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Do nového roku přejeme hlavně pevné zdraví, pohodu, spokojenost,
štěstí a vše dobré a jen lepší.
Zaměstnanci MŠ
Předvánoční těšení se v naší školce
Vánoční atmosféra je již cítit na každém kroku. Je jí provoněná i celá naše školka. V každé
třídě si děti připravily adventní kalendář, nazdobily věnec a vyrobily přání k Vánocům.
Začátek vánočního těšení nám rozveselil čert a jeho čertovské řádění. Mikulášskému tématu
byl v každé třídě věnován týdenní program. Děti si užily čertovský rej i andělské rozjímání.
Připravily si mikulášské punčochy a byly plny očekávání, co v ní najdou za dobroty.
V mikulášském týdnu také vrcholily přípravy na vánoční besídky.
Děti se již nemohou dočkat, až do školky přijdou celé nastrojené v doprovodu svých
nejbližších a oči všech jejich milovaných se budou upínat jen na ně. Besídkám bude již
tradičně předcházet vánoční dílna, na které si budete moci vyrobit vánoční dekoraci spolu se
svými dětmi.
Pevně doufáme, že přiletí Ježíšek i k nám do školky a přinese nám zase spoustu krásných
hraček, které nás naučí i něco nového.

Vánoční provoz ve školce
20. 12. (pátek) poslední provozní den v MŠ.
23. 12. 2013 až 1. 1. 2014 MŠ uzavřena.
2. 1. 2014(čtvrtek) provoz v MŠ opět zahájen.

Soutěž Rytíře z Nosu
Lánská mateřská škola se zapojila do výtvarné soutěže Rytíře z Nosu. Do soutěže se zapojily
děti ze třídy Kytičky a Sluníčka. Dětem byly převyprávěny a dramaticky předvedeny pohádky
z propagačního CD soutěže. Na základě takto přepracovaných pohádek děti tvořily.
Předškoláci ze Sluníček již na svých dílech zaznamenávaly děj příběhů a děti z Kytiček
tvořily zákeřné bacily, které si následně i pojmenovaly. Díla byla umístěna na webové stránky
soutěže a pak již bylo vše jen na vás. První příčky školního kola soutěže se z počátku velmi
měnily. Ke konci hlasovacího období již bylo jasno, že školní kolo vyhraje Jiřík Samuel ze
třídy Sluníčka, kterému jste poslali úctyhodných 880 hlasů. Ale ani ostatní obrázky nevyšly
naprázdno, u každého z obrázků je hezký počet hlasů. Jak soutěž dopadne celkově, se
dozvíme až 13. prosince. Pro nás jsou ale vítězi všechny děti, které se soutěže zúčastnily. Pro
děti bylo velkou odměnou již to, když viděly svůj obrázek na internetových stránkách.
Děkujeme všem hlasujícím za podporu!

Prosba
Žádost o dostatek náhradního oblečení v době plískanic a sněžení.
Rukavice, které si děti umí obléknout.
Pyžámka se nám občas zatoulají, a proto prosím umístěte oblečení na spaní svým dětem do
příslušných košíku, pro ně určených (košíky označené symbolem třídy, vždy ve vestibulu).
Z hygienických důvodů nezapomínejte prosím na označení lahviček s pitím.
Zvažte donášení hraček (množství, velikost, hodnota, vhodnost) do MŠ.
Za ztrátu či poškození MŠ nezodpovídá!

Poděkování
V posledních dnech tohoto roku bychom rádi poděkovali všem, kteří v jakékoli formě
pomohli Mateřské škole v Lánech. Velmi si vážíme spolupráce s partnery a sponzory školy,
kteří nám pomáhají naplnit naše cíle. Bohužel jsme neuspěli v posledním kole grantové výzvy
Proměna zahrady. Do posledních šťastných jsme se nedostali, dotaci získaly pouze pražské
školky. V příštím roce nás čeká mravenčí práce, abychom i tak naplnili cíle, které jsme si
vytyčili v našem projektu „Hra a poznání zahradou nás provází“. Budeme se těšit na podporu
a spolupráci při splnění našich cílů s proměnou naší zahrady a zajištění podmínek pro provoz
lesní třídy i v příštím roce. Ještě jednou děkujeme za podporu a vstřícnost při spolupráci.

Termín zápisu dětí do Mateřské školy Lány pro školní rok 2014/2015
stanoven na 27 3. a 28.3. 2014
Zápis bude probíhat od 10.00 do 16.00 hodin ve třídě Soviček.
S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.

Zápis do 1. třídy ZŠ CH. G. Masarykové v Lánech
Zápis proběhne v pátek 7. února 2014 od 15.00 do 18.00 hodin v budově 1. stupně ZŠ.
S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 a i rodiče s dětmi, které měly
odklad povinné školní docházky.
Více na: http://skola.lany.cz/cz/zapis-do-1-trid

Kontakty na odborná pracoviště
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje pobočka Kladno
Nabídka poradenství v oblasti speciální pedagogiky a psychologie se zaměřením na školství.
http://www.pppstredoceska.cz
Adresa: Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno
Telefon: +420 312 661 044
Mobil: +420 733 640 082
E-mail: ppp.kladno@mybox.cz

Soukromá MŠ, ZŠ a střední škola Slunce Stochov, o.p.s.
http://www.slunce.info
Adresa: Hornická 410, 273 03 Stochov
Telefon: +420 312 651 258
E-mail: skola@slunce.info

Logopedie
Mgr. Dana Šálová tel:312 269 246

¨

Nahlédnutí do třídy SLUNÍČEK

- týdenní projekt RYBY –

Před začátkem adventu jsme si ve Sluníčkách hráli
na ryby. Při básničce Rybolov jsme ryby nejen
chytali, ale hlavně počítali, porovnávali velikosti a
množství nachytaných ryb. Další den k nám do
rybníka připlaval na návštěvu kapřík Petřík.
Cestou ale poztrácel šupiny a my mu je pomohli
najít. Měl na nich napsaná písmena, a tak jsme si
s nimi zahráli různé hry. Při cvičení se stuhami
jsme dělali malé i velké vlny, skákali do
barevných rybníčků různých velikostí, hráli si na
zvířátka žijící u vody. Nezapomněli jsme ani na
tvoření - vyrobili jsme pro rodiče vánoční přání ve tvaru ryby.
Týden jsme začínali a končili pohádkou O zlaté rybce (jedna byla veršovaná). Z první
pohádky jsme si odnesli poučení, že chamtivost se nevyplácí. Rybce se naše hraní a povídání
líbilo, a tak nám každý den poslala jednu zlatou šupinu. Na poslední šupině nám přála veselé
Vánoce a hezké dárky pod stromečkem. A je jasné, že přání kouzelné zlaté rybky se musí
vyplnit. Už se na Vánoce těšíme!
Vánoční příloha pro šikovné děti - labyrint RYBA.

Nahlédnutí do třídy KYTIČEK

- podzimní lesní den-

Čtvrtek 17. říjen začal jako
jeden z velmi ošklivých
podzimních dnů. I když
nebylo zrovna veliké chladno,
bylo zataženo a docela silně
pršelo. Po deváté hodině se
ale vše začalo měnit. Déšť
ustal a na nás se začalo
usmívat sluníčko. Rozhodli
jsme se, že se půjdeme
podívat, jak vypadá zámecký
rybník a život kolem něj
v podzimním období.

Tentokrát jsme se
snažili přiblížit
k rybníku bez velikého
hluku a tak jsme mohli
poměrně z blízka
pozorovat hejno
kachen. Když jsme
přišli ke břehu rybníka,
hned jsme si
vzpomněli, jak jsme
v létě viděli hladinu
posetou krásnými
lekníny. Dnes už
krásné květy nebyly
téměř vidět pod vrstvou
napadaného listí.
Nespatřili jsme ani
žádný hmyz, po hladině
neslyšně plavalo pouze
barevné listí. Bylo krásné ticho a my jsme se kochali barvami všude kolem
nás. Cestou nazpátek jsme se bavili chytáním padajícího listí ze stromů, když
zafoukal větřík. Zvlášť zábavné bylo pozorovat padající listí z jírovce. Lístky
se ve vzduchu točily jako vrtule. Byl to tak další příjemně strávený čas
v zámeckém parku.

Nahlédnutí do třídy SOVIČEK

„Nevíme, co je nuda…“

Podzim už předává vládu blížící se zimě.
S první sněhovou vločkou jsme si společně vyzdobili svoji třídu, začaly přípravy na
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU, vyrobili jsme si mikulášskou botu na mikulášskou nadílku.
Zpíváme písně o čertech a Mikuláších, seznámili jsme se s básní „ČERTÍČEK“. Vyrobili
jsme si adventní kalendář se sovičkami a ozdobili společně adventní věnec.
Připravujeme se na sobotní vystoupení na „VOŇAVÉM ADVENTU“. Vyrábíme a malujeme
obrázky k písničkám, které společně zatancujeme.
Připravujeme se také na školní vánoční besídku. Ozdobili jsme si květináče, na podzim jsme
si nasbírali různé přírodniny, které využijeme s rodiči v předvánoční dílně.
Nezapomínáme na ptactvo a zvířátka v přírodě.

Nahlédnutí do třídy BERUŠKY

- týdenní projekt BERUŠK V LISTÍ -

Téma Beruška v listí, kde hlavním a stěžejním úkolem bylo seznámení se s kamarádem
ježkem, se dětem velmi líbilo a bylo pro děti přitažlivé a poutavé. Celý týden nás provázel
ježek.
Dozvěděli jsme se spoustu informací o životě ježka, jeho charakteristické znaky, jak žije,
čím se živí a čím je pro nás užitečný.
O ježkovi jsme se naučili říkadlo, pohybovou hru a píseň Běží liška k Táboru, kde má svoji
roli i ježek. Výtvarná práce – opět v hlavní roli ježek a grafické cvičení – ježkovy bodliny.
Děti pracovaly s encyklopedií, viděly ježka v jeho skutečné podobě na fotografiích.
Na procházce v parku, kdy jsme využili spadaného listí ke hrám, jsme se těšili, zda ho
neuvidíme v přírodě, ale měli jsme štěstí „jen“ na několik veverek.
Dětem se téma o ježkovi líbilo a dodnes si ho připomínáme třeba písničkou.

