ZVONEČEK
Ročník 10

číslo 5

Upozornění na změnu ohledně vydávání Zvonečku.
Toto číslo je přeposíláno do Vašich emailových schránek. Jen několik
výtisků bude k dispozici ve vestibulu mateřské školy. Kdo zjistí, že
Zvoneček elektronicky neobdrží, prosíme o kontaktování třídní učitelky.

Školné
Přeplatky a nedoplatky za školní rok 2012/2013 budou provedeny hotově do 15. července
2013.
Zákon č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělání ukládá povinnost zákonnému zástupci uhradit včas poplatky za předškolní
vzdělávání.

Prázdninový provoz
Informace o prázdninovém provozu byly uveřejněny v předchozím čísle Zvonečku. Znovu
prohlédnout si je můžete ve vestibulu školy nebo ve Zvonečku uveřejněném na webových
stránkách školy.

Platba školného a stravného v průběhu prázdnin pouze hotově do 20.
června
Výběr školného a stravného za prázdninový provoz je nutné uhradit do pokladny školy.
Úhrada za stravné o prázdninách se platí též hotově u paní Sakové ve školní jídelně ZŠ ve
stejném termínu.
Kdo má přihlášené dítě k prázdninové docházce do MŠ v Rynholci, uhradí školné a stravné
v MŠ Rynholec (telefonní číslo MŠ Rynholec +420 313 572 829).

Obracíme se na tatínky a maminky - pomozte školce.
Na webových stránkách je založena rubrika POMOZTE ŠKOLCE. Na této stránce se na vás
budeme obracet s prosbami o pomoc - s čím můžete pomoc a přispět k zajištění všeho
potřebného pro hru a výchovu dětí v předškolním zařízení.
Aktuálně:
Přesázení stromů
Položení osmi kusů dlaždic
Úprava terénu
Šití návleků
Ušití míčků hadráčků
Materiál na výtvarné a pracovní činnosti (látky, dřívka, zajímavý zbytkový materiál…),
Papíry na kreslení
Předem děkujeme za jakoukoliv pomoc

Společné fotografie třídy lze vyzvednout u třídních učitelek v ceně 100Kč.
Oblečení na jarní a letní dny
Žádáme tímto rodiče o převlečení dětí na sport a venkovní hraní. Pro udržení čistého prostředí
v MŠ je nutné, aby děti měly jiné oblečení na ven a jiné do tříd. Na pobyt venku – sportování,
hraní na zahradě - doporučujeme pohodlné oblečení a vhodnou pokrývku hlavy. V případě
zájmu můžete donést třídní učitelce opalovací krém. Žádáme i o vhodnou obuv pro děti.
Nedávejte dětem pantofle.

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Květen
2.5
6.5.
7.5.
10.5.
15.5
16.5.
21.5.
22.5.
27.5.
30.5.
31.5.

Veselá včelka – tvoříme v MŠ
Brigáda na školní zahradě
Jdeme se podívat na Eko skládku
Vystoupení dětí pro DPS
Květinové tančení
Lesní den – vycházka Sluníčka
Polodenní pěší výlet do ,,Obůrky“
Exkurze HZS Kladno - Sluníčka
Zájezd do divadla Lampion - Kytičky, Berušky
Dopolední návštěva žáků z osmé třídy (třída SLUNÍČEK)
MDD MŠ – Modelářský klub Lány

Červen
5.6.
7.6.
11.6.
10.6.-14.6.
13.6.
15.6.
24.-28.6.

Lesní den – vycházky
Návštěva v ZŠ – společné sportování 1.třídy a třídy „Sluníček“
Společné hraní na zahradě děti MŠ – Domeček
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)

Pozvánka na schůzku pro rodiče dětí přihlášených do
LESNÍ TŘÍDY
Kdy: 20.6. od 16.30
Kde: třída Sluníček

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA BENEFIČNÍ AKCI

15. září 2013 - na zahradě Mateřské školy Lány
Obracíme se na Vás, kdo máte možnost, přispějte nápadem, doporučením, jak benefiční akci
obohatit. Na co se v programu těšit. Celá benefice bude mít pohádkové ladění. Kůň Popelky
Vaše děti povozí, čeká na děti pohádkové tančení a pohádkové soutěže a hry. Budeme se těšit
na překonání školkových rekordů.

Výzva pro malé stavitele, pomozte nám s beneficí již nyní:
Chystanou benefici bychom rádi obohatili o další rozměr. Jestli se nám to podaří, záleží jen na
Vás a vašich dětech. Jednu „výstavní“ síň bychom v září rádi věnovali dětem a jejich stavbám
z lega, proto:
Stavte, tvořte, vymýšlejte a hrajte si s legem a přes prázdniny postavte dílo, které byste
rádi ukázali ostatním. Fantazii a rozměrům se meze nekladou.

Tombola
Každý rád občas něco vyhraje a děti především. Proto bychom rádi poprosili všechny, kdo
mají možnost, o donesení darů do tomboly.
Předem děkujeme

17. 4. 2013 – Lesní den Motýlků – jarní vycházka
k mraveništi
Na základě výborné předpovědi počasí, jsme si na tento den naplánovali jarní vycházku
k mraveništi. Bylo opravdu teplo a sluníčko nám
krásně svítilo. Lehce oblečeni, s batůžkem na
zádech, kde jsme si nesli pití, jsme hned po svačině
vyrazili.
Během cesty jsme si všímali probouzející se
přírody – pučících stromů a keřů, kvetoucích
kytiček, krásně zeleného mechu a různých broučků
a pavouků, kteří se nám připletli do cesty. Při chůzi
kaštanovou alejí jsme dokonce spatřili velkou
ropuchu, která se vyhřívala na sluníčku.

Po několika zastávkách na osvěžení jsme
dorazili na místo. Bylo pro nás
překvapením veliké množství mravenců
nejen v mraveništi, ale i ve velkém okruhu
kolem něj. Kdo chvíli postál na jednom
místě, měl hned mravence na sobě. To se
nám opravdu nelíbilo. Hodili jsme jim pár

kostek cukru a vše pozorovali raději z povzdálí.
Po chvíli jsme se vydali na zpáteční cestu, kde nás
už čekal výborný oběd.

Lesní den Berušky
18. dubna jsme se opět vydali na obhlídku „našeho“ buku v zámeckém parku. Příjemnou
změnou pro děti byla cesta bez bund a teplých čepic. Počasí nám opravdu přálo, a proto jsme
se na cestu vydali i s batůžky na zádech a pitím v nich. Tím se z procházky do parku rázem
stal opravdový výlet. To, že se příroda probouzí, jsme pozorovali již po cestě k buku. Cestou
nás doprovázela žába, pěšiny lemovaly kvetoucí narcisy a fialky a všudypřítomné jaro bylo
cítit na každém kroku, nic z toho dětem pochopitelně neuniklo. Přímo u buku už nám pod
nohama nekřupal sníh, ale opět šustilo spadané podzimní listí. To se stalo hlavním bodem
našeho putování. V listí pod bukem se to totiž jen hemžilo pavouky. Bylo jich tolik, že se
zdálo, že listí ožilo. Děti se proto více než na pučící pupeny na buku zaměřily na zem pod ním
a jen těžko se od něj odpoutávaly. Přeci jen se nám ale podařilo si buk prohlédnout a
zhodnotit, co je na něm od minule jinak.

Lesní den Kytičky
Dne 18.4.jsme se opět vydali k rybníku na Pánovce. Byli jsme zvědaví, zda už sluníčko
probudilo nejen přírodu, ale i Rákosníčka. Cestou jsme poznávali první jarní květiny,
pozorovali pupeny na stromech. Tiše
jsme se přiblížili k rybníku. A to bylo
překvapení! Měly tu sraz všechny žáby
z okolí. Museli jsme dávat pozor,
abychom na nějakou nešlápli. Naštěstí se
nejvíce kamarádily v rybníku. Zjistili
jsme, že o rybník se Rákosníček stará
dobře, ale okolí nám zryla prasata. Po
kontrole rybníka stavěly některé děti
domečky pro skřítky, jiné zajímaly hlavně
sladkosti, které jim maminky přibalily do
batůžků.
Jarní Lesní den se nám vydařil, počasí
bylo příjemné a už se těšíme na letní
vycházku a další pozorování změn v
přírodě.

Okénko do projektů k Medovému království ve třídě Sluníček
Celý rok prolíná výchovnou prací a třídním vzdělávacím programem projekt Medové
království. V jarních dnech jsme pozorovali, jak se včelky probudily, a přestože byly chladné
dny, včelí bzukot se na rozkvetlých stromech ozýval. U mateřské školy jsme společně osázeli
květináče maceškami a sedmikráskami a včelky si naše květiny určitě našly. 2.5. v naší školce
proběhl workshop s názvem Veselé včelka. Jednalo se o interaktivní prezentaci o včelím
společenství, medu a vosku. To vše bylo dětem předáváno formou pohádky. Získané
informace si děti upevnily výrobou včelky, ochutnávkou medu, vyrobením svíčky z včelího
vosku a výrobou kytiček z marcipánové hmoty.
V mateřské škole se též uskutečnil program Zdravá pětka. Tento program byl zaměřen na
zdravý životní styl, především na oblast zdravého stravování. Lektorka Irena Kottová –
Šmatláková seznámila děti s vhodnou skladbou jídelníčku a pověděla jim o potravinách
vhodných a méně vhodných. Med od včelek patří právě mezi zdravé potraviny.
Děti připravují na Poslední školkování tanečky s názvem Včelí medvídci. Učí se a těší ze hry
pro předškoláky jak jinak než s pilnou včeličkou.

