Básničky
Andílek

Těšíme se na vánoce

Anděl seděl na obláčku,
čáry, máry, čaroval.
Vyčaroval Mikuláše
moc se z toho radoval.
Pozor na to, milé děti,
čarování není žert.
Něco se mu nepovedlo
a tak přibyl ještě čert.

Chumelí se, chumelí,
maminka jde pro jmelí
a tatínek pro ovoce,
už se těším na vánoce.
A kdy budou?
Hnedle, hnedle,
v předsíni už stojí jedle.
Vánoce

Mikuláš, anděl a čert
Kdo to klepe? Bílý pán.
Mikuláš dnes přišel k nám.
Anděl a čert přišli s ním,
zjistit, jestli nezlobím.

Já mám z vánoc nejraději,
když se doma všichni smějí.
Když se kapří mrskají
a prskavky prskají.
Vánoční stromeček

Hádanka z pekla
Má dva rohy, nepostojí,
je černý a chlupatý.
Kdo ho potká, ten se bojí,
že ho metlou vyplatí.
Kdo je to?
Vánoční cukroví
S maminkou máme plno práce,
a ta chutná, ach tak sladce.
Maminka spěchá – honem
honem,
cukroví už voní domem.
Už jsou tady Vánoce,
cinky, cinky zvonek zvoní.
Ve vaně se kapr honí,
z mísy voní ovoce.
Cinky, cinky, cinkylinky,
už jsou tady Vánoce.

Vánoční stromeček,
zavoněl v pokoji.
Maminka u stolu,
jablíčko rozkrojí.
A když ho rozkrojí,
uvidím hvězdičku,
co byla schovaná
v červeném jablíčku.
Vánoční
Ježíšek k nám jednou v roce,
chodí vždycky na Vánoce.
Na Štědrý den po setmění,
moje sny se v dárky změní.
Kapr
Ve vaničce máme kapra,
A nechce si s námi hrát.
Pořád bručí: „Safra, safra,
Nemám tenhle svátek rád.“

Mráz
Mráz rybníky zasklívá,
mrazík malé louže,
když se nikdo nedívá,
sám se po nich klouže.
Vánoční stromeček
Vánoční stromečku,
v tom našem domečku,
vítám Tě z lesíčka,
abys zas potěšil
ta naše srdíčka.
Před Vánocemi
Chumelí se, chumelí,
maminka jde pro jmelí,
a tatínek pro ovoce,
už se těším na Vánoce.
A kdy budou?
Hnedle, hnedle,
v předsíni už stojí jedle

měsíční zpravodaj

MŠ U Dvou sluníček

Vánočka
Zlaté vlásky zapletené,
vanilkou jsou navoněné.
Zakroucené pramínky,
drží sladké rozinky.
O Ježíškovi
Narodil se Ježíšek,
darujem mu kožíšek.
Hodně dlouhý, huňatý
ať ho má až na paty!
Sněhulák
První kouli, druhou, třetí,
ze sněhu si koulí děti.
Koule staví na sebe.
Kdepak, sníh je nezebe.
Podívejte, je to tak,
narodil se sněhulák!

Kolektiv Mateřské školy U Dvou sluníček přeje Vám všem
radostné svátky plné klidu a pohody. Přejeme Vám hodně
zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti v novém roce
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VÍTEJTE V NAŠÍ ŠKOLIČCE
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Poděkování:
Poděkování obci Želivsko za finanční příspěvek pro naši MŠ, paní Drápalové za krásné
plyšové pomůcky pro děti a všem přátelům naší školky.
Kolektiv MŠ 😊
Za vše moc děkujeme.
Narozeniny slaví:
Tento měsíc slaví narozeniny Martínek V.,
Matylda a Štěpánek K.
Blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší! 😊
Akce v měsíci prosinci 2019:
Hlavní téma: Co skrývá paní Zimička, to dětem poví sluníčka.
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„Sv. Lucie“ – seznámení s tradicí
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„Vánoční dárečky“ - dílničky
„Vánoční setkání s místními občany“ – pásmo básní,
písní, tanečků
„Vánoční setkání s rodiči“
„Vánoční vinšování“
„Vánoční nadílka“

19.12.
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bude upřesněno
MŠ

„Ledové Království II.“ – kino Boskovice
„Sv. Barborka“ - seznámení s tradicí
„Mikulášská nadílka“
„Vánoční přáníčka“ – pracovní a výtvarná činnost
„Vánoční pečení perníčků a lineckého cukroví“
„Rampouchová pohádka“ – divadelní soubor JOJO

„Návštěva kamarádů ze ZŠ“

Zvířátkové radůstky
Ve středu 27. listopadu za námi do školky přijela paní Liduška Lujková s Milanem Haklem, a
tentokrát s pohádkou „Jak zvířátka nadělovala.“
Po vzájemném přivítání se začala pohádka, která byla o tom, že sluníčko už šlo spát a tak hřálo
málo. Na nebi bydleli andělíčci – Všudybýlek a Rošťáček, kteří pekli perníčky a spálili při tom
sluníčko. Sluníčko tedy začalo znovu hřát a tak si zvířátka myslela, že začalo znovu jaro. Probudila
se beruška Maruška, šnek Fek, pejsci, srnečka a kňour. Všechny tato zvířátka přišla k domečku,
kde zaklepala a otevřel jim Mikuláš. Když jim Mikuláš řekl, že chystá balíčky pro hodné dětičky,
zvířátka mu pomohla nadělovat balíčky dětem. Když se Mikuláš dozvěděl, že za všechno můžou
Andílci, zavolal na mráček a Sluníčko se zase pomalu schovalo.
Celá pohádka byla doprovázena hudebními nástroji (flétnou, kytarou,…). Po pohádce si děti
zacvičily, zatančily, hádaly hádanky, poznávaly pantomimu. Dětem se pohádka líbila a na závěr
dostaly omalovánku.
Děkujeme za milou návštěvu a budeme se těšit na příště.
Klapušová Lucie
Beseda s panem myslivcem
V úterý po svačince se za námi přišel podívat myslivec pan Jan Havlíček. Ihned na první pohled
děti zaujal svým kloboukem a puškou. Zájemcům pan Havlíček myslivecký klobouk i pušku půjčil a
děti se mohly vyfotit.
Od pana myslivce jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o zvířátkách v lese. Pan
myslivec nám vyprávěl převážně o tom, jaká zvěř se nachází v lesích v našem okolí a jak se o
zvířátka můžeme starat v zimě. S tím, co smíme a nesmíme, nosit zvířátkům v zimním období do
krmelce už byly děti seznámeny v pondělí a tak panu myslivci správně odpovídaly. Součástí besedy
byla také péče o ptáčky. I tady už děti pana myslivce v mnohém doplňovaly.
Děkujeme panu Janu Havlíčkovi za vyprávění i za sladkost pro děti.
Venclová Barbora
„Moje zdraví a bacily“ – návštěva MUDr. Dagmar Obrovské v naší MŠ

"Vánoční dílničky s rodiči"
Nastává "Vánoční čas" a s ním přichází i "Advent". Ve čtvrtek 29.11. se v naší školičce sešli
děti i rodiče., aby si vyrobili "Adventní věnce". Vyrábění bylo zpříjemněno poslechem
vánočních písní a vánoční vůní františek. Atmosféra byla moc příjemná, a všichni se při
výrobě usmívali. Rodiče odcházeli v dobré náladě, vždyť už brzy budou "Vánoce".
"Šťastné a veselé ....".

Ve středu 6.11.2019 za námi do MŠ přišla na návštěvu paní doktorka Dagmar Obrovská. Hned po
příchodu paní doktorky předal Honzík kytičku, jako poděkování, že si na nás paní doktorka
udělala čas. Nejdříve se děti dozvěděly, jaké všechny možné bacily můžeme chytit, co všechno nás
může bolet. Děti zkoušely bacily (pomocí obrázků) připínat na velký obrázek holčičky. Dále jsme
si povídali o tom, co můžeme jíst, co je zdravé a co zdravé není. Na závěr paní doktorka dětem
připomněla, jak důležité je si umývat ruce i ovoce a zeleninu, kterou budeme jíst. Děti si
vyzkoušely pomocí dezinfekčních kapesníčků utřít ruce a viděly tak, kde všude na ruce můžeme
mít bacily.
Dětem se beseda velice líbila a hezky spolupracovaly. Děkujeme paní doktorce za milou návštěvu
a budeme se těšit na příští spolupráci.
Klapušová Lucie

