Svátek Zjevení Páně,
svátek Tří králů
Svátek Tří králů (neboli Slavnost Zjevení
Páně) 6. ledna je vyvrcholením Vánoc. Svátek
vyzdvihuje skutečnost, že vtělený Bůh Ježíš
Kristus nepřišel jen pro izraelský národ, ale že
přišel pro všechny národy, které reprezentují
právě Tři králové – mudrci z Východu…
Tři králové (neboli „Mudrci z Východu“ jak
o nich mluví bible) navštívili Ježíše nedlouho po
jeho narození v Betlémě. Mudrci přinesli
malému Ježíšovi dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Přesný počet mudrců není v bibli uváděný, ale
právě podle počtu darů je usuzováno, že mudrci
byli tři. Jejich jména Kašpar, Melichar a
Baltazar jsou ale věcí pozdější tradice.
Celý text naleznete na:
https://www.vira.cz/texty/aktuality/tri-kralovezjeveni-pane-kmb
V tento den a ve dnech následujících je
zvykem žehnat příbytkům – vykrápět je vodou,
vykuřovat kadidlem a dveře označovat křídou a
písmeny K + M + B, po kterých následuje
letopočet. Tato zkratka není zkratkou jmen tří
králů (Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově
traduje), ale je počátečními písmeny slov z latin
věty Christus Mansionem Benedicat („Kristus,
ať žehná tomuto příbytku“).
Doporučujeme také stránky:
https://deti.vira.cz/clanky/prichazeji-mudrci-zvychodu.html, kde si můžete stáhnout
omalovánky a aktivity pro své děti

Co nás čeká v lednu
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Státní svátek – CMŠ uzavřena
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Omezený provoz
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Zahájení Tříkrálové sbírky
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Tříkrálové žehnání ve školce
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Motýlci – Knihovna
Cvičení s říkankou

22. 1. 2020

Mobilní planetárium ve školce
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5
6. ledna 2020
Vážení rodiče a přátelé školy,
vstoupili jsme do nového kalendářního roku
2020 a jsme téměř v polovině roku školního.
Máme před sebou spoustu akcí, mezi první akce
patří naše spoluúčast na Tříkrálové sbírce
s Farní charitou Stodůlky. Proto nás po celý
týden od 6. ledna budete moci zahlédnout na
vycházkách se zapečetěnou kasičkou. Pokud
byste sami chtěli přispět, budete mít možnost ve
třídách. V úterý 7. ledna mezi nás do školky
přijde P. Jaroslav Mrňa, abychom společně
požehnali celé školce. Všichni se už moc
těšíme na vůni kadidla. Ke konci měsíce
vyzkoušíme nový program pro děti. Místo
pravidelného divadelního představení jsme do
školky pozvali Mobilní planetárium. O všech
akcí se můžete dozvídat na našich webových
stránkách nebo v těchto zprávách.

Adresa školy a kontakty:
Církevní mateřská škola Srdíčko
Podpěrova 1879, Praha 5, 155 00
tel. 251 622 425

Přeji vám všem, aby nový rok 2020, byl pro vás
rokem požehnaným, abyste kolem sebe měli
spoustu dobrých lidí a aby vaše srdce bylo
naplněné radostí a pokojem a dokázalo být
otevřené i pro druhé.

www.cms-srdicko.cz
www.facebook.com/CMS.Srdicko
e-mail: cms.srdicko@seznam.cz

Za celý kolektiv CMŠ Srdíčko
ředitelka školy
Eva Kuchyňková

Stáž v Portugalsku

Mobilní planetárium

V listopadu 2019 se zúčastnily dvě paní
učitelky a paní ředitelka stáže v Portugalsku,
konkrétně ve městě Faro. Celá stáž byla
zaměřena na práci s dětmi s odlišným
mateřským jazykem. Navštívily tři školy, kde
čtyři dny strávily čas a pozorovaly a stínovaly
učitele v hostitelských školách při práci s dětmi
s OMJ. Prostor byl také na diskuze s učiteli a
konkrétní konzultace ohledně dětí s OMJ.

Do naší mateřské školy jsme si letos pozvali
Mobilní planetárium. Zábavně vzdělávací pořady
planetária jsou určeny pro děti od 3 let. Jedná se o
sférické promítání vzdělávacích filmů o hvězdách
a vesmíru na planetární kopuli.

Daňová sleva za pobyt dítěte
v mateřské škole
Sleva umožní jednomu z rodičů odečíst si z
daní výdaje, které v kalendářním roce vydal za
umístění svého dítěte v mateřské škole nebo
jiném zařízení péče o děti předškolního věku.
Vynaložené náklady na mateřskou školu bude
pro daňové účely nutné doložit. Do výdajů se
bude uvádět pouze úhrada úplaty za předškolní
vzdělávání, ve smyslu § 123 ŠZ a vyhlášky č.
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. Do
potvrzení se nezapočítá úhrada stravného, ani
různých příspěvků na akce MŠ, na dopravu a
jiných výdajů.
Potvrzení budeme vydávat na každé dítě
proti podpisu rodiče na konci ledna.

Potvrzení darů pro daňové účely

Konkrétní
poznatky
sdělily
svým
kolegyním na prezentaci v CMŠ Srdíčko ve
středu 18. 12. 2019.

„Snažíme se hravou a zábavnou formou
popularizovat vzdělání v oblasti astronomie a
přírodních věd. Slouží nám k tomu vynikající
didaktická pomůcka - naše mobilní planetárium.
Je to digitální přístroj, pomocí kterého můžeme
našim divákům během krátké chvíle demonstrovat
podmořský svět, lety do vesmíru či třeba krajinu
na Marsu. Při projekci se navíc leží, čímž je
zážitek z projekce ještě umocněn.
Děti ze všech tříd se postupně během
dopoledne vystřídají na projekcích mobilního
planetária.

Od 28. ledna 2019 budou k vyzvednutí
v kanceláři školy potvrzení o přijatém
finančním daru pro daňové účely.
Prosíme dárce o upřesnění údajů (pokud jste
dávali za rodinu), na koho vystavit potvrzení –
jméno a příjmení a bydliště.
______________________________________
Všem dárcům velmi děkujeme za poskytnuté
finanční dary, které nám pomáhají zachovat
kvalitní úroveň naší mateřské školy.
.

