
Maškrtný medveď
Medveď dostal chuť na med. 

Chce maškrtiť a to hneď! 
Pozabudol, ako zdá sa, 

že ho lesné včely strážia.

Darmo teraz mrmle, skučí,  
žihadlo mu z ruky trčí. 

 Darmo kričí: „Oj – oj – oj!“ 
Už má v pätách celý roj!
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Poštár vietor
Lesom letí vetríček,  

spieva si pár pesničiek. 
Kto pesničky začuje,  

všetky lesné správy vie.

Vie, že muchotrávka milá,  
všetky muchy otrávila. 

Že divý mak rastie v poli 
a stonožku nôžka bolí.

Vie, že modlivka je dravá, 
kapor lenivo si pláva. 

Že rys nie je malá mačka,  
spraviť hrádzu je vraj hračka.

Ak chceš vedieť aj o líške, 
začni čítať v tejto knižke. 

Keď chceš vedieť ešte viac,  
skús ju celú prečítať!
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Žabí koncert
Na rybníku hopsa – rasa,  
veľký koncert začína sa. 

Dneska večer za súmraku 
príde žabiek ako maku!

Všetky chcú zaspievať sólo, 
pripravte pre žabky mólo!  

Už je tomu veru tak,  
kvaky- kvaky, kvaky- kvak!
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O krásnej labuti
Každý na ňu pozerá,  
je kráľovnou jazera. 

O tom, že je veľmi pekná, 
 šepkajú aj biele lekná.

Ona skromne klopí oči, 
 šťastím sa jej hlava točí. 

Pamätá si, že aj ona 
škaredým káčatkom bola.
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Pichľavá kamarátka
Na jar je jej plná lúka, 

keď ju chytíš, ihneď fňukáš. 
Popŕhli ti dlaň i prsty, 

 keď ju zovrieš v svojej hrsti.

Každý na ňu nadáva:  
„Júj, potvora pŕhľava!“ 
Ale babka múdro vraví:  

„Nič sa neboj, budeš zdravý!“
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Hundroš moriak
Celý deň len hudri – hudri,  
nikto z toho nie je múdry. 
Nie je sliepka, nie je hus, 
zdá sa, že má iný vkus.

Po poli si vykračuje  
zobe zrnká a mudruje. 
Vraj sa mu nič nepáči, 

asi skončí v pekáči!

11



Bodkovaná kráska
Klobúkom sa hrdo pýši: 

„Som najkrajšia v lesnej ríši!“ 
Kto to vraví? Muchotrávka! 
Samá bodka je jej hlávka. 

Slimák, ba aj zajko s kosom,  
ohŕňajú nad ňou nosom: 

„Veď tá kráska, márna sláva,  
nie je ani trochu zdravá!“

Iba malá hlúpa mucha 
Bzučí: „Poď do môjho brucha!“ 

Potom už len gúľa oči: 
„Prečo sa mi hlava točí?“

Muchotrávka usmieva sa.  
Dobre vie, že tá jej krása, 
kúsok jedu v sebe skrýva. 
Čo už na tom, tak to býva! 
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