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Lásku chcieť sk ryť?   

N em učiť vnútro?   

Len h riechy zm y ť,  

pozrieť do ľudských  útrob!  

 

V ýšina p rstov  na d lani, 

m áj za m ájom  ľúbosti, 

ž ivot k rásnych  sk lam aní 

cítiť až  do kosti. 

 

D reň s ladkého ovocia , 

k rásna bytosť –  sen?  

T úlať sa  ruka v  ruke po nociach , 

takú lásku chcem !  

        ( neznámy autor ) 



ÚVODNÍK... 
 

A už sme tu opäť s novým číslom Atomiku. Aj v tomto  čísle 

nájdete veľa haluzových článkov a aktuality zo škol y..... 
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   Stalo sa!!!    8.B 
 
 
Jeden piatok, myslela som si, že trinásteho...  
ale bolo dvanásteho, nás...(Mišku, Wewe, Aďu, Lucku a Jura) 
náš spolužiak Matúš z haluze zavrel do šatne,  
keď sme si odnášali veci. Bola to prestávka  
pred 6. hodinou, mali sme mať nábožko a etiku..  
My (ako výnimočná trieda) sme mali zámok  
na heslo a samozrejme Matúš zmenil  
z haluze kombináciu, lenže keď nás chcel  
otvoriť, nejako mu to nešlo. Furt sme si všetci 
mysleli, že si robí haluz, ale bola to pravda. 
Najprv sme boli z toho hotoví, ale potom  
sme zistili, že sme sa na chvíľku uliali z hodiny.  
Najviac bola vystrašená z toho naša triedna.  
O chvíľu prišla riaditeľka a to sme si mysleli, že s nami bude koniec, ale ona to 
brala v pohode. Nešlo otvoriť zámok a ani školník tu nebol. Začali sme 
rozmýšľať, že upratovačky by nás mohli otvoriť z druhej strany, ale ani tie tam 
neboli. Matúš našiel iba jednu, ktorá najprv rozmýšľala, ktorý kľúč to bude, ale 
nakoniec nás otvorila. HURAAAAA alebo ŠKODA???  Celý tento incident 
trval asi 25 minút. Prostredníctvom tohto článku ďakujeme našim kŕmičom z 
8.C.....a najmä našej hrdinke, pani upratovačke... Matúš, už nás 
nezamkýnaj!!!!!!!    

                     
(mima) 

 

    Všimli sme si !!! 
 
 
 

   No pozrite, učiteľky nám zakazujú behať po chodbe,         
ale táto ceduľka nám hovorí úplne niečo iné.......Tak čo 
si máme potom myslieť???.... ☺ 
                                                                             (mima) 
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Olympiáda v angline - školské kolo: 
 
Kategória 1A      1. miesto: Tomáš Pill  7.A 
                           2. miesto: Tomáš Demovič  7.A  
                           3. miesto: Henrich Juhás  7.A 
 
Kategória 1B      1. miesto: Barbora Oláhová  9.A 
                           2. miesto: Stanislav Viskupič  8.B 
                           3. miesto: Petra Debnárová  9.A 
 
 
 
 
Geografická olympiáda – školské kolo:  
 
5. ročník :                                            6. ročník: 
 
1. Peter Čmilanský  5.A                      1. Soňa Hrdličková 6.B 
2. Marek Kovár  5.A                            2. Viktória Karolčíková 6.B 
3. Peter Galbavý  5.A                          3. Kristína Jenčáková  6.A 
 
7. ročník:                                             8. ročník: 
 
1. Tomáš Demovič 7.A                       1. Michal Kankara 8.A 
2. Dávid Miškovič 7.A                         2. Dominik Kralovič 8.B 
3. Henrich Juhás 7.A                          3. Róbert Čendula 8.A 
 
9. ročník: 
 
1. Ľuboš Lehota 9.B 
2. Monika Polešenská 9.A 
3. Martin Černý 9.B 
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                                           Lyžovačka – 7.ročník 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Takto sa tu ulievať?? cssss...ani do           No pome...Dajte tam nejaký ten  
školy nejdete a ešte aj sedíte ..:D:D           valčík... :D 
 
 
 

    Disco – 29.1.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panebože, šak ste na disco...Takto                             Áno, áno... si peknučká... ale už 
tu iba postávať... to nie je dobré...                              sa toľko nefoť a utekaj trsať.. :D 
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                           Karneval – 29.1.2008 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No čo, nejaké ste znudené, pani učiteľky.   To aby sme si začali dávať bacha... 
Nepáči sa vám karneval???             Ešte nás tu začaruješ....:D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No, neviem ako vy, ale ja som doteraz                              Fúúha... No ešteže si tu ty... 
nevedela, že SCOOBY DOO naozaj žije...           Aspoň jeden anjel v tejto dobe..:D 
 
 
 
          Zostavila : Aďa 
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17. až 18. januára bol na našej škole zápis  
prváčikov... haluz!  54 ďalších nových štuplov. 
Spomínate si aj vy na to, keď ste boli prváci? 
Takí malí šušníci, ktorí sa strašne tešili na prvé 
zošity a na svoje učiteľky. No, najprv to boli 
včeličky... neskôr známky. Však ich tá radosť 
prejde...  

 
           (mrvka) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... triedy 7.ABC boli tyzden na lyzovacke (fajne sa uliali)... prebiehalo to 
od 5. do 11.  januara... zacalo sa to nastupom do autobusu... kde boli vsetci 
namačkani... dlha unavna cesta ktoru si mnohi kratili citanim a hudbou 
(hlasnym skriekanim)... a potom slavny prichod (az po 4 hodinach)... na 
vychod do Bachledovej doliny... hned sa vsetci ubytovali... mensi 
prihovor... oddych... a na druhy den hurraaa na svah... zaciatky su 
v lyzovani tazke... potom prisiel kruty svah... na ktory bol vzdy umorny 
vystup... chvalabohu dali im aj listky na vlek...  aspon ze tak... aj ked boli 
budicky skore... vecer boli diskoteky kde sa tancovali sladaciky... aspon 
nejako im to skore vstavanie vynahradili... aj ked boli ucitelia vystaveni zo 
ziakov... urcite si to uzili vsetci... ale vsetko dobre raz skonci... ako aj tento 
vylet... hned po zbaleni batozin nadisiel odchod... a zase dlhaaa cesta... 
potom prichod do Trnavy... a pohlad na skolu a kysele tvare... aspon ze 
nikto neutrpel ziadne zranenia...  
 
 
 
 (mima) 
               8 
 
 



 Karneval 
 
 
 
 
Pre šušníkov bol pripravený karneval. Hýbalo sa to tam samou maskou. Od 
princezničiek až po príšery. Dookola behali učky a vyberali najkrajšiu. 
A potom prišiel čas vyhlásiť naj masku...roka! ☺ Komu sa neušla cena ....tak 
sa spustila tombola... začalo žrebovanie. Každý si svoje čísielko chránil ako  
oko v hlave a napätie bolo veľké. Boli celkom zaujímavé ceny a aj keď niektorí 
nevyhrali, môžu to skúsiť na budúci rok! 
 
 
           (wewe) 

    
DISCO 
 
 
 
... hned po karnevale bola diskoteka...pre starsie decka ktore si dosli zatrsat 
alebo si pokecat... pripadne si vypocut hudbu... nasli sa aj taki co sa chceli  
zoznamit s niekym novym... cela haluz bola od 16:00 do 18:30... vzduch sa  
viril az okolo 16:40 pretoze na parket sa odvazili len maloktori... DJ bol  
Jaro Blesak.... a niektori si boli dat zahrat skladbicku aku chceli (ak ju DJ 
mal)... najtazsie to mali ucky lebo sa snazili ustrazit niektore vynimky... aby 
nedoslo k urazu... napr. pri tanci... ale nakoniec dopadlo setko dobre...myslim 
ze kazdy odisiel spokojny... 

(lucka) 
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             2008- rok Trnavy 
 
         Šecko oTrnave 
 
 
Oblasť Trnavy bola osídlená už v staršej dobe kamennej, pretože je tu úrodná 
černozem. 
  
Trnava bola prvým mestom na území dnešného Slovenska, ktoré dostalo výsady 
slobodného kráľovského mesta. Udelil jej ich uhorský kráľ Belo IV. v roku 1238  
(pred 770 rokmi). 
 
Mestské opevnenie z 13. stor. je jedinečné stavebné dielo v strednej Európe. Jeho 
výstavbu si vyžiadal obrovský rozvoj mesta. Vtedy to bolo pravdepodobne jedno z 
najväčších opevnení v Uhorsku.   
 
Trnava mala v 13. storočí plochu 56 hektárov a patrila medzi najväčšie mestá v strednej 
Európe. 
 
O dôležitosti Trnavy svedčí, že sa na jej území uskutočňovali rokovania kráľov. 
 
V roku 1635 založil Peter Pazmáň Trnavskú univerzitu, najskôr len s filozofickou a 
teologickou fakultou, neskôr pribudli právnická a lekárska. 
 
Do 18. storočia vstupovala Trnava ako univerzitné mesto známe v celej Európe.  
 
V 19. storočí sa mesto začalo rozrastať za hradby. 
 
V roku 1831 Trnava zažila ničivú epidémiu cholery, za dva mesiace zomrelo vyše  
800 ľudí. 
 
V júni 1846 dali do prevádzky prvý úsek konskej železnice v Uhorsku, trať z Bratislavy 
do Trnavy. 
 
Jediným trnavským olympionikom bol zápasník Jozef Herda. Olympijské hry 1936 v 
Berlíne ho ovenčili striebornou medailou. Na pamiatku nezabudnuteľného športovca 
máme Námestie Jozefa Herdu. 
 
Od roku 1987 je historické jadro mesta pamiatkovou rezerváciou. 
                                                                                                                                  (ire) 
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   SPARTAK – BÍLÍ ANDELI 
 
     
 
     Čestné miesto v dejinách trnavského futbalu má skvelá séria spartakovcov na 
prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov.  
     Najmä zásluhou nezabudnuteľného trénera Antona Malatinského pribudlo  
v tom čase do vitríny „ bílých andelov“ päť majstrovských titulov !!! 
     V rebríčku medzinárodných úspechov na najvyššom mieste je účasť v semifinále 
Európskeho pohára majstrov, kde Trnavčania tesne, o jeden gól, prehrali so slávnym 
Ajaxom Amsterdam. 
 
 

 Najväcšie  úspechy  
    
     5x víťaz ČS pohára    1951, 1967, 1971, 1975, 1986  
     5x majster Československa    1968, 1969, 1971, 1972, 1973   
           5x víťaz Slovenského pohára    1971, 1975, 1986, 1991, 1998     
  víťaz Slovenského superpohára    1998  
     víťaz Stredoeurópskeho pohára    1967  
     finalista SEP    1968  
     semifinalista PEM    1969  
     štvrťfinalista PEM    1973, 1974  
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
   
      (ire) 
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kerá dzivá svina sa to poucírala do opigluvanej fir hone = kto sa to 
poutieral do vyžehlenej záclony 

tá chnypa furt négdze libruje  = to dievča sa stále niekde túla 
tak mi huba chlopká na ten trúnek  = rád by som si vypil 

dutý jak pantok = nenaučený 
mal zašubrané hnáty = neumytý 

 
 
 
            (ire) 
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lašuvat – snoriť 
ochechula – nadávka žene 
oringle – náušnice 
okržélko - plátok 
prézle – strúhanka 
rachétla - prskavka 
ringišpíl – kolotoč 
rozbirit – poľadovica 
rumázgat – nariekať 
šerbel - nočník 
škvarelina – praženica 
šnicla - rezeň 
vercajch - náradie 
világoš – bitka 
trachtár – lievik 
žufana – naberačka 
žbrýlat – túlať sa 
 

brajgel – neporiadok 
budelár - peňaženka 
caletka - vianočka,  
cibazol – vyplašený človek 
čaptavé - krivé 
čongále – nohy 
dindaj – hlupáčik 
drigovica - mikina 
drichmat - spať 
frištuk – raňajky 
hinčálka - hojdačka 
hózntrógle – traky 
chnypa – lenivá žena 
chronta - špina 
chruno – hlupák 
krumple – zemiaky 
kýbel - vedro 



 Slohové hovadinky 
 

 
 
☺ Robili sme so škrečkami rôzne akrobacie, ako naprík lad  
        BUNGEE-JUMPING. Ešte chvíľu žili, ale potom jeden   
        skapal a druhý vypadol z balkóna ani neviem  ako. 
 
☺ Moje prvé slovo bola mama, ale nepatrilo to mojej m ame,     
        ale ocinovi. 
 
☺ Až keď som mal svojich 8 rokov som sa odhodlal k prvému   

            trestnému činu keď som začal hrávať fut bal.  
 
☺ V siedmej triede premňa najväčším prekvapením bola pani   
        učiteľka Reptová ktorá si zlomila zápästie pri exibičnom   
        zápase učiteľov vo futbale.  
 
☺ Najviac sa mi páči príhoda, ako som vyhodila našu b ielu  
        perzskú mačku z okna. 
 
☺ Vlastne zvierat máme ešte dosť, aj keď nepočítam br ata. 
 
☺ No neviem či mama a otec boli šťastný že ma porodil i, ale   
        museli to prežiť a starať sa o mňa.  
 
☺ Jááj, tak ja som sa na svet dostala tak, že nečakan e mama   
        potlačila a bola som na svete. 
 
☺ Maminka bola doma  na materskej a ocinko zarábal  
        peniažky vo Volswagene aby sme zdravo žili.   
 
 
    ( ire ) 
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☺ Nepripravený na hodinu – na každú otázku odpovedá zarytým  
          mlčaním. 
 
☺ Odmieta odpovedať – spievať. 
 
☺ Počas vyučovacej hodiny zaspal.  
 
☺ Na hodine provokuje suseda a šermuje sa s pravítkom. 
 
☺ Našepkala celú kontrolnú prácu spolužiakovi. 
 
☺ Vyleteli po zazvonení z triedy ako zmyslov zbavení.  
 
☺ Nepripravený na hodinu, cez hodinu si pripravuje veci na hodinu.       
          Následne narúša beh hodiny vykrikovaním, pretože nestíha písať. 
 
☺ Zvonil mu mobil, ktorý mal v lavici. Vyučujúcej ho odovzdal so   
          slovom : „ Na!“ 
 
☺ Na telesnej výchove napriek napomínaniam vyučujúcich si ľahla na   
          zem a smiala sa. 

 
 

 
 

 
 
 
 
☺ Nemékaj jak koza na Sahare! 

 
☺ Ja počkám ...( po piatich minútach )...vy ma nevidíte? 

 
☺ Chcete mať vojnu, budete ju mať! 
 
☺ Zdravím milovníkov dejepisu a zároveň aj nemilovníkov.  
 
☺ Zavesím ťa za uši do prievanu a potom budeš spievať! 
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 ...ježíš to bolo tažké...já ani nevím o čem to bolo...zbytočne zabitý čas... 
matika tažká slovina lahká...no néčo som tam napísala...matika bola 
lahučká ( na druhý deň skutočný výsledok: 47% )... 
          (aďa) 
 
 
 
 
 
 
 
Učiteľka hovorí žiakovi: 
- Rozumel si otázke alebo ti pošlem SMS ? 
 
Móricko sa prebudil s výkrikom: 
- Príšerné!!! 
- Čo sa stalo? – pýta sa ho mama. 
- Snívalo sa mi, že horí škola! 
- Neboj sa, to bol len sen... 
- No práve!!! 
 
Učiteľka: 
- Kam sa podel tvoj zdravý rozum? 
Žiak: 
- Prešiel do geniality... 
 
Nevšedná matematická úloha: 
Jeden pes zje za jeden deň jednu kosť. Koľko psov zje za koľko dní koľko 
kostí? 
 
Stojí chlapček na zastávke, keď zrazu príde žena s veľkým bruchom. 
Chlapček neodolá a spýta sa jej: 
- Teta, vy čakáte dieťatko? 
- Nie, ja čakám autobus. 
Chlapček sa zamyslí a zamrmle: 
- To bude ale ťažký pôrod... 
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Inzeráty 
 
 
Vymením staré rádio za mladú ženu. Zn.: Oceníte výhody vypínača. 
 
Vymením muža za husle. Zn.: Drevo ako drevo 
 
Vymením blondínku za bubon. Zn.: Lepší bubon ako trúba. 
 
Predám chliev. Zn. Aj s nábytkom. 
 
Predám mačiatko pekingského palácového psíka. 
 
Vymením 1-izbový byt za dom. 
Zn. Doplatiť môžete aj neskôr. 
 
Predám vtáčiu chrípku. 
Zn. V moriakovi. 
 
Hľadá sa pes. Má iba tri nohy. Zvláštne znamenie: Keď čúra, padá. 
 
Predám vilu pri Černobyle. 
Zn. Svieti ako nová. 
 
Predám toaletný papier. 
Zn. Z druhej strany ešte použiteľný. 
 
Predám padák raz použitý, nikdy neotvorený. 
Zn. S malou škvrnou. 
 
Predám odistený granát. 
Zn.: Súrne! 
 
Vymením hrubú ženu za hladkú múku. 
Zn. Kilo za kilo. 
 
Predám šialenú kravu. Nie je vhodná na dojenie, ale aspoň je s ňou sranda. 
 
 
             16       



 

  Otázky a  odpovede 
 
 
? Viete, aká je to maximálna nuda? 
? Keď sa pozeráte na kurie oko a čakáte, kedy žmurkne. 

 
? Viete, prečo má ďateľ zobák? 
? Aby si nerozbil hlavu. 
 
? Viete, čo je maximálna sila vôle? 
? Keď človek skočí z dvanásteho poschodia a na šiestom si to rozmyslí. 
 
? Čo je to absolútna hrôza? 
? Keď sa ti zježí parochňa na hlave. 

 
? Je to malé, červené, guľaté a stojí to v kúte. Čo je to? 
? Potrestaná čerešňa. 
 
? Viete, čo je to maximálna trpezlivosť? 
? Hodiť do jazera 300 kilogramovú činku a čakať, kým nevypláva. 
 
? Je snáď niečo horšie ako nájsť v jablku červa? 
? Áno, nájsť tam iba polovičku z neho! 
 
? Viete, čo znamená EMO? 
? Extra Mastná Ofina. 
 
? Prečo slnko pečie? 
? Lebo nevie variť... 
 
? Viete, čo robí sedemročné dievčatko v deviatom mesiaci? 
? Ide do školy, pretože je september. 
 
? Vieš, aká je to najväčšia ignorácia? 
? Keď ti nepríde už ani upomienka.  
 
? Čo je opak čučoriedky? 
? Čučohustý. 
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POSLEDNE������ SLOVA PRED SMRTOU 
 
 
� Uvidíme, kto uhne prvý..... 
� Táto milá babička určite nie je vrahyňa... 
� Vyzerá to ako koľajnice... 
� Hoď mi ten nôž! 
� Strieľaj už konečne! 
� Drž ten zapaľovač poriadne, nech pozriem, koľko benzínu je ešte v 

nádrži... 
� Zajtra mám 100 rokov. 
� Na čo je asi tento gombík? 
� Sprava môžeš! 
� Teraz ma vyfoť na tej skale! 
� Hoď mi sem to kladivo! 
� Cítiš ten plyn? Rozsvieť! 
� Brzdy sú hotové. Idem to vyskúšať! 
� Pridaj mi, prosím, ešte tej hubovej polievky. 
� Tu je silný ľad, prejdeme na druhú stranu. 
� Cez Luník IX. je to skratka. 
� Pozri sa, tá zbraň nie je nabitá. 

 

Príslovia 
 
- Kto hlodá, nájde. 
- Koľko hláv, toľko p(op)ráv. 
- Život je najlepší (m)učiteľ. 
- Šťastie budí závis(los)ť. 
- Kto chce mať, musí (z)d(ier)ať. 
- Koho nám to červy nesú? 
- Plat je najlepší kuchár. 
- Najlepšia obrana je útek. 
- Všetci za jedného, kašlem na všetkých! 
- Lepšia osa v hrsti ako ovad v oku. 
- Kto neskoro chodí, ďaleko býva. 
- Kto do teba kameňom, ty do neho mrazeným chlebom. 
- Komu sa nelení, tomu sa čudujem. 
                                                                                                     (katka) 
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         Horo(r)skopy 
 
 
Strelec: Sadni si k učebnici a pri odpovedi sa možno trafíš do   
              čierneho. 
 
 

Ryby: Tento týždeň budeš ako ryba vo vode. 
 
 
Baran: Skús obmedziť svoju tvrdohlavosť. 
 
 

Kozorožec: Vystrkuješ moc rožky, čo by sa   
                  niekomu nemuselo páčiť... 

 
 
Váha: Tvoja váha úspešne klesá nižšie, to bude tým, že zrušili bufet.  
 
 

Býk: Nesprávaj sa ako rozzúrený býk, keď  
        dostaneš horšiu známku. 

 
 
Lev: Cez prestávky sa prejavia tvoje hlasivky a budeš revať ako lev, preto      
        sa snaž stíšiť  volume.  
 

 Blíženci: Teraz si nájdeš tvoje druhé ja. 
 
 
Vodnár: Dávaj si pozor, aby si sa nezačal topiť vo vlastnom pote,  
              pretože na tej telesnej nám dávajú vážne zabrať. 
 
 

 Panna: Tento týždeň ti tvoja nevinnosť nepomôže... 
 
 
 
Škorpión: Tento týždeň sa ti bude tvoriť veľa jedu, tak si daj pozor,  
                 aby si niekoho neuštipol. 
 
 

 Rak: Stane sa ti trapas, pri ktorom sa budeš  
        červenať ako rak. 
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♥  Láska má veľa podôb, ale ty si tá najkrajšia. 
 
♥  Láska je zázrak, určený všetkým. Kto si ju neváži, ľahko ju stratí. Život bez lásky 

ťažký je, no nie vždy šťastný je ten, kto zo srdca miluje... 
 

♥  Sú slová, ktoré nikdy nepovieme. Sú lásky, ktoré nikdy nezískame. Sú časy, na 
ktoré spomíname a sú priatelia, na ktorých nikdy nezabúdame. 

 
♥  V živote je možné stretnúť sa tisíckrát a nenájsť sa. Ale je možné sa stretnúť raz a 

nájsť sa navždy. 
 

♥  Na perách mi nežný úsmev rastie, do budúcna fantázia zaletí, snívam o Tebe - si 
moje šťastie, si môj život navždy a naveky. 

 
♥  Ľúbim ťa, o tom pochýb niet, ľúbim ťa, si pre mňa celý svet, ľúbim ťa a nik na 

svete to nezmení, vedz, že moje vyznanie zo srdca pramení. 
 

♥  Si moje slnko, si môj dážď, si môj úsmev, si môj plač. Si moja láska, pre ktorú sa 
mi oplatí žiť. 

 
 

 
 
♥  Tvoje sms-ky sú také sladké, že asi prestanem s lízatkom a začnem cmúľať mobil! 

 
♥  Bozk je jediný spôsob, ako prinútiť chlapca, aby bol ticho. 

 
♥  Amorovi došli šípy a teraz strieľa sms-ky. Trafil sa? 

 
♥  Predám pusu na dobrú noc vo veľmi dobrom stave. Zaručujem príjemný pocit na 

perách a sladký spánok. Cena dohodou. 
 
♥  Choď k pootvorenému oknu a keď zacítiš na tvári príjemný vánok, tak to ti odo 

mňa priletelo tisíc pusiniek. 
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     Kňaz a lekár Valentín žil v 3. stor. n. l. za vlády rímskeho cisára  
Claudia. Claudius bol krutý náladový tyran, ktorý sa rozhodol zrušiť 
manželstvo. Ženatých mužov totiž nepovažoval za dobrých 
bojovníkov. Manželky a deti pokladal za príťaž a príčinu zbabelosti.  
Sobášenie tvrdo zakázal!  
      Kňaz Valentín sa proti cisárovi vzbúril, mladých milencov  
pozýval k sebe a sobášil ich potajme. Preto sa Valentínovi hovorí  
aj priateľ milencov. 
     Hoci to bola vzbura tichá, Cladius sa to dozvedel. Kňaza uväznil 
a pokúšal sa ho presvedčiť, aby zanechal kresťanstvo a vyhlásil, že  
prijíma vieru rímskych bohov. Valentín sa však nemienil vzdať  
svojho zmýšľania. Lásku medzi mužom a ženou pokladal za posvätnú,   
rovnako ako zväzok, ktorý uzavreli. Ani kruté zaobchádzanie  
neodvrátilo Valentína od jeho presvedčenia. Preto cisár rozhodol  
o jeho poprave. 
     Vo väzení sa Valentín zamiloval do žalárnikovej dcéry, ktorú liečil, 
mladé dievča bolo totiž slepé. Vďaka svojmu lekárskemu umeniu 
prinavrátil Valentín Astérii zrak. 14. februára 296 jej poslal svoje 
posledné vyznanie lásky. List končil slovami: „Od Tvojho Valentína.“ 
Potom Valentína kruto popravili. 
     V roku 496 pápež Gelasius vyhlásil 14. február za sviatok  
sv. Valentína. Neskôr sa tento deň stal dňom milencov a sv. Valentín 
ich patrónom. 
     Legenda o sv. Valentínovi, ktorého nič nezlomilo, ktorý miloval,  
ale jeho láska zostala nenaplnená, sa rozšírila do celého sveta.  
Kým na krutého Claudia si dnes takmer nik nespomenie, krásny 
a smutný príbeh jedného kňaza si zapamätáme. 

 
 

(julča) 
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Povedali o láske... 
 
 
 
MONESQUIEU 
Priateľstvo je láska bez krídel. 
 
ELUARD 
Milovať znamená odovzdať sa telom i dušou alebo 
lepšie povedané, vytvoriť z dvoch bytostí jedinú. 
 
OVIDIUS 
Lásku nemožno vyliečiť nijakou bylinkou. 
 
VANČURA 
Láska je väčšia než príval slov. O láske sa nediskutuje. Láska je. 
 
SAINT – EXUPÉRY 
Kašeľ, dym a lásku možno zakryť veľmi ťažko. 
 
FRANKLIN 
Aj keby sa človek všetkého nasýtil, lásky sa nenasýti. 
 
GOETHE 
Niet iného lieku na lásku ako viac lásky. 
 
HUGO 
Najvyšším šťastím života je istota, že sme milovaní. 
 
PASCAL 
Láska je najsilnejšia zo všetkých vášní, lebo útočí 
zároveň na hlavu, srdce i telo. 
 
VOLTAIRE 
Milovať, to neznamená len lásku, to je predovšetkým pochopenie. 
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      Testík lásky  
       (iba pre baby)         
 
1. Niekto chce s tebou chodiť, ale nepáči sa ti...  
A/ Napriek tomu súhlasíš a povieš mu „áno“. (3 body)  
B/ Oklameš ho, že už niekoho máš. (4 body) 
  
2. V škole je chalan, ktorý sa ti páči...  
A) Povieš mu to, keď bude sám. (5 bodov)  
B/ Povieš mu to pred všetkými. (7 bodov) 
  
3. Rodičia ti zakázali chodiť za tvojím chalanom...  
A/ Budete sa stretávať, len keď budú rodičia preč. (4 body)  
B/ Budete sa stretávať ako doteraz, ale tajne. (12 bodov)  
 
4. Rodičia ťa prichytili, ako sa bozkávaš so svojím chalanom...  
A/ Vysvetlíš im to. (13 bodov)  
B/ Budeš ich provokovať ešte raz. (7 bodov) 
  
5. Niekto po tebe túži. Vieš, kto to je?  
A/ Áno. (14 bodov)  
B/ Nie. (9 bodov) 
  
6. Ako by si potešila svojho chlapca?  
A/ Bozkami. (7 bodov)  
B/ Urobím, čo chce.(3 body) 
 
  

Vyhodnotenie:  
 
30-35 BODOV: Budeš mať veľké zásoby bozkov...  
36-40 BODOV: Určite váš rozchod nepríde tak skoro...  
41-45 BODOV: Miluje ťa na sto percent...  
46-50 BODOV: Nebudete sa hádať kvôli každej hlúposti...  
51-55 BODOV: Veľmi budete ľúbiť jeden druhého... 
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1. Výlet loďkou - Ak bývate bližšie pri Bratislave, vyrazte si na výlet 
loďou do Viedne alebo do Budapešti, cena je celkom prijateľná a rande 
bude dostatočne akčné! 

2. Biliard / bowling / šípky - Nebudete sa nudiť, zabavíte sa na svojej   
(ne)schopnosti a nájdete si možno nové hobby! 

3. Masáž - Ísť na spoločnú masáž je určite uletené a objekt svojho záujmu 
totálne prekvapíš! 

4. Vodný bike / plážový volejbal - Kúpalisko ako také je klasika, takže 
zavolaj svoj objav na vodný bike alebo do partie na turnaj v plážovom 
volejbale! 

5. Klzisko - Tu si môžeš vychutnávať letmé dotyky a na svoj objav veselo 
padať. Akože úplne náhodne :) 

6. Hvezdáreň - Pozerať sa na hviezdičky je romantika ako vyšitá! 

7. Zber húb - Maximálne uletené, takže nie je isté, ako tvoj objav 
zareaguje. Hlavné je: neotráviť sa! 

8. Rafting - Drahšia zábavka, na ktorú potrebuješ okrem vás dvoch 4 ľudí. 

9. Literárny večer / divadlo -Vyberte sa spolu na čítanie poézie alebo 
vymeňte kino za dobré divadelné predstavenie! 

10. Strelnica - Vyskúšajte si, aké je to strieľať zo strelnej zbrane! 

11. Meditácie - Môžete sa spolu absolútne uvoľniť. 
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Ako zbalit chalana?  
 

Je to trochu čudné, ale nedávaj mu veľmi najavo, že po ňom ideš.  

Ak si s ním ešte nehovorila, nadviaž nejaký menší rozhovor alebo do neho 
nenápadne drgni a usmej sa. 

Ak si si aj ty všimla, že občas na teba mrkne alebo si sa dokonca dozvedela, že 
sa na teba vypytuje, trošku sa na neho zvodne usmej, ale nie veľmi, mohol by 
sa zľaknúť, lebo chalani chcú babu dobýjať, inak by ich to nebavilo. 

Chalani milujú vyzývavé veci (ale primerané k veku), tak by ti niekedy 
nezaškodilo sa nahodiť. Ale pozor, nie je taký každý chalan. 

Ak pôjdete na nejakú párty, motaj sa okolo neho (ale nevtieraj sa moc). Sem-
tam do neho drgni alebo si vedľa neho len tak sadni a ak sa mu páčiš, začne 
prvý a ostatné už pôjde samo. 

                  DRŽÍM PALCE!!!! :) 

 

     Rada pre nárocné :  
 
Ak hľadáš chalana, ktorý je príťažlivý, vtipný, múdry, 
 sebavedomý, citlivý, sexy, nežný a romantický...  
– choď do kina!!!   
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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. 



    Skutočná láska  
 

ČO JE PODĽA MŇA SKUTOČNÁ LÁSKA??? Chlapec a dievča išli na 
motorke viac ako 120 km/h....Dievča: ,,Spomaľ, prosím, bojím sa.“... 
Chlapec: ,,Nie, je to zábava“...Dievča: ,,To teda nie je, prosím, 
spomaľ!“...Chlapec: ,,Fajn, ak mi povieš, že ma miluješ.“...Dievča: 
,, MILUJEM ŤA...spomaľ už!“....Chlapec: ,,Teraz ma objím, ako by to 
malo byť poslednýkrát.“ ...Dievča ho objíme....Chlapec: ,,Môžeš mi dať 
prilbu dole a nasadiť si ju ???...Zavadzia mi.“... Na druhý deň 
v novinách: „Motocykel narazil do budovy kvôli zlyhaniu bŕzd. Boli na 
ňom dvaja ľudia, ale iba jeden prežil.“ Pravdou je, že chlapec v polovici 
strmého kopca zistil, že mu vypovedali brzdy, ale nechcel, aby to jeho 
priateľka zistila. Namiesto toho túžil, aby mu povedala, že ho naozaj 
miluje, poslednýkrát chcel pocítiť jej objatie a potom jej dal svoju 
prilbu napriek tomu, že to znamenalo jeho smrť len kvôli tomu, aby ona 
mohla žiť.....TAK TOTO JE LÁSKA!!! 
         (neznámy autor) 

 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
                                                                     Spolu až do smrti! 
 
 
 
 
 
 
 
    



 
 
 
 
 

                   Nabudúce si môžete prečítať...  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obľúbené www stránky 
 
       pre zábavu          ťaháky 
             www.onlinehry.sk          www.studentske.sk        

    www.minihry.sk     www.referaty.sk  
     www.superhry.cz     www.szm.sk/vedskoli  
        www.pokec.sk      www.seminarky.sk  
    www.youtube.com            www.antiskola.sk  
                        www.ceknito.sk      www.peta.meda.szm.sk 


