
 

 
 

 

Vánoční STONOŢKA 

Milí rodiče a přátelé,  

dovolte mi, abych Vám jménem školky 
poděkovala za dosavadní přízeň a ráda 
bych Vám všem, Vašim dětem i všem 
Vašim blízkým popřála klidné Vánoční 
svátky plné lásky a porozumění a 

SLOVO   ŘEDITELKY  
 

Vánoční posezení s rodiči 
 V týdnech od 4. do 15. prosince 
proběhla v naší školce vánoční 
posezení s rodiči, rodinnými 
příslušníky a přáteli školky. 
V každé třídě si paní učitelky 
zvolili způsob, jakým vánoční 
posezení proběhne. U nás bývají 
na výběr tvořivé dílničky nebo 
tradiční „besídky“. Děti společně 
s rodiči tvoří vánoční dekorace, 
nebo předvádějí rodičům kulturní 
pásmo složené z básniček, 
písniček, tanečků a dramatizací 
s podzimní, zimní a vánoční 
tematikou. Na závěr svého 
vystoupení děti rozdají rodičům 
vlastnoručně vyrobená přáníčka, 
která pro ně z lásky vyrobily. 
Poté se zpravidla rozezvoní 
zvoneček a pod rozsvíceným 
vánočním stromečkem se objeví 
spousta dárků, které dětem do 

Nejdůleţitější události: 
 

Uzavření MŠ o Vánocích  

Vánoční posezení s rodiči 

Fotky 

Rodičovské výchovné styly 

Fotky   

úspěšný vstup do Nového roku 2018 

Magda Srncová a kolektiv MŠ 

mateřské školky donesl Ježíšek. 
Poté se děti společně s rodiči 
pouští do rozbalování dárků, 
které vykouzlí veselé úsměvy na 
dětských tvářičkách, neboť dárky 
jsou pro ně do posední chvíle 
velkým překvapením. Děti si 
pohrají, rodiče si navzájem 
předají zkušenosti u výborného 
cukroví, které vlastnoručně 
vyrobili a  podělili se s námi, a u 
kafíčka či čaje se pak všichni 
společně naladí na tu pravou 
vánoční atmosféru, která je čeká 
na Štědrý den v jejich domovech 
se svými dětmi. Věříme, že i 
letos rodiče odcházeli spokojení 
a plni příjemných dojmů.  

Ředitelka MŠ: 
 
   Magda SRNCOVÁ 

 

Zástupce ředitelky: 

 

   Alena NĚMCOVÁ 

Ročník I. , č. 3, prosinec 2017 

Jiráskova, Moravská Třebová  

Informační zpravodaj II. MŠ, 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ambiciozní výchova: 

Jde o určité projevy rodičů 

s velikášskými představami ohledně 

dětí, rodiči stanové cíle mohou být 

pro dítě až nereálné. Dítě pak může 

trpět úzkostmi, včetně toho, že to 

může mít neblahý vliv na školní 

úspěšnost. Rodiče jsou jednostranně 

orientovaní na kariéru, seberealizaci,  

materiální bohatství, to vše na úkor 

dětí. Děti jsou sice rozmazlované 

přepychem, ale chybí citová stránka, 

pocit sounáležitosti, oddanosti jeden 

druhému, dítě prožívá trvalé 

neuspokojení, mohou nastat poruchy 

chování.  

Jací jsme vlastně rodiče – rodičovské výchovné styly 
 

Ředitelka mateřské školy 
oznamuje rodičům, že po 
dohodě se zřizovatelem 
bude MŠ v období 
vánočních svátků uzavřena. 
Posledním dnem provozu 
bude čtvrtek 21. 12. 
2017. Od pátku 22. 12. 
2017 do párku 29. 12. 2017 
bude MŠ uzavřena. Provoz 
zahájíme v úterý 2. 1. 
2018.  

Uzavření MŠ  
 

  Tři králové v MŠ 

Divadlo 

Akce MŠ v lednu 2018 
 

 

 

STONOŢKA 

Liberární výchova: 

Objevuje se v dnešní době vcelku často. 

Dítě si samo určuje, co má dělat, je 

středobodem rodiny. Rodiče jsou někdy 

až v roli služebníků,  dítě pak může být 

sobecké, povýšené, neschopné podřídit 

se řádu. V rodině často panuje 

nedostatek pořádku, programu, chybí 

styl vzájemného soužití, nedůslednost a 

přehlížení rodinných problémů. Rodina 

je orientovaná na zábavu, 

problematické je osvojování norem 

jednání a chování, dítě si neváží svých 

rodičů. Následkem může být asociální 

jednání dítěte v pozdějším věku.  

Předškoláci ze Zvonečků se svým 
vánočním programem vystoupili 

dne 14.12. v Domově důchodců 

 

 



 

Sem můţete zadat 
oblíbenou rodinnou frázi 

nebo slogan. 
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Oblíbený vánoční vtip 
našich dětí: 

 
O Vánocích říká maminka 
Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal 
vánoční stromeček.“ 
 
Za chvíli přijde Pepíček a říká: 
„A svíčky taky?“ 

 
 


