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Ředitelství mateřské školy vyhlašuje zápis dětí

do Mateřské školy Lány
na školní rok 2018/2019
9.5.–10.5. 2018 od 10.00 do 16.00 hod.
Zápis probíhá ve třídě Sovičky v přízemí MŠ.
Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.

Informace pro předškoláky:
Škola v přírodě – ŠLOVICE 2018
3. 4. – 7. 4. 2018
PUTOVÁNÍ PŘÍRODOU S VODNICÍ PUŠKVOROU
Předškoláci na škole v přírodě budou navazovat na své třídní vzdělávací programy. Společně
s maskotem, vodnicí Puškvorou, se budou seznamovat s okolním prostředím, opakovat si
poznatky o přírodě, učit se poradit si v méně obvyklých situacích a osamostatňovat se ve
všech směrech svého vývoje.
Rádi bychom převážnou část aktivit uskutečňovali v krásném prostředí okolních lesů, a tak
ani déšť nás nezaskočí. Pro děti je připraveno nesčetně aktivit, které je zaměstnají natolik, že
na stýskání nebude čas.
Naším cílem je dopřát dětem nevšední zážitek v podobě téměř pěti dnů ve společnosti jejich
kamarádů v přírodě a spousty zážitků, na které jak doufáme, budou dlouho vzpomínat.
Z pobytu bude pořízena fotografická dokumentace. Nebudete ani vy ochuzeni o zážitky, které
děti zažijí na vlastní kůži.
Vesnice Šlovice je součástí obce Hřebečníky, která leží 13 km jižně od Rakovníka. Budeme
ubytováni v rekreačním středisku Šlovice, provozovaném firmou Star Line.
Dovolujeme si vás upozornit, že v místě není plné pokrytí mobilního signálu. Signál je pouze
na určitých místech. Zbytečně tedy nevolejte na níže uvedená čísla. Pokud by nastala
komplikace (museli jste si dítě nečekaně vyzvednout dříve…), zanechte nám sms zprávu a my
se vám ozveme, jakmile to bude možné. Váš případný stesk po dětech rozptylte a věřte, že
kdyby se objevil problém, neprodleně vás budeme informovat.
Cena:
2 600 Kč - výběr peněz od 12. 3. do 23. 3. 2018
/stravování včetně pitného režimu + pobyt + pojištění + doprava + odpolední sportovní dozor/
Odjezd:

3. 4. 2018 v 9.00
předání dětí a převzetí dokumentace do 8.00 v budově MŠ Lány

Návrat:

7. 4. 2018 mezi 10.00 – 11.30 před MŠ v Lánech

Cenné věci ani peníze dětem nedávejte!
Na cestu do malého batohu připravte dětem láhev na pití s pevným uzávěrem, malou svačinu.
Začínáme v úterý obědem, končíme v sobotu po snídani. Souhlas s účastí dítěte na ŠVP
obdržíte několik dní před odjezdem.
Souhlas s účastí dítěte na ŠVP - prohlášení zákonných zástupců dítěte vyplňte den před
odjezdem.
Souhlas s účastí dítěte na ŠVP a zdravotní kartičku – originál, vložte do obálky, označte ji
jménem dítěte. Do obálky připravte jeden pohled s pozdravem od vás pro vašeho syna či
dceru. A naopak, přiložte i jeden pohled s vaší adresou + známku, děti vám rády pozdrav
nakreslí a pošlou domů.
Podepsanou obálku prosím předejte třídním učitelkám – E. Jarošové, H. Řádové, J. Slavíkové.

Podávání léků či jiné důležité informace a upozornění sdělte zdravotnici
I. Suchopárkové při předání dítěte.
Více na stránkách rekreačního střediska: http://www.starline.cz/rekreacni-

stredisko-slovice.php

Prázdninový provoz 2018
MŠ Lány bude pro děti otevřena v červenci dva týdny: od 9. do 13.7. a od 16. do 20.7.
V srpnu bude provoz v týdnu od 20. do 24.8. Provozní doba od 6:30 hodin do 17:00 hodin.
Mateřská škola bude zavřena od 2.7. do 6.7., od 23.7. do 17.8. a od 27.8. do 31.8. Nový
školní rok zahájíme v pondělí 3. září 2018.
Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci červenci a srpnu 2018
ZAPLACENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - PRÁZDNINOVOU
DOCHÁZKU DĚTÍ JE NUTNÉ UHRADIT do 15.6. 2018 HOTOVĚ DO POKLADNY.
Výběr úplaty probíhá u třídních učitelek
ŠKOLNÉ ČINÍ ZA MĚSÍC
ČERVENEC 230 Kč
SRPEN 110 Kč
Prosím, usnadněte nám práci a platbu neposílejte převodem na účet. Děkujeme.
Platba stravného za měsíc červenec – srpen 2018
Červenec 9.7.–13. 7. - platba u pana Lusky
Červenec 16.7.–20.7. – platba hotově na budově MŠ u třídních
učitelek k 15.6. 2018.
Stravování zajištěno z jiné vývařovny. Vybírá se částka 350,-Kč
Srpen
20.8. – 24.8.- platba u pana Lusky

Kroužky
Informace k zumbíkovi:
Kurzovné 770Kč - únor až červen. Poslední hodina 7.6. 2018.
31.5. 2018 závěrečné vystoupení pod názvem: Indiánky ve školce.
Necvičíme: 22.2.,1.3., 29.3. a 5.4. - odečteno z kurzovného.
Děkuji, Petra (tel. 776 082 800)

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.

Unicef a "Miss panenka"
Zapojte se do projektu "Adoptuj panenku, zachráníš dítě". Panenku můžete přinést do MŠ :)
do konce dubna. Více informací na webu školky.

V rámci projektu MŠ Lány 22 vás zveme na druhé odborně zaměřené
tematické setkání rodičů a dětí v Mateřské škole Lány,
které se koná ve středu 14. 3. 2018 od 16 hodin ve třídě Sluníčka.
Téma: ZÁPIS DO ZŠ, ŠKOLNÍ ZRALOST
V úvodu vás informuje paní ředitelka ZŠ Lány Mgr. Iveta Vrabcová o zápisu do ZŠ a
jeho průběhu.
Na téma „Školní zralost“ pohovoří paní učitelka 1. třídy ZŠ.
Další částí setkání vás provede paní lektorka Markéta Novotná.
Seznámí vás se cvičebními prvky bObles, které podporují správný tělesný vývoj dítěte.
Prvky inspirují děti k pohybu, podporují upevnění svalů, udržení rovnováhy a stability.
V první části si děti samy vyzkoušejí prvky a v druhé si společně zacvičí s rodiči.
Dále vám bude doporučeno cvičení pro správný vývoj řeči.

Třetí odborně zaměřené tematické setkání všech rodičů a dětí v Mateřské
škole Lány se uskuteční
ve středu 2. 5. 2018 od 16 hodin ve třídě Sluníčka.
Téma: „VÝCHOVA BEZ PORAŽENÝCH“
Chcete najít klíč k efektivnímu rodičovství? Nevíte, jak se svými dětmi mluvit, aby Vás
poslouchaly? Máte dítě v období vzdoru?
Paní PhDr. Alžběta Michalová Vám představí koncepci a hlavní myšlenky „Výchovy bez
poražených“ a průběh a přínosy kurzu P.E.T.
Setkání se zúčastní výchovný poradce ZŠ Lány paní Mgr. Marta Matějková.
P.E.T. (Parent Effectiveness Training – trénink efektivního rodičovství) nabízí
osvědčené komunikační dovednosti, které zlepšují vztahy nejen mezi rodičem a dítětem.
Více informací o tématu můžete získat na http://www.vychovabezporazenych.cz/

Připravujeme Den Země v duchu zdravě žít a v pohodě se ve škole mít.
Vítáme pomocníky i nápady na program. Zahradní slavnost proběhne 27. 4. od 15. 00.
Více se dozvíte o akci na webu školky.

Na MŠ proběhne sběr papíru 9.-13.4.
V průběhu celého dne je možné sběr přinášet na zahradu školky. Předem děkujeme za
spolupráci.

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 odkaz na záchrannou stanici.

Více zde: http://www.zachr-stanice.cz

Naše mateřská škola je zapojena do soutěže Zelené školy – „Eko EDA“
Jedná se o sběr vysloužilých malých elektrozařízení, baterií a starých mobilů.
Naším úkolem je nashromáždit alespoň 30 mobilů a tabletů, tím se automaticky zapojíme do
speciální doplňkové soutěže - „Staň se strážcem pralesa“, kterou realizuje ZOO Praha a i
zde na děti čekají zajímavé výhry.
Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 2. 2018 do 22. 5. 2018.
Bližší informace o soutěži „Eko EDA“ a úplná pravidla soutěže naleznete na webových
stránkách:
http://www.remasystem.cz/zelena-skola/ekoeda/
Spotřebiče vložte do schránky u vchodu nebo předejte třídní učitelce či zaměstnanci školy.
Děkujeme za pomoc při sběru elektroodpadu.

PLÁN AKCÍ 2017/2018
Mateřská škola Lány
Leden
9.1. Pohádka o kuchařince, která pekla
pohádky, zumbička Berušky, Kytičky
16.1. Klaun Tú Tú, 8:30 hodin,
vystoupení v MŠ s tématem dopravní
výchovy
Zimní lesní den

Únor
5.2. Plavecká výuka "Plaváček" –
předškoláci, 9 lekcí, pondělí
13.2. Vystoupení kouzelníka v MŠ, od
9:00 hodin
16.2. Screeningové vyšetření zraku dětí
v MŠ – VIZUS
Vycházka za zvířátky v zimě - ke krmelci

Návštěva předškoláků v první třídě před
zápisem
13. 4. Zápis do ZŠ
Hop do zaječího pelíšku - akce
předškoláci a družina ZŠ
27.4. Zahradní slavnost "Den Země"

Květen
2. 5. III sekání s rodiči na téma:
„VÝCHOVA BEZ PORAŽENÝCH“
9.-10.5. Zápis do MŠ 10:00 - 16:00 hodin)
17.5.
31.5.

Březen
6.3. "Jak roste strom" - program
Čabárna, Berušky
8.3.
ZUŠ Stochov Předškoláci
13.3. "Příroda - největší stavebnice" –
program Čabárna
14.3. Setkání se zástupci ZŠ + beseda
„Využití balančních pomůcek pro
správný tělesný vývoj dítěte“ BOOBLES
18.3.
Čtení pro celou rodinu, vystoupení
Berušky, Kytičky
Jarní lesní den

Duben
3.-7.4. Škola v přírodě - předškoláci
9.-13.4. Sběr papíru
11.4. "Jak to chodí u mravenců" –
program Čabárna

Společné fotografování tříd
Závěrečné vystoupení Zumbík –
Indiánky

Návštěva předškoláků v knihovně

Červen
1.6. MDD
7.6. Poslední lekce ZUMBÍK
Klíč k písničkám - vystoupení žáků
ZUŠ Stochov
18.-22.6. Poslední školkování
19.6. Výlet předškoláků – hrad OKOŘ:
pohádka Princ Bajaja a princezna
21.6. Závěrečná besídka předškoláků
Školní výlety
Letní lesní den

Nahlédnutí do třídy Berušek
Leden a únor v Beruškách
Leden jsme si v Beruškách opravdu užili. Hned co jsme se vrátili po krásných
vánočních prázdninách, jsme si zahráli na tři krále. Vyrobili jsme si koruny a naučili se
k tomu písničku. I když v lednu nenapadl téměř žádný sníh, pomohli jsme si sami. Sníh jsme
vytrhali a vystříhali z papíru, udělali jsme si papírové koule místo sněhových a byla velká
legrace. V mateřské škole sněžilo a mohli jsme se také koulovat. Sníh byl sice z papíru, ale to
nikomu nevadilo.
V únoru jsme přivítali zimní olympiádu, vyrobili jsme si vlastní lyže a opět jsme si
pěkně zasportovali. Dokonce jsme si i rozdali olympijské medaile. Rozdíl od olympiády byl
v tom, že medaili dostal každý. Také jsme si postavili papírového sněhuláka a naučili se
několik písniček a básniček. 21. února nás také přišli navštívit rodiče. Vyslechli, co jsme se
nového naučili a také si společně s námi vyzkoušeli některé montessori pomůcky a něco si
s námi vyrobili. Viděli, jaké děláme všichni pokroky a jací jsme šikovní.
Už se ale všichni těšíme na jaro, kdy budeme moci trávit více času venku a bude pěkné
počasí.

Nahlédnutí do třídy Kytička
Zima v Kytičkách
Po vánočních prázdninách jsme si zahráli na tři krále, seznámili se s tradicí a zvykem tohoto
svátku, vyrobili jsme si koruny a naučili se písničku.
V měsíci lednu provázela děti pohádka Smolíček a jeskyňky.
Seznámili jsme se s pohádkou. Děti ji zdramatizovaly. Rozlišily dobro a zlo.
Zážitkem a vrcholem dětské fantazie bylo výtvarné ztvárnění jeskyňky, která se dětem velmi
zdařila.
V měsíci únoru nás v našem putování provázel a zavedl do světa knih náš třídní maskot
Floriánek. Navštívili jsme místní knihovnu, dokonce si i zapůjčili několik knih, které jsme si
poctivě četli. Malovali jsme podle knih Ivony Březinové, která je letos patronkou tradiční
akce v Muzeu TGM.
Další pohádka: Dědeček a koblížek se dětem velmi líbila, hlavně její vyvrcholení v podobě
nákupu surovin a poté výrobě koblih a hlavně konzumování vlastnoručně vyrobených
koblížků.
Nyní nás provází pohádka: Zvířátka a loupežníci
Tančíme a zpíváme: Pod dubem, za dubem. Loupežníkovi jsme vyrobili klobouk, procvičili
jsme geometrické tvary - kolo a trojúhelník.
Zima nás letos moc nepotěšila. Sněhu bylo pomálu, a tak jsme tradiční koulovačky, výrobu
"andělíčků" a sněhuláků moc neužili. Starali jsme se o krmítko pro ptáčky, sledovali stopy ve
sněhu, snažili se rozpoznat stopy zvířátek
a o zimě si spíše jen povídali a z každé sněhové vločky měli upřímnou radost.
Už se všichni těšíme na jaro, kdy budeme moci trávit více času venku a užijeme si sluníčka a
co nejvíce pobytu v přírodě.

Nahlédnutí do třídy Sluníček
V pondělí 18. 12. 2017 jsme se vydali do DPS s přáním
krásných Vánoc a všeho nejlepšího do nového roku.
Svou návštěvu jsme zpestřili básní a zpěvem koled.

Tak jako
každý rok i
letos jsme měli
připravený
kalendář,
přáníčko a
malý dárek.
Ale ani děti se nevracely s prázdnou.

V úterý 19. 12. jsme si po práci zašli na malé divadélko
do sousední třídy. Děti ze třídy „Kytičky“ nám
předvedly své představení „O Budulínkovi“.

Od pondělí 15. 1. až do středy 17. 1. jsme každý den podnikli cestu k potůčku pod Starým
zámkem, abychom tak lépe mohli sledovat změny v přírodě, které si pro nás zima uchystala.
V pondělí mráz, v úterý déšť a ve středu sníh. I tak jsme si všechny tři dny parádně užili.

16. 1. přijel do školky za dětmi ve svém
papírovém autě klaun TÚ TÚ. Seznámil
děti nejen s bezpečnostní dopravní
tematikou, ale i základními dopravními
předpisy. Děti už vědí, že mají mít stejně
jako dospělí v autě zapnutý bezpečnostní
pás, jak má být správně vybaven cyklista,
jak se chováme na přechodu pro chodce
apod. Děti se naučily mnoho zajímavých
věcí a se zájmem si některé situace
ztvárnily pohybem.
31. 1. nás navštívilo v odpoledních hodinách
šest dětí z druhé a třetí třídy ZŠ Lány se svojí
paní učitelkou, která s dětmi pracuje ve
čtenářském klubu. Děti nám společně přečetly
pohádku „Děda Vševěda“. Navzájem jsme si
předaly připravené dárky – záložky do knížky,
časopisy a sladkosti. Pak si děti společně
pohrály.
Ve čtvrtek 8. 2. jsme se vydali s dobrotami za
Bertou.

Nahlédnutí do třídy Soviček a Zajíčků
„Zdraví, moje tělo, přípravy na advent“
Na přelomu listopadu a prosince
si děti hrály „Na lékaře“.
Povídali jsme si o stavbě těla, o
kostech, svalech a důležitých
orgánech, o prevenci, správné
zdravé stravě,
o bolavém zoubku, otužování,
oblečení…
Děti se připravovaly na společné
vystoupení se Zajíčky „Voňavý
advent“.
Vyzdobily si třídu a šatnu,
vyráběly adventní věnec, společně připravovaly adventní kalendář,
sněhové vločky, přáníčka pro sponzory, vyráběly zápichy čerta,
Mikuláše a anděla.

„Advent, Mikuláš“
Probíhaly přípravy na vystoupení v SOKOLOVNĚ. Děti plnily úkoly z adventního
kalendáře. Také jsme se společně všichni zapojili do výroby zápichu anděla k mikulášské
nadílce. Při vycházce jsme se vydali k místnímu vyřezávanému BETLÉMU a pozorovali jsme
přípravy a vánoční výzdobu v obci. Děti vyráběly a rozvěsily po školní zahradě lojové koule a
doplňovaly ptačí krmítka.
5.12. jsme se sešli ve třídě Zajíčci, kde se všechny děti proměnily v čertíky, andílky a Mikuláše.
Děti plnily zadané úkoly a odměnou jim byla návštěva čertů, andělů a Mikuláše s nadílkou. Děti
jim zatancovaly, zarecitovaly a zazpívaly.

6.12. jsme si ve třídě ozdobili smrček, vyrobili jsme si
přáníčka a opakovali jsme si pásmo na besídku.
9.12. jsme se přenesli do vánoční atmosféry do místní SOKOLOVNY na
„Voňavý advent“. Děti zatancovaly dva tanečky - „Bílý slon a Vánoční přání“.
Odměnou jim byl velký potlesk z řad rodičů. Za svoje vystoupení dostaly zdravé mlsání - ovoce.

„Vánoční čas“
Povídali jsme si o tradicích a zvycích, vyrobili jsme si vázičky s chvojím na stolečky,
ochutnávali cukroví, sušené ovoce, sledovali jsme změny v přírodě, krátký den, dlouhou noc, jak
probíhají přípravy doma, psali jsme dopisy Ježíškovi, sušili chleba a pečivo pro koně a lesní
zvěř, vyráběli krmení pro ptactvo, pozorovali a krmili veverky, lamy…
Sledovali jsme tvořící se led na rybníce, vysvětlili jsme si, kdy a za jakých podmínek
lze vstoupit na led.
12.12. jsme se vydali na Stochov na představení – „Jů, Hele a Muf“. Děti se seznámily
s vánočními zvyky a tradicemi.
12.12. odpoledne společně se Zajíčky proběhlo „VÁNOČNÍ POSEZENÍ“ s rodiči na
třídě Berušky. Děti předvedly krátké vystoupení (básně, písně, tanečky) a s rodiči si společně
vytvořili svícen, vločku a jiné nápady dle vlastní fantazie. Nechybělo ani vánoční pohoštění.
Vyzkoušeli si s rodiči i tradice a zvyky.
13.12. proběhla na třídách „VÁNOČNÍ NADÍLKA“ za poslechu koled. Děti se těšily
z nových hraček.
15.12. jsme se sešli ve třídě Zajíčci, kde proběhla společná nadílka. Děti ochutnávaly
cukroví, zpívaly koledy u stromečku a tancovaly.

21.12. se děti ze Soviček vypravily na polodenní výlet ke krmelci a za Bertou. V lese jsme se
nasvačili, cestou sledovali stopy ve sněhu, poslouchali ptactvo, pozorovali pokácené stromy
(polomy od vichřice), házeli šiškou na cíl, klouzali se na ledu, opakovali a počítali stromy.

„Zimní radovánky, pokusy se sněhem“
V lednu jsme si v kruhu povídali, co
kdo dostal od Ježíška, který dárek nás nejvíce
potěšil…
Vyrobili jsme si koruny „Na Tři
krále“, povídali jsme si o tradicích a zvycích, o
sbírce…
Každý den při svačině doplňujeme krmítko za oknem, pozorujeme ptactvo, určujeme
dle obrázků druh. Seznámili jsme se se spisovatelkou Ivonou Březinovou a s jejími knížkami,
děti ze třídy Sovičky si vybrali k ilustraci na výtvarnou soutěž „Čtení pro celou rodinu“ knihu
„MEDVÍDEK“, kterou společně čteme na pokračování ve volných chvílích.
Doplnili a vyrobili jsme zásoby
dobrot pro ptáčky na školní zahradu.
Povídali jsme si o skupenství vody, o její
přeměně za daných podmínek,
Prováděli a sledovali jsme pokusy. Zkoumali jsme
sněhové vločky, tvary, vyrobili jsme si jinovatku
(zamrzlé okno) a sněhové vločky při VV.
Zpívali a recitovali jsme písně a básně se zimní
tematikou. Hráli jsme hru – „Na Mrazíka“. Venku
proběhla „velká koulovačka“, děti stavěly za
zámeckou zdí sněhuláky, při oblevě zkoumaly tání sněhu a ledu.
16.1. navštívil naší MŠ Klaun Tů Tů s tématem o dopravní výchově.
„Zvířátka v zimě“
Děti se seznamovaly s názvoslovím lesních zvířat, vyhledávaly zvířata v knihách a
encyklopediích, skládaly puzzle (divoké prase, srnky), hledaly cesty zvířat, přiřazovaly stopy,
práce s IT – poznávání zvířat, přiřazování, kde žijí, při PV hledání pobytových znamení,
poslouchaly a napodobovaly zvuky, chůzi, hádanky…
Na třídě Sovičky jsme pokračovali v četbě z knihy O. Březinové „Medvídek“, kde
jsme společně rozebírali povahové vlastnosti zvířat. Děti si vybíraly dle přečtených příběhů
téma VV práce do soutěže „Čtení pro celou
rodinu“.

Ekoškolka v MŠ Lány
Program Ekoškolka je na samém začátku. Nejdříve se zapojili děti, zaměstnanci a
rodiče ze tříd Sovičky a Zajíčci. Dle zájmu postupně uvítáme i zapojení dětí a rodičů
z ostatních tříd.
Dne 15.1. 2018 proběhla první schůzka oslovených rodičů, dětí a zaměstnanců MŠ.
Dospělí účastníci byli podrobně seznámeni s programem Ekoškolky, jejímž obsahem je plnění
7 kroků:
Prvním krokem bylo zvolení EKOTÝMU, rozdělení jednotlivých funkcí, včetně
vytvoření daných pravidel.

Členi Ekotýmu:
Koordinátor – Eva Jarošová
Koordinátor myšlenek – Jana Slavíková
Písmenkový redaktor – Lenka Nováková
Obrázkový redaktor – Adélka, Kája, Bára, Anetka a Míša
Zapisovatel – Lenka Jarošová
Fotograf – Eva Kostková

Ze čtyř zadaných témat ODPADY, JÍDLO, PROSTŘEDÍ ŠKOLKY, VODA, jsme si vybrali
téma PROSTŘEDÍ.
V zimním období se budeme zabývat prostředím vnitřním, později se budeme zabývat
okolím školky a jejími přilehlými prostory.
Pro vznik ANALÝZY (druhý krok) jsme si společně i s dětmi prošli prostory budovy
školky. Děti si všímaly nástěnek, výzdoby, květin, hraček, co by bylo zapotřebí změnit,
popřípadě doplnit.
Po této prohlídce děti uváděly prvotní nápady, jak prostředí vylepšit.
Informace o činnosti EKOŠKOLKY jsou na nástěnce ve vestibulu a na webu MŠ.

Příprava občerstvení

Procházka budovou

Tvoření pravidel

