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Informace k provizornímu provozu po dobu rekonstrukce MŠ Lány

Zahájení stavebních prací duben 2012 s termínem dokončení v říjnu 2012. Děkujeme
rodičům za pochopení situace a vstřícné jednaní ohledně přihlášení dětí k docházce v době
rekonstrukce školy. Provoz pravděpodobně od 15. června do 15. září 2012 bude probíhat v ZŠ
Lány v učebně výtvarné výchovy a chemie. K dispozici dětem bude šatna a hygienické
zařízení v přízemí. Výdejna obědů po dobu rekonstrukce bude zřízena v sále nad hospodou
Narpa. Podrobné informace obdrží zákonní zástupci, kteří mají přihlášené své děti k docházce
v termínech 15.6. - 30.6., 9.7. – 20.7., 20.8. – 30.8., 1.9. – 15.9.
Vynasnažíme se zajistit dětem i v náhradních prostorech odpovídající péči a pestrou výchovně
vzdělávací nabídku výchovné práce.

Oznámení
Sběr PET lahví a víček bude ukončen koncem měsíce března. S opětovným sběrem začneme
v měsíci říjnu. Děkujeme za účast – plastových lahví a víček se sešlo opravdu velké množství!

Upozornění pro rodiče ohledně hraček v mateřské škole
Žádáme rodiče, aby pečlivě zvážili, jaké hračky si s sebou nosí děti do školky. Drobné hračky
typu lego panáčků, miniaturní hračky z kinder vajíček, malá zvířátka apod. se hledají
nesnadno a především z bezpečnostních důvodů nejsou vhodné. Zvažte také velikost a
množství přinesených hraček. Těžko pak rozlišujeme hračky z domova a ze školky. Na spaní
se doporučují tzv. „měkké“ hračky typu plyšáků. Občas mají děti problém vejít se s „
mazlíkem“ na lehátko. Plyšové hračky ze školky z hygienických důvodů dětem na spaní
nepůjčujeme.

Pyžámka, podepisování, zubní hygiena
Děti si na odpočinek na lůžku nosí pyžámka nebo tričko, které se (většinou v pondělí)
odevzdá do zelených košíků ve vestibulu MŠ. V pátek si děti pyžámka berou na vyprání
domů (každý pyžámko najde ve svém osobním košíčku v šatnách). Přimlouváme se také za
podepisování oblečení, především u menších dětí. Čištění zoubků po obědě je dobrovolné, ale
většina dětí tak činí již automaticky a velmi ráda. Jen občas doneste dětem novou zubní pastu
a vyměňte kartáček.

Nemocnost u dětí
Děti nedoléčené nebo s příznaky onemocnění do dětského kolektivu nepatří.
Buďte ohleduplní a zodpovědní i k ostatním dětem. Onemocnění dítěte a jeho omluvu stačí
oznámit v MŠ telefonicky.

Nové informace
Čtěte a sledujte informace na nástěnkách, zajděte na webové stránky MŠ, na stole ve
vestibulu jsou připraveny podpisové akce, informujte se u třídních učitelek.

Plavání v Tuchlovicích
Z důvodu rekonstrukce MŠ se nemůže uskutečnit nabídka plavání pro děti z oddělení
Kytičky. Jednalo by se o 3 lekce plavání na přelomu května a června, dané nabízené termíny
bohužel nevyhovují.

Pozvání na akce
.
15.3.
25.3.

28.3.
28.3.

Návštěva místní knihovny ŠD a MŠ (třída ,,Sluníčka“)
Čtení pro celou rodinu v Muzeu T.G.M. Budou zde vystaveny výtvarné
práce dětí z cele MŠ Lány, děti ze třídy Berušek a Motýlků vystoupí
s krátkým programem.
Fotografování dětí – společné třídní foto 8.00
Vystoupení - Kellnerovi v 10.00

Jarní besídky 24. 4. ve třídě Sluníčka a Berušky začátek 16.30
25. 4 ve třídě Kytičky a Motýlkové začátek 16.30
Emilovna – škola v přírodě
4.6. - 8.6. 2012 turnus pro mladší děti pohádkový program
18.6. - 22.6. 2012 starší děti program Cesta za pramínkem vody
( lovecká chata Emilovna se
nachází západně v lesích
směrem Křivoklát, Roztoky,
Karlova Ves)

Projekt SNĚHULÁK ve třídě BERUŠKY
Zima se nám letos vydařila. Děti se těšily ze sněhové nadílky a typický maskot
zimy – Sněhulák byl v popředí zájmu.
Sněhuláka nejmenší děti malovaly křídou, lepily z dětské krupice, modelovaly
z plastelíny, mačkaly krepový papír a vznikaly opravdu pěkné výtvarné práce.
O sněhulákovi se děti naučily básničku, říkadlo s pohybem a písničku.
Společně jsme si četli pohádku na pokračování „Krtek a sněhulák“.
Na sněhulákovi jsme si zopakovali počítání do třech a také další matematické
pojmy – větší, menší a nejmenší. Finálním zakončením byla vlastní stavba
sněhuláka na školní zahradě.
Škoda jen, že se oteplilo a ze sněhuláka už moc nezbylo. Tento projekt se
dětem moc líbil a skutečně si ho užily!

Pozvánka

Čtení pro celou rodinu
25. března 2012 od 14 do 17 hodin v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech

