
Ahoj, kamaráti!
– Teda, dámy a páni, tu to vyzerá slávnost-
ne. A dokonca aj vonia slávnostne.
– Paráda, však, Svetlúšik? Tak mi to chý-
balo.
– Žeby sme mali napriek karanténe ko-
nečne nejakú narodeninovú párty? A čo 
vlastne oslavujeme, Dobromilka? 
– Predsa to, že máme naše mamičky. Osla-
vujeme Deň matiek a celý mariánsky me-
siac máj môžeme oslavovať Pannu Máriu.
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Raňajky trochu inak
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benom stole alebo naservírovať na podnose 
priamo do postele aj s papierovým srdiečkom 
s venovaním. Na špeciálne recepty si dohodni 
pomoc ocka.

Toto je tiež jednoduchý tip. Postačí ti hudba 
a priestor, kde sa dá tancovať a jašiť. Teda upra-
taná detská izba alebo obývačka bez zatúlaného 
lega či iných hračiek. Upratovanie, ktoré je sú-
časťou tohto prekvapenia, mamička tiež istotne 
ocení ☺. Potom stačí mamke doručiť pozvánku 
na ples v danú hodinu vo vašej obývačke (ale-
bo detskej izbe), trochu sa vyfintiť a stlačiť na 
prehrávači gombík „play“. Nezabudni na pitný 
režim. Malinovka vyzdobená citrónovým ko-
lieskom padne vhod.

Už ste si stavali v svojej izbe bunkre? So stolič-
kami, s matracmi, plachtami a tak podobne? 
Čo tak postaviť dnes kráľovstvo pre mamičku? 
Možno stačí s oteckovou pomocou prehodiť 
plachtu zo skrine a upevniť o posteľ či stoličku 
a pod týmto „baldachýnom“ môžeš kráľovnej 
mamke pripraviť trón a papierovú korunu. Kde 
je kráľovstvo, tam sú rozprávky. Skús dnes vy-
myslieť nejakú rozprávku ty pre mamku. Alebo 
jej ju nakresli. Alebo jej radšej zahráš so súro-
dencami divadlo?

Narodeninoví či meninoví oslávenci to majú 
v čase karantény zvláštne. Žiadne objatia ani 
posedenia s kamarátmi alebo príbuznými zo 
širšej rodiny. Ani zmrzlinový pohár v cukrárni či 
slávnostný obed v reštaurácii. Len gratulácie na 
diaľku. O to viac a veselšie však môžu oslavovať 
so svojimi najbližšími v rodine.

Čo vymyslíte pre svoju mamičku na jej svia-
tok? 

Láska je vynachádzavá aj v čase karantény. 
A práve teraz sa fantázia naozaj zíde. Ponúka-
me vám pár návrhov, ako nielen mamičke, ale 
celej rodine môžete pripraviť výnimočnú druhú 
májovú nedeľu – Deň matiek.

Na toto prekvapko pre mamičku 
ti stačí budík. A vôľa vstať skôr 
ako ona. Ak sa ti to podarí, je už 

na tebe, čo potichučky vykúzliš 
v kuchyni mamke na raňajky. Môžeš 
jej svoje dielo nachystať na vyzdo-

Ak máte balkón či terasu a k tomu fajn poča-
sie, niet o čom rozmýšľať. Dohodni s ockom 
detaily „romantickej“ výzdoby. Zídu sa bater-
ky, ale výborne poslúžia aj vianočné svetielka 
zo stromčeka, ktoré ste možno len nedávno 
odkladali do pivnice s vianočnými ozdobami. 
Alebo kahanček so sviečkou – ale s tým opatrne. 
Deka, teplý čaj alebo kakao, knižka a pozvánka 
pre mamičku – o ktorej hodine sa stretnete na 
balkónovej oslave. Môžete si spolu čítať pri ba-
terke, pozorovať západ slnka či nočnú oblohu, 
rozprávať sa, spievať si, modliť sa.

Sú krátke, jednoduché a veľmi užitočné, tak 
pozor ☺:
1. „Mami, s čím ti môžem pomôcť?“ Táto tvoja 
otázka ochotne pomôcť istotne mamičke vždy 
dobre padne a poteší ju.
2. Tvoja modlitba. Porozprávaj Dobrému pastie-
rovi o svojej mamičke – za čo jej ďakuješ, o čo 
pre ňu prosíš.

Ako si pripomenúť 
mariánsky mesiac? 
Vyberte sa na výlet ku 
kaplnke či k blízkej 
soche Panny Márie. 

Alebo natrhajte kvietky 
do modlitebného kútika.

Kráľovná či víla

Tancovačka

Balkónový večer

Dva tajné tipy

a
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