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Podávám ti , mámo, růži,
Zkus se usmát, to ti sluší.
Já mám mámu tuze krásnou,
když se směje, všichni žasnou.
Já mám mámu nejkrásnější, mému srdci nejmilejší.

Milé maminky, vaše děti vám těmito
vzkazy a obrázky vyznávají svou lásku
(obrázek na obálce: Tomáš Labuť)
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Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství.
Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě. V tento
den dávají děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně
vyrobené. Obdobné svátky po celém světě existovaly už dávno
v historii, např. ve starověkém Řecku se slavil svátek plodnosti
a matek, spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey = Kybelé,
matky bohů.
Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku
vznikla roku 1907 na počest Anny Reeves Jarvisové, která
bojovala za práva matek. V Česku se slaví druhou květnovou
neděli. V Československu se začal slavit tento svátek v roce
1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po druhé
světové válce byl postupně zatlačován do pozadí oslavami
Mezinárodního dne žen (slaveného vždy 8. března), ale i přesto
se dál v některých rodinách připomínal. Po roce 1989 se opět
začal slavit veřejně.
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Moje milá maminko, starostí jen malinko, zato štěstí, lásky dost, tobě přeji pro
radost. Mám tě rád, protože chceš, abychom se měli co nejlépe. Když jsme
byli malí, starala ses, aby se nám nic nestalo. Když jsme se necítili dobře, tak
jsi hned poznala, že něco není v pořádku. Máme tě moc rádi, kdybys s námi
nebyla, byli bychom moc smutní.
Roman Kotlár
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Milá maminko, chtěl bych ti popřát ke Dni matek. Hodně
štěstí, hlavně zdraví a ať jsi taková, jaká jsi. Jsi nejkrásnější
a nejmilejší maminka na světě. Posílám ti pusu.
Jakub Polák

Maminko, mám tě ráda, protože
se o nás staráš. Vozíš mě a
podporuješ mě v mažoretkách,
vaříš nám. Když jsme nemocní,
tak se o nás staráš – vozíš nás k lékaři, objímáš nás. A
proto ti přeju vše nejlepší ke Dni matek.
Anička
Sadílková
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Moje milá maminko, mám tě rád, protože se o nás staráš a
jsi moc hodná. Jsi šikovná, ráda všem pomáháš a jsi velmi
pracovitá. Jsem rád, že máš s námi takovou trpělivost.
Paní učitelka říká, že jsi velmi šikovná a zručná. Já s ní
souhlasím, protože co si vyrobíš na krk nebo náušnice, ti
moc sluší.
Kuba Trnka

Milá mami. Víš, že tě
naštvu každou chvíli a
ty víš taky proč. Děkuji,
že mně i tátovi vaříš, že
se
o
mě
staráš,
nakupuješ mi oblečení,
kalhoty a čepice. Uklízíš
můj pokoj, ten ti dá asi
hodně práce. A koupilas
mi psa – nejmilejšího
Edu
Matěj
Masopust
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Moje milá maminko, moc se
mi na tobě líbí, že jsi
pracovitá, milá, pomáháš
mi, vaříš nám a dobře.
Ráda si se mnou hraješ,
mazlíš
se
se
mnou.
Každému pomůžeš, bereš
mě na kroužky, oblékáš mi,
co mi sluší. Máš krásné oči,
ale nejvíc se mi líbí tvůj
úsměv. Mám tě prostě ráda.
Rozárka Adámková

Milá mami, mám tě rád,
jak se o mě staráš.
Nevím, jak se ti
odvděčit. Chystáš mi
snídaně, svačiny, obědy
o víkendech. Tak tě
mám prostě rád jako
ryba vodu.
Tobiáš Dachovský
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Moje maminka je hodná a
taky šikovná. Bez ní bych
tu nebyl. Někdy je přísná,
ale má k tomu důvod.
Uklízí, venku sází kytky,
abychom to měli hezké.
Také si spolu hrajeme,
třeba karty. Je moc hodná,
mohla
by
být
ještě
hodnější.
Milá maminko, přeji ti moc
štěstí, máme tě rádi.
Pepa Lesák

Milá maminko, na tobě
se mi líbí, že jsi krásná
a že se o mě staráš. Jsi
moc hodná a příjemná.
Jsi pracovitá, šikovná.
Stále
uklízíš
dům,
terasu
a
zahradu.
Hraješ
si
s námi,
chodíme na procházky.
Na oslavu umíš upéct
výborný dort.
Tvůj Michal Hofmiler
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Moje milá maminka skvěle vaří,
protože má povolání kuchař –
číšník. Jsi přísná, někdy hodná a
chtěla bych ti říct básničku: vezmi
tužku, pero, namaluj ruce hlavu,
tělo. Domaluj nosík a vlásky, do
každého dej špetku lásky. Koho
maluješ malířskými barvami se
srdcem
na
dlani?
Maluju
maminku s upřímnou láskou, jen
moje maminka je krásnou. Máme
tě moc rádi.
Sára Filipová
Milá maminko, mám tě
moc ráda. Umíš dobře
vařit, jsi šikovná, krásně
maluješ. Máš skvělou
práci. Sice odjíždíš brzy
ráno a vracíš se pozdě,
ale mně to nevadí.
Někdy si povídáme
v pokojíčku a mně se to
moc líbí. A taky si se
mnou hraješ. Jo a umíš
mi
udělat
skvělou
oslavu. Mám tě moc
ráda.
Bára Nemleinová
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V zdravém těle zdravý duch:
jeden výborný recept ze samých zdravých potravin
Dort, který je vyzkoušený a je to mňamka!
100g ovesných vloček, 100g mletých ořechů, 100g medu, 200g kokosu, 200g
rozpuštěného másla, 2 vejce,
3 banány, 1 jablko, špetka skořice
Vše smícháme a vylijeme na vymazaný a vločkami posypaný plech, nebo do
dortové formy (průměr 24 cm).
Povrch posypeme nahrubo nasekanými ořechy.
Pečeme asi 50 minut při 170 st. C.
Dobrou chuť přejí všechny děti z naší školy.
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