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Informační občasník Mateřské školy Lány
Zápis 2017
Zápis do Mateřské školy Lány na školní rok 2017/2018 se uskuteční 3. a 4. května 2017
od 13:00 do 17:00 hodin ve třídě Sovičky. Přineste s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.
V průběhu odpoledne si nové děti mají možnost hrát ve třídě Soviček, zákonní zástupci vyplní
potřebné dokumenty, které je možné i přinést k zápisu již vyplněné (ke stažení na webových
stránkách mateřské školy, v dokumentech tiskopisy k zápisu. V době zápisu probíhají též dny
otevřených dveří v MŠ. Rádi Vás provedeme mateřskou školou a zodpovíme všechny Vaše
otázky k přijetí Vašeho dítěte do našeho předškolního zařízení.
Těšíme se na Vás, děti a zaměstnanci MŠ Lány

Prázdninový provoz
Mateřská škola Lány bude OTEVŘENA:
3. 7. – 7. 7. 2017 (státní svátky 5. a 6. 7. zavřeno)
10. 7. – 14. 7. 2017
21. 8. – 25. 8. 2017
Mateřská škola Lány bude UZAVŘENA:
státní svátky 5. a 6. 7.
17. 7. – 18. 8. 2017
28. 8. – 1. 9. 2017
ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU V PONDĚLÍ 4. ZÁŘÍ 2017.
Provoz MŠ o prázdninách se nemění 6.30 hod. až 17.00hod.
Přihlášení dětí je závazné. Úplata za PV ani stravné se nevrací.
Prosíme, zapište u třídních učitelek docházku vašeho dítěte do MŠ během letních prázdnin.
Úhradu stravného za prázdniny je nutné zaplatit u pana Lusky do 25. 6. 2017
Úplatu za předškolní vzdělávání o prázdninách platí pouze děti, které jsou přihlášené na
prázdninový provoz, hotově do pokladny školy.
Za červenec 190,-, za srpen 110,-.

Nutno zaplatit do 16. 6. 2017. Neplaťte přes účet!!!

Změny ve školním řádu k 1. 1. 2017
Z důvodu změny v legislativě a zákonech o předškolním vzdělávání došlo k 1. 1. 2017 k úpravě
několika bodů Školního řádu MŠ Lány. Žádáme o seznámení se změnami ve školním řádu a svým
podpisem u třídní učitelky se zavázat k jeho dodržování.
Děkujeme předem za spolupráci.

Plán akcí
Březen

3. 3.
16. 3.
20. 3.
21. 3.
23. 3.
26. 3.
28. 3.

Divadlo "Hračka" v MŠ
Návštěva ZUŠ Nové Strašecí – předškoláci odchod od školky v 7:45
Beseda o školní zralosti od 16:00
Taneční program "Žirafa - zvířátka ze ZOO" v 8:30 Berušky, v 9:30 Kytičky
Taneční program " Pirátská šou " 8:30 Zajíčci a Sovičky, 9:30 Sluníčka
Čtení pro celou rodinu – vystoupení Berušek a Kytiček: sraz v 15:00,
začátek v 15:15
Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ v dopoledních hodinách

Duben

Jarní besídka - Sovičky, Zajíčci od 15:30
Zápis do ZŠ Lány (Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 se koná v pátek
7. dubna 2017 v době od 15.00 do 18.00 v budově 1. stupně.)
Informace pro naše předškoláky - Zápis do ZŠ se uskuteční 7. 4. 2017
Ve vestibulu MŠ si můžete vybrat hodinu a „objednat se“, kdy vám bude
nejlépe vyhovovat do ZŠ zavítat.
10. 4. Workshop "Velikonoce", 8:30 Berušky, 10:00 Kytičky
11. 4. Hop, zajíčku, do pelíšku - předškoláci - odpolední akce se ŠD
12. 4. Workshop "Velikonoce", 8:30 Sluníčka, 10:00 Sovičky + Zajíčkové
21. 4. Zahradní slavnost Den Země, začátek 15:00
5. 4.
7 .4.

24. – 27. 4. Sběr starého papíru

Sluníčka - návštěva knihovny v odpoledních hodinách
Květen

3. - 4. 5. Zápis dětí do MŠ od 13:00 do 17:00
10. 5. Zážitkový workshop k předškolní zralosti
10. 5. Jarní besídka Kytičky od 15:30
11. 5. Jarní besídka Berušky od 15:30
23. 5. Společné fotografování tříd v dopoledních hodinách
24. 5. Výlet tříd Sluníčka, Sovičky, Zajíčkové – HUMMER Centrum: Po stopách historie
Návštěva Čabárny
Červen

1. 6. MDD na zahradě školy
9. 6. Klíč k písničkám - koncert žáků ZUŠ Stochov
12.-16. 6. Poslední školkování
15. 6. Závěrečná besídka + Malá maturita předškoláků
Školní výlety
22. 6. Závěrečná ukázka Zumbíka + soutěže
27. 6. Polodenní pěší výlet do obůrky (malé děti pojedou zpět autobusem)
Letní lesní den v jednotlivých třídách
V letošním roce se neuskuteční z provozních důvodů škola v přírodě.

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁNY POŘÁDÁ BESEDU,
NA KTEROU SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY RODIČE.
20. března 2017 od 16.00 hod
Program:
16.00 hod

16.30 hod

přednáška se zástupci pedagogicko-psychologické poradny na téma ,,Školní
zralost“
beseda s vedením ZŠ Lány na téma ,,Co dítě potřebuje do 1. třídy“

ZÁŽITKOVÝ WORKSHOP K PŘEDŠKOLNÍ ZRALOSTI PRO
RODIČE S DĚTMI
KDY: 10. května 2017 od 16:00
Troška teorie pro rodiče budoucích prvňáčků o oblastech školní
zralosti, názorné ukázky prověřování a rozvíjení těchto oblastí, úkoly
pro rodiče na zrakové a sluchové vnímání, předmatematické
představy, prostorovou orientaci, grafomotoriku…
Více informací na webových stránkách MŠ.
DEN ZEMĚ
Kdy: v pátek 21. dubna 2017 od 15:00
Kde: na zahradě MŠ
Téma: RECYKLACE - EKO HRÁTKY aneb využití odpadového
materiálu při hrách a tvoření.
Už v přípravách na tento den se budeme s dětmi seznamovat s
různými druhy odpadu, jak se třídí a jak se dá dále zpracovávat a
využít. V rámci oslav Dne Země si budeme hrát, soutěžit a vyrábět
z materiálů, které by jinak skončily v odpadkových koších,
kontejnerech a na skládkách. Během odpoledne budou děti za

plnění úkolů dostávat díly na housenku, kterou budeme společně
navlékat. Jak bude dlouhá?
Vystoupení dravci a ptáci:
pan Zděnek Burghouser – přestavení s ekologickou tematikou,
můžeme se těšit na živé papoušky rodu ara, zábavné sovičky, orla
i čížečka
Uvítáme jakoukoli pomoc (u soutěží, s občerstvením, s úklidem po
slavnosti). Podrobnosti domluvíme osobně.

Sběr papíru je od pondělí 24. 4. do čtvrtka 27. 4. do 12,00 hod.
Sběrné místo bude na zahradě mateřské školy pod pergolou
(vchod zahradní brankou).
Jednotlivé třídy mezi sebou nesoutěží, nebudeme vyhlašovat ani
nejlepšího sběrače.
Děti sběrem přispějí na záchranu živočicha – dlouholetá spolupráce
se záchrannou stanicí na Čabárně.
Předem děkujeme za vaši účast a chuť s dětmi doma třídit.

MŠ Lány je zapojena do unikátního projektu „Zelená školka“.
Ve vestibulu u vchodu máme sběrný box na vysloužilé
elektrospotřebiče. Tím významně přispíváme k ochraně životního
prostředí.
Nadále sbíráme PET víčka, sběr bude ukončen na konci školního roku.

Jak jsme si užili zimu v jednotlivých třídách

V novém roce u Berušek
Měsíc leden jsme s dětmi začali tématem: K + M + B.
Povídali jsme si o tradici Tří králů, zpívali píseň: My tři králové, vyráběli si korunu pro krále,
kterou si děti pyšně odnesly domů. Vyslechli jsme si příběh o Třech králích, lepili a tvořili
koláž na dané téma.

Druhý týden jsme se konečně dočkali sněhu: Příroda pod peřinkou.
Povídali jsme si o charakteristice zimy, co je to sněhová vločka, naučili se říkadlo SNÍH,
mačkali koule z papíru, malovali a lepili zasněžený strom, vyráběli jsme kuličky z krepového
papíru a zpívali píseň Sněhulák. Hráli jsme si ve sněhu, kreslili do sněhu, dělali stopy,
vznikaly naše první sněhové stavby, prožily jsme i první koulovačku a prima bobování na
Kopanině.
Další týden jsme prožili s naším maskotem Beruškou téma: To to studí, Beruško!
Pokusy se sněhem a ledem a hry ve sněhu a klouzačka na něm se dětem moc líbí. Otisky
víčkem s bílou barvou vytvořily krásný obrázek. Sněhová vločka z vlny dala dětem trošku
zabrat, ale Berušky mají ruce šikovné. Naučili jsme se i báseň VLOČKA a píseň ZIMA.

Další týden na téma: Zvířátka a ptáčci v zimě.
Povídali jsme si, jak můžeme pomoci zvířátkům v zimě. Krmíme ptáčky v krmítku u školky,
chodíme za zvířátky s dobrotami do přírody. Učili jsme se písničku o Vrabečkovi v zimě,
tvořili krmítko s ptáčky.
Máme radost, že si můžeme s dětmi užít sněhové nadílky a pokud počasí dovolí, tak si tohoto
sněhového počasí co nejvíce užijeme.

„Postavíme sněhuláka“ bylo další téma ke hraní. Sněhuláky jsme stavěli všemi možnými
způsoby, malovali, skládali, modelovali, hráli si a zpívali. Už víme, jak se správný sněhulák
staví.
Během dalšího týdne jsme se seznámili se zimními sporty, díky sněhové nadílce a mrazu
jsme si mohli i některé vyzkoušet.
Zimní lesní den v Beruškách
S naší Beruškou jsme vyrazili do zámeckého parku k mraveništi, které je celé pod sněhovou
peřinou. Povídali jsme si, co mravenečkové v zimě dělají, proč nejsou vidět. Pozorovali jsme
stopy ve sněhu kolem mraveniště. Těšíme se, co u mraveniště uvidíme na jaře 

KYTIČKY – ZIMNÍ LESNÍ DEN – ŽIDOVSKÝ RYBNÍK
Po Vánocích se zima konečně
začala tvářit jako opravdová
zima, a tak jsme se domluvili, že
se ve středu 4. 1. půjdeme
podívat, jak na mrazivé počasí
zareagoval rybník. Nejdříve jsme
si ale povídali o tom, jaké
nebezpečí na nás může číhat u
rybníka v zimě, a na interaktivní
tabuli jsme zhlédli krátký film o
záchraně tonoucího, který
podcenil tloušťku ledu. Když
jsme dorazili k rybníku, byl téměř
celý pokrytý ledem a sněhem,
jenom u okrajů byla voda a
protože ještě tolik nemrzlo, byla to spíš čvachtanice. Tento den bychom ještě nikomu vstup
na led nedoporučovali. Dohodli jsme se tedy, že se vzhledem k příznivé předpovědi počasí
půjdeme k rybníku podívat
ještě několikrát, abychom
viděli, co mráz dokáže za pár
dní udělat. Podruhé jsme vyšli
k rybníku v pátek 6. 1. Okraje
rybníka už byly zamrzlé a na
rybníku si hrál nějaký pán
s dětmi. My jsme ale přesto na
rybník vyslali pouze paní
učitelku s tím, že si můžeme
přijít zabruslit v sobotu
s rodiči.

K rybníku jsme pak vyrazili hned v pondělí 9. 1.,
abychom se přesvědčili, zda se na rybníku o
víkendu bruslilo. A opravdu. Část rybníka byla
odhrabána, a i když asi kvalita ledu nebyla
perfektní, zářezy v ledu vypovídaly, že byl hojně
využit. Na druhé straně rybníka jsme uviděli
vysekanou a správně ohraničenou díru v ledu. O
tom jsme si také povídali už ve třídě.

Cestou od rybníka jsme uviděli borovičku krásně ozdobenou sněhem, jako by na ní byly
chomáčky vaty. Slíbili jsme si, že si také nějaký zimní obrázek namalujeme.

18. 1. jsme se u
rybníka opět zastavili.
Tentokrát jsme se na
led už odvážili.
V pozadí za námi
bruslilo několik dětí.
O kvalitu alespoň
malého kousku ledu
se prý postarali hasiči.

Zima a předjaří u Soviček a Zajíčků
Ve středu 1. 2. hned po svačině jsme se společně vydali v rámci „ZIMNÍHO
LESNÍHO DNE“ na návštěvu k mravencům.
Byl krásný zimní den, hodně sněhu a mrzlo. Cestou jsme si všímali zimní přírody,
stop ve sněhu, zasněžených stromů a cest. K našemu mraveništi jsme zdolávali přírodní
překážky, občerstvovali jsme se teplým čajem a prošlapávali si cestu hlubokým sněhem.
U mraveniště jsme si pověděli, co dělají mravenci v zimě a co se děje v mraveništi při
svitu sluníčka. Zopakovali jsme si, co už o mravencích víme.

O týden později (8. 2.) jsme se hned po ránu vydali ke krmelci za zvířaty do lesa.
Naplnili jsme kárku dobrotami (kaštany, žaludy, suché pečivo, jablka, mrkev, vyloupané
ořechy, slunečnice a směs pro ptactvo). Na kraji lesa jsme se nasvačili a posíleni teplým
čajem pro zahřátí jsme se vydali na další cestu.
Zopakovali jsme si pravidla chování v lese, sledovali stopy ve sněhu a u krmelce jsme
si pověděli, čím se v zimě zvířata živí, jak moc je důležité zvířata v zimě přikrmovat, kdo se o
ně v zimě stará…
Na cestě zpátky do školky jsme potkali p. Norkovou se psy Pončem a Badíkem,
s kterými jsme si zasportovali, a společně nás doprovodili až ke školce.

V předjaří jsme si společně vyzdobili třídu a šatnu, na okna jsme nalepili sněženky a tulipány.
Děti sázely africké fialky ke Svátku matek.
Venku jsme sledovali první jarní kytičky a pozorovali jsme v zámeckém parku včely,
ruměnice pospolné – ploštice, které se vyhřívaly na stále hřejivějším sluníčku. Také jsme
poslouchali zpěv ptactva – „ptačí námluvy“.
Konečně se začínají ze zimního spánku probouzet šneci v teráriu. Společně jsme jim
připravili šnečí hostinu (ledový salát, jablíčka, salátovou okurku a sépiovou kost). Terárko
jsme řádně provlhčili a čekáme na probuzení ostatních šnečků.
Navštěvovali jsme chov domácích zvířat v rodině Magdalény Norkové
a sledovali jsme, jak Julče a Líze rostou bříška. Ve čtvrtek odpoledne (9. 3.) se narodily Líze
dvě kůzlátka.
Těšíme se na další zvířecí přírůstky, společně oslavíme i první jarní den.

Únor ve Sluníčkách
V únoru nahlédly děti ze Sluníček do tajů lidského těla. Vyzkoušely si pojmenovat
jeho části a sledovaly dokumentární seriál „Byl jednou jeden život“, kde se dozvěděly, jak
jednotlivé orgány v těle fungují. Také si povídaly o zdravé výživě. Děti docela vědí, co je pro
ně zdravé a co méně, ale těžké je pro ně někdy ochutnat to zdravé a neznámé jídlo.
Potom si děti vyzkoušely, jak fungují jejich smysly a k čemu je používáme. Zahrály si na
slepého, kterého musí někdo doprovázet, a vyzkoušely si poznávat kamaráda a předměty
hmatem. Zjistily, že to není bez zraku úplně jednoduché. Vyzkoušely také svůj sluch, a to
hned na koncertě, kde poznávaly zvířata znázorněná hudebním nástrojem. Únor jsme si
opravdu užili a už se děti těšily na březen, jaro a karneval.

