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V LESNÍM KLUBU

SKALÁČEK



Sv. Barbora nám naplnila ponožky

Zapřáhneme koně a pojede to

Svačina na sněhu



Dolů táhne jeden… …nahoru pomáhají všichni

Šijeme čepičky pro plyšáčky Všem to šlo tak pěkně, že jsme ani nestačili

navlékat nitě



Dělíme se o nadílku od Mikuláše, čerta a anděla Čert je tam taky, ale naštěstí schovaný za

stromem, byl totiž fakt děsně strašidelnej

Anička ušila Medvědovi čepici.



Slavíme 4. Martinčiny narozeniny To je ale kolo

Ta Libuňka se nám nějak rozvodnila

Haló, haló… …haló, slyšíme se?



11. prosince

Zuzanka: Dělali jsme perníčky. A šli jsme zkontrolovat divočákovu past, a žádnej divočák tam nebyl,

ani prasečí děti.

Martinka: Zahlídla jsem skořici s Elíkem a ještě Velká Zuzka našla perník s malou Zuzankou

Jonča: Byli jsme zkontrolovat prasečí past a když jsme se Zuzkou doběhli, tak jsme zjistili, že tam

žádný prase není.

Jana: Pekli jsme hvězdičky, ovečky, letadla a tuňáky. A ještě dva golemy. A basu.



Tak Matyldě už je šest



16. Prosince

Elík: Minulý týden jsme dělali past na prasata. Dneska jsme šli na skály a lezli jsme po schůdkách a

byly mokrý. A s Martinkou jsme viděli nějaký stopy. Tak jsme s Marťou házeli dolů pískový koule, ale

nikdo se neozval. A Martince jsem řek, že bysme měli bejt potichu.

Anička Velká: Nevěděla jsem, že tam bude spadlej schůdek, a když jsme lezli dolů, tak jsem byla

jako druhá.

Zuzka Malá: Byli jsme ve skalách a když jsme lezli nahoru, tak jsme tam měli lano na držení a dolů

jsme jeli po zadku a drželi jsme se přitom lana, a velká Zůza nás tlačila. A když jsme dojeli dolů, tak

jsem se skutálela dolů, z laviny dolů, a dole se mi hrozně zamotala hlava.

Marťa: Když jsme lezli dolů, tak jsem se skutálela, a byla jsem tam jako první.

Velká Zuzka: Vylezli jsme s dětma vysoko do skal a byl tam krásný výhled. A děti byly šikovní

horolezci a lezci.



A tentokrát to jsou narozeniny Zuzky. Už jí je taky 6

… vánočky. To je ale dobrotaCo to asi bude….

Skřítek, který si vyslechne všecha přání.

Zdobíme stromeček pro zvířátka. Samé dobroty tam mají. Jablíčka, mrkvičky, tvrdý chléb…



Adventní oběd

Kouzelník Štěpiózo předvádí svá kouzla

Koledníci chodí po kempu…
…a za odměnu si očešou stromeček ☺

Jé, zvířátka nám tady něco nechala. A nebo to byl

Skaláček?

Přejeme poklidné Vánoce



PPPPááááslislislisli ovceovceovceovce valavalavalavalaššššiiii

Pásli ovce valaši,

při betlémské salaši.

/:Hajdom hajdom tydlidom

hajdom hajdom tydlidom:/

Anděl se jim ukázal,

do betléma jít kázal.

Běžte lidé, pospěšte,

Ježíška tam najdete.

On tam leží v jesličkách,

zavinutý v plenčičkách.

Maria ho kolébá,

svatý Josef mu zpívá.

Mik,Mik,Mik,Mik, mikumikumikumiku

Mik, miku, mik, miku, Mikuláš,

přišel s čertem na koláč.

Mik, miku, mik, miku, Mikuláš,

přinesl nám zimní čas.

MikulMikulMikulMikulášášášáš ztratilztratilztratilztratil plplplplášťášťášťášť

Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukňi,

hledali, nenašli, oba byli smutní

KKKKáčáčáčáčaaaa
Byla jedna Káča, co se chtěla vdát,

čert to na ní viděl, šel s ní tancovat

Na krk mu skočila, dokola se točila 2x

Čert se jí moc líbil, že byl rohatý,

Že měl v pekle teplo, a byl bohatý

Když nemoh na nohy, tahala ho za rohy 2x

Hned si chtěla Káča toho čerta brat

Pořád se ho ptala, jak moc ji má rád

Ble, ble, ble pro Tebe, půjdu třeba do nebe,

Ble, ble, ble pro Tebe, půjdu Káčo do nebe.

BylaBylaBylaByla cestacestacestacesta uuuuššššlapanlapanlapanlapanáááá

Byla cesta, byla ušlapaná,

kdo ju šlapal, kdo ju šlapal?

Matka Krista Pána.

Postřetla ju tam svatá Alžběta,

kam ty kráčíš, kam ty kráčíš,

sestřičko má milá?



Kráčím, sestro, kráčím do kostela,

poslúchať mše, poslúchať mše,

svatého nešpora.

Nechoď sestro, nechoď do kostela,

povídajú, povídajú,

že porodíš syna.

ŠŠŠŠttttěěěědrdrdrdrýýýý veveveveččččerererer nastalnastalnastalnastal

Štědrý večer nastal,

Štědrý večer nastal ,

koledy přichystal,

koledy přichystal.

Paní mámo, vstaňte,

paní mámo, vstaňte,

koledy nám dejte,

koledy nám dejte.

Paní máma vstala,

Paní máma vstala,

koledy nám dala,

koledy nám dala.

VVVVáááánonononoččččnnnníííí stromestromestromestromeččččekekekek

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,

maminka u stolu jablíčko rozkrojí.

A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku,

co byla schovaná v červeném jablíčku.

ProsinecProsinecProsinecProsinec

Je prosinec a vrabec prosí

mějte lásku v duších

a listonoši klapky nosí

na promrzlých uších

2x

Spí včelí úl

spí bílá zahrada

spí světa půl

mráz řeku opřádá

Slyš, koledu si dítě zpívá

hlas má trochu tklivý

však v jablku se hvězda skrývá

budem dlouho živí

Postůj chvílii, chvíli, chvíli

budeš bílý,bílý,bílý

protože se krásně chumelí

Bílou plání,plání,plání

pán a paní, paní,paní

do lesa si vyšli na jmelí

Je prosinec a vrabec prosí

mějte lásku v duších

a listonoši klapky nosí

na promrzlých uších



PPPPááááslislislisli kozykozykozykozy dvadvadvadva hrohrohrohroššššiiii

(Zuzanky domácí - melodie pásli ovce valaši)

Pásli koze dva hroši,

u sámošky na koši.

Hadům hadům piškoty,

Taky jiné dobroty.

Anděl se jim ukázal

Sníst jabko jim přikázal.

Hadům hadům piškoty,

Taky jiné dobroty.

KdyKdyKdyKdyžžžž sesesese zamilujezamilujezamilujezamiluje kkkkůňůňůňůň

Když se zamiluje kůň

tam někde v pastvinách,

láskou hlubokou jak tůň

tam někde v pastvinách.

Když se zamiluje kůň

koňskou láskou,

zpívejte písničku

pro jeho klisničku,

nechte ho jít.

Nejkrásnější zvíře,

zvíře pro rytíře

jmenuje se kůň,

jmenuje se kůň,

Važte si ho, lidé,

ať nám jich pár zbyde,

jmenuje se kůň,

jmenuje se kůň.

Slečna s bílou lysinkou,

tam někde v pastvinách,

bude brzy maminkou,

tam někde v pastvinách.

Vždyť se zamiloval kůň

koňskou láskou,

hřívu si navlnil, aby ji oslnil

a cválá k ní.

ProsinecProsinecProsinecProsinec

Za prosincem končí rok,

do nového už jen krok.

V prosinci jsou vánoce,

přesně jednou po roce.

TTTTěšíěšíěšíěšímmmm sesesese ttttěšíěšíěšíěším,m,m,m,

že přijdou zas,

Vánoce bílé, ten krásný čas,

Stromeček máme ozdobený,

dárečky pod ním zabaleny,

Vánoce, vánoce přišly už k nám,

V jesličkách malého Ježíška mám.

Vánoční koledy do ticha zní,

Ježíšek maličký spinká a spí.

http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/%C5%98%C3%ADkanky/Rok_a_ro%C4%8Dn%C3%AD_doby
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/V%C3%9DROBKY_S_D%C4%9ATMI/V%C3%A1noce

