
 

                        

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NARCIS – je vhodný pre blondíny, pretože im vyživuje vlasové korienky. 

Môžete ho pripravovať aj na grile (ale len pre neblondíncov - po grilovaní už nemá narcis žltú farbu)  

POZOR! Nejedzte okvetné lístky! Môžu vám začať opadávať vlasy a verte mi – nevyzerá to pekne  

SNEŽIENKA 

Rastie samostatne, lebo jej spolužiačky konvalinky ju odkopli, že je studená.  

Jedenie nie je vhodné cez zimu, lebo vám môže zmrznúť jazyk.  

POZOR! Prenáša nevyliečiteľnú chorobu soplavicu. 

TULIPÁN – hovorovo nazvaný  túli pán.   

Tento kvet vždy rastie 1. apríla o 7. hodine, 6. minúte a 27. sekunde  

(Pozor, dátum a čas je vždy ten istý. KAŽDÝ ROK!)              

Rastie so svojimi frajerkami Tuližienkami. 

POZOR! Nikdy nečuchajte tulipán, lebo sa v ňom môže skrývať osa, 

        ktorá vám spraví BUM do nosa! 

 

            Lulu, Šaška, Ivuš 

Úvodník 

 

  

 

 

 

 

 

Vaša redakcia :* 

Je tu opäť nové číslo Atomiku, tentokrát jarné vydanie. Asi aj viete, čo nás 

čaká. Ako vždy, odhodíme zimné bundy a chlpaté ponožtičky a hurá do 

tenkých svetrov a tenisiek! Jar je jedno z najkrajších ročných období, po 

zime, lete a jeseni. Všetko pekne rozkvitá a vonia. Ale pre našich deviatakov 

sa začína jedno z najťažších období roka, čaká ich skúška života... Monitor. 

V hĺbke duše naša redakcia a aj celá škola dúfame, že nesklamú. V tomto 

čísle sa dozviete o histórii časopisu aj o našich talentoch. Prajeme vám 

pekné čítanie a kopec zábavy. 

 



 

 

 

 

 

 

Naša Kika Madarásová z 9.A sa 28. decembra 2013 stretla s cyklistickou hviezdou Peťuškom Saganom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedy si začala s bikrosom? 
Ako trojročná som sa vozila po bikrosovej dráhe a v 5 rokoch som začala súťažiť za trnavský bikrosový klub. 
 
Ktorý klub teraz reprezentuješ? 
CK Twister Šenkvice. 
 
Ktoré športy ešte obľubuješ? Prečo?  
Downhill a Motocross, adrenalínové športy. 
 

Čo robíš vo voľnom čase okrem bikrosu? 
Zjazdujem. 
 
Ktoré je tvoje najobľúbenejšie jedlo? 
Slepačia polievka a kurací rezeň s ryžou. 
 

Máš aj nejaký obľúbený nápoj? 
Najradšej mám ochutenú minerálku. 
 

Obľúbené miesto? 
Je ich viac – Kálnica, Šenkvice, Vösendorf... 
  

A obľúbený cyklista? 
Marek Peško a Filip Polc. 
 
Rozprávala si sa s Petrom Saganom? 
Aj keď sme sa rozprávali iba krátko, urobil na mňa dobrý dojem. Je to chalan, ktorý je priateľský, nie je 
namyslený ako niektorí iní cyklisti.  
                                                            

Za rozhovor ďakujú Natálka a Miška  



 

 

 

  

 Každé olympijské hry sú výnimočné tým, že sa konajú len raz za 4 roky. Stretnú sa tu tí 

najlepší športovci z celej planéty. V ruskom Soči sa predstavilo takmer 3000 športovcov z 88 krajín 

sveta. Slovensko zastupovalo 62 športovcov. Jedinú medailu sa podarilo vybojovať Anastasii 

Kuzminovej, ktorá si pridala do svojej zbierky druhé zlato z olympijských hier. Ostatní slovenskí 

športovci mohli prekvapiť len svojimi výsledkami. Najviac asi prekvapil Adam Žampa v alpskom 

lyžovaní – 5. miestom v superkombinácii a 6. miestom v slalome, pričom v oboch disciplínach 

druhého kola bol najrýchlejší. 

 Ďalšie zimné olympijské hry sa uskutočnia v juhokórejskom Pchjongčchangu v roku 2018. 

 

 

 

  

 Pár informácií o Anastasii Kuzminovej, ktorej sa ako jedinej zo slovenskej olympijskej výpravy 

podarilo vybojovať medailu v Soči, a to hneď zlatú! 

 Narodila sa 28. 8. 1984 v ruskom Ťumene, ale na Slovensku žije v Banskej Bystrici. Jej 

pôvodné ruské meno je Anastasija Vladimirovna Šipulina, vydala sa a odvtedy sa volá Kuzmina. Má 

malého syna. Pôvodne začala s behom na lyžiach, ale potom sa rozhodla pre biatlon. Svoju 

biatlonovú kariéru začala v roku 1999.  

 Našu krajinu reprezentuje od decembra 2008, keď ju v Rusku nechceli, a tak prišla na 

Slovensko a povedala: „Chcem reprezentovať Slovensko!“ Stala sa sedemnásobnou medailistkou 

z juniorských majstrovstiev sveta v biatlone, dvojnásobnou majsterkou Európy z roku 2009 na 7,5 km 

a v stíhačke na 10 + 7,5 km. Získala striebornú medailu na majstrovstvách sveta v kórejskom 

Pchjongčchangu v pretekoch s hromadným štartom na 12,5 km. Z Vancouveru si odniesla zlatú 

medailu v šprinte na 7,5 km a striebornú medailu v stíhacích pretekoch na 10 km. Z majstrovstiev 

sveta v Rusku v roku 2011 si Nasťa priniesla bronzovú medailu v šprinte na 7,5 km. V Soči dokázala 

ako jediná obhájiť zlatú medailu v šprinte na 7,5 km.  

 

 

 

 

 

 

 

Sisa 

Naša zlatá Nasťa! 

ZOH v Soči 2014 



PostRehY sieDMakov...  
        ... z lyžovačky :) 

 Romana večer zabudla zatvoriť okno a ráno sa zobudila zasnežená.  

 Dávid dostal pochvalu od pána učiteľa, že prešiel šesť a pol metra bez pádu. 

 Lea požiadala o ruku Zorana a Laura sfialovela od žiarlivosti. 

 Aďo bol námesačný, modlil sa pod oknom, skočil na Ľuba, ten sa zľakol, odkopol ho, Aďo skočil rybičku 

cez posteľ a zaspal. 

 Jeden chalan sa vyzliekal a pritom hovoril: „Príťažlivosť stúpa...“ 

 Igor spadol a zastavil celú lanovku. Milada sa kotúľala po kopci. 

 Dávida sme holého v uteráku vymkli na balkóne. 

 Jedného chalana z Hrnčiaroviec Laura namaľovala, dal si legíny 

a blúzku, ale podprsenku nechcel. 

 Spolužiak zapchal záchod a rozplakal sa. Spolužiačka sa docikala. 

 Erik zaspal v strede svahu. 

 Bezzubý dedko prezývaný Laci trúbil na svahu a povzbudzoval nás. 

Pozýval nás, či si s ním nejdeme vypáliť červíka. 

 Ten ujko mi povedal, nech prídeme ešte v lete, že ma dá na 

štvorkolku a pôjdeme si natrhať čučoriedky. 

 Dávid plakal, že si nechce obuť lyžiarky, lebo ho pália nohy jak keby 

mu ich niekto oblieval 100°C vodou. 

 Za dverami boli čudné zvuky, my sme povedali pani učiteľke z Hrnčiaroviec, že oni sa tam pokúšajú 

o deti a ona povedala: „To je normálne. Šak na to sú učitelia biológie, to sa pýtajte ich. No veď to 

nepoznáte? Praskla gumička a narodila sa Anička.“ Takže sme mali aj sexuálnu výchovu   

 

  

 

 

 

 Keď ste boli malá, tešili ste sa do školy? 

               Áno. 

  Máte rada šibačku? 

                                 Nie. Neznášam ju. 

  Chutí vám jedlo v školskej jedálni? 

                      Skôr áno... 

  Aká je vaša obľúbená farba? 

                Čierna. 

  Napálil vás už niekto na 1.apríla? 

Áno. 

 

 

 Máte rada horory ? 

              Áno. 

 Rada varíte ? 

                      Nie. 

 Aký superhrdina by ste chceli byť? 

                                      Spiderman. 

 Čo by ste robili, keby ste ostali sama     

na  opustenom ostrove? 

                Spala by som a plávala v mori. 

  Páči sa vám náš školský časopis? 

                  Áno, veľmi. 

  

Julča, Raduš   



 

            I. KATEGÓRIA  

             Čestné uznanie – Petra Péchyová 6.A 

            II. KATEGÓRIA                                                                                  

             1.  miesto – Ľuboš Teyerl 9. A  

 

ŠKOLSKÉ KOLO –  II. kategória (5. – 7. ročník) 

POÉZIA  1. miesto –  Alexandra Jakubcová 5.B 

  2. miesto –  Lea Glosová  7.A 

  3. miesto –  Natália Zavarská  5.B  

PRÓZA 1. miesto –  Patrícia Piešťanská  6.B 

  2. miesto –  Samuel Gubi  6.B 

  3. miesto –  Alžbeta Galgóciová 6.A    

 

III. kategória (8. – 9. ročník) 

POÉZIA 1. miesto –  Lukáš Poláček 8.B 

  2. miesto –  neudelené 

  3. miesto –  Kristína Kováčová 8.A,  

     Natália Obrátilová 8.A  

PRÓZA  1. miesto –  Lucia Rakovská 8.A 

  2. miesto –  neudelené 

  3. miesto –  neudelené 

 

OKRESNÉ KOLO 2. miesto + KRAJSKÉ KOLO 3. miesto – Maximilián Sitta 7.A 



 

OKRESNÉ KOLO 

  1. miesto – Kristína Bažányová 5.B 

 

  

VÍŤAZI ŠKOLSKÉHO KOLA 

 5. ročník – Kristína Bažányová 5.B                                                                                       

 6. ročník – Matej Dubec 6.A 

 7. ročník – Pavlína Belavá 7.B                                                                                     

 8. ročník – Dalibor Drgoň 8.A 

 

ŠKOLSKÉ KOLO   Kategória 1A: 1. miesto – Lea Glosová 7.A 

        2. miesto – Soňa Koleňáková 7.A 

        3. miesto – Kristína Sadloňová 7.A 

     Kategória 1B:   1. miesto – Amália Kolariková 9.A 

        2. miesto – Hana Gubrická 9.A 

        3. miesto – Ľuboš Teyerl 9.A 

OBVODNÉ KOLO 

     4. miesto – Lea Glosová 7.A 

 

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ TRNAVSKÉHO OKRESU – ŽIAČKY  

  1. miesto – basketbalistky zo 7.A 

 

   

 



 

 

 už sme unavení 

 neučme sa 

 dajte nám pokoj 

 prečo sa nás pýtate na to, čo nesceme? 

 na kiu Božiu príčinu píšeme monitor keď budú prijímačky  

 je to trapné jak rezeň vo vani 

 šak už som z toho sprostá 

 pred monitorom sa cítim ako rozšľahaný banán  

 ja už sa vôbec nesústredím 

 ani srnky v lese netušia ako to dopadne 

 načo mi bude monitor 

 asi už začnem vykrikovať zo sna „to nemá byť áčko, ale béčko“ 

 jak mi dobre išlo to, čo  som z toho vedela, už mi nejde ani to 

 cícim, že to dopadne zle 

 šak aj tak ma zoberú na voláku školu 

 nevím prečo, ale cícim sa jak pred monitorom 

 už sa mi to všetko moce 

 prvákom odporúčame aby sa už začali učiť na monitor :D 
 

 

 

 

  

 šokujúce percentá... čo už... 

 lahko to vipadá, ťažšie spracováva 

 najlepšie bolo ako všetci po monitore hovorili „to dáme tak 

na 80%“ a keď sa to na druhý deň opravovalo, tak každý 

mal pod 60% 

 zaujímavé bolo, že všetci z 9.A hovorili aké to bolo lahké 

a my celá trieda že ťažké a aj to tak u nás dopadlo :D 

 máme neuveriteľných 37% z matiky  

 sme spokojní s výkonom, ale nespokojní s výsledkom 

 Dávid nám pokazil priemer, lebo mal 100% z matiky :) 

 očakávania boli podstatne väčšie ako výsledky... vidíme to na  prijímačky 

 tešila som sa, aká je ľahká slovenčina, ale nepotešila  som sa z výsledku (40%) 

 po výsledkoch monitoru sa bojím prijímačiek  

  



 
                         
 

 

 Pani učiteľka nás učila hádzať na basketbalový kôš a netrafila ani jeden z 5 hodov.   

 Pančelka ma poslala, nech sa idem dať ostrihať ku krajčírovi. 

 Pani učiteľka spadla zo stoličky...        

 Jedna nemenovaná žiačka sa vyvracala do aktovky miesto toho, aby to hodila na zem. 

 Zjedol som pani učiteľke štrúdľu v kabinete a ešte k tomu som si vylomil skoro zub, lebo 

nebola vykôstkovaná, ale bola super! 

 Pani učiteľke vytiekol atrament do pusy. 

 Spolužiak na lyžovačke oexkrementoval posteľné obliečky. 

 Spolužiačka si vyšpárala tony šušňov. 

 Bolo 1. apríla, mali sme mať hodinu matematiky a celá trieda sme sa schovali na záchody. 

 Pani učiteľka na 1. apríla utierala kľučku od tyčinkového lepidla.  

 Peter hádzal po niekom stoličku. 

 Pani učiteľka je zážitok sama o sebe. 

 Dominika mi krásne podrazila stoličku a ja som si narazila... 

 Spolužiak v škole v prírode po minúte strávenej na izbe zlomil posteľ. 

 Nikdy nezabudnem, ako Domina rozbila Nikole nos, ktorý potom krvácal po zemi v triede. 

 Ľubo ukázal pani učiteľke v 1. triede prostredný prst a musel za to ísť ku psychologičke. 

 „Milé“ príchody pani učiteľky, jej dirigovanie a slávny sveter posypaný kokosom... 

 Na prvom stupni pár vybitých zubov. 

 Šimon cez okno vykrikoval na policajtov. 

 Na lyžovačke som zlomil studňu. 

 Spolužiak prišiel do školy v pyžamových nohaviciach, mali sme telesnú a on bol naostro. 

 Keď sme mali ísť na školský výlet, Lukáš prišiel do školy so školskou kabelou s knihami. 

 Naše dve tehotné spolužiačky. 

 Slzný plyn v áčkarskej šatni. 

 Nemenovaná žiačka si strčila prst do ucha, do nosa, potom omočila v čaji a oblizla. 

 Martin sa ráno vyblval a poobede už si kúpil hot-dog. 

 Na lyžuvačke nás o polnoci vytáhli odhrabávat autobus (vraj traktorista nemohol, lebo už pil), 

Zoran nám slúbil kofolu a doščulka sme ju nevidzeli. 

 Odkaz pre prvákov – rýchlo sa naučte postaviť draka z plastelíny a pripravte sa na ľudové 

environmentalistické pesničky! 

žiaci 9.A a 9.B 



 
 
 

 
Učiteľka: "Povedz mi nejaký výrobok z jahôd." 
Žiak: "Banán v jahode." 
      Učiteľka: “Ako sa nazýva samec svine?”  
      Žiak: “Sviniar.” 
 
Učiteľka: “Pred chvíľou som ťa poslala zahodiť žuvačku. Ako to, že už zase prežúvaš?! Dal si si ďalšiu?” 
Žiak: “Ale vy ste mi nepovedali, že z nej 100% mám zahodiť.” 
               Učiteľka: “Galéria v Trnave nesie meno…” 
               Žiačka: “Jána Krstiteľa.” 
Žiak: “Pančelka, tie hrozienka sú tam najlepšie.” 
Učiteľka: “Aké prasiatka?”      Učiteľka: “Kde si bola?”  
         Žiačka: “V hoteli Bôrik.” 
         Učiteľka: “Ježiš, to je komunistické dúpä.” 
Učiteľka: “Urč čas slovesa POSLÚCHNEM.” 
Žiak: “Poslúchnem. Kedy poslúchnem? Volakedy. Tak to bude budúci čas.” 
          
         Učiteľka: “Načo by mala pásomnica oči?” 
         Žiačka: “Aby dobre videla v tuneli.” 
Učiteľka: “Čo bolo témou básní Sama Chalupku?” 
Žiačka: “Protituristický boj.” 
      Učiteľka: “Nevieš napísať slovo SEBA? Už tretí raz ho škrtáš.” 
      Žiak: “Já som myslel chleba.” 
 
    Učiteľka: “Akú úlohu zohrávajú v príbehu tie tri gaštanové kone?” 
    Žiačka: “Že majú farbu ako gaštany.”  
                     
       Učiteľka: “Idea – láska víťazí nad krutosťou a násilím.” 
       Žiak: “Já že kón nad ludmi, ked ho zabil.”  
Žiak: „Asi sa premenujeme na Zlovensko.“ 
Učiteľka: „To si vymyslel ty?“ 
Žiak: „Ne, mój tato. Ale autorské práva presunul na mna.“ 

   Učiteľka: “Urč slovné druhy vo vete HRAŤ DOBRÝ FUTBAL JE NAŠÍM CIEĽOM.” 
   Žiak: “Čo? Ľadový futbal?”     
                  Učiteľka: “Čo oslavujeme 1. septembra?” 
                  Žiačka: “Začiatok vojny.” 
 
Učiteľka diktuje: “Román je rozsiahle dielo s mnohými postavami a bohatým dejom…” 
Žiak: “Ščím? S bohatým gayom?” 
     Z chodby sa ozýva klopkanie čižiem pani učiteľky a blíži sa k triede….  
     Žiak: “No, už nám ide roztrhnúť aorty.” 
 
Žiak: “Dal by som si Tatranský čaj.” 
Učiteľka: “Alkohol zabíja mozgové bunky a vy ich nemáte nazvyš.” 
Žiak: “Ále, pančelka, já to pijem celý život a vidíte, jaký som normálny!” 
     

      Žiačka: „Pančelka, ja som ešte stále neodpovedala z tej básničky. 

      Žiak: „Z Morhoňa?“ 

 
Žiak začína recitovať báseň Branko od Sama Chalupku: “Samo Chalupka – Braňo.” 



 

 

 

 

 Medvede majú veľké labky a vnich skované ostnaté pazúre. 

 Moja hračka Moli má peknú stavbu teľa. Je záchranársky pes, ktorému visí na krku sudík    

s rumom. Slúži jej na záchranu odpadnutých ľudí. Naleje odpadnutému rum do pusi a 

človek sa prebere. 

 Mobil je najlepší priateľ človeka (aspoň môj). Mám ho pri sebe 24 hodín denne. Raz mi 

padol do záchoda a sestra mi ho hodila do pudingu ale on to prežil. 

 Komárí sosák nám vycucá krv a urobí nám pupák. 

 Gorilí otec je slušný chlap. 

 Zasekol som sa v mamutích stopách. 

 Baran pristál pred palácom. 

 Drogy vyžierajú peniaze ako hladný jeleň. 

 

 

 

Nadpis na písomke z literatúry  

MALÝ PRINC – TESTÍK  

20. 2. 2014 ... 21. storočie ... 202. desaťročie    

 

      Otázka: Kto je lyrický hrdina? 

      Odpoveď: Piše príbech prvej osobe a je hlavná postava. 

 

Otázka: Kto je kolektívny hrdina?  

Odpoveď: Že sú kolektív píšu to viacerí ten príbeh. 

 

       Otázka: Čo je modlitba? 

       Odpoveď: Je to baseň dlchšia napr. morho. 

 

Úloha:  Podstatné mená KAPOR a OROL daj do nominatívu množného čísla. 

Odpoveď žiaka: KAPOR – kapore, OROL – orole  

 

       Otázka: Ako sa nazýva rým so schémou A-B-B-A? 

       Odpoveď: To je obvodný rým. 

 

Úloha: Utvor rozkazovací spôsob slovesa PIŤ. 

Odpoveď: 1. osoba plurálu – MY PÔJDEME PIŤ, 2. osoba plurálu – CHOĎTE PIŤ  
 

Pozor! Celé sme to uviedli aj s pravopisnými chybami! 



Učiteľské hlášky 

 

 Ja sa tu z vás asi zmením na toho snehuláka. 

 A ešte sa vráť k tej tabuli, ty družica! .....  

 Zas to máš zle... kam ideš zas?! Do Tramtárie ? 

 Keď som v obchode, idem platiť terminátorom. 

 V pichu ma boká. 

 Adam, ked sa na teba kuknem, zaspím aj bez narkózy. 

 Baby, nemáte Martinovi požičat trenky? Alebo tangáče? Ha, ha... by ti volačo vylézlo... 

 Chalani, viete, aké sú to slipy na prežitie? Vpredu mapa, vzadu škrkátko! 

 To, čo si povedal, bolo ako punčový rez s gulášom dokopy, blivajz. 

 Tebe nevadí slnko, ale tvoje drevené ruky! 

 Máte na exkrement zotretú tabuľu. 

 Čo ti je, Adam? Ideš jak rusalka... 

 Na dozore… učiteľka 1: "Nemôžeme tu presadzovať zákony džungle." 

  učiteľka 2: "Ale v džungli žiť musíme." 

 

Žiacke hlášky 

 Pančelka, jak som sa vás lakol. Čo ste sa sem teleportuvali? 

 Pančelka, móžem vylézt cez okno do záhrady? Na okne som mal Kinder Maxi King, vrany mi 

ho chceli ukradnút a zhodili ho dole. 

 Pančelka, tuto na rukáve vám visí taká nitka, móžem vám ju odstrihnút?“ 

 Pani učiteľka, mám takú otázku, že bača je muž a bačica je žena?" 

 Pani učiteľka, mám na vás takú otázku mimo témy.  Aj vy máte tak veľa čiar na rukách?” 

 Pri pohľade na obrázok v učebnici: “To je jak ten nesmrtelný účes pany učitelky XY…” 

 Pani učiteľka, keby tu tak bol niekto s fotogenickou pamäťou... 

 Pančelka, moriak je ten, čo sa plaví po mori? 

 Po písomke: ”Ten klasicizmus a romantizmus, to som dával že en-ten-ti-ky a vyšlo mi to.” 

 Pančelka, vy ste jak letuška. Aj ked nasr..., stále usmáta. 

 Pančelka, viete, čo je najväčšia haluz? Vystrašiť pštrosa na betóne. 

 Nezmar má vynervovanú sústavu po celom tele. 

 Táto ryba je sladkovodná. Žije v mori. 

 Pančelka, viete, aký je rozdiel medzi múzeom a záchodom? V múzeu sú pozostatky našich 

predkov a v záchode našich zadkov. 



 
 

 

 

 Zubatá Selena Gomez s kačicou ráno v kanáli vyhrabávali červíky z hnoja, lebo to hovorili v rozhlase. 

 Dehydratovaný Gargamel s ježibabou o tretej ráno v obchode skákali na hrochovy, lebo nevedia 

počítať. 

 Mysteriózna Snehulienka s Miley Cyrus pri úsvite v karavane spievali, lebo rezeň plával vo vani. 

 Dementný Macko Poo s bezdomovcom sa presne o pól noci pred Tescom boškavali, lebo na to mali 

náladu. 

 Schizofrenický Čekovský s Garfieldom v priestupnom roku na kolotoči plávali vo fontáne, lebo mali dlhé 

mihalnice. 

 Vyhádzaná Hello Kitty s borovicou včera večer o polnoci v škole kosili lekvár, lebo ich seklo v krížoch. 

 Rapavý Peťo s orangutanom predvčerom vo vani skladali puzzle, lebo zelenina je zdravá. 

 Bublinkujúci miliardár s Fionou pri zatmení Slnka v Azerbajdžane skúmali, pretože je to zdarma. 

 Dehydratovaný Chuck Norris s Garfieldom si cez prestávku v hrnci brúsili zuby pilníkom z čistej lásky. 

 Chlpatý hroch s pinokyom na Vianoce v bútľavom strome splachovali záchod, lebo nemali chuť. 

 Prekliaty Batman s Mauríciusom v sobotu v umyvadle menili gumy na aute, lebo Amerika má vždy 

hlavné slovo. 

 Škulavá Samara so Shrekom v stredoveku na streche spálili most, lebo mali hnačku. 

 Zdegenerovaný Janko Hraško so škrečkom včera v bazéne blúdili, lebo sa im nechcelo spať. 

 Malomocný Justin Biber s Jánom Kollárom ráno na WC pozerali televizor, lebo sa im nechcelo. 

 Bez oký Miky Maus s Harrym Potterom po pôrode v Kambodži tancovali, lebo mama povedala. 

 Zarastený Hegrid s fúzatou bábikou pred 100 rokmi pod stromčekom boli na prechádzke, lebo sa 

zhulili. 

 Čarovný Rytmaus s kebabom na Veľkú noc v škole piekli koláčiky, lebo magnety sa priťahujú. 

 Obézna Kadibudka s Leonardom Dicapriom zajtra večer v mozgu Homera Simpsna repovali, lebo išli s 

kufrom na Mesiac. 

 Vlasatý Gandalf s kocúrom na Silvestra v depe drtili komp, lebo hroch je cicavec. 

 Plešatá Lady Gaga s Minnie, keď hynuli dinosaury, pchali vianočný stromček cez kľúčovú dierku, lebo 

boli hladné. 

 Veľkonočný zajac s Červenou čiapočkou predvčerom v Kocúrkove spievali ruskú hymnu, lebo 

potrebovali ísť na vecko. 

 

Výbuch tvorivosti 5.B, 6.B, 8.A, 9.A a 9.B  zaznamenala nemenovaná slovenčinárka, ktorá chce zo skromnosti 

zostať v utajení  

P. S.: V texte sú pravopisné chyby, preto nie je vhodný pre maloletých čitateľov a citlivé povahy. 



 

 

 

 

 

 

Leto má rád každý, deti tiež,                                                                                                                                                                         

skrýva sa však pred nimi jeden malý jež. 

Všetci sa kúpu v mori,                                                                                                                                                                      

každý človek tam horí. 

Tiež má každý rád rýmy                                                                                                                                                          

je obľúbené medzi 

viacerými. 

Leto, to je pre každého,                                                                                                                                                         

pre malého, pre chudého. 

Aj zvieratá, aj ľudia                                                                                                                                                                       

sa cez leto prebudia. 

Zmrzlina je mňamka,                                                                                                                                                                             

odporúča ju aj mamka. 

Otec, brat aj babka,                                                                                                                                                                                                                                 

možno, že aj žabka.  

Na prázdniny sa tiež každý teší,                                                                                                                                        

dúfam, že ma nikto nerozhreší. 

Plávať v mori, rieke, jazierku,                                                                                                                                                                                                                           

za kamarátku si zvolíš aj inžinierku.    

Možno pôjdeš na dovolenku, 
stretneš Katku, stretneš Lenku. 

Zuzku, Milku, Kaju, Petra, 
všetko zmeriaš do milimetra. 

To sú proste prázdniny, 
zavárať budeš zaváraniny. 

Leto je tiež super pecka, 
vezmeš mušľu, schováš do vrecka.                             

To je koniec básničky, 
ak si ju chceš zachovať, vlož ju do mrazničky. 

Domča 

 

 

 

 

 

 

 

Naša škola je tá naj, 

tak si v nej užívaj. 

Veľká škola, malé deti, 

je tých detí ako smetí. 

Stále robia neplechu, 

učitelia by ich chceli na plechu. 

Za dverami prázdniny 

a sušienky sú plné vlákniny. 

Plná škola učiteľov, 

je ich ako stádo dobyvateľov. 

Každý sa tam hrá, 

na hodinách s učiteľmi prehrá. 

 

Emča 



 

   
 

 Svätý Pane, prosím ťa, 

 dopraj mi pokoja v duši,  

 nech ma zlo nikdy nevyruší, 

 nech moja cesta je pokojná a tichá,  

 aby úsmev bol vždy pri mne, 

 aby krásny bol môj deň, 

 nech sa každý deň v dobrom zúročí, 

 nech na mňa pštros neútočí. 

 S priateľmi a rodinou je život ľahší, 

 dúfam, že nebude nudný a kratší. 

 Alexander Krajčovič 8.A 

 

 

 

 

          

         Anjeličku, môj strážničku, 

         daj mi chutnú žuvačku. 

         Hubba-bubba, Orbitku, 

         len nech sa zmestí do vačku. 

         Chcem aj zopár cukríkov, 

         hlavne gumových medvedíkov. 

         Možno mi postačí aj Miňonka, 

         môže byť aj dajaká Horalka. 

         Amen  

            Martin Kyselica 8.A 

 

  

 Anjeliček, môj strážniček, 

 opatruj môj cumlíček. 

 Ohrievaj mi dobré mliečko,  

 nech zo mňa neni bléčko. 

 Stráž mi moju fľašku, dudlík, 

 aby bol pri mne v potrebnej chvíli. 

 Pomocnú mi ruku daj 

 a vysoko ju nedvíhaj. 

 Amen  

    Samo Vágovič 8.A    



             

 

 

 

        
        
        
        
        
       Máme doma lis, 
       je v ňom hrozný sliz. 
       Nikto ho už neumýva, 
       ale každý používa.  
       Lisuje sa na ňom všeličo,  
       potom tam smrdí hocičo.                                
       Skoro som ho predal, 
       no sused naňho nemal. 
 

 
 
Na smetisku stála žumpa, 
prišla k nej módna pumpa. 
Začala ju biť, 
žumpa sa šla skryť.  
Pumpa žumpu naháňala, 
naozaj to bola sranda. 
Stali sa z nich kamarátky,  
celý svet bol na nich krátky. 

Dávid Bernát  6.B 

Nemám v ruke pero, 

to, čo mi dal Fero.  

Fero má aj auto, 

čo vie spraviť salto. 

 

Mačka, tá je veľká, 

zožrala ju telka, 

má ju doma babka,  

čo skáče jak žabka. 

 

Z nosa tečie krv. 

Zo žily mi tiekla prv. 

Požičaj mi nožnice! 

Budem strihať opice. 

 

 Laura Martinátová  5.A 

 

 

 

  

Sanitke tiekla krv, 

ešteže som prišiel prv. 

Pomáhala jej aj zubatá, 

zabudla, že je moc krpatá. 

 

Keď dojem tento syr, 

dám si ešte aj pýr.  

Staručičká babka 

skáče ako žabka. 

 

 Rastislav Bielik 5.A 

„V záhrade nám rastie syr,“ 

povedal mi večer pýr. 

Počuli to nožnice: 

„Sadili sme opice?“ 

 

Na kvetinke sedí babka, 

letí nad ňou malá žabka.  

Videla to telka, 

že je žabka veľká. 

 

Z okna kričí pero, 

že zo žabky je Fero. 

Na komíne sedí auto,  

syr na zemi robí salto.       

  

Zelenina zubatá, 

dúha nad ňou krpatá. 

 

  Erik Beňo 5.A 



 
 

  

 Ako 97-ročný som vstal z hrobu. Na staré kolená som preliezal ako mŕtvola 20 rokov. Keď som mal 75, 

prvýkrát som sa postavil z postele, odpojil sa od hadičiek s jedlom a spravil prvý krok k telke. Tam som 

presedel ďalšie lenivé roky.  

 Jedného dňa mi zavolali, že mám tri krásne 20-ročné vnúčatá. Bolo to veľké prekvapenie a cítil som sa v 

tej chvíli ako mladý alfa samec. Jedného dňa, keď som mal 52 rokov, bol som na Oldies párty v Relaxe s 

kamošmi. Opil som sa ako nikdy aj s mojimi vnúčatami. Bolo to fajn. Keď som pred Relaxom čakal na taxík, 

zbila ma partička chalaňov a tak som sa opäť ocitol v nemocnici.  

 V tridsiatke som začal robiť biznis. Ako 22-ročný som začal študovať, kúpil som si nový MacBook. Počul 

som, že ženy letia na tankistov, tak som začal hrávať World of Tanks ako stíhač. Po nejakom čase prišli moje 

15. narodeniny a musel som prestať s pitím a gemblením na PC. Ďalšie roky mojej mladosti som strávil 

flákaním sa a hraním Xboxu. Každým dňom som bol hlúpejší a hlúpejší. Nakoniec som skončil ako 5-kilové 

bábo na gauči. 

            Martin Vrobel 9.B 

 Práve som sa zobudil v márnici. Zistil som svoje údaje, mám už 75 rokov. Ekonomika krajiny je na dne, 

ale máme vysoké dôchodky. 15 rokov poberám super dôchodok a vidím, ako sa krajina oddlžuje. Mám 

podnikateľský talent. Od 60 rokov obchodujem so zlatom na burze, som bohatý 50-ročný mládenec. Mám 

rovnako starú manželku, ale vďaka peniazom som ju zmenil za 18-ročnú.  

 Biznisu sa prestáva dariť. V šestnástich si naposledy poriadne užijem. Potom sa nejaký čas učím, starajú 

sa o mňa. Mám 5 rokov, celý deň kukám telku... a mám 1 rok, celý čas môžem len ležať! Šťastný v perinke už 

nevedomý prestávam existovať. 

Ladislav Ježo 9.B 

 

 

Turecký turista práši modlitebný koberec 

z hotelového okna v Tatrách. Ide okolo bača 

a pýta sa ho: „Tak čo, Aladin neštartuje ?????“ 

Rozprávajú sa dve cibule a jedna hovorí 

druhej: „Fuj, smrdí ti z pusy! Čo si jedla 

cesnak?“  

 

Mama: „Hej, kam ideš, že si sa tak vyparádila?  

Dcéra: „Do kúpeľne, potrebujem novú fotku na 

   Facebook...“  

 

Učiteľka v škole: „Deti, povedzte mi aspoň 5  

         zvierat, ktoré žijú v Afrike!“  

Zo zadnej lavice sa ozve: „Dva levy, tri zebry!“ 

     

 

 

 

 

 

Správa z tlače: „Neznámy terorista uniesol 

autobus plný japonských turistov. Polícia má 

zatiaľ k dispozícii 138 482 fotiek a 258 

videozáznamov.“  

 

Otec: „Prečo môj syn dostal zo zemepisu 

 päťku?“  

Učiteľ: „Lebo hľadal Rimavskú Sobotu 

 v kalendári.“  

 

Babka s vnučkou pozerajú televíziu a babka 

povie: „Tí šmolkovia ale vyrástli!“  

A vnučka na to: „Ale, babi, to je Avatar!“ 

 

Mamička synčekovi: „Jožinko, budúci rok už 

budeš v druhej triede a to už budeš môcť 

utierať riad...“ 

Jožinko: „Tak to radšej prepadnem...“

     

zozbierali Emča a Domča 



 

  

 

 

Každý z nás často nevie, akú si má dať profilovku napr. na Facebook... Preto ti v tomto vydaní jarného Atomiku 

poradíme správny tip. Nájdi si svoje znamenie a čítaj!!! ...  

 

BARAN – navrhujeme dať si fotku v zaujímavom prostredí. Keďže si aktívny, energický a tvorivý, je táto fotka 

pre teba ako stvorená. Ale pozor!!! Nebuď tam moc výrazný! 

 

BÝK – tebe by sme radili jednoduchú fotku, to znamená odfotíš si napr. iba tvár, vždy budeš vyzerať dobre.  

 

BLÍŽENCI – pre teba by bolo vhodné dať si kreatívnu fotku, napr. kde niečo tvoríš alebo si niečo vytvoril. 

 

RAK – DIEVČA: môžeš si dať fotku pri západe slnka a vyjadríš priateľstvo so svojou kamarátkou alebo len 

fotkou srdca, ktoré robíš rukami. 

CHLAPEC: ty fotku nepotrebuješ, daj si fotku svojho idola alebo svoju obľúbenú vec. Ak potrebuješ fotku, stačí 

úplne jednoduchá. 

 

LEV – myslíme si, že ti je jedno, akú fotku si dáš – môže byť aj výrazná aj nevýrazná, je to úplne jedno ... ;-) 

Hlavu hore, vystri chrbát, našpúľ pery a CVAK! 

  

PANNA – navrhujeme ti dať si vtipnú fotku, kde robíš napr. vyplazený jazyk, akrobaciu, falošné okuliare (akože 

vyzeráš veľmi inteligentne!)  

 

VÁHY – pre teba by sme zvolili fotku s priateľmi, kde máš príjemný úsmev. Nemusí byť len s priateľmi, ale aj 

s niekým iným, napr. s rodinou. Vyznieš tam veľmi milo a príjemne, hlavne pre tých ľudí, ktorí ťa poznajú. 

 

ŠKORPIÓN –  ak sa venuješ k nejakému športu, daj si fotku s nejakou cenou alebo ako hráš zápas. 

 

STRELEC – tebe by sme radili veselú fotku, kde si s rodinou na dovolenke alebo výlete, napr. pri mori, ako 

skáčeš bombu do bazéna, pri nejakej pamiatke atď.  

 

KOZOROŽEC – daj si fotku svojej obľúbenej skupiny, speváka, veci... Ak si zvolíš svoju fotku, nepreháňaj to, 

pretože niekto to môže zneužiť (nedávaj naraz veľa fotiek). 

 

VODNÁR – ak máš nejaké koníčky, ktoré ťa veľmi bavia (napr. hudobný nástroj, tanec, výtvarná), daj si fotku 

toho koníčka, ktorý robíš, môžeš tam byť pokojne aj ty ;) 

 

RYBY – tebe by sme zvolili fotku z nejakej významnej udalosti s rodinou alebo s priateľmi, napr. oslava 

narodenín, 1. sv. prijímanie, nejaká svadba...  

 

PARODY TIP PRE VŠETKÝCH – so svojím kamarátom vyjdi na najvyšší mrakodrap na svete, daj svojmu 

kamarátovi foťák a keď ťa štuchne a ty budeš padať, nech ťa odfotí. BUDE TO TÁ NAJORIGINÁLNEJŠIA FOTKA.  ALE 

POZOR, JE TO IBA JEDNORAZOVKA!!!                                                                     
       Lulu, Šaška 



 

 

    

 

SLOVENSKO-MAĎARSKÝ slovník 

dlhé vlasy – bundáš frizúr 

mastné vlasy – olaj frizúr 

kocúr – mačkoš 

kamzík – terénkoza 

veverička – drevokocúr 

žinčica – barandžús 

kolkár – gulemihází 

kamion – tirák tátoš 

dôchodca – uštván  

robotník – šuter hází 

asistentka – kafévároš 

cintorín – rákvakemping 

krematórium – urnakemping 

truhla – veget bedňa 

včela – seremed 

osa – nemseremed 

čmeliak – nemseremed turbo 

sršeň – nemseremed turbo agresivo 

 

 

SLOVENSKO-JAPONSKÝ slovník 

nervozita – hisaki 

čudák – haraši-mu 

smädí ho – ta-ho-suši 

zima – sa-kuri 

riaditeľ – nemako 

majster – mako jako 

robotník – mako jako pako 

 

 

 

SLOVENSKO-ŠPANIELSKY slovník 

policajt – don debilito 

tajný policajt – don debilito inkognito 

pomocník policajta – don debilito 

amatéro 

 

 

 

 

SLOVENSKO-POĽSKÝ slovník 

fazuľa – perdzawka naturaľna 

svokor – džadek potřebny 

svokra – baba přebytečna 

výhybka – popleta koľajowa 

vodovod – čuračik zamurowany 

blcha – turist košeľowy 

pes – hulwat dworowy 

motorka – samoprdka oceľowa 

lokomotíva – šporhelt zbujačeny 

lupiny – čipsy pačesowe 

ventilátor – helikopter pokojowy 

myš – rewizor komorowy 

zajac – pobehaj rolowy 

 

 

 

 

 

SLOVENSKO - RUSKÝ slovník 

alkoholik – nasavajev 

batoľa – čurkin 

korytnačka – tvjordyj žáb 

pracovník čerpacej stanice – naftaľenko 

spiaci muž – chrapkin 

spevák tenorista – pištitenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Zozbierali Katuš a Raduš 

 



 

 

 

 

Budeš potrebovať:  

 1 plechovku sladeného kondenzovaného mlieka   

 200g kokosovej múčky 

 mandle alebo lieskovce 

Postup:  Kondenzované mlieko vymiešaj so 150g kokosovej múčky. Vznikne pevná hmota, 

ktorú nechaj 24 hodín odležať. Z masy tvaruj guľky, do vnútra každej vtlač lieskovec alebo 

mandľu a obaľ v kokosovej múčke. Môžeš ich vložiť do papierových košíčkov. 

   Emča 

 

 

 

 

 

 

Budeme potrebovať: 

VAJCE ... IHLU ... POHÁR ... VOSKOVÉ PASTELKY ... SVIEČKU 

Zoberieme si vajce a ihlu. Ihlou na hornú časť spravíme menšiu dierku a na 

dolnú väčšiu. Pripravíme si pohárik a obsah vajca vyfúkneme do pohára (je 

to trošku nechutné). Zapálime si sviečku a nahrejeme si pastelku tak, aby 

z nej začal kvapkať vosk. Vosk rýchlo nanesieme na vajce a maľujeme. 

Takto si môžeme spraviť celú hŕbu kraslíc. 

 

                                                                                                                                                                          

Bobo 

 



                                                                                                                                                   

 

 

Je to biele, má to červené bodky a skáče to zo  

stromu na strom. Čo je to?  Tarzan s kiahňami. 

       Je to zelené a chodí to hore 

       a dole, čo je to?  Egreš vo výťahu. 

 

 Je to čierne, biele, čierne, biele, čierne...  

 čo je to? Tučniak robí kotrmelce. 

         Je to fialové a padá to.  

         Čo je to? Veverička po infarkte. 

Je to biele a žije to pod zemou. Čo je to? 

Krtko v nočnej košeli. 

       Je to modré a lezie to po stene, čo je to?  

         Pavúk v modrej nočnej košeli.  

Znova to je modré a lezie to po stene, čo je to?  

Druhý pavúk v modrej nočnej košeli.  

       A znova je to modré a lezie to po stene, čo je to?  

       Prvý pavúk sa vracia.  

Čo je maximálna slušnosť?  

Keď vodič autobusu uvoľní starenke svoje miesto.  

       Prečo sa patológ v noci prechádza po cintoríne?  

       Robí  inventúru.   

Čo vznikne, keď skrížime sviňu a včelu? 

Usilovná sviňa. 

                                     Čo vznikne, keď skrížime slona s kengurou? 

      Veľké jamy po celej Austrálii.  

Prečo nemôže ísť mačka do vesmíru? 

Lebo by vypila celú mliečnu dráhu! 

       Aké zvieratko v domácnosti je   

       najpokojnejšie?   Mrazené kurča. 

Visí to na stene a plače. Čo je to? 

Stratený horolezec. 

       Neje to a nepije to, a predsa to rastie. Čo je to? 

       Ceny. 

Čo je totálne sucho? 

Keď strom beží za psom, aby ho ocikal! 

       Prečo sa musí pomaranč šúpať?  

       Pretože na ňom nie sú gombíky.  

Aký je rozdiel medzi mrazom a traktorom? 

Ak ti po chrbte prejde mráz, dá sa to vydržať. 

       Na ktorý bok padne zajac, keď ho 

       zastrelia?  Na chlpatý. 

Čo potrebuje slon, keď má hnačku?   

Hlavne veľa miesta !!!!!  

zozbierali Emča a Domča 
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Tento kupón platí do konca školského roka 2013/14 

 

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! Nesmie byť 

zatieraný ani prepisovaný! 



 

 
 

 

Na jar začnú... 

KLOKAN INAK 
 
PROTIKLAD ZELENINY 
 
V NOCI SVIETI NA OBLOHE 
 
PÚŠTNA RASTLINA 
 
ORECH PO ANGLICKY 

 

MȎŽEME HO DOSTAŤ V LETE 

 

MÁ NA CHRBTE DVA HRBY 

 

NAŠA HVIEZDA 

 

TORNÁDO 

 

MÁ MENINY 24. 12. 

 

AKÁ MATKA, TAKÁ... 

 

YPSILON 

 

  Ovečka a Sisa 

          Jar je tu, jar už pučí, 

          objavil sa prvý lúčik. 

          Slnko svieti, kvitnú kvety, 

          vonku hrajú sa už deti. 

 

          Narcisy a tulipány, 

          ich vôňa každého zmámi. 

          Snežienky a fialky 

          zaváňajú do diaľky. 

 

             Zorka 

       

       

      

      

    

     

    

      

    

    

      

  



 

 

 

 

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

   sviatok 2. 3. 4. 

5. 6. 7. sviatok 9. 10. 11. 

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 

26. 27. 28. 29. 30. 31.  
 

 

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

      1. 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

23. 24. 25. 26. vysvečko práááázdniny!!! 

 

 

 

Nemôžete sa dočkať konca školského roka a začiatku prázdnin? Ani my! Ale 

očakávanie si môžeme spríjemniť... Ako? No predsa vyškrtávaním dní v našom 

super špeciálnom prázdninovom kalendári!  

Prajeme vám pekné – krajšie – najkrajšie a dlhé – dlhšie – najdlhšie letné 

prázdniny!!!              

VAŠA REDAKCIA 


