
                                                 KALENDÁŘ AKCÍ KMŠ sv. Klimenta LEDEN 2019 
DATUM: DEN: AKCE: 

3. 1. čtvrtek Náboženství: želvičky a rybičky „ Svatá rodina“ 

4. 1. pátek  

 

7. 1. pondělí SLAVÍČEK – práce s hudebně nadanými dětmi od 15:00 do 15:30 ve třídě želviček 

8. 1.  úterý KERAMICKÁ DÍLNA od 15:15 do 16:45 hod. ve třídě želviček 

9. 1. středa „Modlitební chvilka pro rodiče s dětmi v KMŠ“  - p. jáhen Beran / u želviček od 15: 45 – 16:15 
hod./ po skončení možnost osobní konzultace s ředitelkou 

10. 1. čtvrtek Náboženství: želvičky a rybičky: „Slavnost zjevení páně“ 
ŠIKULA- práce s výtvarně nadanými od 15:30 do 16:15 

11. 1. pátek  

 

14. 1. pondělí SLAVÍČEK – práce s hudebně nadanými dětmi od 15:00 do 15:30 ve třídě želviček 

15. 1. úterý KERAMICKÁ DÍLNA od 15:15 do 16:45 hod. ve třídě želviček 

16. 1. středa „Modlitební chvilka pro rodiče s dětmi v KMŠ“  - p. jáhen Beran / u želviček od 15: 45 – 16:15 
hod./ po skončení možnost osobní konzultace s ředitelkou 

17. 1. čtvrtek   Náboženství: želvičky a rybičky: „Křest“ 
ŠIKULA- práce s výtvarně nadanými od 15:30 do 16:15 

18. 1. pátek  

 

21. 1. pondělí SLAVÍČEK – práce s hudebně nadanými dětmi od 15:00 do 15:30 ve třídě želviček 

22. 1. úterý KERAMICKÁ DÍLNA od 15:15 do 16:45 hod. ve třídě želviček 

23. 1. středa „Modlitební chvilka pro rodiče s dětmi v KMŠ“  - p. jáhen Beran / u želviček od 15: 45 – 16:15 
hod./ po skončení možnost osobní konzultace s ředitelkou 

24. 1. čtvrtek Náboženství: želvičky a rybičky: „Svatba v Káně Galilejské“ 
ŠIKULA- práce s výtvarně nadanými od 15:30 do 16:15 

25. 1. pátek  

   

28. 1.  pondělí SLAVÍČEK – práce s hudebně nadanými dětmi od 15:00 do 15:30 ve třídě želviček 

29. 1. úterý DIVADLO „100 DORTÍKŮ V KMŠ“ – „ZIMNÍ POHÁDKA“ / v 09:30 hod. 
KERAMICKÁ DÍLNA od 15:15 do 16:45 hod. ve třídě želviček 

30. 1. středa „Modlitební chvilka pro rodiče s dětmi v KMŠ“  - p. jáhen Beran / u želviček od 15: 45 – 16:15 
hod./ po skončení možnost osobní konzultace s ředitelkou 

31. 1. čtvrtek Náboženství: želvičky a rybičky: „Slova k životu“ 
ŠIKULA- práce s výtvarně nadanými od 15:30 do 16:15 

  
Naše Katolická mateřská škola sv. Klimenta je zapojena do Tříkrálové sbírky 2019. 

Přejeme všem krásný vstup do nového roku 2019!!! 


