
Číslo 3.       Školský rok: 2016/2017 

SOFTÍK 
(Školský časopis – ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica) 

 

 

  



Obsah:  

  

 

1. Leto sa už pomaly blíži... 

2. Hitparáda našej školy 

3. Najpopulárnejšie dovolenkové destinácie 

4. Nebezpečenstvá letného obdobia 

5. Letné osvieženie 

6. Krížovka 

7. Sudoku 

8. Antistresová omaľovánka 

9. Krížovka – riešenie 

10. Sudoku - riešenie 

 

 

  



Školský časopis – ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica   Strana | 3  
 

Leto sa už pomaly blíži... 

 

     ... a s ním aj čas, na ktorý sa tešia učitelia aj žiaci – letné prázdniny. Čas, keď si žiačky 

a žiaci vydýchnu od školských povinností, môžu si pospať, zarobiť peniaze v podobe letných 

brigád, či užívať si to, čo daný letný deň prinesie.  

     S letom sa neodmysliteľne spája aj hudba. Rádio je plné letných hitov evokujúcich slnko, 

pláž, chvíle relaxu. V poslednom tohtoročnom čísle Softíka si preto predstavíme hity, ktoré 

najviac vystihujú jednotlivé triedy, hity, ktoré v daných triedach „fičali“.  

     Počasie je slnečné a príjemné. Zároveň je to čas letných dovoleniek. Pri čítaní školského 

časopisu sa preto nechajte inšpirovať letnými destináciami. Snáď čitateľky a čitateľov 

presvedčí, že niektoré miesta sú skutočne rajom na zemi.  

     Aby ste vedeli, ako konať v ťažkých situáciách, pripravený je aj článok venovaný 

nebezpečenstvám počas leta. Okrem číhajúcich nebezpečenstiev sa môžete dozvedieť, ako 

pomôcť človeku v život ohrozujúcich situáciách, resp. ako sa podobným incidentom vyhnúť.  

     Správne letné osvieženie prinášajú do časopisu dievčatá zo 6.A. Spracovali recepty na letné 

nápoje, ktoré osviežia náš organizmus počas leta. Sú nenáročné, takže to zvládne každý, kto sa 

receptami nechá inšpirovať. 

    A na záver – aby ste mali ešte čo robiť počas posledných dní, kým posledný raz zazvoní pred 

koncom školského roka, je tu pre čitateľky a čitateľov pripravená krížovka, sudoku 

i antistresová omaľovánka.  

    Tvorcovia Softíka týmto prajú príjemné prežitie letných prázdnin. Nech je plný 

pozitívnych a nezabudnuteľných zážitkov.  
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Hitparáda našej školy 
 

     Počas niekoľkých týždňov naše žiačky a naši žiaci spisovali zoznam pesničiek, ktoré ich 

triedu najviac vystihujú, alebo boli často počúvané v triede počas prestávok. Playlist TOP 5 

pesničiek sme zozbierali a vytvorili zoznam pre každú triedu. A čo ste si vybrali? To sa teraz 

môžete dočítať.  

 

5.A 

1. Queen – We are the Champions 

2. Queen – We will Rock You 

3. Super Simple Songs – Put on your shoes 

4. PIKOTARO – Pen Pinapple Apple Pen 

5. GoGo – Mÿsli 

 

 

          5.B 

   1. Ed Sheeran – Shape of You 

   2. Jason Derulo – Swalla (feat. Nicki Minaj  

    & Ty Dolla $ign 

   3. Kygo, Selena Gomez – It Ain’t Me 

  4. Imagine Dragons – Believer 

5. Modus - Úsmev 
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6.A 

1. Zuzana Smatanová – Dnes sa mi nechce nič 

2. Dominika Mirgová – Blázni 

3. Elán – Nie sme zlí 

4. Alvaro Soler – Sofia 

5. Johny Machette – Sa zbláznim 

 

 

 

   6.C 

   1. Baauer – Harlem Shake 

 2. Ben Cristovao – Bomby 

 3. Twenty One Pilots – Heathens 

 4. Delax – Drop You Like 

 5. Gypsy Čáves – Si moja hviezda 

 

 

 

 

 

7.B 

1. The Him – Feels Like Home 

2. Nial Horan – Slow Hands 

3. Ed Sheeran – Dive 

4.  Autoerotique & Max  Styler -    

Badman 

5. Sean Paul feat. Dua Lipa – No Lie 

 

 



 

7.D 

1. Cheat Codes feat. Demi Lovato – No Promises 

2. Majk Spirit – Šampión 

3. Luis Fonsi feat. Daddy Yankee – Despacito 

4. Jason Derulo – Swalla (feat. Nicki Minaj  

  & Ty Dolla $ign) 

5. Alan Walker – Tired 

 

 

 

 

 

8.A 

1. Alan Walker – Tired 

2. Luis Fonsi feat. Daddy Yankee – Despacito 

3. Malé koníky ľúbi Boh 

4. Ben Cristovao – Kolotoč 

5. Kali - Dosnívané 

 

 

 

 

 

8.B 
1. Pil C feat. Separ – Vidím jak ich j**e 

2. Separ – Pancier 

3. Separ – Vždycky bol (feat. Majk Spirit, Maxo) 

4. Plexo, Majself, Separ, Dame, Kali – Pomoc 

5. Dame – Bez nich  
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8.C 

1. Rock Reunion – Denník 

2. Morčata na útěku – Máme je krátký 

3. Morčata na útěku – Karel s*ál 

4. Queen – We are the Champions 

5. Antonín Panenka – Zelená je tráva 

 

 

9.A 

1. Horkýže slíže – Mám p**i na lehátku 

2. Kali – Koniec je nový začiatok 

3. Moloch Vlavo – Načo nám to je 

4. Pavol Hammel – ZRPŠ 

5. Sweet Brown – Ain’t Nobody Got Time 

for That 

 

 

                  

 

9.B 

 1. Kontrafakt – Keď jazdíme my 

    2. Kali - Jazda 

        3.  Dj Wich – Party roku (feat. Ego) 

        4.  Dj Wich – Hip Hop žije 

        5. Usher – Yeah (feat. Ludacris and Lil Jon) 

 

 

Žiačky a žiaci 2. stupňa ZŠ Trieda SNP 20 
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Najpopulárnejšie 

dovolenkové destinácie 
 

     Mnohí ľudia využívajú letné obdobie na to, aby mohli vycestovať preč. Ich zámerom je často 

zmeniť prostredie, zregenerovať telo, myseľ, spoznať novú kultúru alebo krajinu. Častokrát sa 

však rozhodnú splniť si svoj cestovateľský sen a navštíviť svoj vysnívaný kus krajiny. Hoci ich 

to často stojí úspory, povedia si, 

že im to za to stálo. Nasledujúci 

príspevok je venovaný krajinám, 

ktoré by viacerí chceli navštíviť.  

Maledivy 

Maledivy, alebo Maldivskú 

republiku, tvorí súbor ostrovov, 

ktoré ležia v Indickom oceáne. 

Spolu je ich vyše 1100, avšak 

obývaných je približne 200 

z nich. V súčasnosti sú Maledivy vysnívanou destináciou pre turistov. Keďže ostrovy sú 

rozlohou malé, je možné sa po nich prechádzať pešo, v tých rozvinutejších funguje aj doprava 

prostredníctvom taxislužieb. Športovo aktívni majú k dispozícii prenájom bicyklov, aby mohli 

ostrov spoznávať počas jazdy na tomto dvojkolesovom dopravnom prostriedku. Turisti bývajú 

ubytovaní v malých domčekoch, ktoré sú postavené priamo pri vode. Skvelý pocit vstať a hodiť 

šípku rovno do vody, čo poviete?  

     Dovolenka na 

Maledivy však nepatrí 

medzi lacný špás. Ak máte 

záujem o all 

inclusive dovolenku na 

jednom z ostrovov, 
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pripravte si niekoľko tisíc eur. 

Ceny sa totiž pohybujú od 1500 

eur vyššie. Je najvyšší čas začať 

šetriť!  

Hawai 

 

     Havajské ostrovy sú 

súčasťou Spojených štátov 

amerických. Zábery ostrovov 

poznáme viacerí z amerických 

filmov. Počas letnej dovolenky si turisti môžu zašnorchlovať vo vode, pretože Havajské ostrovy 

patria medzi najvychýrenejšie miesta pre šnorchlovanie. Aby ste však dostali na miesta na to 

určené, treba na to poriadnu dávku trpezlivosti. Niekedy si musíte postáť v rade na 

šnorchlovanie aj niekoľko hodín!  

     Okrem nádhernej prírody sú Havajské ostrovy typické 

tancom Hula. Každý z nás to už videl aspoň vo filme – žena 

v sukni z prírodných materiálov tancuje tanec pripomínajúci 

vlnenie. S kostýmom sa neodmysliteľne spája buď náhrdelník 

z kvetov okolo krku, alebo čelenka z kvetov zdobiaca hlavu 

tanečnice.  

     Známy pozdrav „Aloha“ pozná veľa ľudí. Tu je však zoznam 

slov, ktoré by mohli byť užitočné pre budúcich návštevníkov Havaja: 

  

Mano je výraz označujúci 

„žraloka“. 

Kulikuli znamená „buď 

ticho“. 

Hoaloha je slovo, ktoré 

znamená „priateľ“. 

Lei je náhrdelník z kvetov. 

Mahalo znamená „ďakujem“. 

Malihini  je v havajskom jazyku „turista“.  
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Thajsko  

Poslednou 

populárnou 

destináciou sú 

Thajské ostrovy.  

Thajsko je 

vychýrenou 

destináciou vďaka 

svojim nádherným 

plážam nachádzajúcich sa na mnohých ostrovoch. Táto destinácia je ideálna pre každého – na 

svoje si prídu milovníci pláži, vášniví dobrodruhovia a vyhľadávači adrenalínu, ľudia, ktorí 

cestujú, aby spoznali kultúru i pre 

fanúšikov prírodných scenérií. Ak 

však chcete zažiť príjemnú 

dovolenku, je dôležité, aby ste 

vystihli ideálnu sezónu, pretože 

počas niektorých častí roka je 

Thajsko zasiahnuté obdobím dažďa.  

     Bežná cena all inclusive 

dovolenky v Thajsku sa pohybuje od 

1100 eur vyššie. Ak nemáte záujem 

o návštevu pláží, skúste sa vybrať do 

Bangkoku. Toto miesto je ako stvorené 

na spoznávanie novej kultúry. Jednou 

z možností je návšteva budhistických 

chrámov. Okrem toho môžu turisti 

v rámci pobytu vidieť sochu najväčšieho 

zlatého Budhu na svete. Socha Budhu je 

vyrobená z pravého zlata a jeho 

hmotnosť je 5 a pol tony. Pre tých, ktorí 

si chcú z dovolenky niečo odniesť, je 

k dispozícii plávajúci trh. Z tohto miesta 

si turisti zakupujú suvenír priamo na lodi.  
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Nebezpečenstvá letného obdobia 

          Všetci milujeme leto. Letné prázdniny, slnko, voda. No netreba zabúdať aj na hrozby, 

ktoré nám leto prináša. Dám vám pár rád, ako sa vyhnúť rôznym nepríjemnostiam, ktoré vám 

môžu znepríjemniť letné dni. 

      Jedna z najčastejších problémov je hmyz. Ruku na srdce, hmyz je pre nás veľmi dôležitý, 

no cez leto by sme boli najradšej, keby tá háveď vymrela. Bodnutie hmyzom je nepríjemná 

vec, ktorá sa nám cez leto stáva pomerne často. Keďže je v lete teplo, radi mávame okná 

otvorené dokorán. No keď sa ráno zobudíte, zbadáte na sebe kopec štípancov, ktoré vás celé 

dni otravujú. Radšej sa roztopím  v teple, alebo nechám, nech si na mňa tie malé otravné tvory 

sadajú? Problém je vyriešený! Paradajka! Pred tým než idete spať, položte si ku posteli 

rozkrájanú paradajku a poprípade čerstvé listy vlašského orecha. Dotieravý hmyz nebude mať 

šancu! Netreba zabúdať jesť veľa vitamínu B. Dôvodom je látka pangamín, ktorú keď užijete, 

telo začne vylučovať špecifický pach, ktorý komáre neznášajú. Ak vás predsa hmyz uštipne, 

či už doma alebo vonku, poznám pár trikov proti opuchu, svrbivosti a bolesti. Aplikujte teda 

na miesto vpichu:  - ľad  

                              - zubnú pastu 

                               - kašu z jedlej sódy a octu 

                               - med 

                                - hlinu 

                                - rozkrojený zemiak 

Pre alergikov je najväčšia hrozba pri uštipnutí anafylaktický šok. V takom prípade treba 

uložiť pacienta do vodorovnej polohy a kontrolovať vitálne funkcie – dýchanie a činnosť 

srdca. Volajte bezodkladne záchrannú zdravotnú službu (155). 
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          Ďalšou hrozbou, ktoré nám leto prináša, je úpal (spálenie slnkom). Prevencia proti 

úpalu je opaľovací krém, ktorý by sme mali aplikovať zakaždým, keď vyjdeme na priame 

slnko. Úpal (alebo spálenie slnkom) spôsobuje UV žiarenie, ktoré práve opaľovacie krémy 

odpudzujú. Pri prvých príznakoch úpalu je dôležité schladiť sa pod studenou sprchou. Pri 

vážnejších ťažkostiach užite protizápalové lieky (ibalgin, paralen,…). Nezabudnite piť veľa 

vody! Nielen pri úpale, ale počas celého leta! 

          Ďalšia z letných hrozieb je kolaps. Kolapsový stav z tepla je pomerne častý prípad 

starších alebo citlivejších ľudí. Nedá sa predvídať, prichádza náhle. Prehriatie organizmu sa 

prejavuje bledosťou pokožky, slabosťou, zvýšením teploty, ospalosťou, bolesťou hlavy, 

závratmi, nevoľnosťou, zvracaním. V kolapsovom stave človek stratí kontrolu nad svojím 

telom a odpadnutie je často spojené s poruchou vedomia a kŕčmi tela. Rizikovými skupinami 

sú najmä deti a seniori.  

Čo robiť pri kolapse z tepla?  

- ak je človek pri vedomí a komunikuje s okolím, treba v hojnom množstve nahradiť straty 

tekutín. 

- nepodávať postihnutému alkohol alebo kávu. 

- ak je postihnutý v bezvedomí, preniesť ho do tieňa, sledovať jeho základné životné funkcie, 

volať tiesňovú linku (155) a riadiť sa pokynmi operátorky. 

          Cez leto je potrebné dodržiavať pitný režim (2-2,5 litra vody). Tiež si treba dávať pozor 

na veľké zmeny teplôt. Pokiaľ máte v domovoch zavedenú klimatizáciu, nie je bezpečné 

schladzovať izby, napr. ak je vonku 28°C, maximálna teplota, ktorú môžete nastaviť, je 20°C.  

          Neporozbíjajte si kolená na korčuliach, nepotkýnajte sa o vlastné nohy, neskáče saltá do 

bazénov, keď to neviete, neprejedzte sa zmrzlinami a hlavne sa nemračte. Leto trvá len tri 

mesiace, vychutnajte si ho bez nepríjemností! 

            

        Pred letnými nástrahami nás varovala Edit Olerínyová z 9.A 
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Letné osvieženie 

Citrusová limonáda  

  

INGREDIENCIE: 

 

1 ks pomaranč 

1ks citrón 

1ks limetka 

1 polievková lyžica čerstvého zázvoru 

3 kávové lyžičky hnedého cukru 

3 polievkové lyžice bazového sirupu 

1 liter minerálky 

500 ml studenej vody 

1 hrsť čerstvej mäty 
 

POSTUP: 

   1.Pomaranč, citrón a limetku dobre umyjeme pod tečúcou vodou. Z polovice   

pomaranča vytlačíme šťavu a druhú časť nakrájame na plátky spolu s limetkou. 

Z citróna tiež vytlačíme šťavu. 

 

2.Do džbánu dáme plátky pomaranča a limetky. Pridáme pomarančovú a 

citrónovú šťavu, na plátky nakrájaný zázvor, cukor a bazový sirup. Všetko 

zalejeme minerálkou, 

studenou vodou a miešame, 

dokým sa cukor úplne 

nerozpustí. 

 

 
3. Limonádu nalejeme do 

džbánu, pridáme lístky mäty a 

ľadu. Najlepšie chutí až keď 

je aspoň hodinu odležaná. 
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Mojito  

 Drink mojito si robievam cez leto, pretože ma vždy dobre osvieži. 

 

Budeme potrebovať: 

mätu 

limetku 

ľad 

hnedý cukor 

slamku 

a nakoniec vodu. 

Postup: 

Do pohára si dáme 2-3 polievkové 

lyžice hnedého cukru. 

Potom zalejeme vodou a postupne pridávame 2-3 lístky mäty, jeden mesiačik 

limetky, 2-3kocky ľadu. Ak si ich dáte menej, tak to nie je až také osviežujúce. 

Nakoniec dáme do pohára slamku.  

Dúfam že vás Mochito osvieži tak, ako osviežuje mňa každé leto. :) 

 

Drinky pre čitateľov a čitateľky namiešala Natálka Plavcová a Stelka Samuelčíková zo 

6.A. 
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Krížovka 

 

1. Divá ovca so zakrútenými rohmi 

2. Berieš si ho so sebou, keď prší 

3. Alkohol z hrozna na V 

4. Train po slovensky 

5. Automobil skrátene 

6. Guľaté zelené alebo červené ovocie 

7. Lesný nočný vták 

8. Pomôcka na šitie 

9. Najväčší vták s dlhým krkom 

10. Spevácka súťaž 

11. Love po slovensky 

12. Čierno-biele zviera s pruhmi 

13. Dievčenské meno, ktoré má  meniny 4.8. 

14. Oriešková nátierka 

15. Predmet v škole, na ktorom sa učíme počítať 

16. Dievčatá si ňou vypínajú ofinu 

17. Ypsilon  

 

Krížovku vyrobila Tamara Karelová z 5.A 

  

  1.                

 2.                  

  3.              

   4.             

   5.             

   6.               

             

   7.             

   8.             

             

   9.               

                  10.   

  11.               

   12.              

   13.                 

   14.                
15.                  

16.                  

   17.          



 

Školský časopis – ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica            Strana | 16  
 

Sudoku 
Hlavolam Sudoku predstavuje mriežku s rozmermi 9x9. Do prázdnych políčok postupne 

dopĺňajte čísla od 1 po 9 tak, aby sa každé číslo nachádzalo v každom riadku, každom stĺpci aj 

v každom štvorci 3x3. Políčka 3x3 sú odlíšené buď žltou alebo bielou farbou.  

 

7     1    9 

       4 1  

5   9   6   7 

         2 

1  8     9  5 

      5  8  

   2 8 4   9  

  6     1 5 8 

    6      
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Antistresová omaľovánka 
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Krížovka – riešenie 

 
 

1. Divá ovca so zakrútenými rohmi 

2. Berieš si ho so sebou, keď prší 

3. Alkohol z hrozna na V 

4. Train po slovensky 

5. Automobil skrátene 

6. Guľaté zelené alebo červené ovocie 

7. Lesný nočný vták 

8. Pomôcka na šitie 

9. Najväčší vták s dlhým krkom 

10. Spevácka súťaž 

11. Love po slovensky 

12. Čierno-biele zviera s pruhmi 

13. Dievčenské meno, ktoré má  meniny 4.8. 

14. Oriešková nátierka 

15. Predmet v škole, na ktorom sa učíme počítať 

16. Dievčatá si ňou vypínajú ofinu 

17. Ypsilon  

 

 

  1. M U F L Ó N    

 2. D Á Ž D N I K    

  3. V Í N O      

   4. V L A K     

   5. A U T O     

   6. J A B L K O   

             

   7. S O V A     

   8. I H L A     

             

   9. P Š T R O S   

S U P E R S T A R 10.   

  11. L Á S K A     

   12. Z E B R A    

   13. D O M I N I K A 

   14. N U T E L L A  
15. M A T I K A      

16. S P O N K A      

   17. Y        
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Sudoku – riešenie 

 
7 4 3 2 1 8 5 6 9 

6 2 8 5 7 9 4 1 3 

5 1 9 4 3 6 8 2 7 

9 3 5 1 8 4 6 7 2 

1 8 6 7 2 3 9 4 5 

2 7 4 9 6 5 3 8 1 

3 5 2 8 4 1 7 9 6 

4 6 7 3 9 2 1 5 8 

8 9 1 6 5 7 2 3 4 

 

  



 

 


