
Básničky 

 

Únor 

 

Únor, to je měsíc ptáků, 

chtějí něco do zobáku. 

První, druhý, třetí, 

ke krmítku letí. 

 

Masopust 

 

Trubka troubí, vytrubuje 

s bubínkem nám oznamuje, 

Masopust zas přišel k nám, 

ten rej masek dobře znám. 

 

Země 

 

Naše Země ta se točí, 

i když nemá nožičky,  

zvesela si neposkočí,  

shodila by hvězdičky. 

Po vesmíru tiše pluje,  

s Merkurem si promluví,  

Venuše jí pozdravuje, 

o Zemi už každý ví. 

 

My jsme lidé z pravěku 

 

My jsme lidé z pravěku 
v kožichovém obleku. 

Budem lovit mamuty, 

už jim šlapem na paty. 

To je ale dobrota, 

mít k obědu mamuta – 

mňam! 

 

Mimozemšťan  

 

Podívej se na oblohu, 

možná támhle někde v rohu 

stojí mimozemský kluk 

a dělá na nás kuk! 

Kouká na nás z velké dálky, 

oči má jak dva korálky. 

Na hlavě dvě anténky, 

skrz ně chytá myšlenky. 

 

Medvěd na lyžích 

 

Na severu blízko pólu 

lední medvěd vede školu.  

Když napadne nový sníh,  

učí děti na lyžích.  

 

Střídá nohy levou, pravou,  

drží hůlky, kývá hlavou.  

Na polární sjezdovce  

cvičí malé sportovce. 

 

 

Karneval 

 

Kdo je v masce ať jde dál,  

právě začal karneval.  

Muzika teď bude hrát  

a my můžem tancovat.  

 

 

Raketa 

 

Nastartujte motory,  

vyletíme nad hory.  

Až ke slunci poletíme,  

my se vůbec nebojíme.  

Naše šťastná hvězdička  
jiště bude tam,  

malý kousek sluníčka  

přivezeme vám. 

 Rukavice, čepice 

 

Nasaďte si rukavice,  

přijdou velké fujavice.  

A na hlavy čepice,  

ty nám přece sluší,  

zahřejí nás velice,  

nezmrznou nám uši. 

 

 

Koblížek 

 

Velkou mísu na stůl dáme,  

těsto si v ní zaděláme.  

Mouku, mléko, vájíčko,  

ještě kvasnic maličko.  

 

_________________________________________________________________ 

Aktuality, fotečky a články na našem sluníčkovém webíku: 

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

 

Narozeniny slaví:  

Narozeniny slaví: Ondrášek, Agátka, Natálka S., Natálka P., paní školnice Renata. 

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší od srdíčka.       

 

Akce v měsíci únoru 2023: 

 

Hlavní téma: Cestujeme se sluníčky 
 

02.02. 10:00 MŠ „Kočkohrátky“ 

06.02. 09:00 MŠ 
„Cesta do pravěku“- Mgr. Milan Skalický, 

hydrogeolog a průvodce pravěkem 

09.02. 15:00 MŠ 
„Informativní schůzka“ pro rodiče s paní 

učitelkou z 1. a 3. třídy ZŠ 

16.02. 15:00  
„Zápis na nečisto“ – Oranžová sluníčka s 

rodiči 

21.02. 09:15 MŠ „Masopustní karneval s koblížky“ 

Dle počasí 09:45 
Za 

bytovkami 
„Zimní olympiáda“ 

 

Vážení rodiče, 

beseda a rodičovská schůzka se týká rodičů dětí, které jdou k zápisu do 

ZŠ. 

 

Účast je opravdu důležitá. 

 

Děkuji. 

 

PPP Svitavy:  

OBJEDNÁNÍ na telefonním čísle 461 532 486 nebo 775 575 480. 

 

Vážení rodiče, po schůzce s paní učitelkou z 1. a 3. třídy ZŠ i zápisu 

nanečisto budou pro vás možné konzultace o školní zralosti vašeho 

dítěte. 

 

Jarmila Homolková 

  Karneval 

 

Ve středu 18.1.2023 se konal pohádkový karneval. Ač stále v mírném oslabení, vzhledem k 

velmi vysoké nemocnosti, která od před Vánoc přetrvává, jsme si ho s radostí užili. 

 

Děti dorazily převlečeni za různé pohádkové bytosti, o kterých si již druhý týden povídáme 

v rámci plánu. Chlapci se převlékli za super hrdiny, šmoulu, hasiče či kocourka. Děvčata šla 

za princezny a víly. Ráno ještě před svačinkou si děti mohly nechat nakreslit barvami na 

obličej obrázky dle vlastního výběru.   

 

V kroužku jsme se přivítali a pověděli si co nás bude čekat. A po svačině mohla začít módní 

přehlídka s maskami, rozdělení do jednotlivých skupinek a plnění úkolů. Každá maska se 

vyfotila ve fotokoutku, splnila překážkovou dráhu a hod na klauna. Děti hádaly názvy 

pohádek a jednotlivých postav podle obrázku a navlékaly korálky dle posloupnosti barev. 

 

Na závěr si děti zatancovaly, každý dostal kousek dortu od Aničky a domů si odnesly hrad 

se sladkostmi.  

 

Všem děkujeme za krásné masky a v radosti prožité dopoledne. 

 

Iva Kunková 

 

 

 

 

 

Kabaret s Mimoněm 

 

Ve středu po svačince přijel za dětmi velice milý pán převlečený za žlutého Mimoně se 

svým zábavným programem. Jelikož děti mají mimoňovou tématiku rádi moc se na 
představení těšily. 

 

Po úvodním představení, doprovázené maňáskem Jojem, měly děti za úkol opravit názvy 

známých pohádek. Následovalo loutkové divadlo s vodníkem v hlavní roli. Poté děti 

soutěžily ve znalosti barev. Druhá pohádka se odehrávala v cirkuse plného zvířátek. Do 

děje pohádky se zapojila i čtveřice vybraných dětí s plyšáky.  

 

Program byl doplněný o básničky a o řadu vtípků a srandiček. Děti si odnesly bonbony, 

samolepky a omalovánky. 

 

Děkujeme Mimoňovi za příjemné zpestření středečního dopoledne. 

 

                                                                                   Barbora Venclová, DiS. 

 


