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• Atomik v zime... 

M. Kozinka, 7. C 

Sme na webe... 
Naša škola má vlastné internetové 
s t r á n k y  n a  a d r e s e 
zsatomovatt.eskola.sk. Nájdete tu 
fotografie tried, informácie o škole, 
zoznam učiteľov, decembrovú 
anketu a samozrejme aj časopis 
Atomik. Stačí iba kliknúť... :-) 

Pán farár sa pýta Filipa:                                   
-  Modlíte sa doma pred jedlom? 
Nie, len keď máme na večeru  
huby, ktoré ocko nazbieral... 

 
Na rodičovskom združení sa 
matka pýta pána učiteľa: 
-  Nezlepšil sa môj syn v 
poslednom čase?  
- Áno, čoraz lepšie falšuje váš 
podpis!        
 
- Čo by si chcela tento rok pod 
stromček? - opýtal sa Ježiško v 
obchodnom dome milého 
dievčatka. 
- Takže ty si môj fax nedostal? 
 
Na ulici robia anketu: 
- Ako sa volajú Ježiškovi 
rodičia? 
- Ježišmáriajozef, teraz som to 
zabudla! 

Manžel sa nahnevane pýta manželky: 
- Kde si bola tak dlho? 
- Musela som ešte niečo kúpiť na Vianoce! 
- A čo si kúpila? 
- Nič, lebo som sa ponáhľala domov! 
 
Záhorák chytá rybu na Vianoce. Namiesto 
kapra vyloví zlatú rybku a tá mu hovorí: 
- Keď ma pustíš, splním ti želanie! 
Záhorák: 
- Želám si abys nemjeua kosci! 
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 V tomto čísle: 
 
þ minianketa 
þ bonzáčik 
þ detektívne príbehy 
þ deň zdravia 
þ a inšô 

Maľovaná jeseň  
 
 

Suché listy, 
Suchá zem, 
Kvety kvitnú na jeseň. 
 

Svet je veľký, 
Jeseň krátka, 
Ušije mi svetrík babka. 
 

Teplý kožuch, 
Teplý sen, 
Mám ja teplo na jeseň. 
 

Jeseň končí, 
Zima príde, 
Pieseň sladká už odíde. 
 

Jar, leto, jeseň, zima, 
Poriadne ma poobjíma. 

 
 

Matej Janovič, 5.C 

Čaute Atomikári, 
 

je tu nový školský rok a s ním aj ďalšie 
skúšanie a učenie – mučenie. Ale aj 
mnoho dobrého – spolužiaci, výlety, 
exkurzie a, samozrejme, Váš Atomik. 

Aj tento rok vyjde 
trikrát. A čo v ňom 
nájdete? Literárne 
pokusy – básničky 
a rozprávky, 
krížovky, hádanky, 
vtipy a mnohé iné. 
Veľmi nás potešilo, 
že ste všetci (okrem 

8. a 9. ročníkov) prispievali do nášho 
časopisu... Robte tak aj naďalej! Píšte 
básne, rozprávky, hádanky, krížovky, 
vtipy a môžete prispieť do našej novej 
rubriky Bonzáčik!  
Na nový časopis s Vašimi príspevkami 
sa teší 

 
 
 

Andrea  a 
redakcia Atomiku 
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Výchovný koncert 
V šetci sa určite pamätáte na 7.10., keď sme sa 

v telocvični školy stretli kvôli výchovnému 
koncertu skupiny AYA. Rozprávali nám príbehy zo 
života o osudoch mnohých ľudí. Medzi príbehmi tiež 
spievali pesničky o týchto ľuďoch (napr. Zbytočné 
kríže). Mňa zaujal príbeh chalana, ktorý začal fajčiť 
v dvanástke a keď mal 24 rokov, ochorel na rakovinu 
pľúc a zomrel. Takýto smutný koniec ho nemusel 
stretnúť, keby žil zdravým spôsobom života. Preto si pripomíname Deň 
zdravia. Urobte každý deň niečo pre svoje telo. Napríklad si dajte namiesto 
čokolády šťavnaté jablko. 

Andrea Tuchyňová, Monika Jančovičová, 7. C 

 V jednom dome žila rodina aj 
so psíkom, ktorý sa volal Ajko. Raz 
sa všetci vybrali na výlet. Ako sa 
tak prechádzali, zrazu psíka 
nebolo. Kričali, volali, ale psíka 
nikde. Odvtedy sa Ajko túlal, nemal 
domov, bol sám. Jedného dňa išiel 
chlapec menom Jurko do školy 
a priplietol sa mu do cesty psík. 
Bolo mu ho tak ľúto, že mu dal 
svoju desiatu. A tak 
mu nosieval každý 
deň jedlo. No raz, 
keď sa spustil dážď, 
Jurko zobral psíka 

domov. Dal mu najesť a napiť. 
Schoval ho u seba v izbičke, aby 
o ňom mama nevedela. Nechcela 
mať v byte psíka, lebo robia veľký 
neporiadok. Ráno musel ísť Jurko 
do školy, tak ho zatvoril v izbičke 
samého. Spolužiakom vyrozprával, 
akého má psíka. Zo školy sa hneď 
ponáhľal, no keď psišiel domov, 
izbička bola poupratovaná a psík 
ho už čakal v kuchyni aj s mamou. 
Mama mu dovolila psíka si nechať. 
Jurko mal nového kamaráta, psík 
nového pána a svoj domov. 
 

Matej Bednárik, 5. A 

        

1          čaj 

2          rásť 

3          desk (po slovensky) 

4          sedieť 

5          Skupina “Atomic ...........“ 

6          množné číslo slova XXX 

7          projekt 

DOPLŇOVAČKA 
 
 
 Doplň tieto 4 znaky ¨  Å ê do štvorcov tak, aby neboli,  
dva rovnaké znaky uhlopriečne, zvisle ani vodorovne. 

Juliána Odziomková, 5. A 

    

    

    

    

Napíš do štvorčekov slová, ktoré 
sú umiestnené pod nimi. 

Peter Kubán, 5. A 

   

Tatry 

    

suchá tráva 

Katarína  
Petrašovičová,  

7. A 

RIEŠENIA: 
Hádanky: 1. Ani jedna, 
treba ich tam nasypať 2. 
tvaroh, 3. čln, 4. dážď  5. 
Zub 
Vyraďovačky: 1. 
margaréta, 2. Izrael, 3. 
predložky, 4. Kukučín 
Správne odpovede: 1c, 
2a, 3b, 4a, 5a, 6c, 7b, 
8a 
Nájdeš chyby?: 
porciovaný, 
rozmaznávať, jednotky, 
Nitrania, o 2 dni, lízanky, 
nazbierala 

D O G I C A R 

A B I N L I E 

D O H E L L O 

C J K P P F J 

A E M P A A S 

T U A S D C H 

J O T O B O R 

S I T O H E L 

Pes, oco 
(skratka), skákať, 
zemestnanie, 
deň, ahoj, auto, 
v, jablko, mačka, 
rýchly 
(vlastnosť), 
robot, sedieť, on 

Katarína Knapová, 7. A 
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Mozog 

 
 

Mozog je zložitý stroj 
Zmestí sa doňho myšlienok roj 
Však musíš dávať veľký pozor 
A rozširovať si svoj obzor, 
Lebo inak mozog zlenivie 
A nikto sa už nikdy nedozvie 
Aké kvality v sebe skrývaš, 
Neskôr zistíš, že s davom splývaš. 
Veď mozog udáva osobnosť 
Tak nepokaz ho pre blbosť. 
A uvedom si dôležitosť jeho 
Lebo nedokážeš žiť bez neho. 

Tamara Čendulová, 9. C 

Slzy 
Mala som raz krásny sen, 
A ty si v ňom kráčal, 
Ja prosila som teba len 
Aby si o láske hovoriť začal. 
 
Vyznal si mi lásku, 
Vystrihol fotku s obrázku, 
Klamal si mi o všetkom, 
A ja hlupák som bola tomu svedkom. 
 
Možno vyronila som slzu, 
No pre teba to znamenalo skazu, 
Prosil si ma o odpustenie, 
Nie je to len hrozné snenie?! 
 
Každé ráno na svitaní, 
Pozriem cez okno s očakávaním, 
A verím snu o tajnom želaní, 
Že len slnko bude svedkom mojich prianí. 

Zuzana Albertová, 9. C 

Školská jeseň  
 
 

Slnko je už zubaté, 
Jeho lúče strapaté. 
 
Deti idú do školy 
Zasadnú si za stoly. 
 
Prváci sú zvedaví, 
Či sa im abeceda vydarí. 
 
Prvácka učiteľka je ako víla, 
Pretože je ku všetkým milá. 
 
Ten september jesenný 
Už je trochu studený. 
 
Cez prázdniny bolo super leto, 
Každý zo školy vie to. 
 
Listy už sem-tam lietajú, 
Deti sa len tak zbiehajú 
 
Jeseň je taká krásna 
A obloha je stále jasná. 

Mária Moravčíková, 5. C 

 
 

Mňau  
A tá naša mačička 
Mňauká ako maličká. 
Mňauká, že chce jesť, 
Zjedol jej to pes. 
Náš pes má rád Kitekat, 
Iné jedlo nechce žrať. 

Lucia Hudáková 
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  l Pomôžme Miškovi l Pomôžme Miškovi l Pomôžme Miškovi l  
 

Atomikári, 

 
 
 

náš spolužiak Miško Kovári vážne ochorel a lieky na jeho uzdravenie 
sú veľmi drahé. Prosíme vás všetkých prispejte na jeho uzdravenie 
akoukoľvek sumou buď na číslo účtu 2 833 1 8878 / 0900 alebo 
peniaze odovzdáme našej pani učiteľke Mrnkovej, ona ich dá na 
Miškov účet. 
 

Všetkým prispievateľom ďakujú žiaci 7. C triedy 

 
• mohli by sme nosiť mobil, ale cez hodiny musí byť vypnutý 
• bufet otvorený každú prestávku 
• lepšie jedlá v ŠJ, vybrať si, čo chceme jesť a piť 
• lepšie záchody (kľučky na WC) 
• dlhšie prestávky 
• nové učebnice, lepšie pomôcky 
• viac súťaží, výletov 
• mohli by sme mať na vlasoch melír a nalakované nechty 
• menej písomiek, viac skúšať 
• na zemepise by sme mohli chodiť po Európe 
• zrušiť známky 3, 4, 5 

• Učil by som ich a keby ma neposlúchali, tak by som ich nechal po škole 
• Deti by mohli sedieť okolo lavice 4, stačil by im 1 zošit na všetko. Nekričala 

by som, ale by museli byť potichu. Pomáhala by som im, ak by niečo 
nevedeli 

• Bol by som dobrý , ale keby ma nahnevali, celú hodinu by písali písomky 
• Hovorila by som vtipy, robili by sme so zvieratami, krížovky, hrali divadielka, 

chodili by sme na plaváreň a kúpalisko. 
• Dávala by som iba 1, 2, 4, 5, a skúšala by som len každý tretí deň 
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Deň zdravia 
 

Všetci do školy bežíme, 
Na Deň zdravia sa tešíme. 
 
Triedu sme si vyzdobili 
Aby nás tak ocenili. 
 
Vyzdobili sme si sami, 
Na tabuľu napísali. 
 
Vyhrali sme 1. cenu, 
Orechovú tortu z džemu. 
 

Veronika Stanová, 6. A 

Vyber slovo, ktoré nepatrí 
z logického dôvodu do radu slov.  
Príklad: kôň, pes, motýľ, mačka, 
koza.  
Riešenie: Do radu nepatrí motýľ - je 
to hmyz, ostatné sú cicavce. 
 

1. tulipán -  snežienka - margaréta -
narcis 
 

2. Belgicko - Izrael - Poľsko - 
Taliansko - Grécko 
 

3. Predložky - zámená - číslovky -
slovesá 
 

4. Sládkovič - Botto - Kukučín - Kráľ - 
Chalupka 

Riešenie na str. 11 

Deň zdravia v našej triede 

 

Kde bolo tam bolo, bola trieda 5. C. Tá trieda nebol 
obyčajná. V tej triede vedeli žiaci vymýšľať krásne 
veci a boli tvoriví. 
Raz nastal deň, ktorý sa volal Deň zdravia. Zdravie 
máme len jedno, tak si ho musíme vážiť. Keď chceme 
byť zdraví, tak musíme jesť vitamíny, ktoré sú 
v zelenine, ovocí, mlieku a vo výrobkoch z nich. Ďalej 
je dôležitý  pohyb na čerstvom vzduchu a otužovanie. 
Aby sme si Deň zdravia pripomenuli aj v našej triede, tak sme si ju vyzdobili. 
Na nástenku sme dali rôzne obrázky a kelímky od jogurtov. Na dvere sme 
dali – prilepili veniec s paprikou. V košíku bolo poukladané ovocie a zelenina. 
A, samozrejme, sme nezabudli ani na nástenku na chodbe. 
Vyzdobená trieda je omnoho krajšia a stále nám pripomína, aké je zdravie 
pre človeka dôležité. 

Natália Chudá, 5. C 
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Cez letné prázdniny som navštívila v 
Prievidzi rodinu. Boli sme v ZOO v 

Bojniciach, kde ma kopol kôň. Hneď sa mi zjavila 
modrina ako svet. Na druhý deň sa mi na latku objavil 

fľak podliaty krvou. Babička mi uvarila odvar z byliniek a 
prikladala mi to na ranu. Neverila som tomu, že mi fľak zmizne. Babička 

sa len usmievala a tvrdila opak. Verte-neverte, bylinky mi pomohli. 
Zrazenina zmizla a noha ma nebolí. 

Simona Kocianová, 5. C 

 

Muška a roláda 
 

Žila jedna muška 
Volala sa Duška. 
 

Lieta z kvetu na kvet 
Zbiera sladký med. 
 

Ide k lienkam po radu 
Ako upiecť roládu. 
 

Vajcia, múka, voda 
Vznikne chutná hmota. 
 

Z cesta pečie roládu 
Všetci kúsok dostanú. 
 

Ochutnajte, milé deti 
Chutí ako sladký medík. 

Juliána Odziomková, 5. A 

O č i 
Ja mám hnedé oči, 
vyzerám jak Nšo-či. 
Poznám aj Ribanu 
má oči mahagónu 
Winnetou je môj kamarát, 
z jeho očí vidím,  
že ma má rád. 

Simona Gažovičová, 5. A 

Uhádneš? 
 

Koľko fazúľ vojde do hrnca? 
 

Ktorý rok sa dáva do koláčov? 
 

V hore rastie, na brehu sa rodí, po 
vode behá a v ohni umiera. Čo je 
to? 
 

Behá to z chalupy do chalupy, 
robí to cupy-lupy, cupy-lupy. 
 

Čo rastie bez koreňov? 

 

Odpovede na str. 11 

Nájdeš chyby? 
 

> porcovaný syr 
> nemáme ich hýčkať 
> študuje na samé jedničky 
> Nitrančania postúpili 
> prišiel az za dva dni 
> dávali nám lízatká 
> nazberala hrnček jahôd 



Taštička 
Vystrihni z papiera 
štvorec 16x16 cm 
a prelož napoly. 
Z obidvoch strán 
do neho vlepte 
„harmoniku“ z pása 
papiera 8x20 cm. 
Nakoniec priviažte 
pás ik  pap iera 
alebo stuhy. 
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 OTESTUJ SI SVOJE VEDOMOSTI  
1. Čo je to mentieka? 
a) obuv 
b) gombík 
c) oblečenie v minulosti 
 
2. Čo je to černidlo? 
a) atrament 
b) lak na topánky 
c) černica v minulosti 
 
3. Čo je to plajbas? 
a) bicí hudobný nástroj 
b) ceruzka 
c) nástroj na bitie 
 
4. Čo je to léno? 
a) prepožičaná pôda, majetok 
b) veno žien 
c) človek, závislý od niekoho 
 

5. Čo je to kacír? 
a) odpadlík od katolíckej viery 
b) človek, ktorý pracuje ako kat 
c) kuchár 
 
6. Čo sú firhangy? 
a) rybie filé 
b) španielske jedlo 
c) záclony 
 
7. Čo je čugaňa? 
a) čudo 
b) palica 
c) metla 
 
8. Čo je to modla? 
a) soška, socha bôžika 
b) modliaci sa človek 
c) hmyz 

Správne riešenia na str. 11 
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...vám prezradí, čo isto-iste netušíte. Pani učiteľka Slobodová, ktorú 
poznáte najmä ako hudobníčku a zemepisárku, sa vo voľných chvíľach 
venuje písaniu poézie. Posúďte sami, že jej to naozaj ide! 

Smetisko Zem 
Čo drží človek v ruke, to hodí na zem skrátka, 
Čoskoro nebude už miesta, pre ľudí, pre zvieratká, 
Rozbalí cukrík mama mladá, čo s papierom, je lepkavý 
Odhodí na zem, no a čože, to prírode nič nespraví. 
 
Pľuvanec leží na chodníku sú ich tu tisíce, 
Pľuje tu takmer každý a čo na tom, 
Bez pľutia by nebol chlap chlapom. 
 
Smetiskami, špinou, svet si zavalíme, 
Najväčšie smetisko v kozme založíme, 
A keď už na zemi nebude miesta, 
Čaká nás dlhá, predlhá cesta. 
 
V ďalekom vesmíre, tam sa usadíme, 
A nové smetisko si založíme, 
Budeme šťastne žiť, kde nesvieti Luna, 
Kým táto nová Zem nebude plná. 

Deň Zeme 
Aký je krásny jarný deň, 
Deti sa na lúke hrajú, 
A spomedzi psích výkalov, 
Púpavy žlté vyberajú. 
 
Uvijú vence? Ale nie, 
Odtrhnú hlávky zlaté, 
Okolo seba rozhodia, 
Odbehnú rozosmiate. 
 
Odlomí konár drobná rúčka 
Čo na kmienku je posledný, 
V divokej hre sa zázrakom, 
Na strašlivú zbraň premení. 
 
Ta-ta-ta kričí junač v ohni, 
Padni, si mŕtvy, zabitý, 
Viac v živých nie ste, zomreli ste, 
Všetci čo hrali, ty i ty. 
 
Detský krik stíchne, 
Pod plášťom noci 
Už zriedkavo sa ozýva 
A v speve vetra zahanbená 
Zem rozrytú tvár ukrýva. 



• Koľko rokov učíte na škole? 
Desať. 
• Máte deti? 
Áno, syna a dcéru. 
• Prečo ste si vybrali francúzsky jazyk? 
Je to veľmi pekný jazyk. 
• Učíte radi francúzštinu? 
Áno, inak by som ju nemohla učiť. 
• Čo ste v minulosti chceli robiť, aké povolanie? 
Chcela som byť učiteľkou. 
• Koľkokrát ste boli vo Francúzsku? 
Trikrát. 
• Čo sa vám páčilo najviac vo Francúzsku? 
Bazilika Sacré-Coeur v Paríži. 
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Upršaná jeseň  

 
 

Z balkóna sa pozerám 
Vidím, vidím, čo vidím? 
Na oblohe z dúhy rým! 
 
Na maminu zakričím: 
„Mami, mami, pozri sa, 
dúha na mňa smeje sa!“ 
 
Dúha mizne 
A rým s ňou, 
Čo s tou našou jeseňou? 

Daša Galgóciová, 5. C 

1. stupeň 
         IV. A    1690,5 kg 1. miesto 
         III. B      837 kg  2. miesto 
         III. A      818 kg  3. miesto 
2. stupeň 
         VII. A   957 kg  1. miesto 
         VII. C   946 kg  2. miesto 
         V. A     797 kg  3. miesto 
Celá škola  
        15 541,5 kg 
 

Jednotlivci 
        1. Repček 4. A 
        2. Jamrichová 7. C 
        3. Kováková 4. A 
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Veslári 
Rudo s Igorom boli nadšenými veslármi. Cez prázdniny sa vybrali so svojimi člnmi na 
Oravskú priehradu. Od rána do večera sa preháňali po vode. Strýko sa bál, že sa 
chlapcom dačo stane. Preto im raz hovorí: „Chlapci, čí čln bude na opačnom brehu 
neskôr, kúpim mu bicykel.“ Strýko sa tešil, ako budú chlapci spokojne pri brehu 
sedieť v člnkoch a on sa nemusí o nich báť. Veľmi bol prekvapený, keď sa chlapci 
rozbehli k člnom, nasadli a veslovali rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Prečo si 
chlapci takto počínali? 

Hotelový hosť 
Hotel Heart v Chicagu je povestný hotelovými zlodejmi. V tomto hoteli bol raz 
ubytovaný detektív Frank. V jeden podvečer sedel vo svojej izbe, čítal noviny a bafkal 
si z fajočky. Naraz niekto zaklopal, otvoril dvere a do izby vkročil elegantný mladý 
muž. Keď zbadal Franka, povedal: „Prepáčte, pane, pomýlil som si dvere svojej 
izby,“ a chcel odísť. Frank však bleskurýchle vyskočil a mladého muža zatkol. 
Vyšetrovanie potvrdilo, že sa nemýlil a chytil zlodeja pri čine. Podľa čoho mohol 
Frank poznať, že je to zlodej? 

Riešenia: 
Veslári: Strýko dal podmienku, že víťazov čln má prísť do cieľa neskôr. Rudo preto skočil do 
Igorovho a Igor do Rudovho člna. Tým sa vlastne stalo, že ten, kto prišiel na druhá breh prvý, 
vyhral, lebo kamarát s jeho člnom prišiel neskôr. 
 
Hotelový hosť: Muž, skôr ako vkročil do izby, zaklopal. Keby vchádzal do vlastnej izby, určite 
by neklopal. Takto chcel zistiť, či v izbe nikto nie je. 

 
 
 

Predám slušnú žiacku knižku. Zn. Za 0,50 h. 

 

Kúpim staré použité ponožky. Zn. Na dobré účely 

 

Kúpim Barbie za slušnú cenu. Zn.: Výroba 
parochní 

 

Predám obnosenú obuv za 1326 Sk alebo 1326 Euro. 

 

Predám tenisovú raketu 1 x použitú. Zn. Veľké diery 

 

Vymením päť jednotiek za jednu päťku. Zn. Drobné 

 
 
 

Vymením sestru za dvoch bratov. Zn. Výhodná ponuka 

 


