
Básničky 

 

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. 

 

My jsme lidé z pravěku 

 

My jsme lidé z pravěku 

v kožichovém obleku. 

Budem lovit mamuty, 

už jim šlapem na paty. 

To je ale dobrota, 

mít k obědu mamuta – 
mňam! 

 

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. 

 

Co ta očka vidí 

  

Co tvá očka vidí,  

vidí, vidí lidi.  

 

Mámu, tátu, holčičku,  

kluka, dědu, babičku. 

 

Bydlí spolu v domečku 

na zeleném kopečku.  

 

Raketa 

 

Poznáváme planety 

Pomocí naší rakety.  

Kolem slunce obíhají, 

Mléčnou dráhu obývají.  

 

Koblížky 

 

Velkou mísu na stůl dáme, 

těsto si v ní uděláme. 

Mouku, mléko, vajíčko, 

ještě kvasnic maličko. 

 

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. 

 

Dinosaurus 

 

Velká hlava, svaly, kosti,  

v sobě také hodně zlosti.  

Tvrdá kůže, žádné chlupy,  

nezval bych ho do chalupy. 

Vše se pod ním třáslo jen, 

popraskala pod ním zem.  

 

Voda 

 

Na počátku kapička, 

z kapky říčka maličká.  

A když říčka s řekou splyne, 

přidají se další, jiné.  

Vody ze všech stran 

a z kapky je oceán. 

_________________________________________________________________ 

Aktuality, fotečky a články na našem sluníčkovém webíku: 

www.msslunicka.cz 
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Poděkování: 

 

Velké poděkování všem za dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů, 

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-mail MŠ – reditelka@msslunicka.cz. 

 

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

 

Narozeniny slaví:  

Ondrášek, Agátka, Magdička, Šárinka, Natálka 

 

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší od srdíčka       

 

Akce v měsíci únoru 2022: 

 

Hlavní téma: Cestujeme se sluníčky 
 

09.02. 09:00 MŠ „Zápis na nečisto“ – Oranžová sluníčka s rodiči 

16.02. 15:00 MŠ 
„Školní zralost“ – beseda s paní Mgr. Lenkou 

Krúpovou 

22.02. 15:00 MŠ 
„Informativní schůzka“ pro rodiče s paní učitelkou 

z 1. třídy ZŠ 

25.02. 09:15 MŠ „Masopustní karneval s koblížky“ 

 

Vážení rodiče, 

 

beseda a rodičovská schůzka se týká rodičů dětí, které jdou k zápisu do ZŠ. 

 

Účast je opravdu důležitá. 

 

Děkuji. 
 

PPP Svitavy tel.  775575480 paní Riegrová 

 

 

Akce se mohou vzhledem k nařízení vlády měnit. 

 

Vstup do MŠ se stále z hygienických a bezpečnostních důvodů  

 

NEDOPORUČUJE. 

 

Děkuji za dodržování. 

 

 

. 

  Zimní pohádkový karneval 

 

Na pátek 28.1.2022 jsme pro děti uspořádali Zimní pohádkový karneval. Školku jsme spolu 

s dětmi vyzdobili vyrobenými sněhuláčky z ruliček, ledními medvědy a také tématickým 

fotokoutkem. 

 

Po svačince proběhlo představení masek, kde jsme mohli zhlédnout děvčata převlečená za 

různé princezny – Elsy, Růženky, nebo dokonce lesní princeznu. Mezi chlapci se objevili 

vodníci, pirát, astronaut i pan policista. Nechyběli ani zvířátka – drak, lev, sob, kočička a 

pejsek Scooby Doo z animované pohádky. Děti si zahrály hudebně-pohybové hry „Hlava, 

ramena“, „Když jsi šťastný“ a „Ouky Kouky“ a poté byly rozděleny do 5 skupinek. Úkolem 

dětí bylo obejít 5 stanovišť s různými úkoly. U prvního stanoviště děti skládaly puzzle 

různých velikostí s pohádkovými motivy, u druhého házely „sněhovou koulí“ na sněhuláka, 

u třetího si děti navlékaly korále a poznávaly barvy, čtvrté byl slalom mezi kužely s míčkem 

na lžíci. Paté, poslední stanoviště byl fotokoutek, kde se děti mohly vyfotografovat ve 

velkém sněhulákovi. 

 

Po splnění všech disciplín následovala karnevalová diskotéka. Školkou projela „Mašinka“ a 

děti tancovaly na oblíbené hity, mezi kterými nechyběla „Makarena“, „Boky, ramena“, nebo 

„Popeláři“. Děti si vysoutěžily sněhuláčkové lízátko a pitíčko. 

 

Barbora Venclová, DiS. 

 

Divadélko JOJO 

 

Ve čtvrtek 20.1.2022 k nám do školičky U Dvou sluníček přijelo naše nejoblíbenější 

divadýlko JOJO, všichni jsme se velmi těšili, o čem představení s názvem ,,Zvědává 

pohádka“ bude. 

 

Představení probíhalo jako vždy před obědem, tedy děti nejprve měly připravený program 
dopoledne s paní učitelkou, poté jsme se šli vyvětrat a proběhnout na školní hřiště a v ten 

správný čas jsme mohli usednout na židličky a připravené představení mohlo začít. Jak již 

název napoví, zvědavá (zvídavá) pohádka- celý příběh se odehrával v pohádkové říši, kde 

hajný Jura hledal nevěstu a při cestě za ní potkával zvířátka a pohádkové bytosti s kterými si 

dávali hádanky, tedy děti byly do děje vtaženy všemožnými hádankami, kvizy a zaklínadly. A 

Jura kamarádům vždy pomohl vyřešit nějakou potíž. Děti hádaly hádanky o lesních 

zvířátkách, o počasí , o pohádkových bytostech, o dopravních prostředcích, ovoci a 

zelenině, se třemi prasátky si zahrály hru. K princezně nejprve přicházeli další nápadníci- 

Valibuk, který měl rád jen jídlo, Hezoun, ten měl rád jen sám sebe a drak, který si 

princeznu odnesl. Když přišel hajný Jura do zámku, princeznu nenašel a rozhodl se ji hledat 

a vysvobodit. Princeznu opravdu našel a s pomocí dětí a zaklínadla, které dostal od 

kamaráda vodníka, proměnil draka na štěňátka a princeznu vysvobodil. Ta mu byla za 

záchranu vděčná a do Jury se zamilovala. A tak jak to ve správné pohádce bývá, kdy dobro 

a láska vítězí nad zlem a nenávistí, byla svatba. 

 

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 zimní dny a ať s pravdou, spoluprací, trpělivostí a laskavostí dáme dětem ten 

správný vstup k dalšímu vzdělávání a růstu. 

Iva Kunková 
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