
Básničky 

 

 

Ovoce a zelenina 

  

Ovoce a zelenina,  

to je zdraví, to je síla,  

kdo jí hrušky , ředkvičky,  

bude zdravý celičký. 

 

Mikuláš 

 

Mikuláš zvoní, cinká,  

nakukuje do okýnka. 

Nakukuje sem a tam,  

možná že on přijde k nám. 

 

Za ním letí andělíček,  

dětem nese dobrot košíček,  

od nebíčka nese klíč 

a ty čerte ty jdi pryč.  

 

Anděl 

 

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. 

 

Sv. Martin 

 

Jede  Martin na koníčku,  

slyšíš cinkat podkovičku. 

Podkovičky pěkně zvoní, 

po nebi se vločky honí. 

Pole, louky budou bílé, 

do Vánoc je jenom chvíle.  

 

 

 

Já mám 

 

Mám dvě očka na koukání,  

A dvě uši k poslouchání,  

Dvě nožičky na běhání  

A dvě ruce na mazlení. 

 

Vrána nese novinu 

 

Vrána nese novinu, 

chystejte se na zimu. 

Schovejte se do chaloupek, 

ať z vás není vidět chloupek. 

 

Zavřete dveře na petlice, 

přijde velká metelice. 

A tak všechna zvířátka 

utíkala za vrátka. 

 

Listopad 

 

Listopad, listopad, 

vítr fouká do zahrad. 

Padá listí z jabloní, 

Martin jede na koni. 

 

Neposlušný Petřík 

 

Neposlechl mámu Petřík, 

neoblékl si svůj svetřík. 

Hlava bolí, je mu zima, 

přemohla ho snadno rýma 

Teď tu leží celý den, 

ven může až za týden. 

 

Lesní zvířátka 

 

Medvěd, zajíc, vlk a liška 

po lese si běhají. 

V zimě chtějí plná bříška, 

potravu si hledají. 

 

Tuhle kořen, támhle šiška, 

do zásoby schovají. 

V pelíšku se v teple schoulí, 

zimu v klidu přečkají. 

 

Svatomartinská 

 

Padá listí z jabloně, 

zima už je ve dveřích. 

Martin sedá na koně, 

přiveze nám bílý sníh? 

Teplá bunda, rukavice, 

ať nám není zima! 

Uši schovat pod čepice, 

venku číhá rýma! 

_________________________________________________________________ 

Aktuality, fotečky a články na našem sluníčkovém webíku: 

www.msslunicka.cz 
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Poděkování: 

Velké poděkování rodičům za vstřícnost a dodržování "Nevstupování do prostor MŠ". 

Prosím rodiče, kteří platí úplatu za předškolní vzdělávání aby byla uhrazena do 15 - tého dne 

v měsíci a stravné do 20 - tého dne v měsíci. 

Prosíme rodiče, aby nenosily hračky do MŠ. 

Děkuji. Jarmila Homolková 

Snad se budeme moci setkat 24.11. v naší MŠ, kde si společně s dětmi můžete vyrobit věnec 

na "Advent". 😊 

 

Narozeniny slaví:  

Viktorka, Lukášek, Zuzanka. 

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší.       

 

Akce v měsíci listopadu 2021: 

 

Hlavní téma: Sluníčka jdou s listím spát, nechají si něco zdát. 

 

1.11. 
dopol

edne 
MŠ 

„Halloweenský karneval“ – prosíme o tématické 

masky 

3.11. 11:00 MŠ „Vánoční focení“ – prosíme o nahlášení série 

9.11. 10:45 MŠ „O sněhovém nadělení“ – divadelní soubor JOJO 

11.11. 9:15 MŠ „Svatý Martin“ – seznámení s lidovou tradicí 

16.11. 9:00 MŠ „Kouzelník v MŠ“ – vystoupení Jiřího Krejčího 

19.11. 9:30 MŠ „Dopravní výchova“ s paní policistkou 

24.11. 15:15 MŠ 
„Odpolední tvoření s rodiči“ – výroba adventních 

věnců 

26.11. 9:15 MŠ 
„Advent“ – seznámení s tradicí, výroba věnečků do 

tříd 
Divadélko Jojo 

 

V pondělí 27.9.2021 k nám do školičky U Dvou sluníček přijelo naše nejoblíbenější divadýlko 

JOJO, všichni jsme se na představení velmi těšili. 

 

Představení probíhalo před obědem, tedy děti nejprve měly připravený program dopoledne 

od paní učitelky, poté jsme se šli vyvětrat na vycházku a v ten správný čas jsme mohli 

usednout na židličky a připravené představení , Palečkovo dobrodružství, mohlo začít. Celý 

příběh byl o známém chlapci Palečkovi, při kterém si děti procvičily lesní zvířátka, zahrály si 

na štěrchátka z makovic, zopakovaly si barvičky, ovoce a zeleninu, seznámily se s ročním 

obdobím podzim, procvičily si rozložení slov na slabiky a starší děti první písmeno ve slově a 

hláskování. Tím se děti na celý děj lépe soustředily a byly zapojeny aktivitami, které je 

ledasčemu naučily, zopakovaly/procvičily co již znaly. 

 

Z celého srdce moc děkujeme divadlu JOJO za profesionálně a důsledně propracované 

představení s krásnými loutkami a kulisami, které děti moc zaujaly. Dětem i jejich rodičům 

přeji pěkné podzimní dny.                                                                            Iva Kunková 

  Výpravná cesta za strýčkem Podzimem 

 

Dnes ráno přišla do naší školky velká obálka s dopisem od strýčka Podzima. V dopise stálo, 

že je pro nás nachystaná podzimní výpravná cesta plná zábavných úkolů. Správnou cestu 

prý poznáme podle šipek a barevných fáborek. 

 

Děti tedy na nic nečekaly, oblékly se a společně jsme se vydali na cestu směr Bělá nad 

Svitavou. Na chodníku byly opravdu nakreslené šipky, které nás dovedly až k prvnímu 

úkolu. Po splnění jsme pokračovali do kopce podle zelených a oranžových fáborek dál mezi 

zahrádkami a na konci jsme zjistili, že strýček Podzim si pro nás připravil dohromady 11 

úkolů, které jsme všechny poctivě společnými silami zvládli. Mezi úkoly se objevilo 

například poznání ovoce a zeleniny na kartičkách a následný rozklad slov na slabiky, zpěv 

písní „Vyletěl si pyšný drak“, nebo „Cib, cib, cibulenka“. Strýček Podzim si děti vyzkoušel i 

v tancování na píseň „Měla babka“, nebo v recitaci v říkadle: „Hruška na zem padala“. 

Využili jsme i přírodnin, a to ke stavbě geometrických tvarů a domečků pro lesní skřítky. 

 

Po úspěšném splnění všech úkolů čekala na děti ve školce odměna v podobě balíčků se 

zdravými dobrotami. 

 

Venclová Barbora, DiS 

 

 

 

Ovocno-zeleninové dílničky 

 

Ve středu 6.10.2021 se v naší školičce U Dvou sluníček konaly tradiční ovocno- zeleninové 

dílničky. 

 

Kalendář i příroda nám oznámili, že k nám již neodkladně dorazil PODZIM. A jelikož nám s 

sebou přináší nemalé dary, rozhodli jsme se s dětmi připravit dobrůtky z nich. Paní 

ředitelka Jaruška s dětmi připravila pizzu, paní učitelka Barunka V. s dětmi mixovala těsto 

na banánové muffiny a poté je plnili do košíčků a přichystala smoothie, paní asistentka 

Pavlínka s dětmi strouhala mrkev s jablíčkem a já jsem s dětmi válela těsto na špenátový a 

jablečný štrůdl. Děti měly z činností velikou radost, každé si vyzkoušelo dle libosti, na co 

mělo chuť a náladu. A výsledek nechám ohodnotit děti a vás, jejich blízké, z vzorků, které 

si každé dítě odneslo domů na ochutnání. 

 

Z celého srdce moc děkujeme všem rodičům , kteří nám jakkoli přispíváte k chodu naší 

školky. Dětem děkujeme, že nás každý den učíte a zdokonalujete v našem poslání. Ať máte 

všichni krásné, barevné podzimní dny a nezapomeňte se občas se svými dětmi vrátit do 

dětství, rychle to utíká. 

 

Iva Kunková 

 


