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 Vizitky  
 
 
Meno : Simona 
Prezývka : Sima, Simushka 
Vek : 15    
Znamenie : Rak   
Záľuby : PC, kamaráti...  
Prečo Atomik : ... sranda ☺ 
 
Meno: Zuzana 
Prezývka: Zuzka  
Vek: 15  
Znamenie: Váhy  
Záľuby: Šport  
Prečo Atomik: Niečo užitočné vo  
                        voľnom čase ☺ 
 
Meno : Adriana 
Prezývka : Aďa 
Vek : 12    
Znamenie : Bliženci 
Záľuby : Jazda na koni   
Prečo Atomik : Je to fasové ☺ 
 
 
Meno: Patrik  
Prezývka: Patriot 13  
Vek:  13  
Znamenie: Býk  
Záľuby: Hra na gitare  
Prečo Atomik: Baví ma to 

Meno : Klaudia 
Prezývka : Kaja, Doriska  
Vek : 14 rôčkof   
Znamenie : Bez komentu  
Záľuby: PC, kone, tanec, nákupy 
Prečo Atomik: A prečo nie? 
 
Meno : Martin  
Prezývka : Dugo 
Vek : 14    
Znamenie : Kozorožec  
Záľuby : Graffiti 
Prečo Atomik : Verím, že bude  
                         haluz 
 
Meno : Denis  
Prezývka : utajená 
Vek : 14    
Znamenie : Blíženci   
Záľuby : bojové športy 
Prečo Atomik : Chcel by som byť    
                         Pán ilustrátor 
 
Meno: Matúš  
Prezývka: Matísek 
Vek: 13    
Znamenie: Baran   
Záľuby : Futbal 
Prečo Atomik : ...? 
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9.A – Nikola Trníková, Henrich Juhás 
9.B – Jitka Závodná, Daša Ryšavá 
9.C – Barbora Tuchyňová, Barbora Brestovanská 
 
8.A – Matúš Bartoš, Ľubomír Kusý  
8.B – Dominika Marušincová, Juraj Jankovič 
 
7.A – Karolína Mikysková 
7.B – Ľubica Hodalová, Patrik Madarás 
 
6.A – Estera Griflíková, Simona Viskupičová 
 
5.A –Michaela Bažíková, Róbert Karaba 
5.B –Natália Lajdová, Adam Lančarič 
 
4.A – Kristína Kováčová 
4.B – Alexandra Janigová, Matúš Matušák 
 
 

 
•   problémy s WC 
•  zlé uzamykanie WC kabín 
•  problémy so svetlami  
•  problémy s rozhlasom 
•  zima v niektorých triedach 
•  pokazený školský nábytok 
•  vycentrovať lavice 

 
              Robo Karaba  5.A 
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1.  Viktória Planetová 6.A 
2.  Katarína Hucková 6.A 
3.  Estera Griflíková 6.A 

 

 
 
1. Vladimíra Szudová 7.A 
2. Patrik Kralovič 7.B  
3. Patrik Mikyska 7.A 
    Peter Čmilanský 7.A 

 

 
 
1. Tomáš Kánik 8.A 
2. Silvia Patzeltová 8.A 
3. Kristína Jenčáková 8.A 

 

 
 
1. Tomáš Demovič 9.A  
2. Dávid Miškovič 9.A 
3. Samuel Valluš 9.A  

 

 
1. Barbora Jasencová 9.B 
2. Tomáš Demovič 9.A 
3. Nikola Foltínyová 9.B 



MUZIKAL 
DOBRODRUŽSTVÁ DONA CHICHOTA 

POSTAVY: 

Don Chichot, Dulcinea, Sancho Panvica, p. u č. Švihoríková 

DEJ: 

Na začiatku nás Don Chichot oboznámil s rekvizitami a kulisami.                   
Povedal, že budú hrať paródiu.  A predstavenie mohlo začať. Don 
Chichot si predstavoval, že je rytier a jeho sluha Sancho Panvica ho 
stále obskakoval a oprašoval. Don Chichot bol zamilovaný do 
obyčajného dievčaťa zo susednej dediny, o ktorom si tiež predstavoval, 
že je princezná. Stal sa z neho blázon, myslel si, že my diváci sme zlí 
obri, proti ktorým musí bojovať. A že naša telocvičňa je hrad :=)  

Jedného dňa si zmyslel, že sa chce s Dulcineou zosobášiť. A tak 
povedal Sanchovi Panvicovi: ,,Choď zavolať Dulcineu!´´ Sancho ju 
našiel, ako práve ide podojiť kravy. Spýtal sa jej: ,,Nezahrala by si si na 
chvíľu princeznú?“ A Dulcinea zvýskla: „Veď ja nemám žiadne pekné 
šaty. Nie, nikam nepôjdem!“  

Chudák Sancho nevedel, čo má robiť, a bál sa, že ho jeho pán 
vyhreší. Vtedy mu napadlo, že by princeznú mohla zahrať jedna z pani 
učiteliek. A vybral si pani učiteľku Švihoríkovú. Veľmi sa mi páčilo, ako 
pani učiteľka túto rolu zahrala. Don Chichot ale povedal: ,,Toto nie je 
Dulcinea!´´ Preto sa rozhodol ísť za Dulcineou osobne. Aj Dulcinei sa 
Don chichot zapáčil. Don Chichot sa pri láske zmenil na normálneho, 
obyčajného človeka. A tak žili šťastne až do smrti.  

Lucia Morvayová 6.A          
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Štiavnicááá... 
Každý rok chodia ôsmaci 

na exkurziu do Banskej Štiavnice 
a tak sme 8.októbra išli aj my -  
8.A a 8.B s p. uč. Jankovičovou 
a Čeligovou. Navštívili sme baňu, 
ktorá sa nazýva ŠTÔLŇA 
BARTOLOMEJ.   

         Keď sme išli tam, bolo v 
autobuse ticho. Prišli sme do 
baníckej šatne a dávali sme si 
plášte a prilby...Teda všetci sme 
sa smiali na sebe, ako vyzeráme 
☺... Išli sme teda do tej bane 
a bolo v nej celkom chladno.  
Blúdili sme tam asi hodinku. Keď 
sme vyšli von, išli sme sa pozrieť 
do centra mesta. Najviac 
zaujímavé bolo to, že v meste 
sme chvíľu šliapali do kopca, až 
ma nohy boleli, a potom zas sme 
utekali dole...to by som asi 
nezniesla☺... V tom meste sme 
sa zastavili aj v mineralogickom 
múzeu, kde boli vystavené rôzne 
kamene, čo bolo celkom 
zaujímavé, a pozreli sme si aj 
kratší film o horninách a ich 
vzniku.  
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Na spiatočnej ceste sme 
navštívili menšiu dedinku 
s názvom Brhlovce, kde je 
múzeum zamerané na staré 
obydlia. Keďže ľudia vtedy mali 
nižší vzrast, miestnosti boli nižšie 
a aj menšie. Mali to celkom dobre 
vymyslené. Dole bola miestnosť, 
kde bola tuším kuchyňa, a mali 
schody, kade vyšli hore, a tam 
mali miestnosť aj na zásoby, kde 
bola dobrá klimatizačná teplota. 

Pomaly už sme mali ísť 
domov, ale my sme chceli ešte 
rozchod niekde na nákupy... 
Zastavili sme sa teda v Nitre a išli 
sme pozrieť do Galérie Tesco.  

Večer sme odchádzali do 
Trnavy.  V autobuse sme všetci 
spievali a smiali sa. Bola sranda, 
stáále sme sa ohadzovali fľašami 
a fotili sme sa tam ☺... Terajší 
siedmaci sa majú teda na čo 
tešiť, bol to fakt super výlet  
a rada by som si ho ešte 
zopakovala.  

    
 KajuShKa Kabátová 8.A 

SimuShKa Brilská 8.A 

 



miKulassky bazar 
 

Vianočné sviatky znamenajú, že v našej škole sa opäť konal 
každoročný Mikulášsky bazár. Predávalo sa tam z každého rožku trošku. 
Od malých hračiek z kindervajca cez knihy až po plyšáky. Objavili sme 
tam dokonca aj také skvelé vychytávky ako mobil bez sim-karty a bez 
nabíjačky, vypísanú fixku... Každú prestávku sa mohli naši žiaci prejsť do 
vestibulu, popozerať si ,,tovar“ alebo si niečo kúpiť.  

Tento rok sa vyzbieralo 84,20 € a peniaze putovali do 
neinvestičného fondu Škola plná radosti a športu. Každému. kto priniesol 
do bazáru niečo na predaj alebo nejako finančne prispel,  

 dAKUJEME... 

 

Stalo sa��� 

                       

Narušiteľ 

 
Do našej školy chodí čoraz viac pochybných ľudí. Naposledy sa tu 

ukázal istý muž zjavne pod vplyvom omamných látok. Mali sme práve 
stretnutie  Atomiku.  

Bol vysoký, vlasy mal hnedé a dlhé po plecia. Náš vrátnik však 
splnil svoju funkciu a tohto muža začal prenasledovať. Ten sa najprv túlal 
po prízemí pavilónu B. Pani riaditeľka spolu s vrátnikom ho vyviedli zo 
školy, ale on sa hneď vrátil a vyšiel aj na prvé poschodie. Podarilo sa mu 
vtrhnúť do kabinetu a vystrašiť pani učiteľku, ktorá tam opravovala 
písomky. Poprechádzal sa po počítačovej učebni, kde mali žiaci 
s Gabikou informatiku, a pokúšal sa dostať aj do ďalších kabinetov a 
tried, ale väčšinou boli pozamykané.  My sme sa pre istotu zamkli 
v kabinete slovenčiny. 

Nakoniec šiel aj na dievčenské záchody. Tam si ho všimla pani 
upratovačka a už mu nedovolila, aby sa túlal ďalej po škole. Učitelia 
a vrátnik ho zdržali a čakali na príchod polície. Šesť policajtov mu 
,,pomáhalo“ von z budovy a následne aj do auta. Nakoniec ale nič 
nezmizlo a nikomu sa ani nič nestalo. 

        Zuzana Kováčová 9.B 
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Existuje antihmota? 
 

 Koncom minulého školského roka prišiel do kín film Anjeli 
a démoni. Kto film nevidel, má smolu, a ostatní vedia, že dej sa točil 
okolo výbušniny z antihmoty.  
 
Existuje aj v skutočnosti niečo také ako antihmota?  
 
Alebo je to len brilantný výtvor autora?  
 
Malá chvíľka napätia... a prichádza finále.  
 
ÁNO, existuje.   
 

Môže to znieť ako výmysel zo sci-fi filmov. Príčina je asi v tom 
„nešťastnom“ názve antihmota. Vyvoláva predstavu niečoho 
fantastického a nereálneho. Poďme sa pozrieť, čo to vlastne je. 
 Všetky veci, ktoré poznáme z bežného života, teda „klasická 
hmota“, sú zložené z atómov a molekúl prvkov, ktoré môžete nájsť 
v periodickej sústave prvkov. Sú to napríklad vodík (H), kyslík (O), železo 
(Fe), zlato (Au) a veľa, veľa ďalších. Niečo ste sa už o nich učili - 
napríklad aké majú vlastnosti, že sa skladajú z protónov, neutrónov, 
elektrónov a ďalších častíc. Každá má svoju hmotnosť, veľkosť, 
elektrický náboj atď. 
  
 Pozor, teraz to príde!!!  
 

Doteraz sme sa bavili len o časticiach klasickej hmoty. Antihmota, 
to sú tiež úplne obyčajné častice, ale  majú opačný elektrický náboj. 
Predstavme si elektrón, ktorý má záporný elektrický náboj - mínus. 
Antičastica k elektrónu, teda antielektrón, bude mať presne rovnakú 
hmotnosť, presne rovnakú veľkosť, presne rovnako veľký elektrický 
náboj, ALE bude opačný ako u elektrónu, teda plus. Ku každej častici 
klasickej hmoty môžeme nájsť jeho kamaráta z antihmoty. A je to. 
 Čo je na tom zvláštne, keď to vyzerá tak jednoducho? A sme pri 
tom! Problém je, že častice antihmoty sa bežne v prírode nevyskytujú. 
Ak aj náhodou áno, tak len veľmi málo a veľmi krátko. 
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Čo je na nich úžasné? Poznáte takého strapatého uja, ktorý sa volal 
Albert Einstein? Raz vymyslel rovnicu, že hmota sa môže meniť na 
energiu, čiže asi takto: 

E = m.c2 

 
 Keď sa antičastica – náš antielektrón, stretne so svojím kamarátom 
elektrónom, okamžite sa navzájom zničia a nezostane nič, len čistá 
energia, napríklad svetlo - a je to bez odpadu. Energetické spoločnosti 
môžu zbúrať svoje elektrárne a antihmotu použiť na výrobu elektriny. 
Teplárenské spoločnosti zasa vyrobiť teplo. No každá dobrá vec sa dá aj 
ľahko zneužiť. Teroristom v pohode stačí len veľmi málinko antihmoty na 
to, aby zničili napríklad celé mesto, v ktorom bývaš. Nezostane nič, len 
veľká diera v zemi.   
  

A prečo sa teda antihmota nepoužíva na výrobu elektriny alebo 
tepla? V čom je problém? 

 
Problém č.1 
 V obchode sa bežne nedá kúpiť. A je naozaj veľký problém ju 
vyrobiť. Musíte byť najlepší  jadroví fyzici a ktovie čo ešte, aby ste mali 
aspoň nejakú šancu ju vytvoriť. Okrem toho musíte byť bohatí alebo mať 
dobrých bohatých priateľov, lebo prístroje, ktoré také niečo dokážu, sú 
veľmi drahé. 
 
Problém č.2 
 Antihmotu je ťažké už len pozorovať, nie ju ešte chytiť. Hmoty je 
oveľa viac ako antihmoty a ak sa niekde objaví, okamžite zmizne, 
pretože sa spolu premenia na energiu... a máme po antihmote. 
 
Problém č.3 
 I keby sa nám podarilo získať antihmotu, je zložité ju skladovať. 
Nemôžeme ju len tak položiť na zem. Hneď zmizne, lebo sa dostane do 
kontaktu s hmotou. Nemôžete ju ani nechať lietať len tak vo vzduchu, 
pretože tam sa stretne s molekulami vzduchu a tiež okamžite zmizne. 
Musíme ju držať vo vzduchoprázdne a tak,  aby sa ničoho nedotýkala. 
A to je ten pravý problém – skúste to spraviť. Kto to urobí ako prvý, tomu 
vybavím jednotku z fyziky. Ale iba na polročnom vysvedčení, lebo teraz 
máte novú pani riaditeľku a tú je veľmi ťažké prehovoriť :-) 
 
         Zoran Benedikovič 
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S:  Aký bol najťažší okamih v tvojom živote? 
O:  Najťažší okamih môjho života som prežil, keď som mal jedenásť 

rokov a vtedy som sa naozaj bál. 
S:  Čoho si sa bál? 
O:  Bál som sa o život môjho kamaráta Romana. 
S:  A prečo si mal strach?  
O:  Roman mal vtedy osem rokov. Bolo leto, mali sme prázdniny 

a napriek zákazu sme sa išli kúpať k jazeru. Boli sme tam asi dve 
hodiny, keď zrazu Roman kamsi zmizol. Obzeral som sa po okolí, 
ale nikde som ho nevidel. A zrazu som zazrel, ako sa Roman práve 
potopil pod vodu. Bol odo mňa asi dvadsať metrov. A kým som tam 
doplával, už som ho nemohol nájsť. Tak som sa viackrát potopil, až 
som o čosi zavadil, a to bol Roman. Snažil som sa ho dostať nad 
hladinu.  

S:  Muselo to byť pre teba veľmi ťažké. 
O:  Bolo to veľmi náročné, ale aj keď má človek len jedenásť rokov 

a za niečo moc bojuje, môže to vyjsť. 
S:  Ako si ho dostal z vody ? 
O:  Keď som ho dostal nad hladinu, pokúšal som sa s ním plávať. Už 

som nevládal, ale to už k nám plával neznámy muž, ktorý nám 
pomohol na breh. Hneď dal Romanovi prvú pomoc. 

S:  Kamarát bol pri vedomí?  
O:  Nie, ten sa prebral až v nemocnici o tri dni. Tie dni boli pre mňa 

najdlhšie v živote. 
S:  Ako pokračovalo vaše kamarátstvo? Bolo naďalej ako predtým? 
O:  Bolo oveľa pevnejšie, ale už len do konca prázdnin, lebo sme sa 

odsťahovali. 
S:  Veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor. 
 
 
               Šimon Polák 5.A 
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Na mori 
 

         Prázdniny sú pre každého žiaka najobľúbenejším obdobím. 
Niektoré sú veselé a plné nových zážitkov, iné zase nudné. Spoločné 
majú to, že sa nechodí do školy. 

         Na začiatku školského roka si potom žiaci vypĺňajú čas vyučovania 
rozprávaním vtipných aj napínavých prázdninových príbehov. 

         Tento rok som bol cez prázdniny s rodičmi v Chorvátsku. Prvý deň 
som sa s nimi trochu pohádal, lebo nechceli, aby som chodil na pláž aj 
sám. Vysvetlil som im, že už nemám 5 rokov a viem sa o seba postarať. 
Napokon súhlasili. Odišiel som dopredu, kým oni ešte dopíjali kávu. Zobral 
som si nafukovačku a vyplával na more. Chcel som si len poležať na vode 
a počúvať hudbu. Premohla ma však únava a zadriemal som. Po chvíli ma 
prebudilo vrčanie motorového člna, ktorý preletel okolo mňa, a ja som 
s hrôzou zistil, že breh je v nedohľadne. Z veľkého hotela na pobreží 
zostala len bodka. Chvíľu som to predýchal a potom som sa zošmykol 
z nafukovačky. Keď som sa pozrel pod vodu, hĺbka  ma veľmi vydesila. Už 
som bol ďaleko za bójami, po ktoré sa smie ísť. So strachom som začal 
plávať k brehu. Musel som si dávať pozor na člny a vodné skútre. Cestou 
naspäť som si nadával a dúfal, že mi nejaký skúter neprebehne po účese. 
Trvalo mi dlho, kým som sa priblížil k brehu a stálo ma to skoro všetky sily. 
Na brehu som si ľahol na deku a lapal dych. Vtedy prišli moji rodičia a 
s úsmevom sa pýtali, čo som robil. Čo najľahostajnejšie som povedal, že 
som si bol trochu zaplávať. 

         Zvyšok dňa im bolo čudné, že ma plávanie neláka a som ochotný 
tráviť čas aj v ich prítomnosti. Je to pre mňa dostatočné poučenie.  

 
                     Gregor Gabriel 9.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   13 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bol to nielen skladateľ, tanečník, 

spevák a legenda, ale aj úžasný 

človek, ktorý sa snažil zachrániť 

svet v mnohých svojich pesničkách. 

Michael Jackson bol človek, ktorý 

zmenil našu Zem. Hoci sme mu  

mnohí vyčítali jeho plastické 

operácie, aj tak sme ho mali radi 

a vedeli sme, že aj po mnohých 

zmenách je to stále ten dobrý 

Michael, ktorý je ochotný spraviť 

pre dobro sveta všetko. Michael 

bol, je a stále bude zapísaný 

v našich srdciach ako LEGENDA 

a človek s veľkým srdcom. 
 

Simona Viskupičová 6.A         



        Pikošky z vyučka V 
 
 
 
Učiteľka:  Povedz kolobeh vody. 
Žiak:   Naprší a uschne... 
 
Učiteľka:  Čo sa lieči v piešťanských kúpeľoch? 
Žiak:   Šak oni tam dojdu, vykúpu sa a odídu. 
 
Učiteľka:  Ako sa nazýva kvet, ktorý rastie len na jednom mieste? 
Žiak:   Konvalinka. 
 
Učiteľka:  Utvor pejoratívum od slova deti. 
Žiak:   Zasrani... 
 
Učiteľka:  Ako sa nazýva spolok, ktorý v staroveku založil grécky 

mestský štát Sparta? 
Žiak:  Spartan. 
 
Učiteľka: V ktorom roku korunovali uhorského kráľa Štefana I.? Je to  

také okrúhle číslo. 
Žiak:  Nula. 
 
Učiteľka: Aké postavy vystupujú vo westernoch? 
Žiak:  Kovboji. 
Učiteľka: A ešte kto? (predpokladala, že povie „Indiáni“) 
Žiak:  Kovbojky. 
 
Učiteľka: Prečo si nebol po zazvonení na svojom mieste? 
Žiak:   Bol som v koši. 
 
Učiteľka:  Ako sa nazývajú nové slová v slovnej zásobe? 
Žiak:  Neurologizmy. 
Učiteľka:  Čo si dnes bol na neurológii? 
 
Učiteľka:  Ukáž na mape Banskú Bystricu. 
Žiak:  To som pozeral pred hodinou a myslel som, že neexistuje. 
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Písomkové somariny :D 
 
- Napíš štyri zámená. 
- Meno, mesto, zviera, vec. 
 
- Utvor vetu, v ktorej bude prídavné meno, podstatné meno, sloveso,   
  číslovka a podstatné meno. 
- Hnedá ruka chytila päť opuchov. 
 
- Čo je to demokracia? 
- Súboj bohatých a chudobných. 
 
- Čo je to investitúra? 
- Boj o život. 
 
- Čo je to tradovanie?? 
- Keď sa niekto raduje. 
 
- Ako sa rozdeľovala spoločnosť v stredoveku?? 
- Južná, západná a juhovýchodná. 
 
- Ako sa volá soška ženy nájdená pri Piešťanoch? 
- Pieštanská žena. 
 
- Ako sa nazývajú chladnejšie a menej chladné obdobia v praveku? 
- Sú to jeseň a zima. 
 
- Ktoré kovy začal človek využívať ako prvé? 
- Vydli. 
 
 

Školské heslo dňa:    
Učenie chce čas, čas sú peniaze, peniaze sú 
luxus a luxus si nemôžeme dovoliť. 
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Zadery 
Žiacke 

t Mnísi dostávali jedlo a šatstvo od boha. 

t Pôrod trvá 9 mesiacov. 

t Šťuky majú taký špicatý zobák. 

t Svätopluk sľúbil Slovanom, že porazí Slovanov 

t Pančelka, jak sa píše USB kľúč? 

t Môj tatino zapískal na psa a prišla mačka. 
 

Učiteľské 
t Tie sračky, to si vedela (zložky potravy)... 

t Pavúk strehúň je najväčší, aký u nás rastie. 

t Mladý muž, vidím, že sa milujete, ale presadni 
si od neho! 

t Už čušte, nevyzerá to zdravo (žiaci sa cez 
hodinu smiali). 

 
t Ja už tu nebudem učiť a vy si už konečne 

zavrite huby! 
 

Trénerské 
t Ked si dám 10 pív, tak budem behat rýchlejší 

než ty a to ešče pójdem aj dozadu. 

t Čo čakáš jak koza na bobek?! 

t Ty funebrák! 

t Šak ste jak nafetuvaní! 

                                       

                                           17 



Kto uzn�va kupny? 
 

Na�e pani ucitelky! 
Beňadiková: áno  Cúciková: áno   Čeligová: áno 
  Hrnčíriková: áno  Jankovičová: áno 
Jaurová: áno, o mne je to známe  Koleničová: nie
  Krivičková: áno   Mrnková: nie 
Matúšek: ja som mierumilovný, dávam len jednotky 

Opálková: iba slušne         Reptová: áno 
  Rusnáková: áno        Slobodová: áno 
Švihoríková: áno  Žitniaková: ja som mierumilovná 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

.................................... 
 
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! 



Odhalili sme v ziackych knizkách 
 
Nemenovaný Lukáš M. z 9.A má v žiackej knižke zápis:  
                                                        „Vaša dcéra celú hodinu vyrušovala.“ 
 
Skáče po stene a pokúša sa o salto dozadu. 
 
Vyrušuje na hodine a chová sa ako potkan. 
 
Cez hodinu vydávam ryk. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Poznámky z klasákov 
 
☺ Na hodinách je unudený, váľa sa po lavici, hlavu si zakrýva 

kapucňou....... 
 
☺ Žiak vykopol dvere na WC. 
 
☺ Žiak vykrikuje a hučí ako na štadióne. 
 
☺ Snažil sa napchať spolužiaka do odpadkového koša. 

 
☺ Vydávali rôzne zvuky – piskot, vyťahovanie štupľa, kňučanie a pod. 
 
        

                                       19 



Riaditeľ sa pýta študenta: 
- Pán študent, prečo ste si vybrali štúdium práve na našej škole? 
Študent mu odpovedá: 
- Ale oci, prestaň s tými blbými otázkami. 
 

Učiteľka sa pýta milovníka dejepisu: 
- Čo vieme o ľuďoch, ktorí žili v stredoveku? 
- Že už všetci dávno pomreli. 
  

Učiteľ hovorí o bezpečnosti práce a uvedie príklad: 
- Išiel chlapec po ulici a spadla mu na hlavu tehla. Chlapec umrel. A raz 
išlo dievča s prilbou, spadla na ňu tehla, ona sa iba usmiala a šla ďalej. 
Ozve sa Móricko:  
- Áno, tú poznám, dodnes chodí v prilbe a usmieva sa.   

 Nabuduce v casopise... 

 

 

 
                  


