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Drakiáda 2019
V pátek 4.10. proběhla tradiční akce na modelářském letišti Drakiáda:
V mateřské škole jsme si s dětmi již celý týden povídali o dracích. Děti ze třídy
Sluníčka vytvořily v zahradní učebně společně velkého draka z přírodnin.
Všechny děti si vystříhaly a nakreslily dráčky, které jsme pustili na balonku do
světa. V prvních dnech po Drakiádě čekáme společně s dětmi na odezvu, kam
nejdále nám letos dráčci s balónky dolétli. S dětmi si pak vyprávíme, kam asi
dolétli. Co asi cestou z výšky uviděli? Papírové draky jsme v pátek dostávali
k oblakům s velkým úsilím. Vítr spal v obláčcích a neměl chuť nám pomáhat.
Tatínkové i maminky se snažili, a tak se podařilo, že nad Kopaninou se začali
v podvečerním čase třepotat dráčci s pestrobarevnými ocasy. Oheň pro děti
připravili členové modelářského klubu. Touto cestou děkujeme za spolupráci a
zapůjčení prostor modelářského letiště. Poděkování patří i všem, kteří přispěli ke
zdařilému průběhu akce například tím, že připravili pohoštění, založili ohníček
nebo pomohli při nafukování balonků. Počasí se umoudřilo, sluníčko se na nás
sice z výšky neusmívalo, bylo schované za mráčky, ale pršet začalo, až když se
odpoledne chýlilo k večeru. Děkujeme také všem za účast a za rok se opět
budeme těšit na další ročník Drakiády.

Více fotografií na:
https://vladvalenta.rajce.idnes.cz/2019.10.04._DRAKIADA_na_modelarskem_letisti_LANY

Ohledně nálezu dráčka nám během měsíce října přišly tyto 3 vzkazy:
Dobrý den, posílám pozdrav z Hradce Králové.
Při nedělní procházce lesem jsme s pejskem našli váš balónek.
Urazil dlouhou cestu, tak vás snad zprávička o jeho nálezu potěší.
Přeji krásné podzimní dny, H. Karmanská
Dobrý den, dneska jsem na zahradě našla asi váš balónek, tak vám chci říct, že
balónek doletěl do Nymburka❤
Dobrý den,
ráda bych nahlásila, že můj dvouletý syn našel v lese balónek, co jste pouštěli ve
školce, balónek poslal Kubík Blín a doletěl do Sněžného v Orlických horách :)
Přejeme hezký den
Štěpánek s maminkou :)
Bramboriáda 2019
Ve středu 9.10. se uskutečnila další tradiční akce: Bramboriáda pro naše
předškoláky a žáky 1.třídy ZŠ navštěvující školní družinu. Počasí nám přálo a
děti se s chutí pustily do plnění úkolů. Skládaly slova brambora v různých
verzích, pořádaly slalom s kolečkem, házely bramborou do koše a několik
dalších soutěží. Každý si pod pergolou udělal svoje bramborové sluníčko, které
si odnesl domů. Odměnou jim byla tradiční pečená brambora v alobalu.
Děti byly z akce nadšené.

Fotografování jednotlivců
Fotografování dětí s vánočním motivem proběhne ve čtvrtek 21.11. od 8.15
hodin. Cena za sadu 17 fotografií bude cca 250,-.
„ VÁNOČNÍ POKLADNIČKY“
Blíží se čas Vánoc, proto se v listopadu objeví v naší školce vánoční
pokladničky. Pokud chcete, můžete přispět dětem na něco nového. Rádi bychom
dětem vytvořili nějaké nové prvky na zahradě.

Informace k organizaci dne v 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.
Na vyzvedávání 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.

V tomto školním roce jsou členové stravovací komise
Pan Lukáš Fejtek
Pan Ing. Petr Vrabec

Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Lány pracuje v toto složení.
Kristýna Spalová
Stanislava Mariašová
Veronika Jambrichová
Markéta Vlková
Martina Hořejší
Pavlína Vrabcová
Miroslava Vlkova
Lubica Zelinková
Pavlína Švigárová
Kroužky
Všechny kroužky školního roku 2019/2020 již byly zahájeny.
Kroužek anglického jazyka se koná v pondělí od 15:15 do 16:00 a ve čtvrtek od 15:45 do
16:30 v suterénu MŠ pod vedením lektorky Ivany Chalupové (tel.: 608 535 340).
Taneční kroužek ZUMBÍK probíhá každý čtvrtek v čase 15:55–16:40 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).
Kroužek pro předškoláky Škola nanečisto probíhá každý čtvrtek v čase 15:00-16:00
v historické budově ZŠ Lány s lektorkou Sabinou Tyšerovou (tel.: 739 951 631).
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 nebo Zoopark Zájezd. 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 víček a papíru předávají v červnu jako dar pro zvířátka. V loňském roce byl
výtěžek použit na péči o kozu kamerunskou v Zooparku Zájezd.
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 AVES.
Nebo zavolejte na tel. číslo: 723 468 462 či 602 336 014
a my Vám poradíme.
Více zde: http://www.zachr-stanice.cz

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.

Fond Sidus
Vážení rodiče, opět máme možnost přispět zakoupením sešitu za 50,- na dobrou věc. Sešit
Lepíci se vrací zakoupíte u třídních učitelek. Výtěžek ze sbírky ve školním roce 2019/2020
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 všem rodičům, kteří podpoří Fond SIDUS, o.p.s.
Podzimní brigádu na zahradě MŠ svoláváme na pondělí 18. listopadu od
15.00 do 17.00 hodin.
Vezměte s sebou i svoje ratolesti. Máme malé hrabě i lopatky. Uklidíme hračky z pískoviště,
zazimujeme 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!

PLÁN AKCÍ 2019/2020
Mateřská škola Lány
Listopad
12.11. Podzimní setkání - Sluníčka od
15:30 hodin
18.11. Podzimní brigáda, zahrada MŠ
15:00-17:00

Únor
Plavecká výuka "Plaváček" – předškoláci,
10 lekcí, začínáme 3.2. 2020
Screeningové vyšetření zraku dětí

21.11. Vánoční fotografování jednotlivců,
od 8.15 hodin
Prosinec
5.12. Návštěva Mikuláše v MŠ,
spolupráce s ŠD, dopoledne

Beseda + ukázková hodina
předškoláků „Školní zralost“
Vycházka ke krmelci
Březen

10.12. Vánoční posezení Sluníčka, od
15:45 ve třídě Sluníčka
10.12. Vánoční posezení Berušky, od
15:30 ve třídě Berušky

Návštěva předškoláků v první třídě před
zápisem

11.12. Vánoční posezení Sovičky,
Zajíčci, od
15:30 ve třídě Berušky
11.12. Vánoční posezení Kytičky, od
15:45 ve třídě Kytičky

Čtení pro celou rodinu

14.12. Vystoupení na akci Vánoce
v sokolovně – SO+ZA, Sluníčka
17.12. O veselém vánočním stromečku –
divadlo v MŠ, od 10:45 hodin

Návštěva knihovny

16.3. Výukový program Čabárna "Co
nám běhá po dvorku" - Berušky
17.3. Výukový program Čabárna
"Rostliny v přírodě" - Sovičky, Zajíčkové
18.3. Výukový program Čabárna "Jak
roste strom" – Kytičky
Jarní lesní dny

23.12.2019 - 3.1.2020 Vánoční prázdniny MŠ uzavřena

Duben

Leden

Zápis do 1. třídy ZŠ

6.1.2020 MŠ v provozu

Hop do zaječího pelíšku - předškoláci

Zimní lesní dny

Sběr papíru
10.4.-13.4. Velikonoční prázdniny - MŠ
uzavřena

Návštěva ZUŠ Nové Strašecí - předškoláci
27.4.-1.5.

Škola v přírodě - předškoláci

29.4. Výukový program Čabárna „Výlet
do přírody“ – Sluníčka
Květen
5.-6.5. Zápis do MŠ
Společné fotografování tříd, dopoledne na
zahradě MŠ
21.5. Oslava výročí MŠ LÁNY
v sokolovně

1.6.

Oslava MDD na zahradě MŠ

Návštěva žáků 8. třídy u předškoláků
15.–19.6. Poslední školkování
Závěrečné setkání předškoláků na zahradě
školy od 16:00
Klíč k písničkám - vystoupení žáků ZUŠ
Stochov, dopoledne
Výlet do Obůrky, polodenní pěší výlet,
celá MŠ
Letní lesní dny

Červen

Nakouknutí do třídy Sluníčka
Dva měsíce nám utekly jako voda a děti ze třídy Sluníček již mají za sebou
spoustu zážitků a také dobře odvedené práce. I v tomto školním roce nás bude
provázet krtek a jeho kamarádi.
Nejprve jsem se seznámili s novými kamarády, zahráli si mnoho seznamovacích
her, kde jsem zjistili, jací jsme my i naši kamarádi.

Jako cíl lesních dnů jsme si vybrali Pánovku, kam jsme se vypravili hned první
podzimní den. Příroda ještě nebyla tak pěkně vybarvena podzimními barvami,

takže se chystáme podniknout ještě jednu podzimní výpravu. Samozřejme
Pánovku navštívíme i v dalších ročních obdobích. Začali jsme sbírat různé
přírodniny, které jsem ve školce využili k ranním hrám a samozřejme nám
posloužili k práci s montessori pomůckami, které v tomto školním roce budeme
často používat. Jen už to bude o trochu těžší. Jsme přeci předškoláci a chceme
být dobře připraveni na vstup do naší nové životní etapy.

Začátek školního roku v Beruškách - nahlédnutí do třídy
V pondělí 2. září jsme se po letních prázdninách setkali ve třídě Berušky
s převážně nově přijatými dětmi a jejich rodiči, kteří společně prozkoumali třídu
a všelijaké hračky. Začalo tak období adaptace na pobyt v mateřské škole. Děti
na přivítanou dostaly sladký dárek ozdobený svou značkou. Začátky byly
uplakané, ale děti už poznaly, že ve školce je spoustu hraček a kamarádů, se
kterými si můžou hrát. V druhém pololetí přivítáme mezi sebou ještě 5 nových
dětí.

Když jsme se trochu rozkoukali, začali jsme hrát různé seznamovací hry a hry
na poznávání své značky. Také jsme šli prozkoumat celou školku, ukázali jsme
si ostatní třídy na hlavní budově: Sovičky, Kytičky a Sluníčka. Průzkum školky
pokračoval v suterénu, kde jsme nahlédli do zahradní učebny, výtvarné dílny,
učebny angličtiny a logopedie. Začali jsme se učit básničky s pohybem o
beruškách a také dělali různé pohybové hry jako „Kolo mlýnský“, „Bublina“
nebo „Na kolotoči“. Upekli jsme si papírové koláče a zpívali „To je zlaté
posvícení“. Zkusili jsme i prolézání strachovým tunelem a chůzi po taktilních
deskách, obojí se nám moc líbilo.

Když nám přálo počasí, hráli jsme si každý den na zahradě školky. Užívali jsme
si jízdu na odrážedlech, kreslení křídami, malování vodou, hraní v tee – pee,
v cukrárně a pod pergolou. Moc se nám líbilo hraní na písku, klouzání na
klouzačce, houpání na houpadlech a schovávání v lesíku.

Pak se září překulilo v říjen a my jsme se těšili na drakiádu, která se konala 4.10.
Nazdobili jsme si malé dráčky pro vypouštění na balóncích, přečetli si pohádku
„Proč se draci smějí?“, zpívali si písničku „Vyletěl si pyšný drak“ a povídali si o
papírových dracích. Také jsme začali téma „Podzimní mlsání“, povídali jsme si
o ovoci a zelenině, zkusili jsme nějaké ovoce namalovat prstovými barvami,
uspořádali jsme si ovocnou a zeleninovou poznávačku s ochutnávkou. Naučili
jsme se písničku o jablíčku a podzimní básničku. Povídali jsme si o bramborách
a nakreslili jich tři plné pytle. Také jsme viděli první divadlo, které za námi
přijelo do MŠ.
V říjnu jsme začali chodit na první procházky mimo školku. Seznámili jsme se
s pomůckou, plyšovým hadem, a brali jsme ho na procházky po Lánech i do
zámeckého parku. Byli jsme si nasbírat kaštany pro hraní a
tvoření ve školce a hlavně na velkém sběru kaštanů pro
zvířátka v lese. Čeká nás ještě hodně dobrodružství a zážitků,
na které se moc těšíme.

Nahlédnutí do třídy Kytička
Třídu Kytičky navštěvuje 23 dětí, z toho12 chlapců a 11
holčiček. Tento rok nás opět provází maskot třídy vodník Toník.
V rámci lesních dnů je naším cílem pozorování Židovského rybníka a jeho
okolí. Již jsme uskutečnili letní a podzimní lesní den. Samozřejmě nás doprovází
i náš vodník Toník. Rádi uskutečňujeme vycházky do širokého okolí MŠ.

Naším prvním kulturním zážitkem bylo
taneční vystoupení podzimní víly a první
divadlo v MŠ s představením „O pejskovi a
kočičce“.

V minulých dnech jsme se také výrazným způsobem podíleli na sběru kaštanů
pro lesní zvěř.

Každým dnem si užíváme podzimní přírody (sbíráme podzimní plody,
pozorujeme práci v lese i na poli, zvířata…) a sledujeme veškeré dění kolem nás
(stavební a úklidové práce v obci…).

Ani prostředí v naší mateřské škole nám není lhostejné,

proto je potřeba být v dobré kondici…

Nahlédnutí 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 školní rok nás provází pohádky a příběhy s názvem „Veselý rok
s pohádkami“.
V září a v říjnu nám přálo počasí, svačili jsme na školní zahradě pod
pergolou, podnikali jsme vycházky do okolní přírody, kde jsme pozorovali
hmyz, květiny, stromy a jejich plody, sbírali jsme kaštany a žaludy pro lesní
zvěř. Také jsme několikrát navštívili parkurové hřiště, hřiště u rybníka a za
sokolovnou, Kopaninu, Zámecký park, les a cyklostezku za kasárnami…
25.9. proběhl „Jarmark“ (společné hry a soutěže tříd Sovičky, Zajíčci a
Sluníčka). Tento den bylo deštivé počasí, a tak soutěže ve družstvech proběhly
v budově MŠ.
2.10. proběhlo v MŠ „Tančení s podzimní vílou“.
V říjnu jsme se připravovali na DRAKIÁDU, která se konala 4.10.
Starší děti za pomoci mladších dětí se těšily na BRAMBORIÁDU, která se
uskutečnila dne 9.10. společně s dětmi ze třídy Sluníčka a dětí ze ZŠ.
15.10. jsme se navštívili hospodářství u p. Norkové a také jsme se svezli
na ponících.
17.10. podzimní „lesní den“

Pojďme společně prožít krásný adventní čas
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 prásátko pro štěstí.
Svoje ozdobičky zavěšujte na vánoční stromeček ve vestibulu školy.
Možná nám prasátko pro štěstí přinese pohodu a štasné dny, necháme se překvapit. Určitě ale
Vaše ozdobičky vnesou kouzlo Vánoc i do mateřské školy.
Rozsvícení stromku ve vestibulu školky a možnost zavěsit první ozdoby plánujeme na 2.12.
2019. Budeme se těšit na zajímavé nápady při tvoření symbolu štěstí.
5. 12. 2019 „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 4.12. 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.
Vánoční besídky se budou konat ve dnech 10.12. a 11.12. (rozložení tříd a časy zahájení
najdete v plánu akcí). Na programu bude vystoupení dětí, posezení u cukroví a tvoření rodičů
s dětmi.
Po besídkách bude na třídě probíhat tvořivá dílna. Letos bude zaměřená na ZDOBENÍ OBŘÍ
ŠIŠKY (viz fotografie). Nabízíme si nasbírat přízdoby doladěné dle vaší potřeby a
vkusu. Šiška tak může barevně ladit s dekoracemi u Vás doma.
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.
Vystoupení dětí dne 14.12. na akci Vánoce v sokolovně
Čas a detaily k vystoupení upřesníme, dopoledne budou vystupovat děti třídy Sovičky a
v odpoledních hodinách děti ze třídy Sluníčka.
Provoz MŠ v prosinci
Ve školce se v tomto roce sejdeme naposledy v pátek 20.12.2019. Poté si užijeme krásné a
klidné vánoční prázdniny a znovu se potkáme na Tři krále v pondělí 6.1.2020.

Přejeme všem klidné prožití svátků vánočních a do nového roku
plno sil na výchovu dětí.
Co popřejem dětem? Určitě splnění tajných přání a mnoho krásných chvil
s dospěláky.

Příloha pro děti: prasátko pro štěstí - omalovánka

