
 

Milí rodiče a přátelé školy, 
měsíc listopad je zaměřen 
na mnoho společných akcí, 
doufáme, že si mezi nimi 
nějakou, která vás osloví 
najdete. Můžete přiložit 
ruku k dílu a přijít pomoct s 

úklidem zahrady v sobotu 12. listopadu. Taky 
můžete přijít pomoct s výrobou adventních 
věnců v pátek 25. listopadu. Ale můžete přijít i 
načerpat informace v rámci našich tří 
odborných tematických setkání s odborníky na 
různá témata. Jistě si z nabídky témat 
vyberete. Nezapomeňte si také rezervovat 
termín na náš tradiční Jarmark, který se opět 
uskuteční po dvouleté odmlce v Komunitním 
centru sv. Prokopa a děti pro vás s paní 
učitelkami připravuji krátké vystoupení. 
 
 Děti se mohou těšit na příjezd svatého 
Martina, předškoláci na další návštěvu ZŠ 
Mohylova a všichni společně se těšíme na 
vzácnou návštěvu Mons. Jana Graubnera 
arcibiskupa pražského a primase českého. 
 
 Pokud se vám zdá měsíc listopad více 
zaplněn, je tomu tak ;-). Ale nebojte, vzhledem 
k tomu, že na konci tohoto měsíce začne doba 
adventní - doba radostného očekávání 
příchodu Spasitele, doba příprav na Vánoce, 
budeme se jen a jen věnovat plně dětem a vám 
dopřejeme více klidu. 
 
Těšíme se na viděnou na 
některé z plánovaných akcí 
nebo i na všech.  
 

S přáním všeho dobrého 
za celý kolektiv CMŠ Srdíčko  Eva Kuchyňková 
 

Zprávy ze Srdíčka 
1. listopad 2022      Číslo 3   Ročník 13  

  2. ĺistopad 2022 Malý architekt  

 dopoledne ve školce 
 

  8. listopad 2022 Fotografování portrétů  

 dětí (B + Ž + Vč)  
 

  9. listopad 2022 Fotografování portrétů  

 dětí (M + V + K) 
 

10. listopad 2022 Svatý Martin 

 dopoledne na zahradě 

 otevřeno i rodičům 

 

12. listopad 2022 Brigáda na zahradě  

 v sobotu 8.30—13.00 hod. 

 

15. listopad 2022 Návštěva ZŠ Mohylova 

 Předškoláci z Motýlků, 

 Berušek a Veverek 

 

17. listopad 2022 Státní svátek  

 CMŠ Srdíčko uzavřena  

 

21. listopad 2022 Co bychom měli vědět o 

 logopedii přednáška  

 pro rodiče od 16.00 hod. 

 

23. listopad 2022 Návštěva arcibiskupa 

 pražského Mons. Jana 

 Graubnera v CMŠ Srdíčko 

 

23. listopad 2022 Rodič není sluha  

 přednáška pro rodiče 

 od 16. 00 hod. 

 

25. listopad 2022 Výroba adventních věnců  

 

26. listopad 2022 JARMARK 

 

30. listopad 2022 Školní zralost  

 přednáška pro rodiče 

 od 16. 30 hod. 

Po dvouleté covidové přestávce vás  
srdečně zveme  

na náš tradiční JARMARK,  
který se uskuteční  

v sobotu 26. 11. 2022 
 od 14.00 do 17.30 hodin. 

v Komunitním centru sv. Prokopa 

 

 

 

 

Počítejte s uvedeným termínem, udělejte si čas 
na vystoupení svých dětí a nepromeškejte mož-

nost příjemně strávit sobotní odpoledne. 

Pozvěte i své přátele. 

Můžete se těšit na naše jarmarečníky . 

V průběhu celého odpoledne bude probíhat 
prodej drobností od řemeslníků, které si může-
te zakoupit např. jako vánoční dárky. Možná  i 
prodej knih. Pro děti budou opět připraveny 
pestré a zajímavé dílničky za drobný poplatek. 
Během odpoledne můžete posedět v kavárničce 
a shlédnout vystoupení dětí. 

Na Jarmarku budou k dispozici adventní věnce, 
které si můžete odnést do svých domovů za při-
spěný dar 400 Kč na podporu CMŠ Srdíčko. 

Výtěžek z celého Jarmarku (dílničky, 
kavárna, „Srdíčka pro zahradu“), včet-
ně vybrané částky za adventní věnce 
poputuje na účet CMŠ Srdíčko. 

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojí 
a prostřednictvím Jarmarku podpoří 

naši mateřskou školu. 

C o  n á s  č e k á  v  l i s t o p a d u  J a r m a rk  



 CO BYCHOM VŠECHNO MĚLI 
VĚDĚT O LOGOPEDII 

 
odborně zaměřené tematické setkání 

s rodiči se uskuteční 
 

v pondělí 21. listopadu 2022  
od 16.00 hodin 

 
Přednášející: 

Mgr. Lucie Macková - klinický logoped 
___________________________ 

 

RODIČ NENÍ SLUHA 
 

odborně zaměřené tematické setkání 
s rodiči se uskuteční 

 

ve středu 23. listopadu 2022  
od 16.00 hodin 

 
Přednášející: 

Mgr. et Mgr. Pavla Koucká - psycholožka 
____________________________ 

 

ŠKOLNÍ ZRALOST 
 

odborně zaměřené tematické setkání 
s rodiči se uskuteční 

 

ve středu 30. listopadu 2022  
od 16.30 hodin 

 
Přednášející: 

Mgr. Hana Imlaufová - speciální pedagog 

V případě fotografování 

sourozenců dostávají 

sourozenci dvě sady (2 záběry 

jedno dítě, 2 záběry druhé dítě a 

2 záběry společné foto). Pokud 

si rodiče přejí jednu sadu pro 

sourozence dostávají 3 záběry 

sourozenců. Prosíme o 

nahlášení této skutečnosti paní 

učitelce ve třídě. 

 

F o to g r a f o v á n í  d ě t í  

T Ř I  od b o r ně  

t e m a t i c k á  se t k á n í  

Ve dnech 8. 11. 2022 (Berušky, Žabky a 

Včelky) a 9. 11. 2022 (Motýlci, Veverky a 

Kuřátka) bude probíhat vánoční fotografování 

všech dětí. Fotografovat bude opět paní Jitka 

Žáčková. V případě, že se Vám fotografie 

nebudou líbit nebo je nebudete chtít z 

jiného důvodu, nemusíte si je kupovat.  

 

Sada obsahuje 3 vyretušované fotografie a 

stojí 275kč.  Pozadí je neutrální - bílošedé. 

 

Doporučené oblečení dle paní fotografky:  

 

Bílé, smetanové, zlaté, šedé šatičky pro 

holčičky (nebo dle vlastní volby) a pro 

chlapečky šedé nebo béžové kalhoty a bílé 

košile (nebo dle vlastní volby). Pokud nemáte 

vhodné oblečení, nevadí, paní fotografka doveze 

oblečení na zapůjčení.  

 

Všechna setkání se uskuteční   

v Církevní mateřské škole  
v oddělení Motýlků 

 

díky realizovanému projektu 
 

Zvyšování kvality předškolního 
vzdělávání v CMŠ Srdíčko 3 

 
 CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081_064/0022852 

 
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI! A d v e n t n í  v ě n c e  

V pátek 25. listopadu 2022 bude po celý den 
probíhat v prostorách mateřské školy tvorba 
adventních věnců. Prosíme všechny, kdo mohou, 
aby se zapojili.  

Od rána se budou tvořit kompletní věnce. Je 
potřeba navazovat korpusy a dále zdobit. Pokud by 
se mohlo zúčastnit 10 a více osob byli bychom velmi 
rádi, protože se budeme moci rozdělit na dvě 
skupiny. Jedna může navazovat a druhá zdobit. Pak 
se mohou samozřejmě vystřídat. 

Prosíme o nahlášení účastníků paní učitelkám 
ve třídách, abychom mohli zajistit vše potřebné, a 
taky pro všechny zúčastněné připravit malé 
občerstvení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o věnce, které 

budou zdobit mnoho domovů, prosíme o účast při 
tvoření věnců jen dospělých případně starších 
zručných dětí (II. st. ZŠ a výše).  


