
LISTOPAD
2013

V LESNÍM KLUBU

SKALKALKALKALÁČÁČÁČÁČEKEKEKEK



Výlet ke kostelu Sv. Jiří v Karlovicích



4.4.4.4. ListopaduListopaduListopaduListopadu

MarMarMarMarťťťťa:a:a:a: Byli jsme u dvou mostků a udělali jsme tam žabičce domek

JonJonJonJončččča:a:a:a: Našel jsem obrovský houby. Cestou u stromu pak ještě pidi pidi

AniAniAniAniččččka:ka:ka:ka: Byli jsme u dvou mostků a vydlabávali jsme díru a čistili trubku, ďáli jsme domeček pro

žabičku a potřebovali jsme písek

MalMalMalMaláááá Zuzka:Zuzka:Zuzka:Zuzka: Byli jsme u dvou mostků, když jsme dělali díru pro vodu, aby mohla týct, měla jsem

studený ruce. A když jsme přišli na oběd, měla jsem je naopak horký a nevím proč. Když jsme spali,

tak jsem Martinku škrábala na zádech.

VelkVelkVelkVelkáááá Zuzka:Zuzka:Zuzka:Zuzka: Byla jsem ve školce, ale vlastně jsem tu nebyla

Jana by vzkázala určitě, že jsme byli ve stanu (říkala Anička T.)

8.8.8.8. listopadulistopadulistopadulistopadu

MalMalMalMaláááá ZuzkaZuzkaZuzkaZuzka: Šlápla jsem na listy a propadla jsem se, protože ty listy tam byly nějaké nastražené

MarMarMarMarťťťťa:a:a:a: Byli jsme ve skalách

VelkVelkVelkVelkáááá Zuzka:Zuzka:Zuzka:Zuzka: Byli jsme daleko ve skalách - u Majáku, děti jsou hotový horolezci a taky špagety.

MaruMaruMaruMarušššška:ka:ka:ka: Spali jsme a hráli jsme si. Hráli jsme si na špagety.

BBBBěěěětka:tka:tka:tka: Šli jsme a třeba od skoro půlky cesty jsme dělali náskoky. Že kdo chtěl, mohl jít napřed. Počítali jsme

do desíti, a jak jsme do desíti napočítali, tak jsme mohli jít. A paní učitelky, který nechtěly běhat a neběhaly a

děti, který nechtěly běhat nás potom došly. A na úplně poslední zastávce jsme se schovali a vybafli. A tam

jsem našla drahokamy anebo polodrahokamy. A byli moc srandovní, jak jsme si hráli na nudle.

VelkVelkVelkVelkáááá AniAniAniAniččččka:ka:ka:ka: Byli jsme u Majáku. A Štěpík s Matyldou a semnou jsme mohli jít k Majáku a ostatní ne.

ŠŠŠŠttttěěěěppppíííík:k:k:k: Šli jsme s Majdou lesem a já jsem viděl černý, malý, trojúhelníčkový uši a když jsem byl trochu blíž,

tak jsem viděl, že je to zajíc.

EliEliEliEliášášášáš:::: Bavilo mě, jak jsme si hráli na ty těstoviny a jak sis (Velká Zuzka) kupovala ty těstoviny.



11.11.11.11. ListopaduListopaduListopaduListopadu

JonJonJonJonččččaaaa: S Marťou a ostatníma jsem si hrál na tučňáky a ty (Velká Zuzka) jsi byla kosatka

MarMarMarMarťťťťa:a:a:a: S Jončou jsme si hráli na tučňáky

VelkVelkVelkVelkáááá Zuzka:Zuzka:Zuzka:Zuzka: Byli jsme na výletě u pramínků se Sv. Martinem a jeho bílým koněm a Zuzkou a Marťou a byl

tam vodní ohňostroj

KKKKáťáťáťáťaaaa KozKozKozKozáááákovkovkovkováááá:::: Dnes jsem vařila a Svatému Martinovi chutnalo.

DenisDenisDenisDenis: Jezdili jsme tady s tříkolkami si myslím. Zejtra du do Přepeřský.

ZuzkaZuzkaZuzkaZuzka malmalmalmaláááá:::: S Martinkou jsme dělali divadýlko. Bylo o dvou ovečkách, který byly v ohradě, a hrály si s

vodou.

VtipVtipVtipVtipáááálek:lek:lek:lek:Mňauky, mňauky, mňauky, mňauky, mňauky

19.19.19.19. ListopaduListopaduListopaduListopadu

ElElElElííííkkkk: Mě bavilo malovat draka a bavilo mě hrát si na rytíře.

Zuzanka:Zuzanka:Zuzanka:Zuzanka: Mě bavilo, jak jsem se dívala na rytířský turnaj. A u toho jsem hladila Vtipálka a olizoval

mě.

JonJonJonJončččča:a:a:a: Bavilo mě šmatlat se v tom těstě.

AniAniAniAniččččkakakaka malmalmalmaláááá::::Mě bavilo, když jsme odpočívali a pak jsem vstala.

Jana:Jana:Jana:Jana: Rytíři v turnaji bojovali o můj závoj a pak jsme dělali ovocný knedlíky.



20.20.20.20. ListopaduListopaduListopaduListopadu

MarMarMarMarťťťťaaaa :::: S Jončou jsem bádala.

MaruMaruMaruMarušššška:ka:ka:ka: Lezli jsme na stromy a hráli jsme třeba na schovku a šli jsme na ten výlet. A měli jsme hodně dětí a

přitom tam Zuzka ještě nebyla.

Majda:Majda:Majda:Majda: Děti něco malovali a nevím na co. Nevím, jak se to jmenuje. A zkoumali jsme věci. Já jsem našla

divný věci, byli žluto zelený a já jsem našla zakroucenou břízu.

ZZZZůůůůza:za:za:za: Byla jsem u paní zubařky.

JonJonJonJončččča:a:a:a: Byli jsme na sluneční stráni, když jsme byli s Marťou bádat, tak jsme potkali Majdu a pak šli jsme

nejdřív po cestě doleva a zahnuli jsme tam (doleva) a potkali jsme Majdu, a pak jsme se tak zapovídali, až

jsme Majdu ztratili.

VelkVelkVelkVelkáááá Zuzka:Zuzka:Zuzka:Zuzka:Měli jsme vynikající oběd, rajskou s červama a svíčkovou při svíčkách.

Jana:Jana:Jana:Jana: Pomalovali jsme nástěnku duhově a jedli jsme svíčkovou při svíčkách.







TTTTřřřřiiii vrabvrabvrabvrabčáčáčáčácicicici

V lískovém keři bez oříšků,

sedí tři vrabci - bříško k bříšku.

Napravo Frantík, vlevo Eda,

uprostřed Honzík - neposeda.

Jak se tu choulí ve větvoví,

nejtepleji je Honzíkovi.

Srdíčka tlukou ťuk ťuk ťuk,

vrabčáci sedí, ani muk.

Zavřená očka, každý dřímá,

a padá sníh brr! to je zima

ŠŠŠŠtikatikatikatika žžžžereereereere mouchymouchymouchymouchy

Na rybníce jsou velké vlny

dělají se od přírody

kapr ten je opatrný

nevystrčí čumák z vody

Šplouchy šplouchy

štika žere mouchy

žbluňky žbluňky

a kapr meruňky

Nevylézej kapře milý

je tam velké vlnobití

chlupy vodě se naježily

a mohl by ses utopiti

VolVolVolVoláááámemememe slunslunslunsluníčíčíčíčkokokoko

Voláme sluníčko

haló haló

tepla je na světě

málo málo

vylez a rozežeň

mraky mraky

a já ti pomůžu

taky hmm

Voláme skřivane

haló haló

písní je na světě

málo málo

přileť a zazpívej

pro mě pro mě

žijeme přec v jednom

domě hmm

Voláme človíčku

haló haló

lásky je na světě

málo málo málo

FoukejFoukejFoukejFoukej ,,,,foukejfoukejfoukejfoukej

Foukej, foukej, větříčku,

shoď mi jednu hruštičku.

Shoď mi jednu nebo dvě,

budou sladké obě dvě.


