
Básničky 

 

Duben 

 

Duben má rád legraci, 

stále mění počasí. 

Chvíli svítí sluníčko, 

hned zas prší maličko. 

Dokonce i padá sníh, 

tenhle duben má rád smích. 

 

 

Velikonoční koleda 

 

Hody, hody, doprovody, 

dejte vejce malovaný. 

Nedáte-li malovaný, 

dejte aspoň bílý, 

slepička vám snese jiný. 

 

 

Čarodějnice 

 

Podívejte, támhle děti, 

čarodějnice právě letí. 

Letí s větrem o závod 

a má pěkně ruce v bok. 

Koště ji moc neunese, 

až nakonec spadne v lese. 

 
Tulipán 

 

Tuli, tuli, tulipán, 

tulí se a není sám. 

Na rozkvetlém záhonku, 

kývá hlavou na stonku. 

Listy mu v tom pomáhají, 

dětem pěkně zamávají. 

 

Koťata 

 

Bumtarata na vrata, 

máme čtyři koťata.  

První mňouká, druhé přede,  

třetí hajat nedovede. 

A to čtvrté prská, 

ocáskem si mrská. 

 

Zvířátka 

  

Bú, bú dělá kravička,  

mňau, mňau zase kočička. 

Haf, haf pejsek štěká,  

děti trochu léká.  

Bé, bé bečí ovečka,  

která běží z kopečka.  

 

 

Vajíčko 

 

Kvočna sedí na vajíčku,  

ťuky, ťuky, ťuk.  

Z kořápky se pomaličku 

klube malý kluk. 

Je to přece kohoutek, 

Ky, ky, ry, ky, ký. 

Vyroste mu ocásek, 

Ky, ky, ry, ky, ký. 

  

 

Koleda 

 

Hody, hody zdravíčko,  

dejte nám, prosím, vajíčko.  

Na pomlázku mašli,  

že jsme k vám cestu našli.  
 

Velikonoční 

 

Běží bílý králíček,  

v tlamičce má košíček. 

V něm barevná vajíčka,  

co mu dala slepička.  

Koho potká, tomu praví, 

že mu přeje štěstí, zdraví. 

Hezky se na něj usměje, 

srdíčko mu zahřeje.  

 

 

 

 

 

Čarodějnice 

 

Letí, letí černý mrak, 

ano, ano je to tak.  

Čarodějka v černém hávu,  

letí dneska na oslavu. 

U ohně si poskočí,  

dokola se zatočí. 

_________________________________________________________________ 

Aktuality, fotečky a články na našem sluníčkovém webíku: 

www.msslunicka.cz 
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Poděkování: 

 

Velké poděkování všem za spolupráci. 

 

 

Prosím rodiče dětí, které jezdí na plavecký výcvik, aby měly vše řádně podepsáno – ručník, 

plavky.  

 

Děkuji. 

 

Narozeniny slaví:  

Terezka J.  

 

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší od srdíčka       

 

Akce v měsíci duben 2022: 

 

Hlavní téma: Se sluníčky svátky jara oslavíme 

 

05.04. 10:45 MŠ „Pohádka z rozkvetlé louky“ - JOJO 

06.04. 08:00 Odjezd od MŠ „Plavecký výcvik“ - Svitavy 

06.04. 15:00 MŠ 
„ŠKOLNÍ ZRALOST“ – beseda pro 

všechny rodiče 

07.04. 09:15 MŠ „Velikonoční přáníčka“ 

11.04. 09:30 Okolí MŠ 
„Výprava za Velikonočním zajícem“ s plněním 

úkolů 

12.04. 15:00 MŠ „Velikonoční dílničky“ s rodiči 

13.04. 08:00 Odjezd od MŠ „Plavecký výcvik“ - Svitavy 

15.04.  MŠ UZAVŘENA „VELKÝ PÁTEK“ 

18.04.  MŠ UZAVŘENA „VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ“ 

20.04. 08:00 Odjezd od MŠ „Plavecký výcvik“ - Svitavy 

27.04. 08:00 Odjezd od MŠ „Plavecký výcvik“ - Svitavy 

28.04. 
dopol

edne 

Zahrada MŠ 

 

„Slet čarodějnic a čarodějů na dvorku“ – 

opékání, čarování, zpěv, soutěže… 

 

29.04.  09:15 Areál Silk & Progess „Den bezpečnosti a cyklistiky“ 

 

 

 

 

 

 

Návštěva Policie ČR 

 

V úterý 22.3.2022 k nám do školičky U Dvou sluníček přijela na návštěvu paní policistka. 

 

  Vítaní jara 

 

V pátek dopoledne na nás všechny čekal velice důležitý úkol. Za pomoci p. učitelek děti 

pomáhaly sestrojit Morenu – symbol zimy, se kterou už jsme se chtěli rozloučit, jelikož 

zbývaly poslední tři dny do prvního jarního dne.  K výrobě jsme použili různé druhy pečiva, 

abychom ochránili přírodu a zároveň trochu potěšili kačenky, které chodíme na Podlesí 

pravidelně navštěvovat. Vynášení Moreny, tedy její vhození do řeky Svitavy, proběhlo na 

cyklostezce směrem do Březové nad Svitavou. Děti tradici doplnily o písničky a básničky s 

jarní tématikou. 

 

Na již zmiňovaný první jarní den jsme si pro děti připravili „Velkou jarní vycházku 

přírodou“. Po vykreslení „Jarního klíče“ jsme se s batůžky na zádech a v dobré náladě 

vydali na lesní okruh, vedoucí směr Běla nad Svitavou. Cestou děti pozorovaly probouzející 

se jarní přírodu a procvičovaly tělíčko při chůzi přírodním terénem a na delší vzdálenost. 

Pevně věříme, že zimu jsme zahnali a že nás čeká spousta jarních dní plných sluníčka.    

 

                                                                              Venclová Barbora, DiS. 

 

 

 

SKOTANČENÍ S VERČOU 

 

Ve čtvrtek den 10.2.2022 k nám do školičky U Dvou sluníček zavítala paní Veronika 

Vičarová s interaktivní jarní pohádkou „O motýlkovi Emílkovi“ 

 

Jednalo se o hudební příběh,  probouzející se jarní přírodě, jarním tání, prvních jarních 

květinách – sněžence a bledulce. Celým příběhem nás provázel zvídavý Motýlek Emílek, 

který objevuje svět a hledá kamarády. 

 

Začátek příběhu jsme s dětmi odstartovali vítáním sluníčka v podobě tance a zpěvu. 
Zábavná forma tohoto představení provázela děti od začátku až do konce. Proto se do 

celé pohádky lépe ponořily a dozvěděly se spoustu nových věcí. Motýlek v pohádce 

poznává mravenečky, se kterými si chce hrát, ovšem mravenečci ho odmítnou, protože 

musí pracovat na svém mraveništi. Emílek byl z jejich reakce smutný a překvapený a proto 

se rozhodl jít hledat jiné kamarády, kteří by si s ním šli hrát. Na zahradě objevil krtka, který 

si hrát chtěl, ale den jim utekl jako voda a v tom foukl silný vítr a malého motýlka odvál do 

města, kde uviděl lidi, kteří nastupovali do vlaku. Motýlek ovšem nevěděl, co je to vlak 

 

a myslel si, že je to nějaké zvíře, které je snědlo. Najednou se motýlek ve vlaku objevil také 

a nevěděl si rady. Byl ale natolik chytrý a ve vlaku počkal. Měl sice strach, ale pozoroval 

krajinu za okny a v tom uviděl, že je zpět u něj na zahradě a tak vylétl z okna, aby mohl dále 

poznávat nové kamarády. 

 

Celá pohádka děti provázela zábavnými písničkami a tanečky. Děti si to moc užily a celé 

dopoledne jim to skvěle oživilo. 

 

                                                                                      Veronika Fuchsová 

 


