Jarmark

Co nás čeká v listopadu

Jste srdečně zváni na již tradiční JARMARK,
který se uskuteční
v sobotu 30. 11. 2019 od 14.00 do 17.30 hodin.

1. 11. 2019 Omezený provoz
1. 11. 2019 Probíhá rekonstrukce vstupu u
Žabek

v Komunitním centru sv. Prokopa

3

4. 11. 2019 Návštěva stodůleckého hřbitova
třída Motýlků a Berušek

4. listopadu 2019

5. 11. 2019 Divadlo ve školce - dopoledne
Medvídek Ťupínek - divadlo
Kopecký

Počítejte s uvedeným termínem, 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. Dále 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 vzít jako protihodnotu finančního
daru (doporučeno 400 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.

6. 11. 2019 Království železnic – Motýlci
7. 11. 2019 Království železnic – Berušky
12. 11. 2019 Svatomartinská
slavnost
dopoledne od 9.30 hod.

–

13. 11. 2019 Fotografování dětí – B + Ž + Vč
14. 11. 2019 Fotografování dětí – M + V + K
19. 11. 2019 Návštěva
předškoláků
v ZŠ
Mohylova (Motýlci a Berušky)
27. 11. 2019 Návštěva CMŠ Srdíčko speciální
pedagožky – Mgr. Hana Imlaufové
29. 11. 2019 Výroba adventních věnců
30. 11. 2019 Jarmark v Komunitním centru
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

Vážení rodiče a přátelé školy,
vstoupili jsme do měsíce listopadu, kdy se
uskuteční naše největší „Srdíčková“ akce, a tou
je Jarmark. Prosíme vás o zapojení se do
příprav (věnce, pečení na jarmark, odvoz
věcí,…) dle vašich možností a těšíme se na vaši
účast. Je to jedna z velkých příležitostí poznat se
blíže a užít si příjemného společného odpoledne
v rámci celé „velké rodiny“ naší mateřské školy.
V jednotlivých odděleních tříd jsou vyvěšeny
papírové archy s možností přihlášení k různým
aktivitám. Prosíme, věnujte jim pozornost a
v případě, že můžete, tak se na nějakou z nich
přihlaste.
Na jarmark budeme již tradičně vyrábět
adventní věnce. Kdo máte možnost zajistit větve
z tújí nebo jedle, dejte prosím vědět ve svých
třídách.
Jarmark bude takový, jaký si ho učiníme
společně. Těšíme se tedy na vaši účast, ale i na
vaši spolupráci při jeho přípravách.
Za celý kolektiv CMŠ Srdíčko
ředitelka školy
Eva Kuchyňková

Svatomartinská slavnost

Výroba adventních věnců

V úterý 12. listopadu 2019 zavítá opět na
naši zahradu sv. Martin. Od 9.30 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.
Legenda o sv. Martinovi
vypráví, jak jednou o chladné
noci narazil u městské brány na
chabě
oblečeného
žebráka.
Protože neměl po ruce ani jídlo,
ani peníze, vzal meč a napůl
rozťal svůj vlastní důstojnický
plášť a polovinou přikryl
promrzlého nahého žebráka. Brzy
poté, snad již následující noci,
spatřil Ježíše oděného právě
touto polovinou pláště.
Svatý Martin 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.
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.

V pátek 29. listopadu 2019 bude po celý den
probíhat v prostorách mateřské školy tvorba
adventních věnců. Prosíme všechny, kdo
mohou, aby se zapojili.

Zdroj: http://catholica.cz/?id=4828

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.

Od rána (cca 8.00 hod.) se budou navazovat
větve na korpusy, abychom mohli začít věnce co
nejdříve zdobit. Výroba věnců bude probíhat do
18.00 hodin. Můžete tedy přijít i na část této doby
tak, jak se Vám to bude hodit. Vzhledem k tomu,
že vždy vyrábíme 130 věnců, uvítáme každou
pomoc.
Prosíme o nahlášení účastníků paní učitelkám
ve třídách, abychom mohli zajistit vše potřebné.
Pro všechny pomocníky je zajištěno občerstvení.

Kvalita vzdělávání
v CMŠ Srdíčko 2
Od 1. září 2019 zahajujeme realizaci
dalšího projektu, tentokrát navazuje na projekt,
který jsme ukončili letos v srpnu. Jedná se o
projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání. Projekt je realizován v rámci
Výzvy Šablony II s názvem Kvalita vzdělávání
v CMŠ Srdíčko 2 má registrační číslo:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014906
V rámci projektu budou opět probíhat
odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči,
včas vás budeme informovat o jejich termínech.
Paní učitelky navštíví celkem 12x vybrané
mateřské školy, aby se podívaly, jak je
realizováno předškolní vzdělávání i jinde než
v Srdíčku . A 8 paní učitelek projde dalším
vzděláváním
pedagogických
pracovníků
v rozsahu 8 hodin. Důležitou aktivitou projektu
je personální podpora mateřské školy v podobě
školního asistenta.

Fotografování dětí
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.

Ve středu a ve čtvrtek 13. a 14. 11. 2019
bude probíhat fotografování dětí – vánoční
portréty. Bližší informace máte na nástěnkách
v šatnách.
Za 3 vyretušované a vytištěné záběry 15 x
23 cm, pokud si budete fotografie chtít vzít,
zaplatíte 275 Kč.
Fotografuje opět paní Jitka Žáčková
www.kidsphoto.cz

