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3. září
Martinka: Když jsme byli u toho písku, tak jsme s Jončou vběhli
do vody a to bylo strašně príma. A vyhodila jsem do kapradí 2
šnečky.
Jon
Jončča: Byli jsme na pískovišti a pak jsme tam s Marťou vlítli do
vody a Marťa upadla na písek.
Jana: Martinku jsem zahrabala celou do písku.
á: Hráli jsme s Marťou a Jončou na Pipi. Já jsem
Zuzka mal
malá
byla pan Nilson, Martinka Tony a Jonča Anika. Dělali jsme s
Jončou hrad, co dělal nejdřív Jonča s Janou a pak jsem se
přidala já a pomáhala já. Martinka byla s námi.

4. září
Jon
Jončča: My jsme byli na pískovišti a s Matýskem jsme stavěli ďouru s bahnem.
á Zuzka
Velk
Velká
Zuzka: Postavili jsme stan a měli jsme 3 obědy a odpoledne jsme si zahráli fotbal a frisbee.
á Zuzka: My jsme s Majdou na písku udělaly velkou díru, a když jsme šli spát a pak jsme se
Mal
Malá
vyspaly, tak já jsem fotila.
Majda
Majda: Dělaly jsme se Zuzkou hrad a udělaly jsme druhou díru.
Kiki: Šla jsem za maminkou k rybníku, tak jsem tam viděla kačenky. Chtěli jsme je chytit a ony
nám uplavaly.
Jana: Hráli jsme na louce frisbee.
Mar
Marťťa: Šli jsme k rybníku, a když jsme si pořád hráli s pistolkou, tak Kiki hodila pistolku do vody a
nikdo pro ni nešel. Jen Zuzka velká ji zachránila.
Matýsek: Byli jsme u rybníka a s Jončou jsme stavěli dům. A pak jsme vařili. A stavěli stan. A obě
dvali jsme rybíz. A jak jsme pomáhali přidělat dno stanu.

5. září
Jon
Jončča: Hledali jsme houby.
á: Jonča přinesl do školky košík, tak jsme se rozhodli, že budeme sbírat houby a já jsem
Zuzka mal
malá
našla hříbka malýho u stromu.
Matylda: Našla jsem 1 divnou houbu, kterou jsme ještě neprozkoumali. A našla jsem hříbka, který
vypadal jak babka, ale houba.
Bětka
tka: Byli jsme u velryby a tam velká Zuzka četla, jak se ty houby jmenujou a potom nám říkali,
jaký houby se jak jmenujou.
Jana
Jana: Jonča našel hřiba dutonohýho.
Mat
Matýýsek: Jak jsme byli u velryby a jak jsme sbírali houby. A jak jsme se Štěpánem čistili skálu a
hráli jsme si se Štěpánem na dravý zvířata. A pak jsme ulovili Kristýnku.
Štěpán: Sbírali jsme houby a dávali jsme na skálu velrybu písek, aby to neklouzalo.
á: Sbírali jsme skoro všechny houby, co jsme našli a Zuzka, Majda, Jonča a Jana
Zuzka velk
velká
určovali, jaké to jsou.

6. září
Štěpík: Byli jsme na balíkách a přeskakovali jsme různý škvíry a potom, kdo chtěl, a chtěli všichni, jsme šli
do kukuřice a bylo to príma schovávačka. Potom jsme se vrátili do chatky a já jsem si dělal tajnou mapku.
Pak jsme šli spát, a když jsme šli ze spinkání, šli jsme se vykoupat a na pláži byly rybníčky a k nim byly
cesty. Cesty jsme zazdili a zdi jsme udělali pořádné. A potom jsme ještě všechny rybníčky spojili cestami.
Bětka: Byli jsme u kosisek (koziček) a jeste u konítů (koníků). Jenomse (jenomže) k tem konitům nebyly
vlátka, takže jsme byli u plotu u konítů. A potom jsme nakrmili kozičky a potom jsme se nasvačili my sami,
každý dítě svoji svacintu (svačinku).
Mar
Marťťa: Byli jsme u koziček a pak jsme šli ke kozám, pak jsme šli sem (na pláž) a pak jsme šli kroniku, pak
tu byli kluci, pak jsme se koupali.
á: Dělali jsme si tu se Štěpánem teplou vodu, až se vrátíme z vody, tak aby se oteplila trošku a
Zuzka mal
malá
nestačil nám trochu písek, protože ten nám voda spláchla, tak jsme si tam dali jíl. Trhali jsme kukuřice na
poli a kukuřice byly větší než my a mohli jsme si hrát na schovávanou a taky to bylo dobrý jako bludiště.
Jon
Jončča: Sbírali jsme kukuřici a pak jsme šli sem se nasvačit.
Jana: Zuzka velká dělala most pro ostatní na balíkách.

9. září
Martinka: Když jsme se vrátili na odpočívání, tak jsme se koukali na
strašilky a malý miminko od strašilek a když jsme se vyspinkali, tak jsme se
vrátili a pak jsme s Matýskem tady běhali jako první a pak jsme se šli
nasvačit a schovali jsme se.
á: Byli jsme u potoka a Martinka našla jíl. A pak jsem si s ním
Ani
Aniččka velk
velká
začala hrát já. A když jsme odcházeli, tak jsem si musela omejt ruce v
potoku a vyprat kalhoty.
á Zuzi: S Martinkou a s Matýskem jsme stavěli hráz a ta hráz byla z
Mal
Malá
klacíků, kamení a jílů. A Matýsek nám nabrával traktorem do jeho radlice jíl.
Jana: Pršelo a tak jsme se koupali v potoce a bahně.
Mat
Matýýsek: Byli jsme u potůčku a já jsem jim pomáhal stavět. Museli jsme se
vyprat.

12. Září
Mat
Matýýsek: Byli jsme u potůčků. Stavěli jsme se Štěpánem hráz. A Malá Zuzka se k nám přidala a
pak Martinka. A šli jsme hledat, kde jsou škvírky.
Štěpán: S Matýskem jsme stavěli hráz a našli jsme velikou houbu a 3 krásný muchomůrky, co měli
na noze prstýnek.
á: S Kristýnkou a s Martinkou jsme stavěli dům pro Skaláčka a potom jsem se přidala ke
Zuzka mal
malá
Štěpánovi a Matýskovi a přidala jsem se k nim proto, protože mě to už nebavilo stavět s holkami
domeček.
áš
Eli
Eliáš
áš:: Bavilo mě dělat díru rukou a ještě mě bavilo být tam a přeskakovat vodu.
á Zuzka: Byl u nás na návštěvě Pavlík, co moc rád dává pusy a objímá děti a děti se ho bály.
Velk
Velká
Ani
Aniččka H.: Sbírala jsem ráda houby a jednu jsem našla a myslela jsem, že bude červivá a ona
nebyla.
Krist
Kristýýnka: Já jsem se schovala, hrála jsem si s Martinkou a ráda. A ještě jsem byla na houbách
Jana
Jana: objevili jsme kozákové království.
Mar
Marťťa: Byli jsme v lese, hráli jsme si tam hodně z mechu, dělali jsme Skaláčkovi domeček na
zahrabání a pak jsme šli hrát s klukama.
Bětka: Byli jsme u potůčku a já si nejdřív hrála

s Martinkou a potom jsem si hrála se Štěpkou a

Matýskem tak, že jsme dělali, aby voda, kdyby přetejkala, tak jsme dělali hráz aby nepřetejkala, tak
bychom tam hráz nedělali.
Velká Anička: Našli jsme hodně hub.

13. Září
Ani
Aniččka T: Když jsem jedla, začalo pršet a skoro jsme bloudili.
Štěpík: Šli jsme do lesa u Bažantníku, a po cestě tam Zuzka (Velká) našla provázek a v lese
jsem si našel klacek a protože u svačiny mi spadla mrkev, tak jsem ji přivázal na provázek a
Zuzka malá s Martinkou byli oslíci a chytali tu mrkev.
á: Byli jsem v pralese, kterej je myslím stejnej, jako když byli dinosauři. A brodili
Zuzka mal
malá
jsme se potokem. Měli jsme dobrý obědy, protože jsme si vařili sami.
Když jsme škrábali brambory, tak jsem se řízla do prstu škrabátkem, který dělá proužky. A
bylo to do malíčku a teď mě to bolí.
á: Byli jsme na dobrodružné výpravě v Bažantním pralese. Maruška spadla do
Zuzka Velk
Velká
potůčku a vařili jsme si sami oběd. Děti škrábaly brambory a krájel dýni.

17. Září
Eli
áš
Eliáš
áš:: Byli jsme na větev pro věšák. Bavilo mě řezat pilkou. Větev jsme vzali u potoka.
á Zuzka: Dnes jsme měli s Elíkem pidiškolku. Hodně dětí je nemocných. Vyráběli
Velk
Velká
jsme velkou sušící větev. Svačili jsme na posedu a řídili jsme traktůrek.

19. Září
Matylda: Po obědě jsme byli sami. Ráno jsem byla uražená. Přesličky byly velké jako
my děti. Skoro.
Jana: Uteklo mi morče a tak jsem ho celý den chytala. Šli jsme přesličkovým pralesem
Zůza: Našli jsme houby a přesličky v pralese. Prošli jsme neznámými místy až k místu,
které známe. Ulovili jsme morče.

20. Září
Maru
Marušška: Nenašli jsme za stromem ty houby, co jsme si tam nechali a
sklouzli jsme se tam na klouzačce na tom šeďáku.
á Zuzka: Byli jsme poprvé ve Skaláčkově vesničce, našli jsme
Velk
Velká
rozbořený domek a jeden jsme postavili.

25. Září
Ani
Aniččka
ka: S Martinkou a Maruškou jsme dělali jezero a pak jsme
dělali druhý jezero, a jak jsme ho vyhrabávali, tak jsme trochu
udělali potůček dolů a ještě jsem postavila Trosky na potoku.
Mar
Marťťa: Byli jsme u rybníka, byli jsme tam s Áňou a Máňou a
semnou a dělali jsme velkou jámu a lili jsme vodu. Byli jsme celý
zmáchaný.
ška: Byli jsme u rybníka a dělali jsme, že se tam schrabával
Maru
Maruš
písek a dělali jsme, že je to strašidlo a pak jsme to strašidlo chtěli
zabít.
Majda: Dělali jsme se Zuzkou malou takovej potůček a pak jsme
do něj dali vodu. A ta voda tryskáčově tekla a ještě jsme tam dali
takovej kroužek.
á: Já jsem přelstila Martinku tím, že jsem jí dala pít.
Zuzka mal
malá

26. Září
áš
Eli
Eliáš
áš:: Mě bavilo sbírat kukuřici a koukat na traktory jak sbíraj kukuřici.
Štěpán: Andrejka měla svátek.
Zuzka: Moštovali jsme. Lítali nám tam u toho moštování hodně vosy. Štěpán se řízl nožem, když
krájel jablka.
Bětka: Byli jsme u oveček a krmili jsme malý, ale divoký zato prase. Bylo to vlastně jenom
mláďátko. A potom jsme odešli domů, a byl takovej zvláštní den, že předškoláci nespali, ale my
jsme spali.

27. září
á: Zůstala jsem v malý, dřevěný ohrádce.
Ani
Aniččka Velk
Velká
Majda: Byli jsme na svačině a byli jsme ještě sbírat žaludy pro prase a pro kozy.
Martinka: Včera pršelo a šli jsme se do lesa někam schovat.
Jana: Zkoušeli jsme dojit kozu Leju.

30. Září
áří::
Jana: Dneska děti postavili krásnou řadu a čekali, až přijdou všichni.
á: Skaláček nás ošidil a pouštěli jsme draky.
Zuzka mal
malá
Martinka: Ty draky nám pěkně lítali, a když jsme šli sem, tak jsme na skalách vymysleli
pěknou past a pak jsme si hráli.

Uv
Uvíítac
tacíí

Lístečky zeleny, pampelišky žlutavy.

To jsme rádi, že jsme tady,
budem spolu kamarádi,

Komu koukáš na záda?

budeme si spolu hrát,

Na záda kamaráda.

běhat, smát se, povídat.

Pásla ove
oveččky

Září

Pásla ovečky v zeleném háječku,
pásla ovečky v černém lese.

Září, září,

Já na ni: Dupy dupy dup,

na léto jde stáří,

ona zas: Cupy, cupy, cup.
Houfem, ovečky, seberte se všecky,
houfem, ovečky, seberte se.

zlaté slunce září
malátně a s únavou.

Žáci, žáci
ve slohové práci

Děvče pohání ovečky bělavé,

píší, jak nám ptáci

sem tam pobíhá ovčácký pes.

mizí nad hlavou.

Já na ni: Pomaloučku jen!
Ona, že z háje musí ven,
že prý ovečkám neslouží lesíček,
že prý ovečkám neslouží les.

Švestky se modrají,
jablka sládnou,
léto jde po kraji,
rybníky chladnou.
Obal se pavoučku

Dva holoubci

hedvábnou nití,

Na střeše za doubky byli dva holoubci,

ulétni podzimu

Když jeden vzlét, druhý se zved,

nebo tě chytí.

oblétli svět a jsou zas zpět.
Září, září,
na léto jde stáří,

čí
Housen
Housenčí
Jedna dvě tři čtyři pět,
cos housenko, cos to sněd?

zlaté slunce září
malátně a s únavou.

