Fotografování portrétů dětí
Opět nabízíme moţnost fotografování dětí
zkušenou fotografkou paní Jitkou Ţáčkovou.

Jedná se o sadu tří fotografií - tři různé záběry
formátu 15 x 23 cm za cenu 275 Kč.
Fotografovány budou jen přihlášené děti. Sady se
musí odebrat. U sourozenců je důleţité nahlásit,
zda je chcete fotografovat společně – sadu, či
zvlášť.
Oblečení můţete mít vlastní nebo je ho moţné
zapůjčit. Opět nahlaste vaše přání.
Fotografování bude probíhat buď na pozadí bílý
interiér, nebo na pozadí s jarním dětským
motivem. Ukázky budete mít k prohlédnutí
v šatnách jednotlivých oddělení.

Co nás čeká v dubnu
2. 4. 2018

Stání svátek – Velikonoční pondělí

3. 4. 2018

Preventivní program pro děti –
péče o chrup

5. 4. 2018

Den otevřených dveří od 14 do 17
hodin v oddělení Motýlků

10. 4. 2018

Divadlo ve školce – Duben ne
duben, za kamny nebudem –
hudební
vystoupení
v podání
divadla LaLa

14. 4. 2018

Brigáda na zahradě mateřské
školy s opékáním špekáčků 9.00 –
12.00 hodin

17. 4. 2018

Návštěva
předškoláků
v ZŠ
Mohylova Motýlci a Veverky

17. 4. 2018

Dovolit či zakázat – o tom, jak
stanovit správné hranice ve
výchově – přednáška pro rodiče od
16 hodin v oddělení Motýlků

18. – 19. 4. 2018
Fotografování
portréty pro přihlášené
20. 4. 2018

–

Koukají na nás správně?
Preventivní
vyšetření
zraku
dopoledne pro přihlášené –
náhradní termín

24. 4. 2018

Den Země – akce pro rodiče
s dětmi od 15.30 hod. na zahradě
CMŠ

30. 4. 2018

Přerušení provozu CMŠ Srdíčko

Při fotografování budou pouţita ateliérová světla.
Jednotlivé záběry budou retušovány.
Webové stránky fotografky Jitky Ţáčkové
www.kidsphoto.cz

dětí

________________________________________
Církevní mateřská škola Srdíčko
cms.srdicko@seznam.cz
www.cms-srdicko.cz
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5. dubna 2018
Milí rodiče a přátelé školy,
všem vám přejeme mnoho velikonoční
radosti. A nepřejeme opoţděně… ! V běţném
kalendářním roce pro mnohé lidi sice
Velikonoce skončily pondělím velikonočním,
v liturgickém roce tomu však tak není. Doba
velikonoční začíná nedělí, kdy si připomínáme
Zmrtvýchvstání Páně a pokračuje dalších
padesát dní aţ do neděle Seslání Ducha svatého.
„Slaví se s radostným jásotem jako jeden
sváteční den, jako „Veliký den Páně.“ Jsou to
dny, v nichţ především se zpívá Aleluja.“
(www.liturgie.cz)
Pokud byste se chtěli dozvědět o velikonoční
době něco více, můţete se podívat na tyto
webové stránky:
http://www.liturgie.cz/liturgicky-cas/liturgickyrok-1/doba-velikonocni-2/
Chtěli bychom vám také poděkovat za
příspěvky v rámci postní almuţny. Vybralo se
ve všech třídách 1953 Kč, které pouţijeme na
nákup 30 ks froté ručníků pro Charitní domov
Stará Boleslav, které za školku předáme při mši
svaté v katedrále 27. června 2018. Pokud by
chtěl ještě někdo přispět, je to moţné, chybí
nám ještě částka cca 1000 Kč.
S díky za vaši spolupráci při vytváření
dobrého klimatu naší školky.
Eva Kuchyňková

Zápis do CMŠ Srdíčko
Pro příští školní rok 2018/2019 se uskuteční zápis
do naší mateřské školy dne:

Ať jsou vaše srdce naplněna
radostí z Kristova vzkříšení!

3. května 2018 od 14 do 17 hodin
v oddělení Motýlků

Pokud má vaše dítě sourozence, kterého budete
chtít pro následující školní rok přihlásit do naší
mateřské školy, prosím sdělte tuto skutečnost
ve třídě paní učitelce.

Téma:
DOVOLIT ČI ZAKÁZAT
aneb o tom, jak stanovit správné hranice ve
výchově

Brigáda na zahradě CMŠ Srdíčko

Přednášející:
Mgr. Hana Imlaufová
speciální pedagoţka

V sobotu 14. dubna 2018 se uskuteční brigáda
na školní zahradě CMŠ Srdíčko.

VŠICHNI JSTE SRDEČNÉ ZVÁNI!

Možno přijít v době od 9 do 12 hod.

Vítáme Vaši pomoc s úklidem zahrady, jako
odměnu máme pro Vás připraveno na závěr
brigády opékání špekáčků, které pro vás i vaše
děti připravíme. Pitný reţim bude taktéţ zajištěn.

V rámci realizovaného projektu Zvyšování
kvality předškolního vzdělávání v CMŠ Srdíčko
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007232
se uskuteční
v úterý 17. dubna 2018 od 16 hodin
ve třídě Motýlků další odborně zaměřené
tematické setkání s rodiči

volných míst bude cca 25

Hrabání starého listí, stříhání keřů, úklid
chodníků, příprava koloběţek na sezónu,
přeloţení kompostu, nakládání odpadu na
kontejner, příprava pískovišť, čištění budek, a
hmyzích domečku

Přednáška pro rodiče

Preventivní program pro děti

Aleluja!

Poţehnané proţití celé
velikonoční doby
Vám přejí
všichni malí i velcí
z CMŠ Srdíčko

V úterý 3. dubna 2018 proběhl ve všech třídách
preventivní program k ústní hygieně. Do
mateřské školy se dostavily dvě studentky
zubního lékařství a dětem velmi hezky pomocí
pohádky vysvětlily, jak je důleţité se starat o
své zuby. Dětem ukázaly „obrovy zuby“, na
kterých předvedly velkým kartáčkem, jak
správně zoubky čistit.

