
KALENDÁŘ AKCÍ – LEDEN 2020
KATOLICKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY SVATÉHO KLIMENTA 

1.1. středa KMŠ uzavřena
Krásný Nový rok 2020

2.1. čtvrtek
3.1. pátek

4.1. sobota
5.1. neděle

6.1. pondělí Katecheze: „SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ“ - KLANĚNÍ TŘÍ KRÁLŮ + Tříkrálový 
koláč 
TKS: koledování s dětmi z rybiček
Modlitební chvilka s p. jáhnem Beranem pro rodiče dětí z KMŠ od 16:30 hod.
Slavíček (práce s dětmi hudebně nadanými) 15:30 – 16:30 hodin

7.1. úterý TKS: koledování s dětmi z rybiček
Keramická dílna od 15:15 hodin

8.1. středa TKS: koledování s dětmi z rybiček
„Veselé pískání“ (flétnička pro děti) 15:30 – 16:30 hodin

9.1. čtvrtek TKS: koledování s dětmi z rybiček
10.1. pátek TKS: koledování s dětmi z rybiček
11.1. sobota
12.1. neděle

13.1. pondělí TKS: koledování s dětmi z rybiček
Modlitební chvilka s p. jáhnem Beranem pro rodiče dětí z KMŠ od 16:30 hod.
Slavíček (práce s dětmi hudebně nadanými) 15:30 – 16:30 hodin

14.1. úterý Katecheze: „Maria vše uchovává v srdci“
                    „Svátek svaté rodiny“
TKS: koledování s dětmi z rybiček
Keramická dílna od 15:15 hodin

15.1. středa

16.1. čtvrtek Šikula (práce s dětmi výtvarně nadanými) 15:30 – 16:30 hodin

17.1. pátek OSLAVA DĚTÍ, které mají svátek a narozeniny v měsíci lednu 

18.1. sobota
19.1. neděle

20.1. pondělí Indiánský projekt R i Ž
Slavíček (práce s dětmi hudebně nadanými) 15:30 – 16:30 hodin

21.1. úterý Katecheze: „Mudrci z Východu“
Keramická dílna od 15:15 hodin

22.1. středa „Veselé pískání“ (flétnička pro děti) 15:30 – 16:30 hodin
23.1. čtvrtek 23.1. JÍME ZDRAVĚ - ochutnávka různých druhů ovoce 

Šikula (práce s dětmi výtvarně nadanými) 15:30 – 16:30 hodin
24.1. pátek
25.1. sobota
26.1. neděle

27.1. pondělí Indiánský projekt R i Ž
Slavíček (práce s dětmi hudebně nadanými) 15:30 – 16:30 hodin

28.1. úterý Katecheze: „Moje křtiny“
Keramická dílna od 15:15 hodin

29.1. středa „Veselé pískání“ (flétnička pro děti) 15:30 – 16:30 hodinro děti)
30.1. čtvrtek Šikula (práce s dětmi výtvarně nadanými) 15:30 – 16:30 hodin
31.1. pátek 31.1. LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ - projekt se zimní tématikou (hudebně 

pohybové, pohybové hry, např. stavba ledového paláce, výroba sněhových 
koulí, královské koruny apod.) 

Změna programu vyhrazena                                   Podrobnější informace k akcím na nástěnkách v KMŠ


