
Básničky 

 

 Pekelná 

 

Čertici se narodilo 

tuze pěkné mimino. 

Když ho čertu ukázala, 

křikl: „Hurá, mamino!“ 

Z té radosti dělal věci, 

že se tomu každý smál, 

kulil svoje černé oči, 

k vidlím ocas přimotal. 

 

 

Ententýky, dva špalíky 

 

Ententýky, dva špalíky, 

čert vyletěl z elektriky. 

Bez kloubouku bos, 

narazil si nos. 

Boule byla veliká 

jako celá Afrika. 

 

 

Před Vánocemi 

 

Chumelí se, chumelí, 

maminka jde pro jmelí 

a tatínek pro ovoce, 

už se těším na Vánoce. 
A kdy budou?  

Hnedle, hnedle. 

V předsíni už stojí jedle.  

 

Sněhulák 

 

Jedna koule, druhá koule, 

ta nejmenší nahoře. 

Postavil jsem sněhuláka 

u nás doma na dvoře. 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinec 

 

Pod stromečkem dárečky 

pro holky i chlapečky. 

Prosinec je dětský smích, 

měsíc přání splněných. 

 

Jedlička 

 

Roste, roste jedlička, 

loni byla maličká. 

Dlouhé větve protahuje, 

do mraků se natahuje. 

V pokoji nám zavoní, 

když Vánoce zazvoní. 

 

Zima 

 

Venku sněží, hustě sněží, 

pod stromečkem dárky leží. 

Který asi bude můj? 

Stromečku, tak naděluj. 

 

 Hvězdička 

 

Vánoční stromeček zavoněl  

v pokoji, 

maminka u stolu jablíčko 
rozkrojí. 

A když ho rozkrojí, uvidím 

hvězdičku, 

co byla schovaná v červeném  

jablíčku. 

 

Vánoce 

 

Já mám z Vánoc nejraději, 

když se doma všichni smějí, 

když se kapři mrskají 

a prskavky prskají. 

 

 

Těšíme se na vánoce 

 

Chumelí se, chumelí, 

maminka jde pro jmelí 

a tatínek pro ovoce, 

už se těším na vánoce. 

A kdy budou? 

Hnedle, hnedle, 

v předsíni už stojí jedle. 

 
 

Vánoční stromeček 

 

Vánoční stromeček, 

zavoněl v pokoji. 

Maminka u stolu, 

jablíčko rozkrojí. 

A když ho rozkrojí, 

uvidím hvězdičku, 

co byla schovaná 

v červeném jablíčku. 

 
Sněhuláček panáček 

  

Sněhuláček panáček má na 

hlavě plecháček.  

Místo očí uhlíky, na kabátě 

knoflíky.  

Stojí v zimě bos, má červený 

nos 

 

Prosinec 

  

Prosí, prosí prosinec 

sněhuláka o hrnec. 

A krmítko o zobání 

ptáčci mu vše vyzobali. 

 

Děti mají nejraději, 

když před čerty utíkají. 

A těší se na Vánoce 

a pak nashle – v novém roce! 
 

 

 

 

Co to bude, až to bude?  
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Kolektiv Mateřské školy U Dvou sluníček přeje Vám všem 

radostné svátky plné klidu a pohody. Přejeme Vám hodně 

zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti v novém roce  

2019 
 

   

 

 
 

 

SLUNEČNÍČEK 
 

měsíční zpravodaj 

MŠ U Dvou sluníček  

 

VÍTEJTE V NAŠÍ ŠKOLIČCE 

Prosinec 2018 

www.msslunicka.cz 



Poděkování: 

Děkujeme všem rodičům za dárečky a pomůcky pro 

děti, ovoce a zeleninu.                                                                                                               

Kolektiv MŠ 😊 

Za vše moc děkujeme. 

 

Narozeniny slaví:  

Narozeniny slaví Gábinka a Jeníček. 

Blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší! 😊 

 

Akce v měsíci prosinci 2018: 

Zvířátkové radůstky 

V pondělí k nám do školky přijela bývalá paní ředitelka Liduška, s panem učitelem Milanem a 

s „Radůstkami“. Tentokrát dostaly „Radůstky“ název zvířátkové. 

 

Program začal pohádkou o Strýčku Podzimu a Babici Plevelici. Zahrádka strýčka Podzima byla 

vždy plná dobrot pro zvířátka, ale od těch dob, co zahrádku napadla svými chapadly Babice 

Plevelice, byla na tom zvířátka špatně. Vše však nakonec dobře dopadlo. Po pohádce 

následovalo krátké zvířátkové cvičení. Nechyběly také hádanky, kdy pan učitel předváděl 

různá zvířátka. Na procvičení pusinek a jazýčků jsme si vyzkoušely zamotaný jazykolam. 

Závěrem si děti zazpívaly a zatancovaly na tématické lidové písničky, doprovázené hrou na 

kytaru. Obdržely také omalovánku s kočičkami, kterou si ihned po skončení programu s 

radostí vykreslily. 

Děkujeme Lidušce i Milanovi za návštěvu a těšíme se na další shledání. 

Barbora Venclová 

04.12. v 9.15 hod. „Sv. Barborka“ - seznámení s tradicí   

05.12. v 9.15 hod. „Mikulášská nadílka“ 

06.12. v 10.30 hod. „Bílé přání“ – divadelní soubor JOJO 

11.12. v 9.15 hod. „Vánoční pečení perníčků a lineckého cukroví“  

13.12. v 9.15 hod.  „Sv. Lucie“ – seznámení s tradicí 

13.12. v v 15.30 hod. pro rodiče „Dítě a pohádka“ – beseda pro rodiče 

13. a 14.12. v 9.15 hod. „Vánoční přáníčka a dárečky“ 

17.12. v 8.15 hod. odjezd od MŠ „Návštěva zámku Doudleby“ 

18.12. v 9.30 hod. 
„Vánoční setkání - besídka pro místní občany“ – 

pásmo básní, písní, tanečků 

18.12. dopoledne – okolí MŠ „Vánoční vinšování“ 

19.12. v 15.00 hod. 
„Vánoční setkání s rodiči“ – besídka pro rodiče – 

pásmo básní, písní, tanečků 

20.12. dopoledne „Vánoční nadílka“ 

20.12. ve 14.15 hod. „Návštěva kamarádů ze ZŠ“ 

  

 

Beseda s panem myslivcem 

 

Dne 20.11.2018 nás přijel navštívit, do MŠ U Dvou sluníček, pan myslivec Mgr. Milan Novotný. Pan 

myslivec se nejdříve dětí ptal, která zvířátka můžeme v zimě v lese potkat, a která naopak ne. 

Během besedy se děti také dozvěděly, co takový myslivec dělá, čím zvířátka krmíme, jak se v lese 

máme chovat. 

Děti také mohly vidět vycpaná zvířátka – kunu, sojku, lišku, jezevce, lebky – srnce, muflona, zuby 

divočáka,… Ke konci besedy dostaly děti úkol, kdy měly přiřazovat stopy ke zvěři. Děti vzájemně 

spolupracovaly a úkol se jim povedl výborně. Po splnění tohoto úkolu, dostal každý od pana 

myslivce prázdný patron, ze kterého si může vyrobit chrastítko. Děti naopak obdarovaly pana 

myslivce vyrobenými srdíčky. 

Děkujeme panu myslivcovi za příjemně strávené dopoledne. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých 

informací a byly šikovné. 

 

Lucie Klapušová 

Moje zoubky 

 

Dne 8.11.2018 za námi do školky přišla paní zubařka MUDr. Jana Illová. Děti si s paní zubařkou 

povídaly o zoubkách, jak je správně čistit, jak dlouho je čistit a jak o ně správně pečovat. Společně 

jsme si povídali o potravinách, které jsou zdravé pro naše zoubky, a které naopak ne. 

Paní zubařka pomocí názorných zoubků (z plastelíny) dětem ukázala, jak se zoubky vrtají. Děti také 

rozlišovaly, které zubní kartáčky jsou vhodné pro děti a které naopak ne. Paní zubařka poté dětem 

ukázala různé nástroje, které se u pana zubaře používají. 

Na závěr byly děti obdarovány menším balíčkem sladkostí, a děti zase předaly papírové srdíčko, 

které pro paní zubařku vytvořily. Dětem se beseda velice líbila. 

Děkujeme paní zubařce za velmi příjemnou besedu, která byla pro děti nejen zajímavá, ale 

především přínosná. 

 
Lucie Klapušová 

Návštěva školní družiny v MŠ 

 

V úterý 6.11. 2018 nás navštívila školní družina ze ZŠ Brněnec s paní vychovatelkou Milenou 

Kutlákovou. 

Školkové děti se na návštěvu moc těšily a ráno vyrobily pro děti a paní vychovatelku „Ježečky“ z 

vlny. Také si připravily bonbóny, aby se měli kamarádi moc hezky a pro paní Kutlákovou si 

nachystaly kávu a oplatky. Paní kuchařka Ivanka napekla pro všechny děti tradičně perník a také 

dvoubarevný piškot. Na pití jsme všem nabídli kakao nebo čaj. Dopoledne uteklo rychle a děti se 

nedočkavě těšily na odpoledne. 

To bylo shledání. Děti se vzájemně přivítaly, průběžně si hrály, povídaly, kreslily, občerstvovaly. 

Některé děti do naší školky chodily a strávily zde moc krásné chvíle. Paní vychovatelka nám všem 

také přinesla dárečky, které vyráběla s dětmi ve školní družině. Nálada byla úžasná. Těšíme se opět 

na další setkání, neboť bude v tomto roce poslední, vánoční. A co pěkného nám přinese? Necháme 

se překvapit. 

 

Tak brzy na shledanou. 

 

                                                                                                       Jarmila Homolková 

 




