
Básničky 

 

Leden 

 

Leden, leden, 

přikryl vodu ledem. 

A kde byly včera louže, 

tam to dneska pěkně klouže. 

 

 

Rampouch 

 

Rampouch visí ze střechy 

a vymýšlí neplechy. 

Má však zmrzlé nožičky, 

hlavičku i ručičky, 

a tak jenom viset musí, 

kdo chce, ať to taky zkusí. 

 

 

Na tři krále 

 

Na tři krále za vesnicí, 

bloudí sněhem koledníci. 

Šlapy, šlapy, šlápoty, 

pletou se jim do noty. 

Ťuky, ťuky už tu jsou, 

štěstí, zdraví vinšujou. 

 

 
 

Malovaná pohádka 

Jiří Žáček 

 

Od pondělka do pátku 

budu kreslit pohádku. 

Koho do ní namaluju, 

aby byla v pořádku? 

Princeznu a Babu Jagu? 

Draka, co má dračí spády? 

Honzu, nebo loupežníky? 

Sebe a své kamarády? 

Od pondělka do pátku 

budu kreslit pohádku. 

Potom vám ji celou povím, 

umím ji i pozpátku.  

 

 

 

Koledníci 

  

Na tři krále za vesnicí, 

bloudí sněhem koledníci. 

 

Šlapy, šlapy, šlápoty, 

pletou se jim do noty. 

 

Ťuky, ťuky, už tu jsou,  

Štěstí, zdraví vinšujou. 

 

 

Snížek 

 

Snížek padá z nebe, 

někdy trochu zebe. 

My si ale rady víme,  

sněhuláka postavíme.  

 

Jedna koule, druhá, třetí,  

sněhuláka staví děti. 

Místo očí uhlíky,  

a až dolů knoflíky. 

 

Místo nosu mrkev  

a na tváři úsměv.   

Do ruky mu dáme větvičku, 

Na hlavu hrnec jako 
čepičku.   

  

 

O Koblížkovi 

 

Já Koblížek, Koblížek  

z nejlepšího těsta.  

Já každému uteču,  

kutálím se z města.  

Jenom se moc nevytahuj.  

Kdo myslíš, že sní tě? 

To co spadne už se nejí,  

to ví každé dítě. 

 

Leden 

 

Už je leden, je to tak,  

přišla velká zima.  

Nám to ale nevadí,  

zima je moc príma.  

Oblékni se a pojď ven,  

snad tam venku nezmrznem. 

Oblékni se a pojď ven,  

užijem si krásný den. 

 

 

Zima 

 

Zima je, zima je,  

každý se raduje.  

Padá sníh, padá sníh,  

pojedeme na saních.  

Sáně z kopce dolů jedou,  

nahoru to nedovedou. 

 

 

Mrazík 

 

Mrazík běhá po vesnici,  

pozval si i metelici.  

Skáče, hopsá po ulici,  

tančí tanec s metelicí.  
Vítr fouká po poli,  

rozmetá sníh v okolí.  

My se mrazu nelekneme, 

rukavice navlékneme. 

  

_________________________________________________________________ 

Aktuality, fotečky a články na našem sluníčkovém webíku: 

www.msslunicka.cz 

   

 

 

 
 

SLUNEČNÍČEK 
 

měsíční zpravodaj 

MŠ U Dvou sluníček  

 
VÍTEJTE V NAŠÍ ŠKOLIČCE 

leden 2023 

www.msslunicka.cz 



 

Poděkování všem rodičům za dárečky nejen pro děti ale i celému kolektivu MŠ. 

 

Narozeniny slaví:  

Pavlínka, Vojtíšek, Anička  

Oslavencům přejeme všechno nejlepší od srdíčka       

 

Akce v měsíci lednu 2023: 

 

Hlavní téma: „Mrazíci na okna malují, sluníčka se radují“ 
 

05.01. 15:30 MŠ „Besídka nejen pro rodiče“ 

06.01. 09:30 MŠ „Tři králové“ – seznámení s tradicí 

13.01. 09:15 MŠ  
„O nezbedných kůzlátkách“ – div. soubor 
JO-JO“  

18.01. 09:30 MŠ „Pohádkový karneval“ 

25.01. 09:15 MŠ „Kabaret s mimoněm“ 

Dle 
počasí 

09:45 

Za 
bytovka

mi 

„Zimní olympiáda“ 

 
 

Od 09.01.2023 nastupuje do třídy 1. nová paní učitelka Bc. Hana Hašková, místo 

paní učitelky Veroniky Fuchsové. 

 

 

 

Důležité! 

 

Od 27.1. – 3.2.2023 nebude v MŠ přítomna ředitelka MŠ Jarmila 

Homolková.  

 

Bude dostupná pouze pevná linka - 461 523 226. 

Na veškeré dotazy bude odpovídat zastupující učitelka Barbora 

Karásková. 

 

Děkuji za pochopení.              

                                        Jarmila Homolková 
 

 

  Bílé přání – divadélko JóJo 

 

V pátek před obědem přijelo za dětmi všemi oblíbené divadélko JóJo, tentokrát se zimní 

pohádkou s názvem Bílé přání. 

 

V pohádce byly hlavními postavami babice Fujavice a babice Mrazivka. S bábou Fujavicí si 

děti zopakovaly, která zvířátka se ukládají k zimnímu spánku. Druhé bábě, Mrazivce, děti 

pomáhaly s hledáním bílého koníka a oveček, aby mohl napadnout sníh. V pohádce se také 

objevily skřítci Lupajzníci, kteří se postarali o pořádnou legraci. Na závěr pohádky mohly 

děti házet „sněhovými“ koulemi do sítě a viděly světelnou show v podobě vánočních 

světýlek. 

 

Pohádka byla jako vždy doplněna o pohyb, hádanky, písničky i poučení. Děkujeme divadélku 

za mrazivou pohádku a těšíme se zase příště. 

 

Barbora Venclová, DiS. 

 

 

 

 

Mikulášská nadílka 

 

Pátý prosinec patří návštěvě Mikuláše. Nebylo tomu jinak ani v naší sluníčkové školičce. V 

pondělí dopoledne zazvonil zvoneček a za dveřmi stál Mikuláš, spolu s krásným andílkem a 

černým čertem. 

 

Mikuláš děti přivítal, ptal se, zda byly hodné a celý rok poslouchaly maminku a tatínka a 

také paní učitelky ve školce. Andílek dětem ukázal košík plný balíčků s dobrotami a sdělil 

jim, že pokud předvedou nějakou pěknou básničku, či písničku mohou sladký balíček 

obdržet. Děti tedy postupně, jeden po druhém zpívaly a recitovaly.  
 

Mikuláš, anděl a dokonce i čert byli překvapeni, jak to děti statečně zvládly a jak jsou 

šikovné. Dopadlo to tedy nejlépe, jak mohlo, balíčky se rozdaly všechny a čert odcházel s 

prázdným pytlem. 

Za doprovodu společných mikulášských a vánočních písniček se děti s návštěvou rozloučily 

a sladké balíčky si odnesly domů. 

Barbora Venclová, Dis 

 


