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Niečo pod zub: Super recept na Vianoce 

 
 

Sedím na konári a je mi dobre 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darčeky 
 
Vianoce sú čas pekný, 
ale aj veľmi krátky. 
Pekné v zime Vianoce sú,  
teší sa aj Scooby-Doo. 
 
Všakže sa aj dieťa teší, 
veď aha – tu sú darčeky. 
Teraz ich poslať komínom, 
veď musia byť pod stromčekom. 
 
Tu máš atlas, tu máš knihu,  
tu máš tričko, balerínu. 
Deti sa už radujú, 
že darčeky dostanú. 
 
  Sima Viskupičová 5.A 
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Tak, a sú tu Vianoce.                              
Čas, keď sa tešíme na                  
klasické rozprávky,  
darčeky a oddych od školy.  
Všetci sa tešíme na Ježiška,  
ktorý samozrejme, že...čo?  
No existuje ☺. A my?  
Opäť prichádzame s ďalším                       
číslom Atomiku. 
Tentoraz vianočným.  
Aj v tomto vydaní nájdete,  
kde sa čo vrzlo, pár  
noviniek a veľa ďalších  
haluzí, ktoré objavíte,  
ak sa hlbšie pohrabete  
v časopise. Ani tentoraz  
nechýba kupón, ktorý  
nás tak často zachraňuje 
pred zlou známkou.   
Prajeme vám príjemné  

Vianoce! 
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Učiteľka: 
- Pozeraj do učebnice, prečo sa vykrúcaš kade-tade? 
Žiak: 
- Mám v hube chlp. 
 
Učiteľka: 
- Povedz stavbu raka riečneho. 
Žiak: 
- Hlavohruď, bruško, myslím, že má aj oči. 
 
Učiteľka: 
- Dočítala som sa, že niekto porodil aj 60 detí. 
Žiak: 
- Vlastných??? 
 
Učiteľka: 
- Ktoré 3 nárečové oblasti máme na Slovensku? 
Žiak: 
- Trnavské. 
 
Učiteľka: 
- Uveď chemickú značku zlata. 
Žiak (dlhé zamyslenie): 
- Gold... 
 
Učiteľka: 
- Začala som kašľať, lebo ma niečo šteklí v hrdle. 
Žiak: 
- Pančelka, to bude pásomnyca! 
 
Učiteľka: 
- Čo je to tunel? 
Žiačka: 
- To je taká cesta so strechou. 



 
Učiteľský záder mesiaca: 
 

Zdvihni oči na tabuľu, ak máš. 
 

  
 

Žiacke zádery 
zo zbierky p. zástupkyne Hrnčírikovej 

 
 
 
Ryby dýchajú žiabrami,  
aby sa vo vode nenudili. 
 
Chlapec líže lízatko,  
až mu jazyk horí. 
 
Krava má veľký pysk,  
s ktorým sa neslušne chová. 
 
Hodiny tykajú, 
až sa im ručičky praskajú. 
 
Najväčšie vajcia vznášajú 
pštrosy. 
 
Ľudia pestujú stromčeky, 
ktoré sa nazývajú kríky. 
 
Kolektívny hrdina spolupracuje 
s nejakými ľuďmi a má aj svoju 
družinu, že nepracuje vôbec 
sám. 

 

 
 
Prváčka si kúpila arašidové 
chrumky: 
- Kúpila som si tie čipsy v tvare 
  červíkov...   
 
 
Humoreska = človek, ktorého 
životným štýlom je ohováranie. 
 
Personifikácia = prekladanie 
zvieracích slov. 
 
Básnická otázka = otázka, ktorá 
je schovaná. 
 
Rým = hudobný nástroj. 
 
Kufrisko = zdrobnenina hnevová, 
zlostná. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
- Ako sa trestalo v škole, keď ste    
  nepočúvali? 
- Telesnými trestami, napr. dostávali  
   sme palicou po prstoch. 
 
 
- Aké hovadiny ste robili cez   
   prestávky? 
- Väčšinou sme sa naháňali po   
   chodbe a robili zle. 
 
- Ako ste oslovovali v škole učky? 
- Súdružka učiteľka. 
 
- Chodilo sa do školy aj v sobotu? 
- Áno, iba nedeľa bola voľným   
  dňom. 
 
 
- Chodila si rada do školy? 
- Áno, ale len kvôli spolužiačkam. 
 
- Chodievala si aj do kina? 
- Do kina som chodievala, lebo   
  v televízii bol iba jeden program. 
 
- Ako ťa trestali rodičia a za čo? 
- Otec papučou za neúprimnosť. 
 
 
- Na aký vianočný darček nikdy   
  nezabudneš? 
- Detskú hračku – traktor. 

 
- Dostávala si aj fyzické tresty? 
- Rodičia ma nezvykli biť, ale keď   
  som dostala zlú známku alebo som  
  niečo vyviedla, dávali ma kľaknúť   
  si na drevo v kúte izby. 
 
 
- Aké hry ste sa najčastejšie hrávali   
  s kamarátmi vonku? 
- Vtedy to bola škôlka, naháňačka,   
   hádzaná a dokonca sme sa hrávali  
   v jarkoch na rybára. 
 
- Aké boli vtedy najlepšie autá? 
- Škoda 105. 
 
- Keď ste boli mladí, fajčili ste? 
- No jasné, viackrát sme to skúšali,   
  ale bol to humus. 
 
 
- Aká bola tvoja prvá hračka? 
- Nepamätám sa, ale mala som so   
  sestrou spoločnú bábiku Lenku.  
  A ešte sme mali „pinčátka“. 
 
- Bila si sa so sestrami? 
- Nie, bola som bitá. 
 
      
         Od fotrovcov povyzvedali   
                                          žiaci 7.B 

 
 
 



 

 

Pestovateľské práce 

ALEBO 
Sedím na konári a je mi dobre 

(z vykonanej práce) 
 
 
 
Nedávno sa v areáli našej školy 
v priestoroch bočného vchodu do 
budovy školy vyrúbali stromy, ktoré 
narúšali statiku stavby. Priestor zostal 
prázdny, smutný, bez zelene. Nakúpili 
sme zeminu, nové okrasné dreviny, 
ktoré rastú pomaly, majú nízky vzrast 
a dali sme sa do práce. Vysadili sme ich 
so žiakmi našej školy na hodinách 
pestovateľských prác. Žiaci 6.B, 7.A 
a 7.B hrabali, trhali burinu, kopali 
jamy, sadili a o niekoľko dní bol 
priestor pekne vysadený novou zeleňou. 
Samozrejme, že to bude krajšie, 
zelenšie až o niekoľko rokov, keď 
stromy podrastú. Na výsadbe počas 
hodín technickej výchovy sa podieľali 
aj žiaci 9.B. Skupina chlapcov z tejto 
triedy skrášľovanie okolia školy robila 
úplne inak. Namiesto poriadnej práce 
kazili vedome, čo sa dalo. 
Aj takýto rozdielny prístup majú žiaci 
našej školy ku skrášľovaniu prostredia. 
V auguste, keď učitelia nastupujú do 
práce, nachádzajú po prázdninách 
okolie školy neupravené, zaburinené. 
Do začiatku školského roka spolu 
učitelia a prevádzkoví zamestnanci 
školy okolie upravia – vyhrabú, 
pozametajú, ostrihajú šípové ruže, 
vytrhajú burinu, aby sme školu do 
príchodu detí mali peknú, čistú.  
 
 
 
 

 
Samozrejme, že takýchto prác na 
skrášľovaní prostredia robíme počas 
roka veľa, hlavne na pestovateľských 
prácach – ošetrujeme školský pozemok, 
areál školy alebo sa staráme 
o kvetinovú výzdobu na chodbách.  
Práce sa urobí veľmi veľa, aby sme 
mali pekné vnútorné i vonkajšie 
prostredie. Všetkým nám ide 
o spoločnú vec, aby sme sa dobre cítili 
v čistom, peknom a zelenom prostredí. 
Pritom nikto z nás neuvažoval a necítil 
sa ako basista, ktorý si odpykáva 
desaťročný trest. 
Nemali by ste prehodnotiť svoj postoj 
k manuálnej práci? V živote nebudete 
sedieť len pri počítačoch, aby ste si 
nezašpinili ruky. Robíte rôznu 
manuálnu prácu aj doma – umývate 
riad, utierate prach, vynášate smeti 
a podobne. Cítite sa aj tu ako basisti? 
     
           Mgr. Z. Jankovičová 



 
...iBA SI STIhnú... 

 
 
 

Čaute, 
    kupónmaniaci – pardón – čitatelia nášho školského časopisu 
                                                             a extra narobené a zodraté deti! 
 
  Taká nehoráznosť a krivda sa Vám deje!!! 
 
        Dosť, čo musíte chodiť do školy a sedieť v nej a šialene sa nudiť, sedieť 
pri obede, sedieť doma pri televízore, sedieť pri počítači!  
         Naozaj je nespravodlivé, keď Vás niekto núti zohnúť kostru a tváriť  sa, že     
usilovne trháte nejakú burinu, proti ktorej osobne nič nemáte! 
         Máte to ťažké!  Aj Vaši rodičia sú otravní – len na Vás a pre Vás perú, 
upratujú, nakupujú, varia, čistia, vysávajú, vybavujú, žehlia, splácajú, zháňajú, 
zariaďujú, ba 

i WC po Vás čistia! ... iba si stihnú uvedomiť, že ten vyvalený tvor pred 
telkou je ich dieťa...  
 

NEDAJTE SA, NEROBTE VÔBEC  NIČ !!! 
ANI  V ŠKOLE – ANI  DOMA !!! 

 
     Veď v modernom 21. storočí sa už práca nenosí, je to prežitok,  
                                                                             patrí len do histórie! 
                                  
                                            Tí najlepší z Vás to praktizujú aj v škole,   
                                             vôbec nič nerobia, nepočúvajú, nepíšu,  
                                                  nič nevedia, ničomu nerozumejú   
                                                                   ...a je im fajn. 
 
                                     VŠAK  NEJAKO  BOLO – NEJAKO  BUDE! 
 
                                                                                 Zdraví  Vás   

Vaša  učiteľka   
 

 

 



         Súdna sieň 

                                                                                                                 
6. novembra sme boli  s p. uč. Sadloňovou na Okresnom súde v Trnave. 

Celý proces sa konal v pojednávacej miestnosti. Sedeli sme v laviciach oproti 
stolu, za ktorým sedela sudkyňa. Dôležitú úlohu mali aj prísediace 
a zapisovateľka. Vľavo bol prokurátor, vpravo obžalovaný so svojím 
právnikom.  

Obžalovaný Stanislav Palšovič má 24 rokov a dopustil sa trestného činu 
nelegálneho zaobstarania drog. Polícia uňho našla injekčnú striekačku so 
psychotropnou látkou. Jeho ďalším priestupkom bolo, že na pumpe odovzdal 
drogy v obálke neznámemu mužovi, ktorého tiež chytili. Obžalovaný sa k tejto 
veci vyjadril, že to mala byť služba pre kamaráta. Priznal sa však aj k tomu, že 
užíval pervitín. Nedávno bol liečený na odvykacej kúre. Jeho rodičia vraj vedeli 
o problémoch so zákonom. Našli mu aj zamestnanie. Práca inštalatéra ho bavila, 
ale kvôli trestnej činnosti ju musel opustiť. K svojim činom sa vyjadril vetou: 
,,Dostal som sa do zlej spoločnosti.“ Priznal, že sa cíti byť vinným. Po priznaní 
viny sudkyňa vyniesla rozsudok odňatia slobody na 10 rokov. Obžalovaný ešte 
vyhlásil, že ľutuje všetko, čo spáchal. Po skončení pojednávania ho odviedli 
dvaja policajti.  

Konať sa malo aj druhé pojednávanie vo veci obžalovaného Jána Vatahu, 
ktorý sa dopustil trestného činu krádeže, lúpeže a ublíženia na zdraví. 
Nedostavili sa však svedkovia, ktorí mali svedčiť, preto sa pojednávanie 
odročilo. 

Potom sme sa príjemne porozprávali so sudkyňou, ktorá nám priblížila 
prácu na súde. Z tohto dňa máme silný zážitok. Táto skúsenosť nás prinútila 
rozmýšľať nad tým, čoho všetkého sú ľudia schopní. Prečo napríklad začal ten 
muž brať drogy... a uvedomili sme si, že život je ťažký, ale určite problémy by 
sa nemali riešiť takýmito spôsobmi.  

Neviem povedať, aký som mala pocit zo súdu, ale určite som si z celého 
toho času stráveného na súde zobrala veľkú zásadu do života. Každého človeka 
čakajú problémy. Či malé, alebo veľké, ale určite sa dajú vyriešiť dobrými 
spôsobmi a nie zlými. 

Takúto exkurziu by som priala všetkým, aby si uvedomili, že nechcú tak 
dopadnúť a snažili sa vyhýbať zlým veciam a ľuďom.  
        

     Daša Ryšavá a Jitka Závodná 8.B 
 
 
 
 
 
            
                                                                
    
       



 

TAJNÉ   ŽELANIA NAŠICH PANI 

UČITELIEK...EHM...AJ PÁNA UČITEĽA!  
 
...ale my sme ich odhalili. Vyspovedali sme naše pani učiteľky,  
čo by chceli na Vianoce. Keďže boli poslušné, určite im 
nejaký ten darček Ježiško prinesie. 

 
p. uč. Čeligová  
šťastný úsmev 

p. uč. Hrnčíriková  
celú rodinu spolu 

p. riaditeľka Hrašnová 
pevné zdravie, lásku blížnych,  
dobré deti  v škole...  
pozemské želanie – voňavku  

p. uč. Švihoríková 
jarné prázdniny 

p. uč. Jankovičová 
nevyjadrujem sa 

p. uč. Žideková  
dobrých žiakov 

p. uč. Cúciková 
zdravie 

p. uč. Brestovanská  
zdravie, pokoj 

       p. uč. Opálková  
              aby sa všetci mali radi   

          
   

 



 
 
p. uč. Reptová 
dobrú knižku a pyžamo = relax 

 
p. uč. Rusnáková 
oddych 

 
p. uč.Nemčeková 
svatý pokoj, prázdniny, byt, sveter, rifle 

 
p. uč. Koleničová 
lízatko 

 
  p. uč. Rogovská 

         pokoj 
p. uč.Sadloňová 
aby napadlo veľa snehu a potom som sa 
mohla brodiť 

p. uč. Krivičková 
stretnutie s Honzom Nedvědom 

 
p. uč. Žitniaková 
pokoj a veľa spánku 

 
     p. uč. Matúšek 
    dôstojné ohodnotenie mojej práce 

 
 
 
             
 



 

 

 

 

Sniežik padá 
 
Sniežik padá, padá nám, 
zima ide tíško k nám. 
Vianoce sú predo dvermi, 
tešíme sa na ne veľmi, 
stromček doma máme, 
rodičom darčeky dáme. 
 
Potom rýchlo do hôr poďme 
lyžovať a sánkovať, 
zábavu si užívať. 
Večer seďme pri kozube, 
rozprávajme, spievajme, 
pri čajíku teplom, sladkom 
na Nový rok čakajme. 
 
V novom roku, ktorý príde, 
šťastie, zdravie, jednotky 
želajú vám ATOMKÁČI, 
dedkovia aj babičky. 
 
  Aďa Opletalová 6.B 

Vianočný čas 
 
Zima, zima, zimička, 
studená je vodička, 
snehuliačik obzerá sa, 
aká je tu všade krása. 
 
Už napadal sneh a mráz, 
Vianoce k nám prišli zas. 
Rýchlo obliecť šály, čiapky, 
naštartovať lyže, sánky! 
 
 basketbalistky zo 6.A 

 
 
 

 



 

Inteligenti sa nezaprú 
 
Dejepisná olympiáda (pre milovníkov dejepisu ) – školské kolo 
 
6.ročník     Školské kolo olympiády v angline  
1. Nikola Hujsiová 6.B 
2. Patrik Kralovič 6.B   1. Timea Fuzáková 8.A 
3. Peter Čmilanský 6.A   2. Stanislav Viskupič 9.B 

3. Tomáš Pill 8.A 
7.ročník 
1. Nathán Christián Dzaba 7.A 
2. Tomáš Kánik 7.A 
3. Marek Gažko 7.A 
    Andrej Čižmár 7.A 
 
8.ročník 
1. Tomáš Demovič 8.A 
2. Dávid Miškovič 8.A 
3. Timea Fuzáková 8.A 
 
9.ročník 
1.Michal Kankara 9.A 
2. Róbert Švec 9.B 
3. Alena Rábarová 9.A 
 
 

                 
      

Turnaj v stolnom tenise 
 

Mladší žiaci:   Starší žiaci:  
 

1. Alojz Linka 6.B   1.Samuel Valluš 8.A 
2. Erik Machala 7.B  2.Dávid Miškovič 8.A 
3. Andrej Čižmár 7.A  3.Martin Beránek 9.A 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
Na hodine čítania hovorí pani učiteľka prvákom: 
- Dnes sa budeme učiť písmenko K. Kto pozná nejaké slovo, ktoré začína  
  na písmenko K ? 
- Ja! Ja, pani učiteľka! - hlási sa nadšene Móricko. 
- Ty sa nehlás! Ešte som sa s tvojimi rodičmi nestihla porozprávať 
   ani o písmene P...!!! 
 
- Pani učiteľka, čo je to? Má to osem nôh, zelené oči a žltý chrbát. 
- Neviem. 
- Ani ja, ale práve vám to lozí po hlave! 
 
- Pán doktor, mám ploché nohy. 
- A kedy ste si to všimli? 
- Hneď, ako ten valec docúval... 
 
Ropucha sedí v blate na okraji močiara. Ide okolo ježko a pýta sa: 
- Tak čo, aká je vodička? 
- Ty debil pichľavý! Ja tu sedím ako dáma, nie ako teplomer!!! 
 
- Mami, pani učiteľka sa ma pýtala, či mám mladších súrodencov.  
  Povedal som jej, že nie. 
- A čo ona na to? 
- Že „chválabohu“... 
 
- Vĺčik, vĺčik, prečo máš také veľké  oči? 
- Lebo mi poisťovňa nechce preplatiť okuliare! 
 
Syn ukazuje otcovi vysvedčenie. Otec je zhrozený: 
- Teda... ešte som nevidel také strašné vysvedčenie! 
- Ani ja, tatko. Našiel som ho v tvojich papieroch. 
 
Medveď zvolá všetky zvieratká na lúku, aby predniesol správu o činnosti: 
- Za minulý mesiac autá zabili na cestách 78 žiab, 118 mačiek....   
  Poprosím myši vzadu, aby prestali robiť mexické vlny !!!!!! 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
- Čo sa stane z myši, keď vypije Redbull? 
- Netopier... 
 
- Čo je to vlastne veľryba? 
- Natupírovaná sardinka. 
 
- Ako zistíte, že je vonku zima? 
- Keď začnú lietať muchy v teplákoch. 
 
- Ako spoznáš rodenú blondínku v škole? 
- Keď učiteľka zotrie tabuľu, ona gumuje zošit. 
 
- Aký nápis na náhrobku majú učitelia matematiky? 
- ODPOČÍTAJ V POKOJI... 
 
- Prečo majú gorily veľké nosné dierky? 
- Lebo majú veľké prsty! 
 
- Aké má ryba oči? 
- Vodotesné... 
 
- Je to malé, zelené a vydáva to silný zvuk. Čo je to? 
- Lúčny koník s reproduktorom. 
 
- Čo je to 90-60-90? 
- Jazda cez mesto okolo dopravného policajta. 
 
- Ako sa budú volať drobné mince eura? 
- Eurčatá... 
 
 

 

 

 



Interview  

   s p. uč.Mrnkovou 
 
Ako sa začala vaša spolupráca 
s útulkom? 
V októbri 2005 som našla 
v kontajneri vyhodených sedem 
novonarodených šteniatok. Boli 
v igelitovej taške a kňučali. Zobrala 
som si ich domov a kŕmila umelým 
mliekom každé 2 hodiny vo dne - 
v noci. Podarilo sa mi z nich 
zachrániť len jedného chlapčeka - 
bledohnedého Ajka. Aby mu nebolo 
samému smutno, pani z útulku mu 
priniesla dvoch kamarátov. A tak to 
začalo.  
  
Koľko šteniatok ste odchovali? 
Vediem si presnú evidenciu 
všetkých psích detí, ale nemám ich 
spočítaných. Zrátala som ich 
v prvom roku a bolo ich asi 100.  
 
Koľko šteniatok ste mali najviac? 
Minulý rok v zime ich bolo 15.  
 
Aké mená im dávate? 
Vymýšľam stále nové. Teraz mám 
Zachariáša, Grétku, Brejky, 
Marlenku, Otíka a Mufka.  
 
Nie je vám smutno, keď 
odchádzajú? 
Keď vyrastú a sú zaočkované, 
odchádzajú zvyčajne k nejakým 
ľuďom domov. Odo mňa nejdú do 
útulku. Idú vlastne domov a ja sa 
teším s nimi. Stále však prichádzajú 
nové šteniatka, takže niet času na 
smútok. Moje psíky odchádzajú i do  
Rakúska a Nemecka, lebo sú na nete. 
www.utulok.trnava.sk 

 
 
Mali ste aj obľúbené šteniatko? 
Často si spomínam na zlatú 
retríverku Sašku, vyhodenú  
v krabici pri Tescu. Už z nej bola 
psia slečna – asi trojmesačná 
a nádherne pila mliečko z fľašky 
s cumlíkom, až sa jej robila pena 
okolo papuľky. Žiadne iné psíča to 
nedokáže.   
 
Kde ich doma chováte? 
Bývam v rodinnom dome so 
záhradou, takže majú veľký výbeh. 
Vyhradila som im jednu detskú izbu 
a verandu. Majú i v kuchyni deky 
pod stolom a robia mi spoločnosť pri 
varení. 
  
Čo im dávate jesť? 
Jedlom ma zásobuje útulok. Vozia 
konzervy, granule, mleté mäso, pre 
malinké šteniatka aj kuracie mäso, 
cestoviny a ryžu. Varím im každý 
deň.  
 
Uhynul vám nejaký psík? 
To je tá smutnejšia stránka veci. 
Psíky sú často choré, majú hnačky, 
kašlú, prestanú jesť. Vtedy volám 
pani Novákovú z útulku a ona ich 
vozí k veterinárovi. I napriek tomu 
sa nedá vždy pomôcť a šteniatka 
hynú.      
   
Ďakujeme za  rozhovor!  
                         
                          Simona Brilská 7.A 

 



 
 

Kakaové medovníčky 

CESTO: 

 
600g hladkej múky špeciál 
150g Palmarinu 
200g práškového cukru 
3 vajcia 
6 PL medu 
1 KL sódy bicarbony 
1 KL mletej škorice 
1 KL kypriaceho prášku do perníka 
2 PL kakaa 
 
tuk na potretie plechu (netreba, ak použijeme papier na pečenie) 
orechy na zdobenie 
1 vajce na potretie medovníkov 
 
Všetky suroviny spolu zmiešame a rozdelíme na 2-3 časti, dáme do chladničky 
na 1 hodinku. Vyvaľkáme na hrúbku 2-3mm. Vykrajujeme, ukladáme na plech, 
potrieme vajcom a ozdobíme orechmi. Pečieme pri teplote 200°C asi 4-5minút. 
     
   
 
 
 
 
 
 

    
  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Šupiny z rýb – peniaze  

 
Cesnak – zdravie 

 
          Imelo – šťastie  

Strukovina – bohatá úroda 
 

 Množstvo pálenky – 
množstvo novej krvi 

Rovný plameň sviečky –  
zdravie rodiny 

Ak sviečka zhasla počas 
večere – úmrtie v rodine 

Rozkrojené jablko –
zdravie do domu 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Chcel by som stretnúť nejakú peknú blondínku. Mala by mať pekné modré oči. 
R**** akurát tak do ruky. **** aspoň 3-ky. Mala by byť úprimná ako ja :). 
Nemala by byť namyslená. 
 
Ten človek by mal byť: priateľský a zhovorčivý. Výrazovo pekný až sexi a mala 
by to byť nejaká žena. Medzi 16-18 až 20 rokov, skúsená štíhla gymnastka 
s veľkými prednosťami. Skromnosť 4-5 veľkosť.  
   
Raz som v noci zaspal. Ráno som sa zobudil. Zmyslel som si, že chcem stretnúť 
dnes stretnúť človeka. Ten človek by mal byť: pekný, **e**, chudý, príjemný, 
múdry a drzí. Alkoholika a feťáka. 
   

 Predstavy 
niektorých žiakov 9.C 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      STALO SA��� 
 

V jednej nemenovanej 8.B jedna nemenovaná zemepisárka 
zapisovala do triednej knihy chýbajúcich žiakov a vtom si všimla, že 
žiačka v prvej lavici má nápadne červené pery: 
- Lenka, ty si narúžovaná? Veď vieš, že nesmieš takto prísť do školy! 
Žiačka: 
- To neny rúž, pančelka, to je taký balzam. 

Tak sa stalo, že „pančelka“ zapísala do triednej knihy medzi 
chýbajúcich žiakov: BALZAM. Na druhej hodine sa pýta ďalšia pani 
učiteľka: 
- Deti, máme tu nového žiaka? Ktorý je to ten Balzam? Ja som ho ešte    
  nevidela... 
 
 
 



 
Rozhovor s pani riaditeľkou 

 
 
Bolo by možné, aby škola začínala o 9:00?  
Možné by to bolo, problém by však bol s rodičmi, ktorí dávajú deti do školského 
klubu od pol siedmej. 
 
Prečo nám začína vyučovanie o 8:00? 
Začínalo aj o 7:45, keď bolo dvojzmenné vyučovanie. O 8:00 sa začína okrem 
iného preto, lebo je to ideálny čas (otvára sa banka, ordinujú lekári). 
 
Vyhovovalo by vám vyučovanie o 9:00? 
Určite nie (pousmiala sa), už len z toho dôvodu, že som ranný typ. 
 
Kedy by končilo vyučovanie, keby začínalo o 9:00? 
Končilo by 7. hodinou o 15:25, vtedy by bol začiatok krúžkov.  
 
Ste ochotná nad tým porozmýšľať alebo pristúpiť k tejto požiadavke?  
Porozmýšľať áno a pristúpiť podľa názoru rodičov. 
 
Chceli by ste, aby začínalo vyučovanie o 9:00? 
Ja osobne nie. 
      Ďakujeme za rozhovor. :) 
                  Aďa + Miša 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
Do kupónu napíš svoje meno a priezvisko, 
triedu a predmet, z ktorého sa chceš uliať...:) 
Tento kupón platí do konca februára 2009. 
 
 

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! 



 

Nabuduce v casopise... 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Letí anjel s nádielkou,  
vrtí pritom prdelkou.  
Letí, letí, hádaj kam?  
K dobrým ľuďom, predsa k Vám. 
 
 
 
 
 


