
Básničky 

 

Strýček Podzim 

 

Strýček Podzim už je tady, 

mrkne očkem do zahrady: 

„Zelenino zelená, 

pročpak nejsi sklizená? 

 

Nastanou podzimní deště, 

plískanice, nepohoda, 

jestli budeš v hlíně ještě, 

odnese tě asi voda.“ 

 

 

Ježek 

 

Já jsem ježek malinký, 

mám na sobě bodlinky. 

I když malé nožky mám, 

rychle s nimi utíkám. 

A pak když se unavím, 

do listí se posadím. 

 

Draci 

 

Mámo, táto, draci letí. 

Letí, letí do nebe. 

První, druhý i ten třetí 

usmívá se na tebe. 

 

 

Dešťové kapičky 

 

Dešťové kapičky, 

dostaly nožičky. 

Ťapaly po plechu, 

dělaly neplechu. 

Kocour spal v okapu, 

spadly mu na tlapu. 

Jé, ten se polekal, 

vyskočil a utíkal. 

Hruška na zem padala 

 

Hruška na zem padala, 

tlesk, plesk, bum. 

 

Ježečkovi na záda, 

tlesk, plesk, bum.  

 

Ježeček se zlobil moc,  

tlesk, plesk, bum.  

 

Celou hrušku za to sned,  

tlesk, plesk, bum. 

 

 

Kaštany 

 

Kde se vzaly, tu se vzaly,  

z pelíšku se vyklubaly, 

tmavohnědé kaštany.  

Podzim už je tu s námi.  

 

 

Veverka 

 

Veverka, Čiperka  

sbírá sladká jadérka. 

 

Nosí si je do pelíšku,  

Oříšky a velkou šišku. 

 

Veverka, Čiperka  

sbírá sladká jadérka. 

 

Hop a skok, hop a skok, 

Vevečák s ní drží krok. 

 

 

 

Dešťové kapičky 

 

Dešťové kapičky  

dostaly nožičky. 

Ťapity, ťap.  

 

Běhaly po plechu, 

dělaly neplechu. 

Ťapity, ťap.  

 

A kdo měl deštníček, 

zmokl jen krapíček,  

Kapity, kap.  

 

Sluníčko svítílo,  

kapičky sušilo,  

Kapity, kap.  

 

_________________________________________________________________ 

Aktuality, fotečky a články na našem sluníčkovém webíku: 

www.msslunicka.cz 
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Poděkování: 

Poděkování všem rodičům za hygienické potřeby a papíry, ovoce, zeleninu. 

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

Kolektiv MŠ 😊 

 

Narozeniny slaví:  

Kaj, Matýsek, Karolínka - všechno nejlepší od srdíčka přejí dvě sluníčka       

 

Akce v měsíci říjnu 2021: 

 

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

 

1.10. 8.30 MŠ Podzimní výprava na Rozhraní 

05.10. 09:30 
Okolí 

MŠ 

„Výpravná cesta za strýčkem Podzimem“ – 

okolí MŠ s plněním úkolů 

06.10 09:00 MŠ „Ovocno – zeleninový den“ – pracovní dílničky 

12.10. 09:00 MŠ 
"Na shledanou, milí ptáčci" – hudebně – taneční 

program Veronika Vičarová 

13.10. 15:30 

Odch

od od 

MŠ 

„Drakiáda“ – pouštění draků s rodiči na 

Vyhlídce 

Bude 

upřesněno 
MŠ 

Vánoční foto – cena balíčku 390,- Kč celé serie, 

viz. leták a průzkum zájmu 

27.10. 09:15 MŠ 
„Čarování s dýněmi“ - výtvarné a pracovní 

dílničky 

29.10.  MŠ „UZAVŘENA“ 

Maňáskové divadélko Šternberk 

 

V pátek 3.9.2021 k nám do školičky U Dvou sluníček přijelo Maňáskové divadlo Šternberk, 

všichni jsme se na představení moc těšili a tím i zahájili nový školní rok 2021/2022. 

Po svačince jsme si s dětmi pověděli, jak se při divadelním představení chováme, vše jsme 

připravili, abychom se mohli posadit na židličky a představení mohlo začít. Na začátku nás 

přivítala dvě kuřátka, chlapeček a holčička, která nás provázela celým představením a při 

malých přestávkách zpívala spolu s námi známé lidové písničky. Shlédli jsme tři pohádky- 

Budka v poli, O Budulínkovi a Máša a medvěd. Všechny tři pohádky byly i trochu výchovné a 

ukázaly nám, že nejen dobro vítězí nad zlem, ale hlavně rodina, přátelství a pomoc jeden 

druhému vítězí nad samotou a smutkem. 

Z celého srdce moc děkujeme divadlu Šternberk. Dětem i jejich rodičům přeji pěkné dny, 

aby děti byly co nejméně nemocné a v naší školičce se jim líbilo. 

 

                                                                                                             Iva Kunková 

 

                                                                                

  Uspávání sluníčka 

 

Strýček Podzim už nám zaťukal na vrátka, a tak nám v pátek 24.9.2021 nezbývalo nic 

jiného, než se s dětmi rozloučit se sluníčkem. Akce s názvem „Loučení se sluníčkem“ se 

stala v naší školce již tradicí pořádanou vždy na konci září. 

 

Děti si vyrobily každý své vlastní sluníčko. Mladší děti ze třídy zelených sluníček si sluníčka 

pokreslily pastelkami a ozdobily razítky a starší děti z oranžových sluníček procvičovaly 

stříhání, využily voskovky a fixy. Hotová sluníčka jsme poté zabalily do velké krabice s 

adresou: Do teplých krajin 24. 

 

S dětmi jsme si vysvětlily, proč se vlastně sluníčko ukládá ke spánku, zopakovaly jsme si 

znaky podzimu a zazpívaly si „Sluníčko, sluníčko“. Nakonec děti sluníčkům popřály 

šťastnou cestu, přidaly poštovní razítko a sluníčkový balík jsme společně zanesli do 

Moravské Chrastové na poštu. Paní pošťačka dětem slíbila, že balíček pošle na 

požadovanou adresu, a že na jaře máme sluníčka opět očekávat.  

 

Děkujeme za spolupráci poště v Moravské Chrastové a přejeme všem krásné podzimní 

dny. 

 

                                                         Venclová Barbora, Dis. 

 

 

„Sluníčková olympiáda“ 

 

 „Sluníčková olympiáda“ byla naplánována na středu 22.9.2021. Bohužel nám počasí 

nepřálo, tak jsme ji o jeden den posunuli. Konala se tedy ve čtvrtek. Už od rána se na nás 

sluníčko usmívalo a lákalo nás svými paprsky ven. Po svačince jsme si o olympiádě povídali, 

co vše nás čeká – jak budeme rozděleni, jaké disciplíny na nás čekají, co bude po skončení 

olympiády a hlavně jsme si nezapomněli zopakovat pravidla bezpečnosti, která jsou nejen u 

sportu moc důležitá. Při příchodu na hřiště se děti nejprve proběhly v doprovodu bubínku, 

poté běhaly za mnou, zacvičily si „Sluníčkovou rozcvičku“ a zazpívaly  „Hymnu MŠ“. Po 

splnění této „malé disciplíny“ byly děti rozděleny do družstev. Ukázala jsem dětem, co vše 

a jak se bude plnit.  Za svůj výkon jsem byla obdarována velkým potleskem. Poté se děti 

postupně se svými učitelkami rozcházely k různým disciplínám, které si několikrát 

s nadšením zopakovaly. 

 

Závěrem si všichni zahráli hudebně – pohybovou hru: „Zajíc ve své jamce“, kterou si 

všichni s velkým úsměvem užili. A co bylo dál? Přece předání „Sluníčkových medailí“, 

posilnění mléčným řezem a pomerančovým pitíčkem. Diplom si děti odnášely při odchodu 

domů 

. 

„Sluníčková olympiáda se moc povedla“, my i děti jsme byli opravdu sehraní sehrané a 

sluníčko se na nás usmívalo a hřálo svými paprsky. 

                                                                                                                                      

Jarmila Homolková 

 

 


