
Básničky 

 

Velikonoční koleda 

 

Hody hody doprovody, 

dejte vejce malovaný. 

Nedáte-li malovaný, 

dejte aspoň bílý, 

slepička vám snese jiný. 

 

 

Čarodějnice 

 

Podívejte, támhle děti, 

čarodějnice právě letí. 

Letí s větrem o závod 

a má pěkně ruce v bok. 

Koště ji moc neunese, 

až nakonec spadne v lese. 

 

 

Duben 

 

Duben má rád legraci, 

stále mění počasí. 

Chvíli svítí sluníčko, 

hned zas prší maličko. 

Dokonce i padá sníh, 

tenhle duben má rád smích. 

 
 

Včelka 

 

Letí, letí včelka, 

asi takhle velká. 

Zdraví každou květinku, 

načechrá jí sukýnku. 

 

Letí, letí včelka malá, 

sedá z květu na květ. 

Stejně jako loni z jara 

usmívá se na svět. 

Tulipán 

 

Tuli, tuli, tulipán, 

ulí se a není sám. 

Na rozkvetlém záhonku, 

kývá hlavou na stonku. 

Listy mu v tom pomáhají, 

dětem pěkně zamávají. 

 

 

Přišlo jaro 

 

Přišlo jaro se sluníčkem, 

zem otvírá zlatým klíčkem. 

Všechno se raduje, 

zpívá a notuje. 

První roste sněženka,  

malá bílá květinka. 

 

Druhý zase petrklíček,  

nese s sebou zlatý klíček. 

Fialinka voňavá, 

hezkou vůni rozdává. 

Pampeliška střapatá,  

celá je jak ze zlata. 

 

 

Husička 
 

Bílá husa buclatá 

vyseděla housata. 

Měla žlutý kabátek 

na všední den, na svátek. 

Kejhá, štípe, syčí, 

na své děti křičí: 

Pojďte za mnou, poslouchejte, 

na vše kolem pozor dejte. 

Voda hučí, břehy šumí, 

housátka už všechno umí. 

 

 

Naše kočka 

 

Naše kočka strakatá 

měla čtyři koťata. 

Jedno mourek, druhé bílé, 

třetí žluté, roztomilé. 

A to čtvrté strakaté, 

po mamince okaté. 

 

Velikonoční 

 

Zvedni hlavu, zajíčku, 

podívej se k sluníčku. 

Jaro už je tady, 

všude voní lesy, sady. 

A ty naše slepičko, 

dej nám jedno vajíčko. 

Na větvičku, na mašličku si  

ho dáme, 

protože my jaro velmi rádi  

máme. 

 

Čarodějka 

 

Letí, letí černý mrak, 

ano, ano, je to tak. 

Čarodějka v černém hávu, 

letí dneska na oslavu. 
U ohně si poskočí, 

dokola se zatočí. 

 

Slepička 

 

Kdo nám snáší vajíčka? 

Inu, přece slepička! 

Snese jedno, snese pět, 

kocour by to nedoved. 

Kohout budí sluníčko, 

nesnese však vajíčko. 

Zajíc běhá po lese, 

vajíčko však nesnese. 

Inu, snášet vajíčka 

dovede jen slepička. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality, fotečky a články na našem sluníčkovém webíku: 

www.msslunicka.cz 

   

 

 
 

 

SLUNEČNÍČEK 
 

měsíční zpravodaj 

MŠ U Dvou sluníček  

 
VÍTEJTE V NAŠÍ ŠKOLIČCE 

duben 2019 

www.msslunicka.cz 



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:  

Narozeniny slaví Jiříček a Klárinka – přejeme všechno nejlepší od srdíčka. 
Blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší! 😊 

 

Akce v měsíci dubnu 2019: 

 

01.04. 15:30 MŠ 
Beseda pro rodiče – „Jak vést děti k zodpovědnosti“ – Iva 

Řehůřková 

04.04 08:15 
Borová u 

Poličky 
Minifarma – FALBGERY, Borová u Poličky 

09.04. 09:15 MŠ „Velikonoční přáníčka“ 

12.04. 09:45 Svitavy „Plavecký výcvik“ - začátek 

15.04. 08:45 MŠ „Velikonoční dílničky“ 

15.04. 09:30 Okolí MŠ „Výprava za Velikonočním zajícem“ s plněním úkolů 

16.04. 10:40 MŠ „Zpívanky ze ZOO“ 

16:04 15:00 MŠ Pro rodiče a děti – „Velikonoční dílničky“ 

17.04. 10:45 MŠ „Trampoty čarodějky Čárymůry“ div. soubor JO - JO 

18.04. 
dopol

edne 
Okolí MŠ „Velikonoční vinšování“ 

26.04.  09:15 
Areál Silk & 

Progress 
„Den bezpečnosti a cyklistiky“ 

29.04. 
dopol

edne 
MŠ 

„Slet čarodějnic a čarodějů na dvorku“ – opékání, čarování, 

zpěv, soutěže… 

Jarní Radůstky s Milanem 

 
V úterý 26. března za námi přijel pan učitel Milan Hakl s Jarními Radůstkami. 

 

Na úvod nám Liduška Lujková převyprávěla pohádku. V pohádce sluníčko probouzelo první jarní 

kytičky, objevili se také zvířátka, která pomáhala s jarními přípravami. Pohádka byla doplněná o 

krásné obrázky. Po pohádce následovala rozcvička, kde děti pohybem znázorňovaly rostoucí 

květinky. Nechyběla ani jazyková část, ve které si děti procvičily jazýčky na zapeklitých jazykolamech 

a hádaly hádanky s jarní tématikou. Na konec si děti zatancovaly jako sněženky a obdržely od Milana 

omalovánku. Program byl proložený písničkami z tvorby Lidušky a Milana. 

 

Děkujeme Milanovi za příjemné zpestření úterního dopoledne a přejeme Lidušce brzké uzdravení. 

 

                                                                                                                 Venclová Barbora 

 

 

 „Vynášení zimy, vyrábění Moreny“ 19.,20.3.2019 

 

Zima pomalu, ale jistě končí a k odchodu zimy patří také tradice. Tradice „Vynášení zimy neboli 

Moreny“. S tradicí byly seznámeny děti ze třídy zelených i ze třídy oranžových sluníček. Děti se 

dozvěděly, kdo to ta Morena vlastně je. Je to figura, která je pověšená na tyči, na krku má korále ze 

skořápek, a hází se do vody. To vše se dozvěděly shlédnutím pohádky „Jak se Andulka bála Smrtky“ 

– Chaloupka na vršku. Poté šly děti tvořit svoji vlastní „Morenu“ – z pečiva. 

 

Hotovou Morenu jsme se společně vydali hodit do vody na Podlesí 20.3.2019. Při házení Moreny 

do vody děti říkaly říkadlo „Zimo, zimo, už jdi pryč.“ 

 

Dětem se vynášení zimy velice líbilo. 

 

Lucie Klapušová 

„První jarní den“ 

 

První jarní den 21.3.2019, jsme přivítali s úsměvem. Ráno jsme se s dětmi u klavíru naučili píseň: 

„Vozilo se na jaře“, děti mě doprovázely hrou na ozvučná dřívka a štěrchajícími vajíčky. Poté jsme 

si v kroužku povídali, jak jsme vyhodili „Morenu“, a proč? Že už je tu „Jaro“ a my se půjdeme 

podívat mezi zahrádky a hledat jarní květinky. Ale také, že si musíme vyrobit k jaru klíč. Děti si klíč 

vykreslily, poté nalepily na tvrdý papír, vystřihly a pověsily na krk. Pak jsme se napili a šli do šatny 

se převléci. Ještě jsme si zopakovali pravidla slušného chování a pravidla bezpečnosti při chůzi do 

kopce a z kopce. A co budeme cestou pozorovat? Čeho si budeme všímat? Cestou mezi zahrádky 

děti pozorovaly květiny, probouzející se stromy a keře. Počasí nám opravdu přálo. Bylo opravdu 

jarně. Cestou si děti zpívaly písně o jaru. 

 

Jarmila Homolková 

Návštěva Základní školy Brněnec 

 

Čtvrtek 28.3.2019 byl pro předškoláky z naší školičky velice významným dnem. Byla pro ně 
nachystaná návštěva 1. třídy v Základní škole v Brněnci. 

 

Děti se do školy velice těšily. Pro své kamarády si připravily dárečky v podobě zajíčků.  Jako první 

nás přivítala paní učitelka Mgr. Ludmila Dobešová. Zavedla nás nejprve do šatny, kde se děti 

převlékly a přezuly. Poté jsme se přemístili do 1. třídy. Třída byla krásně vyzdobená, obrázky a 

výrobky dětí. Na stěnách byly pomůcky pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti. Paní 

učitelka rozdělila předškoláčky k ostatním dětem, aby si mohli vyzkoušet, jaké to je sedět v lavici. 

Školáci dětem ukázali, jak píší, jak počítají, jak si procvičují čtení a také si všichni společně zacvičili a 

zazpívali s doprovodem klavíru. Poté si děti zopakovaly barvy, početní řadu a vykreslily společnými 

silami omalovánku. Po vykreslení nám děti zazpívaly písně ze soutěže. I předškoláci dětem zazpívali 

„Hymnu MŠ“.  Kdo, píseň znal, notoval s nimi. Pak děti předaly kamarádům dárky, bonbony a paní 

učitelce kytičku pro radost. A šly se podívat do ostatních prostor s návštěvou 2. a 3. třídy. Poslední 

návštěvou byl prostor družiny, kde byly i hračky. A jelikož už byl čas na další hodinu, museli se 

předškoláčci rozloučit. Za prohlídku pěkně poděkovali a kamarádům z 1. třídy ještě zamávali. Paní 

učitelka předala dětem sladkosti a všem popřála, aby se měli hezky a že se těší, až je uvidí u zápisu. 

 

Tímto velice děkuje paní ředitelce Mgr. Lence Kašparové, paní učitelce Dobešové, Blažkové, 

Karlíkové i celé Základní škole v Brněnci za vřelé přivítání a spolupráci s naší MŠ U Dvou sluníček. 

 

                                                                                                            Jarmila Homolková 

 

 

 

 

 


