ZVONEČEK
Informační občasník Mateřské školy Lány
Ročník 12
číslo 3.
Zápis 2015
Na zápis ve dnech 19. 3. a 20. 3. se dostavilo 39 žadatelů o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
Pro školní rok 2015 / 2016 k 1.4. 2015 bylo přijato 29 dětí, ostatním žadatelům bohužel
nebylo vyhověno z důvodu plné kapacity školy. Mateřská škola přijímá děti celoročně, podle
uvolněných míst v kapacitě školy. I v příštím roce bude zachována kapacita školy 100 dětí,
Provoz školy bude zajištěn i v odloučeném pracovišti. Někteří rodiče mají zájem o zařazení
svých dětí do tříd s environmentálním programem. V měsíci červnu se uskuteční schůzka
zákonných zástupců, kteří mají o tento druh předškolní vzdělávání zájem. Zde se dozví více o
organizaci i výchovně vzdělávacím třídním programu v EKO třídách. Datum schůzky pro
zájemce bude včas upřesněn.

Oslava MDD
Dopolední program pro děti k MDD proběhne v mateřské škole 1 6. 2015 od 8:00 do11:00
hodin. Připravený program se uskuteční v jednotlivých třídách a následně společně na zahradě
školy. Ve třídě na děti bude čekat slavnostní svačina, kterou si samy nachystají, a dozví se,
další slavnostní program. Poté se všechny třídy sejdou na zahradě, kde se rozdělí do
soutěžních družstev. V těchto týmech budou plnit zábavné a dovádivé soutěže v duchu ptáčků
zpěváčků stejně jako v loňském roce.

Prázdninový provoz
Mateřská škola Lány bude OTEVŘENA:
1. července do 10. července a 17. srpna až 21. srpna
Mateřská škola Lány bude UZAVŘENA:
11. července až 16. srpna
22. července až 31. srpna
Začátek nového školního roku v úterý 1. září 2015.

Provoz MŠ o prázdninách se nemění - 6.30 hod. až 17.00hod.
Přihlášení dětí je závazné. Školné ani stravné se nevrací.
Úhradu stravného za prázdniny je nutné zaplatit u paní Sakové do 25.6.2015
Školné o prázdninách platí pouze děti, které jsou přihlášené na prázdninový
provoz,hotově do pokladny školy.

Nutno zaplatit do 25. 6. Neplaťte přes účet!!!
Rozdělení dětí do tříd a jejich značky ve školním roce 2015/2016 se dozvíte v "přípravném"
týdnu (poslední týden v srpnu).

Vyúčtování z fondu SRPDŠ
Přehled akcí, kterých se účastnily vaše děti, podrobný rozpis a konkrétní částky (zda máte
jejich přeplatek, či nedoplatek) se dozvíte v druhé polovině června po skončení všech akcí a
vyúčtování.

Dodržování školního řádu - předávání dětí
Opět se na vás obracíme kvůli dodržování (nedodržování?) školního řádu. Dle školního řádu
je povinností osob doprovázejících dítě do MŠ předat dítě učitelce přítomné ve třídě. Není
přípustné, aby děti chodily do tříd samotně. Nejde o bezvýznamný výmysl, ale o bezpečnost
vašich dětí.

Poděkování a zároveň prosba o pomoc
Rádi bychom poděkovali všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli mateřské škole.
A protože bychom rádi neusnuli na vavřínech a je stále co vymýšlet a opravovat, obracíme se
na dobrovolníky s další prosbou o pomoc školce ohledně úprava přístupové cesty
Uvítáme materiál na výtvarné a pracovní činnosti (látky, dřívka, zajímavý zbytkový
materiál…), obaly od kindervajíčka, starší šátky, starší bílá prostěradla, papíry na kreslení.
Předem děkujeme
Plán akcí
Duben
14.4.Návštěva v ZŠ – společné sportování dětí z 1. třídy a třídy Sluníček
9.4 Jarní hraní ve spolupráci ŠD a předškoláků „Hop, zajíčku, do pelíšku“
10.4. Do MŠ zavítá divadlo s pohádkou
20.4. Výlet Sklárna Nižbor (Sluníčka)
24.4. Klíč k písničkám - koncert
27.4.-1.5. Škola v přírodě (třída Soviček a Sluníček)

Květen
14.5. Bavíme se s Cecilkou
6.5. Vystoupení dětí pro DPS – Den matek
16.5. Slavnost MŠ k výročí
26.5. Školní výlet Sluníčka
28.5. Den otevřených dveří v MŠ k výročí MŠ
Červen
1.6. MDD na zahradě školy
2.6. Fotografováni dětí – společné třídní foto
Dopolední návštěva žáků z osmé třídy (třída Sluníčka, Sovičky)
Společné hraní na zahradě dětí z MŠ a Domečku
15.6 - 19.6. Poslední školkování (předškoláci)
18.6. Závěrečná besídka předškoláků
29.6. Polodenní pěší výlet - Obůrka

Sovičky a Zajíčkové vítají jaro.
První jarní sluníčko vylákalo děti ze třídy Soviček a Zajíčků na školní zahradu. Děti si
zde připravily záhonek na výsadbu semínek ředkviček, mrkve a hrášku. Společně si
zopakovali zahradní náčiní a nářadí, prohlédli semínka, přečetli jsme návod, kdy a jak se sází,
co všechno potřebují ke svému růstu.
V rámci pokusu jsme část zasadili do pařníku a zbytek na záhon. Vše jsme řádně zalili.
Také jsme sázeli do kelímků osení k blížícím se velikonočním svátkům. Třída Zajíčků
si namalovala kraslice a vyrobila beránková přáníčka. Třída Soviček si vyrobila zápichy se
slepičkou a kuřátka.
Společně jsme si povídali o tradicích a zvycích Velikonoc a naučili jsme se báseň
názvem Zaječí koleda z příběhu skřítka Ostružinky.

Jak Sluníčka prožila Velikonoce
„Jsme předškoláci. Ve školce se už dlouho
neohřejeme, a tak se snažíme stihnout ještě
spoustu věcí. V týdnu před Velikonocemi
jsme měli

hodně napilno,

proto

jsme

s velikonočními přípravami začali už týden

před. Vyzdobili jsme si třídu, trochu i šatnu,
naučili

jsme

se

velikonoční

taneček,

nabarvili jsme si vyfouknutá vejce, prý se
jim říká poucha - to nás docela rozesmálo a připravili jsme si velikonoční přání, která
jsme dodělali o modré pondělí. Jo, to byla
další věc, která nás rozesmála tak, že jsme se smáli ještě dlouho potom. Víte, jak vtipně jsou
pojmenovány dny před Velikonocemi? My už asi
ano, a ze všeho nejvíc nás zaujalo otevírání země
a vydávání pokladů o Velký pátek, asi nějaký
taky zkusíme najít. A taky nás dost zarazilo, že
Ježíšek, kterej nám nosí dárky, je ten samej pán,
okolo kterýho chodíme na náměstí. Tak jsme se
hned
ptali,
jak je to teda možný, že nám i tak nosí dárky, a až
Velký pátek nám to vysvětlil. Ale proč že jsme to
měli napilno? No, o to modré pondělí jsme měli
plavčo

–

už

předposlední, a to
nás docela mrzí, ale
i tak jsme stihli kromě přání vyrobit i krásná vajíčka na

společnou nástěnku. A o žluté úterý jsme byli
v Základní umělecké škole Nové Strašecí. Byli
jsme si vyzkoušet, kdo z nás bude příští
Beethoven, van Gogh, nebo třeba Harapes.
Potom, co jsme se celí mokří vrátili, jsme ještě
stihli dokončit velikonoční vajíčko z provázků –
teda to druhé. Z prvního vzniklo něco, co
vajíčko teda rozhodně nepřipomínalo. Ve středu
– tu škaredou – jsme se ale už zase vrátili k Velikonocům. Vyrobili jsme si zajíčky do
květináčů, které jsme si odnesli domů, to máme rádi, když si náš výrobek můžeme vzít hned
domů, a ne až někdy jindy a příště. Jo, a taky jsme se naučili novou hodovačku, snad si na ni
v pondělí vzpomeneme. No a pak jsme hráli různé hry s vajíčky na zahradě. Různě jsme je
kouleli a točili, taky házeli a vlastně všelijak jsme
s nimi blbli. Asi nejvíc nás bavilo, když jsme si je
navzájem schovávali. Taky jsme nezapomněli na
apríl a hlavě paní učitelky jsme často napálili. Taky
jsme se byli podívat na právě otevřené stanici
lánského metra. O zelený čtvrtek jsme snědli
zelenou zeleninu – nejdřív jsme teda hromadně křičeli fuj, ale to jen do té doby, než nás
napadlo, že i okurka, kterou máme dost rádi je vlastně zelená. Taky jsme šli popřát hezké
Velikonoce babičkám do toho domečku vedle pana
doktora. Už tam chodíme tři roky a dobře se s nimi
známe. Vždycky nás rády vidí a říkají nám, jak jsme
šikovní. I letos jsme na ně mysleli dopředu a při
vyrábění jsme vždycky udělali i něco pro ně, tak to
tam budou mít
o ty Velikonoce hezký. Taky jsme je pozvali k nám do
školky. Vždycky jim ukážeme, co jsme se naučili, a ony
nám zatleskají. To nás ale ještě čeká, to bude až ke Dni
matek. Taky nás dost překvapilo, že ve velikonočním
týdnu napadl sníh, ale pak jsme si vzpomněli, že když
jsme byli Berušky a Motýlkové, sníh byl o Velikonoce
také, tak uvidíme, jak to bude příští rok, ale to už my budeme ve škole, tak vám to třeba
vzkážeme po ostatních dětech. Teď už nás zase čeká nějaká práce, tak končíme. Páá.“

Velikonoce v Kytičkách
O svátcích jara jsme si povídali ve 2 týdnech a to na téma:
Pletu, pletu pomlázku a Velikonoce – svátky jara.
Nejdříve jsme si přiblížili, co to vlastně Velikonoce jsou, proč je slavíme a jak.
V motivačním kruhu jsme se dozvěděli o typických lidových zvycích a tradicích, ale také
hlavně, co je to koleda, pomlázka, kraslice a jak slavíme tyto svátky doma.
Namalovali jsme si pomlázku, kterou jsme ozdobili barevnými stuhami, stříhali a malovali
vajíčka a zdobili je peříčky.
Děti umí novou koledu, hrály pohybové hry: Vajíčka se kutálejí, Z hnízda do hnízda,
vajíčka a poslechly si příběh „Jak šlo vejce na vandr“.
Domů si děti odnášely velikonoční přáníčko a kytičku z ruličky s vajíčkem obaleným v máku
což děti velmi bavilo a mák byl opravdu všude).
Kluci se už moc těší, jak děvčata z Kytiček přijdou domů „vyšupat“ s pěknou koledou a
odměnou jim bude malované vajíčko, nebo nějaká ta sladkost.

Velikonoce v Beruškách
Ve třídě Berušek se děti těšily a vítaly jaro. Umí řadu lidových písničky. Děti rády zpívají u
piana a doprovázejí písničky na hudební nástroje. Baví je nové techniky při kreslení,
malování. Velice se dětem podařilo malování na hedvábí. Na obrázky a výkresy dětí se
můžete brzo těšit. V květnu připravujeme na Slavnosti Mateřské školy Lány velkou výstavu
výtvarných prací . Obracíme se na Vás, zda nemáte doma materiály, fotografie, které se váží
k historii školky, nebo něco vypovídají o Mateřské škole na Lánech.
Předem děkujeme za zapůjčení fotografií, materiálů na výstavu o mateřské škole.
Leták na obě akce je přiložen k tomuto číslu Zvonečku.
Srdečně Vás všechny zveme a těšíme se na společné setkání.
Děti a zaměstnanci MŠ Lány

