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Vážený pane řediteli, 

 

 

 

ráda bych poděkovala Vašim pedagogům, a to paní Mgr. Gabriele Bernardové a paní Mgr. 

Jitce Oboňové, které připravovaly studentku Moniku Stavařovou k maturitní závěrečné 

zkoušce. Naše děti její závěrečnou práci, vyrobený set hravých pomůcek v podobě 

interaktivní nůše s pohádkami, s loutkami, lesem, pasekou, kterou jste nám darovali, doslova 

milují. Každý den je nám inspirací, svou kreativitou motivují děti všech věkových skupin 

k dialogu, dokončování příběhu jinak než v tradiční pohádce, loutkami, které jsou nápadité, 

variabilní, detailně promyšlené a vyrobené, přebírají vlastnosti postav a snaží se je co nejvíce 

napodobit. Celá sada je velmi precizní, skladná, nůše slouží i jako tajný úkryt pro jejich 

maňásky a loutky k pohádkám zhotovených Vašimi studenty již v minulých letech. Právě 

z tohoto důvodu si ceníme pokračujících možností naší vzájemné spolupráce a obohacení nás 

všech. 

 

Rovněž naše děti mají věkem ke studentům blíž než k autoritě pedagoga, braly Moniku 

s pocitem důvěry jako svou starší sestru. Společná setkání byla o radosti a možnosti 

vzájemného sdílení a hry,  interakce s loutkou, s nůší, s příběhem pohádky. Navíc si podle 

jejího vzoru loutky kreslily a chtěly je i samy vytvořit alespoň z lepenky, ozdobit podle vzoru. 

Jen co si sami v mateřské škole pohádky nacvičíme, pozveme i Moniku a paní profesorky na 

oplátku na naše představení. 

 

Pane řediteli, děkujeme Vám za pochopení a podporu vzájemné spolupráce a věříme v její 

další možnosti, které nás obohatí. Není totiž nic lepšího pro studenta, než vidět, že jeho dílo 

obstálo u těch, kterým je určeno. 

 

Mnoho úspěchů do nového školního roku. 

 

 

S poděkováním a přáním pěkných dnů Vám i všem ve škole 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Bc. Dagmar Ullmannová 

                                                                                                     ………………………………. 

                                                                                                          ředitelka MŠ křesťanské 

 

 

 

V Opavě dne 4. 9. 2020 


