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KOLEDA 
 
 
Do hory, do lesa  
 
Do hory, do lesa, valasi! 
Či horí v tom našom salaši? 
Radosť veľká sa zjavuje 
a tento svet potešuje. 
Vstávajte, bratkovia, k jasličkám, 
aby ste zjavili svetlo nám. 
 
Počkajte nás, milí bratkovia, 
nebeskí lietajú poslovia. 
Sláva Bohu, prespevujú, 
pokoj ľuďom ohlasujú. 
Vstaňte a vítajte vznešené 
dieťatko ležiace na sene. 



       

    j      ÚVODNÍK...    j                  
 

        
 
         Milí Atomká či... Je tu nový školský rok, pomaly sa blížia Viano ce,  
  ďalšie poznámo čky v klasákoch a spolu s tým všetkým prichádza po  
  dlhých prázdninách prvé číslo nášho Atomiku. Nájdete tu super f ťypi,     
  hádanky a mnoho ďalších prekvapení... 

 
                                                                                                     Vaša redakcia 
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             Vizitky     
 
Meno: Adriána 
Prezývka : Aďa                                                                                          
Vek:  14 
Znamenie:  Škorpión 
Záľuby:  streľba, zábava s naj kamarátmi, počúvanie hudby, kino 
Prečo Atomik: pretože ma to baví a je to ,,cool“ 
  

 
Meno:  Miška 
Prezývka:  Mima 
Vek:  14 
Znamenie:  Strelec 
Záľuby:  nákupy, hudba, dobré filmy, net 
Prečo Atomik:  baví ma písať články, je to haluz 

 
 
Meno:  Miša 
Prezývka:  Tulenica 
Vek:  13 
Znamenie:  Lev  
Záľuby:  domáci miláčik kocúr Scott, Atomik, PC, TV, hudba 
Prečo Atomik:  lebo ma baví dávať do časopisu kraviny ,,JAKÁ HALUZ“ 
 

 
Meno:  Katka           
Prezývka:  Kačenka 
Vek:  14 
Znamenie: Panna 
Záľuby:  bicyklovanie, TV 
Prečo Atomik:  lebo ☺ 

 
 
Meno:  Nika 
Prezývka:  Elfík 
Vek:  14 
Znamenie: Strelec 
Záľuby:  počúvanie hudby, esemeskovanie, TV, PC 
Prečo Atomik:  som redaktorka a chcem skúsiť niečo nové!!! 
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Meno : Veronika 
Prezývka:  Wewe  
Vek:  13 
Znamenie:  Vodnár 
Záľuby:  basket, chodenie von... 
Prečo Atomik : lebo ma to zaujalo 

 
 
Meno: Patrícia 
Prezývka : Paťa 
Vek: 13 
Znamenie: Ryby 
Záľuby:  basket 
Prečo Atomik: lebo ma tam Mrvka prihlásila 
 
 

Meno:  Renátka 
Prezývka:   Mrvka 
Vek:  13 
Znamenie:  Baran 
Záľuby:  basket, internet, Vianoce... 
Prečo Atomik:  lebo ma to baví 

 
 
Meno: Julča 
Prezývka: July 
Vek:  13 
Znamenie: Vodnár  
Záľuby:  basket, internet, icq 
Prečo Atomik:  lebo je tam haluz 
 

 
Meno:  Lucka 
Prezývka: kurátko  
Vek: 13 
Znamenie: Býk 
Záľuby: basket, hip-hop, net... 

  Prečo Atomik : len tak... 
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     Kde sú všetky sladkosti?...Kde sú „kreminy“ za 8 Sk?... 
Ešte minulý školský rok sme boli zvyknutí na sladkosti od pána Buchanca, nášho 
školníka i bufetára, ktorý odišiel do dôchodku. Bude nám všetkým chýbať, nielen 
žiakom, ale aj učiteľom.  
CHCEME NASPÄŤ NÁŠ BUFET!      
                                                                                                                   Mima     
                                                                                   
                    
 

   Výchovný koncert 
  
     Ako každý rok, aj  21.11.2007  sme išli trapošiť na výchovný koncert do kina 
Hviezda. Bol na tému Hudobné skupiny 20.storočia. Všetci sme mysleli, že bude 
nudný a unavujúci. Tešili sme sa len preto, že sme sa uliali zo školy a nemuseli sme 
sa učiť. Čakali sme, že to bude trapošina, ale naopak, koncert bol celkom haluzový 
a mnohí sa na ňom bavili (okrem výnimiek). Niektoré talenty sa tam predviedli 
a ukázali tanečné figúry, na ktorých sme sa super zabavili. Najviac práce mali však 
učky, ktoré si koncert nestihli ani užiť, lebo neustále nás museli pozorovať a 
upozorňovať. Tento koncert bol super ☺ 
                               July 

 
 
 
 
 
 
 
      
      
     Vo štvrtok 6. decembra 2007 sa v našom vestibule konal Mikulášsky bazár 
spojený so zbierkou na pomoc opusteným a týraným zvieratám. Zorganizovali ho 
ôsmačky Z. Urgošíková, B. Dubovská a B. Köváriová spolu s ďalšími žiakmi pod 
vedením p. učiteliek Reptovej, Mrnkovej a Čeligovej. Vyzbierali sme 7270 Sk 
a poslali na účty dvoch útulkov, trnavského a piešťanského. Nepredané plyšové 
hračky sme venovali psíkom v trnavskom útulku. Keďže akcia sa stretla s veľkým 
ohlasom, pravdepodobne sa bude opakovať aj v ďalších rokoch. Poďakovanie patrí 
nielen p. učiteľkám, žiakom a p. riaditeľke Hrašnovej za to, že nám dovolila 
zorganizovať bazár v škole, ale hlavne všetkým, ktorí prispeli do zbierky. Možno aj 
vďaka tejto akcii budú mať opustené zvieratká v útulkoch aspoň trochu krajšie 
Vianoce.                    
                         B. Dubovská 
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Majstrovstvá okresu v cezpo ľnom behu - 2. miesto  
 
Lenka Slezáriková 8.C, Dominika Pavlovičová 8.A,  
Michaela Backová 9.C. 
 
 
Beh Márie Zavarskej – okresné kolo - 1. miesto (už 10. rok po sebe) 
Štafeta 5x 800m  – 
Michaela Backová 9.C , Renáta Mrvová 8.B, Juliána Kosmálová 8.B, Dominika 
Pavlovičová 8.A, Lenka Slezáriková  8.C 
 
 
Majstrovstvá okresu základných škôl v šachu 
 
1. miesto  Michaela Varényiová 8.B 
3. miesto  Katarína Šimnová 8.B 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
  Spolu sme nazbierali 19 730 kg   
 

   I. stupe ň:  
 
1. miesto 2.B            2 915 kg  
2. miesto 3.A            1 893 kg  
3. miesto 2.A            1 352 kg  
 
SPOLU : 10 492 kg 
 
 
II. stupe ň:  
 
1. miesto  8.A           2 362 kg      
2. miesto  5.A           1 270 kg  
3. miesto  5.B           1 134 kg  

   

      SPOLU : 9 238 kg                              7       

Jednotlivci:  
 
 1. Branislav Repček   8.A     977 kg 
 2. Samuel Koštrna      2.B     722 kg   
 3. Martin Kyselica       2.B     635 kg 
 



                            
 

 
 
 

 
 
 

      
 

Exkurzia - Banská Štiavnica, 8.ročník 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 

      
 
 
     Čo nás v tej škole učia,              Tieto slniečka na hnoji 
    keď kone robia mú?..:-D         ...to sú naše učky..:-) 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
   Takto nejako to začína na                ...a takto nejako to končí.                        
   začiatku každej exkurzie...                        
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Ako keby nestačilo, že sme                          Zdalo sa to nekonečné, no 
 museli ísť do bane. Ešte nás                        konečne je tu východ a čerstvý  

navliekli aj do kabátov a heliem,                   vzduch... Nádych, výdych...:-) 
       ktoré vážne smrdeli:-D:-        
 
 
 

                Branné cvičko - Kamenný Mlyn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Natala, kam sa kukáš?       Tak toto je živý príklad toho, 

       - Na ten list na strome, vidíš ho?      ako sa o nás učiteľky boja..:-) 
       - JJ, vidím...ešte sa usmej a bude 
          to cool foto ...ok? 
       - Dobree....Vydarila sa? 
       - No, šak uznajte....    
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Šuhajdy  
 

300 g práškového cukru 

200 g stuženého tuku 

50 g masla 

1 dl mlieka 

50 g orechov 

 

Všetko spolu povaríme, vlejeme do košíčkov a necháme 

stuhnúť.  

        
 

 Vanilkové rožky 
 
300 g hladkej múky 

250 g stuženého tuku 

100 g pomletých orechov 

100 g práškového cukru 

citrónová kôra 

1 vanilkový cukor 

 

Všetky suroviny zmiešame, vypracujeme cesto, z ktorého 

tvarujeme rožky. Pečieme v rúre vyhriatej na 160 až 170oC. 

Po upečení obaľujeme vo vanilkovom cukre. 

                                                                                     mima    
                                        10 



                  

Interview 
 
 
Na zvedavé otázky odpovedá PhDr. Milota Herková, naš a školská 
psychologi čka.  
 
 
Prečo tu pracujete? 
Mám veľmi rada svoje povolanie. Myslím si, že ho viem dobre robiť. Chcem 
byť užitočná. 
 
Čo sa vám pá či na tejto práci? 
Živá práca s človekom.  
                                                                   
Čo sa vám na nej nepá či? 
Väčšina vecí sa mi páči.  
 
Prečo ste si vybrali práve túto školu? 
Pozvala ma pani riaditeľka. 
 
Ako spomínate na svoje za čiatky? 
Psychologická prax bola skutočne ako v plienkach. Ale ja som mala úžasné 
nadšenie. 
 
Máte aj deti? 
Áno, dve dospelé deti. 
 
Ste vydatá? 
Áno. 
 
A šťastne? 
Áno, šťastne.  
 
Ďakujeme za rozhovor...               
                                                                                           Martin Škrabák 7.C 
                                       Paťo Gabalec   7.C 
        

                                         11 



     snicky                          
O čom snívajú naši „fotrovci“... 
 
- Ja som sníval o bicykli, o tom, aby som mohol mať  svoj vlastný dom pri   
  jazere alebo rieke, kde by som sa mohol každý deň  poriadne vyšantiť.  
 

- Môj najväčší sen  je, aby tu bola moja mama.  
 

-  Môj sen bol kúpiť si model lietadla... 
 
- Mojím snom bolo chovať doma lesné zvieratká. Otec  ma brával do lesa a spolu   
   sme kŕmili zver. Sú to krásne spomienky. Stal som sa poľovníkom a doma môžem     
   chovať srnky, jelene... Každý deň mám z toho čoraz väčšiu radosť. 
 
- Ja túžim po motorke, na ktorej sa budem voziť, al e bojím sa toho, že by   
  som niekde havaroval a že by som vás už nikdy nevidel. 
 
- Chcel som drevený bager, ktorý som aj dostal. Ako  ďalšiu vec som chcel    
  pravú koženú loptu, ale nedostal som ju, pretože moji rodičia boli chudobní.  
 
 

... a naše maminy? 
 

- Veľmi by som sa chcela vrátiť do detstva. 
 
- Môj sen bol byť učiteľkou v materskej škôlke. 
 
- Túžim po krásnych Vianociach, naokolo samý sneh a z oblohy aby sa valilo biele. 
 
- Veľmi som chcela mať psíka. Želala som si hocijak ého, aj celkom maličkého.   
  Tento môj sen sa mi doteraz nesplnil. 
                                                                                                   
                                                                                       Úryvky z prác ž iakov 7.C 
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SUPERSTAR  
 
 
 

Dominika Mirgová  
 

 

 

Prečo sa prihlásila  
Je to jedinečná príležitosť zviditeľniť sa, spoznať nových ľudí a získať nové 
skúsenosti týkajúce sa šoubiznisu. Prihlásili ma naši a ja som to chcela skúsiť. A že 
som najmladšia? To je super!  

 

Hudobné skúsenosti  
Vyhrala som v Kakaoslávikoch i vo Hviezdičke, u nás v Trnave som úspešne 
pochodila veľa-veľa súťaží, nielen speváckych, ale i tanečných. Spievam v ocovej 
kapele Domi. Hudba pre mňa znamená veľmi veľa. Všetko, čo cítim, po čom túžim či 
o čom snívam, dokážem vyjadriť spevom, hudbou a tancom.  

 

Čo ju na sú ťaži najviac baví  
Okrem spievania rada „robím zle“... S Vierkou sa zabávame, bijeme sa v izbe, 
spievame si a tancujeme.  

 

Čo bolo doteraz najpríjemnejším / najnepríjemnejším zážitkom  
Najkrajšie bolo i je to, že som sa dostala cez všetky kolá až sem do finále. Už to je 
pre mňa veľký zážitok. Smutno nám je vždy pri vypadávaní niektorého z nás.  

 

Ako si predstavuje svoj život, keby sa jej podarilo  vyhra ť  
Ďalej by som sa venovala spevu, v prvom rade by som ale chcela dokončiť školu, 
teraz som prváčka na strednej škole. Až potom by som si chcela otvoriť svoju 
tanečnú školu.  

 

Životný sen  
Chcela by som mať vlastnú kapelu s vokalistkami a všetkým, čo k tomu patrí. 
Postaviť sa tak na pódium, pred ktorým by bolo najmenej stotisíc fanúšikov, to by 
bolo niečo! Po tom túžim, veľmi...        
                                               mima 
                                                                                                              ( zdroj: internet) 
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1. Najkrajší sviatok v roku

2. Narodil sa na Štedrý večer

3. Sladká pochúťka na stromčeku

4. Deti sa naň veľmi tešia

5. Ježiš sa tam narodil

6. Priviedla troch kráľov do Betlehema

7. Obdobie pred Vianocami

8. Jeden z troch kráľov

9. Jeden z darov troch kráľov

10. Počas Adventu na ňom pálime sviečky

11. Ježišov pestún

12. Nosí darčeky v USA

13. Má meniny na Štedrý deň

14. Traja králi odtiaľ prišli

15. Ježišova matka

16. Chodí 6. decembra

17. Robí sa z nej vianočná polievka 

18. Deti ju majú z darčekov

19. Miestnosť, kde sa Ježiš narodil

20. Často sa používa ako vianočný stromček

21. Počas Vianoc ho býva veľa

22. Každú adventnú nedeľu ju zapálime

23. Meniny má cez Vianoce

24. Deti sa na nich v zime vozia

25. Symbol Vianoc

26. Podáva sa na Vianoce

27. Poslanie Vianoc

28. Niekedy sa dávala na Vianoce pod stôl

29. Spieva sa počas Vianoc

30. Mašľu spravíš zo...

31. Obľúbený darček

32...na bielom koni

33. Darček balíš do baliaceho ...

34. Odvezieš sa ním na svah

elfík



 Kapor 
     

     
     Na Vianoce darov dosti  

     a kapra, čo nemá kosti. 

     Potom príde okamih,  

     všetci žmurknú očami. 

                                        

                                       Kapor stále pláva, 

                                       otec kladivom máva. 

                                       „Poď sem, kaprík, poď,  

                                       bude z teba kosť!“ 

      

     Kaprík teda išiel, 

     no o veľa prišiel. 

     Mama ho už krája,  

     až sa od smiechu váľa. 

                                        

                                       Pozor veľký nedáva                 

                                       a tak kapor prihára. 

                                       Babke tečú slinky 

                                       na kus medovinky. 

      

     Dedko kradne zo skrine 

     koláčiky babkine. 

     Otec sa tu zlostí, 

     zabehli mu kosti.             

                                             

                                                      Miša Sádecká 8.C 
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 Prečítaj si...  
       

        Sue Townsendová: TAJNÝ DENNÍK ADRIANA MOLA 
 

               Základnou témou denníka je Adrianovo dospievanie. Kniha podrobnejšie 
rozoberá prísny anglický školský systém. V anglických školách kladú na deti veľké 
nároky, žiadajú od nich dozory pri jedálňach, opateru starých nevládnych ľudí. 
Dieťa môže byť vyradené iba kvôli noseniu červených ponožiek. Hlavný hrdina 
Adrian Mole sa stretáva s osobnými problémami, ktoré môžeme zažiť aj my, 
napríklad zaľúbenie, nespokojnosť so svojím vzhľadom a rôzne kamarátske 
konflikty. Nestráca však zmysel pre humor a svojský pohľad na svet. 

Rady by sme vám túto knihu odporučili. Ak sa vám bude páčiť, nezabudnite, 
že Adrianov denník má ešte niekoľko pokračovaní. 

 
                                                                                      Lucia Královičová a Dominika Vallušová, 9.C 

            

Čaro Vianoc 
 

Vonku už nám sniežik sneží, 

zábava je veľká. 

Deti bežia po ulici, 

vypnutá je telka. 

 

Potichúčky prichádza k nám 

biele čaro Vianoc. 

Nenechá nás bez úsmevu 

ta vianočná radosť. 

 

Radostne sa deti smejú, 

bežia rýchlo domov. 

Tešia sa na prekvapenie 

pod vianočným stromom. 

                                                                   David Vyskoč, 8.B                     
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Nie, Peter, nezabíjaj sa!!  

Prosíííííííííííím!! 

 

                                                                 Vyčarujem ti úsmev na tvári. 
 

 

 

 

 
- Prečo sa na Slovensku prestalo dariť vešticiam a jasnovidkám? 
- Lebo budúcnosť je jasná, budúcnosť je Orange. 

 
- Je to hnedé a parí sa z toho. Čo je to? 
- Spotená veverička. 

 
- Čo treba urobiť, keď dostane epileptik záchvat vo vani? 
- Rýchlo k nemu hodiť všetku špinavú bielizeň a prisypať prací prášok... 

 
- Prečo už nevysielajú Matelka? 
- Zabil sa na kolotoči... 
 
- Čo je horšie ako nájsť v jablku červíka? 
- Nájsť tam iba polovicu z neho... 
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Fťypi 
 
 
Policajt sa rozhodol, že si uloví viano čného kapra.  
Zobral náradie a za čal seka ť dieru do ľadu. 
Odrazu príde za ním jeden pán a kri čí: 
- Okamžite presta ňte seka ť do toho ľadu! 
- Akým právom mi to zakazujete!? 
- Právom správcu zimného štadióna! 
 
 
Policajti vyšetrujú smr ť babky, ktorá sa po čas Vianoc zadusila rybacou 
kos ťou. Pýtajú sa dedka : 
- Dedko, a to ste nevideli, že sa babka dusí? 
- Čóó? Ja slabo po čujem. 
- Pýtame sa vás, či ste nevideli, že sa babka dusí? 
- Ja som len videl, že stále otvára ústa a gú ľa očami ako kapor, a tak som si 
myslel, že len spieva koledy. 
  
 
Viete, čo je vrchol staroby? 
Ak babke za čne šedivie ť paroch ňa. 
    
 
Ahoj, ja som Ježiško. Bol si tento rok dobrý? Nekra dol si? Nepodvádzal si? 
Netuneloval si? Tak sa to už rýchlo nau č, pretože ja ti furt dar čeky kupova ť 
nebudem!!! 
 
 
Janko príde domov a hovorí: 
- Dostal som pä ťku z matematiky a jednotku z hudobnej za  spievanie  koledy. 
- A to sa ti po tej pä ťke chcelo ešte spieva ť? 
 
 
- Lampa, čo robíš? 
- Aaale, čakám ako sprostá na Aladina... 
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                      Učiteľka:  

                          Budeme písať charakteristiku osoby. 
                   Žiačka: 

                          Môže byť aj psa? 
 

    
                    
                   Učiteľka ( zo žartu ): 

                          Na ktorú stranu si češe slimák vlasy? Na pravú alebo na ľavú? 
                   Žiak ( úplne vážne ): 

                          Mmm, dopredu... 
 
  
                   

    Žiak:  Ty toto kukávaš? 
  Žiačka:  No, šak to je to, čo tá baba skáče tomu chalanovi na chrbet! 

 
  
                  Učiteľka ( počas prestávky na chodbe ) : 

                       Martin, pomôž mi, nemôžem si spomenúť, z čoho sa 
                       vyrába marihuana. 

                  Žiak ( vyberie si slúchadlá z uší  ): 
                       Pančelka, prečo sa ma pýtate? Šak já ze zemepisu  
                       nyšt nevím! 

 
   
                  Žiačka :  

                       Pančelka, Mirovi teče z nosa sopel na ruku ! 
 
   
                  Žiak ( po čas písomky )  : 

                      Pančelka, nevadzí, že som si kýchol a sopel máte  
                      na písomke? 
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- Čo je to voľný verš? 
- To je taký, čo stojí voľne v básni. 
 
-     Vytvor personifikáciu na slovo vietor. 
-     Vietor- veter- vetrisko 
-     Vietor povedal: „Za hodinu tu pomne buďe spúšť.“ 
 
Kolektívny hrdina znamená, že dielo nepísal jeden jedinec (autor), ale viacej 
spisovateľov sa na tom uchádzali. 
 
Humoreska je človek, ktorého životným štýlom je ohováranie. 
 
Včela sa zrodila z komára. 
 
Krava je užitočný hmyz. 
 
-   Vymenujte vysokú zver. 

    -   Kôň... 
 

- Čo je Gobi? 
- Koberec... 
 
 
- Kde je najznámejší žrebčinec na Slovensku? 
- Arborétum Mlyňany. 
 
Stredoveké mestá vznikali pri riekach, pri hradoch, pri diaľniciach. 
 
Králi z rodu Plantagenetovcov: Rychart Levie srdce, Ján bez zemok. 
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☺  Jeho chôdza pripomína medveďa po troch infarktoch. 
  
☺  Je proste svojský a myslím, že zmeniť by ho dokázala jedine vysoká blondína  
      s modrými očami. 
 
☺  Je slepý ako opilec, ktorý vychádza z Gulometu po troch deci vodky s malým pivom. 

 
☺  Keď sme v škole a hráme karty, s rožkom v ruke sa rozháňa a pri rozprávaní mu   

           vyletujú z gágora zvyšky jedla. 
 

☺  Smeje sa ako opitá opica. 
 

☺  Jej oči pripomínajú dva melóny, ktoré chcú odísť z očnej buľvy. 
 

☺  Jej tvár pokrývajú malí, nenápadní návštevníci. Áno, máte pravdu, mám na mysli    
           pupáky. 
 

☺  Uteká takou rýchlosťou, že aj posledný maratónec by mohol hodinu stáť na  
      občerstvovacej stanici a nepredbehla by ho. 

 
☺  Je taká chudá ako vložka Discreet, ktorú ukazujú v reklame. 

 
☺  Jej kučeravá hriva vyzerá, ako keď do pažítky udrie hrom. 

 
☺  Moje IQ presahuje IQ húpacieho koníka. 

 
☺  Ježiš Kristus mal 33 rokov keď umrel ale vyzeral fuzatý ako na 40. 

 
☺  Človek ktorý vychádza zo sanitky je aniel. 

 

 
 tnfuioC 
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 Vianočné esemesky      
 
 
 
                                                                               
Končí sa zas ďalší rôčik, 
do nového je len krôčik. 
Vianoce Vám prajem šťastné, 
od Ježiška dary krásne. 
K tomu šťastia do balíčka,  
hodne zdravia a šťastíčka!!!  
 
Keď Ti snehová vločka padne na noštek a Ty pocítiš jej jemný božtek,usmej sa 
do neba,veď vieš, že niekde tam som ja  
a myslím na Teba. Šťastný nový rok želá... 
 
Takto na diaľku hádžem do tvojej čižmičky všetko zdravie, šťastie a lásku sveta. 
Tak si to nepošliap. Mikuláš. 
 

V I F w g & 
            
 
 

Až Ťa studený pot zamrazí či žeravá petarda zadok rozmrazí, budeš svätých 
okolo počuť hrať, tak bude neskoro šťastie Ti priať. Preto zavčasu šťastný nový 
rok. 

Keď príde v noci za Tebou veľký chlap s bielou bradou v červenom kabáte 
a bude ťa pchať do vreca, tak sa neboj, možno len niekto písal Ježiškovi, že Ťa 
chce pod stromček... 
 
Snehuliak pod oknom už od rána sa rehoce,  
kašli na všetko a užívaj si Vianoce! 

Nezabudnite, že sa Ježiško narodil v chlieve. Takže sa vykašlite na vianočné 
upratovanie, aby sa u Vás cítil ako doma! 
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   Riešenie tajničky 
 

        
             1. Vianoce                    
             2. Ježiš 
             3. Salónka 
             4. Darček 
             5. Betlehem 
             6. Kométa 
             7. Advent 
             8. Melichar 
             9. Zlato 
            10. Veniec 
            11. Jozef 
            12. Santa Claus 
            13. Eva 
            14. Východ 
            15. Mária 
            16. Mikuláš 
            17. Kapusta 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - -   
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18. Radosť 
19. Maštaľ 
20. Jedľa 
21. Sneh 
22. Sviečka 
23. Štefan 
24. Sánky 
25. Stromček 
26. Kapor 
27. Mier 
28. Slama 
29. Koleda 
30. Stuha 
31. Mobil 
32. Martin 
33. Papiera 
34. Vlek 
 

 

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. 



 
 
 
 
 
 
 
 

     Dvaja úplne odlišní ľudia si spolu zaspievajú na silvestrovskej párty. 
Pretože sa už neuvidia, vymenia si telefónne čísla. No zhodou náhod sa 
Gabriella, tiché a inteligentné dievča, presťahuje do Alburqeurqe a začne 
chodiť do tej istej školy, kam chodí aj Troy, kapitán basketbalového družstva a 
hviezda školy. Pravdaže sa stretnú, no spôsobia tým komplikácie, najmä keď 
sa zúčastnia na konkurze na zimný muzikál a dosť tým spochybnia účasť 
rozmaznanej Sharpay a jej brata Ryana. Troyovi priatelia nesúhlasia s jeho 
účinkovaním v muzikáli kvôli majstrovstvám v basketbale, ktoré sa blížia. 
Taylor McKessie, nová Gabriellina priateľka, má tiež obavy, že sa tým ohrozí 
ich víťazstvo vo vedomostnom desaťboji. Chad, najlepší Troyov priateľ, a 
Taylor spolu zosnovajú plán, ako Troya a Gabriellu rozdeliť.Nakoniec sa im to 
podarí. No čoskoro to oľutujú, pretože ani Troyovi, ani Gabrielle to nepomohlo, 
skôr uškodilo. Taylor a Chad si uvedomia chybu a napravia ju. Troy a 
Gabriella sa predsa len udobria a sú pripravení vyhrať a účinkovať v muzikáli. 
To ani zďaleka neteší Sharpay a Ryana, a preto presvedčia profesorku 
Darbusovú, aby konkurz presunula na deň, v ktorý sa mal konať desaťboj i 
basketbalové majstrovstvá. Troy, Gabriella a ich priatelia však majú plán a 
všetko dobre dopadne. Basketbalisti vyhrajú majstrovstvá, Gabriella s 
priateľmi vyhrá v desaťboji a navyše vyhrajú konkurz na muzikál. 
 
            Paťa 
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Pesnička z High School Musical 
 

 
Living in my own world    It's a start  
Didn't understand    Of something new 
That anything can happen    It feels so right 
When you take a chance    To be here with you 
I never believed in    And now looking in your eyes 
What I couldn't see    I feel in my heart 
I never opened my heart yeah!! 
To all the possibilities    That it's the start 
I know that something has changed   Of something new 
Never felt this way    It feels so right 
And right here tonight    To be here with you 
       And now looking in your eyes 
This could be the start    I feel in my heart 
Of something new    The start of something new 
It feels so right     Start of something new 
To be here with you 
And now looking in your eyes 
I feel in my heart 
The start of something new 
 
Now who'd of ever thought that 
We'd both be here tonight 
And the world looks so much brighter 
With you by my side 
I know that something has changed 
Never felt this way 
I know it for real 
 
This could be the start 
Of something new 
It feels so right 
To be here with you 
And now looking in your eyes 
I feel in my heart 
The start of something new 
 
I never knew that it could happen 
Till it happened to me 
I didn't know it before  
But now it's easy to see   
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Nabudúce si môžete prečítať... 
 


