
Dobrý deň. Verím, že ste si sviatky užili so svojimi najbližšími, oddýchli si trošku od tohto nového 
systému učenia a ako tak nabrali novú energiu J Ja verím, že čoskoro na toto všetko budeme 
spoločne v triede spomínať. Opäť tu pridávam môj FB: Tinka Tkáčiková. Pridávam aj email: 
martina.tkacikova1@gmail.com. Pokojne mi píšte a posielajte svoje výtvory, videá. Ja sa len a len 
poteším. J A ako je už zvykom, posielam opäť zopár aktivít, z ktorých si môžete niečo povyberať 
a vyplniť si svoj čas. J 
 
1. Napadla mi táto aktivita, ktorá si myslím, žeby mohla byť aj celkom zábavná J Skúste si vyrobiť 
z papiera kocku a na každú stranu nakreslite nejaký tvar. Napríklad štvorec, domček, hviezdu 
a podobne. Z veľkého papiera, alebo výkresu vystrihnite kruh a do tohto kruhu nakreslite všelijako, 
maličkým písmom rôzne počty týchto znakov,  plus aj kopec iných, aby to nebolo také jednoduché. 
Potom hoďte kocku, no a obaja sa pustite do hľadania toho správneho tvaru. J Vyhráva ten, kto 
bude rýchlejší. 
 
2. Moji druháci, ktorý hráte divadielko, opakujte si ho doma. Hrajte ho s rodičmi. Snažte sa na neho 
nezabudnúť. Verím, že raz sa podarí, aby ste si ho zahrali aj pred divákmi. J  
 
3. Teraz koluje po internete taká logická hádanka v rôznych prevedeniach. Pridávam vám tu jeden 
príklad. Skúste nad tým popremýšľať a potom si zavolajte pokojne niekoho na pomoc. J 
 

 



 
4. Môžete si zahrať aj takúto hru, poprípade si na tento námet, vymyslieť svoju vlastnú. J 
 

 
5.  Určite máte doma kriedy. Vyjdite pred vchod na chodník a nakreslite alebo napíšte niečo, čo 
v momentálnej situácii cítite. 
 
Prosím posielajte mi veci na FB alebo email. Ak chcete niečo konkrétne nech vám posielam viac- 
napríklad zamerať sa na nejaké pracovné listy, alebo omaľovánky, alebo hocičo, čo vás napadne, 
pokojne napíšte. Budem rada, ak budem mať od vás nejakú spätnú väzbu. Držte sa. Myslím na vás 
každý deň. Aj keď sme spolu bohužiaľ boli len krátko, obľúbila som si vás všetkých. Už sa teším, kedy 
vás budem môcť opäť vyobjímať. J  


