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Úvod nášho časáku 
 
Milí žiaci, viem, že sa už tešíte na koniec školského roka, ale aj tak ste stále 
žiakmi našej školy, a tak by ste sa mali vzdelávať.  
Teda čítať ATOMIK.  
Je zo všetkých učebníc najmúdrejší. 
                                                               Vaša KlaudikaVaša KlaudikaVaša KlaudikaVaša Klaudika ☺ 
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Múdre hlavy 
 

Geografická olympiáda  
 

1. Marek Kovár 8.A 
2. Peter Čmilanský 8.A 
3. Patrik Kralovič 8.B 
 

Hollého pamätník 
 

II. kategória (5. – 7. ročník) 

 
Poézia  1. neudelené                          

2. Simona Viskupičová 7.A                                 
3. Šimon Polák 6.A                                     

        
Próza   1. Viktória Planetová 7.A 

2. Lucia Rakovská 5.A 
    Natália Obrátilová 5.A 
3. Petra Sokolovská 7.A 

 
 

III. kategória (8. – 9. ročník) 

 
Poézia 1. Náthán Dzaba 9.A 

2. Daša Do Thaiová 8.B 
3. Klaudia Kopčániová 8.B 

 
Próza   1. Andrea Kubičková 9.B 

2. Silvia Topolská 9.B 
3. Lukáš Války 8.A 
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Pytagoriáda 
školské kolo – úspešní riešitelia 

 
3. ročník:  
1. Katarína Pekárová 3.B 
2. Martin Sokolovský 3.A 
 
4. ročník:  
1. Matúš Krivošík 4.A 
2. Veronika Bažányová 4.A 
 
5. ročník:  
1. Dalibor Drgoň 5.A 
2. Juraj Staráček 5.B 
3. Samuel Vágovič 5.A 
4. Patrick Tibenský 5.A 
5. Boris Bachratý 5.A 

6. ročník:  
1. Lucia Sláviková 6.A 
2. Kristína Madarásová 6.A 
 
7. ročník:  
1. Martin Halenár 7.A  
2. Petra Sokolovská 7.A  
3. Monika Kleštincová  7.A 
4. Estera Griflíková 7.A 
5. Lucia Morvayová 7.A 
 
8. ročník:  
1. Marek Kovár 8.A              

  

putujeme 
za ľudovou piesňou 

 
I. kategória                 III. kategória  
1. Sabina Chabanová 1.A    1. neudelené 
2. Lenka Zitrická 2.A     2. Sandra Šimčíková 8.B    
    Viktória Vrobelová 3.A    3. Klaudia Kopčániová 8.B 
3. Karolína Vágovičová 1.A 
    Lucia Bažíková 3.A      
        Naša prvá čka 
II. kategória       Sabinka Chabanová  
1. neudelené      vyhrala ešte okresné  
2. Pavlína Belavá 4.A   a potom aj regionálne  
3. Barbora Tomanová 4.A    kolo! Blahoželáme!!!  
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ČČoo  nnáájjddeešš  nnaa  šškkoollsskkoomm  wweebbee  
  

AAjj  kkeeďď  ttoo  ttaakk  nneevvyyzzeerráá,,  nnaa  nnaaššoomm  šškkoollsskkoomm  wweebbee  jjee  mmnnoožžssttvvoo  
zzaauujjíímmaavvýýcchh  vveeccíí..    

VV  sseekkcciiii  OOZZNNAAMMUUJJEEMMEE  oobbjjaavvííšš  vvššeelliiččoo  uužžiittooččnnéé,,  nnaapprr..  rroozzvvrrhhyy  
hhooddíínn  vvššeettkkýýcchh  ttrriieedd  aajj  uuččiitteeľľoovv,,  zzvvoonneenniiee,,  šškkoollsskkýý  ppoorriiaaddookk,,  iinnffoo  
oo  šškkoollsskkeejj  jjeeddáállnnii,,  hhaarrmmoonnooggrraamm  ssttrraavvoovvaanniiaa......  AAkk  ssaa  ttii  ppááččiill  nneejjaakkýý  
vvýýcchhoovvnnýý  kkoonncceerrtt  ččii  bbeesseeddaa,,  ssttaaččíí  ssii  kklliikknnúúťť  nnaa  SSPPRRÁÁVVYY  aa  rrôôzznnee  aakkcciiee  
zz  ttoohhttoo  rrookkaa  ((aallee  aajj  zz  mmiinnuullýýcchh))  ssaa  ttii  ppooddaajjúú  nnaa  ssttrriieebboorrnneejj  ttáácckkee..  

VV  nnaasslleeddoovvnneejj  rruubbrriikkee  PPRRAACCUUJJEEMMEE  ssii  ppoozzrrii,,  oo  ččoomm  vvššeettkkoomm  ssúú  
nnaaššee  kkrrúúžžkkyy  aa  aakkéé  aakkcciiee  šškkoollaa  cchhyyssttáá..  NNáájjddeešš  ttaamm  zzoozznnaammyy  vvššeettkkýýcchh  
žžiiaakkoovv  aajj  zzaammeessttnnaannccoovv  šškkoollyy,,  rrooddiiččiiaa  mmôôžžuu  nnaakkuukknnúúťť  ddoo  iinntteerrnneettoovveejj  
žžiiaacckkeejj  kknniižžkkyy  ��    

VV  rruubbrriikkee  BBAAVVÍÍMMEE  SSAA  ssii  mmôôžžeešš  zzaahhrraaťť  ddvvee  hhrryy  ((ssaammoozzrreejjmmee  
tteessttuujjúúccee  ttvvoojjee  IIQQ)),,  ďďaalleejj  jjee  ttuu  iinntteerrnneettoovvýý  ččaassáákk  IInnffoovveekkááččiikk  ((nnaa  
nnáášš  AAttoommiikk  aallee  nneemmáá,,  cchhaacchhaa......)),,  oottvváárraacciiee  hhooddiinnyy  kknniižžnniiccee;;  aa  ssvvoojjee  
vveeddoommoossttii  oo  TTrrnnaavvee  ssii  oovveerrííšš,,  aallee  aajj  ddooppllnnííšš  vv  ssúúťťaažžii  TTrrnnaavvaa..    

MMyyssllíímm,,  žžee  rruubbrriikkuu  FFOOTTÍÍMMEE  SSAA  nneemmuussíímmee  aannii  pprreeddssttaavvoovvaaťť..  SSúú  
ttuu  ffoottkkyy  ttrriieedd,,  šškkoollsskkýýcchh  aakkcciiíí  aa  iinnéé..  VV  pprreeddppoosslleeddnneejj  rruubbrriikkee  
AA  PPRRÍÍĎĎTTEE  ZZAASS  jjee  mmoožžnnéé  nnáájjssťť  vvššeettkkyy  kkoonnttaakkttyy  nnaa  nnaaššuu  šškkoolliiččkkuu..    

JJeeddnnoodduucchhoo  ssii  ttuu  nnáájjddeešš  kkooppuu  zzaauujjíímmaavvýýcchh  vveeccíí..  NNaa  nnaaššee  šškkoollsskkéé  
ssttrráánnkkyy  ssaa  uurrččiittee  ooppllaattíí  ppoozzrriieeťť..  ČČiiaa  jjee  ttoo  zzáásslluuhhaa??  PP..  uučč..  KKrriivviiččkkoovveejj..  
AA  ttoo  jjee  kkttoorráá??  NNoo  pprreeddssaa  GGAABBIIKKAA!!!!!!  
  

MMiicchhaaeellaa  HHllaavvaaččkkoovváá  88..BB  
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Den narcisov = 152 eur  
 

                    Vážení priatelia, úspešne sme u končili  

                   15. ročník verejno-prospešnej zb ierky  

                   Deň narcisov 2011, ktorý sa kona l na celom   

                  území Slovenska dňa 16. apríla. V  Trnave  

bola zbierka veľmi úspešná i vďaka Vám. 

Podarilo sa nám vyzbierať 16 706 eur. 

Vaša škola prispela sumou 152,25 eur, 

za čo Vám vyslovujeme srdečné 

poďakovanie. 

S úctou a vďakou sa tešíme na ďalšiu 

spoluprácu. 

                                                              Mária Valentová 

        LIGA PROTI RAKOVINE 

         pobočka Trnava 
 
 

zber papiera = 16 124 kg 
 
 

1. stupeň: 8 814,5 kg    2. stupeň: 7 309,5 kg 

1. miesto: 3.B (2 461 kg)     1. miesto: 5.A (2 020  kg) 

2. miesto: 1.B (1 662 kg)     2. miesto: 5.B (1 425  kg) 

3. miesto: 2.A (1 349 kg)     3. miesto: 8.A   (964  kg) 

 

Vyhodnotenie jednotlivcov 

1. Martin Kyselica 5.A     (1 296 kg) 

2. Samuel Koštrna 5.B       (567 kg) 

3. Timotej Gazdarica 3.B  (482 kg) 
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Matka jar 
 
 

 

Sedí, sedí pri jazierku, 
dýcha vôňu toho kvietku, 
vdychuje vzduch ľalie, 
keď mu srdce zavije 

 
všade vôkol večná krása 
za motýľkom naháňa sa 
a vtáčiky v hniezdočku 
čakajú na mamičku 
a nad nimi orol letí, 
kričí mama: „Pozor, deti!“ 

 
A v potoku voda zurčí 
a nad vodou včielka bzučí 
a motýlik pokojne si 
poletuje ponad lesy. 
 
A slniečko šťastné je, 
keď ho vetrík oveje 
a tak končí básnička, 
to je MATKA JARIČKA. 
 

  Sandra Šimčíková 8.B 
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POETIZMY 
 
žiacka knižka – päťkochyt, zbytočník, zabúdadlo 

zborovňa – učmafia, hororizňa, psychohniezdo  

klasifikačný záznam – guľopis, vlasostavač, šokovník 

ceruzka – tuhošpic, okusník, riťopichač 

škola – vegetbedňa, žiakotráp, nervozitník, tráphotel 

mucha – olizník, čumidlohmyz, oknocuc 

žiak – učmozog, hlavotráp, kindermafián 

            (kolektívny výtvor géniov z 2. stupňa) 
 

Recept na web 
 

Všetci radi surfujeme po internete. Napadlo ti ale niekedy, aké by bolo 
založiť si vlastnú webovú stránku? Je to veľmi jednoduchý a aj krátky proces. 
Stačí ísť na jednu z tvorcovských stránok, ktorých je neúrekom, zaregistrovať sa 
(POZOR, niektoré stránky chcú za registráciu platiť!) a vytvoriť si stránky. Keď 
to máš, pridaj rôzne články, fotky, obrázky. Stránky sa nemusia vytvoriť za 
jeden deň. Novinky môžeš každý deň pridávať, a čo sa ti prestane páčiť, stačí 
vymazať. Ale POZOR! Ak na svoje stránky zabudneš a prestaneš si ich 
spravovať, budú automaticky vymazané! Tu sú niektoré tvorcovské stránky 
s bezplatnou registráciou:  www.estranky.sk 

www.blog.cz 
 

       Samozrejme môžeš nájsť aj množstvo iných. 
 
      Michaela Hlavačková 8.B 
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V jeden krásny deň som sa vybrala na spolužiačkinu párty, na 

ktorej som sa dobre zabávala. Začalo sa stmievať, tak som sa vybrala 
domov. Bola som taká strašne unavená, že som sa rýchlo umyla, 
obliekla do pyžama a ľahla do postele.  

Keď som zaspala, snívalo sa mi niečo divné. Všetky moje hračky 
ožili. Každá mala svoje miesto a svoju vlastnosť. Ožil aj môj psík. 
Počúvala som, o čom sa zhovárajú. Hovorili o mne, ako sa s nimi 
hrávam. A keď budem mať oslavu, akú hračku vraj dostanem.  

V mojom sne bolo ráno. Mamina ma poslala do lesa nazbierať 
ovocie, tak som šla. Ako som si kráčala lesnou cest ičkou, zdali sa mi 
čudné veci. Videla som aj pekné rastliny, ktoré sa rozprávajú, 
a hlavne zver, ktorá ešte nikde neexistuje. Rozprávali sa o tom, kam 
pôjdu, čo budú mať na obed a komu budú robiť zle. Skrývali niečo 
krásne, zaujímavé a pre ne vzácne. Možno vec veľmi vzácnu v našom 
svete. Skryla som sa za kmeň stromu. Počkala som, kým niečo 
odpútalo ich pozornosť, a šla som si po tú vec. Zvieratá si ma všimli: 
„Votrelec v našom svete!!! Poplach!!!“. Rozbehli sa po mne, no ja som aj 
tak stihla vziať tú nádhernú vec - niečo ako kameň, ktorý bliká 
všelijakými farbami. Veľké zvery sa po mne rozbehli  druhýkrát a 
behali rýchlejšie než ja. No ja som sa chcela čo najskôr dostať preč 
z lesa. Predo mnou sa zjavil vlk s anjelskými krídlami a povedal: „Vráť 
to späť, je to vzácna vec a patrí to do toho lesa!! ! Vráť to!!!“. Ja som 
ho neposlúchla a šla som si ďalej. Zapadla som do širokej a hlbokej 
jamy, odkiaľ som sa nemohla dostať. Zver ma chytila  a ja som len 
kričala, kričala, až som sa zobudila. 
10  



Zlý sen bol preč, aspoň dúfam. Hneď som skontrolovala hračky. 
Všetko bolo na mieste a môj psík ležal a spal. Pozrela som sa na stôl 
a videla som len zub zo zvieraťa. Začala som sa smiať a nemohla som 
tomu uveriť. Ako keby sa mi vymazala pamäť. Začala som si spomínať 
a napadlo mi, že to môže byť naozaj. Pomaly som podišla do kuchyne. 
Úplne obyčajné ráno. Pozerala som rozprávku. Počas rozprávky ma 
mamina vyrušila, či by som nešla do lesa natrhať ovocie. Nemala som 
námietky, tak som šla. Chcela som sa pozrieť do lesa, v ktorom som 
nikdy nebola.  

Ako si kráčam lesnou cestičkou, tak mi napadlo, či som ja 
tadeto už raz nešla. Bolo mi to čudné. Aj som si všimla rastliny. Moja 
hlava sa sklonila, pohľad zamieril na zem a všimla som si zub. Šla som 
ďalej, no zrazu som uvidela krásnu vec. Niečo ako kameň, ktorý bliká 
všelijakými farbami. Tak som sa pri ňom zastavila. Taký krásny som 
ešte nevidela.           
               Alexandra Medveďová 6.B 
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HOROSKOP 
 
 

Vodnár  
Tento rok je naozaj priaznivý, budeš mať úspech na 
hodinách, nezaoberaj sa názormi učiteľov, máš predsa aj 
svoju hlavu na krku. Nemusíš sa báť prepadnutia, reparáty 
spravíš. 

 
Ryby  
Nové poznatky v prírodopise ti urobia jasno, ako to bolo, kým 
si sa narodil/a. Tento školský polrok budeš mať aj väčší 
prísun vreckového (ak ATOMIK ukážeš rodičom). 

 
 

Baran  
Pre svoju tvrdohlavosť stratíš niečo, čo stratiť nechceš, ale 
všetko sa vráti naspäť, keď uznáš svoju chybu. Nemusíš sa 
už učiť, na učňovku ťa vezmú.  

 
Býk 
Tvoja agresivita voči ľuďom stúpa, snaž sa, aby si nenapadol 
nejakú učiteľku kvôli päťke v žiackej. Viac ti pôjde 
nakupovanie a surfovanie na nete. Stále neovládaš mäkké 
a tvrdé ííí. 

 
Blíženci  
Si veľmi precitlivený/á, nemaj obavy zo zlých známok, všetko 
si opravíš nejakým zaujímavým spôsobom. Budeš sa ale 
musieť pousilovať doma, lebo to, že si opravuješ zlé známky, 
nevysvetlíš rodičom, ani keby si chcel/a. 

 
Rak  
Doma máš lážo-plážo, ale v škole už také pohodlné stoličky 
nie sú, tvoja pohodlnosť sa môže odzrkadliť aj na hodine TV, 
lebo zlomené klepeto by určite bolelo. Ale aspoň by si 
nemusel/a chodiť nejaký čas do školy. Tuho nad tým 
premýšľaj. 

12 



Lev  
Obmedz svoj rev, ktorý je pre teba typický. Z toho, čo sa 
deje, si nič nerob, prejav viac tvojej autority. Keďže si dosť 
ambiciózny/a, vybojuj si v triede postavenie kráľa. 

 
 

Panna 
Tvoja nevinnosť ti nepomôže, musíš sa snažiť nezaoberať sa 
minulým polrokom, tento bude lepší. Neobviňuj sa, ak ti niečo 
nevyjde, doučíš sa a popracuješ na tom.  

 
 

Váhy  
Tvoj úspech sa prejaví rýchlo, nečakane a i v oblasti, v ktorej 
to nečakáš. Nepovznášaj sa nad tým, lebo oň rýchlo prídeš. 
Snaž sa so spolužiakmi viac komunikovať. Nesmieš sa 
podvoliť školskému poriadku. 

 
Škorpión  
Tichá voda brehy myje, ale ty sa ani neumyješ, ani nie si 
ticho. Zamysli sa nad svojimi nekalými úmyslami. Tento 
predletný čas je na zmenu života ako stvorený. Učíš sa na 
vlastných chybách. Ale tvoje IQ klesá.   

 
Strelec  
Pozor, aby ti učiteľka na hodine fyziky neodhalila ťaháky, 
ktoré si pripravuješ. ☺  Učenie ťa neláka, radšej ideš von 
alebo na nákupy s babkou.  Ak si dievča, mala by si sa viac 
venovať aktivitám, ako je make-up a obliekanie. Ak si 
chlapec, začni si vymieňať trencle/slipy a ponožky (menia sa 
každý deň). 

 
Kozorožec  
Začínaš vystrkovať rožky, raz na to doplatíš. Nauč sa držať 
v správnej chvíli jazyk za zubami. Rána v škole sú ťažké, 
hlavne keď je prvá hodina monotónna a ty zaspávaš, oči ti 
len tak klipkajú. Zvládneš to! 
           Kaja Kabátová 9.A 
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 Besné sny 
� Padala som z útesu a pritom som sa pocikala do postele... 

� Snívalo sa mi, že lietam okolo šniciel a pritom som ich vyžieral.  

� Zjavila som sa v obrovskej kúpeľni obloženej svietiacimi červenými 
obkladačkami, boli tam tučniaci a strieľali po mne zo samopalov... 

� Sedela som za stolom a na tanieri som mala mäso, zemiaky, 
slaninku a šunku. Začala som to jesť a slanina otvorila oči, aj so 
šunkou ma začali naháňať a slanina mi odkusla ucho, namočila si 
ho do džúsu a zjedla...  

� Prišli sme do Peacocksu, v strede bola veľká sklenená vitrína 
a v nej plavky za 79 centov... 

� V tom sne mi zazvonil budík, zobudila som sa, išla som na WC, 
zažala svetlo, sadla som si na záchod a začala som čúrať... 
a zrazu som sa naozaj zobudila a zistila som, že celá posteľ je 
mokrá ☺ 

� Utekala som po neznámom sídlisku, prišla som k jednému baráku, 
kde nebývam, a boli tam policajti, ktorí mi povedali, že môj tatino 
skočil z okna a zostal z neho len prášok...   

� Oggy a švábi ma naháňali v bludisku, pričom išli na buldozéri! 

� Babka ma nútila skočiť zo strechy jej domu, ale najhoršie bolo to, 
že som nemohol zomrieť, lenže tie pády ma zakaždým mrzačili. 
A tak ma babka nútila skákať, až kým som sa nerozpadol... 

� Bola som uprostred poľa a bol tam kombajn. Ľahla som si na zem  
zaspala som. Zrazu ten kombajn začal pracovať. Prešiel ma 
a rozdelil ma na 5 častí... 

� Raz sa mi snívalo, že sa mi sníva sen, v ktorom snívam, že spím... 

14 



� Potkol som sa a stále som iba padal a keď som sa zobudil, bol som 
spadnutý na zemi vedľa postele... 

� Naháňal ma obrovský Shrek...   

� Utekala som pred upírom a prišla som do bytu, kde žili párky 
v oblečení... 

� Uniesli ma mimozemšťania, ktorí ma potom ukrižovali... 

� Naháňal ma obrovský hamburger a chcel ma zožrať...   

� Raz som mal sen, že upratujem byt. Ráno sa ma mama pýta, čo 
som v noci robil, keď je celý byt uprataný, a fakt bolo všetko 
upratané, dokonca aj umytá dlážka... 

� So sesternicou sme utekali pred policajtom. Aby sme mu ušli, 
skočili sme z činžiaka. Zastavili sme sa meter nad zemou. Policajt 
skríkol: “Keď ste sa sekli vy, seknem sa aj ja!“ A skočil. Mama ma 
zobudila, že sa zo sna rehocem jak divá sviňa. Bodaj by nie, keď 
pán policajt skončil na zemi ako palacinka! 

� Bola som v našej triede, cez hodinu zaklopala  
na dvere smrtka a naháňala ma po celej triede. 

� Snívalo sa mi, že som zhltol záchod. 

� Môj pes Bady vedel lietať ako Superman, vyletel pri škole do výšky 
a spustil sa a v tom momente sa napichol na zábradlie. 

� Snívalo sa mi, že nám Harry Potter vykráda chladničku a keď som 
ho zbadal, rýchlo zobral paštéku a uletel na metle. 

� Stopoval som medveďa, raz ma zožral, ale potom sa mi to zdalo 
znova, zreval som na medveďa a on sa zmenil na kamión, ktorý 
preváža autá. 

� Veľká mega bublinová guľa ma naháňala, pretože som ju praskla... 
a aj jej kamaráti ju podporovali a naháňali ma. 

            6.B, 8.B, 9.B 
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Pikošky z vyučka ☺ 
 
☺ Učiteľka: „Kto boli Mohykáni?“ 
    Žiak: „Pekní chlapci.“ 

☺ Učiteľka: „Sisa, čo robíš?“ 
    Žiačka: „Suším si oné.“ 

☺ Učiteľka: „Máš starých rodičov?“ 
    Žiak: „Nooo... mal by som mať.“ 

☺ Učiteľka: „Aké boli požiadavky v Žiadostiach slovenského národa?“ 
    Žiak: „Aby boli lepšie plemená.“ 

☺ Učiteľka: „Niektoré podstatné mená majú v genitíve dvojtvary. Napr.  
               „dverí“ a „dvier“. Lukáš, aký dvojtvar má slovo HUSLE? 
    Žiak: „GITARA.“ 

☺ Žiak: „Pančelka, pančelka, môžem ísť odpovedať?“ 
    Učiteľka: „Pani učiteľka ide vysvetľovať nové učivo a pán Včielka tu  
    nie je.“ 

☺ „Pančelka, „JAK“ – to je tá obrovská hnedá chlpatá krava?“ 

☺ „Pančelka, aj čiarka sa ráta za slovo?“ 

☺ „Pančelka, mama šoféruvala a tato ju skúšal, či nepotrebuje okuláre.  
     Pýtal sa jej, či vidí prečítat  značku auta pred nami.  
     A mama že PRED NAMI JE NEJAKÉ AUTO?“ 

☺ Druhé poschodie, prestávka. Dozor má učiteľka angličtiny.  
    Žiak: „Pančelka, nevíte, čo sme si mali donést na výtvarnú?“ 

☺ Žiačka: „Pančelka, neska ste nejaká tichá. Neny vám néčo?“ 
    Učiteľka: „Noo... ešte ste ma nestihli naštvať.“ 

☺ „Pančelka, neska máte nejakú skysnutú náladu.“ 

☺ „Pančelka, Lubo musel íst na záchod, lebo zedol 9 čili-papričék.“ 

☺ „Pančelka, nedáte si čili-papričku?“ 
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Písomkové somariny ☺ 
 

- Ľudia, ktorí vyznávajú rasizmus sú inteligentne zaostalí. Neuvedomujú  
  si, ako sa cíti tá šikanovaná „zver“. 
 
- Čo sa vyrába z ropy? 
- Kondómy. 
 
Nadpis v učebnici: TURČÍN PONIČAN 
Nadpis v zošite šiestaka: TUNIČAN 
 
For Christmas we have some turkey. (Na Vianoce máme moriaka.) 
Preklad v 6.B: NA VIANOCE MÁME TURIAKA. ☺ 
 
This is my mum´s cat. (To je mačka mojej mamy.) 
Preklad v 9.B: TO JE MOJA MAMA. ☺ 
 
Rozhovor  po písomke...  
Eva: „Ja mám všetko dobre.“ 
Paťa: „Ty špina.“ 
 
 

Potrebujeme okuláre ? 
Text v u čebnici:   →  →  →  →  →  →  →  → Žiak pre čítal:  

Sami ste sa odhodlali cestovať. →  →  →  → Samice sa odhalovali... 

Cyrano z Bergeracu  →  →  →  →  →  →  →  Cyrano z Pitburgu 

Pieseň osloví poslucháča... →  →  →  →  → Pieseň oslávi poslucháča... 
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Náš „idol“ Martinka 
 
Farmu hore ponožkami obrátila,  
na farme chaos urobila. 
Super handry nahodila,  
na Lady GaGa sa nám premenila. 
Do demižónu nám naliala,  
svojím výzorom všetkých zaujala. 
 
Naša Martinka – je to modelka z Hollywoodu,  
pretože má strašne rada módu. 
Ráno sa namaľuje  
a štýlový Marián ju obdivuje. 
 
Kleopatra z Turca je späť,  
sexy farmár Marián je jej obeť. 
Martinkin ujo rád ju má,  
zahreší si, pokoktá.  
 
Maľovať sa je jej životný štýl,  
hádať sa s každým vie z plných síl. 
Coolové ponožky nasadí,  
do pohody sa naladí.  
Kydať hnoj jej moc nejde,  
radšej Darinku traktorom prejde. 
 
Rada si kúpi oblečenie, čo sa jej páči,  
Barborka nasadne a vozí sa na tragači. 
Deti rodí, kade chodí,  
no my vieme, že Marián sa k nej na 100% hodí.  
 
Piecka prázdna – mobil sa hľadá,  
Martinka z plných úst obviňuje kameramana. ☺ 

 Miro Rešeta 9.B  
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• Do mojich 6 rokov mi mama vravela „malý diabol“. 
• Samozrejme že moje detstvo neni ako teraz že kysnem v škole 

chodievala som aj von. 
• Jednej chladnej noci, keď vlci vyli a moja maminka s nimi, som 

sa narodil. 
• Môj ujo sa v miernej opitosti snažil chytiť do úst netopiera 

a ráno sme ho našli spať v jarku (netopiera nechytil). 
• Nikdy som nepochopil, ako som sa mohol hrať na Tarzana pod 

ihličnatými strommy. 
• Zranenia som nemala často, ak nepočítam polámané prsty, 

vyvrtnuté členky, monokle, zlomené rebro a rozbité kolená. 
• Vždy sa snažím pomôcť druhým ľuďom v núdzi aj keď nechcú. 
• Skoro každý z mojej rodiny mal prácu, pri ktorej robil len 

s autami. Teda okrem mojej babky, ktorá hrala ping-pong. 
• Mal som a ešte stále mám dvoch rodičov (muž a žena). 
• V budúcnosti by som chcela byť riaditeľkou banky, o čom dosť 

pochybujem. Ale aj tak sa pokúsim rozvíjať svoj talent 
v spievaní naďalej. 

• Neznášal som škôlku. Kvôli učiteľke, ktorá mala na pravom líci 
obrovskú bradavicu. 

• Keď krsná pečie, najviac sa mi páči keď urobíme bordel... 
• V cudzom jazyku sa učím po anglicky. 
• Rodičov som si za posledné roky obľúbila. Najradšej ich mám, 

keď nie sú doma. 
• Niektoré dni neboli až také zábavné ale vždy sme sa pokúšaly 

zabaviť. Smiavali sme sa aj bez príčiny. 
• Každé ráno vstávať sa mi nechce, ale musím niečo vedieť. Veď 

nemôžem byť predsa len tupý! 
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Spomienky 

� Bola som v ZOO. Žirafa mala nádchu, kýchla si a celú ma opľula. 
� Vyliezol som na strom a tam som zaspal. 
� Keď som bola malá, padla som do kotlíka s gulášom a keď som si 

išla umyť ruky do potoka, aj tam som celá padla. 
� Zaspal som na hodine matematiky. 
� Môj otec si zlomil nohu tak, že sa pod ním zlomila stolička a on 

na tú nohu padol. 
� Boli sme v ZOO a so spolužiakom sme robili zle šimpanzovi. Prišla 

učiteľka, postavila sa medzi nás a chytila nás okolo pliec. 
Šimpanz zobral hlinu a šmaril jej ju do tváre. 
� Keď som mala 3 roky, bola som námesačná. Prišla som 

doprostred chodby, stiahla gate a vyčúrala som sa. Ráno išiel 
tato po chodbe, šmykol sa na tom a padol na zadok... 
� Jako malá som scela pohúpat svojho malého brata v kolíske, 

mama to scela odfocit, ale jak došla, už ho vidzela 
rozpleščeného na zemi plakat ☺ 
� Stalo sa to cez prázdniny. Bola som námesačná, zobrala som si 

školskú kabelu a išla som si už odomykať dvere, no v poslednej 
chvíli ma mama chytila a nahnala naspäť do postele... 
� Boli sme v reštaurácii na krevetách, doniesli nám k tomu 

v malých miskách vodu s citrónom na umytie rúk a mama ju hneď 
na začiatku vypila. 
� Bol som v Egypte a ožužlala mi ksicht ťava. 
� Raz som bola námesačná, na chodbe sme mali rybičky, ja som ich 

nakŕmila a dala som im celú krabičku ich jedla. Keď som sa 
zobudila, všetky rybky boli mŕtve. 

    Od 6.B, 8.B a 9.B na hodine sloviny  
20           vymámila nemenovaná vyučujúca ☺ 



ucitElske zadery 
• Viktória, nevzrušuj sa! 
• Aďka, neunikaj. 
• Keď sa postavím, tak to tu bude lietať! 
• Povieme si pár teplých slov. 
• To sú také logistické príklady. 
• Robo, budeš ako medveď – spaľovať zo svojich kalórií. 
• Je to orginálne. 
• To, čo je na tabuli, treba mať na zreteli. 
• Vedieť slovíčka – to je vaša psia povinnosť! 
• Ak sa vám nepáči, tak vám dám adresu ministerstva školstva! 
• Pipenky moje! 
• A ty tiež nie si normálny! 
• Kto má malý, založí si novú stranu. 

 

   Veštba 
V minulom čísle sme priniesli rozhovor s vešticou Tatianou 

a viacerí z vás sa pýtali, prečo nám aj niečo nevyveštila. Tak sme ju 

ešte raz oslovili...  

Prvoaprílová veštba veštice Tatiany: 

Do roku 2012 sa už deťom ani neoplatí učiť, lebo nejaký blbec si 

vymyslel, že bude koniec sveta... Takže vyzerá to tak, že škola 

obrastie silnými pavučinami a bude slúžiť ako útočisko pre 

bezdomovcov... ☺ 
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InkognitoInkognitoInkognitoInkognito     
Vážení žiaci, do éteru vám prinášame novú súťaž Inkognito. Princíp 

je jednoduchý. Inkognito je jeden žiak z druhého stupňa. O žiakovi sú 

na začiatku tri indície, ktoré budú pribúdať na nástenku, ak niekto 

povie nesprávnu odpoveď. Odpovede hláste šéfredaktorke v 9.A. 

Všetko o tejto súťaži bude vyvesené na nástenke ATOMIKU pri 

vstupe do jedálne. Tam sa budú pripisovať aj ďalšie indície. Do 

odpovede treba uviesť aspoň meno a triedu.  

 

Prvé tri indície: 

- chodím na obed 

- som hlučný 

- polievam kvety na chodbe 

                                              

                                                                  

   

               Vaša šéfredaktorka Klaudia 9.A 

 
 
 
 
 
 

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

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

.................................... 
 
Do kupónu napíš svoje meno a priezvisko, 
triedu a predmet, z ktorého sa chceš uliať :-) 
Tento kupón platí do 30. júna 2011 
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1. Kupón odovzdáš,  
    až keď ťa vyvolajú. 
    Slušným spôsobom! 
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! 



Blonďavé ftipy 
 

Blondínka dáva inej blondínke hádanku: 
- Má to štyri nohy,  je to chlpaté, má to chvost... 
- To je pes! 
- Ešte som nedopovedala! A šteká to! 
- Aha... tak to neviem! 

Stretnú sa dve blondínky a jedna hovorí: 
"Včera, keď sa vypol prúd, ostala som tri hodiny zaseknutá vo výťahu!" 
"To je nič! Ja som zasa tri hodiny stála na pohyblivých schodoch!“ 

Stretnú sa dve blondínky:  
- Robila som skúšky na vodičák, ale nedostala som ho. 
- A to už prečo? 
- Jak som jazdila, tak som bola pred kruhovým objazdom  
  a tam bola napísaná 30. Tak som ten kruháč obišla 30-krát. 
- Počúvaj, a počítala si správne? 
 
- Viete, ako zabavíte blondínku na celý deň? 
- Postavíte ju k zrkadlu a poviete jej, nech hrá kameň – papier – nožnice, až kým 
nevyhrá. 

Blondínka príde do nemeckého supermarketu a pýta sa: 
„Prosím vás, máte tu baterky?“ 
Predavač na to: „Wie bitte?“ 
Blondínka: „Nie vybité, ty debo!“ 

- Prečo blondínky nosia krátke rukávy? 
- Aby videli, kde sa im zohýba ruka. 
 
A ešte jeden... síce nie je o blondínkach, ale zato je pravdivý ☺ 

Riaditeľ ZOO sa pýta nového zamestnanca: 
- A viete kŕmiť divé zvery? 
- Akoby nie, veď 15 rokov som robil v školskej kuchyni.                           23 



 

 

 

 

 

 

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

      1. 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 

30. 31.      
 

 

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

  1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 

27. 28. 29. vysvečko hurá, prááázdniny!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Už tradične vám prinášame tento špeciálny kalendár. 
Postupne vyškrtávajte dni, aby ste si mohli vychutnávať, 
ako sa blíži koniec školského roka. Prajeme vám krásne a 
dlhé prázdniny!!!                           VAŠA REDAKCIA            


