
ZVIERATKÁ  
                sa  
                     ZBLÁZNILI, 
 
roztancovali les. 
Lietajú, skáču 
po stromoch, 
tam a zasa späť. 
 
Utekajme za nimi, 
nádherný les čaká. 
Nezabudnime na kŕmidlá 
úsmevu, 
to zvieratkám sa ráta! 
 
Utekajme za nimi, 
túlajme sa lesom. 
Ľahnime si do trávy, 
čo dýcha lesným čarom. 
 
 

Dnes úsmev na tvárach zažiaril zvieratkám... 
Nádherný okamih možno len v rozprávkach... 
Láska, priateľstvo, príroda nádherná.  
Smiech, plný radosti, lesom sa ozýva... 
Zlato či diamant im k šťastiu nechýba. 

 

 

 

 

 

NÁDHERNÝ LES 

Nádherný les, tisíce vôní. 

Tajomný život v krásu sa mení. 

Zelené stromy, bútľavé vŕby, 

jemnučký vietor zvieratká budí. 

 

Vtáčiky lietajú, tancujú hríby. 

Všetci sa tešia z prírody krásnej. 

V korunách stromov zaznieva pieseň. 

Aj v mojich ušiach potíšku zaznej... 

 

Nádherný les razom sa mení... 

Keď slnko lúčmi prírodu šteklí... 



Vtáčiky letia a spevom liečia... 

Boľavé srdce, čo priateľov hľadá... 

 

Nádherný les, tisíce vôní. 

Tajomný život v krásu sa mení. 

Zelené stromy, bútľavé vŕby, 

jemnučký vietor zvieratká budí. 

 
Nádherný les, tisíce vôní... 

 

 

 

Vajíčko v hniezde 

začulo, 

čo jemný vietor 

hudie. 

Vyskočilo z hniezda 

hľadať  šťastie svoje... 

 

VAJÍČKO  a  JEHO PRIATELIA 

 
Išlo VAJCE na VANDROVKU  
 

Ja som vajce na vandrovke 

v lese veľkom, nádhernom. 

Kto sa pridá, pôjde so mnou, 

toho nazvem priateľom. 

 

Smutno samému je v lese. 

Chcem mať svojho priateľa, 

s ktorým budem tancovať,  

spievať do samého večera. 

 

 

Ja som vajce na vandrovke 

v lese veľkom, nádhernom. 

Veverička skáče za mnou, 

motýľ lieta nad kvietkom. 

 

Krtko čierny z diery kričí: 

Aj ja chcem mať priateľa, 

s ktorým budem tancovať   

do samého večera. 

 

Ja som vajce na vandrovke 

v lese veľkom, nádhernom. 

Veverička, krtko, motýľ, 

každý je mojím priateľom. 

 



Dobre v lese je nám spolu. 

Tancujeme, spievame. 

To vám vravím, deti milé, 

priateľstvo je nádherné. 

 

Ja som vajce na vandrovke 

v lese veľkom, nádhernom. 

Veverička skáče za mnou. 

Motýľ lieta nad kvietkom... 

 

 

Vajíčko odkazuje deťom: 
 
Priateľov si vážte, deti, v živote sú dôležití! 
 
Mať dobrého priateľa veľa znamená. 

Dokáže vás vypočuť, dobré rady dá. 

Nezávidí nikomu, ani neprajníkom. 

Vždy s úsmevom pomôže  

malým bojovníkom. 

 
MALÉ  VEVERIČKY 

Malá lesná veverička 
vykrikuje na strome: 
Nikoho sa nebojíme, 

v stromoch tajné skrýše máme! 

 

Sova húka na Ryšaňu: 

Tvoja sestra má odvahu! 

Bez krídel aj bez siete 

poskakuje po strome. 

 

My sme malé veveričky, 

v lese je nám výborne, 

 

nikoho sa nebojíme,  

v stromoch tajné skrýše máme. 

 

Tajné skrýše pozná vtáčik, 

lesný motýľ aj chrobáčik... 

Nenarobia veľký hluk, 

keď v dome robia poriadok. 

 

My sme malé veveričky, 

chvostíky krásne máme, 

načo nám je metla v dome, 

zametať nimi vieme. 

 

-*- 
 

Veverička Ryšaňa orieškami nepohrdne. 



 


