
KALENDÁŘ AKCÍ – ÚNOR 2020
KATOLICKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY SVATÉHO KLIMENTA 

1.2. sobota
2.2. neděle

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

4.2. úterý Katecheze: „Hle, Beránek Boží“
Keramická dílna od 15:15 hodin

5.2 středa Malé divadélko Kliment: „O Budulínkovi“  
„Veselé pískání“ (flétnička pro děti) 15:30 – 16:30 hodin

6.2 čtvrtek Návštěva ZŠ TGM s dětmi v posledním roce předškolní docházky
7.2. pátek
8.2. sobota
9.2. neděle

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

11.2. úterý Katecheze: „Povolání rybářů“
Keramická dílna od 15:15 hodin

12.2. středa „Veselé pískání“ (flétnička pro děti) 15:30 – 16:30 hodin
13.2. čtvrtek Šikula (práce s dětmi výtvarně nadanými) 15:30 – 16:30 hodin
14.2. pátek
15.2. sobota
16.2. neděle

17.2. pondělí Indiánský projekt R i Ž
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

18.2. úterý Katecheze: „Modlitba proměňuje naše srdce“
Keramická dílna od 15:15 hodin

19.2. středa Malé divadélko Kliment: “Otesánek“ 
„Veselé pískání“ (flétnička pro děti) 15:30 – 16:30 hodin

20.2. čtvrtek Výprava velkých indiánů z Rybiček – stopovaná, odchod v 8:30 hodin
Šikula (práce s dětmi výtvarně nadanými) 15:30 – 16:30 hodin

21.2. pátek
22.2. sobota
23.2. neděle

24.2. pondělí Indiánský projekt R i Ž
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

25.2. úterý Masopustní úterý – karneval dětí v maskách kladných hrdinů, zvířátek, apod
Keramická dílna od 15:15 hodin

26.2. středa Začátek postního projektu: „Cesta k srdci“
Katecheze: „Ježíš je světlem pro všechny“
„Veselé pískání“ (flétnička pro děti) 15:30 – 16:30 hodinroděti)

27.2. čtvrtek Šikula (práce s dětmi výtvarně nadanými) 15:30 – 16:30 hodin
28.2. pátek
29.2. sobota

Změna programu vyhrazena                                  Podrobnější informace k akcím na nástěnkách v KMŠ


