
Jak Faflík a Fuflík F,f
šermovali o pozorovatelnu

Na palouku u lesa žili dl,a tnalí nlužícškové Fal'lík a Fuflft, A žili bysi sPrlkojeně, kdyby nebyl<l koctlura Farroušc. Fanouš byl znárný dareba. tsycllclv ncdaick,é hÍjovnČ lt.iak rrrcš| vtrltrtltt chvíli. už_ si ttl rllřil nl patour, prir.e it ,c tt<,trávY a c'Íhal na rnirŽÍČkY, Pokažclé. kclyž se př,ccl ninri ,,r.n,,Jini uyntlrlt. Lrtit<atldo cionlcČkir, co.jinl nohy stačily. Čort,iauuenti v poslcclní chvilce. A Firnouš rnčlz rc< honičk-y náratnnou legriici. olra rrružíčkové přenrýšleli, juk to uclčiat. aby 1.-Fanrluš pokaždé tak nezaskočil, Nevyrostli totiž víc jak <io ptil pampelišky a přesvystlkrltt lriivu rreviděIi. kily sc k Ilim to chlupaté netezp"či utizr .liallou Faí]íklnaPlttlltl, Žc hv si nltlhli Postltvit ptrzorovlttelnl. Zapíchli'an,,",-1-,e ,ii"";ls, pr()Jtckll l1l;lrl'lík vylczl ttahrrtu. ,.Viclírn tiobřc,.'hliisil, ,,ale špatnč sc rlri scclí. Píchlito.",.Pr'idčllírtt lltttt sccllílk<,j-',,..Ť| F'uí'lík...Přilepírn ho plyskyřicí z |,n,,.,ui.c.'. Zuchvíli byltl lttl{rrvti l |- l a,F'aí'lík zase vyšplhal 'nrhor,,.'ílc 
zasc nebvl sptlktljtn.,,Ncrtlim sl kltrtt (ll)iil ll()lly." rtllel tlolu.'R r,,r P,,r:iit prlr.p''i'r..uu',,,,"ruu nrurroh1,. 1F / Fltl'lík tc J,,,,lrt,,r,llrrč usaclil nl p<lzrcňalc-lIrc. a volrl:

..Fu1'líku. Fullíku.
uvař rlčco v ktll]íku.
Když spatřím íbus kočičí.
pískrrtr rakhle 1'íí a fíí." l1/'lil sc koctlLtr ltrarl<litš tlivi|. At'se krčil,.iak se krčil. prlklržclé se nlužíč-ci schtlvali

tlřív. rlcŽ slliČil vysktlč'it. PoIrtalu lrtl ta hra přestiiviriir havit. Jcrln<lLr řcki Ftrllík:
.. lrlrl'l ík Lr. Flr1'l íku.
tltlcska vař l_v v krltlíku.
Kil1 ž spatřím lbus kočičí,
písknu zas já - fíí a fííI 12/

Jr,notnže Fatlík o tonr nechtěi ani slyšet, zvykl si vy,scdlívat na ptlzorovatcltlč
lr drl Prlice se tt'ttt t'tcc]-ttc{lo. Proltlžc sc ncrntlhli tiol-ttlclntlut. n;rvrhl Ful'Iík: ..Víš
ctl'] Bttclerttc () p(}l()r()valclnu šcrtntlvitt. Ktltl srlzí ltltrru druhótltu i:cpici s hlitvy.
tcrt vyhrlr.je a buclc poztlt,ovatel." }lned z.ac.aIi vyr.iíbčt rncč,c. LitrhIi stť,Lrllr trlivy,
ttlt kclnci .jc zahnuli. aby jim tncčc nevvklrluzl1, při s<lubcl.ji z ruky. ic- / Navlókli
na nč lístky z kopreiinyjako chrírnítktl. l* laby se ncsckii dtl prstu. A pak ttr
zač,alo, Fíííí . . .. svištěli, mečc. tííí a í'ííí!

Secllllikriisky si zakrývaly tlči. aby ten hrozný bo.j nt-vitlršl1 . Bv]a to cllouhí
bitvl, Fallft s Ftrllíkcrn si dtlkttncc mrrscli ttrltšlltt ttovč lneče. alc čepici se niktlll-tLt
shtltlit nc1lodlrřilo. KtlItcčnc\ zavolltl F-uí'lík: ,.Jlí už tlerlůžu|".,Jii tlrky ncl" přiclal
sc Fiil'lík. ,.VÍš co. snlířírrrc sc." Oba zlpíchli rtrcčc citl zcnlč / Í /,i,r. r.nlttltcní
rnú,u si 1lodali ruce. Byli rrirli. že se jiIn nic ncstalo a že.|e při srlubtlji ncnachytal
Fanottš. Dohoclli sc. že se budou ocle clneška llit poz-oroviltclnč stříc]at. A to.je
spravcdlivó. v,iďte l

činnost dětí

l1.2l -- tlpaku.ií říkanku
- tt'ttllt<lu situaci zahráí. Jcclcn hrajr,. ptlzclrovatele . ciruhý Fanouše, ostatní

jsou mužíčci. Hra.je sc v prostoru, jc rložné i v lavicích, Fanouš se ptr-
malu blíží. poztlrtlvaíei zavolá..l'ííí". ilčti se schova.|í clo lavic (po}ož-í
hlavrr nl lavici a přikrylí rukama)-

* znliztlrňu.jí pístncrro F pažcnri vztyčí předloktí lcvé paže. skitlpí levé
zliPěstÍ. tio poltlvirly předloktí přiloží vtrdorovnč pravou rLrku. Prldobrič
s t,naltltt tlbtllčlrou lz,r-- z,rriizornit i l',


