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Ahoj, Maksáčik

Volám sa Maksík. Rád spoznávam šikovné deti, preto im už niekoľko rokov 
vymýšľam zaujímavé úlohy a hlavolamy. Vydávam aj vlastné noviny, do ktorých 
píšem svoje zážitky. Tento školský rok mám plán vyskúšať si rôzne povolania. 
Na začiatok som sa rozhodol pre cirkus. Čo som tam robil a zažil si môžeš prečítať 
v týchto MAKSÍKovinách. 

Ak sa ti úlohy a noviny zapáčia, prihlás sa u svojej pani učiteľky a zaplať 
štartovné 10 €. Potom ti budem posielať svoje MAKSÍKoviny pravidelne. 

Úlohy v MAKSÍKovinách sú súťažné. Môžeš ich riešiť samostatne, ale aj s kamošom 
alebo kamoškou vo dvojici. Ale pozor! Dvojicu môžu tvoriť len dvaja druháci z tej istej školy. Dvojica 
platí spolu iba jedno štartovné. 

Ak sa ti nepodarí prihlásiť cez školu, popros rodičov, aby vyplnili prihlášku na stránke maksik.sk. 
Zapojím ťa do súťaže individuálne. 

Ak odpovedník nebudeš môcť odovzdať pani učiteľke (napr. pre chorobu), pošli mi ho na adresu: 
MAKSÍK, Talentída, n. o., P. O. Box 65, 850 00 Bratislava 5.

Súťaž prebieha takto:

  Päťkrát za školský rok ti pošlem svoje noviny s piatimi úlohami.

  Ty úlohy vyriešiš, napíšeš odpovede do odpovedníka a ten odovzdáš pani učiteľke. Dobre si 
prečítaj pokyny na odpovedníku, aby si nezabudol na štvorčeky istoty. Odpovedník si vždy 
pred odovzdaním odfoť, aby si vedel svoje odpovede. Dôležité je to hlavne pri prvom kole, lebo 
ten odpovedník si musím nechať. 

  Všetkým Maksáčikom pošlem na konci školského roka krásne diplomy a darčeky. Tým, ktorým 
sa bude najviac dariť a získajú titul Najmúdrejší Maksáčik, pošlem zaujímavé ceny.  

Úlohy, odpovedník a všetky informácie o súťaži nájdeš aj na stránke maksik.sk. 

Odpovedník k úlohám 1. kola odovzdaj do 3. 10. 2022.

Chceš sa stať mojím pomocníkom?
Na konci každého vydania MAKSÍKovín zverejním, aké povolanie si najbližšie 
vyskúšam. Napíš krátky príbeh, čo budem robiť, prípadne o tom nakresli 
obrázok. Keď mi obrázok alebo príbeh pošleš, môže sa objaviť v najbližších 
MAKSÍKovinách. Ja ti potom za odmenu pošlem darček. Veľa obrázkov 
uverejňujem na stránke maksik.sk v Tvorbe Maksáčikov. 



1. pozvánka
Konečne prišiel dlho očakávaný list z Riaditeľstva cirkusov. „Milý Maksík, 
zamestnáme Ťa v jednom z našich cirkusov ako principála, ak splníš túto 
úlohu: zložiť z ústrižkov fotku nášho cirkusu a zistiť jeho názov. “
Vysypal som z obálky ústrižky a začal skladať. 
Poskladaj z ústrižkov fotku (obrázky si môžeš aj vystrihnúť). 
Napíš v odpovedníku do okienok tabuľky písmená z ústrižkov, ktoré 
tam patria. Ako sa volá cirkus, v ktorom bude Maksík pracovať?

2. Novinky 
Mojou prvou úlohou v novej funkcii bolo 
vybrať tri nové cirkusové vystúpenia. 
Každý cirkusant po slal ponuku svojho 
vystúpenia spolu s podpísanou fotkou. 
Fotky som lepil na nástenku v takom 
poradí, ako prichádzali (obrázok). 
Po dôkladnom zvážení som vybral cir ku
santov, ktorých ponuka prišla ako prvá, 
tretia a šiesta. 
Napíš do odpovedníka mená cir ku
san tov, ktorí získali miesto v našom 
cirkuse.
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3. Poníky
Prvé predstavenie v mojej cirkusovej kariére začalo. Po 
dychberúcom vystúpení žiráf a slonov vstúpilo do manéže 
12 poníkov s farebnými chocholmi na hlavách. Dva poníky 
boli biele, tri boli hnedé, ostatné boli čierne. 
• Každý biely poník mal na hlave 3 červené chocholy.
• Každý hnedý poník mal na hlave 1 zelený chochol.
• Každý čierny poník mal na hlave 2 žlté chocholy.
a) Koľko vstúpilo do arény čiernych poníkov?
b) Koľko videli diváci červených chocholov?
c) Koľko videli diváci všetkých chocholov spolu?
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5. Múdry Papagáj 
Na záver som vystúpil ja s papagájom na pleci. „Páni a dámy, teraz uvidíte, čo ste ešte nevideli!“ 
prihovoril som sa divákom. „Predstavujem vám Koka, najmúdrejšieho papagája na svete. Pozná 
geometrické útvary. Dobre si pozrite týchto 5 kariet (obrázok). Teraz sledujte, či Koko na každý 
môj pokyn vyberie správnu kartu!“ 
1. pokyn: „Vyber kartu, na ktorej je 11 útvarov.“ 
2. pokyn: „Vyber kartu, na ktorej je štvorcov rovnako veľa ako trojuholníkov 

a obdĺžnikov spolu.“ 
3. pokyn: „Vyber kartu, na ktorej je štvorcov menej ako trojuholníkov, ale viac ako 

obdĺžnikov.“ 
Na veľký údiv divákov, Koko neurobil ani jedinú chybu. 
Zakrúžkuj v odpovedníku karty, ktoré Koko vytiahol. K zakrúžkovaným 
kartám napíš aj číslo pokynu, pri ktorom Koko kartu vytiahol.

 

11 útvarov  4 š, 3 o, 4 t 3 š, 5 o, 5 t štvorcov menej ako trojuholníkov, 
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5 š, 2 o, 2 t 

 

5 š, 3 o, 3 t 
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ale viac ako obdĺžnikov 

5 š, 2 o, 6 t 

5 š, 2 o, 2 t 

 

5 š, 3 o, 3 t 

 

11 útvarov  4 š, 3 o, 4 t 3 š, 5 o, 5 t štvorcov menej ako trojuholníkov, 
ale viac ako obdĺžnikov 
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11 útvarov  4 š, 3 o, 4 t 3 š, 5 o, 5 t štvorcov menej ako trojuholníkov, 
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5 š, 2 o, 6 t 

5 š, 2 o, 2 t 

 

5 š, 3 o, 3 t 

4. veselé opičky 
Po poníkoch vbehlo do manéže 6 opičiek, ktoré žonglovali s banánmi: 

Deťom sa najviac páčila Kika, lebo mala na chvoste mašličku a na krku farebný korálkový 
náhrdelník a žonglovala so štyrmi banánmi. Na záver opičky vyskákali na slona Dumba a kým sa 
slon prechádzal po manéži, pojedli takmer všetky banány. Každej zostal iba jeden banán. 
a) S koľkými banánmi opičky žonglovali?
b) Koľko banánov opičky zjedli?
c) Zakrúžkuj Kiku.

Pri odchode z cirkusu som si uvedomil, že som nikdy nič nepredával, dokonca ani vstupenky v cirkuse. 
Musím to rýchlo napraviť a zamestnať sa v obchode. Možno budem pokladník, možno manažér, možno 
budem ukladať tovar do regálov. Už teraz som na prácu v obchode zvedavý. Ak máš nápad, v akom 
obchode by som sa mohol zamestnať a čo všetko by som tam mohol robiť, napíš mi o tom krátky príbeh 
alebo nakresli obrázok. Nezabudni svoje dielo podpísať, napísať, do ktorej školy chodíš a poslať mi ho 
spolu s odpovedníkom. 

Za obrázky v tomto kole získavajú darčeky: L. Prokschová, L. Greschner, A. Sýkorová, A. Struhár, 
V. Dominiak, E. Helbich, K. Dodoková, S. Mazánková, S. K. Stoklasová, S. Tamáš, L. Dobrovičová, 
N. Vargová, E. Dravecká, S. Hybenová, V. D. Blaško, P. Brida, A. Kováčová, K. Mareková, E. Takáčová 
a N. Rumanová.


