
Básničky 

 

Podzim 

 

Přišel podzim, hrušky zrají, 

jablka se červenají. 

Plný koš jich natrhám, 

každému z vás jedno dám. 

Natáhnu se pro jablíčko, 

natáhnu se pro hruštičku, 

všechny srovnám do košíčku. 

 

 

Ježek 

 

Já jsem ježek malinký, 

mám na sobě bodlinky. 

I když malé nožky mám, 

rychle s nimi utíkám. 

A pak když se unavím, 

do listí se posadím. 

 

Draci 

 

Mámo, táto, draci letí. 

Letí, letí do nebe. 

První, druhý i ten třetí 

usmívá se na tebe. 

 

 
Dešťové kapičky 

 

Dešťové kapičky, 

dostaly nožičky. 

Ťapaly po plechu, 

dělaly neplechu. 

Kocour spal v okapu, 

spadly mu na tlapu. 

Jé, ten se polekal, 

vyskočil a utíkal. 

 

Podzim 

 

Podzim otevírá studená 

vrátka,  

přichází potichu mezi nás 

zkrátka.  

Na stromě usmívají se 

červená jablíčka,  

který si utrhne Jeníček i 

Anička.  

Listy si vzaly barevné pláště,  

žlutá a červená sluší jim 

zvláště. 

 

 

Kaštany 

 

Kde se vzaly, tu se vzaly,  

z pelíšku se vyklubaly,  

tmavohnědé kaštany.  

Jejich síla nás chrání.  

 

Jabloň 

 

Jabloň v létě dává plody, 

na podzim pak listí shodí.  

Celou zimu drží půst,  

na jaře se učí růst. 
 

 

 

Kos 

 

Na zahrádce skáče kos,  

černý kabát, žlutý nos.  

Skáče sem a skáče tam,  

skáče hbitě do všech stran. 

 

 

Dráček 

 

Letí dráček, letí drak,  

vyletěl až do oblak.  

Pak si sednul do mráčku,  

udělal si houpačku.  

Vidí slunce, vítr honí,  

bác a přistál na jabloni. 

 

 

Ručičky 

 

Ruce, ruce, ručičky,  

máte pěkné prstíčky,  

máte pěkné dlaně,  

zatleskáme na ně. 

 

Každá ručka má prstíčky,  

zavřeme je do pěstičky.  

Spočítéme si je hned,  
jedna, dvě, tři, čtyři, pět. 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Aktuality, fotečky a články na našem sluníčkovém webíku: 

www.msslunicka.cz 
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Poděkování 

Děkujeme všem rodičům za vstřícnost 

 
Narozeniny slaví:  

Kajík, Natálka L., paní učitelka Ivuška   

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší od srdíčka       

 

Akce v měsíci říjnu 2022: 

 

Hlavní téma: Strýček Podzim už je tady, se sluníčky zve děti do přírody. 

 

05.10. 09:00 MŠ „Kouzelník“ – Jiří Krejčí 

10.10. 09:30 Okolí MŠ 
„Výpravná cesta za strýčkem Podzimem“ – 

okolí MŠ s plněním úkolů 

12.10. 09:00 MŠ 
„Ovocno – zeleninový den“ – pracovní 

dílničky 

19.10. 10:00 
Kopec na 

Vyhlídce 
„Pouštění draků“ 

25.10. 09:15 MŠ 
„Čarování s dýněmi“ - výtvarné a pracovní 

dílničky 

31.10. 09:15 MŠ „Halloweenský karneval“ 

 

Prosím na 10.10.2022 dát dětem do školky gumáky, pláštěnku, pokrývku 

hlavy, sportovní oblečení, batůžek, malou dobrůtku, pitíčko.  

 

„Pouštění draků“ se uskuteční pouze za příznivého počasí. 

 

Prosím o vhodné oblečení a pokrývku hlavy. Draky budou pouštět dětí s 

asistencí paní učitelky. Draci budou pouze školkové. Vlastní si děti nosit 

do školky nebudou. 

 

Děkuji za vstřícnost, spolupráci a pochopení.  
 

Sluníčková olympiáda 

Podzim se již kvapem blíží, ale my se i přesto snažíme trávit s dětmi co nejvíce času venku. I 
pro jsme naši tradiční sluníčkovou olympiádu uspořádaly opět venku na hřišti. 

 

Po krátké rozcvičce měly děti za úkol splnit hned několik disciplín. První se skládala z 

překážkové dráhy, kdy měly děti prolézt strachovým tunelem, přeskočit nízkou překážku, 

prolézt obručí, zaskákat si v pytli a proběhnout se na koníkovi. V druhé dráze se objevila 

také jízda na koloběžce, skákání panáka a běh mezi kužely. Třetí a čtvrtá disciplína byla 

dobrovolná. Děti se mohly trefovat na šášu malými míčky, nebo si vyzkoušet závody v běhu. 

 

Všechny děti, i ty nejmenší, byly moc šikovné a zasloužily si za odměnu v podobě medaile ve 

tvaru sluníčka s ukrytou čokoládkou a pitíčko. 

 

Venclová Barbora, DiS. 

 

  Loučení se sluníčkem 

 

V pátek 23.9.2022 jsme se s dětmi vydaly na výpravnou cestu na místní kopec „Padělka“. 

Musely jsme jít vysoko, protože nás čekalo „Uspávání sluníčka – rozloučení s létem“. Ráno 

si starší děti vystřihly šablonu sluníčka, mladší již měly vystřihnuto od paní učitelky a 

sluníčko si malovaly barvami nebo suchým pastelem. Výběr i barva byly na dětech. V 

kroužku si povídaly o létě, o podzimu a ptáčcích, které odlétají to teplých krajin. A sluníčko 

už bude hřát méně a méně, protože už nastal podzim. 

 

Také se děti seznámily s podzimní písničkou, kterou si zazpívaly s doprovodem klavíru. 

Poté se oblékly vzhledem k počasí a vzaly batůžky s pitím a dobrotami od rodičů. Sluníčko 

nás provázelo celou cestu k výšinám na kopec Padělka. Po zdolání části kopce se děti 

posilnily. Na vrcholu kopce se snažily dobroty dojíst. Ale to nejdůležitější bylo, rozloučit se 

s létem a sluníčkem. Svá sluníčka děti nechaly na větvích smrčku. Zamávaly sluníčku na 

nebe a pokračovaly v cestě přes les do školky. Cestou děti pozorovaly krásný výhled na 

Brněnec, povídaly si, jak chodí s rodiči na houby, zpívaly, dávaly hádanky. Atmosféra byla 

velice příjemná. 

 

Počasí nám opravdu přálo, bylo krásně a dětem se cesta líbila, a ptaly se, jestli budeme 

chodit každý den. Bylo milé slyšet, že si to opravdu užívají. 

 

A kdy se zase vydáme na další cestu? No přeci brzy, začíná nám podzim a s ním bude cesta 

za Strýčkem Podzimem. 

 

Jarmila Homolková 

Poprvé kuchařem 

 

Dne 13.9.2022 do naší mateřské školky U Dvou sluníček zavítal pan Michal Marek – 

kuchař, který získal Michelinskou hvězdu. V rámci projektového dne- “Poprvé kuchařem” 

si pro děti připravil na celé dopoledne program, na který si měly za úkol donést zástěru a 
banán. 

 

Děti byly seznámeny se správným postupem při umývání rukou, bezpečností při práci, 

bezpečném držení nože a krájení. To vše si vyzkoušely i v praxi. Také se seznámily s 

postupem první pomoci při řezné ráně (lepení náplastí) a při popálenině. V neposlední řadě 

poznávaly čerstvé jídlo od zkaženého a určovaly, které můžeme sníst a které ne. 

 

V poslední části děti dostaly kuchyňská prkénka, jídelní nůž a samy si nakrájely celý banán 

na kolečka. Část koleček měly dovolené sníst, z části jim paní kuchařka připravila banánové 

mléko, které všem moc chutnalo, a posledních pár koleček si nakrájely na kousíčky, které 

využily při pečení muffinů. Všechny děti dostaly vlastní mističku a metličku. Do misky si 

každý odměřil sypkou směs a následně i vajíčko. Vše pomocí metličky zamíchaly a potom 

připraveným těstem naplnily košíčky. 

 

Každý si pak svůj muffinek mohl sníst. Dopolední program byl velice poučný a zajímavý. 

Každé dítě mělo plno nových zážitků. 

 

Chtěli bychom poděkovat za spolupráci, vstřícnost a trpělivost. Budeme se opět těšit na 

nové recepty. 

Veronika Fuchsová 

 


