
Informace o programech 

 

Při  slavnosti Všech svatých si budeme 

povídat o našich školních patronech, 

nebo o křestních patronech. Bylo by 

vhodné, kdyby děti si v ten den mohli 

přinést obrázek svého křestního světce 

a napsané dvě – tři věty o něm. 

Následně se ke všem i pomodlíme. 
 

Při návštěvě hřbitova – děti, které platí 

hromadnou dopravu prosíme o dvě 

jízdenky. Pokud můžete, prosíme i o 

kalíšek, náhrobní svíci, kterou 

můžeme následně umístit u pomníků 

padlých. 
 

Na den skřítků a víl prosíme o 

jednoduchý kostým, ten den děti 

budou mít úkolové dopoledne. S 

oslavou ukončení podzimu. 

 

 

22.11. bude přistaven kontejner na sběr 

papíru. Za první sběr jsme získali částku 

2400,- V AKS nám opět nashromáždili 

papíry a budeme potřebovat převoz 

nejlépe v odpoledním pátečním čase, 

případně v sobotu dopoledne. 

 

 

 

Co nás čeká v listopadu? 

 

1.11. v 

8.30 

katecheze  Všichni svatí - oslava 

našich světců 

6.11. v 

10.00 
návštěva hřbitova v Černovíře 

7.11. v 

10.00 

Kouzla písničky - hudební pořad ve 

školce                        45,- za dítě 

11.11. v 

8.30 
katecheze sv. Martin 

13.11. v 

8.30 

katecheze sv. Anežka Česká - školní 

patronka 

15.11. Den skřítků a víl 

20.11. v 

9.00 

Šel tudy, měl dudy - divadlo ve 

školce                         50,- za dítě 

22.11.-

25.11. 

 Tapír volá papír - bude přistaven 

kontejner na papír. 

28.11. v 

9.30 
mše svatá - P. Šimon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 1. listopad 2019 

  

Vážení rodiče a přátelé školy, měsíc 

listopad nám přináší více akcí. 

Začneme připomínkou svátku Všech 

svatých a Památky zesnulých. 

Všechny třídy v těchto dnech navštíví  

hřbitov v Černovíru. Dále budeme 

slavit slavnost sv. Martina. Ke konci 

měsíce oslavíme společnou mši svatou 

s P. Šimonem - kapucín. Celý listopad 

bude ovšem ve znamení příprav na 

Vánoční besídku, která se uskuteční v 

prosinci.    

 

 

 Děkujeme všem, kteří  CMŠ Ovečka 

přispívají finančním darem a během 

měsíce září a října tak učinili. Veliké 

díky patří všem, kteří nám vypomáhají 

s úpravou zahrady, s odvozem papíru a 

zapojují se do chodu CMŠ. 

S přáním všeho dobrého od Pána za 

celý kolektiv CMŠ Ovečka v 

Olomouci 

 

Ilona Hamplová 

  



 

 

Krátce o životě 

svatého Martina 

  
Pocházel z území 

dnešního 

Maďarska a jako 

syn důstojníka 

římské posádky 

začal v Itálii vojenskou kariéru. Jako 

voják se  dostal do Amiens v Galii, kde 

se v době svého katechumenátu podělil o 

svůj důstojnický plášť s chudákem, 

trpícím nouzí. 

Po odchodu z armády žil jako poustevník, 

stal se knězem a v Ligugé poblíž Poitiers 

založil nejstarší klášter. Konal misie i 

zázraky. V r. 371 se stal biskupem města 

Tours a apoštolsky působil v širokém 

okolí až do 80ti let. 
  
Zdroj: http://catholica.cz/_id=4828 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svatá Anežka Česká  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cms-

ovecka.cz/images/Svatá_Anežka_Česká.

pdf 

 

Připomínka 30 let od svatořečení 

Anežky České a pádu komunismu se 

uskuteční v pátek 1. listopadu 2019  

pontifikální mše svatá v katedrále sv. 

Václava, kterou bude od 17.30 

celebrovat arcibiskup Jan Graubner 

společně s pomocnými biskupy. 

Mši svatou s poděkováním za svobodu, 

kterou nám sv. Anežka vrátila v roce 

1989, bude v sobotu 16. listopadu od 

10.00 v pražské katedrále sv. Víta, 

Václava a Vojtěcha slavit emeritní 

krakovský arcibiskup a dlouholetý 

osobní sekretář svatého papeže Jana 

Pavla II., kardinál Stanisław Dziwisz. 
 

 

 

Ztráty a nálezy 

 

V šatně u Srdíček a Sluníček se během 

tohoto období nashromáždilo velké 

množství oblečení. Jelikož oblečení 

není podepsané, nemůžeme jej dětem 

uklidit do skříněk. Prosím o probrání 

krabice. 

 

Také všechny prosíme, aby  se v šatně 

udržoval pořádek. Skříňky dětí byly 

poskládané, bez odpadků.  Oblečení je 

možné uložit do látkových pytlíků, 

které vám paní školnice ráda vydá. 

 

Každý den děti vytvářejí 

spontánní dětské výrobky (obrázky, 

různé slepené výtvory, vystříhané 

papírky...), na vycházkách si pro svoji 

maminku nebo tatínka, nebo pro ně 

samotné nosí důležité drobnosti 

(kamínky, listy, kaštany...), které si 

chtějí odnášet domů. Ke svačině 

dostávají ovoce, které  nesní a  ukládají 

si je do skříněk. Prosíme tedy, aby 

každý den, tyto věci byly odnášeny a 

neshromažďovaly se v šatně. 

 

Společným výchovným procesem je i 

vytvářet estetické prostředí v němž 

naše děti mohou vyrůstat. 

 

Děkuji všem za pochopení. 

 


