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Informační občasník Mateřské školy Lány

Ředitelství mateřské školy vyhlašuje zápis dětí

do Mateřské školy Lány
na školní rok 2019/2020
6.5.–7.5. 2019 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.

Škola v přírodě – ŠLOVICE 2019
25.3. – 29.3. 2019
JAK NAPRAVIT DRAKA
Děti na škole v přírodě budou navazovat na své třídní vzdělávací programy. Děti se
prostřednictvím snahy o záchranu lesa a polepšení draka a pohádek seznámí zábavnou a
tvořivou hrou s živou a neživou přírodou, s její rozmanitostí a ochranou, a také upevní
správné mezilidské chování. Inspirací nám bude knížka „Draka je lepší pozdravit aneb o
etiketě“ (M. Kratochvíl).
Chceme děti naučit pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu,
nakládat vhodným způsobem s odpady, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu
v okolí a živé tvory) a pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se
chovat (říše hmyzu, rostlin a zvířat x svět lidí).
Rádi bychom převážnou část aktivit uskutečňovali v krásném prostředí okolních lesů a ani
déšť nás nezaskočí. Pro děti je připraveno nesčetně aktivit, které je zaměstnají natolik, že na
stýskání nebude čas.
Naším cílem je dopřát dětem nevšední zážitek v podobě téměř pěti dnů ve společnosti jejich
kamarádů v přírodě a spoustu zážitků, na které, jak doufáme, budou dlouho vzpomínat.
Z pobytu bude pořízena fotografická dokumentace. Ani vy nebudete ochuzeni o zážitky, které
děti zažijí na vlastní kůži.
Vesnice Šlovice je součástí obce Hřebečníky, která leží 13 km jižně od Rakovníka. Budeme
ubytováni v rekreačním středisku Šlovice provozovaném firmou Star Line.
Dovolujeme si vás upozornit, že v místě není plné pokrytí mobilního signálu. Signál je pouze
na určitých místech. Zbytečně tedy nevolejte na níže uvedená čísla, pokud by nastala
komplikace (museli jste si dítě nečekaně vyzvednout dříve…), zanechte nám sms zprávu a my
se vám ozveme, jakmile to bude možné. Váš případný stesk po dětech rozptylte a věřte, že
kdyby se objevil problém, neprodleně vás budeme informovat.
2 800 Kč
výběr peněz –28.2.2019 nebo 11.3.2019 mezi 7:00-8:00 hod ve vestibulu MŠ
/stravování včetně pitného režimu + pobyt + pojištění + doprava + odpolední sportovní dozor/
Cena:

Odjezd:

25. 3. 2019 v 9.00 hodin
předání dětí a převzetí dokumentace do 8.00 v budově MŠ Lány

Návrat:

29. 3. 2019 mezi 10.00 – 11.30 hodin před MŠ v Lánech

Cenné věci ani peníze dětem nedávejte!
Do malého batohu připravte dětem láhev na pití s pevným uzávěrem a malou svačinu.
Začínáme v úterý obědem, končíme v sobotu po snídani. Souhlas s účastí dítěte na ŠVP
obdržíte několik dní před odjezdem.
Souhlas s účastí dítěte na ŠVP - prohlášení zákonných zástupců dítěte vyplňte den před
odjezdem.
Souhlas s účastí dítěte na ŠVP a zdravotní kartičku – originál, vložte do obálky, označte
jménem dítěte. Do obálky připravte jeden pohled s pozdravem od vás pro vašeho syna či
dceru. A naopak, přiložte i jeden pohled s vaší adresou + známku, děti vám rády pozdrav
nakreslí a pošlou domů.

Podepsanou obálku prosím předejte třídním učitelkám – B. Rovné, J. Slavíkové.

Podávání léků či jiné důležité informace a upozornění sdělte zdravotnici
O. Peleškové při předání dítěte.

Seznam věcí
Věci zabalte společně s dětmi a kufr označte jmenovkou, všechny věci podepsat!!!
Tepláková souprava 2x
Zateplené kalhoty
Bunda
Svetr, mikina
nákrčník, šála
Trička s krátkým rukávem
Trička s dlouhým rukávem
Spodní prádlo 6x
Ponožky – dostatečné množství, raději více
Pláštěnka
Čepice
Baterka
Hygienické potřeby (mýdlo, kartáček a pasta na zuby, hřeben, žínka…)
Přípravek proti klíšťatům
Sluneční brýle dle uvážení
Ručník
Noční košile nebo pyžamo
Taška na špinavé prádlo – ideální povlak na polštář
Boty 2x - sportovní, doporučujeme starší a pohodlné, (teplé, nepromokavé)
Na přezutí nejlépe sandále (ne pantofle ani crocsy)
Gumáky - dle vašeho uvážení
Vzhledem k aprílovému počasí zabalte dětem teplejší oblečení.
Malá hračka, plyšák na spaní
Vybavený penál - pastelky, blok, obyčejné tužky
Na závěr se uskuteční karneval, který se ponese v duchu „Pohádkové říše“. Prosíme, aby si
každé dítě přivezlo karnevalovou masku.
Mlsání, které si děti přivezou, se uloží na společné místo, ze kterého si potom budou vybírat
všechny děti dohromady.
Více na stránkách rekreačního střediska: info@strediskoslovice.cz
mobil: M. Vaněčková
J. Slavíková
B. Rovná

602 210 410
775 925 492
605 471784

Škola v přírodě
ŠLOVICE
3.4. – 7.4. 2018

Prohlášení zákonných zástupců dítěte si prosím
vyzvedněte u třídních učitelek a odevzdejte
vyplněné v den odjezdu.

Odjezd: 25.3. 2019 v 9.30 hodin.
předání dětí a dokumentace do 8.00 v MŠ Lány
Návrat: 29.3. 2019
mezi 11.30 – 12.00 před MŠ Lány

Prázdninový provoz 2019 MŠ Lány a MŠ Rynholec
Prázdninový provoz v roce 2019 zajištujeme ve spolupráci s Mateřskou školou Rynholec.
Rodiče mohou dítě přihlásit k docházce do MŠ Rynholec i MŠ Lány. Veškeré formality a
předání úhrady za PV spojené s docházkou dětí vyřešíme za Vás. Pouze budeme požadovat
úhradu úplaty za prázdninový provoz v MŠ + stravné předem hotově do 15. 6. 2019.
Výše úplaty za prázdninový provoz v obou MŠ bude co nejdříve upřesněna.
1.7. do 19. 7. provoz Mateřská škola Rynholec
Provozní doba od 6:30 hodin do 16:30 hodin.
22. 7. do 2. 8. ZAVŘENO MŠ Lány i MŠ Rynholec
5. 8. do 23. 8. provoz Mateřská škola Lány
Provozní doba od 6:30 hodin do 17:00 hodin.
26.8 do 30. 8. ZAVŘENO MŠ Lány i MŠ Rynholec

Úplata za předškolní vzdělávání a stravu v měsíci červenci
MŠ Rynholec
Úplata za předškolní vzdělávání - prázdninový provoz za měsíc ČERVENEC 225 Kč
Platba stravného za měsíc červenec 2019 činí celkem 38 Kč na den.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravu v měsíci červenci a srpnu 2019
MŠ Lány
Úplata za předškolní vzdělávání - prázdninový provoz za měsíc

SRPEN 340 Kč

ZAPLACENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - PRÁZDNINOVOU
DOCHÁZKU DĚTÍ JE NUTNÉ UHRADIT do 15. 6. 2018 HOTOVĚ DO POKLADNY.
Výběr úplaty probíhá u třídních učitelek.
Prosíme, usnadněte nám práci a platbu neposílejte převodem na účet. Děkujeme.
Platba stravného za měsíc srpen 2019
Srpen 5. 8. – 9. 8. – platba hotově na budově MŠ u třídních učitelek k 15. 6. 2018.
Stravování zajištěno z vývařovny ZŠ Nové Strašecí. Vybírá se částka 250,-Kč na týden
Srpen 12. 8. – 23. 8.- platba u pana Lusky ve ŠJ Lány. Upřesníme, do kdy zaplatit.

PLÁN AKCÍ 2018/2019
Mateřská škola Lány
Leden
3.1.

MŠ v provozu

7.1. Výukový program Čabárna - Kosí
rok - Sovičky, Zajíčkové
30.1. Výukový program Čabárna – Úhoř
Matěj - Sluníčka
Zimní lesní dny

22.3. Krtek ve vesmíru - výukový
program v MŠ, Kytičky, Sovičky, Zajíčci
Návštěva knihovny
25.3.-29.3. Škola v přírodě - Šlovice předškoláci
31.3.
Čtení pro celou rodinu –
vystoupení třídy Kytičky
Jarní lesní dny

Únor
4.2. Plavecká výuka „Plaváček“ předškoláci, pondělí 10:30-11:15 hodin
Termíny: 4.2., 11.2., 18.2., 20.2., 25.2.,
11.3., 18.3., 1.4., 8.4., 15.4.
(4.3. se neplave - jarní prázdniny)

Duben
Návštěva předškoláků v první třídě před
zápisem
5.4.

5.2. Výukový program Čabárna - Jak to
chodí u mravenců - Kytičky

Zápis do ZŠ

8.4.-11.4. Sběr papíru

14.2. 15:30 hodin Ukázková hodina
předškoláků - Metoda dobrého startu
(MDS)
16:00 hodin Beseda „Školní
zralost“ Mgr.Pekárková, PP poradna Step

11.4. Návštěva předškoláků v ZUŠ Nové
Strašecí - linkovým autobusem, dopoledne

21.2. 10.15–11.15 hodin „Základy první
pomoci“ předškoláci Sluníčka, Sovičky a
Zajíčci

26.4.

21.2. Vystoupení Zumba
26.2. Fotografování předškoláků od
10:00 hodin
Vycházka za zvířátky v zimě - ke krmelci

Březen
15.3.

Screeningové vyšetření zraku dětí

21.3. Královna hudby - program zumbík
Sluníčka, Sovičky, Zajíčkové

"Hop zajíčku do pelíšku "- akce družina ZŠ
a předškoláci
Zahradní slavnost „Den Země“

Květen
Zápis do MŠ

6.-7.5.

23.5. Společné fotografování tříd,
dopoledne na zahradě MŠ
31.5.

MDD, dopoledne v MŠ

Červen
17.-21.6. Poslední školkování
20.6.

Závěrečná besídka předškoláků

25.6. Výlet do Obůrky, polodenní pěší
výlet, celá MŠ

Pokračování červen
Klíč k písničkám - vystoupení žáků ZUŠ Stochov
Dopolední setkání žáků 8.třídy ZŠ Lány a předškoláků MŠ
Závěrečná ukázka Zumbík
Letní lesní dny
Školní výlety

ZUMBÍK

V lednu začínáme od 10.1.2019.
kurzovné únor - květen 840,- Kč. Vybíráme do konce ledna.
V kurzovném odečteny jarní prázdniny, Velikonoce, škola v přírodě.
Tyto čtvrtky Zumbík nebude: 7.3., 28.3., 18.4.
Zveme rodiče na vystoupení 21.2.2019 od 16:15 do16:45 hodin. Téma
vystoupení „Princezny a princové“.
Závěrečné vystoupení na konci roku včas naplánujeme a pozveme rodiče.
Těším se, Petra (tel. 776 082 800)
.

Soutěž EkoEDA a Staň se strážcem pralesa
Naše MŠ opět pokračuje ve sběru vysloužilých elektrozařízení a přenosných
baterií a akumulátorů.
Nadále sbíráme vysloužilé mobilní telefony a tablety.
Sběr (započítání vybraného materiálu do soutěže) probíhá do 24.4. 2019.

Sběr starého papíru
Sběr papíru proběhne od 8.4. do 11.4. 2019
Sběrné místo bude na zahradě MŠ pod pergolou.

Pozvánka na
DEN ZEMĚ
MŠ Lány 26. 4. 2019 od 15.30 na zahradě MŠ

Jaro, léto, podzim, zima

Stanoviště připraví:
Jaro: třída „Kytičky“
Léto: třída „Sluníčka“
Podzim: třída „Sovičky“ a „Zajíčci“
Zima: třída „Berušky“
Uvítáme pomoc i nápady na Den Země ze strany rodičů.
Těšíme se na Vás.

Nahlédnutí do třídy BERUŠKY
Do třídy Berušky dochází 25 dětí - 12 holčiček a 13 chlapců. 4 děti mají
doplňkovou docházku. Většina dětí již má zažitá pravidla třídy a slziček je již
poskrovnu. Všechny děti už mají dopolední docházku, polovina třídy již i na
„spaní“.
Vodníček Toníček je již zažitý rituál: „Sejdeme se na rybníčku“ (modrý
koberec) je jasný povel k tomu, kde se pospolu všichni sejdeme.
Podzimem nás provedla témata: Pouštění draka s Toníčkem, Vodníček Toníček
rád mlsá ovoce, Zelenina je také prima, Ježek, Barvy podzimu s vodníčkem
Toníčkem.
Zážitkem bylo i první divadelní představení v MŠ, návštěva kouzelníka, možná
účast na Drakiádě a prožití podzimního lesního dne u naší jabloně na školní
zahradě. Program Bílá kočička se dětem také velmi líbil, především poutavý
kostým paní „zumbařky“.
Mikuláš v MŠ, vánoční těšení s vodníčkem Toníčkem, adventní kalendář,
zapalování svíček na věnci, zdobení třídy a chystání programu pro rodiče,
přípravy na vánoční posezení a besídku byly pro děti také velmi poutavé.
I k nám do Berušek zavítal ke stromečku Ježíšek a děti společně se svými rodiči
měli možnost se zúčastnit zdobení stromečku ve vestibulu MŠ.
Zima se nám vydařila a tak téma: Sněhulák a zimní sporty s vodníčkem
Toníčkem děti hned mohly zkusit. Hry na sněhu, bobování a procházky
zasněženými ulicemi byly přímo pohádkové.

Zima ve třídě Kytičky
Po vánočních prázdninách jsme si v Kytičkách povídali o dárkách,
zážitcích z Vánoc a také o tom, kdo byli Tři králové. Poté jsme se společně
s Krtečkem a sněhulákem seznamovali s podobami zimního počasí. Ve třídě
jsme tvořili sněhuláčky ze všeho možného a díky sněhové nadílce jsme je mohli
stavět i venku. Také jsme se naučili hry „Na mrazíky“ a „Koulovanou“.
V návaznosti na zimní počasí jsme poznávali, jaké sporty můžeme dělat na
sněhu a ledu a co k těmto aktivitám potřebujeme. Připomněli jsme si, jak se
správně oblékat na zimní radovánky a jaká pravidla musíme při nich dodržovat.
Z tvrdšího papíru jsme si vyrobili a ozdobili lyže, na kterých jsme pak zkusili
lyžařský slalom ve třídě. Při pobytech venku jsme se chodili klouzat na
Kopaninu a také jsme vyzkoušeli pevnost ledu na rybníku.
Koncem ledna jsme navštívili zámecký park a v rámci zimního lesního dne se
podívali na naši lípu.
V únoru jsme poznávali tajemství lidského těla. Naučili jsme se pojmenovat
jeho části a také jsme nahlédli dovnitř těla a pojmenovali jsme i některé vnitřní
orgány. Seznámili jsme se s tím, k čemu slouží a jak fungují.
Povídali jsme si také o lidských smyslech a o tom, co všechno umí naše oči, uši,
nosy, ústa a ruce. Jak je možné, že vidíme tolik barev, rozlišujeme různé vůně a
chutě, slyšíme tolik zvuků tichých i hlasitých a co všechno můžeme poznat
pouze hmatem.
Zkusili jsme si hrát na doktory a povídali jsme si o zdraví a nemocích.
Připomněli jsme si, co je pro nás dobré a co nám naopak škodí, jaká nebezpečí
nám hrozí a kdo nás od nich chrání.
Také se celou zimu poctivě připravujeme na Čtení pro celou rodinu do Muzea
T.G.M., které se bude konat v neděli 31. března. Přečetli jsme si knížku Už
sněží, už chumelí od Miloše Kratochvíla, letošního autora vybraného pro MŠ.
Vytváříme podle ní zimní obrázky do výtvarné soutěže a naučili jsme se dva
tanečky na vystoupení v muzeu.

Zima ve Sluníčkách

Děti ze třídy Sluníčka si všímaly změn v přírodě, které přinesl příchod zimy.
Vydali jsme se na pozorování zamrzlého rybníka, pozorovali sněhové vločky.
Velkou radost dětem udělala sněhová nadílka, kterou si náležitě užily při
bobování, stavění koulí ze sněhu a vycházkách zasněženou přírodou.

Zimní tematika nás provázela i při činnostech ve třídě – stavěli jsme sněhové
vločky, krmítka pro ptáčky, tvořili a malovali jsme zimní královnu, zamrzlou
hladinu rybníka nebo tři krále.

Během února jsme si připomněli, že už z nás budou brzy školáci, a tak jsme se
na to náležitě připravovali a „hráli“ si na školu. Zjistili jsme, že už toho mnoho
umíme a že se školy nemusíme vůbec bát.  Vyzkoušeli jsme si počítat,
vymodelovat své jméno, poznávali jsme písmenka a geometrické tvary, hledali,
co k čemu patřím, a mnoho dalšího.

Navštívili jsme Čabárnu s programem „Úhoř Matěj“ a dozvěděli se o jeho
nelehké cestě do moře a zpět.
V únoru jsme začali jezdit na plavecký výcvik do bazénu do Tuchlovic. Všichni
si hry ve vodě užíváme a vody se nikdo z nás nebojí!
Nyní už se začínáme těšit na jaro a především na Školku v přírodě…

Nahlédnutí do třídy Sovičky a Zajíčci
„Krtek a sněhulák“
V lednu jsme si v kruhu povídali, co kdo dostal od Ježíška, který dárek
nás nejvíce potěšil…
Vyrobili jsme si koruny „Na Tři krále“, povídali jsme si o tradicích a
zvycích, o sbírce…
Každý den při svačině doplňujeme krmítko za oknem, pozorujeme
ptactvo, určujeme dle obrázků druh.
Seznámili jsme se se spisovatelem Milošem Kratochvílem a s jeho
knížkami. Děti si vybraly k ilustraci na výtvarnou soutěž „Čtení pro celou rodinu“
knihu „DRAKA JE LEPŠÍ POZDRAVIT“, kterou společně čteme na pokračování ve
volných chvílích.
7.1. jsme společně s tř. Zajíčci navštívili Čabárnu s programem „Kosí rok“.
Seznámili jsme se se životem kosů, co se děje s kosí rodinou během ročních dob,
čím se živí, jaká hnízda si staví po ptačích námluvách, kdo se stará o mláďata….
Ve VV činnostech jsme se zaměřili na kosí pár v zimě, nadále průběžně
sledujeme a doplňujeme krmítko za oknem, krmíme také probouzející menší
šnečky, staráme se o rybičky, krmíme lamy, koně, sbíráme suché pečivo…
Zpíváme a recitujeme písně a básně se zimní tematikou.
Venku proběhla „ koulovačka“, děti stavěly na školní zahradě velkého
sněhuláka, při oblevě zkoumaly tání sněhu a ledu. Také děti navštívily zamrzlý
rybník v obci, vysvětlili jsme si nebezpečí tenkého ledu nebo ledu při oblevě… Při
správné tloušťce ledu jsme pozorovali listy pod ledem, zkoumali vlastnosti ledu,
klouzali se…
„Jak se krtek chtěl dozvědět všechno o lidech“
Přečetli jsme si další krtkův příběh, zaměřili jsme se na lidské tělo, jeho
stavbu, důležité orgány, názvosloví…
Povídali jsme si také o zdravé a nezdravé stravě, o důležitosti pohybu pro
správný růst, o bacilech a bakteriích všude kolem nás… Zaměřili jsme se na
bezpečnost a dodržování pravidel chování (prevence úrazu) a dodržování
hygienických pravidel.
Ráno jsme si hráli „Na lékaře“, pořídili jsme si z kartonu nemocnici, kde
probíhaly rentgeny, vyrobili jsme zdravotní průkazky se jmény, postavili čekárnu a
ordinaci.

„Nakoukli“ jsme do lidského těla za pomoci kresleného příběhu - „Byl
jednou jeden život“.
Prohlíželi jsme si knihy a encyklopedie, seznámili jsme se s básněmi a s
říkadly o těle, zpívali jsme píseň „Povídala jedna slečna“, která byla o pohybu,
bacilech a bakteriích.
Ke konci ledna jsme zavzpomínali na Bertu, jak se asi má, jestli je zdravá,
co asi dělá… Dohodli jsme se, že jí přineseme něco zdravého na zub a že ji
navštívíme. Vybavili jsme se teplým čajem pro zahřátí, svačinku jsme snědli
v lese, vysvětlili a zopakovali jsme si daná pravidla chování a těšili se na setkání
s Bertou, jestli nám zanechá zase dopis s překvapením…
Cestou jsme navštívili mraveniště v rámci zimního lesního dne, pověděli
jsme si, co dělají mravenci v zimě a pokračovali v cestě na návštěvu za Bertou.
Berta už nás vyhlížela, pochutnala si na dobrotách a opět nám schovala
dopis s překvapením. Poděkovali jsme, zamávali a vydali se dle pokynů v dopise
pro odměnu. Čekala na nás u mravenců. Děti měly z dárku od Berty radost,
dostaly vitamínovou odměnu a medaili za zvládnutí náročného zimního terénu.
Cestou děti sledovaly stopy a zvuky zvířat, všímaly si třpytivé jinovatky,
pozorovaly zimní přírodu.
30.1. navštívily třídy Zajíčci a Sluníčka středisko Čabárna s výchovným
programem „O úhoři Matějovi“.
Děti se seznámily se životem úhoře po celý rok. Dozvěděly se, čím se živí, kde
žije, co mu škodí. Naučily se pojmenovat i jiné druhy ryb. Poznaly rozdíly mezi
říčkou, rybníkem, mořem. Vyzkoušely si šumění moře a mnoho dalšího.

Ukázková hodina Metody dobrého startu (MDS) a beseda
„Školní zralost“.
Ve čtvrtek 14. února 2019 v odpoledních hodinách se sešli předškoláci se svými
rodiči ve třídě Sluníčka, aby děti rodičům ukázaly, jak probíhá MDS. Sešli jsme
se v hojném počtu. Běžně MDS probíhá v malém počtu dětí, tak to pro nás byla
trošku změna. Činnosti nebyly nijak nacvičené ani připravené, přesto děti
ukázaly, kolik toho umí. Rodiče měli možnost děti vidět při práci mezi
ostatními. Věříme, že to pro rodiče bylo přínosem. Druhou částí odpoledne nás
provedla paní Pekárková z PPP Step Kladno a seznámila rodiče s tím, co by
jejich dítě mělo před nástupem do školy zvládnout. Rodiče měli možnost se ptát
a paní psycholožka odpovídala, ukázala jim také několik pomůcek a literatury
vhodné pro jejich děti.

PŘÍLOHA PRO DĚTI
Co do řady nepatří a proč?

