
Číslo 2.       Školský rok: 2016/2017 

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

 

 

  



Obsah:  

  

 

 

1. Čo čitateľky a čitateľov čaká a neminie? 

2. Charles Dickens 

3. Vianočná koleda 

4. ...a takto sme sa zahrali na Dickensa my 

5. Deň učiteľov 

6. Žiačky a žiaci našej školy prajú pekný Deň učiteľov 

7. Deň bláznov alebo nepodarené žartíky 

8. Fóbie 

9. Humor vo svete športu 

10. Pár vtipných obrázkov zo sveta športu 

11. Smiech a jeho účinky na ľudský organizmus 

12. Krížovka 

13. Antistresová omaľovánka 

 

  



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

Čo čitateľky a čitateľov čaká a neminie? 

      

     Druhé tohtoročné číslo Softíka sa bude niesť v znamení smiechu i vážnosti, unesie nás do 

sveta literatúry i do toho sveta skutočného, ktorý je niekedy bláznivý. 

     Čitatelia sa v rámci marca ako mesiaca knihy prenesú do čias zimných, čias vianočných. 

Dozvedia sa niečo viac o diele, ktoré poznajú buď z filmových spracovaní, alebo z knižných 

predlôh v niekoľkých verziách. Do cudzojazyčnej literatúry prenesú čitateľov samotní žiaci 

tvoriaci vlastné závery prezentovaného diela. 

     Nenechali sme chladný ani učiteľský zbor oslavujúci svoj deň v závere mesiaca. V tomto 

čísle si môžu prečítať priania či poďakovania od svojich žiačok i žiakov, vyjadriť tak vďaku či 

obdiv za to, ako dobre vykonávajú ich prácu. 

     Ďalšia časť časopisu nás prenesie do bláznivého apríla. Už samotný začiatok mesiaca sa 

nesie v humornom duchu oslavujúc Deň bláznov. Poskytneme tu tipy a triky, ako vytvoriť 

vhodný „prank“, či prečo sa Deň bláznov vôbec oslavuje. Ak by našim čitateľom spôsobil 

nejaký ten žartík nejakú fóbiu, ponúkame sprievodcu svetom fóbii, ktoré sa väčšine ľudí môžu 

zdať tak trochu netradičné.  

     Športovú časť časopisu tentokrát reprezentujú tí, čo dianie na dejisku komentujú. Áno, reč 

bude o komentátoroch športových zápasov. Nevynecháme ani najvtipnejšie hlášky, ktoré sa 

podarilo vytvoriť počas zápasov.  

     Na záver je pripravený sumar toho, aké účinky v nás vyvoláva smiech, resp. dobrá nálada. 

Pre čitateľov je tu článok o smiechu a jeho účinku na ľudský organizmus. Taktiež môžeme v 

článku čo-to dozvedieť o emotikonoch. Na konci je už štandardne pripravená krížovka a oázu 

kľudu si môže každý vychutnať pri maľovaní antistresovej omaľovánky. 
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Marec – mesiac 

knihy 

 

Charles Dickens 

(1812 – 1870) 

Charles Dickens patrí medzi známych spisovateľov anglickej literatúry. Písal v období vlády 

kráľovnej Viktórie. Počas svojho života pracoval ako úradník v advokátskej kancelárii. 

Vzdelanie získal tak, že vo voľnom čase čítal knihy a navštevoval anglické knižnice. Je 

považovaný za jedného z najlepších anglických 

autorov. Medzi jeho najznámejšie knihy patrí 

napr. Oliver Twist, Pamäti klubu Pickwickovcov, 

Príbeh dvoch miest, David Copperfield. 

     Dickens bol jedným z tvorcov modernej 

predstavy Vianoc, ktorá sa rozšírila a začala 

praktikovať od polovice 19. storočia. Keďže 

Dickens mal Vianoce rád, venoval im priestor vo 

viacerých svojich dielach (Vianočné knihy, Vianočná koleda, Vianočný stromček).  

 

VIANOČNÁ KOLEDA 
Novelu Vianočná koleda napísal Charles Dickens v roku 1843. 

Dickens bol jedným z tvorcov modernej predstavy Vianoc, ktorá sa rozšírila a začala 

praktikovať od polovice 19. storočia. Keďže Dickens mal Vianoce rád, venoval im priestor vo 

viacerých svojich dielach. 
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A o čom Vianočná koleda vlastne je? 

     Ebenezer Scrooge, úspešný, bohatý, ale za to namyslený a ufrflaný obchodník, nie je 

nadšený z príchodu Vianoc. Pre neho sú totiž Vianoce len otravnou prestávkou v práci. Všetci 

mu lezú na nervy, vrátane jeho úradníka, Boba Cratchita, ktorý bude mať malé nevyhnutné 

sviatočné voľno. Nadurdený Scrooge odchádza z práce domov, ale má čudný pocit a zdá sa mu, 

že klopadlo na jeho dome pripomína tvár jeho nedávno zomrelého spoločníka Jacoba Marleyho. 

      Ked’sa chystá ísť spať, nečakane sa mu zjaví Marleyho duch, ktorý ho poriadne vystraší a 

zároveň ho upozorní, že onedlho ho ešte navštívia ďalší traja duchovia.  

      Najsôr navštívi Ebenezera Duch minulých vianoc, ktorý mu ukáže jeho samého – mladého 

Scroogea ako dieťa, potom ako šťastného 

začínajúceho úradníka u milého zamestnávateľa, a 

nakoniec vidí samého seba, ako sa s ním lúči 

snúbenica, ktorá pochopila, že Scrooge sa zmenil a 

začínajú ho zaujímať len peniaze. Duch ešte ukáže 

Scroogeovi jeho bývalú snúbenicu ako zrelú ženu 

obklopenú milujúcou rodinou.  

 

Ďalší prichádza druhý duch - Duch tohtoročných Vianoc. Zo začiatku ukáže Scroogeovi rodinu 

jeho úradníka, Boba Cratchita. Všetci sa tešia z  Vianoc, aj malý chorý Tim.  

Duch zavedie Scroogea počas 

tejto noci na mnohé miesta a 

všade ľudia slávia vianočnú 

chvíľu a želajú si to najlepšie.  
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Ako posledný prichádza posledný duch - Duch 

Vianoc, ktoré ešte len prídu. Scrooge vidí rodinu 

svojho zamestnanca, ktorí oplakávajú malého a ťažko 

chorého Tima. Aby duch Ebenezera vystrašil, privedie 

ho na cintorín a ukáže mu nový náhrobok, na ktorom 

je jeho vlastné meno. V jeho duši sa niečo zlomilo. Pod 

vplyvom všetkých zažitých vecí sa mu pohlo 

svedomie, city a chce ešte napraviť, čo sa dá.  

      

     V ďalšie 

ráno 

nadšený, že 

žije a že sú Vianoce, posiela rodine jeho účtovníka 

obrovskú morku. Posiela ju však ako neznámy darca. 

Potom Bobovi nečakane zvýši plat. 

      Pán Scrooge sa zmenil, pomohol malému Timovi, 

bol dobrým zamestnávateľom a priateľom, ktorý sa 

stále tešil na Vianoce. Mnohí sa z jeho premeny 

smiali, ale väčšina ľudí sa z nového Scroogea tešila. 

Katka Karelová, 9.A 

…a takto sme sa zahrali na Dickensa my:  

 Ebenezer started to be angrier and mean cause he didn't want to appease with his future. He 

went outside and he started to scream really loud. Everybody was looking at him and then he 

realized that so he went outside of his house. He wanted to kill himself, commit a suicide. 

Finally, rope was taned, he fell on the floor. He realized that he has to change himself right 

now. So he stood up. He was trying to remember what the three spirits had told him.  

At first, he went to the shop in a happy mood. He bought presents for Tiny Tim and his 

family. He started the car. He went to the Tiny Tim's house at first and gave him a present and 

money for medicine. Tiny Tim hugged him and he told him, „Thank you, Ebenezer!“  

Then he went to his exwife and his son. He gave them the presents. His son was happy, but 

his wife wasn't. She shut the door after he gave her the present. So he went home. Suddenly, 

he crashed his car on the road (it was a skid). When the police, firefighters and emergency 

came, he was dead. They saw something strange, Ebenerzer was smiling. 

Sebastián Babnič, 9.A 
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Deň učiteľov   
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Deň učiteľov 
 

     Mnoho ľudí tvrdí, že byť učiteľom nie je povolanie, ale poslanie. Iní zase tvrdia, že učitelia 

celé dni nič nerobia, iba kričia po deťoch a bombardujú ich úlohami. Či tomu veríte, či nie, 

učitelia sa predovšetkým snažia odovzdať svoju  múdrosť svojim žiakom, aby sa im 

v budúcnosti darilo a podarilo sa 

im tak dosiahnuť ich profesionálny 

sen. Však kto vás naučil vybrané 

slová, počítať čísla, obvody, 

obsahy tvarov, či naučil vás 

o ľudských právach, ukázal 

vám, čo je typické pre nejakú krajinu 

a mnohé iné, životu dôležité, 

veci? Áno, aj práve pre tieto dôvody majú učitelia svoj deň, keď ľudia môžu oceniť ich prácu.  

      

      Deň učiteľov si na Slovensku pripomíname 28. marca. Je to deň, keď si učiteľská obec 

pripomína výročie narodenia Jana Amosa Komenského. Tento dátum teda slúži predovšetkým 

tomu, aby si spoločnosť, resp. žiačky a žiaci, pripomenuli dôležitosť učiteľov a učiteliek 

a vyjadrili tak vďaku za to, čo pre nich urobili a čo nové ich naučili do života. Okrem dňa 

učiteľov, ktorý je oslavovaný 28. marca, existuje aj Medzinárodný deň učiteľov. Tento deň 

spadá na 5. október a ľudia ho celosvetovo poznajú pod anglickým názov World Teacher’s 

Day. Vráťme sa však teraz k nášmu slovenskému dátumu. Kto to vlastne bol Jan Amos 

Komenský?  

      

      Jan Amos Komenský, nazývaný aj učiteľ národov, bol 

známy jazykovedec, prírodovedec, filozof, no 

predovšetkým pedagóg. Svojimi novými postojmi spôsobil 

boom v oblasti vzdelania. Šíril myšlienku, že každé dieťa, 

bez ohľadu na to, či je hlúpe alebo múdre, či pochádza 

z bohatej alebo chudobnej rodiny, by malo mať právo na 

kvalitné vzdelanie. Takisto do oblasti vzdelávania presadil 

myšlienky, ktoré vám môžu známe doteraz – tvrdil, že 

opakovanie je matkou múdrosti a zaviedol výraz „škola hrou“. Medzi jeho najznámejšie diela 

patrí Veľká didaktika či Orbis pictus, čo v preklade znamená Škola hrou.  
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Žiačky a žiaci našej školy prajú pekný 

Deň učiteľov 
 

 

 

    Pre pani učiteľku Majerovú! 

Pani učiteľka, všetko, čo od 5. triedy viem, je len 

Váša zásluha. Len vďaka Vám teraz viem 

o slovesách, rôznych slovenských autoroch, 

o ktorých som nevedela. Teraz viem, že keď odídem 

zo školy, budete mi chýbať. 

   Eva Váradiová 

Chcel by som poďakovať pani učiteľke Žabkovej, našej 

triednej, že s nami vydržala...aj keď s nervami. 

Ďakujem! 

Ďakujem pani učiteľke Bugáňovej. Snaží 

sa, aby každý jej žiak mal dobré známky. 

Preto jej ďakujem. 

Ďakujeme za 

to, ako nás 

vychovávate. 

Patrí Vám za to 

veľká vďaka. 

Ďakujem Vám, pani 

učiteľka Hlisníková, za 

všetku Vašu snahu pre 

triedu 5.B, aby sme sa 

správali dobre. 

Ďakujeme za to, čo ste nás naučili. 
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Milá pani učiteľka Majerová, 

ďakujem, že ste naša triedna 

učiteľka a že nás vždy dobre učíte. 

Ďakujem, že nás viete usmerniť, keď 

sme nezbední a chcela by som, aby 

ste našou triednou zostali až do 

deviatej triedy. ♥♥ 

Od Maťky Tarabovej, 6.A 

Veľmi pekne 

ďakujem pani 

učiteľke Žabkovej. 

Roberto, chýbaš nám! 

Pre pani učiteľku Žabkovú! 

Ďakujeme, že ste taká milá a dobrá.  

             Vaša 6.C 

Milá pani učiteľka Lenka 

Hlisníková! 

Viem, že niekedy sme zlí, 

ale niekedy aj dobrí. Ste 

veľmi milá, pekne sa 

obliekate. Ale ste tá 

najlepšia pani učiteľka. 

MÁM VÁS RADA. 

Dominika Kolčáková, 5.B 

Pre pani učiteľku Hudecovú  

Mám Vás veľmi rada, veľmi mi 

chýbate. Rada by som Vás ešte 

videla, keď ešte budeme 

v škole. Želám Vám, aby ste 

boli zdravá, šťastná 

a pozdravte, prosím, Vašu 

dcérku. 

 Od Zoyi Pinkovej 

Pre pani učiteľku Majerovú! 

Mám Vás veľmi rád a som veľmi šťastný, že ma/nás učíte. 

Prepáčte za to písmo. 
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Pre pána učiteľa Stacha! 

Pán učiteľ, prajem Vám veľa šťastia a veľa úspechov, aby sa Vám darilo. Som veľmi rád, 

že ma vyučujete, vy mi dávate budúcnosť. Som Vám vďačný. Nielen Vám, ale všetkým 

pani učiteľkám. 

Píše Michal Záslav s pozdravom 

Dobrý deň, pani učiteľka Hudecová, 

boli ste moja najobľúbenejšia pani učiteľka. Nie iba 

angličtiny, ale celkovo. Som šťastná, že máte dcérku. 

Všetci z triedy by sme boli radi, keby ste sa prišli aj 

s malou Lejkou ukázať. 

Pozdravujem Vás, 

Peťa Macková 

 

Pre pani učiteľku Žabkovú! 

Prajem Vám veľa šťastia, aby sa 

Vám darilo VO VAŠEJ TRIEDE AJ 

SO SVOJIMI ŽIAKMI.  

  Anonym 

Pani učiteľka 

Hlisníková, 

ste veľmi dobrá 

učiteľka a dobre 

učíte.    

Naj obľúbená 

učiteľka. 
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Deň bláznov alebo 

nepodarené žartíky 

 
Deň bláznov oslavujeme 1. 4. Tento deň je tu už veľmi 

dlho a ľudia si k nemu vymýšľali rôzne pranostiky 

a povery. Tieto vtipy sa časom vyvinuli do tradície a šírili sa po celom svete. A tak majú 

mnohé národy tradičné žartíky, ktoré vyvádzajú svojim priateľom a rodine na 1. apríla. Keď 

sa niekto dá nachytať po 1. apríli, zavoláme naňho: "Prvý apríl prešiel a blázon sa našiel!" 

     Napríklad v Škótsku sa Deň bláznov oslavuje 2 dni. 

2. apríl sa volá "Huntigowk Day". Ľudia sa snažia 

pripnúť druhým na chrbát papier s nápisom "Kopni ma" 

tak, aby si to obeť nevšimla. 

     Vo Francúzsku sa na 1. apríla zasa snažia pripevniť 

na chrbty svojich obetí papierovú rybu – volá sa 

Aprílová ryba. V niektorých krajinách sa robia vtipy 

celý deň, v iných len do 12.00. .  

Na Slovensku 1. apríl veľa ľudí neoslavuje. Pre 

niektorých je to nepríjemné, keď si z nich niekto vystrelí a môže im to len znepríjemniť deň. 

No niektorí to aj preháňajú a môžu tým niekomu ublížiť. 

Prank je vtip alebo žart , ktorým chceme iným spríjemniť deň, no nie vždy sa nám to podarí. 

Osoba ktorá vykoná prank sa nazýva Prankster. Ľudia na YouTube, Facebooku, Instagrame, 

alebo na iných sociálnych sieťach natáčajú 

pranky, ktoré urobili. Deň bláznov berú 

niektorí ľudia skutočne vážne a vymýšľajú si 

na svojich najbližších rôzne nástrahy a 

klamlivé informácie, ktorými sa ich snažia 

doslova šokovať. Takzvané kanadské žartíky 

majú dlhú históriu. Prinášame vám niektoré z 

tých najlepších, ktoré presvedčili a oslovili veľkú masu ľudí.  
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Kamilka Vrábľová a Natálka Plavcová 6.A 

 

1. Rozdelíme 

Oreo sušienku 

a dáme do nej 

zubnú pastu. 

2. Auto oblepíme 

farebnými 

samolepiacimi 

lístočkami. 

3. Do stojana na toaletný papier 

dáme lepiacu pásku. 
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Fóbie 

 

Všetci vieme, čo si predstavujeme pod pojmom fóbia. Slovo fóbia je odborné pomenovanie 

panického strachu z niečoho. Fóbiu môžeme mať prakticky z hocičoho, či už je to klaustrofóbia 

alebo klasická fóbia z pavúkov, arachnofóbia. V tomto článku si predstavíme niektoré 

najznámejšie fóbie sveta. 

     Fóbia sa u človeka môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Ľuďom s prejavmi fóbie často búši 

srdce, potia sa alebo majú nepríjemné pocity v žalúdku. Iní sa zase červenajú, cítia sa napätí 

alebo zahanbení. Ak má človek napr. fóbiu z ľudí, vyhýba sa komunikácii s ľuďmi, je nerád 

v centre pozornosti a cíti sa nepríjemne, keď ľudia sledujú ako pije, bojí sa jesť pred ľuďmi. 

U niektorých je prejav fóbie aj odmietanie telefonovať. 

Fóbiu môžeme mať prakticky z hocičoho, či už je to klaustrofóbia alebo klasická fóbia 

z pavúkov, arachnofóbia. V tomto článku si predstavíme niektoré najznámejšie fóbie sveta. 

 

Negrofóbia 

Už k tomu asi ani nič písať nemusím, lebo každý si domyslí, že to je strach z černochov. 

 

Hipopotomonstroseskvipedaliofobie    

Asi sa čudujete, čo som teraz 

postláčal za tlačidlá na 

klávesnici, ale toto čo vidíte je 

strach z dlhých slov. Aká irónia, 

však? 

 

 

 

Dromofóbia  

Ľudia s touto fóbiou by na ulici asi 

neprežili, pretože táto fóbia vám 

spôsobuje strach z ulíc. 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipopotomonstroseskvipedaliofobie&action=edit&redlink=1
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Autofóbia 

Toto sa ani nedá opísať, človek ktorý sa bojí 

samého seba? Áno aj to je reálne, táto fóbia 

spôsobuje strach zo samého seba.  

 

 

 

 

 

Basifóbia  

Títo ľudia ani nemôžu žiť. Fóbia, pri ktorej 

sa bojíte chôdze? Nie je problém. 

 

Papafóbia 

Toto sa môže javiť ako nemožné. Fóbia 

z čela viery kresťanov – čo k tomu dodať. 

 

     Teraz som vám ukázal celkom divné fóbie, ale čo 

tie normálnejšie a ľudsky pochopiteľnejšie? Povedzte 

mi, komu by sa o nich chcelo čítať. Ale tak, nech to je 

trochu suché, tu máte aj pár „normálnejších“. 

Klaustrofóbia je strach zo stiesnených priestorov, 

jedna z najslávnejších 

fóbií.  

                                     Arachnofóbia – strach z pavúkov 

 

Coulrofóbia  

Strach z klaunov. Aj 

toto je irónia, bojíme 

sa toho, čo nás má 

zabávať. 

 

Kajo Praženica, 8.C 
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Humor vo 

svete športu 
     V nasledujúcom článku si ukážeme, 

že aj pri sledovaní športového prenosu 

môže byť sranda. Zamerali sme sa na 

humor vo svete športu. 

     Prácou komentátora je komentovať a 

opisovať nám dianie počas športových 

prenosov. Kedysi ľudia mohli vnímať zápasy iba cez rozhlas. Teraz už ľudia pozerajú zápasy 

cez internet alebo televízor. Aj tu komentátori hovoria, čo sa deje a komentujú zápas. Niekedy 

sa ale stane, že komentátor povie niečo, čo je v skutočnosti veľmi vtipné. Aj takto sa potom 

komentátori stávajú známymi. Prinášame 

niekoľkých z nich. 

 

Najznámejší komentátori   

Marcel Merčiak – slovenský komentátor futbalu, 

ľadového hokeja a biatlonu 

Narodený: 31.august 1975 

Jeho vtipné hlášky: „Nie je to ofsajd, Luis Fabiáno a GOÓÓL, tak je to ofsajd.“ 

          „Diego Simeone skáče popri čiare ako opica.“ 

Ladislav Borbély – slovenský komentátor   
Jeho vtipné hlášky: ,,Grizman bol veľmi rýchly. Nečudo, že sa obrancovia zachovali pomalo.“ 

 „Pozvánka na prienikovú prihrávku.“ 

 „ Krásna etuda osobnej frustrácie Ronalda.“ 

 „...on pri každom kontakte letí ako kozmonaut.“ 
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Karol Polák – slovenský komentátor  

Narodenie: 7.september 1934 

Úmrtie: 7.január 2016  (81 rokov)                      

Jeho vtipné hlášky: „Prší, prší, len sa leje, výsledok je bez nádeje.“ 

   „Bača našiel Slaninu...“ 

„ A beží, beží...kto nám to beží? ... Beží nám   

pätnásta minúta.“ 

   „Ten múr vyzerá ako španielska stena. A ako sa tam za ňou prezliekala  

   moja mama.“ 

 

Richard Lintner – slovenský hokejista (obranca)  

Počas zranenia je komentátorom.  

Jeho vtipné hlášky: ,,Dnes som bol v meste, čo by 

nebolo až tak zaujímavé, ale videl som, že sú rady 

pred elektrami. A to preto, lebo A aj B skupina je 

taká napínavá, že každý potrebuje kalkulačku.“  

„No Martin Bartek na týchto MS nestrelil ani gól, 

ale je to čistokrvný strelec.“ 

„Kontiola by mohol strieľať aj z kabíny alebo z domu, aj tak by mu to tam padlo.“ 

„Boli sme pripravení, ale vyzeralo to, ako by sme na to neboli pripravení. Začiatok zápasu 

budeme musieť zmeniť a už byť pripravení.“ 

„Radulov sa hlásil ako usilovný žiačik, keď si náhodou spraví domácu úlohu.“ 

 

Neznámy 

„Bartoš teraz predviedol peknú kľučku a ide dopredu, ale puk zabudol za sebou.“ 

 
  

http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/7404/
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/7404/
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/7404/
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/7404/
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Pár vtipných obrázkov zo sveta športu  
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Smiech a jeho účinky na ľudský 

organizmus 

Človek sa prirodzene rád smeje. Samotnému smiechu ale predchádza úsmev, ktorý vzniká 

zažitím, videním či počatím niečoho, čo nás poteší alebo je  zábavné. Úsmev a smiech je 

jednoduchší ako rozprávanie. Deti sa skôr smejú. Je to asi od 6. týždňa, kedy sa deti začínajú 

usmievať. Emócie sú dôvodom úsmevu a smiechu.  

 

Endorfín: 

 Nazýva sa aj HORMÓN ŠŤASTIA 

 Uvoľňuje sa do mozgu a spôsobuje dobrú náladu a šťastie 

 Obsahujú ho mnohé potraviny, ako napríklad čokoláda, ale aj drogy 

 

Medzinárodný deň smiechu: 

 Oslavuje sa 6. mája  

 Slávi sa od 1998 

 Prvýkrát sa oslavoval v Indii z iniciatívy Dr. Madana Katariu, zakladateľa jogy 

smiechu. 
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Smajlíky / emotikony: 

 

 Využívajú sa v každodennej textovej konverzácii 

 Oxfordský anglický slovník označil “crying face” (plačúca tvár) za slovo roka 

 Denne ľudia pošlú asi 6 miliárd smajlíkov  

 

Vtipné hlášky:  

Dovolím si tvrdiť, že každý z nás počas dňa zažije vtipné hlášky svojich kolegov, 

priateľov, spolužiakov alebo rodiny. Tieto hlášky vedia ozvláštniť každý deň a ak vás 

nerozveselia v momente, keď vám to ten človek povie, tak vás to rozosmeje väčšinou 

večer doma a vtipne so smiechom na ten deň spomínate. Niektorí ľudia sa na vtipných 

hláškach v práci nemôžu smiať z profesionálneho hľadiska, ale častokrát sa nad tým 

musia aspoň pousmiať.  

Vtipné hlášky:  

 Ja som to mal dobre, len som to zle napísal!  

 - Toto je účet za obed, - pýta sa hosť čašníka, - alebo mi chcete predať 

reštauráciu? 

 

Laura Urbančoková, 8.A  
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Krížovka 
 

 

Vylúštením krížovky zistíte, čo je najlepší liek na jarnú depresiu. 

 

 

 

 

 

1. Ročné obdobie 

2. Prvé písmeno abecedy 

3. Červená po anglicky 

4. Zápor 

5. Dlhé é 

6. Jazero v Tatrách 

7. 365 dní 

8. Súhlas 

9. Desať po anglicky 

10. 24 hodín 

11. Skrýša líšky 

12. Pomôcka na šitie 

13. Dolná končatina 

14. Snežný muž 

 

 

 

 

 

 

 

Tamara Karelová, 5.B 
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Na uvoľnenie pred písomkou... 

                            ...antistresová omaľovánka  
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Krížovka - Riešenie 
 

 

 

1. Ročné obdobie 

2. Prvé písmeno abecedy 

3. Červená po anglicky 

4. Zápor 

5. Dlhé é 

6. Jazero v Tatrách 

7. 365 dní 

8. Súhlas 

9. Desať po anglicky 

10. 24 hodín 

11. Skrýša líšky 

12. Pomôcka na šitie 

13. Dolná končatina 

14. Snežný muž 
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