
Básničky 

 

Listopad 

 

Listopad, listopad, 

vítr fouká do zahrad. 

Padá listí z jabloní, 

Martin jede na koni. 

 

 

Neposlušný Petřík 

 

Neposlechl mámu Petřík, 

neoblékl si svůj svetřík. 

Hlava bolí, je mu zima, 

přemohla ho snadno rýma 

Teď tu leží celý den, 

ven může až za týden. 

 

 

Tetka Rýma 

 

Tetka Rýma v nose bydlí, 

má tam stůl i malou židli. 

Vysmrkej ji z nosu ven, 

než ti zkazí celý den! 

 

 

Svatomartinská 

 
Padá listí z jabloně, 

zima už je ve dveřích. 

Martin sedá na koně, 

přiveze nám bílý sníh? 

Teplá bunda, rukavice, 

ať nám není zima! 

Uši schovat pod čepice, 

venku číhá rýma! 

 

Listopad 

 

Listopad, listopad,  

lísteček mi na dlaň spad.  

Zlatý lístek z javora,  

zima už jde do dvora. 

 

 

Sv. Martin 

 

Svatý Martin přijel k nám,  

toho pána dobře znám.  

Jede na svém bílém koni,  

vločka vločku někdy honí. 

Někdy ale v blátě jede,  

s počasím on málo svede.  

My se ale nemračíme,  

rohlíčky dnes posvačíme.   

 

 

Čertíček  

 

Říkají mi čertíček,  

vyplazuji jazýček.  

Na hlavě dva růžky mám,  

k čemu, to já nevím sám.  

Rameno mi pytel zdobí,  

na děti co hodně zlobí.  
Do peklíčka hop a skok,  

přijdu zase příští rok. 

 

 

Ježek 

 

Leze ježek, leze v lese,  

červíka si domů nese.  

Usnul ježek, usnul v lese,  

lístečkovou peřinou zakryje 

se.  

 

 

Les 

Do lesa dnes půjdeme,  

potichoučku budeme.  

Rozhlédneme se do všech 

stran, stromy kolem všechny 

znám. 

 

Borovice, smrček, jedle,  

šiška na mě spadla hnedle.  

Shodila ji veverka,  

je to pěkná čiperka.  

 

 

Mikuláš 

 

Kdo to klepe? Bílý pán. 

Mikuláš dnes přišel k nám. 

 

Anděl a čert přišli s ním,  

zjistit jestli nezlobím. 

 

_________________________________________________________________ 

Aktuality, fotečky a články na našem sluníčkovém webíku: 

www.msslunicka.cz 

   

 

 

 
 

SLUNEČNÍČEK 
 

měsíční zpravodaj 

MŠ U Dvou sluníček  

 

 
 

VÍTEJTE V NAŠÍ ŠKOLIČCE 

listopad 2022 

www.msslunicka.cz 



Poděkování 

Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a za "Podzimní dary" pro děti. 

 
Narozeniny slaví:  

Eliška 

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší od srdíčka       

 

Akce v měsíci listopadu 2022: 

 

Hlavní téma: Sluníčka jdou s listím spát, nechají si něco zdát 

 

01.11. 09:00 MŠ 
„Moje zoubky“ – návštěva Mudr. Jany 

Illové 

11.11. 09:15 MŠ  
„Svatý Martin – seznámení s lidovou 

tradicí 
Bude 

upřesněno 
09:15 MŠ „Zvířátka a zimní spánek – beseda  

23.11. 09:00 MŠ „Dvorec Kolovrat“ – pohádka a dílničky 

23.11. 15:00 MŠ „Adventní dílny pro rodiče a děti“ 

24.11. 10:15 MŠ „Vánoční fotografování“ 

25.11. 09:15 MŠ „Advent“ – výroba věnečků do tříd 

 
Vážení rodiče, 

 
prosím o zapsání na nástěnku, kdo má zájem vyrobit si „Vánoční věnec“.  

 

Vybírá se cena 100,- Kč - zahrnuje náklady na tvoření, např. korpus, ozdoby, 

drátky, náplně do tavné pistole, … 

 

 

Kouzelné vystoupení s Jiříčkem 

 

Ve středu 05.10.2022 se děti moc těšily už od rána, protože den měl být plný kouzel. Po 

svačince si zopakovaly pravidla slušného chování a s napětím očekávaly, až je pan kouzelník 

navštíví. Když pan kouzelník přijel, představil se a přivítal s dětmi. Postupně se představovaly 

i děti, neboť i ony se staly malými a velice šikovnými kouzelníky. Děti se soustředily na 

všechna kouzla. Pan Jiříček tvrdil, že to nejsou kouzla, ale jen triky. Ale jak vznikají, 

neprozradil. Nejen děti, ale i paní ředitelka si zakouzlila. Vystoupení bylo plné překvapení, 

všichni jsme kouzlili, cvičili i tancovali. 

 

Moc děkujeme za kouzelné dopoledne a těšíme se na další návštěvu. 

 

Jarmila Homolková 

  Výpravná cesta za strýčkem Podzimem s plněním úkolů 

 

Dne 10.10.2022 přišel dětem do školky dopis, všechny děti se společně sešly v ložnici 

zelených sluníček. A netrpělivě čekaly, co v dopise bude napsáno. V dopise se psalo o 

podzimu, o cestě, o plnění úkolů a o pokladu. V jaké souvislosti, jste se už jistě dozvěděli 

od svých dětí………………O podzimu se psalo, jako o nádherném ročním období, kdy 

příroda kouzlí svými barvami. Začíná jiné, někdy sychravější počasí a člověk může před 

zimou nasát potřebnou energii z ještě, sice slabšího, ale někdy hřejivého sluníčka. O cestě 

se psalo jako o putování za něčím kam chceme dojít, co chceme objevit, naučit se a sdílet 

se všemi s kterými je nám dobře. A na cestě je třeba často plnit ač jednoduché či složitější 

úkoly a díky nim se posouvat dopředu k lepším a zkušenějším zítřkům. Na konci každé ať 

krátké či dlouhé cesty je poklad, který nemusí být jen materiální, ale tyto zkušenosti jsou 

nepřenosné. A děti si je uvědomí později, nyní je musíme nechat v radosti z nalezeného 

sladkého a zdravého pokladu. Na konci dopisu byl podepsán….. váš strýček Podzim. 

 

Děti šly dlouhou a náročnou cestou do kopce a mezi zahrádky nad Brněncem, počasí nám 

opravdu přálo a bylo z čeho čerpat energii. Děti trénovaly motoriku, koordinaci, 

rovnováhu, výdrž a chůzi nerovným terénem. Cesta byla značena provázky, tedy děti 

hledaly správný směr putování. Po nalezení úkolu bylo třeba jej splnit. Nejprve si děti našly 

krásně zbarvený lísteček, při dalším úkolu běhaly do kopce, potom hledaly ukrytá jablíčka a 

seznámily se s jehličnatým stromem Smrkem a určily, že jablíčka rostou na listnatém 

stromě Jabloni. Dále určovaly jaké znají ovoce a zeleninu a do které oblasti patří jednotlivé 

plody. Při dalším úkolu trénovaly mimiku obličeje a dle obrázků dýní napodobovaly grimasy. 

Následoval úkol zazpívat podzimní písničku či zarecitovat básničku a na zastávce v Brněnci 

k Půlpecnu na děti čekal poslední úkol a to nalezení pokladu. 

 

Tentýž týden a to ve středu 12.10.2022 jsem navázali na téma podzim a dary podzimní 

přírody a děti si vytvořily dobrůtky z nich. Paní učitelka Barunka s dětmi pekla bábovku 

banánovou, paní ředitelka Jaruška s dětmi tvořila pizzu a s paní učitelkou Verunkou si děti 

napichovaly ovocné špízy. Vše vytvořené si potom každý snědl. Celý týden se krásně 
vydařil a děti byly spokojené a to je největší úspěch. Z celého srdce děkuji všem rodičům 

za spolupráci a komunikaci a našemu školkovému týmu nevyjímaje.      

 

Krásné podzimní dny všem Iva Kunková 

 


