Od soboty 13. října 2021 do středy 17.
listopadu 2021 se paní učitelka Veronika z
Veverek zúčastnila zahraniční stáže ve
Francii. V rámci stáže navštívila mateřskou
školu v Montpellier.
Cílem stáže bylo rozšířit odbornost
učitelů MŠ, porovnat předškolní vzdělávání
v jiné zemi a zaměřit se na integraci dětí s
odlišným mateřským jazykem.
Stáž je realizovaná v rámci projektu
Podpora inkluze v CMŠ Srdíčko 2,
registrační číslo projektu
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001932

2. prosinec 2021 Duchovní obnova pro
zaměstnance školy od
17.00 hodin
3. prosinec 2021 Mikuláš ve školce
dopoledne akce pro děti
23. prosinec 2021 Omezený provoz pro
přihlášené děti pouze do
16.00 hod.
24. prosinec 2021 Státní svátek
CMŠ uzavřena
27.—31. prosinec 2021
CMŠ Srdíčko z provozních
důvodů uzavřena

Zprávy ze Srdíčka
1. prosinec 2021

Číslo 4

Vážení rodiče,
opět začnu poděkováním všem, kteří
se zapojili do výroby adventních věnců, ale
i všem těm, kteří koupí věnce podpořili
mateřskou školu. Opravdu velmi děkujeme.
Vstoupili jsme do posledních dnů
tohoto roku a zároveň do krásného
adventního období. Přejeme vám všem,
abyste toto období prožili radostně, aby se
vám vyhnuly, pokud možno, karantény a
různé nemoci. A abyste si následující
vánoční dny užili spolu se svými dětmi a
radovali se z maličkostí.
Za celý kolektiv CMŠ Srdíčko
Eva Kuchyňková
„… A hle, hvězda, kterou viděli na východě,
šla před nimi, až se zastavila nad místem,

V případě, že nebudou mateřské školy plošně
zavřeny z důvodu covidových opatření,
zůstane naše mateřská škola otevřena pro
děti pracujících rodičů i 23. prosince 2021.
Vzhledem k tomu, že jsme ale stále
personálně
oslabeni, moc prosíme, aby
tohoto termínu využili opravdu jen ti, kteří to
nutně potřebují. Mateřská škola bude v tento
den otevřena jen do 16.00 hod.
Prosíme o vyplnění formuláře, zda Vaše dítě
bude nebo nebude tento den v mateřské
škole.
https://forms.office.com/r/RDCyfCtRfm

kde bylo to dítě.“ (Mt 2,9)

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

V naší mateřské škole je zcela běžné, že
s dětmi prožíváme nejen kalendářní nebo
školní rok, ale i rok liturgický. A právě
k němu patří oslavy svátků svatých.
Světce, jejichž svátky chceme slavit,
pečlivě vybíráme. Pečlivě právě proto, že
prostřednictvím života světců, chceme
dětem předávat určité hodnoty. Je velmi
důležité, aby děti v předškolním věku,
dokázaly
konkrétním
hodnotám
porozumět. Snažíme se také o to, aby si
dokázaly vytvořit a upevnit vztah ke
světci. Dětem vybrané svaté předkládáme
jako vzor určitého chování.
V průběhu adventu dětem přibližujeme i
svatého
Mikuláše
prostřednictvím
pedagogiky
Franze
Ketta,
která
pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený
přístup ke vzdělávání a výchově. Jedná
se o alternativní pedagogický směr.
Při
slavení
svátku
sv.
Mikuláše
využíváme legend. Na výběr jich máme
několik. Např. O třech zlatých jablkách, O
vzácném koberci, O záchraně města, O
záchraně před loupežníky, atd.
Vyprávění legendy doprovází společná
práce při vytváření obrazu a zpívání
písně: „Mikuláš ten dobré srdce má,
pomáhá, co může, rozdává. Poslouchej,
zvony vyzvání, dobrý Bůh nás všechny
zachrání.“

Do legendy v naší mateřské škole
vstupuje postava biskupa Mikuláše, který
s dětmi následně rozmlouvá, o tom co
slyšely a ptá se jich na to, co si z příběhu
odnesly.
Mikuláš dětem
následně předá
drobnou nadílku.
Setkání ukončujeme
společnou krátkou
modlitbou.
Mikuláš navštíví naši
mateřskou školu v
pátek 3. prosince
2021.

Doba přípravy na Vánoce se nazývá
"ADVENT". Toto označení pochází z latinského slova "adventus", což znamená
příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista.
Každoročním prožíváním adventu a
slavením adventní liturgie církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků,
kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod
Vykupitele, oživují zároveň touhu po jeho
druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života.

Děkujeme za podporu
CMŠ Srdíčko
zakoupením adventního věnce.
Výtěžek z této akce činil
36 300 Kč.
První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem
4. století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku,
který do té doby začínal Vánocemi. /
Převzato z www.vira.cz/

