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Informační občasník Mateřské školy Lány
Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků v kruhu rodinném
a do roku 2016 hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.

ŠKOLNÉ - ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ ZA ROK 2015
Z důvodu účetní uzávěrky na konci kalendářního roku žádáme zákonné zástupce dětí o
včasnou úhradu školného za kalendářní rok 2015. Prosíme, aby školné bylo na účet školy
vloženo do konce kalendářního roku. Vzhledem k vánočním svátkům doporučujeme
platbu/platby provést do 23. 12. 2015. Předem děkujeme za dodržení termínu.

STRAVNÉ
Termín úhrady zálohy na měsíc leden 2016 je nutné provést v týdnu od 16. 12. do 22. 12.
2015. Netýká se zákonných zástupců, kteří mají zřízenou platbu stravného inkasem.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
V OBDOBÍ OD 23. 12. 2015 DO 3. 1. 2016 BUDE MŠ Z DŮVODU VÁNOČNÍCH
PRÁZDNIN UZAVŘENA.
Provoz MŠ před vánočními svátky je do pátku 22. 12. 2015. Po vánočních svátcích se znovu sejdeme
v pondělí 4. 1. 2016.

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
Přidejte se k nám. Celý adventní čas budeme společně ve vestibulu MŠ tvořit velký betlém.
Na nástěnce bude připraven základ a vaším úkolem bude doplnit do betléma postavičky, které
přišly pozdravit Ježíška. Figurky budou k dispozici pod nástěnkou, doma je dotvoříte (podle
návodu) a své fantazie. Hotové postavičky předejte třídním učitelkám. Ve třídě děti ukáží
kamarádům, jak postavičku dotvořily a společně ji umístí do Betléma. Tak ať má Ježíšek
radost, a nás všechny vítá příjemně vyzdobená vstupní hala školky!

PLÁN AKCÍ
Září
1.9.–4. 9. Mámo, táto, pojď si se mnou
hrát – týden zvykání ve školce
1. 9. Třídní schůzka Berušky
3. 9. Třídní schůzka Sluníčka, Kytičky,
Zajíčci, Sovičky
15. 9. Beseda na téma „Mluví naše děti
správně – logopedie“
30. 9. Hudební vystoupení "Farma" – L.
Helligerová od 9:00 hodin
Říjen
9. 10. Drakiáda 2015
13.10. Bramboriáda - soutěže
předškoláků s žáky ŠD
21.10. O hloupém Honzovi – divadlo v MŠ
od 8:30 hodin
27. 10. Podzimní brigáda - "Zavírání
zahrádky" od 15:00 hodin.
31. 10. Sázení lípy v zámeckém parku
Listopad
10. 11. Fotografování v MŠ (sada cca za
250 Kč) od 8:00 hodin
Podzimní lesní dny
28. 11. Vystoupení Sluníček při rozsvícení
stromu před OÚ Lány
Prosinec
4. 12. Návštěva Mikuláše s čertem v MŠ spolupráce s žáky ŠD při ZŠ Lány
12.12. Voňavý advent – vystoupení
Sovičky a Zajíčkové
15. 12. Vánoční posezení od 15:30 hodin –
Berušky a Kytičky
16. 12. Vánoční posezení od 15:30 hodin –
Sluníčka, Sovičky, Zajíčci

Mateřská škola Lány
Leden
5.1. Koukají na nás správně - Vizus
11.1. Ukázková hodina předškoláků +
beseda se zástupci ZŠ + beseda s
psychologem
12. 1. Zumba s Včelkou Májou - písničky
z večerníčků - Berušky
27. 1. Workshop Čokoládový sen –
Sluníčka
Zimní lesní dny
Návštěva předškoláků v první třídě
před zápisem
Únor
1.2. Plavecká výuka „Plaváček“
předškoláci ( pondělí - 9 lekcí)
5.2. Zápis dětí do ZŠ
23. 2. Rodina Palečkova aneb jak vyzrát
nad bacily - divadlo v MŠ
Vycházka za zvířátky v zimě /podle
počasí vycházka ke krmelci /
Březen
29.3. – 30.3. Zápis do MŠ
od 13. 00 do17.00 hod.
Jarní lesní dny
Duben
22. 4. Pohádky kolem křižovatky dopravní výchova - divadlo v MŠ
Květen
23. 5. Workshop Bylinky - Zajíčci a
Sovičky
23. 5. Workshop Veselá včelka - Kytičky
Návštěva Čabárny
Červen
1. 6. MDD na zahradě školy
Školní výlety
13. -17. 6. Poslední školkování
Letní lesní den v jednotlivých třídách

Pozvánka na vánoční besídky
Srdečně Vás zveme na vánoční posezení, která se budou konat 15. a 16. 12. 2015 (viz plán
akcí). Připraveno je vystoupení dětí a vánoční dílna. Zde si každý bude moci vyrobit vlastní
vánoční dekoraci z velké šišky, která pro vás bude připravena. K dispozici budou i drobné
ozdobičky, zájemci si mohou donést vlastní.

Kroužky
V mateřské škole probíhají ve školním roce 2015/2016 tyto kroužky a aktivity:
Metoda dobrého startu – čtvrtek - v rámci výchovně vzdělávacího procesu se jí účastní
všechny předškolní děti
Kroužek logopedické prevence – pondělí – docházka na základě doporučení logopedického
asistenta a zájmů rodičů.
Výtvarná dílna – pondělí – ve výtvarné učebně v MŠ Lány
Výuka anglického jazyka – Mortimer – pondělí – v jazykové učebně MŠ Lány
Výuka anglického jazyka – paní Burgerová – pátek - v jazykové učebně MŠ Lány
Sportovní přípravka – úterý a čtvrtek – v tělocvičně ZŠ Lány
Keramika – pondělí – prostory ZŠ Lány
Zumbík – čtvrtek – ve třídě Kytičky

Poděkování účastníkům podzimní brigády
Na tomto místě bychom rádi poděkovali paní Válové, paní Vlkové a panu Gottwaldovi za
pomoc při podzimní brigádě na zahradě školy. Děkujeme i ochotným tatínkům, panu Válovi,
Králíčkovi a panu Tesaříkovi za složení plachty tee - pee Ve většině případů se vyjmenování
pomocníků vyhýbáme, abychom na nikoho nezapomněli...vzhledem k letošní „neúčasti“ na
brigádě si vyjmenování pomocníků dovolit můžeme.

Mateřská škola Lány slavila
Rok 2015 byl pro všechny děti, rodiče a zaměstnance v mateřské škole rokem oslav
narozenin naší mateřské školy. U této příležitosti jsme vydali výroční občasník MŠ.
Uspořádali jsme několik společných akcí. Podařená byla v květnu oslava 120. výročí založení
první opatrovny v Lánech a 40. výročí Mateřské školy v Lánech. Dětský zpěv a zasloužený
potlesk pro nejmenší účinkující zazníval z oken místní sokolovny. Dále následoval Den
otevřených dveří a beseda o historii mateřských škol na Lánech.
Závěrečnou tečkou za oslavami byla 31.10. společná vycházka do zámeckého parku a
zasazení lípy MŠ Lány.
Touto cestou děkujeme všem, kteří se podíleli na oslavách mateřské školy za jejich
pomoc a spolupráci.
.

Nahlédnutí do tříd

BERUŠKY – LESNÍ DNY
Ve středu 9. 9. jsme se vydali na
svůj první lesní den. Byla to naše
úplně první vycházka mimo
mateřskou školu a první chůze ve
dvojicích. Naše cesta nás zavedla
ke stromu jírovec maďal u Muzea
T. G. Masaryka, který jsme si
vybrali jako objekt našeho
pozorování po všechna čtyři roční
období. Cesta to nebyla dlouhá a
zvládli jsme ji na jedničku. Štrúdl
jsme byli pořádný, šlo nás všech 24
berušek. A co jsme viděli? Strom
plný zelených listů a ježků, ve
kterých se stále ještě schovávají
nedozrálé kaštánky. Už se těšíme na
podzim, až si nějaké nasbíráme.
V pátek 9. 10. jsme se vydali s košíčkem na svůj
druhý lesní den. Chůze ve dvojicích nám už nedělá
žádné velké problémy, a tak jsme za chviličku byli
na místě. A co jsme viděli? Listy stromu už
prakticky nebyly vůbec zelené, ale hnědé a žluté.
Pod stromem ležela spousta slupek od kaštanů a
sem tam nějaký ten kaštan. Kaštany jsme posbírali
a s plným košíčkem jsme se vydali opačnou cestou
nazpátek. Odpoledne jsme si pak
ukázali, jak se vyrábějí zvířátka
z kaštanů.

SOVIČKY

ZAJÍČCI

V září jsme se zaměřili na
ČAS SKLIZNĚ, kde si léto
„podávalo ruku s podzimem“.
Na
polích
se
sklízeli
brambory, v ovocných sadech
a
zahradách
dozrávalo
podzimní ovoce. Některá
zvířata se začala připravovat
na zimu (veverka obecná,
ježek západní…).
V říjnu jsme se zaměřili na
ČAS
PRO
LISTNATÉ
STROMY.
Stromy
jsou
„zelení obři“, žijí mnohem
déle než jiné rostliny a
živočichové, někdy i několik set let. Každý strom vyroste z docela malé sazenice nebo z maličkého
semínka. Začalo se ochlazovat a zkracují se dny. Stromy se také připravují na zimu - shazují listy (v
zimě by neměly dost vody a stejně by uschly). Předtím, než spadly, tak se nám předvedly
v nádherných barvách (žluté, červené, hnědé, oranžové…).
Dne 19. 10. jsme se vydali v rámci podzimního lesního dne k JÍROVCI MAĎALU (ke kaštanu, u
kterého budeme pozorovat změny v různou roční dobu). Děti se učí vnímat přírodu, která je obklopuje,
snažíme se rozvíjet pocit sounáležitosti s ní. Seznamují se s ekosystémem les, se zvířaty
a
rostlinami, které se v lese vyskytují. Podnikáme vycházky do blízkého lesa, do zámeckého parku, za
kasárny…
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.

Dne 26. 10. Jsme využili hezkého podzimního dne a vydali jsme se k OBŮRCE za divočákem
Bertou. Děti v předešlých dnech nasbíraly jablíčka a kaštánky, na kterých si Berta pochutnala.
V měsíci listopadu probíhá ČAS PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY. Není snad na světě kluk nebo
holka, kdo by nechtěl mít doma nějaké zvířátko. Je jich řada a všechna nám mohou rozvíjet smysl pro
odpovědnost, protože MÍT DOMA ZVÍŘÁTKO je VELKÁ STAROST a odpovědnost. Když s námi
bydlí naše zvíře, naučí nás, jak se má pečovat o někoho slabšího, někoho, kdo potřebuje naši péči a
lásku. Starejme se o něj, jak nejlépe umíme, a hrajme si s ním. Nezapomínáme, že každé zvíře
potřebuje něco jiného, ale všechna potřebují velkou péči, kterou jim musíme poskytnout. Dopřejme
našemu domácímu mazlíčkovi hezký život. Zvíře není věc, ale živý tvor.
Navštívíme chov domácích zvířat v rodině Magdalény Norkové, kde si vyzkoušíme péči o některá
domácí zvířata a mazlíčky.

ŘÍJEN VE TŘÍDĚ KYTIČKY
V Kytičkách jsme se první říjnový týden nechali inspirovat posvícením. Více o této lidové
tradici jsme se dověděli z knížky „Chaloupka na vršku“. Společně jsme obhlíželi, jak se u
rybníka rozrůstají kolotoče a jiné atrakce. „Napekli“ jsme plno koláčků z modelíny, papíru a
barev, zdobili perníková srdce z pouti a hledali koláčkům správné poloviny.
Na zahradě mateřské školy
jsme si upravili „kytičkový“
záhonek a zasadili na něj
jahůdky, na které se už teď moc
těšíme. Poctivě si svůj záhonek
zaléváme.

V dalším říjnovém týdnu jsme si povídali o ptáčcích a o tom, co dělají na podzim. Vyrobili
jsme vlaštovky a posadili je na dráty tak, jak se připravují na odlet do teplých krajin. Hráli
jsme si na ptáčky, hnízda a ochraňovali svá vajíčka.
Letí dráček! I třída Kytiček se celý týden pečlivě
připravovala na nadcházející Drakiádu. Připravili jsme si
dráčky na vypouštění do světa a všelikými způsoby jsme
skládali dračí ocas – hledali jsme barvy, rýmy a skládali
mašličky. Díky pohádce jsme zjistili, že i pouštění draků
má u nás dlouhou tradici.

Voňavý a chutný byl týden poznávání ovoce a zeleniny, které jsme poznávali všemi smysly.
Také jsme si vyzkoušeli spolehnout se sami na sebe při plnění jednoduchého úkolu – přinést
do školky jeden kus ovoce či zeleniny. A jak pyšné na sebe děti byly po splnění úkolu ☺.
Zasadili jsme si žalud a budeme pozorovat, jak nám vyklíčí a poroste.
Poslední říjnový týden věnujeme plodům podzimu, které úspěšně celý podzim sbíráme ať
pro hry a tvoření ve školce, nebo pro zvířátka na zimu. Však maminky vědí podle obsahu
našich kapes, co všechno venku najdeme…

Ochutnali jsme šípkový čaj, který jsme si sami uvařili ze šípků nasbíraných na vycházce.

SLUNÍČKA
Naplánovaná akce Drakiáda nás inspirovala k týdennímu plánu s názvem: Pouštíme draky
Nejdříve jsme si o zvyku pouštění draků povídali v komunikativním kruhu, zhlédli jsme
spoustu informací i obrázků na interaktivní tabuli a celý týden se nesl v duchu příprav na
„Drakiádu“.
Vytvořili jsme si dráčka pomocí mačkání krep. papíru a skládání harmoniky. Vyrobili jsme
společnou koláž z přírodnin, naučili se novou píseň“ Není drak jako drak“. Také jsme
vypracovali grafické cvičení na téma - dokreslete draky, které pomáhá při přípravě dětí do
školy. Připravili jsme si papírového dráčka, kterého mohly děti připevnit k balónku na letišti,
kde se konala Drakiáda, a vypustit jej do světa.
Hned další týden nás čekala ve spolupráci se ŠD další akce, a to Bramboriáda a náš týden
jsme nazvali: Kopu, kopu brambory.
Rozhovory, informace, obrázky, zajímavosti a osobní zkušenosti s bramborou se prolínaly
celým týdnem. Naučili jsme se báseň „Stará brambora“, vystřihovali jsme pytel brambor, do
kterého jsme otiskávali skutečnou bramboru. Zkoušeli jsme vázat uzel i tkaničku z provázku
na pytli, grafický list byl také o bramborách, s bramborou jsme cvičili a Bramboriáda se
dětem také velmi líbila. Odpoledne plné soutěží, poznatků a tvoření si užily a odměnou jim
byl teplý čaj a pečená brambora v alobalu, která dětem velmi chutnala. K bramboře mohly
přikusovat mrkvičku, kterou samy vypěstovaly děti ze školky.
Sluníčka velmi ráda navštěvují zámecký park a po vlně houbaření, začínáme sbírat podzimní
přírodniny ke tvoření, výzdobě i hře. Sběr kaštanů, šípků a listů k vylisování děti velmi baví.
Děti se začínají ptát, kdy vyrazíme s Rákosníčkem na Pánovku v rámci lesního dne. Čekáme
na vhodné počasí a určitě brzy vyrazíme.

