
5P pre rodičov a učiteľov: 

1. Prijatie: Prijatie súčasnej situácie, neodmietať to, čo momentálne prežívame, čo sa od nás 

vyžaduje a čo sa od nás očakáva. Sme v tom spoločne. 

2. Pomáhanie: Pomáhať sebe, sebe navzájom, byť láskaví, zodpovední, ohľaduplní, úctiví 

a slušní. 

3. Pokora: Voči sebe aj k ostatným, k tomu, že čelíme situácii, s ktorou sme sa ešte my ako 

učitelia,  vy ako rodičia, ani vaše/naše deti nestretli a nezažili nič podobné.  

4. Pohyb: Pohyb je život, nezabúdať sa hýbať, počúvať svoje telo, čo nám momentálne chce 

povedať. Hľadať rovnováhu medzi pohybom a odpočinkom. 

5. Pokoj: Mať v sebe pokoj, pokoj dať a pokoj vytvárať. 

 

Neustále počúvame, buďme silní, zodpovední, ohľaduplní, ale ako dospieť k týmto 

vlastnostiam, aby sme takí boli a šírili to v najlepšom vedomí a svedomí ďalej. 

Pre to sa domnievame, žeby nám všetkým pomohlo mať svojich podporných 5P. 

Obdobie jari, ktoré práve teraz prežívame, nám totiž nenápadne naznačuje že, niečo sa 

končí a niečo nové práve začína. Tento začiatok môže byť spoločný pre nás všetkých. Záleží 

len na nás samých, aký bude. 

Čerpajme si svoju silu z prírody, ktorá má pre nás v tomto čase najviac energie, ktorá sa 

práve prebúdza a ukazuje nám, čo všetko krásne a dobré môže vzísť z malého semienka. 

Prijímajme s pokorou a pokojom, všetkými našimi zmyslami, zdravie a silu z prírody okolo 

nás. 

Keď budú zdraví a silní rodičia, učitelia, budeme mať aj silné a zdravé deti, ktoré poľahky 

dobehnú a pochopia zameškané učivo z jednotlivých predmetov. Liečme a posilňujme 

samých seba zvnútra, odovzdávajme a posúvajme našu vnútornú odvahu a silu von - tým, 

ktorí ešte v sebe túto schopnosť nenašli, pretože budovať niečo nové sa dá len na silných 

a zdravých základoch. 

Spravme si, prosím, každý svoju motivačnú nástenku z týchto piatich prianí, aby sme 

zaspávali silní a následne sa silní prebúdzali do ďalšieho zdravého dňa. 

 

Majte sa všetci pokojne, podporne a podržme sa navzájom. Spolu to zvládneme. 

 

Som tu pre vás a pre vaše deti, kedykoľvek budete potrebovať 

Mgr. Monika Majková 

Školská špeciálna pedagogička 

Monika.majkova7@gmail.com 

0949 588 150 
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