
Září 

 

V září, v září, slunce září, 

podzim bude v kalendáři. 

 

Žlutou barví topoly, 

děti jdou zas do školy. 

V září, v září, slunce září, 

podzim bude v kalendáři. 

 

Draky si zas pustíme, 

jablíčka si sklidíme, 

všichni už se těšíme. 

 

 

Básnička pro správný 

úchop 

 

Vezmi palec, ukazovák, 

zob, zob a máš zobák. 

Do zobáčku tužku dáme, 

prostředníčkem podpíráme. 

 

 

Prstíčky 

 

To je palec, rošťáček, 

popálil se chudáček. 

Vedle ukazováček si hoví, 

prostředníček má chuť na 
cukroví. 

 

Prsteníček počkal chvilku, 

potom vklouzl do prstýnku. 

Malíček se toho lekl, 

div, že k mámě neutekl. 

 

Prsty, moje prstíčky, 

sevřete se v pěstičky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše brněnecká 

školička 

 

Naše brněnencká školička 

má ve znaku dvě sluníčka. 

Sluníčka se usmívají, 

potom dětem zamávají, 

protože je rády mají. 

 

 

Dobrý den 

 

Dobrý den, dobrý den, 

dneska máme krásný den. 

Dobrý den, dobrý den, 

dneska zlobit nebudem. 

 

Ruce máme na tleskání, 

ruce máme na mávání. 

Nožky máme na dupání, 

nožky máme na skákání, 

nožky máme na běhání. 

 

Očka, aby viděla, 

Ouška, aby slyšela. 

Pusinka je na papání,  

na pití a na mluvení  

a nosánek na dýchání. 

 

Dobrý den, dobrý den, 
dneska si to užijem. 

 

 

Sluníčko 

 

Ruce jako paprsky 

z nebe k zemi svítí. 

Zářím jako sluníčko 

Na rozkvetlé kvítí. 

 

 

Kamarád 

 

Kamarád, kamarád, 

je to ten, kdo mě má rád. 

Pomůže mi, poradí, 

Po tváři mě pohladí. 

 

Kamarád, kamarád 

je to ten, koho mám rád. 

Pomůžu mu, poradím, 

Po zádech ho pohladím. 

 

Všichni jsme tu kamarádi 

A všichni se máme rádi. 

 

 

 

Uklízecí 

 

Haló, děti, volám vás, 

k uklízení už je čas. 

Ve třídě ať máme čisto, 

každá hračka má své místo. 

 

 

Září 

 

Září klepe na dveře,  

školka zase otevře. 

Přijde do ní mnoho dětí, 
bude jich tu jako smetí. 

Stanou se z nich kamarádi,  

co se mají spolu rádi. 
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Informace pro rodiče 

 

Telefon MŠ 461 523 226, výjimečně 605 817 108 

Provozní doba 06:00 – 16:00 hod. 

Předání dítěte 
Osobně učitelce, příp. jiné dospělé pověřené osobě. Dítě 

musí být zdravé. 

Vyzvednutí dítěte 
Do 16:00 hod., když z vážných důvodů nelze, volejte. 

Rodiče nebo osoba jimi k tomuto písemně pověřená. 

Odhlášení dítěte 
Nejpozději v den nepřítomnosti do 06:15 hod.,  

telef., osobně. 

Nepřítomnost dítěte 
Když je delší než 14 dnů, rodiče přinesou písemný doklad 

o důvodu absence. 

Nahlášení dítěte 

po nepřítomnosti 
Nejpozději den před příchodem dítěte do MŠ. 

Platba stravného Inkasem z účtu, viz. rodičovská schůzka. 

Platba úplaty za před- 

školní vzdělávání 
Inkasem z účtu, viz rodičovská schůzka. 

 

Potřeby dětí do MŠ 

 

Cvičební úbor (děti ve Třídě 2), hrací kalhoty, kraťasy, zástěrka na 

malování, přezůvky, náhradní tričko – krátký a dlouhý rukáv, ponožky, 

spodní prádlo, sportovní obuv na pobyt venku, pyžamo, kartáček, 

pastu, hřebínek, pokrývka hlavy. Vše prosíme podepsat! 

 

 

 

 

 

 

 

Desatero pro šťastný pobyt  

v naší MŠ 

 

01. Laskavost 

02. Vřelost 

03. Trpělivost 

04. Poctivost 

05. Taktnost 

06. Nezaujatost 

07. Umění naslouchat dětem 

08. Vcítění se do pocitů dítěte 

09. Kultivovaná řeč 

10. Pocit jistoty 

Pravidla MŠ U Dvou sluníček 

 

01. Máme se rádi, jsme přátelští a vzájemně si   

     pomáháme 

02. Kouzelná slovíčka otevírají srdíčka 

03. Vzájemně si nasloucháme 

04. Uklízíme zapůjčené hračky 

05. Chodíme pomalu 

06. Jsme na sebe hodní 

07. Skládáme rovnáme a si oblečení 

08. Oznámíme paní učitelce odchod ze třídy 

09. Dodržujeme pravidla bezpečnosti 

10. Máme rádi přírodu 

11. Když se jí, tak se jí a nemluví 
12. Chováme se slušně 

  Zaměstnanci  

Jarmila Homolková – ředitelka 

Veronika Fuchsová – učitelka 

Iva Kunková - učitelka 

Ing. Andrea Matějková – asistentka pedagoga 

Hana Paldusová – vedoucí stravování 

Barbora Venclová, DiS. – učitelka 

Pavla Volfová – asistentka pedagoga 

Bc. Martin Záruba – ekonom 

Ivana Žižková – kuchařka 

 

Hlavní téma: Naše brněnecká školička U Dvou sluníček. 

 

02.09. 09:00 MŠ 

„Hrnečku, vař!“ 

„O zlaté rybce“ 

„O Smolíčkovi“ - maňáskové divadlo Šternberk 

09.09. 08:00 MŠ „Screeningové vyšetření“ 

09.09. 19:00 MŠ „Večerní promítání“ 

13.09. 09:00 MŠ 
„Poprvé kuchařem“ – projektový den pro starší 

děti 

21.09. 09:30 MŠ 
„Sluníčková olympiáda“ – školní hřiště 

 

25.09. 09:45 
Okolí 

MŠ  „Uspávání sluníčka – rozloučení s létem“  

 

Narozeniny slaví: Martínek T. Přejeme všechno nejlepší od srdíčka 

 

Výlet a přespávání s předškoláky 

 

Pro letošní rok jsme si pro budoucí školáky a školačky připravily výlet do Poličky. Cílem 

naší výpravy byla zábávně-naučná výstava s názvem „Zábaviště pro sviště“ a poté 

přespávání ve školce s dalším programem. 

Do Poličky jsme se dopravili autobusem a poté motorovým vlakem. V prostorách radnice 

na nás čekala herna plná nádherných ilustrací paní Venduly Hegerové. Na děti toho tu 
čekalo opravdu hodně – sportovní aktivity v improvizovaném lese, obří leporelo, odchůdek 

se vším možným, loutky k dramatizaci pohádek, xylofony, magnetické tabule s různou 

tématikou, spousta puzzlí, pexes, skládaček a také fotokoutek. Návštěvu Poličky jsme 

zakončili zmrzlinou.  

Po návratu do školky na děti čekala večeře v podobě toustů, čtení z oblíbených knížek a 

sledování pohádek. I přes noční bouřku, zvládly všechny děti první a zároveň poslední 

přespávání ve školce velice dobře. A teď už hurá do školy! 

Všem školákům přejeme hodně štěstí v nové etapě života. 

                                             Jarmila Homolková a kolektiv MŠ 

 
 


