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Sedmikráska

Prý kde rostou 
sedmikrásky, tak tam 
umřel brouček nebo 
beruška, ale nevím, moc 
se mi to nezdá..to by jich 
asi muselo umřít hrozně 
moc..tomu nevěřím, 
broučky mám ráda.



Jetel

Jetelíček doma pěstujeme pro mého 
králíčka Pepinku. Má ho moc ráda. 
Občas v něm hledám i čtyřlístky pro 
štěstí. Vylisuju je a pak z nich tvořím 
přáníčka pro babičku a dědu.



Kapradí



Javor

Na javoru mám ráda, když se 
na podzim barví do krásných 
barviček jeho listy. Vyrábíme z 
nich různou výzdobu.



Pampeliška

O pampelišce mě 
učila maminka 
básničku:
Pam pam 
pampelišky v  
žlutém klobouku. 
Prý si posedaly ráno 
na louku. Nakláněly 
k sobě zlaté 
hlavinky, jsou to 
malé děti velké 
maminky..Je hezká



Tulipán

Na zahrádce nám roste 
tento malý druh, ale 
babička má trochu jiné. 
Velké a červené. A když 
jsme byli za tetou v 
Olomouci na takové 
výstavě (myslí Floru 
Olomouc), tak tam jich bylo 
hodně a byly krásně 
barevné.



Růže

O trn růže se píchla 
Růženka a usnula. Je to 
hezká pohádka. 



Srdíčka

Tuhle kytičku mám nejradši. Mám jí ve 
své zahrádce, vybrala jsem si ji v 
zahradnictví ještě s orlíčkem a 
červenými srdíčky, ale ty mi ještě 
nekvetou.



Orlíček

A to je on – orlíček. Viděla jsem ho 
i v lese u cesty. Doma pod ním 
stavím domeček pro skřítka 
Orlíčka.



Smrk

    Jmenuje se smrk, 
protože je proti 
smrkání :D..dělá se z 
něho sirup proti 
nachlazení.



Vrba

   Na velikonoce se z ní 
plete pomlázka.



Jahodník

Jahodník mám moc ráda, teda spíš 
jahůdky, které na něm rostou. Doma 
máme větší a u lesa trháme menší 
kuličky. A i ty lístečky má menší.



Líska

   Tu mají rády veverky, 
hledají oříšky a pak je 
vylousknou a snědí.



Lípa

   Lípu mám ráda. Na den 
země jsem ji letos s 
rodiči sázela a teď ji 
chodím zalévat.



Řebříček

   Nevím proč se tak 
jmenuje..asi proto, že 
vypadá jako žebřík..



Šnytlík, pažitka

Šnytlík mám ráda na chlebu, 
maminka ho dává do polévky a 
babička mu říká pažitka.



Hrách

Hrášek máme také na 
zahrádce, sela jsem ho. 
Taky mrkev, ale ta 
nevylezla. Zemědělci ho 
mají na poli. Má moc 
dobré zelené kuličky.



Maliník



Včela na jabloni

Tahle fotka se mi moc líbí. 
Když jsem ji fotila, tak 
jsem myslela, že včelka 
odletěla, ale je tam a to je 
moc dobře. Bez včeliček 
by to nešlo, mám je ráda 
a nebojím se jich. Děda 
mě vzal do úlu a tam jich 
bylo..Byly na takových 
rámečkách a měla jsem 
na hlavě kuklu.



Bříza

Na bříze se mi líbí, že je jiná než ostatní 
stromy. Má bílý kmen a větve dolů. Ostatní 
stromy nahoru.



Šťovík



Kontryhel



Buk

Na buku rostou bukvice a ty mají 
rádi divočáci.  A v lese jsem viděla 
miminka buků. Četla jsem o nich v 
knížce. (Myslí knihu od Petera 
Wohllebena – Víš, kde jsou děti 
stromů?)



Rakytník

Z rakytníkových kuliček 
maminka dělá šťávu, ale moc mi 
nechutná, mám radši holou 
vodu. A tenhle rakytník je pěkný 
pichloun.



Pomněnka

Děda mi říká, že mám oči jako 
pomněnky. Takže modré.



Kopretina

Tuhle chudinku asi ožral slimák. 



Hluchavka
U nás rostou tyto dvě. Na čaj s maminkou sbírám ty bílé kvítky. Ale je to piplačka.



Kopřiva

Z kopřivy dělá maminka čaj a 
zpařenou ji dáváme rybičkám. 



Mravenečci

O mravenečcích znám básničku, 
teda o jednom, co se polámal:
Polámal se mraveneček, ví to celá 
obora. O půlnoci zavolali 
mravenčího doktora. Doktor 
klepe na srdíčko. Potom píše 
recepis. 3x denně prášek cukru, 
bude chlapík jako rys. Dali prášky 
podle rady. Mraveneček stůně 
dál. Celý den byl jako v ohni, celý 
den jim proplakal. 4 stály u 
postýlky, 5.těšil neplakej. 
Pofoukám ti na bolístku, do rána 
ti bude hej. Pofoukal mu na 
bolístku, pohladil ho po čele. Hop 
a zdravý mraveneček ráno skáče z 
postele. 
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