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Informační občasník Mateřské školy Lány
Informace k organizaci dne v MŠ - vyzvedávání dětí z MŠ
Po obědě se mateřská škola otevírá ve 12:05. Děti ze třídy Zajíčci, Sovičky, Berušky a
Kytičky se rozcházejí ze třídy Soviček. Děti ze třídy Sluníčka si prosím vyzvedávejte přímo
z jídelny.
Po odpolední svačince – od 15:00 si děti ze třídy Zajíčci vyzvedávejte ve třídě Kytiček, děti
ze třídy Sovičky ve třídě Berušek, ostatní děti budou ve svých kmenových třídách.
V 16:00 se všechny děti spojují ve třídě Berušek.

Informace k programu čištění zubů
V tomto školním roce probíhá na naší mateřské škole seznámení s návykem správného čištění
zubů ve všech třídách mimo Berušek. Děti si zuby čistí po obědě. Nejprve čistíme bez pasty,
až děti zvládnou techniku práce se zubním kartáčkem, přikročíme i čištění zubů pastou.
Snažíme se o nácvik správného postupu čištění zubů a ústní dutiny, a tím přispět k získání
návyků a dovedností v rámci osobní hygieny.

Kroužky
Všechny kroužky školního roku 2016/2017 již byly zahájeny.
Kroužek anglického jazyka se koná každé úterý v čase 16:15–17:00 pod vedením lektorky
Ivany Chalupové (tel.: 608 535 340).
Sportovní kroužek – tenis se koná každé úterý od 16:30 do 17:30 a sportovky každý
čtvrtek od 16:00 do 17:00 pod vedením lektorky Kateřiny Vlčkové (tel.: 603 208 633).
Taneční kroužek ZUMBÍK probíhá každý čtvrtek v čase 16:00–16:45 s lektorkou Petrou
Birnbaumovou (tel.: 776 082 800).
Jóga pro děti se koná každý čtvrtek od 12:15 v klubu Domeček s lektorkou Veronikou
Lounovou (Šulcovou, tel.: 773 698 428).
Podrobné informace k jednotlivým kroužkům rodičům podá lektor kroužku.

!!! Zapojte se s námi do sběru PET VÍČEK …
Na naší školce probíhá sběr PET VÍČEK. V tomto roce již nesbíráme PET láhve.
Za utržené peníze pomáháme zraněným opeřencům v záchranné stanici AVES. Požádáme
Vás, abyste ve vaší domácnosti pořídili krabičku, do které děti budou pet víčka dávat, a
až se krabička naplní, přinesou je do vestibulu školy. Máme vyhrazené místo a víčka zde
střádáme. V průběhu školního roku víčka odevzdáváme do sběrny a získanou hotovost
děti předávají v červnu v záchranné stanici AVES na potravu a léky pro zachraňovaná
zvířata ve volné přírodě.
V minulosti jsme přispěli vybranými částkami na záchranu čápa a na mláďata
sov.

Vítá Vás zájmový spolek AVES
záchranná stanice pro zraněné živočichy
Pomáháme zraněným a opuštěným živočichům z volné přírody. Po jejich uzdravení je pustíme zpět do
přirozeného prostředí. Podílíme se také na záchovných programech ohrožených druhů živočichů a chováme
původní česká plemena domácích zvířat.
Návštěvníkům je naše záchranná stanice otevřena každý den v létě od 9. do 18. hodiny a v zimě od 9. do
16. hodiny.

•
•
•

Co na vás čeká v záchranné stanici?
trvale zranění živočichové, které nelze vypustit zpět do přírody
původní česká plemena domácích zvířat
drobné občerstvení (středa - neděle)
Našli jste zraněného nebo opuštěného živočicha?
Pokud najdete zraněného živočicha v okrese Kladno, Rakovník, Mělník či Praha-západ, prosíme,
přivezte nám jej mezi 8. a 19. hodinou do záchranné stanice.
Nebo zavolejte na tel. číslo: 723 468 462 či 602 336 014
a my Vám poradíme.
Více zde: http://www.zachr-stanice.cz

PLÁN AKCÍ
Říjen
4. 10. Beseda na téma "Mluví naše děti
správně? - logopedie"
6. 10. Bramboriáda - soutěže předškoláků
s žáky ŠD / předškoláci/ 13-15 hod
Podzimní brigáda - "Zavírání
zahrádky" od 15:00 hodin.
Listopad
1. 11. Houbařská pohádka v 9:00
Podzimní lesní dny
4. 11. Drakiáda 2016
9. 11. Fotografování v MŠ od 8:00 hodin

21. 11. Zpívánky s Oskárkem
v 9.30
Prosinec
5. 12. Návštěva Mikuláše s čertem v MŠ
spolupráce s žáky ŠD při ZŠ Lány
Voňavý advent – vystoupení
Sovičky a Zajíčci
8.12. Vystoupení pro rodiče Zumbík
13. 12. Vánoční posezení od 15:30 hodin Berušky a Kytičky
14. 12. Vánoční posezení od 15:30 hodin –
Sluníčka, Sovičky, Zajíčci

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
V OBDOBÍ OD 23. 12. DO 30. 12. 2016 BUDE MŠ Z DŮVODU VÁNOČNÍCH
PRÁZDNIN UZAVŘENA.
Provoz MŠ před vánočními svátky je do čtvrtka 22.12.
Po vánočních svátcích se znovu sejdeme v pondělí 2. 1. 2017.

Pozvánka na DRAKIÁDU 2016

4.11. od 16.00

Místo konání: Modelářské letiště na Kopanině
Pořadatel: Modelářský klub Lány, MŠ Lány, Spolek rodičů a přátel MŠ
Zahájení: 16.00 hodin na modelářském letišti na Kopanině.
Vypouštění dráčků s balonky v 17.30
Občerstvení a čaj pro děti zdarma.

Podzimní brigáda na zahradě školy
Počkáme na první ranní mrazíky a pak vyhlásíme podzimní brigádu na úklid a zazimování
zahrádky MŠ. Děkujeme předem za pomoc.
V rámci akce Den Země 2016 si děti odnášely domů zasazená semínka. Podařilo se Vám
vypěstovat dýně? Uvítáme, když nám je přinesete do školky. V rámci dopoledních aktivit si
vyrobíme dýňové lampičky a strašidýlka, které nám budou hlídat školní zahrádku.

Bramboriáda 2016
Ve čtvrtek 6. 10. odpoledne nás čeká Bramboriáda. Již leta ji pořádáme ve spolupráci se žáky
školní družiny. Budeme se těšit na soutěže, zábavu a bramborové hody na školní zahradě
MŠ a ZŠ. Akce je pro předškolní děti z MŠ a žáky 1. tříd.
Již celý týden si budeme hrát a tvořit s bramborem. Týden jsme si ve třídě Sluníček nazvali
Výlet na bramborovou planetu.

Září v Beruškách
Do třídy Berušek v září přišly převážně nové děti. Postupně se seznamovaly
s dětmi, učitelkami, personálem a prostředím školky a se školní zahradou. Poprvé jsme
navštívili zámecký park, vyzkoušeli procházku s pomocníkem hadem. Společně s dětmi jsme
si zazpívali, pohráli, zacvičili, malovali, naučili se básničku a písničku o Berušce.
Děti už poznají svoji značku, ví, kde mají místo v šatně, jídelně, ve třídě. Prvotní
zvykání ve školce děti společně s rodiči a učitelkami výborně zvládly, slziček bylo poskrovnu.
Děti si začínají zvykat v kolektivu dětí, učí se pravidla společného soužití a zjišťují, jak být
kamarádem, aby nám tu spolu bylo dobře.

NAHLÉDNUTÍ DO TŘÍDY SOVIČEK A ZAJÍČKŮ.
Ve středu 21. 9. jsme společně navštívili hospodářství u Norků. Těšili
jsme se na naše zvířecí kamarády a přinesli jsme jim něco dobrého na zub.

Z vyprávění jsme se nemohli dočkat, až uvidíme nové „přírůstky“ - kozlíka Toníka,
Jůlinku a kozu Lízu. Také se během prázdnin narodilo několik králíků, přibylo i koťátko
Žofka.
Všechny nás mile přivítala maminka Magdalénky Norkové, nakrmili jsme všechna
zvířata a za odměnu nás čekala jízda na ponících.

Chráníme, zkoumáme a
objevujeme přírodu a vše živé, víme,
jak se máme o zvířata starat, co které
zvíře k životu potřebuje…
Sbíráme sušené pečivo a jiné
dobroty pro zvířata nejen domácí, ale
také pro naši kamarádku divočáka
Bertu, kterou také pravidelně
navštěvujeme. V zimě nezapomínáme
na lesní zvěř a ptactvo.

Dodržujeme předem daná pravidla. Navzájem si pomáháme. Když někdo najde něco
zajímavého, upozorní ostatní, vše si prohlédneme a vysvětlíme.

Kytičky – Lesní den – Léto 2. 9. 20016
Protože jsme se v naší třídě hned od
počátku scházeli v hojném počtu a léto ještě
zdaleka nehlásilo svůj odchod, vydali jsme se
hned druhý den na náš v tomto školním roce
první Lesní den. Objektem našeho pozorování
bude tento rok Židovský rybník v centru naší
obce. Jako první nás hned překvapil nepořádek u
břehu. Shodli jsme se na tom, že by se nám také
nelíbilo, kdyby nám lidé házeli odpadky přes plot
do našeho bazénu. Někteří kamarádi začali volat,
že začíná pršet. Když jsme ale přišli blíž, zjistili jsme, že je to spousta vodoměrek, které se
umí pohybovat po hladině.
Potom jsme si postupně
každý vyzkoušeli teplotu
vody a odebrali jsme
vzorek vody do skleničky,
abychom ji mohli ve
školce porovnat s pitnou
vodou.

Po chvíli nás u rybníka překvapil Majdin tatínek se svým psem. Pejsek se nám pochlubil tím,
co umí ve vodě. Docela jsme mu záviděli. Když pak vylezl z vody, parádně nás osvěžil.

Další povídání se už týkalo významu vody pro člověka a především pak bezpečnosti u vody.

LETNÍ LESNÍ DEN TŘÍDY SLUNÍČKA – 15. 9. 2016

Třída Sluníčka si vybrala na lesní dny lípu v zámeckém parku, kterou si děti společně
s rodiči a zaměstnanci školky zasadili u příležitosti oslav v mateřské škole.
Na letní lesní den jsme se vydali 15. září, kdy ještě krásně svítilo sluníčko a byly poslední
horké letní dny. Vzali jsme si s sebou vodu na zalití stromku.

V parku jsme náš strom obklopili a u lípy si připomněli, že je naším národním stromem.
Prohlédli jsme si, jak lípa vypadá, jaké má listy, a seznámili se s tím, jaký je celý její název.
Na společné fotografii jsme se usmívali, protože nám bylo v zámeckém parku příjemně. Lípu
postupně všechny děti zalily. Lípě se v parku opravdu daří a poroste jako naše děti.

Druhý den jsme všichni stromek nakreslili. Věřte, že se opravdu všem povedl, několik
výkresů jsme vystavili ve vitríně mateřské školy na náměstí.

JAK SE VYCHOVÁVAJÍ MALÍ MEDVĚDI

„Pohádky pro děti, pro mámy a pro táty“
Hana Doskočilová

Bylo léto jako malované, sluníčko snad ani nechodilo spát a všude bylo plno
medvíďat. Nedělaly se s nimi žádné velké cavyky. Tak tomu bývalo, co svět světem stojí, co
teče voda z kopce a kamínky se kutálejí.
Až jednou se jedna medvědí máma pochlubila mezi sousedy:
„Můj medvídek Dalamánek, ten panečku poslouchá. Řeknu mu: Nechoď k rybníku,
straší tam ropucha! A on se na hrázi víckrát neukáže. Aspoň se mi neutopí!
Medvědi se dívali jeden na druhého. Copak jsou ti naši medvědi horší nežli
Dalamánek? Pospíšili si domů a honem šeptali medvíďatům do ucha: „Nechoďte k rybníku,
straší tam ropucha!“
A které medvídě neposlechlo, dostalo pohlavek. Brzy se na hrázi u vody neukázal ani
jeden malý medvídek.
Že ani jeden? Jeden přece. Zrzavý kluk, medvídek Puk, byl u rybníka jako doma. Jeho
medvědí táta ho neměl čas celé dny pohlavkovat, pásl v lese včely, zatím by mu uletěly. Tak
radši kluka Puka naučil pořádně plavat.
Mezi ostatními medvědy se od té doby nesměl ukázat. Ti by mu dali! Pořád si jen
povídali, jak ta svoje medvíďata dobře vychovali. Nechal se slyšet i medvěd z dlouhé
smrčiny: „S lezením po stromech je u nás ámen. Namluvil jsem těm svým nezbedům, že na ně
nahoře číhá pavouk. A že je chytí do sítě a sní k obědu! Už se mi nahoru žádný ani nepodívá.
„To je toho,“ povídá nejmladší maminka medvědice. „Já mám holku Barborku, smí si
hrát jen na dvorku. Nesmí běhat, aby se neuhřála, nesmí venku mluvit, aby jí nenafoukalo do
pusy, nesmí skákat, aby si nezlomila nohu. A Barborka mě chválabohu na slovo poslechne.“
„No né,“ uznale zabručeli ostatní medvědi. Pospíšili si domů ke svým medvědím
dětem a začali jim kázat: „Nelezte na stromy, neběhejte, nemluvte venku, neskákejte. A ani na
krok ze dvorka!“
Co nespravilo kázání, spravil pohlavek, Takže po čase žádný malý medvěd nejenže
neplaval, ale ani nelezl po stromech, neskákal, bál se proběhnout a otevřít pusu.
Až na kluka Puka, to se ví! Táta svého zrzounka naučil šplhat ve větvích tak šikovně,
aby nespadl, a ještě běhat, skákat a spoustu jiných věcí. Bylo to nakonec snazší a mnohem
kratší než medvídka celý den pohlavkovat.
Zrzavý kluk medvídek Puk uměl kdeco… Jenomže si neměl s kým hrát.
A tak sotva jeho táta odešel pást včely, Puk si vzal medvíďata na paškál, a naučil je
všemu, co dovedl sám. Naštěstí. Jinak by snad doteďka seděla na dvorku jako krtčí hromádky
a z žádného z nich by nevyrostl medvěd jaksepatří.
Museli to uznat všichni medvědí tátové a mámy, když se konečně vrátili z rokování. A od té
doby to zas chodí, jak to chodilo, co svět světem stojí, co teče voda z kopce a kamínky se
kutálejí. A s medvíďaty se nedělají žádné velké cavyky.

Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Lány
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Kristýna Spalová
Lída Melenová
Jana Drastilová
Markéta Vlková
Marcela Štěpánková
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737 508 322
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Stanislava Mariášová
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