
Básničky 

 

Listopad  

Listopad, listopad,  

lísteček mi na dlaň spad.  

Zlatý lístek z javora,  

zima už jde do dvora. 

  

Listopad – Jiří Žáček  

Padá listí, padá z výšky,  

Jsou to listy z lesní knížky.  

Podzim na ně píše vzkaz:  

„Už se blíží zimní čas.“  

  

Tělo  

To jsou uši, to jsou oči, 

za kytičkami se točí.  

To je pusa, to je nos,  

kdo to neví, ten je kos.  

To jsou ruce, to jsou nožky,  

zadupeme do podložky.  

  

Cvičeníčko  

Nachystáme tělíčko,  

zacvičíme maličko.  

Dokola se zatočíme,  

pak se na ze posadíme.  

Zatleskáme rukama,  

zakopeme nohama,  

uděláme dřep, 
vyskočíme hned.  

 

Datel  

Co to ťuká v našem lese,  

ťuky, klepy, ťuky, klep?  

Ať to ťuká, nebojte se,  

Je to datel drvoštěp! 

 

Černá Máry 

Černá Máry, skoč do jámy. 

Kdo tam je? Čert tam je. 

Co tam dělá? Kaši vaří. 

Čím ji mastí? Kolomastí. 

Čím ji jí? Lopatou. 

Má palici chlupatou. 

  

V lese 

Les má bílou peřinu, 

tu co nosí na zimu. 

Pro zvířátka myslivec, 

chystá plný krmelec. 

 

Mikuláš 

Městem chodí Mikuláš, 

překrásný má dlouhý plášť, 

k tomu velkou čepici, 

za ním běží čertíci. 

V košíčku má balíčky, 

pro ty hodné dětičky, 

o berlu se opírá, 

k nám se také ubírá. 

Děkujem ti Mikuláši, 

děkujem ti za nadílku, 

za rok zase přijdi 

v doprovodu andílků. 

 

Co dělají čerti v pekle 

Jedna ruka, druhá ruka, 

a už je tu kukátko! 

Co dělají čerti v pekle, 

dozvíme se zakrátko. 

Přes kukátko neslyšíme, 

co si čerti říkají, 

ale dobře uvidíme, 
jak se v pekle chovají. 

Lesní zvířátka se představují 

Les je jako pohádka, 

žijí si tu zvířátka. 

Já jsem chytrá lištička, 

říkají mi kmotřička. 

My tě známe, kmotřičko, 

mlsáš ráda masíčko. 

Medvěd chodí po lese, 

bojte se ho, třeste se! 

Hopsám, hopsám, větve houpám 

ze šišek si jádra loupám. 

Já jsem sova, noční pták, 

v lese houkám si jen tak. 

Já zajíček ušáček, 

fousatý mám čumáček. 

Vlk jsem velký šedivý, 

úsměv mívám hrozivý. 

Neposlušný Petřík 

Neposlechl mámu Petřík, 

neoblékl si svůj svetřík. 

Hlava bolí, je mu zima, 

přemohla ho snadno rýma 

Teď tu leží celý den, 

ven může až za týden. 

 

Padá listí 

Padá listí, zlaté rudé, 

je ho plná zahrada. 

A co potom padat bude, 

až to listí opadá? 

Potom bude padat sníh, 

co ho bude ve větvích, 

jen to slunko bude rudé. 

 

Svatomartinská 

Padá listí z jabloně, 

zima už je ve dveřích. 

Martin sedá na koně, 

přiveze nám bílý sníh? 

Teplá bunda, rukavice, 

ať nám není zima! 

Uši schovat pod čepice, 

venku číhá rýma! 

 

Pohádka pro zimní   
spáče 

Halí, belí, zvířátka, 

chystejte si doupátka. 

Slunce už je unavené, 

černý vítr mraky žene, 

bude zima, bude hlad, 

do pelíšku jděte spát. 

 

Veverka 

Maličké zvířátko, 

zrzavý kožíšek, 

spořádá zakrátko 

lískový oříšek. 

 

Maličké zvířátko, 

je tahle čiperka, 

větvičku přeskočí, 

i když je nevelká 

  

 

 

 

 

 

Aktuality, fotečky a články na našem sluníčkovém webíku: 

www.msslunicka.cz 
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Poděkování: 

Poděkování všem přátelům školy za vše, co dělají pro 

naše děti a za drobné dárečky.  

Kolektiv MŠ 😊 

Za vše moc děkujeme. 

 

Narozeniny slaví:  

Viktorka a Zuzanka. Všechno nejlepší od srdíčka přejí dvě sluníčka.  

Blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší! 😊 

 

Akce v měsíci listopadu 2019: 

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

 

05.11. 09:30 MŠ „Moje zoubky“ – návštěva Mudr. Jany Illové  

06.11. 11:30 MŠ „Moje zdraví a bacily“ – návštěva Mudr. Dagmar Obrovské 

07.11.   15:30   MŠ       "Logopedická prevence" - beseda pro rodiče 

11.11. 09:15 MŠ Svatý Martin – seznámení s lidovou tradicí 

datum bude 

upřesněno 
MŠ „Návštěva myslivce“ – beseda 

20.11. 09:30 MŠ 
„Zvířátkové radůstky“ – zábavné vystoupení M. V. Hakla a L. 

Lujkové 

28.11.   15:00    MŠ       "Adventní tvoření" pro rodiče a děti - výroba věnečků 

29.11. 09:15 MŠ „Advent“ – výroba věnečků do tříd 

 

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

stránkách naší MŠ. 

 

 

Čarování s dýněmi 

 

V pátek 1.11. jsme si s dětmi v naší školičce připomněli, že se blíží „Dušičky“. Děti se po svačince 

seznámily s krátkým příběhem, co tedy „Dušičky“ vlastně znamenají, co na takový svátek a v 

takovém období děláme. Po krátkém příběhu následovalo tvoření z dýní. Každý dostal svoji dýni, 

kterou si vydlabal a následně dozdobil. 

 

Z dýní jsme tvořili vázičky nebo veselé dýňové panáčky. Děti si na tvoření mohly vybrat různé 

květinky, lístečky, nalepovací očička, bambulkový nos, nalepovací příšerky. Když měly děti hotové 

výrobky, každý dostal čokoládové halloweenské oko, pytlíček s halloweenskými sladkostmi. Na 

závěr pátečního dopoledne jsme s dětmi zopakovali pravidla bezpečnosti, a šli jsme zapálit svíčku k 

pomníku padlých hrdinů do Moravské Chrastové. Dětem se tvoření i procházka líbila, hotové dýně 

si odnesly děti domů. 

                                                                                                                  Klapušová Lucie  

 Pečeme štrůdl, slané šneky a mrkvové muffiny 

 

Na podzim se sklízí ovoce a zelenina. Všichni víme, že jíst ovoce a zeleninu je velmi důležité, 

protože v sobě obsahují hodně vitamínů. A proto, 10. října, jsme si společně s dětmi připravili z 

ovoce a zeleniny různé pokrmy. 

 

Všechny děti byly nejdříve seznámeny s pravidly bezpečnosti, hygieny a následně s tím, co budou 

péct. Děti ze zelených sluníček, společně s paní ředitelkou Jaruškou a paní učitelkou Luckou, 

připravovaly jablíčkovo-hruškový závin a slané šneky (ze šunky, sýru, papriky, rajčat, kečupu,…). 

Děti z oranžových sluníček, s paní učitelkou Barunkou a paní asistentkami Pavlou a Ivou, 

připravovaly mrkvové muffiny s kousky čokolády. 

 

Mladší děti si mohly vyzkoušet válení těsta, strouhání ovoce, pokládání surovin, potírání vajíčkem, 

starší děti strouhaly mrkvičku, lámaly čokoládu na kousky, míchaly těsto,… 

 

Dětem se pečení velice líbilo a hezky spolupracovaly. Všechny pokrmy se dětem povedly a 

odpoledne po svačince si na nich pochutnaly. 

 

Klapušová Lucie 

 

 

 

 

Mášenka a tři medvědi – divadlo Jó-Jo 

 

Ve středu před obídkem za námi přijelo naše oblíbené divadélko Jó-Jo s další pohádkou. Tentokrát 

se jednalo o „Mášenku a tři medvědy“. 

 

Pohádku zahájila Mášenka, která umývala nádobí v chaloupce, ve které žila se svoji maminkou a 

tatínkem. Jednou se Mášenka vypravila do lesa, kde potkala spoustu zvířátek např. lišku, mravence, 
pavoučky, zajíčka, nebo myšku. Cestou sbírala šípky, našla i houby, ke kterým se však nechovala ani 

trochu hezky – kopala do nich. Hříbkům ani muchomůrkám se její chování nelíbilo a našim dětem 

už vůbec ne. Jak tak šla, spustila se najednou velká vichřice (děti foukaly „Fííí“) a také bouřka. Děti 

si zahrály hru s pohybem „Všechno lítá, co peří má“. 

 

Po dlouhém bloudění v lese objevila Mášenka chaloupku. Nikdo v ní nebyl, avšak okýnko bylo 

otevřené a tak vlezla dovnitř podívat. V chaloupce to vonělo kašičkou, která byla rozdělená do tří 

mističek a tak neváhala a z každé misky trochu ochutnala. Také tam byly tři postýlky, do té 

nejpohodlnější si lehla a usnula. 

 

Chaloupka patřila třem medvědům – mamince medvědici, tatínkovi medvědovi a malému 

Mišutkovi. Ti, se po večerním návratu domů, nestačili se divit, kdo jim to snědl kaši a kdo leží v 

jejich postýlkách. Mášenka se jim ale hned zalíbila a Mišutka si s ní celé dny hrál. Hráli spolu na 

schovávanou a také „Na stromy“. U této hry si děti zacvičili. Vše tedy nakonec dobře dopadlo. 

 

Závěrečnou písničkou s harmonikou se s námi divadélko Jó-Jo rozloučilo a my se budeme těšit 

opět příště na další veselou pohádku. Děkujeme. 

 

Barbora Venclová 

 


