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Prišiel nový školský rok... 

 

     ... rok, ktorý, dúfame, bude pre všetkých úspešný. Veríme, že naše čitateľky a čitateľov 

pobaví a rozptýli školský časopis Softík minimálne tak, ako to bolo po minulé roky.  

     Prvé tohtoročné číslo odštartujeme postrehmi z vašich ciest za poznaním. Niektorí z vás sa 

zúčastnili literárno-vedných exkurzií a všetko to, čo ste sa na cestách naučili, ste dali do článkov 

a fotiek, ktoré ste počas vašich ciest urobili. Tí starší môžu pospomínať na exkurzie tých 

mladších, čo sa zmenilo, čo je pre nich nové. 

    Toto číslo Softíka nás všetkých odprevadí tráviť najlepšie a najpríjemnejšie sviatky v roku – 

vianoce. Dozviete sa o tom, ako sú vianočné sviatky oslavované v rôznych krajinách sveta, kto 

v danej krajine nosí darčeky, aké piesne sa tam spievajú, aké tradície sa spájajú s vianocami.  

     S blížiacimi sa prázdninami a záverom roka sme vám dali priestor napísať vianočné prianie 

komukoľvek zo školy – od svojej triedy cez najlepšie kamošky a najlepších kamošov či 

vyučujúcich našej školy (súčasných i bývalých). Dúfame, že si tam každý to svoje prianie nájde 

a že vás pred odchodom na prázdniny poteší.     

    Neodmysliteľnou súčasťou je aj krížovkárska časť časopisu, kde si môžete vylúštiť krížovku, 

sudoku alebo vyventilovať stres pomocou antistresovej omaľovánky.  

 

Tvorcovia Softíka prajú všetkým pokojné Vianoce 2017, aby ste ich prežili v kruhu 

svojich najbližších, aby ste zabudli na starosti spojené so školou. Zároveň všetkým 

prajeme, aby ste do roku 2018 

vstúpili radostným krokom plný 

úspechov, zdravia a šťastia.  
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Naše cesty za poznaním 
 

      Začiatok školského roka je čas, ktorý sa neodmysliteľne spája s literárno-vednými 

exkurziami. Žiaci sa vydajú objavovať rôzne časti Slovenska, aby sa dozvedeli niečo nové 

o literatúre, spisovateľoch, regiónoch Slovenska, zistili nové informácie z biológie. 

V nasledujúcich príspevkoch sa dozviete postrehy vašich spolužiakov z druhého stupňa. 

 

5. ročník – Horná Lehota, Bystrianska jaskyňa, Brezno 

     Exkurzie sme sa zúčastnili 19. 9. 2017. Zišli sme sa pred školou o 7.50 hod. 

Predpokladaný návrat bol o 14.00 hod. Nastúpili sme do autobusu, ktorý nás 

zaviezol do obce Horná Lehota. Keďže sme prišli skôr, išli sme sa prejsť. Potom 

sme išli na hrob Sama Chalupku. Pani učiteľky nám o ňom niečo rozprávali. 

O niečo neskôr sme sa presunuli do pamätnej izby. Boli tam vzácne listiny, 

rodokmeň Sama Chalupku a do kameňa tam bola vytesaná jeho tvár. Keď sme 

si poobzerali pamätnú izbu, išli sme sa pozrieť ku soche Sama Chalupku, kde 

sme sa fotili. Potom sme sa presunuli do Bystrianskej jaskyne. Pozreli sme si 

jaskyňu a autobusom sme 

prešli do Brezna. 

V Národopisnom múzeu sme si 

popozerali predmety, ktoré 

tam boli. Neskôr sme sa vrátili 

do školy. 

 

 

 

 

    

 

 

 Exkurziou nás predviedla Dianka Šuňavská z 5.A  
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                               Exkurzia do Brezna 

Žiaci 5. ročníka sa dňa 19. 9. 2017 zúčastnili 

literárno-vednej exkurzie na Horehroní. Bolo pod 

mrakom, ale nálada bola dobrá. Pred školou sme 

nastúpili do autobusu  a išli sme do Hornej lehoty, 

ktorá je rodnou obcou Sama Chalupku. Navštívili 

sme jeho pamätnú izbu a vypočuli si rozprávanie 

o jeho živote a zo života dediny . Narodil sa 

v Hornej Lehote, bol to starší brat Jána Chalupku. 

Študoval v Bratislave na evanjelickom lýceu, potom 

pôsobil takmer celý život vo svojom rodisku ako kňaz v Hornej Lehote, kde aj zomrel. Tvorbu 

začal ponáškami na ľudové piesne. Jeho neskoršie básne vyšli pod názvom Spevy. Jeho poézia 

je revolučná, je výzvou do boja za národnú slobodu. Jeho 

tvorba: Likavský väzeň, Junák, Kráľohorská, Turčín 

Poničan, Mor ho! 

Po návšteve hrobu Sama Chalupku na miestnom 

cintorínne sme sa presunuli autobusom do dediny Bystrá 

s cieľom navštíviť Bystriansku  jaskyňu. Kamenné 

kráľovstvo a jeho kvapľová výzdoba boli spestrením, 

ktoré sa nevidí každý deň. Zážitok z úplnej tmy a sveta fantázie 

zanechal v žiakoch hlboký dojem. Bystrianska jaskyňa je 

najväčšou jaskyňou južnej strany Nízkych Tatier. Nachádza sa v 

Bystrianskom krase v južnej časti Národného parku Nízke Tatry 

pri obci Bystrá. Bola objavená 29. júna 1923. Staré časti jaskyne 

boli známe od nepamäti. Vchod do nich tvorí prírodný otvor vo 

vrchu Biele bralo, 80 m nad potokom Bystrianka. Nové časti objavili 24. apríla 1926 cez 

priepasť Peklo bratia Holmanovci a Jozef Kovalčík, ktorí jaskyňu roku 1941 aj sprístupnili. V 

januári 1956 našli už spomenutí objavitelia spolu s O. Gajdošíkom a L. Ivanovom spojenie 

medzi starými a novými časťami. Od roku 1968 je, z celkovej doteraz známej dĺžky 3 km, pre 

verejnosť sprístupnených 750 m. Vchod do jaskyne leží v súčasnosti vo výške 560 m n. m. na 

okraji obce Bystrá. 
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     Exkurziu sme zakončili v Brezne v národopisnej 

expozícii, ktorá mapuje život ľudu na Horehroní. Videli 

sme kroje, remeselné náradie aj časti zariadenia obydlí. 

Potom sme mali prestávku na námestí v Brezne, ktorú sme 

využili na občerstvenie. Unavení a vyzimení sme sa vrátili 

do Banskej Bystrice. Zážitky a suveníry nám budú 

pripomínať ďalší krásny študijný deň. 

O exkurzii piatakov napísal Filip Nemčok z 5.A 

 

6. a 7. ročník – Banská 

Štiavnica 

Exkurzia Banská 

Štiavnica 

     Dňa 21.9 2017 sme 

išli na exkurziu do 

Banskej Štiavnice. 

Exkurzie sa zúčastnil 6. 

a 7. ročník. Na cestu 

sme vyrazili autobusom 

o 8.15.  

     Prvou zastávkou bol 

Svätý Anton. Navštívili 

sme múzeum nachádzajúce 

sa v kaštieli. Pani 

sprievodkyňa nám ukázala 

rôzne zaujímavé zvieratá, 

izby, kuchyňu a iné 

miestnosti, ktoré sa 

v kaštieli nachádzajú. 
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  Potom sme išli do 

mineralogického múzea, 

kde boli rôzne druhy 

kryštálov i zaujímavých 

kameňov. Keď sme sa 

vracali do autobusu, tak 

počasie nebolo veľmi 

priaznivé, lebo fúkal silný vietor a skoro všetkým poprevracalo dáždniky ☺. 

Napokon sme išli do Bane. 

     Najprv sme mali pustené video, aby nám ukázali,  ako to vyzerá v bani. Potom 

sme do nej išli. Na konci bane nám zhaslo svetlo, zvuk vozu nebolo vôbec počuť 

a celá baňa sa otriasla. Všetci sme sa zľakli a boli sme veľmi vystrašení, ale celú 

exkurziu sme si všetci veľmi užili a naučili sme sa mnoho nových vecí. 

    Literárno-vednú exkurziu nám zreferovala Stelka Samuelčíková zo 7.A 

 

Vianoce – zvyky a tradície v rôznych krajinách 

 

     Každý z nás má rád ten čas, keď školské zvonenie na chvíľu utíchne. Všade vôkol je zima, 

mráz, v domovoch nastáva príjemná atmosféra s vôňou medovníkov navôkol. Rodina spoločne 

zdobí stromček, popri tom si vychutnáva najobľúbenejší 

vianočný film a rodinnú pohodu v kruhu najbližších. Po 

štedrovečernej večeri sa tí najmladší potešia prekrásnemu 

darčeku, iní sa zase tešia, že svojim darčekom niekomu 

vykúzlili úsmev na tvári. Aj o tom všetkom sú vianoce. 

     Ako je to však s vianočnými sviatkami v rôznych 

krajinách sveta? Je to všade rovnaké? Sú tam veľké 

rozdiely? V nasledujúcich príspevkoch sa čitatelia môžu 

dozvedieť, ako prebiehajú vianoce inde vo svete. Zistíte, 

ako sa volajú rôzni roznášači darčekov, takže nie je to 

Ježiško, kto chodí všade po svete, ale že má kopu spolupracovníkov, ktorí sú symbolom 

obdarovania druhých ľudí. Okrem toho nazrieme aj do jedálnych lístkov a na vianočné stoly.  
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Vianoce vo Fínsku 

     Fíni majú svoju vlastnú kultúru, sú inak mytologickí ako vikingské krajiny. Už od novembra 

Fíni oslávili pikkujoulu, ich malý vianočný stromček už je na svete. Povráva sa, že škriatkovia 

nechávajú pod stromčekom darčeky pre deti, ktoré boli dobré. V decembri si vymenia malý 

vianočný stromček za veľký. Čo sa týka kolied, známa je koleda s názvom Jouluyö, juhlayö, 

čo je vlastne naša Tichá noc, ale po fínsky. 

     Vianočný čas pre Fínov sa začína 23. decembra. Čo sa týka večere, zvykne sa jesť tradičné 

jedlo. Na stole je ryba lipeäkala, obložené 

misy, mrkva so zemiakmi, šunka s horčicou, 

hrášok so zemiakmi, hubový šalát, domáci 

syr a pochopiteľne všetky dobroty, čo sú 

uvedené trošku vyššie. Po jedle sa servíruje 

káva, slivkový puding. 

      Fíni majú takisto svojho otca Vianoc. 

Volajú ho Joulupukki a ako inak, chodí oblečený v červenom.  Na Štedrý večer zaklope dvere 

a spýta sa, či sú v domácnosti dobré deti.  

Škandinavské vianoce spracovali Lukáš Bielik a Martin Dzuruš 

 

Vianoce na Cypre 

Na Cypre rodina zasadne k vianočnému stolu 25. decembra. 

Charakteristickým jedlom je pečený moriak alebo suvlaki, čo 

sú kúsky kuracieho alebo 

bravčového mäsa, často doplnené zeleninou, ktoré sa grilujú 

napichané na špajdli. Domáci pripravujú typický anglický 

vianočný koláč a melomacarony, teda koláčiky v tvare 

vajíčka z múky, olivového oleja, medu, pomarančovej kôry, 

škorice a koňaku. Na záver sa posypú mletými orechmi. 

Novoročný koláč vasilopita sa podáva 1. januára.  

     Vianočné sviatky sa na Cypre slávia od 24. decembra do 

Troch kráľov. V týchto dvanástich dňoch v roku prichádzajú akýsi zlí duchovia známi 

ako „kalikantzari“. Darčeky deťom na Cypre rozdáva až na Nový rok ráno Ai-Vasilis. 

Podľa legendy požehná koláč (Vasilopitu) s mincou uprostred a vypije pohár vína, ktorý 

http://www.youtube.com/watch?v=qDIkX5jldac
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gazdiná položila pod stromček. Keď ráno deti nájdu darčeky, každý z nich zje 

kus Vasilopitu – Ai-Vasilovej torty. Kto vo svojom kúsku torty nájde mincu, bude mať po 

celý nový rok šťastie.  

Tradičné cyperské vianoce nám predstavili Adam Langstein a Brook Simons 

 

Bulharské vianoce 

      Už od roku 1968 sa v Bulharsku štedrý večer oslavuje 24.decembra a Vianoce 25. 

decembra. Vianočné sviatky sa oslavujú až do Troch kráľov. 

     V Bulharsku rozdáva darčeky Dedo Koleda v noci z 24. na 25. decembra. Darčeky sa však 

rozdávajú aj na Troch kráľov a vianočný stromček nechýba v žiadnej rodine. 

     V tejto krajine sa na vianočnom stole objavuje nepárny počet pôstnych jedál: osúch, plnená 

paprika, fazuľová polievka, plnený kapustný alebo viničový list, varené žito, tekvicový závin, 

kompót zo sušeného ovocia. Na stole zvyčajne nechýba ani cesnak, med, orechy a čerstvé 

ovocie. 

     Aby bola bohatá úroda, na 

konci večere odchádzajú od stola 

všetci naraz. O polnoci začnú 

chodiť koledníci, ktorí navštevujú 

každý dom a spievajú piesne. Za 

koledu sa im domáci odvďačia 

múkou, mäsom, vínom, slaninou, 

fazuľou a aj peniazmi.  

Bulharskými vianočnými zvykmi nás sprevádzal Dominik 

Starčok 

 

Vianočné tradície vo Francúzsku 

- Vo Francúzsku sa počas vianočného obdobia mestá a dediny menia, ľudia ich osvetlia    

a vyzdobia. 

- V celej krajine sa koná zhruba 170 vianočných trhov. 

- Vianoce sa  nazývajú Noël. 

- Okrem vianočného stromčeka, ktorý nemá vo francúzskych domácnostiach dlhú tradíciu, si 

ľudia doma vystavujú malý betlehem.  
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- V Štedrý deň vystavia deti topánky, ktoré im zaplní darčekmi Père Noël (v preklade Otec 

Vianoc). 

- Ráno okrem nich nájdu na stromčeku zavesené sladkosti, ovocie, oriešky a malé hračky.  

     Štedrovečerné menu sa líši podľa oblasti. V Alsasku, na západe krajiny, je hlavným chodom 

hus, v Burgundsku moriak s gaštanmi a v 

Paríži uprednostňujú ustrice s paštétou z 

kačacej alebo husacej pečienky. Súčasťou 

večere je aj hydina, šunka, šaláty, koláče, 

ovocie a víno. Medzi špecifické vianočné 

jedlá patrí koláč nazývaný Buche de Noël.  

- V noci z 24. na 25. decembra sa zvyšky 

večere nechávajú na stole, ak by na návštevu 

zavítala Panna Mária. 

Typickou vianočnou koledou je Douce Nuit-Sainte Nuit, čo je francúzska verzia Tichej noci. 

Francúzskymi sviatkami nás previedli Sima Ďurfinová a Lea Bučková 

 

Vianočné sviatky v Dánsku 

Zvyky 

     Atmosféru vianočného obdobia vytvára kalendárová sviečka rozdelená do 24 políčok, ktorá 

sa zapaľuje každý deň od 1.decembra, taktiež sa do ryžovej kaše dáva celá mandľa a kto ju 

nájde, získa za hlasného aplauzu ešte jeden špeciálny darček navyše. 

     Veľkou tradíciou je kúpa stromčeku, ktorá sa realizuje ako rodinná výprava na lesnú farmu, 

kde si môže každý vybrať a odpíliť vlastný strom.  

Jedlo 

 Ako tradičné jedlo sa pečú jablkové šišky, pije sa silný punč z červeného vína a vodky, ktorý 

je ochutený mandľami, hrozienkami, 

klinčekmi a škoricou. Maminy pečú 

tradičné pečivo - hnedé koláčiky nazývané 

brunkager, vanilkové venčeky, kokosové 

pečivo aj medovníky. Z kvalitného 

marcipánu, nugátu, čokolády, orechov a 

mandlí  za pár minút vzniknú nepečené 

mäkké bonbóny. Na ich príprave sa 
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podieľajú najmä deti. Hlavný štedrovečerný chod je skutočne famózny – chrumkavá pečená 

hus alebo kačka. Ako prílohu servírujú k mäsu červenú kapustu a drobné karamelizované, ako 

aj varené zemiaky. Dezert býva  smotanová ryžová kaša s nasekanými mandľami poliata 

pravou višňovou omáčkou. Slávnostná štedrovečerná večera sa 

obvykle začína o 18.00. 

Kto nosí darčeky v Dánsku?  

Nisse – domáci škriatok zodpovedný za starostlivosť a prosperitu. 

Nisse je dobrý škriatok, ktorý ale nemá rád, keď je terčom posmechu, 

vtedy sa vie riadne nahnevať. Po celý rok dohliada na to, či malí drobci 

poslúchajú svojich rodičov. Aby si deti naklonili jeho priazeň, 

nechávajú mu na povale misu s ryžovou kašou. Tí, ktorí ho videli, 

hovoria, že nosí dlhú červenú čapicu so strapcom, sivé nohavice alebo sukňu a obuté má 

drevené topánky. 

Do Dánska nás zaviedla Sofia Feketeová 

 

Vianočná pošta od žiakov ZŠ Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

   

 

 

 

Prajem šťastné a veselé Vianoce našej 

obľúbenej triednej učiteľke, Lenke 

Hlisníkovej.      Lukáš Horniak 

Pre pani učiteľku Zuzku Brachnovú 

Prajem veselé a pekné Vianoce.   

5+5=? 

Od Romana Zbráneka zo 6.B 

 

Pre p.uč. Hlisníkovú ♥ 

Šťastné a veselé Vianoce praje Sandri zo 6.B 
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Všetkým ľuďom prajem šťastné a veselé 

Vianoce plné pohody a veľa snehu. Veľa šťastia, 

zdravia a veľa peňazí. 

Pani učiteľka Brachnová! 

Prajem šťastné a veselé Vianoce 

a veľa darčekov. 

S pozdravom  

 Dianka Šuňavská 5.A 

Pre: Lenku Hlisníkovú 

Od: Dominiky Kolčákovej zo 6.B 

Od Ježiška balík zdravia, vzácny 

poklad ako vravia. Lásku, šťastie, 

žiadne hádky, pohodu a krásne 

sviatky. 

Prajem šťastné 

a veselé Vianoce 

všetkým učiteľom 

a žiakom na škole. 

Lukáš Horniak 

Prajem všetkým 

veľa šťastia, 

zdravia. 

Pre pani učiteľku Hudecovú 

♥ 

Veselé Vianoce a šťastný 

nový rok! Želáme Vám, aby 

ste boli všetci zdraví a našli 

pod stromčekom veľa 

darčekov.  

Želajú Vám Sofi, Sára, Zoya 

a Lujza ♥. 

Veľa zdravia, šťastia prajem mojej pani 

učiteľke. Všetkým prajem radosť a pokoj. 

zo♥ Vikinka Abrahámová, 6.A. 

Veľa lásky po celé sviatky. ♥ 

Veselé Vianoce 

prajem pani učiteľke 

Hlisníkovej. 

Timo Lasheen 6.B Od: Natália Majerová 

Šťastné a veselé celej 5.B. 
Pani učiteľka Korimová, 

ste učiteľka, ktorá vysvetlí, 

keď dačomu nechápeme. 

Prajem šťastné a veselé 

Vianoce! Veľa darčekov 

a vianočnej pohody. 

S pozdravom Dianka 

Šuňavská, 5.A 

 

Veselé Vianoce, Patrik Stupavský. 



 
 

 

 

 

  

Od: Danky Mitmanovej 

Pre: Lenku Hlisníkovú 

 

Šťastné a veselé Vianoce. 

Všetkým žiakom aj 

zamestnancom školy prajem 

príjemne prežité vianočné 

sviatky a šťastný, úspešný 

Nový rok. 

Pre pani učiteľku Janku 

Korimovú: 

Veselé Vianoce a šťastný 

nový rok. Želáme vám, 

aby ste boli zdravá 

a našli ste veľa darčekov 

pod stromčekom. 

Želajú vám Zoya, Sára, 

Sofia, Lujza. 

Pre: Lea Bučková 

Hádaj, kto píše... 

A sakra, uhádla si. Si 

super kamoška 

(NKNCS). 

Od: 😊  

Veselé Vianoce, veľa 

zdravia, šťastia 

a veľa darčekov. 

Naj kamoška 

Milá Ľubka, 

prajem ti všetko 

najlepšie 

k Vianociam. 

Richard Čermák 
Šťastné a veselé Vianoce 

vám praje vaša bývalá 

trieda 7.B. 

Pani učiteľke Brachnovej 

Ďakujem Vám, pani učiteľka, že nám 

pomáhate a keď niečo potrebujeme, tak 

nám pomôžete. 

Viktor Úradník 

Dík, škola. Chcel by som 

poďakovať všetkým 

učiteľom za to, že nás 

stále dokážu 

rozosmiať aj po 

deviatich rokoch. A to 

bez toho, aby boli 

trápni 😊  

Pre p. uč. El Hajry: 

Veselé a krásne Vianoce! 

Veselé Vianoce 

a šťastný Nový rok 

2018. 

Lenke Hlisníkovej 

Šťastné a veselé, pani 

učiteľka. 

Gabriel Gregorčok, 6.B 

Prajem Ľubke 

šťastné 

a veselé 

Vianoce. 
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Pani učiteľka Kolesárová, 

prajem šťastné a veselé Vianoce, veľa 

darčekov a rodinnej lásky. Ste super 

triedna učiteľka, vzdelávate nás tak, aby 

sme chápali učivám. Šťastné a veselé 

vianoce! 

S pozdravom Dianka šuňavská, 5.A 😊 

Veselé Vianoce, 

Mišo. Veľa 

darčekov 

a sladkostí. Aďa 

Prajem vám pekný deň. 
Pani učiteľka El 

Hajry 

Prajem Vám 

šťastné a veselé 

Vianoce. Aby ste 

boli vždy zdravá. 

Teším sa na ďalšie 

spoločné hodiny 

s Vami. 

Emka, 8.B 

Pre: Martin Barkáč 

Ďakujem, pán učiteľ, za všetko, 

čo ste ma naučili a čo ste s nami 

prežili, aj dobré a zlé chvíľky, ale 

hlavne tie dobré. Prajem Vám 

šťastné a veselé a šťastný nový 

rok.  

Benjamín Túry, 8.D 
Prajem vám 

veselé, šťastné 

Vianoce 

a príjemné, 

kľudné sviatky :P  

Z. Brachnová, prajem Vám 

veľa zdravia, lásky 

a trpezlivosti a pochopenia. 

Ďakujem Vám, že sa o nás 

staráte. 

Pre: Michal Kováčik 

Od: 😊 (8.trieda) 

Prajem Ti šťastné 

a veselé Vianoce 

a šťastný nový rok!!! 

Mrs. 

Korimová 

Hev e najs 

Krysms! 

From 7.C 

 Pán učiteľ Barkáč, 

ďakujeme, že ste nás 

učil, veľa som sa naučil 

po anglicky a určite aj 

ostatní. Prajem Vám 

veselé Vianoce a veľa 

snehu v Austrálii.  

Oliver Patrnčiak 



 

Školský časopis – ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica  Strana | 15  
 

  

Všetko dobré a príjemné prežitie sviatkov 

prajem bývalej pani učiteľke Bučinovej, 

chýbate nám a boli ste jedna z najlepších 

učiteliek. ♥ 

Pre p.uč, Čabalu 

Pekné prežitie vianočných 

sviatkov a šťastný nový rok vám 

praje trieda 7.C. 

Milé pani učiteľky, 

prajem Vám, aby ste si 

cez sviatky oddýchli 

a nemali starosti s ničím. 
Pani učiteľka Sunik 

Prajem Vám šťastné a veselé sviatky, aby 

ste boli šťastná, zdravá, veselá. 

Milý Softík! 

Mám veľmi rada veci, ktoré 

ponúkate. Želám Vám krásne 

Vianoce, plno radosti a smiechu. 

Nech sa poriadne prejete koláčmi, 

kaprom, rezňami... 

Martinka Vrťová, 6.A 

Žiačky a žiaci ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica 
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Osemsmerovky 

 

Nájdite v osemsmerovke čo najviac slovenských slov. 

š K O L A N T O N 

I O L E U T R E L 

N K G E T P Á K E 

K O R T O E E O P 

S S W I D Č P Ň I 

P I L P L I I E D 

E G U S E V N N L 

R V E L D O V P O 

O L S L E F E K T 

 

 

V druhej osemsmerovke vyhľadajte čo najviac anglických slov. 

C W I Z A R D O P 

R L E V I Z A P I 

I O A K I N G L R 

V G Y S N P Z S O 

I E O A H I G E C 

Z N D L L O G L K 

H N N T E R P N E 

G A I N T M L D T 

Z A P I E S E G E 

 

Osemsmerovky zostavil Rudko Tomek zo 7.A.  
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Sudoku 
Hlavolam Sudoku predstavuje mriežku s rozmermi 9x9. Do prázdnych políčok postupne 

dopĺňajte písmenká K, L, E, S, A, I, U, H, N tak, aby sa každé písmeno nachádzalo v každom 

riadku, každom stĺpci aj v každom štvorci 3x3. Políčka 3x3 sú odlíšené buď žltou, alebo bielou 

farbou. Hrubý čierny rámček v strede odhalí slovo, ktoré je v hlavolame ukryté. Veľa šťastia 

pri riešení! 

 

I    L K   H 

 E N       

  H   I S U A 

 K L    U S  

S N       K 

A         

 U I  H   L  

     N  I  

   A  U E H  
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Antistresová omaľovánka 
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Sudoku – riešenie 

 
I A S U L K N E H 

U E N S A H L K I 

K L H N E I S U A 

H K L I N A U S E 

S N E H U L I A K 

A I U E K S H N L 

N U I K H E A L S 

E H A L S N K I U 

L S K A I U E H N 

 

  



 
 

  


