
Odporúčaný denný režim 
 

Dobrý deň, 

v mene našej školy sa Vám prihováram so želaním skorého návratu do bežného života.        
Áno, túto situáciu nikto z nás nemohol predpokladať a ani na ňu nebol pripravený. Je to ale 
možnosť užívať si čas so svojimi deťmi a venovať im svoju prítomnosť v rozsahu, na aký nie 
sme zvyknutí. Máme príležitosť naučiť deti samostatnosti a samo zdokonaľovaniu. Domáce 
práce, starostlivosť o zdravie a udržiavanie sa v kondícii sú teraz na dennom poriadku. 
Prinášame Vám alternatívu, ako svoje deti naučiť samostatnosti a udržať ich v dennom 
režime, ktorý si môžu samé zostaviť tak, aby boli pripravení vrátiť sa do bežného života        
ku bežným povinnostiam. 

 

Denný režim :  

Do poludnia Obed Po poludní Večer 
8:00 h - 12:00 h 12:00 h -13:30 h 13:30 h -17:00 h 17:00 h - 22:00 h 
    
Ranná hygiena Obed Aktívny odpočinok Posilňovanie 
Strečing Odpočinok Hygiena po aktivite Hygiena po cvičení 
Raňajky  Učenie sa s rodičmi Večera 
Učenie sa   Odpočinok 

  

Ranné rozcvičenie:  

Cvičíme vo vyvetranej miestnosti cca 15min., strečingové cvičenia       na základe princípu 
napnutie – uvoľnenie – natiahnutie svalu s výdržou v natiahnutí: rozvíja sa rozťahovacia 
schopnosť svalu a v dôsledku toho aj pohyblivosť v kĺboch (v natiahnutí podržať od 15 do 30 
sek.) - krúživé pohyby trupu a končatín v miernej intenzite. 

Ranná hygiena:  

Umývajte sa v studenej vode, starostlivosť o chrup. 

Strava:  

Pestrá strava doplnená o príjem vitamínov – surová zelenina a ovocie, doplnky stravy. 

Aktívny odpočinok:  

Pohyb na čerstvom vzduchu – INDIVIDUÁLNE, chôdza, beh, striedavý beh – chôdza, pobyt 
v prírode, individuálne herné činnosti s náčiním – lopta, kruh, hokejka, bicykel, atď. cca 1-2 h 
denne. 



Hygiena po pohybovej aktivite:  

Sprcha, teplá voda na konci ochladiť chladnejšou vodou. Umývať si ruky a používať rúška 
počas pohybu medzi ľuďmi.  

Posilňovanie:  

Posilňuj vlastnou hmotnosťou. Zamerajte sa na horné a dolné končatiny, brucho, chrbát. 
Zvoľte si vhodne podľa vašich silových schopností počet opakovaní a počet sérii. Interval 
odpočinku medzi sériami 1- 2 min.  

Odpočinok:  

Najlepšou regeneráciou síl je kvalitný spánok. 

  

ÚLOHY:  

Vyhľadajte si na internete vhodné strečingové a posilňovacie cvičenia, ktoré budete 
pravidelne precvičovať. Píšte si denník, aké  pohybové aktivity ste vykonávali počas dňa. 
Nastavte svoj denný plán tak, aby sa čo najviac podobal bežným dňom. DBAJTE NA 
HYGIENU A ZDRAVIE.                            

Aktívny odpočinok musí obsahovať aj zábavu a hry. Na našej škole máme voliteľný predmet 
„Futbal“ a funguje tu aj „Futbalová akadémia BENECOL Košice“. Preto, Vám navrhujeme 
navštíviť tento kanál                                           

http://forms.coerver.cz/supergame?fbclid=IwAR3ddjbwIVFqomnf6YVFyPq4bLsAPUet2EO
8kqJ2qZ8sCcxEa3l8yL6boL0 

Na hornej lište môžete nájsť rôzne videá pre tréning herných činností jednotlivca alebo môžu 
deti hrať hru, kde zdokonaľujú svoje zručnosti. Prajeme Vám veľa zábavy a dúfame, že sa 
čoskoro uvidíme v škole. 

 

S pozdravom:  

Mgr. Juraj Koščo a Mgr. Peter Šmelko - učitelia TSV 


