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BAsNICKY PRO MAMINKY

MoJE MAMIrurčrn
Kdyby mi tok někdo řekl, třebo komoród,

prodej mi Ťu svoji mómu, dóm Ťi za ni hrod.
Zazvonil bych no to smíchem joko velký zvon,

nedóm ti ji, oni kdybys dóval milión.
Neprodóm ji, neprodóm, oni zanebe.
Nechóm si jó mominečku jenom pra sebe.

pŘÁNí

K Ťvámu svótku chci ti přót,
ot' tě každý mó moc ród.

At' zóříš jok sluníčko
o slouží ti zdravíčko.
At' Ťě štěstí provózí
o pronic ti neschózí.

DopÍsKy Do pÍsru
Píšu, píšu do písku tisíc dopísků.

Sklódóm krósnou mominku

z obrózků i komínků.

Moje mómo, ze všech mominek,
To móš k svótku - teč ko kamínek.

MAMrNCE K SVÁTKU
Mominko , nevím, co Ťi přóŤ,

jsem totiž hrozně nerozhodný.
A tak ti přeju tisíckrót,
obych ospoň jednou hodný.
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KDY JE MAMINTKA IYEJKRÁSXĚ,IŠÍ
vlasta suobodouó,

Jednou dopoledne přišla do školky Tomášova maminka. Děti se na ni
moc těŠilY. Povídala jim, jak pejsek s kočičkou pekli dort, a zazpívala pís-
niČku o sluníčku. Bylo to moc hezké. Tomáškova maminka ie tótir; hereč_
ka. Hraje v divadle, ve filmu i v televizi.

KdYŽ odešla, kluci i holčičky se začali dohadovat, kdy se jim nejvíc líbila.
Někomu jako princezna se zlatou hvězdou, někomu jako Popelka, jinému
zasejako hubatá káča. Hádali se a dohodnout se nemohli. A tak se óuratin
přímo na Tomášk1: ,,Kdy je tvoje maminka nejkrásnější? Řekni!''

TomáŠek nevěděl. MěI svoji maminku rád a líbila se *u nejvíc na světě.
Ale kdy je nejkrásnější?

Od toho dne si začal maminku pořádně prohlížet. Byla opravdu moc hez_
ká. VlasY měla dlouhé azlaté, oči modré,nahlavě zlatouÉoru.u. To zrov_
na hrála v divadle Zlatovlásku. Stála na jevišti, Tomášek seděl v hledišti
a bYlo mu líto, Že za ní nemŮ že přqít a dátjí pusu, protože to v divadle pro_
stě nejde. Když pro něho přišla maminka do školky, aby ho odvedla domů,
Poskakoval vedle ní jako koníček. Drže| se jí za ruku a pořád se na ni dí_
val. MěIa na sobě džíny a tričko a vlasy svázané penth. Ýypadala jako hol_
ka a TomáŠkovi se líbila ještě víc než na jevišti. Možná taky proto, že se
spolu vedli.

Bylo to zajímavé. Od té doby, co Tomášek chtěl vědět, kdy je maminka
nejkrásnějŠí, byla pokaždé jiná. Třeba gruntovala na chatě, na hlavě měla
§átek a vYPadala jako Popelka. Zato když se v koupelně pokazil vodovod,
hubovala a zloloila se jako IKáča a šeI z ní i trochu strach.

TomáŠek se pořád nemohl rozhodnout, kdy je maminka nejkrásnější.
A Proto se jí na to zeptal. Maminka se vesele zasmála a odpověděla: ,,To

já nevím. To musíš poznat ty sám, Tomášku!''
_ 
Ale stalo se, že onemocněla babička, onemocněI Tomášek, tatínek nebyl

doma a maminka se musela v divadle omluvit, že nemů že htéú,,
Ztstala doma. Uvařila bramboračku, zavázalachlapečkovi krk, dala mu

medicínu a pak si k němu sedla na postýlku. Chvíli hráli ,,člověče, nezlob
se", chvíli si hráli s maňásky. Maminka měla rižové tváře a oči jako mod_
ré hvězdy. ,,Jsi moc hezká," řekl jí Tomášek. ,,Mám tě moc rád,," Maminka
mu dala pusu, pak vzala Tomáška za ruku a Ýyprávěla mu pohádku o sta_
teČném Bajajovi. ,,Jsi nejvíc nejkrásnější," chtěl jí ještě jednou povědět To-
máŠek a byl rád, že konečně přišel na to, kdy je maminka nejkrásnější. Ale
pusa už ho neposlouchala, oči se mu zavřely a on spokojeně usnul.
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cvičení s bósničkou

JARNI KYTICKA

l"9ió tómhle v tróvě , / dřep,rozhlížeŤ se S ffi
kyŤičko qyrostlo próvě . / zedřepu pomolu do sŤoje (

Čechró si zelenou sukýnku, / sŤoj snožmo, ruce v bok, krou tíme zadečkem

proŤohuje si barevnou hlovinku . / stojsnožmo, opoŤrně naklónět hlovu

SluníČku lístky notohuje, / stoj roznožmo,ruce noŤohovot nqd hlovu

jeŠtě se ospole protohuje. / sŤoj roznožmo , rlrce nod hlovou, úklony do stron

No louce není jedinÓ, / stojsnožmo, ruce o hlovo ,,ne,ne"
protoŽe joro uŽ zaéínÓ. / stojsnožmo, ruce dělají velké kruhy předtělem
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