
Básničky 

 

Jarní budíček 

 

Halo, všichni vstávejte!  

Jaro opět vítejte.  

 

Celou zimu jste jen spali,  

protáhněte svoje svaly.  

Raz a dva a levá, pravá,  

rozcvička je vždycky zdravá.  

 

Tak už všichni vstávejte,  

jaro opět vítejte.  

 

 

Mláďátka 

 

Chodí, chodí zvířátka,  

vodí s sebou mláďátka.  

Jejich jména dobře známe,  

proto na ně zavoláme.  

 

Kdo to klepe na vrátka?  

Kocour, kočka, koťátka.  

Kocour těžce buch buch 

buch.  

 

Kočka lehce ťuk ťuk ťuk 

 
 

Nožičky jak žabičky 

 

Hopky, hopky nožičky,  

skáčou jak dvě žabičky. 

  

Dáme nožky k sobě, 

cvičí ručky obě.  

 

Velké kruhy, malé kroužky.  

Utíkají také nožky. 

 

Jedna tam a druhá sem,  

sedneme si hned na zem. 

 

 

Barvy 

 

Tolik barev na světě,  

na té naší planetě.  

Potkávám je každý den, 

vždy jsem jimi ohromen. 

 

Žlutá jako sluníčko,  

modrá jako nebe,  

červené je jablíčko,  

které mám pro Tebe. 

 

Zelené jsou listy stromů,  

hnědé šišky visí dolů. 

A nakonec mrkvička,  

oranžová barvička. 

 

 

Hrajeme si s knížkami 

 

Dobré ráno kamarádi, 

knížky máme všichni rádi. 

 

Kolik je v nich tajemství, 

kdo poslouchá, dobře ví, 

že tam bydlí pohádky 

s nádhernými obrázky.  

 
Ale také básničky, 

říkadla a písničky. 

 

 

Březen 

 

Březen, to je měsíc jara, 

budí všechny květinky. 

„Vstávejte a rozkvétejte, 

i když jste jen malinký. 

 

Sluníčko se na vás směje, 

už musíte vstávat!“ 

Paprsek, ten krásně hřeje, 

zkouší teplo dávat. 

 U rybníka 

 

Na rybníčku u lesa  

tancovaly žáby, 

do vodičky žbluňkaly,  

moc se tomu smály. 

 

Pod hladinou u rybníčka 

dováděly rybky,  

měly kurzy plavání,  

skákaly i šipky. 

 

Když tu náhle od lesa  

uslyšely „klap klap“,  

strachy se hned schovaly 

a zvolaly "pozor je tu čáp!". 

 

Koťata 

 

Bumtarata na vrata, 

máme čtyři koťata.  

 

První mňouká, druhé přede,  

třetí hajat nedovede. 

A to čtvrté prská, 

ocáskem si mrská. 

_________________________________________________________________ 

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: Emmička, Jeník 

 

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší od srdíčka.       

 

Akce v měsíci březnu 2023: 

 

Hlavní téma: Se sluníčky zima odchází, jaro přichází 
 

01.03. 10:45 MŠ 
„O nezbedných kůzlátkách“ – div. soubor JO-

JO 

15.03. 09:00 MŠ „Kouzelník“ Jiří Krejčí 

17.03. 09:15 MŠ 
„Morena“ – seznámení s tradicí, výroba 

Moreny 

20.03. dopoledne 

Okolí 

řeky 

Svitavy 

„Vynášení zimy“- Morena z pečiva 

21.03. dopoledne 
Okolí 

MŠ 

„Vítání jara“ – vycházka lesem nad Brněncem, 

pozorování přírody 

 

Masopustní karneval 

 
K únoru nedomyslitelně patří masopustní veselí a jinak tomu nebylo ani v naší mateřské 

školce. Proto jsme pro děti uspořádaly „Masopustní karneval“. Děti přišly ustrojené v 

nápaditých kostýmech a užily si spoustu legrace. 

 

Ráno si děti mohly vyrobit škrabošku s různým motivem. Po svačince se konala velká 

promenáda v maskách, na které jsme mohli spatřit například různé princezny, dvě pirátky, tři 

policisty, dráčka, dinosaura, či dokonce strašáka do zelí. Následovalo focení v karnevalovém 

fotokoutku. Poté si děti zahrály hru s Kašpárkem. Jejich úkolem bylo posílat Kašpárka po 

kruhu, a když se vypla hudba, tak ten komu Kašpárek zůstal v ruce, tomu ostatní děti za 

pomoci p. učitelek vymyslely nějaký úkol (dřepy, písnička, básnička, hádanky,…).  

 

Dále si děti „lovily“ bonbónky a lízátka z hmatové krabice a zahrály si oblíbenou hru na 

„Židličkovanou“. Následovala velká diskotéka. Děti si vybíraly písničky na přání. Společně 

jsme si zatancovaly na „Kuličku“, „Makarenu“ a za doprovodu „Mašinky“ jsme procestovaly 

celou školku. 

 

Děti dostaly za odměnu marmeládový koblížek, který u „Masopustního karnevalu“ 

samozřejmě nesměl chybět a domů si odnesly čokoládového medvídka. 

 
Venclová Barbora, DiS. 

  Zápis nanečisto 

 

Středeční odpoledne patřilo našim předškoláčkům a jejich rodičům. Zápisy do základních 

škol se již kvapem blíží, a tak jsme si v tento den pro děti připravily takzvaný „Zápis 

nanečisto“. Ten slouží k tomu, aby si děti vyzkoušely, s čím vším se mohou setkat u toho 

pravého zápisu ve škole. 

 

Po úvodním přivítání se děti i se svými rodiči rozdělily do čtyř skupinek a obdržely archy se 

svým jménem. Poté postupně obcházely čtyři stanoviště a p. učitelky do archů 

zaznamenávaly výsledky. Každé stanoviště se nacházelo u jiného stolečku a zaměřovalo se 

vždy na určitou oblast. 

 

U p. ředitelky Jarušky měly děti za úkol nakreslit svoji postavu se všemi detaily a se 

správným úchopem tužky. Také měly povědět své jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, 

datum narození a základní informace o své rodině. Druhé stanoviště si vzala na starost p. 

učitelka Hanka, která poslouchala, jak umí dětí vyprávět pohádky podle obrazového 

materiálu, či podle vlastní fantazie. Dohlížela u toho také na správnou výslovnost. Nejen 

výslovnost, ale také další jazykové dovednosti si děti procvičily u dalšího stolečku. P. 

učitelka Ivča si u dětí vyzkoušela například rozklad slov na slabiky, určování prvního 

písmene u slov, tvoření protikladů, či v zdrobnělin. Dále děti předvedly připravenou píseň, 

či báseň dle vlastního výběru. U čtvrtého stanoviště jsem na děti čekala já a se mnou 

veškeré matematické dovednosti, které budou děti ve škole potřebovat. Děti si vyzkoušely 

například poznávat geometrické tvary, barvy, číslice, přiřazovaly různé obrázky k množství, 

nebo určovaly prostorovou orientaci se zvířátky. 

 

Výsledky ze „Zápisu nanečisto“ pomohou jak nám, tak rodičům s důležitým rozhodováním, 

zda dítě dát do základní školy, nebo zvolit raději odklad školní docházky. Děkujeme všem 

rodičům za návštěvu, spolupráci a podporu. 

 

Venclová Barbora, DiS. 
 

 

 

Cesta do pravěku 

 

V pondělí 6. 2. 2023 za námi do školky přijel pan hydrogeolog Mgr. Milan Skalický, který 

dětem velmi působivě přiblížil jinak příliš vzdálené období pravěku. Během své besedy děti 

provedl tématy vzniku Země, vzniku života na Zemi a také obdobím vývoje člověka a 

živočichů.  

 

Mezi výkladem si děti mohly zkusit vyrobit své vlastní sádrové odlitky a stát se tak na chvíli 

paleontology. Přednášku pan Skalický zakončil ukázkami dinosaurů a ptal se dětí na jejich 

názvy. Velmi musíme pochválit Kájíka a Štěpánka z oranžových sluníček, kteří znali téměř 

všechny dinosaury. 

 

Beseda děti velmi bavila a dozvěděly se spoustu nových a zajímavých informací. 

 

Hana Hašková 

 


