Svatý týden
Svatý týden začíná Květnou nedělí, kdy si
připomínáme
slavný
vjezd
Ježíše
do
Jeruzaléma. Následně si připomínáme Ježíšovo
utrpení a jeho smrt. A vrcholí nedělí, kdy
oslavujeme Ježíšovo zmrtvýchvstání.
Zelený čtvrtek
„Obsahem liturgie tohoto večera jsou dvě události:
1. Ježíšova večeře na rozloučenou při níž
ustanovuje tajemství eucharistie a myje apoštolům
nohy, 2. Ježíšova modlitba v Getsemanské
zahradě a jeho zajetí... „
Velký pátek
„Obsahem velkopátečních obřadů je zpřítomnění
spásonosného Kristova utrpení a smrti.
Podle
prastaré tradice dnes církev neslaví eucharistickou
oběť. Liturgické obřady začínají obvykle kolem třetí
hodiny odpolední, kdy byl Kristus umučen a mají tří
části: 1. Bohoslužbu slova, zakončenou přímluvami
za celý svět, 2. uctívání kříže, 3. přijímání.“
Bílá sobota
„Na Bílou sobotu trvá církev na modlitbách u
Kristova hrobu a uvažuje o jeho umučení a smrti, a
také o jeho sestoupení mezi mrtvé. V modlitbě a
postu očekává vzkříšení. Slavnost Veliké noci je
podle prastarého podání nocí bdění pro Pána, v
níž křesťané očekávají zmrtvýchvstání Páně a slaví
je. Tato oslava se prvních křesťanských dobách
konala celou noc a končila teprve společným
stolováním za rozbřesku, když se "noc rozjasnila
zmrtvýchvstáním našeho Pána". Podle evangelia
přišly ženy ke hrobu, "když uplynula sobota a
začínal první den týdne" (Mt 28,1). S
Neděle zmrtvýchvstání
„Je největší slavností církevního roku, při níž se
slaví Kristovo zmrtvýchvstání a vítězství nad
smrtí.“ Zdroj a citace: www. pastorace.cz
Pokud se budete chtít dozvědět více najdete
průvodce Svatým týdnem a velikonočním třídenním
na:
www.sdb.cz/novinky/pruvodce-svatym-tydnema-velikonocnim-tridenim

Radost
z Kristova vzkříšení,
nechť naplní
Vaše srdce!
Požehnané Velikonoce!
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Vážení rodiče,
epidemiologická situace je taková jaká je a
v pátek bylo rozhodnuto o prodloužení
nouzového stavu do 11. 4. 2021. S tímto
rozhodnutím
byl
zároveň
prodloužen
dosavadní stav a dosavadní režim všech škol.
Tedy mateřská škola bude uzavřena min. do
11.4.2021. Zatím se mluví o rozvolňování od
12.4. 2021, tak uvidíme v jakém režimu nám
bude dovoleno otevřít.
Protože vnímáme, že to není pro rodiny s
dětmi vůbec jednoduchá situace, snažíme se
hledat možnosti, jak Vám aspoň na dálku
pomoci. I proto Vám byl dnes odeslán odkaz
na dotazník k vyplnění, aby jste se i Vy mohli
vyjádřit k tomu, co Vám vyhovuje a co si
myslíte, že bychom mohli zlepšit, nebo co
byste od nás víc potřebovali. Budeme rádi,
když od Vás získáme zpětnou vazbu.
Pro děti jsme připravili na Svatý týden
„polotovary“ na výrobu velikonočních výrobků,
které si můžete od středy vyzvednout z
krabice před vstupem Žabek. Budou taky
připraveny k rozebrání mističky s vyrostlým
osením, které pro vás připravily paní učitelky.
A nezapomeňte také na „Velikonoční výzvu“ ,
která byla v tomto týdnu zveřejněna na webu
školky. Pokud se Vám podaří ozdobit
vyfouknuté vajíčko, můžete ho přinést do
červené krabice a pak sledovat, kde se před
školkou objeví.
Za všechny v CMŠ Srdíčko vám přeji
pokojné a radostné prožití velikonočních
svátků!
Eva Kuchyňková
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PANÍ UČITELKY
 Příprava vlastních materiálů pro děti na
web
 Příprava tištěných materiálů pro děti k
vyzvednutí u školky
 Čtení pohádek zveřejněných na webu


Učení písniček prostřednictvím webu



Online setkání s předškoláky




Odpovídání na e-maily rodičům
Příprava akcí na dobu, kdy bude MŠ opět
otevřena



Příprava zápisu a realizace individuálních
návštěv uchazečů o přihlášení dítěte do
CMŠ Srdíčko
Zpracovávání aktualizace školního
vzdělávacího programu
Individuální podpora dětí prostřednictvím
WhatsApp online
Účast na webinářích v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků







PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI MŠ
 Úklid všech prosto MŠ


Praní ložního prádla a ručníků




Úklid tříd, zahrady a mytí oken
Úklid po rekonstrukci vstupu ...

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI ŠJ
 Příprava jídelníčků, úprava receptur



Inventura skladu potravin
Webináře ke spotřebnímu koši, přípravě
jídelníčku, stravování atd.



Úklid zahrady a mytí oken ...

Ve třídě Žabek v herně přibyly nástěnné herní
prvky.

Na co nového se
můžete těšit?
Podařilo se nám dokončit rekonstrukci vstupů
u Berušek. Po nové dlažbě, vyštukování a
výmalbě, přišly na řadu nové botníky. A
konečně k nám dorazily i objednané dekorace
na stěnu. A nová nástěnka do šatny.

Šatnu u Berušek jsme také trochu vylepšili
novou nástěnkou s dekorací :-)

Samostudium dle zadání ředitelky
Úklid tříd a zahrady, mytí oken ...

ASISTENTKY PEDAGOGA





Studium pedagogické literatury, účast na
online kurzech určené asistentům
pedagoga
Příprava materiálů pro děti s asistentem



Pomoc učitelkám s přípravou materiálů pro
děti
Výzdoba školy



Úklid tříd, zahrady a mytí oken ...

U botníků dětí ze třídy Motýlci přiletěli na
stěnu dva motýli :-) a u botníku u Žabek
přibyla květina s broučkem. Doufáme, že se
dětem budou noví „kamarádi“ líbit.

Máme velkou radost, že se nám daří
postupně všechny prostory mateřské školy
vylepšovat a zdokonalovat. Protože i tak
můžeme děti již v útlém věku vést k
estetickému a výtvarnému cítění.

