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Zápis a rozšíření MŠ o odloučené pracoviště
Na zápis ve dnech 27. 3. a 28. 3. se dostavilo 44 žadatelů o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
z toho tři děti s bydlištěm mimo Lány.
Pro školní rok 2014 / 2015 bylo přijato 17 dětí, ostatním žadatelům bohužel nebylo vyhověno
z důvodu plné kapacity školy. Velký zájem o předškolní vzdělávání byl předpokládán, proto
ředitelka školy již v průběhu února navrhla řešení tohoto problému. Tímto řešením je zřízení
odloučeného pracoviště. Zastupitelstvo OÚ Lány rozhodlo v této věci kladně a dalo souhlas
k navýšení kapacity mateřské školy od 1. 9. 2014.
V současné době probíhají jednání na KHS Kladno, HZS Kladno a byla současně zaslána
žádost o změnu v rejstříku škol KÚ Středočeského kraje v Praze. Pokud vše proběhne dle
nastaveného harmonogramu, bude v průběhu prázdnin vyhlášen obvyklým způsobem
doplňující zápis dětí do MŠ Lány pro školní rok 2014 / 2015.

Oslava MDD
Dopolední program pro děti k MDD proběhne v mateřské škole 2. 6. 2014 od 8:00 do11:00
hodin. Připravený program se uskuteční v jednotlivých třídách a následně společně na zahradě
školy. Ve třídě na děti bude čekat slavnostní svačina, kterou si samy nachystají a dozví se, co
je bude celý den čekat. Poté se všechny třídy sejdou na zahradě, kde se rozdělí do soutěžních
družstev. V těchto týmech budou plnit zábavné a dovádivé soutěže v duchu ptáčků zpěváčků.
Např.: hledání vajíček, přenášení vody do zobáčků malých ptáčků, ptačí taneček s Beruškou,
ptačí rej, ptačí soutěž v hodu „Kukačka“, pohádka od tety sovy.

Prázdninový provoz
Mateřská škola Lány bude OTEVŘENA:
30. června až 11. července a 18. srpna až 29. srpna
Mateřská škola Lány bude UZAVŘENA:
14. července až 15. srpna
Začátek nového školního roku v pondělí 1. září 2014.
Provoz MŠ o prázdninách se nemění - 6.30 hod. až 17.00hod.
Závaznou přihlášku o prázdninový provoz má podáno v průměru 30 dětí.
Školné o prázdninách platí pouze děti, které jsou přihlášené na prázdninový provoz, a to
hotově do pokladny školy. Nutno

zaplatit do 25. 6. Neplaťte přes účet!!!

Stravné se platí o prázdninách u paní K. Sakové obvyklým způsobem.
Rozdělení dětí do tříd a jejich značky ve školním roce 2014/2015 se dozvíte v "přípravném"
týdnu. (poslední týden v srpnu).

Vyúčtování z fondu SRPDŠ
Přehled akcí, kterých se účastnily vaše děti, podrobný rozpis a konkrétní částky (zda máte
přeplatek, či nedoplatek) se dozvíte v druhé polovině června po skončení všech akcí a
vyúčtování.

Dodržování školního řádu - předávání dětí
Opět se na vás obracíme kvůli dodržování (nedodržování?) školního řádu. Dle školního řádu
je povinností osob doprovázejících dítě do MŠ předat dítě učitelce přítomné ve třídě. Není
přípustné, aby děti chodily do tříd samotně. Nejde o bezvýznamný výmysl, ale o bezpečnost
vašich dětí.

Poděkování a zároveň prosba o pomoc
Rádi bychom poděkovali všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli mateřské škole.
A protože bychom rádi neusnuli na vavřínech a je stále co vymýšlet a opravovat, obracíme se
na dobrovolníky s další prosbou o pomoc školce:





úprava prostoru pod schodištěm
úprava terénu na záhonky
úprava přístupové cesty, naložení větví
napnutí drátěnky - posunutí hranice plotu

Uvítáme materiál na výtvarné a pracovní činnosti (látky, dřívka, zajímavý zbytkový
materiál…), obaly od kindervajíčka, uzavíratelné obaly od jogurtových nápojů, papíry na
kreslení.
Předem děkujeme

TÝDENNÍ PROJEKT V BERUŠKÁCH:
ZVÍŘÁTKA NA DVORKU
Celý týden nás provázela zvířátka, která patří na dvorek. Listovali jsme encyklopediemi,
přiřazovali zvířátka, kam kdo patří. Dozvěděli jsme se, čím se živí, jak bydlí, čím jsou
užitečné. Naučili jsme se písničku, básničku, malovali kuřátka a největším zážitkem a
závěrečnou tečkou byla návštěva na místním statku Řádovy rodiny, kde nás velmi mile uvítali
a děti měly opravdu oči navrch hlavy. Vidět živá kuřátka, selátka, krávu, býka a sednout si do
traktoru byl pro děti veliký zážitek.
Týden o zvířátkách děti velmi bavil a nikdo z nich už si určitě nepoplete telátko se selátkem.
Hlavně proto, že jsme na statku viděli 11 malých a velmi čilých selátek.
Děti na tuto návštěvu dlouho vzpomínaly.

ZMĚNY V JARNÍ PŘÍRODĚ –
POSTŘEHY DĚTÍ ZE TŘÍDY SOVIČEK.
Při jarních dopoledních výpravách jsme si všímali
proměnlivého počasí, rychlých změn na stromech a keřích. Cestou do
lesa k rybníku „Pánovka“ jsme navštívili králičí rodinku s malými
králíčky. Nasbírali jsme si větvičky k výrobě košťat k čarodějnicím.
Vyzkoušeli jsme si, jak se vlivem jarního počasí ohřívá voda v rybníce. Pozorovali různé
druhy motýlů a hmyz.
Naplánovali jsme také vycházku do zámeckého parku k „našemu buku“, jestli už se
probudil ze zimního spánku. Bylo krásné slunečné počasí, poslouchali jsme zpěv ptáků,
vyhledávali a určovali dle klíčů rostoucí květiny, kapradiny, keře a stromy.
Sledovali jsme včeličky a čmeláky, sbírali pampeliškové květy a ochutnali
pampeliškový med.
Při vycházkách zdoláváme přírodní překážky, pohyb v nerovném terénu nám nedělá
žádné problémy. Hrajeme si s přírodním materiálem, lezeme po stromech, vymýšlíme hry
s pravidly. Zpíváme písně, kreslíme, recitujeme, čteme krátké příběhy zaměřené na
ekologickou výchovu.
Chráníme, zkoumáme a objevujeme přírodu, sbíráme věci, které mohou zvířecím
kamarádům i nám ublížit. Dodržujeme předem daná pravidla. Navzájem si pomáháme. Když
někdo najde něco zajímavého, upozorní ostatní, vše si prohlédneme a vysvětlíme.
Není výjimkou, že se děti cítí v přírodě natolik dobře, že se nechtějí vracet zpět do
školky.

ÚNOR
KYTIČKY NA OLYMPIÁDĚ A NA ZIMNÍM LESNÍM DNU
V měsíci únoru žil celý svět Zimními olympijskými hrami, ani ve třídě Kytičky tomu
nebylo jinak. Povídali jsme si o zimních sportech, sledovali jsme výkony našich sportovců na
ZOH, upozornili jsme na možná nebezpečí spojená se sportem a na nutnost používání
ochranných pomůcek. Celý blok povídání o zimních sportech a ZOH jsme zakončili třídní
olympiádou v zimních sportech. Děti se na olympiádu náležitě připravily, vyrobily si lyže,
přichystaly si české vlajky na fandění, donesly si lyžařské přilby. Nechyběli ani sportovní
dresy a tolik nutné sportovní nadšení a podporování se navzájem. Pro děti byl nachystán
lyžařský slalom a střely na hokejovou branku. Po skončení disciplín se dětem za zvuků české
hymny a písně We are the champions skvěly na hrudích zlaté medaile.
I přesto, že letošní zima příliš nepřála sněhu a radovánkám s ním spojených,
uskutečnil se v Kytičkách opravdový lesní zimní den. Využili jsme dne, kdy sněhová
pokrývka pokryla naši zem, a vydali jsme se k rybníku v zámeckém parku. Rybník jsme ale
našli jen stěží. Byl celý pokryt slabou vrstvou ledu, kterou kryl čerstvý sníh. To, že jsme na
správném místě, nám napověděl vodotrysk uprostřed rybníka, který i v zimě čeřil vodu
rybníka. Život kolem rybníka neustal a i v zimě jsme měli možnost pozorovat kachny, které se
držely na nezamrzlém kuse rybníka. Všechny děti věděly, že zima není příliš tuhá a že led na
zámeckém rybníku je velmi slabý, a tudíž že po něm nejde chodit. Sníh v zámeckém parku si
děti náležitě užily, dělaly andělíčky, pokoušely se stavět sněhuláky a koulovaly se od odchodu
z MŠ.
Již od února pozorujeme okolní přírodu, která se letos začala probouzet velmi brzy.
Pokračujeme v pozorování ekosystému pole, sledujeme známá místa v zámeckém parku
v proměnách během roku, neuniklo nám postupné probouzení se včel, které pozorujeme po
celý školní rok.

BŘEZEN
KYTIČKY SE NENUDÍ
V měsíci březnu se třída Kytičky spolu se třídou Sluníčka vydala na koncert Hudby
hradní stráže a PČR. Na koncert jsme se vydali velkým autobusem, svačiny měly děti
v batůžkách a jeli jsme do Prahy, už to byl pro děti velký zážitek. Po usazení se v koncertním
sále si děti mohly prohlédnout všechny nástroje, které v ten den slyšely hrát. Děti se tak
seznámily s tradičními i méně tradičními hudebními nástroji a prostřednictvím hudby se
přenesly do světa zvířat. Poslouchaly žábu, lva i kukačku a z celého výletu měly neskrývanou
radost.
Další akce na děti z Kytiček čekala přímo v mateřské škole. Byl pro ně připraven
workshop Svět barev. Tomuto workshopu předcházel projekt o barvách ve třídě, ve kterém se
děti mimo jiné naučily básničku a písničku o barvách. Na workshopu se děti dozvěděly
zajímavé informace o barvách a s barvami také pracovaly. Vyrobily si přání a šátek pro
maminky.
V březnu se také Kytičky vypravily na návštěvu k místnímu chovateli ovcí a pštrosů.
Děti na návštěvu nedorazily s prázdnou, ale s plnými batůžky tvrdého chleba. Nejprve si děti
prohlédly a nakrmily ovečky a jejich jehňátka a poté se přesunuly pozorovat pštrosy. Na
pštrosech děti obdivovaly jejich rychlost a vznešenou chůzi. Také je velmi zaujal zvuk, který
pštrosy vydávají. Stranou nezůstaly ani houpačky, na kterých se děti za odměnu pohoupaly.
V závěru návštěvy si děti ještě prohlédly plástev od včel a porovnaly různé druhy vajec.
V závěru měsíce přišel děti navštívit pohádkový Čtyřlístek. Fifinka, Bobík, Pinďa a
Myšpulín si pro děti připravili řadu soutěží, zatančili si s dětmi a na rozloučenou jim pustili
krátkou pohádku z jejich života. Každé dítě si také odnášelo kartičku s podobiznami
jednotlivých kamarádů ze Čtyřlístku.

DUBEN
KYTIČKY VĚDÍ, CO JE EKOLOGIE
Mezi Světovým dnem vody a Dnem Země se Kytičky i Sluníčka vydaly na exkurzi
zdejší čističky odpadních vod. Před návštěvou jsme si s dětmi povídali o všech vodách na naší
planetě a o nutnosti šetřit vodou a o nebezpečí znečišťování vody. Děti měly možnost si
prohlédnout celý areál čističky a pozorovat celý proces čištění vody. Upravenou vodu poté
zkontrolovaly v potoku vedoucím do tuchlovického rybníka. Při cestě zpět jsme měli možnost
pozorovat několik mravenišť i nespočet žab.
Dalším ekologickým tématem v měsíci dubnu byla pohádka v MŠ. Pohádka Kouzelný
les všem přítomným dětem připomněla, jak se máme chovat v lese a co do lesa rozhodně
nepatří.
Den Země jsme pak ve třídě oslavili povídáním o ochraně a péči o naši planetu.
Vyzkoušeli jsme si i několik praktických ukázek toho, jak můžeme Zemi odlehčit i my. Pro
žádné z dětí nebyly tyto informace překvapující, všechny děti berou kladný vztah k přírodě a
k ochraně životního prostředí jako samozřejmost.
V dubnu děti také ukázaly, co nového se za dobu od minulé besídky naučily a v čem
se zlepšily. Před besídkou jsme se také věnovali nejkrásnějším svátkům jara – Velikonocům, a
tak si děti z besídky odnášely i vlastnoručně vyrobené dekorace.

KVĚTEN
DÁVÁME LÁSKU DÁL
Květen jsme přivítali přípravou na Den matek. Děti připravily pro své maminky
přáníčko a květináč na fialky, které jsme celý rok pěstovali ve třídě za okny. Nezapomněli
jsme ani na obyvatelky DPS, pro které jsme připravili příjemné dopoledne s ukázkou
vystoupení dětí. Děti za krásné vystoupení dostaly sladkou odměnu a ani obyvatelky DPS
neodcházely s prázdnou. Radost jim udělaly živé i vyrobené květiny a přání ke Dni matek.
V květnu na nás čekal také poslední lesní den tohoto školního roku. K rybníku
v zámeckém parku jsme se vydali plni očekávání, protože již z předešlých návštěv zámeckého
parku jsme věděli, že se s rybníkem něco děje. A opravdu, když jsme k rybníku dorazili,
zjistili jsme, že rybník je propojován s jiným rybníkem v zámeckém parku. Při lesnímu dnu
jsme mohli pozorovat, jak šikovní pánové tvoří otvor na nový přítok. Obdivovali jsme také
rozkvetlé keře v blízkosti rybníka, poupata na leknínech a luční květiny v jeho okolí. Na
rybníku nám ale tentokrát chybělo hejno kachen. Na hladině plavalo jen několik kačerů.
Kachny se zřejmě staraly někde v úkrytu o narozená kachňátka. Na hladině rybníka jsme si
prohlédli velké množství vodoměrek. Připomněli jsme si také, jak vypadal rybník v ostatních
ročních obdobích. Rybník jako téma našich lesních dnů nás nezklamal, vždycky měl pro nás
přichystáno něco nového, obdivuhodného. Cestou od rybníka jsme v trávě dokonce našli
první jedlou houbu tohoto roku.

CESTOVÁNÍ SE SKŘÍTKEM VÍTKEM PROVÁZELO
DĚTI ZE TŘÍDY SLUNÍČEK PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK
Ve třídě Sluníček jsme pro tento rok motivovali třídní vzdělávací plán putováním po světě.
Cestování začala jak jinak než na Lánech. Na cestách nás doprovázel skřítek Vítek. Děti
se dozvěděly zajímavosti ze současnosti i historie obce Lány. Vytvořili jsme společně
mapu Lán a poznávali nejbližší okolí a krásnou podzimní přírodu. Skřítek nám ukázal svůj
les a my jsme mu na oplátku ukázali, jak se v lese umíme chovat a co vše o lese a přírodě
již víme.
V putování jsme pokračovali naší Českou republikou. Zaposlouchali jsme se do naší
hymny a poznávali s pomocí knih, interaktivní tabule a vyprávění skřítka naši rodnou
zem.
Skřítek Vítek přivedl na návštěvu dvě členky z baráčnické obce. Lidové kroje se dětem
líbily a tak jsme si i společně zatancovali lidové tanečky a zazpívali známé lidové
písničky.
Bohužel letošní zima nám nedala příliš možností se potěšit ze sněhu a ledu, a tak jsme
vypravili se skřítkem Vítkem do míst na naší zeměkouli, kde naopak zima je po většinu
roku. Hádejte, navštívili jsme Grónsko a Antarktidu. Zahráli jsme si na Eskymáky, kry
jsme zdolali vždy velkým skokem a poté se vydali na lov ledního medvěda. Poznávali
jsme další zvířata žijící v království ledu, například tučňáky a tuleně.

Brr, tam ale byla zima, tak honem šup do AFRIKY. Zvuky černošských bubnů a jejich
tance nás očarovali. Ohmatat a poznat zvuk hudební nástrojů z Afriky si nikdo nenechal
ujít a co pak pozorovat lupou zajímavé brouky a živočichy z tohoto světadílu.

Světadíly objevené cestovatelem Kryštofem Kolumbem nadchly i při naší cestě
světem. Hra na mořeplavce, námořníky, potápěče prostě jedno dobrodružství za druhým,
,zaujala i děvčata. Podařilo se nám i najít plno pokladů. Učili jsme se hru amerických dětí
s míčem s názvem Box – ball. Poté jsme zavítali do indiánského kmene, kde nás naučili
obrázkovou indiánskou abecedu a vyrobili jsme si indiánské masky. Společně jsme si
zatancovali taneček okolo ohně a naučili si vážit kamarádů i uctívat to, co nám země dává.
Skřítek Vítek pro nás připravoval i rozličné úkoly, se kterými jsme si hravě poradili.
Někdy jsme si zavolali na pomoc maminku, tatínka, brášku či sestřičku. Každý určitě
chce do své mapy světa získat za odměnu různá zvířata žijící na naší planetě.
Neméně zajímavé bylo cestování Austrálií. Povedlo se nám zachytit klokana i
s mláďátkem. Různá cvičení a skoky klokánků bavily všechny děti. Využili jsme i
návštěvu v místní knihovně a zapůjčili si zajímavé knihy, encyklopedie i pohádky z celého
světa. Sladce se nám usínalo a těšili jsme se na další dny, kdy nás bude čekat výprava do
ASIE. Stali se z nás horolezci, ale i lovci tygrů. Rádi jsme si zacvičili jógu a procvičili
jsme si trpělivost při přebírání rýže a hrášku. Známe i některé zvířata, která pocházejí
z Indie. Smečka tygrů indických z modelíny i povedené kresby suchým pastelem
vyzdobili naši šatnu.
Hádejte, kterým světadílem nás provázel skřítek Vítek naposledy- EVROPOU.
Eiffelova věž prověřila naši zručnost a trpělivost. Zajímavé bylo i poznávání vlajek
jednotlivých států,
poslouchání skřítkova
vyprávění o zvířatech
a rostlinách na tomto
světadíle. Porovnávali
jsme a poznávali
rozličnosti kultur
národů a stačili se
naučit irský taneček.
Atlas a globus
bude jistě náš
kamarád.

Nyní se těšíme na Emilovnu. Náš kamarád skřítek Vítek zabalí kufřík a pojede s námi.
Hurá, na týden plný dobrodružství nazvaný „Všude dobře doma nejlíp.“
(více fotografií naleznete na našich webových stránkách)

Pozvánka na ZAHRADNÍ SLAVNOST do MŠ Lány
Zpříjemněte si konec školního roku zahradní slavností na zahradě Mateřské školy Lány.
Přijďte si pohrát, zatancovat, něco malého si vytvořit a třeba nám i pomoci překonat školkové
rekordy.
Celá zahradní slavnost se ponese v duchu ZVÍŘAT.
Ptáte se kdy? V sobotu 28. 6. od 12:00 hodin na zahradě MŠ.
Více se o připravované akci dozvíte z připravovaných letáků.
Máte nápad, čím bychom mohli zahradní slavnost vylepšit? Máte představu, co by na pravé
zahradní slavnosti nemělo chybět? Znáte někoho, kdo umí něco, co nás všechny nadchne?
Neváhejte, a kontaktujte nás. Nápadů není nikdy dost!
Necháte se rádi překvapit, co pro vás na slavnost nachystáme, ale rádi byste podali pomocnou
ruku při přípravě akce? I vy se můžete zapojit pomocí při organizaci samotné akce, pomocí
při přípravě masek a napečením slaných i sladkých dobrot.

Přejeme všem našim dětem a dospělákům příjemné a
sluníčkem prohřáté prázdniny.

