
Básničky 

 

Hrajeme si s knížkami 

 

Dobré ráno kamarádi, 

knížky máme všichni rádi. 

Kolik je v nich tajemství, 

kdo poslouchá, dobře ví, 

že tam bydlí pohádky 

s nádhernými obrázky.  

Ale také básničky, 

říkadla a písničky. 

 

 

Březen 

 

Březen, to je měsíc jara, 

budí všechny květinky. 

„Vstávejte a rozkvétejte, 

i když jste jen malinký. 

Sluníčko se na vás směje, 

už musíte vstávat!“ 

Paprsek, ten krásně hřeje, 

zkouší teplo dávat. 

 

 

Vynášení zimy 

 

Zimo, zimo, táhni pryč, 

nebo na tě vezmu bič. 
Odtáhnu tě za pačesy, 

za ty hory, za ty lesy, 

Až se vrátím nazpátek, 

svleču zimní kabátek. 

 

 

Třídíme odpad 

 

Nepořádek, nepořádek, 

ten je na nás krátký, 

my jsme děti šikovné,     

vrátíme ho zpátky. 

                         

Odpad patří do popelnic, 

jako ryba do vody, 

abychom tu zase měli, 

školku plnou pohody. 

Jarní básnička                                                       

  

Do zahrádky přišlo jaro. 

Copak se to asi stalo? 

Rozkvetly nám kytičky, 

narcis, krokus, kočičky.  

Včelička k nim právě letí, 

Podívejte, tamhle, děti. 

 

 

Cibulka pod zemí 

 

Maličká cibulka pod zemí,  

že hezká kytka je, dobře ví. 

Na jaře při prvním sluníčku, 

vystrčí ven svoji hlavičku. 

Pak stačí jen malá chvilička 

a venku je celá kytička.  

 

 

Zimo! 

 

Zimo, běž už spát,  

už skončil tvůj čas. 

Sundej bílou korunu 

a sesedni ze trůnu. 

Sněženky už vykukují,  

sluníčko je hladí. 
Ptáčci venku poletují, 

zpívají si rádi.  

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Aktuality, fotečky a články na našem sluníčkovém webíku: 

www.msslunicka.cz 
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VÍTEJTE V NAŠÍ ŠKOLIČCE 

Březen 2022 

www.msslunicka.cz 



Poděkování: 

 

Chtěla bych poděkovat všem rodičům za spolupráci v této nepříjemné době a za velkou 

vstřícnost a spolupráci. 

 

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:  

Kubíček Š., Emmička, Jeníček 

 

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší od srdíčka       

 

Akce v měsíci březnu 2022: 

 

Hlavní téma: Se sluníčky zima odchází, jaro přichází 
 

01.03. 09:45 
Moravská 
Chrastová 

„Měsíc knihy“ – návštěva místní knihovny 

08.03. 15:00 MŠ „Rodičovská schůzka s paní učitelkou ze ZŠ“ 

10.03. 09:00 MŠ „O motýlkovi Emilkovi“ – skotančení s Verčou 

17.03. 09:15 MŠ „Morena“ – seznámení s tradicí, výroba Moreny 

18.03. dopoledne 
Okolí řeky 
Svitavy 

„Vynášení zimy“- Morena z pečiva 

21.03. dopoledne Okolí MŠ 
„Vítání jara“ – vycházka lesem nad Brněncem, 

pozorování přírody 

23.03. 08:15 Svitavy „Plavecký výcvik“ 

Datum 
bude 
upřes-

něno 

  Opékání buřtů na školní zahradě 

 

 

. 

  Zápis nanečisto 

 

Čas utíká velice rychle a z našich předškoláčků se brzy stanou školáci. Ještě, než se stane, 

musí děti absolvovat a uspět u zápisu do základní školy. Naše školka pořádá každoročně 

„Zápis nanečisto“, ve kterém si děti vyzkouší úkoly, se kterými se mohou setkat u 

opravdového zápisu ve škole. 

 

Pro děti jsme připravily čtyři stanoviště. U prvního stanoviště, které měla na starosti p. uč. 

Ivča, měly děti za úkol představit se, sdělit adresu bydliště, věk a stručné informace o své 

rodině. Součástí byla také kresba vlastní postavy se správných úchopem tužky. Druhé 

stanoviště jsem si vzala na starost já. S dětmi jsem procvičovala matematické představy. 

Zaměřila jsem se zejména na znalost barev, geometrických tvarů, počítání (určování 

více/méně) a na prostorovou orientaci. Děti si také zkoušely zavazování tkaniček. U třetího 

stanoviště, na které dohlížela p.uč. Verča, děti recitovaly básničku a zpívaly písničku dle 

vlastního výběru. 

P.uč. si také u dětí ověřila jazykové dovednosti, jako například rozklad slov na slabiky, 

určovaní prvního písmene a posledního písmene u slov, tvoření protikladů a zdrobnělin. P. 

ředitelka Jaruška sídlila u poslední stanoviště, které patřilo vyprávění pohádky podle 

obrazového materiálu, nebo podle vlastní fantazie. Jemnou motoriku děti ukázaly v 

navlékání korálek a trpělivost, paměť a zrakové vnímání ve skládání puzzle. 

 

Za svoji šikovnost a celkové snažení děti obdržely pamětní list, pracovní sešit, tužku a něco 

dobrého na zub. 

Barbora Venclová, DiS. 

„Masopustní karneval“ 

 

V pátek 25.2.2022 se v naší školičce U Dvou sluníček konal tradiční „Masopustní karneval“, 

na který se všechny děti moc těšily. Je to doba scházení se s přáteli a příbuznými, 

hodováním, zpěvu a tance.   

Od brzkého rána se ozývala ze školky hudba a smích dětí. Každé dítko si doneslo svůj 
originální kostým, aby ho mohlo ukázat a seznámit s ním všechny ostatní kamarády. Mezi 

kostýmy nechyběla zvířátka ani pohádkové bytosti. Mohli jsme vidět Budulínka, princezny 

Růženku, Sněhurku a Eslu, transformers, astronauta, zajíčka, dráčka, dinosaura, lištičku, 

břišní tanečnici, služebnou, sobíka, piráta, bylo opravdu na co se dívat. S kostými nezahálely 

ani paní učitelky, které byly převlečeny za duhovou vílu, berušku, čarodějnici, sněhuláčka, 

Pipi Dlouhou Punčochu a jarní vílu. Děti se v kroužku nejprve všechny představily, poté se 

rozdělily do jednotlivých skupinek a plnily připravené úkoly- puzzle s klaunem, provlíkání 

masopustních koláčů a vázat mašličku na jitrničce, hod míčku na šaška, vyfotit se ve 

fotokoutku a zvládnout projít masopustní cestu, kde musely překonávat překážky v podobě 

slalomu, skoku snožmo, prolézt tunelem a projít po vyznačeném úseku lanem. Všechny děti 

úkoly splnily a za odměnu dostaly medvídka s lipem a masopustní koblížek. Po splnění 

úkolů se dětem pustila hudba a mohly podle své fantazie tancovat, skotačit a zpívat.  

 

Karneval se moc povedl a děti byly spokojené. Rodičům moc děkujeme za nádherné 

kostýmy. Blíží se nám popeleční středa a tou začíná 40denní půst před Velikonocemi. 

Málokdo z nás ještě půst drží, ale je to krásná doba, kdy se může každý z nás zamyslet nad 

svými prioritami, nad vším, co je v životě důležité a čeho se můžeme vzdát a kde 

uskromnit. Všem přeji zdraví, laskavost a úctu jeden k druhému a hlavně mír a 

spokojenost.   

                                                                                                                Iva Kunková 
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