
MAKSÍKOV ODPOVEDNÍK – 1. kolo

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam svojím podpisom SÚHLAS neziskovej organizácii Talen� da, 
n. o., IČO: 45 738 777 so sídlom na Gogoľovej 18, 851 02 Bra� slava na spracovanie osobných údajov pre účely súťaže a zasielanie 
informácií od organizátora súťaže mailom. Súhlas je poskytnutý na dobu určitú, do 31. 12. 2023.

Podpis zákonného zástupcu 1. súťažiaceho: _____________________ 2. súťažiaceho:_____________________

Súhlas rodičov so spracovaním tvojich osobných údajov:

Ahoj, Maksáčik, 

teším sa, že si chceš precvičiť hlavičku a riešiť moje úlohy. Aby som ťa spoznal, napíš do tabuľky svoje 
meno a triedu, do ktorej chodíš. Napíš mi aj e-mailovú adresu niektorého zo svojich rodičov, budem 
�  pripomínať, kedy máš poslať vyplnený odpovedník. Všetko vyplň veľkými tlačenými písmenami.
Ak súťažíte vo dvojici s kamarátom alebo kamarátkou, vypĺňajte vždy len jeden odpovedník. Do tabuľky 
napíš aj meno a priezvisko druhého z vašej dvojice (ocka ani maminku tam nepíš ). 

Do odpovedníka nepíš celé riešenia úloh, iba výsledky, prípadne podľa zadania niečo dokresli alebo 
vymaľuj. Za správne vyriešenú úlohu dostaneš 3 body.

V odpovedníku je pri každej úlohe veľmi dôležitý sivý štvorček. Ak dáš doň krížik, znamená to, že si 
si istý(á) svojou odpoveďou. Vďaka tomuto krížiku môžeš získať dva body navyše (ak bude krížik pri 
správnej odpovedi), alebo jeden bod stra� ť (ak bude krížik pri nesprávnej odpovedi). 

Viac si o hodnotení úloh môžeš prečítať na stránke maksik.sk v čas�  Pravidlá súťaže. 

Na stránke nájdeš aj úlohy a Maksíkov odpovedník. V čas�  Tvorba Maksáčikov sú obrázky a príbehy, 
ktoré mi Maksáčikovia poslali v minulom roku.

Úlohy, ktoré som �  poslal, si nechaj. Odovzdaj len tento odpovedník. Pred odovzdaním si ho odfoť, 
aby si vedel(a) svoje odpovede. Dôležité je to hlavne pri prvom kole, lebo odpovedník z 1. kola si kvôli 
Súhlasu musím nechať. 

Meno a priezvisko kamaráta, s ktorým riešim:

Meno a priezvisko:

Trieda:

E-mailová adresa niektorého z rodičov: 

Škola:

Kategória: MAKSÍK 4 – pre štvrtákov



1. Pozvánka

                    Názov cirkusu:  _________________________________

4. Poníky

a)	Počet	bielych	poníkov:	__________	

b)	Počet	zelených	chocholov:	___________	

c)	 Počet	žltých	chocholov:	__________

5. Klauni

3. Artisti

a)	Počet	artistov,	ktorí	predviedli	svoje	číslo	vo	výške:	__________	

b)	Počet	artistov,	ktorí	predviedli	svoje	číslo	na	hrazde:	__________	

c)	 Počet	artistov,	ktorí	predviedli	svoje	číslo	na	lane:	__________

2. Novinky

Miesto	v	cirkuse	získali:	 _________________	,			_________________	,			__________________	,	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 _________________	,			__________________

Sem vpíš alebo dokresli odpovede. Píš tmavým perom na predpísané čiary.
Ak urobíš do štvorčeka vpravo krížik, znamená to, že si si svojou odpoveďou istý(á).
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Hodnotenie: Hodnotil(a):
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