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Pár slov z redakcie 
 
Milí čitatelia! :-) 

Redakcia Atomiku vás víta v novom roku 2012 a želáme vám veľa 
zdravia, šťastia a lásky.  

V tomto vydaní sa dočítate o múdrych hlavách  aj o tohtoročnom 
„lyžáku“. Budú tu uverejnené básnické výtvory našich žiakov a slohové 
hovadinky. Prečítate si aj článok o skratkách, ktoré sa používajú na 
internete. Toto číslo neobídu ani pikošky z vyučka, zlepšováky, vtipy. Po 
dlhoročnej prestávke nastal aj comeback „TV Čum“.  

A samozrejme, nakoniec tu bude najviac očakávaný KUPÓN ;-) 
                        Vaša Amúš  
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Pátranie v kalendári 
„Pančelka, to aj ozaj existuje? Takéto smíšne meno aj nékomu 

dajú? Kuknem ešče do kalendára a napíšem do Atomiku.“  

Takže: 
Filoména, Malvína, Ernest, Gejza, Alfonz, Dezider, Perla, Etela, Albín, 
Hugo, Izidor, Ervín, Hermína, Pankrác, Servác, Bonifác, Svetozár, 
Gizela, Gertrúda, Oxana, Medard, Alojz, Prokop, Ignác, Hortenzia, 
Ctibor, Eugénia, Cyprián, Brigita, Sergej, Demeter, Félix, Radúz, 
Hilda, Severín, Elvíra, Ferdinand, Jerguš, Oleg, Jolana, Móric, 
Vendelín, Ambróz, Víťazoslav... ☺  Dobré, ne? 
               Marcel 9.A 
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Múdre hlavy 
 

Olympiáda milovníkov 

dejepisu 
(školské kolo) 

6. ročník    7. ročník 
1. Kristína Kováčová  6.A   1. Nikola Sabová  7.A 
2. Tamara Moravcová  6.B   2. Hana Gubrická  7.A     
3. Miroslava Pelecová  6.A   3. Šimon Šefčík  7.B 
 

8. ročník 
1. Lucia Morvayová  8.A 
 

9. ročník 
1. Oliver Lukačovič  9.B 
2. Peter Galbavý  9.A 
3. Peter Čmilanský  9.A 

 
 

 

Olympiáda zo sloviny 
(školské kolo) 

 
1. Michaela Hlavačková  9.B 
2. Peter Galbavý  9.A 
3. Lucia Morvayová  8.A 
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olympiáda z angliny 
školské kolo 

kategória 1A   kategória  1B 
1. Lucia Morvayová  8.A    1. Lucia Sláviková  7.A 
2. Viktória Planetová  8.A 
3. Petra Sokolovská  8.A 
 

Geografická olympiáda 
 

Na obvodnom kole nás úspešne reprezentovali: 
 
1. Patrik Kralovič  9.B 
2. Petra Jurišová  5.A 

 
 
 

 

olympiáda z matiky 
obvodné kolo 

 
Petra Jurišová  5.A 

 

Pytagoriáda 
školské kolo 

 
 
5. ročník – Pavlína Belavá  5.A 
6. ročník – Dalibor Drgoň  6.A 
7. ročník – Juraj Partl  7.A 
8. ročník – Petra Sokolovská  8.A 
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Interview s lyziarmi 
Martin V. 

- Ako dlho sa ti sušila čiapka? (vedia len zúčastnení :D) 
- Asi 2 dni, lebo nám nešiel radiátor...  

(no, Martinko, my sme si všimli, že sa sušila celý týždeň ☺) 
 
- Koľkokrát si spadol z lyží ? 
- Asi 4-krát. 

(tvoji kolegovia tvrdili, že asi 7-násobne viac)  
 

Šimon K. 

- Ako sa ti páčilo na chate? 
- Páčilo sa mi tam..(DISKOTEJŠN) 
 
- Chutila ti strava ? 
- Ani nie.. :D ... a hlavne „chlebík pre   
  prasiatka a čajík z plavárne“ :D 

 

Lukáš Z. 

- Ako si vnímal „črevný vírus“ na chate? 
- Bez komentára. 
 (vieme si ten komentár predstaviť) 
 
- A čo povieš na svah? 
- Páčil sa mi ☺ 
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Martin Š. 
- Ako sa ti páčilo nosenie lyží na svah? 
- V pohode, ale trošku únavné to bolo... 

- Aké dojmy si mal z izby, v ktorej si býval? 
- Dalo sa tam spať (občas)... ☺ 

Lucia S. 

- Baví ťa lyžovanie? 
- Celkom áno ;)  

- Ako hodnotíš výcvik p. riaditeľky a Zorana, ktorí mali na  
  starosti totálnych začiatočníkov? 
- Naučili nás veľmi dobre lyžovať. 

pán učiteľ Matúšek ☺ :-* 

- Ako sa vám páčila lyžovačka s tohtoročnými siedmakmi? 
 - Hmm, dobre... o čo ste boli slušnejší, o to ste boli drevenejší. 

- V čom bol tohtoročný kurz iný ako ostatné? 
 - Že ste sa všetci dos**** 
 
Ďakujeme za rozhovor... 
          Amúš a Simuš 
 
 
 
A ešte vtip (alebo skutočnosť?) 

Lyžiar v plnej výbave letí dolu svahom. Trafí kameň, spadne a 
brutálne sa rozbije. Nohavice roztrhané, palice ohnuté, lyže na 
triesky, tvár krvavá. Vstane, otrasie sa, pozrie sa hore na svah a 
povie: „Aj tak lepšie ako sedieť v škole!!!“     
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Lááááska 
(alebo trocha poézie nikoho nezabije) 

 

Najkrajší cit 

Láska nie je žiaden hriech, 
cez slzy vidíš smiech. 

Keď človek hladí dieťa, 
jediné, čo cíti, je neha. 

 
Najkrajší cit v živote, 

keď matka dcéru miluje. 
Slzy ronia synovia, 

keď zomierajú otcovia. 
 

Láska – to je zázrak sveta, 
bez nej sa žiť skrátka nedá. 

Ten, kto nevie milovať, 
na samotu bude zomierať. 

Vika 7.A 

Synček 

Keď raz budem veľký tato,  
dieťa bude moje zlato. 

Budem hladiť jeho vlásky, 
užívať si kopu lásky. 

 
Hrať sa s ním chcem vo dne, v noci, 

chcem mu byť vždy na pomoci. 
Ublížiť mu – to by bol hriech. 

Chcem počúvať len jeho smiech. 
 

Keď budem mať synov desať, 
budem musieť plienky vešať. 

Oni za to milovanie 
neofrflú vysávanie. 

     Ľuboš 7.A 
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Láska 
 

Láska je život, 
láska je smiech, 
ktorého na svete 
už veľa niet. 

  
Každý z nás 
ju raz prežije, 
svoju veľkú rodinu 
milovať bude. 

 
Deti ľúbia rodičov, 
rodičia zas deti, 
hladia ich po tvári  
ako vietor kvety. 

 
Sima 7.A 

 

 

 

Dar 

 
Láska je dar, ktorý spadol z neba, 
nájde si raz aj teba. 
Veľa ľudí na ňu zabudne, 
lásky a šťastia hneď ubudne. 

Neboj sa, 
že ťa niekto nemá rád, 
radšej začni lásku 
čo najskôr rozdávať. 

Mať rád, 
to môže aj kamarát, 
láska obklopuje celý svet, 
začni ju rozdávať aj ty, 
teraz a hneď. 

 
anonym zo 7.A 
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• Uši ako japonské lietadlové lode sa plieskajú o jeho 
trojuholníkovú hlavu pri každom pohybe. 

• V šatni sa zvyčajne jeho naolejované telo vlní v rytme tanga. 
• Je to vyslúžilí plavec, bol veľmi dobrý, ale musel skončiť kvôli 

plaveckej federácii, mal blany medzi prstami (pravdivý príbeh). 
• Keby sa jeho účes dal do kaderníckeho časopisu mal by názov 

„ako vstaneš tak ideš“. 
• Je veľmi aktívny, dať mu gumidžús boli by to strati ako po 

atómovke. 
• V siedmej triede vihral diplom trapák roka za svoje nezmyselné 

vtipi. 
• Zo začiatku mu tréner dával prezívky záchodový pavúk, drevák, 

funebrák a podobne. 
• Má rodinu na Orave často tam chodí na víkend, keď sa odtiaľ 

vráti správa sa ako sedlák. 
• Jeho nosisko mi pripomína ropovodné koleno. Pred asi dvoma 

mesiacmi mu na ňom vyrástol taký „beďár“, že sa ho nemohol 
zbaviť. Vytláčal ho všetkími spôsobmi od prstov až po 
konbynačky. 

• Vlasy mal dosť čudne usporiadané, teda až do siedmej triedy, 
kedy sa mu začali formovať do tvaru mikrofónu. Dosť veľkého 
mikrofónu. 

• Má v ušiach toľko ušného mazu, že by mohol predávať sviečky. 
• Občas sa jej vyhodia na tváry pupáky a tie si rada rozškrabuje 

a potom vyzerá ako keby ju bili. 
• Jeho smradľavé ponožky, ktoré sú pohádzané na kvetinách 

v izbe, sa tam vynímajú ako salónky na vianočnom stromčeku. Aj 
preto sa mu s mamou sem-tam smejeme, že hnije. 

• Príde domov, namiesto pozdravu na mňa zavrčí jak vlčák Adam 
z tretieho. 
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• Do školy stále nosí nejaké sladkosti. Určite jej raz budú 
pribúdať kontinenty na jej zadných pologuliach. 

• Jeho chôdza pripomína rappera z drsnej štvrte skríženého 
s postihnutým nosorožcom. 

• Uši má ako DIGI satelity, no signál mu ruší neidentifikovateľná 
žltá hmota. 

• Má veľa chlpov, je chlpatý ako orangutan v bratislavskej ZOO. 
• Počúva pesničky, po ktorých by aj hluchonemý maly traumu na 

celý život. 
• Keď sa pozriete na brucho, budete si myslieť, že mal 

autonehodu a pneumatika mu zostala zapichnutá v bruchu. 
• Keď je moja sestra nasr***, z nosa jej ide dym. 
• Okolo očí má bradavice, vyzerá to, ako keby mal tam nalepený 

mak zo sekundovým lepidlom. 
• Má na pokožke fľaky a to vyzerá, akoby ho ovracal jeleň 

a zvratky sa na niektoré miesta na jeho tele nedostali. 
• Jeho uši sú akoby ho za ne zahákli za auto a ťahali cez celú 

Trnavu. 
• Jeho špicatý nos pripomína hrot šípu ktorý mu zo zadu strelil 

niekto do hlavy a vyšiel mu vpredu na tvári. 
• Jeho najobľúbenejším zlozvykom je špáranie sa v nose, všetci 

mu hovoria, nech s tým prestane, lebo si nakoniec vyšpára 
mozog. 

• Keď má vypité, nohy jej idú do eska. 
• Keď nemá náladu, správa sa ako červotoč. 
• O svoje telo sa stará, každý večer urobí aspoň 50 brušákov na 

psychotesty. 
• To bude asi všetko, pretože viac hlúpostí ma nenapadá. 

 
Tradičné upozornenie: 
 

Pozor! Slohové hovadinky sme uviedli aj s pravopisnými chybami! 
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Skratky na internete 

 
 

OMG  – Oh, My God!    – Ó, môj bože! 
LOL  – Lot of Laugh    – veľa smiechu 
PAW  – Parents Are Watching – rodičia sa pozerajú 
ROFL – Rolling on Floor   – váľam sa po zemi od smiechu 
BTW   – By the Way    – mimochodom 
SRY  – Sorry     – prepáč 
SEC   – Second     – počkaj sekundu 
THX,THS – Thanks     – ďakujem 
w8   – Wait     – počkaj 
ILU   – I Love You    – ľúbim ťa 
CG   – Congratulation   – blahoželám 
4U  – For You     – pre teba 
 
HOAX  

- šírenie poplašných, nebezpečných a zbytočných reťazových správ 
- ak správa obsahuje výzvu k hromadnému rozposielaniu na ďalšie 

adresy, je to veľmi pravdepodobne HOAX 
- dôvodom je väčšinou snaha zabaviť sa 
- niekedy je možné takýmto spôsobom získať veľa e-mailových 

adries 
- známe HOAXY: varovanie pred počítačovým vírusom, dievčatko 

s popáleninami, pangasius, antiperspirant spôsobuje rakovinu... 
 

PHISHING 
- je druh internetového podvodu, ktorým sa podvodníci snažia 

z používateľov internetového bankovníctva získať prístupové údaje 
k účtom a zneužiť ich pre svoje obohacovanie 

- na získanie týchto dôverných informácií používajú podvodné maily, 
ktoré na prvý pohľad vyzerajú, že sú odoslané priamo z banky 
a snažia sa presvedčiť používateľa, aby klikol na odkaz 

 
PODVODNÁ LOTÉRIA 

- ľuďom sú odoslané e-maily s oznámením o výhre vysokej sumy 
- výherca musí zaplatiť a po zaplatení je žiadaný ďalší poplatok 
- poplatky budú žiadané až dovtedy, kým používateľ bude ochotný 

platiť 
                                                                                                         Vika       
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Letopisy športovca 
 
Vy ho možno nepoznáte, ale všetci z našej triedy 

vedia, že keď sú počuť otrasy zeme a keď sa nadvihujú 
lavice, vtedy treba svoje desiate rýchlo poschovávať do 
trezorov na zips a tváriť sa, že ste o jedle dnes ani 
nepočuli. To jediné vám pomôže.  
 Porozprávam vám o chlapcovi, čo má viacej žalúdkov ako krava, 
o chlapcovi, ktorý je za kúsok rezňa schopný vymeniť vlastnú mamu, 
a ktorý vždy statočne doje každé sústo. 
      Je veľmi usilovný. Usilovne nabral neuveriteľných 100 kg a tým 
vyhráva cenu ťažkej váhy na tejto škole. Predbehnúť a ohroziť ho 
môže len pár nemenovaných členov učiteľského zboru. Spomenula by 
som aj jeho miery, ale nechcem vás vyšokovať. Vždy, keď zazvoní na 
veľkú – obedovú prestávku, vybehne sťa jeleň, preskáče všetky 
schody, obehne prváčikov a vezme si tácku. Milo, vyzývavo, priam 
eroticky pozrie na kuchárku a nežnými slovami, s podtónom smrteľnej 
vážnosti vysloví najtajnejšie a najvytúženejšie slová svojho života: 
„Chcem duplu!“ Kuchárka ho vždy spozná, veď je to najväčší žrút na 
škole. Neskôr po obede pozerá smutne na rady schodov, ktoré ho 
delia od cieľa. Plný elánu a odhodlania sa vydáva na strastiplný výstup 
do 9.A. Keď si už myslí, že je so silami v koncoch, nájde v tom treťom 
žalúdku ešte pár zemiakov z obeda a chytí druhý dych. Po obede jeho 
výzor pripomína slona, no odchyt zveri je v priestoroch školy 
vylúčený.  
 Ak neberieme do úvahy jeho váhu, vyjadrovanie a pár iných vecí,  
je to vcelku milý a vtipný chlapec. Je tiež trošku rozmaznaný... ehm... 
trošku viac. Ale aj tak ho má veľa ľudí rado. Predovšetkým jeho 
rodičia a starí rodičia ( no nepočítam jeho babku, pretože tá z neho 
nie je dvakrát nadšená),  ale má tiež veľa dobrých kamarátov, ktorí 
ho majú radi.  
 Buďte smutní, že ho nepoznáte, ale tiež šťastní, lebo nemáte 
také kŕče v bruchu ako my.  

 Nika 9.A 
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Pikošky z vyučka 
Učiteľka: „Čo vieš o mestskej polícii?“ 
Žiak: „Majú právo na rozdávanie papúč.“ 
 
Učiteľka: „Neposúvaj tú lavicu stále dopredu.“ 
Žiak: „To né já, to moje brucho, ked sa nadýchnem.“ 
 
Učitelka: „Vedci zistili, že orgány, ktoré človek nepoužíva, sa zmenšujú.“ 
Žiak: „Tak to mne zmizne mozek!“ 
 
Učiteľka: „Rodinné prídavky na jedno dieťa sú 22 eur.“ 
Žiak: „Na deň?“ 
 
Učiteľka: „Na polročnú previerku si sa asi bohvieako neučila. Prečo si ju  
                napísala tak hrozne?“ 
Žiačka: „Nevím. Ale učila som sa, ty kokso.“ 
 
9.A - dialóg v prvej lavici počas písomky:  
- Víš to? 
- Né. 
- A tipuješ to? 
- Šak a čo mám robit? 
 

 

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

máloktorí    →  →  →  →  →  →  →  →  → motokáry 

takto Kekule vyriešil  →  →  →  →  →  → tatko Kukele vyriešil 

jeden za všetkých    →  →  →  →  →  → →   jeden za jedného 

poľovačka   →  →  →  →  →  →  →  →  →   lyžovačka 
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HÁDANKY 
 
1. Je krásny slnečný deň. Tri mačky si vyšli na výlet a na hlave majú   
    dáždniky. Prvá má na dáždniku veľkú dieru... druhá má na ňom  
    stredne veľkú dieru... a tretia veľmi malú ... ktorá zmokne ako prvá ???  

2. Je to žlté a keď to dopadne, zamňauká. Čo je to? 

3. George Bush to má krátke. 
    Bill Clinton to má priemerne dlhé. 
    Herec Arnold Schwarzenegger  to má dlhé. 
    Speváčka Madonna to nemá. 
    Pápež Benedikt XVI. to síce má, ale nepoužíva to. 
    Čo je to? 

4. Je to žlté, oranžové, modré, zelené, skrátka je to hocijakej farby. Má to   
    diery a dokáže to nosiť vodu. Čo je to? 

5. Čo urobíš na vysokom strome, ak máš v ruke pušku, v ktorej je jeden  
    náboj a pod tebou sú 2 pumy, 1 medveď , 1 jaguár  a 1 lev? 

6. Ak máš 2 zápalky a pridáš k nim ešte 3, ako z nich vytvoríš číslo 8 ? 

7. Na svete sú teraz rôzne súťaže v jedení. Ľudia jedia a jedia. 
    Koľko vajíčok zješ nalačno? 

8. Čierna – biela – čierna – biela – čierna – biela – čo je to? 

9. Koľko neandertálcov je potrebných na výmenu žiarovky? 

10. ja: donútim ťa povedať ŽLTÁ 
      ty: NIE 
      ja: povedz 3 značky áut 
      ty: napr. audi, renault, volvo..... 
      ja: 3 geometrické útvary 
      ty: napr. trojuholník, štvorec, kruh... 
      ja: povedz farby našej vlajky 
      ty: biela, modrá, červená 
      ja: vidíš, donútil som ťa povedať červená 
      ty: veď ale ty si hovoril ŽLTÁ!!!              (riešenia nájdeš na s. 18) 
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Zlepšováky ☺ 
Aké údaje by deviataci pridali do informačných letákov 
o elektrospotrebičoch? 

Mikrovlnka: 
• hlasitosť cinknutia 
• trieda účinnosti točenia taniera 

Televízor: 
• množstvo plazmy v litroch 
• počet mravcov pri zrnení obrazovky 

Chladnička: 
• sila pricucnutia dverí 
• dĺžka cencúľov v mrazničke 

Fén: 
• počet usušených vlasov za minútu 

Mixér: 
• vzdialenosť vyprsknutia tekutiny 

 
A aké nové funkcie by sa im páčili? 
 

• práčka, keďdoperie, zakričí: „Už som!“ 
• mikrovlnka by hrala hudbu pri otvorení dverí 
• elektrický varič by mal mať 5-stupňovú prehadzovačku 
• notebook by nahlas kričal: „Som vybitý!“ 
• chladnička by mala poistku proti nočnému vyžieraniu (po 22:00 

by sa automaticky zamkla)  - ale len pre rodičov ☺ 
• vysávač, keby povysával niečo nevhodné (napr. škrečka), vypľul 

by to späť 
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Televízia ČUM      

                    Pr      gRaM 
07:45  Len blázni sa ponáh ľajú   
Ranný zhon pri skrinkách, všetci sa 
,,ponáhľajú“ do triedy... (ranné správy) 
 
08:00  Oko dravca   
Telocvikár svojimi belasými očami 
hypnotizuje žiačky (romantická 
komédia) 
 
09:00  Hlas ČeskoSlovenska   
Ktorá trieda najsilnejšie zavýja na 
hudobnej výchove? (súťaž) 
 
09:40  Večný príbeh   
Otrepané výhovorky (komédia) 
 
10:30  Smrtonosná zbra ň  
Zlomky, percentá a malá násobilka 
v akcii (triler) 
 
11:55  Kosti   
Záhady prírodopisného kabinetu 
(mysteriózny seriál) 
 
12:20  Súdna sie ň  
Naživo z riaditeľne (reality show) 
 
12:40  Bez servítky   
Krutá realita v školskej jedálni 
(dokument) 
 
13:00  N.C.I.S. 
Námorný vyšetrovací úrad si brúsi 
zuby na vytopené školské WC 
 
14:00  Parti čka 
V zborovni sa už schádzajú učitelia  na 
klasifikačnú poradu (dráma) 
 
16:40  Pošta pre teba   
V schránke čaká napomienka za 
prospech (skutočný príbeh)              17 
 
 

 
18:10  Hádaj, kto nás pozval? 
Rodič vysloví túto vetu, dieťaťu 
zamrzne úsmev na tvári – chystá sa 
návšteva riaditeľne (psychotriler) 
 
20:15  Špeciálne komando  
Učiteľky na stope záškolákom 
(akčné sci-fi) 
 
21:35  Bez stopy   
Záhadné miznutie žiackych knižiek 
(mysteriózna dráma) 
 
22:50  Smotánka   
To najlepšie zo zákulisia školy 
(bulvárne klebety) 
 
23:20  Myšlienky zlo činca   
(nočná talkshow školskej 
psychologičky)  
 
00:15  Umenie kradnú ť  
Špeciálne schopnosti slovenských 
politikov (akčný triler) 
 
01:40  Ordinácia v ružovej záhrade   
Príbeh zubára s chlpatou hruďou 
(horor, nevhodné do 18 rokov) 
 



 

RIEŠENIA HÁDANIEK 
 
1. Žiadna, veď je slnečný deň. 
2. Môže to byť čokoľvek, ale musí to byť žlté a dopadnúť na mačku. 
3. Priezvisko ☺. 
4. Špongia. 
5. Zastrelím leva, obujem pumy, sadnem do jaguára a zrazím   
    medveďa. 
6.  Rímska číslica Vlll. 
7. Len jedno, pretože tie ostatné už nebudú nalačno. 
8. Tučniak robí kotrmelce. 
9. Žiadny, v praveku neboli žiarovky. 
10. Varovanie k poslednému chytáku... Na rodičov zásadne 
nepoužívajte večer, inak sa vám môže stať to, čo mne. 
Mama: Ale veď ty si povedala ŽLTÁ! 
Ja: Hahaa!! 
Mama: No fasa!! Už aj spať! 
Ja:   :P                                                           Michaela Hlavačková 9.B 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

    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. 
                                                             18 

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! 



vtipy  
- Čo je najväčšia opatrnosť?  
- Keď slimák brzdí v zákrute. 

- Aký je rozdiel medzi múdrou blondínkou a Yetim?  
- Yetiho už vraj videli. 

- Prečo blondínka dáva tenisky do klietky?  
- Aby jej neutiekla puma. 

Chlapec s oteckom stoja pred horiacim domom a po chvíli sa synček 
spýta otecka:  
- Ocko, a nebude tá praženica už hotová? 
 
Ide blondína po diaľnici a z rádia počuje:  
"Pozor všetkým na diaľnici! Na päťdesiatom kilometri ide nejaký 
šialenec v protismere!"  
Blondína sa pozrie z okna a zhrozí sa:  
"Čo jeden... všetci!"  

Traja králi sa prídu pozrieť do Betlehema na jezuliatko. Ako ho tak 
obzerajú,  jeden z nich vraví:  
- Jezišikriste, ten je ale krásny.  
Jozef sa buchne po čele a vraví Márii:  
- Vidíš, to je meno, a nie Hugo!  

Profesor sa pýta žiaka:  
- Sprechen sie deutsch?  
Žiak odpovie:  
- Tak trochen.  

Príde Anča k doktorovi a ten jej hovorí:  
- No, Anča, zdáš sa mi nejaká zakrpatená.  
- Prečo, pán doktor?  
- Pretože pri tvojej váhe by si mala merať štyri metre. 

Kiko:) 
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relax 
 
 
- Ako za cenu jedného poukazu na dovolenku môže relaxovať celá škola? 
- Poukaz sa daruje riaditeľke! 
 
Učiteľka hovorí žiakom:  
- Ako vidíte, žiaci, vonku nám krásne sneží, čo keby sme začali s guľovaním? 
- Áno, áno! - kričia deti. 
- No dobre... k tabuli príde Grambličková! 
 
Príde podnapitý študent na skúšku z chémie.  
Vytiahne si otázku: Rozdelenie sacharidov.  
Sadne si a napíše "kryštálový a práškový" a odovzdá profesorke. 
Tá mu na to povie: 
- Keď napíšete ešte jedno blbšie rozdelenie, tak urobíte skúšku. 
Študent si sadne a napíše "vanilkový a škoricový". 
 
 

a nabudúce... 
       atomik v trnafcine !!! 
 
 
                        

 


