Básničky
Měsíce

Sněhulák

Perníková chaloupka

Leden na rampouchy hrál,
únor posune den dál,
březen trávu tlačí vzhůru,
duben barví stromům kůru.
Květen barevný má fráček,
červen zpěvavý je ptáček,
červenec je léto u vody,
srpen prázdninové příhody.
Září - škola volá zas,
říjen podzimní je čas,
listopad - spí zahrádka,
prosinec je pohádka.

Velkou kouli uválíme,
sněhuláka postavíme.
Místo nosu mrkvičku,
v ruce drží metličku.
Až půjdeme večer spát,
na stráži tu bude stát.

„Odkud ten náš holub
letí?“
"Letím z lesa, milé děti,
vrkú, vrkú, vrkú.“
„Cos tam viděl holoubku?“
„Perníkovou chaloupku
u černého smrku.“
„Viděls také Mařenku?“
„Jakpak by ne, holenku!
Viděl jsem ji, s Jeníkem
krmili se perníkem.“
„A když z okna na zahradu
vystrčila baba bradu,
nebáli se, holoubku?“
„Kdepak! Zamkli chaloupku
na cukrový klíč - a už byli
pryč!“

Tři králové
Tři králové chodí světem,
snad to, děti, nepopletem.
Štěstí, zdraví, dlouhé žití!
Můžete nám přilepšiti?
Do pytlíčku, do košíčku,
dejte třeba po jablíčku.
Cestu dlouhou ještě máme,
než Ježíška uhlídáme.
Ptáčci
Podívej se na ptáčky,
prázdné mají zobáčky.
Do krmítka zrní dáme
a pak na ně zavoláme.
Pojďte ptáčci, jídla dosti,
najezte se do sytosti.
Leden
Leden, leden,
přikryl vodu ledem.
A kde včera byly louže,
tam to dneska pěkně klouže.

Sněhové vločky
Bílé vločky, hvězdné nebe,
sotva spadnou, již nás zebe.
Vločky vločky, ach to láká,
postavit si sněhuláka.
Vločky vločky, jak jste hbité,
škoda, že se rozpouštíte.
Zima
Zima přišla, to to zebe,
na zem padá snížek z nebe.
Zítra z rána vezmu sáně,
zajezdím si z naší stráně.
Ať je zima, ať je mráz,
nebojí se žádný z nás,
ať si mrzne, ať je zima,
zimní sporty ty jsou prima.

SLUNEČNÍČEK
měsíční zpravodaj

MŠ U Dvou sluníček

Na sněhu
Na saních se sáňkujeme,
na bobech zas bobujeme,
kuličkami koulujeme,
a na lyžích lyžujeme.
Hrajeme si, dovádíme,
sněhuláka postavíme,
že je zima, to my víme,
pozor, ať se nesrazíme

Zimní sporty
Padá chladné husté peří,
konečně už, děti, sněží.
Všechno pokryl bílý sníh,
pojďme jezdit na saních.
Hurá děti na kluziště,
zamrzlo nám celé hřiště.
Kdo má lyže, lyžuje,
kdo má sáňky, sáňkuje.

Vločka
Volá vločka vločku,
ať prý na ni počká,
že neví, kam padá,
má zavřená očka.

Kolektiv Mateřské školy U Dvou sluníček přeje Vám všem
hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti v novém roce

2020

m
á
z
a
v
ř
e
n
á
o
č
k
a
.
S
r

VÍTEJTE V NAŠÍ ŠKOLIČCE
Leden 2020
www.msslunicka.cz

Poděkování:
Poděkování všem rodičům za krásné dárky nejen pro děti, ale i našemu kolektivu, které
moc potěšily a zahřály u srdíčka a i vehnaly pár slziček do očí.
Za vše moc a moc děkujeme, a vážíme si toho.
Kolektiv MŠ 😊
Narozeniny slaví:
Rozárka, Terezka, Adámek - všechno nejlepší od srdíčka přejí dvě sluníčka 😊
Akce v měsíci lednu 2020:
Hlavní téma: „Mrazíci na okna malují, sluníčka se radují“
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„Tři králové“ – seznámení s tradicí
„Pohádkové radůstky“ – zábavné
vystoupení M. V. Hakla a L. Lujkové
„Pohádkový karneval“

09:15

MŠ

„Návštěva kamarádů z 1. třídy ZŠ“
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Za
bytovkami

„Zimní olympiáda“

Odpolední návštěva školní družiny
Úterní odpoledne patřilo předvánoční návštěvě školní družiny při ZŠ Brněnec, spolu s paní
vychovatelkou Milenou Kutlákovou.
Školáci přinesli p. učitelkám různé vánoční výrobky, školkové děti předaly paní vychovatelce
svícínek, přáníčko a domácí balzám na rty. Po přivítání, s přáním veselých Vánoc,
následovalo tradiční skupinové hraní. Děvčata si nejčastěji vykreslovala omalovánky s
vánočními motivy, kreslila nebo razítkovala. Chlapci si stavěli z různých stavebnic. Děti také
hrály s p. učitelkou vánoční pexeso, prodávaly v obchůdku a v kuchyňce připravovaly různé
dobroty.
Děkujeme školní družině za návštěvu a za celkovou spolupráci a těšíme se na další shledání
v novém roce.
Barbora Venclová
SV. BARBORA – LIDOVÁ TRADICE
Ve středu 4.12. naši školičku navštívila sv. Barborka.
Děti se sešly ve třídě zelených sluníček, kam sv. Barbora přišla. Sv. Barbora přišla v
krásných bílých šatech.
Děti sv. Barboru krásně přivítaly. Sama sv. Barbora se dětem představila a seznámila je se
svým příběhem. Když děti velmi pěkně naslouchaly, tak je sv. Barborka obdarovala sladkostí
a větvičkou „barborky“ ze zlatého deště.
Děti pěkně poděkovaly za návštěvu a rozloučily se.
Barbora Zeráková

Divadélko Jó - Jo – Rampouchová pohádka
Ve čtvrtek před obědem za námi přijelo naše nejoblíbenější divadlo Jó-Jo, tentokrát se zimní
Rampouchovou pohádkou.
Pohádka začínala na podzim. Jako první se objevil havran, poté další lesní zvířátka jako třeba
veverka, svišť, zajíček a divoká prasátka. S příchodem andílka a čerta nastala zima. Zde už se nám
představil Děda Rampoušek, Babice Metelice a jejich mazlíček Mrož Ambrož. S mrožem si děti
zacvičily rozcvičku, s babičkou a dědečkem za pomoci básničky s pohybem přivolávali meluzínu.
Avšak aby mohla začít ta pravá zima, bylo zapotřebí vyhledat kluky Mrazíky. S Mrazíkama byla
velká legrace, kreslili dětem na okna různé obrázky a děti poznávaly, o jaké obrázky jde. Zima
nakonec opravdu začala vládnout a to se vším, co k ní patří. Najednou bylo všude bílo, z divadélka
visely rampouchy, svítila světélka, děti prolézaly sněhovým tunelem, klouzaly se po sněžných
stopách a dokonce si zahrály i koulovačku. Hodný havran na závěr dětem nabídl bonbonek.
Pohádku si užily nejen děti, ale i my dospělí. Mockrát děkujeme a těšíme se zase příště.
Barbora Venclová
„Svatá Lucie“
Jako každý rok 13. prosince slaví svátek všechny Lucie. Proto si děti tuto tradici také připomněly v
MŠ U Dvou sluníček. V pátek ráno paní učitelka Jaruška děti seznámila s tradicí, která se váže ke
Sv. Lucii. Děti se dozvěděly, že Lucky chodily zahalené v bílém oděvu, na hlavě měly bíle čepce, na
nose zobák a obličej měly od mouky. Jejich úkolem bylo kontrolovat přadleny, aby nepředly a
jestli některá přadlena zákaz porušila, byla potrestána tak, že jim Lucka prádlo pomačkala. Také
Lucky kontrolovaly domácnosti před Vánocemi, zda jsou uklizené.
Sv. Lucie přišla také dopoledne za dětmi na návštěvu. Paní učitelka Lucka se převlékla za Sv. Lucii,
povídala si s dětmi o tradici, zkontrolovala, jak děti mají uklízenou třídu, a na závěr dostal každý
čokoládový penízek pro štěstí. Na závěr se Lucie s dětmi rozloučila a prý zase přijde příští rok
zkontrolovat, jak si děti po sobě uklízí.
Lucie Klapušová
Mikulášská nadílka
Ve čtvrtek 5.12.2019 přišel k nám do MŠ U Dvou sluníček Mikuláš, anděl a čert. Když děti slyšely
cinkat řetězy, zbystřily a některé se i trochu začaly bát. Po jejich příchodu ale čerti sledovali děti
spíše z povzdálí a dohlíželi na to, aby děti byly hodné. Mikuláš s sebou měl knihu hříchů, kde mě
napsáno, jak jsou děti hodné. Každé dítě zarecitovalo básničku nebo zazpívalo písničku. Kdo měl
strach, pomohli mu ostatní. Každý dostal za odměnu balíček.
Na konec se všichni společně vyfotili. Děkujeme žákům ze Základní školy, kteří za námi přišli v
podobě andílků, čertů a panu účetnímu Martinovi za Mikuláše. Budeme se těšit zase příští rok.
Klapušová Lucie

