
Moje denné plány 
SME DOMA A NENUDÍME SA 

 

Počuli ste
 

už o TVORIVOM PÍSANÍ? 
 

Že, čo to je? 
 

Vyskúšajte si 
HAIKU?

Keďže sa žiaci musia učiť doma a zatvorenie
školy sú stále zatvorené, vydavateľstvo
TAKTIK sa rozhodlo sprístupniť kompletnú
ponuku interaktívnych pracovných zošitov na
domáce použitie ZADARMO.

Našli sme pre vas video s jógou na
spevnenie. 

Je zamerané na silu stredu tela a správne
technické prevedenie jednotlivých pozícií.
Táto sekvencia sa môže cvičiť pravidelne

niekoľkokrát do týždňa. 

DNES VYSKÚŠAM DNES SA NAUČ ÍM

DNES SI  ZACVIČ ÍM MÔJ VOĽNÝ ČAS NAPLNO 

Všetko, čo sa deje v hudbe  
na jednom mieste aktuálne

jogu

Prajeme veľa zábavy a
príjemné
cvičenie!

https://www.taktik.sk/mimoriadny-balik-50-interaktivnych-titulov/
https://www.youtube.com/watch?v=_Ic1vTna32w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_Ic1vTna32w&feature=youtu.be
https://www.citylife.sk/blog/co-sa-deje-v-hudbe-online-stream-koncert-DJ-karantena-bratislava-korona-kultura-hudba


HAIKU
 
Haiku je trojveršová nerýmovaná báseň, ktorá má korene v Japonsku a v tradičnej podobe sa
používala na vyjadrenie pozorovania a pocitov o prírode a ročných obdobiach.
 

Štruktúra haiku :
1. verš – 5 slabík – – – – –

2. verš – 7 slabík – – – – – – –
3. verš – 5 slabík – – – – –

 
Použitie: 
Štruktúra poskytuje oporu, bezpečný priestor na vyjadrenie mnohých pocitov, zároveň vyžaduje
dodržanie počtu slabík. Predpokladom úspešného tvorenia haiku je poznanie slovného prízvuku
v slovenčine, pretože tradičné haiku okrem stanoveného počtu slov vo veršoch určuje aj
rozloženie slabík v jednotlivých veršoch. Haiku by sa nemalo rýmovať, nemá názov a nepoužíva
prirovnania ani iné poetické nástroje, ktoré sú bežné v iných formách.
 

UKÁŽKY Z KNIHY  D. STEEFANOVA: Mesačné haiku a iné básne
Boľavo svieti

jemná slnečná voda
v riečnom rukáve.

***
Celkom sám z hory

privádzam na retiazke
jednu myšlienku.

***
Jedna myšlienka

vedie ma na retiazke
samého z hory.

***
Studený mesiac.

Tiene vrhajú tiene
na snežnú zem.

***
Letíme dvaja,

s tebou, sestrička-tráva,
korienky spolu.

***
V iskriacom ráne

modravý tieň záveja
siaha na dvere.


