LEDEN
2014

V LESNÍM KLUBU

SKALÁČEK

7. ledna
Anička:
Anička: Byla jsem na laně.
Zuzanka: S Martinkou jsem hrála hru s tučňákama, jakou mám na svým foťáku. A taky
jsme si hrály na zvířata ze ZOO, na delfíny, opice, plameňáky a výra.
Martinka: Hráli jsme si v lese na slepou bábu. Byli jsme u hlínovýho kořenu.
Jana:
Jana: Slavili jsme Kristýnčiny narozeniny a obědvali jsme venku, protože svítilo sluníčko.

8. ledna
Jonča: S Martinkou jsme si hráli na Robinsona a na Ježíška.
Marťa: Hráli jsme si s Majdou na ptáčky, který se měněj na všechny zvířátka.
Janička: Bylo nás ve školce 12 a rozbalili jsme si dárek s lany, tak jsme je vyzkoušeli v lese.
Velká Zuzka: Kroniku nás píše málo, ale byla nás spousta, jenže rodiče nám předčasně uloupili
děti!

9. ledna
Štěpík:
Štěpík Byli jsme dnes u velkýho dubu na louce za Romantikou a já jsem našel něčeho čelist a Majda našla
starej vůz, kterej byl skoro rozbitej!
Bětka: Byli jsme u velkýho dubu a byli jsme na průzkumu, ale nakonec jsme stavěli loď. A ta loď byla dobrá,
hráli jsme si, že ta loď jede do Sahary. A hráli jsme si, že já jsem medvíďátko, co tam je a Jončík je malá
žirafka. Nebo velká, to přesně nevím.
Malá Zuza: Hrála jsem si s Janou a ostatními dětmi, že jdem na Savanu. Byla jsem řidič lodi, která plula do
Savany. A měla jsem pípátko, které nás vedlo k pokladu. A poklad byly batůžky. Byl to takovej poklad,
protože už jsme odcházeli.
Jonča: Byli jsme u starýho dubu a cestou jsem potkal strašně velkýho ptáka, kterej měl strášně velký křídla a
stejně byl nafouklej jak bambus.
Malá Anička:
Anička S Matýskem jak se zkamarádili, pak jsme …
Velká Anička: Šli jsme s Martinkou a Matýskem a Kiki a hráli na kočičky. A Jonča dělal psa, a vždycky nás
kočičky vyrušoval.
Marťa: Vzkazuju, že jsme byli na výpravě dobrodružný.
Majda: Štěpán našel čelist něčeho.

10. ledna
Malá Zuzka:
Zuzka Viděli jsme černou veverku a byli jsme u lebky. A když jsme svačili, tak mi byla zima.
Anička malá: Byli jsme v lese, lezli jsme na skály a hráli jsme si na kočičky.
Martinka:
Martinka Byli jsme u lebky a lezli jsme na skály a Kikča mi nosila mlíčko, jak jsme si hráli na kočky.
Kiki:
Kiki Byli jsme ve Skaláčkově vesničce. S Marťou jsme si hráli na koťátka a Marťa mi vždycky nosila mlíčko.
Konec.
Anička velká: S Jončou jsme si hráli na dědečka a babičku. Všechno. Konec veliký.
Jana: Odvezla jsem do nemocnice babičku a dědečka se zlomenou nohou.
Jonča: Než jsem si s Aničkou hrál, tak jsem si prohlížel městečko. Všecko.
Bětka: Viděli jsme nejspíš veverku a veveráka. A Jana říkala, že ta veverka je asi nějaká veverka čiperka.
KONEC VELIKÝ.
Štěpán: Viděli jsme hnědou veverku, když jsme byli s váma. A když jsme se vraceli, tak jsme viděli černou, tak
to byla nejspíš veverka, která se umí přeměňovat, nebo chameleon. Konec!
Majda: Viděli jsme hnědou veverku a hráli jsme si s Bětkou, Zuzkou a Štěpou na želvičky a předstírali jsme, že
jedna skála je želva Levandulka. KONEC.

14. ledna
Martinka: Byli jsme u rybníka a s Kikčou jsme se snažily zachránit rybky, ale nešlo nám to, protože jsme
neměly takovej vrtulník, kterej se vrtí a kterej by to mohl protrhnout a rybky by pak byly zachráněny.
Kiki: Byli jsme u rybníka, já jsem nosila s Marťou písek. Ale rybičky museli být už dávno zachráněný. Ale
bylo další neštěstí, vlezla na led Ťapinka a museli jsme ji zachránit, ale neměli jsme kormidlo. Zachránili
jsme rybičky a Ťapinka se zachránila sama. A vlezla na trávu a utíkala domů k Martě.
Zůza malá: Byli jsme na prolejzačkách, než jsme šli k rybníku a s Elíkem a ostatníma dětma, kromě
Aničky, jsme zkoušeli nadzvednout kládu, co jsme našli na pískovišti. A museli jsme to nadzvednout a
podhrabat a praskla nám při tom konvička. A vařili jsme si sami oběd.
Jana:
Jana Při cestě z chaloupky do laboratoře jsme museli být opatrní, protože jsme tušili, že je někde
medvěd.
Anička malá: Hrála jsem si s pískem a dělala dort.

15. ledna
Marťa:
Marťa Byli jsme v lese a prohlíželi jsme si ptáky, nebo jsme si prohlíželi stromy, kde byli ptáčci.
Jonča: Prohlíželi jsme si, jak datel vyklovuje broučky.
Anička malá: Byli jsme v lese.
Denis: Doma jsem dal džus a koktejl.
Janička: Našli jsme nory ve zvířecím údolí a jedna děsně smrděla, tak v ní asi někdo bydlí.
Zuzka velká: Byli jsme v lese na couračce a bylo to moc fajn.
Kiki: Báli jsme se, že se tam chystá ňáký zlodějisko, ale Martinka byla statečná a já taky. Ale Elík s
Matýskem přikazovali, že tam bydlí drak, ale my jsme se bály, tak jsme tam šli společně. A když jsme šli
za tím drakem, já jsem uviděla nějaký bobky, ale nebyly od lidí, ale od nějakých zvířátek, asi od srnek.

16. ledna
Zuzka malá: Hrály jsme si s Majdou na 2 Oskary.
Bětka: Byli jsme u 2 mostků a půjčila jsem Jončovi moji motyku, aby mohl kopat. A Štěpka tam vzal lopatu, ale
nebyla opravdická, ale za to ty motyky byly opravdický.
Štěpík:
Štěpík Byl jsem u 2 mostků dole u potůčku a vždycky jsem udělal hráz na potůčky a vždycky, když jsem ji pustil, byl
velký proud.
Maruška: Jak mi Štěpán půjčil motyčku a jak jsem s ní dlouho kopala a pak jsem ji zas dala Štěpíkovi.
Jonča: Kopali jsme u 2 mostků potůček motykama. Konec.
Kiki: Hrály jsme si s Martinkou a s Maruškou a s Aničkou.
Anička malá: Byli jsme... Jak jsem zalejvala stromečky.
Matylda:
Matylda S malou Zuzkou jsme si hrály na papoušky.
Janička: Visely jsme s Bětkou na stromě jako medvědi. Ale Bětka vždycky vydrží dýl.
Velká Zuzka: V lese byl pán, co prořezával stromy. I lesík, kde máme vánoční stromeček a ten nám nechal stát.

17. leden
Štepík: Byli jsme u Bažantníku v malej skalkách a byla mi zima na ruce a tak mi Jana půjčila
hřejivej polštářek a pak jsme s Janou vyřezávali človíčka.
Jonča: Byli jsme u malých skalek a já jsem si tam s Elíkem barvil skálu.
Marťa: Jonča s Elíkem nás pronásledovali a pak jsme na ně tajně házeli koule a pak Jonča řekl, že
už to na ně nemáme házet, tak jsme to tajně dávali ke skalám, kam oni chodili.
Jana: Se Štěpíkem jsme vyřezávali a pak jsme rozfoukávali tuš jako keř a pak prstem obtiskovali
ptáčky.
Bětka: Byli jsme dole u potůčku.
Zuzka malá: Hledali jsme s Bětkou ještě jednu petardu, aby si ji Bětuška mohla vzít, protože jsme
měli jen já a Marťa.

20. leden
Anička velká: S Martinkou a se Zuzkou já jsem byla jejich Zuzka a oni byly kocouři Pepík a Gustík.
Marťa: Hráli jsme si a Zuzce jsem se schovával pod postel, protože jsem to měl strašně rád.
Malá Zuzka: Byli jsme u posedu a byly jsme s Marťou moc slavný kocouři Pepík a Gustík, protože jsme
uměli trochu lidskou řečí a měli jsme moc peněz. A za ty peníze jsme mohli jít do parku, do bazénu, do kina
a ještě do zologický.
Velká Zuzka: Všichni dnes bravurně vylezli na a slezli z posedu!
Anička malá: Lezla jsem nahoru, úplně až do výšky na pasece.
Denis: Schazovali jsme plyn a ještě mám novýho traktora modrýho. A máme novou sprchu a koupelnu. A
byli jsme na posedu.

22. leden
Jonča: Byli jsme u oveček a já jsem byl na balíkách. Konec veliký.
Martinka:
Martinka Byli jsme u oveček a bála jsem se jako první a pak se bála Áňa po mě. A pak jsme se báli, že se na
Aničku vrhnou ovčí maminky.
Jana: Martinka udělala přemet přes ohradu.
Matýsek: Byli jsme u oveček a běhaly tam i jehňátka.
Zuzka velká: Měli jsme návštěvu, byla se k nám podívat Johanka s maminkou. Byli jsme v ohradách u
malinkých jehňátek a zjistili jsme, kde mají ovečky termální lázně.
Anička malá: S Martinkou jsme se bály jehňátek. A pak jsme odešli a vrátili do chaloupky na oběd a po obědě
šli odpočívat. A po odpočívání jsme vstali a pak jsme se šli nasvačit a pak přicházela Matýskova mamka.

23. leden
Štěpán:
Štěpán Byl tu Arnošt a odlejvali se ze sádry stopy. Vykřičník veliký
jako zeměkoule!
Matýsek: Našli jsme obří stopu.
Zuzka velká: Sáňkovali jsme na trávosněhu.
Bětka: Hledali jsme stopu a já jsem si tam hrála na pejska, že jsem
lezla po čtyřech a hledala jsem stopy a dvě jsem našla. A Zuzka
velká našla jednu velkou prasečí. Divočáka.
Majda: Ostatní jezdili na bobech. To je všechno.
Martinka: Našli jsme hodně stop. JÁ.
Maruška: Nejdřív jsem sáňkovala s Jončou a pak s Bětkou.
Jana: Arnošt se Štěpánem stopovali divočáka. A nenašli ho.
Jonča: Hrál jsem si na koníka a vozil jsem Elíka a Matýska a Elík
už není a Matýsek jo.
Anička velká: Našla jsem srnky stopu. A křížila se tam kočka a
srnka a prase.
Kiki: S Marťou jsme hledaly stopy a já jsem to zakřičela a Maruška
taky. Konec velkýho vzkazu.
24. leden
Anička velká: Byli jsme ve velkejch skalách, kde jsem jela za Janou, za Zuzkou a našly jsme tam s malou
Zuzkou lahev a chceme zjistit, co se stane, když jsme tam nacpaly kapradí, sníh a písek.
Malá Zuzka: S Aničkou jsme našly jednu lahev, tu jsem našla já, a s tou lahví jsme se domluvily, že
uděláme dvě věci. Nejdřív jsme si do ní uvařily pár věcí, bylo to kapradí. A až jsme odcházely nakonec,
daly jsme ji do jeskyňky, kde jsme ji našly, abychom zjistily, co se s ní stane.
Bětka: Já vzkazuju, že jsme byli ve velkejch skalách a byla tam taková malá chodbička, do který se vešly
jenom děti, 2 děti, ale já jsem tam byla docela dlouho a poprosila jsem Zuzku velkou, aby mi půjčila
baterku a Štěpík mi řekl, že jsem mohla jít první. A já jsem se tam s tou baterkou podívala a našla jsem
tam nápis, kde bylo napsáno Gazela. Ale teď už nevím, kde ten nápis je. Velkej konec jako zeměkoule.
Matylda: Klouzala jsem se na skále a potom jsem se klouzala s Janou z konce úplně dolů.
Štěpík: Našli jsme skálu, na který bylo srdíčko z jedný strany a z druhý strany H+A a tak jsme ji
pojmenovali Zamilovaná skála. Konec obr.
Janička: Jela jsem po stráni dolů, jako na tobogánu a bylo to moc rychlý, tak jsem dojela Matyldu.
Jonča: Hrál jsem si s Maruškou. Konec veliký.
Maruška: Jak já jsem byla máma a Jonča byl tatínek a vzali jsme pro děti větev plnou banánů a dali

27. leden
Maruška: Jak jsme jeli do bazénu a dávali jsme tam barvičky.
Marťa: Byli jsme na plavání a my jsme chtěli být ve velkým, ale my jsme chtěli do velkýho, ale paní nás poslala
do malýho.
Anička malá: Byli jsme v bazénu a nechtěli nás pustit do velkýho bazénu.
Velká Zuzka: Dočkali jsme se dnes konečně plavání a taky konečně začalo pořádně chumelit.
Denis: Schazoval jsem plyn, pak jsme ho zahrabávali, myslím. Schazovali jsme dlažbu a byli jsme na
Krčkovicích a byli jsme ještě v bazénu. A chodím do Přepeř, máme branku a máme dokonce barák a auto a já
jsem to popletl. A ještě chodím do lesní školky a do přepeřský a byli jsme na posedu. A přijede pro mě mamka.
Malá Zuzka: Byli jsme v Jičíně v bazéně a na konce plavání jsme byli v páře.
Anička velká: Byli jsme na plavání v Jičíně a dostali jsme omalovánky, který si teď vybarvujeme při svačině.
Konec veliký.

28. leden
Anička
Anička malá: Byli jsme u ovečky a jedna ovečka tam začala rodit miminka. Pak jsem si chtěli hrát v ohradě,
ale nešlo to. Pak jsme šli nahoru k chaloupce, kde jsme vařili oběd. Pak jsme šli spát. A pak jsme vstávali a
pak jsme svačili, pak přišla Elíkova maminka.
Elík: Byli jsme u zvířátek, jezdili jsme na saních. Nejdřív jsme se nasvačili, pak jsme hledali místo, kde bysme
sáňkovali. Pak jsme šli do chaloupky nahoru vařit si oběd.
Zuzka malá: Vařili jsme si dneska sami. Vařili jsme rýži, k tomu dýňový semínka. A k tomu ovoce a zeleninu.
A vajíčko.
Jana: Během svačiny se narodily ovečce dvě jehňátka, celá černá. Zuzka dneska chutnala nakládanou
červenou řepu a chutnala jí.

29. ledna
Jonča: Já jsem táhnul Matýska s Maruškou a pak jsme jeli já s Maruškou. Konec VELIKÝ. A pak jsem jel ještě
jednou sám.
Anička velká: Byli jsme v lese u velryby a já jsem jela tak rychle, že jsem spadla a měla jsem bolavou ruku.
Jana: Jely jsme s Helenkou na saních a jelo to moc pěkně.
Velká Zuzka: Děti sáňkovaly tak rychle, že nám málem vyletěly z lesa.
Matýsek: Hráli jsme si s Maruškou na království.
Marťa: Byli jsme u velryby a hráli jsme si na mořské panny.
Denis: Jezdili jsme na sáňkách. Tam to bylo z kopce.
Kiki: S Marťou jsme si hrály, že jsme mořské panny. Konec veliký.

My Tři králové

ještě dnes, ještě dnes opravíme celý les.

1. My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví, vinšujem vám.

Z písku, bláta, jehličí postavíme dům,

2. Štěstí, zdraví, dlouhá léta,

inženýři měřiči rychle k pařezům,

my jsme k vám přisli z daleka.

trámek tam, trámek sem, ještě jeden

3. Z daleka je cesta naše,

přinesem,

do Betléma mysl naše.

z písku, bláta, jehličí postavíme dům,

4. Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu.

Na mravenčí pasece oznamuje se:

5. A já černej vystupuju,

Ferda s partou mravenců hlásí po lese,

a Nový rok vám vinšuju.

nebourej, nebourej

6. A my taky vystupujem

ani do nás nešťourej,

a Nový rok vám vinšujem

na mravenčí pasece oznamuje se.

Na mravenčí pasece

Nejsme sice velicí my mravenčí zedníci,

Na mravenčí pasece oznamuje se:

ale máme príma partu sehranou,

Ferda hledá zedníky všude po lese

že se pilně snažíme nesem víc než vážíme,

a že má skvělý plán, takse valí ze všech

ještě dnes, ještě dnes opravíme celý les.

stran
na mravenčí pasece oznamuje se.

Káča našla ptáče
Káča našla ptáče, je promoklé a pláče,

Z písku, bláta, jehličí postavíme hrad,

kdo poradí Káče, komu ptáče dát?

vítr ten ho nezničí, budem se mu smát,

Nikomu jinému, jenom panu hajnému

lžíce tam, lžíce sem, ještě jednu přinesem,

on ho dá do hnízda, ptáče zase zahvízdá

z písku, bláta, jehličí postavíme hrad.
Jířa našla zvíře, co netrefilo k díře,
Nejsme sice velicí my mravenčí zedníci,

kdo poradí Jíře, komu zvíře dát?

ale máme príma partu sehranou,

Nikomu jinému, jenom panu hajnému

že se pilně snažíme nesem víc než vážíme,

hajnému jedině on ho vrátí k rodině

Míra našel výra, má po noční a zírá,
zajímá se Míra, komu výra dát?
Nikomu jinému, jenom panu hajnému
může mu radu dát, kdy má lítat a kdy spát

Na dolejší lávce tam Slávka našla savce,
kdo poradí Slávce, komu savce dát?
Vždyť je to Pavlata zadělaný od bláta,
měli ho za zvíře, špinavý byl k nevíře

Postavil jsem sněhuláka
1) Postavil jsem sněhuláka na stráni, aby
hlídal krajáč mléka k snídani.
Stojí tam jako pán a já musím hlídat sám.
2) Postavil jsem sněhuláka na ledu, aby
hlídal kousek masa k obědu.
Stojí tam jako pán a já musím hlídat sám.
3) Postavil jsem sněhuláka u dveří, aby
hlídal krajíc chleba k večeři.
Stojí tam jako pán a já musím hlídat sám.
4) Na jeře ho teplé slunko rozlilo, škoda
proto sněhuláka nebylo.
Však jen stál jako pán, radši budu hlídat
sám.

