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4. březen
Anička malá: Našla jsem komůrku od šnečka a chci ji dát mamce.
Velká Zuzka: Ráno jsme viděli a slyšeli pár jeřábů, co se teď prochází na druhém břehu Libuňky.
Jonča: Hrál jsem si s Marťou cestou, že Zuzka byla ovce, Martinka jehňátko a já Vítek.
Malá Zuzka: Vařili jsme si dnes sami a byli jsme u koz a ovcí a měli jsme ovčí karneval a k našemu
stádu se připojilo jiné stádo ovcí. Konec světa.
Marťa: S Jončou a Zuzkou jsme si hráli a pronásledoval nás jen ten, kdo není od nás nebo Jonča
mě chyt jako první. Konec veliký.
Denis: Tam byla velká díra a já jsem ji nemohl přeskočit a říkal jsem: „Panenko Maria, co to, co.“.

5. března
Matýsek: Byli jsme dneska na plavání. A líbilo se mi, jak jsme zas dělali lodičku.
Denis: Líbilo se mi, když jsem byl v bazénu a dělali jsme mašinku a byli jsme v páře.
Anička malá: Líbilo se mi, jak jsme s Matýskem dělali tu lodičku.
Velká Zuzka: Dneska mě do školky přivezl tatínek. A dal dětem bonbóny, které mají děti nadnášet ve
vodě a děti zjistily, že to funguje!
Malá Zuzka: Na plavání jsme se s Aničkou a Majdou zmýlily s tím,že jsme měly jít z velkýho bazénu
do ještě většího bazénu.
Anička velká: Se Zuzkou a Majdou jsme se zmýlily, protože jsme nešly do velkýho bazénu.
Janička: Hráli jsme si na bójky a slyšeli jsme zkoušku sirén, zkoušku sirén, právě proběhla zkouška
sirén.

6. března
Majda: Lyžovali jsme. A ostatní, kromě Jonči, si hráli na hřišti a já jsem to nestihla.
Malá Zuzka: Z dnešního dne se mi líbilo skoro všechno.
Marťa: Líbilo se mi, jak jsme jeli na lanovce a viděli jsme potůčky a váleli jsme sudy.
Jonča: Jak jsme s Matyldou lyžovali, tak normálně jsem byl chvíli vepředu já a chvíli Matylda.
Janička: Jeli jsme na lanovce na Javorník a bylo tam ještě dost sněhu a celá sjezdovka byla naše. A
s Aničkou jsme jely po zadku ze sjezdovky dolů.
Velká Zuzka:
Zuzka: To byla lyžovačka!!!

10. březen
Bětka: Matýsek spadl do vody. E-e-e, protože někdo asi na výletě škital. Potom se mi líbily na výletě
ty trumpety. A hodně se mi líbilo, jak jsme hráli na hasiče a na rybáře a taky jsem natírala.
Malá Zuza: Řízla jsem se o rákos.
Matýsek: Jak jsme tam se Zuzankou máchali rákosy.
Anička malá: S Helčou jsme si hrály, že potřebujeme rákosí.
Denis: Nemohl jsem přelízt a vymetali jsme tam u takovýho stromu komín.
Velká Zuzka: Některé děti přešly sami Libuňku a nikdo nespadl do vody, jenom Máťa se namočil v
přítoku.
11. březen
Denis: Mně se líbilo, když sem tam dělal takovou díru, pak jsem
tam dal vodu a ještě trochu to vybagroval.
Zuzík: S Bětuškou jsme dělaly cestičku pro kačenky. Vedla z
Bažantníku. A v tý cestičce byla voda, aby Kačeny nemusely být
nasuchu. Byli jsme u Bažantníku a měli jsme k obědu brambory s
tvarohem, co mi moc chutnaly.
Jana: S Denisem a Aničkou jsme se opalovali na voru.
Malá Anička: Opalovali jsme se a pak jsem udělala díru, kterou
jsem zaplnila pokladem a pak jsme šli do školky se naobědvat a
pak jsme vstanuli, šli jsme písat kroniku, pustíme se do svačiny a
pak půjdu ven. A pak jsme tam šli spinkat a pak nás odvezou
domů.

12. březen
Zůza malá: Byli jsme v Pavučinkově. A bavilo mě, jak jsme tam hráli „Pan Skřítek našel židličku.“
Bětka: Byli jsme u Pavučinkova a našli jsme tam „hodněnožku“ a pavouka.
Denis: Tahal jsem větve veliký a mě to taky píchlo.
Velká Zuzka: V Pavučinkově se probudilo mraveniště a přibyly tam nové pavučinky.
Jana: V Pavučinkově byly březové samolepky, tak jsme si je lepili na obličej.
Kiki: Dívala jsem se baterkou do díry, jestli zmizí piškot.

13. březen
Zuzka malá: Dneska byl masopust a obcházeli jsme kemp.
Bětka: Měli jsme masopust a obcházeli jsme známý. Já jsem šla za tygříka, Zuzka za čarodějnici a
dokonce Simča, co byla na recepci, ještě s Péťou, nám daly koblížky. A Kristýnka šla za kovboje a
Helenka za medvěda a malá Anička za pejska a Denis taky.
Kikča: Byl masopust a já jsem měla klobouk a vestu a pistoli. A Zuzka velká byla za babičku její a
měla koště.
Velká Zuzka: Denis si dneska sám sundal tričko!

14. březen
Štěpán: Se Zuzkou malou jsme si hráli, že naše kola jsou koníci a že se jmenovali podle toho, co na
nich bylo napsáno a moje se jmenovalo Durango a to Bětčino Harrier a říkala, že má přezdívku
Miami.
Zuzka malá: Byli jsme na projížďce do lázní Sedmihorky na kolech a to moje kole se jmenovalo
Superior. V lázních Sedmihorky jsmě našli sošku.
Kiki: Byli jsme, já jsem měla odrážedlo.
Maruška: Jak jsme jeli k tomu pramínku do lázní a jak jsme tam jezdili a točili jsme se na kolotoči a
pak jsme došli do chaloupky a to je konec.
Bětka: Byli jsme v lázních, kde bylo napsáno Sedmihorky. A jeli jsme tam na kolech a moc mě to
bavilo, protože jsme si tam hráli, běhali, jezdili na kolech kolem do kola a já jsem byla nejrychlejší. A
taky mě moc bavilo, jak jsme jeli cestou zpátky.
Velká Zuzka: Byli jsme na prvním jarním cyklovýletě a moc se nám povedl.

17. březen
Anička velká: Klouzala jsem se z balíků. A ovcím jsem házela do ohrady trávu. Konec veliký.
Malá Zuzka: Byli jsme u koz a ovcí a s Aničkou jsme si hrály na balíkách na to, že skáčeme po balíkách
a ten, kdo spadne, prohrál. A viděli jsme 2x žábu.
Denis: Říkal jsem si, že tam je ta žába a říkal jsem, „odkud ty žábo cestuješ?“.
Zuzka velká: Viděla jsem dnes první letošní žáby!

18. březen
Denis: Byli jsme na Romantice a byla tam suchá kůrka, která se dala trhat.
Elík: Byli jsme na Romantice, hráli jsme si tam na xylofon.
Martinka: Hráli jsme si, že Zuzka byla máma, Jonča táta a já dítě. A rozhodli jsme se udělat
past, ale nestihli jsme to, protože jsme už dávno museli jíst.
Jana: Připravila jsem těsto na knedlíky a děti do něj balily ovoce.
Zuzka malá: Vařili jsme si sami. Barvili jsme domeček.
Jonča: Barvili jsme si domeček.

19. března
Zuzka malá: Byli jsme dnes plavat a jsem pizizubka. A vypadl mi zub. Ve velkým bazénu se
mi nelíbilo.
Majda: Byli jsme v bazéně a učili jsme se tam plavat prsa.
Matýsek: Byli jsme dneska v bazénu. Ležel jsem na desce a plaval jsem.
Jana: V bazéně jsme zkoušeli plavat rukama.

21. březen
Štěpík: Byli jsme ve škole ve Všeni a když jsme jeli zpátky, tak nám nejdřív bylo horko, když jsme ještě
nejeli a protože bylo horko, tak nám Jana otevřela okýnka a když jsme se rozjeli, tak jsme pořád říkali
bájo a byla to hrozná sranda. takže to bylo dneska príma. A měli jsme ruce nahoru a foukalo nám to do
nich.
Bětka: V autě jsme se hodně nasmáli, než jsme přijeli sem do lesní školky. A nejdřív nám v autě bylo
vedro, pak za chvíli byla zima malý Zuzce a obě dvě, já i Zuzka, jsme si sundávaly boty, i Štěpka. Potom
nám zase bylo vedro a pak jsme celou cestu říkali jupí a juchuchu a takovýhle pokřiky, hlavně bájo.
Anička velká: Když jsme odjeli ze Všeně, tak nám bylo vedro a když jsme přijeli, tak jsme se chvíli
houpali a pak jsme zpívali s Matyldou a se Zuzkou.
Zuzka malá: Na Všeni jsme viděli ještěrku. A s jednou paní učitelkou jsme hráli hry s kartónovýma
písmenama.
Zuzka velká: Byli jsme se podívat ve škole na Všeni a já bych si moc přála chodit znovu do školy...
Jonča: Byli jsme ve škole a když jsme přijížděli, tak jsme si mávali.

25. březen
Elík: Cákla mě do boty voda. Bylo to tam hezký.
Denis: Mě se líbilo u dvou mostků, jak jsme tam dali ten mostek.
Jana: Padaly kroupy, k obědu byla čočková polévka, jakou Elík ještě nejedl.
Zůza malá: Stavěli jsme si hrad.
27. březen
Štěpík: Byli jsme na Sychrově a viděli jsme dravce létat a pak jsme si na ně hráli a chtěl bych
mít chovnou stanici ptáků taky co nejdřív.
Majda: Vzkazuju, že jsme šli na Sychrov po praporcích.
Anička malá: Byli jsme na Sychrově a museli jsme tam dojet vlakem.
Jana: Viděli jsme ORLA, sovu sněžnou a raroha a výra velkého.
Zuzka malá: Na Sychrov jsme si vzali kostými a já jsem byla princezna.
Zuzka velká: Byli jsme v koupelně kněžny a obědvali a spali jsme v zámeckém salonku.
28. březen
Jonča: Nejvíc se mi na tom výletě líbilo to sbírání žab.
Elík: Líbilo se mi, jak jsme byli u těch úlů a sbírali jsme ty žáby.
Zuzka malá: Když jsem sbírala žáby a měla jsem na starost vzít dvě, tak mi pořád utíkaly. A
vždycky mi jedna utekla a musela jsem ji chytat a mezitím mi utekla ta druhá. Když jsme
vypouštěli žáby, tak některý byly ještě na sobě.
Jana: Byla jsem na přehlídce dravých ptáků.
Anička velká: Nechytla jsem ani jednu žábu, všechny mi utíkaly. Svačili jsme u úlů.
Anička malá: Byli jsme na výletě u žab a to se mi moc líbilo.
Bětka: Byli jsme u žab a šli jsme se úplně ze začátku koukat do kýblů a měli jsme každá
skupinka kýbl a dávali jsme je do něho. A ty žáby musely bejt některý na sobě a některý na sobě
chtěly bejt.
Majda: S velkou Zůzou jsme měli kyblík plný žab. Vítek nám řekl, že skokan může bejt i modrej.
Štěpán: Od Vítka jsme se dozvěděli, že když jsou dvě žáby na sobě, tak dole je samička a
nahoře sameček. A našli jsme jednu hodně zajímavou červenou žábu a byl to skokan.
Maruška: Chytali jsme žáby do kyblíku a jednu jsem do kyblíku hodila.
Velká Zuzka: Přenesli jsme u tří rybníků 134 skokanů a 36 ropuch a pak jsme šli na svačinu k
Majdiným úlům (Majda má ten žlutý).

31. březen
Kiki: Houpala jsem se na dlouhý houpačce.
Zuzka malá: Byli jsme u houpaček. A když jsem se točila na houpačkách, tak mi
pak bylo špatně.
Anička velká: Když jsem se točila, tak mě pak potom dřevě bolelo břicho.
Denis: Moc se mi líbilo, když jsem se houpal a Jana odpočívala.

Žába leze do bezu

Zlatá brána

Žába leze do bezu,

Zlatá brána otevřena, zlatým klíčem

já tam za ní polezu.

odemčena,

Kudy ona, tudy já,

kdo do ní vejde, tomu hlava sejde,

až ji chytím, bude má.

ať je to ten nebo ten, praštíme ho
koštětem.

Kája kouká na kukačku
Kája kouká na kukačku

Hlava,
Hlava, ramena

Kája kouká na kukačku

Hlava, ramena, kolena, palce,

na vysokém buku.

kolena, palce, kolena, palce,

Volá na ni: „Kuku, kuku!“

Hlava, ramena, kolena, palce,

Ona na něj: „Kluku!“

oči, uši, pusa, nos.

Na jaře
Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře,
hej hopy, hej hopy, hej hopy hop.
Čáp veze sluníčko, točí se kolečko.
hej hopy, hej hopy, hej hopy hop.
Brzy ráno slunce vstalo
vstalo
Brzy ráno slunce vstalo,
dobré ráno zavolalo.
Děti, vstávejte a sluníčko vítejte.
Očička si umyjeme,
potom vlásky učešeme.
Ručičky si procvičíme a
bříško si pohladíme,
nožičkami zadupem,
ať je dneska krásný den.

