
Básničky 

 

 Mikuláš 

  

Mikuláš už z dálky mává,  

čert vedle něj kráčí.  

Anděl dětem dárky dává,  

čert se na něj mračí.  

Potom chytí prázdný pytel,  

děti valí oči,  

jak ten čertík neposeda  

do pekla zas skočí. 

 

  

Vánoční stromeček 

 

V pokoji už stromek máme,  

ozdoby si na něj dáme.  

Dát mu hvězdu dneska 

zkusím,  

na špičky si stoupnout 

musím.  

 

A na větve ozdobičky,  

které máme od babičky.  

Stromek už je ozdobený  

a na večer připravený.  

Spolu se tu sejdeme  

a dárečky dostaneme.  

 
 

Andílek 

 

Andílek si nebem letí,  

pozoruje hodné děti.  

Kohopak to vidí z nebe?  

Vidí mě a vidí tebe.  

Po oblacích poskakuje,  

stříbro kolem rozhazuje. 

 

 

 

Stromeček 

 

Stromeček v pokoji voní,  

rolničky radostně zvoní.  

Na stole cukroví  

sladce nám napoví,  

že je tu vánoční čas,  

co přišel po roce zas.  

 

Vánočka v kuchyni voní,  

rolničky stále si zvoní.  

Koledy vánoční,  

nálada sváteční.  

S maminkou s tatínkem zas. 

Vítáme vánoční čas. 

 

 

Vánoce 

 

Já mám z Vánoc nejraději, 

když se doma všichni smějí. 

Když se kapří mrskají 

a prskavky prskají. 

 

 

Jak vypadá Ježíšek? 

 

Jak vypadá Ježíšek? 
Má opravdu kožíšek? 

Kolik je mu asi let? 

Jeden, dva, tři, čtyři, pět? 

V čem roznáší dárečky? 

Zdobí také stromečky? 

Chodí nebo přiletí? 

Čím se liší od dětí? 

Třeba podle svatozáře?  

Proč se nikdy neukáže? 

 

 

Prosinec 

 

Prosí, prosí prosinec 

sněhuláka o hrnec. 

A krmítko o zobání 

ptáčci mu vše vyzobali. 

Děti mají nejraději, 

když před čerty utíkají. 

A těší se na Vánoce 

a pak nashle – v novém 

roce! 

 

 

Andílek 

 

Anděl seděl na obláčku, 

čáry, máry, čaroval. 

Vyčaroval Mikuláše 

moc se z toho radoval. 

Pozor na to, milé děti, 

čarování není žert. 

Něco se mu nepovedlo 

a tak přibyl ještě čert. 

 

 

Vánoční stromeček 

 

Vánoční stromeček  
zavoněl v pokoji, 

maminka u stolu 

jablíčko rozkrojí. 

A když ho rozkrojí, 

uvidíme hvězdičku, 

co byla schovaná 

v červeném jablíčku. 

 

_________________________________________________________________ 

Aktuality, fotečky a články na našem sluníčkovém webíku: 

www.msslunicka.cz 
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Narozeniny slaví:  

Martínek V., Vítek, Patriček. 

Oslavencům přejeme všechno nejlepší od srdíčka       

 

Akce v měsíci prosinec 2022: 

 

Hlavní téma: Co skrývá paní Zimička, to dětem poví sluníčka. 
 

01.12. 09:15 MŠ „Sv. Barborka“ - seznámení s tradicí   

02.12. 10:45 MŠ „Bílé přání“ – div. soubor JOJO 

05.12. 09:15 MŠ „Mikulášská nadílka“ 

07.12. 09:15 MŠ 
„Vánoční pečení perníčků a lineckého 

cukroví“  

08.12. 09:15 MŠ „Vánoční dárečky“ - dílničky 

12.12. 09:15 MŠ 
„Vánoční přáníčka“ – pracovní a výtvarná 

činnost 

13.12. 09:15 MŠ „Sv. Lucie“ – seznámení s tradicí 

14.12. 15:30 MŠ „Vánoční besídka“ – vystoupení pro rodiče 

 

 

  „Čisté zoubky“ 

 

V úterý 01.11.2022 po svačince za dětmi do školky přišla paní zubařka MUDr. Jana Illová. 

Nejprve se dětem představila. Poté si s nimi začala povídat o tom, proč jsou zoubky 

důležité, co je pro ně zdravé a naopak škodlivé a jak je důležité, se o zoubky starat. 

Některé děti hádaly, jiné dokázaly na dané otázky odpovídat. Pak si prohlédly několik 

druhů kartáčků, které jsou vhodné a které zase špatné pro dětský chrup.  

 

Paní zubařka nás seznámila s tím, jak správně si zoubky čistit a že se návštěvy u paní 

doktorky opravdu bát nemusí.  Také se děti staly zubaři a zubařkami, procvičily si, jak se 

spravují zoubky s využitím modelíny a formiček na zoubky. Beseda děti moc bavila, zapojily 

se všechny. Také byly překontrolovány kartáčky v umývárně. Závěrem děti předaly 

dárečky, dostaly od paní zubařky lízátka bez cukru a pastu na zuby.  

 

Děkujeme za poučnou besedu a budeme se těšit zase příští rok. 

                                                                                            Jarmila Homolková 

 

„Návštěva školní družiny“ 

 

V úterý 01.11. 2022 nás navštívila školní družina ze ZŠ Brněnec s vychovatelkami Milenou 

Kutlákovou a Monikou Klemšovou. Školkové děti se na návštěvu moc těšily, protože mají 

ve škole své kamarády, se kterými trávily svá léta ve školce. Paní kuchařka Ivanka napekla 

pro všechny tradiční perník, na který se všichni těšili. Děti si společně hrály, povídaly, 

kreslily, občerstvovaly. Paní vychovatelky také přinesly dárečky, které vyráběly s dětmi ve 

školní družině. Nálada byla úžasná.       

   

Těšíme se opět na další setkání. 

 

Tak brzy na shledanou. 

                                                                                                                              
Jarmila Homolková 

 

„Lesní zvířátka se představují – aneb beseda s panem myslivcem“ 

 

Ve středu 16.11.2022 navštívil naši mateřskou školu pan myslivec Jan Datinský. Dětem 

jsem Honzu představila já, protože jsem chodívala na základní škole do přírodovědného 

kroužku a do Skautu, které vedl. Vždy jsem měla ráda přírodu, jezdívali jsme na různé 

soutěže, akce, pomáhali sázet stromky, čistit lesy. Byl to pro mě příjemně strávený čas. Na 

základě této dobré zkušenosti jsem neváhala a požádala o besedu u nás ve školce, se 

kterou Honza souhlasil. Honza si s dětmi povídal o zvířátkách, která žijí u nás v lese, 

využíval k výkladu obrázky, procvičoval názvy zvířátek i mláďátek.  

Mluvil s dětmi o potravě, která mají zvířátka ráda, která jim naopak škodí. Také měl ukázku 

parůžků a lebky malého srnce. Děti beseda bavila, aktivně se zapojovaly do konverzace a 

odpovídaly na otázky.  

Závěrem za všechny děti poděkoval Kajík a obdaroval Honzu dárečky. Děti na oplátku 

dostaly krásné krmítko, do kterého mohou sypat zrníčka pro ptáčky. 

Děkujeme za velmi pěknou a poučnou besedu o zvířátkách a těšíme se na jaro, až si 

budeme povídat o ptáčcích. 

 

                                                                                                    Jarmila Homolková 

 


