Ve škole

Odběry

Tereza Engelmannová

Tereza Engelmannová

Vrabec sedí na polici,

Čeká na mě sestřička,

opice si láme palici.

ale píchá jehlička.

Opice sedí v lavici,

Sestřička jehličku ovládá,

vrabec něco našel v krabici.

doktor náplast podává.

Co to je?

Už to je hotový,

To se neví.

půjdu zas až v pondělí!

Poví nám to až v pondělí.

Strach

Přímka

Tereza Engelmannová

Tereza Engelmannová

Ozvalo se bouchnutí

Kde se vzala,

a v pokoji leknutí.

tu se vzala,

Je to prostě velký strach,

na papíře leží čára.

asi na nás někdo baf!

Je to čára přímá,

Asi nás chtěl vystrašit

docela je líná.

a možná i vyplašit.

Haló, děcka, co tam sedí,
zaplujte už do postelí!

Počítání

Vánoce

Tereza Engelmannová

Petra Stará

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,

A už jsou tu Vánoce,

nauč se je nazpaměť.

dárky máme na ruce.

Šest, sedm, osm, devět,

Snížek padá tam a sem,

to je prostě velký medvěd.

užiju si legrace.

Desítka je největší,

Kapr plave ve vaně,

z této řady číslicí.

říká dětem: „Chyťte mě!“
Neseme si stromeček,

Příroda

pod ním bude dáreček.

Petra Stará

Koledy jsme zazpívali,
všechny dárky rozbalili.

Je tu hezky, je tu mile,

Konci roku zamávali

žijeme tu krásné chvíle.

a nový rok přivítali.

A když se tu zjeví mrak,
pálí se nám bramborák.
A když ten mrak odháníme,
bramboráčky zase jíme.
Ke stolu si sedneme,
dobrou chuť si přejeme.

Spaní

O perníkové chaloupce

Petra Stará

Petra Stará

Když mám jít spát,

Ježibaba sedí v lese na židli,
v perníkové chaloupce od
včerejška nebydlí.

výmluvy mám.
Nejprve hlad, potom žízeň,
u maminky ztrácím přízeň.
Tatínkovi z toho ze zubů teče,
s vařečkou se ke mně líně vleče.

Poslední perníček měla dnes
v poledne,
židli sní k večeři a pak už si
nesedne.

A tak musím jíti spát,
o výmluvách si jen nechat zdát.

Žába

Jaro a podzim

Petra Stará

Petra Stará

Jsem studovaná žába Mici

Padá listí ze stromů,

a potrpím si na mluvnici.

nosíme ho až domů.

Moc věcí dělám jedině,

A když stromy holé jsou,

jen kvůli správné češtině.

brambory už nekvetou.
A když vzkvete jara květ,
brambor máme celý sklep.

Bublina
Klára Kozlovská a sestry

Jirka Sirka – Bublinka
má tatínka Hurvínka
a maminku skřetici,
houpali se na lžíci.
Lžíce se jim zlomila,
všichni spadli do piva.
Pivo se jim vylilo,
rodiče to zalilo.

