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Hurá 
leto !!! 



Úvod  

Ahojte naši milí čitatelia, 

sme radi, že si nás vezmete do rúk a začítate sa do nášho časopisu. V tomto školskom roku 
sme tu posledný krát a veríme, že sa zabavíte a dozviete sa zaujímavé infošky. Módnymi 
trendami sa môžete inšpirovať v módnej polícii, ale dozviete sa aj zaujímavé tipy na výlety. 
Prajeme Vám príjemné leto a nezabudnite si dávať na seba  pozor, veľa oddychovať a počas 
horúčav piť veľa tekutín 

 

Vaša redakcia Špecka 

 

Vymaľuj si pekne obrázok 
 
 

 

 



Rozhovor s pani vychovávateľkou Ing. Dankou 
Karlíkovou 

1.Chceli ste vždy pracovať v školstve alebo ste snívali o inom povolaní?  Akými 
zamestnaniami ste si prešli? 
Vždy som chcela pracovať s ľuďmi 
a mať prácu, ktorá nie je stereotypná. 
Pracovala som aj mimo oblasti školstva 
a ako pedagóg som tiež prešla rôznymi 
pracovnými pozíciami na ZŠ aj SŠ – ako 
učiteľ, asistent učiteľa, majster 
odborného výcviku či vychovávateľ.  
Každá práca – či u ž v oblasti školstva 
alebo v inej sfére – mi dala množstvo 
nových skúseností, poznatkov 
a obohatila môj život. 
2. Boli ste vzornou žiačkou? Kde ste 
študovali? 
Bola som veľmi dobrá žiačka a vždy som 
bola vyznamenaná. Študovala som na 
Gymnáziu v Leviciach a potom na SPU 
v Nitre, kde som si po ukončení štúdia 
doplnila aj pedagogické vzdelanie. 
3. Rada pracujete na našej škole? Čo 
Vás na tejto práci najviac baví? 
Na našej škole som veľmi rada a svoju prácu milujem. Najviac ma bavia nové výzvy, pestrosť 
a spätná väzba - keď sa niečo podarí k spokojnosti pedagóga aj žiaka. 
4. Aké máte záľuby?  
Mám veľmi veľa záľub - niektoré sú celoživotné, niektoré sa menia vekom. Veľmi rada čítam, 
počúvam hudbu, športujem, chodím na výlety, pracujem v záhrade, stretávam sa s mojou 
rodinou a priateľmi.  
5. Ktorá kniha Vás naposledy oslovila?  
Naposledy so čítala knihu „Černobyľská modlitba“ od Svetlany Alexijevič - podľa skutočnej 
udalosti. 
6. Akú farbu máte najradšej? Aký máte vzťah k móde? Ste nákupná maniačka?  
Najradšej mám bordovú a fialovú farbu. Móda sa mi páči, sledujem, čo sa nosí, ale za 
nákupnú maniačku sa nepovažujem. Myslím si, že pekná a slušivá vec nemusí byť najnovšia 
„vychytávka“ a že viac záleží na vkuse a sebapoznaní – každému pristane niečo iné. 
7. Ktoré ročné obdobie máte najradšej? A prečo? 
Najradšej mám leto – som vyslovene „letný typ“. Mám rada dlhé teplé letné dni a všetko, čo 
k tomu patrí. Ale páči sa mi aj jar - keď sa príroda prebúdza po zimnom spánku a všetko to 
pekné nás ešte len čaká. 
8. Keby ste mali čarovný prútik, čo by ste v dnešnom svete chceli zmeniť?  



Aby sa ľudskosť vrátila medzi nás. 
9.Ak by ste mali more voľného času, čomu by ste sa chceli venovať, čo nezvyčajné by ste 
chceli skúsiť?  
More voľného času by ma po čase asi nudilo, no možno viac cestovať. 
10. Aké najzaujímavejšie jedlo ste ochutnali? Čo by ste nikdy nezjedli? 
Mám rada pestrú a racionálnu stravu, veľa ovocia a zeleniny. Veľmi mi chutia ryby a to 
najviac čerstvé - pripravené tak, ako to vedia len v prímorských oblastiach. Čo by som 
neochutnala? Desia ma tržnice v Číne so všetkými ich „mňamkami“. 
11. Máte nejaký cestovateľský sen? 
Konkrétny cestovateľský sen nemám, no cestujem veľmi rada a rada spoznávam všetko nové 
a zaujímavé - či už na Slovensku alebo v zahraničí. 
12. Ako plánujete prežiť letné prázdniny? 
Vzhľadom na momentálnu situáciu vo svete bude toto leto trošku iné, ale to vôbec nevadí - na 
Slovensku máme množstvo krásnych lokalít, ktoré stoja za navštívenie. A určite pôjdem do 
Prahy, ktorú navštevujem každý rok. 
13. Máte nejaké životné motto, ktorým sa riadite? 
Veľmi sa mi páči motto: „Nemožné je len jednou z možností“ a často si naň spomeniem. 

Ďakujeme za rozhovor 

Doplň tabuľku: 
Múdra hlavička 

Včera bol: Dnes je: Zajtra bude: 

PONDELOK   
 STREDA  
  NEDEĽA 
Hádanka: Sedem kamarátov spolu býva, päť z nich chodí do práce 
a dvaja doma ležia. Čo je to?......................... 

HORÚCE LETO, STUDENÁ ZIMA. 
PRANOSTIKA, čo znamená??? 

a) Horúce letné dni znamenajú učľapkanú zimu bez poriadneho 
mrazu. 
b) Ak bude počas leta veľmi teplo a slniečko bude páliť, môžeme 
sa chystať na ľadovú a studenú zimu. 



Čo sa dialo v našej škole v mesiaci jún ...  

     1. júna 2020 sa brány školy po ôsmych týždňoch opäť otvorili.  Musíme dodržiavať prísne 
hygienické a bezpečnostné pravidlá, aby sem predišli nákaze korona vírusom, ale tešíme sa, 
že sa po takom dlhom čase môžeme zase vidieť. Máme vytvorené špecifické oddelenia, 
v ktorých sa po celý čas pobytu v škole zdržujeme. Samozrejme, že väčšinu času trávime na 
čerstvom vzduchu, kde si aj precvičujeme učivo a hráme sa. Je nám tu veselo a veríme, že 
čochvíľa sa stretneme aj viacerí a v septembri všetci.  

Návrat do školy 

Špecifické oddelenie v pavilóne číslo3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Už sa nezadržateľne blíži koniec školského roka. Roka, ktorý bol iný, výnimočný, žiaľ nie 
pozitívnym smerom. A tak by sme chceli aj za našu triedu bilancovať. Bol to rok, kedy sme sa museli 
prispôsobiť špecifickej situácií a nájsť spôsoby, ako sa vzdelávať aj v domácom prostredí. Mnohí to 
zvládli bez väčších problémov, majú doma rodičov, ktorú sú ochotní a schopní deťom so vzdelávaním 
pomôcť. Majú potrebnú techniku a novej situácií sa teda dokázali ľahko prispôsobiť. Ale ani žiaci 
z minoritných sociálnych skupín nezaháľali. Z pochopiteľných dôvodov bolo vzdelávanie na diaľku 
obtiažnejšie, nedalo sa veľmi pomýšľať na technické vymoženosti a zručnosti žiakov ani ich rodičov. 
Ale keď sa chce, dá sa (takmer  ) všetko! Aj žiaci zo IV.A sú toho dôkazom. V začiatkoch 
„koronakrízy“ svedomito vypracovávali zadané úlohy a pracovné listy. Neskôr, za veľkej pomoci  
pani Palkovičovej, garantky komunitného centra na Ladislavovom dvore, sme aj v tejto 
komunite dokázali spustiť online vzdelávanie. Veľmi pekne jej chcem ešte raz aj touto cestou 
poďakovať za skvelý, profesionálny, ale aj ľudský prístup, ochotu sa s nami do tohto „experimentu“ 
pustiť a milý, srdečný prístup a porozumenie za každých okolností. Bez jej veľkej zanietenosti by sme 
to iste len ťažko dokázali. A tak sa spolu so mnou, triednou učiteľkou, pustila do obvolávania rodín, 
aby  sme sa dokázali do online vyučovania pustiť. Musím len s potešením skonštatovať, že táto forma 

„Korona vzdelávanie IV.A“ 



vyučovania sa stretla len s pozitívnymi ohlasmi tak detí, ako aj ich rodičov. A tak sme sa každý deň 
prostredníctvom online sveta a obrazoviek mohli po mesiacoch opäť aj vidieť a počuť. Individuálnym 
spôsobom sme si  preopakovali učivá z čítania, matematiky a vecného učenia. Deti vypracovávali 
pracovné listy a zvládli dokonca aj diktát na diaľku! Patrí im veľká pochvala za snahu, aktivitu a aj 
pravidelné zúčastňovanie sa virtuálnych vyučovacích hodín. Som na nich hrdá, ako sa k učeniu aj 
v takejto situácií postavili a boli zodpovední. Teším sa, že učivo nepozabúdali a sú šikovní rovnako, 
ako keď som ich videla v marci posledný krát. Moje ďakujem patrí aj pani Sebechlebskej, sociálnej 
pracovníčke v azylovom dome, ktorá mi tiež bola nápomocná pri distribúcii úloh a pracovných listov 
pre žiaka z tejto lokality. A v neposlednom rade, by som tiež chcela poďakovať vychovávateľom 
z CDR Žitavce, ktorých spolupráca so mnou bola na výbornej, bezproblémovej úrovni. Zaplavili ma 
videami z učenia ďalšieho môjho žiaka. A tak môžem spokojne a s potešením povedať, že aj takýto 
iný, výnimočný, ťažký rok sme zvládli skvelo!   

Mgr. Kristína Nagyová – triedna učiteľka  

V mesiaci jún začal po dlhom čase fungovať aj náš obľúbený školský klub. V zmenených 
podmienkach, dodržiavajúc všetky bezpečnostné opatrenia a v neobvyklom zoskupení detí aj 
pani vychovávateliek.  

Aj náš školský klub je opäť otvorený 

Čo sa však nezmenilo je to, že v školskom klube je vždy veselo a vládne v ňom príjemná 
uvoľnená atmosféra.  Kreslíme, športujeme, spievame, relaxujeme, hráme sa obľúbené hry 
a podľa toho, ako nám praje počasie - trávime veľa času vonku alebo v našej krásnej novej 
športovo – relaxačnej miestnosti. 
Každý deň je iný a zaujímavý, takže popoludnie uplynie veľmi rýchlo a ani sa nenazdáme 
a pri bráne už čakajú rodičia. Je nám spolu tak dobre, že niekedy sa nám ani nechce ísť 
domov a tešíme sa vždy na druhý deň do školy aj do nášho klubu. 

Ing. Danica Karlíková 

   

   



     Všetci sme si museli zvyknúť na výnimočnú situáciu, naším 
detičkám   a ich obetavým rodičom sa to naozaj darí, navzájom 
komunikujeme prostredníctvom aplikácie WhatsApp, SMS alebo 
mailom. Deti dostávajú hlavne PL na rozvoj komunikácie, 
grafomotoriky, počúvajú hudbu, spolu so svojimi maminami varia. 
Okrem toho veľa relaxujú a užívajú si lúče letného slniečka, čo je 
v tomto období tiež veľmi dôležité pre imunitu a zdravie. Rodičia 
odosielajú fotky vypracovaných PL  a našich školákov. Dúfame, 
že sa čoskoro uvidíme a ďakujeme rodičom že to takto super 
zvládajú.   Držíme si navzájom palce!   

Aj žiaci IV. C triedy sú domškoláci... 

    
 
 
 
 
 

S úsmevom na tvári sme 1. júna privítali našich 
škôlkarov po takmer troch mesiacoch “korona 
prázdnin”. Na naše veľké prekvapenie nás naši 
škôlkari privítali s veľkou radosťou, nadšením, 
dobrou náladou a úsmevom na tvári. 

Hurá škôlka volá 

Ešte väčšiu radosť im vyčaril náš krásny 
vynovený areál materskej školy. Krásne 
zrekonštruovaný drevený altánok s príjemným 
posedením nám počas týchto dní, kedy trávime čo 
najviac času vonku, slúži na príjemný relax 
v krásnych slnečných dňoch. 
Najväčšiu radosť však deťom robí naša nová hojdačka HOJDALKA, ktorú nám sponzorsky 
zakúpili pán Dušan Kmeť- Autoslovakia a kozmetický salón Erika S. makeup style,  
ktorým sa touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať hlavne za naše detičky. ĎAKUJEME 
  
      Veríme, že v takejto dobrej nálade a hlavne v zdraví ukončíme spolu tento školský rok.  
Naším budúcim prváčikom želáme veľa úspechov v školských laviciach, nech sa im vo 
všetkom darí   



     Všetkým deťom, žiakom, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom a vedeniu 
našej školy prajeme krásne prežitie letných prázdnin, hlavne veľa zdravíčka, oddychu, 
zábavy, krásnych slnečných dní a veríme, že sa všetci spolu v zdraví v septembri stretneme.   

Krásne leto priatelia  

   

       

 
Žiaci z PrŠ pracovali ako včeličky aj v mesiaci jún. Zdokonaľovali sa 
v svojich kuchárskych schopnostiach, kde popustili uzdu svojej 
kreativite. Pracovali v záhradke, kde bolo veľa roboty s burinou, 
keďže nám tak výdatne napršalo. Všetci boli pracovití, usilovní 
a môžu si užívať letné prázdniny 

Aj žiaci z praktickej školy sa vzdelávajú 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     



O Spoločnosti  Downovho syndrómu sme už písali v našom 
časopise Špecko. Vydávajú časopis Slnečnica, kde uverejnili 
článok  týkajúci sa našich žiakov a školy. Veľmi pekne im za to 
ďakujeme a odkazujeme, že nás to nesmierne potešilo. 

Napísali o nás.... 

Konkrétne príspevky si môžete prečítať priamo v časopise 
a bližšie informácie o spoločnosti na https://downovsyndrom.sk/. 
 

„Samko a jeho spolužiaci a kamaráti, Maťko, Kubko a Dávidko ďakujú zo ❤ svojej 
Špeciálnej škole v Leviciach za ďalší krásny, aj keď skrátený školský rok. 

Bolo super. Naučili sme sa celú abecedu. Vieme konečne čítať obľúbené knižky  a dokonca 
vieme už aj sčítavať  a odčítavať. A k tomu aj veľa ďalších užitočných vecí, ktoré sa nám v 

živote zídu. 
Ďakujeme hlavne pani učiteľke Táničke Ģáfrikovej a našej asistentke Ivanke za všetko, čo 

pre nás robia  a už sa tešíme na september ❤. “ 

 (časopis Slnečnica) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Počas mimoriadneho školského voľna niektoré naše deti oslavovali aj svoje sviatky. Za 
bežných okolností – keď chodíme do školy – na deti nikdy nezabudneme a každému, kto má 
sviatok, pani učiteľky, pani vychovávateľky a ostatné deti vždy zablahoželajú a nechýbajú ani 
malé darčeky. V našom školskom internáte deťom vždy pripravíme aj malú oslavu, na ktorú 
sa všetci veľmi tešia – oslávenci aj gratulanti. 

Aj narodeniny a meniny sme oslavovali doma 

V júni si pripomenuli svoj sviatok aj Izabelka a Fatmuška. Izka mala narodeniny – dovŕšila 6 
rokov a Fatmuška oslávila meniny.  
Doma im obom pripravili krásnu oslavu, ktorú si obe náležite užili a že bolo naozaj veselo, 
o tom svedčia aj tieto vydarené fotografie. Ďakujeme a pripájame sa ku gratulantom.  

Ing. Danica Karlíková 

https://downovsyndrom.sk/�


   

Prvý júnový deň tradične oslavujeme u nás Medzinárodný deň detí a to už od roku 1952. 
Počas bežného školského vyučovania pripravujeme v tento deň pre 
deti množstvo spoločenských a športových aktivít 

Ako sme oslávili Medzinárodný deň detí 

Keďže väčšina detí je kvôli „koronaprázdninám“ stále doma, 
prebehli oslavy MDD v domácom prostredí. Ale to neznamená, že 
by deti boli o niečo ukrátené. Svedčia o tom aj fotografie, ktoré 
nám poslali naše deti z CDR v Seredi, kde prežili nádherný deň. 
Pre deti bolo pripravené množstvo atrakcií a súťaží. Pretekalo sa 
v rôznych športových disciplínach – hádzanie šípok na terč, beh, 
kolobežkovanie, hádzanie loptičiek do terča a do vedierka, beh vo 
vreci ... Veľmi atraktívnou bola aj súťaž  v pečení čokoládového koláča, kde skupina našich 
detí na čele s Fatmuškou a Izabelkou, ktoré bojovali zo všetkých síl, získala prvé miesto a za 
odmenu im bol udelený Rád zlatej varešky. 
Veľkým prekvapením pre deti bol príchod ich obľúbených postavičiek a keď sa v bráne 
zjavila Elza, Olaf, Anna, Mickey Mouse a Spider - Man, deti nechceli veriť vlastným očiam. 
Všetci sa ich chceli dotknúť a fotili sa s nimi na pamiatku. 
Deti prežili nádherný deň a my máme z toho veľkú radosť. Ďakujeme aj pani 
vychovávateľkám, ktoré nám tento deň priblížili prostredníctvom krásnych fotografií. 

Ing. Danica Karlíková 

  

 

 

 

 

... moje kuchárske umenie bolo konečne ocenené ... 



 

 
V našom časopise Špecko sme Vás vyzvali na súťažnú aktivitu „Čo najradšej robím počas 
KORONY“. Vašou úlohou bolo posielať všetko, čo súviselo s koronaaktivitami. Musíme Vás 
pochváliť, že ste boli veľmi originálni a kreatívni. Po dlhom uvažovaní trojčlennej poroty 
(pani učiteľka Mirka, pani učiteľka Mária a pani zástupkyňa Adrika) sme rozhodli 
nasledovne: 
                                                  Kolektív:  
                                          1. miesto - Výzva č. 1: II.A 
                                          2. miesto - Výzva č. 6: Škôlkari 
                                          3. miesto - Výzva č. 8: Praktická škola 
 
                                                            Jednotlivci: 
                                                             1. miesto - Výzva č. 2 : Fatmuška (škôlka) 
                                                             2. miesto - výzva č. 3 : Lacko Müller (praktická škola) 
                                                             2. miesto - Výzva č. 5 : Izka (škôlka) 
                                                             3. miesto - Výzva č. 4 : Dávidko (škôlka) 
                                                             3. miesto - Výzva č. 7 : Vaneska ( škola) 
 
 

                      SRDEČNE GRATULUJEME 
                                           VÍŤAZOM 
Ceny si deti a žiaci prevezmú v septembri v novom školskom roku 2020/2021  



Módna polícia 
Módna polícia v školskom klube 

      S tou internátnou módnou políciou naozaj nie sú žarty. Tak predstavte si, čo sa stalo 
v mesiaci jún. 
     Všetci vieme, že náš školský internát je zatvorený, že módni policajti sú na služobných 
cestách a v minulom čísle sme písali tiež o tom, že urobili „prepadovku“ v Seredi, Bratislave 
aj v Leviciach. No nachytať sa im nikoho nepodarilo a všetci „prepadnutí“ obstáli excelentne.  
Tento neúspech ich ešte viac „nakopol“ a dohnal ich k zúfalému činu – bez ohlásenia vtrhli do 
nášho školského klubu a začali si fotiť nič netušiacich „klubistov“ – Alicku, Dávidka 
a Maťka. Ale tí – hoci ich to spočiatku prekvapilo – sa veru nezľakli a bez najmenšieho 
zaváhania sa smelo postavili pred fotoaparát. Povzbudzovali sa navzájom ako správna partia, 
zapózovali individuálne aj všetci spolu. 
A ako to dopadlo? Veď posúďte sami - tak ako vždy – bezchybne. Módnej polícii jej zámer 
veru nevyšiel. Zostáva len veriť, že im to nepokazí letné prázdniny a že v septembri v plnej 
sile, oddýchnutí a zrelaxovaní nastúpia opäť do práce. Už sa na nich veľmi tešíme. 

Ing. Danica Karlíková a deti zo školského klubu 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaujímavosti na Slovensku – tipy na výlet 
Kam chceš ísť cez prázdniny? 

Orloj zo Starej Bystrice 
Je najväčším orlojom na Slovensku. Celá zostava 
predstavuje Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku 
Slovenka. Po stranách sú busty kniežaťa Pribinu, 
kráľa Svätopluka, Antona Bernoláka, Ľudovíta Štúra, 
Milana Rastislava Štefánika a Andreja Hlinku. Ako 
jediný ukazuje na celom svete pravý slnečný čas. 

Múzeum vodného mlynárstva v Kolárove 
Plávajúci vodný mlyn je na Dunaji neďaleko mestečka Kolárovo. 
Most pre peších s celodrevenou zastrešenou konštrukciou patrí 
medzi najdlhšie drevené mosty v Európe. Má dĺžku 86 metrov. 
V mlyne sa nachádza múzeum vodného mlynárstva. 
 

Drevené kostolíky bez jediného klinca 
Na východnom Slovensku sa nachádzajú unikátne drevené kostoly. 
Celé sú z dreva a ich stavitelia nesmeli použiť klince. Na Slovensku 
ich bolo 300, ale v súčasnosti je ich 27 a sú zapísané medzi kultúrne 
pamiatky. Sú napríklad v Hronseku, ruskej Bystrej alebo v Kežmarku.  

Hvezdáreň v Hurbanove 
Je to najstaršia hvezdáreň na Slovensku. 
O jej vznik sa zaslúžil Mikuláš Konkoly-Thege. Ak chceš zažiť 
nočnú oblohu na obed, toto 
je dobrý tip na výlet. 
 

Kremnická mincovňa 
Je najdlhšie fungujúci podnik na svete. V roku 1328 
založil Karol Róbert z Anjou (čítaj anžú) mesto aj 
mincovňu. Najdlhšie na celom svete razí nepretržite 
mince a  medaily až dodnes. 

Cez potok chodia vlakom 
Túto zaujímavosť nájdete pri obci Vígľaš neďaleko Zvolena. 
Netradičný most majú v dedine od 50.rokov minulého storočia. 
Voľakedy cez netradičný vagón prechádzali obyvatelia ponad 
potok Slatina, teraz ho používajú zriedkavejšie. 
Vulkanický čadičový kameňopád 
Šomoška 

Asi 9 metrov vysoký kamenný vodopád situovaný pod hradom 
Šomoška patrí jednoznačne k najpôsobivejším prírodným výtvorom na 
Slovensku. Vznikol pred asi štyrmi miliónmi rokov stuhnutím lávy. 

 (informácie z knihy: Moja malá kniha o Slovensku + internet) 



Tajnička 
Som tvoj kamarát. Popod teba, ponad teba, popod teba, ponad teba 

prešvihnem sa rád. Čo je to? Odpoveď nájdeš v tajničke. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
        

        
        
        
       

 
1. plod ihličnatých stromov                 5. má meniny 24.12. 
2. rozprávková bytosť žijúca v lese     6. čo prší z mrakov? 
3. rybie vajíčko                                    7. vodná rastlina 
4. beznohý plaz („sss“)                        8. mama a ....... 

1.............. 
Priraď správne názov poľných rastlín 

2.............. 
3............... 
4...............  
(ovos, raž, pšenica, jačmeň) 

 

 

Čo k letu patrí? Správne zakrúžkuj 

 
 



Maľované čítanie 
Pomaly sa blíži koniec školského roka. Všetky sa už tešia  
 

na prázdniny. Ja pôjdem na prázdniny k  a       . 
 

Bývajú na dedine v maličkom domčeku. Pocestujem k nim . Už sa  
    
veľmi teším. S deduškom pôjdeme chytať     a zbierať    .  

 
Zoberieme so sebou aj   Dunča. Babička isto upečie chutné 

 
koláče so  lekvárom. S kamarátmi sa budeme hrať s  
 
a kúpať v neďalekom jazere. 

OTÁZKY 
1.Prečo sa tešia všetky deti? 
........................................................................................................................................ 
2.Ku komu pôjdem na prázdniny? 
........................................................................................................................................ 
3. Zakrúžkuj správnu odpoveď. 
Babička s deduškom bývajú: 
a) v meste 
b) na dedine 
c) pri rieke  
Cestovať budem: 
a) autobusom 
b) autom 
c) vlakom 
Deduškov pes sa volá: 
a) Dunčo 
b) Lapaj 
c) Rexík 
4. Čo budem s deduškom robiť? 
................................................................................................................................... 
5. Čo budem robiť s kamarátmi? 
................................................................................................................ 

 ( z knihy: Hravé čítanie s porozumením pre deti – Eva Kollerová) 
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