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Informační občasník Mateřské školy Lány

Přípravy na advent v mateřské škole :
Začneme uvítáním Mikuláše, čerta a anděla - děti si v každé třídě samostatně
vyrobí sáček pro "mikulášskou nadílku"
Přijde za námi návštěva z nebe a pekla? Co nám nadělí, jak nás překvapí?
Tradiční Vánoce ve školce tentokrát v novém kabátku.
Všichni se sejdeme 11. prosince, každý ve své třídě, kde bude probíhat
vánoční dílna s programem připraveným přímo pro každou třídu.
Bude na vás čekat malé občerstvení, cukroví a posezení. Uvítáme podněty
k vánoční oslavě i donesení ochutnávky vlastního cukroví. Poté se odebereme
všichni na školní zahradu, kde na nás bude čekat nazdobený vánoční strom a my
si u něj společně zazpíváme několik vánočních koled a na závěr se můžeme těšit
na malé hudební překvapení. K domácí atmosféře přispějete i tím, že si na
vánoční posezení přinesete vlastní hrneček na teplý nápoj a bačkory na pohodlné
přezutí do tříd.
Výzva pro všechny tvořivé a šikovné děti a jejich rodiče či prarodiče:

Pomozte nám vyzdobit ve vestibulu stromeček dle
vaší fantazie.
Spolupráce rodiče s dítětem, zajímavý nápad, kreativita a nápad při výrobě
ozdob na vánoční stromeček bude jistě zajímavou výzvou pro adventní večery!
Rozsvícení stromku 1.12. 2014. Ozdobu přineste do tříd, děti si je
prohlédnou a stromeček ozdobí. Vánoční ozdoby lze vyrábět do 11.12.
Dne 11. 12. v každé třídě na společném vánočním posezení proběhne
vylosování výherce vánoční kolekce.

Uzavření MŠ o Vánocích:
22. 12. 2014 -

2. 12015 MŠ uzavřena

Pozor změna !!!! V pátek 2. ledna bude MŠ UZAVŘENA. Předběžný
průzkum ukázal, že zájem o docházku dětí v tento den je minimální .
Děkujeme za pochopení
Dostatek náhradního oblečení
Sychravé podzimní počasí s sebou nese promočení či zamazání svršků, a proto
žádáme o dostatek náhradního oblečení především ponožek, punčocháčů,
popř. tepláků.Také se přimlouváme především u menších dětí za rukavičky,
které si děti zvládnou obléknout.
Co nosí děti do MŠ
Zvažte prosím vhodnost toho, co si ráno nosí s sebou děti do školky. Na spaní si
z bezpečnostních důvodů nosíme z domova jen "měkké" hračky. Také některé
ozdoby děvčat (řetízky, korálky) nejsou bezpečné a vhodné. Děkujeme!
„SLUNÍČKA“ – LESNÍ DEN
Ve středu 5. 11. 2014 jsme se vydali na náš „lesní den“, nyní už
podzimní. Nejdříve jsme vyčkávali, až pro nás cesta pod Starým
zámkem bude schůdná, protože v období dešťů a práce na polích se
tam odvážil na procházku jít málokdo.

Jakmile jsme si dopředu ověřili kvalitu cesty, ihned jsme vyrazili. Jako při první
cestě, tak i tento den jsme s sebou vzali maskota naší třídy Ferdu Mravence.
Tentokrát se nám tolik neumazal, zato se nám trochu polámal. Bylo to tím, že si
nemohl vybrat, s kým půjde. Nebo to bylo naopak…? Cestou jsme pak
pozorovali rozdíly mezi letním a podzimním obdobím, které jsme si pak
porovnávali ještě ve třídě podle fotografií na interaktivní tabuli, a byly opravdu
k nepřehlédnutí. Ostatně přesvědčit se můžete sami zhlédnutím našich fotografií
na webových stránkách. Kdo se bude pozorně dívat, nepřehlédne malou
epizodku Evičky, když vyzvedávala Ferdu nad potůčkem. Co nás čeká příště?
Už se zase máme na co těšit.
HALLOWEEN PODLE SLUNÍČEK
Poslední říjnový týden jsme ve třídě Sluníčka věnovali oslavě Halloweenu.
Tento ne zrovna typicky český svátek jsme si užili podle svého, ale seznámili
jsme se i s jeho podobou v jiných zemích. Celý týden před samotnou oslavou
jsme věnovali přípravě dekorací a všelijakých strašidelných kulis do naší třídy.
Tyto výrobky jsme využili k výzdobě obou místností třídy. Houpali se pak nad
námi nejen pavouci, ale i mumie a netopýři. Nechyběly ani vyřezávané dýně a
záplava světýlek. V den samotné oslavy jsme se sešli ve strašidelných maskách
a kostýmech a strašidelný rej mohl začít. Vyzkoušeli jsme si strašidelné bingo,
vytváření mumií, halloweenský bowling i strašidelný bál. V průběhu dopoledne
jsme také se „strašidly a čarodějnicemi“ složili Strašidelnou báseň, se kterou
máte nyní jedinečnou příležitost se seznámit. Na více fotografií se můžete
podívat na webových stránkách školy.

děti ze třídy Sluníčka

Strašidelná báseň
Duch letí do polí,
vůbec nic ho nebolí.
Kolem letí strašidlo,
pozor aby nespadlo.
Nemělo nic k jídlu,
ztratilo svou sílu.
Šéf hadů na něj křičí:
„Najez se, nebo budeš ničí!“.
Čarodějnice se tomu směje,
až se celý kopec chvěje.
Na něm sedí černá kočka,
vyvaluje na nás očka.

LESNÍ DEN V KYTIČKÁCH
Tento školní rok jsme nechali volbu, kam budou naše kroky směřovat v rámci
lesních dnů, na dětech. Padlo několik návrhů, ale naprostá většina dětí
odsouhlasila zámecký park, kam chodíme opravdu velmi rádi. Minulý rok jsme
si zvolili s beruškou Maruškou mraveniště a letos budeme pozorovat
charakteristické změny v jednotlivých obdobích na krásném vzrostlém stromě,
který si vybraly samy děti.
Nebylo vůbec snadné vybrat správný den. Buď nám nepřálo počasí, a nebo jsme
zrovna neměli přístup do zámeckého parku. Ale podařilo se! Nejen že jsme našli
"náš strom", ale také jsme neodešli s prázdnou. Zážitky v podobě her v lese,
rozpoznávání listů, staveb z přírodnin a také sběru hub děti velmi těší.
Zámecký park je pro nás srdeční záležitost, děti se velmi těší a každou návštěvu
si náležitě užijí. Podzimní lesní den jsme se brodili listím a už se velmi těšíme,
až budeme pozorovat změny v zimě a snad se dočkáme i vytouženého sněhu.

LESNÍ DEN BERUŠEK
V úterý 11.11. nás čekala první výprava k mraveništi v rámci lesního dne.
Před odchodem jsme si prohlédli maketu mraveniště s komůrkami a obrázky
mravenců. Porovnání našich poznatků se skutečným mraveništěm se konalo
v zámeckém parku. Cestou jsme si prohlédli nové krmelce připravené lesníky
pro zvířátka na zimu. Další zastávka byla u včeliček, které kontrolujeme při
každém pobytu v parku – bylo však chladno a včely nelétaly. Co asi dělají
mravenci? K mraveništi schovanému pod smrkem jsme se potichu přiblížili, ale
mravenci byli také schovaní. Jenom jeden otužilec se na nás přišel podívat.
My jsme si opatrně prohlédli, z čeho je mraveniště postavené a na rozloučenou
mravencům nechali na jehličí malý pamlsek. Až vysvitne sluníčko, určitě si na
něm pochutnají. A v zimě si vás přijdeme zkontrolovat, jestli jste pěkně přikrytí
sněhovou peřinkou.

NAHLÉDNUTÍ DO TŘÍDY SOVIČEK A ZAJÍČKŮ
Začátkem měsíce listopadu bylo krásné slunečné počasí. Děti navštěvovaly při
společných vycházkách les. Vyhledávaly ztrouchnivělé pařezy i krásné stromy
Poznávaly krásu podzimní přírody její vůně. Pokusy, pozorování a sbírání hub
děti zajímalo. Ve třídě Zajíčků si děti vybraly k pozorování lípu, čaj z květu lípy
s medem chutnal všem.

Blíží se vystoupení na „Voňavém adventu, který se koná 13. 12. 2014 v místní
SOKOLOVNĚ. Srdečně Vás všechny zveme na vystoupení.
Vybrali jsme si dvě zimní písničky, na které budeme společně se Zajíčky
tancovat. Vyzdobili jsme si třídu, abychom navodili zimní čas a vyrobili
sněhové čelenky a sněhuláky.

Přejeme klidné a krásné vánoční svátky a do nového roku 2015 pevné
zdraví, pohodu a spokojenost.
Zaměstnanci a děti Mateřské školy v Lánech

Všem rodičům a partnerů školy děkujeme za
spolupráci a podporu Mateřské školy
v Lánech.
Vaši zásluhou se děti mohou těšit na nadílku
pod stromeček, mají možnost využít nové
prvky na zahradě školy. Mezi ně patří
teepee, nové uzavření pergoly, která se Vaši
zásluhou přeměnila na přírodní učebnu.
Také se nám společně podařilo dokončit
zahradní koutek - záhonky a kompostéry.

