
Básničky 

 

Prosinec 

 

Prosí, prosí prosinec 

sněhuláka o hrnec. 

A krmítko o zobání 

ptáčci mu vše vyzobali. 

Děti mají nejraději, 

když před čerty utíkají. 

A těší se na Vánoce 

a pak nashle – v novém roce! 

 

Andílek 

 

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. 

 

Sníh 

 

Tak už zase padá z nebe 

to, co nás tak hrozně zebe. 

Tak už zase padá sníh, 

pojedeme na saních. 
 

Budeme se koulovat, 

Postavíme sněžný hrad. 

Až nám bude velká zima, 

U kamen nám bude prima. 

 

Vánoce 

 

Já mám z Vánoc nejraději, 

když se doma všichni smějí. 

Když se kapří mrskají 

a prskavky prskají. 

Píšu Ti, andílku 

  

Píšu Ti andílku prstem na peřinku 

Psaníčko do nebe:  

                  chraň tátu, maminku. 

 

Dobrému člověku hodně lásky 

dávej, 

Koho mám nejradši,  

                   chránit nepřestávej. 

 

Vánoční stromeček 

 

Vánoční stromeček  

v pokoji stojí, 

děti ho po roce  

svátečně strojí. 

 

Nahoru hvězdičku, 

doprostřed andílka, 

dolů jen maličko, 

tam bude nadílka. 

 

 

Cvičeníčko 

 

Bim bam zvoneček,  

cvičí každý chlapeček. 
  

Cinky linky rolnička,  

cvičí každá holčička.  

 

Za oknem 

 

Za oknem se vločky honí,  

zvonky v dálce tiše zvoní. 

 

A stromečky v naší zemi, 

Sladce voní Vánocemi. 

 

 

 

U stromečku 

 

Venku fouká, je tam zima, 

doma svítí stromeček. 

 

Zdobili jsme, zpívali jsme,  

bude pod ním dáreček.  

 

Poslouchej, už zvonek cinká, 

Kdopak tady asi byl? 

 

Pro mě, maminku, pro 

tatínka,  

hodně dárků nadělil… 

 

Jablíčko 

 

Vánoční stromeček zavoněl v 

pokoji,  

maminka u stolu jablíčko 

rozkrojí. 

 

A když ho rozkrojí uvidí 

hvězdičku,  

která nám přinese zdraví 

trošičku. 

 

 
 

 

_________________________________________________________________ 

Aktuality, fotečky a články na našem sluníčkovém webíku: 

www.msslunicka.cz 
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VÍTEJTE V NAŠÍ ŠKOLIČCE 

Prosinec 2021 

www.msslunicka.cz 



Poděkování: 

Děkujeme všem rodičům a přátel naší MŠ z celého srdce za spolupráci a vstřícnost, přejeme 

všem krásné Vánoce, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, ať jsme všichni zdraví a laskaví 

jeden k druhému v celém novém roce. 

                                                                           Kolektiv MŠ U Dvou sluníček 

Narozeniny slaví:  

Martínek V., Damiánek., Matylka, Štěpánek. 

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší.       

 

Akce v měsíci prosinec 2021: 

 

Hlavní téma: Co skrývá paní Zimička, to dětem poví sluníčka. 

 

03.12. 09:15 MŠ „Sv. Barborka“ - seznámení s tradicí   

06.12. 09:15 MŠ „Mikulášská nadílka“ 

09.12. 09:15 MŠ „Vánoční pečení perníčků a lineckého cukroví“  

10.12. 09:15 MŠ „Vánoční dárečky“ - dílničky 

13.12. 09:15 MŠ „Sv. Lucie“ – seznámení s tradicí 

15.12. 09:15 MŠ 
„Vánoční přáníčka“ – pracovní a výtvarná 

činnost 

16.12. 09:30 MŠ „Vánoční svícny“ – dílničky pro děti 

17.12. 09:00 MŠ 
„Jezulátko se nám narodilo“ – hudebně-

pohybové vystoupení 

20.12. 
dopol

edne 
MŠ „Vánoční nadílka“ 

 

SVATOMARTINSKÝ TÝDEN V NAŠÍ ŠKOLIČCE U DVOU SLUNÍČEK 

 

V týdnu 8.-12.11.2021 se v naší školce konal „Svatomartinský týden“. 

 

V pondělí jsme začali společným tvořením lampionků – lucerniček. Také jsme děti seznámili s 

tím, co nás celý týden čeká – příběh, písničky a básničky o sv. Martinovi. 

V úterý ráno jsme si s dětmi procvičili jemnou motoriku při stříhání, trhání, mačkání a lepení 

„Svatomartnské husy“. Odměnou pro nás bylo divadlo JOJO s pohádkou: ,,O sněhovém 

nadělení, které mají děti velice rády. Divadlo, jako vždy, překvapilo krásnými loutkami, 

kulisami, zábavným a originálním dějem, do kterého se děti aktivně zapojily a ve kterém se 

seznámily se zimním obdobím. 

Za představení i profesionální přístup moc děkujeme a těšíme se na další setkání. Ve středu 

jsme si s dětmi zahráli na pekaře a připravili si svatomartinské rohlíčky. Každé dítko si 

udělalo svůj originální rohlíček. Ve čtvrtek si děti příběh o Martinovi zahrály. Popřáli jsme k 

svátku Martinům. Na závěr jsme celý týden ukončili rozsvícením lucerniček. 

 

Iva Kunková 

  Halloweenský karneval 

 

I přesto, že Halloween letos připadl na neděli, nezapomněli jsme pro děti uspořádat v 

pondělí Halloweenský karneval. Ve školce vyzdobené dýněmi, duchy, kočkami a dalšími 

tematickými motivy byla pro děti po podzimních prázdninách nachystaná promenáda v 

maskách, stanoviště s úkoly a halloweenské pohoštění s diskotékou. 

 

Děkujeme rodičům za úžasné masky pro děti, některé kostýmy byly opravdu nápadité. 

Ostatně, můžete se přesvědčit sami na fotografiích. Děti plnily následující disciplíny: hod 

malým míčkem na dýni, skládání puzzlí s halloweenskými motivy, chůze s malým míčkem na 

lžíci mezi dýňovými lampiónky, hledání kaštánků v nádobě s listím, procvičovaly také 

mimiku obličeje na dýňových obrázcích a podle hmatu hledaly plastového pavoučka v 

hmatové krabici. Děkujeme také p. Boucníkové za upečené linecké dýničky a p. 

Charouzové za legrační sušenkové prstíky. 

 

Barbora Venclová, DiS. 

 

Adventní tvoření 

 

Pátek před první adventní nedělí patřil výrobě adventních věnečků do tříd, věnce na dveře 

školky a vánočních truhlíků do oken. 

 

Před tvořením si děti společně s p. učitelkami sesedly do velkého kruhu, kde jsme si 

povídali o Adventu a o všem, co k němu patří. Děti vyprávěly, zda mají doma již připravený 

věnec a jak můžeme trávit čas v adventním čase. Z jedlových větviček poté p. učitelky 

vyrobily věnce, děti pomáhaly s výběrem ozdob a se správným počtem svíček. Některé děti 

pomáhaly s výrobou vánočních truhlíků, do kterých zapichovaly větvičky. 

 

Za doprovodu vánočních písní a koled nám šla práce krásně od ruky, a zřejmě jsme našim 

adventním tvořením přivolali i první sníh, na který děti čekaly již od samého rána. 
 

Venclová Barbora, Dis. 

 

 

 


