
Dobrý deň J  
Dúfam, že sa máte dobre a že ste všetci zdraví! Pokojne si ma pridajte na fb (Tinka Tkáčiková) 
a môžeme si dať napríklad  aj videohovor. Rada vás uvidím a vypočujem, ako túto karanténu 
zvládate a čo máte nového J 
Posielam vám opäť zopár aktivít, ktoré by ste si mohla doma urobiť a vyplniť si poobedňajší 
čas. 
 
1. Poprosím vás nakreslite nejaký obrázok na tému koronavírus a vytvorte si jednu krátku 
básničku o tejto karanténe. Keď prídeme do školy (dúfam, že to bude čoskoro) nalepíme si 
na náš veľký kartón tieto obrázky a básničky a budeme to mať stále na očiach, aby sme mali 
na čo spomínať a aby sme nezabúdali si vážiť to všetko čo nám opäť bude umožnené. 
 
2. Keďže 28.3. bol deň učiteľov - vyrobte niečo, alebo nakreslite (nechávam to na vás) nejaký 
darček pre vášho učiteľa, pokojne tam niečo napíšte, nakreslite, určite sa ten daný učiteľ, pre 
ktorého ste sa rozhodli vyrobiť darček poteší. Odfoťte to a pošlite mu to zatiaľ takto cez 
internet, keďže určite ste v kontakte a posielajú vám úlohy a keď sa vrátime opäť do školy 
tak im to odovzdáte osobne J 
 
3. Keďže máme krásnu jar, vytvorte pekný živý, farebný strom J 
 

• Vezmite si farby a prstovou metódou si takto pekne vytvoríte strom.  
• Môžete si dať pár vatových tyčiniek do gumičky, namáčať ich do farby a taktiež vám 

vznikne pekný strom J 
Posielam ilustračné fotografie. 
 

 
 
 



4.Taktiež si doma môžete napríklad urobiť jarnú výzdobu. Posielam pár tipov ako nato. 
 

• Nafarbite si svoju ruku alebo nohu  a urobte si pomocou nej pekné kvietky, 
obstrihajte a nalepte na okno:) J  

 

 
 
 
 

• Vezmite vatové tampóniky, obstrihajte ich do tvaru lupienku a aha, čo môžete 
vytvoriť J Ak máte kartón, môžete si to nalepiť na kartón, spodok kartónu zahnete 
a môžete si to položiť napríklad na poličku. Na stonky môžete použiť špajdle, ktoré by 
sa mohli u vás v kuchyni nachádzať a oblepiť ich alebo nafarbiť zelenou a z papiera 
k tomu dolepiť lístky a máte to.:) 
 

 
 



Ak máte ešte nejaké nápady, ako si vyzdobiť okná, alebo svoju izbu, smelo do toho a fotky mi 
posielajte na fb J 
 
5. Keďže sa nám blíži Veľká noc, ešte posielam pár tipov na vytvorenie si ovečky, alebo 
zajačika J  

• Ovečku si môžete takto na tvrdý papier nakresliť pomocou obláčikov, povystrihujete 
a takto polepíte dokopy.  

• Zajačika takto jednoducho polepiť na kartón, alebo ak máte umelohmotnú lyžičku, 
tak aj takýto zajačik sa dá vyrobiť. J 

 
 

 
 
Samozrejme všetko posielam len na  inšpiráciu, pokojne si to urobte podľa seba J. Teším 
sa na fotky od vás a taktiež potom si to všetko, čo ste doma za toto obdobie vytvorili doneste 
do školy a nejak si to všetko pekne vystavíme J 
 
 

Martina Tkáčiková DiS.art. 
vychovávateľka 

 
 
 
  
  

 
 



  
 
  


