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Příloha I. Text pohádky
CHALOUPKA ROUBENKA
BULATOV, M., Veselé pohádky a říkadla, Praha: Lidové nakladatelství, 1989. 26-008-89
V širém poli stála chalupa roubenka. Běžela kolem myška hrabalka. Zahlídla
roubenou chalupu, zastavila se před ní a vyptávala se: „Roubenko roubená, kdopak v tobě
bydlí?“ Ale nikdo se neozýval. Nastěhovala se tedy myška do chalupy a bydlela v ní.
Za čas přiskákala k chalupě žába kvákalka a vyptávala se: „Roubenko roubená, kdopak
v tobě bydlí?“ „Já myška hrabalka. A kdo jsi ty?“ „Já jsem žába kvákalka.“ „Tak pojď
dovnitř, místa je tu dost.“ Žába hop! do chalupy. A už tam bydlely dvě. Utíkal kolem zajíc
rychlonožka. Zastavil se u prahu a vyptával se: „Roubenko roubená, kdopak v tobě bydlí?“
„Já myška hrabalka.“ „Já žába kvákalka. A kdo jsi ty?“ „Já jsem zajíc rychlonožka.“
„Tak pojď dovnitř, místa je tu dost.“ Zajíc hopla! do chalupy. A už tam bydleli tři.
Šla kolem liška ryška. Zaťukala na okýnko a vyptávala se: „Roubenko, roubená, kdopak
v tobě bydlí?“ „Já myška hrabalka.“ „Já žába kvákalka.“ Já, zajíc rychlonožka. A kdo jsi
ty?“ „Já jsem liška ryška.“ „Tak pojď dovnitř, místa je tu dost.“ Liška šup! do chalupy.
A už tam bydleli čtyři. Přiběhl vlk šedoboček, nakoukl do dveří a vyptával se: „Roubenko,
roubená, kdopak v tobě bydlí?“ „Já myška hrabalka.“ „Já žába kvákalka.“ Já, zajíc
rychlonožka.“ „Já, liška ryška. A kdo jsi ty?“ „Já jsem vlk šedoboček.“ „Tak pojď dovnitř,
místa je tu dost.“ Vlk vklouzl do chalupy. A už jich tam bydlelo pět. Žili spolu ve svornosti
a celé dny si prozpěvovali.
Jednou bloumal kolem nemotorný medvěd. Zahlédl roubenou chalupu, zaslechl
písničky a křikl, až se les třásl: „Roubenko, roubená, kdopak v tobě bydlí?“ „Já myška
hrabalka.“ „Já žába kvákalka.“ Já, zajíc rychlonožka.“ „Já, liška ryška.“ „Já vlk šedoboček.
A kdo jsi ty?“: Já jsem medvěd nemotora.“ „Tak pojď dovnitř, místa je tu dost.“ Medvěd
chtěl vlézt do chalupy. Lezl, lezl, ale ať dělal co dělal, nešlo to, a tak povídal: „Radši budu
bydlet na střeše.“ „To nás všechny zmáčkneš!“ „Ale nezmáčknu.“ „No tak si tam vylez!“
Medvěd se vydrápal na střechu, ale sotva se na ní uvelebil, krov se prohnul, ve stěnách
to zapraskalo, naklonily se a chalupa se zřítila. Myška hrabalka, žába kvákalka, zajíc
rychlonožka, liška ryška, vlk šedoboček měli co dělat, aby z ní živí a zdraví na poslední
chvíli vyskočili. Ale hned začali nosit trámy, řezat prkna a stavět. A postavili si novou,
ještě lepší roubenku. (str. 24 – 29)
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Příloha II. Notový záznam písně
KRÁVY, KRÁVY
hudba a slova: Jaroslav Uhlíř
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Příloha III. Notový záznam písně
NA ZAJÍČKA
zlidovělá

3

Příloha IV. Notový záznam písně
V LESE
hudba a slova: Jaroslava Horáčková

2.

Kdo v lese žije a co v něm roste,
Chovejme se jak zdvořilí hosté.
Příště až půjdem do těch míst zase,
Zažijem pohodu v pestré té kráse.
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Příloha V. Notový záznam písně
HOP SEM, HOP TAM
hudba a slova: Inka Rybářová

2.

Přidal se k nim zajíček – hop sem, hop tam,
že jim nese košíček – hop sem, hop hop tam.
Tak skákali pospolu – hop sem, ho tam,
dolů a pak nahoru – hop hop sem, hop, hop, tam.

REF:
3.
Zavolali žabáka – hop sem, hop tam,
ať jim k tomu zakváká – hop sem, hop hop tam.
Datel k tomu zaťukal – ťuk sem, ťuk tam,
aby nikdo nefňukal – ťuk ťuk sem, ťuk ťuk tam.
4.

Až kukačka zakuká – kuk sem, kuk tam,
na holku či na kluka – kuku se, kuku tam.
Tak se děti přidají – hop sem, hop tam.
zpívají a skákají – hop hop sem, hop hop tam.

REF:
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Příloha VI. Notový záznam písně
MEDVĚD A BUBEN
hudba: P. Jistel, slova: M. Vágnerová
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Příloha VII. Notový záznam písně
U RYBNÍKA
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Příloha VIII. Notový záznam písně
ŽABIČKA ZELENÁ
česká lidová

1.

Žabička zelená, z jara celá blažená,
žabička zelená, z jara celá blažená.
Vypere si košiličku, usuší ji na sluníčku,
kvaky, kvak, kvaky, kvak,
je to žabky, je to tak.

2.

Žabička zelená, z jara celá blažená,
žabička zelená, z jara celá blažená.
Nožičky si protahuje, na travičce poskakuje,
kvaky, kvak, kvaky, kvak,
je to žabky, je to tak.
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Příloha IX. Notový záznam písně
ŽABKA A KYTARA
hudba: P. Jistel, slova: M. Vágnerová

1.

Malá žabka, jmenuje se Katka, na kytaru brnká si,
u rybníka, denně večer sedá a písničku zpívá si.

Ref: Brnky, brnky, brnky, kvaky, kvák,
tuhle píseň zpívá, každý rád,
brnky, brnky, brnky, kvaky, kvák,
zazpíváme všichni tak.
2.

Seběhly se všechny malé žáby, poslouchají písničku,
žabka Katka stále jenom hraje v rákosí při měsíčku.

Ref: Brnky, brnky, brnky, kvaky, kvák,
tuhle píseň zpívá, každý rád,
brnky, brnky, brnky, kvaky, kvák,
zazpíváme všichni tak.
3.

A tak žabka, co má jméno Katka, každý večer koncert má,
učí všechny večer u rybníka žabí píseň zazpívat.

Ref:
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Příloha X. Notový záznam písně
HALÍ, BELÍ, ZVÍŘÁTKA
hudba: E. Jenčková, slova: J. Žáček

10

Příloha XI. Notový záznam písně
METLA LIŠKA POKOJÍČEK
hudba: P. Jurkovič, slova: O. Sirovátka

2.

Metla liška pokojíček, metla taky síň,
Našla v koutě malý míček a hrála si s ním.
Lišák na ni: Hej! Ten míček mi dej, dej, dej,
Lišák na ni: Hej, ten míček mi dej.

11

Příloha XII. Notový záznam písně

PĚT LIŠTIČEK
hudba: E. Kulhánková, text: lidový
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Příloha XIII. Fotodokumentace tematické části – Chaloupka roubenka
Obr. 1

Obr. 2

Příprava kulis – malování

Zhotovená kulisa – zajíček

Obr. 3

Obr. 4

Zhotovená kulisa – plot se zvířátky

Nácvik hudebně-pohyb. pásma

Obr. 5

Obr. 6

Nácvik hudebně-pohyb. pásma

Nácvik hudebně-pohyb. pásma

Obr. 7

Obr. 8

Nácvik hudebně-pohyb. pásma

Nácvik hudebně-pohyb. pásma
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Příloha XIV. Fotodokumentace tematické části – Chaloupka roubenka
Obr. 9

Obr. 10

Nácvik hudebně-pohyb. pásma

Nácvik hudebně-pohyb. pásma

Obr. 11

Obr. 12

Nácvik hudebně-pohyb. pásma

Nácvik hudebně-pohyb. pásma

Obr. 13

Obr. 14

Nácvik hudebně-pohyb. pásma

Hudebně-pohybové vystoupení

Obr. 15

Obr. 16

Hudebně-pohybové vystoupení

Hudebně-pohybové vystoupení
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Příloha XV. Fotodokumentace tematické části – Chaloupka roubenka
Obr. 17

Obr. 18

Hudebně-pohybové vystoupení

V tělocvičně po vystoupení

Obr. 19

Obr. 20

Kostýmy a kulisy

Kostýmy a kulisy

Obr. 21

Obr. 22

Kostýmy a kulisy

Kostýmy a kulisy

Obr. 23

Obr. 24

Kostýmy a kulisy

Všichni společně v kostýmech
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Příloha XVI. Fotodokumentace tematické části – Chaloupka roubenka
Obr. 25

Obr. 26

Kostýmy a kulisy

Zvířátka z přírodních materiálů

Obr. 27

Obr. 28

Zvířátka z přírodních materiálů

Ježek – kresba, malba

Obr. 29

Obr. 30

Žába – malba

Medvěd – malba
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Příloha XVII. Veršovaná pohádka

ČERT A KÁČA
Byla Káča na veselce,
tancovat s ní nikdo nechce.
Káča dupla: „Sakramente,
chci tancovat třeba s čertem!“
Jen to řekla, čert tam stál,
hned s ní v kole tancoval.
Chytla se ho kolem krku,
„Nepustím tě, ty můj kluku!“
Čert s ní letěl do pekla.
Káča se však nelekla.
„I vy jedna chásko líná,
všude je tu prach a špína.
Hybaj, hybaj do práce,
se mnou není legrace!“
Lucifer jen houkl vztekle:
„Tuhle holku nechci v pekle!“
A tak s Káčou na hřbetě,
čert se vláčí po světě.
Od vsi ke vsi, potom k městu.
Kdo chce Káču za nevěstu?
Co dál bylo? To už víme,
My se čerta nebojíme.
Jenom křiknem: „Káča je tu!“
A čert zmizí v cukuletu.
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Příloha XVIII. Notový záznam písně

ČERT A KÁČA
hudba: Pavel Jurkovič, slova: Věra Provazníková

2. Čert se jí moc líbil, že byl rohatý,
že měl v pekle teplo a bylo bohatý.
Když nemoh na nohy, tahala ho za rohy.
Když nemoh na nohy, tahala ho za rohy.

3. Hned si chtěla Káča toho čerta brát.
Pořád se ho ptala, jak moc ji má rád.
Čert na to: Pro tebe půjdu rovnou do nebe.
Ble, ble, ble, pro tebe půjdu rovnou do nebe.
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Příloha XIX. Notový záznam písně
ČERTI SE ŽENILI
hudba a slova: Marie Kružíková
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Příloha XX. Notový záznam písně
JAK SE POZNÁ ČERT
úprava písně Hlava, ramena, slova: dětská tvořivost
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Příloha XXI. Notový záznam písně
ČERTI V PEKLE
hudba: Eva Jenčková slova: Jaromíra Pechová
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Příloha XXII. Notový záznam písně
VELKÝ REJ
hudba a slova: Pavla Srnská a Leona Marečková
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Příloha XXIII. Fotodokumentace tematické části – Čert a Káča
Obr. 31

Obr. 32

Zhotovená kulisa – peklo

Zhotovená kulisa – čertice

Obr. 33

Obr. 34

Zhotovená kulisa – čert

Nácvik hudebně-pohyb. pásma

Obr. 35

Obr. 36

Nácvik hudebně-pohyb. pásma

Nácvik hudebně-pohyb. pásma

Obr. 37

Obr. 38

Nácvik hudebně-pohyb. pásma

Nácvik hudebně-pohyb. pásma
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Příloha XXIV. Fotodokumentace tematické části – Čert a Káča
Obr. 39

Obr. 40

Nácvik hudebně-pohyb. pásma

Výzdoba tělocvičny

Obr. 41

Obr. 42

Vystoupení v kulturním domě

Vystoupení v kulturním domě

Obr. 43

Obr. 44

Vystoupení v kulturním domě

Vystoupení v kulturním domě

Obr. 45

Obr. 46

Vystoupení v kulturním domě

Diváci v kulturním domě
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Příloha XXV. Fotodokumentace tematické části – Čert a Káča
Obr. 47

Obr. 48

Děti v čertovských kostýmech

Děti v čertovských kostýmech

Obr. 49

Obr. 50

Děti v čertovských kostýmech

Všichni společne v kostýmech

Obr. 51

Obr. 52

Sladká odměna za vystoupení

Dort - odměna za vystoupení

Obr. 53

Obr. 54

Čerti – malba, vystřihování, batikování

Čert – kresba fixem, malba
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Příloha XXVI. Veršovaná pohádka
KUŘÁTKO A OBILÍ
HRUBÍN, F., Špalíček veršů a pohádek. Praha: Albatros, 1983. str. 78 – 79. 13-775-83

Jak to bylo, pohádko?
Zabloudilo kuřátko
za zahradou mezi poli.
Pípá, pípá, nožky bolí.

Kuře hledá žitné pole,
ale to je dávno holé.
A na suchá strniska
vítr tiše zapíská:
"Vždyť jsi doma, za chalupou.
Slyšíš? V stáji koně dupou,
kocour ve stodole vrní a tvá máma za vraty
zob, zob, zobá bílé zrní
s ostatními kuřaty."

Ve vysokém obilí
bude večer za chvíli.
"Povězte mi milé ovsy,
kudy vede cesta do vsi!"
"Jen se zeptej ječmene,
snad si na to vzpomene."

"Děkuji ti, žitné pole!"
"Pozdravuj tam ve stodole!"
"Koho, milé políčko?"
"Zrno i to zrníčko!"
Ať se ke mně zjara hlásí,
vychovám z nich nové klasy!"

Kuře bloudí mezi poli,
pípá, pípá, nožky bolí.
"Pověz milý ječmínku,
jak mám najít maminku?"
Ječmen syčí mezi vousy:
"Ptej se pšenic, vzpomenou si!"

A tak mámu za krátko
našlo také kuřátko.

Kuře pípá u pšenic,
nevědí však také nic:
"Milé kuře je nám líto,
ptej se žita, poví ti to!"
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Příloha XXVII. Notový záznam písně
KVOČNA
melodie a slova: Kamila Čížková

2.

Kvočna volá? „Kokoko! Nechoďte mi daleko.
Hrabte u chodníčka, hledejte zrníčko.“

3.

Chodí pipky zahradou, nikde zrnko nenajdou.
Musí jim je sama, hledat jejich mám.

4.

A když najde, zavolá, seběhnou se dokola.
Dobře je tu s námi kolem naší mámy.
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Příloha XXVIII. Notový záznam písně
SLEPIČKA NAŘÍKÁ
hudba: Emil Hradecký, slova: lidová tvořivost
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Příloha XXIX. Notový záznam písně
ZLATÁ BRÁNA
Česká lidová
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Příloha XXX. Notový záznam písně
VELIKONOČNÍ
hudba a slova: Stanislava Juřinová

30

Příloha XXXI. Notový záznam písně
UVÍJÍME VĚNEČEK
hudba a slova: Božena Viskupová

VSTÁVEJ SLUNÍČKO
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Příloha XXXII. Notový záznam písně
JARO
hudba a slova: Jiří Havel
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Příloha XXXIII. Fotodokumentace tematické části – Kuřátko a obilí
Obr. 55

Obr. 56

Zhotovená rekvizita – kuřátko

Zhotovené kulisy – květiny

Obr. 57

Obr. 58

Zhotovená kulisa – žitné pole

Připrava kulis v tělocvičně

Obr. 59

Obr. 60

Nácvik hudebně-pohyb. pásma

Nácvik hudebně-pohyb. pásma

Obr. 61

Obr. 62

Nácvik hudebně-pohyb. pásma

Nácvik hudebně-pohyb. pásma
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Příloha XXXIV. Fotodokumentace tematické části – Kuřátko a obilí
Obr. 63

Obr. 64

Nácvik hudebně-pohyb. pásma

Nácvik hudebně-pohyb. pásma

Obr. 65

Obr. 66

Nácvik hudebně-pohyb. pásma

Nácvik hudebně-pohyb. pásma

Obr. 67

Obr. 68

Hudebně-pohybové vystoupení

Hudebně-pohybové vystoupení

Obr. 69

Obr. 70

Hudebně-pohybové vystoupení

Hudebně-pohybové vystoupení
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Příloha XXXV. Fotodokumentace tematické části – Kuřátko a obilí
Obr. 71

Obr. 72

Hudebně-pohybové vystoupení

Hudebně-pohybové vystoupení

Obr. 73

Obr. 74

Hudebně-pohybové vystoupení

Hudebně-pohybové vystoupení

Obr. 75

Obr. 76

Hudebně-pohybové vystoupení

Hudebně-pohybové vystoupení

Obr. 77

Obr. 78

Hudebně-pohybové vystoupení

Hudebně-pohybové vystoupení
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Příloha XXXVI. Fotodokumentace tematické části – Kuřátko a obilí
Obr. 79

Obr. 80

Závěr hudebně-pohyb. vystoupení

Všichni společně v kostýmech

Obr. 81

Obr. 82

Velikonoční vajíčko a slepičky

Ovečka – kreba, malba, vystřih

Obr. 83

Obr. 84

Vyseté osení v ozdobném květináči

Sluníčko - slané těsto

Obr. 85

Obr. 86

Kuřátko – malba

Kuřátko v ozdobeném vajíčku
36

