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V èinnosti SZHaK obèas vznikajú nápady, ktoré sa nedajú za&scaron;katuµkova» do ¾iadnej z na&scaron;ich
základných odvetví èinnosti. Sú to my&scaron;lienky, ktoré síce nemajú tradíciu èi masívnu podporu, ale majú (aspoò
podµa nás) hlboký obsah. Najèastej&scaron;ie ide o deti a mláde¾, kde vidíme nielen studòu záujmu a hravosti, ktorá
akoby vyprchala z na&scaron;ich du&scaron;í, ale aj radosti, ktorou mô¾eme deti obohati» a da» im nieèo èo ich mô¾e
sprevádza» celým ¾ivotom.

Na druhej strane sú tu tí, ktorí nemajú také mo¾nosti ako my zdraví. Ide napríklad o sluchovo postihnutých spoluobèanov,
pre ktorých krí¾ovka, hádanka èi hlavolam nie je a¾ takou preká¾kou, ak sa vie poskytnú» s vedomím, ¾e zadanie èíta èlovek,
ktorý nemá takú &scaron;irokú slovnú zásobu ako niekto iný. Sú tu aj dôchodcovia, ktorým lú&scaron;tenie pomáha
nielen udr¾iava» si ¾ivotný entuziazmus, ale aj schopnos» akosi oklama» èas a donúti» mozgové bunky k aktivite a
nenecha» sa uná&scaron;a» letargiou veku. Zoznam podujatí je struèným prehµadom toho, èo sa kedysi a dnes v tejto
oblasti uskutoènilo èi e&scaron;te stále uskutoèòuje. Nebránime sa v&scaron;ak ani novým nápadom a radi prídeme
pomôc» v&scaron;ade tam, kde majú podobné my&scaron;lienka ako my. Veï dobrá my&scaron;lienka nepozná
hranice.
- Logic puzzle pre ka¾dého - napínavé popoludnie na Základnej &scaron;kole v Bytèi s logickou skladaèkou a rôznymi
hlavolamami
- Sudoku v Pezinku - podpora mestkého turnaja ako príprava na I.Majstrovstvá Slovenska
- Turnaj ®IVENY - krí¾ovkárske stretnutie dôchodcov v Martine pod patronátom krú¾ku Turiec.
- Krí¾ovkárska sú»a¾ ¾iakov Základných &scaron;kôl ¾ilinského okresu. Podujatie organizovali èlenovia krú¾ku Slovenári zo
®iliny v rokoch 1981 - 1989. Poèas deviatich rokov sa zúèastnilo niekoµko tisíc detí. V druhom roèníku v roku 1982 sa v
jeden deò v obci Radoµa pri Kysuckom Novom Meste zi&scaron;lo naraz a¾ 790 ¾iakov z 37 &scaron;kôl, èo sa dnes zdá a¾
neskutoèné.
- Podpora nadaných detí - sú»a¾no zábavné lú&scaron;tenie na Základnej &scaron;kole pre mimoriadne nadané deti v
Bratislave
- Púchovský ¾iakolam - sú»a¾ v rie&scaron;ení hlavolamov a hádaniek na osemroènom Gymnáziu v Púchove
- Letná hra s èasopisom ®IVOT
- Lú&scaron;tenie so SLOVENKOU
- BYSTRI(Ý)UM V MARKÍZE a ïal&scaron;ie.
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