
Básničky 

 

Strýček Podzim 

 

Strýček Podzim už je tady, 

mrkne očkem do zahrady: 

„Zelenino zelená, 

pročpak nejsi sklizená? 

 

Nastanou podzimní deště, 

plískanice, nepohoda, 

jestli budeš v hlíně ještě, 

odnese tě asi voda.“ 

 

Foukej, foukej, větříčku 

 

Foukej, foukej, větříčku, 

shoď mi jednu hruštičku. 

Shoď mi jednu nebo dvě, 

budou sladké obě dvě. 

 

Draci 

 

Mámo, táto, draci letí. 

Letí, letí do nebe. 

První, druhý i ten třetí 

usmívá se na tebe. 

 

Dešťové kapičky 

 
Dešťové kapičky, 

dostaly nožičky. 

Ťapaly po plechu, 

dělaly neplechu. 

Kocour spal v okapu, 

spadly mu na tlapu. 

Jé, ten se polekal, 

vyskočil a utíkal. 

 

Pod jabloní 

Na stromě jsou jablíčka,  

co má ráda Anička.  

Čeká, čeká pod jabloní,  

jablíčka tak sladce voní.  

Větře, větře, větříčku,  

rozhoupej víc větvičku! 

Na ní visí jablíčka,  

co má ráda Anička. 

Podzim 

 

Přišel podzim, hrušky zrají, 

jablka se červenají. 

Plný koš jich natrhám, 

každému z vás jedno dám. 

Natáhnu se pro jablíčko, 

natáhnu se pro hruštičku, 

všechny srovnám do košíčku. 

 

Kaštany 

 

Kde se vzaly, tu se vzaly, 

z pelíšku se vyklubaly, 

tmavohnědé kaštany. 

Podzim už je před námi. 

 

Děti myslí na zvířátka, 

až otevře zima vrátka, 

přinesou jim po ránu, 

košík plný kaštanů. 

 

Malíř 

 

Vezmi žlutou tužku, 

namaluj mi hrušku. 

A pod hrušku talíř, 

sláva, ty jsi malíř. 
 

Ježek 

 

Já jsem ježek malinký, 

mám na sobě bodlinky. 

I když malé nožky mám, 

rychle s nimi utíkám. 

A pak když se unavím, 

do listí se posadím. 

Říjen 

 

Říjen barví listí do zlata, 

nevadí, že občas spadne do bláta, 

když ho vítr sfoukne ze stromu, 

nevidím v tom žádnou pohromu. 

 

Sluníčko a podzim 

 

Sluníčko se rozloučilo, 

s květinkami, travičkou. 

Na cestu jim zamávalo 

paprskovou ručičkou. 

„Běžte pěkně všichni spát, 

musím podzim přivítat.“ 

 

Pro zdravíčko!  

  

Citrónek a hruštička,  

ředkvička a švestička,  

mrkvička a jablíčko, 

jsou pro naše zdravíčko!  

 

Jablka  

  

Byla jedna babka,  

prodávala jablka.  

Za jeden halíř, 
jich byl talíř. 

Za děravý groš,  

prodala jich koš. 

 

Brambor 

 

Já jsem brambor šišatý, 

bláto mám až na paty. 

Kutálím se po poli, 

v zádech mi vždy zabolí. 

Očička mám jako ty, 

jsem nad všechny dobroty. 

Žlutý jsem jak máslíčko, 

přináším ti zdravíčko. 

  

 

  

 

 

 

 

 

Aktuality, fotečky a články na našem sluníčkovém webíku: 

www.msslunicka.cz 

   

 

 
 

 

SLUNEČNÍČEK 
 

měsíční zpravodaj 

MŠ U Dvou sluníček  

 

VÍTEJTE V NAŠÍ ŠKOLIČCE 
říjen 2019 

www.msslunicka.cz 

  



Poděkování: 

Chtěla bych poděkovat všem rodičům za hygienické 

potřeby a papíry 

Kolektiv MŠ 😊 

Za vše moc děkujeme. 

 

Narozeniny slaví:  

Martinka, Matýsek, Verunka, Karolínka, Anežka 

Blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší! 😊 

 

Akce v měsíci říjnu 2019: 

 
Hlavní téma: Strýček Podzim už je tady, se sluníčky zve děti do přírody. 

 

03.10. 09:00 MŠ „Bezpečnost na silnici“ – pan Ondřej Zeman 

04.10 09:30 Okolí MŠ 
„Výpravná cesta za strýčkem Podzimem“ – okolí MŠ 

s plněním úkolů 

09.10. 10:50 MŠ „Mášenka a medvědi“ – divadelní soubor JOJO 

10.10. 09:00 MŠ „Ovocno – zeleninový den“ – pracovní dílničky 

22.10. 08:00 MŠ 
Logopedický průzkum – MUDr. Jana Novotná 

23.10. 15:30 
Kopec na 

Vyhlídce 
„Drakiáda“ – pouštění draků s rodiči 

31.10. 09:15 MŠ „Čarování s dýněmi“ - výtvarné a pracovní dílničky 

 

Změny data a času budou uveřejněna včas na nástěnce v MŠ a na internetových 

stránkách naší MŠ. 

 

 
Uspávání sluníčka – rozloučení s létem 

 

Dne 23.9.2019 nám nastal první podzimní den, a tak hned v úterý 24.9. jsme se s dětmi loučili s 

létem. 

 

Děti si ráno vymalovaly barvami sluníčko zelenou nebo oranžovou barvou. Poté jsme společně 

sluníčkům napsali krátké vzkazy a dali do krabice. Po zopakování pravidel bezpečnosti jsme vyrazili 

na poštu s krabicí plnou sluníček a vzkazů. Na poště děti zazpívaly píseň „Sluníčko, sluníčko,…“, a 
odeslali jsme sluníčka k moři. 

 

Teď už budeme čekat, až se nám sluníčka vrátí v létě zpátky    

 

                                                                                 Klapušová Lucie 

  

 Podzimní procházka na Rozhraní 

 

Na páteční dopoledne jsme pro starší a zdatnější děti přichystaly Velkou podzimní vycházku na 

Rozhraní. Děti se na výšlap pečlivě nachystaly, s batůžky plných dobrot jsme se před devátou 

hodinou vydali směr Půlpecen a poté cyklostezkou až na Rozhraní. 

 

Cestou děti pozorovaly podzimní přírodu, zejména zbarvující se stromy a sbíraly různé přírodniny. 

Měli jsme štěstí, jelikož jsme viděli i spoustu zvířátek. Na Půlpecnu koníky, na Rozhraní pejsky a 

malé koťátko a vzhledem k tomu že bylo po dešti, tak i spoustu šnečků, slimáků a žížal. Aby se nám 

šlo lépe, zazpívali jsme se po cestě spoustu písniček. Děti z Rozhraní, ukazovaly svým kamarádům, 

kde bydlí. 

 

Zpáteční cesta byla pro děti asi největším zážitkem. Svezly se totiž vláčkem až do Moravské 

Chrastové. Příjemně unaveni jsme se vraceli zpět do školky, kde na nás čekal výborný obídek od 

naší paní kuchařky Ivanky. 

 

                                                                                         Barbora Venclová 

 

 

Zahrádkové Radůstky 

 

V pátek 20. září za námi do naší sluníčkové školičky přijela Liduška Lujková s panem Milanem 

Haklem se svými Radůstkami. První Radůstky toho školního roku, dostaly název Zahrádkové. 

 

Po úvodním přivítání, seznámil pan Hakl děti s novým hudebním nástrojem –  s mandolínou, na 

kterou celý zábavný pořad doprovázel. Následovala dětmi velmi oblíbená písnička „Strom 

Bombardón“. Po písničce jsme si zacvičili „Jablíčkovou rozcvičku, ve které z malinkatého semínka 

vyrostla jablůňka, na ní dozrálo jablíčko, které skotačilo se sluníčkem. 

 

Součástí Radůstek také vždy bývá pohádka s papírovými loutkami. Tentokrát si pro nás Liduška 
připravila pohádku „O Brambůrkovi“. Vystupovala v ní babička Janička s dědouškem Fanouškem, 

kteří se rádi starali o svoji zahrádku se spoustou ovoce a zeleniny. Jednou, když dědeček chystal 

zahrádku na zimu, zapomněl vykopat právě Brambůrka. Ale naštěstí vše dobře dopadlo. Brambůrek 

utekl Myšce Šišce, Zajíčkovi Bobíčkovi i Srnečce Hnědoočce, kteří ho chtěli sníst a dokutálel se až 

domečku babičky a dědouška. 

 

Program pokračoval veselým „Tanečkem s Kosem Fosem“ a básničkou „Jablíčko“, ve které si děti 

procvičily zejména hlásku „L“. Děti také poznávaly ovoce a zeleninu, kterou měla Liduška 

schovanou v kouzelném košíčku. A že jim to šlo na jedničku. 

 

Na závěr si děti zazpívaly písničku „Štrůdlíček“ a další tématické lidové písničky, jako např. „Šel 

zahradník“, „Šla Nanynka do zelí, nebo „Cib, cib, cibulenka“, u kterých si mohly i zatancovat. 

Liduška s Milanem nezapomněli ani na omalovánku pro děti, na které byl „Kouzelný strom“ se 

spoustou dobrot. 

 

Barbora Venclová 

 


