Básničky
Červen

Ahoj, léto

Červen je čas na výlety,
jdeme na hrad mnohaletý.
V lese voní jahody,
zvou nás k sobě na hody

Hurá, léto už je tady,
poběžíme do zahrady.
Obsadíme všechna hřiště,
parky, lesy, koupaliště.
Půjdeme vstříc prázdninám,
horám, lesům, nížinám.
Rozezní se kolem nás:
Ahoj léto - jsi tu zas!

Mašinka
Co to syčí, co to houká,
mašinka si tiše brouká.
Po kolejích rychle pádí,
s každým kolem závod svádí.
Na červenou zastaví,
všechny ptáčky pozdraví.
Na zelenou zas dál jede,
k nádraží ji cesta vede.

Žalovala žába žábě
Žalovala žába žábě,
že má život těžký,
že ji bolí obě nohy,
že nemůže pěšky.
Kuchařinka

Jedeme vlakem
Jede, jede vláček,
je to kolejáček.
Funí, píská, houká,
trochu si i brouká.
Honem, děti, nasedejte.
do světa se podívejte.
Osobní vlak ten si syčí,
na výlety s námi fičí.

Kuchařinka, kuchařinka,
má tvářičku jak peřinka.
Kuchař, kuchař, kuchaříček,
uvaří nám pár vajíček.

Už půjdu do školy
Už půjdu do školy,
těším se, mámo.
Vyskočím z postele
brzičko ráno.

SLUNEČNÍČEK
měsíční zpravodaj

MŠ U Dvou sluníček

Už mi nepomáhej, mami,
obleču se ráno sám,
Už jsem velký, mami,
do tašky si věci dám.

Zedník
Stavím z cihel domeček,
bydlí v něm teď dědeček.
Postavím i školku vaši,
dovedný jsem, viďte braši.

Semafor
Švec
Jedno kolo červené,
jedno kolo žluté,
jedno kolo zelené k čemupak to bude?
Dáme kola do krabice,
postavíme u silnice:
Semafor je kamarád budeme ho poslouchat.
.

Barvy květin
Zelená je barva trávy,
růžovou maj růže rády.
Žlutý blatouch – to už víme,
k fialce si přivoníme.
Černý kvítek nenajdeme,
ať hledáme, kde jen chceme.
Bílé jsou vždy sněženky,
červené zas pivoňky.
Měsíček je oranžový,
to vám každé dítě poví.
Všechno roste v hnědé zemi,
modrá chrpa líbí se mi.
Všechny tyhle barvičky,
mají rady kytičky.

Švec sedí na cestě,
šije boty nevěstě.
Nevěsta se raduje,
že si boty obuje.

Dovedeš mě brzy z rána
do té naší školy.
Budu tam mít kamaráda,
však uvidíš, mami!
Povolání
Každý má své povolání,
práci, čili zaměstnání.
Jeden třeba dobře vaří,
jinému se v hudbě daří.
Další dobře sportuje,
jiný moři holduje.
Jeden učí malé děti,
jiný zase mete smetí.
Někdo třeba lidi léčí,
další umí spoustu řečí.

Aktuality, fotečky a články na našem sluníčkovém webíku:
www.msslunicka.cz

Přejeme Vám všem krásné prázdniny
2019
😊

Poděkování:
Chtěla bych poděkovat všem rodičům za spolupráci
Kolektiv MŠ 😊
Za vše moc děkujeme.

Divadelní představení – Lotrando a Zubejda

Narozeniny slaví:
S Kubíček N., Tomášek, Gábinek. – přejeme všechno
nejlepší od srdíčka.
Blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší! 😊

Představení děti předvedly na motivy hrané pohádky, kterou jistě všichni znáte. Pohádka tedy začíná
v půvabné české kotlině, kde žije starý loupežník Lotrando se svým synem. Když starý otec zemře,
mladý Lotrando slíbí, že po svém otci převezme loupežnické řemeslo. Jenže jako slušně vychovaný
člověk, nedokáže okrást ani obyčejného kupčíka a vede se mu zle. Naštěstí jednoho dne potká
drvoštěpa Drnce a spolu se vydají až do daleké Solimánie. V tomto království žije Sultán Solimán, se
svojí dcerou Zubejdou. Už nějaký čas je princezna Zubejda nemocná a proto pro ni hledají toho
pravého doktora, s lékařskou slabikou „Dr“ před jménem.
Královští sluhové Halí, Belí a Zelí vyhledají právě drvoštěpa Drnce, který podle nich má před jménem
hned dvě „Dr“. Přivedou ho, spolu i se svým pomocníkem Lotrandem do království, aby se pokusili
uzdravit nemocnou Zubejdu. Jenomže ani Drnec ani Lotrando o léčení nic nevědí. Ještěže žije v
království také hodná služebnice La Mad, která přesně ví, které tři věci princezně schází: slunce,
vzduch a láska. Vykácením stromů u království získá Zubejda slunce a vzduch a lásku najde v mladém
Lotrandovi.
Pohádka tedy měla šťastný konec a herci si zasloužili velký, několikrát opakovaný potlesk. Písničky z
pohádky znaly i naše děti a tak se aktivně do zpěvu zapojovaly. Děkujeme dramatickému kroužku při
ZŠ Březová nad Svitavou za pozvání a těšíme se zase na příští rok.

V úterý 14. května jsme se místním autobusem vypravili do Březové nad Svitavou, kde si pro nás žáci
ze ZŠ Březová nad Svitavou připravili pohádku Lotrando a Zubejda.

Akce v měsíci červnu 2019:
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09:15

07.06.

09:30

10.06.

07:30

14.06.

09:30

18.06.

15:30

19.06.

MŠ a školní
hřiště
MŠ odjezd
autobusu
MŠ – náhradní
termín plavání
MŠ odjezd
autobusu
MŠ
Více info
dodatečně
MŠ odjezd
autobusu

„MDD“ se soutěžemi a skákacím hradem
„Plavecký výcvik“ - Svitavy
„Plavecký výcvik“- Svitavy
„Plavecký výcvik“ - Svitavy
„Pasování do řádu školáků“

Barbora Venclová

„Výlet pro školáky a nocování v MŠ“

21.06.

09:30

„Plavecký výcvik“ – Svitavy ukončení

24.06.

10:40

MŠ

„Sarka Farka“ – divadelní soubor JOJO

26.06.

09:15

Školní hřiště

Sluníčková olympiáda s diskotékou

26.06.

14:15

MŠ

Předprázdninové setkání s družinou

27.06.

10:00

Koupaliště

„Hasičský zásah“ - ukázka

Výlet do ZOO Olomouc
Dne 21.5.2019 se vydaly děti s p. učitelkami na výlet do Zoo do Olomouce. Při příchodu všech dětí
do školky si děti zopakovaly pravidla bezpečnosti, slušného chování, nasvačily se, oblékly a nasedly
do autobusu, který na nás čekal před školkou. Během cesty děti pozorovaly krajinu, zvířátka a také
dopravní prostředky.
Po příjezdu do Olomouce si děti udělaly dvojice a došli jsme společně k ZOO. V ZOO jsme chodili
společně celá skupina pospolu a pozorovali jsme různá zvířátka. Děti mohly vidět opravdu hodně
zvířátek např. medvěda, žirafy, lva, tygra, rybičky, zebry, klokany, opičky, papoušky, plameňáky,
geparda, hady, soby, kozy,… Děti se dozvěděly nové poznatky o zvířátkách a vše, co je zajímalo.
Nejvíce se dětem líbily žirafy, opičky, a kdo chtěl, mohl si nakrmit kozy. Děti si na závěr mohly
koupit malý dárek nebo zlatou minci se zvířátkem.Jsme rádi, že nám počasí nakonec přálo. Dětem
se výlet velice líbil, a především byly děti moc šikovné a pozorné.
Klapušová Lucie

Rodinkové Radůstky
Úterní dopoledne jsme si zpříjemnily návštěvou Lidušky a Milana, kteří za námi přijeli se svým
zábavným pořadem Radůstky.
Na úvod si děti zazpívaly písničku o prstíčkách, kde každý prstík představoval jednoho člena rodiny.
Poté si pro nás Liduška připravila pohádku o tom „Jak Honzík našel rodnou řeč“. V pohádce
vystupoval kluk Honzík, jak už sám název pohádky napovídá, který si udělal legraci ze své maminky a
tatínka a to tím, že mluvil samé nesmysly a tvrdil, že zapomněl, jak se mluví hezky česky. Když ale
maminka Honzíkovi pohrozila a pravila, že když je takhle nemocný, nemůže jet na výlet do ZOO,
Honzík rázem mluvil zase správně. Honzík se musel před takovým výletem posilnit doma vydatnou
snídání. S tou mu děti pomohly pohybovým ztvárněním činností – krájení chleba, solením vajíčka, pití
čaje apod.
Po krátké rozcvičce jsme si zazpívali písničku „Mamča vaří“. Druhá pohádka nesla název „Jak chtěla
pejsinka Inuška vysedět kuřátko“. Pohádka byla o tom, co už naše děti dopředu dávno věděly, že
pejskům se nemohou vylíhnout z vajíček kuřátka, ať se snaží, jak jen chtějí. Následovala tematická
písnička, opět z Milanovy a Liduščiny tvorby, „Slepičí rodinka“, která je u dětí velmi oblíbená.
Třetí, poslední pohádka byla o čarodějnickém kluku Ťulínkovi a jeho tajné noční výpravě. V pohádce
nechyběl také Ťulínkův kamarád Všudýbýlek, maminka Kuliočka a tatínek Větroplach. Postavy nebyly
pro děti novinkou, znají je z předchozích čarodějnických pohádek, ale i tato pohádka o Ťulínkově
výpravné cestě je zaujala.
Nechyběly také hádanky, tentokrát zvířátkové, omalovánka a závěrečná diskotéka s čarodějnickým
tancem.
Děkujeme Lidušce a Milanovi za zábavné dopoledne a těšíme se na další shledání.
Barbora Venclová

