ÚNOR
2014

V LESNÍM KLUBU

SKALÁČEK

4. únor
Martinka: Byli jsme u rybníka a já jsem tam padala, na tom rybníce, ledu, kde jsme bruslili. A
padala jsem na hlavu. A když jsem nosila vodu jednou, tak jsem se chtěla rozeběhnout a klouzalo
mi to a běhala jsem s vodou. Protože jsem si hrála na kroužele a dráček. Květinka byla Kikča, Já
dráček a Zuzka kroužek.
Zuzka malá:
malá Byli jsme u rybníka. A zjistili jsme, že Bažantník je tak zamrzlej, že na něm můžeme
bruslit. A měli jsme k obědu pizzu.
Elík: Když jsem se rozběhl po tom ledě, tak jsem spadl a uklouzl. Jednu nohu jsem měl ve vodě a
jednu v suchu.
Jana:
Jana Pod ledem jsme viděli znakoplavku a obřího potápníka. A spoustu malých rybiček.
Kiki: Byli jsme u rybníka a klouzali jsme se s Marťou. A Jana nám povídala, že na ten rybník, kde je
moc vody nemáme chodit. A já jsem se vždycky klouzala na zadek a moc mě to bolelo a já jsem se
smála Martince, že mě předbíhala.

10. únor
Anička malá:
malá: Byli jsme u zvířátek a hráli jsme si na balíkách, a když jsme šli ke svačině, tak se
kluci schovávali a Helča je našla.
Denis:
Denis Plyn. Byli jsme na balíkách. A Helča nás našla.
Jana: Našli jsme mrtvýho ptáčka a nešel vyklepnout ven.
Zuzka malá: S Martinkou jsme si užívaly sluníčka. A krmili jsme zvířata trávou, co byla venku.
Pohřbívali jsme ptáčka.
Matýsek: Byli jsme u zvířátek. Konec.

11. únor
Eliáš: Vařili jsme oběd a dělali jsme vlajky. Hráli jsme s Marťou, se Zuzkou a se mnou na opice. A
bavilo mě to.
Anička malá: Vařili jsme si oběd, pak jsme spali, pak jsme vstali a hráli jsme si s Elíkem s hodinama
a svačili jsme.
Zuzka malá: Hráli jsme si s Martinkou a Eliášem na Pipi a já jsem byla Anika a Eliáš byl Tomík. A
Marťa byla Pipi.
Jana: Viděli jsme ptáčky mlynaříky a Zuzka rozkousla při obědě pepř. A pálilo to.
12. únor
Martinka:
Martinka: Natahovali jsme nohy a strkali jsme obličej
do vody. Z toho mě bolely oči. A skoro mně nešlo to
plavání.
Anička malá: Byli jsme v bazénu a já jsem si tam
hrála ještě s tím modrým balónkem a hotovo.
Helča: Já jsem něco věděla a už to nevím.
13. únor
Zuzka malá: Měli jsme olympiádu. Z olympiády jsem dostala 4 medaile. A ještě jsme měli 5 sportů a já
jsem v jediným prohrála. Prohrála jsem v koulovačce. Měli jsme tam i biatlon.
Majda: Vzkazuju, že jsme měli nádherný den a měli jsme olympiádu. A prohrála jsem v koulovačce.
Anička malá:
malá: Hráli jsme olympiádu a já jsem lyžovala a mávala vlajkou a spadla mi. Taky jsem
tancovala.
Jana: Naší olympiády se zúčastnili sportovci hodně zemí:
Anička: Kouzelná země; Helča: Česko; Jana: Francie; Zůza malá: Turecko; Majda: Rumunsko ;
Kristýna velká: Japonsko; Jonča: Německo
V disciplínách: krasobruslení, obří slalom, koulovačka, biatlon, hokej.
Jonča: Byl jsem Německá zem. A moje strana Německo se zúčastnila olympiády v Soči.

14. únor
Majda: Byl svatý Valentýn a dělali jsme srdíčka.
Zuzka malá: Dneska jsem všechno snědla i vypila.
Jana: U velkého dubu jsme viděli sedět sojku.
Jonča: Byli jsme u dvou mostků. A já jsem tam s Elíkem furt něco vymejšlel. Něco podivnýho,
ani jsem nevěděl co. PFRK.

17. únor
Zuzka malá: Byli jsme na sluneční stráni a našli jsme skvělej lezací strom. A byl to buk, co byl dřív
na lezení. A tekl tam potůček pod stromem. A byla tam díra, do který se dalo spadnout a byla tam
voda. A taky jsme si s velkou Aničkou vymyslely takovej vtip na Denise, ale pak Denis nechtěl, tak
jsme to zkoušeli s Helenkou. A ten vtip nám nevyšel. Hledali jsme zvířátka v lese a já jsem si našla
sviňuli a udělala jsem jí domeček.
Anička velká: Se Zuzkou jsme vyzkoušely takovej vtip a nevyšel nám. Chtěli jsme, aby Denis nebo
Helča spadli do tý vody, aby prohráli. A viděli jsme strakapouda, ale uletěl nám.
Denis: Na Krčkovicích ten plyn. Byl tam ten strakapoud a já jsem ho viděl.
Jana: Z pokácenýho buku byla skvělá prolejzačka. Nejdřív nebyl Kozákov vidět vůbec a pak na něj
svítilo sluníčko.
18. únor
Malá Zuzka: Byli jsme v Pavučinkově.
Velká Zuzka: Navařili jsme si dobrotu a taky jsme jí pohostili Pavla s Péťou z kempu. A málem nás
snědli.

19. únor
Matylda: Byli jsme v bazéně a dělali jsme tam různý věci plavací.
Malá Zuzka: Dneska jsme byli v bazénu dřív než jindy. A naučila jsem se potápět.
Anička velká: Plavali jsme v bazéně.
Velká Zuzka: Dneska jsem se s Janou v bazénu koupaly s dětmi. A byli jsme v bazéně dřív, než
školka z Nové vsi!
Jana: Jeli jsme pod mostem, po kterém jel vlak.

20. únor
Anička malá: S Kikčou jsme našly domeček, kterej byl postavenej v lese a dostavily jsme ho. Já
jsem tam dovnitř dala mech. Všechno.
Majda: Byli jsme u velryby a Zuzka si tam stavěla svoje Týpý.
Zuzka malá: Byli jsme u velryby a měli jsme novýho kluka. A udělala jsem si Týpý z větví. Že se do
něho vešli 2 dospělí a ještě pár dětí. A postavila jsem si tam Betlém ze šišek.
Kiki: S Aničkou jsme dávaly mech do domečku a bylo to hezký. Já jsem vyhrabala potok a dala
jsem tam kůru jako most. Konec velikýho vzkazu.
Jana: Byl se dnes u nás podívat Roman se svou maminkou.
Velká Zuzka: Objevili jsme blízko velryby novou klouzačku. Postavili jsme srub se smrkovou
střechou a Zuzce jsme pomáhali stavět Týpý.

21. únor
Majda: Pekli jsme jablka a buřty. A potom jsme šli na savanu. A našli jsme na savaně 2 posedy.
Konec.
Malá Zuzka: Opékali jsme brambory. Dneska jsme měli k obědu opejkaný věci. A na savaně jsem si
dvakrát nabrala do bot.
Štěpík: Měli jsme k jídlu pečený buřty, pečený brambory a pečený jablka. A ty buřty jsme našli na
posedu.
Velká Zuzka: Přešli jsme Libuňku s pomocí lana po spadlém kmeni a při zpáteční cestě nám do vody
spadly karimatky a utopili jsme Janě zapalovač.

24. únor
Zuzka malá: Byli jsme v ohradě a šli jsme se kouknout na nový ovečky. A Kristýnce jsem
udělala kytičku ze suchých kytek.
Anička malá: Byli jsme u oveček, a když jsme dosvačili, tak jsme si šli hrát. Pak jsme krmili
ovečky, pak jsme šli obědvat, když jsme se naobědvali, tak jsme šli spát. A pak jsme vstali a šli
jsme se nasvačit.
Jana: U ohrady byly ohrady cizí ovečky a přišly až k nám, ale trochu se nás bály. Vezla jsem
na kárce 7 dětí, ale byly děsně těžký.

25. únor
Anička malá: Byli jsme ve Skaláčkový vesničky. A my jsme tam s Denisem dělali oheň a já jsem ho
zapálila, pak jsme šli na oběd, a pak jsme vstali, a pak jsme šli na svačinu, a pak budou chodit
maminky.
Kiki: Byli jsme u potůčku a my jsme tam lovili ryby a já jsem měla dlouhej klacek.
Zuzka malá: S Helenkou, S Marťou a s Kikčou jsme si vyměnily věci. A objevili jsme novou skálu, na
kterou se dá lízt. A dělali jsme z písku pískové koule.
Marťa: Byli jsme ve Skaláčkově vesničce a bylo to moc dobrý. Pak jsme objevili skluzavku, kterou
dávno objevily Zuzka s Majdou a klouzali jsme se na ní. Pak jsem šla za Kikčou a se Zuzkou nahoru
na skálu a bála jsem se, že úplně žuchneme dolů.
Velká Zuzka: Denis se dnes odřel ve tváři a vypadal jako indiánský náčelník.
Denis: Líbilo se mi na skluzavce, kde jsem byl rád a taky tam, co jsme zametali tím košťátkem, jak
jsme byli ve skalách.

26. únor
Matylda: Byli jsme v bazéně. A dělali jsme novou plaveckou věc na plavání, ale pro mě
nebyla nová.
Velká Zuzka: Dneska jsme na plavání přišli na minutu přesně!
Anička malá: Byli jsme v bazénu a já jsem byla s Tebou (velkou Zuzkou) v bazénu a já
jsem se nechtěla strojit. Pak jsme vylezli z bazénu a pak jsme už jeli domů a pak jsme
obědvali a pak jsme šli spát a pak jsme ještě vstávali a ještě jsme šli na svačinu.

28. únor
Majda: Vzkazuju, že jsme dělali se Zuzkou a Štěpánem hráze. A potom jsme je vypouštěli a
hráli jsme si na houby a na Pegase.
Zuzka malá: Byli jsme u pramínků a se Štěpánem a Majdou jsme dělali hráze a když jsme je
vypustili, tak hodně dobře tekly. Do hráze jsme dávali písek a kameny a listy a šišky a klacky.
Štěpán:
Štěpán: Já, Majda a Zuzka jsme stavěli u pramínků hráze a když jsme je vypustili, tak tam byl
obrovskej, hrozně hezkej vodopád. A Jana to fotila.
Martinka: Hrála jsem si s Jončou a Maruškou na pejska a 2 kočičky.
Maruška: Udělali jsme hráz a když Martinka popoháněla vodu, tak se tam udělal rychlej obří
vodopád.
Jonča: Martinka byla v tom potůčku a já jsem jim nosil listí.
Malá Anička: Rybařila jsem. Chytala jsem prostě ryby.
Jana: U douglasky jsme našli hodně chlupatou šišku.

Brambora

Sněženka

Kutálí se ze dvora,

Včera jsem byl pořád venku,

takhle velká brambora.

čekal jsem tam na sněženku

Neviděla, neslyšela,

kdy konečně probere se

spadla na ni závora.

v tichém zapadaném lese

Kam koukáš ty bramboro?

Náhle na mě zazvonila

Na tebe, ty závoro!

malá, zkřehlá, sněhobílá

Kdyby tudy projel vlak,

a v tu chvíli jaro bosé

byl by z tebe bramborák.

někde blízko vzbudilo se.

Kdyby prase mělo křídla
Kdyby prase mělo křídla,křídla jako pták
vyletěl bych na praseti někam do oblak.
Uviděl bych Itálii uviděl bych svět
V Rakousku bych slyšel zvonce z výšky koukal
na Japonce a pak bych se zase vrátil,vrátil
bych se zpět.
Uviděl bys řeku Ganges uviděl bys Nil
uviděl bys Madagaskar chvíli bys tam byl
Kdyby prase zachrochtalo a vzlétlo do oblak měl
bys všude plno přátel byl bych slavný cestovatel
kdyby prase mělo křídla,křídla jako pták
Kde domov můj
Kde domov můj, kde domov můj?
Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,země česká, domov můj,
země česká, domov můj!

