ZVONEČEK
Ročník 16

Číslo 4

Informační občasník Mateřské školy Lány
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci červenci a srpnu 2019:
ZAPLACENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - PRÁZDNINOVOU
DOCHÁZKU DĚTÍ JE NUTNÉ UHRADIT 5.6.2019 OD 7:00 DO 8:00 HODIN VE
VESTIBULU ŠKOLY A POTÉ U ŘEDITELKY ŠKOLY DO 14.6. 2019 HOTOVĚ DO
POKLADNY.
ŠKOLNÉ ČINÍ ZA MĚSÍC
ČERVENEC 75 Kč za týden
SRPEN 340 Kč za měsíc
Prosím, usnadněte nám práci a platbu neposílejte převodem na účet. Děkujeme.
Podle vnitřní směrnice mateřské školy a v souladu s vyhláškou č.14/2005 v tomto školním
roce platí za předškolní vzdělávání v měsíci červenci a srpnu 2019 děti, které jsou přihlášené
v těchto měsících k docházce do MŠ.
PLATBA STRAVNÉHO ZA MĚSÍC SRPEN 2019
V týdnu od 5.8 do 9.8. je stravování zajištěno z vývařovny ZŠ Nové Strašecí.
Vybírá se částka 50 Kč na den.
Dopolední a odpolední svačiny budou mít děti vlastní z domova. Pitný režim je zajištěn.
VÝBĚR ÚPLATY PROBĚHNE 5.6. OD 7:00 DO 8:00 HODIN VE VESTIBULU
ŠKOLY A POTÉ U ŘEDITELKY ŠKOLY DO 14.6. 2019.
V TÝDNECH OD 12.8 DO 16.8. A OD 19.8. DO 23.8. 2019 VAŘÍ PRO MŠ LÁNY ŠJ
LÁNY.
STRÁVNÍCI MŠ LÁNY MUSÍ MÍT NEJPOZDĚJI DO 25.7. NA STRÁVNICKÉM ÚČTU
DOSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO PRÁZDNINOVÉ OBJEDNÁVKY.
OBJEDNÁVKY SE UZAVŘOU V PÁTEK 9.8.VE 14.00 HODIN.
PRÁZDNINOVÉ OBJEDNÁVKY JSOU ZÁVAZNÉ (NEZRUŠITELNÉ) A OMEZENÉ
JEN NA CELODENNÍ STRAVU.
CENY STRAVNÉHO SE PRO PRÁZDNINOVÝ PROVOZ NEMĚNÍ.

UPOZORNĚNÍ: VYPRÁZDNĚTE MÍSTA V ŠATNĚ
Prosíme rodiče, aby do konce června odnesli dětem všechny věci ze šatny, a místa s košíky
tak zůstala prázdná. Prázdninový provoz bude probíhat pouze na dvou šatnách.
Během prázdninového provozu dětem do košíku připravujte jedno převlečení na zahradu a
druhé do budovy školy. V letních měsících dávejte i pokrývku hlavy. Možnost donést krém na
opalování, prosíme krém na opalování předat třídní učitelce. Děkujeme!
TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Pondělí 24.6. 2019 třídní schůzky pro rodiče, kterým nastupují děti k 2.9.2019. Na tuto
schůzku prosíme děti s sebou neberte.
Přijďte si s nimi raději pohrát na zahradu MŠ v úterý 25.6. v dopoledních hodinách.
Pátek 6.9.2019 třídní schůzky pro rodiče, kterým děti již do MŠ docházejí.
Začátek obou schůzek od 17.00 hodin v budově MŠ - třída Berušky.

NA ZAHRADĚ MŠ TANČILY DĚTI LÉTAVe čtvrtek 30.5. 2018 od 16.00 proběhla poslední hodina a závěrečné vystoupení tanečního
kroužku ZUMBÍK s názvem „Děti léta“. Děti z kroužku byly ozdobeny květinami a svým
rodičům předvedly, co se naučily s lektorkou Petrou. Sluníčko ten den svítilo a tak se všichni
těšíme na blížící se prázdniny. Kdo má zájem docházet na kroužek v dalším školním roce, má
možnost se přihlásit u třídních učitelek.
VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ LÁNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
K zápisu pro školní rok 2019/2020 se ve dnech 6. a 5. května 2019 dostavilo celkem 35
žadatelů o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Zákonní zástupci obdrželi registrační číslo.
Všem žadatelům s trvalým bydlištěm na Lánech bude v letošním roce vyhověno.
K zápisu se dostavilo celkem dvacet sedm žadatelů o přijetí do předškolního zařízení
s trvalým bydlištěm na Lánech. V průběhu správního řízení doložili žadatelé trvalé bydliště na
Lánech. Sedm dětí má jiné bydliště.
Celkem přijato 27 dětí, které mají k dnešnímu dni trvalé bydliště Lány (spádová obec). Další
volná místa připadnou na děti se sdílenou docházkou. Po doložení dokladů o odkladu školní
docházky budeme znát přesný počet předškoláků pro školní rok 2019/2020.

PLÁN AKCÍ
Květen
Závěrečné vystoupení Zumbík

30.5.

31.5.
Proběhla oslava MDD - Nejprve si děti připravily slavnostní svačinu a poté se
sešly na zahradě, kde si společně zasoutěžily. Letos bylo téma „Ptáčci na zahradě MŠ “.
Děti hledaly vajíčka v písku, přetahovaly se s lanem, nosily vodu a užily si plno dalších
soutěží. Na závěr nesmělo chybět hledání ptačího pokladu a tečkou byla sladká odměna
- jahodový nanuk Mrož. Děti potěšily i dárky pro hry a sport na zahradě.
Červen
4.6.

Dopolední setkání žáků 8. třídy ZŠ Lány a předškoláků MŠ

6.6.

Školní výlet Techmania Plzeň - Sluníčka, Sovičky, Zajíčci - předškoláci

6.6.

Školní výlet ZOO Plzeň - Kytičky, mladší děti ze Soviček a Zajíčků

11.6. Letní setkání s rodiči na Kytičkách
13.6. Workshop - Zdravé mlsání - všechny třídy
17. - 21.6. Poslední školkování
20.6. Klíč k písničkám - vystoupení žáků ZUŠ Stochov
20.6. Závěrečná besídka předškoláků, od 15:30 na zahradě MŠ
21.6. Školní výlet Berušky ZOOPARK Zájezd
24.6. Informativní schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí
25.6. Hraní na zahradě MŠ pro nově přijaté děti
25.6. Výlet do Obůrky, polodenní pěší výlet, celá MŠ
--.--

Letní lesní dny - viz Lesní dny
V týdnu 8.4.-11.4. byl v naší školce vyhlášen sběr papíru. Celkem se nám
podařilo s pomocí rodičů a veřejnosti odvézt k recyklaci 440 kg papíru.
Výtěžek ze sběru (740,-Kč) bude použit na péči o živočicha v záchranné stanici
AVES na Čabárně. Také proběhl odvoz použitých baterií (55kg) a 56 kusů
nefunkčních mobilů v rámci soutěže Eko EDA – „Strážce pralesa“.
Děkujeme, že nám pomáháte v recyklaci.

KDO MÁ ZÁJEM Z RODIČŮ PŘEDŠKOLÁKŮ A RODIČŮ DĚTÍ, CO NAVŠTĚVUJÍ
KROUŽEK ZUMBA, PODÍVEJTE SE NA ODKAZY FOTOGRAFIÍ

ODKAZY PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ
aktuální odkazy pro rodiče pro výběr foto předškoláci:
zde odkaz 10x15 cm s rámečkem :
https://www.zonerama.com/LauraKlokocnikovaSunrise/Album/5325739?secret=tsTY63XoY5505UUpIr
Vv4W941
zde odkaz 15x10 cm klasické:
https://www.zonerama.com/LauraKlokocnikovaSunrise/Album/5325736?secret=O1ej41k5N181t7J9nI4
b2LEDN
Můžeme nabídnout rodičům předškoláků balíček portrétů z foto na tablo za 50,- (2 x foto 10x15 + 1x
foto 15x20 cm).

UPRAVENÉ FOTO ZE ZUMBY
Zde odkaz Zumba:
https://www.zonerama.com/LauraKlokocnikovaSunrise/Album/5351473?secret=wr2Rh9w1d3l7Xe44q
6V877vTE

Nahlédnutí do třídy Berušek
Všichni už prožíváme jarní období, užíváme si jarního počasí a témata
s vodníčkem Toníčkem se točí kolem jara. Prožíváme i tradiční svátkyVelikonoce, svátek pálení čarodějnic, svátek maminek. Pro maminky jsme
tvořili dárečky, tento svátek jsme oslavili i pozváním obyvatelek z DPS a jarním
pásmem. Pro rodiče máme ještě připravené překvapení v podobě jarní besídky.
Čeká nás i první školní výlet.
Využíváme krásného okolí naší MŠ, navštěvujeme zámecký park, rádi máme
vycházky doVašírova a nyní jsme s dětmi poznali i krásnou stezku za zámkem
okolo opraveného koryta potoka.
Máme rádi zvířata tak nás i velmi potěší, když se na našich vycházkách
potkáme s nějakým zvířecím kamarádem. Statek ve Vašírově, lamí a antilopí
farma, ale i králičí rodina při vycházce kolem školky, jeseter v zámeckém
rybníku.

Jaro v Kytičkách
Už od začátku března jsme s Krtečkem a skřivánkem přivolávali jaro básničkou
i písničkami, povídali jsme si o ročních obdobích a typických znacích každého
z nich. Vytvořili jsme postavy symbolizující tato období a pojmenovali si je:
jaro – Kytička, léto – Slunečnice, podzim – Kaštánek a zima – Hvězdička. Po
přivolání jara jsme probouzeli zimní spáče z řad hmyzu a lesních zvířat a také
jsme si povídali o hospodářských a domácích zvířatech, naučili jsme se názvy
zvířecích rodičů a mláďat. Zpívali jsme si písničku Když jsem já sloužil a
naučili se básničku o mravenečkovi. Poté jsme se s Krtečkem přenesli do světa
pohádek, kterých jsme si připomněli hned několik: O Červené Karkulce, O
veliké řepě, O neposlušných kůzlátkách a další. Také jsme poznávali
Večerníčkovy kamarády, přiřazovali je do správných dvojic a skládali čepice
pro Večerníčka. V dubnu jsme si povídali o semínkách a o tom, co potřebují,
aby z nich vyrostla rostlina. Vyrobili jsme si travnaté skřítky, zaseli jsme si
řeřichu a pozorovali její růst. Na Zelený čtvrtek jsme ji při svačině ochutnávali.
Také jsme se učili poznávat jarní květiny a hledali je v zahrádkách nebo
v přírodě. Nevynechali jsme ani velikonoční přípravy a pekli a zdobili jsme
perníčky na zahradní slavnost. V úterý 16.4. jsme pozvali rodiče na jarní
setkání, při kterém jsme předvedli písničky a básničky, děti si mohly vyrobit
proplétané vajíčko, namalovat kraslici a ukázat rodičům, jak pracujeme
s montessori pomůckami.
Po Velikonocích jsme se Krtečkem vydali do světa, povídali jsme si o naší
planetě a o jejích částech a naučili jsme se dvě hezké písničky. Společně s celou
školkou jsme si užili zahradní slavnost Den Země, kde jsme předvedli taneček
se šátky na písničku „Jaro dělá pokusy“. Když jsme už věděli dost o naší
planetě, poznávali jsme s Krtečkem sluníčko. Naučili jsme se jógovou sestavu
„Pozdrav Slunci“ a krátký taneček na „Hřej, sluníčko, hřej“, hodně jsme si
povídali o různém počasí, také si ho namalovali a zpívali si písničku „Jaro, léto,
podzim, zima“. Pro maminky jsme k jejich svátku zasadili rýmovníky, vyrobili
jsme do nich zápich ve tvaru kytičky a také přáníčko. Povídali jsme si o
maminkách a naučili se o nich písničku. V pátek 17. května jsme navštívili
divadelní představení „Čtyřlístek a talisman moci“ v Domě kultury Stochov.
Všem dětem se hra o Myšpulínovi, Bobíkovi, Pinďovi a Fifince moc líbila,
hlavně jejich veselé písničky.
V rámci jarního lesního dne jsme několikrát v zámeckém parku zavítali k naší
lípě a pozorovali nejdříve, jaké má pupeny, a později, jak se jí zelenají lístečky.

Také jsme při procházkách vyzkoušeli
novou stezku podél potoka a moc se nám
tam líbí.
Už se všichni těšíme na oslavu
Mezinárodního dne dětí a hlavně na
velký výlet do plzeňské ZOO, kam
jedeme společně s mladšími dětmi ze
Soviček a Zajíčků ve čtvrtek 6. června.
Také nás v červnu čeká letní setkání
s rodiči a polodenní pěší výlet do Demonstrační obůrky. Poté už se budeme těšit
na letní prázdniny. 

Jaro ve Sluníčkách

Ve Sluníčkách si děti všímaly změn ročního období. Zimě jsme zamávali a
přivítali jaro. Během vycházek jsme si všímali probouzející přírody.

V březnu jsme navštívili naše kamarády v prvních třídách a zároveň jsme si
prohlédli školu, třídy a seznámili se s paní učitelkami ze školy. Vyzkoušeli jsme
si, jaké to ve škole je, jak se sedí v lavici a na co všechno se můžeme těšit.

Děti úspěšně dokončily plavecký výcvik v bazénu v Tuchlovicích. Všechny děti
se na plavání těšily a nikdo se vody nebál.
Před Velikonocemi si děti společně se školní družinou užily zábavné odpoledne
plné soutěží a dobrot „Hop, zajíčku, do pelíšku“.

Protože už většina dětí půjde do školy, byli jsme se podívat také v Základní
umělecké škole v Novém Strašecí, kde si děti vyzkoušely všechny nabízené
obory.

Zakončili jsme také celoroční pozorování
lánského rybníka. Sledovali jsme ho ve
všech ročních obdobích. Z každého období
jsme si vytvořili obraz, ke kterému se
můžeme nadále vracet. Na obrazech
najdeme všechno, co jsme u rybníka našli a
co je typické pro daná roční období.

Měsíc duben jsme zakončili čarodějným rejem. Ve Sluníčkách se sešly
čarodějnice a čarodějové, uvařili kouzelný lektvar, upekli strašidelné prsty,
závodili na koštěti, sahali do tajemného košíku a po čarodějnicku řádili.
Začátek měsíce května jsme věnovali výrobě dárků pro maminky, kterým jsme
vypěstovali rýmovníky.
A mimo toho všeho jsme se neustále připravovali na to, že už z nás budou v září
školáci. 
Nyní už se pilně chystáme na závěr školního roku, kdy nás čekají nějaká
překvapení, plno zážitků a loučení….

Nahlédnutí do tříd Sovičky a Zajíčci
V únoru jsme se společně zamysleli nad zdravou a nezdravou stravou u lidí i u
zvířat.
Dne 28.2. jsme se vydali ke krmelci.
Vezli jsme si na kárce k svačině v lese
teplý ovocný čaj pro zahřátí a zdravé
dobroty pro lesní zvěř.
Podle tématu „Krtek a doprava“
jsme si povídali o dopravních
prostředcích, o dopravních značkách,
hráli jsme si se značkami a s auty na
dopravním koberci. Sledovali jsme dopravní značky a vozidla při pobytu venku,
zopakovali jsme si nebezpečí, které nám hrozí
při porušení pravidel chování po komunikacích.
Dle didaktických her jsme si zopakovali
leteckou, vodní, silniční a kolejovou dopravu.
Pečlivě jsme se zapojili do soutěže „Čtení pro
celou rodinu“, četli jsme si z knížek M.
Kratochvíla. Děti k příběhům, které je zaujaly,
namalovaly výkresy do soutěže.
V předjaří nám sluneční paprsky venku ohřívaly nosy, v zámeckém parku jsme
pozorovali včelí úly s probouzejícími se včeličkami, první jarní kytičky…
Přivítali jsme společně s krtečkem a jeho kamarády první jarní den. Přečetli
jsme si společně další příběh „Jak Krtek a skřivánek přivolali jaro“.
Všímali jsme si změn v přírodě, sledovali jsme návrat ptactva z teplých krajin,
poslouchali zpěv ptačích
námluv.
V jarním období se začínají
probouzet „zimní spáči“.
V dalším tématu podle
příběhu „Jak krtek se
zajícem budili ježka“ nás
v MŠ opět navštívil ježeček
Bodlinka. Recitovali a
zpívali jsme písně o

ježečkovi, zopakovali jsme si, čím se živí, jaké ježky známe, čím se od sebe
liší…
19.3. nejstarší děti navštívily první třídu v ZŠ. Setkaly se se svými kamarády a ti
jim předvedli a ukázali, jak to v takové „velké“ škole chodí, jaké mají aktovky,
sešity, penál a předvedli, co se za tu dobu naučili. Také pustili kamarády ze
školky na svá místa, aby si vyzkoušeli, jaké je to sedět ve školní lavici.
21.3. nás navštívila v MŠ „Notičková princeznička“. Děti se dozvěděly, co to
jsou noty, notová osnova a houslový klíč. Všichni si společně zasoutěžili a
zatančili.
22.3. jsme měli program „Krteček ve vesmíru“. Pán nám ukazoval na
interaktivní tabuli obrázky kosmonautů ve vesmíru, zodpověděl nám plno
dotazů ze života ve vesmíru a také jak probíhá výcvik budoucích kosmonautů,
kdyby někdo z dětí se o vesmír více zajímal a také se chtěl stát kosmonautem.
„Zápis do ZŠ, pohádky“
Nejstarší děti odjely na školu v přírodě a mladší děti si vyprávěly o pohádkách,
zaměřili jsme se na „Červenou karkulku“. Každý si vybral obrázek z děje,
pečlivě ho vybarvil a pak posloupně jsme pohádku společně sestavili. Kdo chtěl,
tak si vyrobil loutku Vlka a Karkulky. Chodili jsme do třídy Sluníčka a tam jsme
pracovali s interaktivní tabulí.
Blížil se zápis do ZŠ, nejstarší děti si hrály na školu a těšily se k zápisu.
„Krtek a semínko, VELIKONOCE“
11.4. navštívily nejstarší děti ZUŠ v Novém Strašecí. Seznámily a vyzkoušely si
výtvarnou, hudební, taneční a
dramatickou výchovu.
Při pobytu venku jsme
zaznamenali změny na polích a
zahradách. Na naší školní
zahradě jsme vypleli bylinkový
záhon, zalili záhonky, květiny a
keře. Sledovali jsme změny na
větvičkách stromů a keřů, sázeli
primule, hyacinty a narcisky před školkou.
Blížily se velikonoční svátky, vyprávěli jsme si o tradicích a zvycích, co který
den se dělalo…

16.4. nejstarší děti společně s třídou Sluníčka a s dětmi ze ZŠ si zasoutěžily
v odpoledním programu „Hop, zajíčku, do pelíšku“.
„Krtek chrání přírodu, čarodějnice“
Tento týden jsme si povídali o planetě Zemi, o její ochraně, o vzduchu, vodě,
půdě, sázeli jsme rýmovníky ke sv. matek, zapojili jsme se do sběru starého
papíru, vysloužilých telefonů a tabletů, baterií, …

26.4. proběhl na školní zahradě „Den Země“. Byl zaměřen na roční období.
Připravili jsme si taneček a soutěže na téma PODZIM.
30.4. proběhl „Čarodějnický rej“ na třídě Sovičky. Vyzdobili jsme si společně
třídu a šatnu, podíleli jsme se na výzdobě před MŠ a družinou ZŠ.
Děti přišly do MŠ v maskách. Povídali jsme si o tradicích a zvycích, stavěli jsme
vatru, vysvětlili jsme si nebezpečí ohně. „Vařili“ jsme lektvary, čarovali kolem
kotlíku, občerstvili se a společně si zatančili.
„Krtek a zahrádka, Den matek“

Přečetli jsme si další příběh o krtečkovi – „Jak krtek pomáhal dešťové
kapce najít kamarády“, pro maminky jsme společně vyrobili přáníčka, zápichy
a košíčky na rýmovníky. Poslouchali a vybírali jsme lidové písně k nácviku na
vystoupení na „Májovou veselici“, která se konala na lánském náměstí v sobotu
25.5.

Více fotografií k jednotlivým aktivitám či akcím najdete na webových
stránkách https://ms.lany.cz/ pod záložkou Fotogalerie.

Všem dětem i dospělákům přejeme o prázdninách plno
sluníčka a krásné zážitky z prázdninových dní! 

