Ocenění

Co nás čeká v říjnu
5. říjen 2021

U příležitosti Dne církevního školství
obdržela v katedrále sv. Víta, Václava a
Vojtěcha naše paní učitelka Terezie
Peroutková z rukou Dominika kardinála
Duky šperk sv. Ludmily jako poděkování
za službu v církevním školství.
Blahopřejeme!

Návštěva ZŠ Mohylova předškoláci z Motýlků

Zprávy ze Srdíčka
1. října 2021

12. říjen 2021

Návštěva ZŠ Mohylova předškoláci z Berušek

12. října 2021

Oslava svátku sv. Františka
od 15.30 hod. i pro rodiče

19. října 2021

Divadlo - Lakomá Barka

21. října 2021

Tvoření dušičkových věnců přihlášení

21. října 2021

Káva od srdce se školním
kaplanem od 17.00 hod.

28. října 2021

Státní svátek
CMŠ uzavřena

29. října 2021

Omezený provoz dle zájmu

Zájem o provoz CMŠ Srdíčko v pátek 29. října
2021 budeme opět zjišťovat prostřednictvím
formuláře Microsoft Forms.
Provoz jednotlivých tříd v tento den bude dle
zájmu rodičů o mateřskou školu upraven.

Církevní mateřská škola Srdíčko
Podpěrova 1879/2
Praha 5—Stodůlky 155 00
E-mail: cms.srdicko@seznam.cz
Tel. 251 622 425
Mobil ředitelka: 739 045 874

Číslo 2

Ročník 12

Vážení rodiče,
školní rok je již v plném proudu a pomalu se
nám
také
blíží
slibované
individuální
konzultace určené pro rodiče, kteří budou mít
zájem.
Rozhodně
nebudou
povinné
a
přihlašovat se na ně budete moci od poloviny
října. Bližší informaci k přihlášení vám
zašleme prostřednictvím W hatsApp, až přijde
čas :-). U každého dítěte vedeme portfolio.
Nejedná se jen o nahodilé sbírání prací dítěte.
Jde o uspořádaný soubor jeho prací, který
poskytuje informaci o pracovních výsledcích
dítěte, o průběhu jeho učení a jeho vývoji.
Portfolio dítěte vedeme za účelem jeho
dalšího
rozvoje
a
zároveň
v
něm
dokumentujeme pokrok dítěte. Vzhledem k
tomu, že se zabýváme v průběhu vzdělávání
pedagogickou
diagnostikou,
využíváme
portfolio i k tomuto účelu. I z konkrétního
porfolia můžeme vycházet při konzultacích. Při
odchodu z mateřské školy portfolio předáváme
dítěti na Zahradní slavnosti na památku jeho
předškolního vzdělávání.
Zde v úvodu bych také chtěla upozornit na
Kávu od srdce s naším školním kaplanem, na
kterou vás srdečně zvu. Tématem setkání
bude liturgický rok, který v rámci školního
vzdělávacího programu prožíváme s vašimi
dětmi. Pokud se o něm chcete dozvědět něco
více, určitě přijďte. Těšíme se na Vás.
Z celý kolektiv CMŠ Srdíčko
Eva Kuchyňková
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Chcete podpořit opravu střechy kostela sv.
Jakuba St. darem a spojit to i s příjemně
stráveným časem v prostředí naší mateřské
školy při tvoření dušičkového věnce?
Přihlaste
společné
Odkaz na
webových

se prostřednictvím formuláře na
tvoření ve čtvrtek 21. 10. 2021.
přihlašovací formulář naleznete na
stránkách školy v aktualitách.

od 10 do 12 hod.




od 13 do 15 hod.
od 15 do 17 hod.

21. října 2021 od 17.00 hod.
vás srdečně zveme na příjemné posezení s našim
školním kaplanem P. Václavem Šustrem.

Veškerý materiál na tvorbu věnců bude k
dispozici.

Zvláště zveme ty rodiče, kteří se nepohybují v
církevním prostředí, a rádi by se dozvěděli
něco více. S liturgickým rokem počítáme i v
našem školním vzdělávacím programu.

Setkání se uskuteční ve třídě Motýlků.
Doporučená výše daru
je 200 Kč.

Zvyšování kvality předškolního vzdělávání
v CMŠ Srdíčko 3
Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/02_20_081/0022852

Předškoláci
v ZŠ Mohylova
Po roce spolupráce přerušené „Covidem“ budeme,
pokud to situace dovolí, opět pokračovat v přípravě
dětí na dobrý vstup do školy prostřednictvím
návštěv Základní školy Mohylova.

ZOO koutek

Možnost zakoupení dušičkového věnce bude i
v pátek 22. 10. 2021 ve školce.

Pokud chcete podpořit náš ZOO koutek, je
možné přinést hobliny, granule či seno pro
naše morčátka, granule pro vodní želvu nebo
krmení pro rybičky. Děti chodí pravidelně
krmit morčata, želvu i rybičky v rámci
jednotlivých tříd. Je možno přinášet ve dny
krmení do tříd čerstvou zeleninu (list salátu,
paprika, kedlubna, mrkev.
D ě k u j e m e !

akce

na opravu střechy
k o s t e l a s v. J a k u b a S t .
ve Stodůlkách

Od 1. 9. 2021 realizujeme další projekt
z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání. Projekt s názvem:

Spolupráce se týká jen dětí, které podle věku
půjdou příštím roce 2022 k zápisu do školy.
Plánovaná jsou zatím dvě setkání, a to 5. října
2021 pro děti ze třídy Motýlci a 12. října 2021 pro
děti ze třídy Berušky. Ostatní děti z předškolní
třídy budou mít program v mateřské škole.

Věnec můžete tvořit pro sebe, ale můžete
nám pomoci i s výrobou pro nedělní prodej
24. 10. 2021 po mších svatých v kostele sv.
Prokopa.

Veškerý výtěžek této
bude použit

Šablony III.

Setkání je určeno pro všechny,
kteří by se chtěli dozvědět něco
o liturgickém roce .

V časech:

od 8 do 10 hod.


KÁVA OD SRDCE
tentokrát
se školním kaplanem

Zdroj obrázku: https://deti.vira.cz

