
 

 

VÁM.... 
 

Končí sa ďalší týždeň.... Nosíme rúška, často si umývame ruky, obmedzili 

sme nakupovanie, necestujeme, väčšia časť z nás je doma.... Pre nás pedagógov 

„prudká zmena“. Naša škôlka i škola zívajú prázdnotou.  

Utíchli.  

Nikto v nich „nebehá“, nepočuť zvedavé otázky, smiech... To všetko 

sa prenieslo niekam inam.... do vašich domácností, pred počítače, tablety, 

telefóny....  

Celý „náš tím“ sa s tým snaží popasovať, ako vie. Zároveň sme nesmierne 

hrdí, ako sa s tým snažíte popasovať vy.  

Vypracúvate zadania, počítate násobilku, učíte sa vybrané slová, 

básničky, kreslíte, recitujete, posielate učiteľom, fotíte, spievate. 

Priznávame, niektoré veci možno nezvládneme tak, ako by sme chceli. 

Niektoré veci možno nezvládneme tak, ako by ste chceli vy. 

Svoju prácu sme si však zvolili, lebo chceme byť pri tom, keď 

sa písmenká vydaria, keď spoločne zvládneme násobilku, keď sa podarí 

narysovať uhol, keď nám žiaci ukážu svoju zručnosť pri pokusoch či pri práci 

so štetcom, keď zažijú športové úspechy, zistia, že jazyk nie je iba slovenský, 

keď spoločne tancujú, spievajú... je toho množstvo, pri čom chceme byť a čo 

chceme našim deťom a žiakom povedať a ukázať.  

Ibaže... sme doma.... 

Veríme však, že to spoločne všetko zvládneme. Chceme, aby ste vedeli, 

že nám na vás všetkých záleží.  

Ďakujeme Vám, rodičom, že dohliadate a stojíte pri “ našich deťoch“, 

ktoré patria k nám – do našej škôlky a školy.  

Ďakujeme vám, naše deti, naši žiaci. Sme tu pre vás... aj keď 

sa momentálne nevidíme tak často a zbližujú nás telefóny či cinkanie správ... 

sme pri vás, „naše deti“, stále blízko. 

Ďakujeme aj vám učitelia, vychovávatelia, asistenti, odborní 

zamestnanci, prevádzkový personál školy za všetku pomoc, za to, že myslíte 

navzájom na seba aj napriek všetkým problémom, že pomáhate našim deťom 

zažiť pocit úspechu a zvládnuť tento čas.  

Poďakovanie patrí aj tým, ktorí nám v tejto náročnej situácii pomáhajú 

efektívne komunikovať so žiakmi i rodičmi z MRK (p. E. Basalová, 

D. Raganová – obec Dedačov, p. M. Chrabačková – obec Kochanovce). 



 

 

No najväčšie ďakujem patrí nášmu riaditeľovi školy za to, že nemeria 

svoj pracovný čas, že hľadá nové riešenia a spôsoby, ako situáciu všetkým, 

no hlavne „našim deťom“ uľahčiť. Denne nás presviedča, že cesta, po ktorej 

teraz kráčame, je správna, hoci nám jej smer nikto neukázal.  

Blíži sa najdôležitejší cirkevný sviatok roka. Veľká noc je životodarná 

skutočnosť. Jej posolstvom je, že dáva dar nádeje, viery a lásky. Tieto dary sú 

adresované ľudskému srdcu.  

Vnímajme život v pozitívnom svetle. Láska je veľký majster a keď TOTO 

všetko prehrmí, chceme byť ešte silnejší a odvážnejší.  

No teraz sa potrebujeme podržať navzájom. Nech nás v tom posilnia aj 

slová nášho duchovného otca Juraja: ,,Nech radosť z  Kristovho vzkriesenia 

prežiari všetok náš smútok, bolesť, strach, každú chorobu a daruje nám pravý 

a večný život. Christos voskrese! - Voistinu voskrese!“ - "Kristus vstal 

z mŕtvych!" - "Naozaj vstal!“ 

Ďakujeme za to, že ste a že držíte s nami.                    

                                                            S láskou a z lásky pre Vás všetkých       

                                                                             Jana Partiková    

                       

 

 


