
Básničky 

 

Červen 

 

Červen, to je měsíc v létě, 

který teplem zahřeje tě. 

V červnu rostou jahody, 

koupeme se u vody. 

V červnu také končí škola. 

každý školák výská: "Hola!" 

 

Autíčko 

 

Jede, jede autíčko, 

svítí na něj sluníčko, 

vrčí, troubí, zatáčí, 

kola se mu otáčí. 

Jedu ve svém autíčku, 

vybírám si cestičku, 

pořádně se rozhlížím, 

do nikoho nevrážím. 

 

Už půjdu do školy 

 

Už půjdu do školy 

těším se, mámo, 

vyskočím z postele 

brzičko ráno. 

 

Už mi nepomáhej, mami, 
obleču se ráno sám, 

už jsem velký, mami, 

do tašky si věci dám. 

Dovedeš mě brzy z rána 

do té naší školy, 

budu tam mít kamaráda, 

však uvidíš, mami! 

 

 

Zmrzlina 

 

V parném letním odpoledni 

na chvilku si někde sedni. 

Sedni si tam do stínu, 

dej si třeba zmrzlinu. 

Jahodovou, vanilkovou, 

nebo třeba citronovou? 

To je přece letní hit - 

zmrzlinou se ochladit! 

 

Levá pravá 

 

Levá, pravá, levá, pravá, 

tak se chodí do světa. 

Kdo to splete, můj ty světe, 

ten je velký popleta. 

 

Levá, pravá, levá, pravá, 

tak se chodí nazpátek. 

Kdo to splete, můj ty světe, 

nevrátí se nazpátek. 

Zakuklená housenka 

 

Housenka se zakuklila, 

do vláken se zabalila. 

Překvapení pro děti, 

z kukly motýl vyletí. 

 

Povolání 

 

Každý má své povolání,  

práci, čili zaměstnání. 

Jeden třeba dobře vaří,  

jinému se v hudbě daří.  

Další dobře sportuje,¨ 

jiný moři holduje.  

Jeden učí malé děti,  

jiný zase mete smetí.  

Někdo třeba lidi léčí,  

další umí spoustu řečí. 

 

Den dětí 

 

Toto letí, toto letí, 

máme tady svátek dětí. 

Slavíme ho vesele, 

pozvali jsme přátele. 

 

Vláček 
 

Jede vláček kolejáček, 

pěkně houká do zatáček. 

Jede, jede pro děti, 

cestu zná už zpaměti. 

 

 

. 

_________________________________________________________________ 

Aktuality, fotečky a články na našem sluníčkovém webíku: 

www.msslunicka.cz 
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23.6.2022 bude provoz MŠ omezen do 15:00 hod. z provodních důvodů 

– ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI. 

 

PRÁZDNINY V MŠ U DVOU SLUNÍČEK –  

 

MŠ BUDE UZAVŘENA OD 18.07. – 22.08.2022. 

 

08. 08. – 19.08.2022 lze navštěvovat MŠ v Moravské Chrastové 44. 

 

Prosím o nahlášení dětí do 15.06.2022. 

 
Poděkování 

Děkujeme všem rodičům za vstřícnost 

 
Narozeniny slaví:  

Kubíček N., Kristýnka, Honzík J., Davídek. 

 

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší od srdíčka       

 
Akce v měsíci červen 2022: 

 

Hlavní téma: „Se sluníčky končí putování, začíná letní radování“ 

 

01.06. 09:15 Školní zahrada 
„MDD“ se soutěžemi, skákacím hradem, 

balónky, malováním na obličej a klaunem“ 

08.06. 09:00 MŠ „Kouzelník“ Jiří krejčí 

10.06. 09:30 Brněnec „Návštěva hasičárny“ 

14.06. 

08:00 

– 

16:15 

odjezd 

„ZOO Jihlava“ – školní výlet, cena 400,- Kč  

(vstup + příspěvek na autobus) 

Vybírá paní uč. Iva Kunková do 08.06.2022 

23.06.   „Zmrzlina“ v Mor. Chrastové 

28.06. 15:30 MŠ „Pasování do řádu školáků“ 

29.06.  
Po 

obědě 

Odjezd ve 

12:25 hod. 

„Výlet a nocování pro školáky“ 

vstupné + doprava 120,- Kč 

Vybírá paní uč.  Barbora Venclová, DiS. do 

23.6.2022 

 

Na školní výlet nedávejte dětem kapesné, prosím o vhodné oblečení, 

obuv a pokrývku hlavy. 

 

Prosím batoh, ne tašku do ruky. 

 

Předškoláci, kteří pojedou na výlet, a budou spát v MŠ si přinesou: 

spacák, ručník, vhodné sportovní oblečení a obuv, pokrývku hlavy 

  Besídka pro maminky 

 

Ve čtvrtek odpoledne 12.5.2022 se dvůr naší školky zaplnil maminkami, tatínky a 

sourozenci, ale také babičkami a dědečky, kteří netrpělivě očekávali, co si pro ně děti 

připravily. Po odmlce, jsme tedy mohli s dětmi nacvičit pásmo písniček, básniček, tanečků a 

pohádky k svátku všech maminek. Besídka byla pro potěšení všech, kteří se přišli na své 

děti podívat. 

 

Na začátku všechny přivítala paní ředitelka Jaruška a za ní se mezitím připravili mladší děti 

ze zelených sluníček pod padák. Děti nejprve písničkou zavolali sluníčko a poprosily o lásku 

nás všech k sobě navzájem a rozvily kytičku pro maminky, také zpívaly do rytmu dřívek a 

na závěr zatančily taneček. Po krátkém pásmu se přidaly starší děti z oranžových sluníček a 

společně všechny děti zazpívaly písničku. Následovalo pásmo starších dětí, kteří nejprve 

recitovaly básničky, v menších skupinkách zpívaly písničky a také zahrály pohádku ,,O 

Šípkové Řůžence“. Na závěr děti zazpívaly písničku jak moc mají své rodiče rády a předaly 

maminkám k svátku srdíčko, růžičku a šperk na krk. 

 

Všem moc děkujeme, že jste se přišli na své děti podívat a je pro vás důležité se svými 

dětmi být a ocenit jejich práci. A všem maminkách moc děkujeme za péči, sílu, čas, ochotu, 

porozumění a lásku, kterou svým 

 

Iva Kunková 

 

 

 

Divadélko JóJo – Dlouhý, Široký a Bystrozraký 

 

V úterý před obídkem přijelo za dětmi oblíbené divadlo JóJo. Tentokrát si paní divadelnice 

připravily pro děti pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Pohádka však nebyla taková, jak 

ji všichni známe, a proto byla pro děti daleko zajímavější. 
 

Příběh byl o starém králi, který chtěl svůj trůn předat svému synovi. Poručil tedy princi, ať 

si vybere jednu z nevěst a ožení se s ní. O prince se ucházelo hodně nevěst, některé byly 

pravda trochu zvláštní, ale nakonec si princ přeci jenom jednu vybral – tu nejkrásnější. 

Později však zjistil, že princeznu hlídá zlý čaroděj. Aby mohl princ princeznu získat a oženit 

se s ní, musel ji po tři noci uhlídat a splnit tři úkoly, které mu čaroděj připravil. První noc se 

princezna proměnila v žalud, druhou noc v kámen a třetí noc v prsten. Princ si ale s 

nelehkými úkoly vždy poradil, protože mu pomáhali jeho kamarádi Dlouhý, Široký a 

Bystrozraký. 

 

U pohádky si děti jako vždy zazpívaly, zacvičily a užily si plno legrace. Děkujeme divadélku 

za zpříjemnění úterního dopoledne. 

                                        

                                       Barbora Venclová, Dis. 

 

 

Krásné léto a pohodové prázdniny 

 

přejí všichni zaměstnanci z Mateřské školy U Dvou sluníček 

 


