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Úvod:
Pohybová skladba „Děti, to je věc“ je určena pro cvičence mladšího školního věku (2. – 5.
třída). Cílem je naučit a rozvíjet u dětí základní pohybové dovednosti včetně správného držení
těla v postojích i v pohybu, při chůzi i v běhu, a koordinaci pohybu. Z gymnastických prvků
to jsou poskoky, skoky, kotoul vpřed a vzad, přemet stranou, příp. rondát, z atletiky běh a
přeskoky, dále ovládání míče, orientace v prostoru, manipulace s břemeny a v neposlední řadě
také zlepšení celkové kondice dětí a jejich všestranný rozvoj.
Charakteristika skladby:
Skladba je koedukovaná, hravá, s poměrně rychlým střídáním činností, které odpovídá
mentalitě dnešních dětí. Pohybový obsah vychází z textů zvolených písniček, což dětem
usnadňuje zapamatovat si posloupnost cviků a činností.
Choreografie:
Choreografické změny probíhají většinou v prostoru základního celku, pouze ve III. a IV.
oddíle je využit prostor celku velkého - 8 x 8 značek (obr. Velký celek).
Časová osa skladby:
Celková délka skladby: 6:51 Časové
rozdělení jednotlivých oddílů:

I. oddíl
II. oddíl
III. oddíl
IV. oddíl
V. oddíl

1:10
0:46
1:25
1:24
2:01

Struktura skladby, rozdělení na oddíly:
Skladba je rozdělena do 5 oddílů, které se shodují s hudebním doprovodem.
I. oddíl

„Já vám řeknu, pane!“ – nástup, manipulace s míči a žíněnkami. Ve II. taktu
věty B se cvičenci dostávají na značky svého cvičebního čtverce. V závěru
seběhnutí do středu základního celku, odložení žíněnek i míčů.

II. oddíl

„Říkadla“ – společné cvičení na značkách (rozcvička) bez náčiní.

III. oddíl

„Výlet do Šárky“ – využití žíněnek jako překážek pro běh a přeskoky. Házení
a chytání míče, prostorová orientace ve čtverci základního celku.

IV. oddíl

„Zalévám květiny“ – rozdílné cvičení: dívky rytmická gymnastika s míčem,
chlapci „kondiční cvičení“ a manipulace se žíněnkami.

V. oddíl

„Kluci – holky“ – pochod, driblink a přihrávky s míčem, akrobacie, společný
taneček a závěrečná figura.
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Technické údaje o skladbě:
Základní celek tvoří 16 cvičenců ve čtverci 4 x 4 značky, složený ze čtyř malých celků
označených jako 1, 2, 3, 4 (obr. Základní celek). Čtyři základní celky - A, B, C, D - tvoří
velký celek, tj. 64 cvičenců ve čtverci 8 x 8 značek.
Cvičební úbor:
modrobílé tričko, zdobení v barvě míče (pro dívky projmuté, pro chlapce rovné)
modré šortky, dívky stužka ve vlasech v barvě míče
Náčiní:
Pro 4 děti (malý celek) jedna pětidílná skládací žíněnka v odstínech od bílé po tmavě modrou,
na nejsvětlejší části opatřená značkou pro správnou manipulaci a dva gumové míče oranžové
barvy, průměr 16cm, váha 240 gramů. Rozložená žíněnka má rozměr 185 x 80 x 3 cm,
složená tvoří kvádr o rozměrech 80 x 40 x 16 cm.
Metodické poznámky k nácviku:
-

V ideálním případě tvoří každou čtveřici cvičenců 2 chlapci a 2 dívky. Protože realita
bývá jiná, je jedinou podmínkou, aby v každém základním celku bylo min. 8 dívek,
které budou cvičit ve IV. oddíle s míči. Cvičební úbory jsou pro chlapce i dívky
navrženy ve stejné barevnosti, doporučujeme, aby i „dívky cvičící chlapce“ měly dívčí
vypasované tričko.

-

Na některé části si děti mohou vyměnit postavení (např. žíněnky v I. oddíle nesou
dívky apod.). Pozor pak ale na číslování cvičenců v dalších částech.

-

Pohybové takty některých části jsou přizpůsobeny textu a neodpovídají tak
dobám v taktech hudebních – cvičí se podle zpívaného textu. Pro ulehčení práce
cvičitelů jsou v popise texty rozepsané do pohybových taktů uvedeny.

-

Při nácviku je třeba dbát na správné provedení cviků (i u kotoulu skrčmo je fáze
s propnutýma nohama, vzpory ležmo jsou vysazeně bez prohnutí v bedrech), zpevněné
držení těla v postojích, „dlouhé paže, „dlouhý krk“ atd.).

-

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny postoje, podřepy, dřepy a vzpory dřepmo spojné,
tj. kolena a chodidla u sebe.

- Všechny pohyby provádět v maximálním rozsahu, pokud není uvedeno jinak, hlava
vždy sleduje pohyb náčiní čí paží – důležité zejména při cvičení dívek ve IV. oddíle.

-

Ovládání míče: Pokud není v popise uvedeno jinak, jsou všechny přihrávky prováděny
obouruč trčením od hrudníku. Chytání se provádí v poloze paží pokrčit předpažmo,
dlaně ze stran míče, rozevřené prsty („jdeme míči naproti“) a teprve po chycení
přitáhnout míč k tělu. Zdůrazňovat dětem nutnost vizuální kontroly míče až do jeho
chycení. Při driblování se míč odráží pohybem ruky, nikoliv celého předloktí, nebo
dokonce paže.
V případě nesouladu metodického videa a grafického záznamu pohybu s
názvoslovným popisem, platí vždy názvoslovný popis.
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Velký celek - 64 cvičenců

Základní celek - 16 cvičenců
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I. oddíl

5 taktů 4/4

Úvod
ZP:

„Já vám řeknu, pane!“

obr. I/1
cvičenci s míči: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16 (dívky)
cvičenci se žíněnkou: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15 (chlapci)

Poznámka:

rozdělení je doporučující, ale v tomto oddíle je možné, aby drobnější a slabší
chlapci cvičili s míčem, a naopak větší a silnější dívky se žíněnkou. V IX. taktu
věty B si pak vymění pozici s dívkou s nejbližším číslem tak, že opět chytí svůj
vyhozený míč a zařadí se mezi chlapce.

I.

1. – 2. cvičenci s míči stoj spatný čelem k HT - připažit, míč obouruč před tělem
cvičenci se žíněnkou stoj spatný čelem k HT - skrčit připažmo, složená
žíněnka před tělem čelně tmavou stranou vpřed, značka směřuje dolů (vnější
ruka shora na žíněnce, vnitřní ruka zdola pod žíněnkou)
3. – 4. cvičenci s míči předpažením vzpažit, míč nad hlavu obouruč
cvičenci se žíněnkou vzpažit, žíněnku nad hlavu vodorovně (tmavou stranou
vzhůru)

II.

1. – 4. čtyři pochodové kroky vpřed, začít levou (o jednu značkovou mezeru)

III.

1.

cvičenci s míči skrčit připažmo
cvičenci se žíněnkou skrčit připažmo, žíněnku před tělo čelně (tmavou
stranou vpřed)

2.

cvičenci s míči připažit, míč obouruč
cvičenci se žíněnkou výdrž

3.

cvičenci s míči předpažením vyhodit míč obouruč
cvičenci se žíněnkou trčením předpažit

4.

cvičenci s míči chytit míč nad hlavou obouruč
cvičenci se žíněnkou výdrž

IV.

1. – 4. cvičenci s míči čtyřmi kroky dvojný obrat na místě (1, 5, 9, 13 vpravo; 4, 8,
12, 16 vlevo) – vzpažit, míč obouruč nad hlavu
cvičenci se žíněnkou čtyřmi kroky dvojný obrat (2, 6, 10, 14 vlevo; 3, 7,
11, 15 vpravo) – kruhy dolů, podtočit pod žíněnkou (začít čelem k sobě)
(obr. I/2)

V.

1. – 4. cvičenci s míči vzpor dřepmo oporou o míč
cvičenci se žíněnkou dřep, žíněnku položit mezi značky světlou stranou
vzhůru, značkou k sobě
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I. 1. – 2.

3. – 4.

III. 1.

2.

IV. 1. – 4.

Mezihra
I.

3. – 4.

V. 1. – 4.

1 takt 4/4

1. – 4. čtyři úhozy do náčiní, začít levou

I.

1. – 4.
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Věta A
I.

„Děti nejsou“
1.
2.

3.

4.

9 taktů 4/4

cvičenci s míči stoj – připažit, míč obouruč
cvičenci se žíněnkou vzpor dřepmo, ruce na žíněnku
cvičenci s míči – půlobrat (1, 5, 9, 13 vpravo; 4, 8, 12, 16 vlevo) – vzpažit,
míč obouruč
cvičenci se žíněnkou výdrž
cvičenci s míči výpad pravou vpřed (1, 5, 9, 13) – výpad levou vpřed (4, 8,
12, 16) - proti sobě stojící cvičenci ťuknout o sebe míči („pane“)
cvičenci se žíněnkou výdrž
cvičenci s míči přenosem zpět a půlobratem čelem k HT stoj spojný
cvičenci se žíněnkou výdrž

II.

1. - 2. cvičenci s míči vzpor dřepmo oporou o míč („věc“)
cvičenci se žíněnkou stoj („věc“)
3. – 4. cvičenci s míči výdrž
cvičenci se žíněnkou odrazem jednonož výskok na žíněnku („já vám“)

III.

1. – 2. cvičenci s míči výdrž
cvičenci se žíněnkou skrčit připažmo (cvičenci 2, 6, 10, 14 pravou; 3, 7, 11, 15
levou) - trčením vzpažit vpřed, ruku v pěst, ukazovák vztyčit („taky řeknu“)
3. – 4. cvičenci s míči výdrž
cvičenci se žíněnkou připažit, tlesknout dlaní o stehno („jednu“)

IV.

1. – 2. cvičenci s míči stoj - půlobrat levým bokem k žíněnce - míč obouruč („věc“)
cvičenci se žíněnkou seskok vpřed - půlobrat levým bokem k žíněnce („věc“)
3. – 4. běh kolem žíněnky („dříve byla“)

V.

1. – 4. = IV. 3. - 4. („dětí plná pec, když na ní“)

VI.

1. – 2. mírný podřep čelem k HT - úklon vlevo - skrčit připažmo vlevo, hlavu na
spojené dlaně (cvičenci s míči na míčích) („spaly“)
3. – 4. totéž vpravo („pravdu“)

VII.

1. – 2. cvičenci 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15 běh do zástupu za žíněnku („no zda-li“)
(obr. I/3)
3 – 4. = 1. - 2., ale cvičenci 1, 5, 9, 13 („no zda-li“)

VIII. 1. – 2. = VII 1. – 2., ale 4. cvičenci 4, 8, 12, 16 („no zda-li“)
3.
stoj
4.
vzpor dřepmo („jó“)
IX.

1. – 4. cvičenec u žíněnky uchopit žíněnku obouruč – stoj - vzpažením rozvinout
žíněnku čelně („děti nejsou“)
ostatní cvičenci výdrž
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I. 1.

2.

I. 1. – 4.

3.

II. 1. – 2.

4.

3. – 4.

III. 1. – 2.

IV. 1. - 2.

3. – 4.
V. 1. – 4.

VI. 1. – 2.

3. - 4.
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II. 1. – 4.
III. 1. – 4.

3. – 4.

IX. 1. – 4.
Mezihra

cvičenec držící žíněnku složit žíněnku (rychle)
ostatní stoj (míč v levé u boku)

Věta B

„Zlobí, ale potěší“

11 taktů 4/4

I.

1. – 2. výkrokem pravou (levou) vpřed stoj zánožný levou (pravou) – skrčit
připažmo pravou a trčením předpažit (zevnitř, dovnitř, povýš), ruku v pěst,
vztyčit ukazováček (děti v různých směrech ukazují na diváky - „Vás“)
3. - 4. přinožit – mírný podřep – skrčit předpažmo vzhůru, předloktí dovnitř, ruka
v pěst, ukazováčkem ukázat na sebe („nás“)

II.

1. – 4. běh na značky do postavení podle obr. I/4 (cvičenci 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15
přeskakují žíněnku, cvičenci 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16 odloží míč k žíněnce)

III.

1. - 4. čtyři dvouposkočné kroky (začít levou) o 1 značkovou mezeru vpřed

IV. = III.

ale vzad

V.

1. – 4. běh k žíněnce (obr. I/5), cvičenci 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15 - dřep

VI.

1. – 2. cvičenci 3, 6, 11, 14 postavit žíněnku na výšku tmavou stranou k sobě
(„nakrmte je“)
cvičenci 2, 7, 10, 15 výdrž, přidržují žíněnku
cvičenci s míči dřep, uchopit míče
3. – 4. cvičenci se žíněnkou stoj – během vzad rozložit žíněnku („chraňte je“)
cvičenci s míči výdrž

VII.

1. – 4. cvičenci se žíněnkou zvolna vzpažit (vytvořit ze žíněnky „střechu“; „dejte
jim přístřeší“)
cvičenci s míči stoj - míč před tělo obouruč

VIII. 1. – 4. cvičenci se žíněnkou výdrž
cvičenci s míči běh vpřed (nejlépe o značkovou mezeru), „zazlobit“
a běh vzad („schovat se zpět“) - („zlobí, ale …“)
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Cvičenci 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16
IX.

1. – 4. („děti“) vyhodit míč - složit žíněnku

X.

1. – 4. přenést žíněnku do postavení podle obr. I/6 - světlá strana nahoru, značkou
ven

XI.

1. – 2. dokončit přenesení žíněnky – stoj zády ke středu celku
3. – 4. chytit míč od cvičenců 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15

XII.

1. – 2. odložit míč na střed celku (do prostoru mezi žíněnky)
v pauze běh na značky (obr. II/1) - stoj – připažit

Dohra

Cvičenci 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15
IX.

1. - 2. oblouky dolů směrem k HT postavit žíněnku na hranu („potěší“)
3. – 4. chytit letící míč – běh na značky do postavení podle obr. I/6

X.

1. – 4. dokončit běh, na 3. dobu („děti“) vyhodit a chytit míč

XI.

1. – 2. čelem ke středu celku
3. – 4. trčením obouruč přihrávka mezi cvičenci: 2 a 4, 3 a 1, 6 a 8, 7 a 5, 10 a 9, 11
a 12, 14 a 13, 15 a 16 („děti“)

XII.

1.

Dohra

stoj čelem k HT - připažit
výdrž

I. 1. – 2.

3. – 4.

III. 1. – 4.
IV. 1. – 4.

VI. 1. – 2.

3. – 4.
9

VII. 1. – 4.

VIII. 1. – 4.

IX. 1. – 2.

3. – 4.

X. 1. – 4.

XI. 3. – 4.

XII. 1. – 2.
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Věta A
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Věta B – pohybové takty
1. Já vám
2. řeknu
3. pane,
4. jednu
1. věc,
2.
3. já
4. vám
1. taky
2. řeknu
3. jed4. -nu
1. věc.
2.
3. Dříve
4. byla
1. dětí
2. plná
3. pec,
4. když na ní
1. spaly,
2. nemám snad
3. pravdu?
4.
1. No
2. zda-li,
3. no
4. zda-li,
1. no
2. zda-li.
3.
4. Jó,
1. dě2. -ti
3. ne4. -jsou...

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

1. (Prosím) Vás,
2. měj3. -te
4. nás,
1. do ži2. -vota
3. vnesem'
4. jas.
1. Mějte
2. nás
3. za mla4. -da,
1. zlepší
2. se Vám
3. nála4. -da.
1. Prosím
2. Vás,
3. mějte
4. je,
1. nakrm2. -te je,
3. chraňte
4. je,
1. dejte
2. jim
3. přístře4. -ší,
1. zlobí,
2. a3. -le
4. po-

dohra
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IX.

X.

XI.

XII.

1. (těší.). Já Vám
2. řeknu
3. děti,
4.
1. já Vám
2. řeknu,
3. děti,
4.
1. já Vám
2. řeknu,
3. děti,
4. to je
1. věc!
2.

Obr. I/1
Obr. I/2

Obr. I/3

Obr. I/6

Obr. I/4

Obr. I/5
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II. oddíl

„Říkadla“

Věta A

„Rozcvička“

ZP:

stoj spatný čelem k HT, vnější zástupy (2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15) chlapci,
vnitřní zástupy (1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16) dívky (obr. II/1)

6 taktů 4/4 + 2 doby

I.

1.
2.
3.
4.

předpažit, dlaně dolů
připažit
výpon – předpažením vzpažit, dlaně vpřed
stoj – předpažením připažit

II.

1.
2.
3.
4.

předpažit, dlaně dolů
připažit
výpon – předpažením vzpažit, dlaně vpřed
stoj - upažit, dlaně dolů

III.

1.
2.
3.
4.

pokrčit přednožmo povýš levou – tlesknout pod kolenem
přinožit levou - upažit, dlaně dolů
pokrčit přednožmo povýš pravou – tlesknout pod kolenem
přinožit pravou - upažit, dlaně dolů

IV.

1.
čelné kruhy předloktím dolů
2. - 3. čelné kruhy dolů
4.
vzpor dřepmo spojný

V.

1. - 2. výdrž

VI.

1.
stoj a výpad levou stranou – pokrčit upažmo, ruce v bok
2.
přenosem na pravou a přinožením levé stoj
3. – 4. = 1. – 2., ale opačně

ZP

I. 1.

2.

3.
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4.

II. 1.

III. 1.

2.

2.

IV. 1.

VI. 1.

3.

4.

3.

4.

2. – 3.

4.

2.

3.
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V. 1. – 2.

4.

Věta B

„Dvojice“

8 taktů 4/4

I.

1.
poskokem stoj rozkročný – předpažením vzpažit zevnitř, dlaně vpřed
2.
poskokem stoj spatný - pokrčit upažmo, ruce v bok
3. = 1., ale s půlobratem: liché zástupy vlevo, sudé vpravo
4.
poskokem stoj spatný - pokrčit upažmo, ruce v bok

II.

1.
odrazem snožmo poskok vpřed na levou, pokrčit zánožmo pravou
2.
odrazem levé poskok vpřed na pravou, pokrčit zánožmo levou (obr. II/2)
3. – 4. stoj – pokrčit předpažmo, tlesknout do dlaní protějšího cvičence (při druhém
tlesknutí se dvojice vzájemně uchopí za ruce)

III.

1.

IV.

1.

V.

1. - 2. = I. 1. – 2.
3. - 4. = I. 3. – 4. (ale s půlobratem zpět čelem k HT)

VI.

1.
2.
3.
4.

VII.

1. – 2. předpažením vzpor stojmo (hluboký ohnutý předklon)
3. – 4. vzpor dřepmo spojný

cvičenci pravým bokem k HT podřep únožný pravou - chodidlo
vztyčit – úklon vpravo – upažit – otočit hlavu vpravo
cvičenci levým bokem k HT podřep únožný levou, chodidlo vztyčit – úklon
vlevo - upažit – otočit hlavu vlevo
2.
stoj - vzpřim
3. = 1., ale opačně
4. = 2.

výkrokem levou vzad poskok na levé, pokrčit přednožmo pravou – pokrčit
upažmo, ruce v bok
2.
výkrokem pravou vzad poskok na pravé, pokrčit přednožmo levou (cvičenci se
dostali zpět na své značky)
3. – 4. stoj – pokrčit připažmo, 2x tlesknout do dlaní (ve výši hlavy)

vzpor dřepmo spojný
odrazem snožmo vzpor ležmo vysazeně
odrazem snožmo vzpor dřepmo spojný
stoj – předpažením vzpažit zevnitř

VIII. 1. – 2 vzpor stojmo (hluboký ohnutý předklon)
3. - 4. vzpřim - předpažením vzpažit zevnitř

I. 1.

2.
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3.

II. 1.

4.

2.

III. 1.

3.

4.

2.

IV. 1.

3.

2.
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4.

3. – 4.

V. 1.

2.

3.

4.

VI. 1.

2.

3.

4.

VII. 1. – 2.

3. – 4.
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VIII. 1. – 2.
Věta C

„To je dneska vedro“

3. – 4.
5 taktů 4/4

I.

„Elce pelce do pekelce“
1. – 2. zvolna podřep – předpažením připažit, současně mlýnek předloktím
3. - 4. stoj – předpažením vzpažit, mlýnek

II.

„to je dneska vedro“ (naznačit „otření“ čela)
1.
výpad levou stranou – skrčit vzpažmo zevnitř levou, předloktí na čelo, dlaň
vpřed
2.
přenosem na pravou a přísunem levé stoj - upažením připažit
3. – 4. = 1. – 2., ale vpravo

III.

„proč bychom se nepolili“
1. - 4. běh k žíněnkám – paže naznačují „plavání“ (prsa nebo kraul) – (obr. II/3)

IV.

„vody máme vědro“
dívky
1.
vzpor dřepmo na žíněnkách čelem ke středu celku
2.
uchopit míč obouruč
3.
stoj, míč před tělem
4.
celý obrat vlevo
chlapci
1.
podřep – tlesknout dlaněmi do stehen
2.
stoj – předpažením vzpažit zevnitř, dlaně vpřed, prsty roztáhnout
3. = 1.
4. = 2.

V.

na „šplouchnutí“
dívky vyhodit a chytit míč, chlapci vzpor dřepmo

I. 1. – 2.

3. – 4.
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II. 1.

2.

3.

IV. 1.

4.

2.

III. 1. – 4.

3.

dohra
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4.

Obr. II/1

Obr. II/2

Obr II/3
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III. oddíl

„Výlet

do

Šárky“

Poznámka: V tomto oddíle se mění značení cvičenců podle toho, kterým cvikem začínají v
I. taktu věty A, číslo označuje čtveřici v celku (obr. Základní celek).
Mluvený text: cvičenci přecházejí do postavení podle obr. III/1 cvičenci označeni jako M přebírají míče, obrat vlevo, míče pod pažemi – běh
na rohovou značku svého celku
Předehra

2 takty 4/4

I. – II. 1. – 8. cvičenci H během vzad rozložit žíněnku – běh do postavení podle obr. III/2
cvičenci K a cvičenci Ž dřep, přidržet žíněnku proti posunu

mluvené slovo
Věta A
I.

„Tramvaje“

I. – II. 1. – 8.
8 taktů 4/4

1. – 4. cvičenci K kotoul vpřed na žíněnce – stoj, vzpažit zevnitř - zařadit vedle
cvičenců H, připažit – vzpor dřepmo
ostatní výdrž

I. 1. – 3.

4.
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II.

1. - 4. cvičenci H přemet stranou přes žíněnku - vzpažit zevnitř – připažit
ostatní výdrž

II. 1. – 4.
III.

1. - 4. cvičenci H+K+Ž stoj, uchopit žíněnku - vzpažit, rozloženou žíněnku nad
hlavu vodorovně („jeďte tramvají“)
cvičenci M výdrž (obr. III/3)

IV. – VI.

VII.

běh do postavení podle obr. III/4, cvičenci H+K+Ž s žíněnkou nad hlavou
(„tramvaj“) - cvičenci M se řadí před „tramvají“

1. – 4. cvičenci M běh na rohové značky – klek sedmo na levé (přidržují míče)
ostatní sklopit žíněnku na hranu (celky B a C vlevo, celky A a D vpravo)
(„tam se srovnají“) (obr. III/5)

VIII. 1. - 4. shrnout žíněnku ke značce, cvičenci Ž stoj u žíněnky (přidržují ji tmavou
stranou k tělu)
cvičenci H+K běh do postavení podle obr. III/5
cvičenci M výdrž („tam se srovnají“)

III. 1. – 4.

IV. -VI. 1. – 12.

klek na levé
VII. 1. – 4.

VIII. 1. – 4.
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Věta B

„Slalom a překážky“

18 taktů 4/4

I. – IV.

cvičenci H+K běh slalomem do postavení obr. III/6
cvičenci Ž výdrž (přidržují žíněnku)
cvičenci M výdrž (přidržují míče)
ve IV. taktu (…„-ly“) v každé dvojici cvičenců M jeden stoj - míč obouruč před
tělem, druhý klek na levé (bude podávat ostatní míče)

V. - VIII.

Stojící cvičenci M čtvrtobrat čelem ke cvičencům H+K a postupně (vždy na
1. dobu taktu) trčením obouruč od hrudníku přihrávka prvnímu cvičenci
v zástupu (obr. III/6).
Klečící cvičenci M podávají míče.
Cvičenci v zástupu (K+H) si míč podávají nad hlavou vzad (první míč dojde
ke čtvrtému cvičenci, druhý míč ke třetímu cvičenci, třetí míč ke
druhému cvičenci, čtvrtý míč zůstane prvnímu cvičenci).
Cvičenci v pořadí 4., 3., 2. a 1. v zástupu vždy po obdržení míče provedou
dřep.

V. – VIII. (cvičenci M)

IV. 1. – 4.

V. – VIII. (cvičenci H+K)
23

Cvičenci Ž
V.

1. – 4. běh do středu celku, žíněnka před tělem obouruč čelně na výšku (obr. III/6a)

VI.

1. – 4. rozběh na postavení podle obr. III/7

VII. – VIII.

IX.

„postavit překážky“: Ž1 a Ž4 položit složenou žíněnku světlou stranou
nahoru - Ž2 a Ž3 postavit „stříšku“ tmavou stranou ke středu celku

1. – 4. cvičenci H+K výdrž
cvičenci M+Ž přechod na postavení podle obr. III/7 (cvičenec, který
přihrával, stoj na značce)

X. – XII.

cvičenci Ž+M v zástupu postupně výskok na bližší překážku – seskok přímým
skokem – v běhu přeskočit druhou překážku – zatočit vlevo (celek A, D) nebo
vpravo (celek B, C) a běh zpět do výchozího postavení
cvičenci H+K výdrž

XIII. - XIV. cvičenci Ž+M jako v X. – XII. taktu, ale seskok s čelným roznožením a běh
do postavení podle obr. III/8 – stoj
cvičenci H+K stoj - obrat vlevo a běh do postavení podle obr. III/8 - stoj
- skrčit připažmo, míč před tělem obouruč
XV.

1. – 4. výdrž

XVI. 1. – 2. přihrávka trčením obouruč protistojícímu cvičenci („nakonec si“)
3. – 4. = 1.- 2., ale zpět („můžou zahrát“)
XVII. 1. – 2. = XVI 1. – 2. („na Ctirada“)
3. – 4. = XVI 3. – 4. („a Šár-“)
XVIII. 1. – 4. všichni stoj („-ku“)

X. - XII. 1. – 12. (cvičenci Ž+M)
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XIII. – XIV. 1. – 8. (cvičenci Ž+M)

XIII. – XIV. 1. – 8. (cvičenci H+K)

XVI. – XVII.

Věta C

„Usínání“

5 taktů 4/4

Cvičenci M+Ž
I. – III.

běh k žíněnce - rozložit podle obr. III/9 - dřep

Cvičenci H+K
I.
1. – 4. stoj – vyhodit a chytit míč obouruč
II. = I.
III.
1. – 4. běh k žíněnkám - dřep
Všichni cvičenci
IV. - V. leh skrčmo na levém boku
Pozor! Návrat k číslování podle obr. I/1. Dívky 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16 musí mít míče.
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Text písničky
Věta A
I. 1. S divo2. -kými
3. dět4. -mi
II. 1. do Di2. -voké
3. Šár4. -ky
III. 1. jeďte
2. tramva3. -jí,
4.
IV. 1. jeďte
2. tramva3. -jí.
4.
V. 1. Tam jim
2. dejte
3. za4. -brat.
VI. 1. Tam jim
2. kupte
3. pár4. -ky.
VII. 1. Tam se
2. srovna3. -jí,
4. –
VIII. 1. tam se
2. srovna3. -jí.
4. –

Věta B

Věta C

I. 1. V tom šá2. -reckém
3. ú4. -doII. 1. -lí,
2.
3.
4.
III. 1. zaval2. -te je
3. ú4. -koIV. 1. -ly.
2.
3.
4.
V. 1. Děti
2. mají
3. re4. -zerVI. 1. -vy.
2.
3.
4.
VII. 1. Když
2. nelezou
3. po kop4. -cích,
VIII. 1. tak pole2. -zou vám
3. na
4. ner-
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IX. 1. -vy.
2.
3.
4.
X. 1. Všichni
2. budou
3. zni4. -čeXI. 1. -ní
2.
3.
4.
XII. 1. z šárec2. -kého
3. cvi4. -čeXIII. 1. –ní,
2.
3.
4.
XIV. 1. kromě
2. dětí
3. v ko4. -čárXV. 1. –ku,
2.
3.
4.
XVI. 1. nako2. -nec si
3. můžou
4. zahrát
XVII. 1. na Cti2. -rada
3. a
4. ŠárXVIII. 1. -ku.
2.
3.
4.

I. 1. Hlav2. -ně
3. una4. -vit je,
II. 1. uon2. -dat je,
3. vy4. –čerIII. 1. -pat.
2.
3.
4.
IV. 1. Jak
2. ovečky
3. půjdou
4. večer
V. 1. spát.
2.
3.
4.

Obr. III/2

Obr. III/1

Obr III/3
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Obr. III/4

Obr. III/5
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Obr. III/6

Obr. III/6a
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Obr. III.7

Obr. III/8

30

Obr. III/9
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IV. oddíl

„Zalévám květiny“

Věta A

„Probouzení“

8 taktů 4/4

ZP:

leh skrčmo na pravém boku, míč u hlavy (obr. III/9)

I.

1. - 4. sed odbočný vpravo skrčmo, cvičenky s míči míč v klíně

II.

1. - 4. skrčit upažmo, pokrčené prsty na oči (naznačit protření)

III.

1. - 4. vzpažit pravou, upažit levou („protáhnout se“)

IV.

1. - 4. sed skrčmo, dívky skrčit připažmo, míč obouruč na kolena
chlapci obejmout kolena

V.

1. – 4. kolébka (do sedu skrčmo)

VI.

1. - 4. klekem na levé (pravé) stoj

VII. – VIII.

1. – 7. stoj - běh do postavení podle obr. IV/1
8.
připažit, dívky míč obouruč před tělem

ZP

I. 1. – 4.

II. 1. – 4.

foto
IV_A_III

foto
IV_A_IV

III. 1. – 4.

IV. 1. – 4.

V. 1. – 4.
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VI. – VIII. 1. – 11.
Věta B

„Zahradnice“

12.
8 taktů 4/4

Cvičenci 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16 (dívky s míčem)
I.

1.
2.
3.
4.

stoj přednožný levou – předpažit,
přinožením stoj únožný levou - paže vlevo
přinožit – kruh dolů a
připažit

II. = I., ale opačně
III.

1. – 4. přeměnným krokem levou vpřed (krok – přísun – krok) stoj zánožný pravou –
zvolna předpažením a malým kruhem před hrudníkem (obloukem vzhůru skrčit
připažmo a obloukem předpažit) vzpažit vpřed, míč obouruč

IV.

1. – 4. přeměnným krokem pravou vzad a přísunem levé stoj – zvolna předpažením
a malým kruhem před hrudníkem (začít dolů) připažit

V.

1. – 2. hmitem podřepmo a výkrokem pravou stranou stoj únožný levou – upažit, míč
v pravé – otočit hlavu vpravo
3.
hmitem podřepmo a přenosem stoj únožný pravou – otočit hlavu vlevo
4.
hmitem podřepmo a přenosem stoj únožný levou – otočit hlavu vpravo

VI.

1. – 2. šikmo odrazit míč před tělem pravou - hmitem podřepmo a přenosem stoj
únožný pravou – chytit míč v upažení levou
3. – 4. totéž opačně

VII.

1. – 4. čtyřmi kroky na místě dvojný obrat vlevo – předpažit, míč obouruč

VIII. 1. – 3. běh do postavení v kroužcích (obr. IV/2) – míč obouruč, předpažit
4.
přinožit pravou – stoj – míč před tělo
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I. 1.
II. = I., ale opačně

2.

3.– 4.

III. 1. – 4.
IV. = III., ale vzad
hlavu vpravo

hlavu vpravo

hlavu vlevo

V. 1. – 2.

3.

VI. 1. – 2.

4.

3. - 4.

VII. 1. – 4.
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hlavu vpravo

VIII. 1. – 4.

Cvičenci s žíněnkou 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15 (chlapci)
I. – II. 1. – 8. cvičí totéž co dívky I. – II. (ale bez míče)
III.

1. – 4. vzpor dřepmo - předklon hlavy

IV.

1. – 3. výdrž
4.
stoj – vzpřim hlavy

V.

1. – 4. jako dívky V. 1. – 4., ale vlevo

VI.

1. – 3. obrat vlevo - běh k žíněnkám
4.
dřep, uchopit žíněnku

VII.

1. – 2. stoj - žíněnka před tělem čelně na hraně
3. – 4. složit žíněnku (ve dvojici)

VIII. 1. – 4. běh do postavení podle obr. IV/2 – položit žíněnku světlou stranou vzhůru –
sed na žíněnku čelně (cvičenec A zády k HT, cvičenec B čelem k HT)

ZP

I. 1.

2.

3. – 4.
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II. 1.

2.

3. – 4.

III. 1. – 4. IV. 1. – 3.

4.

V. 1. – 2.

3.

VII. 1. – 2.

4.

3. – 4.

36

A

B

VIII. 1. – 4.

Věta C

18 taktů 4/4

„Kroužky“

Dívky
1. – 2. hmitem podřepmo a výrokem pravou stranou stoj únožný levou - předpažit
vzhůru, míč obouruč – otočit trup vpravo
3. - 4. hmitem podřepmo a přenosem na levou celý obrat vlevo na levé - přinožit
pravou – obloukem vlevo dolů vyhodit a chytit míč

I.

II. = I.
III.

1. – 2. cvičenky na značkách výkrokem levou vpřed stoj zánožný pravou – mírný
náklon vpřed – předpažením vzpažit, míč obouruč
cvičenky v mezerách vzpor dřepmo oporou o míč - předklon hlavy
3. – 4. cvičenky na značkách přenosem na pravou a výkrokem levou vzad stoj
přednožný pravou – záklon
cvičenky v mezerách výkrokem pravou vpřed stoj zánožný levou – mírný
náklon vpřed – předpažením vzpažit, míč obouruč

IV.

1. – 2. celý obrat vlevo – obloukem vpravo dolů vzpažit - přinožit pravou
3.
hmit podřepmo – vlna trupem – předpažením a připažením vzpažit, míč
obouruč
4.
půlobrat vpravo – upažit, míč v pravé

I. 1. – 2.

3. – 4.
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II. 1. – 2.

3. – 4.

III. 1. – 2.

3. – 4.

IV. 1. – 2.

3.

4.

V.

1. – 4. čtyři běhové kroky po kruhu (levá – pravá – levá – pravá)

VI.

1. – 2. výkrok levou vpřed a poskok na levé - připažením míč obouruč a vyhodit
3. - 4. výkrok pravou vpřed a poskok na pravé – chytit míč obouruč – upažit, míč
v pravé

VII. = V.
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VIII. = VI.
IX.

1. – 2. hmitem podřepmo a výkrokem pravou stranou stoj únožný levou – paže
vpravo, míč obouruč
3. – 4. hmitem podřepmo a přenosem na levou stoj únožný pravou – obloukem dolů
paže vlevo

X.

1. – 2. přenosem na pravou a přinožením levé stoj, míč kolem těla předpažením
z levé do pravé a za tělem z pravé do levé
3. – 4. běh podle obr. IV/2 do postavení IV/3, míč obouruč

V. 1. – 4.
VII. 1. – 4.

VI. 1. – 2.
VIII. 1. – 2.

3. – 4.
3. – 4.

X. 1. – 2.

IX. 1. – 2.

3. – 4.

3. – 4.

XI.

1. – 4. hmitem podřepmo a výkrokem levou stranou stoj únožný pravou –
pootočit trup vlevo a předpažením vlevo vyhodit a chytit míč
(obouruč) - připažit

XII.

1. – 4. hmitem podřepmo a přenosem na pravou stoj únožný levou – pootočit trup
vpravo a předpažením vpravo vyhodit a chytit míč (obouruč) – otočit trup
zpět - připažit

XIII. = XI.
XIV. = XII.
XV. – XVI.

1. – 4. čelná osma, začít vzhůru vlevo – hmitem podřepmo přenos na levou
- mírný úklon vpravo
5. – 8. hmitem podřepmo přenos na pravou – mírný úklon vlevo – paže vzhůru
vpravo
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XVII.

1.
podřep – předklon hlavy – odrazit míč před tělem obouruč
2.
stoj - chytit míč obouruč
3. – 4. výpon – vzpažit – vzpřim hlavy (hled na míč)

XVIII.

1. – 4. křížením pravé přes levou dvojný obrat vlevo

Dohra:

předpažením připažit – podřep – předklon hlavy - výdrž

XI. 1. – 4.
XIII. 1. – 4.

XII. 1. – 4.
XIV. 1. – 4.

XV. – XVI. 1. – 8.

hled na míč

výpon

XVII. 1. – 2.

3. - 4.

XVIII. 1. – 4.
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Dohra

Chlapci (cvičenci s žíněnkami)
I.

1. – 2. sed skrčmo (sbalit, obejmout kolena) na žíněnce – cvičenec A zády k HT,
cvičenec B čelem k HT
3. – 4. sed, přednožit – vzpažit zevnitř

II.

1. – 2. sed skrčmo (sbalit, obejmout kolena)
3. – 4. cvičenec A dřep, celý obrat vlevo čelem k žíněnce pra
cvičenec B půlobrat vlevo (v sedu na žíněnce) - sesed do dřepu – předpažit

III.

1. – 4. cvičenec A přidržuje žíněnku i cvičence B
cvičenec B pádem vzad stoj na lopatkách

IV.

1. – 2. cvičenec A vzpor dřepmo
cvičenec B pádem sed skrčmo
3. – 4. cvičenec A výdrž
cvičenec B v sedu na žíněnce půlobrat vpravo - sesed do vzporu dřepmo
a celým obratem vpravo s přehmaty posun na širší stranu žíněnky (zády k HT)

V.

1. – 4. výdrž

I. 1. – 2.

3. – 4.

II. 1. – 2.

III. 1. – 4.

3. – 4.

IV. 1. – 2.
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V. 1. – 4.

VI.

1. – 2. odrazem snožmo vzad vzpor ležmo vysazeně
3. – 4. odrazem snožmo vzpor dřepmo

VII. - VIII. = V. - VI.
IX. - X.

1. – 2. stoj - uchopit žíněnku mezi sebe (pod paži)
3. – 8. přenést žíněnku a běh do postavení na značkách podle obr. IV/3 (pozor
při pokládání žíněnky – obr. IV/3a)

VI. 1. - 2.
VIII. 1. – 2.

VI. 3. – 4.
VII. 1. – 4.
VIII. 3. – 4.

IX. – X. 1. – 8.
XI.

1. – 2. výpad levou stranou – předklon – předpažit, ruce ke kotníku levé
3. – 4. odrazem levé a přenosem na pravou stoj - připažit

XII. = XI., ale vpravo
XIII. - XIV. = XI. - XII.
XV.

1. – 2. paže vlevo
3. – 4. připažit

XVI. = XV., ale vpravo
XVII. 1. – 2. podřep – upažením skrčit vzpažmo zevnitř – ruce v týl
3. – 4. stoj – upažením připažit
XVIII. 1. – 4. křížením pravé přes levou dvojný obrat vlevo
Dohra:

předpažením vzpažit zevnitř
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XI. 1. – 2.
XIII. 1. – 2.

XV. 1. – 2.

3. – 4.
3. – 4.

XII. 1. – 2.
XIV. 1. – 2.

3. – 4.

3. – 4.
3. – 4.

XVI. 1. – 2.

XVII. 1. – 2.

3. – 4.

3. – 4.

Dohra

XVIII. 1. – 4.
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Zalévám květiny (text písně)
Věta B
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Ještě nevím, co mám říci,
až se zítra budou ptát,
jestli sednu za stroj šicí
nebo půjdu studovat.
Ještě nevím, co mám říci,
poraď mi s tím, Sibylo.
Asi budu zahradnicí,
to by se mi líbilo.

Věta C
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Zalévám květiny,
s nimi bude svět jiný.
Zalévám květiny
pro města i dědiny.
Kdo chce žít
s růžemi,
pomoci
může mi.
Zalévám růžové
území.
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XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

Kdo chce žít
s růžemi,
pomoci
může mi.
Zalévám
růžové
území.

Obr. IV/1

Obr IV/2
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Obr. IV/3

Obr. IV/3a
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V. oddíl

„Kluci - holky“

Předehra

5 taktů 4/4

I.

„Fanfára“ (obr. V/1)
1.- 4. běh do postavení podle obr. V/1, v první době cvičenky s míči stoj – vzpřim hlavy cvičenci bez míčů předpažením připažit. Prvním krokem obrat do směru běhu.

II.

1. – 4. přihrávka trčením obouruč protistojícímu cvičenci

III.

1. – 4. čtyřmi pochodovými kroky průstup podle obr. V/2, chlapci (cvičenci 2, 3, 6,
7, 10, 11, 14, 15) míč pod pravou paží

IV.

1. - 4. čtyřmi pochodovými kroky chůze na značky (obr. V/3)

V.

1. – 4. čtyřmi pochodovými kroky na místě dokončit postavení podle obr. V/4

ZP (konec 4. oddílu)

I. 1. – 4.

III. – V.
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II. 1. – 4.

Věta A

„Holky s holkama, kluci s klukama“

16 taktů 4/4

Cvičenci 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16 (dívky)
I. - IV.

1. – 16. běh k žíněnkám, přemístit a rozložit podle obr. V/5 (pozor na
umístění značek – obr. V/5a) – zaujmout postavení podle obr. V/6

V. – VIII.

1. – 16. akrobacie proudem (kotoul, přemet stranou, rondát… - podle
schopností cvičenek), každý cvik by měl začínat a končit zpevněným
stojem, vzpažit zevnitř

IX.

1. – 2. vzpor dřepmo
3. – 4. odrazem snožmo vzpor klečmo sedmo

X.

1. – 4. předpažením zevnitř vzpažit zevnitř

XI.

1. – 2. vlnovkami upažit
3. – 4. připažit

XII.

1. – 2. ze vzporu klečmo sedmo odrazem snožmo vzpor dřepmo
3. – 4. stoj

XIII. - XVI. = V. – VIII.

I. – IV. 1. – 16.

IX. 1. – 2.

3. – 4.

X. 1. – 4.
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XI. 1. – 4.

XII. 1.

2.

3. – 4.

Cvičenci 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15 (cvičenci s míči)
I. – IV. 1. – 16. volný běh s driblováním (obr. V/6), na konci IV. taktu běh na značky
(obr. V/7)
V.

1. – 4. klek na pravou čelem k HT, míč kolem stehna z pravé do levé a do pravé

VI.

1. – 4. míč kolem těla z pravé do levé a do pravé

VII. = V.
VIII. = VI.
IX. – X.

1. – 8. cval stranou vlevo (cca o dvě značkové mezery), dribling pravou

1. – 8. cval stranou vpravo, dribling levou
.
XIII. – XVI. 1. – 16. podřep rozkročný, předklon – podávání míče
kolem nohou „osmou“ (cvičenci jsou otočeni čelem na střed čtveřice)
XI. – XII.

I. – IV. 1. – 16.

V. 1. – 4.
VII. 1. – 4.

VI. 1. – 4.
VIII. 1. – 4.

XI. – XII. 1. – 8.

IX. – X. 1. – 8.
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XIII. – XVI. 1. – 16.

Věta B

Refrén 1

8 taktů 4/4

Cvičenci 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16 (dívky)
I. – II. 1. – 8. dvojposkočným krokem na „svou“ žíněnku, dvojným obratem vlevo
dvojice obrat čelem k sobě
III.

1. – 4. tlesk do svých dlaní – tlesk do pravých dlaní – tlesk do svých dlaní –
tlesk do levých dlaní

IV. = III.
V. – VI. 1. – 8. seskok ze žíněnek a zaujmout postavení podle obr. V/8
v celku A, B cvičenky 13 a 16, v celku C, D cvičenky 1 a 4 vzpažit,
žíněnku nad hlavu vodorovně ostatní cvičenky překlopí žíněnku na hranu
VII.

1. – 4. běh o 1 značkovou mezeru vpřed

VIII. 1. – 4. odložit žíněnky („zavřít“ pevnost - obr. V/9) – běh do postavení podle obr. V/10

I. – II. 1. – 8.
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III. 1.
IV. 1.

III. 2.
IV. 2.

III. 3.
IV. 3.

III. 4.
IV. 4.

V. – VI. 1. – 8.

VII. 1. – 4.
cvičenky 13 a 16 (celek A, B) cvičenky 1
a 4 (celek C, D)
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ostatní cvičenky

Cvičenci 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15 (chlapci)
I.

1. – 4. cvičenci 2, 6, 11, 15 dribling na místě
cvičenci 3 a 7 přihrávka trčením obouruč cvičencům 10 a 14
cvičenci 10 a 14 přihrávka o zem cvičencům 3 a 7

II.

1.- 4. = I., ale cvičenci 3 a 7 přihrávka o zem, 10 a 14 trčením

III. – IV. 1. – 8. = I. – II., ale driblují cvičenci 3, 7, 10, 14, přihrávají si cvičenci 2, 6, 11, 15
V.

1. – 4. běh do dvojstupu (dvojice si při setkání „plácne“) (obr. V/8)

VI.
VII.

1. – 4. běh do středu celku
1. – 4. dřep

VIII. 1. – 4. odložit míč

I. – IV. 1. – 16.

V. – VI. 1. – 8.

VIII. 1. – 4.
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Věta C

„Brána“

8 taktů 4/4

Cvičenci 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16 (dívky)
1. - 16. stoj, ruce v bok – hmity podřepmo s otáčením trupu, začít vlevo

I. - IV.

Cvičenci 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15 (chlapci)
I. – II.

1. – 8. cvičenci 3, 6, 10, 14 (v první době sklopit žíněnku směrem od středu)
postupně kotoul (i vzad) nebo přemet stranou na žíněnce a běh do postavení
podle obr. V/11

III. – IV.

1. – 8. cvičenci 2, 7, 11, 15 postupně kotoul (i vzad) nebo přemet stranou na
žíněnce a běh do postavení podle obr. V/11

Po vytvoření dvojic cvičenci vzpažit vpřed a uchopit se vzájemně za ruce - utvořit brány.

I. – IV. 1. – 16. (dívky)

I. 1.

I. 2. – 3.
II. 1. - 4.
Všichni cvičenci
V. – VII.

cvičenci postupně procházejí bránou, začínají dvojice 3 - 4 a 13 – 14, dvojice
7 – 8 a 12 –11 zůstávají na místě (obr. V/11)

VIII.

1. – 4. během rozvinout na kruh - obrat ve dvojici čelem k sobě (obr. V/12)
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V. – VII.

VIII.

Věta D

Refrén 2 „Kluci s holkama“

16 taktů 4/4

I. – VIII.

dvouposkočným krokem postupový průplet, cvičenci 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16
(dívky) postupují pravým bokem ke středu kruhu cvičenci 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15 (chlapci) levým bokem

dívky běh do postavení podle V/13 – vzpor dřepmo
chlapci úkrokem pravé podřep rozkročný – pokrčit upažmo („silou“),
předloktí vzhůru, ruce v pěst („borci“)
3. – 4. dívky výdrž
chlapci stoj - připažit

IX. 1. – 2.

X.

1. – 4. dívky výdrž
chlapci = IX., ale opačně

XI.

1. – 2. dívky stoj – předpažením vzpažit zevnitř, dlaně vpřed
chlapci předpažením vzpor dřepmo
3. – 4. dívky rychlým klopením předloktí dovnitř a zevnitř „mávat“
chlapci výdrž

XII. = XI.

I. – VIII.

1. – 32.

IX. – X. 1. – 8.
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XI. – XII. 1. – 8.

IX. 1. – 2.

3. – 4.

3. – 4.

X. 1. – 2.

XI. 1. – 4.
XII. 1. – 4.

XIII. 1. – 4. dívky zvednou žíněnky („pevnost“)
chlapci stoj a výpad pravou stranou – úklon vpravo – upažit levou
povýš - pokrčit předpažmo pravou, předloktí šikmo vzhůru („chlapáci“)
XIV.

1. – 2. výdrž
3. – 4. dívky výdrž
chlapci stoj

XV. – XVI.

dívky výdrž
chlapci běh do „pevností“

XIII. 1. – 4.
XIV. 1. – 2.
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Závěr

„Pevnosti“

4 takty 4/4

I.

1. – 2. osm libovolných cvičenců stoj – vzpažit zevnitř
3. – 4. předpažením vzpor dřepmo
čtyři cvičenci přidržují žíněnky

II.

1. - 4 osm libovolných cvičenců vyhodí a chytí míče
čtyři cvičenci drží žíněnky

III.

1. – 4. „zvedačka“ či pyramida na středu celku (dle schopností cvičenců), ostatní
cvičenci dřep
1. – 2. výdrž
3. – 4. cvičenci ve „zvedačce“ výdrž
ostatní cvičenci sklopit žíněnky – klek - vzpažit - mávat

IV.

I. 1. – 2.

3. – 4.
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II. 1. – 4.

Kluci – holky
Fanfára:
Předehra:

1 takt
4 takty

I. – IV.
V. – VIII.
IX. – XII.
XIII. – XVI.

Kluci mají rádi míče, lítaj s nima po parku.
Holky co se míče týče, dávaj přednost kočárku.
Kluci loví ryby z tůňky nebo láhve z Vltavy.
Holky na to nemaj buňky, lovení je nebaví.

Refrén 1:
I. – IV.
V. – VIII.

A proto kluci, kluci s klukama, holky, holky s holkama.
Je to lety, je to věkem, je to těma rokama.

I. – IV.
V. – VIII.

Než se léto s létem setká, všechno je hned jinačí.
Do Karla se zblázní Bětka, Jaromír zas do Káči, a proto…

Refrén 2:
I. – VIII.
IX. – XVI.
Závěr:
I. – IV.

Kluci, kluci s holkama, holky, holky s klukama,
je to léty, je to věkem, je to těma rokama, a zase…
Kluci, kluci s klukama, holky, holky s holkama,
je to léty, je to věkem, je to těma rokama, protože…
Je to léty, je to věkem, je to těma rokama.
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Obr. V/1

Obr. V/2

Obr. V/3

Obr. V/4
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Obr. V/5

Obr. V/5a

Obr. V/7

Obr. V/6
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Obr. V/8
Obr. V/9

Obr. V/11

Obr. V/10
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Obr. V/12

Obr. V/13

Obr. V/14

Obr. V/15
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