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Ďalší školský rok sa blíži ku svojmu koncu 

 

     Opäť máme za sebou desať mesiacov spoločnej práce a driny. Svieže lúče slnka a letný 

vánok nám už pomaly otvárajú pomyselné dvere k vysnívanému obdobiu školákov – k letným 

prázdninám. Každý si vydýchne, že už má za sebou ďalší rok. Rok, na ktorý môže spomínať. 

Na rok, kde zažil mnoho nových dobrodružstiev, naučil sa mnoho nových vecí, ktoré vo svojom 

živote môže zužitkovať, na rok, keď sa v triede všetci zabávali, inokedy trápili svoje mozgové 

závity. 

     Deviataci si môžu vydýchnuť – majú za sebou ťažký rok plný nekonečného testovania 

a pripomienok o Monitore, Kompare, prijímačkách. Hoci sa dvere našej školy pre vás ako 

žiakov zatvárajú, vedzte, že pre vás ako ľudí vám naše dvere budú vždy otvorené. Veríme, že 

na svojich pánov učiteľov a pani učiteľky budete spomínať v dobrom a že si na nich spomeniete 

aj počas ďalších štúdií.  

   Snáď vám posledné dni v škole spríjemní posledné tohtoročné číslo Softíka. Tu sa hlavne 

dočítate, kto sa umiestnil najvyššie v ankete, ktorú ste v triedach vypĺňali. Okrem toho si 

môžete pripomenúť oslavy Dňa Zeme či oddýchnuť si pri lúštení osemsmerovky alebo 

maľovaní antistresovej omaľovánky. 

 

Všetkým čitateľkám, čitateľom i tvorcom školského časopisu Softík želáme čo najlepšie 

prežité letné prázdniny. Nech sú pre všetkých zdrojom oddychu a čerpania energie, aby 

váš návrat za školské lavice bol čo najsviežejší. Prežite ho hlavne v zdraví. Nech je leto 

plné nenahraditeľných zážitkov a spomienok. 
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Fenomény sveta 

     To je názov projektu, do 

ktorého sa naša škola tento rok 

zapojila. Počas školského roka 

ste s materiálom mohli pracovať 

na rôznych vyučovacích 

predmetoch, ale aj v rámci 

svojho voľného času, kde ste sa 

mohli zúčastniť súťaže 

o expedíciu do Nórska 

s YouTuberom The Bača. Vašou úlohou bolo vypracovať rôzne typy úloh a získať tak výlet pre 

celú triedu. Stačilo sa len zaregistrovať do portálu, prihlásiť sa, pozrieť si sprievodné video 

a vypracovať zadania k nemu určené. Sme radi, že aj na našej škole sa našli výherci vecných 

cien.  

A ktorý Fenomén zaujal vás? 

V rámci fenoménov ste sa mohli stretnúť s piatimi typmi – slnko, voda, vzduch, kultúra 

a komunikácia. Každý fenomén obsahuje videá prezentujúce témy o daných fenoménoch. 

Videá pochádzajú z dielne BBC, takže okrem toho, že sa naučíte niečo nové, tak si zároveň 

vylepšíte angličtinu. Ale, ako ste už iste zistili, ku každému videu sú dostupné aj titulky, aby 

ste mohli všetkému porozumieť 😊 . Tak čo, ak by ste sa mali opýtať vašich spolužiakov 

v triede, ktorý z fenoménov je podľa neho/nej ten najzaujímavejší? 
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Ako Fenomény sveta využili vaši učitelia? 

Fenomény ste mohli využiť na rôznych vyučovacích hodinách s rôznymi pánmi učiteľmi, pani 

učiteľkami. Isto ste s nimi pracovali aj na hodinách informatiky, kde ste využili aj počítače 

v učebni či tablety v našej multimediálnej učebni.  

     Najviac sa však druhému stupňu dostali fenomény do povšimnutia počas blokovej výučby, 

ktorá sa na našej škole konala pri príležitosti Dňa Zeme. Je to veľmi významný deň, aby si 

ľudstvo uvedomilo dôležitosť toho, ako veľmi a akými rôznymi spôsobmi škodíme našej 

planéte. Taktiež tento deň pripomína, že si musíme našu planétu chrániť a nie ju ničiť. 

Každoročne čítame, že sú v ohrození oceány, že dochádza k topeniu ľadovcov a na tropických 

letách sami zažívame globálne otepľovanie. Okrem toho rôzne druhy rastlín a živočíchov 

postupne zanikajú, zvieratá hynú kvôli otrave z plastov, ktoré ľudia zbytočne využívajú 

a neskôr vyhadzujú do voľnej prírody. 

 

Pri príležitosti Dňa Zeme si vaši učitelia a učiteľky pripravili rôzne témy, ktoré sa s projektom 

Fenomény sveta spájali. Počas dvoch dní v škole si učitelia a žiaci vymenili pozície. Neboli to 

učitelia, kto chodil do tried na hodiny. Boli ste to vy, žiaci jednotlivých tried, kto sa presúval 

za učiteľmi do pripravených miestností, aby ste zabojovali o víťazstvo a získali body v podobe 

stôp.  
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Postupne ste sa dozvedali informácie o znečistení vzduchu, o rope a ropnej škvrne, čo ste si 

otestovali v učebni chémie, skúmali ročné obdobia a zaoberali sa vplyvom globálneho 

otepľovania,  odhaľovali vrstvy atmosféry, spoznávali prírodné katastrofy. Potom ste 

objavovali kultúry a spôsoby komunikácie pri vytváraní vlastného klinového písma, prelúskali 

sa cez tajné šifry Morseovej abecedy až po 21. storočie, kde ste sa hrabali v poznatkoch 

o internete. Svoje umelecké nadanie ste potom stvárnili pri tvorbe plagátov, ktoré visia na 

chodbách našej školy.  

 

A ako to vlastne celé dopadlo? Jednej z tried sa podarilo úspešne 

vyzbierať všetky nálepky na každom stanovišti a svojou šikovnosťou prevalcovali ostatné 

triedy. Je to trieda 6.B, ktorej klinové písmo vidíte na obrázku. Top 3 uzatvárajú triedy 5.B, 8.A 

a 5.A. 

Bez ohľadu na to, kto je víťazom, najdôležitejšie je, že si každý odniesol nové poznatky, ktoré 

sa dozvedel o svete kedysi a dnes. Okrem toho je najdôležitejšie uvedomiť si, že aj malým 

skutkom, akým je napríklad nepoužívanie slamiek či recyklovanie odpadu, dokážeme pomôcť 

našej planéte a nezaťažovať ju produkovaním 

nového a nového odpadu.  Naša planéta volá 

o pomoc. Nebuďme preto ľahostajní a zasiahnime. 

Každá malá drobnosť pomôže. 

Učitelia dúfajú, že sa vám tieto dni plné rôznych 

aktivít páčili a že vás bude práca s portálom 

Fenomény sveta baviť aj naďalej. Prebádajte 

zaujímavé videá a môžete sa dozvedieť kopu 

zaujímavých vecí. Určite si každý z vás príde na 

svoje.  
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Vyhodnotenie ankety 

o učiteľoch ZŠ, Trieda SNP 20 

 

     Počas triednických a iných hodín žiačky 

i žiaci druhého stupňa vypĺňali anketu. 

Spomínate si? Učitelia sa pýtali, s kým by ste 

dokázali prežiť na opustenom ostrove, kto je 

podľa vás najštýlovejšia osoba, kto dokáže 

žiakov šikovne okábatiť, kto vidí najviac vecí.... V každej možnosti ste si vždy vyberali 3 

favoritov a tých ste umiestňovali na prvú, druhú, tretiu pozíciu.  

Nastal ten čas, keď si vaše odpovede spoločne vyhodnotíme, aby ste si mohli prečítať, kto 

je pre vás v rôznych kategóriách ten naj. 

Každá jedna kategória je vyhodnotená 

zvlášť. V každej kategórii je 

zverejnená iba TOP 5ka učiteľov 

a body, ktoré v danej kategórii dostali.  

Súťažilo sa vo ôsmich kategóriách: 

Najväčšia módna ikona, Najväčšie 

zlatíčko, Najväčší vtipko, Orol školy, 

Najväčší huncút, Najväčší optimista, 

Najväčší šikulko.  

Okrem toho bola vytvorená špeciálna kategória Absolútny víťaz. Táto kategória bola 

vyhodnocovaná tak, že všetky body, ktoré jednotliví učitelia dostali, boli spočítané. 

Výsledkom bol celkový počet bodov, ktorý 

dosiahol v celej ankete a na základe výsledku 

bolo zostavené celkové poradie.  
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A ako dopadli učitelia v jednotlivých kategóriách? Tu sú výsledky: 

1. Najväčšia módna ikona  

V tejto kategórii si druhý stupeň vyberal svojho víťaza podľa 

toho, kto v ich očiach vyzerá najštýlovejšie, kto má ten 

správny šmrnc a vždy oslnivo vyzerá. Víťazmi v kategórii 

najväčšia módna ikona sú: 

 

1. miesto: p. uč. Žabková   175 bodov Medzi najväčšie ikony ste uviedli 

2. miesto: p. uč. Harvanová  172 bodov aj napr. p. uč. Eremiáša, p. uč.  

3. miesto: p. uč. Kolesárová  145 bodov Mazúchovú, nezabudli ste aj na  

4. miesto: p. uč. Chudá     48 bodov pani učiteľky z 1. stupňa, napr. 

5. miesto: p. uč. Brachnová  25 bodov p. uč. Retovú, Lunterovú atď. 

 

2. Najväčšie zlatíčko 

Druhá kategória sa niesla v duchu pomoci voči vám, žiakom. Za najväčšie zlatíčko ste si 

vyberali toho učiteľa, ktorý vám pomôže, keď to potrebujete, je ochotný pomôcť 

v ktoromkoľvek čase. Tu je zoznam najväčších zlatíčok školy. Víťazmi sú: 

1. miesto: p. uč. Korimová  89 bodov  

2. miesto: p. uč. Adamová  78 bodov 

3. miesto: p. uč. Mazúchová 69 bodov  

4. miesto: p. uč. Brachnová  60 bodov 

5. miesto: p. uč. Žabková  50 bodov 

 

V tejto kategórii sa ukázalo, že svojich učiteľov 

a učiteľky máte naozaj radi – do tejto kategórie ste nominovali celkovo 29 osôb. Nezabudli ste 

ani na tých, ktorí už v našej škole nepracujú, nezabudli ste ani na vaše pani vychovávateľky zo 

školského klubu. Z prvej kategórie ste si spomenuli na p. uč. Sunik, zo školského klubu ste 

nezabudli na pani vychovávateľku Slivkovú. Ani v tejto časti ste nezabudli na pani učiteľky 

z prvého stupňa.  
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3. Najväčší vtipko  

Ďalšia kategória sa niesla v humornejšom duchu a vašou úlohou bolo napísať, ktorý z učiteľov 

našej školy dokáže najvtipnejšie reagovať na poznámky zo strany žiakov. Aj tu bol počet 

nominovaných pomerne veľký – o titul súťažilo celkovo 22 učiteľov. Do TOP 5 sa však dostanú 

len tí naj. Najväčšími vtipkármi našej školy sú:  

1. miesto: p. uč. Stach  174 bodov 

2. miesto: p. uč. Eremiáš    93 bodov 

3. miesto: p. uč. Paška    91 bodov 

4. miesto: p. uč. Kolesárová    71 bodov 

5. miesto: p. uč. Majerová    52 bodov 

Ostatní nominovaní sa do TOP 5 nedostali, no nazbierali 

viac ako 20 bodov – p. uč. Brachnová, p. uč. Čabala, p. uč. 

Mazúchová, p. uč. Žabková, p. uč. Žolko, p. 

uč. Harvanová.  

 

4. Najväčší originál 

V tejto kategórii ste si hľadali učiteľa alebo 

učiteľku, ktorý/ktorá podľa vás vyčnieva 

z davu svojou originalitou. Každý si teda pod 

slovom „originalita“ predstavoval niečo iné, 

no napokon sa vám podarilo vybrať TOP 5. 

Kto je teda podľa vás najväčším originálom 

školy? 

 

1. miesto: p. uč. Kolesárová  90 bodov        Okrem TOP 5ky ste viacerí za originály  

2. miesto: p. uč. Mazúchová 77 bodov uvádzali napr. p. uč. Kránerovú, p. uč. 

3. miesto: p. uč. Čabala  62 bodov Žabkovú, p. uč. Korimovú, p. uč. El 

4. miesto: p. uč. Stach  54 bodov Hajry, p. uč. Brachnovú, p. uč. Eremiáša, 

5. miesto: p. uč. Harvanová  49 bodov ale aj pani zástupkyňu Bugáňovú. 

 

5. Orol školy 

Pod pojmom „orol školy“ ste mali vybrať pedagógov s orlím zrakom, teda takých, čo vidia 

všetko – dokonca i to, čo vy nechcete, aby videli. Aj tu bol zoznam učiteľov pomerne bohatý, 

keďže ste vybrali až 26 ľudí, ale zrak týchto 5 je ten najsilnejší. Víťazmi sú: 
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1. miesto: p. uč. Žabková  85 bodov 

2. miesto: p. uč. Kolesárová  79 bodov 

3. miesto: p. uč. Bugáňová  65 bodov 

4. miesto: p. uč. Paška  64 bodov 

5. miesto: p. uč. El Hajry  56 bodov 

 

 Medzi ďalších dobre vidiacich učiteľov s vysokým počtom bodov ste zaradili napr. p. uč. 

Majerovú, p. uč. Stacha, p. uč. Brachnovú, no spomenuli ste si aj na p. uč. Janka, ktorému ste 

dožičili 23 bodov. 

 

6. Najväčší huncút 

Ďalšou, v poradí šiestou, kategóriou bol Huncút školy. Čo ste si pod týmto mali predstaviť? Za 

Huncúta školy ste mali označiť toho/tú, kto podľa vás dokáže svojou prešibanosťou zaskočiť 

žiakov, avšak v dobrom zmysle. Tu je TOP 5 huncútov našej školy: 

1. miesto: p. uč. Stach    100 bodov 

2. miesto: p. uč. Paška      75 bodov 

3. miesto: p. uč. Brachnová a p. uč. Mazúchová   57 bodov 

4. miesto: p. uč. Eremiáš    47 bodov 

5. miesto: p. uč. Kolesárová    40 bodov        

 

V tesnom závese sa v tejto kategórii umiestnila aj p. 

uč. Žabková, za huncúta ste taktiež vysoko umiestnili 

našu pani zástupkyňu Bugáňovú. Celkovo tu bolo 

nominovaných 26 učiteľov, nezabudli ste ani na tých, 

ktorí už v našej škole neučia a radi ste si spomenuli na 

huncútske pani učiteľky z prvého stupňa – spomenuli 

ste pani učiteľku Pardupovú, Retovú, Lunterovú.  
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7. Najväčší optimista / Slniečko školy 

Predposledná, v poradí siedma, kategória bola venovaná tým najvysmiatejším. Mali ste určiť, 

kto podľa vás najviac a najčastejšie srší v škole dobrou náladou. 

Jednoducho povedané – kto je medzi učiteľmi to najväčšie 

slniečko. Medzi slniečka školy ste nominovali celkovo 27 ľudí, 

no len tých TOP 5 sa umiestnilo na pomyselnom víťaznom 

stupienku. A tu je našich TOP 5: 

1. miesto: p. uč. Eremiáš     78 bodov 

2. miesto: p. uč. Mazúchová   76 bodov 

3. miesto: p. uč. Žabková    62 bodov 

4. miesto: p. uč. Adamová  a p. uč. Čabala  55 bodov 

5. miesto: p. uč. Paška    54 bodov 

V tomto rebríčku si mnohí z vás našli svoje slniečka inde. Vysoké počty bodov dosiahli aj pani 

učiteľky  Kolesárová, Harvanová, ale aj p. uč. Stach a p. uč. Brachnová. Ani tu ste nezabudli 

na svoje pani učiteľky z prvého stupňa, nezabudli ste aj na bývalých zamestnancov školy (p. 

uč. Sunik), ale aj na našich asistentov (p. uč. Žolko, p. uč. Kránerová). Za slniečko školy ste 

uvádzali aj našu pani riaditeľku. 

 

8. Najväčší šikulko 

V poslednej oficiálnej kategórii ste mali 

určiť, s ktorým učiteľom by ste boli 

schopní prežiť na opustenom ostrove.   

A koho by ste si  zobrali so sebou? Tu je 

váš zoznam 5 víťazov: 

 

1. miesto: p. uč.   Čabala a p. uč. Paška  74 bodov 

2. miesto: p. uč.  Harvanová   71 bodov 

3. miesto: p. uč. Smekalová    54  bodov 

4. miesto: p. uč. Kolesárová    53 bodov 

5. miesto: p. uč. Eremiáš    52 bodov 

Vysokým počtom bodov ste ohodnotili aj iných   pedagógov.  Niektorí by si zobrali aj p. uč. 

Mazúchovú, Žabkovú, Adamovú, Mazúchovú, ale aj pána učiteľa Stacha. Niektorí nezabudli 

aj iných šikulkov našej školy a zobrali by ste si so sebou pána školníka či pani bufetárku 😊. 
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A KTO SA STAL ABSOLÚTNYM VÍŤAZOM ANKETY? 

 

Ako už bolo spomenuté v úvode, po prerátaní  a prerozdelení bodov v jednotlivých kategóriách 

sa o absolútnom víťazovi rozhodlo tak, že sa súťažiacemu učiteľovi alebo učiteľke spočítali 

všetky body, ktoré dosiahol vo všetkých kategóriách.  

V tejto kategórii Vám prinášame TOP 10 učiteľov, ktorí sa vo finálnom zrátaní bodov 

umiestnili najvyššie: 

 

1. miesto: p. uč. Kolesárová    544 bodov 

2. miesto: p. uč.  Žabková    519 bodov 

3. miesto: p. uč. Stach    461 bodov 

4. miesto: p. uč. Harvanová    417 bodov 

5. miesto: p. uč. Paška    416 bodov 

6. miesto: p. uč. Eremiáš    389 bodov 

7. miesto: p. uč. Mazúchová   384 bodov 

8. miesto: p. uč. Čabala    326 bodov 

9. miesto: p. uč. Brachnová    315 bodov 

10. miesto: p. uč. Adamová    213 bodov 

 

Snáď ste so svojimi víťazmi spokojní a naplnili vaše očakávania. A aké sú reakcie učiteľov? 

Na to sa ich môžete opýtať osobne. Gratulujeme všetkým nominovaným,  aj to svedčí o tom, 

že v povedomí žiakov sú vnímaní len pozitívne a robia školu tým, čím je. 

GRATULUJEME VÍŤAZOM!                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. stupeň žiakov ZŠ, Trieda SNP 20, BB
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Najlepšie aquaparky sveta 

 

    S letom sa neodmysliteľne spájajú prázdniny a teplo. 

Tropické teplá nám nedajú spať a cez deň využívame voľné 

prázdninové dni, aby sme sa schladili na kúpalisku a vyšantili 

v aquaparkoch. Piataci všetkým čitateľom našli niekoľko aquaparkov, ktoré sú považované za  najlepšie 

na svete. Tu sa môžete dočítať, ktoré sú tie naj a čo vo vodných svetoch môžete zažiť. 

 

1. Aquapark Chimelong 

Najväčší aquapark sveta sa nachádza v 

provincii Kuang-tung, v južnej Číne, v 

blízkosti obrovského zábavného parku. Celý 

park má rozlohu viac ako 60 hektárov. 

Najväčšia atrakcia pre návštevníkov je Super 

Tornado. Ľudia sa spustia z výšky 20 metrov, 

naberú rýchlosť a dostanú sa do obrovského 

lievika, kde zažijú pocit, ako by ich vtiahlo 

tornádo.  

Návštevníci hovoria, že tento aquapark je lepší ako Disneyland. Mnoho atrakcií je však 

prístupných iba ľuďom, ktorí majú viac ako 140cm. Je to hlavne z bezpečnostných dôvodov. 
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2. Sandcastle Riverpark 

Aquapark sa nachádza v meste Blackpool, Anglicko. Je to vodný park s tobogánmi, a rôznymi 

atrakciami.  Je to najväčší krytý aquapark na území Veľkej Británie. Má viac ako 18 šmykľaviek 

a môžete tu dokonca osláviť aj svoje narodeniny, ak si zakúpite narodeninový balík.  Otvorené 

je celý rok od 10ej do pol šiestej.  

 

Navštíviť môžete rôzne šmýkľavky, napr. Master 

Blaster a Thundersplash, ktorý vás počas jazdy 

ostriekava vodou.  Okrem toho môžete loziť po 

stromovom dome ohrozenom karibskou búrkou alebo 

nechať sa unášať divokým prúdom vody vo vlnovom 

bazéne.  Cena jedného lístka, ktorého cena zahŕňa 

vstup na všetky atrakcie, je asi 23 libier. 

 

3. Las Cascadas 

Mesto Las Cascadas patrí do 

obce Puerto Octay, provincie 

Osorno, Portoriko. Aquapark 

je prepojený s plážou 

s krásnou čistou vodou 

a čiernym pieskom. Aquapark 

má veľa šmýkľaviek, ktoré 
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majú mená v španielčine. Sú to napr. El Labirinte, El Torbellino, Tunel acuaticó. Vo vode si 

môžete len tak zaplávať, alebo sa šantiť po vode na opičej dráhe. Cena jednej letenky do 

Portorika sa pohybuje  v cene okolo 630 eur. 

 

 

4. Aqua Blu Park 

Kde sa nachádza:  Egypt 

Cena: od 512 eur 

Aqua Blu Park v Egypte ponúka  veľa tobogánov 

a veľa zábavy.  Nachádza sa v dovolenkovom 

meste Sharm El Sheik. Do aquaparku chodia 

rodiny s deťmi na dovolenku. Na jednu zo 

šmýkľaviek sa môžete pustiť z obrovského hradu s veľkými spádmi. Menšie deti sa môžu 

plaviť na malých loďkách.  

Aquaparkami vás previedli žiaci 

z 5.B triedy.
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Osemsmerovka 
Nájdi slová v osemsmerovke. 

 

N U D A P V A U T O R S P Ú Š Ť T 

I V E T A H T Z P U M A K Z U B R 

Č I D T I S Č Á V O K L I R M R Á 

A E O N F V R CH K O H Ú T Ý I A V 

K T K H I S T Ó R I A B A CH M Ň A 

I O E L E N E R G I A E M L P Ô A 

T R K O I Ň O S H S I L A O F V Ň 

K Ú L E T K Ď A N I K I M R Á Z K 

A Ž N Á L A D K Š Š L E E Dž Č Ň U 

T CH M R A K U L R A K C X A K S S 

J K R A P J A M A M O J D S M O O 

E G A I V P I A L H I A O V I I Š 

D E J I K R Á L I K L V T E E V A 

O N Á Y Č A T Í Č O P N O T R C Š 

 

   

SUKŇA, TRÁVA,  DEJ, TAKTIKA, POČÍTAČ, MRAK, VRCH,  

KRÁLIK, VAJCE, PARK, MIER, LIEK, JAMA, NUDA, DEDO,  

IVETA, NIČ, OHEŇ, HISTÓRIA, VTÁK, VIETOR, KNIHA, AUTO, 

KOHÚT, KOVÁČ, ENERGIA, SILA, NÁLADA, MIKINA, MAMA, 

ÚLET, PUMA, SKRIŇA, RÝCHLO, MRÁZ, VÔŇA, PÚŠŤ, ŠUM, 

KRMIVO, VOSK, IHLA, ŠLAPKY 

 

 

 

 

Osemsmerovku vytvoril Rudko Tomek z 8.A triedy. 

  



 

Školský časopis – ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica  Strana | 17  
 

Kde je Waldo?  
Pamätáte si ešte na aktivitu rozvíjajúcu pamäť z minulého čísla? Vašou úlohou 

bolo nájsť na obrázku chlapca menom Waldo. Cez prázdniny si odskočil do 

múzea. Pozrite sa na obrázok a skúste ho nájsť. Takže, kde je Waldo?  

Správne riešenie sa nachádza za antistresovou omaľovánkou. 
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Antistresová omaľovánka 
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 Kde je Waldo?  – Riešenie 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


