ZVONEČEK
Ročník 11

číslo 2

Informační občasník Mateřské školy Lány
ŠKOLNÉ - ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
Stále se nedaří ze strany zákonných zástupců dodržovat termíny plateb. Žádáme o dodržení
splatnosti od 15. do 30. v měsíci. Podrobné informace jsou na webových stránkách školy.

STRAVNÉ
Úhradu stravného je nutné dodržet do posledního dne v měsíci. Pokud nemáte trvalý příkaz
inkasa, je nutné dodržovat termíny plateb v hotovosti také do konce měsíce.
Děkujeme za dodržení termínů a pochopení!

PROVOZ MŠ
Provoz MŠ je stanoven od 6:30 do 17:00 hodin. Dodržujte a respektujte tyto časy!
V zájmu dětí je nutné dodržovat čas příchodu do třídy do 8:00 hodin. Po domluvě je
možný příchod i na devátou hodinu.

Nabídka kroužků
Kroužky v mateřské škole a nadstandardní aktivity jsou již v plném provozu. Bližší
informace, případné změny či novinky čtěte prosím ve vestibulu na příslušných nástěnkách
pro ně určených..

Besedy v MŠ
V MŠ proběhly dvě besedy na téma: „Mluví vaše dítě správně“ a „Stravování v MŠ“.
Besedy nevzbudily příliš veliký zájem ze strany rodičů. Logopedické besedy se zúčastnilo 6
rodičů a beseda o stravování byla bez zájmu rodičů.
Pokud by někdo z rodičů by měl nějaký dotaz, připomínku či návrh, obraťte se přímo na pani
ředitelku Miluši Vaněčkovou či vedoucí školní jídelny pani Karlu Sakovou.

Žádost
V zájmu dětí dávejte prosím dětem dostatek náhradního oblečení. Děkujeme!

PLÁN AKCÍ
Listopad:
Zumba – tanec na téma Pipi Punčocha
Podzimní brigáda
Nechci kazy – prevence ve třídě Kytičky a Sluníčka

4.11.
7.11.
15.11.

Prosinec:
5.12.
7.12
10.12.
11.12.

Návštěva Mikuláše s čertem ve školce spolupráce s žáky ŠD při ZŠ Lány
Vystoupení dětí z MŠ „Voňavý advent“
Vánoční posezení s rodiči spojené s vánoční dílnou a besídkou Berušky, Kytičky
Vánoční posezení s rodiči spojené s vánoční dílnou a besídkou Sovičky, Sluníčka

Začátek vánoční dílny v 15. 30 besídky pravděpodobně začnou 16.30
MÁMO, TÁTO, POJĎ SI SE MNOU HRÁT
Do třídy Berušek je zapsáno 25 dětí. MŠ již 9 dětí navštěvovalo, a proto vstup do nového
školního roku byl pro ně snadnější. Nových dětí, které prožívaly své „poprvé“ v MŠ bylo 16,
z toho 7 holčiček a 9 chlapců.
Školní rok v Beruškách jsme zahájili 2. září v odpoledních hodinách, kdy přišly děti
v doprovodu svých rodičů a mohly se seznámit s prostředím, kde si budou hrát a trávit čas
„školkovými“ aktivitami.
Rodiče dostali potřebné informace, proběhla dokumentace a nezbytné „papírování“.
Seznámili se s paní učitelkami a mohli se zeptat a domluvit individuálně postup v adaptačním
procesu.
Celý týden (u některých dětí déle) docházely do školky děti společně s rodičem a trávili pobyt
v MŠ spolu a mohli tak zkusit , jak to ve školce probíhá.
V září nám leckomu ukápla slzička, ale stále dochází k vývoji a dnes (polovina října) je již
většina dětí zcela zadaptována.
Máme z našich Berušek velikou radost.
LESNÍ DEN SE SKŘÍTKEM VÍTKEM - SLUNÍČKA
Ráno, když se děti sešly ve třídě Sluníček, objevily kufřík skřítka Vítka. Co se v něm asi
skrývá?
Je plný map. Hurá, skřítek Vítek poslal dětem plánek, jak najdou jeho les, kde bydlí se svými
kamarády.
Tento den byl slunečný, a tak jsme se s radostí vydali podle mapy do lesa. Při cestě lesem
jsme objevili krásné pavoučí sítě. Skřítek Vítek na děti v lese opravdu čekal.
Děti si užily vůně lesa a pozorně les poslouchaly. Za odměnu pro skřítka děti postavily
domečky pro všechny kamarády z lesa. Skřítek Vítek vyprávěl dětem o kamarádce veverce.
Dětem se nepoštěstilo kamarádku veverku vidět, možná příště, až se budou chovat v lese ještě
tišeji, uvidí i ostatní zvířátka a kamarády skřítka Vítka.

LESNÍ DEN KYTIČKY
Úterý 10. září jsme si vybrali jako vhodný den
na zahájení projektu „Lesní dny“. K tomuto
účelu jsme si vybrali rybník v zámeckém parku.
Podnikneme tak vycházku v každém ročním
období a budeme pozorovat nejen rybník, ale i
život kolem něj.
Den se jevil zpočátku jako velmi chladný,
nicméně pršet podle předpovědi dopoledne
nemělo. Byla to také naše první vycházka do
zámeckého parku v tomto školním roce.
Nejdříve jsme si připomněli pravidla chování při
vycházce parkem a pak už hurá k rybníku.
Už z dálky na nás vykukovala mezi stromy
hladina rybníka. Jak jsme se začali
přibližovat, vyrušili jsme hejno kachen
z jejich klidu a ty pak velikou rychlostí
plavaly k protějšímu břehu. Když jsme
pak přišli blíž, mohli jsme obdivovat
krásné květy rozkvetlých leknínů
rozmanitých barev. V blízkosti břehu
jsme pak na vodní hladině mohli
pozorovat lehounký běh vodoměrek.
Z klidného pozorování nás vylekal
výskok ryby nad hladinu. Velkou radost
nám udělalo také sluníčko, které nás
doprovázelo po celou naši cestu. Bylo to
tak vcelku velmi vydařené dopoledne.

LESNÍ DEN SOVIČKY
Dne 1. října se třída
SOVIČEK vydala do
zámeckého parku
hledat
„NÁŠ STROM“, který
budeme společně
sledovat v různou roční
dobu.
Počasí nám přálo, bylo
krásné podzimní
slunečné dopoledne.
Děti vybíraly pečlivě, nakonec si vybraly statný
buk.

LESNÍ DEN BERUŠKY
Náš TVP se nazývá „Rok s beruškou Maruškou“, a protože beruška se kamarádí
s mravenečky, naším cílem lesních dnů se stalo velké mraveniště v zámeckém parku.
Vydali jsme se i s doprovodem našeho maskota, berušky Marušky, do parku.
Počasí nám přálo, sluníčko nám pěkně svítilo. Po cestě jsme si nasbírali kaštany a žaludy.
Pozorovali jsme, jak podzim umí čarovat s typickými podzimními barvami. Beruška Maruška
byla pořád s námi a děti se v jejím přenášení poctivě střídaly.
Měli jsme štěstí, mravenečkové se na zimu ještě nechystali, a tak jsme je mohli pozorovat
v jejich práci. Zjistili jsme, že mravenečkové v lese jsou mnohem větší než známe z našich
zahrádek.
Už se těšíme, až v zimě i s naší „Maruškou“ (tentokrát v kulichu), budeme pozorovat změny a
novinky na „našem“ mraveništi.

