
Básničky 

 

Na Tři krále 

 

Na Tři krále za vesnicí 

bloudí sněhem koledníci. 

Šlapy, šlapy, šlápoty 

pletou se jim do noty. 

Ťuky, ťuky, už tu jsou, 

štěstí, zdraví vinšujou. 

Zpívá Pavel, Olda, Míra, 

panímáma otevírá. 

 

Vločka 

 

Volá vločku vločka, 

ať prý na ni počká. 

Že neví, kam padá, 

má zavřená očka. 

 

Šašek 

 

Když se tahá za šňůru, 

šašek skáče nahoru. 

Rozhazuje rukama, 

vykopává nohama, 

takhle jede na koni, 

nakonec se ukloní. 

 

Sněhulák 
 

Velkou kouli uválíme, 

sněhuláka postavíme. 

Místo nosu mrkvičku, 

v ruce drží metličku. 

Až půjdeme večer spát, 

na stráži tu bude stát 

 

Leden 

 

Leden, leden, 

přikryl vodu ledem, 

a kde včera byly louže, 

tam to dneska pěkně klouže. 

Povídám, povídám pohádku 

K.J. Erben 

 

Povídám, povídám pohádku, 

že pes přeskočil hromádku. 

Povídám, povídám druhou, 

že teče voda struhou. 

Povídám, povídám třetí, 

že spaly na peci děti, 

a když se hezky vyspaly, 

po kusu chleba dostaly. 

Vyskočily z postýlky, 

pohladily maminky. 

 

Zimní sporty 

 

Padá chladné husté peří, 

konečně už, děti, sněží. 

Všechno pokryl bílý sníh, 

pojďme jezdit na saních. 

 

Hurá děti na kluziště, 

zamrzlo nám celé hřiště. 

Kdo má lyže, lyžuje, 

kdo má sáňky, sáňkuje. 

 

Honza a Zlatovláska 

 
Za lesem je zámek, 

na něm zlatá báň, 

v zámku Zlatovláska, 

hlídá ji zlá saň. 

 

Honza zlou saň zabil, 

princeznu si vzal, 

a tak se stal z Honzy 

v zlatém zámku král. 

 

 

Rampouch 

 

Rampouch visí ze 

střechy 

a vymýšlí neplechy. 

Má však zmrzlé nožičky, 

hlavičku i ručičky, 

a tak jenom viset musí, 

kdo chce, ať to taky 

zkusí. 

 

To to zebe 

 

To je zima, to to zebe, 

když padají vločky z 

nebe. 

Obléknem si rukavice, 

bundy, šály i čepice. 

Vyjdem mezi paneláky, 

budem stavět sněhuláky. 

 

 

Na saních 

 

Na kopci se třpytí sníh, 

děti jezdí na saních. 

Tváře mají červené, 

nos i uši studené. 
Nikomu to nevadí, 

dál ve sněhu dovádí. 

 

Večerníček 

 

Tiše seďte ani muk, 

v televizi bude kluk. 

Papírová čepička, 

hází lístky z autíčka. 

Každý večer hází dětem, 

pohádky, co letí světem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality, fotečky a články na našem sluníčkovém webíku: 

www.msslunicka.cz 

   

 

 
 

 

SLUNEČNÍČEK 
 

měsíční zpravodaj 

MŠ U Dvou sluníček  

 
 

VÍTEJTE V NAŠÍ ŠKOLIČCE 

Leden 2019 

www.msslunicka.cz 



Poděkování: 

Poděkování všem rodičům a přátel naší MŠ za dárečky, 

sladkosti a vzájemnou spolupráci.                                                                                                           

Kolektiv MŠ 😊 

Za vše moc děkujeme. 

 

Narozeniny slaví:  

Narozeniny slaví Rozárka, Verunka P., Terezka a Adámek.. 

Blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší! 😊 

 

Akce v měsíci lednu 2019: 

 

07.01. 09:15 MŠ "Nový rok" - seznámení s tradicí  

08.01. 
09:15

  
MŠ "Tři králové" - seznámení s tradicí 

datum 

bude 

upřesněno 

09:15 MŠ 
„Pohádkové radůstky“ – zábavné  

vystoupení M. V. Hakla a L. Lujkové 

16.01. 09:15 MŠ „Pohádkový karneval“ 

23.01. 09:15 MŠ „Návštěva kamarádů z 1. třídy ZŠ“ 

30.01. 09:45 
Za 

bytovkami 
„Zimní olympiáda“ 

Besídka pro místní občany 

V úterý 18. prosince dopoledne proběhla takzvaná „besídka nanečisto“. Do školky zavítali 

babičky, dědečkové, tetičky, strýčci, ale i rodiče dětí, kteří se nemohli zúčastnit besídky 

středeční. 

Děti předvedly pásmo plné básniček, písniček a tanečků se zimní a vánoční tématikou. 

Nechyběla také pohádka v podání zelených sluníček. Po skončení předaly děti svým blízkým 

dáreček a přáníčko. Pro všechny bylo přichystané pohoštění, na kterém se podíleli jak dospělí, 

tak děti. Příjemnou atmosféru podtrhl zvuk vánočních koled. 

Děkujeme za návštěvu a přejeme všem krásné prožití vánočních svátku v blízkosti svých 

blízkých. 

Barbora Venclová 

 

 Vánoční nadílka 

 

Dne 20.12.2018 nastal den, na který se děti dlouho těšily. Měl k nám do školičky totiž přijít Ježíšek 

a donést dětem vánoční nadílku. Děti se již od samého rána těšily, zda jim Ježíšek dopoledne donese 

dárečky. 

 

Aby dětem dopoledne více utíkalo, ráno si děti hrály, po svačince splnily další úkol z vánočního 

stromečku, a šly na procházku popřát šťastné a veselé Vánoce paní doktorce, do obchodu a dalším 

blízkým lidem z Brněnce. Po příchodu z procházky děti čekaly a byly napnuté, zda budou dárečky 

pod stromečkem. Když otevřely dveře, viděly plno dárečků, které jim Ježíšek nadělil. Nejdříve si děti 

sedly ke stromečku a poté začaly rozbalovat. Dostaly např. převleky zvířátek, kuličkodráhu, 

modelovací písek, hru doktor, autíčka, koberec s autodráhou, puzzle, stolní hry a další. Děti si při 

hraní mohly také nabídnout připravené občerstvení. 

 

V dětských očích byla vidět spokojenost a děti byly šťastné. Celé odpoledne si samozřejmě nehrály 

s ničím jiným než s novými hračkami. Každý také dostal domů dáreček a byla to kniha Vánoční 

příběhy. 

 

            Lucie Klapušová 

 

 

Zámek Doudleby 

 

V pondělí 17.12.2018 jsme se s dětmi vydali na cestu plnou dobrodružství. Autobus nás vyzvedl po 

čtvrt na 9 ráno před školkou. Děti byly moc natěšené, na jízdu autobusem se moc těšily a také na 

výlet. A kam? No přece na zámek Doudleby, kde pro děti bylo připraveno překvapení. A jaké? Na 

zámku už na děti čekaly přestrojené postavy, které byly součástí prohlídky zámku. Tyto postavy na 

děti čekaly v jednotlivých místnostech a po odehrání své části představení, je dovedly nebo 

nasměrovaly do dalších místností. V první místnosti si děvčata zahrála na andílky a chlapci na čerty, 

seznámily se s tradicí Mikuláše a obdivovaly oživlý obraz. V další místnosti se seznámily s tradicí svaté 
Lucie, co noci upije. Do další místnosti je zavedl pan učitel hudby. Děti si s doprovodem kytary 

zazpívaly koledy a ochutnaly sladké křížaly. Další cesta vedla k vánočnímu stromečku, který děti 

pomohly nazdobit. U stromečku si děti za pomocí převleků zahrály na „Betlém a zrození Ježíška s 

příchodem Tří králů“. V předposlední místnosti se děti seznámily s prostřeným stolem na Štědrý 

den. Co by na něm nemělo chybět. A také si připomněly tradici Barborky, když na Štědrý den 

rozkvete, že bude svatba. V poslední místnosti na děti čekaly dílničky. Děti si za pomocí lepidla 

potřely šišku a posypaly krupicí, tak si vykouzlily šišku zasněženou. Návštěva zámku byla moc pěkná. 

Cestou tam i zpět děti baštily vánočku, jablíčka, rohlíky, sladkosti z domova. 

 

Výlet se dětem opravdu moc líbil. Když jsem se na něj ptala druhý den, děti měly o čem vyprávět. 

Tak třeba zase příští rok. 

 

 

 

                                                                                                               Jarmila Homolková 

 


