
Básničky 

 

Koblížky 

 

Velkou mísu na stůl dáme, 

těsto si v ní uděláme, 

mouku, mléko, vajíčko, 

ještě kvasnic maličko. 

 

Země 

 

Naše Země ta se točí, 

i když nemá nožičky, 

zvesela si neposkočí,  

shodila by hvězdičky. 

 

Masopust 

 

Trubka troubí, vytrubuje, 

s bubínkem nám oznamuje, 

Masopust zas přišel k nám, 

ten rej masek dobře znám. 

Medvěd s dětmi radost mají, 

muzikanti k tanci hrají. 

 

Mamut 

 

Zmrzlou tundrou mamut 

capa, 

vytáhl si špatný los. 
Konec rodu nevyčmuchal, 

přestože měl dlouhý nos. 

 

Únor 

 

Únor, to je měsíc ptáků, 

chtějí něco do zobáku. 

První, druhý, třetí, 

ke krmítku letí. 

 

Masopustní koblížky 

 

Pojďte děti k nám do spížky, 

zaděláme na koblížky. 

Smíchej mouku, vejce, sůl, 

už je toho těsta půl. 

Přidáme i kvasnice, 

ať je ho co nejvíce. 

Koblížek pak uválíme, 

na plotně ho usmažíme. 

Potom toho koblížka, 

dáme pěkně do bříška 

 

Rukavice 

 

Nasaďte si rukavice, 

přijdou velké fujavice. 

A na hlavy čepice, 

ty nám přece sluší, 

zahřejí nás velice, 

nezmrznou nám uši. 
 

 

 

Mimozemšťan  

 

Podívej se na oblohu, 

možná támhle někde v rohu 

stojí mimozemský kluk 

a dělá na nás kuk! 

Kouká na nás z velké dálky, 

oči má jak dva korálky. 

Na hlavě dvě anténky, 

skrz ně chytá myšlenky. 

 

_________________________________________________________________ 

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 únoru slaví narozeniny: Nelinka, Ondrášek, Agátka, Magdička, Šárinka, Ivanka, Natálka, 

Sofinka, Renatka. Všem oslavencům moc blahopřejeme.       

 

 

Akce v měsíci únoru 2021 

 

09.02. 09:15 MŠ "Zápis na nečisto" pro předškoláky 

11.2, 

12.2.. 

06:00 – 

14:30 
MŠ 

"Informativní schůzka" -  konzultační 

hodiny pro rodiče předškoláků dle domluvy 

26.2. 09:15 MŠ "Masopustní karneval" s koblížky 

"Zimní olympiáda" - dle počasí. Prosím o dostatek oblečení pro 

děti. Děkuji. 

Poděkování všem rodičům za spolupráci, vnímavost.  

„Perníková chaloupka“ – divadlo JOJO 

 

V pátek 22. ledna jsme ve školce přivítali Divadlo JOJO s pohádkou „Perníková chaloupka“. 

 

Děti se bavily u netradičního provedení klasické pohádky už od samého začátku. Nejprve se 

seznámily s tatínkem dřevorubcem a poté s hlavními postavami Mařenkou a Jeníčkem. 

Pohádka byla doplněna spoustou zábavných činností pro děti. Vyzkoušely si např. chrochtat 

jako divoké prase nebo se polechtat po těle, … Nakonec také pomáhaly Jeníčkovi a Mařence 

plnit úkoly, aby se zachránili před dědkem Perníkem. 

 

Jak to v pohádkách bývá, tak všechno dobře dopadlo a Mařenka s Jeníčkem se vrátili v 

pořádku domů. 

 

Představení se nám moc líbilo, a tak jsme za něj poděkovali velkým potleskem a těšíme se na 

další. 

Karásková Barbora, DiS. 

  Tradice Tři králové 

 

Dne 6.1.2021 se děti ráno přivítaly, nasvačily, zacvičily si, usadily na židličky ve třídě 

zelených sluníček a netrpělivě čekaly na návštěvu, která měla ten den přijít. Kolem půl 

desáté někdo zaťukal na dveře a do třídy vešli tři osoby- Tři králové- Kašpar, Melichar a 

Baltazar. V ruce nesli dary pro čerstvě narozené chudé miminko- Ježíška, který přišel na 

svět, aby nám všem lidem přinesl radost, lásku a požehnání. Kašpar Ježíškovi donesl myrhu, 

zázračnou mast pro uzdravení, Melichar zlato a Baltazar kadidlo. Položili Ježíškovi dary k 

jesličkám a poklonili se mu. Společně s dětmi zazpívali písničku ,,My tři králové jdeme k 

vám“ a na dveře napsali K+M+B 2021, aby všichni v domě byli celý rok zdraví a spokojení. 

 

Druhý den děti ze třídy oranžových sluníček dramaticky a hudebně secvičily příběh Tří 

králů pro kamarády ze zelených sluníček. Představení se jim moc povedlo a děkujeme všem 

za spolupráci. 

 

Iva Kunková 

 

 

Pohádkový karneval 

 

Lednové dny připadají, podle našeho vzdělávacího programu, pohádkám, a proto jsme 

dětem ve středu 13.1.2021 uspořádali „Pohádkový karneval“. 

Děti se ustrojily do různých pohádkových kostýmů. Mohli jsme vidět děvčata převlečená za 

různé princezny a víly. Nechyběla také čarodějnice, či dvě pirátky. Chlapci se přestrojili za 

různá povolání – policista, kuchař, hasič. Objevila se také zvířátka jako beruška, žabičky, či 

kocourek. Za zmínku stojí také sněhuláček Olaf, huňatý čert, kostlivec, indiáni, nebo 

Mašinka Tomáš. 

Ve třídě oranžových sluníček probíhala promenáda masek a třída mladších dětí a ložnička 

sloužily k plnění pohádkových úkolů. Děti byly rozdělené do šesti skupinek, podle barev, z 

nichž každá měla svoji kapitánku. P. ředitelka s p. učitelkou Barunkou K. se přestrojily za 

indiánky, p. asistentka Andrejka za čarodějnici, druhá p. asistentka Pavla zvolila kostým 

babičky, p. učitelka Ivča se převlékla za šášu a moje maličkost za baletku. Děti plnily 

následující úkoly: navlékání korálků, hledání korálky v mouce, poslech pohádkových melodií 

a poznávání pohádek na obrázcích, hod míčkem na šášu, přenos míčku na tácku a jízda „na 

koni“ mezi kužely. 

Za splnění všech disciplín obdržely děti odměnu v podobě pamětního listu, ovocného 

pitíčka a Brumíka. Pohádkové dopoledne jsme zakončili první bobovačkou v areálu za 

bytovkou v Brněnci. 

                                                                                                     Barbora Venclová 

 

 


