
Witajće moji lubi...  

Hižo wot 16. měrca so wjace widźeli njejsmy...Su to 8 tydźenjow abo    

56 dnjow abo 1.344 hodźinow abo 80.640 sekundow...chětro dołhi čas potajkim! 

Tak dołho njesće so tež mjezsobu wjace widźeli. Njejsće wo dožiwjenjach kónc tydźenja 

rěčeć móhli, so zhromadnje přez dobru znamku wjeselić móhli abo so prosće po šulskim 

dworje honić móhli... wšitko to runje pobrachuje. A što zwostanje su nadawki, kotrež 

přeco zaso připósłane dóstanjeće... Tola za přichodnjeju tydźenjow nochcu so na šulske 

wuknjenske wobsahi wobmjezować. Ně, chcu zo nawuknjeće něšto za žiwjenje a žiwjenje 

je wjele, wjele wjace hač šula!   

Hižo w poslednich tydźenjach sće telko nowych nazhonjenjow zběrali: sće dyrbjeli 

samostatnje šulsku maćiznu wobdźěłać, to rěka nadawki cyle sami spjelnić. A to je chětro 

hoberski nadawk! Najprjedy raz wšitko přečitać, zrozumić, što poprawom činić dyrbiće, 

trěbny material spřihotować a hustohdy k tomu hišće tekst we wučbnicy čitać abo sej 

widejo w interneće wobhladać... a to nic jenož za jedyn předmejt ale za nimale wšě 

předmjety. A wězo žadyn wučer w bliskosći, kotryž wam rozjasni, kak běše nadawk měnił.  

Jeli sće potom pytnyli, zo trjebaće za spjelnjenje nadawka pomoc, sće sej tež hišće 

pomocnika wobstarać dyrbjeli. Chětro wjele zamołwitosće potajkim. A za tutón cyłu 

prócu wupraju wam najprjedy raz WULKU CHWALBU!!! Njeje to samozrozumliwje, zo 

wšitko to we wašej starobje hižo samostanje zdokonjeće! Tuž budźće hordźi na wšo to, 

štož sće dotal hižo zmištrowali. Ja znajmjeńša sym jara horda na was! 

A hdyž raz přemysliće, štó wam stajnje při wšěm spjelnjenju nadawkow po boku je, 

potom budźe zawěsće pola kóždeho samsna wotmołwa: mama a papa. Prošu přemysliće 

raz, što wonaj wšědnje za was činitaj: drasty, kotrež sej rano z kamora wzmiće, běchu 

so do toho wupłokali, pójšeli, hromadźe kładli a pola někotrych samo do kamora 

zarjadowali. Snědań, wobjed, wječer – wšitko to staj waše starši do toho wobmysliłoj: 

štó w swójbje jě što najradšo abo kotry najlubši joghurt maće... A nětko sedźa hižo 

tydźenje dołho z wami hromadźe a přewzaja tež hišće nadawki wučerjow. A kaž připódla 

dyrbja tež hišće dźěłać.  

Tež wonaj mataj potajkim hoberske mnóstwo nadawkow spjelnić, njeměniće tež? Tuž 

myslu sej, je najwjetši čas so podźakować! 

Waš nadawk za přichodnjeju tydźenjow budźe potajkim mjezsobna pomoc. 

Přemysliće sej za kóždy dźeń něšto, z čimž móžeće waše starši zwjeselić a jim 

zdobom nadawki wotewzać. Móžnosćow su wjele: blido kryć, blido wotrumować, nudle 

warić, wopłokowansku mašinu wurumować, wječor raz zahe samostanje do łoža hić a 

staršimaj mału słódkosć za měrny zhromadny wječor spřihotować, kwětki krjepić, wšitke 

črije wurjedźić, drasty pójšeć, rjany wobraz namolować, štóž hraje instrument 

wuhotuje mały koncert za staršeju, rysujće wulke słónco z krydu na dwór... Wobradźće 

wašim staršim prosće wjeselo a njezabudźće so za wšu dotalnu prócu podźakować. 

Moji lubi wostańće strowi a moje słónčka! Wjeselu so na bórzomne zasowidźenje! 

Waša knjeni Dubawina  


