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Koniec polroka 

Prvý polrok už sa končí, 

vysvedčením sa zakončí. 

 

Pestré vysvedčenie bude, 

ach môj Bože, nech nebude. 

Čo som to len porobil, 

veď celkom som sa dobre učil. 

 

Ešteže som neprepadol, 

lebo by som dobre u mamy nedopadol. 

Musím sa zlepšiť, tomu ver. 

Štyri slovenčina, to nie je fér. 

 

Polročné prázdniny, trochu oddych. 

Budem dobrý žiak, prekvapím ich. 

Nevadí, druhý polrok pomaly začína, 

koncoročné vysvedčenie bude nádhera. 

 

Ten druhý, dúfam, že budem lepší 

a že sa mi pošťastí.          Sarah Mouandová 

6. A 

 



   Pikošky z vyučka 

 

Žiaci... 

zúrivý tiger.......búrlivý tiger 

krt v záhrade.......krk v záhrade 

Božie plamene.......v Božej planéte 

 

Troška fantázie: 

lož má krátke nohy......nohy majú krátku lož 

 

Žiak: „Ozaj, pančelka, ako sa povie mláďa antilopy??“ 

Druhý žiak vykríkol: „Antilopíča!“ 

 

Na hodine biológie... 

Žiaci mali doplniť mláďatá:  baran – ovca – jahňa    

Žiak doplnil:             baran – ovca – jezuľa 

 

Naši učitelia.... 

- Čo sa tváriš jak večerníček ?? 

- No super výchova! Jak stehno! 

- No rýchlo, lebo tu zapustím korene. 

- Furt chodíte kade-tade jak kapustové nože po dedine! 

          

         

Patrícia Piešťanská 8. B 

 

 

 



VTIPY: 

V parku sedí babka. Okolo ide robotník: 

- Babi, tá lavička je čerstvo natretá! 

- Ako prosím? 

- Na zeleno! 

 

Pani učiteľka skúša Janka: 

- Prečo vyhynuli mamuty? 

- Lebo v dobe kamennej ešte neboli spolky       

na ochranu zvierat. 

 

Wikipédia: „Ja viem všetko!“ 

Youtube: „Ja som videl všetko!“ 

Google: „Ja nájdem všetko!“ 

Facebook: „Ja to poviem všetkým!“ 

Internet: „Bezo mňa by ste to nemohli 

uskutočniť...“ 

Elektrina: „ Ále nó, upokojme sa...“ 

 

Vezie bača Jano na konskom povoze veľkú fúru 

sena. Zastaví ho policajt: 

- Čo veziete, bača? 

Bača Jano sa nakloní k policajtovi a pošepne mu 

do ucha: 

- Seno. 

- A prečo tak ticho hovoríte? 

- Aby kone nepýtali. 

 

Stanka ide spať znovu s mokrou hlavou.  

Otecko už je nahnevaný a pýta sa jej: 

- To naozaj musíš dať všetkým rybičkám pusu  

na dobrú noc? 

 

Anička pije po prvýkrát kyslé mlieko. A mamičke 

hovorí: 

- Mami, tá krava bola asi po záruke. 

 

Lekár sa prechádza po cintoríne a spomína si: 

- Túto som operoval, tohto som operoval,  

aj tohto som operoval... 

 

Chuck Norris vie rýchlejšie sedieť, ako ty bežať. 

 

Traja chlapi sa rozprávajú v krčme. 

Prvý povie: „Moja žena prečítala knihu  

Danka a Janka a narodili sa jej dve dcéry.“ 

Druhý povie: „Moja žena prečítala O troch 

mušketieroch a narodili sa jej traja chlapci.“ 

A tretí povie: „To radšej utekám domov, moja 

žena číta Alibaba a 40 zbojníkov.“ 

 

- Prečo ideš tak neskoro na vyučovanie? - pýta 

sa pán učiteľ  Adama. 

- Prosím, mne sa snívalo o futbalovom zápase. 

- A to si nemohol vstať? 

- Nie, zápas bol nerozhodný a predlžovalo sa. 

 

Synček sa pýta otca: 

- Ocko, kedy si Indiáni maľujú tvár? 

- No, keď sa chystajú do boja. 

- Tak si daj pozor na mamu, maľuje sa pred 

zrkadlom. 

Idú nemeckí turisti cez východné Slovensko 

a pýtajú sa koscov na poli: 

- Košice? 

Oni im odpovedajú: 

- Košime, košime... 

 



TOP HLÁŠKY UČITELIEK: 

1. Ja mám času dosť! 

2. Povedz to nahlas, nech sa všetci zasmejeme! 

3. Mali ste na to celé prázdniny! 

4. Tu sa zasa niekto nepodpísal. 

5. Za 45 minút smädom nezomrieš. 

6. Mňa to nezaujíma, že si tu nebol/a, mal/a si si to zariadiť cez ten 

váš FACEBOOK. 

7. Máš sa učiť z hodiny na hodinu! 

8. Lezie to z teba ako z chlpatej deky. 

Týmto sme nechceli uraziť učiteľov, ale poučiť žiakov  

Vďaka za pochopenie. 

 

 

KRÍŽOVKA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Dvojstránku pripravil Dominik Cuninka 6. B 
 
 

1. Posteľ pecivála 

2. Hustééé 

3. Rastislav hovorí svoje meno v škôlke 

4. Dĺžka po česky 

5. Čo mama stále hovorí 

6. Slovenčina v žiackej reči 

7. Nealkoholické víno pre deti 

 

 1.            

  2.           

   3.          

  4.           

             

   5.          

  6.           

7.             



 

To najlepšie z najlepších 

Niečo z futbalu... 

 

Najväčšia smola:  Vymyslím si tím, napr. Barcelona. FC Barcelona kope pokutový 

kop proti Realu Madrid CF, aby sa rozhodlo, kto vyhrá ligu BBVA. Barcelona trafí 

žŕdku, od žŕdky sa lopta odrazí     do brankára a od brankára znovu do žŕdky a góóóól.  

 

Veľké šťastie:  Hrá Borussia Dortmund proti WFL Wolfsburg. V 88. minúte Dortmund 

vyhráva 1:0. V 90. minúte Dortmund dostane gól. Hneď ako rozohrali, v 92. minúte 

Wolfsburg dostane gól po akcii  Dortmundu na jeden dotyk. 

 

Spravodlivé rozhodnutie:  Real Madrid CF kúpil hráča, ktorý dostal v starom klube 

červenú kartu, a tak nemohol hrať jeden zápas. No Real Madrid CF ho postavil          

na ihrisko a hral. Teraz Realu hrozí diskvalifikácia z ligy BBVA. 

 

 

Vedeli ste, že..... 

 

BorussiaDortmund 

Najdrahšia kúpa:  Henrikh Mkhitaryan za 27,5 milióna eur zo Šachťoru Doneck.  

(8. 7. 2013) 

 

Real Madrid CF 

Najvyššie víťazstvo:  Real Madrid CF vs FC Barcelona 11 : 1  

(1943, Kráľovský pohár) 

 

FC Bayern München 

Najviac gólov:  Gerd Müller (1964 – 1979) 398 gólov a z toho 365 ligových. 

 

Miroslav Piešťanský 7. A 



Test 
1.) Ktorý animovaný film s rozpočtom asi                                          6.)  Prečo v zime more nezamrzne? 

       260 milónov dolárov bol drahší ako Avatar či Titanic?                   A) je slané a veľké 

B) stále naň svieti slnko         A) Ľadové kráľovstvo                                                                                     

C) je v teplých krajinách         B) Mimoni                                                                                                 

        C) Na vlásku 

 

2.)  Aké jedlo predstavuje slovo cibliky?                                              7.)  Aký je dôvod zívania? 

       A) špagety                                                                                                    A) okysličuje nám mozog 

       B) šúľance                                                                                                     B) ochladzuje nám mozog 

       C) palacinky                                                                                                  C) je to príjemné 

 

 

3.) V ktorom meste sa vinou svojej výnimočnosti ocitne                 8.) Kedy Mesiac najviac svieti? 

gigantické monštrum a kráľ divočiny King Kong?                               A) v noci 

A) Los Angeles                                                                                             B) cez deň 

B) Chicago                                                                                                    C) Mesiac nesvieti, odráža  

       C) New York                                                                                                       svetlo zo Slnka 

 

4.) Ako sa nazýva najznámejší a najstrašnejší jašter, ktorý               9.)  Akej farby je v skutočnosti  

      je zároveň aj v logu kultového Jurského parku?                                       Slnko? 

A) tyranosaurus                                                                                              A) žlté                                                       

B) stegosaurus                                                                                                B) biele             

C) brontosaurus                                                                                              C) červené 
   

5 .) Z čoho máte strach, ak máte zelofóbiu?                                           10.) Aké je najrýchlejšie zviera    

     A) zo zeleniny                                                                                                   na svete? 

     B) zo žiarlivosti                                                                                              A) lev 

     C) zo zelenej farby                                                                                        B) gepard 

                                                                                                                              C) tiger 

 

 

 

   
 
Správne odpovede:  1.) C   2.) B   3.) C   4.) A   5.) B   6.) A   7.) A   8.) C   9.) B   10.) B 

 
 

                                                                                                                     Timea Körösiová 9. B 



Predpoveď počasia podľa správania sa zvierat 

 

      Kedy bude pršať? 

- Pred dažďom dáva krava aj menej mlieka. 

- Ak kravy málo pijú vodu, cez deň spia – bude pršať.  

- Ak sa kravy zoskupujú, bude pršať.  

- Ak sa kravy na pastve plašia, bude pršať. 

- Jalovica a voly zdvíhajú hlavy vysoko a papuľu si neustále olizujú, čakaj 

prudkú zmenu počasia k horšiemu alebo búrku. 

- Ležiaci dobytok – bude pršať. 

- Keď kurčatá nejdú zavčas spať, bude na druhý deň pršať. 

- Keď kurčatá povylietajú na bránku, bude dážď.  

- Sliepky sa pred dažďom váľajú v piesku, trepocú krídlami, 

ošklbávajú sa, kotkodákajú. 

- Keď červíky narobia kôpky, bude dážď. 

 

Predpoveď počasia podľa pavúkov 

- Keď sa pavúky schovávajú pod listy, bude búrka, keď veľa snujú pavučín, 

nastane pekný deň. 

- Keď sa pavučiny stelú na rastlinu, bude teplo. 

- Keď sa pavučiny preťahujú, bude dlhá jeseň. 

- Ak sa pavúk presťahuje bližšie k oknu, 

očakávaj oteplenie v zime. 

 

 

 



Predpoveď počasia podľa mravcov  

- Keď mravce vyjdú na kopec, bude pekné počasie. 

- Keď v júli mravce svoje mraveniská väčšie stavajú, 

znamená to včasnú zimu. 

- Keď mravce robia veľké kopce, bude tuhá zima. 

- Čím väčšie sú na jeseň mraveniská, tým tuhšia bude zima. 

- Ak si mravce znášajú na svoje zásoby, kopy veľa ihličia, čakaj tuhú zimu. 

- Ak pri peknom počasí vidno málo mravcov, čakaj dážď. 

- Keď mravce rýchlo behajú, príde zlé počasie.  

- Ak sa mravce rýchlo vracajú do svojich úkrytov a zanechávajú len malé 

otvory na vetranie – čakaj zhoršenie počasia. 

- Ak rozširujú vrcholové otvory mraveniska, aby vzduch lepšie prúdil do ich 

obydlia – bude pekne. 

 

      Predpoveď počasia podľa žiab 

- Ak sa žaby silno ozývajú, bude pekné počasie, keď 

sú ticho, ochladí sa. 

- Keď žaby veľmi kŕkajú, bude pršať. 

- Ak žaby príjemne trilkujú – bude jasno. 

- Kŕkanie žiab cez deň, resp. za rána – bude pršať. 

- Keď sa zjavuje veľa žiab, počasie bude zlé. 

- Keď na jar žaby podvečer velice rehotú a v barinách škrečá, znamenajú 

dobrý, teplý a úrodný čas. 

 

                                                                                                                                                 

Timea Körösiová 9. B 

 



Krížovka         

                                                                                1. Veľký had    

                                                                         2. Cestná premávka skrátene - jednoslovne 

                                                                      3. Plod stále zeleného stromu Persea 

          
 
                                                             4. Výdaj peňazí  

                                   5. Pestrofarebný papagáj  

                                                                                6. Dlhodobý stav ovzdušia na určitom mieste 

                                                                      7. Miesto pre chov rybičiek 

 

                                             Alexandra Krupčíková 6. B 

 

 

 

 
Šimon Poláček 6.A 

 

 

 



Pán Beluško, pán Hryzko a pán Stopár sa stratili. Pomôž im nájsť cestu: 

Ktoré dopravné prostriedky k sebe patria? (Ak nevieš, pomôže ti k nim cestička)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra Krupčíková 6. B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rišková Marcela 9. B 



Vtipy o hudbe 

Ako v každom Atomiku, je tu zase rubrika hudby a k nej neodmysliteľne patria aj 

nejaké tie vtipy... 

 

„Milujem klasickú hudbu.” 

„A ktorého skladateľa najviac, milostivá?” 

„Wolfganga  Amadea  Beethovena.” 

 

Hnevá sa učiteľ na malého Bedřicha Smetanu:  

„Ty v druhej triede nevieš abecedu, odkedy znie C, D, E, F, G, A, H, C?!” 

„Aký internetový prehliadač používate?” pýtajú sa známeho tenoristu. 

„Vždy zostávam verný Opere.” 

 

Podľa počtu predaných kusov CD nosičov je najpopulárnejšou skupinou súčasnosti 

formácia CD-R so svojím albumom 700 MB. 

 

Dirigent: „Druhý trubač hrá falošne!” 

Hlas z orchestra: „Ale druhý trubač ešte neprišiel!” 

Dirigent: „Tak mu to povedzte, keď príde!” 

 

„Jožko, že vraj dobre spievaš...?” 

„To je pravda, v škole som mal zo spevu trojku.” 

 

 

 

Natália Zavarská 7. B 



Zasmejme sa... 

 

- Deti, vymenujte aspoň jedného 

cicavca. 

- Prosím, komár. 

 

 Mama sa pýta svojho syna: 

- Tobias, kde je tvoje vysvedčenie?  

- To som požičal Michalovi. 

 Chce totiž nastrašiť rodičov.  

 

Pani učiteľka vysvetľuje v triede: 

- Hovoríme, že krava sa otelila, mačka 

sa okotila. 

Povie niekto ďalší príklad? 

Móricko sa hlási:       

- Prosím, žralok sa ožral.     

 

 

Dcéra hovorí mame: 

- Mami, dnes som dostala trojku a 

dvojku. 

- Ale nehovor, dnes som stretla pani 

učiteľku a tá mi povedala, že si dostala 

päťku. 

- Však tri a dva je päť. 

 

Otec sa pýta syna: 

- Tak, syn môj, koľko príkladov si 

vypočítal zle na písomke? 

- Jeden. 

- Bravo, zlepšuješ sa. 

- No k tým ostatným som sa ešte 

nedostal.  

 

 



Pani učiteľka hovorí: 

- Janka, povedz mi dve zámená. 

- Kto? Ja? 

- Výborne, máš jednotku! 

Pán učiteľ, prečo som dostal päťku?  

- Lebo horšia známka neexistuje. 

 Pani učiteľka sa na matematike pýta 

Jožka: 

- Jožko, mama ti dá dve žuvačky a 

ocko jednu, čo budeš mať? 

 - No predsa svieži dych.  

 

 

Pani učiteľka vyvolala k tabuli Jakuba 

a pýta sa ho: 

- Jakub, ako sa volajú zvieratá, ktoré 

žerú byliny? 

- Bylinožravce. 

- Výborne. A ako sa volajú tie, ktoré 

žerú mäso? 

- Mäsožravce. 

- Výborne. A ako tie, ktoré žerú 

všetko? 

- Pažravce.  

 

 

Pani učiteľka príde do triedy  

na prírodovedu a vyvolá Janka: 

- Janko, povedz mi, aký oceán poznáš? 

Janko je ticho a pani učiteľka     

o minútu povie: 

- Máš pravdu, Tichý oceán. 

 

 

 

 

 

Aleksandra Vašek 7. B 
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