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Milí rodičové, 
 
nejkrásnější činností, jakou rodiče a učitelé mohou konat, je formování mladé mysli dítěte vedené 
k sebeovládání, vytrvalosti, něžnosti a lásce. 
 
Cílem je naučit naše děti jednat promyšleně a zásadně, a to dle věku dítěte, abychom tak 
usměrňovali jejich rozumové síly a kázeň (dle jejich vnitřních možností), aby tak cvikem se rozvinuly a 
zmohutněly a abychom je tak připravili do života s jejich ustálenou povahou pro zvládání i náročných 
životních situací. 
 
Výchova dítěte je zodpovědná činnost. Pokud rodiče vedou své děti tak, aby nebyly samostatné 
v praktickém myšlení a činnosti a plně se ve všem spoléhaly tak na ně, stávají se rodiče pro děti jejich 
rozumem i úsudkem, což se pak projeví v pubertálním věku jejich „vzpourou“. 
 
V našich dětech, již od narození, je důležité výchovu směřovat tak, aby děti smýšlely ve shodě se 
svými rodiči a učiteli a aby tak mohly pozorovat, že je užitečné dbát jejich rad a posilovala se tak 
jejich láska a důvěra. 
 
Abychom tak pomohli vtisknout Vašemu dítěti návyky, které získávají v mateřské škole, žádáme Vás 
tímto o spolupráci ve čtenářské aktivitě MAMI-TATI, POJĎME SI ČÍST ! 
 
Tato aktivita je dobrovolná a můžete říct NE, protože nemáte dostatek času více se věnovat 
Vašemu dítěti. 
 
Pokud se však rozhodnete pro tuto aktivitu, je důležité dodržovat tato pravidla: 
 

1) Po dohodě ve Vaší rodině (včetně dětí) svůj zájem oznamte učitelce Vašeho dítěte v MŠ a 
Vaše dítě připravte na tuto aktivitu, že si budete každý den číst a povídat si o knize 

2) V den vyhlášení čtenářské aktivity (informace budou na nástěnce v MŠ) obdržíte knihu 
s poučením z nakladatelství ADVENT-ORION, kterou budete mít zapůjčenou od Nadačního 
fondu LEPŠÍ ŽIVOT, a to na dobu 1 týdne 

3) Obsah celé knihy si rozvrhněte tak, abyste ji během 6-ti dnů dětem přečetli (u malých dětí i 
více krátkých čtení denně, aby tak neupadala jejich pozornost) 

4) Se svým dítětem hovořte o poučení z této knihy a vysvětlete dítěti, jak toto poučení využít i 
doma. Nechte dítě hovořit i jeho myšlenky a pokud samo přijde na nějaké poučení či názor, 
ten zaznamenejte na samostatný papír, který 7. den využijete k tomu, aby Vaše dítě 
nakreslilo nějaký obrázek připomínající přečtenou knihu (u 3-letých dětí to bude třeba 
„čmáranice“, ke které připište o co se jedná). Může se stát, že při čtení Vám Vaše dítě bude 
skákat do řeči a povídat o tom, že knihu znají, protože ji čtou ve školce. Nechte své dítě 
vypovídat a usměrněte jej k dalšímu naslouchání tím, že mu budete klást jednoduché otázky 
na text, který jste četli. 

5) Když 7.den budete s dítětem malovat, snažte se o to, aby se Vaše dítě samostatně snažilo 
popsat to, co namalovalo 

6) Následující týden (1.den dalšího týdne) odevzdáte v MŠ knihu a výkres dítěte, kde bude 
napsáno jméno a příjmení dítě a jeho věk. Po té obdržíte další knihu a způsob spolupráce se 
bude opakovat až do skončení aktivity. 
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Vybrali jsme pro Vaše dítě tyto knihy: Kocourek se vrací, Alík a jezevec, Zrzečka pod hvězdami, 
Hnědáček a nalezená podkova, a Nevšední příběhy č.1 a tyto obdržíte v různém pořadí, dle 
plánovaného rozpisu. 
 
Aby aktivita byla realizována dle rozpisu oběhu knih, prosíme o nezapomenutí, vždy v pondělí, na 
vrácení knihy do MŠ. 
 
Při dodržování těchto pravidel sami uvidíte pozitivní změny nejen Vašeho dítěte, ale zejména 
v projevu vzájemné komunikace ve Vaší rodině a posilování tak větší samostatnosti Vašeho dítěte. 
 
Závěr této aktivity bude ve stanovený den MŠ a Vaše dítě obdrží jako dárek knihu s poučením na 
podporu přátelství mezi dětmi a posílení vzájemné úcty jeden k druhému. 
 
Děkujeme Vám za spolupráci a budeme moc rádi, když nám na maily (nflepsizivot@gmail.com a  
reditelka@msduha.eu) napíšete i Vaše zpětné vazby (dobré i špatné), abychom tuto aktivitu mohli 
ještě více zkvalitňovat v dalších letech.  
Získané poznatky pak budou využity i do Závěrečné zprávy, která bude zaslána na MŠMT. 
 
           
 V Pardubicích dne 7.9.2021 
 

                                                                                         

                                                                                           
__________________________                                    ___________________________     

        Hedvika Filipiová                                           Radmila Vavříková 
            ředitelka MŠ                                                                       předseda správní rady 
Mateřská  škola Duha Pražská 89, 530 06 Pardubice                 Nadační fond LEPŠÍ ŽIVOT 
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