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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme rodičům za včasné platby jak školného, tak i stravného.

PROSBA
Stále se nám nedaří doladit uskladnění pyžámek. Dávejte prosím pyžámka či oblečení na
spaní svým dětem do košíku ve vestibulu – Kytičky a Sluníčka (v šatně – Berušky a Sovičky)
příslušné třídy s označením symbolu třídy.
Důležitost vhodného a náhradního oblečení! Rukavičky v zimním období raději dvoje.
Děti tráví více jak hodinu pobytu venku a v tomto počasí se velmi snadno a rychle promáčí,
oblečení nemá leckdy šanci proschnout.
Přímluva za vhodné RUKAVICE do SNĚHU! Prstové rukavice z pleteniny opravdu nejsou
vhodné! Děkujeme!

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Všechny důležité informace a aktuality naleznete vždy na hlavní nástěnce přímo nad
vstupními schody, kde jsou umístěny informace o jednotlivých třídách a vše, co se
v jednotlivých třídách děje.
Na webových stránkách školy naleznete vše podstatné a aktuální.
Žádáme o shovívavost při telefonování do MŠ, volejte nejlépe na pevnou linku, mobilní
telefon vám učitelka nemůže při práci s dětmi urgentně přijmout.
Také ohlášení nepřítomnosti dítěte či oznámení nemoci je lepší směrovat na pevnou linku.

ZVEME VŠECHNY RODIČE NA SCHŮZKU DO MŠ
v pondělí 10. 2. 2014
Schůzka výboru rodičů SRPDŠ proběhne od 16:00 hodin
Schůzka pro rodiče všech dětí z MŠ proběhne od 17:00 hodin

ZÁPIS DO MŠ LÁNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Zápis dětí do MŠ Lány proběhne ve dnech 27. a 28. března 2014 od 11:00 do 16:00 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
Únor
3. 2. Začíná plavecká výuka „Plaváček“ - děti ze třídy Sluníček (pondělí - 10 lekcí)
5. 2. Beseda pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
6. 2. Zájezd do Divadla Lampion - Sluníčka
25. 2. Zvířátka v hudbě - hradní orchestr - zájezd pro Kytičky a Sluníčka
Vycházka za zvířátky v zimě /podle počasí vycházka ke krmelci /
Březen
17. 3. Workshop Svět barev - Kytičky a Berušky
27. a 28. 3. Zápis dětí do MŠ
Čtení pro celou rodinu - spolupráce o. s. NAŠE LÁNY, Muzeum TGM
Návštěva v místní knihovně ŠD a MŠ - Sluníčka
Otvírání zahrádky - brigáda na školní zahradě
Duben
9.4. Kouzelný les - ekologicky zaměřená pohádka
Klíč k písničkám - koncert na zahradě školy
16. 4. Jarní besídky – Sluníčka a Sovičky
17. 4. Jarní besídky – Berušky a Kytičky
Jarní hraní předškoláků ve spolupráci se ŠD „ Hop, zajíčku, do pelíšku“
Jarní lesní den – vycházka Sovičky, Berušky, Kytičky, Sluníčka
Návštěva ZUŠ Nové Strašecí
Květen
Fotografování dětí – společné třídní foto
15.5. Bavíme se s Cecilkou
Vystoupení dětí pro DPS
Polodenní pěší výlet do ,,Obůrky“
Zájezd do divadla Lampion
Dopolední návštěva žáků z osmé třídy (třída SLUNÍČEK)
MDD na zahradě školy
26. 5. - 30. 5. Pobyt dětí v přírodě „ Emilovna 2014“ (Sluníčka, Sovičky)
Červen
Letní lesní dny - Sovičky, Berušky, Kytičky, Sluníčka
Návštěva v ZŠ – společné sportování - 1. třída a Sluníčka
Společné hraní na zahradě - děti MŠ a Domeček
Školní celodenní výlet
Poslední školkování (předškoláci)
Závěrečná besídka předškoláků

Konečně napadl sníh…
Děti ze třídy SOVIČEK
využily sněhové nadílky a po
společné domluvě se vydaly letos
poprvé bobovat na místní kopec
KOPANINU.
Bobování jsme si všichni
užili, sněhu bylo tak akorát.
Děti byly dobře vybavené,
nechyběl ani teplý čaj na občerstvení,
který si nosí v zimním období každý
ve svém batohu.
Těšíme se na další sněhovou
nadílku a rádi bychom opět společné
bobování zopakovali.

S kašpárkem do pohádky
Ve třídě Sluníček děti prožily čtrnáct dní
s knihami Eduarda Petišky. Kouzelné příběhy
z knihy Bylo jednou jedno loutkové divadlo děti
inspirovaly k ilustracím, výrobě loutek, marionet.
Děti si hrály na divadlo. Zajímavé bylo být
hercem i divákem a Vilda byl ten neúžasnější
uvaděč a pokladní v jedné osobě. Během dní se
děti dozvěděly, jak kniha vzniká, a povídaly si o
její cestě do knihkupectví. Pomohli jsme společně
s kašpárkem najít rýmy a roztřídit pomíchaná
písmenka v tiskárně. Předškoláci si upevnili při
spontánní hře pravidla slušného chování a bylo
radostí děti při hrách pozorovat. Tečkou za tímto
projektem byla návštěva divadelního přestavení O
Nosáčovi. Po přestavení se nás ujal herec Ondra
Charvát a provedl děti divadlem Lampion.
Na předškolní děti čeká v pátek zápis do ZŠ
Lány. Věříme, že zůstanou i ve škole sehraným
kolektivem a jeden s druhým se domluví a
pomůžou si.

Týdenní projekt ve třídě Berušky na téma
„Beruška nám stůně“
Povídáním v komunitním kruhu o tom, co to znamená „být nemocný“, důležitost prevence a
jak na to, když nás přepadnou „bacily“, začínal tento týden. Hráli jsme si na doktora,
ošetřovali naši nemocnou kamarádku MARUŠKU, zkusili si roli pana doktora, zdravotní
sestřičky a samozřejmě i rodičů, kteří mají přirozený strach o svého malého nemocného. Děti
se naučily básničku Paní Rýma a písničku Rýma.
Namalovali jsme si hrneček s čajem a i grafické listy byly na toto téma. Završením byla
návštěva místní lékárny i s doprovodem naší berušky. Dětem se téma o „stonání“ velmi líbilo
a hra „Na pana doktora“ je stále v kurzu.

PROSINEC

Kytičky myslí i na druhé
V posledním školním týdnu loňského kalendářního roku měly děti ze třídy Kytičky
napilno. Čekaly je hned dvě důležité výpravy s krásným poselstvím – dělat radost druhým.
V pondělí 16. prosince jsme
se vydali připravit zvířátkům v lese
vánoční
nadílku.
Děti
do
připravené
přepravky
v šatně
Kytiček přinesly mnoho dobrot pro
lesní zvěř – od jablíček a kaštanů
přes zobání pro ptáčky a hned po
dopolední svačině jsme se vydali
směrem k lesní správě. Děti
nadílku zvířátkům nesly ve svých
batůžkách a žádné z dětí po cestě
nebolely nožičky, ani nemělo batoh
příliš těžký, s takovou radostí a
nadšením šly děti do lesa dělat
nadílku. Z hlavní lesní cesty jsme
odbočili hlouběji do lesa a po
pěšince vyšlapané zvěří jsme došli
až ke krmelci. Cestou jsme pozorovali stopy zvěře, která ke krmelci pravidelně chodí. Celý
krmelec jsme si nejprve pozorně prohlédli a pověděli jsme si, k čemu slouží a z čeho se
skládá. Poté už nastala samotná nadílka. Děti vyndávaly krmení pro zvířátka a vkládaly ho do
krmelce. V jeho okolí rozvěsily několik lojových koulí pro ptactvo a pozorovaly liz pro
vysokou zvěř. Po nadílce jsme měli možnost přímo pozorovat práci hajného, který se o
krmelec stará. Cestou zpět jsme si prohlédli a přečetli naučné tabule v lese a s dobrým
pocitem jsme se vraceli na připravený oběd v mateřské škole.
V úterý 17. prosince jsme nachystali vánoční přání a vánočně nazdobené květináče a
za cinkání rolniček a zvonečků jsme došli
k DPS Lány. Tam jsme tamním
obyvatelkám zazpívali vánoční koledy,
předali vánoční pozdravy a popřáli jim
krásné Vánoce a mnoho zdraví v novém
roce.
Těmito návštěvami jsme si
v předvánočním čase s dětmi připomněli
to, co je na Vánocích nejdůležitější, a totiž
setkávání se s našimi milými a dělání
radosti všem našim blízkým.

LEDEN

Kytičky v pohádce
Začátkem ledna nenapadla tolik vytoužená sněhová nadílka, a tak se třída Kytiček
vydala do pohádek.
Jako první jsme se v začátku nového roku seznámili s pohádkou O dvanácti
měsíčkách. Prostřednictvím této pohádky jsme si uvědomili, z jakých měsíců se skládá rok a
co nám který měsíc přináší.
Poté jsme se přenesli do pohádky O perníkové chaloupce. Děti si dle své fantazie
pomalovaly stěny připravené perníkové chaloupky, domalovaly Jeníčka a Mařenku a
„upekly“ perníky na střechu. Nechyběla ani ochutnávka pravých perníků a seznámení se
s perníkovým kořením čichem, hmatem i zrakem. Děti měly možnost si pohádku O perníkové
chaloupce i zahrát s loutkami a kulisami
jako v divadle. Pomocí pantomimy děti
svým kamarádům předváděly postavy z této
pohádky a ostatní měly možnost hádat a
poznávat pohádkové postavy. Pomocí
pracovního listu se děti snažily dovést
Jeníčka s Mařenkou zpět domů. Vycházky
byly také pohádkově zaměřené. Směřovaly
k „perníkové chaloupce“ za Hospodou
Narpa a k „perníkové chaloupce“
v zámeckém parku, kde jsme si zahráli hru
„Na ježibabu“.
Po tématu perníkové chaloupky
následovalo pohádkové pásmo věnované
pohádkám Eduarda Petišky. Třída Kytiček
se zapojí do výtvarné soutěže k akci Čtení pro celou rodinu. Děti se seznámily s pohádkami O
nenasytném vrabci a Veliký sníh. Ilustrace k těmto pohádkám jste měli možnost si
prohlédnout v naší šatně a následně budou poslány do výtvarné soutěže. K „ptačímu“ tématu
se děti naučily několik básní, písní i taneček. Díky tematice těchto pohádek jsme se přesunuli
do opravdového zimního počasí, které zavládlo i venku. Pokračujeme v péči o ptactvo,
seznámili jsme se s ptactvem, které u nás přezimuje. A protože se nám už pomalu začalo
stýskat po rozkvetlé zahradě, tak jsme si takovou zahradu alespoň na malou chvilku vytvořili.
Pomocí barev v lahvích jsme na
zahradě vytvořili sluníčko, mráčky i
květinu. Sněhovou nadílku jsme také
oslavili postavením velkého sněhuláka
na zahradě školy. Další naše
pozornost bude věnována sportovní
světové události roku – přesuneme se
na Zimní olympijské hry.
Pohádkové téma nám ukončil
zájezd do KD Stochov na představení
Krejčíka Honzy „Kdo si hraje,
nezlobí.“. Děti se do interaktivního
představení spontánně zapojovaly a
písničky z představení si zpívaly celou
cestu zpět do mateřské školy.

