ZVONEČEK
Ročník 14
Číslo 3
Informační občasník Mateřské školy Lány
Svoláváme podzimní brigádu na úklid listí a zazimování školní
zahrady na 23. 11. od 15.00. Přineste si s sebou hrábě.
Za pomoc předem děkujeme!
Přípravy na adventní čas v mateřské škole:
Přidejte se k nám a pomozte zajímavě vyzdobit stromeček ve vestibulu MŠ.
Spolupráce rodiče s dítětem, zajímavý nápad, kreativita a nápad při výrobě
ozdob na vánoční stromeček bude jistě zajímavou výzvou pro adventní večery!
Rozsvícení stromku proběhne 1.12. 2016. Ozdoby přineste do tříd do
vánočních besídek (do 12. 12. 2016), děti si všechny prohlédnou a stromeček
ozdobí.
Budeme se těšit na zajímavé ozdoby a vyzdobený vchod školky.
„Přijde za námi návštěva z nebe a pekla? Co nám nadělí, jak nás
překvapí?“
Začneme uvítáním Mikuláše, čerta a anděla - děti si v každé třídě samostatně
vyrobí sáček pro "mikulášskou nadílku" .
Více o dopoledním programu na třídách se dozvíte u třídních učitelek
Vánoční besídky:
13. 12. 2016 od 15:30 Berušky
13. 12. 2016 od 16:00 Sluníčka
14. 12. 2016 od 15:30 Sovičky, Zajíčci
14. 12. 2016 od 16:00 Kytičky

Po besídkách bude na třídě probíhat tvořivá dílna. Společně si děti a rodiče
vyrobí zajímavý vánoční svícen z drátěnky. 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.
Uzavření MŠ o Vánocích:
Od 23. 12. 2016 do 1. 1. 2017 bude MŠ uzavřena.
Sejdeme se 2. 1. 2017 po vánočních svátcích.
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 zimním období připravte dětem nejlépe dvoje rukavice.
Pro mladší děti je lepší zvolit rukavice palčáky.
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) nejsou bezpečné a vhodné.
Při přesunu ze třídy do třídy mají pak děti plnou náruč vlastních hraček a
nemohou se bezpečně pohybovat po schodech.
Děkujeme za pochopení!

Plán akcí:
Listopad
1. 11.

"Houbařská pohádka" 9:00 hodin

4. 11.

Drakiáda

9. 11.

Fotografování v MŠ, od 8:00 hodin, sada 230,Podzimní lesní dny

21. 11. "Zpívánky s Oskárkem" 9:30 hodin
23. 11. Podzimní brigáda - "Zavírání zahrádky" od 15:00 hodin

Prosinec
5. 12.

Návštěva Mikuláše s čertem ve školce - spolupráce s žáky ŠD při ZŠ Lány

8. 12.

Zumbík – dětské taneční vystoupení pro rodiče

10. 12. Voňavý advent - 15:00 hodin - Sovičky, Zajíčkové
13. 12. Vánoční posezení od 15:30 hodin - Berušky a Sluníčka
14. 12. Vánoční posezení od 15:30 hodin - Kytičky, Sovičky, Zajíčci

Drakiáda 2016
V pátek 4. 11. byl krásný podzimní den. V odpoledních hodinách se na
Kopanině k barevné přírodě přidala pestrobarevnost draků, které si společně
pouštěli děti, rodiče i prarodiče. Školkovému drakovi jsme vytvořili dlouhý ocas
plný pestrobarevných mašliček.
Před setměním jsme si rozdali vymalované a podepsané dráčky s adresou
mateřské školy a pustili 76 balonků s dráčky do světa. Snad každý si pomyslel
„Kam asi doletí?“ nebo „Odkud se nám ozvou?“. Děti v následujících dnech
netrpělivě očekávají zprávy o dráčcích. Třeba i v letošním ročníku přeletí
hranice naší republiky! Již v pondělí se ozvali z Libice nad Cidlinou, kde přistál
dráček Libušky Salačové.
Po setmění jsme na oblohu vyslali ještě dva svítící „lampionky štěstí“.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu Drakiády 2016
a těšíme se na další setkání.

JAK BERUŠKY ZACHRAŇOVALY DRAVCE (7. 11. 2016), ve spolupráci se
záchrannou stanicí AVES
V pondělí nás čekalo při tradiční vycházce překvapení na chodníku. Měli jsme
namířeno na dětské hřiště, a místo her jsme se zúčastnili záchranné akce zraněného
dravce. Na chodníku jsme si totiž všimli vystrašeného a evidentně zraněného káněte.
Zavolali jsme na pomoc stanici AVES a během půlhodiny, kdy jsme dravce sledovali,
jsme se dočkali odborné pomoci. Požádali jsme rodinu v domě, kam zatím s vypětím
sil káně „přeletělo“, o vpuštění na jejich zahradu a pak jsme bedlivě sledovali práci
záchranáře. Děti měly radost, že se káně dostalo do správných rukou a že má šanci na
přežití. Slíbili jsme si, že se budeme zajímat o jeho další osud. I pan záchranář děti
pochválil, že jsou všímavé a není jim lhostejný osud zraněného zvířete.
Záchranná stanice Aves sídlí nedaleko Kladna, naše MŠ ji často navštěvuje a přispívá
na provoz sběrem PET víček. Pomozte také zvířátkům vrátit se zpět do přírody, ať už
sběrem víček, návštěvou nebo přímou pomocí, nebo jen tím, že nám není jedno, co se
kolem nás děje.
Záchranná stanice Aves:
http://www.nsev-kladno.cz/aves/
telefon: 602 336 014 či 723 468 462

http://www.zachr-stanice.cz/

ŘÍJEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKA
Třídní vzdělávací program ve třídě Sluníčka je „Letem světem“,
proto s dětmi cestujeme po celém světě, povídáme si o vesmíru a také o
planetách. Děti si samostatně vymyslely a vytvořily svoje planety. Navštívili
jsme také bramborovou planetu, kde si děti zahrály pohádku „ Princeznička na
bále“. Tuto pohádku a spoustu dalších soutěží si děti vyzkoušely na
bramboriádě, kterou jsme uskutečnili 18. října společně s dětmi ze základní
školy.
Další týden si děti prošly všechna roční období, povídaly si, co se děje
s přírodou, které měsíce se v roce střídají. Vytvořily také společný strom ročních
období a podzimní strom. V dalším týdnu je čekala procházka celým dnem.
Zopakovaly si, jak se jmenují jednotlivé části dne, co se dělá a jak je prožívají
ony. Také si popovídaly o zdravé výživě, ovoci a zelenině, které na konci týdne
ochutnaly. Zhlédly pohádku o zoubcích, vyzkoušely, jak správně čistit zuby, a
zjistily, že není důvod bát se navštívit zubaře.
V posledním říjnovém týdnu si děti povídaly o vodě a ohni. K čemu je
potřebujeme, jak nám mohou pomáhat a naopak, v čem nám mohou škodit a jak
škodíme my. V dalším týdnu nás čekalo povídání o větru a všichni už se těšili na
drakiádu.

LESNÍ PODZIMNÍ DEN U KYTIČEK

Vzhledem k rychlému nástupu
klasického podzimního počasí jsme se
25. 10. 2016 vydali k Židovskému
rybníku, abychom doznali změn od
letního období. Nejdříve nás upoutalo
veliké množství barevného listí všude
kolem. Místo pozorování vodoměrek
jsme naslouchali lehce padajícím
lístkům, které vítr donutil dosednout na
vodní hladinu. Voda ale nebyla zas tak
studená, jak jsme si mohli vyzkoušet.

Nejvíc nás ale
potěšilo, že se
na tom samém
místě, kde jsme
byli v létě,
nepovalovaly
vůbec žádné
odpadky.

Říjen v Beruškách
Měsíc říjen jsme s dětmi začali tématem: Beruška ráda mlsá ovoce.
Poznávali jsme ovoce na obrázku, ve skutečné podobě jsme ho ochutnávali a
poznávali charakteristické chutě. Naučili jsme se písničku a taneček „Měla
babka“, říkadlo „Hruška“. Otiskávali jsme rozpůlené jablíčko do paírového
kompotu, vytrhávali barevný papír a lepili jablíčko a hrušku.
Druhý týden jsme navázali tématem: Zelenina je také prima. Poznávali jsme
zeleninu, modelovali lusky a doplňovali do nich hrášek, vyráběli jsme
bramborová tiskátka, zahráli jsme si pohádku „O řepě“. Zeleninu jsme si
osahali, očichali i ochutnali.
Další týden „Pracujeme na zahrádce“ jsme si povídali a poznávali zahradní
nářadí, naučili se říkadlo s pohybem „O zahradníčkovi“. Vyzkoušeli jsme si
frotáž s listy a poznávali jsme v přírodě, který list patří ke kterému stromu.
Na toto téma jsme navázali „Ježkem“, typickým zvířátkem podzimu. Děti ježka
vyráběly, seznámily se s jeho životem, charakteristikou a užitečností. O ježkovi
jsme se naučili básničku i písničku, zahráli si pohybovou hru.
Podnikli jsme podzimní lesní den, kde jsme pozorovali několik mravenišť
v zámeckém parku.
Do zámeckého parku chodíme často, sbíráme podzimní plody, které pak
využíváme při práci i hře. Nalézáme a sbíráme nejen kaštany, žaludy, šípky,
pěkně vybarvené listy, ale občas doneseme i nějaký hříbek.
Děti se nám v Beruškách již pěkně zadaptovaly a slziček už je minimálně.
Máme velikou radost, že máme i zpětnou vazbu od vstřícných rodičů.

NAHLÉDNUTÍ DO TŘÍDY SOVIČEK A ZAJÍČKŮ
V úterý 25. 10. navštívily obě třídy Naučné středisko
ekologické výchovy Kladno – ČABÁRNA s programem
„Jak to chodí u mravenců“.

Proměnili jsme se v mravence…

Rozdělili jsme si úkoly…

Čím se živíme a co nám chutná…

Stavba a údržba mraveniště…

A na závěr „Mravenčí ukolébavka“…

Hra „Na mravence“ se dětem moc líbila, všichni se v mraveništi zapojili
do předem určených činností tak, jak to v opravdovém mraveništi chodí.
Tyto znalosti využijeme v rámci lesních dnů. U lesní obůrky jsme si našli
konkrétní mraveniště, které budeme po celý školní rok pozorovat, a uvidíme tak
život mravenců jak na podzim, tak i v zimě, na jaře a v létě.

Přejeme klidné a krásné vánoční svátky a do nového roku 2016 pevné
zdraví, pohodu a spokojenost
Zaměstnanci a děti Mateřské školy v Lánech

Všem rodičům a partnerům
školy děkujeme za
spolupráci a podporu
Mateřské školy v Lánech.
Vaší zásluhou se děti mohou
těšit na nadílku pod
stromeček. Děti mají
možnost využít nové ponky a
svěráky pod pergolou.

