
Ako si môžete spríjemniť zapisovanie do 
Kontrolnej tabuľky 

Ponúkame vám dva jednoduché spôsoby, ako by ste si mohli spríjemniť vypĺňanie Kontrolnej 
tabuľky tým, že si svoj postup budete aj farebne označovať. Je to samozrejme úplne 
dobrovoľné, pre tých z vás, koho poteší vidieť tabuľku vo farbách. :)  
 

1. spôsob: 
 
Bude to potom vo vašej tabuľke vyzerať nejako takto: 
 

● zelená  - splnený plán na 100%  
● tmavozelená  - splnený plán na viac ako 100% (Tip: Ak chcete, aby to bolo naozaj 

motivačné, môžete si tmavozelenou vyfarbovať len tie políčka, kedy ste dali 150% a viac.)  
● žltá  - niečo z plánu sa podarilo, ale nie úplne na 100% 
● červená - nesplnený plán 
● fialová  - voľný deň (počet voľných dní na jednotlivé aktivity si sami určujete v pláne, 

ak napríklad máte v pláne 3x do týždňa pozerať seriál, pokojne si zvyšné 4 dni 
vyfarbite fialovou)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. spôsob: 
Môžete vyfarbiť len súčet všetkých aktivít za týždeň, nie jednotlivé dni. Bude to vo vašej 
tabuľke vyzerať nejako takto:  

● zelená  - splnený týždenný plán na danú aktivitu na 100% 
● tmavozelená  - splnený plán na danú aktivitu na viac ako 100% a viac  
● žltá  - niečo z plánu na danú aktivitu sa podarilo, ale nie úplne na 100% 
● červená - nesplnený týždenný plán na danú aktivitu  
● a vpravo dole pri aboslútnom súčte - tmavozelená  pretože sa mi podarilo dať ešte 

viac času ako som mal/a pôvodne naplánované  
 

 
 
 

3. spôsob: 
Nechajte sa inšpirovať od účastníkov našich predchádzajúcich Akadémií a vyfarbite si 
tabuľku po svojom. Napríklad takto:  
 
Z tejto tabuľky je jasné, že komu sa nelení, tomu sa zelení ;-)  

 



Niekto to zas poňal viac umelecky a rozlišuje len fialovou splnené a modrou nesplnené:  

 
 
Alebo môžete vyfarbovať žltou splnené, červenou nesplnené a modrou voľné dni ako tu: 
 

 
 


