
HODINY - CELÁ 

www.detiakodar.sk 

pol jednej   
v noci 

pol jednej   
v noci

00:30 00:30

pol jednej   
v noci 

pol jednej   
v noci



HODINY - CELÁ 

 

www.detiakodar.sk 

 

 

pol druhej                        
v noci 

pol druhej                        
v noci 

01:30 01:30 

pol druhej                        
v noci 

pol druhej                        
v noci 



HODINY - CELÁ 

 

www.detiakodar.sk 

 

 

pol tretej                       
v noci 

pol tretej                       
v noci 

02:30 02:30 

pol tretej                       
v noci 

pol tretej                       
v noci 



HODINY - CELÁ 

 

www.detiakodar.sk 

 

 

pol štvrtej                       
v noci 

pol štvrtej                       
v noci 

03:30 03:30 

pol štvrtej                       
v noci 

pol štvrtej                       
v noci 



HODINY - CELÁ 

 

www.detiakodar.sk 

 

 

pol piatej                       
v noci 

pol piatej                       
v noci 

04:30 04:30 

pol piatej                       
v noci 

pol piatej                       
v noci 



HODINY - CELÁ 

 

www.detiakodar.sk 

 

 

pol šiestej  

v noci 

pol šiestej  

v noci 

05:30 05:30 

pol šiestej  

v noci 

pol šiestej  

v noci 



HODINY - CELÁ 

 

www.detiakodar.sk 

 

 

pol siedmej  

ráno 

pol siedmej  

ráno 

06:30 06:30 

pol siedmej  

ráno 

pol siedmej  

ráno 



HODINY - CELÁ 

 

www.detiakodar.sk 

 

 

pol ôsmej  

ráno 

pol  ôsmej 

ráno 

07:30 07:30 

pol ôsmej  

ráno 

pol  ôsmej 

ráno 



HODINY - CELÁ 

 

www.detiakodar.sk 

 

 

pol deviatej  

ráno 

pol deviatej  

ráno 

08:30 08:30 

pol deviatej  

ráno 

pol deviatej  

ráno 



HODINY - CELÁ 

 

www.detiakodar.sk 

 

 

pol desiatej  

ráno 

pol desiatej  

ráno 

09:30 09:30 

pol desiatej  

ráno 

pol desiatej  

ráno 



HODINY - CELÁ 

 

www.detiakodar.sk 

 

 

pol jedenástej 
predpoludním 

pol jedenástej 
predpoludním 

10:30 10:30 

pol jedenástej 
predpoludním 

pol jedenástej 
predpoludním 



HODINY - CELÁ 

 

www.detiakodar.sk 

 

 

pol dvanástej  

predpoludním 

pol dvanástej  

predpoludním 

11:30 11:30 

pol dvanástej  

predpoludním 

pol dvanástej  

predpoludním 



HODINY - CELÁ 

 

www.detiakodar.sk 

 

 

pol jednej                        
popoludní 

pol jednej                        
popoludní 

12:30 12:30 

pol jednej                        
popoludní 

pol jednej                        
popoludní 



HODINY - CELÁ 

 

www.detiakodar.sk 

 

 

pol druhej                         
popoludní 

pol druhej                         
popoludní 

13:30 13:30 

pol druhej                         
popoludní 

pol druhej                         
popoludní 



HODINY - CELÁ 

 

www.detiakodar.sk 

 

 

pol tretej                        
popoludní 

pol tretej                        
popoludní 

14:30 14:30 

pol tretej                        
popoludní 

pol tretej                        
popoludní 



HODINY - CELÁ 

 

www.detiakodar.sk 

 

 

pol štvrtej                        
popoludní 

štyri hodiny                           
popoludní 

15:30 15:30 

pol štvrtej                        
popoludní 

štyri hodiny                           
popoludní 



HODINY - CELÁ 

 

www.detiakodar.sk 

 

 

pol piatej                        
popoludní 

pol piatej                        
popoludní 

16:30 16:30 

pol piatej                        
popoludní 

pol piatej                        
popoludní 



HODINY - CELÁ 

 

www.detiakodar.sk 

 

 

pol šiestej  

popoludní 

pol šiestej  

popoludní 

17:30 17:30 

pol šiestej  

popoludní 

pol šiestej  

popoludní 



HODINY - CELÁ 

 

www.detiakodar.sk 

 

 

pol siedmej  

večer 

pol siedmej  

večer 

18:30 18:30 

pol siedmej  

večer 

pol siedmej  

večer 



HODINY - CELÁ 

 

www.detiakodar.sk 

 

 

pol ôsmej  

večer 

pol  ôsmej 

večer 

19:30 19:30 

pol ôsmej  

večer 

pol  ôsmej 

večer 



HODINY - CELÁ 

 

www.detiakodar.sk 

 

 

pol deviatej  

večer 

pol deviatej  

večer 

20:30 20:30 

pol deviatej  

večer 

pol deviatej  

večer 



HODINY - CELÁ 

 

www.detiakodar.sk 

 

 

pol desiatej  

večer 

pol desiatej  

večer 

21:30 21:30 

pol desiatej  

večer 

pol desiatej  

večer 



HODINY - CELÁ 

 

www.detiakodar.sk 

 

 

pol jedenástej  

v noci 

pol jedenástej  

v noci 

22:30 22:30 

pol jedenástej  

v noci 

pol jedenástej  

v noci 



HODINY - CELÁ 

 

www.detiakodar.sk 

 

 

pol dvanástej  

v noci 

pol dvanástej  

v noci 

23:30 23:30 

pol dvanástej  

v noci 

pol dvanástej  

v noci 



HODINY - CELÁ 

 

www.detiakodar.sk 

 


