
Básničky 

 

Maminka 

 

Mámo ze všech nejkrásnější, 

mámo ze všech nejvzácnější. 

Počkej ještě chviličku, 

dám ti sladkou hubičku. 

 

Pusa 

 

Sladkou pusu jako med 

pošlu ti ji, mámo, hned.                     

Letí, letí, hubička, 

dostane ji matička. 

 

Srdíčko 

 

Mám já jedno mám, 

komu já ho dám? 

Asi mámě, tatíčkovi, 

kousek schovám bratříčkovi. 

Tluče, tluče, bije, bije, 

jen s ním člověk prostě žije. 

 

Kytička 

 

Fialky a sedmikrásky 

natrhám ti, mámo, z lásky. 

Z lásky je tu kytička, 
ať žije má matička. 

 

Beruška 

 

Parádnice mezi brouky, 

nejkrásnější z celé louky. 

Červené šatičky s malými 

puntíčky. 

Na zvonku rosa, létá si bosa. 

Pohoupá se na kvítečku, 

hlídá totiž sedmou tečku. 

 

 

 

 

 

. 

Květen 

 

Měsíc květen, ten je prima, 

to už není vůbec zima! 

Všechny stromy rozkvetou, 

včely na ně přilétnou. 

Letí z květu na kvítek, 

z jabloně hned na šípek. 

Pyl moc pilně sbírají, 

med z něj potom dělají.  

 

Motýlek 

 

Podívejte, milé děti, 

motýlek k vám právě letí! 

Posadil se na kytičku 

a tam počkal na chviličku. 

Pak křidélky zamával 

a pak letěl zase dál. 

 

Den matek 

 

Každý ví, že na Den matek, 

mají všechny mámy svátek. 

Proto každý s květinkou, 

spěchá za svou maminkou. 

 

Sedmikráska 
Když sluníčko vychází, 

sedmikráska vstává. 

Načeše si obočí, 

na motýlky mává. 

Když sluníčko zapadá, 

sedmikráska chřadne, 

ke spánku se ukládá  

do postýlky chladné. 

Květen 

 

Světem letí novina, 

že prý květen začíná. 

Všechno kvete, 

krásně voní, 

motýlci se spolu honí. 

 

Beruška 

 

Parádnice mezi brouky, 

nejkrásnější z celé louky. 

Červené šatičky s malými puntíčky. 

Na zvonku rosa, létá si bosa. 

Pohoupá se na kvítečku, 

hledá totiž sedmou tečku. 

 

Moje maminka 

 

Když uvidím konvalinku, 

vzpomenu si na maminku. 

Krásná, něžná květinka 

to je moje maminka. 

 

Motýlek 

 

Byla jedna kukla 

a ta kukla pukla. 
Vyletěl z ní v jarní svět 

motýl krásný jako květ. 

Potkala ho včelička 

udivená celičká. 

„Ach, co ty jsi za stvoření? 

Vždyť jsi jako kytička. 

Motýlek jí ale řek: 

„Což některá z kytiček 

lítá, lítá jen se kmitá? 

Já jsem přece motýlek!“ 

  

 

 

 

 

 

Aktuality, fotečky a články na našem sluníčkovém webíku: 

www.msslunicka.cz 
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Poděkování: 

Chtěla bych poděkovat všem rodičům za sladkosti pro 

děti a za příspěvek na „Velikonoční dílny“, dále chci 

poděkovat Matýskovi a jeho rodičům a Klárince a jejím 

rodičům. 

Kolektiv MŠ 😊 

Za vše moc děkujeme. 

 

Narozeniny slaví:  

Stellinka, Jaroušek a Kubíček R. – přejeme všechno nejlepší od srdíčka. 
Blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší! 😊 

 

Akce v měsíci květnu 2019: 
 

03.05. 09:40 Odjezd od MŠ „Plavecký výcvik“ 

06.05. 
09.00 -

14:00 
MŠ „Zápis do MŠ“ 

07.05. 07:30 Zahrada MŠ „Focení dětí“ 

09.05. 09:15 MŠ „Srdíčkový den“ – výroba dárečků 

10.05. 09:40 Odjezd od MŠ „Plavecký výcvik“ 

13.05. dopoledne MŠ „Srdíčkové pečení“ 

14.05. 09:28 
Odjezd od 

mlýnů 

„Lotrando a Zubejda“ – Kulturní dům 

Březová nad Svitavou 

15.05. 09:15 MŠ „Besídka pro místní občany“ 

16.05. 15:30 MŠ „Besídka pro maminky“ 

17.05. 09:40 Odjezd od MŠ „Plavecký výcvik“ 

21.05. 08:00 Odjezd od MŠ „ZOO Olomouc“ – školní výlet 

24.05. 09:40 Odjezd od MŠ „Plavecký výcvik“ 

28.05. 09:00 MŠ  
„Radůstky“ – zábavné vystoupení L. Lujkové a 

M.V. Hakla 

31.05. 09:40 Odjezd od MŠ „Plavecký výcvik“ 

Výprava za velikonočním zajíčkem 

V pondělí 15.dubna se děti vydaly na výpravu za Velikonočním zajíčkem, kdy měly po cestě plnit 

úkoly a poté hledat poklad. Děti po svačince tvořily kuřátka od toaletního papíru, povídaly si o 

Velikonocích. Když měly vše hotovo, zopakovali jsme si společně pravidla slušného chování a 

bezpečnosti, a mohli jsme vyrazit. Před školkou už byla nakreslena šipka a opodál fáborek, a tak 

jsme mohli vyrazit. Děti cestou zpívaly, recitovaly, povídaly, co vše patří k Velikonocům, hrály 

pohybovou hru „Zajíček ve své jamce“, opakovaly názvy mláďátek. Když správně dokončily 

předposlední úkol, šipky a fáborky vedly na školní zahradu, kde měly děti hledat poslední úkol. 

Nakonec na děti čekal poklad, ve kterém byly velikonoční balíčky. Dětem se výprava za 

Velikonočním zajíčkem velice líbila. 

                                                                                                                     Lucie Klapušová 

 

  

Velikonoční vinšování 

Ve čtvrtek 18. 4. 2019 jsme si s dětmi povídali v komunitním kruhu o Velikonocích, o jejich tradici a 

také o vinšování. Nejprve jsme zavolali paní Lidušce a Milanovi a zazpívali píseň: „Slepičí rodinka“ a 

popřáli krásné svátky. Také jsme nezapomněli zavolat naší Pavlínce. Zazpívali jsme jí: „Sluníčko, 

sluníčko“, aby se brzy uzdravila, a také jsme popřáli vše nejlepší. Zopakovali jsme pravidla bezpečnosti 

při chůzi po chodníku a přecházení vozovky, železničního přejezdu a také jsme si připomněly pravidla 

slušného chování ve společnosti. Ještě jsme si zopakovali básničku, která nesmí chybět: „Hody, hody, 

doprovody“. 

Nejprve jsme navštívili Smíšené zboží, cestou jsme potkali paní Drábkovou, navštívili jsme paní 

Kouglovou a paní Klímovou. Cestou jsme předali přáníčka paní doktorce Obrovské, paní Illové a 

také jsme se stavili v drogerii. 

Poslední zastávkou byl Obecní úřad, kde děti popřály všem zaměstnancům Veselé Velikonoce a 

předaly dárečky a přáníčko. Odměnou pro děti byly sladkosti od všech, komu přály. 

Děti všem zazpívaly a zarecitovaly. 

Všem moc děkujeme. 

Jarmila Homolková 

 

Odpolední velikonoční dílničky 

K Velikonocům neodmyslitelně patří různé tvoření, vyrábění a zdobení. Proto jsme se po loňském 

úspěchu opět rozhodly uspořádat odpolední dílničky i pro rodiče, samozřejmě za doprovodu svých 

dětí. 

První třída se tedy proměnila v jednu velkou velikonoční dílnu. U velkého stolu bylo nachystané 

vyrábění velikonočního vajíčka se slepičkou a kuřátky z barevných papírů. U menšího stolečku si 

mohli rodiče s dětmi vyrobit velikonoční květináč plný různých větviček a proutků, dozdobených 

podle vlastní fantazie. K dispozici byly mašličky, malá vajíčka na pověšení a další ozdoby. Poslední stůl 

patřil domečku z lékařských špachtlí, na kterém byla nalepená slepička, kuřátka a další velikonoční 

motivy, také podle vkusu každého. Pro zájemce byly nachystané také vrbové proutky na pomlázky. 

Nesmělo chybět občerstvení v podobě velikonočního mazance, lineckého cukroví a perníčků. 

Doufáme, že se všem kreativně strávené odpoledne líbilo a že si doma svými výrobky navodí 
příjemnou velikonoční atmosféru. Děkujeme rodičům za návštěvu a přejeme všem veselé Velikonoce. 

Barbora Venclová 

Den bezpečnosti a cyklistiky  

V pátek 25. dubna 2019 se konal v areálu Silk&Progress „Den bezpečnosti a cyklistiky“. Po svačince 

si děti zopakovaly pravidla bezpečnosti při přecházení vozovky, přecházení železničního přejezdu a 

také pravidla slušného chování. Když jsme vyrazili od školky, naproti nám přišel pan policista, který 

nám pomohl bezpečně přejít vozovku kvůli velkému provozu. 

Po příchodu do areálu nás nejdříve přivítala paní ředitelka ze ZŠ Mgr. Lenka Kašparová. Potom už 

jsme se šli všichni společně podívat k Celní správě, která měla pro děti připravený program, kdy 

policejní pes měl hledat tabák, který byl ukryt v jednom z kufrů. Po krátké ukázce mohly děti ještě 

vidět, jak útočí policejní pes na pachatele. Nakonec si děti mohly pohladit štěňátko. Od Celní správy 

jsme pokračovali k pánům hasičům, kde jsme viděli hasičský vůz, vybavení hasičů. Dále následovala 

možnost vyzkoušet si policejní motorku, zapnout majáčky, pustit houkačku. Ke konci ještě děti viděly 

sanitku, dozvěděly se vše potřebné o první pomoci, vyzkoušely si měření tlaku. U východu si 

zahoukaly a pustily majáčky na policejním voze. V průběhu celé akce měly děti dostatek pití a také 

něco dobrého na zub. 

Celé dopoledne se dětem velice líbilo. Mohly si vyzkoušet plno zajímavých věcí, dozvěděly se spoustu 

nového a měly spoustu zážitků. Za dobrou spolupráci si děti mohly odnést omalovánky a drobné 

odměny. Tímto chceme poděkovat Mgr. Kašparové za pozvání, a všem, kteří se nám v průběhu celé 

akce věnovali. Budeme se těšit na další spolupráci.                                             Lucie Klapušová 

 

Klapušová Luciepachatelku. Byla jí čarodějnice Helixa. Za pomoci lektvaru a 

pusinkového kouzla od dětí se však Helixa přeměnila na hodnou a mrzelo jí, co všechno 

způsobila. Čárymůře, i všem ostatním se omluvila a obě čarodějnice se nakonec 

skamarádily a vše dobře dopadlo. 

 


