
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

 

 

 

Milí Atomkáči,  

 máme tu mimoriadne predprázdninové číslo nášho Atomiku. Určite sa v ňom zabavíte nielen 

vtipmi. Zaručene vás potešia (ale nepotešia) recepty pre fajnšmekrov. Prečítame si opakované 

hlášky rodičov a naše detské mrmlanie pod nosom. Ani sme sa nenazdali a už máme skoro celý rok 

za sebou. A možno niektorých učiteľov nepoteší, že už nemôžu dávať úlohy, písomky, poznámky či 

päťky. No my žiaci sa tešíme na bazény, dovolenky, tábory, leňošenie, studené zmrzliny... a hlavne 

žiadna škola .  

 Prajeme vám príjemné čítanie, kopec zábavy a užite si posledné hodiny v tomto školskom 

roku. 

                                                                                     Vaša redakcia :* 

 

                                                                                                   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení priatelia, 

 úspešne sme ukončili 18. ročník verejnoprospešnej zbierky Deň narcisov 2014, ktorý sa konal 

na celom území Slovenska 11. apríla 2014. V Trnave bola zbierka úspešná i vďaka Vám. Vaša škola 

sa úspešne zapojila do zbierky a prispela sumou 251,92 eur, za čo Vám vyslovujeme srdečné 

poďakovanie. 

 Výnos zbierky bol zaslaný na účet Ligy proti rakovine SR a bude použitý na celoslovenské 

projekty, programy prevencie, psychosociálnu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, na 

zakúpenie prístrojov, na výskum atď. 

 O tom, ako budú finančné prostriedky prerozdelené, rozhodne Generálna rada LPR do dvoch 

mesiacov po ukončení zbierky. Všetky informácie budú zverejnené na našej webovej stránke 

www.lpr.sk 

 S úctou a vďakou sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. 

 S pozdravom 

          Mária Valentová 

         Liga proti rakovine – pobočka Trnava 

 

 

www.lpr.sk


 
 

 

 

 

 

 

 

Potrebujeme:  

 100 ml kyslého mlieka 

 šťavu zo zhnitej kapusty 

 staré mäso zo smetiaka 

 misku plnú červíkov 

 500 g použitých vreckoviek 

 

Postup: 

Zoberieme si panvicu, do ktorej nalejeme šťavu z kyslej kapusty a vysmažíme na nej staré mäso 

zo smetiaka. Dáme ho na týždeň odstáť. Potom zoberieme použité vreckovky a poukladáme ich 

na tanier do kruhu. Do stredu taniera položíme mäso, poprepichujeme ho a naplníme červíkmi. 

Nakoniec polejeme kyslým mliekom a máme to hotové. 

      Príjemný pobyt na wécku!!! 

                                            Domča 

    

 

 

 

Prísady :  

 20 zabitých múch 

 1 plesnivá mrkva 

 2 vajcia 

 100 g múky 

 feferónky 

 

Postup:  

Najprv nasekáme mrkvu. Nalejeme horúcu vodu do hrnca a z vajec a múky urobíme halušky.  

Zabité muchy aj s mrkvou vysypeme do hrnca a zapneme sporák. Počas varenia pridáme do 

polievky halušky a varíme 30 minút. Podávame s feferónkami. 

Andrej Magula 6.B 



 

 

Prísady: 

 2 rozdrvené miši 

 1 ťaví chvost  

 5 vajec  

 1 zdochnutá mačka  

 16 potkaních zubov 

 1 hnilý chleba  

 1 kyselina sýrová  

 

Postup:  

Rozdrvené miši dáme do mačky ktorú dáme do trúbi na 180°C a necháme ju tam 30 minút. Potom 

vytiahneme a rozmixujeme z vajíčkami a ťavím chvostom. Potkanie zuby dáme do kyseliny 

a môžeme podávať s hnilím chlebom.  

Marek Morong 6.B 

 

 

 

 

Prísady: 

 1 čerstvá myš (najlepšie z New Yorku) 

 hrtan z žirafi 

 kravský čumák 

 sliz z žaby 

 sladká čokoláda 

 antibakterialné mydlo 

 polohrubá múka 

 šlahačka 

 

Postup: 

Myš rozmixujeme z hrtanom žirafi. Kravský čumák nakrájame a dáme zamraziť. Namiesto želé 

bude žabý sliz medzy myšov a hrtanom. Čokoladú zmiešame s antibakteriálnym mydlom. 

Z polohrubej muky spravyme cesto. Nakoniec dame šlahačku a posipeme kravským čumákom 

a antičokoládou. A myšacie crembrilé je na svete. 

Timo Gazdarica 6.B 

 



 

 

 

Prísady:   

 8 pavúčích nôh 

 5 pavučín 

 10 pavúčích očí 

 za hrsť chlpov z tarantuly  

 suchá tráva 

 

Postup: 

Na panvici začneme škvariť pavúčie oči. Zatiaľ zmiešame pavučiny s chlpmi a vzniknú dlhé 

chlpaté slíže. Na panvicu prihodíme pavúčie nohy, pomiešame a primiešame suchú trávu. Suchá 

tráva bude slúžiť ako bylinky a z nôh spravíme kúsky mäsa. Nakoniec zalejeme vodou, zohrejeme 

a vychutnáme si kvalitný horúci pavúčí vývar. 

Dávid Bernát 6.B 

 

 

 

 

Prísady: 

 1 čerstvo odchytený šváb 

 slimačí sliz 

 poldeci oleja 

 cesnak v mede 

 mravčie vajíčka  

 

Postup: 

Odchytíme si švába. Dáme na 5 min. zamraziť do mrazničky. Potom ho dáme ho do trúby piecť 

na 150°C na 10 min. Kým sa šváb pečie, zatiaľ zmiešame v miske slimačí sliz s olejom. Pomaly 

sypeme aj rozdrvený cesnak, ktorý je už obalený v roztopenom mede. Keď švába vytiahneme 

z rúry, hneď naňho podávame mravčie vajíčka, ktoré sa na ňom roztopia. Nakoniec môžeme 

zmiešanú omáčku nalievať opatrne po celom švábovi.  

      Prajem vám príjemnú a dobrú chuť :)                                                                                                                                                                                           

Paťuša  



 

 

 

Prísady: 

 sušený potkan v klietke 

 200 kg cukru 

 1 g múky 

 3 litre mlieka 

 čokoláda na varenie (99,9 %) 

 5 pštrosích vajec  

 CD s uspávankami 

 

Postup:  

Najprv uspíme pštrosa uspávankami a tajne zoberieme pštrosie vajcia. Rozmiešame ich s cukrom, 

múkou a mliekom. Potom si dáme rozpustiť čokoládu. Kým sa čokoláda varí, hodíme potkana do 

hrnca s vajcami, cukrom, múkou a mliekom. Potom tam prilejeme čokoládu a dáme zapiecť do 

rúry na 5 000°C na 3 hodiny. Môžeme podávať s potkaňou klietkou.   

                                                                                             Tomáš Brestovanský 6.B 

 

  

                                       

 

 

Potrebujeme:   

 1 kg tvarohu  

 2 kg dážďoviek 

 5 dl dažďovej vody 

 1 kg múčnych červov 

 3 sušené myšacie chvosty 

 

Postup:  

Pol kila tvarohu rozotrieme po celom plechu. Dážďovky namočíme do dažďovej vody a hneď ich 

aj vyberieme. Potom ich poukladáme na tvaroh. Zvyšný tvaroh rozotrieme po dážďovkách. 

Navrch poukladáme červy a polejeme ich dažďovou vodou. Nakoniec hodíme navrch aj myšacie 

chvosty a na tri dni dáme plech do rúry na 180°C stupňov. Keď koláč vyberieme z trúby, môžeme 

si na ňom pochutiť.  

             Raduš  



 

                        

  

Prísady: 

 4 vajíčka 

 2 surové ryby                                       

 1 myš 

 1 liter octu 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Postup :  

Do misky hodíme vajíčka aj so škrupinami, pridáme ryby posekané sekerkou na kúsky a hodinu 

miešame. Z misy prelejeme preháňadlo do mixéra a prilejeme ocot. Keď už to tam nalejeme 

rozšľaháme 1 myš. Extra preháňadlo si nalejte do pohára. Toto vás určite vyšťaví !  

                                                                                                         Adam Okoličány 6.B 

 

 

  

- Napíš 3 jedovaté huby. 

- Muchotrávka červená, muchotrávka zelená a hríb diabol. 

  

- Akými spôsobmi sa rozširujú semená a plody? 

- Keď to nejaký živoších nestrávi, tak to vykadí a tak sa to prenese.  

 

- Vystupňuj príslovku PEKNE. 

- Pekne, kajčšie, najkačšie. 

 

 

 

 

 

 Žiak vyrušoval cez matematiku vyspevovaním. 

 Žiak počas prestávky popísal tabuľu. Počas ďalšej prestávky veľmi vyprovokoval spolužiaka a ten 

po ňom hodil vianočné ozdoby, ktoré sa zničili. 

 Polial spolužiačku vodou. Mal na to prispôsobenú fľašu, ktorú si priniesol z domu. 

 Žiaci sa bili so šnúrkami od kľúčov. 

 24. 5. 1010 – Žiak porušil školský poriadok. (cestujeme v čase... ) 

 Počas hodiny sa žiaci prvých 10 minút zaoberajú jedlom a pitím. 

 Nemal som zošit ale papier áno. Ževraj som podvádzal!  

 Žiak odmietol na TSV cvičiť. Na výzvu urob kotúľ vpred odvetil „nechce sa mi.“ 

 Žiaci opakovane chodia do susednej triedy a pýtajú jesť. 



                                                    
 

 

 

 nápisy na dverách tried: ... WC ... VSTUP NA VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO ... ZOO ...  

PSYCHIATRIA ...  

 žiaci mali na lavici nachystané nesprávne učebnice a zošity a presvedčili pani učiteľku, že 

majú mať úplne inú hodinu  

 všetci žiaci v pyžamách  

 tabuľa ovešaná toaleťákom  

 pani učiteľka si sadla na prdiaci vankúšik  

 na učiteľskom stole boli gumené pavúky, stonožky a had  

 žiak v prvej lavici mal na nohách lyžiarky a lyže  

 v siedmackej triede sedeli deviataci a naopak  

 v triede nikto nebol, všetci žiaci sa schovali na WC  

 hodzina trnafčiny aj s diktátom  

 v obale namiesto triednej knihy časopis WOLOVINY BEZ OFINY  

 nápis na dverách triedy: MÁRNICA a na lavici vystretá „mŕtvola“ s nakresleným pitevným 

rezom na bruchu a prikrytá obrusom   

 na stole nebola triedna kniha a keď ju pani učiteľka hľadala v zásuvke, našla tam umelé 

hovienko   

 záhadne zmizli všetky kriedy, perá, ceruzky a hocijaké písacie potreby  

 celá trieda mala potápačské okuliare, šnorchle, plavecké okuliare, nafukovacie kolesá, 

rukávniky a iné plážové hovadinky  

 lavice boli otočené naopak a žiaci sedeli chrbtom k učiteľke  

 namiesto učiteľskej stoličky bola pri katedre zaparkovaná malinká prvácka stolička  

 všetci sa prišli ospravedlniť, že nemajú pracovný list a každý mal nejakú zaujímavú 

výhovorku (zožral mi ho pes, odzobal papagáj, spláchlo WC, ukradli teroristi...)  

 po otvorení triednej knihy sa v nej hmýrili tučné červíky, po učiteľskom stole pobehovala 

myš a v šuflíku škrečok  
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MIMORIADNE VYDANIE K 80. VÝROČIU ZALOŽENIA ŠKOLY 
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Natálka 

 

--- Objavili sme v archíve --- 
--- reklama --- 

Navštívte našu novú psychoporadňu pre samovrahov – začiatočníkov, pokročilých i profesionálov!  

V našej kybernetickej databáze si zákazník môže vybrať zo širokej ponuky mostov, mrakodrapov,  

železničných tratí aj stĺpov vysokého napätia.  

Splníme i špeciálne priania. 

 

Využite akciovú ponuku! 

Bungee-jumping na žuvačke len za 999,- eur! 

Akcia do vypredania zásob. 

 

 

Pre milovníkov omamných a psychotropných látok tu máme špeciálnu lahôdku –  

návykový program s názvom „MINIMÁLNE KONSKÚ DÁVKU“. 

 

Chcete potešiť vašich dedičov či rozzúriť vašich veriteľov? 

Navštívte nás v exkluzívnych priestoroch na Ulici Curta Combajna 666 (areál hydinární) 

a vyžiadajte si podrobnejšie informácie o našich produktoch. 

Na všetky služby poskytujeme záruku 6 mesiacov alebo DO SÚDNEHO DŇA. 

 

neznámy autor z 8.A 

v školskom roku 2001/02 



 

 

  

 Kde bolo, tam bolo, v jednom miniatúrnom dome bývalo tlsté a lenivé slepačie vajce. Raz 

videlo v telke, že sa v Las Vegas koná nejaká súťaž v behu. Výherca súťaže dostane poukaz, za 

ktorý sa bude môcť v McDonalde zadarmo najesť. Vajce sa veľmi chcelo zapojiť do súťaže, tak 

sa rozhodlo, že pred súťažou bude poctivo trénovať ako včelička. 

 Prvý tréning dopadol strááášne! Aj keď prebehlo len 10 

centimetrov,  bolo také unavené, že sa rozvalilo doma na gauči, 

objednalo si rodinnú pizzu a zaplo si televíziu. V tom momente sa 

vajce zamyslelo: „Hmm, ja tú súťaž musím vyhrať! Veď predsa 

dostanem ten poukaz!“ Keď sa najedlo, s námahou skočilo z gauča. 

BUM! Rozčapilo sa na zemi. Zdvihlo sa a rozhodlo sa začať znovu 

trénovať. Tentoraz už prebehlo 20 centimetrov! Úspech! Dennodenne 

sa to opakovalo do konca týždňa, a každý deň prebehlo o 10 

centimetrov viac.  

 O pár dní sa konali preteky. Išlo teda na letisko a letelo do Las Vegas. Objednalo si izbu 

v hoteli neďaleko pretekov. Prišiel deň súťaže. Všetci jačali. Bolo tam veľmi veľa súťažiacich. 

Všetci tam boli ako ono! Boli tam samé vajcia. Nadišiel čas postaviť sa na štartovú čiaru. „Tri, 

dva, jeden, štart!“ skríkol tréner a všetky vajcia utekali ako o život! Najprv bolo vajce posledné 

zo všetkých, ale potom ich postupne predbiehalo. Pri konci ho súper potkol, vajce spadlo, rozbilo 

sa a žĺtok vyletel presne za cieľovú čiaru! Vajce vyhralo! Bolo také nadšené!  

KONIEC! 

Bobo, Ivuš  

 

Text v knihe:    →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  → Prečítali sme: 

prababička  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →   bradavička   

žilnatiny   →  →  →  →   →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  → →  → želatiny 

balkánske pobrežie  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  → babylonské pobrežie   

zaliezli do pelechov   →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →   zaliezli do plechov 

maturitný ples   →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  → maturitný pes 

čo dnes hrajú v kine   →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →   čo dnes hrabú v kine 

zbíjačka   →  →  →  →  →  →  →  → →  →  →  →  →  →  →  →  →  zabíjačka 



 

    

          

          
        

       Učiteľka: „Z múzea prejdeme pešo do centra.“ 

       Žiačka: „A nemohli by sme si objednať električku?“ 

Prvoaprílový dyktát s trnafčyni... 

 Učiteľka diktuje prvú vetu: “Dzeci išli do dzedziny kuknút sa na hovadziny.” 

 Žiak: “Ale to je ťažké.”       

         Učiteľka: “Vymenujme si funkcie peňazí.” 

         Žiak 1: “Korupcia.” 

         Žiak 2: “Tunelovanie.” 

         Žiak 3: “Rozkrádanie.” 

         Žiak 4: “Už radšej žiadne sprosté reči!” 

Žiak: „Pani učiteľka, a budete nás učiť aj na budúci rok? 

Učiteľka: „Ešte neviem, možno budem na psychiatrii.“ 

Žiak: „Nebojte sa, my vás tam prídeme navštíviť.“  

        Učiteľka: “Povedz mi niečo o Kremnici.” 
        Žiačka: “Prečo o Chtelnici?”  
Po riaditeľskej previerke z angliny v 7. ročníku... 

 Učiteľka: “K nedostatkom v teste sa vyjadrite aj vy, povedzte svoje názory, prečo to dopadlo   

                           tak zle a čo by ste mali urobiť, aby ste sa zlepšili.” 

 Žiačka: “Vyzerá to tak, že by sme sa mali učiť AJ DOMA.” 

          Učiteľka: „A aký je to vzor?“ 

          Žiak: „Tvrdý.“ 

V divadle... 

 Učiteľka: „Máme celkom dobré miesta, dosť blízko pri javisku.“ 

 Žiak: „Budeme im vidieť šušne v nose.“ 

               Učiteľka: “Povedz nám vedľajšie postavy.” 

               Žiak: “Boli tam rodičia a tatko.” 

Žiak: „To je jedno.“  

Učiteľka: „Jedno je len, z ktorej strany do h***a skočíš!!!“ 

                Žiak: „Nigdo mi nepovedal, že bola úloha.“ 

                Učiteľka: „A koho si sa pýtal?“ 

                Žiak: „Nikoho.“        

Žiak: „Chcel by som byť kuchárom a otvoriť si reštauráciu.“ 

Žiačka: „Čím? Úchylákom chce byť?“ 

        Žiačka: „Pani učiteľka, zabudla som si zošit.“ 

        Žiak: „Tak toto bude na políciu.“ 

Učiteľka: „Týždenníci, odneste triednu knihu.“ 

Žiak: „Pani učitelka, a nemohol by som íst já? Já mám obezitu, potrebujem pohyb.“ 

      

Učiteľka: „Už sa konečne prestaň trepať!“ 

Žiak 1: „Čo já?! Šak nič nerobím!“ 

Žiak 2: „Pančelka, dajte mu jednu z otočky... jak Chuck Norris...“ 

 

Učiteľka na dozore: „Chalani, prečo idete šiesti naraz na WC?“ 

Žiaci: „Pančelka, čo ste zabudli, že tam máme klub?“ 



Rodičovské hlášky 

 Kebyže som zvedavý na tvoj názor, tak ti ho vytvorím. 

 Si velký jako skrina a sprostý jak kýbel gitu. 

 Tu máš, daj si to na tú vec, čo ti drží hlavu. 

 Ten pes je ako vysávač. 

 Zatvor pusu, lebo ti tam niečo vletí.  

 Mať tvoje problémy, tak som už milionár. 

 Drž... ticho. 

 Nekukaj do ohňa, lebo sa poštíš. 

 Uč sa! Načo máš tú hlavu? Aby ti nepršalo do krku? 

 Vysmrkaj sa, máš sopel jak opraty. 

 No úžasné, mali by sme to napísať čiernou kriedou do komína! 

 Chceš facku odo mňa alebo si ju dáš sám? 

 

      Syn: „Dobrú chuť!“ 

      Tatko: „Najem sa aj bez tvojich sprostých rečí.“ 

 

Syn: „Mami, nevyzerám jak debil?“  

Mama: „Gdo sa s čím narodí, s tým aj umre.“  

 

      Dcéra: „Tato, dáš mi euro na hot-dog? 

      Tato: „Ale samozrejme, že... NIE!“   

 

Mama: „Uprac to tu, príde návšteva.“ 

Syn: „Maminka, neboj sa, keď prídeš domov, tak budeš lízať zo zeme.“ 

 

      Syn: „Nerob mi zle, lebo ti zoberem rodinné prídavky.“ 

      Mama: „Tých úbohých 20 eur si nechaj...“ 

 

Po písomke... 

 Syn (dcéra): „Ale aj druhí dostali z tej písomky päťky.“ 

 Mama: „Mňa nezaujímajú druhí, mňa zaujímaš ty.“   

Inokedy...  

 Syn (dcéra): „Dostal(a) som trojku.“ 

 Mama: „A čo dostal Šimon? Jednotku? Prečo si aj ty nedostal(a) jednotku?!“ 

 

      Syn: „Mami, minul sa nám toaleťák.“ 

      Mama: „Choď von a odtrhni si lopúch.“ 

 

Mama: „Kto mi pomôže?“ 

Dcéra: „Ja... nie.“ 



PRIEMER JE 30  

alebo  

AKO TO, ŽE EŠTE ŽIJÚ? 

 

Je škaredý slnečný deň, 1. apríl 2499. No povedzte, kto by 

okrem bláznov mal rád tento deň? Myslím, že nikto. Teda nikto z 

prítomných normálnych ľudí. Aké logické... každopádne, dnes majú 

štáty v pláne vojnu, a tá nepočká. Ako obvykle, vo vojne sú dvaja 

generáli. Každý je na inom kontinente. Je zvláštne, no priam bežné, 

že títo šéfovia sa normálne poznajú a stretávajú, a sú vraj náhodne 

vybraní. Ľudia, resp. tieto neinteligentné stvorenia berú tieto vojny 

ako bežné testy modernej vojenskej technológie - väčšinou nikoho 

nezabijú a výrobcovia si zvýšia ego.  

Dnešná vojnová hra sa koná večer o 18:30. Preto majú „stáda vojakov“ povolený styk 

s nepriateľmi do pätnástej hodiny. Dnes bojuje Mylvánsko s Dejtvou. Generál Mylvánov je 

starý, namyslený a konzervatívny vojak, ktorý ledva udrží zbraň, Arnold Lipka. Dejtvanom zas 

velí mladý podnikateľ, ktorý nikdy nedržal pero v ruke a aktuálne je na PNK, Rus Alexander 

Puškinejev. Obe vojská majú po päťtisíc vojakov a naozaj nepriestrelné plášte.  

Je presne päť hodín. Vojskám bola oznámená zmena – treba nastúpiť na nové vesmírne 

lode, budú sa testovať nukleárne zbrane. Vojaci majú pol hodiny na naloženie strojov 

a prípravu. Vojsko Dejtvanov sa „vylodí“ na planétke Opitý Káčer a Mylvánci ostanú na 

vesmírnej lodi s nukleárnou zbraňou. V posledných minútach pred bojom Vesmírna asociácia 

oznámila: „Dnešný boj bude dlhší ako obvykle. Plánujeme, že bude trvať dlhých sedem hodín, 

preto sa poriadne pripravte...“ no po krátkej pauze rýchlo dokončili: „...a nepriestrelné plášte 

aj vesty sú zakázané.“ 

Tipnite si, ako to asi dopadlo. Áno, Dejtvani vyhrali. Ešte len 

odbilo pol siedmej a z ničoho nič vybuchla vesmírna loď. Tí inteligenti 

sa pokúšali vypáliť z nukleárnej zbrane, ale nenaštudovali si návod na 

obsluhu - to by musel existovať a oni by museli vedieť čítať. 

Ak by sa narodil niekto inteligentný (čo sa nestane), zistil by, že 

niektorí vedci z roku 2014 mali pravdu – ľudskej rase sa znižuje IQ. Je to 

fascinujúci, no zároveň pre normálnych ľudí aj smutný fakt. Tak či 

onak, zaujíma ma, ako si vypočítali priemerné IQ a kto a ako im vyrába 

zbrane. Nuž, prajem veselé rozmýšľanie plné nudy. 

Dalibor Drgoň 8.A 



Učiteľské hlášky 

 Ja sa tu z vás asi zmením na toho snehuláka. 

 A ešte sa vráť k tej tabuli, ty družica! .....  

 Zas to máš zle... kam ideš zas?! Do Tramtárie? 

 Samo, máš žuvačku alebo už si sa aj ty naučil tie prežúvacie grimasy, aby si ma naštval? 

 Už si vystriedal všetky typy chôdze. Od umierajúcej labute až po dinosaura! 

 Dominika, ty máš zákaz sa smiať! 

 Koho VALÍME v komunálnych voľbách? 

 Vytvorila som pre vás takú mňamkovú písomečku. 

 Čo vám tu mám hrať ponožkové divadlo, aby ste láskavo dávali pozor?! 

 Tanečné kreácie pred tabuľou neznámkujem. 

 Máš u mňa malé bezvýznamné plus. 

 Kamoška je sestrička na psychiatrii v Pezinku, vybaví mi tam pobyt. 

 Tie pazvuky predveď doma mamičke a oteckovi, nech zistia, čo si zač. 

 Keby ste si dali zmerať hladinu hormónov, tak im vybuchnú prístroje. 

 

Žiacke hlášky 

 Pančelka, viete, čo je najväčšia haluz? Vystrašiť pštrosa na betóne. 

 Nezmar má vynervovanú sústavu po celom tele. 

 Táto ryba je sladkovodná.  Žije v mori. 

 Pančelka, viete, aký je rozdiel medzi múzeom a záchodom? V múzeu sú pozostatky našich 

predkov a v záchode našich zadkov. 

 A oni spadli z toho hniezda a... spadli.  

 Ja by som tiež išiel stavať čínsky múr, lebo aspoň mali rezance zadarmo. 

 Navyše internet je v tejto dobe celkom drahý stojí presne toľko ako nakrmiť celú jeleniu 

smečku. 

 

Výhovorky 
 

 Nemohol som sa učiť, lebo mama bola v kine. 

 Začal som si písať úlohu, naozaj som začal, ale potom došol Adrián, nech ideme ven, že on 

mi tú úlohu potom napíše. A nenapísal. 

 Pani učiteľka, prepáčte mi, že nemám hudobnú výchovu. Tá moja mama mi kontroluje 

kabelu a ona mi vyberá veci! 
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Meno .........................................  

Trieda .................................. 

Predmet ..................................... 

Aj tento kupón platí do konca školského roka 2013/14 

 

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! Nesmie byť 

zatieraný ani prepisovaný! 



 

 

žuvačka – onakak   mačiatko - mátačko 

žeriav – žuvan    policajti - picocajti 

macko – nunu    slanina – hanina 

mesiačik – menánik   vajce - vajsisi  

Martinko – Tantinko   Adam – Atalal 

Opel - Sopel    Rajec – Jarec   ujo Igor – ujo Magor 

knedľa – kledna    poduška – moko   slané tyčinky – lele 

protokol – prokotol   kečup – kepuč   straciatella – stratačela 

sršeň – šušen    kovboj – komboj   voľakto volá – hovado volá 

keksík – kestík     vňaťka – gnatka   pomocník – pomočník 

sviečka – gogo    jahoda – hadoja   časopis – čaposis 

špinavé – puhaté   lentilky – edinky   helikoptéra – točidlo 

kuchyňa – chechyňa   tatino – kake   3D okuliare – ti dé bíle 

mačka – jaja    zebra – cebobali   vrtuľník - vuvulník 

fľaška - apka    papuča – pupupa   skateboard - blejblolt 

kamion – kamajon   marhule – margule   naháňačka - nanahačka  

otec – vava    ľudia – človeci   sŕňatko – sikokako 

šunka – šušu    babka – babakoko   rybie šupiny – lupiny 

lopta - lopo    basketbal – kebal   televízor – tetelízor 

autobus – abus    autobus – pipi   rozprávka – džokauka 

náušnica – kina    náušnice – ušnice   čítala knižku – knižkala 

delfín – debi    pupák – papúk   čučoriedky – šušolety 

 

Na staré zlaté časy si zaspomínali bývalé bábätká z 5.B, 6.B a 9.B  

 



 

 

V škole na poslednej hodine: 

- Kto odpovie prvý na moju otázku, môže ísť domov! 

Móricko vyhodí tašku z okna. 

- Kto to bol?! 

- Jaaa, dovi! 

 

 

 

Móricko pribehne na čerpaciu stanicu: 

- Ujo, rýchlo nám dajte 10 litrov benzínu! 

Žiaci majú tvoriť vety na slovo ANANÁS. 

Jožko: “Ananás je tropické ovocie.” 

Maťo: “Ananás je zdravý.” 

Móricko:  

“Rodičia išli do krčmy a na nás sa vykašľali.” 

- A načo ti bude? 

- Horí nám škola... 

 

- Móricko, aké poznáš zviera na P? 

- Potkan. 

- Výborne, teraz na D! 

“Tak Móricko, ako bolo dnes v škole?”pýta sa otec. 

“Dobre, na chémii sme sa učili o výbušninách.” 

“A čo budete v škole robiť zajtra?” 

“V akej škole?” 

- Dva potkany. 

- Ale, Móricko... teraz na Ž! 

- Že by tri potkany? 

 

 

Na chémii: “Čo sa vyparuje rýchlejšie ako voda?” 

Móricko: “Peniaze!!!” 

Učiteľka: “Móricko, sadni si do prvej lavice!” 

Móricko: “Niééé, nechcem vás vidieť v HD.” 

 

Deti na školskom výlete spia v spoločnej miestnosti. Učiteľka nakreslila cez stred čiaru a hovorí: 

“Vľavo spia dievčatá, vpravo chlapci. A kto prekročí túto čiaru, zaplatí 1 euro.” 

Móricko sa hlási: 

“A koľko by stála permanentka?” 

 

                     Učiteľka: “Móricko, prečo si stále šúchaš palec a ukazovák o seba? Mňa by to nebavilo.” 

                     Móricko: “Ani sa vám nečudujem, keď vy tam nemáte šušeň.” 

 

Učiteľka: “Móricko, utvor množné číslo od slova víkend.”  
Móricko: “Prázdniny!”  
                                                     Katechétka na hodine náboženstva: “Deti, máte nejaké nejasnosti?”  

                                                     Móricko: “A čert je párnokopytník alebo nepárnokopytník?”  

 

 

 

 

Nápis na plagáte koncom augusta... ŠKOLA VOLÁ!   Niekto dopísal: TAK NEDVÍHAJ... 

*** 

Rodičia hovoria, že cenné veci do školy nepatria. Tak prečo tam posielajú nás? 

*** 

Škola nás má pripraviť na život, nie o život. 

*** 

Školský život v skratke: 

do školy – PRR, v škole – BRR,  zo školy – FRR,  k počítaču – HRR, nad učebnicou – CHRR 

*** 

Prváci v škole: “Už iba 56 rokov a ideme do dôchodku!“ 


