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Naše školka se rozhodla zapojit do akce SNĚHULÁCI PRO AFRIKU.
Náš den Sněhuláků pro Afriku bude ve čtvrtek 25.února 2016.
S dětmi připravujeme sněhuláky, které 25.února 2016 rozdáme za příspěvek do kasičky.
Příspěvky budeme vybírat od rána ve třídách a během vycházky formou koledy po Lánech.
Výtěžek z této akce bude zaslán organizátorům akce.
Tato sbírka je zároveň soutěží pro školky a školy, máme tedy možnost vyhrát některou z cen.
Více informací získáte na webu:
www.kolaproafriku.cz

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem rodičům za včasné platby jak školného, tak i stravného. První pololetí
školního roku se dařilo a nebyli žádní „dlužníci“.
Děkujeme všem sponzorům za finanční příspěvky i věcné dary. Děkujeme všem rodičům,
kteří přispěli do vánočních pokladniček.

ZÁPIS DO MŠ LÁNY
Zápis dětí do MŠ Lány proběhne ve dnech 29. a 30. března 2016 od 13:00 do 17:00 hodin
v budově MŠ Lány. Zápis bude probíhat v přízemí školy ve třídě "Sovičky".
S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.

PLÁN AKCÍ
Březen
13. 3. Čtení pro celou rodinu - vystoupení Berušek a Kytiček
15. 3. Divadlo v KD Stochov- Kdo si hraje, nezlobí - Sluníčka (od 10:00 hodin)
17. 3. Koncert Zvířata v hudbě - Praha - Kytičky + Zajíčkové + Sovičky
23.3. Jarní besídka - Sluníčka, Sovičky, Zajíčkové
22. 3. Zábavná beseda o dopravních prostředcích - 8:30 h., 9:45 h.
29. - 30. 3. zápis do MŠ Lány
31.3. Návštěva ZUŠ Nové Strašecí- předškoláci
Jarní lesní den v jednotlivých třídách
Duben
15. 4. Zahradní slavnost
22. 4. Pohádky kolem křižovatky - dopravní výchova - divadlo v MŠ
Květen
4.5. Jarní besídka- Berušky, Kytičky
9. - 13. 5. Emilovna - škola v přírodě – předškoláci
18. 5. Divadlo v KD Stochov - Krysáci a ztracený Ludvík - Berušky a Kytičky
23. 5. Workshop Bylinky - Zajíčci a Sovičky
23. 5. Workshop Veselá včelka – Kytičky
Návštěva Čabárny
Červen
1. 6. MDD na zahradě školy
9. 6. Závěrečná ukázka Zumbíka + soutěže
Školní výlety
13. -17. 6. Poslední školkování
Letní lesní den v jednotlivých třídách

PŮJČTE SI V MŠ ODBORNOU KNIHU
Vedení mateřské školy pro vás připravilo novou výpůjční službu odborné literatury zaměřené
na výchovu a vzdělávání. Doba vypůjčení knih je 1 měsíc. Zájemci o knihy nechť se obrátí na
paní ředitelku Vaněčkovou. Tato služba je pro vás zavedena bezplatně. Při znehodnocení či
ztrátě knihy je vypůjčitel povinen uhradit plnou cenu knihy.
Věříme, že tuto službu využijete, a my ji za nastavených podmínek budeme moci vést co
nejdéle.
Seznam knih k zapůjčení naleznete na webu MŠ Lány.

Nakouknutí do třídy Soviček a Zajíčků.

V měsíci lednu probíhal (dle PASTELKY) – ČAS PRO PTÁKY. V lednu jsme
neslyšeli ptačí zpěv tak často jako na jaře a v létě. Přesto jsme odněkud z křovin, nebo holých
korun stromů slyšeli ptačí štěbetání. Hodně nahlas dávají o sobě vědět vrány a havrani. Ptáci
v tomto období mají nedostatek jídla. Neměli bychom na ně zapomínat. Neustále jsme
dosypávali slunečnicová semínka do krmítek a vyráběli jsme jim dobroty (plněné šišky,
stromeček na školní zahradě, koule v lese…). Ptáci jsou pozoruhodná zvířata, umí létat.
K tomu, aby se mohli odpoutat od země a zamířit vzhůru do oblak, mají dokonale
přizpůsobené tělo. Jsou různě velcí, mají všelijaké zbarvení. Někteří jsou výborní pěvci.
Člověka ke svému životu nepotřebují, ale každou, zejména dlouhou zimu přece jen naši
pomoc uvítají. Všichni jsou opeřenci, tělo mají pokryté peřím. Někteří ptáci jsou tažní. To
znamená, že před zimou od nás odlétají do teplých krajin. Jiní zůstávají a můžeme se s nimi
setkávat i v zimních měsících. Pozorovali, rozeznávali a poslouchali jsme ptactvo u krmítka,
v parku, na zahradě, na ulici, v zahradách…
Nezapomněli jsme na naši kamarádku Bertu a dne 26.1. jsme se po ránu i
s kárkou se Zajíčky a s nastřádanými dobrotami vydali za ní do lesa, abychom jí
přilepšili v zimních měsících. Výprava se vydařila, cestou jsme určovali ve sněhu
dle stop další obyvatele lesa. Nezapomněli jsme s dobrotami na veverky a ptactvo.
Pozorovali jsme kácení vzrostlého smrku.
Také jsme navštívili společně se Zajíčky místní poštu, kde jsme se
seznámili s prostředím a s úkony k odeslání VV prací do soutěže.

V novém roce u Berušek.
V prvním týdnu po vánočních prázdninách jsme využili sněhové nadílky a vydali jsme se na
náš – v pořadí již třetí – lesní den. Po razantní změně, kterou jsme pozorovali při posledním
lesním dnu, nás čekala změna ještě větší. Na „kaštanu“ nebyl ani lísteček a větve byly přikryté
peřinkou ze sněhu. Dole pod stromy jsme pozorovali stopy ptáků, kteří hledali poslední
zbytky potravy.
Zimní počasí jsme také využili k několika pokusům se sněhem a ledem. S dětmi jsme
vytvořili ledovou bábovku, která zdobila i vchod do mateřské školy. Také jsme se přesvědčili
o tom, že co je bílé, nemusí být čisté. Jak špinavá je voda potom, co se čerstvě napadený sníh
rozpustí, překvapilo většinu dětí. Méně z nich to pak ale odradilo od toho, aby sníh
ochutnávaly 

V zimním tématu jsme pak pokračovali i s knihou
„Chumelení“ od Jiřího Kahouna, kterému jsme se
následně věnovali po několik týdnů. Děti se
seznámily také s knihami Příhody včelích medvídků
a Kamarádi v kožíšku. Několik pohádek jsme si také
četli z knih O mašinkách – pohádky na kolejích a O autech – pohádky na čtyřech kolech. Děti
si během těchto týdnů nakreslily soutěžní obrázky na březnovou akci „Čtení pro celou
rodinu“. V týdnu věnovaném knize „Chumelení“ nakreslily ilustraci k pohádce „Proč byla
zajíčkovi zima“ a mimo jiné se dozvěděly, co je to štuclík. V týdnu „Čmeldy a Brumdy“ děti
trénovaly let čmeláka, naučily se nové tanečky, pracovaly na interaktivní tabuli a také tančily
s Včelkou Májou na písničky z večerníčků. K ilustraci si pak vybraly pohádku „Mokrá“ a
ztvárnily Píďalku, která připlula Čmeldovi a Brumdovi do domečku při povodních. Děti do
školy přinesly také řadu plyšových postaviček z pohádky.

Kytičky v zimě.
V Kytičkách jsme se po Vánocích přivítali se Třemi králi, o kterých jsme si povídali.
Vyráběli jsme královské koruny a naučili se písničku. Vyprávěli jsme si zážitky z Vánoc a
hráli si s novými hračkami ve třídě.
Dalším tématem byla „zima“ ve všech jejích podobách. Dočkali jsme se i sněhové
nadílky, kterou jsme plně využili ke hrám a stavění sněhuláků. Pro nedostatek opravdového
sněhu jsme si vyrobili sněhovou modelínu a stavěli sněhuláky z ní.

Povídali jsme si o sněhu a ledu a vyzkoušeli několik pokusů. Společně se Sluníčky
jsme vyrazili s nadílkou dobrot ke krmelci. Sněhuláky jsme si postavili nejen ze sněhu, ale
také z papíru, z obručí na koberci, na magnetické tabuli, procvičili jsme si také ruce při
malování sněhových koulí a tiskání sněhuláků barvou na papír.
V únoru byl zápis do školy, a i když se do školy ještě nechystáme, trošku jsme
potrénovali a hráli si s geometrickými tvary, poznávali čísla a písmenka, poznávali, kde je
nahoře, dole, vlevo, vpravo…

V únoru jsme se týden věnovali masopustu a lidovým tradicím s ním spojených. Vyráběli
jsme karnevalové masky, hráli si na klauny a šašky a na různé masopustní maškary.
V Kytičkách se pilně připravujeme na „Čtení pro celou rodinu“. Seznamujeme se
s tvorbou spisovatele Jiřího Kahouna, čteme jeho knížky a prohlížíme obrázky. Připravujeme
obrázky do výtvarné soutěže – vybrali jsme si knížku „Ze zahrádky do zahrádky“, tak se těšte
na naše ilustrace. Také připravujeme na tuto akci vystoupení.

Nahlédnutí do třídy Sluníčka.
První týden v novém roce jsme se seznámili s tradicí svátku Tří králů K + M+B. Děti
se naučily koledu: „ My tři králové jdeme k vám“, vyrobily si královskou korunu, kterou si
poté pyšně odnesly domů, kompletovaly z různých druhů papíru postavy K+M+B.
Charakteristika a popis postav a vůbec význam svátku a tradiční zvyky nás provázely první
týden v roce.
Konečně napadl sníh a my si užili týden na téma: „Zimní radovánky“. Děti si v přírodě
stavěly malé sněhuláčky i jiné stavby, koulovaly se, hrály si na sněhu, tvořily“ andělíčky“,
poznávaly stopy ve sněhu ( od našich bot, ale i zvířecí stopy). Vyzkoušeli jsme na místní
„Kopanině“ jak to sviští z kopce na bobech. Děti tvořily sněhuláčky z papíru, kdy
mačkáním, vytrháváním papíru vznikali papíroví sněhuláci. O sněhulákovi jsme se naučili
básničku i písničku.
Další téma bylo Naše tělo a následující Pečujeme o zdraví. Na 2 týdny jsme se ponořili do
encyklopedií, pouštěli si naučné programy na dané téma na interaktivní tabuli, poučné byly i
pohádky z cyklu: Byl jednou jeden život. Děti si namalovaly svůj autoportrét, z vlny tvořily
své myšlenkové pochody v mozku, nahlédly, co ukrývá jejich tělo pod povrchem a jakou
funkci mají jejich orgány. Třídili jsme zdravé a nezdravé potraviny, vystřihovali potraviny
z letáků, naučili se krásnou básničku o mravenečkovi a završením byl velmi líbivý workshop
„Čokoládový sen“. Na vycházce jsme si ukázali, kde je místní lékárna a kam chodíme k panu
doktorovi.
Protože se blíží den zápisu do ZŠ, čeká nás nyní 14 denní projekt:“ Hola, škola volá“.
Ve třídě Sluníčka už proběhla ukázková hodina předškoláků, beseda s odborníkem přes školní
zralost a zástupci ze ZŠ, p. ředitelkou, zástupkyní a p. učitelkou z 1. třídy. Do 1.třídy jsme
také zavítali na ukázkovou hodinu „prvňáčků“, děti zhlédly pásmo průřezu učiva, zazpívaly si
společně s dětmi z první třídy, seznámily se s paní učitelkou, budovou, třídami a poseděly si
ve školní lavici.

ČTENÍ PRO CELOU RODINU.
V neděli 13.března 2016 od 14 hodin proběhne v Muzeu TGM v Lánech akce Čtení pro celou
rodinu. Děti v MŠ malovaly do soutěže obrázky inspirované knížkami Jiřího Kahouna.
Na akci vystoupí děti ze třídy Berušky a Kytičky.

SRDPŠ - legislativní změna zakládání spolku.
Nový občanský zákoník ukládá všem občanským sdružením do konce roku 2016 změnu
statutu na zájmové spolky. 28.1.2016 se sešel výbor současného SRPDŠ a byl založen nový
Spolek rodičů a přátel mateřské školy Lány. Odsouhlasili jsme nové stanovy, zvolili nového
předsedu a výbor. Byla podána žádost o zapsání do spolkového rejstříku. V současné době
fungují oba subjekty současně. Jakmile bude naše žádost vyřízena, začne likvidace původního
sdružení.
Rádi bychom pozvali všechny rodiče k aktivní spolupráci v nově vznikajícím spolku, který
zastupuje rodiče a děti v jednáních a jejich právech. V září se těšíme na nové členy výboru,
kteří nahradí ty současné, kteří odejdou společně se svými dětmi do školy a spolku rodičů
základní školy.

