
Milé deti a pani učiteľky, páni učitelia, veľmi nás potešil veľký záujem  
o školskú súťaž, ktorú sme pre vás v septembri prichystali. 

 
Teraz nastal čas, oznámiť vám všetkým výsledky. Víťazná škola a víťazná 
šklôlka získavajú nové školské ihriská, víťazné kolektívy zas ceny pre 

seba a svoju triedu. Keďže na základe bodov sa na výherných miestach 
umiestnili viaceré kolektívy, rozhodli sme sa odmeniť ich všetky.  

 
V tomto dokumente uvidíte ceny a víťazov v kategórii MŠ a ZŠ, a tiež 

tabuľky s bodmi a umiestnením v poradí: materské školy, základné školy, 
kolektívy materských škôl, kolektívy základných škôl.  

 
Všetkým vám za účasť ďakujeme.

Výsledky školskej súťaže Adoptuj kravičku sú tu!

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

Adoptuj kravičku je unikátny projekt realizovaný z Mliečneho fondu, do ktorého prispievajú 
slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka už od roku 2008. Cieľom projektu je 

vypestovať u detí pozitívny vzťah ku zvieratám a správne stravovacie návyky, ukázať deťom, 
ale aj ich rodičom, že základom pre mliečne výrobky je mlieko od živých kravičiek, o ktoré sa 

musia slovenskí poľnohospodári dobre starať. 



Školské ihrisko v súťaži Adoptuj 
kravičku vyhráva:

HLAVNÚ CENUHLAVNÚ CENU PRE MŠ

Materská škola,  
Komenského 47, Bardejov

Elektroniku pre triedu v súťaži Adoptuj 
kravičku vyhrávajú:

1. CENU PRE MŠ

Materská škola,  
Dúbravka 236, Dúbravka

Materská škola,  
Latorická 2, Bratislava

Podložky na cvičenie v súťaži Adoptuj 
kravičku vyhrávajú:

2. CENU PRE MŠ

Mravčekovia, 
MŠ Komenského, Bardejov

Koberec pre triedu v súťaži Adoptuj  
kravičku vyhrávajú:

3. CENU PRE MŠ

Včielky, 
MŠ Dénešova, Košice

Fľaše na pitie v súťaži Adoptuj  
kravičku vyhrávajú:

4. CENU PRE MŠ

Tapsi Hapsi, 
MŠ Hviezdoslavova, Šahy

Balík slovenských mliečnych výrobkov v súťaži 
Adoptuj kravičku vyhrávajú:

5. CENU PRE MŠ

Včielky,  
MŠ Ševčenkova, Bratislava

Materská škola,  
Krušetnica



Školské ihrisko v súťaži Adoptuj 
kravičku vyhráva:

HLAVNÚ CENUHLAVNÚ CENU PRE ZŠ

Základná škola,  
Školská 897/8, Mojmírovce

Elektroniku pre triedu v súťaži Adoptuj 
kravičku vyhrávajú:

1. CENU PRE ZŠ

Žiaci 3.A, 
ZŠ Nábrežná, Kysucké N. Mesto

Podložky na cvičenie v súťaži Adoptuj 
kravičku vyhrávajú:

2. CENU PRE ZŠ

Trieda 3.A, 
ZŠ Nám. Konkolyho-Thege,  
Hurbanovo 

Koberec pre triedu v súťaži Adoptuj  
kravičku vyhrávajú:

3. CENU PRE ZŠ

Rybky 1.B, 
ZŠ Školská, Hliník nad Hronom

Fľaše na pitie v súťaži Adoptuj  
kravičku vyhrávajú:

4. CENU PRE ZŠ

Základná škola,  
Martin nad Žitavou

Balík slovenských mliečnych výrobkov v súťaži 
Adoptuj kravičku vyhrávajú:

5. CENU PRE ZŠ

Múdre hlavičky, 
ZŠ Litoměřická, Topoľčianky
















































































