
Básničky 

 

Měsíce 

 

Leden na rampouchy hrál, 

únor posune den dál, 

březen trávu tlačí vzhůru, 

duben barví stromům kůru. 

Květen barevný má fráček, 

červen zpěvavý je ptáček, 

červenec je léto u vody, 

srpen prázdninové příhody. 

Září - škola volá zas, 

říjen podzimní je čas, 

listopad - spí zahrádka, 

prosinec je pohádka. 

 

Tři králové 

 

Tři králové chodí světem, 

snad to, děti, nepopletem. 

Štěstí, zdraví, dlouhé žití! 

Můžete nám přilepšiti? 

Do pytlíčku, do košíčku, 

dejte třeba po jablíčku. 

Cestu dlouhou ještě máme, 

než Ježíška uhlídáme. 

 

Ptáčci 

 
Podívej se na ptáčky, 

prázdné mají zobáčky. 

Do krmítka zrní dáme 

a pak na ně zavoláme. 

Pojďte ptáčci, jídla dosti, 

najezte se do sytosti. 

 

Sněhulák 

 

Velkou kouli uválíme, 

sněhuláka postavíme. 

Místo nosu mrkvičku, 

v ruce drží metličku. 

Až půjdeme večer spát, 

na stráži tu bude stát. 

 

Sněhové vločky 

 

Bílé vločky, hvězdné nebe, 

sotva spadnou, již nás zebe. 

Vločky, vločky, ach to láká, 

postavit si sněhuláka. 

Vločky, vločky, jak jste hbité, 

škoda, že se rozpouštíte. 

 

Zima 

Zima přišla, to to zebe, 

na zem padá snížek z nebe. 

Zítra z rána vezmu sáně, 

zajezdím si z naší stráně. 

Ať je zima, ať je mráz, 

nebojí se žádný z nás, 

ať si mrzne, ať je zima, 

zimní sporty ty jsou prima. 

 

Zimní sporty 

Padá chladné husté peří, 

konečně už, děti, sněží. 

Všechno pokryl bílý sníh, 

pojďme jezdit na saních. 

Hurá děti na kluziště, 

zamrzlo nám celé hřiště. 

Kdo má lyže, lyžuje, 

kdo má sáňky, sáňkuje. 
 

Perníková chaloupka 

„Odkud ten náš holub letí?“ 

„Letím z lesa, milé děti, 

vrkú, vrkú, vrkú.“ 

„Cos tam viděl holoubku?“ 

„Perníkovou chaloupku 

u černého smrku.“ 

„Viděls také Mařenku?“ 

„Jakpak by ne, holenku! 

Viděl jsem ji, s Jeníkem 

krmili se perníkem.“ 

„A když z okna na zahradu 

vystrčila baba bradu, 

nebáli se, holoubku?“ 

„Kdepak! Zamkli chaloupku 

na cukrový klíč - a už byli pryč!“ 

 

My tři králové 

 

My tři králové jdeme k vám, 

štěstí, zdraví vinšujem vám. 

Štěstí, zdraví, dlouhá léta, 

my jsme k vám přišli z daleka.  

Z daleka je cesta naše,  

do Betléma mysl naše. 

Co ty černej stojíš vzadu,  

vystrkuješ na nás bradu.  

A já černej vystupuju 

a nový rok vám vinšuju. 

A my taky vystupujem  

a nový rok vám vinšujem.  

 

Mrazík 

 

Mrazík běhá po vesnici,  

pozval si i metelici.  

Skáče, hopsá po ulici,  

tančí tanec s metelicí.  

Vítr fouká po poli,  

rozmetá sníh v okolí.  

My se mrazu nelekneme, 

rukavice navlékneme. 

 

Koledníci 

  
Na tři krále za vesnicí, 

bloudí sněhem koledníci. 

Šlapy, šlapy, šlápoty, 

pletou se jim do noty. 

Ťuky, ťuky, už tu jsou,  

Štěstí, zdraví vinšujou. 

 

Pohádka 

 

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. 

_________________________________________________________________ 

Aktuality, fotečky a články na našem sluníčkovém webíku: 

www.msslunicka.cz 
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Poděkování: 

Velké poděkování všem za krásné dárky pro děti i pro kolektiv MŠ, moc děkujeme. 

 

Vážení rodiče,  

od února 2022 bychom chtěli požádat o svolení inkasa (zadat povolení ve Vaší bance ve 

prospěch účtu MŠ U Dvou sluníček 1284800329/0800) z Vašeho účtu. Poprosím souhlas 

zaslat včetně Vašeho čísla účtu na e-mil MŠ – reditelka@msslunicka.cz. 

 

Je to z důvodu přehlednějších plateb v daném období. Děkuji za pochopení a kladné vyřízení. 

 

Narozeniny slaví:  

Anička a Terezka M. 

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší.       

 

Akce v měsíci lednu 2022: 

 

Hlavní téma: „Mrazíci na okna malují, sluníčka se radují“ 

 

5.1.2022 v 9.30 hod. MŠ „Tři králové“ – seznámení s tradicí 

20.01.2022 v 10.45 hod. MŠ „Zvědavá pohádka“ – divadelní soubor JOJO 

28.01.2022 Dle počasí „Zimní olympiáda!“ 

 

Akce se mohou vzhledem k nařízení vlády měnit. 

 

Vstup do MŠ se stále z hygienických a bezpečnostních důvodů 

NEDOPORUČUJE. 

Děkuji za dodržování. 

 

Vánoční pečení a tvoření vánočních dárečků 

 

Začátkem prosince proběhlo v naší MŠ vánoční pečení, kdy se děti zapojily do přípravy 

lineckého cukroví, vanilkových rohlíčků a perníčků. Jedním z dárečků, který si děti pro své 

blízké připravily, byl letos i velký perník ve tvaru zvonečku, ozdobený sněhovou polevou a 

sypáním. Vánoční pečení patří v naší školce již ke každoroční tradici a dětmi je velmi 

oblíbené. 

 

Dalším dárečkem je letos vánoční sypaný čaj, jehož složení podporuje dobrý spánek. Děti si 

čaj samostatně naplnily do papírových sáčku, které si dle své fantazie pokreslily pastelkami a 

fixami. K dobrému čaji a perníku se hodí také vánoční výzdoba na stůl. O tu se děti také 

letos postaraly. Za pomoci p. učitelek si vyrobily vánoční svícínek z jedlových větviček. 

 

Na památku jsme rodičům společnými silami vyrobili rámeček ze špachtlí ve tvaru hvězdičky 

s fotkou dětí u vánočního stromečku a nezapomněli jsme ani na přáníčko. 

Pevně věříme, že naše snažení oceníte a veškeré dárečky se vám budou líbit. Krásné a 

poklidné Vánoce přejeme všem. 

 

Barbora Venclová, DiS. 

  Nadílka od Ježíška 

 

Pondělí 20. prosinec byl dětmi velmi očekávaným dnem, jelikož naši školku měl navštívit 

Ježíšek. A jak že jsme se to vlastně dozvěděli? Jednoduše, z dopisů, které Ježíšek dětem 

každý den od 1. prosince posílal do adventních kalendářů. 

 

Již od rána děti vyčkávaly příchod Ježíška. Aby nám to čekání rychleji uteklo, vydali jsme se 

po svačince na krátkou procházku. Jakmile jsme se vrátily zpět do MŠ, zjistili jsme, že u 

vánočního stromečku v první třídě žádné dárečky nejsou. Prvotní zklamání však rychle 

opadlo, jakmile někdo z dětí navrhl, že se půjdeme podívat ještě ke stromečku do druhé 

třídy. A opravdu. Ježíšek na nás nezapomněl a nadělil nám spoustu dárků. Ještě před 

rozbalováním jsme si všichni společně zazpívali vánoční koledu: „Štědrý večer nastal“ a 

ochutnali perníčky od Ondráška. 

 

Mezi dárky se objevil například velký dřevěný domeček s postavičkami rodiny a nábytkem, 

nové kočárky s panenkami, kuličkové dráhy, různé puzzle, nové míče a auta, nebo dokonce 

mikroskop. Ježíšek byl na děti tak hodný, že dokonce přinesl každému i svůj osobní 

dáreček, který si děti odnesly domů. 

 

Nadílku od Ježíška jsme završili společným obědem s vánoční výzdobou a typickou zelnou 

polévkou a rybím řízkem. 

 

Domů si děti kromě osobního dárku odnesly také veškeré výrobky, které jsme v rámci 

vánočních dílniček v prosinci vytvořili. 

 

Venclová Barbora, DiS. 

 

 

 

 
 

 

„SkoTančení s Verčou“ 

 

Ve středu 15.12.2021 za námi přijela do školky paní Veronika Vičarová, která děti 

seznámila s pohádkou – příběhem „Jezulátko se nám narodilo“. Během pohádky se děti 

ocitly v městě Betlémě, kde se narodil „Ježíšek“. Verča měla pohádku velice pěkně 

propracovanou. Nejprve se děti dozvěděly, kdo byli rodiče Ježíška. 

 

Děti napovídaly, neboť příběh o Ježíškovi starší děti už dobře znaly. Postupně se zapojením 

písní, vyprávěním a pohybových aktivit se děti dozvěděly, jak se to tenkrát přihodilo. 

Všechny děti se zapojovaly, atmosféra byla „vánoční“.  

 

Závěrem jsme si společně zazpívali několik koled, děti povídaly, co si přejí mít pod 

stromečkem a závěrem Verču obdarovaly orchidejí, která jí udělala velikou radost. 

 

Děkujeme za krásné vystoupení a těšíme se opět na další. 

                                                                    Jarmila Homolková 
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