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EDITORIÁL 

Milí čitatelia,


po náročnom predchádzajúcom školskom roku sa opäť všetci stretávame v našich školských 
laviciach.  


Počas dvojmesačných letných prázdnin ste si určite všetci oddýchli, načerpali nové

sily a elán na nasledujúce mesiace. 


V decembrovom čísle časopisu OSKAR sme si pre Vás pripravili niekoľko zaujímavých príspevkov 
a som si stá, že Vás obsah rozhodne nesklame.

 


Mgr. Henrieta Chrzanová
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TO „NAJ“ NA NAŠEJ PLANÉTE 

Prečítajte si spolu s nami zaujímavosti o našej planéte a rozšírte si tak obzor svojich vedomostí o nové 
informácie, ktorými možno raz zabodujete na hodinách geografie. 

1. NAJVYŠŠIA NAMERANÁ TEPLOTA 
Najvyššia teplota na Zemi bola nameraná 13. septembra 1922 na mieste El Azizia 
v Líbyi a dosahovala 57, 7 °C. 

2. NAJNIŽŠIA NAMERANÁ TEPLOTA 
Najnižšia teplota na Zemi bola nameraná 21. júla 1983 na mieste Vostok v 
Antarktíde a dosahovala –89, 2 °C. 
 

3. NAJVÄČŠIA PÚŠŤ 
Najväčšou púšťou na Zemi je Sahara v severnej 
Afrike. Jej rozloha je 7 820 000 km2. 

4. NAJVÄČŠÍ OSTROV 
Je ním Grónsko v Dánsku, s rozlohou 2 130 750 
km2. 

5. NAJVYŠŠIE VODOPÁDY 
Najvyššie vodopády na svete sú Anjelské 
vodopády vo Venezuele. Sú vysoké 979 metrov. 

6. NAJSILNEJŠIE ZEMETRASENIE 
Najsilnejšie zemetrasenie v histórii bolo zaznamenané v roku 1960 blízko pobrežia Chile. Malo silu 9,6° 
Richterovej stupnice a zasiahlo aj miesta vzdialené na 1600 kilometrov. 

7. NAJVÄČŠIA SOPKA 
Najväčšou sopkou na Zemi je havajská Mauna Loa. Tiahne sa v dĺžke 15,2 kilometra. 

8. NAJVYŠŠÍ BOD NA ZEMI 
Vrch Mount Everest, vysoký 8 848 metrov nad morom. 

9. NAJNIŽŠÍ BOD 
Najnižšie položeným suchým miestom na Zemi je pobrežie Mŕtveho mora v Izraeli – 418 m pod hl. mora. 

10. NAJHLBŠIE MIESTO 
Najhlbším miestom na Zemi je Mariánska priekopa v Tichom oceáne. 
Hlboká je 11 kilometrov. 

11. NAJVĀČŠÍ KAŇON 
Najväčším kaňonom na Zemi je Grand Canyon v USA, dlhý 446 
kilometrov. V porovnaní s Valles Marineris na Marse, dlhým 4 800 
kilometrov a hlbokým 8 kilometrov, je to však drobec. 

           Matúš Chrzan, 7.A 
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    EXKLUZÍVNE! 


Počas októbra sme si posvietili na novú pani učiteľku anglického jazyka Mgr. Vanesu 

Jandovú a učiteľa dejepisu a výtvarnej výchovy Mgr. Petra Jankoviča. Prečítajte si zaujímavé 

rozhovory, v ktorých sa dozviete možno prekvapujúce informácie. Touto cestou by sme sa pani 

učiteľke a pánovi učiteľovi chceli poďakovať za príjemne strávený čas a ochotu odpovedať na 

otázky, ktoré sa týkajú aj ich súkromného života.  

       Mgr. Henrieta Chrzanová a žiaci z krúžku Nápadníček 

Mgr. Vanesa Jandová
1. Prišli ste na našu školu hneď po ukončení štúdia, ako sa u nás cítite, zvykli ste si na novú prácu, žiakov a 

kolektív?  

Na novú prácu si ešte zvykám, škola a kolektív sa mi páčia.  

2. Chceli ste byť vždy učiteľkou? Ak áno, čo vás k tomu viedlo? 

Nie, nechcela. Začala som o tejto profesii premýšľať až na druhom stupni vysokej školy, keď som si k 

môjmu študijnému odboru pridala aj doplnkové pedagogické štúdium. 

3.Počas práce učíte skvelých žiakov, čomu sa venujete vo voľnom čase?  
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Vo voľnom čase najradšej počúvam hudbu, pozerám seriály a venujem sa môjmu psíkovi Bonymu. 

Taktiež mám veľmi rada literatúru, hoci na čítanie si už málokedy nájdem čas. 

4. Čo by ste nám o sebe ešte prezradili? 

Som veľký introvert, takže väčšinu môjho času trávim doma, kde sa venujem už spomínaním aktivitám.  

VANESKINE NAJ 

Jedlo: zjem skoro všetko, ale obzvlášť mám rada to nezdravé   

Farba: čierna a ružová 

Film: Stoker (2013) 

Šport: basketbal alebo florbal 

Mesto: Tokyo 

Zviera: mám rada skoro všetky zvieratká 

Znamenie: býk   

Kniha: Mlčanie jahniat od Thomasa Harrisa 

Kapela: veľmi veľa na vymenovanie, napr. Guns n Roses, Exo, Bts, ale aj taký Elán 

Spevák: Lady Gaga, Björk, Fka Twigs, Halsey, Lana del Rey 

Rozprávka z detstva: Cesta do fantázie (doteraz moja obľúbená) 

Mgr. Peter Jankovič

1. Prišli ste na našu školu hneď po ukončení štúdia, nedávno ubehol rok, odkedy tu s nami ste, preto 

predpokladáme, že sa vám tu páči. Povedzte nám však, ako vnímate svoje začiatky? 

 Áno, do učiteľskej praxe som nastúpil hneď po skončení vysokej školy. Za ten rok sa udialo mnoho 

vecí. Ale moje začiatky v učiteľskom povolaní boli pre mňa určite zaujímavou a príjemnou skúsenosťou aj 

vďaka žiakom a skvelým kolegom, ktorí mi boli vždy ochotní pomôcť.   

 

2. Vždy ste sa chceli stať učiteľom, alebo ste túžili aj po inom povolaní? 
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 Nie, nebolo to vždy tak. Pre učiteľské povolanie som sa rozhodol až pred mojím nástupom na vysokú 

školu. V tom čase som sa rozhodoval medzi viacerými možnosťami. Rozmýšľal som prevažne nad štúdiom 

grafiky, ale nakoniec som sa rozhodol pre učiteľstvo. 

3. Čo rád robíte okrem toho, že učíte tak skvelých žiakov? Aké máte záľuby? 

 Vo svojom voľnom čase si väčšinou rád pozriem dobrý film alebo seriál, prečítam knihu, často si 

aj rekreačne zašportujem alebo idem na turistiku. 

PETROVE NAJ 

Jedlo: steak   

Farba: čierna  

Film: Pán prsteňov 

Šport: futbal  

Auto: Mercedes 

Mesto: Tokyo 

Zviera: pes 

Znamenie: baran 

Kniha: Harry Potter 

Kapela: Rammstein  

Spevák: Kurt Cobain 

Obľúbený citát: „Ten, kto nikdy neurobil chybu, nikdy nič nové neskúsil.“ Albert Einstein 

EXKLUZÍVNE

ZŠ TOMÁŠOV 2022/2023 
  7



ČASOPIS OSKAR  

DEŇ JABLKA 

21. október 

Do košíka v obchode si ich vkladáme tak často, až ich považujeme za samozrejmosť v regáloch. Jablká sú 

typickým slovenským jesenným ovocím, a aj preto si ich vieme vychutnať na sto spôsobov – surové, ako 

súčasť ovocných šalátov, ale obľúbené sú aj jablkové koláče alebo kvalitné džúsy či mušty.               

Sladučkú chuť červených jabĺk, ale aj charakteristickú kyslosť zelených odrôd, sme si pripomenuli na našej 

škole vďaka Medzinárodnému dňu jablka. Tento deň každoročne pripadá na 21. októbra a potvrdzuje, že jablká 

sú od nepamäti dôležitou súčasťou nášho jedálnička. Jablone nájdeme azda v každej slovenskej záhrade a sú 

symbolom nášho ovocinárstva. 

 Naša škola sa na tento deň poriadne pripravila. 

 Hneď ráno pri vstupe do školy každý žiak a učiteľ dostal krásne červené jablčko. Žiaci prichádzali do 

školy a so sebou prinášali rôzne jablkové dobroty - jablkové koláče, muffiny, bábovky, džúsy, jablkové 

sladkosti a hlavne jablká. Zvláštnosťou tohto dňa bola aj súťaž o najväčšie jablko. Počas prestávok  sa žiaci 

občerstvovali dobrotami, ktorých bolo v každej triede neúrekom. Medzitým sa vyzbierali v každej triede 

najväčšie jablká, ale rozhodovanie bolo naozaj ťažké.  

Na prvom stupni priniesol najväčšie jablko Zahar Vaskovets z 2.B a najmenšie jablko Adrianka Gačová z 3.B. 
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Na druhom stupni priniesla najväčšie jablko Dominika Langerová zo 7.A a najmenšie jabĺčko priniesol Márk 

Flóra z 8.A 
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Pýcha obce Tomášov 

Do obce Tomášov približne pred 100 rokmi priniesli požiarnici tri platany z Maďarska. Zachoval sa však len jeden 
z nich. Dnes je to najväčší platan v obci a určite i v okolí. To, že dokázal prežiť na takomto mieste, je symbolom 
jeho životaschopnosti. Aj napriek mnohým rekonštrukčným prácam v obci bol platan s korunou v tvare trojlístka 
vždy uchránený ako pýcha obce. Priamo pri ňom sa nachádza kultúrny dom, pri rôznych podujatiach sa tu stretávajú 
miestni obyvatelia a v tieni oddychujú turisti.  

 

Základná škola v Tomášove nominovala do ankety Strom roka 2022 tomášovský platan, ktorý rastie pri kultúrnom 
dome. Tomášovský platan síce nevyhral, ale umiestnil sa medzi finalistami a získal 5. miesto. Nebola to však jediná 
výhra. Nadácia Ekopolis vyhlásila aj ďalšiu súťaž, ktorá súvisela so stromami vo finále. Zapojilo sa 55 škôl a naša 
škola sa umiestnila na krásnom 2. mieste v kategórii za hlasovanie a aktivity počas ankety strom roka, čím sme si 
vyslúžili Cenu Nadácie Ekopolis.  
A nemôžeme opomenúť ani víťaza. V ankete strom roka sa stal víťazom strom z Lozorna, 700-ročný dub. 
Gratulujeme!  

            Rebeka Hegedüs, 5.B 
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CHRISTMAS CELEBRATIONS IN THE UK  

 

Christmas Eve - December 24th 
In England less emphasis is placed on Christmas Eve than in other countries, much more is made of 
Christmas Day and Boxing Day. Carol singing, midnight church services and going out to the pub are some 
of the activities that many families enjoy. 

Nighttime on Christmas Eve though is a very exciting time for young children. It is the time when Santa or 
Father Christmas comes. They hang up their stockings and go to sleep. Santa and his elves make all the 
toys for Christmas in his home in Greenland. On Christmas Eve he piles all of the toys onto his sleigh and 
rides across the sky with his 9 reindeer (Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner (or it may 
be Donder), Blitzen and of course ... Rudolf!). The most famous one is Rudolf: who is always the one at 
the front, to lead the way with his red nose. In the morning when the children wake up, they open their 
stocking presents. Traditionally on Christmas Eve mince pies and sherry (or milk) are left out for Santa and 
nowadays carrots are left for his reindeer. Most children are in bed way before midnight waiting for Santa 
to visit. 

Christmas Day 
The origins of the now traditional Christmas Celebration, distinct from earlier pagan winter holidays, date 
to sixth century England. By the middle ages, it was a well-established important holiday, with traditional 
customs, music and feasting all its own. Customs from pre-Christian days were incorporated into the 
Celebrations, and many remain. 

However in 1647, the English parliament passed a law that made Christmas illegal, all festivities were 
banned by the Puritan leader Oliver Cromwell, who considered feasting and revelry on what was supposed 
to be a holy day to be immoral. The ban was lifted only when Cromwell lost power in 1660. 
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In Britain, the Holy Days and Fasting Days Act of 1551 (which has not yet been repealed) states that every 
citizen must attend a Christian church service on Christmas Day and must not use any kind of vehicle to 
get to the service. There are many Britons who break this law every year. The law may have been intended 
to encourage humility by forcing even the wealthy to attend the church on foot, or perhaps it was simply to 
avoid the traffic and parking crush that universal attendance would otherwise have brought about. 

Later, during Queen Victoria's reign, Christmas became a time for gift giving, and a special season for 
children. 

Nowadays the average family gets out of bed just before 8am and is ready to start opening presents by 
8.19am. Once the wrapping paper has been torn off all the presents, the family sits down to breakfast at 
9.02am, but not before they have tucked into a bit of chocolate at 8.39am. 

13 per cent of families always attend church on Christmas Day. 

Dinner is finally served at 3.24pm, with 85 per cent of people enjoying the traditional turkey with all the 
trimmings. 

All that food and drink means the first person falls asleep at around 4.58pm, with dad being the leader in 
losing the "staying awake" battle. Almost half of those who do nod off end up annoying the others with 
their loud snoring. For those who manage to stay awake, family board games are brought out at 5.46pm. 

38 per cent of families think that spending time with the family is the best thing about Christmas Day. 

And lights out? 11.39pm. 

One Christmas ritual not drawn from an ancient tradition is the British monarch's broadcast on Christmas 
day. The tradition began in 1932 when King George V read a special speech written by Rudyard Kipling. 
The broadcast was an enormous success. It began, "I speak now from my home and from my heart, to you 
all...". 

Boxing Day -  December 26th 

In England Boxing Day celebrated on December 26th, is traditionally a time to give gifts to tradesmen, 
servants, and friends. 

It originated in medieval times, when every priest was supposed to empty the alms box of his church and 
distribute gifts to the poor. Wealthy people indulged in huge Christmas feasts, and when they were 
finished, packed up the remains of feasts in boxes and gave them out to their servants. It didn't become 
widely celebrated though until Victorian England. 
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for grades 1. - 4. 

    
  The winner wins this English book and a useful pen:   

             

ZŠ TOMÁŠOV 2022/2023 
  13



ČASOPIS OSKAR  

for grades 5. - 9. 

The winner wins this good-looking notebook and a useful pen:  
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Európsky deň jazykov 2022 

 

Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov vyhlásila 26. september za Európsky deň 

jazykov, ktorý si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých podujatí, 

súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní alebo športových podujatí.

Na našej škole sme si tento deň uctili v stredu, 28. septembra počas prvej až tretej vyučovacej hodiny. 

Žiakov ráno privítali na chodbách školy už pripravené brožúrky s názvom Cesta naprieč európskymi jazykmi  o 

všetkých európskych jazykoch. Táto brožúra sprevádza kamošku Laru na ceste za poznaním rôznych jazykov, 

ktorými sa hovorí na celom kontinente. 
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1. STUPEŇ

Na prvom stupni sa každá trieda venovala rôznym činnostiam. Trieda 1.A sa zoznamovala s Českom 

pomocou zábavných a hravých aktivít. Podobne, trieda 1.B sa zoznamovala s Poľskom, hlavne pomocou 

rozprávky Lolek a Bolek. Trieda 2.A vytvárala obrázkový slovník a 2.B vyrobila strom jazykov. Trieda 3.A sa 

naučila slovensko-maďarskú pesničku a vyrobila pexeso. Trieda 3.B tiež vyrábala obrázkový slovník a hrali sa 

s abecedou. Trieda 4.A vyrobila viacero plagátov v rôznych jazykoch. Trieda 4.B sa zoznamovala sp 

susediacimi krajinami Slovenska a precvičovala pozdravy v ich jazykoch. Na záver si nacvičili a predviedli 

maďarskú pesničku. Súdiac podľa úsmevov žiakov, naplánované a realizované aktivity boli veľmi úspešné. 

2. STUPEŇ 

Na druhom stupni sa triedy venovali online kvízom zameraným na cudzie jazyky, a tiež pracovali na 

plagáte o vybranej krajine. Toto virtuálne cestovanie bolo veľmi dôležité, pretože  triedy medzi sebou súťažili 

vo vytvorení čo najzaujímavejšieho plagátu o cestovaní do vybranej európskej krajiny. Obsah nebol pevne 

určený, boli dané len odporúčania, ale žiaci sa ich našťastie nedržali, preto vznikli naozaj jedinečné a veľmi 

pekné plagáty.  

VÝSLEDOK

Po skončení tretej vyučovacej hodiny boli všetky vytvorené plagáty umiestnené na školskej chodbe, kde 

sme ich všetci mohli na jednom mieste obdivovať. Treba skonštatovať, že súťaž o najzaujímavejší plagát 

dopadla nad očakávania dobre, preto hodnotiaci žiaci aj učitelia mali neľahkú úlohu v určovaní poradia. Všetky 

plagáty by si zaslúžili prvé miesto, pretože výsledný rebríček je veľmi tesný.  

Tretie najlepšie hodnotenie získala trieda 7.B s plagátom o Nemecku.  

Druhé najlepšie hodnotenie získala trieda 6.A s plagátom o Maďarsku.  

Najlepšie hodnotenie získala trieda 5.A s plagátom o Írsku. Žiaci 5.A získali sladkú aj užitočnú odmenu od pani 

riaditeľky. 

                  Ing. Lili Takáts 
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Lucia Csenkeyová, 6.A  

Ráno sme prišli do školy a chýbali nám dve lavice. Pomyslela som si, kde si všetci sadnú? Potom sme si 

pripravili veci, kým prišli ostatní. Chalani nakreslili maďarskú vlajku na celú tabuľu. Potom už prišli aj ostatní, 

tak sme si všetci pripravili informácie. Keď prišla pani triedna učiteľka, videli sme, že nesie veľký plagát, preto 

sme spojili tri lavice a pustili sme sa do práce.  

                              

Jeden urobil nadpis a ôsmi ho vyfarbovali. Chalani a niektoré dievčatá vystrihovali obrázky. Kým sme 

vyrábali nadpis, pani učiteľka vytriedila obrázky, ktoré môžeme použiť. Postupne sme začali nalepovať 

obrázky, nalepili sme skoro všetky, len tri sme nestihli do prestávky.  

Niektorí chalani boli nahnevaní, že tam nie je ani jeden futbalista, chceli ho tam nalepiť, preto sme zo 

stola rýchlo zobrali všetky lepidlá, aby sme im v tom zabránili. Práve vtedy, keď sme už mali takmer všetko 

hotové zazvonilo, ale našli sme ešte jeden obrázok, ktorý bol veľmi dôležitý: o rubikovej kocke.  

Na ďaľší deň v školskom rozhlase vyhlásili výsledky. Mali sme slovenčinu. Zrazu sme počuli 6.A. -  druhé 

miesto, začali sme výskať od radosti, tak sme sa tešili. Pani učiteľka Staňová nám pogratulovala a potom na 

prestávke nám gratulovali ďalší učitelia. Príprava tohto plagátu sa mi veľmi páčila, aj spolupráca bola dobrá.  
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Viktória Kotvasová 7.A   

Dňa 28.9.2022 sme počas troch vyučovacích hodín oslavovali Európsky deň jazykov. Na prvej hodine sme 

spoločne na interaktívnej tabuli robili rôzne kvízy. Na druhej a tretej vyučovacej hodine sme cestovali po našej 

krajine, Rakúsku, a vyrobili o ňom plagát. Následne počas šiestej vyučovacej hodiny predseda a podpredseda z 

každej triedy hodnotili plagáty a vybrali tri najzaujímavejšie. Aj keď naša trieda teraz nevyhrala, podľa mňa to 

bol super deň, kedy sme sa mohli toho vela naučiť. 

 

Diana Vaššová, Larisa Szabóová, 6.B 

Projekt  o Ukrajine bol náročný. Na prvej hodine sme zisťovali, či máme všetky potrebné 
informácie a pomôcky, dohadovali sme sa, čo do nášho projektu zahrnieme.  

Na druhej hodine sme na našom projekte začali pracovať. Keď sme mali napísaný 
nadpis, začali sme pracovať na grafike. Zatiaľ, čo naša spolužiačka kreslila Volodymyra 
Zelenského ako ženu.Na tretej hodine sme si zapisovali informácie o Ukrajine. Nakoniec sme 
sa rozhodli, že Volodymyra Zelenského ako ženu tam nedáme. Nakoniec nám náš ukrajinský 
spolužiak pomohol napísať ukrajinskú abecedu. 

Myslíme, že sa nám náš projekt podaril, aj napriek tomu, že sme nevyhrali. 
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Exkurzia v Národnej Banke Slovenska a v Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti 
Dňa 14.10.2022 sme mali exkurziu. Ako prvú sme navštívili sme Národnú Banku Slovenska, kde nám nás 

sprievodca rozprával o minulosti eura a ako vzniklo. Ďalej o vzniku Slovenska a o našom pridaní sa do 

Európskej únie. Dozvedeli sme sa tiež, ako sme prijali na Slovensku euro ako našu menu. Nemenej zaujímavé 

bolo aj diskusia o tom, ako najlepšie ušetriť a čo je najdôležitejšie na kúpenie. Rozprával nám o tom ako 

rozpoznať falošne peniaze. Na záver sme si mohli vyraziť vlastnú mincu! 

Neskôr sme išli do Vodárenského múzea. Tam sme sa v rámci interaktívnej prednášky a výstavy dozvedeli, ako 

sa dostane pitná voda do našich kohútikov. Videli sme, ako je štrkopiesok schopný očistiť zakalenú vodu a 

dozvedeli sme sa, že na Žitnom ostrove vrstva štrkopiesku, cez ktorú sa filtruje naša pitná voda je miestami aj 

300 metrov hrubá. Tiež sme počuli, že vodojemy sa často nachádzajú pod zemou, nemáme ich len vo forme 

hydroglóbu. 

 

Nela Lajstríková, 8.A a Ing. Lili  Takáts
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Lili Takáts

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku 

Dňa 10. novembra 2022 sme zorganizovali školské kolo Olympiády anglického jazyka. Otvorili sme 2 

kategórie. Som veľmi rada, že v oboch kategóriách súťažili až 20 žiaci. 

Olympiáda mala nasledovné časti:

1. Grammar - Gramatika

2. Vocabulary - Slovná zásoba

3. Reading comprehension - C' ítanie s porozumením

4. Listening comprehension - Počúvanie s porozumením

5. Speaking - Rozprávanie – monológ aj dialóg

V kategórii 1A pre 4. až 7. ročník súťažilo 13 žiakov. Do okresného kola postupuje žiačka Nela Szabová z 

triedy 7.A.

V kategórii 1B, pre 8. až 9.ročník súťažilo 7 žiakov. Do okresného kola postupuje žiak Richard Rubint z triedy 

9.A.

D' akujem všetkým ešte raz za účasť a postupujúcim držím place do okresného kola.
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REDAKCIA 

Koordinátor: Mgr. Henrieta Chrzanová 

Redakcia: Zuzka Pačindová, Emily Nagyová, Sára Šimighová, Vladko Šimigh, Viktória Berglová, Andreas 

Bubák, Dominika Cíchová, Katka Frimmelová, Tobias Hazucha, Olívia Omastová, Katka Pilinská, Natálka 

Rybárová, Tomáš Erdélyi,  Timea Zajaková, Viktória Pörsöková, Stelka Szirakiová

Zodpovednosť za príspevky a grafickú úpravu: Mgr. Henrieta Chrzanová, Ing. Lili Takáts

Zodpovednosť za jazykovú úpravu: Mgr. Alexandra Staňová 

Vaše námety, postrehy a tipy nám môžete poslať na e-mail oskar.casopis@gmail.com a zaručene vás 

odmeníme!

Nezabudnite napísať svoje meno a triedu. 

	 Tešíme sa na vaše príspevky! 

 

SÚTAŽ

Odpovede krížoviek zo strany 13, 14 je potrebné osobne priniesť pani učiteľke Lili Takáts do 23.1.2023. 

Krížovku vylúštiš, vystrihneš a dopíšeš svoje meno a triedu. Veľa šťastia v súťaži! 

Vaša redakcia
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U L I E V A K

Pečiatka 

Kupón na neskúšanie Platnosť do 15. januára 
2023

ZŠ Tomášov Oskar č. 1 2022/2023

Meno a priezvisko žiaka

Trieda

Podpis žiaka

Podpis vyučujúceho

Dátum využitia kupónu
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Podmienky použitia kupónu:
1. Kupón na neskúšanie je platný len s originálnou pečiatkou a nachádza sa v každom výtlačku 
časopisu. Neopečiatkovaný kupón je neplatný!
2. Žiak po zakúpení časopisu kupón vystrihne a vyplní meno, triedu a podpíše sa. Ak bude na 
hodine vyvolaný, po predložení tohto kupónu a po overení jeho pravosti sa odpoveď ruší – žiak 
neodpovedá, je ospravedlnený. Kupón sa odovzdá vyučujúcemu.
3. Kupón sa smie použiť len raz a to len na jednej vyučovacej hodine a len pri ústnom skúšaní.
4. Kupón nesmie byť použitý pri skúšaní, keď sa rozhoduje o známke na polročnom vysvedčení.
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