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Školský rok je v plnom prúde... 

 

     ...no ten kalendárny sa pomaly blíži ku svojmu koncu. Čas, keď niektorí hodnotia, aký bol 

ich rok – čo všetko zažili, aké boli ich úspechy, či sa naplnili novoročné predsavzatia, či je 

nutné dať si nové predsavzatia na ten nasledujúci rok, v čom sa potrebujú zlepšiť a mnohé 

ďalšie. Pred prázdninami však ešte prinášame prvé číslo tohtoročného školského časopisu 

Softík. Dúfame, že články autorov budú pre vás zaujímavé a strávite s nimi pár prestávok, aby 

ste sa dozvedeli nové fakty, alebo vylepšili svoje zručnosti. 

    Alex vo svojom článku ukázal, čím sa dá vylepšiť pozornosť človeka. Napísal, prečo je to 

pre človeka dôležité a ako sa dá na svojej pozornosti pracovať. Svoju pozornosť si budete môcť 

otestovať na vybraných aktivitách.  

    Pre tých, ktorí relaxujú pri dobrej hre, je tu článok od Rudka. Ten zostavil rebríček top 5 hier 

roku 2018. Sú tam hry pre rôzne platformy. Ktovie, možno sú vám niektoré z nich viac než 

známe. Ak nie, snáď sa inšpirujete ich aspoň vyskúšať.  

     Vrátime sa aj k pripomenutiu 100. výročia Československa, keďže je to dôležitý historický 

moment pre občanov Slovenska. My si pár stranami pripomenieme, čo sa vlastne v dejinách 

dialo a ako to zasiahlo históriu našej krajiny.  

     O tom, ako veľmi dobre poznáte obdobie Vianoc, sa môžete presvedčiť pri vypĺňaní 

vianočného kvízu. Ten pre vás zostavil Miško a verte, že otázkami potrápil nejedného učiteľa 

našej školy. Schválne, otestujte sa aj vy. 

 

Všetkým čitateľkám, čitateľom i tvorcom školského časopisu Softík prajeme pekné 

prázdniny, pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších. Nech sa 

všetky vaše priania naplnia v nasledujúcom roku 2019 a nech je lepší ako rok 2018. 
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100. výročie Československa 

     Tento rok sme si v rámci našich dejín pripomenuli 

storočnicu od založenia Československa. Keďže ide 

o naozaj výnimočný deň, naši politici sa rozhodli pri 

tejto príležitosti udeliť aj mimoriadny deň voľna, ktorý 

sme mali 30 októbra, teda predĺžili sme si jesenné 

prázdniny.  

Dátum však nebol vybraný náhodne. Spája sa s prijatím 

Deklarácie slovenského národa, známa aj ako 

Martinská deklarácia, ktorá bola prijatá v tento dátum 

100 rokov dozadu v Turčianskom sv. Martine. 

Dokument položil základy pre vytvorenie samostatného 

česko-slovenského štátu. Na rokovaní o znení 

deklarácie sa stretlo približne 200 zástupcov Slovenskej 

národnej strany. Hoci v Prahe už vytvorenie Česko-

Slovenska bolo schválené, v Martine o tom nevedeli 

a rokovali naďalej. Keď Samuel Zoch predniesol znenie dokumentu, zúčastnení sa zhodli. 

Deklarácia potom vyšla v tlači 31. októbra 1918 v Národných novinách. 
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Za výročie vzniku Československa sa považuje oficiálny dátum 28. októbra 1918. Na čele 

prevratu, ktorý viedol k vzniku samostatného štátu sú zodpovední politickí predstavitelia 

z územia Čiech i Slovenska. Boli to Antonín Švehla, Alois Rašín, František Soukup, Jiří 

Stříbrný a Vavro Šrobár.  

 

 

Prvým prezidentom ČSR sa vtedy stal Tomáš Garrigue Masaryk. Pôsobil ako učiteľ, filozof, 

pedagóg a politik. Svojimi myšlienkami a politickou činnosťou podporoval myšlienku 

Československa ako jedného štátu. V rámci funkcie prezidenta navštevoval územie dnešného 

Česka i Slovenska. V rámci našej krajiny rád navštevoval Topoľčianky, Hrušov alebo 

Bystričku. V Topoľčiankach bolo jeho letné sídlo, ktoré je na obrázku dole.  

Okrem funkcie prezidenta býval aj predsedom literárneho spolku Detvan, bol priateľom aj so 

spisovateľmi, napr. so Svetozárom Hurbanom Vajanským, ale aj s politikmi – Vavrom 

Šrobárom či Andrejom Hlinkom, stretával sa aj s Milanom Rastislavom Štefánikom, ktorému 

prednášal. V jednom z jeho prejavov sa o území Slovenska vyjadril, že: „Prichádzam na 

Slovensko rád, lebo som Slovensko vždy miloval a hlboko cítil s jeho smutným osudom, ktorý 

mu hrozil rozdelením a zničením.“  
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Prečo bol vlastne vznik ČSR tak dôležitý pre nás? 

     V prvom rade vznik štátu pre nás priniesol odtrhnutie Slovenska od porazeného Uhorska po 

1. svetovej vojne. Tento čin spôsobil, že Slováci dokázali úspešne čeliť silnému vplyvu 

maďarizácie, taktiež dochádza aj k obrovskému kultúrnemu rozkvetu Slovákov. Hovorí sa, že 

práve toto obdobie je obdobím, keď sa z našej krajiny začína budovať moderný národ. V tomto 

období sa z územia Slovenska stáva demokratický národ. S kultúrnym rastom súvisel aj vývin 

jazyka, keď za oficiálny jazyk bola uznaná slovenčina. V tomto období vznikalo aj niekoľko 

známych kníh od spisovateľov, napr. Milo Urban (Živý bič), Jozef Cíger-Hronský (Jozef Mak), 

Ján Smrek (Básnik a žena).  

 

Súčasťou kultúrneho rastu bolo aj otváranie nových stredných, ale aj vysokých škôl. Na školách 

síce pracovali učitelia z Čiech, no napriek tomu má vznik ČSR pozitívny dopad aj na túto sféru. 

Vyučovalo sa v ľudových školách (pozri obrázok) a učilo sa v slovenskom jazyku. Rok po 

vzniku ČSR vznikla na území Slovenska aj prvá univerzita. V novembri 1919 dostala názov 

Univerzita Komenského. 
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Miškov vianočný kvíz 

     Vianoce už neodmysliteľne klopú na dvere. Áno, mnohí sa tešíte, že si dáte pauzu od 

neustáleho učenia sa a písania testov. Nasledujúci kvíz otestuje vaše poznatky o Vianociach. 

Nájdete tu otázky z histórie, Vianoc v iných kultúrach a mnoho ďalšieho. Skúste aj vy 

odpovedať na otázky správne, v škole potrápili nejedného učiteľa. 

1. Vianoce nikdy neboli sviatkom iba jednej náboženskej skupiny. Tento sviatok vznikol na  

[doplň chýbajúce slovo] základe sviatkov Rímskej ríše, na ktorý nadväzovali grécke 

a škandinavské legendy, ľudové rozprávky, zvyky a tradície.  

a) pohanskom   b) biblickom   c) kresťanskom 

 

2. História vianočného stromčeka v súčasnej podobe sa začala písať v nemeckom 

protestantskom prostredí. Prvá písomná zmienka o stavaní ozdobeného stromčeka pochádza 

z roku [doplň chýbajúci rok] od kazateľa Geislera z Alsaska. 

a) 1507    b) 1508   c) 1509 

 

3. Prapôvod vianočného stromčeka nie je biblický ani kresťanský – siaha až k [doplň 

chýbajúce slovo] oslavám slnovratu saturnáliám. 

a) izraelským    b) rímskym   c) keltským 

 

4. Kedy prenikla na územie Slovenska tradícia zdobenia vianočného stromčeka? 

a) koncom 16. storočia  b) koncom 17. storočia c) koncom 18. storočia 

 

5. Prvý umelý vianočný stromček sa začal vyrábať v 20. storočí v [doplň chýbajúce slovo]. 

Bol vyrobený z husieho peria. 

a) USA    b)  Nemecku   c) Číne 

6. V ktorom roku si dal Francúz 

Pierre Dupont patentovať výrobu 

vianočnej gule? 

a) 1889   

 b) 1890  

 c) 1901 
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7. Najväčší obchodný dom na svete s výlučne vianočným tovarom, otvorený 365 dní v roku, 

môžete navštíviť v mestečku Frankemuth... 

a) v Bavorsku (Nemecko)  b) v Michigane (USA) c) v južnom Walese  

             (Veľká Británia) 

 

8. Atmosféru a čaro Vianoc umocňuje nielen v Európe, ale aj v iných častiach sveta známa 

pieseň Tichá noc, svätá noc, ktorá sa dnes spieva vo viac ako 200 jazykoch. Dnes má táto 

pieseň... 

a) 188 rokov    b) 189 rokov   c) 190 rokov 

 

9. Pieseň Tichá noc, Svätá noc z pera kaplána Josefa Mohra a skladateľa Franza Xavera 

Grubera zaznela v ich speváckom podaní po prvý raz v Kostole svätého Michala v rakúskom... 

a) Innsbrucku   b) Obendorfe   c) St. Pȍltene 

 

10. Jedným zo symbolov Vianoc v Londýne je [doplň chýbajúce slová] a býva umiestnený na 

Trafalgar Square. Býva darom od mesta Oslo. Prvý raz dostal Londýn tento darček v roku 1947, 

ako symbolický dar za pomoc Nórsku v 2. svetovej vojne. 

a) vianočný smrek   b) vianočná jedľa  c) vianočná borovica 

 

11. Vianoce v Mexiku sú cirkevným sviatkom, ktorý sa zachováva v tradičnej podobe najmä 

na dedinách ako oslava narodenia Krista. Mexičania sa na Vianoce pripravujú [doplň 

chýbajúce slovo] dní pred 24. decembrom. Toto obdobie sa volá Posada. 

a) deväť    b) desať   c) jedenásť 

 

12. Najsmutnejšie Vianoce zažila Austrália v roku 1974, keď cyklón Tracy spustošil severné 

územia a viac ako [doplň chýbajúce číslo] ľudí zahynulo. 

a) 60     b) 600    c) 6000 

 

13. V Ježiša Krista verí iba [doplň chýbajúce slová] Japoncov. Aj napriek tomu však v krajine 

vychádzajúceho slnka ozdobujú obchody a domy vianočnými dekoráciami. 

a) jedno percento   b) päť percent  c) jedenásť percent 
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14. Darčeky v Anglicku nosí Santa Claus 24. decembra a podľa zvyku zostávajú vystavené na 

čestnom mieste až do... 

a) 26. decembra   b) 1. januára   c) 6. januára 

 

15. K Vianociam vo Fínsku (joulu) neodmysliteľne patrí tuhá zima. Štedrý večer začínajú Fíni... 

a) čítaním evanjelia   b) prípitkom vodkou c) saunovaním 

 

16. Americký Santa Claus vychádza z [doplň chýbajúce slovo]legendy o Sinterklaasovi, ktorú 

priniesli do New Yorku prisťahovalci v 17. storočí. 

a) holandskej    b) nemeckej   c) laponskej 

 

17. Čím je plnené tradičné jedlo na americkom štedrovečernom stole – pečená morka? 

a) kukuričnou kašou   b) gaštanovou kašou  c) fazuľovou kašou 

 

18. Počas Vianoc naše obydlia skrášľujú betlehemy. Prvé drevené jasličky boli pravdepodobne 

postavené [doplň chýbajúce slová] v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore. 

a) v 4. storočí    b) v 5. storočí   c) v 7. storočí 

 

19. V ktorom storočí sa začal v Európe tradovať zvyk obdarúvať svojich najbližších na 

Vianoce? 

a) v 16. storočí   b) v 18. storočí  c) 19. storočí 

 

20. Pravoslávni Kresťania oslavujú Vianoce podľa juliánskeho kalendára... 

a) 28. decembra   b) 3. januára   c) 7. januára 

 

21. Najhranejšou vianočnou piesňou v popmusic, ktorá sa každoročne v decembri objavuje 

v rozhlasových hitparádach na celom svete, je skladba z 80. rokov... 

a) All I want for Christmas (speváčka Mariah Carey) 

b) Last Christmas (skupina Wham) 

c) Driving Home for Christmas (spevák Chris Rea) 

Kvíz aj s odpoveďami pre čitateľov zostavil Miško Inštitoris zo 6.B. 

  

Správne odpovede: 1a), 2a), 3b), 4c), 5b), 6a), 7b), 8c), 9b), 10c), 11a), 12a), 13a), 14c), 15c), 16a), 17b), 18c), 

19a), 20c), 21b). 
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Ako si vylepšiť svoju pozornosť 

 

     Mať dobre vyvinutú pozornosť je veľmi dôležitá 

zručnosť pre človeka. Podľa môjho názoru je dôležité 

dávať pozor na hodinách. Zvýšenou pozornosťou sa 

lepšie porozumie úlohe, ktorú nám zadá vyučujúci na 

domácu prípravu. Týmto sa zlepšuje moja šanca na 

lepšiu známku z písomky. Cvičením mojej pozornosti 

sa vylepšuje moje zmyslové vnímanie a pamäť. 

 Ak sa človek nedokáže sústrediť, robí hlúpe chyby, ktoré by za normálnych okolností 

neurobil, prácu robí pomalšie, pretože si prerušuje tok myšlienok, musí opakovať viackrát 

niektoré činnosti, ku ktorým sa musí spätne vracať, robí množstvo zbytočných chýb, ktoré 

vzniknú často z unáhlenia sa, pretože kvôli 

rozptyľovaniu máme nedostatok času na 

dokončenie úlohy.  

Je to spôsobené hlavne tým, že technické 

prostriedky, ktoré nás všade obklopujú, nám 

neustále vytvárajú podmienky na našu 

nesústredenosť. 

Svoju pozornosť a sústredenosť môžeme cvičiť niekoľkými spôsobmi, napríklad hraním 

spoločenských hier, riešením hádaniek, riešením rôznych rébusov. Jednou podobnou hrou 

je aj hrá s názvom „Kde je Waldo?“ 

 

V čom spočíva hra „Kde je Waldo?“ 

Na obrázku je dav ľudí, v ktorom sa 

schováva postavička menom Waldo. Má 

pruhované tričko a často je vidieť len z malej 

časti. Vašou úlohou je nájsť ho. Je až 

prekvapujúce, ako sa táto jednoduchá 

myšlienka dokázala presadiť.  Vzhľad Walda 

je rovnaký, červeno-biele pruhované tričko a 
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modré nohavice občas vystrieda žlto-čierne tričko s čiernymi nohavicami, inak zostalo 

všetko rovnaké. Hra je rozdelená do troch základných herných módov. Schválne, pozrite sa 

na obrázok a skúste odpovedať na otázku: „Kde je Waldo?“ 

 

Odpoveď, kde sa na obrázku nachádza Waldo, sa dozviete na posledných stranách časopisu. 
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Nájdi rozdiely 

     Ďalšou hrou na zlepšenie svojej pozornosti  je 

hra Nájdi rozdiely : hra spočíva v hľadaní 

rozdielov medzi dvoma skoro rovnakými 

obrázkami. Schválne, pozrite sa na obrázku pod 

textom. Dokážete nájsť rozdiely medzi týmito 

dvomi obrázkami? 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločenská hra Dobble 

Najradšej sa hrávam dobble : je to hra na precvičenie pozornosti a na pamäť. Úlohou hráčov 

je nájsť na kartičkách rovnaký znak. 

 

Našu pozornosť nám zlepšil 

Alex Glemba zo 6.B triedy.  
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Top 5 najlepších hier roku 2018 

 

     V tomto článku sa dočítate o výbere toho najlepšieho, čo ste mohli vo virtuálnom svete 

vyskúšať. Prinášame vám rebríček top 5 najlepších počítačových hier z roku 2018. Hry boli 

vybrané bez ohľadu na platformu, na ktorú sú určené. Stále nie je neskoro poprosiť Ježiška, aby 

vám jednu z nich priniesol pod stromček. 

 

Marvel‘ s Spider-Man 

Platforma: PlayStation 4 

Vývojár: Sony 

 

Spider-Man od Marvela je open-world hra (hra, pri ktorej sa 

hráč môže voľne pohybovať po svete bez toho, aby bol 

priestorovo obmedzovaný) so zaujímavým príbehom. Podobne 

ako vo filmoch a komixoch je hlavnou postavou Peter Parker 

bojujúci ako Spider-Man proti zločinu. V hre si môžete užiť 

a vyskúšať rôzne akrobatické kúsky Spider-Mana od Marvelu.  

 

 

Far Cry 5 

Platformy: PlayStation 4, Xbox one. PC 

Vývojár: Ubisoft 

 

Táto hra z dielne Ubisoft sa zaraďuje medzi akčné 

adventúry. Príbeh hry sa odohráva vo fiktívnej časti USA, 

ktorá je ovládaná Josephom Seedom pripravujúcim sa na 

deň posledného zúčtovania. Vašou úlohou v hre je túto 

oblasť oslobodiť a vrátiť mestečku jeho typickú pohodu. 
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Assassin’s Creed Odyssey 

Platformy: PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo, Switch 5 

Vývojár: Ubisoft 

   Ide taktiež o akčnú hru, ktorej dej sa odohráva v starovekom 

Grécku cca 400 rokov pred naším letopočtom. Hra je 

výnimočná, pretože hráči majú možnosť meniť dej hry. Okrem 

toho si na začiatku hráči vyberú, či budete stvárňovať postavu 

Alexiosa alebo Kassandy, jednu z hlavných postáv, ktorí sú 

súrodenci. V rámci príbehu musíte prechádzať hlavné misie, 

ale neuniknete ani vedľajším misiám, aby ste získali potrebný 

skill.  

 

Sea of Thieves 

Platformy: Xbox One, PC (s 

operačným systémom 

Windows 10) 

Vývojár: Rare 

     Hra je plná dobrodružstva 

a akcie. Môžete si vyskúšať, 

ako sa cíti pirát, keď sa mu 

potopí loď, ale aj to, aký je to pocit potopiť loď súpera. Na začiatku si zvolíte postavu a neskôr 

plníte rôzne misie na súši, ale aj na pirátskej lodi. Ako odmenu získate zlato, materiál alebo iné 

veci potrebné na prežitie na mori. Hráči musia dávať pozor aj na to, aby aj oni sami neboli 

okradnutí inými pirátmi. Okrem zaujímavého príbehu je dobre spracovaná aj grafika hry.  

 

Red Dead Redemption 2 

Platformy: PlayStation 4, Xbox One 

Vývojár: Rockstar Studios 

Red Dead Redemption 2 prípomína hru 

GTA 5, len o 100 rokov skôr. Namiesto 

auta máte koňa a namiesto samopalu pušku. Hlavná postava je Arthur, ktorý je člen gangu. 
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Hráči môžu zažiť prestrelku vo vlakoch, ale aj na koni, lúpeže, ale aj 

rybačku. Svoju postavu je možné postupne vylepšovať, môžete si 

skrotiť koňa, ale vylepšovať aj výkonnosť postavy.  

O top hrách roku 2018 vás informoval Rudko Tomek z 8.A. 

 

A aké hry odporúča p. uč. Eremiáš? 

1. Spyro Reignited Trilogy 

Tu nie je o čom. Je to návrat do môjho detstva. Hra, ktorú som 

hrával ako malý chlapec na PS One. Hra je vcelku jednoduchá, 

no dokončiť hru na 100% dá zabrať aj ostrieľaným hráčom.  

Odporúčam všetkým, malým aj veľkým... Staňte sa aspoň na 

chvíľu malým rozkošným dráčikom, zbierajte diamanty a spáľte 

všetko čo vám príde pred čumák. Ak sa nemýlim, okrem PS4 je 

dostupná aj na XBOX ONE.  

 

 

2. God of War 

Ak sa niekto rozhoduje, či XBOX či PS4, God of War (ktorý je len na PS4) rozhodne. 

Severská mytológia, vyšperkovaná grafika, 

prepracovaný dej plný zaujímavých úloh a robí 

túto hru jednou z najlepších. Hru som si naozaj 

užil a strávil som pri nej niekoľko večerov.  

 

 

 

3.  Assassin’s Creed: Odyssey 
 

Sériu Assassinov ľudia milujú alebo nenávidia. Ja som v tej prvej skupine ľudí. Myslím, 

že samotnú sériu netreba predstavovať. Titul Odyssey je situovaný do atraktívneho 

antického Grécka, kde vy ako hlavný hrdina  ste žoldnierom. Plníte úlohy v dejovej línii, 

popri tom sa vám vyskytne množstvo vedľajších úloh, ktorými zarábate „korunky“ na 
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vylepšovanie výzbroje či svojej lodi. Ako som už naznačil, často sa presúvate po mori, 

kde Vás čaká množstvo súbojov a prekážok. 

 

4. Spider-Man 
 

Ďalší z dôvodov, prečo PS4. Opäť hra, ktorá je dostupná len na PS4. Ak ste fanúšikom 

Marvelu, nie je o čom. Dobrý Spider-man proti zlu. Celkom známy scenár v novom 

spracovaní. Hlavná dejová línia je výborná a hráč sa teší na ďalšie a ďalšie úlohy. Mňa 

vedľajšie úlohy naozaj nebavili, ale to je vec subjektívna. Ocenil som realistické 

spracovanie New Yorku. Ak ste ešte neboli na Manhattane v NYC, prebehnite si toto 

mesto aspoň v kostýme Marvelovského hrdinu. 

 

5. Far Cry 5 

Kto nehral Far Cry, ako keby ani nežil v svete hier. Vo Far Cry 5 sa ocitnete vo svete plnom 

fanatikov, ktorí zaslepení svojou vierou v Boha konajú zlo. Vy sa stávate dobrom a bojujete 

proti nim. Obrovský svet, množstvo dopravných prostriedkov a do-ko-na-lá dejová línia. 

Niekedy je to možno trochu psycho a vravíte si, čo to hrám za hru. Ale celkovo, jedna 

z najlepších hier, aké som hral. Hra je dostupná na PS4, XBOX ONE a PC. Pre konzolistov 

je ovládanie relatívne komplikované. Intuitívnejšie ovládanie je na PC.  

Každopádne, hry ktoré očakávam najviac, sú ohlásené až v roku 2019 – The Last of Us 2, 

Crash Team Racing či Far Cry New Dawn. 
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Krížovka 

Doplňte správne slová. Vylúštite tajničku. 

   1. 

   2. 

   3. 

   4. 

   5. 

   6. 

   7. 

 

   8. 

   9. 

            10. 

            11. 

            12. 

            13. 

 

            14. 

                            15. 

            16. 

            17. 

              18. 

              19. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

1. Základná tekutina      11. Window po slovensky 

2. Nástroj na šitie      12. Nočný vták, je symbolom múdrosti 

3. Dopravný prostriedok, má 4 kolesá    13. Zviera, ktoré žije v púšti. Má hrby. 

4. Opak dňa       14. Používa sa na písanie 

5. Orgán zraku       15. Chemická značka Pb 

6. Chodia po nej autá      16. Ruka po anglicky 

7. Osem po anglicky      17. Otvoriť po anglicky 

8. ............. má 365 dní      18. Dáva sa na Vianoce, narodeniny a pod. 

9. Jablko po anglicky      19. Krstné meno Bernoláka 

10. Opak noci 
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Kde je Waldo? – Riešenie  



 

Školský časopis – ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica  Strana | 19  
 

 

Antistresová omaľovánka 
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Krížovka – riešenie 

 
Doplňte správne slová. Vylúštite tajničku. 

  

  V O D A   

I H L A   

A U T O   

N O C    

O K O    

C E S T A  
E I G H T  

      

R O K    

A P P L E  
D E Ň    

O K N O   

S O V A   

Ť A V A   

      

P E R O   

O L O V O  
H A N D   

O P E N   

D A R Č E K 

A N T O N  

1. Základná tekutina      11. Window po slovensky 

2. Nástroj na šitie      12. Nočný vták, je symbolom múdrosti 

3. Dopravný prostriedok, má 4 kolesá    13. Zviera, ktoré žije v púšti. Má hrby. 

4. Opak dňa       14. Používa sa na písanie 

5. Orgán zraku       15. Chemická značka Pb 

6. Chodia po nej autá      16. Ruka po anglicky 

7. Osem po anglicky      17. Otvoriť po anglicky 

8. ............. má 365 dní      18. Dáva sa na Vianoce, narodeniny a pod. 

9. Jablko po anglicky      19. Krstné meno Bernoláka 

10. Opak noci 



  

 
 

  


