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Je zabavné hudobné predstavenie, určené pre 
žiakov I. stupňa ZŠ.

CESTA DO
 NEZNÁMA

Vezmite Vašich žiakov na predstavenie a presvedčte 
sa, že nové vedomosti sa získavajú oveľa ľahšie 
zábavnou formou. 

Našou snahou je uľahčiť Vám prácu na hodinách. 
Prídte si oddýchnuť, zabaviť sa a možno sa aj Vy 
dozviete niečo zaujímavé.

O kvalite našich programov svedčia najmä referencie pedagógov a žiakov, ktoré nájdete na našej 
oficiálnej internetovej stránke www.letart.sk ako aj na našej facebookovej stránke LETart.

Zároveň sa chceme poďakovať všetkým pedagógom za spätnú väzbu k našim koncertom, pretože Váš 
názor nám pomáha skvalitňovať naše predstavenia.

LETart production, Sládkovičova 14, P.O.Box C - 65, 010 01 Ž I L I N A
Objednávky: letart@letart.sk, mobil: 0915 849 268

Nosnou témou programu sú zaujímavosti a krásy 
Slovenska, ktoré postupne spoločne odhalíme.

  snaha v deťoch vzbudiť pozitívny vzťah k svojej krajine

V umeleckej spoločnosti LETart si veľmi vážime Vašu dôveru,
ktorú nám prejavujete už od roku 2001 využívaním našich hudobnovýchovných 
programov vo svojom pedagogickom a výchovnom pôsobení na mladú
generáciu. Za tú dobu sa nám podarilo pripraviť a odohrať veľké množstvo 
výchovno-motivačných predstavení, ktoré mali obrovský úspech nielen u
pedagógov, ale taktiež aj u žiakov. Veríme, že kvalita a obsah našich 
predstavení opäť naplní Vaše očakávania a prispeje k pozitívnemu formovaniu predstavení opäť naplní Vaše očakávania a prispeje k pozitívnemu formovaniu 
mládeže.

veľká zadná projekcia, žiakov zabaví a dotvorí ich 
predstavivosť.

veselé, tematické detské pesničky

Škola dnes už v mnohých ohľadoch supluje úlohu 
rodiny. Vy ste tí, ktorí deťom môžu ukázať správny 
smer práve teraz. Vštepme našim deťom, aby boli 
hrdé na to, odkiaľ pochádzajú, ale zároveň toler-
antné voči iným národnostiam. 

Pokúsme sa odviesť pozornosť detí od nástrah dnešnej doby a bádajme spoločne 
po zákutiach našej krásnej krajiny. Zaveďme deti do sveta povestí a príbehov.

a cesta po Slovensku môže začať

Človek sa formuje od útleho veku

N eopakovateľná atmosféra

ODDYCH A ZÁBAVA


