
Básničky 

 

Květen 

 

Světem letí novina, 

že prý květen začíná. 

Všechno kvete, 

krásně voní, 

motýlci se spolu honí. 

 

 

Brouček 

 

Lezu jako brouček, 

šikovný jsem klouček. 

Brouček leze na kytičku, 

vyhřívá se na sluníčku. 

Sluníčko má každý rád, 

je to přece kamarád. 

 

 

Mamince 

 

Mamince, mé milé z lásky, 

natrháme sedmikrásky. 

Dnes je její svátek, 

slavíme Den Matek. 

 

Hodně štěstí matičko, 

daruji Ti srdíčko. 
Sladkou pusu chci ti dát, 

mám Tě mami, hodně rád. 

 

. 

Semafor 

 

Co máš dělat na červenou, 

když se kolem auta ženou? 

Na chodníku klidně stát, 

v jízdní dráhu nevbíhat. 

 

Co znamená tahle změna, 

když je žlutá rozsvícená? 

Připrav se a pozor dej, 

čekej, nikam nevbíhej! 

 

A když svítí zelená, 

co to děti znamená? 

Malí jako velicí, 

všichni přejdou silnici. 

 

 

Jarní 

 

Kde se vzaly, tu se vzaly,  

pampelišky v trávníčku.  

Ke sluníčku obracejí  

svojí zlatou hlavičku.  

Kde se vzali, tu se vzali  

motýlkové, včeličky,  

přiletěli, zulíbali  

pampeliškám hlavičky. 

Motýl 

 

Na větvičce kukla 

a ta kukla pukla.  

Vyletěl z ní v širý svět 

motýl krásný jako květ. 

Za chviličku, za chvilku, 

to vám bylo motýlků. 

 

 

Maminka 

 

V bříšku jsi mě nosila,  

v kočárku mě vozila.  

Pamatuješ první zoubek, 

natlučené kolínko?  

U všeho jsi vždycky byla,  

moje zlatá maminko.  

Za každou tu chviličku  

nosím si tě v srdíčku.  

 

 

Hravá 

 

Pojďte, všichni, pojďte sem,  

teď si trochu zahrajem.  

Ukážeme, děti,  

jak k nám ptáci letí.  
Jak se stromy ve větru  

klaní lidem na cestu.  

Jak pilné včeličky 

plní lidem kyblíčky. 

Jak sluníčko ráno vstává  

a dobrou noc večer dává. 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

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:  

Honzík a Verunka 

 

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší od srdíčka       

 

Akce v měsíci květen 2022: 

 

Hlavní téma: „Sluníčka svítí, probouzí kvítí“ 

 

04.05. 08:00 hod. Odjezd od MŠ „Plavecký výcvik“ 

05.05. 09:15 hod. MŠ „Dárečky a přáníčka pro maminky“ 

10.05. 09:00 -16:00 

hod. 

MŠ „Zápis do MŠ“ 

11.05. 08:00 hod. Odjezd od MŠ „Plavecký výcvik“ 

12.05. 15:00 hod. MŠ „Besídka pro maminky“ 

     ? 09:30 hod. Planetárium „Oceán a podmořský svět“ 

18.05. 08:00 hod. Odjezd od MŠ „Plavecký výcvik“ 

24.05. 10:45 hod. MŠ „Dlouhý, Široký, Bystrozraký“ – div. soubor. 

JOJO 

25.05. 08:00 hod. Odjezd od MŠ „Plavecký výcvik“ 

 

Návštěva Policie ČR 

 

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

 

Děti na ní netrpělivě čekaly a těšily se, co zajímavého se dozví. Paní policistka děti seznámila 

s prací policie, s uniformou, kterou nosí, ale hlavně s pravidly, které musí dodržovat jak 

řidiči, tak i chodci. Děti rozlišovaly správné a špatné chování na obrázcích. Ale také jak 

přecházet silnici, na přechodu se semaforem či bez něj. A s paní policistkou se děti naučily 

básničku o důležitosti reflexních prvcích na oblečení a zavazadlech. Na závěr si každé dítko 

mohlo udělat otisk prstu a dostalo reflexní pásek, omalovánku, vystřihovánku a pexeso. 

 

Z celého srdce moc děkujeme paní policistce, že za námi přijela a seznámila děti s prací 

policie. Dětem i jejich rodičům přeji pěkné jarní dny, mějte se rádi a užívejte společné chvíle. 

 

Iva Kunková 

  „Den bezpečnosti a cyklistiky“ 

 

V pátek 29.4.2022 se konal „Den bezpečnosti a cyklistiky“ v prostorách Silk & Progress v 

Moravské Chrastové. Tento den patří dětem školního věku, které se zdokonalují v jízdě na 

kole s překážkami, ve znalostech dopravních značek, s první pomocí, záchrankou a jejím 

vybavením, s policií a policejním zásahem se psy, s hasiči, vybavením hasičského auta a 

seznámením s činností všech jednotek. Po splnění všech úkolů byli školáci odměněni. 

 

Naše školka byla pozvána Mgr. Lenkou Kašparovou a panem policistou Václavem 

Hofírkem. Děti si po svačince povídaly, co vše je čeká, kam půjdou a co uvidí. Také si 

nezapomněly zopakovat pravidla slušného chování a bezpečnosti, neboť cestou přechází 

vozovku, železniční trať a cesta vede po chodníku u hlavní silnice. 

 

Po příchodu do areálu nás přivítala Mgr. Šárka Dirrová, která nám doporučila, kam se 

podívat nejdříve a také, že má pro děti nachystanou sladkost – jahodový perník. Děti se 

seznámily úplně se vším, s čím mohly. Byly hodně zvídavé a zvědavé. Odměnou nebyl jen 

slaďoučký perník, ale také různé vystřihovánky, omalovánky, posezení v policejním autě 

nebo na motorce. 

 

Děti byly spokojené a nadšené. 

 

Děkuji ředitelce ZŠ Brněnec – Moravská Chrastová Mgr. Lence Kašparové za pozvání a 

úžasnou spolupráci s naší MŠ U Dvou sluníček. 

 

Jarmila Homolková 

 

„Čarodějnický rej“ 

 

Ve čtvrtek 28.4.2022 se v naší MŠ U Dvou sluníček konal „Čarodějnický rej“.  Jak takový 

rej vypadá? Děti přišly do školky již převlečeny za čaroděje, čarodějnice, byl tu také drak a 
kostlivec. Také děti nezapomněly na kouzelnické hůlky, košťata a také jedna naše čarodějka 

měla „Kouzelnický kotlík“. 

 

Po svačince se děti seznámily s programem, který je čekal. Také se nám děti představily, 

některé svým jménem, jiné svým čarodějnickým. Děti zhlédly pohádku Na vršku – „Jak 

čarodějnice odlétly“ a také si o pohádce povídaly. Potom se zopakovala pravidla při pobytu 

na školní zahradě, aby se předešlo úrazům. 

 

Na zahradě byly pro děti nachystány disciplíny např. slalom s koštětem, pavoučí dráha, 

matematické činnosti, prostorová orientace, puzzle, labyrint a výroba lektvarů, která měla 

veliký úspěch. Po splnění každé disciplíny byly děti odměněny drobnou pochutinkou. 

 

Po splnění všech disciplín se děti přemístily do druhé části zahrady, kde byly připraveny 

špekáčky. Po vydatné svačince si děti zatancovaly, běhaly, skákaly – „Rej čarodějnic “ 

pokračoval dle fantazie dětí. Počasí nám bylo nakloněno, sluníčko svítilo a děti byly velice 

spokojené a usměvavé. 

 

Tak zase příští rok. 

 

                                                                                                    Jarmila Homolková 

 


