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 Strašně se mi po škole stýská paní učitelko… 

Kolikrát jsme tuhle větu my učitelé v posledním měsíci viděli a slyšeli? 

Kolikrát jsme si sami pomysleli…Ty mně taky Ondro, Natálko, Anežko…  

Nikdo z nás nic podobného nikdy dříve nezažil. Vše, co bylo běžné, 

normální a zdálo se neměnné, se změnilo. Ocitli jsme se v naprosto nezvyklé 

situaci. Uzavření ve svých bytech, obklopení obavami. Nevídáme své blízké, 

neděláme obvyklé činnosti, ztratili jsme jistotu tam, kde se zdála doposud 

nedotknutelná. S obavami sledujeme vývoj 

situace a klademe si spousty otázek. Kdy se 

vrátíme k normálnímu životu? Vrátíme se 

k němu vůbec? Malé věci v našich životech, po kterých se nám stýská, se staly 

velkými a ty velké jsou toužebným přáním. Být zas s dětmi, ráno je přivítat, 

smát se s nimi, pracovat. Vidět se s kolegou a kolegyní…Koupit si něco 

hezkého na sebe a cestou domů si dát zmrzlinu. 

Všechno zlé musí být pro něco dobré. Alespoň víme, jak jsou tyhle 

drobné radosti důležité a že jich máme v životě spousty. Až tohle všechno 

skončí, budeme je prožívat daleko intenzivněji. A když se někdo zeptá, jaký byl 

den, už víme, že ten nejobyčejnější den je ten nejkrásnější.  

          



Výzva první – jste stále svým srdcem na Slovance 

 

 

I když doma, stále pracujete… 



 

 

   

    

 

 

…a učíte se od maminek nové věci 



   

     

 

                    …mňam… 



Pomáháte tam, kde je to potřeba…         

  

               

 

 

        Děkujeme♥ 

Umíte podpořit a poděkovat…     



    

   

   …vážíme si toho. 

 

 

 

 

 



Výzva druhá…sportujete, běháte, posilujete 

   

   

 

 

 

                                               …obdivujeme! 

 

Moc nám chybíte! 



 

…je to pravda. 

 

 A další vzkaz: Milá 8.A, posílám vám 

pozdravení. Také děkuji za vaši aktivitu,  

spolupráci s vyučujícími a rodičům za 

trpělivost. Když budete chtít dát vědět, jak se 

daří, pošlete fotku nebo krátké video na můj 

WhatsApp. Pro vzpomínku přidávám poslední 

třídní foto a na další spolupráci se budu těšit, 

až to půjde. Mějte se fain a držte se 

     Andrea Konvalinová 

 

Svou třídu 3.C zraví paní učitelka Jana Kunková 



Zravím všechny své úžasné děti ze 3.C, 

které ani v této nelehké době neztrácejí 

humor, úžasně spolu komunikují a 

pomáhají si. Obrovské díky též jejich 

rodičům, kteří jsou velkou oporou při 

domácí výuce. 

Jsem na vás všechny opravdu pyšná.  

Vaše paní učitelka Jana Kunková  

Dětem  a rodičům ze 4. a 3.A vzkazuje paní učitelka Broulíková: 

Milé děti, milí rodiče,  

s velkou pokorou a radostí denně otvírám doručené zprávy s vaší prací. 

Záměrně oslovuji děti i  rodiče, protože je to vaše spolupráce, vaše společné 

úsilí a váš přístup ke vzdělání. Uvědomuji si, jak musí být pro vás obtížné 

dlouhodobě zvládat starost o svou rodinu, zaměstnání, nepohodu a ještě udržet 

tak vysokou kvalitu domácího vzdělávání. A nejen to – udržujete si humor, 

nadhled, držíte se vzájemně, jste strašně milí a k tomu 

všemu děkujete 😊 Děkuji já vám, vašim skvělým dětem a 

až tohle všechno skončí, slibuji, že domácí úkol dlouho 

neuvidíte.  

Přeji vám sílu, zdraví a pohodu do vašich životů.   

S láskou   vaše paní učitelka Hana Broulíková 

 

 

 

 



Vzkaz pro 4.C 

Moje milé děti, 

nikdy bych nevěřila, že mi tolik budete chybět. Stýská se mi 

po vašem smíchu,  

po klučičích blbostech a holčičích hádkách. Po vašich 

šeptandách a vykřikování  

v hodinách. Po vašem nadšení a aktivitě při společné práci. 

Po vaší radosti, pokud se vám dařilo, po vašem přivítání se mnou v pondělí a 

loučení v pátek. Po vašem rychlém řešení úloh (rychlejším než já 😊), po vašich 

výkřicích radosti, když vám odpadla hodina. Teď vám těch hodin odpadlo trochu 

více ☹.   

Moc se těším, až se sejdeme, všechno si povíme, budeme se radovat, budeme se 

mít víc rádi, prostě budeme spolu 😊 

Těší mě nyní vaše vzkazy, vaše ranní přivítání, vaše fotky milé dopisy od rodičů, 

poděkujte jim za mě, jak to s vámi vše zvládají. Jsem pyšná, že se teď mezi sebou 

více chválíte, že si vzájemně pomáháte a radíte. Super! 

A nebojte, vše doženeme, ještě máme hodně společného času. 

Jsem moc ráda, že tě mám ve své třídě Natálko, Osky, Nelčo a Nelko, Davídku, 

Dane, Denisku, Majdi, Kubíku a Kubíku, Áďo a Áďo, Matěji, Honzíku, Vítku, 

Denisko, Klaudinko, Jančo i Lucko,Terezko, Pájo, Samíku  a Eržiko 😊. 

Všechny vás zdraví Iva Scharfová. 

 

 

 

     

 

 

 

   



Své děti a rodiče pozdravují všichni naši učitelé, vychovatelé a zaměstnanci. 

Denně na vás vzpomínáme a držíme vám palce. Velmi nás těší, že jste 

s námi a že jste část našich pracovních povinností v této době převzali. To 

však neznamená, že svůj čas teď trávíme takhle:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ono to ve skutečnosti vypadá v našich domácnostech takto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Na viděnou ve škole♥ 

 


