
Vážení a milí rodiče, milí hosté, 
 
 

vítáme Vás v rámci projektu  „Přispějme k ještě kvalitnější a 
modernější výuce na ZŠ Chotěboř, Buttulova“ na přehlídce 
zájmové činnosti naší školní družiny a klubu. 
Jsme opravdu moc rádi, že jste si udělali čas a přišli mezi nás. 
A hlavně jsme napnutí, jak se Vám to, co jsme připravili a 
nacvičili, bude líbit. 
 
 
Prvňáčci mají moc rádi zvířátka, a proto by se s Vámi o svou 
radost chtěli podělit. K veselým říkadlům si namalovali obrázky, 
které jejich vystoupení zpestří. Protože přednášet chtěla většina 
dětí, utvořily dvě skupinky. Nyní uslyšíte první z nich. 
 
 
Zpíváte si pro radost? Naši školáci často a rádi. Známé dětské 
písničky „Pec nám spadla, Myší tanec, Skákal pes a Kočka leze 
dírou“, které Vám zazpívají, doplní říkadly. Na závěr je pro Vás 
připravené i malé překvapení – pozvánka na výlet. Kam? Nu, 
dobře poslouchejte! 
 
 
A je tu sportovní část. Chlapi, dnes nepůjde o turnaj ve fotbale či 
hokeji! Již tradi čně si děvčata z pátých tříd připravila sestavu 
v aerobiku, aby ukázala, jak umí vyjádřit radost z pohybu. 
Doufáme, že obecenstvo vytvoří vhodnou atmosféru a cvičenky 
povzbudí svým potleskem. 

 
 
Naučit se hrát na jakýkoliv hudební nástroj je velice pěkné, ale 
zároveň i náročné, proto by se Vám chtěla děvčata ze zájmového 
útvaru „hra na flétnu“ p ředstavit s písničkami z pohádek při 
hudebním doprovodu.  
 



Přeneseme se zpět mezi zvířátka. Čeká nás další část říkadel 
v podání prvňáčků. Snad roztomilé verše opět pobaví Vás – 
diváky. 
 
________________________________________________________ 
 
Nyní trochu z jiného soudku. Děvčata ze čtvrté a páté třídy, 
Simona a Jana, se předvedou sestavou v netradiční sportovní 
disciplíně, kterou je step. 
 
 
Dádu Patrasovou nemusíme nikomu představovat. Určitě všichni 
znáte její žížalu Jůlii. Z její dílny „KLAP KLAP SONG“ už tolik 
známý není. Však při rozcvičce pro jazyk a tělo prvňákům a 
druhákům tóny zní v uších, rány z dálky ruší, z fůry r ůzných 
zvuků skládá se jejich svět. Držme jim palce ať se jim slůvka, ruce 
i nohy nezamotají! 
 
 
Chtěli byste se vrátit zpátky do dětství a shlédnout s námi 
pohádku. Určitě přišel nyní ten správný čas. Toto přání Vám 
mohou splnit mladí herci, děvčata a kluci ze čtvrtých a pátých 
tříd. Zaposlouchejte se do pohádky „ O Šípkové Růžence“. Pozor, 
právě začínáme… 
 
 
Při posvíceních a na výročních trzích, poutích a jarmarcích 
prodávali perníkáři turecký med a perníčky zdobené 
marcipánem. Jsou na nich krásné nápisy. Například: 
(děti – Srdce z pouti nezarmoutí; Kdo jí naše perníčky, zpívá si den celičký; 
Medový perníček do srdce chodníček; kdo jí med je dlouho feš, nebude mít 
nikdy pleš!; Zkuste jak náš perník chutná, nebude žádná smutná) 
Na rynku si děvčata a kluci z prvních tříd zatančí při písničce 
„Perníkář“. Doprovodí je na flétnu Simona ze čtvrté t řídy. 
 
 



A teď trochu příjemné hudby. Tradičně nesmí chybět ani malé 
představení děvčat, která navštěvují zájmový útvar „hru na 
kytaru“. Op ět s doprovodem Báry z osmé třídy a s přídavkem 
příjemného zpěvu. Výběr písniček je úměrný jejich v ěku – 
zkrátka „holky z naší školy“! 
 
 
„Školní rok“ – co vlastně tento výraz představuje? Poprvé 
definoval pojem školní rok, školní týden a školní prázdniny Jan 
Ámos Komenský, učitel národů. A jak školní rok vnímají žáci naší 
školy? To Vám v literárním pásmu představí chlapci a děvčata 
z 1. a ze 2. třídy. Obrazový klip výtvarných prací žáků doplní a 
jistě zpříjemní poslech. Tak tedy, pojďte s námi zasednout do 
školních lavic! 
 
 
Děvčátka z druhé a třetí třídy se Vám předvedou se svými 
oblíbenými písničkami, kde je opět doprovodí piáno. Jistě je také 
znáte, pro zpestření dnešního večera si je s nimi můžete zazpívat. 
 
 
A je tu závěr. 
Nezbývá, než-li se rozejdete do svých domovů, tak se rozloučit. 
Než Vám klesnou víčku těsně před spaním…, co si zazpívat 
všichni dohromady? 
Proč vlastně ne? 
A Vy se můžete přidat k nám. 


