
Trochu pohybu každý deň
neuškodí. 

Keď sa chcete pri cvičení zabaviť
a precvičiť celé telo, tak skúste
zaujímavý český fit program 

FitFab Strong
 
 

Moje denné plány 
SME DOMA A NENUDÍME SA 

Trošku si na záver týždňa
 pocestujme a navštívme aspoň
virtuálne zaujímavé svetové

miesta. Môžete si vybrať  podľa

toho, či vás baví história či

moderné

umenie ? Nech sa páči 

Galérie online 

Minulý týždeň ste si vyrábali
domáci jogurt, tak čo ho trošku
ochutiť domácou granolou 

a chutné raňajky alebo desiata sú
na svete. 

 

DNES VYSKÚŠAM DNES SA NAUČ ÍM

DNES SI  ZACVIČ ÍM/
ZATANCUJEM 

MÔJ VOĽNÝ ČAS NAPLNO 

Poďme z online sveta na slniečko
spolu s dobrou knihou. Určite máte
doma veľa neprečítaných knižiek,

ak nie máme pre vás pár tipov.
Odporúčame spraviť dobrú ovocnú
limonádu a hurá na balkón/terasu.

https://pelipecky.sk/online-muzea-galerie-vystavy-zadarmo-karantena/
https://pelipecky.sk/online-muzea-galerie-vystavy-zadarmo-karantena/
https://www.cvikynadoma.sk/7-tipov-pre-cvicenie-doma/
https://anchor.fm/bublinacitadetom/episodes/Prastar-jazyk---Kamil-Mikulk-ebjrg1?fbclid=IwAR13O58v2IDpbAvVISy75KsOQKJg-ENHLyq6FqkaxP2KXqgCRXEkHSzwAas
https://fitfabstrong.cz/
https://pelipecky.sk/online-muzea-galerie-vystavy-zadarmo-karantena/
https://www.sashe.sk/Maymic/journal/domaca-granola


        Objím ma, prosím! Autor: Przemysław Wechterowicz, Emilia Dziubaková.
Ide o milý, vtipný a láskyplný príbeh tatu medveďa a syna medveďa. 

Rozprávky o dievčinke Julke a jej sestričke Bertičke

Gréta, autorka: Andrea Gregušová

Príbehy na dobrú noc pre Rebelky, autori: Elena Favilli Francesca Cavallo

Príbehy pre chlapcov, ktorí sa neboja byť výnimoční, autor:Ben Brooks

Posolstvo jednorožcov, autorka: Michaela Burdová 

Trón zo skla, autorka: Sarah J. Maas
Niečo pre milovníkov fantasy, ktorí hľadajú tajomstvá

Malý život Autor: Hanya Yanagihara

Antiturista, autor: Are Kalvo

 Meet the Heroes - Objavte nenápadných hrdinov, ktorých máme na Slovensku.

 Tipy na limonády:
 

Ovocná z lesného ovocia: mrazené lesné ovocie zmiešame s vodou/ sódou
Uhorková: k nakrájaným  uhorku na kolieska, pridajte citrón a môžete aj zázvor,

zalejete vodou
Pomarančovo-citrónová: 1 nakrájaný pomaranč, 1 nakrájaný  citrón a šťava z

 limetky, voda/ sóda
Bazalková: bazalku, 1 limetku, trochu medu
Ananásovo-mätová: mätu, potom pridáme

ovocie a roztlačíme mažiarom/ lyžicou a zalejeme sódou
Tip na knižky: 

Autorka: Bibiana Ondrejková. 
Vtipná a poučná knižka na rôzne situácie, ktoré zažívajú deti a ich rodičia. 

Príbeh o veľrybe Gréte, ktorá prišla o hlas a o jej morských kamarátoch a hlavne o
životnom prostredí. Knižka má krásne ilustrácie.  

 Rebelky sú novodobé rozprávky, ktoré nehovoria o princeznách, ale o ženách,
ktoré zmenili svet. Inšpirujú dievčatá stovkou hrdinských príbehov.

Nejde o  príbehy žiadnych akčných hrdinov zachraňujúcich ľudstvo, ani miláčikov
osudu, ktorým sudičky nadelili krásu, inteligenciu, šťastie a bohatstvo, ale o ľudí čo

sa nebáli, vzopreli sa, vybojovali si svoje štasie. 

pútavý príbeh dobra a zla. Kniha má viac dielov, takže sa môžete začítať. 

Tu nájdete nevšedné podoby priateľstva a lásky, ale aj boj s osudom. 
 Pre velkáčov máme tip na knihu.

Stand-up komik s vlažným vzťahom k prírode mieri do hôr. 


