Jarmark
Jste srdečně zváni na již tradiční JARMARK,
který se uskuteční
v sobotu 26. 11. 2016 od 14.00 do 17.30 hodin.
v Komunitním centru sv. Prokopa

Co nás čeká v listopadu
1. 11. 2016

Slavnost Všech svatých

2. 11. 2016

Vzpomínka na všechny zemřelé

8. 11. 2016

O tom, jak se indiáni dostali
z podzemí na zem - bubnování

11. 11. 2016 Svatomartinská
dopoledne

slavnost

3
-

22. 11. 2016 Knihovnicko-bibliografická
příprava - Veverky
Počítejte s uvedeným termínem a udělejte si čas
na vystoupení svých dětí a nepromeškejte
možnost příjemně strávit sobotní odpoledne.
Pozvěte i své přátele.
Těšte těšit na naše jarmarečníky . V průběhu
celého odpoledne si můžete nakoupit dřevěné
výrobky, keramiku, vánoční a adventní drobnosti,
háčkované výrobky, šperky a knihy.
Děti se opět mohou těšit na pestré a zajímavé
dílničky. Rodiče a ostatní se mohou těšit na
vystoupení dětí a na posezení v kavárničce.
Samozřejmě si budete moci zakoupit adventní
věnec, jehož koupí přispějete na provoz naší
mateřské školy.
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.

17. 11. 2016 Státní svátek CMŠ uzavřena
25. 11. 2016 Káva od srdce – výroba adventních
věnců
26. 11. 2016 Vystoupení dětí - Den nemocných
v Komunitním centru - dopoledne
26. 11. 2015 Jarmark v Komunitním centru
14. – 17.30 hodin
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
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili sobotní
brigády v CMŠ Srdíčko a přiložili ruce k dílu.

1. listopadu 2016
Milí rodiči a všichni příznivci CMŠ Srdíčko,
na den 1. listopadu připadá slavnost Všech
svatých a den poté Vzpomínka na všechny
zemřelé. I tyto dva dny máme zařazeny ve
školním vzdělávacím programu a s ohledem na
věk dětí se i k těmto tématům dostaneme. V naší
mateřské škole, jak víte, pracujeme více či méně
s Celistvou na smysl zaměřenou pedagogikou
Franze Ketta, při které využíváme velmi hezky
propracovanou metodiku pro předškolní děti.
Jedno ze setkání, které rozvíjí téma konce života
a zániku je setkání s názvem „Ahoj, starý
strome.“ Děti v předškolním věku ještě zcela
nechápou definitivnost smrti a mladší děti
konečnost života příliš neřeší. Pomocí příběhu o
starém stromu děti zcela přirozeně vtáhneme do
procesu, který je přítomný v přírodě. Mohou tak
lépe pochopit procesy vzniku a zániku,
pomíjivosti i vzkříšení.
A ve školce nekončíme jen u příběhu.
S některými dětmi, většinou těmi staršími dle
možnosti také navštívíme stodůlecký hřbitov.
Přineseme a zapálíme svíčky, které u hrobů
necháme. Společně se s dětmi modlíme za duše
zemřelých.
Tak až Vám bude doma dítě vyprávět, že
bylo se školkou na hřbitově, určitě si nemyslete,
že si něco vymýšlí. I to je možné .
Za CMŠ Srdíčko
Eva Kuchyňková

Výroba adventních věnců

Natáčení s Českou televizí

Svatomartinská slavnost

V pátek 25. listopadu 2016 bude po celý
den probíhat v prostorách mateřské školy tvorba
adventních věnců. Prosíme všechny, kdo
mohou, aby se zapojili.

Jistě jste někteří postřehli, že se nám
v pondělí před školkou objevilo auto s nápisem
Česká televize, a že občas prošel někdo
s kamerou. Jednalo se o natáčení pro pořad Klíč,
což je televizní magazín o různých handicapech.
Tentokrát se zaměřil na dívenku s diagnózou
Diabetes mellitus 1. typu a úskalí tohoto
onemocnění. Jsme rádi, že se objevují i takovéto
pořady a že jsme natáčení mohli podpořit.

V pátek 11. listopadu 2016 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.

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

Káva od srdce v prosinci
V rámci cyklu Káva od srdce zveme
NA PŘEDVÁNOČNÍ VÝTVARNÉ TVOŘENÍ,
které se bude konat 1. 12. 2016 od 16.30 hod.
v oddělení Veverek
Téma:
Zdobení svíček plátkovým voskem
Využijte příležitost k setkání, relaxaci, zastavení
se v předvánočním shonu, ale i k výměně
zkušeností. Přezůvky s sebou. Občerstvení
zajištěno. Příspěvek na pořádání této aktivity je
100 Kč/osobu. Zahrnuje poskytnutý materiál a
občerstvení. Předběžné přihlášení uvítáme.
Tvoření povede: Mgr. Iva Kovářová

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
Žabiček a ve sklepě. Děti z této třídy budou
s paní učitelkami přiřazeny k jiným třídám.

Keramika pro dospělé
V keramické dílně CMŠ Srdíčko bude během
listopadu a prosince probíhat Keramika pro
dospělé - 6 lekcí/800 Kč. Délka lekce 1,5 – 2 hod.
Bližší informace naleznete na nástěnkách ve
školce.
Přihlášky u Mgr. Ivy Kovářové, 774 822 161

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
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

