
 

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

2.9. pondělí Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 

Divadélko v KMŠ pro všechny děti od 10:00 hodin  
     

3.9. úterý Náboženství: želvičky a rybičky: „Já jsem tu a ty jsi tady, jsme tu spolu dohromady“ 

 

     

4.6. středa       

5.9. čtvrtek       

6.9. pátek       

       

9.9. pondělí SLAVÍČEK – práce s hudebně nadanými dětmi od 15:30 do 16:30 hod. ve třídě želviček 
PROJEKT „INDIÁNI“ – program v KMŠ pro děti ze třídy rybiček a želviček 
 

     

10.9. úterý Náboženství: želvičky a rybičky: „Jak poznáme, že nás má někdo rád?“      

11.9. středa       

12.9. čtvrtek ŠIKULA – práce s výtvarně nadanými dětmi od 15:30 do 16:30 hod. ve třídě želviček  
„Děti z KMŠ“ - společné seznámení dětí z rybiček a želviček v KMŠ (zazpíváme si, pohrajeme) 
 

     

13.9. pátek „Oblíbený plyšáček“ – děti si přinesou do školky svou oblíbenou plyšovou hračku (pro všechny děti)      

      

16.9. pondělí SLAVÍČEK – práce s hudebně nadanými dětmi od 15:30 do 16:30 hod. ve třídě želviček 
PROJEKT „INDIÁNI“ – program v KMŠ pro děti ze třídy rybiček a želviček 

     

17.9. úterý Náboženství: želvičky a rybičky: „SVATÁ LUDMILA“      

18.9. středa  Třídní schůzka pro rodiče dětí z rybiček i želviček – začátek od 17:00 hodin      

19.9. čtvrtek ŠIKULA – práce s výtvarně nadanými dětmi od 15:30 do 16:30 hod. ve třídě želviček      

20.9. pátek SPORTOVNÍ DEN pro všechny děti v KMŠ od 10:00 hodin      

21.9. „Zažít město jinak“ aneb „Pod oponou“ – program na Strossmayerově náměstí       

23.9. pondělí SLAVÍČEK – práce s hudebně nadanými dětmi od 15:30 do 16:30 hod. ve třídě želviček 
PROJEKT „INDIÁNI“ – program v KMŠ pro děti ze třídy rybiček a želviček 

     

24.9. úterý Náboženství: želvičky a rybičky: „Kdo chce být první?“      

25.9. středa        

26.9. čtvrtek ŠIKULA – práce s výtvarně nadanými dětmi od 15:30 do 16:30 hod. ve třídě želviček 
Indiánská vesnička Rosehill od 9:30 hod. Pro všechny děti v KMŠ 
(povídání si o indiánech, ukázka oblečení, hudebních nástrojů, děti se naučí indiánskou píseň, 

zatančí hadí tanec, zasoutěží v indiánských dovednostech a vyrobí si náramek) 

     

27.9. pátek       

      

30.9. pondělí SLAVÍČEK – práce s hudebně nadanými dětmi od 15:30 do 16:30 hod. ve třídě želviček 
PROJEKT „INDIÁNI“ – program v KMŠ pro děti ze třídy rybiček a želviček 

„Modlitební chvilka pro rodiče s dětmi v KMŠ“ - pan jáhen Beran / Ž od 16:30 – 17:00 hod./ 

 

 

    

Změna programu vyhrazena  ….     



     

       


