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E - GLOSA

Vŕta ti niečo v hlave a nechceš to nechať len tak? 
Chceš uvoľniť svoje pocity prijateľným spôsobom a 
upozorniť na to, čo ťa trápi, čo sa ti nezdá? Je irónia 

tvoje druhé meno? Napíš glosu, pobav svojich 
čitateľov a prinúť ich zamyslieť sa.

zážitky zo školskej jedálne;            
ľubovoľná téma

titulok                                   
text

max. 1 strana                          
(1 800 znakov                           
s medzerami)

D - SPRÁVA

Novinky, udalosti, informácie. Sleduj, čo sa okolo teba 
deje a daj to všetkým vedieť. Skús tiež pohľadať 
nejaké spravodajské texty, ktoré si publikoval v 

školskom časopise.

aktuálne dianie

titulok                           
perex                                    
text                      

stanovený počet 
príspevkov: 2

max. 1 strana                          
(1 800 znakov                        
s medzerami)

Zaujímajú ťa témy, ktoré rezonujú v spoločnosti, a máš 
na ne vlastný názor? Vyjadri sa prostredníctvom 

komentára. Zameraj sa na fakty, pospájaj ich a zamysli 
sa, čo z nich vyplýva. Neboj sa vystupovať suverénne a 
nechaj čitateľa, nech si z tvojho sumáru urobí vlastný 

záver. Môžeš sa inšpirovať aj súčasnými 
komentátormi, ktorí prispievajú do rozličných novín. 

C - KOMENTÁR
vybraná téma podľa aktuálneho 

diania
titulok                             

text

max. 1 strana                              
(1 800 znakov                               
s medzerami)

MEDart >> Tlač << kategórie

A - ROZHOVOR
Vyber si zaujímavú osobnosť, od ktorej získaš 

odpovede. Môžeš sa inšpirovať navrhovanými témami 
alebo si vybrať vlastnú. 

človek, ktorý ma inšpiroval;  
remeslo má zlaté dno;            

nevšedný zberateľ;                  
historický dejateľ; súčasný 

unikát; ľubovoľná téma

titulok                              
úvodný text (perex)         
otázka - odpoveď 

max. 2 strany                       
(3 600 znakov                      
s medzerami)

B - REPORTÁŽ

Priblíž čitateľovi atmosféru udalosti, ktorú si zažil na 
vlastnej koži. Opíš čo vidíš, počuješ, cítiš, prežívaš, čo 
hovoria ostatní tak, aby mal čitateľ pocit, že je tam s 

tebou. 

precestoval som, objavil som;          
moja cesta autobusom;                      

jeden deň v škole;                           
ľubovoľná téma

titulok                                  
úvod (perex)                  

text

max.2 strany                         
(3 600 znakov                      
s medzerami)


