ZVONEČEK
Ročník 15

Číslo 4

Informační občasník Mateřské školy Lány
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci červenci a srpnu 2018
ZAPLACENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - PRÁZDNINOVOU
DOCHÁZKU DĚTÍ JE NUTNÉ UHRADIT do 15.6.2018 HOTOVĚ DO POKLADNY.
Výběr úplaty probíhá u třídních učitelek
ŠKOLNÉ ČINÍ ZA MĚSÍC
ČERVENEC 230 Kč
SRPEN 110 Kč
Prosím, usnadněte nám práci a platbu neposílejte převodem na účet. Děkujeme.
Podle vnitřní směrnice mateřské školy a v souladu s vyhláškou č.14/2005 v tomto školním
roce platí za předškolní vzdělávání v měsíci červenci a srpnu 2018 děti, které jsou přihlášené
v těchto měsících k docházce do MŠ.

PLATBA STRAVNÉHO ZA MĚSÍC ČERVENEC – SRPEN 2018
ČERVENEC 9.7.–13.7. - platba u pana Lusky
ČERVENEC 16.7.–20.7. – platba hotově na budově MŠ u třídních učitelek k 15.6.
Stravování zajištěno z jiné vývařovny. Vybírá se částka 350 Kč
SRPEN

20.8.– 24.8.- platba u pana Lusky

TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
2018/2019
30.8. 2018 třídní schůzky pro rodiče, kterým nastupují děti k 3.9.2018
6.9.2018 třídní schůzky pro rodiče, kterým děti již do MŠ docházejí
Začátek schůzek od 17. 00 hodin v budově MŠ - třída Berušky.

Upozornění: Dětem do košíku připravujte jedno převlečení na
zahradu a druhé do budovy školy. V měsíci červnu dávejte i
pokrývku hlavy. Možnost donést krém na opalování, prosím krém
na opalování předejte třídní učitelce. Děkujeme
INFORMACE K ELEKTRONICKÉMU STRAVOVACÍMU SYSTÉMU
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Od září 2018 zavádíme ve školní jídelně elektronický stravovací systém.
Změny, které s sebou tento systém přináší, se dotknou všech strávníků ŠJ a jsou následující:
Platby za stravné budeme přijímat pouze bezhotovostně – na účet školy.
Veškeré objednávky a odhlášky jídel bude provádět strávník – na svém strávnickém účtu. Ten
bude přístupný na internetových stránkách.
Výdej stravy dětem v mateřské škole se bude uskutečňovat podle objednávek zákonným
zástupcem dítěte.
Bližší informace (platební údaje, přístupové údaje…) vám sdělíme dostatečně včas pro zadání
příkazů k platbám ve vašich bankách.

ZVEME VÁS NA ZAHRADU MATEŘSKÉ ŠKOLY
31.5. 2018 od 16. 00 proběhne závěrečné vystoupení tanečního kroužku
ZUMBÍK s názvem

INDIÁNKY VE ŠKOLCE
Poslední lekce Zumbík se uskuteční ve čtvrtek 7. 6.
Zájemci o kroužek pro školní rok 2018 /2019 se mohou přihlásit u
třídních učitelek v prvním týdnu měsíce září nejpozději do 7.9.2018.

INFORMACE O ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Na zápis se ve dnech 9.5. a 10.5. 2018 dostavilo 32 žadatelů o přijetí k předškolnímu
vzdělávání. K zápisu se dostavilo celkem dvacet žadatelů o přijetí do předškolního zařízení s trvalým
bydlištěm na Lánech. V průběhu správního řízení doložili další žadatelé trvalé bydliště na Lánech.
Celkem přijato 23 děti, které mají k dnešnímu dni trvalé bydliště - Lány (spádová obec). Z těchto
žadatelů jsou tři děti zařazené do povinného předškolního vzdělávání. Další volná místa připadnou na
děti s dosavadní doplňkovou docházkou. Děti od 1.7.2018 dochází do mateřské školy bez omezení
celodenní docházky. Po doložení dokladů o odkladu školní docházky budeme znát přesný počet
předškoláků pro školní rok 2018/2019. Obsazení posledních míst do kapacity mateřské školy
proběhne v posledním týdnu měsíce srpna.

PLÁN AKCÍ
Květen
2.5.
3.5.
9. 5.
9.5.
10. 5.
10.5.
16.5.
17.5.
22.5.
31.5.

Tematické setkání rodičů - trénink efektivního rodičovství, od 16:00 hodin
Výlet na zmrzlinu do Tuchlovic - Kytičky
Zápis do MŠ 10:00 - 16:00 hodin
Jarní setkání v Beruškách - oslava Dne matek, od 16:00 hodin
Návštěva babiček z DPS v MŠ - oslava Dne matek
Zápis do MŠ 10:00 - 16:00 hodin
Jarní besídka Kytičky, od 16:00 hodin
Společné fotografování tříd, dopoledne na zahradě MŠ
Exkurze - Sklárny Nižbor - Sluníčka
Závěrečné vystoupení Zumbík - Indiánky

Červen
1.6.
7.6.

MDD, dopoledne v MŠ
Dopolední koncert žáků ZUŠ Stochov pro děti z MŠ Lány s názvem
„Klíč k písničkám“
7.6.
Poslední lekce - Zumbík
13.6.
Výlet do Lužné – Berušky
13.6.
Dopolední setkání žáků 8. třídy ZŠ Lány a předškoláků v MŠ
18.-22.6. Poslední školkování
19.6.
Výlet Kytičky
21.6.
Závěrečná besídka předškolák
27.6.
Závěrečné setkání v Beruškách od 15.30
26.6.
Výlet do obůrky
Letní lesní den

Do konce června na mateřské škole pokračujeme ve sběru
nefunkčních mobilů. Máme již sesbíráno šestnáct mobilů.
Děkujeme, že nám pomáháte v recyklaci již nepotřebných
přístrojů.
Na mateřské škole proběhl sběr papíru. Zisk 458,- Kč byl předán
do pokladny SRP při MŠ Lány.

Den Země - poděkování
Dne 27. dubna proběhla v MŠ zahradní slavnost Den Země s názvem „Zdravě žít a v pohodě
se ve škole mít.“ Akce byla připravena pro rodiče s dětmi. Na přípravě se podíleli nejen téměř
všichni zaměstnanci MŠ, ale také ochotní rodiče. Akce přinesla výtěžek do pokladny SRP při
MŠ ve výši 2 538 Kč. Děkujeme za spolupráci i panu Luskovi ze školní jídelny ZŠ. Na této
slavnosti si mohli všichni ochutnat zdravé luštěninové pomazánky a ovocné a zeleninové
smoothie. Děti si mohly s rodiči vyzkoušet vyrábění tužkovníku, zhotovit výrobek z
vizovického těsta. Vyzkoušely si, jaký je pocit sáhnout si do neznámého prostředí a něco v
něm najít. Projít se bosou nohou po různém podkladu, například v hoblinách, v písku…Také
si děti zkusily zdolat překážkovou dráhu. Na závěr odpoledne zahrálo své vystoupení divadlo
“Vysmáto”.

Přikládáme níže recepty z akce
SMOOTHIE
BORŮVKOVÉ S ŘEPOU
3 LŽÍCE BORŮVEK
¼ MALÉ ŘEPY
½ JABLKA
½ BANÁNU
VODA

POMERANČOVÝ PODZIM
1 POMERANČ

RAJČATOVO-JAHODOVÉ
400 g RAJČAT KOKTEJLOVÝCH
300 g JAHOD
1 LŽIČKA MEDU, VANILKOVÝ LUSK

1 MRKEV
½ LŽIČKY SKOŘICE
1 LŽIČKA MEDU
1 dcl VODY
ZELENÁ SMĚS
½ JABLKA
½ BANÁNU
1 POMERANČ
HRST ŠPENÁTU
HRST POLNÍČKU

VODA DLE POTŘEBY

MOUČNÍKY
MUFFINY S BANÁNEM, KOUSKY ČOKOLÁDY A KEŠU OŘECHY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ŠPALDOVÁ MOUKA
PRÁŠEK DO PEČIVA
JEDLÁ SODA
TŘTINOVÝ CUKR
TROCHA SOLI
CELÉ VEJCE
BÍLÝ JOGURT
VELMI ZRALÝ MĚKKÝ BANÁN, ROZMAČKANÝ
NASTROUHANÁ HRUŠKA
BIO ČOKOLÁDA NA VAŘENÍ (50-80 % KAKAA) NAKRÁJENÁ NA JEMNÉ KOUSKY
KEŠU OŘÍŠKY NA OZDOBU

BRUMÍCI ZE ŠPALDOVÉ MOUKY
•
•
•
•

2 HRNKY ŠPALDOVÉ MOUKY
1 HRNEK TŘTINOVÉHO CUKRU
1 BÍLÝ JOGURT
1 ROZMAČKANÝ BANÁN

•
•
•
•

¾ HRNKU OLEJE
1 PRÁŠEK DO PEČIVA
2 VEJCE
KAKAO

OVESNÉ SUŠENKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 HRNEK OVESNÝCH VLOČEK
1 HRNEK ŠPALDOVÉ MOUKY
½ HRNKU TŘTINOVÉHO CUKRU
½ HRNKU STROUHANÝCH VLAŠSKÝCH/LÍSKOVÝCH OŘECHŮ
130 g MÁSLA
3 LŽICE MEDU/JAVOROVÉHO SIRUPU
2 LŽÍCE VODY
1 A ½ LŽIČKY JEDLÉ SODY
ŠPETKA SKOŘICE
4 LŽÍCE SLUNEČNICOVÝCH, LNĚNÝCH… SEMÍNEK

Vločky smícháme v misce s moukou, cukrem, ořechy, skořicí a semínky. V malém hrnci
rozehřejeme máslo spolu se sirupem/medem. V horké vodě rozmícháme sodu a přidáme
k rozehřátému máslu. Máslovou směs nalijeme k suché vločkové a dobře promícháme.
Rozehřejeme troubu na 150 °C. Lžičkou tvarujeme na plech vyložený pečícím papírem malé
hromádky. Necháváme mezi nimi dost místa, roztékají se. Pečeme asi 20 minut.

MRKVOVÁ BUCHTA BEZ LEPKU A LAKTOZY
TĚSTO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 ½ SKLENICE PŠENIČNÉ POHANKOVÉ MOUKY
1 SKLENICE SLUNEČNICOVÉHO OLEJE
1 ½ SKLENICE NASTROUHANÉ MRKVE
3 VEJCE
1 ½ SKLENICE TŘTINOVÉHO CUKRU
1 ½ PRÁŠKU DO PEČIVA BEZLEPKOVÉHO
2 LŽIČKY VANILKOVÉHO CUKRU
1 ½ LŽIČKY JEDLÉ SODY
1 LŽIČKA SKOŘICE, PERNÍKOVÉHO KOŘENÍ
1 SKLENICE NADROBNO NASEKANÝCH VLAŠSKÝCH OŘECHŮ
VŠE VYŠLEHAT DOHROMADY, PODLE POTŘEBY DOŘEDIT VLAŽNOU VODOU
OLEJ+KOKOS NA VYMAZÁNÍ A VYSYPÁNÍ PLECHU

KRÉM:
•
•
•
•
•
•
•

0,5 L BEZLAKTÓZOVÉHO MLÉKA
2 BEZLEPKOVÉ VANILKOVÉ PUDINKY
SVAŘIT A NECHAT VYCHLADNOUT
VMÍCHAT DVĚ ZAKYSANÉ SMETANY A JEDNU ŠLEHAČKU, VŠE BEZ LAKTOZY
MOUČKOVÝ CUKR DLE POTŘEBY + RUM NA OVONĚNÍ
VŠE DŮKLADNĚ VYŠLEHAT A NATŘÍT NA VYCHLADLOU BUCHTU
NAVRCH ROZEHŘÁT VYSOCE PROCENTNÍ HOŘKOU ČOKOLÁDU, POCÁKAT
KRÉM A POSYPAT NAMLETÝMI OŘECHY VLAŠSKÝMI

MRKVOVÉ MUFFINY
•
•
•
•
•
•
•
•

70 ml BÍLÉHO JOGURTU
50 g MÁSLA
2 VEJCE
180 g POLOHRUBÉ MOUKY
100 g CUKRU
1 PRÁŠEK DO PEČIVA
120 g MRKVE NASTROUHANÉ
KŮRA Z CITRONU

SUŠENKY „RUDÝ SAMET“
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50 g BÍLÉ ČOKOLÁDY
150 g HLADKÉ MOUKY
2 LŽÍCE KAKAA
1 LŽIČKA PRÁŠKU DO PEČIVA
¼ LŽIČKY SOLI
2 VELKÁ VEJCE
3 LŽÍCE OLEJE
PŮLKA UVAŘENÉ ŘEPY
150 g TŘTINOVÉHO CUKRU (3/4 HRNKU)
1 LŽIČKA VANILKOVÉHO EXTRAKTU
1 HRNEK MOUČKOVÉHO CUKRU

Postup: Čokoládu rozehřejeme dohladka, mouku, kakao, prášek do pečiva a sůl smícháme. Vejce, olej
a rozmixovanou řepu smícháme. Vmícháme cukr a čokoládu, spojíme s moučnou směsí a zabalíme do
folie. Necháme odležet aspoň 2 hodiny (nejlépe přes noc). Z těsta tvarujeme malé kuličky, obalíme
v moučkovém cukru a klademe na plech vyložený pečícím papírem a mírně kuličky zploštíme.
Pečeme na 150 °C přibližně 16 až 18 minut. Sušenky necháme vychladnout na plechu (jinak by se
lámaly).

POMAZÁNKY
Čočková pomazánka s vejci
Uvařte doměkka černou čočku beluga.
Utřete ji na jemnou pastu.
Vpracujte strouhané vařené vejce a posekané listy medvědího česneku.
Zakápněte olivovým olejem, mírně osolte a opepřete.

Cizrnová pomazánka s ajvarem
Uvařte doměkka spolu se špetkou saturejky máčenou cizrnu.
Utřete ji na jemnou pastu. Vpracujte ajvar a zelené bylinky – koriandr, kerblík, pažitku.
Zakápněte olivovým olejem.

Cizrnová paštika
Uvařte doměkka spolu s divokým kořením máčenou cizrnu.
Utřete ji na jemnou pastu. Na jemně nakrájené cibulce nechte zhnědnout droždí a
vychlazenou směs smíchejte s cizrnovou pastou. Vpracujte třený česnek se solí a pepřem

PŘEJEME DOBROU CHUŤ!

MISS PANENKA

MŠ Lány se zapojila do projektu Miss panenka. Soutěž vyhlásil Středočeský kraj
společně s nadací Unicef – Adoptuj panenku, zachráníš dítě. Sešly se nám tři panenky –
dvě ze třídy Kytička a jedna od paní Jambrichové. Všechny panenky už odputovaly
splnit svůj úkol. Všem zapojeným děkujeme a věříme, že příští rok se přidá více
šikovných maminek ☺ (můžete tvořit celý rok).

Nahlédnutí do třídy Berušek

V březnu jsme se již všichni těšili na jaro.
Probouzeli jsme stromečky, zvířátka a také jsme
přivolávali sluníčko. Hned potom jsme malovali
vajíčka a chystali se na svátky jara Velikonoce.
V dubnu po Velikonocích jsme si povídali o
zvířátkách a jejich mláďatech. Pak už byl čas
také připravit semínka. Dali jsme je naklíčit a čekali, co se bude dít dál. Protože
každá rostlinka potřebuje vodu, tak jsme putovali s dešťovou kapičkou a
zkoumali, kde se voda bere a k čemu je potřeba. Když jsme prozkoumali vodu,
tak jsme cestovali a povídali si o naší zeměkouli. Zjistili jsme, že se musíme o
naši Zemi také starat, aby se na ní dalo zdravě žít. Vyzkoušeli jsme si proto třídit
odpad a zjišťovali jsme, co se s ním děje dál. Na konci dubna jsme společně
svátek Země oslavili zahradní slavností. Ještě nám zbývají dva měsíce a už si
budeme užívat letní prázdniny.

Nahlédnutí do třídy třídy Kytička
V měsíci březnu provázela děti pohádka Zvířátka a loupežníci.
Naučili jsme se básničku o loupežnících a tančili taneček Pod dubem, za dubem.
Tvořili jsme loupežníkovi čepici a zkoušeli rozlišovat dobro x zlo nejen
v pohádkách.
Naše pobyty v přírodě směřovaly do zámeckého parku, rádi chodíme i na dětské
hřiště do Vašírova i na lánské dětské hřiště u rybníka.
Čekalo nás vystoupení v Muzeu TGM v akci „Čtení pro celou rodinu“
s tanečkem plným „šašků“ od Dády Patrasové „Mecheche“.
Děti měly veliký úspěch.
Navštívili jsme místní knihovnu a zcela propadli kouzlu knih.
Čekal nás jarní lesní den s Floriánkem v zámeckém parku, kde jsme si vybrali
k našemu pozorování pohádkový strom.
S Floriánkem jsme prožívali příchod jara a velikonoční svátky
Děti ze třídy Kytiček se také pečlivě připravovaly na akci Den Země.
Naučili jsme se třídit odpad, sázeli jsme rostlinky na školní zahradě, o které se
pečlivě staráme.
Prožívali jsme svátek čarodějnic, poznávali tradici pálení čarodějnic, „létali“ na
koštěti, tvořili a zpívali na dané téma. Poslouchali jsme na lehátku se zaujetím
příběhy malé čarodějnice.
Výlet do Tuchlovic na točenou zmrzlinu spojený s návštěvou místního dětského
hřiště byl pro děti plný zážitků.
Pozvánka pana Hamouze do Vašírova na modely vláčků byla dětmi uvítána.
Svět vláčků, kolejí a nádraží učaroval nejenom chlapcům.
Všichni se již těšíme na teplé dny, sluníčko a prázdniny!

Nahlédnutí do třídy „Sluníčka“
5. 2. nám začal plavecký výcvik v bazénu v Tuchlovicích. Každé pondělí jsme se těšili, jak si
to zase pěkně užijeme.
13. 2. jsme se účastnili kouzelnického představení. 16. 2. jsme se vydali na delší vycházku do
našeho širokého okolí, abychom si užili alespoň trochu bílé zimy. Příležitost k tomu, abychom
si užili zimu, jsme dostali ještě několikrát. Letos toho zima v našich podmínkách opravdu
moc nenabídla.
Začátkem března jsme si hodně povídali o hudbě. Nejen že jsme namalovali pěkné obrázky,
ale vyrobili jsme si i vlastní hudební nástroje.
8. 3. jsme se vydali linkovým autobusem do
ZUŠ v Novém Strašecí. Zvláště nás uchvátila
možnost hry na bicí.
16. 3. jsme si hráli s písničkami. Navštívil nás
multiinstrumentalista Ivo Vrba, který nás
pochválil za originalitu a kvalitu našich
hudebních nástrojů. Dokonce nás požádal,
jestli si může jeden od nás vzít.
Před Velikonocemi jsme nezapomněli
navštívit naše spoluobčany v DPS. Potěšili
jsme je jarními písničkami a říkankami. Předali jsme také přáníčka a malovaná vajíčka. Ani
my jsme neodcházeli s prázdnou.

27. 3. jsme se spolu se školáky vyřádili na
akci „Hop zajíčku do pelíšku“
10. 4. jsme zavítali do ZŠ podívat se na naše
bývalé kamarády v první třídě.

20. 4. jsme společně nacvičili taneček pro ostatní děti z MŠ, kterým jsme se pak všichni
prezentovali na akci „Den Země“
V dubnu jsme si hodně povídali o vodě. Nejen že jsme se zašli podívat v rámci „Lesních dnů“
na potůček pod Starým zámkem, ale navštívili jsme prozatím pár rybníků v našem okolí.

Ve středu 10. května k nám do mateřské školy zavítaly obyvatelky domu s pečovatelskou
službou. Pod vedením naší paní učitelky jsme pro ně k příležitosti oslavy Dne matek
připravily zábavný program. Nachystáno bylo také malé pohoštění. Po vystoupení děti
předaly návštěvě kytičku a malý dárek.
Hned po Novém roce jsme se začali věnovat knížkám od Ivony Březinové s ohledem na
blížící se akci „Čtení pro celou rodinu“.
Zaujala nás především knížka „Deník vodnice Puškvory“, a tak bylo
rozhodnuto, jaké obrázky budeme malovat do výtvarné soutěže.
Hned jsme se pustili do pr
Puškvora nás uchvátila natolik, že nás pak ještě dlouho provázela.
Veliké překvapení bylo, když nás pozvala na školu v přírodě do
Šlovic. A tu jsme si, jak už všichni určitě dobře víte, pořádně
užili!!!

I když v naší třídě pilně pracujeme a připravujeme se na školu, vládne u nás klid a pohoda..

Nahlédnutí do třídy Soviček a Zajíčků
„Co děláme celý den, rok…“
Začátkem února jsme si povídali o ročních dobách, měsících, dnech…
Hráli jsme si s obrázky, přiřazovali jsme měsíce k ročním dobám, sestavovali jsme posloupně
ve dvojicích, co děláme celý den.
Starší děti se orientovaly v čase za pomoci hodin. Vypracovaly pracovní listy, kde k daným
hodinám přiřazovaly obrázky s danými činnostmi. Také si postupně dle ročních dob vystřihly,
nalepily a vybarvily obrázek se zimou.
Začal plavecký výcvik v bazénu v Tuchlovicích, kam každé pondělí odjížděly starší děti
společně s třídou Sluníčka. Užily si společných her, děti byly statečné, zvládly se potápět,
splývat, skákat do vody, klouzat na klouzačce…
Dne 14.2. jsme navštívili hospodářství u Norků. Děti přinesly různé dobroty. Ty jsme
zvířátkům rozdělili dle druhu do hromádek a společně jsme přichystali zvířátkům hostinu.
Potichu jsme sledovali, jak si zvířátka na dobrotách od nás pochutnávají, sledovali jsme, co
které zvíře baští, co mu chutná…

„Zdravé tělo, sport“
Povídali jsme si o zimních sportech, o zimní olympiádě, olympijských kruzích, o naší
výpravě a sportovcích, o získaných medailích… Společně jsme si také venku zasportovali. Ze
stavebnic stavěly děti letadla – „Letíme na olympiádu“

„Když jaro zaťuká…“
Pozorovali jsme změny v přírodě. Začalo se oteplovat, objevily se první kytičky. Seznámili jsme se
s názvoslovím jarních květin.
8.3. navštívily nejstarší děti ZUŠ v Novém Strašecí. Seznámily se s výtvarnou, hudební,
taneční a dramatickou výchovou a vyzkoušely si namalovat kočičky a jejich hračky, hrát na bicí nebo
tančit na rychlou či pomalou hudbu.
Děti se zapojily do výzdoby třídy a šatny. Očekávaly narození kůzlat a jiných mláďat u Norků,
sledovaly přílety ptáčků z teplých krajin, odkryly záhonky, aby se ke kytičkám a k bylinkám dostalo
sluníčko.
13.3. jsme jeli na dopolední výlet s výukovým programem – „Příroda- největší stavebnice“.
Dětem se program na Čabárně líbil, aktivně se zapojily do všech činností.

„Přípravy na VELIKONOCE“
Společně s třídou Berušky jsme
osázeli květináč před MŠ.
Seznámili jsme se s tradicemi a zvyky,
zahráli jsme si „Na zajíčka“, „Na ovce a
vlka“, zpívali jsme jarní písně a tancovali
„Budulínka“, „Pásla ovečky“, „Na jaře“.

3.4. odjely nejstarší děti do školy v přírodě do Šlovic. Ostatní děti se scházely na třídě
Sovičky. Navštěvovali jsme třídu Sluníček, kde jsme pracovali na interaktivní tabuli.

„Přišlo jaro za sluníčkem“
4.4. jsme se svezli na
ponících.
Venku se již znatelně
oteplilo, tak jsme
činnosti přesunuli ven.
Venku více chutná, tak
i dopolední svačiny
jsme přesunuli pod
pergolu.

„Zápis do ZŠ, zvířata na dvoře“
Dne 10.4. se nejstarší děti podívaly do 1. třídy ZŠ. Prvňáčkové jim předvedli, co se doposud
naučili, a dětem ukázali své knihy a sešity. Také pustili kamarády ze školky na svá místa, aby
si vyzkoušeli, jaké je to sedět ve školní lavici.
12.4. „Hurá za kůzlátky“ – vydali jsme se k Norkům za kůzlaty, pověděli jsme si něco ze
života koz, prohlédli jsme si nové přírůstky, pohladili králíčky…
Navštívili jsme místního chovatele p.
Řádu, který nám ukázal třídenní kůzlátka.

Vydali jsme se za poníky. Pověděli jsme si a ukázali, jak se pečuje o jejich srst, kopyta apod.
(jarní výměna srsti). Dali jsme jim suché pečivo, mrkev, seno a pár jablek.

17.4. dopoledne si Sovičky a Zajíčkové vyzkoušeli dohromady pásmo na jarní besídku na
třídě Kytičky.
Nejstarší děti začaly plnit domácí úkoly s beruškou.
„Poznáváme a objevujeme svět…“
Děti z celé školky si na zahradě zatancovaly tanečky na DEN ZEMĚ.
Povídali jsme si o vesmíru, planetách a o naší Zemi.
Blížilo se pálení čarodějnic. V obci jsme pozorovali čarodějnice, hovořili jsme o tradicích a
zvycích, tancovali a zpívali jsme píseň „Ježibaba s ježibabou“, kterou jsme i namalovali…
„Maminka má svátek“
V těchto dnech jsme si povídali o rodině, kdo má jakého sourozence, vyráběli jsme přáníčka,
zápichy a přesazovali jsme africké fialky.

Fotografie k jednotlivým aktivitám či akcím najdete na webových stránkách v galerii.

Všem dětem i dospělákům přejeme o prázdninách plno sluníčka a krásné zážitky
z prázdninových dní.

