
                       KALENDÁŘ AKCÍ KMŠ sv. Klimenta KVĚTEN 2019 

DATUM: DEN:                                                                                  AKCE:    

1.5. středa KMŠ uzavřena, státní svátek    

2.5. čtvrtek Zápis nově přijímaných dětí do KMŠ 13:30 – 16:30 
Rybičky i želvičky budou mít společný program ve třídě želviček. 

   

3.5. pátek Zápis nově přijímaných dětí do KMŠ 9:30 – 11:30 
Rybičky i želvičky budou mít společný program ve třídě želviček 

   

    

6.5. pondělí Výlet do Stromovky    

7.5. úterý Náboženství: želvičky a rybičky: „Maria, nositelka božího plánu“ 
KERAMICKÁ DÍLNA od 15:15 do 16:45 hod. ve třídě želviček 

   

8.5. středa KMŠ uzavřena, státní svátek    

9.5. čtvrtek ŠIKULA- práce s výtvarně nadanými od 14:30 do 15:30 hod.    

10.5. pátek     

    

13.5. pondělí AKCE KMŚ – Zahradní slavnost od 15:30 do 19:30 (na školní zahradě KMŠ) 

1) Besídka všech dětí – zahrada KMŠ 

2) Dobročinný bazárek – třída želviček 

3) Grilování, opékání, společné posezení 

   

14.5. úterý Náboženství: želvičky a rybičky: „Maria ve světle Ducha svatého“ 
KERAMICKÁ DÍLNA od 15:15 do 16:45 hod. ve třídě želviček 

   

15.5. 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./ 

   

16.5. čtvrtek Koncert dětí z gymnázia Nad Štolou – pro všechny děti v KMŠ, v 10:00 
ŠIKULA- práce s výtvarně nadanými od 14:30 do 15:30 hod. 

   

17.5. pátek Divadlo Broučci – představení v ZŠ TGM od 9:00, pro všechny děti. Příchod dětí do KMŠ do 8:30!!!!    

    

20.5. pondělí     

21.5. úterý KERAMICKÁ DÍLNA od 15:15 do 16:45 hod. ve třídě želviček 
Náboženství: želvičky a rybičky: „Předobraz Panny Marie v Evě“ 

   

22.5. středa Přednáška Aktivní občanství s panem starostou Prahy 7, Mgr. Janem Čižinským – od 16:00 do 17:00 hod. 
SLAVÍČEK – práce s hudebně nadanými dětmi od 15:00 do 15:30 hod. ve třídě želviček 

   

23.5. čtvrtek ŠIKULA- práce s výtvarně nadanými od 14:30 do 15:30 hod.    

24.5. pátek Vycházka do Stromovky    

 22.4. pondělí  

27.5. pondělí Bohoslužba slova pro všechny děti v KMŠ, od 9:30 hod. s panem vikářem Pavlem Semelou    

28.5. úterý KERAMICKÁ DÍLNA od 15:15 do 16:45 hod. ve třídě želviček 
Náboženství: želvičky a rybičky: „Předobraz Panny Marie v Ester“ 

   

29.5. 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./ 

   

30.5. čtvrtek     

31.5. pátek Vycházka do Stromovky    

Změna programu vyhrazena. 😊 😊 😊 
 


