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V LESNÍM KLUBU  

SKALÁČEK 



1.září 
Matýsek: Mně se hrozně líbilo jak jsme s Denisem a Helčou stavěli domeček. 

Denis: Mně se líbilo jak jsme běhali pro klacky a stavěli domeček. 

Páťa: Mně se líbilo, že mě Máťa s Denisem v lese pěkně osprchovali a líbili se mi skřítčí domečk     

      

      

2.září 

Kikča: Mě se moc líbilo, jak jsme byli u velryby a klouzaly se. A taky se mi líbilo, jak jsme s Markétou 

dělaly legraci a honěnou. 

Maruška: Někdy bych chtěla jít na tu skálu, jak vidíme, jak vykukuje támhle nad stromama. A ještě se 

mi líbilo, jak jsme na výletě jedli svačinu a našli moc hub. 

Denis: U dvou mostků jsme pracovali a tak jsme tam vyhrabávali to a všecko. 



Anička: Já vzkazuju, že jsme si s Denisem hráli a já jsem jim chvilku pomáhala. 

Kristýna: Objevili jsme s Elíkem zasypanou rouru a společnými silami jsme ji odhrabali. 

Elenka: Balet. 

Sven: Líbila se mi skála. 

Páťa: Já vzkazuju, že byl obnoven druhý mostek a objevili jsme bažiny. Konec.  

                                                                   

3.září 

Deny: Já vzkazuju, že jsme to (co jsme Ani dělali?) někdo ukradl židle na skále. 

Anička: Já vzkazuju, že jsme s Denisem museli vylézt na skálu, kde jsem našla ty židle a pak jsme šli 

tam, kde s Denisem bydleli … a pak jsme šli na oběd. 

Marťa: Mě hrozně bavilo, jak jsme hráli na nepřítele a s Kikčou v jeskyni, pak jsme šli na oběd a dělali 

jsme mrtvolky a vybafovali. 

 

 

                                                         



Páťa: Já vzkazuju, že bylo nejlepší, jak mě Marťa, Kikča a Matýsek poslepu vedli až ke skaláčkovské 

vesničce. 

Johanka: Mně se líbilo, když jsme si hráli s Elenkou. 

Verča: Mně se nejvíc líbilo, jak jsme s Johankou a Elenkou opékaly buřty.  

     

Kikuš: Mně se líbil oběd. Byl dobrý a všichni si přidávali. 

Sven: Líbil se mi domeček …vysoký. 

Máťa: Mně se nejvíc líbilo, jak jsme běželi z kopečka. 

   

 



4. září 

Elík: jsem dneska stavěl domeček. Dával jsem tam šišky a přikryl jsem je mechem, aby je nikdo 

neviděl. 

Anička: Já vzkazuju, že jsme s Denisem jsme dělali mech a dávali jsme tam písek a klacky. Jeden 

klacek a jednu šišku. 

Jonča: Já vzkazuju, že jak jsme s Marťou sbírali ty žaludy, tak Marťa měla nejmenšího ze všech. 

Kikča: S Marťou jsme hráli na maminku a na tatínka. Jonča byl tatínek a my jsme dělali, že jsme si 

museli koupit telefon, protože jsme žádný neměli. 

Marťa: Nejdřív jsem se pohoupala na houpačce a pak jsme si s Kikčou hrály. 

Sven: Na skále. Na schody červený.Zatažený.      

Johanka: Mě se líbilo, jak jsme s Denisem stavěli domeček. 

Bětka velká: Mně se líbilo, že bylo hezký počasí a těším se na moštování. 

Denis: S Helčou jsme se klouzali a hrabali jsme mech, aby tam ptáčkové měli hnízdečko. A pak na 

jinou skálu. 

Páťa: Já vzkazuju, že kousek od velryby je  

parádní domeček.  

   

 

 

 



5.září 

Marťa: Já vzkazuju. Mně hrozně bavilo, jak jsme si hráli s Jončou. Hráli jsme fotbal a byli jsme ve 

vodě. 

Jonča: Mě hrozně bavilo, jak jsme si s Marťou hráli, jak jsme běhali a hráli jsme si, jako že ten růžovej 

balon je jedovatej a když ho Martě hodim, že umře. 

Marťa : Se mi líbilo, jak jsme jezdili na karimatkách a vozili písek. 

Denis: Já vzkazuju, že jak jsme si s Aničkou hráli a bylo to sranda. 

Anička: S Denym jsme se klouzali do vody a nakonec jsme se mohli trošku potápět. 

Kristýna: Našli jsme borůvky a kost ze srnky, kterou jsme si schovali u mravenců v Pavučinkově. 

 

     

8.září 

Matýsek: Se mi líbilo, jak jsme dělali ten domeček a jak jsme sbírali žaludy.  

Deny: Já vzkazuju, tys Maty dělal něco se mnou? Jak jsme dělali příkop pro vodičku, jak teče do 

Bažantníku s Máťou. 

Páťa: Já vzkazuju, že jsem si pohladila hada.    

Elenka: Želvičky. 

 

9.září 

Elenka: Mě se to líbilo a to jak jsme byli ve 

skále,maminka říkala domu až přijede strejda, a jezdili 

jsme na koni a našli čas. 



Deny: Jak jsme se klouzali s Helčou to byla sranda a to jak jsme se s Helčou schovávali to byla taky 

sranda. A bagrování. 

Páťa: Mě se líbilo odpočívání na Romantice. 

Sven: Byli v lese. V krámku. 

                  

10.září 

Máťa: Se mi líbilo, jak jsme stavěli domeček a jak jsme šli na ten výlet. 

Denis: Já vzkazuju, jak jsme s Máťou, jak se mě líbil ten domeček a jak jsme s Johankou dělali to a pak 

jsme ty kůry nanášeli a nosili Matýskoj, Matýskoj, Matýskoj, … jak jsme s Matýskem, jak jsem 

Matýskovi přinášl ten mech a Matýsek říkal : Nic. 

Páťa: Já vzkazuju, že jsme dneska byli v pralese a tam to bylo prima. 

Sven: Byl nahoře. Nahoře na skále. Byl tam opičák daleko, daleko takhle daleko opičák. S mámou byli 

doma a na kukuřici a s Bibi na kukuřici. A máme dědu. A tam tam nahoře na skále no a takhle bourá. 

Kristýna: Výlet do džunglolesa se mi líbil. Pařili jsme a stavěli domeček, do kterýho jsme se vešli 

  úplně všichni. 



Johanka: Já vzkazuju, že s tím chlapečkemjsme si hráli a na ten strom a vůbec mě to bavilo. A taky se 

mi líbil, že jsme byli na opici a takhle jsme tam chodili. 

Elenka: Až baletku až tam dolů baletek. 

        

 

11.září 

Marťa: Mě hrozně bavilo, jak jsme si s Jončou hráli na vlčátka a Bětka byla mamka a že jsme šli do 

Pavučinkova podívat se na tu kost. Konec veliký. 

Jonča: Já vzkazuju, jak jsme byli v Pavučinkově, tak se mi líbila ta kost. Konec jako zeměkoule. 

Sven: Já nikde nebyl. 

Deny: Jak jsme museli běžet.   

Bětka velká: Líbil se mi xylofon. 

Kristýna: Sluneční stráň byla plná sluníčka a opičáků na stromech.  

Johanka: Mě se líbilo, že jsme lezli na stromě. A taky se mi líbilo, že jsme si hráli s Denisem. A už to je. 

Bětka: Já vzkazuju, že jsme byli na Sluneční stráni a já jsem si tam hrála s Marťou a Jončou chvíli a 

jsme si hráli, že Jonča je vlčátko a to je konec velikej jako všechno, co existuje, jako galaxie, vesmír a 

planety a jako všechno co existuje. 

                              



12.září                                                                                                                              

Jonča: Vzkazuju, že jak jsme dneska byli na síti, tak jsme dělali past a ze 

všech pastí se mi nejvíc líbilo ta hlína a kyblík s vodou na koštěti. 

Bětka: Já vzkazuju, že jsme byli, kde jsme byli? … u pramínků. Moc se mi to 

tam líbilo a hráli jsme si, že já jsem malý hříbátko. Konec veliký jako všechno co existuje. 

Kristýna: Pršelo jen se lilo a my vlezli do potoka. 

Máťa: Byli jsme u pramínků a tam jsme čistili vodu. Konec. 

Marťa: Moc se mi líbilo, jak jsme dělali soutěže s balonem a jak jsme dělali past a jak jsme byli u 

pramínků a hráli si tam s Bětkou na hříbátko se zlomenou nohou. 

 

15.září   

Ema: Zvířátka, jooo … 

Páťa: Emička přišla po dovolený konečně do školky a 

hráli si s Elenkou  

Máťa: Mně se nejvíc líbilo jak jsme, když jsme stavěli 

bránu a hráli na tu honičku  

Deny: Já vzkazuju, jak se Zůze narodilo to miminko, tak 

jak jsem stříhal ty lístečky. 

Elenka: Nej koníčky, jak jsme tam byli a teď jsme tady. 

       

 



16.září 

Elík: Já jsem dneska hrabal u dvou mostků, to bylo dobrý, bylo dobrý, jak jsme hledali to lano a dole 

jak jsme dělali ten bazén.  

Elenka: Jsme byli až na koně, u 

maminky, co jsme tam dělali a 

strejda a my jsme tam byli až 13., na 

koně sedlo, až jsme tam dělali.  

Páťa: Já vzkazuju, že jsme vyčistili 

dva mostky a čekáme na vodu.  

Anička: Já vzkazuju, že jsem snášela 

vodu a měla takový písek. 

Deny: Já vzkazuju, jak jsem musel 

rychle pro vodu a jak jsme byli na 

skále. 

                                          

17.září    

Anička: Já vzkazuju, že jsme s Denisem vyváděli všecko a když jsme šli na oběd přidala jsem se do 

party k Martě,  Máťovi a Jončovi. 

Matýsek: Se mi líbilo, jak jsme si hráli s Jončou a s Marťou a přidala se k nám Anička. 

Marťa: Já vzkazuju, že to bylo dobrý v týmu pomocníčků celý den a jak jsme si to plánovali a taky , že 

celý ČPK je dobře tajný. 

Johanka: Mně se líbilo, že jsme byli na hřišti. Jenom jako. 

Páťa: Já vzkazuju, že Sahara je asi moje nejoblíbenější místečko. 



                           

 

 

Deny: Já vzkazuju,  jak jsme s Aničkou 

sbírali drahokamy a jak jsme odpočívali. 

Kristýna: Na Sahaře pálilo slunko, ale žádný 

velbloud kolem nešel. Jen spousta křečků. 

 



18.září 

Marťa: Já vzkazuju, že jsme byli s Helčou a hrály jsme si na pejsky, hledaly rosu a hrály jsme když  

nenajdem rosu tak umřeme. 

Bětka: Já vzkazuju, že nám drak lítal tak vysoko až nám uletěl. Ale jeden pán nám pomohl ho 

stáhnout zpět.  

       

Anička: Já jsem se kamarádila s Emičkou. 

Ema: Tohle se mi stalo (bolístka) .    

Johanka: Mě se líbilo, že jsme si 

hráli s tímhle chlapečkem (Sven). 

Sven: Voda. 

Páťa: Já jsem ráda, že jsem děti 

přistihla ještě u pouštění draků, 

který vypadaly parádně. 

 



19.září 

Marťa: Dneska to bylo dobrý. S klukama jsme běhali po těch balíkách a taky je štěstí, že jsem Aničce 

zachránila tu myšku na batůžku (před kozlem). 

Máťa: Já vzkazuju, že se mi líbilo, že jsme s Denisem dělali potok a jak jsme s Elíkem a Marťou běhali 

po balíkách. 

Deny: Já vzkazuju, jak jsme s Aničkou nesli ten domeček a když šlo strašidlo, tak jsme se museli 

schovat do takový základny  a to je všecko. 

 Anička: Já vzkazuju, že strašidlo a tak jsme se museli schovat do bezpečí a to jsi byla ty. Konec. 

Sven: Jak byli doma. Tak tam dole už  tam na tom mostě. A byli domečku tady. 

Kristýna: Mně se líbilo u balíků, jak se mi Marťa schovala pod balík a já ji seshora neviděla. A taky 

jsme nasbírali spoustu kaštanů. 

Anička dodatek: že jsem vytáhla Svena z toho sena. 

                              

             

 

 



22.září 

Anička: Já vzkazuju, že jsme si s Helčou hráli a teď jsem oslavenec a jsem prostě oslavenec a pak jsme 

se vrátili. 

Páťa: Já jsem si dnes užila Aničky narozeninový den a moc mi chutnal její dortík. 

     

23.září 

Kikča: Já jsem my jsme si hráli s nikým jiným. 

Elenka: Až asi ňákou koníky, Bela, až tam jsme 

jezdili. 

Anička: Já vzkazuju, že jsme měli malou olympiádu 

a běhali jsme já, Elenka, chvíli Kikča, Elík. 

Páťa: Mně se líbilo, jak Kikča s Elíkem pro nás 

připravili olympiádu. 

 

24.září 

Nela (Kikči panenka): Moc se mi tu líbilo a potkala 

jsem plyšáka Veverčáka. 

Kikča: Tak, já jsem byla na výletě s Marťou a jeli 

jsme dolů autobusem a já dole měla otřes mozku, 

ale moc se mi na tom výletě líbilo. 

Marťa: Já vzkazuju, že se mi dnes líbilo, že jsme si s Kikčou hrály, že jsem koník a že jsem Terezka a 

nosila jsem cukr. Konec veliký jako Zeměkoule. 



Anička: Já vzkazuju, že jsem v ČPK a moc se mi tam líbí a hrajeme si 

tam. 

Páťa: Dnes zase vyšlo sluníčko, tak jsme vyrazili k lebce a tam to bylo 

moc fajn. 

Elenka: Koně jsme dělali, s Belou a stihli jsme dát travičku. Koníky 

Bely. 

Bětka: Mně se v lese líbilo, že ještě rostou houby a našla jsem čtyři – 

jedna byla červivá. 

 

25.září 

Kikča: Já vzkazuju, že se mi tam u pramínků líbilo a líbilo se mi jak jsme zapálili nový narozeniny a 

Bětuši naší byly dva. 

Marťa:  Já vzkazuju, že se mi líbilo jak jsme hráli na koníčka Terezku a pak byla Terezka Kikča. 

Bětka: My jsme si hráli, že já jsem 

Apolenka a že jsme tam hodně hledali 

houby a já jsem našla tolik hub, že jsem 

měla radost, že budeme mít smaženici. 

Páťa: Dneska holky našly krásný houby.       

 

26.září 

Anička: Já vzkazuju, že jsme s Helčou 

vyváděly tady a běhaly jsme. 

Marťa: Bylo to dobrý jak jsme byli v lese 

a jak jsme byli na Romantice v lese a 

slyšeli jsme divoký prase a bylo to 

dobrodružný a bylo to dobrý jak jsme ho 

slyšeli a Elík našel rychle cestu a bylo to fakt strašidelný. 

Bětka: My když jsme dostali od Kristýny cibulky krokusů tak jsme se šli najíst a pak jsme šli na výlet a 

potom jsme si hodně bavili s Marťou a Jončou v lese. Když jsme šli pro hnůj nebo na kompost a Marťa 

slyšela divoký prase. A potom jsme se vrátili do chaloupky, tam jsme si dali sváču nebo oběd a potom 

jsme šli spát do laboratoře. A teď je řada na pohádku. A pak jsme si dali pohádku. A potom a pohádka 

byla o koníkovi a mlsným klukovi a ten se dostal do perníkového království a ten kluk mlsnej tam furt 

mlsal a mlsal. Konec veliký jako Zeměkoule. 



Kristýna: Mě se dneska líbilo, jak jsme lezli po žebříku pes plot a jak předvoj statečných slyšel divoký 

prase. Taky jsme založili pokus, jestli krokusy vylezou opravdu až na jaře, protože jaro dělá pokusy, 

vystrkuje krokusy – tak my jsme je dnes zasadili. 

29.září 

 

Jonča: Já vzkazuju, že jak jsme dneska byly na tom Valdštejně, tak se mi nejvíc líbilo jak jsme 

obědvali.  

Marťa: Já vzkazuju, že se mi líbilo na tý rozhledně, jak jsem plivala déšť. 

Páťa: Mě se líbilo na Valdštejně a nejlepší to bylo na vyhlídce. 

                              

   



30.září 

Anička: Já vzkazuju, že jsme s Denym běželi a vždycky jsme se shovali a bafli na vás a byli jsme u 

krmelce. A pak jsme se vrátili na oběd. 

Denis: Já vzkazuju, jak jsen s Aničkou dělal jak jsme se vždycky schovali a pařezy se nám pletly a tak 

jsme je odkulili. Všecko. 

Kristýna: Hráli jsme na medvěda a já dělala húúúúu. 

Elenka: My jsme byli na koně a teď jsme dělali s tatínkem  jsme dělali kašičku a hamali jsme 

brambůrky a teď ještě jsme dělali na koně, ale ještě jsme už je to všechno. 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Um baj vari vari vasimbo Slon si dupe hopsasa 

Umbaj kvíí a umbajkvóo  v lese strom se otřásá 

Umbaj vari vari vasimbo slon je silák hopsa hej 

Umbaj kvikva kvo. Na nosík mu nesahej! 

Přes řeku přeletěla kráva 

Za řekou zapískal slon Šel náš táta na houby  

Koza je nejlepší dáma jestli on tam zabloudí 

Slepice snesla citron.  Nezabloudí neboj se 

 On nám houby přinese 

To je on malý slon 

Co se učí na trombon  

Zvedá chobot jak trombon Velká novina 

Když zatroubíš dá bonbon přiletěla bublina 

To je on malý slon bublina se nafukuje……prááásk 

Co se učí na trombon 

 

Když jsem šel z hub 

Ztratil jsem zub 

Našla ho Johana 

S dlouhejma nohama 

Já na ní dup 

Dej sem ten zub 

Nebo ti vytrhnu z drdolu chlup 

Bajo 

 

 


