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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 se
rozcházejí ze třídy Soviček. Děti ze třídy Kytičky, 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. V této třídě začínáme s programem čištění zubů až ve
druhém pololetí školního roku. Děti si zuby čistí po obědě. Nejprve čistíme bez pasty, až děti
zvládnou techniku práce se zubním kartáčkem, přikročíme k 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 2017/2018 již byly zahájeny.
Kroužek anglického jazyka se koná každé úterý v čase 15:20–16:05 pod vedením lektorky
Ivany Chalupové (tel.: 608 535 340).
Sportovní kroužek – se koná každé úterý od 16:30 do 17:30 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. Za získané 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. Děti dar předávají v červnu v záchranné stanici AVES na
potravu a léky pro zachraňovaná zvířata ve volné přírodě. Níže několik informací o
záchranné stanici.

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

Drakiáda 2017
Všichni jsme se jako každý rok těšili na pátek 13.10. ,kdy se uskutečnila tradiční akce
Drakiáda. Počasí nám opravdu přálo. V tento ten byl příznivý vítr a slunečno, což přispělo k
příjemným zážitkům s draky. V letošním ročníku se jich nad našimi hlavami třepetalo nejvíce
za poslední roky. V letošním roce se bohužel žádný dráček neozval. Tak snad napřesrok.
Výběr příspěvku do pokladničky na občerstvení činil 1767,- Kč. Děkujeme všem přítomným
dospělákům, kteří přispěli. Poděkování patří i členům Modelářského klubu Lány jak za
finanční pomoc, tak i úspěšné zvládnutí průběhu akce.

PLÁN AKCÍ 2017/2018
Mateřská škola Lány
29.8., 30.8. Zahajovací třídní schůzky od
16:30 hodin
Září
4.9. Začátek školního roku
4.9.- 8. 9. týden zvykání ve školce
Říjen
10.10. Beseda na téma „Mluví naše děti
správně – logopedie“ od 15.30
13.10. Drakiáda 2017
17.10. Bramboriáda - soutěže předškoláků
s žáky ŠD
30.10. Kamarádství nad zlato od 10.30
Listopad
2.11. Fotografování v MŠ od 8.30 hodin
8.11. „Vyprávění úhoře Matěje“ program Čabárna, Sluníčka
15.11. Jak roste strom - program Čabárna,
Sovičky, Zajíčci
Podzimní brigáda – „Zavírání
zahrádky“ od 15.00 hodin.
Podzimní lesní den
Prosinec
5.12. Návštěva Mikuláše s čertem v MŠ
spolupráce s žáky ŠD při ZŠ Lány
9.12. Voňavý advent - vystoupení
Sovičky a Zajíčci
12.12. KD Stochov – Vánoční čas –
Jů, Hele, Muf
12.12. Vánoční posezení od 15.30 hodin
- Sovičky, Zajíčci, Kytičky
13.12. Vánoční posezení od 15.30 hodin –
Berušky
14.12. Vánoční posezení od 15.30 hodin Sluníčka
23.12. 2017-2.1.2018 - Vánoční
prázdniny - MŠ uzavřena
Leden
9.1. „Pohádka o kuchařince, která pekla
pohádky“ – zumbička program:
Berušky, Kytičky
16.1. Klaun Tů Tů, od 8.30 hodin,
vystoupení v MŠ s tématem
dopravní výchovy

Zimní lesní den
Únor
Ukázková hodina předškoláků +
beseda se zástupci ZŠ + beseda s
psychologem
5. 2. Plavecká výuka „Plaváček“ předškoláci: pondělí, 9 lekcí
13.2. Vystoupení kouzelníka 9.00 hodin
Vycházka za zvířátky v zimě /podle
počasí vycházka ke krmelci/
Březen
6.3.
„Jak roste strom“ – program
Čabárna
13.3. „Příroda – největší stavebnice“ –
program Čabárna
Čtení pro celou rodinu
Jarní lesní dny
Návštěva ZUŠ Nové Strašecí
/předškoláci/
Duben
Návštěva předškoláků v první třídě
Zápis do ZŠ
9.-13.4.Sběr papíru
11.4. „Jak to chodí u mravenců“- program
Čabárna
18.4. Zahradní slavnost DEN ZEMĚ
Hop do zaječího pelíšku
/předškoláci/
Květen
Zápis do MŠ od 13. 00 do 17.00
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
21. 6. Závěrečná besídka
Letní lesní den v jednotlivých třídách

Provoz MŠ v prosinci
Provoz MŠ před vánočními svátky je do pátku 22. 12. 2017
Po vánočních svátcích se znovu sejdeme v pondělí 3. 1. 2018.

„Knihotoč“
Ve vestibulu MŠ jsme zařídili burzu dětských knih založenou na principu výměny. Můžete
přinést knihy z domova a výměnou si nějaké ze školky odnést.

Podzimní brigádu na zahradě MŠ vyhlašujeme na 14.10. od 15.30
Na brigádě budeme uklízet listí a zazimujeme zahrádku MŠ. Prosíme Vás, přineste si svoje
hrábě. Děkujeme předem za pomoc.

Podzimní setkání v Beruškách
Srdečně zveme všechny děti a rodiče ze třídy Berušky na podzimní setkání, které se uskuteční
ve středu 15. listopadu v 15.30 hodin v kmenové třídě Berušek.

Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Lány
Kontakty

členky výboru

email

Kristýna Spalová
Lída Melenová
Jana Drastilová
Markéta Vlková
Marcela Štěpánková

kristyna.spalova@email.cz
L.Melenova@seznam.cz
jana.drastilova@lany.cz
vlkova.marketa@email.cz
marsela.r@seznam.cz

725 761 250
774 511 150
724 265 092
774 810 928
724 421 864

stanislava.mariasova@atlas.cz
veronika.jambrichova@gmail.com

605 259 929
737 508 322

telefon

spolupracující výboru
Stanislava Mariášová
Veronika Jambrichová

Fond Sidus
Výtěžek ze sbírky ve školním roce 2017/2018 bude použit pro Pediatrickou
kliniku UK 2.LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou kliniku Fakultní
nemocnice v Olomouci.
Celková částka, kterou rodiče přispěli činí 2000,- Kč.
Více informací na www.fondsidus.cz
Děkujeme všem rodičům , kteří podpořili Fond SIDUS, o.p.s.

Nové začátky v Beruškách.
Ve třídě Berušek se v září sešly úplně nové děti.

Přivítali jsme je s několika změnami
v režimu třídy. Děti se nově u nás setkaly
se cvičením ticha, které si velmi brzo
oblíbily. Dalšími novinkami jsou činnosti
inspirované Montessori pedagogikou a
začátky artefiletiky, které jsou také dětmi
oblíbeny. Děti si na školku, učitelky i nové
kamarády brzo zvykly a už tady máme
pohodové prostředí.

Po září, kdy jsme převážně
využívali školní zahradu, se už
vydáváme na procházky i do
zámeckého parku, kde pozorujeme
krásné barvy podzimního listí a
sbíráme všechny možné poklady,
které nám příroda nabízí. Tyto
plody poté využíváme při
činnostech ve třídě.

V říjnu jsme se poctivě připravovali na Drakiádu. Draky jsme tvořili všemi
různými způsoby a naučili se při tom mnoho dalších věcí.

Krásné podzimní listí jsme si užívali v mnoha aktivitách ve školce, ale
především na vycházkách. Sbírali jsme různé barvy listí, pozorovali stromy, na
kterých rostou, zkoušeli, co se stane s listem, který necháme ve třídě, dělali jsme
z listů kytku, vyhazovali listí do vzduchu.

Z plodů podzimu jsme využívali kaštany, žaludy, šípky, oříšky i skořápky.
Naučili jsme se je přendávat nejen ručičkami, ale také kleštičkami, lžičkami a
naběračkami, trefovat se do láhve, navlékat kaštany jako korále a vyrobili jsme
krásný podzimní věnec. Dověděli jsme se také to, jaké je na podzim počasí. Děti
vyzkoušely lepit lepidlem, malovat barvami, pracovat s vlnou, trhat papír a
mnoho dalšího.

Podzim v KYTIČKÁCH
V měsíci září provázela děti pohádka: Paleček a jeho kamarádi.
Děti si osvojovaly pravidla, svoji značku, seznámily se s knihou Špalíček
pohádek, která nás bude provázet celým školním rokem. Pojmenovaly si svého
třídního maskota - skřítka Floriánka. Naučily se uvítací písničku, říkadlo
s pohybem, malovaly kamaráda. Pojmy kamarádství a dětské přátelství nás
provázely celým zářím (a doufejme, že budou i celým rokem).
Dramatizace pohádky O Palečkovi, výroba kulis - šišky, počítání prstů a jejich
pojmenování mají již děti pěkně zažité.
Naše pobyty v přírodě směřovaly nejvíce do zámeckého parku, rádi chodíme i
na dětské hřiště do Vašírova, k chovné stanici lam aj.
V měsíci říjnu nás v našem putování provázela pohádka O Budulínkovi.
Pohádku jsme si nejen důkladně četli, ale i vyprávěli a předváděli dramatizaci,
malovali lišku, tvořili hrášek z modelíny, kreslili hrášek aj.
Čekal nás první lesní den s Floriánkem v zámeckém parku, kde jsme si vybrali
k našemu pozorování pohádkový vzrostlý strom.
Děti ze třídy Kytiček se také pečlivě připravovaly na tradiční akci MŠ a to na
DRAKIÁDU. Děti dráčka vyráběly, stříhaly a tvořily. O dráčkovi umíme novou
píseň i báseň a vyvrcholením bylo setkání a vyslání dráčků do světa na
modelářském letišti.
Budulínek nás provází podzimem a učí nás o podzimní přírodě, odhaluje spoustu
nových básniček a písniček na podzimní téma. Malujeme, tvoříme, hrajeme si
s listím, sbíráme kaštany pro místní zvířátka.

U „Sluníček“
Ve středu 5. září jsme využili teplého slunného počasí
a vyrazili jsme Pod starý zámek, kde budeme v rámci
Lesních dnů pozorovat v každém ročním období lesní
studánku s potůčkem. Tuto cestu známe už z loňského
roku, tentokrát jsme to ale vzali z druhé strany a přišli
jsme od Rynholce. Studánku jsme našli s přehledem,
ale překvapilo nás malé množství vody. Zato ostružin
tam bylo nepočítaně.

V úterý 17. října jsme se vydali již na druhou cestu k naší
studánce Pod Starý zámek. Byl krásný slunný
podzimní den. Cestu lemovaly krásně zbarvené
stromy. Když
jsme dorazili na
místo, uviděli
jsme opět velmi
slabý pramínek
vody, který stékal
po kameni. Kolem
potůčku jsme pak
našli ještě pár
posledních ostružin.
Před zpáteční
cestou jsme se
malinko občerstvili
ovocem, které nám připravila paní Lenka. Když jsme si
ještě chvíli pohrávali v lese, našli jsme docela dost hub.
Vycházka se nám vydařila, pak už jsme pospíchali na
oběd a odpoledne nás čekala Bramboriáda.

Nejdříve jsme pro všechny děti
připravili brambory a pak už
jsme si jenom užívali.

Nakouknutí do třídy Soviček a Zajíčků
V září jsme se přivítali s nově příchozími dětmi, vysvětlili jsme si, jak den
v naší MŠ probíhá, seznámili jsme děti s prostory v budově i s prostředím na
školní zahradě. Společně jsme vymysleli pravidla chování při pobytu ve třídě, na
WC, v šatně, v jídelně, na zahradě, při pobytu venku…
Starší děti se ochotně ujaly
mladších dětí, vysvětlily dětem,
kam která hračka patří,
doprovázely děti ze zahrady na
WC, pomáhaly při sebeobsluze…
Využili jsme slunečného a
teplého počasí, svačili jsme na
zahradě pod pergolou, nebo
v přírodě při návštěvě parku.
Podnikáme vycházky do
blízkého lesa, do zámeckého
parku, za kasárny, na Kopaninu …

Děti se učí vnímat přírodu, která
je obklopuje, snažíme se rozvíjet pocit
sounáležitosti s ní. Zaměřili jsme se na
migraci ptactva, pozorovali jsme
veverky při sběru zásob na zimu,
sbírali houby, navštívili a nakrmili
jsme koně ve výběhu. Navštívili jsme i
dětské hřiště, prošli obcí a říkali jsme
si, kdo kde bydlí…
Pozorovali jsme zahrady, ovocné
stromy, květiny, domácí zvířata, práci
na polích. Společně recitujeme,
zpíváme, cvičíme, tvoříme,
posloucháme příběhy a pohádky.
Hrajeme hry, modelujeme, stavíme ze
stavebnic a z molitanů, na zahradě
z písku…

V říjnu se děti seznamují
s ekosystémem les, se zvířaty a
rostlinami, které se v lese vyskytují.
Vedeme děti k vyjádření svých
názorů, poznatků, myšlenek a
pocitů. Všímáme si změn
v podzimní přírodě a její barevnosti.
Při pobytu v lese procvičujeme
chůzi v nerovném terénu, zdoláváme
přírodní překážky a „objevujeme
svět“ kolem nás. Sbíráme přírodní
materiály, které využíváme v dalších
činnostech. Nezapomínáme na sběr
„dobrot“ pro naše zvířecí kamarády.
Starší děti společně s dětmi ze školní družiny si užily BRAMBORIÁDU,
kde společně plnily různé úkoly, tvořily z brambor a nakonec si pochutnaly na
vařené teplé bramboře.
Proběhly přípravy na DRAKIÁDU, každý si vyrobil svého dráčka a
odpoledne v pátek jsme se všichni i s rodiči setkali na modelářském hřišti, kde

se drakiáda konala. Počasí nám přálo, bylo větrno, vypustili jsme hromadně své
dráčky „do světa“, pochutnali jsme si na dobrotách, které maminky napekly a
také jsme si u ohně opekli uzeninu.
V průběhu září a října jsme
pozorovali změny v přírodě,
sbírali jsme listy k dalšímu
tvoření, pojmenovali jsme stromy
a jejich plody, pokračovali jsme
ve sběru přírodnin, navštívili jsme
hospodářství u Norků a projeli se
na ponících.
Starší děti se seznámily
s Metodou dobrého startu, která se
koná v dopoledních hodinách.
k
Ve středu 25. října jsme se vydali na dopolední výpravu do Obůrky za
Bertou, svačili jsme v lese, pozorovali jsme mraveniště a zastavili jsme se u
rybníku Křišťál. Cestou jsme určovali stromy v okolí, vyhledávali pobytová
znamení a poslouchali ptactvo. Bertě jsme přinesli košík plný dobrot a na
ochutnání kaštany, které jsme sbírali ve spolupráci s Lesní správou Lány
v zámeckém parku.

Zdravá strava v MŠ
V naší mateřské škole vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Snažíme se
chodit co nejvíce do přírody, kde mají děti volnost pohybu.
Také děti seznamujeme se zdravou výživou. Nejen, že si o ní povídáme, ale
také spoustu nových a zdravých potravin zkoušíme ochutnávat. V jídelně ve
škole nám do jídelníčku zařazují nová jídla se zdravými potravinami. Ke každé
svačince děti dostanou porci ovoce i zeleniny. Děti ze třídy Berušek si také
zkouší samostatně rozkrojit jablíčko, pak jim i lépe chutná.
Při oslavách jednotlivých dětí nebo těch společných si připravujeme zdravou
hostinu, kde je spousta ovoce i zeleniny, tvarohové pomazánky a sušené ovoce.
Na Vánoce si určitě připravíme nějaké dobré zdravé cukroví.

Milí rodiče,
výbor SRP MŠ se i v letošním roce po vzájemné domluvě všech
členů rozhodl připravit ve školce
„ VÁNOČNÍ POKLADNIČKY “
Obracíme se na Vás, zda každý z Vás může přispět libovolnou
částkou na dárek pro naše děti. Paní učitelky si s dětmi připraví dopis pro
Ježíška, který bude na dveřích či nástěnce před jednotlivými třídami. Děti
tam budou mít nakreslené nebo napsané svoje vánoční přání, co si přejí
najít pod stromečkem. V každé třídě bude u paní učitelky pokladnička, a
tak každý z rodičů bude vědět, na jaký konkrétní dárek může finančně
přispět.
Možnost vložení příspěvku na vánoční dárky bude od 15. 11. 2017
do 4. 12. 2017.
Následně na základě vybrané finanční částky se rozhodneme, jaké dárky se
z daných peněz budou moci koupit. Dárky si děti budou rozbalovat
před vánoční besídkou pod stromečkem ve třídách.
Je jenom na nás, jestli pomůžeme splnit přání našich dětí a Ježíšek
jim pod stromeček nadělí, co si přejí. Všem rodičům touto cestou děkujeme
za příspěvek do pokladničky.
Členky výboru SRP MŠ

PSSSSST!
Slyšíte?
Pojďme společně s anděly ozdobit
stromeček ve školce.
Vyrobte doma s dětmi jakéhokoliv andílka a
přineste do školky.
Ozdobíme jimi společný stromeček.
Naladíme si tak vánoční atmosféru a
alespoň malinko zkrátíme dětem čekání na
Ježíška.

