
11 super tipov na darček pre pani učiteľku
Koniec školského roka sa pomaly, ale isto blíži. Ak tuho premýšľate
nad tým, čím obdariť triednu pani učiteľku, ste tu správne!
Prinášame vám totiž zoznam netradičných tipov na darčeky pre
pani učiteľku, vďaka ktorým na vás rozhodne nezabudne.

Motivačný diár
Iste ste si všimli, že si učitelia častokrát niečo zapisujú, a to nielen do triednej knihy, ale aj do
vlastných diárov, bez ktorých by ich práca strácala zmysel. Vo väčšine prípadov na to však
využívajú obyčajné zápisníky bez pridanej hodnoty, čo práve vy môžete zmeniť!

Rôzne motivačné diáre dostupné na trhu predstavujú originálny darček pre každého
učiteľa, ktorý hľadá nielen dostatočný priestor pre svoje dôležité poznámky, ale aj motivačné
citáty či antistresové omaľovánky - mandaly.

Antistresová omaľovánka
Určite spomínate na dni (ktorých bolo naozaj veľa), kedy ste ako trieda veľmi hnevali takmer
každého vyučujúceho, nielen triednu pani učiteľku. Žiaľ, takýto priebeh učiteľov sprevádza
dennodenne a inak to už asi nebude.

Situáciu im viete zjednodušiť a pomôcť aj psychicky zvládať vďaka antistresovej
omaľovánke, ktorá človeka privádza na iné myšlienky a tak účinne odbúrava stres a
psychickú nepohodu.

Na rozdiel od omaľovánky, ktorú si učitelia nebudú môcť dovoliť maľovať počas vyučovania,
môžete siahnuť aj po rôznych antistresových hračkách, ktoré sú praktické a vhodné do
akokoľvek napätej situácie.

Špeciálna záložka do knihy
U šikovného grafika a následne na profesionálnej tlačiarni je možné sa dostať k záložke do
knihy na mieru podľa vašich prianí. Preto, ak túžite po milom odkaze, poďakovaní či
obyčajnom pozdrave, knižnou záložkou na mieru milo prekvapíte naozaj každú z učiteliek.

Kvalitný čaj
Väčšina žiakov/študentov v rámci rozlúčky s triednym učiteľom volí kávu. To je vždy streľba
naslepo, pričom každý má iný vkus a chute. Pokiaľ si teda nie ste istí výberom vhodnej kávy,
tú nahraďte čajom.



Tým nič nepokazíte, práve naopak! Veľmi obľúbené medzi učiteľmi sú levanduľové
(upokojujúce) či mätové čaje, ktoré detoxikujú organizmus.

Vonná sviečka s venovaním
Personalizované sviečky s ľubovoľným nápisom od srdca si dnes viete nechať vyrobiť na
zákazku či kúpiť v rôznych darčekových obchodoch. Vonná sviečka sa opäť hodí pre pani
učiteľky, a to najmä z dôvodu symboliky sviečky. Tá sa však medzi ženami preslávila
upokojujúcou vôňou a relaxačnými účinkami.

Spomienkový talizman
Najčastejšie dievčatá využívajú náramky s gravírovaním či spoločnou fotografiou tak, aby
navždy zostali v pekných spomienkach daného učiteľa. Ak máte šikovné ruky, talizman si
viete vyrobiť aj sami doma. Ak nie, napríklad na Sashe ich nájdete za veľmi prijateľné ceny.

Ručne vyrobené mydlo
Novinka modernej doby, ktorá sa priam rýchlosťou blesku stala najviac využívanou formou
mydla. Špeciálne ručne vyrobené mydlo je dokonca možné rôzne vyzdobiť, a to napríklad
kvetmi, mašličkou či venovaním.

Darčekový poukaz
Ak naozaj patrí vaša ratolesť k triede, ktorá počas školského roka dala triednemu učiteľovi
psychicky zabrať, pokojne to využite vo svoj prospech. Navštívte kozmetický salón, maséra
či pedikéra a zaobstarajte učiteľovi darčekový poukaz. Verte, že takýmto darčekom
neprekvapí nik iný z triedy.

Termoska
Každému z učiteľov sa permanentne stáva, že jednoducho nestíha. Ak je tento prípad práve
váš triedny učiteľ, máme pre vás tip! Obdarujte ho preto termoskou alebo termohrnčekom,
vďaka ktorému si svoju obľúbenú kávu či čaj aj napriek povinnostiam kedykoľvek vychutná
bez potreby dodatočného ohrevu.

Tričko
Tento tip je starší, vždy však dokáže prekvapiť a zároveň potešiť obdarovaného. Problém
však nastáva vtedy, ak potrebujete nenápadne zistiť veľkosť osoby, ku ktorej nemáte až tak
blízko - pani učiteľky.

Ak sa vám to však podarilo, gratulujeme! Tričko nezabudnite farebne prispôsobiť vkusu
danej osoby. V rámci potlače voľte napríklad spoločnú fotografiu alebo najlepšiu hlášku,
vďaka ktorej na vás triedna pani učiteľka v žiadnom prípade nikdy nezabudne.



Kniha
Najpraktickejší a zároveň najlepší darček pre ženské romantické duše - kniha. Ak však ani
zďaleka netušíte, aký žáner či spisovateľ patrí medzi obľúbencov danej pani učiteľky, výber
prenechajte na aktuálnych trendoch. Bestsellerom nikdy nič nepokazíte, tomu verte.

Zhrnutie
Práve sme vám odhalili najúčinnejšie a jedinečné tipy, akými dokonale prejavíte vďaku a
česť triednemu učiteľovi. Nech sa už rozhodnete pre čokoľvek, vždy dbajte o to, aby na vás
triedny učiteľ či učiteľka mysleli iba v tom najlepšom, a aby na vás mali krásne spomienky!

A čím ste vy obdarovali svojho triedneho učiteľa?
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