
Básničky 

 

Naše brněnecká školička 

Naše Brněnecká školička 

má ve znaku dvě sluníčka. 

Sluníčka se usmívají, 

potom dětem zamávají, 

protože je rády mají. 

 

V naší školce 

Jaro, léto, podzim, zima, 

v naší školce je to prima. 

A co všechno umíme, 

celý rok si kreslíme. 

 

Září klepe na vrátka 

Září klepe na vrátka,  

připravte se děťátka.  

Otevřou se dveře školky,  

vítáme Vás, kluci, holky!  

Pojďte si sem s námi hrát,  

učit se a povídat.  

Ať se Vám tu dobře daří,  

celý rok a nejen v září! 

 

Hrad z písku 

Za Hankou a za Katkou 

přišel Honzík s lopatkou. 

Hrábě si vzal Matýsek 

a šli všichni na písek. 
Nadělali koláče 

pro toho, kdo nepláče. 

Postavili krásný hrad, 

nedal se však zavírat. 

 

Rodinka 

Vaří myška kašičku 

na zeleným rendlíčku. 
Přijde dětí jako smetí, 

každému dá kousíček 

až je prázdný rendlíček. 
Ten vaří - 

ten smaží - 

ten peče - 
ten říká – dej mi kousek - 

ten povídá – matla, matla 
matlafousek. 

 

Prsty 

 

To jsou prsty, to jsou dlaně, 

mýdlo s vodou patří na ně. 

A po mýdle dobré jídlo 

a po jídle zase mýdlo. 

 

Lidová říkadla 

 

Šnečku, šnečku, vystrč růžky, 

dám ti krejcar na tvarůžky. 

A troníček na tabáček, 

bude z tebe hajdeláček. 

 

Leze žába do bezu, 

já tam za ní polezu. 

Kudy ona, tudy já, 

až ji chytím, bude má. 

 

Šel Janeček na kopeček, 

hnal před sebou pět oveček 

a šestého berana 
se zlatýma rohama. 

  

Sluníčko 

Podívej se, babičko, 

namaluji sluníčko. 

Sluníčko má očka, 
jak nějaká kočka. 

Vesele se usmívá 

a tiše si povídá: 

Svítím, svítím na domy, 

posvítím i na stromy, 

svítím také kotěti, 

ale nejvíc pro děti. 

 

Sluníčko a podzim 

Sluníčko se rozlouřilo, 

s květinkami, s travičkou. 

Na cestu jim zamávalo 

paprskovou ručičkou. 

„Běžte pěkně všichni spát, 

musím podzim přivítat“. 

 

Po prázdninách 

 

Po prázdninách kluci holky, 

spěchejte do naší školky. 

Školička jak kytička, 

slyšet v ní je písnička. 

Zpívá dětem pro radost, 

pro všechny má hraček dost. 

 

Básnička pro správný úchop 

 

Vezmi palec, ukazovák, 

zob zob a máš zobák. 

Do zobáčku tužku dáme, 

prostředníčkem podpíráme. 

 

Prstíčky 

 

To je palec, rošťáček, 

popálil se chudáček. 

Vedle ukazováček si hoví, 

prostředníček má chuť na 

cukroví. 

Prsteníček počkal chvilku, 

potom vklouzl do prstýnku. 

Malíček se toho lekl, 

div, že k mámě neutekl. 

Prsty, moje prstíčky, 

sevřete se v pěstičky. 
 
Kamarád 

 

Kamarád, kamarád, 

je to ten, koho mám rád. 

Pomůže mi, poradí, 
po ruce mě pohladí. 

Kamarád, kamarád, 
je to ten, koho mám rád. 

Pomůžu mu, poradím, 

po vláskách ho pohladím. 

Všichni jsme tu kamarádi 

a všichni se máme rádi. 
 
 

_________________________________________________________________ 

Aktuality, fotečky a články na našem sluníčkovém webíku: 

www.msslunicka.cz 
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Informace pro rodiče 

 

Telefon MŠ 461 523 226 

Provozní doba 06:00 – 16:00 hod. 

Předání dítěte 
Osobně učitelce, příp. jiné dospělé pověřené osobě. Dítě 

musí být zdravé. 

Vyzvednutí dítěte 
Do 16:00 hod., když z vážných důvodů nelze, volejte. 

Rodiče nebo osoba jimi k tomuto písemně pověřená. 

Odhlášení dítěte 
Nejpozději v den nepřítomnosti do 06:30 hod.,  

telef., osobně či do omluvenkových listů na nástěnce. 

Nepřítomnost dítěte 
Když je delší než 14 dnů, rodiče přinesou písemný doklad o 

důvodu absence. 

Nahlášení dítěte 

po nepřítomnosti 
Nejpozději den před příchodem dítěte do MŠ. 

Platba stravného 
Platí se v hotovosti ve stanovený den, vybírá vedoucí 

stravování účetní Martin Záruba (ozn. na nástěnce). 

Platba úplaty za před- 

školní vzdělávání 

Platí se v hotovosti ve stanovený den, vybírá účetní Martin 

Záruba (oznámení na nástěnce). 

 

Potřeby dětí do MŠ 

 

Cvičební úbor (děti ve Třídě 2), hrací kalhoty, kraťasy, zástěrka na 

malování, přezůvky, náhradní tričko – krátký a dlouhý rukáv, ponožky, 

spodní prádlo, sportovní obuv na pobyt venku, pyžamo, hřebínek, 

pokrývka hlavy. Vše prosíme podepsat! 

 

Poděkování za pomoc při rekostrukci záchodů -               

velké díky panu Blaškovi, Kaderkovi, Neudertovi, Schusterovi, Staňkovi, Vomáčkovi, Zárubovi 

a starostovi obce Mgr. Blahosluvu Kašparovi. 

Firmě Ing. Martin Alexa, panu Mikuškovi za sponzorský dar a všem, kdo nám pomáhali. 

Také všem zaměstnancům naší MŠ a mojí mamince paní Kouglové. 

 

 

 

 

Desatero pro šťastný pobyt  

v naší MŠ 

 

01. Laskavost 

02. Vřelost 

03. Trpělivost 

04. Poctivost 

05. Taktnost 

06. Nezaujatost 

07. Umění naslouchat dětem 

08. Vcítění se do pocitů dítěte 

09. Kultivovaná řeč 

10. Pocit jistoty 

Pravidla MŠ U dvou sluníček 

 

01. Máme se rádi a jsme kamarádi 

02. Kouzelná slovíčka otevírají srdíčka 

03. Vzájemně si nasloucháme 

04. Uklízíme zapůjčené hračky 

05. Chodíme pomalu 

06. Jsme na sebe hodní 

07. Skládáme rovnáme a si oblečení 

08. Oznámíme paní učitelce odchod ze třídy 

09. Dodržujeme pravidla bezpečnosti 

10. Máme rádi přírodu 

11. Když se jí, tak se jí a nemluví 

12. Chováme se slušně 

  
Akce v měsíci září 

 

Pasování do řádu školáčků 

V úterý 18. června odpoledne čekalo na devět předškoláků naší školky slavnostní Pasování 

do řádu školáků. 

Po příchodu rodičů a dalších blízkých se ujala slova p. ředitelka Jaruška, která všechny 

přítomné přivítala. Poté následovala „Hymna MŠ U Dvou sluníček“, která představovala 

úvodní píseň k celému programu. Po písničce se předškoláci jeden po druhým představily – 

uvedly své jméno a příjmení, kolik mají roků a kde bydlí. Podle svého vlastního výběru buď 

zazpívaly písničku, nebo zarecitovaly básničku. Následovala další píseň, ve které děti ukázaly, 

jak správně znají roční období. Píseň „Jaro, léto, podzim, zima“ doprovázela p. učitelka Lucka 
na klavír a byla doplněna o tématické kostýmky. Děti zpívaly nejen skupinově, ale také ve 

dvojicích a trojicích. Aby děti dokázaly, že znají nejen roční období, ale také měsíce v roce, 

zarecitovaly báseň „Měsíce“. Dalšími úkoly, které děti zvládly bez problémů, byla znalost 

barev, geometrických tvarů, zvířátek, určování počátečního písmenka u slov a rozklad slov na 

slabiky. Na samotný závěr programu děti hromadně zarecitovaly báseň „Už půjdu do školy“ 

a zazpívaly oblíbenou písničku „Každá škola má svůj konec“. 

Poté následovalo samotné pasování a to nikým jiným, než pravým rytířem. Po vyřknutí věty“ 

„Pasuji tě do řádu školáku“, byly děti vyfotografovány a obdržely na památku dárkový 

balíček, ve kterém se ukrývalo například tričko s logem naší školičky, pohádková knížka, 

nebo pamětní list. Následně pokračovala volná zábava s vynikajícím občerstvením. 

 

Barbora Venclová 

Nocování ve školce 

Po úterním pasování čekala na školáky odměna v podobě výletu do lanového parku v Borové 

u Poličky a následné přespávání ve školce. 

Už samotná cesta do Borové byla pro některé děti zážitkem, jelikož ještě nikdy nejely 

motorovým vlakem. Po příjezdu jsme si pochutnali na zmrzlině a pak už jsme se vydali směr 

lanový park. Děti pečlivě sledovaly turistické značky, které nás po malé chvíli dovedly do cíle. 

Lanový park byl tvořen 11 lanovými překážkami umístěných na stromech, z nichž největším 

lákadlem byla asi lanová dráha. Děti si to tu moc užily. Zpáteční cesta byla pro některé 

uspávající, ale děti rychle načerpaly energii a natěšeni jsme se vraceli do školky. Na zahradě 

byly pro děti nachystané bazénky pro osvěžení, šmoulí diskotéka a spousta dobrot. Den, plný 

zážitků, jsme zachumlaní ve spacácích zakončili sledováním pohádky „Jak vycvičit draka 3“. 

Doufáme, že si děti svůj poslední výlet ve školce užily a budou na něj mít jen pěkné 

vzpomínky. 

Barbora Venclová 

 

 

 

04.09 09:00 MŠ 

„O perníkové chaloupce“ 

„Červené klubíčko“ 

„O slepičce a kouhoutkovi“ - maňáskové divadlo Šternberk 

06.09. 19.00 MŠ Promítání pro děti 

18.09 09:00 MŠ 
„Zahrádkové radůstky“ – zábavné vystoupení M. V. Hakla a 
L. Lujkové 

24.09 09:30 
Okolí 

MŠ 
„Uspávání sluníčka – rozloučení s létem“ - okolí MŠ 

25.09 09:45 MŠ „Sluníčková olympiáda“ – školní hřiště 

 15:30 MŠ „Logopedická prevence“ – beseda pro rodiče 


