
Moji milí zpěváčci, 

podařilo se nám úspěšně probrat všechno učivo z hudební výchovy tohoto roku. Tedy trošku 

netradičním způsobem. 

Látku Vám nevykládám, jen napíšu stručný výklad a ten Vám vytištěný vlepím do sešitu. 

Jak víte, mám je od začátku koronaviru u sebe, tak aby bylo vše v pořádku.  Chápu, že deváťáky to už 

asi vůbec nezajímá, ale kdyby náhodou měli starost, mohou se zastavit. Vám ostatním sešity dodám 

na začátku nového, a jak všichni doufáme, už i klidného roku. Někteří už budou mít sešit popsané, ale 

to se domluvíme až v září. Pokud bych Vás už na hudební výchovu neměla, přinesu Vám je do třídy. 

Práce na příští týdny bude zpívání. Zatím Vám vyberu já dvě písničky, které si budete zpívat. No a o 

prázdninách si budete samozřejmě zpívat podle svého výběru a já jen doufám, že s radostí. 

Příští týden Vám dodám seznam chystaných písní na příští vystoupení. No a Vy si je můžete průběžně 

přezpívávat. 

Tak hezké dny. 

 Deváťákům znovu ještě jednou hodně štěstí při zkouškách. 

Tentokráte trošku zvesela. Vzpomeňte a zazpívejte: V naší ulici a Sladké mámení 

 

 

 

SLADKÉ MÁMENÍ 

Sladké mámení, 
chvíle závratí, 
střípky zázraků, 
které čas už nevrátí. 
Sladké mámení, 
dálek lákavých, 
vůně snů, těch starých snů 
nádherných. 
 
Léta tryskem pádí, 
čas nikoho příliš nešetří, 
rychle k městu zády, 
nebo jako v mládí na Petřín. 
Žádné jízdní řády, 
žádný shon a žádné závětří, 
Vytáhnout z tajných skrýší sny, 
ten starý song pořád nejlíp zní! 

 



Sladké mámení, 
chvíle závratí, 
střípky zázraků, 
které čas už nevrátí. 
Sladké mámení, 
dálek lákavých, 
vůně snů, těch starých snů 
nádherných. 
fot 

Kvést jak jarní louka, 
uspořádat tajnou výpravu, 
plout kam vítr fouká, 
pryč od nudných vod a přístavů. 
A do slunce se koukat, 
všechny trable házet za hlavu, 
Být jak pták, vznést se k oblakům, 
dát nový lak oprýskaným snům. 
 
Sladké mámení, 
chvíle závratí, 
střípky zázraků, 
které čas už nevrátí. 
Sladké mámení, 
dálek lákavých, 
vůně snů, těch starých snů 
nádherných. 
 

 

 

V NAŠÍ ULICI 

Když si jen tak jdu naší ulicí, 
usmívám se na všechny 
i na svět se mračící. 
Oni nechápou, a buď hned sklopí zrak, 
nebo mě nazvou tak, 
že si význam musím pak 
ve slovnících vyhledat. 
V naší ulici na sebe lidi řvou, 
hádaj se o všechno o co jen můžou, 
a když kolem nich pak projdu zvesela, 
oni si ťukaj na čela. 

Fotky 
 
 
 
 



On se zbláznil docela (la-la), 
ten kluk mimo je (je-je), 
vůbec není jako my, 
no a jsem za to rád. 
 
Když si jen tak jdu naší ulicí, 
všichni myslej, 
že je svou dobrou náladou prudit chci. 
Přes okna svejch aut 
zatmavených do černa, 
už dávno nevidí, 
jak je tahle ulice nádherná. 
V naší ulici se lidi pomlouvaj, 
udělaj cokoli, jen když keš z toho maj. 
A když uviděj že zas kráčim z vesela, 
opět si ťukaj na čela la-la-la 
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On se zbláznil docela (la-la), 
ten kluk mimo je (je-je), 
vůbec není jako my, 
no a jsem za to rád! 
 
Když si jen tak jdu naší ulicí.... 
 

 

 

 

 


