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V LESNÍM KLUBU
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4. ří
jna
října
Štěpán: Byli jsme pod stromy a hráli jsme si na sovy, pak jsme šli na sluneční louku. Tam
Zuzka s Majdou hráli sprostý divadlo a šli jsme na průzkum, ale byl to jenom okruh. Konec.
El
Elíík: Bavilo mě být na sluneční louce.
Matylda: Se Zuzkou jsme hrály sprosté divadlo a dělaly jsme tam tak trošku sprosté věci. A
hrála jsem si na koníka.
á Zuzka: Vařili jsme si sami a uvařili jsme si pizzu a jsem si přidala.
Mal
Malá
Maru
Marušška: Dělali jsme pizzu a dávali jsme tam Nikouše. A pizzu jsme zdobili se Zuzkou a
Majdou a dělali jsme nepořádek z kukuřice.
Bětka: Dělali jsme pizzu a hned po pizze jsme vyrazili sem, ne na romantiku.
á Zuzka: Byla jsem poprvé na Sluneční louce.
Velk
Velká

jna
8. ří
října
Majda: Se Zuzkou jsme mravencům dělali domeček, jen Zůza udělala trochu menší a
měli tam takovou prolejzačku nahoru, kudy měli výhled.
Zuzka: Našla jsem hrozně hřibů dutonohých, hrozně vedle sebe. A dala jsem i ostatním.
A myslím si, že jsem těch hub našla i nejvíc.
Krist
Kristýýnka
nka: Těch velkých mravenců jsem se bála. Byla jsem jednička, protože jsem našla
kozáka. A potom mi Martinka říkala, že jsem jednička.
Jana: Byl tu poprvé kluk Denis a bude prima.

jna
10. ří
října
Majda: Se Štěpánem jsme dělali takovej rybníček, do kterého vedl takovej potůček, a potřebovali
jsme na to hodně jílu.
Štěpán: U stanu píšeme kroniku a já s Majdou jsme si našli základnu.
Zuzka: Slavili jsme Helčiny narozeniny. Měli jsme vynikající dort a k obědu skvělé ovocné knedlíky.
Ani
Aniččka: Na klouzačce jsem se sklouzla.
Mat
Matýýsek: Měli jsme vynikající dort.
Bětka: Usnula jsem a zdál se mi sen o Chorvatsku a potom jsem těsně vstala, kdyby sem se
neprobudila, tak bysem zmeškala svačinu a s někým bysme se neviděli, a pak jsem si umyla ruce a
psali jsme kroniku. A mezitím než ostatní vzkázali kroniku tak já jsem jedla.
Jana: Dělala jsem na skluzavce tunel.

jen
17. ří
říjen
Majda: Učili jsme se se Zuzkou a se Štěpánem a mnou nahoře v chaloupce a ostatní spali v laboratoři
á Zuzka
Velk
Velká
Zuzka: Dnes jsme měli zátěžové počasí, byla nám hodně zima a byli jsme mokří a Jonča hodně
plakal a to proto, že dostal horečku.
Zůza: Hráli jsme na stopovanou.
Štěpík: Byli jsme u velryby a pak jsme se rozdělili na 2 skupinky a jedna šla napřed, tý byla zima, a
druhá pak po těch šipkách šla.
Bětka: Jonča dostal horečku a proto hodně venku brečel, jenomže mě začala být v domečku taky
zima, tak jsem taky začala brečet, taky jako mimino. Našli jsme zkratku.
á Ani
Mal
Malá
Aniččka
ka: S Matýskem jsme byli spolu na velrybě.
Jana
Jana.: Hráli jsme si na schovku a po šipkách šli zpět.

jna
18. ří
října
Matylda: Se Štěpánem jsme hráli na Indiány a s Malou Zuzkou, a byli jsme proti Velký Zuzce a Malý
Aničce.
Štěpán: Se Zuzkou a s Majdou jsme si hráli na Indiány a Velká Zuzka s Aničkou byly nepřátelé. Když
jsme si hráli na indiány tak já a Zuzka jsme si prohodili bundy a čepice a potom i batůžky cestou zpátky,
a když si z nás Zuzka Velká dělala legraci, tak jsem se svlíkl do mikiny, která byla moje, a řekl jsem: “Ne
vše!“
á Zuzka: Prohodili jsme si bundy s Janou a děti nás v první chvíli nepoznaly.
Velk
Velká
á Zuzka: Byli jsme ve Skaláčkově vesničce a vylezli jsme nahoru na skály a našla jsem plesnivou
Mal
Malá
houbu. A byla jsem se podívat na lebku, jestli neobživla.
Bětka: Byla jsem s Janou na průzkumu a našla jsem na tom průzkumu kůru a ta vypadala jako skřítek. A
potom jsme šli dál. A potom jsem našla ještě jednu kůru. A když jsme přišli do Skaláčkovy vesničky, tak
jsme už rovnou šli. A potom jsem si vzala batůžek a hrála jsem si se Štěpou a Zuzkou na indiány a měli
tři miminka.
Ani
Aniččka H: S Majodu jsme byly tak daleko, že jste nás nemohli najít. A byla jsem s velkou Zuzkou na
skále.
Mar
Marťťa: Velká Zuzka nás chytala, protože jsme byli ptáčci a Zuzka byla klecař a utekli jsme jí a pak jsme
šli na skálu, když nás chytila. A když nás chytila, uletěli jsme jí.
Jana: Bětka mi dala kůru – sáně s človíčkem.

jna
21. ří
října
Martinka: Já si s tou holčičkou hrála a zaháněli jsme kozla zpátky do ohrádky.
Maru
Marušška: U nás byla návštěva z Kořínku a vyháněli jsme kozla do ohrady a vodháněli jsme ho
proto, že nám nemůže sníst svačinu, že by nám ji snědl.
Jon
Jončča: Byli jsme u koz.
Mat
Matýýsek: S Eliášem jsme odháněli kozla.
Zuzka: Měli jsme tu školku, která se k nám přišla podívat a byla s námi na obědě. A byla se
podívat, kde spíme.
Ani
Aniččka: Byli jsme u zvířátek a byla tady školka Kořínek a jedna holčička mi říkala kamarádko.
Jana: Když jsme obědvali, tak byl celý stůl plný jídla.

jna
23. ří
října
á: Dělali jsme pavučinu a já jsem se do ní pověsila jako pavouk. A dělala jsem si
Ani
Aniččka velk
velká
pavučinku, aby žádná moucha neproletěla.
Jon
Jončča: Byli jsme v lese.
Maru
Marušška: Byli jsme v Pavučinkově, a tam jsme kontrolovali pavučinky a sama jsem si dělala
pavučinku bez nikoho. A Jana mi ustřihla provázek na pavučinku.
Mat
Matýýsek: S Jončou a Denisem jsme stavěli domeček.
á Zuzka: Ráno se z dětí stali pavouci a potom zase hnedka mouchy.
Velk
Velká
Matylda: Byli jsme u mraveniště, šli jsme se kouknout, jestli nám se Zuzkou malou vydrželi domečky
a Zuzce moc nevydržel A Helča šlápla do mraveniště a udělala to omylem.
á: Byli jsme u mraveniště velkýho.
Zuzka mal
malá
á Ani
Mal
Malá
Aniččka: Byla jsem u pavučiny a hlídala jsem jí. Pak jsem byla u batůžku, pak už jsme šli pryč,
byli jsme na obědě a šli jsme odpočívat.

24. ří
jna
října
Štěpán: Našel jsem žlutýho broučka, ale pak se proměnil na můru, a když jsme byli
v chaloupce, tak tak jsem našel berušku, ale né dvoj, ale čtyřtečnou.
Mat
Matýýsek: Měli jsme k obědu žemlovku.
Maru
Marušška: Našla jsem stočenou žížalku, ale nebyla to žížalka, ale něco jinýho.
Kiki: Chytala jsem broučky s panem Arnoštem, ale on mi ten brouček utekl.
á: Šla jsem se Zuzkou pro pastelky.
Ani
Aniččka mal
malá
Bětka: S panem Arnoštem jsme chytali broučky, bezvadně mi to šlo. A těch škvorů
bylo opravdu hodně.
Ani
á: Zuzka mi dala slimáčka malýho a já jsem mu tam hodila zelenou
Aniččka Velk
Velká
rostlinku.
Jon
Jončča: Byli jsme v lese
Jana: Hráli jsme s křížalou na hamouna
á: S vědcem Arnoštem jsme hledali hmyz v atlasu brouků. Našli jsme
Zůzka Velk
Velká
listonoha a k obědu měl být polární medvěd na jablkách, ale rozmrzl a utekl.

jen
25. ří
říjen
Majda: Vedli jsme Rózu do ohrady a potom nám utekla z ohrady Žirafa. My jsme pak šli se
Zuzkou, Bětkou a Martinkou ohradou a báli jsem se těch bílých koziček. Potom jsme byli
potichu.
á: Se Štěpíkem jsme si udělali bublinopark. Lákala jsem kozy na jednu věc, i když
Zuzka mal
malá
jsem tu žádnou věc neměla, protože jsme chtěli nahnat kozu Rózu. Já jsem je nahnala jinam,
protože by chtěli jít ven z ohrady.
Štěpík: Se Zuzkou, Bětkou a Majdou jsme udělali bublinopark a ten vypadal tak, že jsme foukali,
a bubliny zůstávali na zemi.
Jon
Jončča: S Rózou jsme byli na výletě.
Jana: Našli jsme brslen, hloh, bez a žalud.
á: Vedli jsme do ohrady kozu, a já jsem šla kolem a Jana šla kolem.
Ani
Aniččka velk
velká
á Zůza: Štěpík s Bětkou se s námi rozdělili o koláčky, co vypadali jako svatební a obědval s
Velk
Velká
náma Robinson s Bubinou.
Bětka: Spala jsem ze všech nejdýl.

jna
30. ří
října
á: Zahrabávali jsme se do listí
Zuzka mal
malá
Maru
Marušška: Zahrabávali jsme se do listí. Zahrabávali jsme nejdřív mě, potom
Martinku a potom nevím koho.
Denis: Zahrabávali jsme holčičky do listí. A dobrý v tom spacáku. V tom spacáku je
dobrej výlet.
Mat
Matýýsek: Zahrabali jsme se do listí. Zuzanka, Martinka a ještě Mánik, všichni se
zahrabaly spolu do listí. Ve spacáku mě pořád něco rušilo.
á Zuzka: Byli jsme na novém místě u Jóžina z bažin. Hledali jsem strašidla, a
Velk
Velká
protože jich bylo málo, udělali jsme je ze sebe.
Jana: Vyhrabala jsem se z listí a setřela jsem terasu.

jna
31. Ří
Října
á Zuzka: Viděli jsme zajíce a srnce.
Mal
Malá
Matylda: Viděla jsem srnce a zajíce. A hledala jsem poklad, který schoval Štěpán.
Štěpán: Byli jsem na lavině a jezdili jsme na zadku, takže tam byli cestičky.
Mar
Marťťa: Byli jsme v lese a opak jsme vykukovali na Janu ze scaly.
Mat
Matýýsek: Schovali jsme s Jončou a se Štěpánem mašličky barevný.
á: Byla jsem tam s klukama a klouzala jsem tam s nima.
Ani
Aniččka mal
malá
Jana: Byli jsme s Helčou za stromem.
á Zuzka: Vylezli jsme s Majdou na vysokou skálu, až úúúúplně skoro nahoru a tam byl
Velk
Velká
krásný výhled.

Drak a mrak

Podívej se zvedá krovky, asi někam poletí,

Jeden drak potkal mrak:

do nebe či do Stromovky,

kampak letíš dráčku?
Kdybych věděl mráčku
letí, kam mě vítr nese,
poleť se mnou, nedáme se.

hádej, hádej, hádej potřetí.

Nevím, nevím, nemám zdání,
počkej s nataženou dlaní.
Snad se vrátí za chviličku,i ty malý popleto,
letí hledat osmou tečku.

Dobrou chu
chuťť
Všechno, co roste ze země,
voní a chutná příjemně.
Sluníčko s deštěm den co den,
rostlinky vytahuje ven.

Nevrátí se, nevrátí se,
nevrátí se, nevrátí se,
tak je to!

ě na hru
V zahrad
zahradě
hruššce

Děkujem ti sluníčko,
žes uzrálo zrníčko.

V zahradě na hrušce sedává kos,

Děkujem ti země milá,

má černý kabátek

žes to zrnko v sobě skryla.

a žlutý nos!

Dobrou chuť!

V zahradě na hrušce sedává čáp,
klape si zobákem
klap, klap, klap, klap.

íč
ko slun
íč
ko
Slun
Sluníč
íčko
sluníč
íčko

Cib cib cibulenka

Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko,

Cib cib cibulenka,

sedíš tu u cesty,

mak mak makulenka,

stane se ne štěstí, něco tě zajede.

Když jsem byla maličká
chovala mě matička

Elce pelce strejček Nimra koupil šimla

a ted když jsem veliká
musím chovat Jeníka

v Kadani,
ani nevíš, jak to šimrá,
když mi lezeš po dlani.

Prsty

Všechny svoje prsty, schovali se v hrsti,
Spočítám je hned: jedna, dvě, tři, čtyři, pět!

