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Ročník 13
číslo 4.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme rodičům za včasné platby školného i úhradu za stravování dětí.
Placení školného: měsíčně k 25. dni v měsíci na účet mateřské školy 215 949 395, po
domluvě je možné uhradit i hotově do pokladny.
Placení stravného: předem do posledního dne v předchozím měsíci u vedoucího ŠJ od 7.00
do 10.00 a od 13.00 do 14.00, inkasem z účtu k 10. dni v měsíci.

PROSBA
Důležitost vhodného a náhradního oblečení!
Žádáme rodiče o podepsání nebo označení bot a obleků, pyžámek i o označení pití značkou
dítěte. Dále se obracíme na rodiče s prosbou ohledně náhradního oblečení. Děti tráví více jak
hodinu pobytu venku. Při nepříznivém počasí se velmi snadno a rychle promáčí. Oblečení
nemá leckdy šanci proschnout a náhradní oblečení v MŠ je v omezeném množství.
Děkujeme za spolupráci.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Všechny důležité aktuality naleznete vždy na hlavní nástěnce přímo nad vstupními schody,
kde jsou umístěny informace z jednotlivých tříd a vše, co se v jednotlivých třídách děje.
Na webových stránkách školy naleznete také vše podstatné a aktuální. Máte možnost využít
konzultací s třídními učitelkami.
Předem děkujeme rodičům za shovívavost při telefonování do MŠ. Volejte nejlépe na pevnou
linku 313 50 20 31. Hovor na mobilní telefon Vám učitelka nemůže vždy při práci s dětmi
urgentně přijmout. V čase 7.30–8.30 pevnou linku bere paní Pavlíková.
Také ohlášení nepřítomnosti dítěte či oznámení nemoci je lepší zanechat na pevné lince.
Žádáme omluvenky neposílat formou SMS zprávy.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
Prázdninový provoz probíhá od 1. 7. do 15. 7.
Mateřská škola je uzavřena od 16. 7. do 14. 8.
V srpnu je mateřská škola otevřena od 15. 8 do 26. 8.
Nový školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2016
Informace k platbě stravného a školného za měsíc červenec a srpen.
Platba školného – úplata za předškolní vzdělávání pouze hotově u třídních
učitelek. Výše určena podle docházky dítěte.
Platba stravného do 25. června v kanceláři školní jídelny.

ZÁPIS DO MŠ LÁNY
Ve dnech 29. 3. a 30. 3. 2016 proběhl řádný zápis dětí do mateřské školy na školní rok
2016/2017. Kapacita předškolního zařízení je 100 dětí. Na zápis se dostavilo 35 dětí, z toho 7
dětí nemá trvalý pobyt na Lánech. Pro školní rok 2016/2017 bude vyhověno všem žádostem
zákonných zástupců, kteří mají trvalé bydliště na Lánech a požadují vstup dítěte do zařízení
k 1. 9. 2016.
Naše školka se zapojila do akce

SNĚHULÁCI PRO AFRIKU

Náš den Sněhuláků pro Afriku proběhl ve čtvrtek 25. února 2016.
Děkujeme všem, kteří se s námi zapojili.
Přispěli jsme celkovou částkou 3.400 Kč
Více informací získáte na webu:
www.kolaproafriku.cz

www.snehulaciproafriku.cz
www.facebook.com/snehulaciproafriku/

PLÁN AKCÍ
Duben
5. 4. Hop do zaječího pelíšku
15. 4. Zahradní slavnost
18. 4. Vycházka na Eko skládku
19. 4. Exkurze letiště ZS a Policie ČR
22. 4. Pohádky kolem křižovatky dopravní výchova - divadlo v MŠ
Muzeum přírodovědné LES
Květen
3. 5. Návštěva v knihovně předškoláci a žáci ZŠ
4. 5. Jarní besídka K B
4. 5. Zájezd do divadla Lampion „Proč mají sloni choboty“ Berušky, Kytičky
9.–13. 5. Emilovna – škola v přírodě
23. 5. Workshop Bylinky - Zajíčci a Sovičky
23. 5. Workshop Veselá včelka - Kytičky
Návštěva Čabárny
30. 5. Exkurze LEGO – Slunička, Zajíčci a Sovičky
25. 5. Společné fotografování tříd
Červen
1. 6. MDD na zahradě školy
2. 6. Klíč k písničkám 9.30
Školní výlety
9. 6. Závěrečná ukázka Zumbik + soutěže
13.–17. 6. Poslední školkování
Letní lesní den v jednotlivých třídách

VRCHNOST ZE
ŠKOLKOVÉHO HRADU VYHLAŠUJE

OSLAVY DNE ZEMĚ
15. 4. 2016
V PODHRADÍ MŠ LÁNY
(rozuměj na zahradě)
OD 15:30 HODIN
ČEKÁ NA VÁS:
rytířské soutěže ve znamení přírodních živlů
rytířské klání
občerstvení

Děkujeme předem rodičům za pomoc při této akci

DEN ZEMĚ
Ve třídě Kytiček se projektem „Naše Země“ budeme zabývat už od začátku měsíce dubna.
Povíme si, co všechno na Zemi máme, jak se o Zemi máme správně starat, abychom ji
zachovali a nezničili, jak třídíme odpad a jak se dá dále využívat. Poznáme, co jsou živly –
voda, oheň, země a vzduch. Povíme si o nich, vyzkoušíme si je prostřednictvím pokusů a
zahrajeme si na ně.
Na Den Země se připravíme přípravou informační tabule „oheň“, naučíme se písničky a
připravíme si vše potřebné na zahradní slavnost. A určitě se budeme těšit, že si odpoledne
spolu s rodiči pořádně užijeme!
V prvním dubnovém týdnu jsme se seznámili se Zemí. Malovali jsme si ji, skládali z víček
z PET lahví jakožto odpadového materiálu, zpívali jsme o ní a hledali jsme informace
v knížkách.

¨

Jaro ve třídě Sluníčka
Děti ve třídě Sluníčka vítají jaro a těší se na oblíbené roční období. Téma "Jarní zpívání", v rámci kterého
jsme zpívali píseň „Jaro letí“, naučili se báseň „Březen“, malovali klíč k jaru a těšili se z prvních jarních
kytiček, které jsme s velikým úsilím hledali v zámeckém parku, se dětem velmi líbilo.
Velikonoce jsme oslavili 14 denním projektem "Velikonoční zajíček", kdy se děti učily o
zvycích a tradicích, které patří k těmto svátkům. Tvořili jsme velikonoční květináč, seli
řeřichu a vyráběli jsme velikonoční zápich. Také jsme malovali kraslice a vyráběli přání, které
děti předaly svým rodičům na jarní besídce.
Děti se naučily velikonoční koledu, taneček "Vajíčko" a ještě velikonoční dozvuk proběhl na
již tradiční akci MŠ ve spolupráci se ŠD při ZŠ Lány a to "Hop, zajíčku, do pelíšku!“ Děti si s
kamarády ze školní družiny zasoutěžily a dověděly se spoustu informací k velikonočním
svátkům. Na závěr se i tvořilo a zdravě mlsalo aktuálně k tématu, a to sladkou mrkvičku.
Děti se zúčastnily zábavné besedy o dopravních
prostředcích, kde je nejvíce zaujaly autentické modely
záchranářských vozů.
Navštívili jsme ZUŠ v Novém Strašecí, kde si mohly děti
vyzkoušet jednotlivé aktivity v oboru hudebním,
výtvarném, pohybovém a dramatickém. Nejvíce se dětem
líbilo, že mohly zasednout za bubny, chopit se paliček a
zahrát si osobně. Taneční sál zase nejvíce zaujal děvčata,
kde si mohla představit, že jsou baletky. Malování klauna
a společná koláž, kterou jsme si mohli odnést s sebou do
školky, se také zdařila.
.

DEN ZEMĚ
Nyní se celá školka připravuje na oslavu Dne Země. Projekt je naplánován jako celoměsíční.
Budeme třídit odpad, navštívíme EKO skládku, sběrný dvůr a budeme se připravovat na
vyvrcholení celého projektu. Na zahradní slavnosti Den Země (viz pozvánka výše) se z dětí a
rodičů stanou rytíři a budeme se snažit v různých disciplínách ochránit naši Zemi, aby zůstala
krásná ještě mnoho let. Na závěr slavnosti vystoupí rytířská skupina a ukáže dětem opravdové
umění šermu.

Jaro u Soviček a Zajíčků
V předjaří jsme s Pastelkou prožívali téma
ČAS PRO ŠKOLIČKU PĚŠÁKA.
Chodit pěšky (být pěšákem) je pro dospělé i pro děti
nejpřirozenější způsob pohybu. Pobyt v přírodě, její
poznávání, putování „od někud někam“ a za „něčím“ je
velice prospěšná věc pro zdraví i pro naše hlavičky.
V březnu jsme společně přivítali první jarní den. Po
dlouhé zimě je čas pořádně protáhnout tělo. S jarem začíná
nová turistická sezóna, a tak se turistické cesty zaplní velkými i malými
„pěšáky“.
Než se vydáme na první jarní výpravu, vyprávěli jsme si, jaké oblečení je vhodné, co
by měl obsahovat turistický batoh, jaká svačina je vhodná, důležité je také dostatek tekutin a
pohodlná obuv.
V měsíci dubnu probíhá s Pastelkou ČAS PRO DOMÁCÍ A UŽITKOVÁ ZVÍŘATA.
Patří ke zvířatům, která žijí společně s lidmi. Jejich předkové kdysi žili jako divoká
zvířata volně v přírodě. Některá se k člověku přidala dobrovolně, jiná si našel sám člověk.
Jsou mezi nimi i taková zvířata, která člověk zkrotil, ochočil a přizpůsobil svým potřebám.
Patří mezi ně například krávy, ovce, koně, prase domácí, ale i slepice, krůty, kachny, husy a
domácí králíci.
Každé z nich je jinak užitečné. Dávají lidem maso, mléko, vlnu, vejce. Člověk i
některá zvířata krotí a cvičí k určitým účelům (např. kůň – sportovní, společenské a zdravotní
využití).
Navštívíme usedlost rodiny Norkových, kteří chovají domácí zvířata. Zde si
vyzkoušíme péči o některá domácí zvířata a svezeme se na koni.

DEN ZEMĚ
Měsíc DUBEN je také zaměřen na Den Země. Naše třídy budou jeden týden věnovat
VODĚ, ZEMI, VZDUCHU, OHNI.
Ve vestibulu MŠ naše třídy prezentují VODU. Povídali jsme si o skupenství vody, o
její potřebnosti pro lidi, zvířata a přírodu, pro planetu Zemi, v jaké podobě se v přírodě
vyskytuje. Vysvětlovali jsme si koloběh vody dle obrázků a písně Pramínek, poslouchali
zvuky vody, hovořili o nedostatku vody, vyráběli „kapičky“, rytmizovali říkadla, probíhaly
pokusy s vodou, poslouchali jsme příběhy…
Také jsme rozebírali důsledky nedostatku a nadbytku vody (sucho x povodně).
Zaměřili jsme se na šetření vodou, využití dešťové vody, ochranu pramínků, studánek,
potůčků, rybníků, řek, moří a oceánů.

Jaro u Berušek
Třída Berušek navštívila v předvelikonočním čase obyvatelky DPS Lány. Děti připravily pro
obyvatelky velikonoční dárky, popřály jim krásné Velikonoce a také je pozvaly do mateřské
školy. Babičky se v rámci oslavy Dne matek přijdou podívat na besídku.

Velikonoční nálada panovala i ve třídě samotné. Děti malovaly velikonoční kraslice, tvořily
přání a nezapomněly nazdobit i samotnou třídu.

DEN ZEMĚ
V prvním dubnovém týdnu jsme se již věnovali oslavám Dne Země. S dětmi jsme si povídali
o naší planetě a o tom, co potřebujeme k životu na ní. Všechny důležité podmínky pro život
na Zemi jsme si demonstrovali na drobných pokusech.
Sílu slunečních paprsků jsme si dokázali rozpuštěnou čokoládou za oknem a nerozpuštěnou
ve stínu. Dále jsme zkoušeli, co unese voda a co se potopí, také jsme zjišťovali, co se stane
s namočeným papírem. Na školní zahradě jsme si pak na záhonku i mimo něj prohlédly různé
odstíny půdy, zjistili jsme, z čeho se půda skládá, kdo v ní žije (našli jsme mravence a žížalu)
a v co se změní suchá půda, když do ní nalijeme vodu. Vzduch, potažmo vítr, jsme si navodili
foukáním do peříček, která se nám rozlétla po celé třídě.

Po přečtení příběhu „Den Země“ děti také vymyslely, jak tento významný den oslavit. Pokud
jste zvědaví, co napadlo vaše děti, přijďte společně s nimi na oslavu Dne Země, určitě se svou
prací a svým nápadem rády pochlubí.

