
              

 

 
 

 

 

 



             

                      D E N   M A T E K 
 

                         PROGRAM  VYSTOUPENÍ 
 

        Vystoupení dětí z mateřské školy 

  Orientální tanec – 1. skladba - Shakira 

1. ročník: Pozdrav maminkám – básničky, tanec 

2. roč.:  Country tanec – Luisiana 

Dárek (píseň) 

4. roč.:  Jak šlo vejce do světa - pohádka 

Orientální tanec – 2. skladba - Hadouny 

3. roč.:  Pásmo básniček a písniček 

5. roč.:  Zlatovláska – pohádka  

  Orientální tanec – 3. skladba - Final  

                                Závěr: Svatební košile (parodie) - dramatický kroužek 

 

 

            PŘEJEME PĚKNÝ ZÁŽITEK... 

 

 

 

 

 



 

Máma je domov, kde svou radost můžeš říct, 

máma je slunce, které dokáže Tvé slzy vysušit,       

máma je náruč vřelého obětí, citu a pohlazení, 

máma je ta, která má vždy pro Tebe pochopení. 

Všechno nejlepší k dnešnímu dni, mami. 

Když se něco nepovede, 

i když zlobím malinko, 

máš mě ráda a já Tebe, 

moje zlatá maminko. 

Kdyby chleba nebylo, 

kdyby slunce nebylo, 

kdyby všechny vody vyschly, 

kdyby stromy navždy uschly, 

maminčino dobré srdce 

svět by opět stvořilo.  
 

Dneska žádný zmatek,  

je přece svátek  matek  !!   

Pomyslnou kytičku posílám 

a krátké přání předávám. 

MAMINKO, přeji ti samé příjemné chvíle 

a v nich jen to, co je Ti milé. 

 



 

 

 

DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE  

Den matek - 9. květen 2010  

Jestli existuje nějaký skutečně mezinárodní svátek, je to DEN MATEK. 

 V něm se zrcadlí jedinečnost a nepostradatelnost ženy ve společnosti. 

Svátky, které tak či onak vzdávaly hold ženám, mají ve světě dlouhou tradici. 
Už ve starém Řecku vzdávali poctu ženám-dárkyním života. I později se 
svátek matek uznával v Anglii, kde se uctívala tzv. Mateřská neděle. 
Myšlenka, aby se tento den oslavoval mezinárodně a pravidelně, vznikla ve 
20. století. Mělo se tak dít na počest Anny Reevers Jarvisové, která celý život 
bojovala za práva matek. To bylo v roce 1907 a o pět let později vyhlásil 
tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek, 
konající se o druhé květnové neděli.  

V našich končinách měl Den matek poněkud pohnuté osudy. Začal se slavit v 
roce 1923 na popud Alice Masarykové, ale s příchodem komunismu ho 
vytlačil svátek Mezinárodního dne žen. Jen v některých rodinách se tradice 
květnové neděle udržovala navzdory oficiálním nařízením vládnoucí 
ideologie. Svobodně jsme se k oslavám květnového Dne matek vrátili až v 
roce 1989. 

Všechny maminky si zaslouží ke Dni matek menší pozornost, kterou 
může být hezká kytička nebo bonboniéra. 


