Jarmark

Co nás čeká v listopadu

Jste srdečně zváni na již tradiční JARMARK,
který se uskuteční
v sobotu 1. 12. 2018 od 14.00 do 18.00 hodin.

1. 11. 2018 Přihlašování na pomoc při
jarmarku a tvorbě adventních
věnců - archy vyvěšeny v šatnách
1. 11. 2018 Návštěva stodůleckého hřbitova
třída Motýlků
2. 11. 2018 Návštěva stodůleckého hřbitova
třída Berušek

v Komunitním centru sv. Prokopa

6. 11. 2018 Návštěva
předškoláků
v ZŠ
Mohylova (pouze předškoláci ze
třídy Motýlků a Berušek)
Počítejte s uvedeným termínem a udělejte si čas na
vystoupení svých dětí a nepromeškejte možnost
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 můžete zakoupit např. jako
vánoční dárky. 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 vzít jako protihodnotu finančního
daru (doporučeno 350 Kč) na podporu CMŠ
Srdíčko.
Výtěžek z celého Jarmarku (dílničky, kavárna,
„Srdíčkové“ propisky), včetně vybrané částky za
adventní věnce poputuje na účet CMŠ Srdíčko.
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojí a
prostřednictvím Jarmarku podpoří
naši mateřskou školu.

9. 11. 2018 Divadlo ve školce - dopoledne
Jak pejsek Ferda potkal sluníčko divadlo Kopecký
13. 11. 2018 Svatomartinská
slavnost
dopoledne od 10.00 hod.

–

21. 11. 2018 Káva od Srdce – přednáška
Školní zralost – co všechno by
měl zvládnout předškolák – Mgr.
Hana Imlaufová
21. a 22. 11. 2018 Fotografování dětí – portréty
27. 11. 2018 Vizitace Mons. Václava Malého
30. 11. 2018 Výroba adventních věnců
Adresa školy a kontakty:
Církevní mateřská škola Srdíčko
Podpěrova 1879, Praha 5, 155 00
tel. 251 622 425
www.cms-srdicko.cz
www.facebook.com/CMS.Srdicko
e-mail: cms.srdicko@seznam.cz
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1. listopadu 2018
Vážení rodiče a přátelé školy,
měsíc listopad nám přináší více akcí. Začneme
připomínkou svátku Všech svatých a Památky
zesnulých. Třídy Motýlků a Berušek v těchto
dnech navštíví stodůlecký hřbitov. Dále budeme
slavit slavnost sv. Martina. Ke konci měsíce
k nám přijede vzácná návštěva – Mons. Václav
Malý. Celý listopad bude ovšem ve znamení
příprav na naši největší akci v roce, kterou je
Jarmark. Již nyní zajišťujeme materiál na
výrobu věnců, korpusy, svíce, stuhy a další
drobný materiál. Vás rodiče bychom chtěli
požádat, pokud máte někdo možnost o přinesení
větví, těsně před vázáním věnců 30.11.2018,
nejlépe jedlových nebo z tújí. Pokud se budete
moci zapojit do tvorby věnců, jste velmi vítáni.
Na Jarmarku je vždy k dispozici kavárnička,
pokud můžete přinést nějaké dobroty, budeme
také rádi. Paní učitelky s dětmi začínají s dětmi
nacvičovat drobná vystoupení, která Vám také
na Jarmarku předvedou. Tak se budete mít
určitě na co těšit .
Děkujeme všem, kteří mohli CMŠ
Srdíčko přispět finančním darem a během
měsíce září a října tak učinili. Celkem se do 31.
10. 2018 vybrala částka ve výši 40 984 Kč.
S přáním všeho dobrého za celý kolektiv
CMŠ Srdíčko
Eva Kuchyňková

Svatomartinská slavnost

Výroba adventních věnců

Podpora inkluze v CMŠ Srdíčko

V úterý 13. listopadu 2018 zavítá opět na
naši zahradu sv. Martin. Od 10 hodin dopoledne
půjdeme s Martinem průvodem kolem mateřské
školy. Shlédneme krátkou scénku o tom, jak se
sv. Martin dokázal rozdělit s žebrákem a
následně se děti povozí na ponících.

V pátek 30. listopadu 2018 bude po celý den
probíhat v prostorách mateřské školy tvorba
adventních věnců. Prosíme všechny, kdo
mohou, aby se zapojili.

Ve čtvrtek 1. 11. 2018 zahajujeme realizaci
dalšího projektu, tentokrát z Operačního
programu Praha – pól růstu ČR. Projekt
s názvem Podpora inkluze v CMŠ Srdíčko má
registrační číslo projektu:
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001260

Prosíme tatínky, kteří si mohou toto
dopoledne vyčlenit volný čas, aby nám přišli
pomoct s vysazováním dětí na poníky. Přece
jen je potřeba více silnějších rukou. Svou
účast nahlaste ve své třídě.
Krátce o životě svatého Martina

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 ve třídách,
abychom mohli zajistit vše potřebné, a taky pro
všechny zúčastněné připravit malé občerstvení.

Pocházel z území
dnešního Maďarska a
jako syn důstojníka
římské posádky začal
v Itálii vojenskou
kariéru. Jako voják se
dostal do Amiens v
Galii, kde se v době
svého katechumenátu
podělil
o
svůj
důstojnický plášť s
chudákem,
trpícím
nouzí.
http://deti.vira.cz/_d/Martin-sabl.gif

Po odchodu z armády žil jako poustevník,
stal se knězem a v Ligugé poblíž Poitiers založil
nejstarší klášter. Konal misie i zázraky. V r. 371
se stal biskupem města Tours a apoštolsky
působil v širokém okolí až do 80ti let.
Zdroj: http://catholica.cz/_id=4828

Přednáška pro rodiče
V rámci realizovaného projektu Zvyšování
kvality předškolního vzdělávání v CMŠ Srdíčko
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007232
se uskuteční
ve středu 21. listopadu 2018 od 16.30 hodin
ve třídě Motýlků další odborně zaměřené
tematické setkání s rodiči
Téma:
ŠKOLNÍ ZRALOST
aneb co všechno by měl zvládnout
předškolák

Vzhledem k tomu, že se jedná o věnce,
které budou „na prodej“, prosíme o účast při
tvoření věnců jen dospělých případně starších,
zručných dětí (II. st. ZŠ a výše).
Tvoření věnců bude probíhat v oddělení
Berušek. Děti z této třídy budou se svými
učitelkami přiřazeny k jiným třídám.

Přednášející:
Mgr. Hana Imlaufová
speciální pedagožka
VŠICHNI JSTE SRDEČNÉ ZVÁNI!

