ZVONEČEK
Ročník 16
číslo 2
Informační občasník Mateřské školy Lány
Informace k organizaci dne v MŠ - vyzvedávání dětí z MŠ
Žádáme rodiče o dodržování včasného příchodu dítěte do mateřské školy tak, aby děti
byly předány učitelkám včas do tříd a v osm hodin se budova mateřské školy uzavřela.
Po obědě se mateřská škola otevírá ve 12:05. Děti ze třídy Zajíčci a Sovičky se rozcházejí
ze třídy Sovičky. Děti ze třídy Berušky si vyzvedávejte v kmenové třídě. Děti ze třídy
Kytičky a Sluníčka si přebíráte přímo z jídelny.
Po odpolední svačince – od 15:00 si děti ze třídy Zajíčci vyzvedávejte ve třídě Kytičky,
mladší děti ze třídy Sovičky ve třídě Berušky a starší děti ze třídy Sovičky jsou odpoledne
ve třídě Sluníčka, ostatní děti budou ve svých kmenových třídách.
V 16:00 se všechny děti spojují ve třídě Berušky. Když je pěkné počasí, rozcházíme se ze
zahrady.
Dostatek náhradního oblečení
Sychravé podzimní počasí s sebou nese promočení či zamazání svršků, a proto žádáme o
dostatek náhradního oblečení, především ponožek, punčocháčů, popř. tepláků. Na zimní
období připravte dětem nejlépe dvoje rukavice. Pro mladší děti je lepší zvolit rukavice
palčáky. S dětmi si ukažte, kde mají náhradní oblečení uložené (pověšená taška, sáček
v šatně). Oblečení na pobyt venku přichystejte dítěti do košíčku v šatně.
Co nosí děti do MŠ
Zvažte prosím vhodnost toho, co si ráno nosí s sebou děti do školky. Na spaní si
z bezpečnostních důvodů nosíme z domova jen měkké hračky. Také některé ozdoby děvčat
(řetízky, korálky, prstýnky) nejsou bezpečné a vhodné. V pravidlech máme nastaveno, že do
MŠ z domova nenosíme panáčky z lega ani dražší hračky. Při přesunu ze třídy do třídy mají
pak děti plnou náruč vlastních hraček a nemohou se bezpečně pohybovat po schodech.
Děkujeme za spolupráci a pochopení!

Informace k programu čištění zubů
V tomto školním roce probíhá na naší mateřské škole seznámení s návykem správného čištění
zubů ve všech třídách mimo Berušek. V této třídě začínáme s programem čištění zubů až ve
druhém pololetí školního roku. Děti si zuby čistí po obědě. Nejprve čistíme bez pasty, až děti
zvládnou techniku práce se zubním kartáčkem, přikročíme k čištění zubů pastou. Snažíme se
o nácvik správného postupu čištění zubů a ústní dutiny, a tím přispět k získání návyků a
dovedností v rámci osobní hygieny.

Kroužky
Všechny kroužky školního roku 2018/2019 již byly zahájeny.
Kroužek anglického jazyka se koná úterý od 15:20 do 16:05 a čtvrtek od 16:15 do 17:00 v
suterénu MŠ pod vedením lektorky Ivany Chalupové (tel.: 608 535 340).
Sportovní kroužek – se koná každé úterý od 16:30 do 17:30 v tělocvičně ZŠ pod vedením
lektorky Kateřiny Vlčkové (tel.: 603 208 633).
Taneční kroužek ZUMBÍK probíhá každý čtvrtek v čase 16:00–16:45 ve třídě Berušky
s lektorkou Petrou Birnbaumovou (tel.: 776 082 800).
Jóga pro děti se koná každý čtvrtek od 12:15 v klubu Domeček s lektorkou Veronikou
Lounovou (Šulcovou, tel.: 773 698 428).
Podrobné informace k jednotlivým kroužkům rodičům podá lektor kroužku.

!!! Zapojte se s námi do sběru PET VÍČEK …
Na naší školce probíhá sběr PET VÍČEK. Za získané peníze pomáháme zraněným
opeřencům v záchranné stanici AVES. Požádáme Vás, abyste ve vaší domácnosti pořídili
krabičku, do které děti budou pet víčka dávat, a až se krabička víčky naplní, přinesou je
do vestibulu školy. Máme vyhrazené místo a víčka zde střádáme. V průběhu školního
roku víčka odevzdáváme do sběrny. Děti získaný obnos za sběr předávají v červnu jako
dar v záchranné stanici AVES na potravu a léky pro zachraňovaná zvířata ve volné
přírodě. Níže několik informací o záchranné stanici.

Spolek AVES
záchranná stanice pro zraněné živočichy

Pomáháme zraněným a opuštěným živočichům z volné přírody. Po jejich uzdravení je
pustíme zpět do přirozeného prostředí. Podílíme se také na záchovných programech
ohrožených druhů živočichů a chováme původní česká plemena domácích zvířat.
Návštěvníkům je naše záchranná stanice otevřena každý den v létě od 9 do 18 hodin a v
zimě od 9 do 16 hodin.




Co na vás čeká v záchranné stanici?
trvale zranění živočichové, které nelze vypustit zpět do přírody
původní česká plemena domácích zvířat
drobné občerstvení (středa - neděle)
Našli jste zraněného nebo opuštěného živočicha?
Pokud najdete zraněného živočicha v okrese Kladno, Rakovník, Mělník či Praha-západ,
prosíme, přivezte nám jej mezi 8. a 19. hodinou do záchranné stanice.
Nebo zavolejte na tel. číslo: 723 468 462 či 602 336 014
a my Vám poradíme.
Více zde: http://www.zachr-stanice

Podzimní brigádu na zahradě MŠ svoláváme na pondělí 19. listopadu od 14.00 do 16.00
hodin.
Vezměte s sebou i svoje ratolesti. Máme malé hrabě i lopatky. Uklidíme hračky z pískoviště,
zazimuje dílnu a pergolu. Na brigádě budeme hlavně uklízet listí. Prosíme Vás, přineste si
svoje hrábě. Uvítáme i tatínky na úklid a zazimování stolů a lavic na zahradě.
Děkujeme předem za pomoc.

Drakiáda 2018
Všichni jsme se jako každý rok těšili na pátek 5.10., kdy jsme společně s lánskými modeláři
pořádali tradiční akci Drakiáda. Letos nám počasí přálo ještě víc než předchozí roky, takže
jsme si užili nádherné slunečné a teplé odpoledne, které přešlo v příjemný večer. Ač se zdálo,
že není moc větrno, nad letištěm se vznášelo snad zatím nejvíce draků různých barev a tvarů.
Překvapila a potěšila nás snad rekordní účast návštěvníků akce. Opět se nám sešel plný stůl
dobrot napečených našimi šikovnými maminkami a díky hojné účasti se povedlo všechno
sníst a také naplnit kasičku za napapané bříško vysokou částkou. Vybrané peníze nám
pomohly například s náklady na občerstvení a částečně na úhradu hélia do balónků.
Děkujeme tímto i Modelářům, kteří nám zdarma poskytují prostory modelářského letiště,
připravují ohniště a podílí se na úhradě helia do balonků. Těch jsme letos nafoukli a vypustili
s dráčky do světa přibližně 140.
S dětmi jsme se tématu draci a vítr věnovali před i po drakiádě. Tvořili jsme draky z různých
materiálů, naučili jsme se o nich písničky nebo básničky. Také jsme zdobili malé dráčky,
které každoročně na baloncích vypouštíme a poté čekáme, z jakých koutů České republiky se
nám ozvou nálezci. Letos se balonky vydaly směrem k Máchovu kraji. Rodina Novotných
našla dráčka Barunky Kánské na fotbalovém hřišti v obci Okna na Českolipsku a na dráčka
Marušky Rovné narazil osmák Jaroslav Z. při procházce mezi obcemi Tupadly a Želízy na
Kokořínsku v okrese Mělník. Oba nalezení dráčci jsou děvčat, které už opustily naší MŠ a
navštěvují školu základní.

Děkujeme všem přítomným
dospělákům včetně členek SRP při
MŠ Lány a Modelářskému klubu
Lány za přípravu a hladký průběh
Celé akce!
A těšíme se na Drakiádu 2019 

PLÁN AKCÍ 2018/2019
Mateřská škola Lány
Listopad
5.11.
13.11.
14.11.
15.11.

Podzimní lesní dny
Veselé bubnování - Sluníčka, Kytičky
Podzimní setkání s rodiči - Kytičky
Bílá kočička, program zumbík Berušky, Kytičky
Vzdělávací program - zdravá strava - Sluníčka 8:30, Sovičky, Zajíčci 9:15

Prosinec
3.12.
Návštěva Mikuláše v MŠ, spolupráce se ŠD
11.12.
Vánoční posezení Berušky, od 15:30 hodin ve třídě Berušky
11.12.
Vánoční posezení Kytičky, od 16:00 hodin ve třídě Kytičky
12.12.
Vánoční posezení Sluníčka, od 16:00 hodin ve třídě Kytičky
12.12.
Vánoční posezení Sovičky, Zajíčkové, od 15:30 hodin ve třídě Berušky
18.12.
Divadlo v MŠ - Kol kolem - Pohádky z klobouku, 10:30
22.12.2018 - 2.1.2019 Vánoční prázdniny - MŠ uzavřena
Leden
3.1.2019
--.-7.1.
30.1.
Únor
4.2.

5.2.
--.---.---.-14.2.

MŠ v provozu
Zimní lesní dny
Výukový program Čabárna - Kosí rok - Sovičky, Zajíčkové
Výukový program Čabárna - Čarodějův učeň - Sluníčka
Plavecká výuka "Plaváček" - předškoláci
(10x Plavecká škola Plaváček, bazén Tuchlovice: 5.2., 12.2., 19.2., 5.3., 12.3.,
19.3., 26.3., 9.4., 16.4., 23.4.)
Neplave se: 26.2. (jarní prázdniny), 2. 4. (Velikonoce)
Výukový program Čabárna - Jak to chodí u mravenců - Kytičky
Screeningové vyšteření zraku dětí v MŠ
Ukázková hodina předškoláků + beseda se zástupci ZŠ a psychologem před
zápisem do školy
Vycházka za zvířátky v zimě - ke krmelci
Královna hudby - program zumbík Sluníčka, Sovičky, Zajíčkové

„Knihotoč“ aneb Burza dětských knih
Ve vestibulu MŠ jsme zařídili burzu dětských knih založenou na principu výměny. Můžete
přinést knihy z domova a výměnou si nějaké ze školky odnést.
Na nástěnce vedle vchodu do jídelny je možno umístit inzerát do burzy věcí Lyže, brusle…,které jsou již vašemu dítěti malé či je již nepotřebuje, je možné formou
inzerátu s popisem věci, telefonním číslem a popřípadě s fotografií nabídnout ostatním dětem
a rodičům v MŠ.

Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Lány
Kontakty

členky výboru

email

Kristýna Spalová
Jana Drastilová
Markéta Vlková

kristyna.spalova@email.cz
jana.drastilova@lany.cz
vlkova.marketa@email.cz

725 761 250
724 265 092
774 810 928

stanislava.mariasova@atlas.cz
veronika.jambrichova@gmail.com

605 259 929
737 508 322
604 306 723

telefon

spolupracující výboru
Stanislava Mariášová
Veronika Jambrichová

Michal Periňár

Fond Sidus
Vážení rodiče, opět máme možnost přispět zakoupením sešitu za 50,- na dobrou věc. Sešit
Barevný rok zakoupíte u třídních učitelek. Výtěžek ze sbírky ve školním roce 2018/2019
bude použit pro Pediatrickou kliniku UK 2.LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou
kliniku Fakultní nemocnice v Olomouci.
Více informací na www.fondsidus.cz

Děkujeme předem všem rodičům, kteří podpoří Fond SIDUS, o.p.s.

První dny v Beruškách
V naší třídě je zapsáno celkem 27 dětí. Z toho 9
dětí už MŠ pár dní v loňském školním roce
navštívilo, 9 tříletých a 7 dvouletých dětí
přišlo nově. Na zbylé dvouleté děti si musíme
počkat do ledna. Docházka už od prvních dnů
byla vysoká. Scházelo se nás kolem dvaceti
dětí. První dny jsme si hlavně společně hráli a
seznamovali se s novými kamarády, prostředím
a se všemi zaměstnanci v MŠ. Pobyt bez
přítomnosti rodičů se osvědčil a děti zvládaly
adaptaci mnohem lépe. Zpočátku chodila
většina nových dětí jen do svačiny, postupně
podle dohody a průběhu adaptace děti zůstávají do oběda, někteří už jsou i na „spaní“.
Děti si již zažily pravidla třídy. Velmi se jim líbí maskot
třídy vodníček Toníček, který nás provází výchovným
programem.
Pravidlo
scházení dětí
na koberci u
rybníčka a
povídání si
s Toníčkem se
dětem velmi
líbí.
Již jsme se
naučili několik říkadel, písniček a tanečků. Děti se
velmi rády hýbají při hudbě, rády zpívají, malují a
tvoří. Zvládli jsme už i první vycházky ve
dvojicích do okolí MŠ. Nejraději ale trávíme čas na školní zahradě, kde nás nejvíc zajímá
pískoviště a odrážedla. Zde jsme si také našli i cíl našich lesních dnů a průběžně pozorujeme
jablůňku.

Nakouknutí do třídy Kytičky
Do naší třídy chodí 21 dětí, z toho 10 chlapců a 11 dívek. Skoro všechny děti již
dovršily, nebo dovrší letos 4 roky, máme i několik pětiletých. Většina dětí již MŠ
navštěvovala, proto jejich zvykání na režim a odloučení od rodičů nebylo těžké a proběhlo
bez větších problémů… A nově přijaté děti mezi ostatní zapadly velmi dobře a do naší školky
chodí rády.
Děti se seznámily se jmény a a se značkami svými i ostatních dětí. Seznámily se také
s pravidly a rituály ve třídě. Rády si hrají, něco staví, tvoří, ale také zpívají a dovádějí, hlavně
venku. Na podzim nám stále počasí přeje, tak využíváme co nejvíce pobytu venku na zahradě,
na dětském hřišti a v zámeckém parku. Využíváme vycházky ke sběru přírodnin, ze kterých
tvoříme zajímavé věci. Děti rády pracují, tvoří a využívají nové montessori pomůcky a díky
nim se u nich rozvíjí jemná motorika, pozornost, kreativita.
V měsíci říjnu jsme se také seznámili s druhy ovoce a zeleniny, které v tomto období
sklízíme, ochutnali jsme ho a ze zbylých jablíček jsme usušili křížaly, ty si za odměnu
rozdáváme místo bonbónů. Nachystali jsme také dráčky na drakiádu. Koncem října jsme
společně oslavili výročí naší republiky a vydlabali dýně, ty jsme pěkně ozdobili. Nyní nám
dělají výzdobu ve třídě.
V úterý 13. listopadu v 15:30 jsme se sešli na prvním podzimním setkání s rodiči, na
které jsme se moc těšili. Přivítali jsme se cvičením ticha s přesýpacími hodinami na elipse
okolo podzimního věnečku z přírodnin, přednesli jsme si dvě básničky a zazpívali dvě
písničky za doprovodu chrastítek. V přední části třídy jsme u stolečků tvořili obličeje s vlasy
z listí a barevné podzimní listy technikou zapouštění barev. Také jsme rodičům ukázali,
s jakými pomůckami si každé ráno hrajeme. Rodiče mohli ochutnat čerstvě nasušené křížaly,
které jsme pro ně s dětmi připravili. Příjemné odpoledne jsme zakončili další klidovou
činností, chůzí po elipse na relaxační hudbu.

Začátek školního roku ve Sluníčkách
Dva měsíce školního roku jsou za námi a děti ve třídě Sluníček se určitě nenudily. Po
prázdninách jsme se rychle rozkoukali a dali se do práce. Po uvítacích, sluníčkových a
seznamovacích hrách jsme odemkli prvním klíčem dveře k přátelství.

Zjistili jsme, jací jsme my sami a jací jsou naši kamarádi. Kouzelným zrcadlem jsme nahlédli
do vlastních tajemství. Naše ruce vytvořili slunce přátelství, kde držíme všichni spolu.
Vyzkoušeli jsme si nový způsob práce a tvoření – artefiletiku, která se dětem líbí. Děti jsou
velmi šikovné. Stihli jsme tvořit cestičky do školky, slunce přátelství, draky, stromy a
podzimní vílu.

Absolvovali jsme letní a podzimní lesní den. Během nich jsme si důkladně prohlédli lánský
rybník během léta a podzimu, všímali jsme si změn v okolí rybníka. Z nasbíraných přírodnin
jsme vytvořili dva obrazy k danému ročnímu období. Těšíme se na návštěvu v zimě a na jaře.

Změny v přírodě a radost z podzimu jsme si užili také v zámeckém parku a v okolní lánské
přírodě. Sbírali jsme plody podzimu a využívali je při hrách, tvoření i práci. Využili jsme i
krásné podzimní barevné listí.
Během všech činností ale nezapomínáme na to, že už jsme předškoláci, a tak trénujeme
všechny dovednosti a rozšiřujeme okruh znalostí. Také už jsme začali pracovat podle Metody
dobrého startu.
V říjnu jsme nezapomněli ani na výročí 100 let republiky a navštívili významná místa v naší
obci s tímto výročím spojená. Poznávali jsme státní symboly a malovali naši vlajku.

Nakouknutí do třídy Soviček a Zajíčků
V měsíci září jsme se přivítali na třídách s nově nastoupenými dětmi, starší děti
ochotně pomáhaly mladším dětem s adaptací. Společně jsme se seznámili s pravidly chování
ve třídách, na zahradě, v jídelně…
Tento rok nás provází Krteček a jeho kamarádi.
V září a v říjnu nám přálo počasí, svačili jsme na školní zahradě pod pergolou,
podnikali jsme pikniky na dekách v přírodě, kde jsme pozorovali hmyz, květiny, stromy a
jejich plody… Sbírali jsme jablka pro koně, kaštany a žaludy pro lesní zvěř. Také jsme
několikrát navštívili parkurové hřiště Adopark, hřiště u rybníka a za Sokolovnou, Kopaninu,
Zámecký park, les a cestu za kasárny…

11.9. se děti ze třídy Sovičky vydaly po značkách do Tuchlovic na zmrzlinu. Cestou hledaly
dopisy od Krtečka a plnily různé úkoly. Odměnou jim byla točená zmrzlina v cukrárně
Panenka. Také jsme navštívili dětské hřiště v Tuchlovicích, kde jsme si zasportovali a krátili
čas čekáním na zpáteční autobus.

V říjnu jsme se připravovali na DRAKIÁDU a starší děti na BRAMBORIÁDU, která se
uskutečnila dne 10. 10.
Dle Krtečkova příběhu „Jak se stromy a keře loučily se zvířátky“ jsme dne 17. 10.
venku pod pergolou pořádali ZAHRADNÍ SLAVNOST, kde jsme si také pochutnali dle
příběhu na bezinkové limonádě, šípkovém čaji a upečeném překvapení od jedné z maminek.

13.10. jsme se vydali s přinesenými dobrotami navštívit do obůrky Bertu. Cestou jsme
pozorovali krásně zbarvenou přírodu, určovali stromy a jejich plody, zdolávali přírodní
překážky.

26.10. jsme si povídali o 100 výročí založení naší republiky. Prohlédli jsme si státní
symboly, poslechli hymnu, kdo to byl T.G. Masaryk… Také si každý vyrobil státní vlajku.
29.10. jsme se svezli na ponících.

Přípravy na adventní čas v mateřské škole:
Výzva pro rodiče a děti v naší mateřské škole
Tvořte a bavte se v průběhu adventních večerů. Nápadům a kreativitě se meze nekladou.
V letošním roce jsme zvolili RYBU, která neodmyslitelně patří k českým Vánocům.
Svoje ozdobičky zavěšujte na vánoční stromeček ve vestibulu školy.
Možná nám zlatá rybka splní přání, necháme se překvapit. Určitě ale Vaše ozdobičky kapříků,
rybiček vnesou kouzlo Vánoc i do mateřské školy.
Rozsvícení stromku ve vestibulu školky a možnost zavěsit první ozdoby plánujeme na 3. 12.
2018. Budeme se těšit na zajímavé ozdoby a vyzdobený vchod školky.
3. 12. 2018 „Přijde za námi návštěva z nebe a pekla? Co nám nadělí, jak nás překvapí?“
Již v průběhu listopadu si děti vyrobí a ozdobí svůj mikulášský sáček na nadílku. Na třídách
bude probíhat program v duchu nebe či pekla. Více o dopoledním programu na třídách se
dozvíte u třídních učitelek. Členky spolku SRP při MŠ Lány dětem vyberou a připraví
mikulášskou nadílku do sáčků. Zakoupí též pro tento den ovoce na občerstvení, které si děti
samy na třídách připraví.
Obracíme se na dvě či tři maminky s prosbou: kdo bude mít čas přijít v pátek 30. 11. ve 12. 30
do třídy Sovičky a pomůže se zabalením mikulášských sáčků? Ve vestibulu bude list, na který
se můžou ochotné maminky zapsat. Předem děkujeme.
Více k vánočním besídkám
11.12. 2018 od 15:30 Berušky – vánoční besídka s vystoupením dětí, posezení a tvoření
rodičů s dětmi
11. 12. 2018 od 16:00 Kytičky – vánoční setkání s vystoupením a tvořením ve třídě Kytičky
od 16:00 hodin, posezení s pohoštěním ve třídě Sluníčka
12. 12. 2018 od 15:30 Sovičky, Zajíčci – tradiční vánoční besídka plná písniček, básniček a
tancování v prostorách třídy Berušky, tvořivá dílnička a posezení nedílnou součástí
12. 12. 2018 od 16:00 Sluníčka – vystoupení ve třídě Kytičky od 16:00 hodin, poté posezení a
dílna na Sluníčkách
Po besídkách bude na třídě probíhat tvořivá dílna. Společně si děti a rodiče vyrobí zajímavou
vánoční dekoraci. Na posezení Vám děti připraví slavnostní vánoční tabule a malé
občerstvení.
Uvítáme podněty k programu na vánočním posezení. Je možnost i donesení ochutnávky
vlastního cukroví.
Provoz MŠ v prosinci
Provoz MŠ před vánočními svátky je do pátku 21. 12. 2018.
Po vánočních svátcích se znovu sejdeme ve čtvrtek 3. 1. 2019.

Milí rodiče,
výbor SRP MŠ se i v letošním roce po vzájemné domluvě všech
členů rozhodl připravit ve školce
„ VÁNOČNÍ POKLADNIČKY“
Obracíme se na Vás, zda každý z Vás může přispět libovolnou
částkou na dárek pro naše děti. Paní učitelky si s dětmi připraví dopis pro
Ježíška, který bude na dveřích či nástěnce před jednotlivými třídami. Děti
tam budou mít nakreslené nebo napsané svoje vánoční přání, co si přejí
najít pod stromečkem. V každé třídě bude u paní učitelky pokladnička, a
tak každý z rodičů bude vědět, na jaký konkrétní dárek může finančně
přispět.
Možnost vložení příspěvku na vánoční dárky bude od 19. 11. 2018
do 3. 12. 2018.
Následně na základě vybrané finanční částky se rozhodneme, jaké dárky se
z daných peněz budou moci koupit. Dárky si děti budou rozbalovat
před vánoční besídkou pod stromečkem ve třídách.
Je jenom na nás, jestli pomůžeme splnit přání našich dětí a Ježíšek
jim pod stromeček nadělí, co si přejí. Všem rodičům touto cestou děkujeme
za příspěvek do pokladničky.
Členky výboru SRP MŠ

Příloha pro děti: „Vybarvi vánočního kapra“

