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Ahoj! 

Chýba ti škola? Kamaráti? Nevieme ti školu nahradiť, ale skús vypracovať náš 
zápisník. Nájdeš tu zaujímavé úlohy a aktivity. Môžeš ich riešiť s kamarátmi,  
s ktorými si v kontakte. Hoci vonku začína byť krásne teplo, zápisník ti spestrí 
dni a ty si zopakuješ učivo. 

Nájdeš tu aktivity na desať dní. Sú rôzne a rôzne náročné. Nevadí, ak sa ti 
niektoré úlohy nepodarí vyriešiť. Aj snaha sa cení.  

Pozorne čítaj, medzi úlohami je ukrytý kľúč, ktorý budeš potrebovať na 
vyriešenie poslednej úlohy v piatom zápisníku. 
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Odkaz od pani učiteľky:

Sleduj vysielanie vo štvrtok  
na RTVS 2, Tumenca Khere –  

S vami doma o 14:58. 



Na úvod si trochu zopakujeme počítanie. Vymysli čo najviac matematických príkladov 

súvisiacich s členmi tvojej rodiny.

Napríklad:

počet členov (detí a dospelých) tvojej rodiny: 3 (deti) + 2 (rodičia) = 5 (členov rodiny)

akú časť rodiny tvoria deti: 3 deti sú  
3—
 5  celku

Porovnaj. Použi znaky <, >, =. Ak potrebuješ, nakresli si príklady.

PRVÝ DEŇ

ÚLOHA 1

DÁTUM: 
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Matematika nemusí byť vždy nudná. Pravdou je, že keď vieš počítať, žije sa o niečo ľahšie. 

Matematika veľmi súvisí aj s plánovaním a hospodárením v domácnosti.

1—
2

2—
4

3—
6

4—
8

4—
8

3—
5

5—
3

1—
12

2—
4

3—
4

2—
3

2—
4

1—
3

4—
5

5—
4

2—
10



Hodnoty v centoch zapíš pomocou celých eur a zvyšných centov alebo ak vieš, tak len  

v eurách. Pomôcka 100 c = 1 €.

Napríklad: 683 c = 6 € 83 c = 6,83 €

245 c =   82 c =   6 031 c = 

504 c =   45 c =   3 486 c = 

Vypočítaj.

2,16 € + 6,58 € =   6,58 € – 2,16 € = 

5,47 € + 7,23 € =   7,23 € – 5,47 € = 

4,92 € + 8,19 € =   8,19 € – 4,92 € = 
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Presunieme sa do obchodu.

Napíš tri rôzne spôsoby, ako by si zaplatil v obchode 

sumu 67 eur, keď máš v peňaženke dostatok 

eurových mincí aj papierových bankoviek.

Napríklad: 67 = 20 + 20 + 20 + 5 + 2.

Koľko peňazí ti vydá pani predavačka, keď zaplatíš 13 eurový nákup dvomi stravnými 

lístkami, pričom každý stravný lístok má hodnotu 4,20 eura a päťeurovou bankovkou?

V obchode majú uvedené, že pri pokladni bude odrátaná 20 % zľava z ceny každého 

tovaru. Koľko zaplatíš za mikinu, ktorej pôvodná cena bola 25 eur?

ÚLOHA 2
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Zapíš, čo si si naposledy kúpil. Premýšlaj, či bol nákup nevyhnutný alebo si si mohol 

peniaze odložiť a sporiť na niečo drahšie, užitočnejšie.

Za peniaze nakupujeme jedlo, platíme za služby. Nie za všetko sa však platí peniazmi. 

Označ to, za čo v súčasnosti platíme peniazmi.

Plánovanie financií je dôležité, najmä v domácnosti. Každá domácnosť má výdavky – 

tovary a služby, za ktoré musí platiť a príjmy – peniaze, ktoré do domácnosti prídu. 

Priraď situácie k vzťahom medzi príjmami a výdavkami domácnosti.

ZDRAVIE

JEDLO

OBLEČENIE

ÚSMEV

PRIATEĽSTVO

PRÍRODA

ÚLOHA 3

ÚLOHA 4

príjmy = výdavky

príjmy < výdavky

príjmy > výdavky

Domácnosť sa zadlžuje, pretože príjmy 
nepokrývajú jej výdavky. Je nutné 
znížiť výdavky alebo zvýšiť príjmy.

Domácnosť dokáže platiť všetky 
výdavky, ale nedarí sa jej nič usporiť.

Domácnosť bez 
problémov platí všetky 
výdavky. Ostávajú jej 

financie na tvorbu 
rezervného fondu  

a sporenie.
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DRUHÝ DEŇ

Komunikácia je výmena informácií, myšlienok, názorov a pocitov medzi ľuďmi obyčajne 

prostredníctvom spoločnej sústavy symbolov.

Ako komunikuješ s inými ľuďmi? Si hanblivý alebo zhovorčivý, prejavuješ svoje city? 

Zamysli sa a napíš.

DÁTUM: 

ÚLOHA 1

ÚLOHA 2

Napíš, akú informáciu vieš získať na základe obrázkov.

Čo dávaš najavo človeku, ktorého objímaš?

Čo dávaš najavo človeku, ktorému mávaš?
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Napíš, aké emócie vieš vyčítať z tvárí na obrázku. Čo si myslíš o človeku, ktorý sa takto tvári?

ÚLOHA 3

Komunikovať nemusíme iba slovami. Ako si videl na obrázkoch, môžeme komunikovať 

aj gestami (čo ukazujeme rukami), aj mimikou (ako sa tvárime). Vieme komunikovať aj 

písomne (odkazmi na chladničke, listami či smskami). 

Ako najradšej komunikuješ ty? Akým spôsobom komunikuješ najčastejšie? Napíš. 

.

Stalo sa ti už, že si nikomu nič nepovedal a napriek tomu si niekto všimol, že máš zlú 

náladu? Kto to vie na tebe najlepšie spozorovať? 

V akej situácii sa to stalo? 
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TRETÍ DEŇ

ÚLOHA 1

DÁTUM: 

V predchádzajúcom zápisníku sme sa zaoberali dejinami. K nim patria aj králi a šľachta. 

Dokresli obrázky v osovej súmernosti (zrkadlovo).

Okrem počítania je v živote dôležitá aj geometria. Je všade okolo nás. Či sa pozrieme na domy, 

cesty, ale aj prírodu. Veľkým pomocníkom je v umení.
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ÚLOHA 2

Pracuj s obrázkom vľavo. Odpovedz na otázky. 

Aký je rozdiel medzi priamkou a polpriamkou? 

Aký je rozdiel medzi tupým uhlom a ostrým uhlom? 

 

Aký je rozdiel medzi úsečkou a priamkou? 

Aký je rozdiel medzi polomerom a priemerom? 

V obrázku narysuj úsečku BC.

ÚLOHA 3

Hádaj, na ktorú ulicu myslím. Dám ti nejaké pomôcky:

 – pretína ju ulica, ktorá je kolmá na Hlavnú ulicu,

 – nie je so žiadnou ulicou rovnobežná.

Začni riešiť úlohu 3 z deviateho dňa, pretože je to dlhodobejšia úloha.

HLAVNÁ

SL
N
EČ
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Á
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N
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ŠTVRTÝ DEŇ

DÁTUM: 

Doplň do textu chýbajúce i/í, y/ý.

Cez prázdnin_ chodievam k babke na K_suce. Tieto 

prázdnin_ ma naučila, ako sa pečie levanduľová 

bábovka. K_m som miešala maslo s cukrom, babka 

zatiaľ oddelila žĺtka od bielkov, pričom m_ vžd_ hodila jeden žĺtok do zmes_. Nakoniec m_ 

tam pridala jemn_ tvaroh a ja som len miešala a miešala. Mala som podozrenie, že babka 

len v_užíva lacnú pracovnú s_lu. Keď som jej hrdo oznám_la, že zmes sa m_ podar_lo 

rozmiešať, pr_hodila m_ tam múku s práškom do pečiva. Babka videla, že už nevládzem 

a chop_la sa miešania ona. Cesto sa zdalo tuhé, a tak som jej doň po troškách pr_lievala 

mlieko. Nakoniec sme pr_dali do zmes_ l_žičku levanduľov_ch kvetov. Z bielkov m_ 

babka nakázala v_šľahať sneh. Keď zbadala moje zdesenie z ďalšieho miešania, usmiala 

sa a v_tiahla m_xér. V duchu som sa čudovala, kde ho skr_vala doteraz. Bielkov_ sneh 

babka opatrne vmiešala do zmes_ a nakoniec tam hodila aj zopár čučoriedok. Vzn_klo 

nám krásne nad_chané cesto. To sme v_liali do form_ na bábovku a vložili do rúr_. O pár 

minút bábovka krásne rozvoniavala po celom dome.

Zdroj: Hriňák, B., Valkovičová, A., Veselá, K.: Pravopisný semafor 7 a 2. ročník GOŠ. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019.

Ešte raz si prečítaj text a napíš:

O čom sa písalo v ukážke?

Vypíš postavy, ktoré v nej vystupovali.

ÚLOHA 1
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ÚLOHA 2

V časoch, keď neexistovalo písmo v dnešnej podobe, existovalo obrázkové písmo. Aj my sme 

zašifrovali do obrázkov slovenské príslovia a porekadlá. Na základe obrázkov uhádni a napíš 
porekadlo alebo príslovie.

Čo oko ßnevidí, ßto ßs¤rdce ßnebolí.

Teraz sa ty pokús nakresliť čo najjednoduchšie slovenské príslovia a porekadlá.

Koho chlieb ješ, 
 toho pieseň spievaj. Sýty hladnému neverí. Ráno múdrejšie večera.

Poznáš ešte nejaké príslovia alebo porekadlá? Napíš dve ľubovoľné.
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ÚLOHA 3

ÚLOHA 4

V dnešnej dobe sa veľa komunikuje prostredníctvom sociálnych sietí. Často sa používajú 

emotikony a rôzne obrázky na vyjadrenie myšlienok a pocitov.

Skús uhádnuť názov pesničky (názov je v angličtine), ktorý je vyjadrený emotikonmi. 

Zapíš ho do tabuľky. Ak máš možnosť, vypočuj si pieseň a zaznač, či sa ti páči.

Interpret 
(spevák, hudobná skupina) Názov piesne Názov piesne

Peter Bič Project S¤toj
Ava Max

Robin Schulz & Alida

Vize

Dennyiah

Tones and I

Imagine Dragons

Pozorne si prečítaj text a vypracuj úlohy.

Muž mal krátke hnedé rovné vlasy, ktoré boli sem-tam šedivé. Na tvári mu svietil úsmev. 

Z jeho modrých očí vyžarovalo šťastie. Oblečené mal krátke modré nohavice a bielu 

košeľu s krátkym rukávom. Pôsobil pokojným dojmom.

Vyber, o aký slohový útvar ide.

a) rozprávka

b) oznámenie

c) rozhovor

d) opis

Správne riešenie si zapamätaj alebo zapíš, je to jeden z kľúčov, ktorý ti pomôže vyriešiť poslednú úlohu 
v piatom zápisníku.

Opíš, ako vyzerá tvoj najlepší kamarát/kamarátka.
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PIATY DEŇ

DÁTUM: 

ÚLOHA 1

Doplň údaje do textu.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku sa v školách nevyučuje od 16. 3. 2020. 

Dnes je  (dátum). Od zatvorenia škôl uplynulo  dní.

Ak tento školský rok už nepôjdeme do školy a budeme doma až do 2. 9. 2020, budeme 

doma ešte  dní.

Napíš, čo je viac. Počet dní, ktoré sme boli doma od 16. 3. 2020, alebo počet dní, ktoré ešte 

budeme doma do 2. 9. 2020.

Koľko dní je od 16. 3. 2020 do 2. 9. 2020? To je počet dní, keď si nebol ani jeden deň v škole. 

Napíš príklad a vypočítaj. Môžeš si pomôcť stĺpcovým grafom nižšie.

marec apríl máj jún júl august september

po
če

t 
dn

í

mesiace v roku 2020

34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

8
6
4
2
0



ÚLOHA 3

Na základe pozorovania svojho okolia vytvor vlastnú matematickú úlohu.
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ÚLOHA 2

Vraveli sme, že geometriu nájdeme aj v prírode. V nasledujúcej úlohe je niekoľko ukážok 

prírody, v ktorých sa odzrkadľuje geometria.

Priraď k obrázkom ich popis.

Pozoruj okolie a nakresli aj ty obrazy prírody, v ktorých sa nachádzajú geometrické prvky.

snehová vločka          morská hviezdica          brokolica
kvet slnečnice          motýľ          ulita slimáka
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ÚLOHA 4

Vrátime sa opäť k matematike. Vyrieš úlohy.

Za Zuzkiným domom je veľká záhrada, ktorú je potrebné pokosiť. Záhrada je 15 m široká 

a 32 m dlhá. Akú veľkú plochu musí otec pokosiť?

Na obrázku je detské ihrisko. Správca chce po dĺžke na oboch stranách vysadiť tuje, 

ktoré budú od seba vzdialené 50 cm. Koľko tují musí kúpiť, ak dĺžka ihriska je 20 m?

Rodičia chcú v obývacej izbe, ktorá má rozmery 4 m x 3,5 m, vymeniť koberec. Nový 

koberec stojí 6,90 €/m2. 

Koľko eur zaplatia rodičia za nový koberec?

Koľko metrov kobercovej pásky budú 

potrebovať, ak chcú koberec podlepiť po 

celom jeho obvode?



ŠIESTY DEŇ

DÁTUM: 

ÚLOHA 1

O existencii určitého predmetu sa dozvedáme vďaka tomu, že ho môžeme vidieť, 

počuť, ochutnať, cítiť alebo nahmatať. Umožňujú nám to naše zmysly. Nimi získavame 

informácie o svojom okolí, o svete a jeho premenách. Naše oči, uši, jazyk, nos i koža 

zbierajú tisícky informácií a posielajú ich do mozgu. Zrak nám umožňuje pozerať sa, 

vidieť farby, tvar predmetov a orientáciu v priestore. Sluchom počúvame rôzne zvuky. 

Pomocou čuchu rozoznávame rôzne vône a zápachy. Prostredníctvom chuti vnímame 

sladké, kyslé, horké a slané chute. Hmatom cítime dotyk, tlak, chlad, teplo a bolesť. 

Vieme rozpoznávať veľkosť predmetov, tvar i smer pohybu.

Označ krížikom, ktorými zmyslami vnímame objekty na obrázku.
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vidíme
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�

jazykom

ZMYSEL

ZMYSLOVÝ 
ORGÁN



ÚLOHA 2

Dobre si pozri obrázok. 

Napíš, čo je na tomto dieťati zvláštne.

Ako sa dorozumieva?

Prečo? 

Pozri sa, čo niektoré posunky znamenajú. Niektoré sa môžeš naučiť. 
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Reč, ktorou sa dorozumievajú nepočujúce  
(sluchovo postihnuté) deti, sa nazýva

POSUNKOVÁ REČ

JESŤ PIŤ VIAC

PROSÍM ĎAKUJEM PREPÁČ



ÚLOHA 3

Označ správnu odpoveď. Braillovo písmo (pozri obrázok) používajú:

a) ľudia s poruchou sluchu

b) ľudia s poruchou čuchu

c) ľudia s poruchou chuti

d) ľudia s poruchou zraku

Správne riešenie si zapamätaj alebo zapíš, je to jeden z kľúčov, 
ktorý ti pomôže vyriešiť poslednú úlohu v piatom zápisníku.
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ÚLOHA 4

Pomôž si obrázkom vpravo a vytvor a napíš vetu, v ktorej je

 – iba podstatné meno a sloveso

 – iba prídavné meno a sloveso

 – iba sloveso a zámeno

 – iba sloveso a číslovka

 – citoslovce a sloveso

Ku každému slovu napíš slovo s opačným významom.

koniec –  deň – 

mäkký –  rýchlo – 

sýty –  chladno – 

Prečiarkni slovo alebo slová, ktoré do radu nepatria, nemajú podobný význam.

 – hnev, zlosť, jedlo, zloba, jed, sklamanie

 – bábätko, dieťa, dojča, novorodenec, mládenec
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SIEDMY DEŇ

DÁTUM: 

ÚLOHA 1

Nájdi a zapíš predmety vo svojom okolí, ktoré majú tieto tvary:

kocka 

kváder 

valec 

ihlan 

kužeľ 

guľa 

ÚLOHA 2

Pozorne sa pozri na stavby z kociek. Do rámčeka napíš počet kociek, z ktorých je 

postavená. Ak máš kocky, môžeš si pomôcť aj tým, že si stavby postavíš. 
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Ku každej stavbe priraď pohľad zhora. Môžeš si pomôcť aj tým, že si stavby postavíš. 

Odpovedz na otázky.

Ktoré stavby vyzerali pri pohľade zhora rovnako? 

Ak vyzerá stavba zhora rovnako, je to naozaj rovnaká stavba? 

Ak sú stavby postavené z rovnakého počtu kociek, sú rovnaké? 
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ÚLOHA 3

Vypočítaj.

Dvojčatá Adam a Lucia pripravovali oslavu narodenín, na ktorú pozvali 6 kamarátov. 

Okrem iného chceli podávať pomarančový džús. Počítali 5 dl na každého účastníka. 

Koľko dvojlitrových džúsov musia kúpiť?

V sude s objemom 220 l je po okraj dažďová voda. Peter má na polievanie nádobu tvaru 

kvádra. Dno nádoby je štvorec so stranou 30 cm, výška nádoby je 45 cm. Koľko vody 

ostane v sude, ak z neho Peter odoberie dvakrát plnú nádobu na polievanie? 

Pomôcka: 1 l = 1 dm3.

Adam chce natrieť plot, ktorý pozostáva z 50 drevených latiek s hrúbkou 2 cm, šírkou  

15 cm a dĺžkou 120 cm. Koľko plechoviek farby potrebuje, ak plot bude natierať dvakrát 

a jedna plechovka farby mu vystačí na natretie 9 m2?

Koľko eur zaplatí za farbu, ak jedna plechovka farby stojí 5,50 €?

Do rámčeka dopíš, najmenej koľko kociek je potrebné doplniť, aby vznikla kocka.
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ÔSMY DEŇ

DÁTUM: 

ÚLOHA 1

Usporiadaj obrázky tak, aby dávali zmysel. Môžeš ich očíslovať v logickom poradí. 

Poznáš túto rozprávku? Napíš jej názov.

Čo je hlavnou myšlienkou rozprávky?
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Pozorne si prečítaj text.

Ako komunikujú včely?

Včely žijú v kolóniách, a teda sú sociálnymi tvormi. Komunikujú dvoma spôsobmi. Jeden 

zo spôsobov ich komunikácie sú chemické látky (feromóny), ktoré vylučujú do ovzdušia. 

Ďalším spôsobom je tanec. Bol prvý raz popísaný vedcom Karlom von Frischom v jeho 

knihe z roku 1927. Pomocou tanca je včela schopná oznámiť ostatným, ktorým smerom 

a ako ďaleko leží daný cieľ. Napríklad záhon kvetov plných nektáru a peľu alebo zdroj 

vody. Osmičkový tanec pozostáva z dvoch fáz – fázy vrtenia a fázy návratu. Vo fáze 

vrtenia opisuje včela cik-cakový vzor okolo priamky, ktorá ukazuje k miestu, na ktoré 

chce upozorniť. Vo fáze návratu sa cestou v tvare polkružnice vráti opäť na začiatok  

a opakuje fázu vrtenia. Celkový čas tanca je priamo úmerný času, ktorý trvá let do cieľa.

ÚLOHA 3

Pracuj s obrázkom vľavo a vyfarbi ho.

Odpovedz na otázky.

Ako sa nazývajú včely, ktoré v úli vykonávajú rôzne činnosti?

Aký tvar majú časti plástov (okienka) v úli?

Čo je produktom včiel?

Pomenuj štádiá vývinu včely.

ÚLOHA 2

Zdroj: https://mednenahradis.sk/preco-vcely-tancuju/



Ešte raz si prečítaj text a odpovedz na otázku.

Ako sa nazývajú chemické látky, pomocou 

ktorých sa včely dorozumievajú?

Doplň čísla obrázkov, ktoré zobrazujú 

fázu vrtenia: 

fázu návratu: 

Napíš, prečo včely tancujú osmičkový tanec.

Vypočítaj, pred koľkými rokmi vedci prvý raz popísali tanec včiel.

Vysvetli, aký je rozdiel v informáciách v obrázku A a B. Ak by si bol včela, akým smerom 

by si na základe tejto informácie letel?

Včelie produkty sú veľmi zdravé. Napíš, ako sa využíva

med: 

propolis: 

Nachádza sa v tvojom okolí včelí úľ? Ak áno, kde?

Slnko SlnkoSlnko

kvety
kvety

kvetyúľ úľ

úľ

A B C
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DEVIATY DEŇ

DÁTUM: 

ÚLOHA 1

Rodinu Novákovcov tvorí päť členov – mamička, otecko a tri deti. Otecko prišiel o prácu 

a mamička pracuje ako pomocná kuchárka. Najstaršia dcéra študuje na strednej škole, 

mladšie deti navštevujú základnú školu. Novákovci nedávno dokončili prestavbu domu, 

ktorý zdedili po babičke. Mesačné príjmy a výdavky sú nasledujúce:

oteckova podpora v nezamestnanosti – 405 €, mamičkina výplata – 600 €, prídavky na 

deti – 70,56 €, splátka úveru – 320 €, zálohy na energie (elektrina, voda, plyn) – 260 €, 

prevádzka domácnosti – 50 €, jedlo – 350 €, oblečenie a obuv – 60 €, doprava – 80 €, 

telefonovanie – 100 €.

Zostav rodinný rozpočet Novákovcov.

Príjmy Výdavky

druh suma druh suma

Príjmy celkom Výdavky celkom

Nájdi problém v rodinnom rozpočte Novákovcov a navrhni možnosť jeho riešenia.

Pri plánovaní financií v domácnosti je dôležité poznať príjmy aj výdavky domácnosti. Okrem 

toho je potrebné mať peniaze odložené v tzv. núdzovom fonde pre prípad výpadku príjmov.
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ÚLOHA 3

Počas jedného týždňa si každý deň zapisuj svoje príjmy a výdavky. Na konci týždňa 

spočítaj, či sú príjmy vyššie, ako výdavky. Uvidíš, ako vieš hospodáriť s peniazmi. Ak 

nemáš príjmy ani výdavky, dohodni sa s rodičmi, že budeš zapisovať príjmy a výdavky 

vašej domácnosti.

Príjem Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Víkend Týždeň

Príjmy 
celkom

ÚLOHA 2

Murárovci platili 85 € mesačne ako zálohu za plyn. Začiatkom každého roka im prišlo 

vyúčtovanie za celý predchádzajúci rok s informáciou, aký majú preplatok alebo 

nedoplatok. Za minulý rok mali preplatok 84 €. 

Koľko eur zaplatili Murárovci na zálohových platbách za plyn?

Koľko eur zaplatili Murárovci za minuloročnú spotrebu plynu?

Koľko eur bude ich mesačná zálohová platba za plyn, ak sa pri jej výpočte vychádza  

z minuloročnej spotreby plynu?
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ÚLOHA 4

Výdavky Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Víkend Týždeň

Výdavky 
celkom

Rodina Stolárovcov má mesačné výdavky 845 €. V akej výške by si mali vytvoriť núdzový 

fond, ak by mal ich výdavky pokryť na

3 mesiace: 

6 mesiacov: 

Diskutuj s rodičmi o tom, či má vaša rodina vytvorený núdzový fond a v akej výške by 

mal byť.

Koľko by ste pri takomto hospodárení ušetrili/stratili za rok?

Ak sú vaše výdavky vyššie ako príjmy, zamysli sa, kde by ste mohli výdavky znížiť, 

prípadne, čo by ste si nemuseli kupovať vôbec.

Na čom by si ty mohol ušetriť? 
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DESIATY DEŇ

Urob pokus. Rozprávaj jeden deň čo najmenej, skôr na veci ukazuj alebo komunikuj  

s rodinou inak ako slovami. Napríklad môžeš ráno mamu namiesto pozdravu objať. 

Kedy si niekto všimol, že komunikuješ inak? 

Kto si to všimol prvý? 

Napíš list pánovi ministrovi školstva o tom, ako sa učíš doma počas prerušeného 

vyučovania. Napríklad čo ti najviac chýba, ako tráviš voľný čas.

DÁTUM: 

ÚLOHA 1

ÚLOHA 2
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Ak chceš, nakresli pánovi ministrovi obrázok.



Tieto strany sú len tvoje.  

Napíš, nakresli, označ si do tabuľky to, čo si si z daného dňa zapamätal.

ZHRNUTIE –  
HODNOTENIE

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

34



Vyber si z troch smajlíkov jedného. 

Nakresli výraz, ktorý sa ti najviac hodí 

a vyjadruje, ako sa ti darilo pri vypĺňaní 

tohto zápisníka.

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK
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