
Básničky 

 

Leden 

 

Leden, leden, 

přikryl vodu ledem, 

a kde včera byly louže, 

tam to dneska pěkně klouže. 

 

Rampouch 

 

Rampouch visí ze střechy 

a vymýšlí neplechy. 

Má však zmrzlé nožičky, 

hlavičku i ručičky, 

a tak jenom viset musí, 

kdo chce, ať to taky zkusí. 

 

Sněhulák 

 

Ententýky, dva uhlíky, 

velká mrkev jako nos. 

Sníh nás láká, havran kráká, 

nemá boty, chodí bos. 

 

To to zebe 

 

To je zima, to to zebe, 

když padají vločky z nebe. 

Obléknem si rukavice, 

bundy, šály i čepice. 

Vyjdem mezi paneláky, 

budem stavět sněhuláky. 

 

Na saních 

 

Na kopci se třpytí sníh, 

děti jezdí na saních. 

Tváře mají červené, 

nos i uši studené. 

Nikomu to nevadí, 

dál ve sněhu dovádí. 

 

Princeznička na bále 

 

Princeznička na bále, 

poztrácela korále. 

 

Její táta, mocný král, 

Honzíka si zavolal. 

 

Honzíku, máš na mále! 

Přines nám ty korále! 

 

Honzík běžel za hory, 

nakopal tam brambory. 

 

Vysypal je před krále, 

tu máte ty korále. 

 

Větší už tam neměli, 

snědli je už v neděli. 

 

Povídám pohádku 

 

Povídám, povídám pohádku, 

že pes přeskočil hromádku. 

Povídám, povídám druhou, 

že teče voda struhou. 

 

Povídám, povídám třetí, 

že na peci spaly děti 

a když se vyspaly, 

krajíc chleba dostaly. 

 

Na tři krále 

 

Na tři krále za vesnicí, 

bloudí sněhem koledníci. 

 

Šlapy, šlapy, šlápoty, 

pletou se jim do noty. 

 

Ťuky, ťuky, už tu jsou, 

štěstí, zdraví vinšujou. 

 

 

Mrazík 

 

Mrazík cení zoubky, 

chtěl by do chaloupky. 

Co dovede, to my víme, 

dovnitř si ho nepustíme. 

Ať maluje pěkně venku 

bílé kytky na okénku. 

 

Eskymáci 

 

Aby byli eskymáci v pohodě, 

koupají se každé ráno ve 

vodě. 

A je ovšem jasné předem, 

ve studené vodě s ledem. 

 

Cesta do pohádky 

 

Známe cestu do pohádky, 

hop a už jsme v divadle. 

Jednou tam a jednou zpátky, 

všechno dobře dopadne. 

 

 

_________________________________________________________________ 

Aktuality, fotečky a články na našem sluníčkovém webíku: 

www.msslunicka.cz 
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Poděkování: 

Děkujeme všem rodičům za vzájemnou spolupráci a vstřícnost. 

Děkujme za krásné dárečky nejen pro děti, které zahřály u srdíčka ❤❤ 

Za vše moc a moc děkujeme, a vážíme si toho. 

Kolektiv MŠ 😊 

 

Narozeniny slaví:  

V lednu slaví narozeniny: Pavlínka, Anička, Terezka a Pavluška. Všem oslavencům moc 

blahopřejeme.       

 

 

Akce v měsíci lednu 2021 

 

06.01. 09:30 MŠ „Tři králové“ – seznámení s tradicí 

13.01. 09:15 MŠ „Pohádkový karneval“ 

29.01. 09:45 Za bytovkami „Zimní olympiáda“ 

Všechny akce jsou orientační, sledujte prosím, nástěnky. 

„Tradice sv. Martina“ 

V pondělí 9.11.2020 se děti v naší MŠ začaly seznamovat s tradicí sv. Martina. Na návštěvu za 

námi přišel i pan účetní Martin, který svým jménem k naší tradici patří. Děti mu popřály a 

zapívaly k narozeninám i k blížícímu se svátku. Po návštěvě si vyslechly příběh, povídaly si o 

něm, kreslily omalovánku a seznámily se se vším, co k tradici patří. V úterý se děti těšily, že 

si příběh zdramatizují a budou vyrábět i lucerničky. Během dne si děti stihly i zazpívat s 

doprovodem hudebních nástrojů píseň: „Martin na bílém koni“. Na vycházku jsme se šly 

projít k mlýnským bytovkám, u kterých jsou na zahradě pana Bise husy. Pěkně na nás kejhaly, 

stejně, jako když prozradily úkryt Martina. Ve středu za dětmi přišla paní vychovatelka 

Milena Kutláková, Monika Klemšová a paní asistentka pedagoga Martina Přichystalová. 

Všichni si vzájemně předali dárky a při povídání strávili pěkné chvíle. A už na děti čekala další 

práce – válení a pečení svatomartinských rohlíčků. Pečení měla na starost paní kuchařka 

Ivanka a děti z oranžových sluníček zahrály a zapívaly mladším kamarádům příběh. Poté se 

všichni odměnili úžasnými rohlíčky. Ve čtvrtek si děti zazpívaly a procvičovaly hravě počítání. 

A v pátek jsme si udělali moc pěknou vycházku. V pátek se děti s vyrobenou a rozzářeno 

lucerničkou nechaly vyfotit před budovou školky a pak se vydaly na krásnou procházku na 

Podlesí. 

I když Martin na bílém koni nepřijel, vůbec to nevadilo. Děti byly spokojené, protože měly 

plno zážitků a domů si odnesly krásné lucerničky. 

Jarmila Homolková a kolektiv MŠ 

   

Adventní týden 14. - 18.12.2020 v naší sluníčkové školičce 

 

Třetí adventní týden jsme zahájili velikým pečením vánočního cukroví. Malé děti pomáhaly 

p. učitelkám s přípravou pracen, starší děti vykrajovaly perníčky. Společnými silami jsme 

pak ještě připravili vanilkové rohlíčky a linecké cukroví. V pondělí se také děti seznámily s 

tradicí Svaté Lucie, tajemnou bílou postavou, která přišla zkontrolovat, jestli je v naší 

školce dostatečně uklizeno a vše nachystáno na příchod Ježíška. 

 

Ve středu a ve čtvrtek probíhaly v naší školce dílničky. Děti vyráběly dáreček a přáníčko 

pro své blízké. Dárečkem byl letos zvoneček, vyrobený z malého květináčku a přáníčko se 

skládalo z velké baňky na přední straně a z fotky dětí u školkového vánočního stromečku, 

uvnitř přání. 

 

Vše vyvrcholilo v pátek, v tento den u nás totiž nadělovat Ježíšek. Děti si u stromečku 

zazpívaly koledy a vánoční písničky, rozbalovaly dárky, se kterými se poté hrály a nechyběl 

ani slavnostní oběd v podobě zelné polévky a rybího řízku. 

 

Děti si domů odnesly veškeré své výrobky, k obdarování svých blízkých. Dostaly také svůj 

osobní dárek, fotku z mikulášské nadílky a balíček s vánočním cukrovím. 

 

Děkujeme všem za spolupráci, za dárky pro děti a přejeme kouzelné Vánoce plné klidu, 

pohody a dobré nálady. 

 

Barbora Venclová 

 

„Mik, miku mik, miku Mikuláš“ 

 

Jak to tak bývá, před Vánocemi do všech domovů chodí na návštěvu 3 postavy, které 

zajímá chování dětí. Tyto postavy: „Mikuláš, čert a anděl“, se ptají, zda byly děti hodné, 

poslouchaly maminku, tatínka, paní učitelku, … a zda umějí nějakou básničku nebo písničku. 

Pokud byly děti poslušné, obdrželi balíček plný sladkostí a vitamínů. 

 

Do MŠ přišla tato návštěva v úterý 8.12.2020. Děti věděly, že návštěvu mají čekat, neboť 

plnily úkol z adventního kalendáře a tam to bylo napsané. Některé děti se bály, protože prý 

nebyly příliš hodné. Když zazvonil zvoneček čerta, bylo veliké ticho. Pomalu se otevřely 

dveře a do místnosti vstoupil Mikuláš, anděl a čert, který měl velký pytel. Děti sledovaly, co 

se bude dít. Andílek se zeptal, zda jsou správně ve školce U Dvou sluníček a spolu s 

Mikulášem se postupně seznamovali s dětmi. Děti byly moc šikovné, některé i zpívaly nebo 

recitovaly. Andílek si pobrukoval do rytmu, někdy i tancoval. Kdo chtěl, měl možnost se 

vyfotit. Atmosféra byla moc pěkná, bylo vidět, že se děti malinko bojí, ale neměly koho. 

Proč? Protože čertík byl pouze strašidelný. 

 

Děti byly obdarovány balíčky, které je velice potěšily. 

 

Mikuláš a jeho společníci se společně s dětmi rozloučili, popřáli krásná Vánoce, zamávali si 

a domluvili si setkaní zase za rok. 

 

Jarmila Homolková 

 


