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

1.2. pátek  

 

4.2. pondělí  

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

6.2. středa SLAVÍČEK – práce s hudebně nadanými dětmi od 15:00 do 15:30 hod. ve třídě želviček 
„Modlitební chvilka pro rodiče s dětmi v KMŠ“  - pan jáhen Beran / u želviček od 15: 45 – 16:15 hod./ 

7.2. čtvrtek Náboženství: želvičky a rybičky: „Pro pravdu se každý zlobí“ 
ŠIKULA- práce s výtvarně nadanými od 15:00 do 15:30 hod. 

8.2. pátek  

 

11.2. pondělí  

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

13.2. středa SLAVÍČEK – práce s hudebně nadanými dětmi od 15:00 do 15:30 hod. ve třídě želviček 
„Modlitební chvilka pro rodiče s dětmi v KMŠ“  - pan jáhen Beran / u želviček od 15: 45 – 16:15 hod., 
po skončení možnost konzultace s ředitelkou školy 

14.2. čtvrtek Náboženství: želvičky a rybičky: „Zázračný rybolov“ 
ŠIKULA- práce s výtvarně nadanými od 15:00 do 15:30 hod. 

15.2. pátek  

 

18.2. pondělí RYBIČKY: Návštěva Městské knihovny na Praze 7 v 10,00h. 

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

20.2. středa Divadlo v KMŠ pro všechny děti od 10,00hod. 
SLAVÍČEK – práce s hudebně nadanými dětmi od 15:00 do 15:30 hod. ve třídě želviček 
„Modlitební chvilka pro rodiče s dětmi v KMŠ“  - pan jáhen Beran / u želviček od 15: 45 – 16:15 hod./ 

21.2. čtvrtek Náboženství: želvičky a rybičky: „Kdo chce moc, nemá nic“ 
ŠIKULA- práce s výtvarně nadanými od 15:00 do 15:30 hod. 

22.2. pátek  

 

25.2. pondělí  

26.2. úterý KERAMICKÁ DÍLNA od 15:15 do 16:45 hod. ve třídě želviček 
Vyhřívané pískoviště Beachklub Ládví, odchod v 9,00hod.(pro všechny děti) 

27.2. středa DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v KMŠ - pro zájemce o umístění v dalším školním roce  
od 13,00 do 17,00hod. 
SLAVÍČEK – práce s hudebně nadanými dětmi od 15:00 do 15:30 hod. ve třídě želviček 
„Modlitební chvilka pro rodiče s dětmi v KMŠ“  - pan jáhen Beran / u želviček od 15: 45 – 16:15 hod./ 
po skončení možnost konzultace s ředitelkou školy 

28.2. čtvrtek Náboženství: želvičky a rybičky: „Je možné odpovídat na všechno láskou? 
ŠIKULA- práce s výtvarně nadanými od 15:30 do 16:15 hod. 

 

Změna programu vyhrazena. 😊 😊 😊 
 
Bude upřesněn termín: Dental prevence, Medvídkovy nemocnice, návštěvy ZŠ Bratrské 
a návštěva ZŠ TGM P-7. 


