Den stvoření aneb oslava svátku
sv. Františka
V úterý 8. října 2019 se od 15.30 do 17.00
hodin uskuteční na zahradě mateřské školy
odpoledne pro rodiče s dětmi.
Děti mohou přijít v maskách zvířátek, které
si vyrobí doma, popř. ve školce.
Během
odpoledne
proběhne
„módní
přehlídka zvířecích masek“, děti budou mít
možnost se svými rodiči navštívit čtyři dílničky.
Přijde mezi nás i P. Jaroslav Mrňa – školní
kaplan.
Zúčastnit celé akce se mohou pouze děti
s rodiči, případně prarodiči nebo pověřenými
osobami v rámci vyzvedávání dětí. Proto je děti
nutné nejpozději do 15.30 hodin vyzvednout ze
třídy a přijít s nimi na zahradu.
Děti, které rodiče nemohou vyzvednout,
zůstanou pod dozorem paní učitelek ve třídě
Žabek. Zde si je můžete průběžně až do páté
hodiny vyzvedávat.

Brigáda na zahradě
V sobotu 19. října 2019 se od 8.30 do 12.30
hodin uskuteční brigáda v areálu CMŠ
Srdíčko. Čeká nás zahradní úklid, prořezání
větví, úklid chodníků, odstranění drobných
náletových dřevin kolem budovy, natírání a
spoustu dalších aktivit. Bude přistavěn i
kontejner na větve a listí.
Budeme vděčni za jakoukoli Vaši účast a
pomoc. Teplý čaj bude zajištěn po celou dobu.
Po dobře vykonané práci se můžete těšit na již
tradiční opékání špekáčků. Špekáčky budou
zajištěny i se vším, co k nim patří.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Co nás čeká v říjnu
1. 10. 2019 Záchranář ve školce
4. 10. 2019 Návštěva knihovny – Motýlci
8. 10. 2019 Canisterapeutický
pes
–
dobrovolník – dopolední program
8. 10. 2019 Den stvoření aneb svátek sv.
Františka – odpoledne na zahradě
12. 10. 2019 Farní den – kostel ve Stodůlkách
15. 10. 2019 Předškoláci ZŠ
Motýlci, Berušky

Mohylova

–

19. 10. 2019 Brigáda na zahradě CMŠ od 8.30 –
12.30 hod.
28. 10. 2019 STÁTNÍ
uzavřena

SVÁTEK

–

CMŠ

31. 10. 2018 Zahájení přihlašování na pomoc na
již tradičním Jarmarku
________________________________________
Za jakékoliv finanční dary děkujeme, budou
použity na provoz CMŠ Srdíčko
č. ú. CMŠ Srdíčko je 127730369/0800
Adresa školy a kontakty:
Církevní mateřská škola Srdíčko
Podpěrova 1879, Praha 5, 155 00
tel. 251 622 425
www.cms-srdicko.cz
e-mail: cms.srdicko@seznam.cz
www.facebook.com/CMS.Srdicko

2
1. říjen 2019
Vážení rodiče a přátelé školy,
naše mateřská škola sídlí na území
Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba
Staršího Praha – Stodůlky. Mnoho z vás patří i
do této farnosti. Někteří z vás patří do jiné
farnosti, ale mají zde přátele a mohou se v naší
farnosti cítit být více doma. Ve školce se ne
vždy stihneme potkat a tak se nám nabízí
možnost zúčastnit se „Farního dne“ který se
bude konat v sobotu 12. října 2019 ve
Stodůlkách. Bližší program naleznete dále
v tomto zpravodaji nebo na webových stránkách
www.centrumbutovice.cz.
Ráda bych se na vás také obrátila s prosbou o
pomoc. Máme v plánu nechat vyrobit na
zahradě u vstupu mateřské školy pod
borovicemi „Betlém“. Hledáme někoho, kdo by
nám dokázal pomoci s realizací, třeba i
doporučením někoho dalšího. Hledáme možnost
velkoformátového tisku, vhodný materiál, který
ustojí povětrnostní vlivy, případně pomoc se
zajištěním vyřezáním postav z tohoto materiálu.
Konkrétní postavy nám již zpracovává
výtvarnice Alena Němečková a budeme je mít
připravené v grafické podobě k tisku. Pokud
nám můžete pomoci nebo o někom víte,
neváhejte nám o tom říct !
Za celý kolektiv CMŠ Srdíčko
Eva Kuchyňková, ředitelka školy

Předškoláci a návštěvy ve škole
V letošním
roce
budeme pokračovat ve
spolupráci se Základní
školou Mohylova v
přípravě dětí na dobrý
vstup do školy.
Děti, které půjdou v dubnu k zápisu do školy,
cca 1x za měsíc navštíví dopoledne ZŠ
Mohylovu v rámci přímo pro ně připraveného
hodinového programu. Termíny návštěv školy
jsou uvedeny v kalendáři na webových
stránkách školy do konce školního roku. Pokud
dojde ke změně, budeme vás včas informovat.

Pozdní příchody
Upozorňujeme, že příchody do mateřské
školy jsou stanoveny na dobu mezi 7.00 –
8.30 hodin.
Velmi se nám množí příchody po půl deváté.
V mateřské škole je ale potřeba zachovat určitý
řád, aby se mohly paní učitelky věnovat plně
předškolnímu vzdělávání dětí. Od půl deváté
začínají již s dětmi pracovat v ranním kruhu a
pozdní příchody dětí tuto činnost velmi narušují.
Z tohoto důvodu musíme opět přistoupit
k opatření, že od 8.30 hod. již nebudou paní
učitelky otevírat třídy a případní opozdilci
budou moci předat dítě ve školní jídelně (vchod
z boku jídelny), kde je personál mateřské školy
převezme a odvede do konkrétní třídy.

Jarmark
Pomalu a jistě se blíží také termín naší velké
akce, a tou je JARMARK. Protože přípravy na
jarmark zaberou vždy spoustu času, tak pomalu
začínáme s přípravami již nyní . Doufáme, že
se zase spousta z vás do příprav zapojí. Proto
přicházíme s prvními prosbami o pomoc.
Kdo by mohl nasušit (nejlépe v sušičce) na
kolečka nakrájené pomeranče, jablka, případně
citrony, může začít. Takto sušené ovoce
využijeme ke zdobení věnců.
Dále zjišťujeme možnost zajištění větví z jedle
na výrobu věnců, případně zajištění menších
větviček z buxusu.
Pokud byste také věděli o někom, kdo by mohl
mít zajímavou a přijatelnou nabídku v rámci
jarmarečního prodeje, dejte taktéž vědět ve
třídách, ať pak můžeme vybrat co nejpestřejší
nabídku pro prodej na jarmarku.
O dalších přípravách Vás budeme informovat
v příštích Zprávách ze Srdíčka.

Hobliny a seno
Naše morčata Uhlík a
Tulík mají docela velkou
spotřebu sena a hoblin. A
ani seno, které sušila paní
ředitelka o prázdninách na
chalupě , nebude stačit do
dalšího roku. Pokud máte
někdo nějaké zdroje sena
popř.
hoblin,
uvítáme
dovoz v množství, které
můžete poskytnout.

Podzimní prázdniny
ve školách v Praze 13
V době od 29. 10. do 1. 11. 2019 jsou
v základních školách v Praze 13 podzimní
prázdniny s následným ředitelským volnem.
Některé děti z naší mateřské školy mají
sourozence ve školách a jejich rodiče využijí
tyto termíny k odjezdům k prarodičům nebo
jiným činnostem.
Z tohoto
důvodu
budeme
zjišťovat
předpokládanou docházku dětí v uvedených
dnech. Pokud stav dětí výrazně poklesne, je
možné, že dojde k omezení provozu (tedy ke
spojení některých tříd).
Po zjištění zájmu vás budou paní učitelky
v jednotlivých třídách informovat o aktuální
situaci.

Program „Farního dne“
9.30 Ranní chvály
10.00 Příprava zahrady a kostela a nácvik
ministrantů
11.00 Mše svatá v kostele sv. Jakuba
12.00 Novokněžské požehnání P. Jaroslava Mrni
12.30 Oběd na farní zahradě, společné setkání
13.30 Beseda s P. ThLic. Ing. Stanislavem
Přibylem ThD., CSsR – generálním
sekretářem ČBK na téma Budoucnost církve
13.30 Prohlídka
hasičského
auta
Sboru
dobrovolných hasičů Stodůlky
15.30 Závěrečná modlitba a požehnání sídlišti

Po celé odpoledne bude k dispozici skákací hrad
a trampolína pro děti. Za své děti si zodpovídají
rodiče.

