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Milí čitatelia,  
 
 konečne sme tu zas! Takmer po roku sa Vám opäť  prihovárame zo 
stránok nášho školského časopisu. Keďže sa nám letné číslo kvôli  pande-
mickej situácii vydať nepodarilo, o to viac náš teší , že začiatok nového 
školského roka sme si mohli vychutnať v priestoroch školy. 
 A hoci sme opäť zatvorení vo svojich domovoch, tentokrát sa nám 
podarilo vydať náš časopis aspoň v elektronickej verzii. 
 Ponúkame Vám novinky zo školského života, rozhovory či hlavola-
my, ktorými si  môžete osviežiť koronou zaprášené vedomosti.   
  
 Prajeme Vám príjemné čítanie! 

Členovia redakčnej rady  

Slovo na úvod 
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PRÍHOVOR 
riaditeľa školy 

Ing. Alexander Frič 

 leto a prázdniny sú už neodvratne za nami. Začala sa škola a ja 
verím, že ste si všetci počas uplynulých mesiacov oddýchli a do no-
vého školského roka vstúpili s dostatkom síl .  
 Čas premien — tak by sa dal charakterizovať rok 2020. Hoci sa 
svet okolo nás neustále mení, väčšinou to neregistrujeme a uvedomí-
me si len rýchle a náhle zmeny — presvedčili sme sa o tom v druhom 
polroku minulého školského roka. Z jedného dňa na druhý ste sa vy, 
milí učitelia a študenti, museli vyrovnať s požiadavkami a zmenenou 
formou vyučovania, na ktorú ste boli celé roky zvyknutí.  
 Celoplošné zatvorenie škôl a prechod na dištančnú formu vzde-
lávania nás všetkých zaskočili nepripravených a museli sme preuká-
zať svoju flexibilitu a zodpovednosť. Už po prvých dňoch online vy-
učovania ste určite pochopili, že to nebude prechádzka ružovou zá-
hradou a že dištančná forma vyučovania neznamená prázdniny.  
 Niekoľkotýždňová zmena tradične zabehnutých školských spô-
sobov výchovy a vzdelávania bola zozačiatku náročná, no vďaka nej 
sme dostali šancu dokázať, že sme schopní aplikovať vo vyučovaní aj 
metódy modernejšie, trendovejšie, metódy odrážajúce potreby dneš-
nej doby.  
 Svet práce totiž očakáva ľudí samostatných, ktorí sú schopní 
rýchlo sa zorientovať, ktorí vedia použiť vedomosti, prípadne rýchlo 
získať nové informácie. K tomu potrebujete mať solídne základy 
vzdelania, potrebujete vedieť využívať nové informačno-
komunikačné technológie a, samozrejme, ovládať cudzie jazyky.  

Milí študenti, 
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 Naša škola vám ponúka všetky z uvedených predpokladov ús-
pešného uplatnenia sa na trhu práce, stačí využiť vedomosti, ktoré 
vám na vyučovaní poskytujú pedagógovia a od tohto školského roka 
aj systém duálneho vzdelávania. V rámci neho budete mať vy, milí 
študenti, možnosť od prvého ročníka využívať odborné vedomosti v 
praxi.  
 Milí učitelia a žiaci, každý školský rok je niečím výnimočný. Na 
ten minulý budeme spomínať ešte dlhé roky, pretože nás všetkých ne-
čakane zaskočil. Určite vám však blúdi v hlave myšlienka, aký bude 
tento rok. Čo vás čaká? Zopakuje sa minuloročný scenár a zostaneme 
opäť doma alebo zvládneme celých 10 mesiacov v školských lavi-
ciach? Na niektoré otázky už teraz poznáme odpovede— po pomerne 
úspešnom vstupe do nového školského roka sme boli opäť nútení pre-
jsť na dištančné vzdelávanie a opustiť školské lavice.  
 Aký bude ďalší scenár, ukáže len čas a ja dúfam, že spoločnou 
zodpovednosťou a trpezlivosťou dokážeme zvládnuť aj tento školský 
rok. 

Ing. Alexander Frič , riaditeľ školy  
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ŠTUDENTSKÉ  

Tímea, II.A  
„Ako môže ležať Rím na polostrove v tvare čižmy, 
 keď tam leží Taliansko?...počkať...Rím je vlastne Taliansko!“  
 
Majka, IV.A 
„Regulácia znamená čistenie—aj policajt keď reguluje  
premávku na križovatke, tak ju v podstate čistí.“ 
 
Frederik, II.A 
Učiteľ: „Ako inak povieš žene, že je pekná?“ 
Odpoveď: „Si ako tulipán!“ 
 
Tímea, II.A 
„Píše sa Majka s dlhým í?“ 
 
Samo, II.A 
„Cisár Cézar sa oženil s Afroditou...“ 
 
Samo, II.A 
„Rím založil podľa legendy Romulus a Remus, ktorých vycho-
vala dračica.“ 
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 Žiaci 4. ročníka denného štúdia Súkromnej obchodnej aka-
démie DSA v Žiari nad Hronom absolvovali v dňoch 07. sep-

tembra - 21. septembra 2020 praktické vyučovanie formou od-
bornej praxe, ktorá je súčasťou vyučovania. 

 
 

maturantov 
SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX 

  
 Cieľom praxe je získanie kompetencií 
a rozšírenie teoretických a praktických po-
znatkov a vedomostí z problematiky kom-
plexnej ekonomickej agendy organizácie, v 
súlade s učebnou osnovou predmetu Prax. 
 Prax žiaci vykonávali  na pracovis-
kách, ktoré svojím zameraním vyhovujú ich 
odbornému zameraniu. V tomto školskom 
roku to boli  nasledovní zamestnávatelia - 
MET - KOV, s. r. o., Ladomerská Vieska, 
Obecný úrad Ladomerská Vieska, ECOMA 
MK, spol. s r. o., Nová Baňa, Digislovakia, 
s. r. o., Žiar nad Hronom a Obecný úrad Vy-
hne.  
 Počas odbornej praxe žiaci vykonávali 
administratívne práce, aktivity v oblasti úč-
tovníctva, pracovali  s kancelárskou a vý-
počtovou technikou, pracovali na úseku da-
ní a poplatkov. 
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 Žiaci si počas praxe viedli denné záznamy do formulára Evi-
denčný list praxe, kde zamestnávateľ pečiatkou a podpisom zamest-
nanca, ktorý bol za prax žiaka zodpovedný, potvrdil dochádzku žia-
ka na pracovisko (čas príchodu a odchodu, obedňajšiu prestávku)     
a náplň jeho činnosti na praxi. Z absolvovanej praxe žiaci vypraco-
vali súhrnnú správu. Táto správa je súčasťou maturitnej dokumentá-
cie. Je predmetom diskusie na ÚF IČ MS, na ktorú  sú prizývaní     
aj zástupcovia zamestnávateľov a stavovských organizácií.  

 Obhajoba súhrnnej správy z odbornej praxe sa bude realizovať 
pred komisiou (minimálne 3-člennou,   zloženou z vyučujúcich od-
borných ekonomických predmetov) formou elektronickej prezentá-
cie v programe PowerPoint. Prezentácia je zameraná na prezentáciu 
činností vykonávaných na praxi, dokladov a písomností vyhotovo-
vaných počas praxe. 
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 Od tohto školského roka je naša škola zapojená do systému duál-
neho vzdelávania. Je systém odborného vzdelávania, ktorým žiaci  
získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre vykonáva-
nie ich budúceho povolania priamo u konkrétneho zamestnávateľa. 
 
 Zatiaľ sa do systému duálneho vzdelávania zapojilo šesť subjek-
tov: Pharmacopola, s. r. o.,  Ekonoom.sk, s. r. o., Nemak Slovakia,    
s. r. o., EBG -  Európska vzdelávacie stredisko pre povolanie a spo-
ločnosť na Slovensku,  MESTO Žiar nad Hronom a Obecný úrad Pre-
stavlky. S týmito zamestnávateľmi už naša škola podpísala zmluvy 
o duálnom vzdelávaní. Ďalšími kandidátmi na zapojenie sa do SDV je 
Mesto Kremnica a spotrebné družstvo COOP Jednota Žarnovica. 
 

DUÁLNE VZDELÁVANIE 

Už aj na našej škole! 
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 V priebehu prijímacieho konania na štúdium na našej škole boli 
súčasní prváci a ich zákonní zástupcovia oboznámení s ponukou za-
mestnávateľov, u ktorých sa môžu prihlásiť do systému duálneho 
vzdelávania. V priebehu septembra sa uskutočnilo výberové konanie, 
počas ktorého si zamestnávatelia vybrali spomedzi prihlásených žia-
kov a podpísali s nimi učebné zmluvy. Vybraní žiaci začnú po dohode 
so zamestnávateľmi pracovať v jednotlivých organizáciách. 
 Duálne vzdelávanie v odbore 6317 M obchodná akadémia je za-
ložené na tom, že žiak v priebehu štúdia časť vzdelávania absolvuje 
priamo u zamestnávateľa: v 1. a 2.ročníku po jednom dni v týždni 
a v 3. a 4. ročníku po dva dni v týždni. 
 Teší nás, že žiaci prvého ročníka sa v primeranom počte zapojili 
do systému duálneho vzdelávania, čím zvýšia svoju uplatniteľnosť na 
trhu práce a po skončení štúdia na strednej škole budú kvalitnejšie 
pripravení na reálny pracovný život.  
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 „Koľko jazykov vieš toľkokrát si človekom“- takmer každý 
z nás už asi  počul túto vetu a postupne si uvedomuje zmysel tejto 
vety. Učitelia cudzích jazykov privítali rozhodnutie Rady Európy 
v Štrasburgu v roku 2001, že  26. september  bude venovaný Eu-
rópskemu dňu jazykov. Cieľom tohto dňa je podnietiť obyvateľov 
Európy bez ohľadu na vek potrebu učiť sa cudzí jazyk nielen 
v škole, ale aj mimo nej, podporiť jazykovú kultúru, interaktívne 
porozumenie a celoživotné vzdelávanie. 
 Čoraz viac krajín Európy je multikultúrnych a preto potreba 
znalosti aspoň dvoch jazykov sa považuje za bežný jav. Znalosť 
cudzích jazykov nám otvára možnosti cestovania, vzdelávania 
a viac pracovných príležitostí. Toto si uvedomujú aj študenti našej 
školy, ktorí sa učia dva cudzie jazyky - anglický jazyk, ako prvý 
cudzí jazyk vo všetkých ročníkoch, nemecký jazyk, ako druhý cu-
dzí jazyk v prvom a druhom ročníku a ruský jazyk, ako druhý cu-
dzí jazyk v treťom a štvrtom ročníku. 
 Naša škola si pripomína Európsky deň jazykov rôznymi akti-
vitami každý rok. Tento školský rok sme si pripomenuli tento deň 
v piatok 25. septembra 2020. 
 Študenti I.A triedy sa popasovali kvízom o Anglicku - zvyky 
a tradície, všeobecný rozhľad, bežná slovná zásoba. Pracovali vo 
dvojiciach a na interaktívnej tabuli priraďovali k obrázkom pamiat-
ky Londýna. Študenti II. A triedy maľovali plagáty na tému: Eu-
rópsky deň jazykov. 

EURÓPSKY 
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 S unikátnou myšlienkou prišla  študentka III. A triedy. Nie všetci 
ľudia sú schopní dorozumieť sa jazykom, je veľa takých, ktorí sa do-
rozumievajú posunkovou rečou. Táto myšlienka ju napadla v situácii s 
pandémiou pri sledovaní televíznych novín, a tak sa rozhodla, naučiť 
svojich spolužiakov aspoň niekoľko bežných posunkových znakov. Jej 
myšlienka určite zanechala v každom spolužiakovi hlboký dojem. 

II.A treida I.A treida 

III.A treida 
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Radkou Štefankovou 

 Radka Štefanková je žiačkou prvého ročníka, ktorá 
sa rozhodla zapojiť do duálneho vzdelávania na našej 
škole. Absolvovala oficiálne výberové konanie vo firme 

Nemak Slovakia, s.r.o. a my sme sa rozhodli  zistiť,    
aké to bolo.  

Prečo si sa rozhodla zapojiť sa do duálneho vzdelávania?  
Je to pre mňa jedinečná príležitosť naučiť sa aj niečo     
od ľudí z praxe. Nemak je známa svetová firma, a tak ma 
lákalo aj zažiť, aké je to pracovať v profesionálnom pro-
stredí. 
 

Ako prebiehalo výberové konanie vo firme? 
Bolo to naozaj zaujímavé. V zasadacej miestnosti som sa 
za prítomnosti nášho riaditeľa, Ing. Alexanda Friča a mo-
jej mamky stretla s finančným riaditeľom Ing. Milanom 
Markom, pani Andreou Škarbovou z personálneho odde-
lenia a mojou budúcou koordinátorkou v tejto firme pani 
Miriam Imrichovou. Po zoznámení nasledovalo samotné 
výberové konanie. Prítomní mi kládli rôzne otázky 
o mojich plánoch a očakávaniach. Boli zvedaví, či viem, 
čím sa firma zaoberá a prečo som si ju vybrala. Ing. Mar-
ko mi povedal zaujímavosti o firme, bližšie špecifikoval, 
čo vyrábajú a aká je kultúra firmy. Keď mi neskôr ozná-
mili, že ma prijmú, prešli sme si spolu moju učebnú zmlu-
vu a pani Imrichová mi bola ukázať, kde budem pracovať. 
 

O čo sa pri pohovore zaujímali predstavitelia firmy?  
Napríklad o to, prečo som si vybrala práve Nemak alebo 
čo ma na tejto ponuke najviac zaujalo. 
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Aké si mala pocity z výberového konania? 
Najprv som bola dosť nervózna, keďže to bola pre mňa úplne nová 
situácia, no všetci tam boli ku mne veľmi milí a ja som bola nadšená 
z toho, akí sú to príjemní ľudia. Neskôr mi oznámili, že ma prijímajú 
a už teraz sa teším na to, keď vo februári nastúpim a budem tam 
každý piatok chodiť. 

 
Aké požiadavky sú na kandidáta/študenta, ktorý sa chce zapojiť do 
SDV v Nemaku, kladené? 

Samozrejmé by malo byť slušné správanie, taktiež je daný aj prie-
mer známok, ktorý musím dosiahnuť a počet vymeškaných hodín, 
ktorý presiahnuť nesmiem. Dôležitá je aj zodpovednosť, komunika-
tívnosť a ochota učiť sa. 

 
Aké máš očakávania z duálneho vzdelávania realizovaného                 
v Nemaku? 

Ako som už spomínala, veľmi sa na to teším. Dúfam, že sa tam nau-
čím veľa zaujímavých vecí, nielen teoretických, ale aj praktických. 
Mala by som sa oboznámiť s prácou na viacerých oddeleniach eko-
nomického úseku, čo je pre mňa veľkou výzvou. 
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na ÚSVaR? 

  
 Naši  štvrtáci vykročili do posledného roka štúdia na Súkromnej 
obchodnej akadémii DSA zaujímavo. Najskôr  po úvodných hodinách 
v škole absolvovali prax vo firmách, v ktorých dva týždne získavali 
cenné praktické skúsenosti 
a potom 25. septembra v rámci 
predmetu Svet práce absolvovali 
workshop na  Úrade práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Banskej 
Štiavnici, ktorý bolo možné zrea-
lizovať vďaka ústretovosti Mgr. 
Mikuláša Pála, riaditeľa UPSVaR 
v Banskej Štiavnici. 

  

Ako to funguje   

  
 Ako sa v živote uplatniť, získať ús-
pech, vedieť si obhájiť svoje práva.... to  
je iba niekoľko otázok, ktoré určite riešia 
všetci mladí ľudia. Chceli by sme 
z našich študentov vychovať ambicióz-
nych mladých ľudí, ktorí budú mať od-
vahu ísť za svojim cieľom, dokážu sa 
flexibilne zorientovať a využiť príleži-
tosti, ktoré sa im núkajú. Preto v rámci 
predmetu Svet práce nejde o učenie 
v tradičnom zmysle slova.   
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 Vyžadujeme od našich študentov aby mali vo svojom štúdiu ak-
tívny prístup, premýšľali, diskutovali a hlavne naučili sa o sebe uvažo-
vať ako o budúcom účastníkovi trhu práce, získali dostatok vedomostí, 
zručností a skúseností, aby mali „čo predávať“. 
 Následne im sprostredkovala informácie o poskytovaní poraden-
stva v oblasti služieb zamestnanosti: možností evidencie na úrade, po-
skytovania informačno-poradenských služieb, zaradenia uchádzačov 
na jednotlivé nástroje aktívnej politiky trhu práce, základné podmien-
ky poskytnutia jednotlivých príspevkov, možnosti a podmienky zapo-
jenia sa do jednotlivých národných projektov. Študenti si prakticky vy-
skúšali zaevidovať sa ako uchádzač o zamestnanie, či požiadať 
o niektorý z príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce. 
 Veríme, že takáto netradičná forma vyučovania poskytla študen-
tom možnosť zorientovať sa v problematike zamestnanosti 
a nezamestnanosti, vytvorila im priestor na rozvoj ich zručností, ktoré 
neskôr dokážu zužitkovať, či už pri uplatnení sa na trhu práce, ale aj 
pri ďalších aktivitách v praktickom živote.  
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„hurá“ 

SPOZA LAVÍC  
DO TEPLÁKOV 

   
 Ešte v septembri sme sa tešili, že sa môžeme vrátiť do školských 
lavíc a aj keď  sme boli obmedzovaní prísnymi hygienickými pod-
mienkami,  boli sme šťastní, že sa po náročnom druhom polroku minu-
lého školského roka môžeme osobne stretnúť so svojimi spolužiakmi, 
kamarátmi, učiteľmi... 
 Po pomerne úspešnom začiatku školského roka 2020/2021 sme sa 
ale opäť ocitli vo svojich domovoch oblečení v teplákoch (niektorí aj   
v pyžamách) pripútaní k notebookom či iným zariadeniam. Súčasná si-
tuácia a nariadenia vlády nás „zatvorili doma“.  
 Prvé dni dištančného vyučovania sa u väčšiny študentov vyznaču-
jú eufóriou—žiadne  skoré ranné vstávanie, žiadne vymýšľanie, čo si 
obliecť, žiadne ponáhľanie sa na autobus... Online vyučovanie je         
v podstate super! Človek je doma, vo svojom, nikam sa nenáhli, nemu-
sí pohnúť ani prstom. Ale je to naozaj tak? Je online vyučovanie nao-
zaj také super?  
 Po prvých dňoch dištančného vzdelávania eufória opadá a ostáva 
krutá realita. Izolovanie od bežného života, od ľudí, s ktorými sme 
zvyknutí tráviť celé dni, strata denného režimu, takmer nulová fyzická 
aktivita, toto všetko z dlhodobého hľadiska až také super nie je.  
 Aby sme sa v nútenej izolácii mohli aj naďalej vzdelávať, potre-
bujeme mať zručnosti z IKT, ktoré sme si vo veľkej miere osvojili už  
v minulom školskom roku. A preto aj napriek mnohým technickým 
problémom sme schopní udržať kontakt s učiteľmi, medzi sebou na-
vzájom, ba dokonca stále zlepšovať spôsoby a metódy vyučovania cez 
internet. 
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 Hoci miestami pôsobí dištančné vzdelávanie skôr ako strašiak      
a nepriateľ učiteľov i študentov, môžeme sa vďaka nemu naučiť množ-
stvo nových vecí. Priemyselná revolúcia, búrlivý rozvoj prírodných 
vied, trhová ekonomika – to všetko malo v poslednom storočí za násle-
dok prudké zrýchlenie nielen vedecko-technického rozvoja, ale aj ži-
votného tempa väčšiny obyvateľov tejto malej planéty.  
 A možno práve vďaka súčasnej situácii si uvedomíme, že tempo, 
ktorým sme sa zvykli náhliť, by sme mali občas spomaliť, že internet 
(platí pre učiteľov a rodičov) nie je až taká zlá pomôcka, že toto je ten 
správny čas zamerať sa na seba—na svoj sebarozvoj, disciplínu, zod-
povednosť.  
 Začnime maličkosťami! Napríklad tým, že sa každé ráno pred vy-
učovaním prezlečieme z pyžama aj napriek tomu, že vás nikto neuvidí. 
Alebo si dajme za cieľ každý deň aspoň 5 minút venovať cvičeniu a 
fyzickej aktivite, ktorú možno vykonávať aj za zatvorenými dverami 
vášho bytu. Zoberte do ruky knihu, ktorú ste dostali pred 3 rokmi a od-
vtedy na ňu padá prach, a prečítajte si ju! Každá jedna maličkosť, kto-
rú v terajšej lockdownovej situácii pre seba urobíte, sa počíta!   
 Darmo budeme nadávať na zákaz vychádzania, na nariadenia vlá-
dy, na online vyučovanie. Súčasnú situáciu nezmeníme, a preto by sme 
sa mohli pokúsiť využiť ju aspoň k niečomu pozitívnemu—k osobné-
mu rozvoju, zdravej psychohygiene či rozšíreniu vedmostí.   
 Držme si všetci palce, aby sme to do najbližšieho stretnutia zvlád-
li po zdravotnej, ale i psychickej  stránke!  
 
 
 
P.S.: Ak neviete, akú knihu chytiť do ruky, kontaktujte Magulovú.  
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Beseda s predsedom  
Rady zamestnávateľov  

pre systém duálneho vzdelávania 

 Aj počas dištančného vzdelávania môžeme zažiť zmenu! 
 Dnes sme absolvovali on-line prednášku na tému Vízia v 
podnikaní. Pán Andrej Hutta, predseda Rady zamestnávateľov 
pre systém duálneho vzdelávania, nás zaujímavým spôsobom 
oboznámil s tým, aká je vízia v podnikaní dôležitá. Že kľúčom k 
úspechu je zamerať sa na konkrétnu cieľovú skupinu a urobiť 
všetko preto, aby bola s našimi produktmi spokojná, nebáť sa 
zmeny, určiť si správne hodnoty a správne čiastkové ciele.  
 Táto téma bude nadväzovať na učivo, ktoré budeme prebe-
rať na predmete Ekonomika podniku a pohľad a názor človeka 
z praxe nám pomôže sa lepšie zorientovať v tejto problematike. 
 Veríme, že získané poznatky využijeme v škole pri práci v 
reálnej, ale aj cvičnej firme alebo možno aj v budúcnosti pri za-

trochu inak! 
ONLINE VYČOVANIE  
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POMÁHAME 

 Aj tento rok sa naša škola zapojila 
do verejnej zbierky Liga za duševné 
zdravie SR a žiačky prvého ročníka v 
meste vyzbierali finančný príspevok pre 
ľudí s duševnými poruchami. Všetkým, 
ktorí sa zapojili, srdečne ďakujeme  

 19.11. 2020 sa mala na našej škole konať zbierka Hodina de-
ťom, avšak kvôli pandemickým opatreniam sa tento rok spája-
me za všetky deti na Slovensku len virtuálne.  
 Ak chcete podporiť deti v ohrození a krízových situáciách, 
môžete tak spraviť zaslaním SMS na číslo 800 v hodnote 4 eurá 
alebo online na hodinadetom.sk.  

https://nds.us11.list-manage.com/track/click?u=83bc6d5d2e8ffd3c87a2417c8&id=01a781df86&e=0dbe7597f0
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Dokáž, že ti to skutočne páli!  

Tento vedomostný test ukáže, nakoľko si všestranný! 

TRAIN YOUR BRAIN! 

1. Kto ako prvý na svete oboplával zem?  
A) Vasco da Gama  
B) Amerigo Vespucci  
C) Fernão de Magalhães  
 
 
2. Samčí pohlavný orgán semenných rastlín je...  
A) Tyčinka  
B) Piestik 
C) Okvetný lístok 
 
 
3. Aký typ elektrického náboja má neutrón?  
A) Pozitívny 
B) Negatívny 
C) Žiadny 
 
 
4. Koľko národných parkov sa nachádza na Slovensku?  
A) 8 
B) 9 
C) 10 
 
 
5. Ktorá z týchto chorôb je liečiteľná?  
A)Alzheimerova choroba 
B)Svalová dystrofia 
C)Žiadna z nich  
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6. Koľko hráčov tvorí volejbalové ihrisko?  

A)5 

B)6 

C)7 

 

7. Ktorá vedná disciplína sa zaoberá štúdiom rodokmeňov?  

A)teológia  

B)Genealógia  

C)Genetika 

 

8. Cez ktoré hlavné mesto tečie rieka – Rjeka?  
A)Kyjev  
B)Zagreb  
C)Bukurešt  
 

9. Najväčší ostrov  na svete je... 
A)Madagaskar  
B)Anglicko  
C)Grónsko  
 

10.Čo nepatrí do modrého kontajnera na triedený odpad?  

A)kartónový obal z vajíčok 

B)časopisy 

C)kartóny  
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Koľko trojuholníkov vidíš na obrázku? 

Vidíte 2 trojuholníky. Premiestnite 1 zá-
palku tak, aby ste z týchto 2 trojuholní-

kov dostali 
 4 trojuholníky.  
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Predvčerom došlo k vražde.  

Jeden z piatich kamarátov je vrah a jeden je obeť.  
 
1. Daniel včera bežal maratón s jedným z nevinných kamarátov. 
2. Predtým, než sa Michal presťahoval do mesta uvažoval, že si založí 
farmu v dedine, kde vyrastal. 
3. Jozef je špičkový počítačový konzultant a budúci týždeň pomôže 
Borisovi zostaviť nový počítač. 
4. Vrahovi amputovali minulý mesiac nohu. 
5. Boris a Adam sa prvýkrát stretli pred 6 mesiacmi. 
6. Adam sa drží v ústraní od kedy došlo k zločinu. 
7. Daniel zvykne často piť. 
8. Vrah je Adamov brat. Vyrástli spolu v Bratislave. 

Kto je vrah a kto obeť? 
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Správne odpovede—kvíz: 
1.C 
2. B  
3. C 
4. B 
5.C 
6.B 
7.B 
8. B 
9.C 
10.A 

 
 

Daniel nie je vrah, pretože včera bežal maratón a vieme, že vrahovi 
amputovali nohu (1;4). 
Michal nie je vrah, pretože vrah vyrástol v Bratislave a vieme, že Mi-
chal vyrastal na dedine (2,8). 
Boris nie je vrah, pretože Boris a Adam sa nedávno stretli a vieme, že 
vrah s Adamom vyrastal (5;8). 
Adam nie je vrah, pretože je vrahov brat (8). 
Takže vrahom je Jozef. 
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 AKADEMIK  
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