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Pár slov z redakcie 

Milí čitatelia, tento rok začíname, tak ako vždy, vianočným vydaním. 

Dúfam, že aj toto vydanie bude zaujímavé, vtipné a spríjemní vám zimné 

dni.  Čaká vás aj kupón, ktorý určite každého poteší. Ďakujeme všetkým 

dobrovoľníkom, ktorí prispeli zaujímavosťami. 

                                                      Vaša šéfredaktorka Kaja! ☺ 
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            M�dre hlavy 
 

olympi�da milovnkov dejepisu 

�kolsk� kolo 

6. rocnk 
 
1. Viktória Gašparíková 6.A 
2. Šimon Šefčík  6.B 
3. Adam Lančarič 6.B 

 

7. rocnk 
 
1. Martin Halenár 7.A 
2. Lucia Morvayová 7.A  
3. Teodor Polakovič 7.A 

 

8. rocnk 
 
1. Lukáš Šípoš 8.A 
2. Patrik Kralovič 8.B 
3. Peter Čmilanský 8.A 

 

9. rocnk 
 
1. Silvia Patzeltová 9.A  
2. Nora Vavrová 9.B 
3. Kristína Jenčáková 9.A  

 

olympi�da zo sloviny 

�kolsk� kolo 
 
1. Silvia Topolská 9.B 
2. Veronika Šulganová 9.A 
3. Matúš Bartoš 9.A 
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Žiacky  parlament 
 

SÚŤAŽ O NAJ TRIEDU 
 

HODNOTÍME: 
- najlepší priemer známok 
- zápisy v klasifikačnom zázname 
- výzdoba triedy – (jeseň, zima + Vianoce, jar, leto) 
- kvetinová výzdoba 
- účasť v zbere papiera 
- účasť na podujatiach školy 
- vlastné podujatia triedy 
- čistota po vyučovaní 
 

HODNOTIA ČLENOVIA PARLAMENTU 
EVIDENCIU VEDIE PREDSEDA PARLAMENTU 

VÍŤAZNÁ TRIEDA = JEDNODŇOVÝ VÝLET 
 

HĽADÁME NAJ ŽIAKOV 

 
HODNOTÍME: 
- prospech (prospel s vyznamenaním, prospel veľmi dobre) 
- žiadne zápisy v klasáku 
- účasť v zbere papiera 
- záujmová činnosť- krúžky 
- účasť na akciách školy 
- reprezentácia školy 
- práca v triede, pre triedu, s tr. uč. 
- kamarátsky prístup k spolužiakom 
 

HODNOTIA ČLENOVIA PARLAMENTU 
NAJ ŽIACI PÔJDU NA KONCI ŠKOLSKÉHO ROKA NA VÝLET 
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Interview s ve�ticou 
Dozvedeli sme sa, že mama jednej žiačky z našej školy je veštica. Volá 
sa Táňa a súhlasila, že odpovie na naše zvedavé otázky.  

Môžem sa najprv spýta ť,  kedy a ako sa tvoje schopnosti prejavili? 

Takže…Začalo sa to, keď som mala trinásť rokov. So sesternicou 
sme si raz v jeden večer začali pri svetle sviečky pozerať do očí. 
Hypnotizovali sme sa. Vtom mi však sesternica začala pred očami 
starnúť. Bola som vydesená a povedala som jej to. Aj ona to 
chcela vidieť, ale nešlo to.  

A zistila si, čo to bolo? 

Išla som k liečiteľke a povedala som jej o tomto probléme. Jej sa 
rozšírili zrenice a povedala mi, že mám dar a mám v tom 
pokračovať. Tak som prišla domov a v zrkadle som si začala 
pozerať do očí. Zrazu som ako v röntgene uvidela svoju lebku. Tá 
sa stále zväčšovala a ja som si v jednej očnej jamke všimla svetlo. 
To už tá jamka bola veľká ako Michalská brána. Chcela som za 
tým svetlom ísť, ale zrazu som začula, ako mi akýsi  hlas hovorí: 
„Ďalej už nechoď!“ A ja som si všimla, že znova stojím pred 
zrkadlom v izbe.   

Mala si s tým niekedy aj problémy? 

Áno, a neprajem to nikomu. Keď som mala 16 rokov, chcela som 
ako každý puberťák skúšať nové veci. Začala som sa zaoberať  
čiernou mágiou. Cítila som, že pri sústredení je niekto pri mne a 
pomáha mi. Nevedela som, kto to je, ale ani ma to netrápilo. A raz, 
keď som sa s mamou, ktorá mi to samozrejme neverila, pohádala, 
strašne som si želala, aby jej tie bytosti ukázali, že si nevymýšľam. 
Ráno mi mama povedala, že mala pocit, akoby jej niečo sedelo na 
hrudi a nemohla dýchať. Už som s tým chcela prestať, lebo som 
vedela, že som jej mohla ublížiť. Ale začala som počuť hlasy,  
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kroky a cítila chlad. Bála som sa, tak som si kúpila krištáľ, ktorý ma  
ochraňoval. Asi v mojich 26 rokoch som sa zbavila tvárí príšer, 
ktoré som vídavala v zrkadlách. Asi ešte 3 roky potom ma 
prenasledovali hlasy a iné strašné temné veci. Táto hrôza teda 
trvala takmer 13 rokov. 

Ako vlastne veštenie funguje? 

Veštenie ako také vychádza zo správania  pýtajúceho sa človeka. 
To znamená, že ak ku mne príde človek a ja mu dám informácie, 
ktoré dovtedy nemal, tento dotyčný môže zmeniť či už vedome, ale 
často aj nevedome svoje správanie a tým mení aj svoju budúcnosť. 
Uvediem príklad: ja vám poviem, že urobíte koncoročnú skúšku. 
Čo by sa dialo, keby ste tieto informácie nemali? Učili by ste sa a 
skúšku by ste na sto percent spravili. Keďže ste si ale teraz už istý, 
že to spravíte, na učenie sa vykašlete – čím ste vlastne na základe 
informácie zmenili tok svojej budúcnosti a skúšku neurobíte... 
Veštci nie sú lepší ani horší ľudia ako ostatní. Dokážu len rozšíriť 
svoje vnímanie – niektorí cvikom, iní to dokážu odmalička. 

A posledná otázka:  Z čoho veštíš? 

Hlavne z tarotových kariet. Viem však veštiť aj z aury, krištáľovej 
gule, kávy a čaju, ale aj z rúk. 

Ďakujem za čas a ahoj… 

 

Michaela Hlavačková 8.B 
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akrostich 

Akrostich... Čo to môže byť? 

a) nový hlavolam namiesto sudoku 
b) krutý žartík slovenčinárky 
c) báseň, v ktorej prvé alebo posledné písmená veršov dávajú  

         slovo alebo vetu 

Céčko je správne! Aha, tu sú dôkazy: 

 

Moje pocity sú rôzne, 

raz dobré a raz hrozné. 

Ihneď ja mám dobrý pocit, 

keď sa mi nik nechce pomstiť. 

Chyba veľká je už tá, 

 že lenivosť je občas zlá. 

Aktivity robiť chcem, 

no vadí mi mokrá zem. 

Ešte len sa skončil sviatok, 

a ja chcem mať hneď zas piatok. 

Lenivá som dnes aj ja, 

kto mi ten chlieb pokrája? 

Anička je sestra malá, 

všetko by som za ňu dala. 
 
            Michaela Bažíková 6.A 
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Teším sa na prázdniny 

Aspoň sa dobre vyspím 

Môžem si pozrieť televíziu 

A pôjdem sa korčuľovať 

Raňajkovať budem o desiatej 

A príde k nám bratranec 

 

Tamara Moravcová 5.B 

 

 

 

 

Ach, konečne sú prázdniny 

Natešene volám jupí jupí 

Dobre nám bude cez prázdniny 

Ráno vstávam a už sa hrám 

Ej, konečne pôjdem von 

Joj, rýchlo ubiehajú prázdniny 

 

Andrej Suja 5.B 
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Píseme 

Jeziskovi  
 
Šimon 8.B – bábiku Chuckyho 

Lukáš 8.A – kompletnú súpravu obleku Power Rangers 

Adam 6. B – naboje do vzduchovki 

Vika 9.B – biciu súpravu, sedemoktávový keyboard a domáce  

 nahrávacie štúdio 

Marek 8.A – pitbula 

Laco 6.B – slnečné špionážne okuliare  

Marek 8.B – combo na elektrickú gitaru 

Nika 8.A – lístky na koncert Mira Žbirku 

Miška 6.B – hada (koralovku) 

Paťo 8.B – gitaru 

Lukáš 8.A – airsoftovú zbraň 

Mirka 6.B – opicu 

Petrík 8.A – mini chladničku do izbi  
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Paťa 9.B – rodičov, ktorí ma budú poslúchať 

Juro 9.B – japonsko-slovenský slovník a jeden deň bez  

Dédého v telke  

Patrik 8.A – novú učebnicu dejepisu 

Matúš 8.B – freestyle BMX 

Martin 6.B – kladivo, aby som sestre vytĺkol darčeky z hlavy 

Táňa 8.A – dres Hamšíka  

Ondro 9.B – motorku a bicie 

Tomáš 8.A – dinosaura 

Norika 9.B – modré z neba a hodinky s vodotryskom 

Aďa 8.B – koňa 

Peťa 8.A – chcem vidieť Pala Haberu! 

Šimon 6.B – nech havaruje bojing na našu školu 

Adam 7.A – glóbus 

Petr 8.A – súpravu My little Ponny 

Dominika 6.B – nech vibuchne škola 

 

Pozor! 

Pravopisná poradňa so sídlom v kabinete SJL upozorňuje, že 

vianočné želania niektorých žiakov obsahujú pravopisné chyby!!! 

Ježiško im prinesie Pravidlá slovenského pravopisu ☺ 
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aj pani ucitelky 
písu jeziskovi :-) 
 

Cúciková – parfém 

Čeligová – komodu  

Hrnčíriková – krovinorez 

Jaurová – medovníkové srdiečko 

Kaššovicová – nechám sa prekvapiť 

Koleničová – milión (náhradné riešenie - šál a čiapku) 

Krivičková – DVD rekordér 

Matúšek – to je tajné 

Mrnková – plavbu na lodi okolo sveta (digestor) 

Nováková – foťák 

Opálková – CD Richarda Čanakyho 

Reptová – krém proti vráskam  

Švihoríková – knižku 

Žitniaková – dovolenku v Karibiku 
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Pr�zdniny a Lucifer 
 

Cez prázdniny, keď aj môj otec mal dovolenku, sme boli pozvaní 
od otcovho kolegu na chatu. Chata bola v prekrásnej prírode, v 
chránenej oblasti Oravská Lesná.  

Keď sme tam prišli, neveril som vlastným očiam. Pán Oliver, 
ktorý býval hneď v prvom dome od našej chaty, mal dvanásť krásnych 

psíkov. Títo psi boli cvičení do záprahu a on s 
nimi chodil na preteky. Zopár pretekov mal aj 
vyhratých. Vodca svorky sa volal Lucifer, 
lebo bol čierny a na hrudi mal biely fľak. S 
Luciferom sme boli hneď kamaráti. Ujo 
Oliver mi ukázal, ako sa češú psíci, a dovolil 
mi učesať Lucifera. Veľmi sme si na seba 
zvykli a Lucifer sa nechcel dať nikomu 
česať, len ujovi Oliverovi a mne. V posledný 
deň dovolenky bolo krásne počasie a ujo 

Oliver vytiahol sane, spravil záprah a povozil ma po celom okolí. Bolo 
to pre mňa niečo prekrásne a neopísateľné. Po jazde sme vypriahli 
psov a postarali sme sa o nich.  

Potom som sa s ujom Oliverom a Luciferom rozlúčil, lebo ráno 
sme už cestovali domov. Bol to pre mňa veľký zážitok, na ktorý stále 
spomínam. 

        Šimon Polák 6.A 
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Piko�ky z vyucka 
 
„Mariška je vedená zospodu a pochádza z Ruska.“ (mala to byť 
marioneta – bábka zavesená na nitkách a vodená zhora) 
 
„Pančelka, Darwin... to je ten, čo vymyslel tú žárovku?“ 
 
„Jak sa volá ten, čo sa furt trase? Kleptoman?“ 
 
Učiteľka: „Zapíšte si propán-bután.“ 
Žiak: „Fanfán Tulipán nebude?“ 
 
Učiteľka: „Vymenuj nejaké náboženstvá Ázie.“ 
Žiak: „Hinduizmus, budhizmus... optimizmus!“ 

 
Učiteľka: „Ako sa volá kosť päty?“ 
Žiak: „Opätok.“ 
 
Učiteľka: „Akí ľudia žijú v Afrike?“ 
Žiak: „Čokoládoví...“ 
 
Učiteľka: „S ktorými štátmi susedí Slovensko?“ 
Žiak: „Maďarsko, Ukrajina, Poľsko, Česko a Taliansko...“ 
 
Učiteľka: „Vymenuj kosti panvy.“ 
Žiak: „To sú bedrá a ritná kosť.“ 
 
Učiteľka: „Ako dýcha žubrienka?“ 
Žiačka: „Cez pupočnú šnúru.“ 
 
Učiteľka: „Čo je romantizmus?“ 
Žiak: „Stretnutie dvoch osôb?“ 
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Dialóg učiteľky a žiačky na slovine: 
- Povedz zvieracie podstatné meno v mužskom rode. 
- Kosatka. 
- Ale to je ženský rod! 
- Tak kosatec. 
 
Na hodine angliny... 
Učiteľka: „How do British people celebrate Christmas?“ (Ako Briti slávia 
Vianoce?) 
Žiak: „On Christmas Day children follow Christmas pudding.“ (Na Štedrý 
deň deti prenasledujú vianočný puding. ☺)  
 
Paviel Orság Hviezdoslav – oslavné Sonety  
(Rozbor literárneho diela v 9. ročníku – v pôvodnej pravopisnej podobe) 
 
Téma – autor vyjadruje ospevné Sonety o žene a národe ktorý tak 
strašne miluje. Ale do deju prichádza chlap ku ktorému tiež volačo cíty. 
Tak si musí vybrať medzi svojou vlastou, ženou a mužom nakonec si 
nevibere nikoho a ostane sám. 
 
„Akého človeka by som chcel stretnú ť každý de ň“  
(krátke zamyslenie toho istého génia – tiež s pôvodným pravopisom) 
 
výdavam ho každý deň, 
výdavate ho všetcy 
Je uprimný možno až moc. 
Je zhovorčivý tiež možno až moc. 
Niekedy má záchvaty smiechu ale veď každý sme iný. Jeho duša je čistá 
ako prameň svätenej vody. Keby jeho rodina hladovala a mal by 
posledný rožok a vy by ste boli hladný dal by vám a ešte by sa aj 
pokrájal. Poviem vám že je až dokonalý. Áno výdam ho. Kde? Každé 
ráno v zrkade. 
 
 

Tieto klenoty zozbierali:  
p. uč. Hrnčíriková, Švihoríková a Reptová 
Miška Hlavačková 8.B   
spravodajské štáby 9.B a 8.B 
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ftipy 
 
Malý Matúš príde domov a otec sa ho pýta: 
- Tak čo je nového v škole?  
- Päťka a päťka.  
- Čo?  
- A štvorka.  
- To nemyslíš vážne.  
- Ale neboj sa, tie známky už neplatia.  
- To mi odľahlo. A prečo?  
- Lebo ma vyhodili zo školy.  
 
 Učiteľ vojde do triedy a hovorí:  
- Kto z vás sa považuje za blbca, nech sa postaví. 
O chvíľu vstane jeden žiak. Učiteľ hovorí: 
- Ty sa považuješ za blbca? 
- Noo... ani nie, ale zdá sa mi hlúpe, že tu stojíte sám. 
 
- Neukazuj mi vysvedčenie!!  
- Prečo, oci?  
- Chcem umrieť prirodzenou smrťou...  

 
Jožko píše Ježiškovi:  
„Milý Ježiško, prosím Ťa, na Vianoce mi pošli 100 eur. Veľmi by to 
maminke aj mne pomohlo.“ 
List odnesie na poštu. Poštárky ho otvoria, prečítajú si ho, a pretože 
Jožka majú rady, poskladajú sa a pošlú mu 50 eur. Jožko píše späť 
Ježiškovi:  
„Ježiško, ďakujem Ti za tie peniaze, veľmi nám pomohli. A predstav si, 
že tie svine na pošte mi jednu päťdesiatku zobrali!“ 
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dovoz z ceska 
- Pepíčku, jdi zapálit stromeček! 
- Ano, mami. 
Po chvilce se Pepíček vrací z obýváku: 
- Maminko, a svíčky taky? 
 
Pepíček si hraje na písku. Najednou maminka vidí, že Pepíček něco 
papá. Tak se ho ptá:  
- Pepíčku, co to papáš?  
- Masíčko.  
- A kdo ti ho dal?        
- Nikdo, samo přilezlo. 
 
Přijde Pepíček domů a babička se ho ptá: 
- Pepíčku, co jste dělali ve škole? 
- Pokusy s výbušnými látkami. 
- A co budete dělat ve škole zítra? 
- V jaké škole, babi?  
 
- Pepíčku, proč jsi nakreslil tatínkovi zelené vlasy? 
- Protože nemám plešatou pastelku. 
Babička říká vnukovi:  
- Pepíčku, když kašleš, dej si ruku před pusu! 
Pepíček:  
- Neboj, babi! Mně zuby nevypadnou.   
 
- Mamíííííí, mamíííííííí, mě opuchl prst!  
- A jak jsi to poznal, Pepíčku?  
- Nevejde se mi do nosu.   
 
- Mami, víš, kolik zubní pasty je v jedný tubě?  
- Nemám tušení, Pepíčku. 
- Ale já to vím! Od televize až ke gauči! 
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recepty pre lenivcov 
 

Rýchle rumové pralinky:  

Vezmeme dutú čokoládovú figúrku, odhryzneme jej hlavu a po okraj 
dolejeme rumom. Hotovo!  
A že vraj vianočné pečenie zaberie veľa času... ☺ 

Ďalšie tipy: 
•  pochúťková smotana s grankom 
•  piškótovo-banánové jednohubky máčané v čokoláde 
•  salónky ukradnuté zo stromčeka  
•  horalka pokrájaná na kocky 

 
Dobrú vianočnú chuť praje Kaja 9.A 

 
 
 
 
 
 
 

.................................... 

.................................... 

.................................... 
 
Do kupónu napíš svoje meno a priezvisko, 
triedu a predmet, z ktorého sa chceš uliať :-) 
Tento kupón platí dovtedy, kým nevyjde ďalší Atomik 
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1. Kupón odovzdáš,  
až keď ťa vyvolajú. 
2. Nemôžeš ho použiť 
pri vopred ohlásenom 
opakovaní, skúšaní či 
písomke. 
3. Na jednom 
predmete 
môžeš použiť kupón 
iba raz. 
4. POZOR! Kupón 
nesmie byť zatieraný 
ani prepisovaný! 



PÁR  PRÍKLADOV  
„SPISOVNEJ SLOVENČINY“ ☺ 

 
AhoQy akOo sa maSh ?...  

Boše AkOo som tháá noše nevidelá... 

KtOo idé še mnú wón? ... 

AwojQy, popísmenQuješ?...  

Wubím ťa!... aj jhá thebá... CmáQ 

 

PREKLAD PRE STARŠIU 
GENERÁCIU 

Ahoj, ako sa máš? 

Bože, ako dlho som ťa nevidela... 

Kto ide so mnou von? 

Ahoj, popíšeš? 

Ľúbim ťa!... aj ja teba... cmuk =* 

            Kaja 9.A 
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pom���c!  
Milí Atomkáči, obraciame sa na vás s prosbou o pomoc. 

Zháňame informácie. Boli by sme radi, keby ste si 

v každom Atomiku mohli prečítať veľa pikošiek z vyučka, 

písomkových somarín, zaujímavých poznámok zo žiackych 

knižiek a učiteľských aj žiackych záderov. Ak sa vám 

podarí získať takéto chuťovky, nenechávajte si ich pre 

seba. Napíšte, nadiktujte, pošlite ich šéfredaktorke, 

niekomu z redakcie alebo p. uč. Reptovej (sme na 

Facebooku). Tešíme sa na vaše úlovky! 

Vaša redakcia 

 

 a nabud�ce... 
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