
Básničky 

 

Hrajeme si s knížkami 

 

Dobré ráno kamarádi, 

knížky máme všichni rádi. 

Kolik je v nich tajemství, 

kdo poslouchá, dobře ví, 

že tam bydlí pohádky 

s nádhernými obrázky.  

Ale také básničky, 

říkadla a písničky. 

 

Březen 

 

Březen, to je měsíc jara, 

budí všechny květinky. 

„Vstávejte a rozkvétejte, 

i když jste jen malinký. 

Sluníčko se na vás směje, 

už musíte vstávat!“ 

Paprsek, ten krásně hřeje, 

zkouší teplo dávat. 

 

Vynášení zimy 

 

Zimo, zimo, táhni pryč, 

nebo na tě vezmu bič. 

Odtáhnu tě za pačesy, 

za ty hory, za ty lesy, 
Až se vrátím nazpátek, 

svleču zimní kabátek. 

 

   Třídíme odpad 

 

   Nepořádek, nepořádek, 

   ten je na nás krátký, 

   my jsme děti šikovné,     

   vrátíme ho zpátky. 

                         

   Odpad patří do popelnic, 

   jako ryba do vody, 

   abychom tu zase měli, 

   školku plnou pohody. 

 

Sněženka 

František Hrubín 

 

Táta včera na venku, 

našel první sněženku. 

vedle petrklíč, 

zima už je pryč. 

 

Rozpočítadlo 

 

U potoka roste kvítí, 

říkají mu petrklíč, 

na koho to slovo padne, 

ten musí jít z kola pryč. 

 

Maminka

  

V bříšku jsi mě nosila, 

v kočárku mě vozila. 

Pamatuješ první zoubek? 

Natlučené kolínko? 

U všeho jsi vždycky byla, 

moje sladká maminko. 

Za každou tu chviličku, 

nosím si Tě v srdíčku. 

 

Na obloze slunce hřeje 

    
Na obloze slunce hřeje,                                   

jako maminka se směje.                                  

Slunce na obloze svítí,                                

dole dětí jako kvítí. 

 

Dobrý den 

  

Hlíně se narodily 

petrklíče, sněženky a fialky 

a tráva se rozběhla do dálky.  

Jaro vonělo do oken: 

„Haló děti, dobrý den!“ 

 

Píseň jara 

 

Vrkú, vrkú, vrkú,  

na stříbrném smrku. 

Čemupak se diví, 

náš holoubek sivý? 

Slyší píseň jara, 

čim, čim, čimčarara. 

Kocour na ni vrní, 

Za chalupou v trní 

Jaro 

Přišlo jaro do vsi,  

kde jsi zimo, kde jsi? 

Byla zima mezi náma, 

ale už je za horama 

Hu hu hu jaro už je tu!                                        

Jarní říkadlo 

Zimo, zimo, už jdi pryč, 

jaro si už chystá klíč. 

Otevírá jarní bránu,  

jmenuje se petrklíč. 

Do pohádky 

Kouzelnými vrátky, 

pospěš s námi do pohádky. 

Všichni už se na nás ptají, 

Tak už pojď – ať nečekají! 

Barvičky 

Mám zelenou barvičku,  

tou nakreslím travičku.  

Žlutou tužkou housata,  

zasvítí jak ze zlata.  

A červená barvička?  

Ta nakreslí jablíčka.  

Už jsou zralá, nízko visí,  

pojďte děti, kousněte si! 

P

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality, fotečky a články na našem sluníčkovém webíku: 

www.msslunicka.cz 
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Poděkování: 

Poděkování všem rodičům a přátel naší školičky za 

ovoce, zeleninu, pomůcky pro výuku a jiných věcí 

potřebných pro děti. 

Kolektiv MŠ 😊 

Za vše moc děkujeme. 

 

Narozeniny slaví:  

Kubíček Š., Štěpánek O. – přejeme všechno nejlepší od srdíčka. 
Blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší! 😊 

 

Akce v měsíci březnu 2019: 

 

05.03. 15:00 MŠ 
SETKÁNÍ S PANÍ UČITELKOU  

z 1. třídy ZŠ  

06.03. 10:00 
Moravská 

Chrastová 
„Měsíc knihy“ – návštěva místní knihovny 

19.03. 09:15 MŠ „Morena“ – seznámení s tradicí, výroba Moreny 

20.03. dopoledne Okolí řeky Svitavy „Vynášení zimy“ 

21.03. dopoledne Okolí MŠ „Vítání jara“ – okolí MŠ, pozorování přírody 

26.03. 09:00 MŠ 
„Jarní radůstky“ - zábavné vystoupení M. V. Hakla 

a L. Lujkové 

    

Zápis na nečisto 

Ve čtvrtek posledního února se konal zápis nanečisto pro naše předškoláky. Tato akce slouží jako 

taková zkouška před opravdickým zápisem do základní školy, který bude děti čekat v měsíci dubnu. 

Letos jsme zápis poprvé pořádaly v odpoledních hodinách, za doprovodu rodičů. 

Na úvod se všechny děti představily jménem, uvedly svůj věk a adresu bydliště. Poté se děti, společně 

se svými rodiči, rozdělili do tří skupin a přemístili se k jednotlivým stanovištím. U paní učitelky Lucky 

si děti procvičovaly barvy, geometrické tvary, počítání a prostorovou orientaci. Paní ředitelka Jaruška 

si vzala na starost kresbu postavy, kde kontrolovala především správný úchop tužky a zda postava 

obsahuje všechny potřebné detaily. Druhým úkolem bylo vyprávění pohádky podle obrázků, či z 

vlastní fantazie. U mého stanoviště měly za děti za úkol ukázat, jak umí zavázat tkaničky a poté zazpívat 

libovolnou písničku a zarecitovat básničku. 

Jakmile se děti vystřídaly u všech stanovišť, proběhlo závěrečné zhodnocení a předávání odměn. Děti 

obdržely pamětní list, pracovní sešit se spoustou úkolů, tužku, gumu, zápisníček a sladký náramek z 

bonbonků. 

Děkujeme všem rodičům, že přišli podpořit své předškoláčky a věříme, že ten skutečný zápis do 

základní školy proběhne stejně hladce, jako ten náš nanečisto.                                        

                                                                                                             Barbora Venclová 

 

 

 Masopustní karneval 

 

Ve středu 27. února se v MŠ U Dvou sluníček konal „Masopustní karneval“. Děti už od rána chodily 

převlečené v nejrůznějších kostýmech. Kdo chtěl, mohl si také ráno vyrobit ve školce masku medvěda 

nebo klauna. Po svačince jsme si zopakovali, co znamená tradice Masopustu a také, co nás čeká. 

Nejdříve se každý představil a řekl, jaký kostým má. Kdo však na kostým zapomněl, mohl si nějaký 

půjčit ve školičce. Viděli jsme nejrůznější kostýmy, např. netopýra, rytíře, dýni, vlka, princezny, 

čarodějnice, kocourka, víly, žábu, spidermana, další,… Paní ředitelka Jaruška přišla v kostýmu paní 

doktorky, paní učitelka Barunka a já (Lucka) jsme přišli v kostýmu vodníka, paní asistentka Pavla v 

kostýmu babičky a paní asistentka Iva v kostýmu rákosníčka. Po krátkém představení následovala 

diskotéka plná tance a radosti. Tančili jsme na písničky: „Jede, jede mašinka“, „Jožin z bažin“, 

Makaréna“,… 

Děti dostaly na závěr koblížek plněný čokoládou a šampáňo, a odpoledne potom ještě nějaké slané 

a sladké dobroty. Masopustní karneval jsme si všichni moc užili. 

Lucie Klapušová 

 

Masopust – povídání s paní knihovnicí Ivanovovou 

 

V pátek 22.2.2019 navštívila naší MŠ paní knihovnice Zdena Ivanovová. Dětem se velmi pěkně 

představila, protože ne všechny ji znají. Děti jí daly na přivítanou srdíčka-přáníčka, která vykreslily 

podle vlastní fantazie a předaly ji jarní kytičku v květináči hyacinty. 

Tentokrát jsem paní knihovnici poprosila, aby dětem přiblížila tradici „Masopust“. Lidově se mu říká 

ostatky, fašank, morav. voračky či obecně karneval, že je to třídenní svátek, období mezi Vánocemi 

a postní dobou. Jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů (6. ledna), má pevné datum, tak jeho 

konec na Popeleční středu je závislý na datu Velikonoc. Lidé se přestrojili za různé masky a obcházeli 

vesnici. Chodili od domu k domu, kde byli obdarováni jídlem a pitím. V každém stavení byly 

připraveny koblížky, což je velkou tradicí Masopustu. Poté si společně všichni pověděli pohádku: „O 

Koblížkovi“. 

Dětem se vyprávění moc líbilo, bylo velkým přínosem. Tímto bych chtěla paní Ivanovové poděkovat 

a už teď se těšíme na další návštěvu. 
Jarmila Homolková 

O nezbedných kůzlátkách 

 

Ve středu před obědem za námi přijelo naše oblíbené divadélko Jó-Jo. Tentokrát si pro nás děvčata 

připravila pohádku „O nezbedných kůzlátkách“. 

Pohádku zahájil veterinář Bolíto, který nás seznámil s pěti nemocnými kůzlaty a s jejich mámou kozou. 

Reportáž o chřipkové epidemii, bacilech a vitamínech pro nás uvedl havran. Děti správně odpovídaly, 

že nejvíce vitamínů se nachází v ovoci a zelenině. A tak, aby se kůzlátka co nejdříve uzdravila, vydala 

se máma koza pro zelí a kůzlátka zůstala doma samotná. Během cesty na pastvu si děti společně s 

mámou kozou zacvičily „kůzlátkovou rozcvičku“. 

V pohádce samozřejmě nechyběl ani vlk, který byl velice hladový a hledal něco pořádného k snědku. 

Jednoho dne zabrousil až k chaloupce, ve které zůstala osamocené kůzlata. Kůzlátka ale byla chytrá 

a jen tak vlkovi neotevřela. Vlk musel podstoupit upilování jazyka, pomoučení pracek, ale stejně se 

mu nepodařilo kůzlátka dostat. Zachránila je totiž máma koza, která dala vlkovi co proto a hodila ho 

do rybníka. Vše tedy dobře dopadlo. I vlk byl nakonec zachráněn a to panem veterinářem, kterému 

slíbil, že se polepší a už nikdy nebude kůzlátka obtěžovat. 

 

Děkujeme divadlu Jó-Jo za vtipné a poučné představení a těšíme se zase příště u další pohádky. 

                                                                                        Barbora Venclová 

 


