
Milé děti, 

posíláme Vám zprávy z jarní školky. 

Zprávy pro Vás připravily paní učitelky, paní asistentka, paní školníková, 

paní kuchařka, paní uklízečka, paní hospodářka a paní ředitelka. 

Právě pro Vás uklízíme celou školku, ve třídách na Vás čeká nový 

nábytek, úsměvy všech dospěláků a rozkvetlá zahrada. 

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

  

 

Vzkaz pro: 

Jonáška – Jonášku, těšíme se, až nám budeš vyprávět, co jsi zažil   

Pavlíka – Pavlíku, těšíme se, až uslyšíme Tvůj smích  

Viky – Viktorko, těšíme se, až nám přijdeš ukázat nové šaty  



Lucinku – Lucinko, těšíme se, až budeme počítat, kolik sis donesla sponeček, 

a pak je společně hledat  

Elišku – Eliško, těšíme se, až si zase ve školce nakreslíš obrázek  

Kubíka – Kubíku, těšíme se, až nám ukážeš, jak se umíš sám obléknout  

Bětku – Bětuško, těšíme se, až si spolu na zahradě zazpíváme  

Ali – Ali, těšíme se, až si ve školce něco vyrobíš  

Natálku – Natálko, těšíme se, až nám řekneš jaké to je, být velká ségra  

Jasmínku – Jasmínko, těšíme se, až uvidíme, jak se těšíš na tanečky  

Vendu – Vendelínku, těšíme se, až si postavíš domeček z magnetů  

Arinku – Arinko, těšíme se, až zase přijdeš mezi nás  

Šímu – Šimonku, těšíme se, až nám ukážeš svou další oblíbenou hračku  

Káju – Kájinko, těšíme se, až nás s Jájou odvedeš na lehárnu  

Ninu – Ninuško, těšíme se, až si spolu pohrajeme i odpoledne  

Páťu – Páťo, těšíme se, až nám přijedeš opravit kuchyňku se svým nářadím 
 

Davida – Davídku, těšíme se, až nám představíš nového superhrdinu  

Davídka – Davídku, těšíme se, až si spolu budeme prohlížet knížky  

 

Honzu – Honzíku, těšíme se, až si společně vymyslíme další recept na sliz  

Lenku – Leničko, těšíme se, až si spolu budeme moci prohlížet novou knížku 
 

Samíka – Samíku, těšíme se na to, co bude schováno ve Tvém kouzelném 

batůžku  

Ivanku – Ivanko, těšíme se, až uvidíme Tvůj úsměv  

Lauru – Laurinko, těšíme se, až nám zase uvaříš něco dobrého v kuchyňce  

Ellu – Ellinko, těšíme se, až si zase budeme moci prohlédnout plyšáky se 

třpytivýma očima  



Járu – Jaroušku, těšíme se, až zase budeš hlídat „beruškové“ kartičky  

Sáru – Sárinko, těšíme se, až vymyslíš nějaký nový recept v naší nové 

kuchyňce  

Sofii – Sofinko, těšíme se, až zase budeme společně tvořit  

Violu – Violko, těšíme se, až se zase společně zasmějeme  

Matěje – Matěji, těšíme se, až budeš vymýšlet, z čeho si postavíš Dino  

Nikolu – Nikolko, těšíme se, na Tvoje nadšení z nové hry, kterou jsme 

připravily  

Pepinu – Pepinko, těšíme se, až zase budeme společně hledat Tvého pejska 
 

Daníka – Danečku, těšíme se, až zase, na zahradě, s kluky vymyslíte nějakou 

hru  

Lukyho – Lukášku, těšíme se, až nám zase ukážeš, jak se umíš sám krásně 

oblékat   

Elišku – Eliško, těšíme se, až namaluješ dalšího barevného jednorožce  

Máťu – Máťo, těšíme se, až si společně uděláme nějaký zajímavý pokus  

Terezku – Terezko, těšíme se, až si navzájem pochválíme sponečky, účes a 

třeba, blýskavé tričko  

Marka – Marečku, těšíme se, až zase vymyslíš, na co si budeme hrát  

 

Ájínka – Ajínku, těšíme se, na tvé zajíme vyprávění  

Lukáška – Lukášku, těšíme se, až nám budeš vyprávět své legrační příběhy 

Mikyho – Miky, užívej si svůj čas s maminkou a tatínkem, těšíme se na tvá 

veselá modrá kukadla 

Verunku – Verunko, těšíme se, až si zahrajeme na kadeřnictví a uděláš nám 

nové účesy 

Lukyho – Luky, těšíme se, až si spolu na zahradě zahrajeme pořádný fotbal 



Martínka – Martínku, chybí nám Tvá radost, kterou máš, když zvládneš složit 

své oblíbené puzzle  

Kubíka – Kubíku, těšíme se, až si společně užijeme zahradu a zahrajeme si 

konečně na „Babu“ 

Klárku – Klárko, těšíme se, až nám zase nakreslíš krásný obrázek  

Péťu – Péťo, těšíme se, až nám převyprávíš nové díly Tlapkové Patroly  

Jířu K. – Jirko,těšíme se, až nám zase budeš velkým pomocníčkem 

Domču – Domi, nemůžeme se dočkat, až se od tebe dozvíme novinky ze 

světa 

Bóžu – Bóžo, těšíme se, až si zazávodíme s autíčky  

Páťu – Páťo, těšíme se, až si spolu prohlídneme nové knížky  

Natálku -  Natálko, nemůžeme se dočkat, až budeme zase vozit kočárky 

s panenkami  

Tomáška – Tomášku, těšíme se, až nás konečně naučíš hrát „Prší“ 

Kristýnku – Kristýnko, těšíme se, až spolu budeme plnit úkoly v Kuliferdovi  

Tea – Teo, těšíme se, až nás všechny pořádně rozesměješ 

Viky – Viktorko, těšíme se na Tebe, je to tu těžké bez takové pomocnice, 

jako jsi ty  

Šimonka – Šimonku, užívej si svůj čas s maminkou a tatínkem, těšíme se na 

tvůj úsměv  

Jířu – Jiříčku, doufáme, že doma procvičuješ písničky, těšíme se, až si 

společně zazpíváme  

Adámka – Adámku, těšíme se, na tvoje vtípky, které nám vždy zaručeně 

vykouzlí úsměv na tváři 

Kevina – Kevine, nemůžeme se dočkat, až nám ukážeš tvou sbírku robotů 

Ádu – Ádo, moc se těšíme na Tvé skvělé nápady, už nám chybí Tvá energie  

 

 



 


