
KALENDÁŘ AKCÍ KMŠ sv. Klimenta BŘEZEN 2020
1.3. neděle

2.3. pondělí Indiánský projekt R+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 hod.

3.3. úterý Úvod do postního projektu: „Cesta k srdci“
Katecheze: „Sůl země a světlo světa“
Keramická dílna od 15:15 hod.

4.3. středa „Veselé pískání“ (flétnička pro děti) 15:30 – 16:30 hod. 
5.3. čtvrtek Den otevřených dveří od 13:30 do 16:30 hod. pro nové zájemce o umístění
6.3. pátek
7.3. sobota
8.3 neděle

9.3. pondělí Indiánský projekt R+Ž
Indiánské čtení – děti si přinesou svou vlastní oblíbenou knížku, leporelo
Slavíček (práce s dětmi hudebně nadanými) 15:30 – 16:30 hodin

10.3. úterý Postní projekt „Cesta k srdci“
Katecheze: „Bůh je náš milující otec“

11.3. středa „Veselé pískání“ (flétnička pro děti) 15:30 – 16:30 hod.
12.3. čtvrtek Šikula (práce s dětmi výtvarně nadanými) 15:30 – 16:30 hod.
13.3. pátek
14.3. sobota
15.3. neděle

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

17.3. úterý Postní projekt „Cesta k srdci“
Katecheze: „Zlo a dobro“

18.3. středa „Veselé pískání“ (flétnička pro děti) 15:30 – 16:30 hodin
19.3. čtvrtek Šikula (práce s dětmi výtvarně nadanými) 15:30 – 16:30 hod.
20.3. pátek „Žlutý den“ PRVNÍ JARNÍ DEN, děti si tento den oblečou alespoň část žlutého oblečení 
21.3. sobota
22.3. neděle

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

24.3. úterý Postní projekt „Cesta k srdci“
Katecheze: „Kdo je vybíravý, kdo chce poroučet a touží jen po slávě?“

25.3. středa Divadélko „Klimenťáček“ – „Noemova archa“ - pro všechny dě  od 10:00 hod.
„Veselé pískání“ (flétnička pro děti) 15:30 – 16:30 hod. děti)

26.3. čtvrtek Šikula (práce s dětmi výtvarně nadanými) 15:30 – 16:30 hod.
27.3. pátek Oslava narozenin a svátků dě  slavících v březnu
28.3. sobota
29.3. neděle

30.3. pondělí Indiánský projekt R i Ž
Indiánské vaření – ve třídě želviček  (výroba pomazánky)
Slavíček (práce s dětmi hudebně nadanými) 15:30 – 16:30 hod. 

31.3. úterý Postní projekt „Cesta k srdci“- Katecheze: „Proměnění na hoře“

Změna programu vyhrazena                                  Podrobnější informace k akcím na nástěnkách v KMŠ


