
KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO 
KRABICE OD TOPÁNOK

Pomôcka 
Ako správne nachystať balíček



Správna krabička by mala byť 
rovnomerne naplnená a mala by 
obsahovať aspoň po jednej veci z 
každej z nasledujúcich kategórií. 

Čo všetko spadá do danej 
kategórie ponecháme na Vašej 
fantázii, uvádzame len príklady

1. Sladké/Slané
Napr.: horalka, mila, čokoláda, bonpari, hašlerky, fidorka, 
perníčky, tyčinky, krekry

2. Zahreje zvnútra
Napr: čaj, káva, horúca čokoláda a pod.

3. Zahreje zvonku
Napr: šál, šatka, čiapka, rukavice, papuče, ponožky, 
podkolienky, tielko, a pod.

4. Drogéria/Kozmetika
Napr: mydielka, sprchový gél, dezinfekcia rúk, šampón, 
voňavka, tekuté mydlo, papierové vreckovky, pena na 
holenie, kolínska voda, indulóna

5. Niečo pekné/milé
Čokoľvek čo poteší babičky alebo deduškov, Napr: dobrá 
knižka, drevené srdiečko, nakreslený obrázok, porcelánový 
sloník, fotorámik s obrázkom, krížovky, ručná práca  a pod.

ČO DAŤ 
DO KRABICE?



Naplnenú krabičku zabaľte do baliaceho papiera - ZVLÁŠŤ 
SPODOK A ZVLÁŠT VRCH  a do 2. 12. odovzdajte kontaktnej 

osobe najbližšie k Vám. Pre zoznam kontaktných osôb
 kliknite sem. Zoznam stále aktualizujeme do 15.11.

http://bit.ly/kolkolasky


ČO NEDÁVAŤ 
DO KRABICE?

Z bezpečnostných dôvodov 
krabice otvárame a pred 

odovzdaním skontrolujeme, 
prosili nás o to domovy a 

robíme to aj preto aby sme 
sa uistili že každá krabica je 
rovnomerná, príp. doplníme 
pozdravy a kresbičky detí.

● alkohol (medovina, malé flašky 
vína a destilátov...)

● viditeľne nosené oblečenie a 
doplnky

● viditeľne použitú drogériu
● sviečky si potvrďte u kontaktnej 

osoby - niektoré domovy vyslovene 
neakceptujú kvôli bezpečnosti

● ‘zbytočnosti’ - skúste do balíčka 
vložiť kúsok srdca namiesto vecí, 
ktorých sa len treba zbaviť doma 



OTÁZKY
1. Kde mám odovzdať balíček?

2. Môžem sa zúčastniť odovzdania?

3. Kam sa dostane môj balíček?

4. Mám spraviť balíček pre muža, 
alebo ženu?

5. Prečo treba baliť zvlášť vrch a 
spodok?

ODPOVEDE
1. Kontaktuje kont.osobu zo zoznamu a dohodnite si 
miesto a čas. Zoznam stále aktualizujeme do 15.11.2019!

2. Určite vítame všetkých aj s detičkami a programom! 
Informujte sa u Vašej kontaktnej osoby!

3. Zoznam zariadení je v dokumente pri každej 
kont.osobe. Ak máte preferenciu, lebo sa chystáte aj na 
odovzdanie, dajte poznámku na balíček!

4. Pri kont.os. je uvedené aké balíčky zbierajú a koľko 
ich už majú, skontrolujte si tam príp. sa spýtajte k.osoby

5. Z bezpečnostných dôvodov balíčky kontrolujeme a 
prípadne aj dopĺňame aby boli rovnomerné

http://bit.ly/kolkolasky



