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Ředitelství mateřské školy vyhlašuje zápis dětí

do Mateřské školy Lány
na školní rok 2022/2023
4.5.–5.5. 2022 od 10.00 do 16.00 hod.
Zápis probíhá ve třídě Sovičky v přízemí MŠ.
Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.

Věříme, že zápis proběhne klasicky. V případě změn dle situace
v ČR a hygienických opatření organizaci včas upřesníme a
sdělíme podrobnosti k elektronickému předzápisu.

Doporučení a prosba – náhradní oblečení
Blíží se jaro, děkujeme rodičům za zvážení oblečení dětí pro pobyt venku a
požádáme o dodání náhradního oblečení do šaten pro možnost dítě převléknout
dle dané potřeby a počasí.
V případě zapůjčení náhradního oblečení ze školky předem děkujeme za
vrácení vypraného oblečení do mateřské školy třídním učitelkám nebo
provozním zaměstnanců.
Plavání 2022
V pondělí 7.2. jsme zahájili plavecký výcvik v plavecké škole Plaváček
v bazénu v Tuchlovicích. Z důvodu velké nemocnosti dětí bylo na první lekci
pouze 15 dětí z 34 přihlášených. Zkušení lektoři si děti rozdělili do tří skupin a
vymýšleli jim různé úkoly a hry s rozmanitými pomůckami a hračkami do vody.
Všechny děti se rychle rozkoukaly a nikdo se nebál. Na konci každé lekce si děti
hrají ve vodě podle sebe. Doufáme, že letos nám plavání už nic nepřekazí.

Úplata za předškolní vzdělávání
Žádáme rodiče, aby respektovali zákon 561/2004 a vyhlášku 14/2005 Sb § 6 o
úplatě za předškolní vzdělávání a zasílali do 15. v měsíci platbu pod
variabilním symbolem, který byl dítěti přidělen.

Prázdninový provoz 2022 MŠ
informace k provozu MŠ Lány o letních prázdninách 2022.
Prázdninový provoz v roce 2022
MŠ Lány
UZAVŘENA
od 1.7. do 31. 7. 2022
MŠ Lány
OTEVŘENA
od 1.8 do 26. 8. 2022
MŚ Lány
UZAVŘENA
od 29.8. do 31.8. 2022
Úplata za předškolní vzdělávání se bude vybírat hotově:




Neposílejte úplatu za období prázdninového provozu na účet mateřské
školy.
Výběr úplaty včetně stravného proběhne v hotovosti – termín včas
zveřejníme.
Úplatu za prázdninový provoz neplatí předškoláci - děti v režimu
povinného předškolního vzdělávání.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání:
Červenec:
Srpen:

0,- Úplata za PV se nevybírá, mateřská škola uzavřena.
450,-

Výše úplaty za stravování:
Červenec:

0,- Úplata za stravování se nevybírá, mateřská škola uzavřena.

Srpen:
Od 1.8. do 12.8. - Výši úplaty za stravu včas oznámíme. Strava
bude v těchto dnech dovážena za vyšší cenu z jiné vývařovny.
Od 15.8. do 26.8. - Stravu odebíráme z vývařovny ZŠ Lány.
Objednávání a platba stravy přes stravovací účet, stejným způsobem jako
v běžném školním roce. Na pondělí 15.8. objednat stravu nejpozději v pátek
12.8. do 14.00 hodin.
Nový školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1.9.2022.

Kroužky v II. pololetí
Každé úterý v odpoledních hodinách probíhá Sportovní kroužek v tělocvičně ZŠ
Lány. Na sportovky si děti odvádí rodiče a předávají je lektorce Kateřině
Vlčkové.
Ve čtvrtek probíhá v mateřské škole kroužek Zumbík od 16:00 do 16:50, který
navštěvuje 15 dětí. Kroužek vede Petra Birnbaumová. Ve druhém pololetí jsou
lekce vypsané do dubna 2022 včetně náhradních termínů (7.4. a 28.4.) za
zrušené únorové lekce.
Lektorka Petra Birnbaumová srdečně pozve všechny děti a rodiče na
odpoledne se Zumbíkem. Akce se bude konat na zahradě mateřské školy v
termínu 2.6.2022 od 16.00 hodin.
Zároveň každý čtvrtek od 13:00 navštěvují dvě děti kroužek Jóga pro děti.
Lektorka Veronika Lounová si na kroužek děti převádí sama mimo MŠ.
Škola v přírodě 19.4.-23.4.2022, RS Star Line Šlovice
Po dvou letech rušení a odkládání pevně věříme, že se nám letos v dubnu podaří
vyrazit na školu v přírodě. Rekreační středisko Star Line Šlovice je zasazeno do
krásných křivoklátských lesů nad řekou Berounkou a vybavení střediska i
příroda okolo nabízí spoustu možností aktivit, jak zabavit děti, aby si na stýskání
po domově a rodičích ani nevzpomněly. Přihlásit děti bylo možné do 24.2.2022
a stejný den ráno se vybírala i úplata za pobyt. Letos pro děti chystáme program
motivovaný příběhy stromových skřítků a víl:
Dobrodružství skřítka Smrkáčka a jeho kamarádů
Skřítek Smrkáček je neposedný patron jehličnatého stromu
smrk. Jeho nejlepší kamarádka je veverka Zrzinka, se kterou
si hraje a dovádí každý den. Někdy se k nim připojí i kuna
Emča a další zvířátka z lesa. V tom lese žijí i další stromoví
skřítci a víly. Společně se vydáme po jejich stopách a třeba
se nám podaří je zahlédnout. Při jejich hledání zažijeme
spoustu zábavy a dobrodružství. Provázet nás bude kniha
Pohádky z lesa.

Na MŠ proběhne sběr papíru, který připravujeme
od pondělí 25. 4. do pátku 29. 4. 2022
Sběrné místo bude na zahradě mateřské školy pod
pergolou (vchod zahradní brankou). Předem
děkujeme za vaši účast a chuť s dětmi doma třídit.

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Zelená
škola, který se zaměřuje na environmentální edukaci
žáků a zpětný odběr odpadních elektrických a
elektronických zařízení, baterií a akumulátorů.
Jedná se o sběr vysloužilých malých elektrozařízení, baterií a starých mobilů.
http://www.remasystem.cz/zelena-skola/ekoeda/

Nově je za vchodovými dveřmi umístěna schránka firmy
EKOLAM PRO SBĚR ŽÁROVEK.

Příprava na úspěšný vstup do školy
Každodenní program ve školce je pestrý a příprava na vstup do školy je
obzvláště důležitá, proto naše předškoláky nenecháváme zahálet.
Každý týden máme lekce Metody dobrého startu, pravidelně pracujeme i s
interaktivní tabulí nebo s tablety u stolečků. V prvním i druhém pololetí projdou
děti testem školní zralosti za pomoci nástroje Isophi a jejich pokroky a vývoj
získávání kompetencí zaznamenáváme do portfolií dítěte. Probíhají konzultace
s rodiči, kterým byl nabídnut nástroj pro děti a rodiče s názvem POVIDLA.
Více se o přípravě dětí na školu a školní zralosti dozvěděli rodiče při on-line
setkání 7.2. 2022. Na setkání velmi zajímavě hovořila o školní zralosti ředitelka
PPP Step Simona Pekárková. Seznámila rodiče se systémem hodnocení
nástrojem Isophi, který využívá naše mateřská škola. Dále rodiče seznámila
s aplikaci Povidla a možnostmi, jak ji využít k dotažení kompetencí u dětí pro
úspěšný vstup do školy.
BUDEME RÁDI, KDYŽ S NÁMI NADÁLE RODIČE PŘEŠKOLÁKŮ
BUDOU SPOLUPRACOVAT TAK V HOJNÉM POČTU JAKO DOPOSUD.

Nabízíme i možnost spolupráce v rámci nepovinného distančního vzdělávání
v případě, že dítě onemocní nebo je delší dobu z předškolního vzdělávání
omluveno.
Společně se nám podaří děti připravit děti na úspěšný vstup do první třídy ZŠ.
ZÁPIS do první třídy proběhne 8. dubna 2022 v době od 14 do 18 hodin
v budově 1. stupně základní školy. Všechny potřebné informace najdete na
webových stránkách ZŠ Lány.

ŽÁDÁME RODIČE O POMOC PŘI TVORBĚ
PAMÁTNÍKU PŘEDŠKOLÁKŮ: Školní rok: 2021/2022
Toto zadání bude i součástí úkolu č. 8 pro týden od 21.3. do 25.3.2022.
Vzpomínka na školku
1) Vytvoř si jeden list A4 do Památníků předškoláků.
2) Hotový list vlož do krabice nebo přines do mateřské školy.
Nakresli, napiš (s pomocí rodičů), co se ti ve školce líbilo i nelíbilo, na co budeš
rád vzpomínat, nejhezčí zážitek nebo vzpomínku.
Můžeš vložit fotografii, kresbu, skládanku… fantazii a nápady necháváme na
tobě. Těšíme se na hotové výtvory.

SBÍRKA PRO UKRAJINU
Ve dnech 28.2. a 1.3.2022 probíhala v MŠ sbírka hmotné pomoci pro lidi
zasažené válečným konfliktem na Ukrajině. Sešlo se ohromné množství
materiálu, který byl převezen do centra nadace Člověk v tísni. Všem, kteří
něčím přispěli, velmi děkujeme za projevenou solidaritu.

PLÁN AKCÍ 2021/2022
březen – červen
Mateřská škola Lány
Březen
1.3.
karneval - masopust - ve všech
třídách v dopoledním programu
17.3. Návštěva ZUŠ Nové Strašecí –
předškoláci
--.-Jarní lesní dny - viz Lesní dny
--.-Návštěva knihovny
Duben
6.4. Planetárium " Svět molekul" 8:00
hodin v MŠ – předškoláci
--:-Návštěva předškoláků v první třídě
před zápisem
8.4. Zápis do 1. třídy ZŠ
--:-- Hop do zaječího pelíšku
- předškoláci na zahradě MŠ
--:-- Den Země Eko projekt – třídy
individuálně dle svého plánu
19.4. - 23.4. Škola v přírodě –
Dobrodružství skřítka Smrkáčka, RS
Šlovice
25.-29.4. Sběr papíru na zahradě MŠ
25. - 29.4. Čarodějnický týden plný kouzel
a pohádek
27.4. od 10 do 11 hodin Den otevřených
dveří v MŠ: Pozvání rodičů na setkání před
zápisem
28.4. od 16 do 17 hodin Den otevřených
dveří v MŠ Pozvání rodičů na setkání před
zápisem

Květen
4.5.,5.5. Zápis do MŠ
-- :-Týdenní projekt s IZS
21.5. Úsměv na tváři děti nám vykouzlí:
Zábava pro malé i velké (připravuje MŠ a SRP
MŠ)
28.5. Vystoupení na Májové veselici
30.5.
Roztančená školka - workshop
k MDD

Červen
1.6.
Oslava MDD v MŠ
2.6. Odpoledne se Zumbíkem na
zahradě MŠ od 16:00 hodin
--.-Návštěva předškoláků ve škole dopolední motivační program
--.-Klíč k písničkám - vystoupení
žáků ZUŠ Stochov
13.6. - 17.6. Poslední školkování
16.6.
Rozloučení s předškoláky na
zahradě MŠ
--.-Návštěva žáků 8.třídy
u předškoláků
--:-Školní výlety
28.6.
Výlet do Obůrky, polodenní pěší
výlet
28.6. Setkání s rodiči a dětmi, které
nastupují od 1.9.2022 do školky.
--.-Letní lesní dny - viz Lesní dny

Nahlédnutí do třídy Berušek: Zima v Beruškách
Předvánoční čas a těšení se na Vánoce si Berušky užívaly bohatě. Z Berušek se
nám vyklubaly nejdříve andělíčkové, dopis Ježíškovi jsme dali za okno a
vyčkávali.
Šupiny z adventního kalendáře mizely a věnec se 4 svíčkami už také hořel.
Ježíšek k nám do školky s velikým očekáváním zavítal.
V novém roce jsme přivítali 3 nové kamarády - Jeníka, Filípka a Pavlíka a jsme
moc rádi.
Začínáme díky sněhu poznávat nové věci: sníh studí a klouže, stopy pozorovat
je zajímavé - nejen u zvířátek. Se sněhem se dá užít spoustu legrace a také
vzrušení, když jsme se např. vydali pátrat po ztracené rukavičce.
Na sněhuláka a bobování to sice moc nebylo, ale my stále věřili, že se dočkáme!
Lesní zimní den v Beruškách u „našeho" stromu jírovec maďal také proběhl a
na pravé zimní radovánky jsme jen vyčkávali, i když trochu sněhu jsme se
dočkali.

Nahlédnutí do třídy Kytičky: Zima ve třídě Kytičky

Po vánočních prázdninách jsme si v Kytičkách povídali o dárcích, zážitcích
z Vánoc a také o tom, kdo byli Tři králové.

S míčkem Flíčkem jsme se seznamovali s různými podobami zimního počasí,
tvořili jsme sněhuláky z papíru, porovnávali jsme velikost jednotlivých koulí a
tím si procvičovali předmatematické dovednosti.

Navštívili jsme také zámecký park a
v rámci zimního lesního dne jsme se
podívali na naši kaštanovou alej.

V únoru začala olympiáda. Také my jsme si povídali o zimních sportech, které
můžeme dělat na sněhu a ledu a co k těmto aktivitám potřebujeme. Vyrobili
jsme si z tvrdého papíru lyže a vyzkoušeli jsme si lyžařský slalom v lánské
sokolovně.
Se sportem
ruku v ruce jde
i naše tělo.
Naučili jsme
pojmenovávat
jednotlivé části
těla a podívali
se i dovnitř.
S pomocí
encyklopedií a
smartů na
interaktivní
tabuli jsme si
pojmenovali
některé orgány
nezbytné pro
náš život.
Samozřejmě
jsme nezapomněli ani na naše smysly. Dozvěděli jsme se, co všechno umí naše
oči, uši, nos, ústa a ruce. A není toho málo.

Nahlédnutí do třídy Sluníčka: Zimní měsíce v MŠ

Oproti předchozímu roku nám proticovidová opatření adventní čas ve školce
nenarušila. Mohli jsme si tak nejen ve Sluníčkách užít Mikulášské dopoledne
s návštěvou z nebe a pekla.

V naší třídě se sešli samí čertíci a čertice a užili jsme si pekelnou zábavu.
Návštěvy z pekla jsme se jako stateční čerti báli jenom trošku a Mikulášovi
s andělem i čertům jsme slíbili, že všechny své hříchy napravíme. Za to všechny
děti dostaly balíček s mikulášskou nadílkou, kde ovšem nechyběl ani malý černý
uhlík.

.

Celý předvánoční čas v MŠ se nesl v duchu staročeských Vánoc a my jsme si
nejznámější zvyky a tradice ukázali během dopoledního programu, který už

druhým rokem nahradil tradiční vánoční besídky s rodiči.
Uspořádali jsme si místo svačiny menší hostinu, vyrobili jsme si dekoraci na stůl
z jablka a pomeranče, vyzkoušeli jsme si rozkrojení jablíčka (naštěstí ukrývalo
hvězdičku), v lavoru s vodou jsme pouštěli plovoucí svíčky – lodičky
z ořechových skořápek, a děvčata si hodila střevícem, aby zjistila, jestli se
v příštím roce vdají, nebo ještě zůstanou doma. 
Po celý předvánoční čas jsme hodně tvořili – přáníčka pro rodiče, sponzory a
přátele MŠ i seniory v blízkých domovech, svíčky motané z plátů včelího vosku.
Také jsme si zpívali a poslouchali koledy a připravovali se tak na povánoční
akci – Tříkrálové zpívání.
Po vánočních prázdninách jsme se sešli plní dojmů a radosti z toho, co jsme si
rozbalili pod stromečkem. Povídali jsme si o tom, jak jsme trávili volné dny a
jak jsme slavili Vánoce a Silvestr. Také jsme se věnovali tomu, kdo byli Tři
králové, odkud kam šli, jak vypadali, co přinesli Ježíškovi za dary apod.
V neděli 9. ledna jsme se v hojném počtu i s dětmi s ostatních tříd a ze ZŠ sešli u
betléma pod budovou OÚ, kde se konalo Tříkrálové zpívání. Děti se mohly
převléknout za malé krále a společně s kapelou si všichni zazpívali známé
vánoční písně a koledy včetně té tříkrálové.
Odměnou pro děti z MŠ byla nadílka, kterou tentokrát obstarali Tři králové,
protože Ježíšek měl hodně práce s nadílkou v domácnostech. Všechny třídy si
10.1. postupně přečetly dopis od Kašpara, Melichara a Baltazara a poté si
rozbalily dárky, které na ně čekaly ve třídě. Děti ze třídy Sluníčka dostaly
dřevěný obchůdek a potraviny na prodej, nové pastelky a gelové tužky,

didaktickou hru Povím ti, mami. Společným dárkem pro všechny byla nová
kuchyňka na zahradu, tak se už všichni těšíme na hezké jarní počasí, aby v ní
mohly děti vařit dobroty z vody, písku a přírodnin.
V únoru jsme zahájili plavecký výcvik v Plavecké škole Plaváček v bazénu
v Tuchlovicích. První
lekci absolvovalo
pouze 15 dětí, z toho 8
Sluníček. Děti byly
rozděleny do tří
skupin podle zdatnosti
a vztahu k vodě a
lektoři jim dávali
různé úkoly ve vodě
se spoustou pomůcek
do vody, posledních
10-15 minut z každé
lekce si děti ve vodě
hrají. Druhou lekci po
jarních prázdninách
navštívilo už více dětí.

Uspořádali jsme malou
ŠKOLKOVOU OLYMPIÁDU V SOKOLOVNĚ
a fandili jsme našim sportovcům na té olympiádě opravdové

.

Nahlédnutí do třídy Soviček a Zajíčků
„Barevný podzim“ (1. – 12.11.)
Opakovali jsme roční období, přiřazovali jsme
obrázky k ročním dobám, opakovali měsíce a dny v roce. Zaměřili jsme se
hlavně na PODZIM, pozorovali podzimní počasí, barvy, pokusy s barvami,
sbírali přírodniny na VV práce a hry. Opakovali písně (Prší prší, Pec nám
spadla, Vlaštovičko, leť, Bylo ráno a byl čtvrtek, Auto, …), recitovali básně
(Padá listí s pohybem, Čtenář, Hluboko na podzim, Polámal se mraveneček,
Sova …). Tančili a cvičili jsme dle CD a DVD s Dádou – Sv. zvířat, Strašidýlko
Emílek a s Inkou Rybářovou – Mravenci, Malý brouček, Zpívající prasátko…).
Společně s dětmi jsme se zapojili do výzdoby třídy a šatny.
Opakovali jsme názvosloví stromů, pořádali závody v běhu a ve sběru
kaštanů a žaludů pro lesní zvěř.
Dle písní „Za lesem je zámek“, „Pohádka o domečku“ jsme si zahráli
divadlo.
Tradice a zvyky, pranostiky – poslech příběhu na IT, Sv. Martin, VV
práce.
„Jak se zvířátka připravují na zimu, advent“ (15. – 26.11.)
Přečetli jsme si další příběh o krtečkovi – „Jak krtek uspával malého
ježka, mravence, broučky, jezevce a medvídky“. Seznámili jsme se
s názvoslovím a hlasy zvířat, venku jsme vyhledávali pobytová znamení.
„Jak se stromy a keře loučily se zvířátky“ – přípravy na chladné počasí
(příroda, zvířata, lidé).
Povídali jsme si o životě krtka, brouků, ježka, o veverkách, o ptactvu, o
vysoké, proč potřebují sůl, o přípravách některých zvířat na blížící se zimu…
Děti se seznámily se slovem KOLEDA, ADVENT (tradice a zvyky),
přípravy v MŠ a doma, zapojení dětí do příprav – výroba věnce, výzdoba v obci
(květináče, chvojí na záhonech, krmítka pro ptactvo…).
V dalším týdnu jsme se připravovali na Mikuláše, vyráběli jsme masky
čertů a zápichy čerta, anděla a Mikuláše. Přečetli jsme si příběh „Jak Honza
potkal čerta – dramatizace pohádky (ST + ML), přípravy na mikulášskou
nadílku. Recitovali jsme básně – Čert, Mikuláš, s pohybem andělíček, zpívali a
tančili Mik Mikuláš, Vrabeček, písně o čertech, říkadlo En ten týky dva
špalíky…). Také jsme si z nasbíraných přírodnin dozdobili vázičky na stoly. Na
zahradě jsme zavěsili krmení pro ptáčky. Průběžně doplňujeme krmítko za
oknem ve třídě.
ST děti se zapojily do „Metody dobrého startu“, ML děti se zaměřily na
výslovnost, dechové, artikulační a „logopedické hrátky“.

„Adventní čas, Mikuláš a čert“ (1. – 10.12.)
Připravovali jsme si sáčky na nadílku, vyráběly 3D zápich čerta, přečetli
příběh „Jak krtek potkal čerta“.
3.12. proběhla mikulášská nadílka v maskách společně s tř. Kytičky a
Zajíčci. Nejdříve jsme si prohlédli masky, pak jsme si připravili „zdravou
hostinu“, zahráli „Na peklo“, zatančili a zazpívali. Naučili jsme tanečky, básně a
písně naše kamarády z třídy Zajíčci. Toto společné pásmo jsme předvedli
čertům, andělům a Mikuláši při společné nadílce.
Sledovali jsme změny v přírodě, počasí, probíhala úprava a kontrola
oblečení před PV.
V zámeckém parku jsme brouzdali v opadaném listí, pozorovali jinovatku a
těšili se na první sníh. Povídali jsme si o jehličnatých a listnatých stromech, kdo již
má vánoční stromek zakoupený a jaký, u koho doma již pečou perníčky a cukroví.
„Vánoce jsou tady“ (13. – 17.12.)
Děti poslouchaly vánoční koledy, zpívaly zimní a vánoční písně –
Vánoce přicházejí, Sněhulák, Vánoční zvoneček, Dál sníh padá…, seznámili se
s básní Zima zimička, Vánoční stromeček, tančily dle CD, vyráběly přáníčka
domů i pro sponzory, proběhla ve třídě i sváteční a zimní výzdoba. Přečetli jsme
si příběh – „Jak krtek slavil se svými kamarády Vánoce“. Tento příběh jsme si
pustili ve třídě na počítači v kreslené podobě.
16.12. proběhla slavnostní hostina za poslechu koled k navození sváteční
atmosféry. Pověděli jsme si o tradicích, zvycích i pověrách a vyrobili jsme si
svícny a vrkoče. Ochutnávali jsme cukroví.
„Tři králové, Krtek a sněhulák“ (3. – 14.1.)
V novém roce jsme si v kruhu povídali, co kdo dostal od Ježíška, který dárek
nás nejvíce potěšil, o blížícím se dalším Tříkrálovém svátkem.
Povídali jsme si o tradicích a zvycích, o sbírce „Na Tři krále“, zopakovali jsme
si jejich jména, tvořili, malovali, lepili…
Opakovali jme písně a koledy na Tříkrálové setkání u BETLÉMA.
10.1. – proběhla nadílka hraček ve třídě – dopis (poselství) od Tří králů
Konečně napadl sníh, každý den při svačině doplňujeme krmítko za
oknem, krmíme rybičky, šneci usnuli zimním spánkem, pozorujeme ptactvo,
určujeme dle obrázků druh, zpíváme zimní písně – Sněží, Sněhulák, Dva
mrazíci…, recitujeme báseň

Děti si poslechly příběh „Krtek a sněhulák“, stříhaly a lepily sněhuláky,
stavěly sněhuláky z přírodnin a ze sněhu, zapojily se do tvoření z přírodnin ve
vestibulu MŠ.
14.1. Práce na IT – seznámení se skřítky, plnění úkolů
V zámeckém parku sledujeme zasněženou
zimní krajinu, stopy ve sněhu a pobytová
znamení veverek, srnek i stopy ostatních
zvířat a lidí (např. psa a vojáka). Stavíme
sněhuláky, kreslíme do sněhu, koulujeme
se a klouž

„Rukavička“ (17. –31.1.)
Děti si poslechly pohádku Rukavička,
seznámily se se zvířaty z pohádky
(názvosloví, posloupnost, z jejich
života…), pohádku si děti i několikrát
zahrály, hrály rukavičkové pexeso,
seznámily se s básní – Rukavičky, Čepice, Čepice a rukavice, Babička…,
seznámení s písní Sněhové vločky, rozhovor o zimním oblečení, otužování,
zdraví, vyhledávání stejných párů rukavic, ponožek…
Děti stříhaly, lepily a malovaly rukavice a čepice. Seznámily se
s vlastností vlny – jejího využití (klubíčka, pletení, háčkování…).
Starší děti pokračují v Metodě dobrého startu, mladší děti procvičují
výslovnost. Plníme cvičení se Sokolem a v místní sokolovně s nadšením
sportujeme. Děti zavítaly i na návštěvu do Hokejové síně na Lánech.

KARNEVAL V MŠ
V úterý 1.3.2022 proběhl ve všech třídách karneval. Třídy jsme si vyzdobili
barevnými a veselými dekoracemi a užili si zábavné dopoledne se soutěžemi a
hrami. Děti i personál přišly do MŠ v různých kostýmech a všichni si
karnevalový program užili.

Ekoškolka v MŠ Lány
Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program. Jeho cílem je, aby děti, učitelé,
rodiče a další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a
svého jednání na životní prostředí. Program vede ke zlepšování školy a jejího
okolí, k posilování samostatnosti dětí. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet a
přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů.
Ze čtyř zadaných témat ODPADY, JÍDLO, PROSTŘEDÍ ŠKOLKY, VODA,
jsme si vybrali téma PROSTŘEDÍ.
Řídíme se metodikou sedmi kroků.
První krok – EKOTÝM
Druhý krok – ANALÝZA
Třetí krok – PLÁN ČINNOSTÍ
Čtvrtý krok – SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ
Pátý krok – ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE
Šestý krok – INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE
Sedmý krok – EKOKODEX
V době předcovidové – 22. listopadu 2019, se sešel Ekotým naposledy,
vypracoval PLÁN ČINNOSTÍ U VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ. Pak byla práce
v Ekoškolce přerušena z důvodu pandemie.
V nejbližších dnech svoláme schůzku Ekotýmu (oslovíme stávající a nové
členy) a společně se připravíme na dalším kroku. Nyní nás čeká čtvrtý krok –
SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ vnějšího prostředí dle plánu
činností.

Příloha pro děti – omalovánka Jaro

