
SPOLU SME TO ZVLÁDLI 



Drahí rodičia a milé deti, 

posielame Vám jedno veľké  

ĎAKUJEM 
Táto situácia nám nedovolila byť spolu, ale my sme si našli spôsob 

ako byť v kontakte. Deti nám ukázali, aké vedia byť slobodné, 

nebojácne, kreatívne a ako im veľmi chýbame.  

O tom svedčia aj tieto fotky a nádherné slová. 

„Chýbate nám hlavne nášmu 

nezbedníkovi Peťkovi“ 

„Tomáškovi chýba škôlka aj milé pani 

učiteľky. Spomína aj kamarátov a celý 

kolektív mu chýba. Už sa pýtal aj tatika či 

nemôže ísť pre pani učiteľky“ :) 



Veľká Noc sa niesla v duchu 

veľkej tvorivosti detí 

Mariánko  

„Každý deň máme aktivity na 

dvore, doma hry na pirátov a 

policajtov :-) Mariánko už 

nachádza záľubu v kreslení (áut), 

ale dnes sa veľmi tešil na výrobu 

zajačika a sliepočky a vajíčka. 

Hneď sa chystal, že Vám to 

zanesieme do škôlky, ale že hneď 

pôjdeme preč (domov “ :-) )... 

 

Arturko  

„Milé pani učiteľky, 

ani dnes som nelenil a pomáhal som maľovať 

veľkonočné vajíčka a zajačika“ 



„Matúška 
dnes zaujali farby, triedili sme 

fixky či lego podľa farieb, a 

veľmi sa tešil, že sa mu podarilo 

nakresliť si zvieratko - vznikol z 

toho roháč, dodatočne ho 

odfotím...“ :)  

 fixová dúha 

postavička z lega 

korunka 

posielame pozdrav 



Deti vôbec nelenili, 

zeleninku zasadili 

Arturko prijal našu výzvu a vysadil si jahôdky a 

medovku.  

Tomáško a jeho 

záhradka 



Šimonko 
poslal fotku z prechádzky na 

bicykli pre Natálku a 

Drahušká, aby sa potešili.  

Ani na prírodu deti 

nezabudli 

Hanka sadila v záhradke 



Hanka nám poslala video, kde mala pre zmenu 

CBA šarkaniádu, chcela nás inšpirovať. 

Peťkovi  víkend ubehol rýchlo, keďže mali 

aktivity ako opekačka v prírode a bol aj v ZOO.  



Aj Tomáško si cez víkend urobil trošku prírodný deň v zoo :) Spoznávali 

zvieratká, čo jedia, ako chrániť zver a prírodu :) 

Artúrko sa zabával prírodnou matematikou  



Aj Drahuško s Natálkou nám poslali video, kde tancujú ľudový tanec na trampolíne. 

Poslali aj spomienku z vystúpenia 



„ Mariánko Vás pozdravuje, 

posielam Vám nejaké veci, čo vytvoril, prekvapil tým, že má 

trpezlivosť na koráliky, a veľmi rád kreslí. Vymaľúva už bez 

toho, aby presiahol čiaru “ 😃 

 

 “ Mariánko nás udivuje svojim nadšením pre kreslenie, u neho sme to nečakali nielen, 

že tak skoro, ale že to vôbec niekedy príde “:-) 

 



Môžeme všetci spolu tlieskať, nech sa správa šíri 

svetom, nech nás počuť do ďaleká iba spolu 

zvládneme to!  

Miro Jaroš – Zvládneme To! 

https://www.youtube.com/watch?v=m5kF_UB1SS4&t=325s 

VYDRŽÍME VŠETKO   
 

https://www.youtube.com/watch?v=m5kF_UB1SS4&t=325s

