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Informační občasník Mateřské školy 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
Provoz MŠ o prázdninách se nemění: 6.30 hod. až 17.00hod.
Přihlášení dětí je závazné. Úplata za PV ani stravné se nevrací.
Prosíme o vyklizení košíčků a míst v šatnách před prázdninovým provozem. Během
prázdnin budou sloužit k uložení věcí docházejících dětí šatny tříd Kytičky a Zajíčci
(vestibul). Provoz bude probíhat ve třídách v 1. patře MŠ (Kytičky a Sluníčka).
ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU V PONDĚLÍ 4. ZÁŘÍ 2017.

Třídní schůzky na rok 2017/2018
Informační schůzky a schůzky SRP před začátkem nového školního roku proběhnou ve dnech
29. a 30. srpna od 16:30 hod. Schůzky s rodiči nově přijatých dětí se uskuteční ve středu
30. 8. od 16:30 hod. a s rodiči dětí, které naši školku navštěvovaly již v předchozím šk. roce,
se sejdeme o den dříve, v úterý 29. 8.

Plán akcí na školní rok 2017/2018
29.8. Třídní schůzka pro rodiče dětí, které
již do MŠ docházely (16.30)
30.8. Třídní schůzka pro rodiče nově
přijatých dětí (16.30)
Září
4.9.–8.9. týden zvykání ve školce
Beseda na téma "Mluví naše děti
správně - logopedie"
Říjen
13.10. Drakiáda
Bramboriáda - soutěže předškoláků s žáky
ŠD / předškoláci/
Podzimní brigáda - "Zavírání zahrádky" od
15:00 hodin
Fotografování v MŠ
30.10. Kamarádství nad Zlato od 10.30
Listopad
Podzimní lesní den
8.11. Vyprávění úhoře Matěje
15.11. Jak roste strom SO+ ZA (program)
Prosinec
12.12. KD Stochov – Vánoční čas –
Jů, Hele, Muf
Návštěva Mikuláše s čertem v MŠ spolupráce s žáky ŠD při ZŠ Lány
Voňavý advent -vystoupení
Sovičky a Zajíčci
Vánoční posezení od 15:30 hodin Berušky a Kytičky
Vánoční posezení od 15:30 hodin –
Sluníčka, Sovičky, Zajíčci
Leden
Zimní lesní den

Únor
Ukázková hodina předškoláků +
beseda se zástupci ZŠ + beseda s
psychologem
5. 2. Plavecká výuka „Plaváček“
předškoláci (pondělí - 9 lekcí)
Vycházka za zvířátky v zimě /podle
počasí vycházka ke krmelci /
Březen
6.3.
Jak roste strom KY (8.30 program)
13.3. Příroda – největší stavebnice
Čtení pro celou rodinu
Jarní lesní dny
Návštěva ZUŠ Nové Strašecí
/předškoláci/
Duben
11.4. Jak to chodí u mravenců
Návštěva předškoláků v první třídě
před zápisem
Zápis do ZŠ
Hop do zaječího pelíšku
/předškoláci/
Zahradní slavnost DEN ZEMĚ
Sběr papíru
Květen
Zápis do MŠ od 13. 00 do17.00
Návštěva v knihovně
Škola v přírodě /předškoláci/
Společné fotografování tříd
Červen
1.6. MDD
Klíč k písníčkám - koncert žáků ze
ZUŠ Stochov
Školní výlety
Závěrečná ukázka Zumbik
18.-22.6. Poslední školkování

Nahlédnutí do třídy Berušek
Dětičky z Berušek vyrazily v květnu do divadla Lampion na představení
„Cipísek“. Poprvé jsme jeli autobusem (což byl asi pro děti jeden z velkých
zážitků) do divadla mimo MŠ. Pohádka, i když trochu moderně pojatá, se nám
moc líbila.
Svátek maminek jsme oslavily jarní besídkou, přání maminkám s pásmem
plným tanečků. Mnohé maminky (a nejen je) vystoupení pobavilo, i dojetím
rozplakalo.
Chodíme často do zámeckého parku, kde jsme si nasbírali pampelišky a pak i
ochutnávali pampeliškový med. Z přírody jsme si nasbírali i bezové květy a
následně jsme si pochutnali na bezovém sirupu.
Svátek dětí jsme oslavili nejen soutěžemi ve třídě, hledali jsme společně
s ostatními dětmi poklad na školní zahradě, proběhla i diskotéka a zdravé
mlsání.
Sportování s Beruškou jsme si užili na školní olympiádě, dostali jsme nejen
pěkné medaile za sportovní výkony, ale i sladkou odměnu.
Náš první školní výlet proběhl na statku u Merlina v Chyňavě, kde jsme
poznávali svět zvířátek domácích, ale i některých exotických. Zvládli jsme i pěší
výlet do lánské obůrky.
Povídáme si o blížících se prázdninách, jak se moc těšíme na ně i na setkání po
nich, zdali už z většiny nás budou Kytičky a nepřibude nám třeba nový kamarád.

Jaro ve třídě
„Kytičky“
V úterý 21. 3. 2017 jsme si
zatančili s žirafou. Program
„zumby“ byl zaměřený na
zvířátka ze ZOO. Moc se
nám to líbilo a celých 45
minut jsme se dobře bavili.
V neděli 26. 3. 2017 jsme se
se svým krátkým
vystoupením zúčastnili akce
„Čtení pro celou rodinu“.

V pátek 7. 4. jsme spolu s třídou
„Sluníčka“ vyrazili do divadla
Lampion na představení „Tajemství
naší skříně“, které jsme si báječně
užili.

V pondělí 10. 4. byl pro
nás nachystán
velikonoční program,
kde jsme si povídali o
historii a zvycích svátků
jara, vyslechli jsme
krátkou pohádku a domů
jsme si pak vyrobili jarní
ozdobu s obrázkem.
V úterý 11. 4. jsme se
vydali popřát krásné
Velikonoce do DPS, kde
jsme také pro radost
zazpívali několik jarních
písniček a předali
pozvánku k nám do školky na oslavu Dne matek.

V pátek 28. 4. jsme si v naší třídě pořádně
zařádili jako čarodějové a čarodějnice. Na
chvíli jsme se spojili i s kolegyněmi
v Beruškách. Při tom všem jsme se ještě
nezapomněli rozloučit s kamarádem, který
se z naší obce odstěhoval.

Ve středu 10. 5. byl náš program opravdu
nabitý. Nejdříve jsme dopoledne přivítali u
nás v MŠ spoluobčanky z DPS a potěšili
jsme je k jejich svátku zábavným programem a drobným dárkem s kytičkou. Pak nás čekalo
divadelní představení a odpoledne jsme
se pochlubili svým programem našim
maminkám k jejich svátku. Nechyběli
ovšem ani tatínkové, babičky,
dědečkové, sourozenci …

Ve čtvrtek 18. 5. jsme se v krásný jarní den s letními
teplotami vydali k námi sledovanému Židovskému
rybníku. Příjemně svítilo sluníčko a kolem se všechno
krásně zelenalo. Až na ten nepořádek, který z vody
vykukoval, by bylo všechno kouzelné.
U hráze jsme potkali rybáře, který
právě vytáhl bělici. Dobře jsme si ji
prohlédli a on ji pak vrátil zpátky do
rybníka. Pak nás také zaujalo hlasité
kuňkání žab. Když jsme se
přiblížili, najednou všechno utichlo.
Museli jsme tedy chvíli v tichosti
počkat a pak už jsme si je mohli i
prohlédnout. U břehu, kde jsme
zkoušeli teplotu vody, jsme pak
pozorovali bruslařky, které se
s lehkostí a velikou rychlostí
pohybovaly po hladině. Potom jsme ještě viděli dvě divoké kachny a párek stehlíků, kteří
přilétli uhasit svou žízeň. Na zpáteční cestě do školky jsme pak byli svědky právě káceného

stromu. Naše poslední návštěva rybníka v tomto školním roce v rámci lesních dnů byla
příjemným završením celoročního sledování tohoto místa.
V pondělí 29. 5. nás ve školce navštívila naše milá kočička Justýnka. Řekla dětem, že má pro
ně připravené úkoly a pokud je splní, mohou se těšit na poklad, který pro ně připraví. Celý
týden se nesl v duchu oslav
Mezinárodního dne dětí. Děti
našly každý den dopis, ve kterém
byl úkol. Např. jsme si vyráběli
kočku z natrhaných novin a
dětem se opravdu povedla. Ve
čtvrtek 1.6. jsme od rána slavili.
Nejprve v naší třídě, kde jsme
měli slavnostně prostřené stoly
s různými dobrotami a i Justýnka
měla pro děti připravené
překvapení, ale pak i na školní
zahradě, kde jsme všichni dostali
dáreček. A protože bylo pořádné teplo, užili jsme si vodní radovánky…V pátek jsme se již
ráno sešli na školní zahradě. Museli jsme najít mapu, která nás měla dovést k slibovanému
pokladu. Došli jsme pod Starý zámek, kde nás čekala slibovaná odměna. Výlet jsme si krásně
užili.

20. 6. se třída Kytiček vydala na
školní výlet. Cílem pro nás byly
křivoklátské lesy. V informačním
středisku nás moc pěkně přivítali a
představili nám lesníka Pavla, který
nás zavedl do lesa. Křivoklátské lesy
nám poskytly příjemný chlad - ten
den bylo opravdu veliké teplo.
Připomněli jsme si, jak se máme
v lese chovat, jaká zvířátka chodí ke
krmelci, a také jsme si zahráli
spoustu zajímavých her. A protože
jsme po cestě narazili na klouzačky,
prolézačky a lanovou dráhu,
dostatečně jsme se vyřádili. Když už sluníčko začalo opravdu hodně pálit, přesunuli jsme
zpátky do INV, kde jsme si prohlédli moc zajímavou interaktivní výstavu. Na výborný oběd
jsme se přesunuli na Nechlebárnu. Trochu jsme si odpočinuli a protože se nám ještě nechtělo
domů, vrátili jsme se na lesní hřiště, kde jsme si dojedli svačiny a užili si poslední okamžiky
parádního výletu.

Ve čtvrtek 22. 6. jsme se definitivně rozloučili
s jarem výletem do divadla Lampion, kde
jsme zhlédli moc pěkné představení Červená
Karkulka. Pohádka s loutkami a písničkami
v nevšedním obsazení tří mužských herců se
nám moc líbila. Děti se v divadle chovaly
vzorně a na rozdíl od ostatních tříd
nepokřikovaly při představení na herce.
2022

ČERVEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČEK
Hned na začátku června jsme s dětmi oslavili Mezinárodní den dětí.
Připravili jsme si slavnostní svačinu, rozdali jsme si dárečky a zasoutěžili si
samostatně ve třídě. Potom nás na zahradě čekaly schované dárečky a společně
jsme si všichni zatančili. Bylo to prima zábavné dopoledne.
V červnu nás také čekalo poslední školkování, které jsme prožili společně
s dětmi ze Zajíčků a Soviček. Zakončeno bylo závěrečným vystoupením,
pasováním na školáky a v pátek sladkou odměnou.
Nakonec jsme si užili pěší výlet do obůrky a už vyhlížíme dlouho
očekávané prázdniny. Všichni se na ně moc těšíme.

Červen ve třídě u Soviček a Zajíčků
Čtvrtek 1. června
Děti se na MDD těšily a řádně si ho užily. Počasí nám přálo, v kruhu ve třídě
se seznámily s programem, vysvětlili jsme si, proč probíhá oslava MDD, svátek
všech dětí na celém světě (rozdílnost ras, prostředí…).
Proběhla společná slavnostní svačina na tř. Soviček, zpěv písní s kytarou a
s klavírem na přání dle výběru dětí. Poté se děti přesunuly do jídelny, kde se
zapojily do společných příprav na pohoštění.
Po přípravě se děti odebraly před budovu MŠ, kde si společně ve družstvech
zasportovaly: 1) navíjení autíčka na klacík
2) hod šiškami horním obloukem – muchomůrka s ježkem
3) slalom s hokejkou a míčkem
Po soutěžích se děti občerstvily na nachystané slavnostní hostině a přesunuly
se na školní zahradu. Společně si našly svůj dárek a zatancovaly. Pak před
obědem ve třídě proběhlo společné hodnocení dne v komunitním kruhu.
Dětem se MDD líbil, pohoštění jim chutnalo. Při hrách a soutěžích se
chovaly děti dle daných pravidel, všichni dodržovali pitný režim.

Pátek 9. června
V pátek navštívily naši MŠ děti ze ZUŠ Stochov. Zazpívaly a zahrály
nám lidové písně, naše děti se také aktivně zapojily. Koncert se vydařil a dětem
se líbil.
V posledním měsíci školního roku se nejstarší děti ze třídy Zajíčků a Soviček
připravovaly na slavnostní týden - „Poslední školkování“.
Pondělí 12.6. – výprava za „KURÁŽNOU VODOU“
Společně Sovičky, Zajíčkové a třída Sluníček jsme se vydali po modrých
fáborkách, plnili úkoly připravené skřítky. Počasí nám přálo, dětem se výprava
zdařila a kurážnou vodu našly. Skřítkové od studánky jim poradili, jak kurážnou
vodu užívat.
Pověděli jsme si, jak je důležité pečovat o studánky (pramínky). V okolí jsme
vyhledali dvě.
Na třídě před obědem jsme společně Sovičky se Zajíčky zhodnotili prožité
dopoledne.
Úterý 13.6. – „HLEDÁNÍ ŠTĚSTÍČKA“
Společně s třídou Sluníček proběhlo sportovní odpoledne na školní
zahradě, po soutěžích si děti vyrobily ozdobný kolíček a pak se vydaly ke
školkovému skřítkovi pro štěstíčko stezkou odvahy při svitu svíček (suterén
MŠ).
Pak jsme si za zpěvu při kytaře opekli uzeninu, občerstvili jsme se čajem
a společně jsme zhodnotili prožité odpoledne. Ve 20:00 děti odcházely
s rodiči domů.
Středa – „ZA KOUZELNÝM KAMÍNKEM“
Ráno jsme si zopakovali pravidla chování v lese a společně se Sluníčky
jsme se vydali k rybníku Pánovka. Cestou jsme se v lese nasvačili. Lesní
skřítkové nám popsali cestu, kde máme kamínek hledat, a vysvětlili nám, jak
ho používat.
Zdolávali jsme přírodní překážky, pozorovali hmyz, napodobovali chůzi
zvířat, házeli na cíl a plnili drobné úkoly.
Vyhodnocení dopoledne proběhlo na třídě před obědem.

Čtvrtek - „VELKÝ DEN“
Odpoledne proběhlo na školní zahradě závěrečné vystoupení a slavnostní
rozloučení se školkou. Nejdříve vystoupily děti ze třídy Soviček a Zajíčků,
pak děti ze Sluníček a na závěr zazpívali všichni společnou píseň.
Pak následovalo pasování na školáky, přípitek a občerstvení. Hodnocení
proběhlo následující den ráno v KK na třídě (Sovičky a Zajíčkové) a
průběžně v den akce individuálně s rodiči.
Pátek – „OVOCNÉ MLSÁNÍ“
Ráno po slavnostní svačině jsme se vydali na pohár do kavárny Fontána.
Děti si mohly vybrat druh zmrzliny, ovoce, polevu, šlehačku…

V pondělí 19.6. nejstarší děti ze Soviček a Zajíčků společně s třídou
Sluníček připravily pohoštění pro žáky 8. třídy ZŠ. Navzájem se seznámili, aby
věděly, kdo je povede v září do 1. třídy ZŠ.
V úterý 20.6. mladší děti z obou tříd a
Berušek se vydaly na výlet za zvířátky na statek
U Merlina. Poznávaly i méně známá zvířata,
dozvěděly se informace o jejich způsobu života a
jak o ně pečovat.

Ve středu 21.6. jsme se naposledy vydali k našemu mraveništi v rámci
„lesního dne“. Nasvačili jsme se v lese, dozvěděli jsme se zase něco nového ze
života mravenců, čím se živí, co mají nejraději…(proběhly pokusy).
V lese byl příjemný chládek, děti plnily ve skupinkách zadané úkoly a za
odměnu si v lese pohrály.

V pátek 23.6. výprava do
Vašírova
Jelikož nás zvířátka provázejí celý
rok, tak jsme přijali pozvání od sester
Bauerových k nim na zahradu, aby nám
ukázaly zakrslé králíky, zahrádku se
zeleninou a ovocem.
Děti měly možnost se „zasnít“ a
projet na „lodi“, kotvily v různých
přístavištích. Spatřily krokodýla a tygra.

Blížil se sice konec školního roku, ale v úterý 27.6. nás čekal ještě pěší
výlet do obůrky a další den jsme jeli za zvířátky na Čabárnu do záchranné
stanice AVES, kde jsme předali za celou MŠ dar 1000,- Kč za sběr papíru a pet
víček. Tím jsme přispěli na záchranu vybraného živočicha.

Všem dětem i dospělákům přejeme
krásné léto, po celé prázdniny plno
sluníčka a krásné zážitky
z prázdninových dní! 

