
Tento týždeň si trošku pospíme. Určite ste aj vy nabehli na iný režim a možno si doprajete viac ponocovania. 
Však toľko zaujímavých vecí sa deje, ešte túto kapitolu prečítam, ešte jednu rozprávočku prosím, ešte jeden

diel seriálu. Možno sa to nezdá, ale spánok je veľký hráč pre naše zdravie, pre našu náladičku, naše
rozmýšľanie cez deň, náš vývoj, pre našu inteligenciu, no skrátka pre celé fungovanie nášho tela.  Na

unaveného tvora aj choroba skôr sadne a nepomôže ani najlepší make-up, či
štýlové okuliare.  Tak šup, šup do postieľky.

ČO SO SPLNENOU ÚLOHOU?

PIATA ÚLOHA
20.-26.4.2020

Pošli nám fotku tvojho vankúšika a jeho
príbeh  do  28.4.

Na zaradenie do žrebovania o super školskú
tašku je potrebné splniť aspoň 4 úlohy (4 týždne).

Čakaj na ďalšie úlohy 27.4. 
 

ÚLOHA

KATEGÓRIA 9 - 13 ROKOV

KATEGÓRIA 14 - 18 ROKOV

 

 

 

ÚLOHA

KATEGÓRIA 5 - 8 ROKOV

Výzva Zdravie nie je klišé

Príbeh tvojho vankúšika ( vytvor príbeh) 

Ahoj ja som vankúšik Spinkáčik a porozprávam ti príbeh môjho majiteľa .....................................................        
 ( doplň svoje meno) Stará sa o mňa dobre............................................................................................

(doplň, čo robíš pre svoj vankúšik) Každý večer  príde do izby, ľahne si na mňa. Niekedy sa mu niečo sníva,
a tak sa vrtí. Niekedy ma budí, lebo....................................( doplň  prečo niekedy nespíš, keď je treba spať )
 Niekedy spí celú noc, najmä vtedy, keď ráno vstáva. Väčšinou na mne spinká ...............................( (doplň

počet hodín, koľko zvykneš spávať ) Ráno sa mu/ jej ...................................................................
( doplň ako sa ti ráno vstáva, či ťažko a hovoríš si, že ešte  chvíľku si pospím alebo vyskočíš z postele a hurá
do nového dňa) Cez deň si na mňa .............................................. (doplň:  spomenie, lebo je unavený/á  alebo

 ani si nespomenie). Pred tým ako príde do izby............................................( doplň aké aktivity robíš pred 
spaním)  Večer príde................................................................( doplň, kedy chodievaš spať, aký máš rituál, čo

robievaš pred spaním).

Nakresli si/ vytvor si návrh na  svoj vankúšik
Spinkáčik, na ktorom by sa ti najlepšie spalo  a

vytvor( doplň jeho príbeh ) 
Potom už len týždenný sľub pre vankúšik 

 

SĽUB MÔJMU VANKÚŠIKU

Uši si vankúšik Spinkáčik, na ktorom by sa ti
najlepšie spalo  a vytvor ( doplň jeho príbeh ) 

Potom už len týždenný sľub pre vankúšik.
 

Milý môj vankúšik Spinkáčik sľubujem ti, že
tento týždeň

budem chodiť spať, tak aby som získal/a
potrebný počet hodín spánku. 

 
Skúste túto výzvu tento týždeň

Dobrú noc! 
 



Najlepší čas na spánok 


