Básničky
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Pohádka pro zimní spáče Neposlušný Petřík

Listopad, listopad,
lísteček mi na dlaň spad.
Zlatý lístek z javora,
zima už jde do dvora.

Halí, belí, zvířátka,
chystejte si doupátka.
Slunce už je unavené,
černý vítr mraky žene,
bude zima, bude hlad,
do pelíšku jděte spát.

Neposlechl mámu Petřík,
neoblékl si svůj svetřík.
Hlava bolí, je mu zima,
přemohla ho snadno rýma
Teď tu leží celý den,
ven může až za týden.

Městem chodí Mikuláš,
překrásný má dlouhý plášť,
k tomu velkou čepici,
za ním běží čertíci.
V košíčku má balíčky
pro ty hodné dětičky,
o berlu se opírá,
k nám se také ubírá.
Děkujem ti Mikuláši,
děkujem ti za nadílku,
za rok zase přijdi
v doprovodu andílků.

Co dělají čerti v pekle

Lesní zvířátka se
představují

Tělo

Padá listí, padá z výšky,
jsou to listy z lesní knížky.
Podzim na ně píše vzkaz:
Už se blíží zimní čas

Mikuláš

To jsou uši, to jsou oči,
za kytičkami se točí.
To je pusa, to je nos,
kdo to neví, ten je kos.
To jsou ruce, to jsou nožky,
zadupeme do podložky.
Cvičeníčko
Nachystáme tělíčko,
zacvičíme maličko.
Dokola se zatočíme,
pak se na zem posadíme.
Zatleskáme rukama,
zakopeme nohama,
uděláme dřep,
vyskočíme hned.
V lese
Les má bílou peřinu,
tu co nosí na zimu.
Pro zvířátka myslivec
chystá plný krmelec.

Jedna ruka, druhá ruka,
a už je tu kukátko!
Co dělají čerti v pekle,
dozvíme se zakrátko.
Přes kukátko neslyšíme,
co si čerti říkají,
ale dobře uvidíme,
jak se v pekle chovají.
Listopad - Jiří Žáček

Černá Máry
Černá Máry, skoč do jámy.
Kdo tam je? Čert tam je.
Co tam dělá? Kaši vaří.
Čím ji mastí? Kolomastí.
Čím ji jí? Lopatou.
Má palici chlupatou.
Vrabec
Čimčarara, čim, čim, čim,
že je zima – to já vím.
Moje šaty z peříčka,
profoukla zimička.
Čimčarara, čim, čim, čim
hodně děti poprosím:
„Schovávejte drobečky,
pro ubohé vrabečky.

SLUNEČNÍČEK

Les je jako pohádka,
žijí si tu zvířátka.
Já jsem chytrá lištička,
říkají mi kmotřička.
My tě známe, kmotřičko,
mlsáš ráda masíčko.

měsíční zpravodaj

MŠ U Dvou sluníček

Medvěd chodí po lese,
bojte se ho, třeste se!
Hopsám, hopsám, větve
houpám
ze šišek si jádra loupám.
Já jsem sova, noční pták,
v lese houkám si jen tak.
Já zajíček ušáček,
fousatý mám čumáček.
Vlk jsem velký šedivý,
úsměv mívám hrozivý.
Veverka
Maličké zvířátko,
zrzavý kožíšek,
spořádá zakrátko
lískový oříšek.
Maličké zvířátko,
je tahle čiperka,
větvičku přeskočí,
i když je nevelká.

Vrabec
Čimčarara, čim, čim, čim,
že je zima – to já vím.
Moje šaty z peříčka,
profoukla zimička.
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Poděkování:
Děkujeme všem rodičům za dárečky a pomůcky pro
děti, ovoce a zeleninu.
Kolektiv MŠ 😊
Za vše moc děkujeme.
Narozeniny slaví:
Narozeniny slaví Viktorka.
Blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší! 😊
Akce v měsíci listopadu 2018:
07.11. v 11.15 hod.

„Moje zdraví“ – návštěva MUDr. Dagmar Obrovské

08.11. v 9.00 hod.

„Moje zoubky“ – návštěva MUDr. Jany Illové

09.11. v 9.15 hod.

Svatý Martin – seznámení s lidovou tradicí
„Zvířátkové radůstky“ – zábavné vystoupení M. V.
Hakla a L. Lujkové
„Návštěva myslivce“ – beseda

bude upřesněno
20.11. v 9.15 hod.
27.11. v 9.30 hod.
30.11. v 7.30 hod.
30.11. v 9.15 hod

„Pohádka na každý měsíc“ – oranžová sluníčka
Fotografování dětí – prosím včasný příchod,
budou obě pozadí, děkuji
„Advent“ – výroba věnečků do tříd

Bezpečnost na silnici
Dne 3.10.2018 nás v MŠ U Dvou sluníček navštívil pan policista nprap Bc. Ondřej Zeman.
Beseda nesla název „Bezpečnost na silnici“, proto už děti ráno kreslily přáníčka, která poté
darovaly panu policistovi. Ještě před jeho příchodem jsme si společně zopakovali pravidla
slušného chování. Když pan Zeman přijel, představil se dětem a zeptal se, podle čeho se
pozná pan policista (podle uniformy).
Dále se děti v rámci besedy dozvěděly zejména pravidla silničního provozu, a to tedy, jak se
máme chovat na silnici např. na kole, při chůzi (po které straně chodíme), v autě, když
přecházíme železniční přejezd,… Také co potřebujeme při vycházce ve školce (vestičky,
terčíky, kdo chodí první), jaké vybavení máme nosit na kole, na bruslích,… Společně jsme si
také zopakovali telefonní čísla záchranných složek. Děti reagovaly na otázky velmi rychle a
často správně.
Na závěr pan Zeman dětem rozdal dárečky (omalovánky, skládací obrázky, reflexní pásky –
každý si mohl vybrat různě barevný) a i přes nepříznivé počasí, ukázal policejní auto, ve
kterém si děti mohly vyzkoušet sedět, prohlédnout si jej a spustit houkání a blikání majáků.
Děti byly velmi nadšené a beseda se jim líbila. Celá MŠ U Dvou sluníček děkuje panu Ondřeji
Zemanovi za příjemně strávené dopoledne a těší se na další spolupráci.
Lucie Klapušová

Velká podzimní vycházka do přírody
Jak už to bývá, na podzim nám počasí už moc nepřeje. Chvíli svítí sluníčko, chvíli prší, sem tam
přeháňky. Po předpovědi počasí jsme se rozhodli pro velkou vycházku lesem nad Brněncem směr
Bělá nad Svitavou a zase zpět.
Vycházku jsme si naplánovali na úterý 16.10.2018. Děti, které chtěly si s sebou vzaly své oblíbené
baťůžky se svačinkou, pitím, dobrůtkami. Kdo nic neměl, vůbec nevadilo. Vzali jsme sebou pití, jídlo
– perník, rohlíky suché i namazané, bonbony a jablíčka. Po svačince jsme si s dětmi zopakovali
pravidla bezpečnosti a chůzí kopcovitým terénem. Řekli jsme si, kam půjdeme, co budeme
pozorovat, jak se budeme chovat v lese a proč? A taky, co budeme sbírat, neboť probíráme
přírodniny, ze kterých se dá tvořit. Po hygieně hurá, vyrážíme.
Cestu jsme si opravdu užívali, počasí nám opravdu přálo. Cestou jsme pozorovali barevné stromy,
opakovali jsme názvy jehličnanů, sbírali žaludy, bukvice, šišky z modřínů, šípky, listí. Občerstvovali
jsme se dle potřeb dětí. Vycházka se opravdu vydařila a všem se moc líbila. Už teď se těšíme, až se
zase budeme moci projít v přírodě při pěkném počasí.
Jarmila Homolková
Ovocno – zeleninový den
Protože chceme být zdraví, připravili jsme si ve středu 10.10.2018 den plný ovoce a zeleniny, tedy
„Ovocno – zeleninový den“. Ráno jsme si v kroužku pověděli, co budeme tento den potřebovat,
jaké suroviny a odkud se berou. Také jsme si zopakovali pravidla hygieny, která je pro přípravu
pokrmů velmi důležitá a také proč. Pro tento den jsme se rozhodli pro přípravu mrkvových
muffinů, domácí pizzy, jablečného štrůdlu a zeleninového štrůdlu.
Před pečením jsme si zazpívali písně: „Šel zahradník“, „Pod naším okýnkem“ a „Cibulenku“. Poté
jsme se dali do práce. Děti strouhaly, válely, měřily, spolupracovaly. Pomáhaly, jak nejvíc uměly.
Odměnou pro ně bylo čokoládové fondue, ve kterém si máčely piškoty, banán, hroznové víno a
zapíjely to banánovým koktejlem. Vůně pečení se linula po celé školce, mňam. Závěrem si děti
zazpívaly píseň: „Štrůdlíček“. Na pečení samozřejmě nedohlížel nikdo jiný, než naše paní kuchařka
Ivanka – děkujeme. Po upečení nám naše dobroty nachystala na odpolední svačinku. Mňam, mňam,
to si pochutnám.
Den se vyvedl, děti si vše užily s úsměvem.
Jarmila Homolková

Halloweenský karneval
Ve čtvrtek proběhl v naší školce Halloweenský karneval. Již od rána čekala na děti tématicky
vyzdobená školka. Děti přišly v kostýmech, nesměly chybět čarodějnice, čarodějové, dýně,
netopýři, ale také Spiderman, princezna, nebo Elza z Ledového království.Od rána si děti v
kostýmech hrály, nechávaly si od p. učitelek pomalovat obličej barvičkami a splnily grafomotorické
cvičení s pavouky.
Poté následovala překážková dráha s úkoly – chůze po lavičce, prolézání obručí a strachovým
tunelem, hod míčky na šášu, hledání předmětů v pylinách a listích a běh mezi dýněmi. Nechyběla
samozřejmě pořádná halloweenská diskotéka, s oblíbenou „Makarenou“.
Na konci si děti vylosovaly gumovou sladkost z kostlivcovy ruky, občerstvily se slanými dobrotami
a přiťukly si dětským šampáněm. Domů si děti odnesly nafukovací balónek s halloweenským
motivem.
Veříme, že si děti tento den pěkně užily. Přesvědčit se můžete ve fotogalerii.
Barbora Venclová
Bezpečnost na silnici
Dne 3.10.2018 nás v MŠ U Dvou sluníček navštívil pan policista nprap Bc. Ondřej Zeman. Beseda
nesla název „Bezpečnost na silnici“, proto už děti ráno kreslily přáníčka, která poté darovaly panu

