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OSLAVA MDD

Dopolední program pro děti proběhl v mateřské škole 1 6. 2015 od 8:00 do 11:00 hodin. Připravený
program se uskutečnil v jednotlivých třídách a následně společně na zahradě školy. Ve třídě si děti
připravily slavnostní svačinu. Na prostřených stolech bylo nachystáno plno dobrot, ovoce,
jednohubky. Děti si pochutnaly i na vlastnoručně vypěstovaných ředkvičkách ze zahrádky školky.
Poté se všechny děti přesunuly na zahradu, kde na každého čekal barevný ptáček a hravé soutěže
mohly začít. Děti se rozdělily na čtyři hejna ptáčků. Zkoušely donést vodu mláďátkům do zobáčku.
Hra „Na kukačku“ se zalíbila všem, házení papírovými koulemi přes lano zvládli hravě i

nejmenší účastníci. Mezi soutěžemi si děti zatancovaly s beruškou Martinou. Další hrou byla
přetahovaná o žížalu – lano. Cvičení s padákem a překvapení pod ním si zasloužily všechny přítomné
děti. Za pečlivě připravené dopoledne patří poděkování H. Řádové a všem třídním učitelkám, též paní
Spalové, která zajistila pohoštění z fondu SRPDŠ. Děti odcházely ze zahrady spokojené a s úsměvem,
který prozrazoval vše.

VYÚČTOVÁNÍ Z FONDU SRPDŠ
Přehled akcí, kterých se účastnily vaše děti, podrobný rozpis a konkrétní částky (zda máte jejich
přeplatek, či nedoplatek) se dozvíte v druhé polovině června po skončení všech akcí a vyúčtování.
Výbor SRPDŠ odsouhlasil návrh na změnu pravidel ve vyúčtování vratných záloh rodičům.
Přeplatky jsou zaokrouhleny na desítky směrem dolů a minimální výše přeplatku je 20,- Kč.
Zůstatek pokladny bude převeden na nový spolek a použit ve prospěch dětí v dalším školním roce.

UPOZORNĚNÍ
Provoz na odloučeném pracovišti -třída Zajíčci - končí 24. června.
Děti, prosím ve dnech 27. až 30. června přivádějte na hlavní
budovu mateřské školy do třídy Soviček.
Děkujeme
Všem dětem odneste věci na konci školního roku domů.
O prázdninovém provozu budou v provozu pouze dvě šatny,
dětem budou přidělené jiné značky.
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Mateřská škola Lány bude OTEVŘENA:
1. července až 15. července a 15. srpna až 26. srpna
Mateřská škola Lány bude UZAVŘENA:
16. července až 14. srpna
29. srpna až 31. srpna
Začátek nového školního roku ve čtvrtek 1. září 2016.
Provoz MŠ o prázdninách se nemění - 6.30 hod. až 17.00hod.
Přihlášení dětí je závazné. Školné ani stravné se nevrací.
Úhradu stravného za prázdniny je nutné zaplatit do 25.6.2016
V týdnu nám stravování nezajištuje školní jídelna - výdejna ZŠ Lány.
Cena za oběd v tomto týdnu 65,- Kč.
Svačiny v týdnu 15.8. – 19. 8. si děti přinášejí z domova.
Úhradu stravného za přihlášené děti v tomto termínu prosím uhraďte
u třídních učitelek hotově.
Úhradu za předškolní vzdělávání o prázdninách platí pouze děti,
které jsou přihlášené na prázdninový provoz. Červenec 150,- Kč
. srpen 160,- Kč
Hotově do pokladny školy
Nutno zaplatit do 25. 6. Neplaťte přes účet!!!
Rozdělení dětí do tříd a jejich značky ve školním roce 2016/2017 se
dozvíte v "přípravném" týdnu (poslední týden v srpnu).

PODĚKOVÁNÍ A ZÁROVEŇ PROSBA O POMOC
Děkujeme touto cestou všem partnerům a sponzorům, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli
mateřské škole.
A protože bychom rádi neusnuli na vavřínech a je stále co vymýšlet a opravovat, obracíme se na
dobrovolníky s prosbou o pomoc školce ohledně nátěru plotu , zasázení okrasné zeleně a mulčování
stromů. Zájemci, kteří mají chuť a čas pomoc a přijít, se mohou domluvit s ředitelkou školy i jiném
termínu

Brigádu svoláváme na 7. 6. 2016
Dopoledne dne možnosti rodičů, odpoledne od 15.30

PLÁN AKCÍ V ČERVNU
1. 6. MDD na zahradě školy
2.6. Klíč k písničkám - koncert žáků ZUŠ Stochov - dopoledne
8. 6. 2016 Školní výlet Sovičky a Zajíčci Mirákulum
odjezd v 8. 15 návrat odpoledne, pravděpodobně 16. 00, svačinu s sebou, oběd zajištěn.
9. 6. Závěrečná ukázka Zumbík + soutěže
9.6. Návštěva Čabárny - výlet dopoledne Kytičky
odjezd v 8. 15, svačinu s sebou, návrat v poledne
13. -17. 6. Poslední školkování více se dozvíte na web stránkách MŠ
14. 6. Školní výlet Berušky - Zoopark Zájezd
odjezd v 8. 15, svačinu s sebou, návrat v poledne
22.6. Školní výlet Kytičky a Sluníčka - zámek Nelahozeves + doprovodný program pro děti
odjezd v 8. 15 návrat odpoledne, pravděpodobně 16. 00, svačinu s sebou, oběd zajištěn.
28.6. Polodenní pěší výlet do Obůrky
Odchod od MŠ v 8. 15, batoh s pláštěnkou, svačinu s sebou, návrat v poledne
(malé děti pojedou zpět autobusem)

NAHLÉDNUTÍ DO TŘÍDY BERUŠKY
Měsíc duben jsme v Beruškách ukončili oslavou svátku čarodějnic. Ve třídě jsme měli doslova slet
čarodějnic a čarodějů. Létali jsme na koštěti pro kouzelné maliny, proměňovali jsme se v čarodějná
zvířata, tančili jsme na čarodějné písně. Také jsme si ale připomněli dvě nejkouzelnější slovíčka na
světě – prosím a děkuji.

Na začátku května jsme se vydali na naši první výpravu autobusem do Divadla Lampion. Zhlédli jsme
pohádku Slůně, aneb Proč mají sloni dlouhé choboty. Pohádka plná zvířat, veselých kostýmů a
chytlavých písní se dětem velmi líbila.
Po návratu z divadla jsme v odpoledních hodinách ukázali rodičům a prarodičům, co jsme se od ledna
do května naučili nového. Pásmo básní, písní a tanečků bylo ale jen průřezem toho, co se děti ve
skutečnosti naučily.

Druhý den po besídce jsme naše vystoupení předvedli obyvatelkám DPS Lány. Děti za vystoupení
dostaly sladkou odměnu a babičky si odnášely kytičku ke Dni matek.
V půlce měsíce jsme se vydali na již poslední lesní den. Po zasněžených holých větvích, které jsme
viděli v zimě, na nás čekal krásně zelený strom, který zdobily bílo-růžovo-žluté květy. Děti zaujal tvar
květenství i to, že ostatní kvetoucí stromy, které jsme při vycházkách pozorovali, neměly listy. Kdežto
jírovec maďal měl korunu plnou listů i květy.

Následující týden jsme věnovali hospodářským zvířatům. Povídali jsme si o jejich užitku, o
mláďatech. Také jsme si vyzkoušeli poznávat zvířata pouze podle stínů a z papírového talíře jsme si
vyrobili krávu. Děti se také naučily novou hru Na ovečky a na vlka. Celý týden měly děti možno nosit
do MŠ krmení pro zvířata, které jsme ve čtvrtek 19. 5. 2016 odvezli na hospodářství rodiny
Norkových. Děti se pomazlily s mláďaty králíků, nakrmily kozla, kozu i ovečku. Sledovaly kachny
sedící na vejcích, i různé druhy ostatní drůbeže. Po počátečním ostychu do ohrady ke zvířatům
vstoupily všechny děti. V závěru jsme měli možnost zhlédnout výcvik psa.

Poslední týden v květnu jsme věnovali volně žijícím zvířatům, především pak včelám. Děti se naučily
novou básničku s pohybem, nakreslily si včelku, ochutnávaly med a na interaktivní tabuli si prohlédly
spoustu zajímavých obrázků týkajících se včelstva. V zámeckém parku jsme pak pozorovali včelí úly a
měli jsme jedinečnou možnost pozorovat včelaře přímo při práci.

NAHLÉDNUTÍ DO TŘÍDY
SOVIČEK A ZAJÍČKŮ
V květnu jsme si s Pastelkou povídali na téma „ČAS KVĚTŮ A
KVĚTIN“. Všechno kolem nás roste, kvete a voní. Rozkvétají stromy,
svou vůní lákají včely k vydatné hostině. Na záhonech, v parcích a zahradách
rozkvetly jarní květiny, které lákají barevné motýly. Trávníky a louky zdobí
žluté koberce pampelišek (smetánek lékařských). V korunách stromů bzučí
včely a čmeláci, k životu se probouzejí nejrůznější brouci.
Slunéčko sedmitečné – beruška je velice užitečná, živí se mšicemi, které
se „lepí“ na listy rozkvétajících květin a keřů, které vysává a dusí.
Na polích a loukách rozkvétají kopretiny, voňavý heřmánek, jetel. Polní a
luční květiny nikdo nesází, jsou to „divoce“ rostoucí rostliny.
Stejně tak i obyčejné bodláky a kopřivy. I když je to plevel, jedná se o
pozoruhodné rostliny.
Vydali jsme se k našemu JÍROVCI MAĎALU – ke kaštanu, který
pozorujeme v každou roční dobu. Mile nás překvapil, rozkvetl krásnými květy.
Nejstarší děti jely na školu v přírodě – EMILOVNU. Děti si přivezly mnoho
nových zážitků, o které se podělily s mladšími dětmi.
Nezapomněli jsme opět navštívit hospodářství u Norků, nakrmili jsme
společně všechna zvířata, spočítali jsme přírůstky u králíků a zajezdili si na
koních. Také jsme vyhledali několik bylinek a zkoušeli, jaká bylinka kterému
zvířeti chutná.
Nezapomněli jsme ani na divočáka Bertu, kterou jsme navštívili a přinesli
jí něco dobrého na zub.
Zúčastnili jsme se soutěže EKODOMOV a odpověděli jsme na otázku: „Co
je štěpka a jak se používá?“ Vyhledali jsme štěpku v nejbližším okolí, kde jsme
si pověděli, jak vzniká (drcením větví, pařezů…). U silnice jsme našli rozdrcený
pařez, štěpku jsme prozkoumali a přemýšleli, jak se dá dále využít.
(mulč, kompost, topení…).
V MŠ proběhl workshop na téma BYLINKY. Děti si poslechly pohádku
O princezně Pampelišce a nemocném dráčkovi, kterého princezna vyléčila za
pomoci bylinek. Děti si prohlédly a očichaly bylinky, namíchaly čaj proti kašli
a naplnily vonný sáček s levandulí.
Nejstarší děti se připravují na „POSLEDNÍ ŠKOLKOVÁNÍ“. V měsíci
červnu nás s Pastelkou čeká téma: „ČAS PRO LES“.

Les není jenom „moře“ stromů – jehličnatých a listnatých. V lese rostou i
houby, lesní jahody, borůvky, ostružiny…
„Přízemí“ lesa pokrývá měkký koberec z mechu, listí a jehličí. V lese
bydlí i mnoho živočichů. V létě je tu příjemný chládek, vzduch voní pryskyřicí a
pokáceným dřevem, ticho a klid jen občas naruší praskání větví, šumění korun
stromů a hlasy ptáků.
Těšíme se na oslavy MDD, další den nás čeká koncert dětí ze ZUŠ Stochov.
8. června pojedeme na celodenní výlet do
Mirakula. Nejstarší děti si prožijí „POSLEDNÍ
ŠKOLKOVÁNÍ“, vydáme se k „našemu“ kaštanu, ještě
navštívíme hospodářství u Norků a také půjdeme do
OBŮRKY, kde navštívíme lesní zvěř a divočáka Bertu.

JARO V KYTIČKÁCH
Jaro jsme v Kytičkách odstartovali v rytmu hudby. Seznámili jsme se s notami,
hudebními nástroji a pořádně jsme si zamuzicírovali. V Praze jsme si užili koncert „Zvířátka
v hudbě“, který pro nás připravila hudba Hradní stráže.
V dalších týdnech jsme se věnovali domácím zvířátkům a mazlíčkům. Byli jsme se
podívat na čerstvě narozené králíčky, poznávali jsme domácí a hospodářská zvířata. Navštívili
jsme jehňátka a ovečky u Kindlů. Společně jsme také tvořili dekorace na Velikonoce.
Velkým tématem byla naše planeta Země, kterou jsme poznávali všemi možnými
způsoby. Připravovali jsme se na oslavy Dne Země, kde jsme jako rytíři naši planetu
zachraňovali. Však už také víme, jak Zemi chránit, jak třídit odpad a jak ji neničit. Vyzkoušeli
jsme spoustu pokusů. „Naším“ živlem byl oheň, o kterém už víme, že je dobrý sluha, ale zlý
pán. Některé děti z Kytiček doplnily řady předškoláků a navštívily ekoskládku.

V dubnu jsme také poznávali dopravní prostředky, značky a pravidla silničního
provozu. Ve školce jsme k tomuto tématu viděli divadlo „Pohádky kolem křižovatky.“
Konec dubna proběhl ve znamení čarodějnic. Celý týden jsme vyráběli pavouky,
pavučiny, čarodějnice a prováděli další čarodějné aktivity. V pátek 29.dubna jsme se
proměnili v čarodějnice a čaroděje a sešli jsme se na čarodějnickém reji, kde jsme závodili na
košťatech, podle hmatu jsme poznávali předměty z čarodějného košíku a po čarodějnicku
jsme si zařádili.

První květnový týden se nesl v duchu oslav
svátku našich maminek, pro které jsme s láskou
vyrobili dárečky, zasadili fialky a připravili jarní
besídku.
Velmi se nám líbilo v divadle Lampion
v Kladně, kde jsme viděli představení „Slůně, aneb
proč mají sloni dlouhé choboty.“
Po zimě jsme opět začali obhospodařovat náš
záhon na školní zahradě. Vypleli jsme ho a
pozorujeme, jak nám díky častému zalévání jahůdky
krásně rostou a kvetou. Do záhonku jsme si také
přesadili náš dub, který jsme vypěstovali ze žaludu,
který jsme na podzim našli v zámeckém parku.
Dalšími témtaty, kterými jsme se důkladně zabývali, byly jarní květiny a květy na
stromech, ZOOlogická zahrada, kdy jsme se úspěšně proměnili ve zvířátka, a říše broučků.
V rámci jarních lesních dní jsme pozorovali vykvetlé stromy a keře šípků. Velmi nás zaujal
workshop „Veselá včelka“, ze kterého jsme si odnesli spoustu vědomostí i výrobků. Na jaře
velmi užíváme hezkého počasí k poznávání přírody.

NAHLÉDNUTÍ DO TŘÍDY SLUNÍČKA
Nahlédnutí do třídy Sluníčka
Tématem s názvem Pozor, červená jsme se vnořili do poznatků o dopravních prostředcích a
bezpečnosti na silnici. Děti se zúčastnily na letišti v Praze exkurze záchranných složek.
Mohly se posadit do vrtulníku, viděly přímo vzlet tohoto stroje a dozvěděly se spoustu
zajímavých informací o záchranných akcích.
Dopravní prostředky se prolínaly v grafických listech, báseň Semafor, píseň Auto a završením
celého týdne byla návštěva divadla v MŠ s aktuálním vystoupením: Dopravní výchova.
Týden Startujeme košťátka byl plný tajemna a kouzel. Děti se naučily zaklínadlo, malovaly
čarodějnici, vyráběly košťata z klacků a týden byl završen čarodějnickým rejem ve třídě.
Oslavili jsme svátek maminek. Maminku jsme malovali, vyráběli jsme zápich, přání a
malovali květináče a pro maminky jsme se naučili krásnou básničku i písničku.
Již tradičně jsme vyrazili na náš lesní den na Pánovku a samozřejmě jsme s sebou
nezapomněli vzít našeho třídního maskota Rákosníčka.
Velikou zkouškou odvahy a samostatnosti byla pro děti Škola v přírodě "Emilovna". Nejenže
se nám vydařilo počasí, děti se vrátily domů plny zážitků
a dojmů.
Tyto zážitky a odloučení od rodiny pronikly do dalšího
týdne, kdy jsme si povídali na téma : Síla
rodiny.(Důležitost a role všech členů rodiny, výtvarné
ztvárnění rodiny a námět pro děti velice citlivý.)
V měsíci květnu, kdy vše kvete a pučí, jsme hlavně
pozorovali krásu přírody tohoto období. Tvořili jsme
pampelišky z papíru, malovali jsme jarní květiny, naučili
jsme se uvít věneček z pampelišek i sedmikrásek,
zatančili jsme a zazpívali píseň Jaro dělá pokusy.
Oslavili jsem také svátek dětí, popovídali jsme si o dětech
z celého světa, přivítali jsme děti ze ZUŠ, namalovali
jsme křídou svého kamaráda a zatančili jsme si. Už se na
poslední týden ve školce, který má své kouzlo a tajemství
moc těšíme!

