ZVONEČEK
Ročník 10

číslo 4

Upozornění na změnu ohledně vydávání Zvonečku.
Toto číslo Vám již přepošleme do Vašich emailových schránek. Jen několik
výtisků bude k dispozici ve vestibulu mateřské školy.
Platba školného a stravného
Stále se nám nedaří výběr školného a stravného, proto znovu připomínáme nutnost platby
zajistit včas a v daných termínech.
Školné musí být uhrazeno do konce měsíce převodem částky na účet školy.
Stravné se hradí formou inkasa či po domluvě u vedoucí jídelny, a to nejpozději poslední
den v předcházejícím měsíci (v březnu se již platí stravné na duben).
V lednu bylo mnoho dlužníků. Není povinností školy upozorňovat na nezaplacené stravné a
školné.
Zákon č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělání ukládá povinnost zákonnému zástupci uhradit včas poplatky za předškolní
vzdělávání.
Upozorňujeme, že při nezaplacení poplatků za předškolní vzdělávání je možnost vyloučit dítě
ze školy pro porušení povinností ze strany zákonného zástupce.
Předškolní děti ze zákona školné neplatí, děti s odkladem školní docházky platí plné školné od
ledna 2013.

Seznámení s prázdninovým provozem v MŠ Lány
1. 7. – 5. 7.

MŠ uzavřena

8. 7. - 19. 7.

MŠ v provozu

22. 7. – 2. 8.

MŠ uzavřena

5. 8. – 23. 8.

MŠ v provozu

26. 8. – 30. 8.

MŠ uzavřena

Nový školní rok začíná v pondělí 2. září 2013.

Prázdninový provoz MŠ Lány
8. 7. – 12. 7. Stravu zajišťuje jídelna ZŠ Lány.
- školné činí 90 Kč týdně + stravné dle ceníku jídelny při ZŠ
15. 7. – 19. 7. Obědy zajišťuje jídelna MŠ Rynholec, svačiny vlastní.
- školné činí 90 Kč týdně + stravné 100 Kč
5. 8. – 9. 8. Obědy budou dováženy z restaurace Narpa, svačiny vlastní.
- školné činí 90 Kč týdně + stravné 245 Kč
12. 8. – 16. 8. Obědy budou dováženy z restaurace Narpa, svačiny vlastní.
- školné činí 90 Kč týdně + stravné 245 Kč
19. 8. – 23. 8. Stravu zajišťuje jídelna ZŠ Lány.
- školné činí 90 Kč týdně + stravné dle ceníku jídelny při ZŠ
V případě potřeby docházky Vašeho dítěte v termínu uzavření MŠ Lány,je možná domluva
docházky dětí do MŠ Rynholec. Listina na zápis dítěte na prázdninový provoz je umístěna ve
vestibulu MŠ Lány.

Prázdninový provoz MŠ Rynholec
1. 7. – 4. 7.

Stravu zajišťuje jídelna MŠ Rynholec.
- školné činí 90 Kč týdně + stravné

22. 7. – 26. 7. Stravu zajišťuje jídelna MŠ Rynholec.
- školné činí 90 Kč týdně + stravné
29. 7. - 2. 8.

Stravu zajišťuje jídelna MŠ Rynholec.
- školné činí 90 Kč týdně + stravné

26. 8. – 30. 8. Stravu zajišťuje jídelna MŠ Rynholec.
- školné činí 90 Kč týdně + stravné

Pozvánka na brigádu
Žádáme rodiče o pomoc při „otvírání zahrádky“. Postaráme se o jarní úklid a připravíme
školní zahradu pro hry vašich dětí.
Termín bude upřesněn dle aktuálního počasí.
Předem děkujeme za účast.

Společná fotografie třídy
Fotografování dětí – společné třídní foto proběhne 4. dubna v MŠ.

Prosba o pomoc
Prosíme rodiče o pomoc s doplněním materiálu na výtvarné a pracovní činnosti.. Máte – li
možnost přinést jakýkoliv vhodný materiál (např. papíry na kreslení, látky, zajímavý
zbytkový materiál…), budeme moc vděční.

Výzva pro šikovné maminky
Pomozte nám s ušitím tašek na sportovní náčiní, zástěrek na výtvarnou činnost, oblečků na
panenky aj.
Děkujeme.

Oslava narozenin
Jak slavíme narozeniny dětí ve školce?
Děti již mají zažité se podělit o narozeninovou radost i s kamarády ze školky. Učíme se
prožívat radost s kamarádem, gratulovat oslavenci, podat ruku, popřát a v případě přání
oslavence i „pohoblovat“. Oslavenec donese i nějakou sladkost, což není vždy podmínkou,
děti uvítají i zdravější varianty. Oslava narozenin je vždy dobrovolná na přání dítěte i rodičů.
Dítě si odnáší ze školky malou drobnost v podobě knížky.

Náhradní oblečení
Žádáme rodiče, aby dávali svým dětem do jejich košíčků náhradní oblečení pro případ
náhlých nehod. V zimním období jsme často promočily punčocháče, rukavice a dětem občas
oblečení prostě nestačí uschnout.
Tričko a spodní prádlo bychom také uvítali. Školka sice disponuje částečně s náhradním
oblečením, ale různých velikostí a množstvím.
Náhradní oblečení prosíme také u větších dětí (polít se může i velké dítě).
Také oceníme hlavně u menších dětí označení oblečení.

Pozvání na jarní besídky
Již tradičně po zimní předvánoční besídce se budeme těšit na vaši účast a podporu na jarních
besídkách v jednotlivých třídách. Děti opět předvedou, co se nového naučily a očekávají váš
bouřlivý potlesk. Přesná data a rozpisy najdete v plánu akcí, ale též na webových stránkách a
nástěnkách.

Vzkazy na nástěnkách
Všechny informace, co se v týdnu v mateřské škole děje, novinky, akce a zajímavosti i
fotografie na nástěnkách opravdu najdete. Nepřehlížejte je.
Děkujeme..

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
Březen :
11. 3.
14. 3. – 15. 3.
17.3.
21. 3.
Duben:
4. 4.
24. 4 -25. 4.
26.4.
Květen:
2. 5.
15. 5.
31. 5.

Červen:
11. 6.
10.6. – 14.6.
13.6.
15. 6.
24. - 28.6.

Divadelní představení v MŠ
„Jak vodníček uklízel rybníček“
Zápis dětí do MŠ
Čtení pro celou rodinu
- spolupráce o.s. NAŠE LÁNY, Muzeum TGM
Návštěva v místní knihovně ŠD a MŠ (děti ze třídy ,,Sluníček“)
Brigáda na školní zahradě
Fotografování dětí – společné třídní foto
Jarní besídky
Velikonoční hraní ve spolupráci ŠD a předškoláků
Lesní den – vycházka
Návštěva ZUŠ Nové Strašecí
Veselá včelka –Workshop - Jak to chodí v úlu - výroba svíčky
Květinová párty – pohybem ke zdraví
MDD společně s modeláři
Návštěva v ZŠ – společné sportování 1.třídy a třídy „Sluníček“
Vystoupení dětí pro DPS
Školní celodenní výlet
„Perníková chaloupka (p. Helligerová)
Poslední školkování (předškoláci)
Závěrečná besídka předškoláků
Vystoupení dětí na Lánských slavnostech
Pobyt dětí v přírodě „ Emilovna 2013“ (Sluníčka)
Dopolední návštěva žáků z osmé třídy (třída SLUNÍČEK)
Společné hraní na zahradě děti MŠ – Domeček
Polodenní pěší výlet do Obůrky
Lesní den – vycházka
Ve třídě Sluníček nám včelky v úlech spí a
spí, ale my jsme se společně s dětmi a
rodiči rozhodli uspořádat

Medové odpoledne.
Poslední únorový den se nás ve třídě
Sluníček sešlo plno. Ve řídě to bzučelo
jako v úle a pilné včelky, děti s rodiči,
plnily různé úkoly, například počítání včel,
hledání kvítku poslepu nebo včelí pexeso.
Děkujeme maminkám za medové dobroty
a těšíme se na vydání Medové kuchařky.
Tam najdete nejoblíbenější recepty
z medu, doplněné dětskými ilustracemi.

Lesní den třída Berušky
Ve středu 16. ledna jsme se opět vydali k „našemu“ staletému dubu, který jsme navštívili již
na podzim, když byl dub oděn do zlatého podzimního hábitu. Při naší nynější návštěvě byl
dub schován pod sněhovou pokrývkou. Pověděli jsme si, že strom teď spí a sněhová vrstva že
ho vlastně zahřívá. Zjistili jsme také, že kolem stromu vede stezka zvířátek. Po prozkoumání
stop děti zjistily, že stopy patří srnkám. Zopakovali jsme si tedy, co jsme si říkali
v předchozích týdnech o zvířátkách v zimě, a zkusili jsme si, jak lítají a poskakují ptáčkové.
Děti dubu „upletly“ šálu z jejich rukou, pomoci ale musela i paní učitelka, protože „náš“ dub
je opravdový obr.

16. 1.2013
Lesní den
třída
Motýlkové
Jakmile po Vánocích
začala opravdová bílá
zima, vydali jsme se
k našemu mraveništi.
Kolem nás se
rozprostírala krásná
zimní krajina a dojem
z tohoto pohledu ještě
umocňovalo hrobové
ticho. Cestou
zasněženými cestami
jsme rozpoznávali
stopy srnek, zajíců,
veverek a jiných lesních obyvatel zámeckého parku. Děti už cestu dobře znaly, a tak nebyl
problém mraveniště najít. Jaké bylo ale naše překvapení, když jsme dorazili na místo?
Uprostřed mraveniště byla velká hluboká díra. Marně jsme si lámali hlavu, kdo to mohl
způsobit. Už se těšíme na jaro, až uvidíme první mravence a co se s mraveništěm bude dít dál.

Lesní den třídy Kytičky
Ve středu 20. února se vydalo 20 dětí ze třídy Kytiček na zimní výpravu.
Tentokrát jsme náš lesní den na Pánovu louku nazvali:
„Putování po stopách Boba a Bobka“
Počasí nám opravdu přálo, sníh pod nohou příjemně křupal ( a že ho bylo
dost), děti statečně a odhodlaně hledaly stopy ve sněhu a snažily se určit
jejich původce.
Zasvítilo nám na cestu i sluníčko a cesta velmi rychle utíkala.
Nikoho nožky nebolely. Na louce jsme si společně dali teplý čaj, který v
batůžku nesly paní učitelky v termoskách, a ještě vykouzlily malou sladkou
odměnu.
Lesní den se všem moc líbil. Těšíme se na jaro, až zase vyrazíme objevovat
krásu a změny v přírody.

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V LESNÍ TŘÍDĚ
(běžná třída MŠ s prvky ekologické a environmentální výchovou dětí)
Na úvod pár slov a teorií, proč lesní třídu otvíráme:
Mateřská škola Lány má již několik let ve svém Školním vzdělávacím programu Pestré
stoupání začleněnou ekologickou výchova a vzdělávání předškolních dětí.
Ekologická výchova
Zaměření na vztah člověka a prostředí, nikoli jen na poznání okolí obklopující člověka.
Zdůrazňuje celostní pojetí, lze je odvodit od „ekologie člověka“, aplikovaného oboru
zkoumající vztah člověka a jeho prostředí.
Kultivuje odpovědný vztah člověka vůči přírodě i společnosti.
Výchova a vzdělávání pro udržitelný život
Vyvážený důraz na kvalitní životní prostředí, na ekonomický, sociální a kulturní rozvoj, na
dlouhodobou udržitelnost. Počítá s účastí veřejnosti a s jejím zapojením do rozhodování.
Vychovávat k udržitelnému životu znamená věnovat se nejen vzdělávání o přírodě, ale
zabývat se širokou škálou ekologických, ekonomických, sociálních i kulturních témat a jejich
vzájemnými vztahy.
Negativní důsledky odcizení dětí přírodě
V osobní rovině snížení fyzické zdatnosti a odolnosti.
Ve vztahu k přírodě snížené vnímání pozitiv přírodního prostředí, nerespektování potřeb
přírody.
Ve společenské rovině nárůst projevů sociální patologie, zvýšené finanční náklady na
zdravotnictví, nápravu ekologických škod…
Cesty k nápravě
Zajistit dětem dostatečný kontakt se živou přírodou od nejútlejšího věku.
Maximum aktivit v MŠ přesunout do vnějšího prostředí nebo do přírody.
Realizovat ekologickou výchovu názorně venku, v terénu.
Vychovávat děti k respektu k přírodě nikoli poučkami, ale vlastním prožitkem.
Vnímat ekologickou výchovu jako významnou součást školního vzdělávacího programu.
Funkce přírodní učebny
Umožňuje předávat dětem žádoucí vědomosti o přírodě prostřednictvím vlastní přímé
zkušenosti, zážitků, pokusů a pozorování, s využitím názorných, praktických, tvořivých a
komunikativních metod.
V naší mateřské škole po proběhlé rekonstrukci máme nové prostory přírodovědné a zahradní
učebny, které již využíváme k rozličným aktivitám, například přírodovědný kroužek,
pracovní činnosti, společné akce s rodiči….
Od září zahradní učebnu začneme využívat i v lesní třídě. Je na Vás zvážit, zda máte zájem,
aby vaše dítě navštěvovalo tuto speciální třídu, která se bude otvírat v mateřské škole od
nového školního roku 2013/2014.
Vybavení a oblečení
oblečení a obuv vhodná do přírody (dlouhé rukávy a nohavice, pokrývka hlavy, kotníčkové
pevné boty / kůže, za deště a bláta holínky)
ochrana před sluncem, poškrábáním od větví a před klíšťaty

„cibulovité“ vrstvení
BATOH : pití, ( popř. dle domluvy svačina), sáček na poklady, malá čtvercová karimatka
náhradní převlečen

Lesní třída – „SOVIČKY“ smíšená věková skupina (3-6 let)
Třídní učitelka : Eva Jarošová
Termín zahájení: 2. září 2013
Celý projekt je zaměřen na prohlubování znalostí dětí o přírodě, přírodních jevech, na
vytváření základů ekologického cítění, na podporu sounáležitosti ke skupině, ke kamarádství
v různé věkové skupině.
Kladem takového soužití je, že starší děti působí příkladem na děti mladší, učí se pomáhat
jim, ochraňovat je. Mladší si pak napodobením a příkladem, tedy cestou nejpřirozenější,
osvojují řadu potřebných návyků, schopností a dovedností. To napomáhá rychlejšímu a
přirozenějšímu přizpůsobení se životu v kolektivu. U mladších dětí jsou podněcovány a
aktivizovány řečové schopnosti, způsob vyjadřování, je obohacována slovní zásoba, rozvíjí se
jejich myšlení. Starší děti jsou oproti dětem ve stejnorodém kolektivu mnohem samostatnější
a cílevědomější. Projevuje se to ve vyšší úrovni sebeobsluhy ve schopnosti samostatně
pracovat i organizovat práci mladších dětí. Pohotově chápou a plní pokyny učitelky, jsou
zručnější v pracovních činnostech. Tak se lépe a bez větších problémů adaptují na požadavky
v 1. ročníku základní školy.
Pozitiva
V přírodě je posilována nejen psychická odolnost, ale také odolnost manuální, tělesná. Také je
pozitivně podporován duševní, citový a sociální vývoj dětí. Podstatnou věcí je, že pobyt
venku posiluje imunitní systém a pomáhá k prevenci nemocí. Slouží i k prevenci úrazů.
Hra v přírodě u dětí podporuje kreativitu, komunikační schopnosti, plánování, ale i neméně
důležité prvky, jako sebedůvěru, vytrvalost, schopnost koncentrace. Prostředí děti inspiruje
k tvůrčí činnosti, šikovnosti, rozvíjení fantazie. V přírodě je možné citlivěji prožívat a to
všemi pěti smysly.
Organizace vzdělávání:
Kapacita dětí: 15 (děti ve věku 3-6 let)
Režim dne: 7.30 – 8.00 scházení dětí na třídě, individuální činnosti, hry
8.00 – 8.30 pracovní listy, činnosti (hudební, výtvarné, pracovní), hygiena, popř.
svačina, příprava na pobyt venku.
8.30 – 12.15 pobyt venku, činnosti a aktivity v přírodě, svačina dle programu
dne i venku.
12.15– 13.00 obědem,
13. 00
po obědě nastává odpočinek a odpolední činnosti v budově MŠ.
.……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ano, budu mít zájem přihlásit své
dítě………………………………………………………………………….
do lesní třídy Sovička v MŠ Lány ve školním roce 2013/2014
Podpis rodičů…………………………………………………

