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     Letné prázdniny sú blízko, ale predsa sú pre každého z nás ďaleko, 
lebo nás od nich delí more písomiek, nervákov, ťahákov a skúšania... 
a tie učiteľky nám furt nedajú pokoj a tlačia nám do hlavy kaleráby... aj 
tak sme z toho stále dutí. Ale psst, nehovorte im to!!!  
     Jedinou záchranou je kupón z Atomiku, preto prichádzame s ďalším 
a posledným číslom v tomto školskom roku... (ešteže nás máte, však?!) 
Ale nezúfajte, záchrana príde aj na budúci školský rok :). Teraz tu 
nájdete veľa haluzových vecičiek... no proste dali sme si na ňom záležať, 
keď už je posledný:)!!! Príjemné čítanie... 
                        
           ...vaša redakcia 
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n       Stalo sa!!!  9.A n 
 
                                                                                                                       

                     Šikovnos ť, neopúš ťaj ma     
 
   

Ako každý deň, aj dnes sme sa, bohužiaľ, museli dostaviť do školy. 
Myslela som si, že to bude ďalší všedný školský deň. No mýlila som sa.  

Prvá hodina - franina. Ešte moc nevnímam, pretože „som vyspaná“ 
ako vždy. Učiteľka ma pozýva k tabuli. Keď som dopísala, idem si umyť 
ruky. Prichádzam k umývadlu (osudová chyba) a otáčam kohútikom... 
Niekedy neviem odhadnúť svoju silu a celý kohútik som vylomila. Zostal mi 
v ruke. Najprv v tom nevidím až taký problém, ale keď zisťujem, že 
nemôžem pustiť kohútik, pretože by voda začala striekať po celej triede, už 
sa mi to až také bezproblémové nezdá. Začínam kričať a celá 9.A sa na 
mne smeje. Nieže by mi pomohli, veď načo, však?  

V držaní kohútika ma vystriedala kamarátka a ja zatiaľ utekám nájsť 
pomoc. Ako naschvál, školník je práve niekde preč. Pani upratovačky sú 
však pohotové a ihneď nám prichádzajú na pomoc. Chalani dávajú pod 
umývadlo kýbel, lebo už aj tadiaľ tečie voda. Keď je plný, vylejú ho von 
oknom a čakajú, kým sa naplní znovu.  

Po chvíli sa školník vrátil do školy a hneď zamieril do našej triedy. 
Touto cestou sa mu celá 9.A chce poďakovať, pretože bez PÁNA HUJSIHO 
by nás asi zaplavilo.  Ale sranda musí byť a ešte k tomu sme sa asi 10 
minút (aspoň tých 10 minút) zo sloviny neučili...!!! 
 
     Simona Gažovičová 9.A 
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     múdre hlavy 
 
 
   
Školské kolo olympiády vo franine:  
 

1. Lenka Molnárová 9.B 
2. Monika Polešenská 9.A 
3. Michal Fojtů 9.B 

 
 
 
Školské kolo dejepisnej olympiády 9.ro čníka:  
 

1. Dávid Brestovanský 9.A 
2. Martin Marônek 9.A 
3. Matej Bednárik 9.A 

 
 
 
Školské kolo Pytagoriády:   5.ročník: 1. Peter Čmilanský 5.A 
        2. Vladimíra Szudová 5.A 
        3. Nikola Hujsiová 5.B 
 

6.ročník: 1. Silvia Patzeltová 6.A 
        2. Kristína Jenčáková 6.A 
        3. Soňa Hrdličková 6.B 
 

7.ročník: 1. Samuel Valluš 7.A 
        2. Lukáš Mihálik 7.A 
        3. Tomáš Pill 7.A 
 

8.ročník 1. Katarína Šimnová 8.B 
        2. Juliana Kosmálová 8.B 
        3. Dominik Kralovič 8.B 
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1. stupe ň:      2. stupe ň: 
 
1. II.B = 3 519 kg   1. V.A = 1 971 kg 
2. III.A = 1 401 kg   2. VIII.A = 1 752 kg 
3. IV.B = 1 178 kg   3. VI.A = 1 050 kg 
 
 
Jednotlivci :       
 
1. Martin Kyselica II.B ( 1 330 kg ) 
2. Samuel Koštrna II.B ( 797 kg) 
3. Pavol Samuel Odziomek IV.A ( 471 kg ) 
 
 
 
 
 

Vážení priatelia, úspešne sme ukončili 12. ročník 
zbierky Deň narcisov 2008. V Trnave bola zbierka veľmi 
úspešná, pretože sa podarilo našej pobočke získať  

                  382 760,- Sk.  
Aj v tomto roku chceme pomôcť pacientom nášho 

regiónu a zo zbierky dokúpiť polohovateľné postele 
s príslušenstvom pre Onkologickú kliniku Fakultnej 
nemocnice v Trnave.  

Za to, že môžeme toto uskutočniť, Vám patrí srdečná 
vďaka. Vaša škola sa úspešne zapojila do zbierky a prispela 
sumou 5 725,- Sk. S úctou a vďakou sa tešíme na ďalšiu 
spoluprácu. 

                                           S pozdravom   
                                                                          LIGA PROTI RAKOVINE 
                    pobočka Trnava 
                     Mária Valentová 
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   koncert 

 
 

Bolo 23.apríla. Celý druhý stupeň išiel do kina Hviezda... opäť tu bol 
predpokladaný nudný výchovný koncert. Všetci brali pozitívne len to, že sa 
ulejeme zo školy. No keď začali hrať tie „hity“, pomaly sme sa prebúdzali. 
Z klesnutých hláv sa stali slniečka... a už to išlo.       

Najprv všetci sedeli, nenápadne počúvali mp3-ky, rozprávali sa, 
tí vzadu aj spali... Neskôr (akoby sa vybili na mp3-kách baterky) z rozprávania 
sa spievalo a tí, čo spali, tancovali... A mali sme takých, čo zabávali skoro 
celé kino. Najmä žiaci z 8.B... tam to išlo od výkrikov a miernych záchvatov 
smiechu až po pády. :D... Dokonca sme videli aj zdvíhačky, ktoré mali aj 
následky – niektorým sa ušli kopance do hlavy.  

 Ani sme sa nenazdali a bol koniec. Všetci boli vysmiati a veselí. 
A dnes? Každý sa už teší na ďalší podobný koncert, aby sme sa zase 
zabávali a keď už nie to, aby sme sa aspoň uliali z vyučka... 

                                                                                              aďa, julča 
 
Tu máte dôkazy:  
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                                                                                       hlavný zabávač 8.B 
prebúdzanie leňochov..                                                        v tento deň... 
  
 
 
  
  
                                                  
 
                                                                             ...toto bol náš dozorca.  
 
áno, a tu môžeme vidieť,                        Pančelka mala dobrý záder  
ako sa vymýšľa plán boja.:D                                         na naše vystúpenie...           

                                                 Žiaľ, nemožno ho sem napísať... 
                                                       7                                   To je škoda. 



                         

         Tričká 
 

Dali sme si spraviť tričká pre 
nás, baby z 8.C... Pýtala si aj 
zástupkyňa, aj učiteľka telesnej. 
Tak som im doniesla.  

A učiteľova reakcia na to tričko? 
(bola to veľkosť M): „Baby, čo 
ste jej to dali, aký korzet?!“ A 
potom si aj on pýtal tričko... 
ha...ha...  (šak baba, nééé?)     

                                                                                                                       miša 
 
 
 

Neberte nám princeznú 
 
 
         
        Sedmičke zostala kopa lístkov  
na muzikál Neberte nám princeznú.  
Ponúkli ich našej škole, a tak v piatok  
25. apríla sa niektorí siedmaci, ôsmaci  
a deviataci vybrali do Bratislavy  
na Novú scénu. Bolo nás dosť, zaplnili 
sme skoro dva autobusy. V doprovode  
dvoch učiek sloviny (Jaurovej a Reptovej) 
sme nasadli do autobusu a celú cestu                    Divadlo Nová scéna 
sme si klasicky skracovali foťákmi,                         
mobilmi a mp3-kami.  
        Máločo začína načas, ale toto začalo presne o 10:00. Muzikál 
zaujal. Dve hodiny plné spevu a tanca sme si užívali, veď väčšina na 
muzikáli ešte nikdy nebola. Výlet sa zdal krátky, pretože chýbal rozchod, 
takže sa únava moc neprejavila. Celkom spokojní sme sa vrátili domov, 
asi sa zas tak skoro do divadla nedostaneme...                          
                                                                                         katka 
                                                  8          



                                  
                                          
 
 
 
 

Tak, ako každý školský rok, ani teraz sme si nenechali ujsť 1. apríl. Myslím, 
že všetci, od prvákov po deviatakov, si pripravili niečo na naše učky. Niektoré 
z nich sme si pre vás „vycheckovali“: 
 

• Vypustenie hračkárskej myši na učku medzi dverami.  
 
• Vytiahnutie kľučky z dverí - skrátená hodina. 
 
• Zabarikádovanie dverí - aj to je jedna z možností, ako zdržať učiteľky.  
 
• Niektorí obrátili triedu naopak..:)..takže katedra na druhom konci.  
 
• Katedra so stoličkou k dverám – lepšie pohodlie pre učiteľky. 
 
• Myši v šuflíku - zámienka na jeho otvorenie bol klasák. 
 
• Demolácia triedy – okná a dvere vytiahnuté z pántov. 
 
• Zavesené stoličky na tabuli – nové miesta na sedenie. 
                                                                                                                 aďa 

 

 

 
 
 
 
 
 
Zajko rozveseluje deti rostliny a iné zvieratká. 
 
Samá zodpovednosť a učenie. Už ma to nebaví! Radšej by som bol 
dospelý, mal prácu dve deti. 
 
Myslím si, že som jedným z tých srniek, čo sa pasú trávou po daždi.  
 
Vedľa sa po náročnom jedení tre o veľký strom hlučný a smradľavý 
diviak s malou rodinkou. (mal to byť umelecký opis s názvom Jarná lúka 
po daždi...) 
 
                                                           9 
 



 

 

Naše mesto Trnava    
 

Naše mesto Trnava,  
to je malý Rím.                                                                      
Že jej krásu zveľadím,                                                                                     
o tom stále sním. 
                                           Michaela  Bažíková, 3.B 
 

Trnava      
 

Trnava je malý Rím, 
preto o ňom hovorím. 
Každý deň tu svieti slniečko 
a pri ňom ma hreje srdiečko. 
 
Je to naozaj krásny kraj, 
pre každého Trnavčana je tu raj. 
V srdiečku ho budem mať 
ako moju rodnú vlasť. 
                                             Nora V avrová, 6.B 
 

Trnava    
 

Trnava je malé mesto, 
uličiek má asi dvesto.                               
Veží veľa ako Rím, 
sem-tam sa tu nájde kmín. 
Kto chce vidieť Trnavu, 
prajem peknú zábavu. 
                                          Michaela Čápková, 3.B 
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Moje rodné mesto 
 

Keď sa ráno zobudím, 
mestskú vežu v diaľke uvidím.  
Zvuk kostolných zvonov  
sprevádza ma každý deň,  
či som v škole, na futbale, 
alebo len oddychujem. 
Moje rodné mesto 
volajú aj malý Rím, 
rád v ňom trávim veľa času 
a mnoho pekných chvíľ. 
 
                                 Šimon Mrnka, 6.B 
 

Naša Trnava 
 

Trnava – naše rodné mesto, 
má navždy v mojom srdci miesto. 
Tu je moje miesto, tu mám domov, 
svojich známych a najlepších priateľov. 
Na svoje pocity a zážitky 
si spomínam behom minútky 
a teraz a navždy viem, 
že na Slovensku bývať chcem. 
Je to vlasť prekrásna, 
na ktorú sa dívam zjasna 
a vidím v nej Trnavu. 
Vidím jej krásu a jej slávu. 
 
                               Soňa Hrdličková, 6.B   
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1. Klub unavených je klub tých, ktorí sa narodili preto, aby odpočívali. 

         
2. Členovia vo dne odpočívajú, aby sa im v noci lepšie spalo. 
 
3. Ak ťa chytí chuť pracovať, sadni si a počkaj, až ťa to prejde!!!  
 
4. Urob toho čo najmenej, ako môžeš. To, čo musíš, nech spravia  
    za teba druhí. 
 
5. Ak vidíš niekoho odpočívať, choď a pomôž mu!! Od nadmerného  
    odpočinku ešte nikto nezomrel. 
 
6. Miluj svoju posteľ ako sám seba. 
 
7. Čo máš urobiť dnes, odlož na zajtra! 
 
8. Čo máš urobiť zajtra, odlož na pozajtra. Získaš tak dva dni voľna. 
 
9. Dodatok o zmenách: Tieto stanovy sú prístupné zmenám.  
    Pokiaľ to nemusí byť hneď, tak to chvíľu počká.                         
                                                                                                                        mima 
 
 
 

REKLAMA 

 

Fajčenie odporúča  
            deväť z desiatich hrobárov! 
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   Filmy o škole 
 

 
 
... vstup do školy  –  PRED NEPRIATEĽSKOU BRÁNOU 
 
... vyučovacia hodina  –  NEKONEČNÝ PRÍBEH 
 
... prestávka  –  TARZAN Z RODU OPÍC 
 
... päťka z písomky  –  DRVIVÝ DOPAD 
 
... dejepis  -  ZBERATELIA KOSTÍ 
 
... rodičko  –  VEĽMI NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI 
 
... bifloš  –  AJ MÚDRY SCHYBÍ 
 
... triednická hodina  –  KRIMINÁLKA MIAMI 
 
... matika  –  VRAŽEDNÉ ČÍSLA 
 
... diktát  -  VOJNA SLOV 
 
... presun do jedálne  –  RÝCHLO A  ZBESILO 
 
... záškoláci  –  NEZVESTNÍ 
 
... pestovateľské práce  –  TRHALA FIALKY DYNAMITOM 
 
... koniec vyučka  –  PRISON BREAK: ÚTEK Z VÄZENIA 
 
... zborovňa  –  DIABLOVA DIELŇA 
 
... učitelia  –  KROTITELIA DUCHOV 
 
                                   paťa, aďa, mima, 
                                                                        katka, julča, lucka, mrvka... 
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 ziacke zádery 
 

� Pančelka, ospravedlnte ma, že nemám zošit. Neska ráno som   

        si písal úlohu na záchode a som ho tam zabudol. 
 

� Pančelka, na ťave sa cestuje alebo jazdí? 
 

� Už len 19 bodov do jednotky!!! 
 

� Pančelka, neviem, či máte v popise práce na nás hučat, ale  

         ked áno, tak sa omlúvam. 

 

ucitelské zádery 
 

� Kvákate ako žaby v rybníku. A viete, čo sa stane žabe, ktorá  

         najviac kváka? 
 

� Som platená za učenie normálnych detí, za blbcov sú  

         príplatky. Ja nemám, tak sa správajte normálne! 
 

� Nevykríkaj, lebo dostaneš kárne opatrenie! 
 

� Na začiatku hodiny zvoní pre vás, na konci hodiny zvoní  

        pre mňa! 
 

� O chvíľu poviem, kto si dá žiacku knižku na poznámku. 
 

� Aká je veta na upokojenie žiakov? Idem skúšať. 
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pikošky z vyucka 

 

Učiteľka:  
- Na akú tému ste písali sloh z francúzštiny? 
Žiačka:  
- Rodinná oslava. Ja som dala pohreb. 
 
Učiteľka: 
- Kto napísal slovenskú hymnu? 
Žiak: 
- Ten... oný... Golonka. 
 
Učiteľka: 
- Prečo máš tie výkresy také otrhané? Čo máte doma pažravého psa? 
Žiak: 
- Né, pany učitelka. Papagáj mi ich odzobal. 
 
Žiak:  
- Scel som prejst do falzetu. 
Učiteľka: 
- Ty prejdeš aj do sopránu! 
 
Učiteľka: 
- Na čo sa zameriavala pozornosť v období humanizmu? 
Žiak: 
- Na humana. 
 
Učiteľka: 
- Čo je veršový presah? 
Žiak: 
- To je že verše presahujú to dielo? 
 
Učiteľka prírodopisu: 
- Ako sa inak nazýva kamenná soľ? 
Žiačka: 
- Nad zlato? 
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Ťahák napíš na papierik a niekam schovaj. Niekoľko dobrých skrýš:                    
                         a) pod hodinky 
                         b) ak máš vrkoč, tak pod gumičkou 
                         c) pod náramkok 
                         d) pod prsteň 
                         e) do pera 
 
Osvedčená metóda! Ak máš počarbané lavice, nie je nič jednoduchšie, 
ako ťahák napísať niekam do rohu lavice a prípadne zakryť peračníkom. 
 
Ťahák si strč do vrecka na nohaviciach, tam snáď učiteľ pchať ruku 
nebude:) 
 
Školská lavica je skvelý vynález. Pribi do nej zospodu pripináčik a naň 
napichni malý papierik. Potom už len stačí otáčať ťahákom dookola. 
Prípadne použi harmonikový ťahák, ktorý sa sám zroluje pod lavicou. 
 
Učitelia musia žiakov viesť aj k zdravej životospráve , preto im určite 
nebude prekážať, ak počas písomky budeš mať poruke trebárs banán. 
Samozrejme popísaný. Pozor! Neodporúčame písať na hrozno či ríbezle! 
 
Napíš si ťahák na papier a daj si ho na stoličku, sadni si naň a keď ho 
budeš potrebovať, tak si jednoducho rozkročíš nohy, a keď pôjde učka, 
tak si ich spojíš. :-) 
 
Tento ťahák je dobrý v lete, keď sa nosia sukne a krátke nohavice. 
Napíše sa na nohu a zakryje oblečením.  
 
 

Ako sa zbavi ť ťaháka :    

Ak je napísaný na papieriku, akože sa ideš poškriabať           po chrbte a 
hoď ťahák za tričko...  

A potom sa môžeš tešiť z dobre napísanej písomky... 
 
 
                                                                                                  mima         
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     POZNáMKY  

        z klasákov 
 
 

 

 

*  Cez prestávku ozdobovali tabuľu v triede toaletným papierom. 
 

*  Neustále skákal vyučujúcej do výkladu. 
 

*  Cez hodinu sa vypýtal na WC, na chodbe kričal a zavýjal. 
 

*  Žiaci počas výkladu vydávali zvuk „hm“. 
 

* Cez hodinu si lúštila sudoku. 
 

*  Žiaci sa často pýtajú na WC. 
 

* Žiak kopal do žiačky, pretože si myslel, že aj ona ho kopla. 
 

*  Jedáleň po 6. vyučovacej hodine - žiaci pri odovzdávaní použitého  
    príboru ho namiesto uloženia do určenej nádoby schválne hodili do  
    vnútra kuchyne a výborne sa na tom zabávali. Podľa slov kuchárky  
    to urobili už viackrát. 
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Školské desatoro: 
 

 1.  Nikdy si nepíš domáce úlohy doma. 

 2.  Uč sa len cez prestávky. 

 3.  Keď môžeš, ulej sa. 

 4.  Používaj kupón.                                         

 5.  Pri písomkách odpisuj. 

 6.  Nezdvíhaj ruku zbytočne. 

 7.  Vyrušuj (ale neprežeň to). 

 8.  Namiesto pochvaly radšej poznámky. 

 9.  Referáty sťahuj a..... 

10. ATOMIK SI KUPUJ!!! 

 mrvka + mima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neplatí... 

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! 



 
 
 
 
 
 
- Asi začnem veriť snom. Snívalo sa mi napríklad, že som v škole a keď 
som sa prebudil, naozaj som bol... 
 
 
Niekto búcha na nebeskú bránu. Svätý Peter sa pýta: 
- No? Čo je? 
- Nie čo je, ale kto je?! 
- Preboha... ďalšia učiteľka! 
 
 
Móricko ťahá policajta za rukáv: 
- Pán policajt, pán policajt! Rýchlo! Tam za rohom, naša učiteľka 
matematiky...! 
- Stalo sa jej niečo? 
- Nie, zle zaparkovala! 
 
 
Žiak: 
- Máte veľmi pekné zuby, pani učiteľka! 
Učiteľka sa polichotene usmieva: 
- Ďakujem...! To mám po mojej mamičke... 
Žiak: 
- A boli vám dobré? 
 
 
- Za čo si dostal trojku zo správania? 
- Fajčil som na záchode... 
- Ha ha, za to som ja dostal dvojku! 
- Ale ty si určite neogrcal učiteľku...! 
 
 
Deviatačka fňuká u psychiatra: 
- Som na pokraji zrútenia! 
- Počúvam, čo ťa trápi? 
- Už tri hodiny som nedostala žiadnu SMS-ku...! 
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  Týždne   Pondelok  Utorok Streda Štvrtok Piatok 
  
 
19.       počet pracovných dní do prázdnin:     52                51   
20.                              50              49                  48                47                46 
21.  45              44                  43                42                41 
22.                              40              39                  38                37                36 
23.                              35              34                  33                32                30 
24.                              30              29                  28                27                26  
25.                              25              24                  23                22                21  
26.                              20              19                  18                17                16 
27.                              15              14                  13                12                11 
28.                              10               9                    8                  7                  6 
29.                               5               4                     3                  2           vysvečko!        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


