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CHVÍĽKA POÉZIE...  

       ...NIKOHO NEZABIJE  
Blcha 

Blcha, blška, blšička, 

zaspievaj mi len trošička. 

Ten tvoj hlas je dobrý, 

si lepšia než Juraj Mokrý.  

 

Uč sa ešte trošku noty, 

potom preletíš šíre svety. 

Ešte ani chrúmať chrumky Jano nezačal, 

a ten hlasný zvuk z reproduktorov mu 

skoro bubienok popraskal. 

Roman Planeta, 7.B     
       DIKTÁT 
 

       Dvadsiateho februára 

       nemal som svoj deň, 

       písali sme v škole diktát, 

       zlostil som sa preň. 

 

       Samé slová, čiarky, íčka, 

       najmenej sto viet. 

       Na nič som si nespomenul, 

       mal som okno ako svet. 

 

       Z ôsmich minút každú trpím, 

       asi to už vzdám. 

       Radšej som sa mohol učiť, 

       trojité ja nervy mám. 

 

       Potom mi to v hlave zaplo, 

       nie som v tom ja sám. 

       Na Zemi je takých detí, 

       nejako to dám. 

 

          Jakub Petrík, 7.B 



 
 

Milí čitatelkovia ! 

 

Keďže už je ten druhý polrok a všetci sme sa úspešne do neho preotročili, tak sa aj 

patrí vydať nové číslo Atomiku. Naša ďalšia super témička do tohto aprílového 

úvodníka je – hjdcvjxcn jdnvujdnmk vfmdkdjn! 

Táto téma je pre nás veľmi dôležitá, pretože hfjgnckjhgjkjxklcjgiufhbisjg hifudhksjfnjk 

hnfkmfknfnisnf hfidnfjknifhkfeihdihfuihfjj a potrebujete fhjsnkjsnkfn. Udržuje vám skvelé 

známky po celý rok a hjmfkljfmldgkgm!!! Neviem, či ešte vydáme nejaké to číselko 

Atomiku v tomto školskom roku, tak dkjfndfhu isfmsimcifuji smijiudhjjd. A pre istotu 

fndfkgjnuidjgigdidhugmgh hdjfhkjdfdji udfhiuhfkh diuhfinfh! :)  Vôbec netuším,  či fhdfhdkj 

ihgidhgidigjdgdihgjogjghgdjgod. Ale ne, fakt neviem, či vydáme nejaké číslo, tak sa radšej 

rozlúčim a prajem vám dsfhksfhks hifhsknjf nklfnslfn.  

Mehehehe :D :D :D  

Pekné prázdniny! 

hkhfkshfkfmi nfsnfkshfk hfis :)) 

  (robím si srandu – vaša redakcia) 

 

 

 

 

Text  v u čebnici:     → →  →  →  →  →  →  Žiak pre čítal:  

dravé vtáky  → → → → → → → → → → →  drevené vtáky 

preteky v behu  → → → → → → → → → →  fretky v behu 

kuracie chrbty  → → → → → → → → → →  kuracie choboty 

rozprávkové motívy   → → → → → → → →  rozprávkové mŕtvoly 

vymýšľala teórie  → → → → → → → → →  vymýšľala terórie 

v útulnej chatke → → → → → → → → → → v úchylnej chatke 

na koralovom ostrove → → → → → → → →  na Karolovom ostrove 

keď sa narodí dieťa, zasadí sa strom  → → → → → → → → → → → → 

→ → → → → → → → → → →  keď sa narodí dieťa, zasadí sa na strom     

 



Interview... 
...s pani učiteľkou Čeligovou 

 
Prečo ste sa rozhodli práve pre geografiu?  
    Rada cestujem a spoznávam zaujímavosti. 

Máte domáceho miláčika? 
    Nie, ak nerátam manžela a syna. 

Rada dávate písomky? 
    Nie.  

Ste na  humor? 
    Áno, rada sa smejem. 

Máte vodičák? 
    Áno. 

Snowboardujete alebo lyžujete? 
    Nie. 

Chodíte k moru? 
    Nie, mám radšej hory. 

Máte rada 5.B ? 
    Áno :) 

Chodíte do McDonaldu? 
    V žiadnom prípade, nechutí mi táto úprava jedla. 

Stal sa vám nejaký školský trapas? 
    Neviem o tom. 

      Ďakujeme za rozhovor :) 
               
                Tes, Paťuš a Sima  
 
 



 

 

 

 

• Narodil som sa v nemocnici vo Spišskej Novej Vsi. Ja som sa prvýkrát usmial 
až vtedy, keď som uvidel doktorové vypučené oči. 

• Dúfam, že mladosť nezabijem iba učením a ešte niekoľkým ľuďom poriadne 
znepríjemním život. 

• Toto je podľa mňa najlepší učiteľ z toľkých učiteliek, keďže je tu na škole 
sám učiteľ muž. 

• Keď som mal šesť rokov, narodila sa my sestrička Simonka. Ako starší brat 
som ju naučil narábať zo šrobovákom. 

• Tatko má aj svojské diéty - celý deň hladuje a večer zje všetko, čo nezje 
jeho. 

• Bola pokojná decembrová noc, tri hodiny ráno, keď som konečne vyliezol z 
akejsi diery, kde som bol zavretý deväť mesiacov. 

• Ovládam nemecký jazyk ešte menej ako pasívne. 
• Keď som mala asi dva mesiace, jedna pani sa zhrozene opýtala mamy, čím 

ma kŕmia. Tá sa nahnevala a odvrkla, že paštékovým chlebom. 
• Paťo, to je expert, v škole mu hovoria Hrča, doma Junior, a ja ho volám 

Hlava (aj keď neviem prečo).  
• Myslím si, že je dobré narodiť sa v obyčajnom dni a nie napríklad na sviatok 

práce. Pretože keby som sa narodil na sviatok práce, mohli by niektorí odo 
mňa očakávať pracovné nadanie a podobne. 

• Stále som bol od blata a podobných gebuzín. 
• Tú najväčšiu háveď zo školy dali do jednej triedy, našej céčky. 
• Keď ma priniesli domov, vedel o mojom narodení celý panelák. Pohľad na 

natešené bezzubé babky a unudených dedkov, čo ma ťahali za líčko, 
neprospieval môjmu spánku. 

• Dodržiavam zásadu: škola je inštitúcia, kde za minimálnu dobu maximálne 
zblbneš. 

• V našej triede sa už toho stalo veľa od zlomenín, podvrtnutí, narazení až po 
rozbité tabule, okná, lampi, skrine, kvetináče... a tak. Ale všetko to boli 
náhody ☺ (možno) 

• V našej triede nájdete všetko od metalistov, punkerov, metrosexuálov, 
akčných hip-hoperov, technofilov až po neutrálnich. 

 
 



• K chalúpke vedie úzka odhrabaná cestička ako Jankova ručička.  
• Odtiaľ mám veľa zážitkov. Napríklad: skoro som sa utopila, zachránil ma 

pes, hodila som mačku do záchoda, kúsala som všetky deti. 
• Po celej tvári má bodky, ako keby si na nej muchy urobili veľkú potrebu. 
• Hlavu má ako glóbus a vlasy po nej rozhádzané ako Japonsko po zemetrasení 

9. stupňa. 
• V našej škole mám najradšej, keď zvoní zvonček na prestávku. To je 

nádherný zvuk. 
• Sestra má elegantnú chôdzu v štýle "smer kadibúdka". 
• Keby náhodou niekto chcel zadarmo môjho brata, kľudne sa ozvite. 
• Jeho spôsob vyjadrovania je sedlácky. Už len chýba, aby bol sexuálny 

deviant alebo bankový lupič. 
• Na neforemnom nose mu visia okuliare moderného tvaru z čias socialistickej 

republiky. 
• Keď ho stretnete na ulici, začudujete sa, odkiaľ sa v Trnave vzali slony. 
• Má takú guľatú postavu, že vyzerá ako snehuliak bez hlavy. 
• Jej krásne oči pripomínajú zdochnuté muchy. 
• Čo sa týka športu, je to proste talent. Zo začiatku nevedel any utekať, ale 

teraz patrí medzi elitu. Zo začiatku mu tréner dával prezývky záchodový 
pavúk, drevák, funebrák a podobne. 

• Keby som mal porovnať jeho nos s nejakým orgánom, tak by som si vybral 
tenké črevo. 

• Žltokrásna sýkorka leží na strome a pozerá na oblasť a je taká prekvapená. 
• V potoke je múr, ktorý sa nedá s nimi chodiť.  
• Na stromoch bola krásna snežná fujavica. 
• Chcel by som ísť na strednú cyklistickú školu odbor kuchár. 
• Za maskou milej a obetavej babičky sa totiž skrýva Satanova pravá ruka. 
• Ďedko je zabavny. Hraly sme sa na doktorov a na chirurgov a on ma išiel 

operovať s nožom a vidličkou on to robyl akože, ale naozaj a ja som stoho 
omdlel. Toto je charakteristyka stareho otca. 

 
 
Tradičné upozornenie: 

Pozor! Slohové hovadinky sme uviedli aj s pravopisnými chybami! 

 

 



--- Objavili sme v archíve --- 
V školskom roku 2002/2003, teda presne pred 10 rokmi,  

napísala túto paródiu Regina Palušná. Vtedy bola ôsmačka. 

Dnes má 23 rokov a patrí k najlepším slovenským basketbalistkám. 

 

Snehulienka a sedem trpaslíkov  

 Bola raz jedna kráľovná a tej sa narodila dcéra. Pleť mala bielu ako sneh, pery 

namodralé a bola pehavá ako Fantozziho dcéra.  Nazvali ju Snehulienka.  

 Po roku kráľovná zomrela, lebo veľa pila. Kráľ sa druhýkrát oženil. Nová kráľovná 

bola pyšná. Mala čarovné zrkadlo, ktorého sa každý deň spytovala: „Zrkadlo, kto je 

najkrajší na svete?“ Zrkadlo jej odpovedalo: „Snehulienka je najkrajšia, ty si už len 

stará, malá, tlstá hrča.“ Kráľovnej sa to nepáčilo, tak zavolala poľovníka, aby 

Snehulienku zabil. Ten sa nad dievčinou zľutoval. Odniesol ju do lesa, uspal ju a zavesil 

na jedľu. Zobudila sa, až keď jej hladný bocian ozobával päty. Zoskočila zo stromu, 

bežala hlbšie do lesa a objavila malý domček. Vošla dnu a omdlela od smradu. Večer sa 

vrátili trpaslíci domov a videli ryšavú ženskú 

ležať na podlahe. Keď sa Snehulienka prebrala, 

porozprávala im celý príbeh a dovolili jej u nich 

zostať. Kráľovná sa dozvedela, že Snehulienka 

žije, preobliekla sa za obyčajnú ženu, vybrala sa 

k domčeku a darovala jej jedovatý hrebeň. 

Snehulienka si učesala ryšavé vlasy zničené od 

trvalej a padla na zem ako poleno. Keď sa 

trpaslíci vrátili večer domov a zistili, že nie je 

navarené, strašne sa rozčúlili. O chvíľu našli 

Snehulienku, všetko im bolo hneď jasné. Do uší 

jej pustili CD Eminema a vtom sa prebrala. Druhýkrát prišla kráľovná preoblečená za 

starú ženu a naivnú Snehulienku nalákala na otrávené jabĺčko. Tu už boli aj trpaslíci na 

dne. Nevedeli Snehulienku oživiť, a tak si na pomoc zavolali miestneho mäsiara, ktorý 

smrdel tak, že prebudí aj mŕtveho.  

 Zabralo to. Ako to ucítila, otvorila oči. Opýtala sa: „Kde som to?“ Mäsiar jej 

odpovedal: „Si tu so mnou,“ a odviedol si ju domov.  

                   Regina Palušná 



 

 

 

 
 
 
 

Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra. 
NEVER PUT OFF TILL TOMORROW WHAT YOU CAN TO TODAY. 

Il  ne  faut  jamais  remettre  au  lendemain ce  qu´on 
peut faire le jour meme. 

 
Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá. 

BIRDS OF FEATHER FLOCK TOGETHER.  
Qui se ressemble s´assemble. 

 
Kto sa dá na vojnu, musí bojovať. 

IN FOR PENNY, IN FOR A POUND. 

Quand  le  vin  est  tiré, il faut le boire. 
 

Čas všetky rany zahojí. 
TIME IS THE GREAT HEALER. 

Les temps es tle meilleur médecin. 
 

Chybami sa človek učí. 
BY MISTAKES WE LEARN. 

C´est en se trompant, qu´on apprend. 
 

Každý začiatok je ťažký. 
I TIS THE FIRST STEP THAT COSTS.  

Il n´y a que le premier pas qui coute. 
 

Stará láska nehrdzavie. 
OLD LOVE WILL NOT BE FORGOTTEN. 

On  revient  toujours  á  ses  premiéres  amours. 
 

Všetko zlé je na niečo dobré. 
IT´S AN ILL WIND THAT BOWLS NOBODY ANY GOOD. 

A quelque chose malheur est bon. 
 
 



Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. 

AS THE CALL, SO THE ECHO. 

Tel voix, so tel écho. 
 

Pýcha predchádza pád. 

PRIDE GOES BEFORE A FALL. 

L´ourgueil précéde la chute. 
 

Zíde z očí - zíde z mysle. 

OUT OF SIGHT. OUT OF MIND. 
Loin des yeux, lojn du coeur. 

 
Niet ruže bez tŕnia. 

NO ROSE WITHOUT A THORN. 

Point de roses sans épines. 
 

 

 

 

 

1. Keď je v Plaveckom Štvrtku štvrtok, aký je deň v Dunajskej Strede 
a Rimavskej Sobote? 

2. Pozerám sa na niečiu fotografiu. Uhádnite, kto je na nej odfotený, ak 
nemám žiadnych súrodencov a otec toho muža na fotografii je syn 
môjho otca. 

3. V košíku máte 5 jabĺčok.  
Viete, ako ich treba rozdať piatim deťom, aby každé dostalo jedno 
celé jabĺčko, a aby 1 jabĺčko zostalo v košíku? 

4. Dve dievčatá sa narodili tej istej matke, v ten istý čas, deň aj rok, a 
predsa nie sú dvojičky. Ako je to možné? 

5. Ak deň po zajtrajšku je včerajšok, potom dnešok bude taký vzdialený 
od nedele ako deň, ktorý bol DNES, keď deň pred včerajškom bolo 
zajtra! 
Ktorý deň v týždni je tento výrok pravdivý? 

6. Jedno dievča, ktoré sa učilo šoférovať, išlo v jednosmernej ulici 
opačným smerom, ale neporušilo žiaden dopravný predpis. Prečo?  

(odpovede nájdeš na strane 19)          Amušik :)  

 



 

 

Francúzsko (Paques) 

Vo Francúzsku určite neuvidíte pobehovať chlapcov s korbáčmi, vedrami vody a 

typickými veľkonočnými voňavkami, po ktorých dievčatá “voňajú” ešte týždeň. Je rozšírená 

tradícia čokoládových vajíčok a figúrok. Podľa legendy, zvony sa na Veľký piatok vracajú do 

Ríma, aby odniesli smútok z Kristovho ukrižovania a na spiatočnej ceste na Veľkonočnú nedeľu 

sa po záhradách porozhadzujú vajíčka, ktoré potom deti na Veľkonočný pondelok musia 

pohľadať.  Od Veľkého piatku až do Veľkonočného pondelka nezvonia zvony v žiadnom kostole 

a kríž so sochou ukrižovaného Krista je v každom kostole zahalený. Francúzi nemajú špeciálne 

veľkonočné jedlo, s výnimkou južného Francúzska, kde pripravujú jahňacie stehno s cesnakom 

a vetvičkami rozmarínu. 

  
 

Anglicko (Easter)  

Oslavy Veľkej noci sú oproti našim úplne iné a prípravy aj zvyky záležia na 

jednotlivých rodinách. Veriace rodiny dodržiavajú pôst a chodia do kostola, najmä na 

Veľkonočnú nedeľu. V pondelok sa však toho už veľa nekoná. Maľovanie vajíčok tu síce nie je 

tradíciou, ale sem-tam sa tento zvyk objaví. Angličania vôbec nepoznajú pletenie korbáčov, 

viazanie stužiek a šibačku. Márne by ste tu hľadali aj veľkonočného barančeka, zato zajačik 

nadeľuje deťom čokoládové vajíčka, dobroty a hračky, ale musia ich nájsť, pretože sú schované 

v dome alebo v záhrade. 

 

Taliansko a Grécko (Pasqua a Pascha) 

V Taliansku počas tzv. svätého týždňa veriaci poriadajú procesie, ktorými si 

pripomínajú udalosti okolo Ježišovho ukrižovania a zmŕtvychvstania. Veľkonočné menu 

obsahuje veľa jahňaciny a vajíčka. Dôležitú úlohu však na sviatočných stoloch hrajú sladké 

jedlá, napr. buchta zvaná Colomba, ale aj čokoládové vajíčka. V Grécku sa počas Veľkonočnej 

nedele konajú vidiecke hostiny, na ktorých nechýba grilovaná jahňacina, vajíčka, chlieb, šaláty 

a koláče. Všetko je prestreté na dlhých stoloch a k dispozícii každému, kto má chuť. Po celý deň 

nosia ľudia so sebou kraslice a keď stretnú známych, tak si s nimi „ťuknú“ a pritom povedia: 

„Kristus vstal z mŕtvych“. Gréci jedia okrúhly plochý bochník, na ktorom je kríž a na červeno 

zafarbené vajíčka. 



Rakúsko a Maďarsko (Ostern a Húsvéti) 

V minulosti sa v Maďarsku na veľkonočné sviatky hádzali mladé dievčatá do rybníkov. Dnes ich 

chlapci  polievajú väčšinou voňavkami, čo teda nie je oproti čistej i keď studenej vode žiadna 

výhra, ale asi je to pohodlnejšie. Za odmenu dostanú buď peniaze alebo veľkonočné vajíčko 

(podobne ako na Slovensku alebo v Čechách), ale s typickým vzorom červených kvetov na 

bielom podklade. V maďarských rodinách sa počas sviatkov radi stretávajú pri spoločnom 

slávnostnom stole a hostia sa šunkou, koláčmi i pálenkou. Najobľúbenejšími dobrotami sú 

sladké orechové a makové koláče a veľkonočná brioška. Na Veľkú noc u našich rakúskych 

susedov vôbec nepoznajú oblievačku ani šibačku, ale je zvykom, že rodičia poschovávajú v 

dome alebo záhrade maľované a čokoládové vajíčka, ktoré potom deti hľadajú, a veľkonočný 

zajačik Osternhase nosí dokonca darčeky. V Rakúsku k veľkonočným jedlám  patrí jahňacina, 

dusená šunka, vajíčka a chren. Typické sú tiež kysnuté koláče so škoricou a hrozienkami. 

Zvykom je, že krstní rodičia dávajú svojim krstniatkam praclíky. 

Amušik ☺ 

 

 

 

1. dávame to na ô 

2. osem po anglicky 

3. opak pravej 

4. prístroj na prípravu kávy 

5. opak nie 

6. orgán čuchu 

7. americký prezident 

8. dávame si to do kávy a čaju 

 

                   Sima a Paťka 

     

     

     

       

     

   

      

     

 



Učiteľské hlášky 
 

• 9.A  by mali rozomlieť a používať ako uspávací prášok. 
• Tvoje správanie sa ti vráti ako bumerang. 
• Už nech počujem škripot pier a zubov. 
• Si jak naši poslanci... vymyslíš si, čo chceš. 
• Pani učiteľka povedala, že tu mám mať jednu žiačku, ale sú tu dve. Asi 

mám vypité. 
• Rozsýpajúci sa rozsýpajte potichu, prosím. 
• V diktátoch si slabý ako vylúhovaný čaj. 
• Aj ja to mám napísané, ty teľa, aj ty si to píš. 
• Ja som ten typ, že vyhodia ma z dverí a vleziem späť oknom. 
• Domino recitoval? Ten tak môže recitovať... pod sprchou. 
• Musím sa pochváliť, seba – sa. 
• Vyberám si obeť, ktorá by išla odniesť triednu knihu.  
• Každý si napíše nadpis „Viem, že viem“ alebo že by „Viem, že neviem“? 

Každý si napíše svoje! 
• V knihe vám to naservírovali ako guľôčky. (ide o molekuly)  
• Ty nerada chodíš do recitačných súťaží, ale mňa to nezaujíma. 
• Ty si ako diamant, si obalená hlinou, to vyčistíme. 
• Som šťastná, že si mi dal v duchu prísľub, že slovenčinu zvládneš na 

dvojku, ty o tom nevieš, ale zvládneš ju. 
• Len si tam sedíš jak taký dubáčik. 
• Odkrútim ti hlavičku od krku. 
• Otvorte si búky. 
• Máš šnuptichel, sopeľhandru? 
• Vy ostatní máte lebky v zošitoch. 
• Ochechuľa jedna! 
• Vieš, toto sa volá KNIHA. 
• Toto máte bleskozvodne urobené. 
• To kto tu má také povzdychy? 
• Spravidla sa 8.A dennodenne učí. Ja viem, je to science-fiction... 
• Aj keď som povedala, že nemusíte... ale u mňa musíte. 
• Ty máš jednu vážnu chorobu... volá sa lenivosť. 
• Tam vyvesíte „MY Z 8.A“... nie „MISS 8.A“, ale „MY Z 8.A“ !!! 
• Túto bukrétu občas polejte, ale neprelejte, nech tu nie je Kaspické more... 
•  Jurko, pripravený? Podľa tvojho ksichtu asi nie.  



• Kto ťa doma učí takému poriadku?! Ja si ťa adoptujem. 
• Bernolák sa znovu pozliepa, vstane z hrobu od radosti! 
• Kniha sa mi sama prelistovala. 
• U mňa nemáš čas zívať! 
• To je ako keď mi seká CD-player... (pri recitácii) 

       
        (Zozbierali: Hanča a spravodajské štáby z 8.A, 8.B a 6.A) 

 

Výhovorky 
 
Začuli sme na vyučku: 

• mama mi obliala kávou učebnicu a teraz sa suší na radiátore 
• sekal mi počítač 
• kupoval som s otcom korčule v Tescu 
• ospravedlnenku som si zabudla v maminej peňaženke 
• v Kauflande nás SBS-kár prehľadával, či sme niečo neukradli, a 

nestihli sme prísť na prvú hodinu 
 

Redakcia radí ☺ 
• ja nejdem neskoro, to ostatní sú tu moc skoro 
• pomáhal som Machovi a Šebestovej hľadať kúzelné slúchadlo 
• na Silvestra ma trafil delobuch (vhodné po vianočných prázdninách) 
• pred školou sa vytvorila časopriestorová diera 
• bola strašná zápcha, lebo v strede križovatky bola odstavená ponorka, 

na ktorej sa pokazili stierače 
• z autobusu cestou odpadlo dno 
• mal som ťažký víkend 
• autobus išiel pomaly 
• mal som na večeru smotanu a bolelo ma brucho 
• boli záveje a šofér musel zobrať lopatu a odhadzovať sneh 
• menil som si v mobile kartu a nepreniesol sa mi rozvrh hodín 
• myslel som si, že je nedeľa, a zaplo mi to, až keď som pustil TV a tam 

bolo Teleráno 
             Amušik, Vika, Simuš ☺ 



Pikošky z vyučka  
  
Učiteľka: „Martin, oprav chybu v tejto vete - 
                          FILM ŠTEDRO FINANCOVALI SPONZORY."  
Žiak: „Štedro má byť veľké Š, lebo je to názov filmu.“ 
 

 
Učiteľka: "Samo, ty sa budeš s každým zabávať a             
                  vyrušovať, aj keby som k tebe posadila     
                  nejakého E.T. mimozemšťana!" 
Žiak: "Nóóó, on by ma naučil cikať cez prst... a tu mám  
          hneď umývadlo..." 
 

 
Učiteľka nadáva žiačke:  „Tvoj cieľ je čo? Najesť sa a vyspať?!“ 
Žiak zo zadnej lavice:  „Ale s kým?“ 
 
Učiteľka: „Vy ste tu jak na návšteve."  
Žiaci: "Šak my tu nebývame!" 
 
Učiteľka: "Dominik, ty si taký somár!" 
Žiak: "Ja viem." 
 
Učiteľka: "Nerob mu zle." 
Žiak: "On sa na mňa lepí, on na mňa žmurká!"  
 
Učiteľka: "Dominik, z čoho ideš odpovedať? 
Žiak: "Holý pamätník." 
 
Učiteľka: "Karol, čo si na seba šplechol?" 
Žiak: "To je aviváž." 
Učiteľka: "No nič moc." 
 
V piatok... 
 Učiteľka: "A potom tu mám spravený 5-stranový test... na pondelok." 
V pondelok... 
 Učiteľka: "Nepripravila som si pre vás dnes test?" 
 Trieda: "NIE!" 
 Učiteľka: "Tak prečo som si ho rozmnožila?" 
 Trieda: "Nevieme!" 



Prišla zastupovať p. učiteľka a z triedy sa ozvalo: "Ona ešte žije?!" 
 
  Žiak: "Pančelka, váš e-mail je reptova, TO ÁČKO, gmail bodka com?" 
 
Cez prestávku na chodbe... 
 Učiteľka: "Kam ideš?" 
 Žiak: "Idem sa vycikať!" 
 Učiteľka: "Ale nie s jedlom!" 
 Žiak: "Šak ale tam sa najlepší jí..." 
 
Žiak:  
„Pani učiteľka, nejako ste omladli! Z diaľky vyzeráte ako mladica..."  
(a pokračuje stíšeným hlasom) "...ale zblízka... jak ježibaba." 
 
 
Učiteľka: "Čo ti je, Paťo? 
Žiak: "Nyč, som sa drhol." 
 
Učiteľka:  
"Pre koho boli určené džíny?" 
Žiak: "Pre Indiánov!"  
 
Žiak:  „Neviem.“  
Učiteľka:  „Tak hádaj.“ 
 
Žiak: "Hm...." 
Učiteľka:  
"To bola reč hluchonemých?" 
 
Učiteľ: „Čo robili Slováci od pondelka 
do soboty?“ 
Celá trieda: „Pili!“  

 

 
 
Žiak:  „Donesiem vám to zajtra.“  
Učiteľ: „Zajtra nie, vo štvrtok.“ 
Žiak: „Ešte si vyberajte!“ 

 

 
 
 
 
 
Učiteľ žiakovi:  
"Druhú hodinu si kde bol?" 
Žiak 2: "Mal zápchu." (boli zápchy) 
 
Učiteľ: "Toto musíš pekne uložiť." 
Žiak: "Do brucha." 
 
Žiak 1: „Pán učitel, chcete fornetu?“ 
Žiak 2: „Klobásu mu dajte!“ 
 
Učiteľ žiačke: „Daj si vyššie gate.“ 
Žiak: „Šak sú jej malé...“ 
 
Učiteľ:  
"Vy slépky jedny!" 
Žiačky:  
"S kohútmi sa nebavíme!" 

 

 

 



Na fyzike pri pokuse... 
 Učiteľka: „Poďte sa pozrieť.“ 
 Žiak: „LOOOOOOL“ 

Skúšanie z fyziky pri tabuli...  
 Učiteľka:  „Opýtajte sa jej niečo.“ 
 Žiak 1: „Ahoj.“ 
 Žiak 2: „Jak sa máš?“ 
 Žiak 3: „Ako sa voláš?“ 

 Učiteľka:  „Čím možno docieliť prúdenie vzduchu?“  
 Žiak:  „Silou vôle.“ 

 Trieda: „Pani učiteľka, vy máte dnes nejakú zlú náladu.“ 
 Učiteľka - totálne vytočená: „Ja mám vždy rovnakú náááladúúúúúúú!!!!!“ 

Na občianskej... 
 Učiteľka: „Poznáte nejaké z Desatora Božích prikázaní?“ 
 Žiak: „NEŽER!“  

 Učiteľka: "Čo je terorizmus?" 
 Žiak: "Keď sa niekto niekomu nelúbi, napr. starosta." 

 Učiteľka: "Štátne symboly vyjadrujú samostatnosť a zvrchovanosť." 
 Žiak: "Pančelka, a čo je to tá ZMRCHOVANOSŤ?" 
 

Blbiny z angliny a franiny 
Na angline... 
 "What’s the matter?"    - preklad: "Čo sa deje?"  
         - preklad u ôsmakov: "Kde je matka?" 
 
Cvičenie na franine... 
 "Je mange ce chien." (Jem toho psa.)  
 Učiteľka: "Ako si tú vetu máme vysvetliť?" 
 Žiak: "Ako hot-dog!" 

 



 

 

 
Babke ukradli starý bicykel. Okoloidúci sa pýta:  
- A volali ste políciu?  
- Volala.  
- A čo vám povedali?  
- Že oni to neboli. 
 
Ide blondínka po ulici a zrazu spadne do kanála.  
Vylezie, pozerá na kanál a radostne zvolá:  
- Ešteže tam nebol poklop, inak neviem, ako by som odtiaľ vyliezla! 
 
    Blondínka sa pýta náhodného okoloidúceho:  
    - Čo to tam svieti na oblohe?  
    - Mladá dáma, to je, prosím pekne, mesiac!  
    - To vážne? A ktorý? Január? Február?  
 
Viete, koľko policajtov je potrebných na výmenu žiarovky? 
Jedenásť. Jeden sa postaví na stôl, aby vymenil žiarovku. Štyria otáčajú 
stolom, aby sa ten jeden nemusel namáhať. Ďalší štyria idú v protismere 
okolo nich, aby sa im nekrútila hlava. Jeden stojí pri dverách a dáva pozor, 
či ešte nejde prúd. No a jeden tomu všetkému samozrejme šéfuje. 
 
Viete, prečo policajti bývajú v kruhových domoch?  
       Lebo vrah číha za rohom! 
Dokázal by policajt chytiť leva? 
   Samozrejme. Chytí zajaca a dovtedy ho bije, kým sa  
   neprizná, že je lev. 
 
Ako spoznáte rodenú blondínku?  
    Keď učiteľka zotrie tabuľu, ona si vygumuje zošit.  
 
Ako sa dá zblbnúť blondínka?  
    Nijako, pretože už sa stalo. 
 
Koľko vtipov o policajtoch a blondínkach poznáš? 
      Ani jeden, všetko je pravda ☺  
                 Raduš 

 



☺ APRíLOVý RECEPTíK ☺ 

Nejedlé, nechutné, ale veselé... 

Záškolácky nanuk 

Potrebujeme: jogurt, hnačkové hovienko, kakao, cukor, paličky zo stromov, 
plastové poháre, 30-vrstvový záchodový papier 

Postup: Jogurt a hnačkové hovienko zmixujeme. Podľa chuti a odvahy pridáme 
cukor, kakao a opäť rozmixujeme. Zmes nalejeme do plastových pohárov, do 
ktorých zapichneme po jednej paličke. Vyložíme von na mráz alebo dáme do 
mrazničky. Zmrznuté záškolácke nanuky potom zabalíme do záchodového papiera 
a podávame. 

Upozornenie: O pár minút zažijete črevný mixér a nato aj poriadnu streľbu do 
gatí, ak nestihnete dobehnúť. Aj takýto môže byť záškolákov osud!  

                Sima :-) 

 

 

 

 

 

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

už neplatí :-) 

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

Do kupónu napíš svoje meno, 

triedu a predmet, z ktorého sa chceš uliať :-) 

Tento kupón platí do 27. júna 2013 

 

1. Kupón odovzdáš,  

    až ked ťa vyvolajú. 

    Slušne! 

2. Nemôžeš ho použiť    

    pri vopred    

    ohlásenom skúšaní   

    alebo písomke. 

3. Na jednom predmete   

    môžeš použiť kupón  

    len raz. 

4. POZOR! Kupón   

    nesmie byť zatieraný    

    ani prepisovaný! 
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1. Štvrtok. 
2. Môj syn.  
3. Každé dieťa dostane jedno jablko, pričom jedno z detí dostane svoje jablko 

v košíku. 
4. V ten deň sa narodilo uvedenej matke ešte aspoň jedno dieťa, a teda nie sú 

dvojičky, lebo môžu byť napr. trojičky. 
5. Uvedený výrok je pravdivý práve v nedeľu. 
6. Išlo pešo. 
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Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

  sviatok 2. 3. 4. 5. 

6. 7. sviatok 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. vysvečko práááázdniny!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Samozrejme nehrozí, že by mohol chýbať prázdninový kalendár :-) Takže 
schmatneme fixku, pero, ceruzu, pastelku... postupne vyškrtávame dni a 
užívame si, ako sa blíži koniec školského roka. Tí akčnejší môžu vyškrtávať aj 
vlastnou krvou :-) Ako vždy vám prajeme kráááásne a dlhééééé práááázdniny!!!                                              
             VAŠA REDAKCIA 


