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V i z i t k y 
Meno: Amália      Meno: Simona 
Prezývka: Amúš       Prezývka: Simuš 
Vek: 14          Vek: 14 
Znamenie: Strelec       Znamenie: Rak 
Záľuby: kreslenie, nákupy, fotenie    Záľuby: nákupy, fotenie 
Prečo Atomik: baví ma písanie    Prečo Atomik: šak len tak 
 
 

Meno: Viktória 
Prezývka: Vika 
Vek: 14    
Znamenie: Váhy 
Záľuby: anglina 
Prečo Atomik: zo zotrvačnosti 

 
 

Meno: Patrícia      Meno: Katka 
Prezývka: Papa      Prezývka: Kaťuš 
Vek: 11        Vek: 11 
Znamenie: Škorpión     Znamenie: Ryby 
Záľuby: tanec, kreslenie, korčuľovanie   Záľuby: hip-hop, fotenie 
Prečo Atomik: ...iba tak     Prečo Atomik: lebo ☺ 
 
 

Meno: Tereza 
Prezývka: Tes 
Vek: 10    
Znamenie: Kozorožec 
Záľuby: zvieratá 
Prečo Atomik: baví ma písať príbehy, články atď. 

 
 

Meno: Simona      Meno: Júlia 
Prezývka: Sisa, Sima     Prezývka: Julča 
Vek: 11        Vek: 11 
Znamenie: Lev      Znamenie: Lev 
Záľuby: basketbal      Záľuby: tanec, písanie 
Prečo Atomik: baví ma písanie na PC   Prečo Atomik: baví ma písanie 
 
 

Meno: Radka 
Prezývka: Raduš 
Vek: 11    
Znamenie: Lev 
Záľuby: kreslenie, šport, počítač 

     Prečo Atomik: baví ma vymýšľanie 



 Milí čitatelia! 

Predstavujeme vám novú sezónu Atomikov, ktorá sa začína vianočným číslom. 
Tento rok sa hlavná rada Atomiku rozhodla pozmeniť naše úvodníky. Prvá zásadná 
zmena – bude ich písať veličenstvo Atomiku (Amuš, Vika a Simuš).  Druhá zmena – 
pribudli k nám noví mladí poddaní. Inak ostáva všetko po starom. Chceme vás aj 
oboznámiť s našimi kritickými názormi na to, čo sa nám v žiackych a ľudských 
životoch nepáči.   

Naša prvá téma – ZÁŠKOLÁCTVO. O tejto téme sa dozviete viac, keď pôjdete 
za školu ☺  – ALE NESKÚŠAJTE TO! Veľa detí z dnešnej generácie chodí za školu, 
avšak neuvedomujú si, aké zlé následky to pre ne má. Veľa mladých už od útleho veku 
fajčí, pije a je sexuálne aktívnymi a nám sa to rozhodne nepáči! Ak sa stanú 
záškolákmi, nebudú sa učiť, nedostanú sa na školy, nenájdu si zamestnanie, časom 
možno stratia aj domov. Smutné. Ďalšie naše názory si prečítajte v ďalšom čísle. 
Čaaaaaauky.   

Amuš, Vika, Simuš  ☺ 

 

ZBER PAPIERA 

spolu sme nazbierali 15 784 kg 

 

I. stupeň – 7 052 kg     II. stupeň – 8 732 kg                     

1. miesto – 4.A 1 547 kg           1. miesto – 5.B 1 864 kg    

2. miesto – 3.B    1 461 kg                      2. miesto – 7.B 1 734 kg 

3. miesto  - 3.A          794 kg                            3. miesto – 6.A 1 050 kg 

 

 

 

Jednotlivci 

1. Samuel Koštrna  631 kg 

2. Nina Rolníková  590 kg 

3. Zuzana Spěváková 475 kg 

                                                                                                                                                                       



 

Anjeli za školou 
 

V októbri sme boli cez vyučko na muzikáli Anjeli za školou. V pondelok mal premiéru 
v Prahe a vo štvrtok už sme ho videli aj my – v Bratislave v Istropolise. Naše dojmy: 

• Do triedy prišla nová baba, Nikola. Všetci ju neznášali, ale Šimon sa do nej 
zamiloval. Jeden deň Nikola prišla úplne zmenená. Čakala som, že Šimonovi 
sa prestane páčiť a pohádajú sa, ale zrazu ju všetci milovali.  

• Nakoniec „zbuchli“ aj s učiteľom zemepisu nejaký koncert. Riaditeľke sa to 
nepáčilo, no potom zrazu to bola pecka. Ten koniec bol trochu divný.  

• Herci  to museli mať dobre a dlho nacvičené, pretože to hrali fakt dobre. Napr. 
Pepa Vojtek ako učiteľ zemepisu si vytvoril z celej triedy rockovú skupinu.    

• Učiteľ hudobnej výchovy Chramosta, ktorý ich strašne, ale strašne chcel 
naučiť pesničku „Tota Heľpa“, sa mi zdal zábavný a pripadal mi trochu ako 
šašo v cirkuse.  

• Bolo zvláštne, že nová žiačka Nikola bola oblečená ako nejaký šprt, ako ju 
nazývali a smiali sa z nej, a nakoniec sa z nej stala úplná rockerka ako všetky 
ostatné v triede.  

• Muzikál bol celkom dobrý, ale čakala som troška iný koniec.  

• Bolo super, že nakoniec tam prišiel aj Michal David. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paťka, Tes, Amuš    

 

 



Veľtrh pre seniorov 
Rok 2012 bol vyhlásený za Rok aktívneho starnutia. V dňoch  17. – 19. októbra  sa 
v Mestskej športovej hale konal festival s názvom „Veľtrh pre seniorov“. Úsmev na 
tvári im priniesli aj naši žiaci (možno budúce talenty), ktorí vystupovali s hrou na 
gitare a so spevom. Zahrali a zaspievali piesne ako napríklad Holka modrooká, 
Rodné údolí, Vymyslená od Elánu a iné. Učiteľku našich talentov  (Gabiku)  sme 
trochu potrápili otázkami: 

Gabika, pá čilo sa ti vystúpenie tvojich detí? 
Gabika: „Gitaristi, gitaristky, spevák aj speváčky - všetci boli super. Ich vystúpenie sa 
dôchodcom páčilo, viem to podľa reakcie publika – tlieskali aj počas vystúpenia, do 
rytmu, nielen po vystúpení. Vystúpenie sa páčilo aj mne – deti sa poctivo 
pripravovali, hrali aj spievali všetko naspamäť, brali to zodpovedne, voči sebe boli 
tolerantní a pomáhali si (ladenie gitár, povzbudzovanie pred vystúpením, vzájomná 
dôvera, rešpekt...), no všetko tak, ako má byť. A navyše, na hlúpe správanie žiakov z 
inej školy reagovali múdro. Veľmi dobre.“ 

Čo myslíš, môžu sa tvoji žiaci s hrou na gitare upla tni ť aj v budúcnosti?  
Gabika: „Všetci sa môžu s hrou na gitare uplatniť na rodinných oslavách, pri 
táborákoch, na výletoch s kamoškami, s kamošmi... Príležitostí bude stále viac. 
Určite sa môžu postupne vypracovať až na úroveň, ktorá by im mohla dať šancu 
dostať sa ešte vyššie – ale to chce veľa cvičiť a nikdy sa nenechať znechutiť, cítiť 
z hrania (spievania) radosť napriek drine, ktorá je s tým spojená, a ochotne tú radosť 
rozdávať aj svojim poslucháčom.“ 

A teraz nám povedz nie čo o sebe. Na 
gitare si sa nau čila hra ť sama alebo 
si mala nejakých u čiteľov? 
Gabika: „Chodila som do ĽŠU. Mojím 
hudobným nástrojom je akordeón – 
harmonika. Na gitare som sa naučila 
hrať sama. Neovládam ju tak dobre ako 
harmoniku, ale čo viem, to mi stačí na 
mnohé piesne, na hranie a spievanie 
mojich milovaných "nedvědoviek" a na 
to, aby som základy dokázala odovzdať 
deťom, ktoré to chcú vedieť tiež. Takže 
teším sa na ďalšiu spoluprácu so 
všetkými z gitarového krúžku a tiež aj so 
speváčkami, ktoré sú ochotné s nami 
spievať všetko, o čo ich požiadame.“  

Gabika, ďakujeme za rozhovor, prajeme vám ve ľa ďalších akcií a hlavne ve ľa 
radosti z hrania. ☺                         Nina Beránková 8.A
                                                                                                                            



Spovedáme p. uč. Švihoríkovú ☺ 

 
Máte doma nejaké zviera? 

    Nie, nemám na to čas.  

Páči sa vám vaše povolanie? 
    Áno, a veľmi. 

Kupujete si Atomik?   
    Áno... 

Aké ste znamenie?   
    Panna.  

Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo? 
    Pečené kura mojej mamy. 

Už sa vám niekedy stalo, že ste skoro vyhoreli? 
    Nie úplne, raz mi horela práčka. 

Aký šport máte radšej – hokej alebo futbal? 
    Ani jeden... najradšej mám tenis.  

O koľkej vstávate do práce? 
    O pol šiestej. 

Viete vypočítať bez kalkulačky 41570 . 36 + 61 – 589658 . 0  = ? 
    Nula... a to mi veľmi nešla matika. ☺ 

Pozerávate často televíziu ??? 
    Veľmi nie, opravujem písomky ☺ 

Čo by ste si priali na Vianoce? 
    Mesiac ničnerobenia alebo dobrú knihu.  

Máte rada sladkosti ??? 
    Áno... a stráášne. 
      
 

     Za rozhovor ďakujú Kaťuš a Julča 



Maliar a farby 
Raz kedysi dávno v jednom dome žil maliar. Chcel ísť namaľovať obraz, ale vtom 

zistil, že nemá farby. Ani jednu jedinú... 

 „Čo sa stalo? Kam zmizli všetky farby? Vari utiekli?“ začudoval sa maliar. Keď išiel 

do dediny, stále sa pýtal ľudí: „Nevideli ste moje farby? Utiekli mi.“ Ľudia mu odpovedali: 

„Odkedy farby utekajú? Odkedy majú farby nohy?“ „No to neviem, len tak zrazu utiekli.“ 

Farby boli v hustom lese. Začalo sa stmievať. Nešťastný maliar si len tak mrmle pod 

nos: „Vy neposlušné farby! Prečo ste mi utiekli, keď mi je najťažšie?! Nemám peniaze 

a potrebujem namaľovať obraz! Ešte aj prší, veď sa mi celé rozmočíte!“ 

V tom čase boli farby pod skalou, ktorá ich chránila pred dažďom. Fialová farba 

hovorí: „Toto sa mi nepáči! Stratili sme sa a nikto nás tu nenájde!“ Pomarančová sa pridá: 

„Musím s tebou súhlasiť.“ Pršalo veľmi husto a nechcelo prestať. Žltá: „Musíme niečo 

urobiť.“ Červenej farbe sa tisli do očí slzy a jedna spadla na list zo stromu. Vtom dostali farby 

nápad... 

„Už toho mám dosť! Musím vás ísť hľadať!“ zvolal maliar. Tak ich išiel hľadať. 

Blúdil po dedine, po lúkach, až zastal na okraji lesa. „Čo to vidím? Tie listy sú akési iné ako 

obyčajne.“ Jeden bol zelený, druhý žltý a stromy boli akési krajšie. Išiel za značkami hlbšie 

do lesa. Doviedli ho až k veľkému kameňu. Maliar si v duchu hovorí: „Prečo ma do doviedlo 

až sem? Hmm... neviem, asi to niečo znamená.“ Vtom uvidel schúlené farby pod kameňom. 

Rýchlo ich zobral a ukryl pred dažďom. „Aký som rád, že som vás našiel. Ideme domov,“ 

potešil sa. 

Keď prišiel domov, farby sa mu poďakovali a poprosili ho, aby im odpustil. Chceli sa 

ísť pozrieť za okná jeho domu, ako to chodí vo svete. Nerátali však, že svet je plný nástrah 

a nebezpečenstva.  

Maliar bol rád, že má farby doma, a inšpirovaný maľovanými listami v lese namaľoval 

nádherný obraz jesene. Od tých čias každý rok berie maliar svoje farby na výlet do lesa, kde 

spolu maľujú listy a prírodu... 

Romanka Pánisová 3.B 

 

 



Čarovný svet víl 
Kde bolo, tam bolo, veľmi-preveľmi ďaleko odtiaľto je svet víl. Veľké kvety sa 

dotýkajú oblohy a mäkká tráva priam láka, aby si do nej niekto ľahol. Víly majú izby 
v obrovských pivonkách, ktoré sú obklopené malými narcismi.  

Vždy na jar sa víly chodia poprechádzať okolo lúky a budia prvé jarné kvety 
spevom a tancom. Kvety tak rýchlejšie rastú a víly sa tak môžu dlhšie tešiť z ich krás. 
Avšak raz, keď sa zima blížila ku koncu, nepodarilo sa vílam prebudiť kvety zo 
zimného spánku. Začali premýšľať, čo urobia, pretože keď ich domčeky nerozkvitnú, 
nebudú mať kde bývať. Spoločne rozhodli, že pôjdu za Vílou kmotričkou. Tá im 
poradila: „Musíte ísť do hlbokého lesa a tam natrhať sedem zázračných byliniek 
menom tymián, kostihoj, harmanček, repík, materina dúška, skorocel a rozmarín 
a uvariť z nich odvar, ktorým pokropíte neprebudené kvety a pritom im pekne 
spievajte.“ 

Víly sa vybrali do lesa. Po dlhom a únavnom blúdení našli dolinu a v nej 
voňavú lúku s liečivými bylinkami. Začali trhať, ale vtom si jedna z víl všimla tabuľku 
s nápisom: KEĎ NATRHÁŠ BYLINKY Z LÚKY, ICH ÚČINOK SA DOSTAVÍ, LEN 
KEĎ VYKONÁŠ TRI DOBRÉ SKUTKY. Podpísaný ČAJOVNÍK LEKÁRSKY. Víla, 
celá ohromená, to povedala aj ostatným vílam – kamarátkam, ktoré akurát stihli 
vyvaliť oči a pozerali s otvorenými ústami. Začali však rýchlo premýšľať... až od 
samého premýšľania celkom zaspali, lebo si omylom pričuchli k medovke.   

Ráno ich zobudilo slniečko. Víly boli však aj ráno úplne bezradné. Vtom stretli 
starenku, ktorá mala v košíku nazbierané lesné jahody, ale pri ich zbieraní nevedela 
nájsť cestu von z lesa. Opýtala sa víl: „Neviete, krásne stvorenia, kde končí tento 
hlboký les?“ Víly odvetili: „Isteže vieme. Poďte, zavedieme vás.“  Previedli starenku 
cez les, ona sa im poďakovala, spravila dva kroky a zmizla. Víly sa začudovali, ale 
vrátili sa na lúku, aby premýšľali o dobrých skutkoch.  

Na druhý deň ráno ich zobudilo dievčatko s maminkou, ktoré hľadali lesné 
plody. „Ahojte, víly, poradíte nám, kde rastie najviac lesných plodov pokope?“  Víly im 
ochotne ukázali miesto na kraji doliny, kde si môžu nazbierať aj za desať košíkov 
plodov.  Na tretí deň ich zobudil hlasitý plač. To plakali dvaja chlapci, ktorí sa v lese 
stratili, keď trhali ich mame kvietky k narodeninám. Víly k nim podišli: „Nebojte sa, my 
vás z lesa vyvedieme a ešte stihnete aj maminke zablahoželať.“ Ako chlapci vyšli 
z lesa, ofúkol víly silný vietor, takmer ich odfúklo. Tu sa im zjavila veľká bylina – 
správca lúky, sám pán Čajovník lekársky. Sviežim hlasom prehovoril: „Milé víly, prešli 
ste skúškou, vykonali ste tri dobré skutky, a preto vašich sedem byliniek bude 
účinných. Uvarte z nich odvar a pridajte do neho tri štipky dobrých skutkov.“  Prestalo 
fúkať, lúka zmizla a víly sa pobrali do ich sveta. Urobili, ako im poradili Víla kmotrička 
a Čajovník. Čochvíľa ich pivonky rozkvitli a celú lúku posiali žlté hlavičky narcisov. 
Vytešovali sa nielen z krásnej lúky a ich domčekov, ale hrial ich aj pocit z troch 
dobrých skutkov.  



         
Aké z toho plynie ponaučenie? Je príjemné mať priateľov, s ktorými môžeme 

nechať rozkvitať lúky. A je veľmi hrejivé, keď niekomu nezištne pomôžeme. Prajem 
si, aby aj náš svet bol jedna veľká rozkvitnutá lúka, lebo by to znamenalo, že každý 
deň niekto spravil dobrý skutok.  

A zazvonil zvonec a rozprávky je koniec... 
          Emka Rapavá 3.B 
 

oriesky 
Úloha na litike:  
Predstav si, že každý deň ti mama nebadane vloží do vrecka zlatý oriešok, aby ťa 
ochraňoval. Nakresli si 7 orieškov (na každý deň v týždni jeden) a do nich napíš, 
pred  čím by ťa mali ochraňovať... takto to dopadlo v 5.B a 6.A ☺ 

Čarovné oriešky majú ochraňovať pred: 

 
• pažravými vtákmi 
• injekciou 
• zle naladenou babkou 
• treťou svetovou vojnou 
• zubárom 
• prehrou Spartaka 
• úchylákom 
• vstávaním do školy 
• napadnutím veveričkou 
• bolesťou brucha 
• školskou jedálňou 
• matikou (fyzikou, dejepisom...) 
• zúrivým psom 
• koncom sveta (21. 12. 2012) 
• bezdomovcami 
• padaním lámp 
• písomkami 
• pošmyknutím na banánovej 

šupke 

• infarktom z úloh 
• potkanmi na ihrisku 
• smradľavými nohami  
• pavúkmi 
• budíkom 
• cigaretami 
• hučaním žiakov 
• upratovaním 
• učiteľkami 
• zabúdaním a strácaním kľúčov 
• veľkým davom 
• atómovými bombami 
• hladnými kuriatkami 
• duchmi 
• guľkou 
• zrazením autom 
• pred telesnou, aby som si 

znova nezlomil nohu 



christmas vocabulary 
 

 

Christmas (Xmas) – Vianoce (skratka) 

Chritmas Eve – (24.12.) v západnej Európe a Amerike je to deň pred   

               Vianocami 

Christmas Day – (25.12.) prvý sviatok vianočný 

Boxing Day – (26.12.) druhý sviatok vianočný  

mistletoe – imelo (v Amerike sa vešia na zárubňu dverí) 

Christmas tree – vianočný stromček 

trimming the tree – zdobenie vianočného stromčeka 

Christmas lights – vianočné svetielka 

chestnuts – gaštany (tradičné jedlo) 

stockingks – pančuchy (ponožky), do ktorých deti dostávajú darčeky 

candy cane – vianočná sladkosť v tvare paličky 

Santa Claus – veľký plnotučný muž oblečený v červenom, ktorý roznáša  

                              darčeky 

      Reindeer – sob Santa Clausa  

      holly – cezmína  

      eggnog – vaječný likér 

      Christmas carols – vianočné koledy 

      carolers – koledníci 

      sleigh – sane 

      New Year´s Eve – Silvester (31.12.) 

      New Year´s Day – Nový rok (1.1.) 

      poinsetta – vianočná ruža 

      Christmas dinner – vianočná večera 

      shepherd – pastier 

      wreath – vianočný veniec 

 



We wish you ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pomoc nájdeš v slovníku vianočných slov) 

  1. DRUHÝ SVIATOK VIANOČNÝ 

  2. IMELO 

  3. SOB 

  4. KOLEDNÍCI 

  5. VIANOČNÁ RUŽA 

  6. PASTIER 

  7. VAJEČNÝ LIKÉR 

  8. VIANOČNÝ VENIEC 

  9. SANE 

10. GAŠTANY                                                                                            Amuš 

         

         

         

 

         

         

         

       

      

        

         



Padá sniežik 
Padá sniežik, štípe mráz, 
Vianoce tu máme zas. 
Stromček svieti a sa jagá, 
prekvapenie na mňa čaká. 
Čakajú nás balíčky 
od ocka a mamičky. 

Vianoce sú, keď sme spolu, 
keď rodina sadá k stolu. 
Mamka, ocko, detičky, 
dedkovia a babičky. 
Vianoce sú od Ježiška, 
dal nam lásku do balíčka. 
Bolo jej dosť, dostal každý, 
rozdelil ju raz a navždy. 
Medzi ľudí, kvietočky, 
zvieratká aj včeličky. 
Kúsok lásky zo srdiečka 
ukry aj ty do balíčka.   
     Sima 

        Vianoce 
       Opäť sú tu Vianoce,  
       studené a biele,  
       všetko sa už ligoce,  
       čajík deti hreje.  
       Stromček máme postavený, 
       medovníky napečené.  
       Teším sa na oblátky, 
       medové či orechové.  
       Chceme stavať snehuliaka, 
       či sa váľať v snehu, 
       rukavičky potrebujem 
       na ďalšiu zimu. 
       Na Štedrý deň každé dieťa 
       minúty len ráta, 
       Terezka, Mirka a aj Paťa 
       s darčekmi je rada.   
                Paťka 



 

Vianočné sklamanie 
 
Jedno pekné popoludnie, keď som išla zo školy domov, rozmýšľala som, čo budem 

robiť. Chvíľu som sa nudila. Ale potom som prišla na úžasný nápad. Keďže sa blížia Vianoce 
a bola som veľmi nedočkavá, tak som sa rozhodla, že budem hľadať darčeky. Hľadala som 
všade: v kuchyni, v obývačke, v detskej izbe... Až nakoniec mi napadlo, že pôjdem do 
spálne. Otvorila som hneď prvú skriňu a tam som videla darčeky pre celú rodinu. No poviem 
vám, skoro som spadla na zadok. Stále som nemohla uveriť, že som ich konečne našla. 
Hneď v prvej chvíli som si zobrala môj darček a začala som si ho poriadne prezerať. Po chvíli 
zazvonil len tak zvonček. „Ach, jaj, to bude asi mamina.“ 

Darčeky som tak rýchlo schovávala do skrine, že som sa išla roztrhnúť. Keď mamina 
prišla domov, pýtala sa ma, čo som robila, a ja som povedala, že som si celý ten čas robila 
domácu úlohu. Ona mi, samozrejme, uverila. Ale ja som ju oklamala, pretože som si ani 
nechcela predstaviť, čo by sa stalo, keby sa dozvedela, že som si pozerala vianočné 
darčeky. Keď prišiel konečne deň D, na ktorý som tak strašne dlho a netrpezlivo čakala, 
myslela som si, že k tým darčekom, ktoré som videla, dostanem ešte niečo. Ale NIE!!! Nič 
nové tam nebolo. Bola som sklamaná. V tú chvíľu som si povedala, že na budúci rok nech mi 
ani len nenapadne prezerať skrine, kde sú darčeky.  

Ponaučenie: 

Nikdy nepozerajte darčeky skôr, ako ich máte dostať. Pretože v ten deň, keď na to budete 
najviac čakať, nebude to pre vás prekvapenie. A už vôbec nie na taký sviatok, ako sú 
Vianoce. 

Paťka 

PSYCHO - VIANOCE 
 

Tešíme sa na ne všetci, 
tešili sme sa na ne všetci, 

vyberte si! 
Týždeň sem a týždeň tam, 

litiku sa neučkám. 
Lineárne rovnice 

hodím do Čeligovej pivnice. 
Školu zatvorím, 

históriu vytvorím (akože riaditeľka). 
Zemák už sa chystá 

na nedeľné pyré, 
Vianoce sú bujaré, 
kilečká sú nabraté. 

Ešte trochu borovičky 
a móžme ísť do školičky. 

                     Amuš, Vika, Sima 



Pikošky z vyučka 
Na vlastivede pri tabuli:    Žiak sa čudne triasol na hodine biológie. 

- Timo, kde pramení Dunaj?    Učiteľka: „Martin, čo robíš?“ 

- V Bratislave pri národnom divadle.   Žiak: „Ja som autobusár.“ 

- Myslíš v tej Ganimedovej fontáne?   Učiteľka: „No, aj tak vyzeráš...“ 

- Nie, tak trošku ďalej. 

 

Učiteľka: „Z akých slov je zložené slovo ľadoborec?“  Učiteľka: „Čo je sylabický verš?“ 

Žiak: „Ľad  a  borec.“       Žiak: „To by som aj ja rád vedel...“ 

Učiteľka: „A čo to je?“ 

Žiak: „Nejaký ľadový muž...“   Učiteľka: „Má tam byť PANI alebo PANIU?“ 

      Žiak: „Pančelka, to by ste mali vedieť.“ 
 

Na slovine – opakovanie vzoru „pani“... 

Učiteľka: „Minule nás navštívila jedna PANI. Kto to bol?“ 

Žiačka: „Kandidátka.“ 

 

V autobuse cestou na muzikál... 

Učiteľka: „Martinko, dúfam, že ti nebude vadiť, keď tu budem sedieť.“ 

Žiak: „No to zas bude deň...“ 

 

Blbiny z angliny 
(Chuťovky z testu v 8. ročníku) 

A railway company runs astronauts.    Železničná spoločnosť prevádzkuje kozmonautov. 

A railway company runs satelliets. Železničná spoločnosť prevádzkuje satelity. 

People who travel to space are called trains.     Ľudia, ktorí cestujú do vesmíru sa volajú vlaky. 

People who travel to space are called satellites.     Ľudia, ktorí cestujú do vesmíru, sa volajú    

                                                                                satelity. 

They use rockets to launch trains. Používajú rakety, aby vypustili vlaky. 

Our Sun is just one of millions of planets.  Naše Slnko je len jednou z miliónov planét. 

  



 

      IQ TEST  
1. Z akého dreva sa vyrábajú husle?  a) javor  

b) lipa 
c) dub 

2. Gazela sa podobá na   a) líšku 
          b) vlka  
          c) srnu 

3. Joanne Kathleen Rowlingová napísala knihu a) Ostrov pokladov 
           b) Traja pátrači 
           c) Harry Potter 

4. Kto bol Thomas Alva Edison?   a) vynálezca žiarovky  
          b) vynálezca výťahu 
          c) vynálezca televízora 

5. Vládca gréckych bohov je  a) Apolón 
       b) Zeus 
       c) Jupiter 

6. Šikmá veža je v  a) Pizze 
      b) Pise 
      c) Puzzle 

7.Na vlajke EÚ je  a) 10 hviezd 
     b) 11 hviezd 
     c) 12 hviezd 

8. Typické talianske jedlo je a) hamburger  
       b) pizza 
       c) hotdog 

9. Zlatoočka je a) zlatooká žaba 
     b) hmyz 
     c) vianočný zákusok 

10. Kto je najohybnejší chalan na svete? a) Daniel B. Smith 
         b) Jozef Gumovič 
         c) Ivan Gašparovič 
 
 
Správne odpovede a vyhodnotenie nájdeš na strane 19                         Kaťuš :-)
  



VianoVianoVianoVianočné perníné perníné perníné perníčky  ky  ky  ky  ☺    

Čo potrebujeme? 
600 g hladkej múky, 200 g práškového cukru,  
150 g masla, 3 vajíčka, 6 PL medu, 1 ČL sódy bikarbóny, 1ČL mletej 
škorice, 1 ČL perníkového korenia, 2 PL kakaa. Papier na pečenie a 
1 vajíčko na potretie perníčkov. Na zdobenie môžeme použiť 
orechy, mandle alebo sneh z bielkov. 
Všetko spolu spracujeme (nezľaknite sa, keď sa vám budú aj uši 
lepiť, to bude OK ☺ ). Vyvaľkáme cesto na hrúbku 3 mm a môžeme 
vykrajovať perníčky. Poukladáme ich na plech vyložený papierom 
a pečieme v rúre 4 – 5 minút pri teplote 200°C. Keď ich vyberieme 
z rúry, ešte horúce ich treba potrieť rozšľahaným vajíčkom. Budú 
pekne lesklé. Po vychladnutí zdobíme vyšľahaným bielkom (bielok 
+ práškový cukor + pár kvapiek citrónovej šťavy pre lesk). 

Tieto perníky sú hneď od začiatku mäkučké. Kakao urobí perníčky tmavšie a vynikne na 
nich zdobenie bielkom. 

TIP: Uložte perníčky do plechovej dózy a dajte medzi ne jabĺčko, ktoré po týždni 
vymeníte. Úžasná chuť perníkov i jabĺčka. Pekné vianočné sviatky :) 
                       Simuš 

VianoVianoVianoVianočné jablkovoné jablkovoné jablkovoné jablkovo----čokoládové prasiatkookoládové prasiatkookoládové prasiatkookoládové prasiatko    

Potrebujeme: 1 jablko, 100 g čokolády, mandle, banán, lentilky 

Postup:  
Čokoládu roztopíme a polejeme ňou jablko. Necháme ju stuhnúť a  potom pomocou 
mandlí urobíme prasiatku nohy a uši, z kúska banánu spravíme nos a z lentiliek oči. 
Dáme do chladničky na noc stuhnúť. Ráno môžeme špajdľami spraviť chvost.  
 

VianoVianoVianoVianočné myšacie zákuskyné myšacie zákuskyné myšacie zákuskyné myšacie zákusky    

Potrebujeme: 500 g práškového cukru (aspoň tri roky po záruke), temperové farby,  
                             1 kg soplíkov, 1 kg zemiakov, 10 mŕtvych myší.  

Postup:  
Rozpracované myši spolu so soplíkmi a zemiakmi zmiešame a dáme do rúry. Necháme 
piecť 12 hodín pri teplote 777 °C a upečené cesto necháme odstáť 1 deň. Potom ho 
polejeme temperovými farbami a pokrájame. Nakoniec posypeme práškovým cukrom 
a zákusky sú hotové. Pravdepodobne sú to vaše posledné zákusky v živote, ktoré zjete! 

 Tes 



 

     Christmas pudding  
Na prípravu potrebujeme: 

• 1/2 kg hrozienok, malín, čučoriedok alebo akéhokoľvek bobuľového ovocia 

• 1/2 kg strúhanky a hnedého cukru, alebo namiesto cukru menšie množstvo medu 

• 250 g bravčovej masti  

• 120 g sekaných mandlí 

• 1 nastrúhané jablko 

• kôru z jedného citróna a pomaranča 

• 250 g polohrubej múky 

• 125 g roztopeného masla 

• 1 PL korenín (škorica, klinčeky, zázvor, koriander, kurkuma, chilli, badián, aníz) 

• štipku soli 

• 1 ČL prášku do pečiva 

• 6 vajec 

• 250 ml tmavého piva 

• (alebo 120 ml brandy a 120 ml mlieka)  

• (alebo 120 ml rumu a 120 ml mlieka)  

 
Príprava: 
 
Vo veľkej miske zmiešajte hrozienka a bobuľové ovocie, kôru z citróna a pomaranča aj 

nastrúhané jablko. Primiešajte cukor, strúhanku (prézle), múku, soľ, prášok do pečiva, 

mandle a koreniny. Primiešajte žĺtky, urobte sneh z bielkov a pomaly vmiešajte. Vlejte 

všetky tekutiny - maslo, pivo (alebo rum a mlieko). Vypracujte hladkú zmes. Väčšiu 

kovovú nádobu dôkladne vymastite a vtlačte do nej napevno pudingovú zmes. 

Zakryte papierom na pečenie a alobalom. Nezabudnite ho na okrajoch dobre utesniť. 

Puding je možné namiesto nádoby variť aj zabalený v pevnej tkanine. Takto zabalený 

puding vložte celý do nádoby s vodou. Puding sa varí dlho, minimálne 4 hodiny 

prikrytý v hrnci alebo 2 hodiny v kuchte. Do kuchty vlejte len 5 cm vody, puding sa 

bude variť v pare. Dlhý čas potrebný na uvarenie pudingu je nutný kvôli jeho 

konzistencii a hustote. Hotový puding skladujte zabalený. Po dlhšom odstátí získava 

lepšiu chuť. Typický britský vianočný puding si vychutnajte s vaječným likérom, 

šľahačkou alebo koňakovou polevou. 

               Amuš ☺ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     už neplatí :-) 

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

Do kupónu napíš svoje meno a priezvisko, 
triedu a predmet, z ktorého sa chceš uliať :-) 
Tento kupón platí dovtedy, kým nevyjde ďalší Atomik 

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! 
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● školský časopis ● občasník ● ročník XXVIII ● číslo 1 ● školský rok 2012/13 ● 

● vydáva Základná škola, Ulica Atómová 1, Trnava ● 
 
 

VyhodnotenVyhodnotenVyhodnotenVyhodnotenie IQ testu zo strany 15ie IQ testu zo strany 15ie IQ testu zo strany 15ie IQ testu zo strany 15    
Za správnu odpoveď si pripočítaj  1 bod... 
správne odpovede: 1.a), 2.c), 3.c), 4.a), 5.b), 6.b), 7.c), 8.b), 9.b), 10.a) 
 
20 bodov ...  IQ super 
19 – 17 bodov ... IQ knihy 
16 – 13 bodov ... IQ priemerné  
12 – 9 bodov ... IQ podpriemerné 
8 – 5 bodov ... Preber sa! 
4 – 1 bod ...  Ty vieš čítať? 
0 bodov ...   IQ vianočky         
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v t i p y  
Narieka mafiánska matka nad svojím synom: 
"Čo len z teba bude? Otec je postrachom celého podsvetia, ja som bola desať 
rokov vo väzení a ty prinesieš zo školy jednotku zo správania!!!" 
 
- Móricko, vyskloňuj slovo chlieb .  
- Kto? Čo? Chlieb. S kým? S čím? So šunkou. Komu? Čomu? Mne!  
 
- Žiaci, povedzte mi jedného cicavca. No, Dežko... 
- Komár! 
 
- Pančelka, dám vám hádanku: je to veľké, chlpaté, má to 8 nôh a 6 očí. Čo je to? 
- Neviem, Móricko. Čo to teda je? 
- To neviem ani ja, ale sedí vám to na hlave. 
 
Žena hokejového rozhodcu komentuje: „Nechápem, prečo musíš chodiť každú 
nedeľu pískať na hokej... Tých pár cez papuľu môžeš dostať aj doma!“ 
 
Idú Jožko a Jurko do ZOO, Jožko po prvý raz uvidí ťavu: 
„Juro! Pozri, ako dobili koňa!“  
 
Sedí zajac na pníku a piluje si nechty.  
Ide okolo líška a pýta sa ho: „Čo to robíš?“  
„Pilujem si pazúriky na medveďa.“ 
Ide okolo vlk a pýta sa: „Čo to robíš?“  
„Pilujem si pazúriky na medveďa.“ 
Ide okolo medveď a pýta sa ho: „Čo to robíš?“  
„Sedím na pníku a trepem nezmysly!“ 
 
Zajac si ide kúpiť zmrzlinu.  
Príde a pýta sa: „Máte mrkvovú zmrzlinu?“  
„Nie!“  
Ide druhý deň a pýta sa: „Máte mrkvovú zmrzlinu?“  
„Nie!“  
Potom si predavač hovorí: čo keby som ju spravil?! Možno by dobre zarábala...  
Ide na tretí deň zajac na zmrzlinu a pýta sa: „Máte mrkvovú zmrzlinu?“  
„Áno!“  
„Tá je ale hnusná, však?!“  


