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Slovo z redakcie 
Milí čitatelia, v tomto čísle pre vás chystáme záhady Halloweenu. 

Pripravili sme vám rôzne „chutné“ halloweenske recepty, dozviete sa, čo 
je Halloween, zasmejete sa na vtipoch o Chuckovi Norrisovi a čaká na 
vás aj čierny humor a pikošky z vyučka. Dozviete sa viac o mágii a 
poriadne vám stuhne dych při strašidelnej poviedke.  

Prinášame aj niečo o tanečnom vystúpení Old School Brothers. 
Tešte sa na interview s učkou a samozrejme na obľúbený kupón, ktorý 
určite každého poteší (povyzvedali sme, ktoré „učky“ kupóny uznávajú).                                                    

Vaša šéfredaktorka Amúš ☺ 
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Vizitky 
Meno: Amália 
Prezývka: Amúš 
Vek: 13    
Znamenie: Strelec 
Záľuby: kreslenie, nákupy 
Prečo Atomik: baví ma písanie 
 

Meno: Michaela 
Prezývka: Miška 
Vek: 15    
Znamenie: Škorpión 
Záľuby: kreslenie, spev, písanie príbehov  
Prečo Atomik: baví ma žurnalistika 

 

 
Meno: Viktória 
Prezývka: Vika (Kopýtko) 
Vek:  13 
Znamenie: Váhy 
Záľuby:  tenis 
Prečo Atomik: musela som ísť na nejaký krúžok 
 

 
Meno: Simona 
Prezývka: Čims 
Vek: 13  
Znamenie: Rak 
Záľuby: nákupy 
Prečo Atomik: baví ma  

 

 
Meno: Kristián 
Prezývka: Kiko 
Vek: 13    
Znamenie: Váhy 
Záľuby: počítač  
Prečo Atomik: ... sranda ☺ 
 



 

Zber papiera 

1. stupeň  11 041 kg 

2. stupeň   8 936 kg 
Spolu     19 977 kg 

 

Celkové hodnotenie tried -  1.   4.B  ...  2 921 kg 

      2.   6.B  ...  2 568 kg 

      3.   2.B  ...  2 020 kg 

 

 
Naj triedy –  1. stupeň:  1.   4.B (2 921 kg) 

        2.   2.B (2 020 kg) 

        3.   3.A (1 743 kg) 

 

     2. stupeň  1.   6.B (2 568 kg) 
        2.   8.A (1 175 kg) 

        3.   5.A (1 066 kg) 
 

 
Celkové hodnotenie žiakov -  1. Samuel Koštrna 6.B (1 014 kg) 

      2. David Blaho 1.B (528 kg) 

      3. Lukáš Poláček 6.B (521 kg) 
 

Naj žiaci -  1. stupeň  1. David Blaho 1.B (528 kg) 

      2. Zuzana Spěváková 3.A (500 kg) 

      3. Daniel Tarabík 2.B (453 kg) 

 
   2. stupeň  1. Samuel Koštrna 6.B (1 014 kg) 

      2. Lukáš Poláček 6.B (521 kg) 
      3. Paulína Ilčíková 8.A (456 kg) 

 
 



Old School Brothers 
Kto je to? 

Profesionálna tanečná skupina, ktorej členovia sa venujú hip-hopovému 

tancu, predovšetkým break dance, electric boogie a lockin, už viac ako 10 

rokov. Skupina funguje od roku 1997. V decembri 2008 zaznamenali svoj 

najväčší komerčný úspech, keď ako prvá skupina na svete vyhrali projekt 

"GOT TALENT", ktorý na Slovensku prebiehal pod názvom 

"SLOVENSKO MÁ TALENT". 

 

Členovia 
 

Miroslav Žilka – Bruise 

Roland Šurda – Čiko 

René Šurda – René 

Peter Tisoň – Pego 2 

Kamilka a Katka 

 

V októbri sme aj my dostali šancu vidieť ich tancovať naživo. Naša škola 

mala možnosť pozrieť si ich vystúpenie nazvané Z ULICE HORE. Ukázali 

nám rôzne tanečné prvky a štýly, ako napríklad break dance, dancehall, 

crump, lockin, popin atď. Ich vystúpenie sa mi páčilo, aj keď som už 

videla aj lepšie tanečné skupiny. Ale ako sa hovorí – sto ľudí, sto chutí.  

Vika ☺ 

 



Interview s učkou 

 
V tomto „pikantnučkom“ ☺  rozhovore sa dozviete viac 

o angličtinárke, pani učiteľke Novákovej... 
 
Ako dlho tu pracujete? 

- Druhý rok. 
 
A ako dlho u číte angli čtinu? 

- Približne 15 rokov. 
 
Ako sa vám pá či na našej škole? 

- Veľmi sa mi tu páči, dobre sa spolupracuje s kolegami, veľa detí 
má záujem učiť sa angličtinu. Vyhovuje mi vybavenie učební. 

 
Máte rada ATOMIK? Čítate ho? 

- Ešte som ho nevidela, nemala som na to príležitosť, ale určite si ho 
začnem čítať. 

 
Páči sa vám predmet, ktorý u číte? 

- Áno, a veľmi! ☺ 
 
Navštevujete našu školskú knižnicu? 

- Dosť často, keď potrebujem knihu. 
 
Máte rada knihy? Čítate rada? 

- Áno, knihy mám veľmi rada. Čítala som veľmi veľa. Odkedy mám 
rodinu, mám menej času na čítanie, ale stále mám rozčítanú 
nejakú knihu ;) 

 
Aká je vaša najob ľúbenejšia „hláška“ (výrok, citát...)? 

- Maličkosti tvoria dokonalosť, ale dokonalosť nie je maličkosť. 
- Kto neovláda svoje telo, neovláda svoju myseľ. 

 
 
Našej pani u čiteľke ďakujeme za jej čas a za rozhovor.   
        

 Amúš a Simuš ☺ 
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??..Čo je to Halloween ..?? 
H allow een si v  našich krajinách väčšinou spájam e s 

A m erikou - U SA . O slavu je sa v  poslednú noc keltského 

roku, začínajúcu západom  slnka 31. októbra a  trvajúcu  

do východu slnka 1 .novem bra. 

 

V  tejto najm agickejšej noci sa dávajú svietiace 

lam pióny vyrezané z  tekv ice pred krytý vchod  do dom u 

alebo p riam o do okna. D nes je m ožné v idieť svietiace tekvice i na trávnikoch 

alebo cestách p red dom om . T ieto svetlá m ajú v ítať zosnulých predkov a zároveň 

slúž iť ako ochrana proti z lom yseľným  duchom .  

           S im uš ;) 

    Kométa Elenin 
11.11. 2011 preletela okolo našej Z em e kom éta E lenin. Je to zv láštny jav, 

pretože to nie je obyčajná kom éta. Je tvorená z  ľadu –  je m odrá. M odrá kom éta 

naposledy preletela okolo Z em e ešte v  dobách  M ayskej ríše.  

V äčšina ľudí si m yslí, že E lenin  m á byť to, čo v  roku 2012 zničí našu  

Z em . N ie je to však  pravda. T áto kom éta totiž  preletí v  bezpečnej vzdialenosti. 

Z em  sa dostane do jej hv iezdneho prachu, čo m ôže vyvolať problém y s dýchaním . 

N ie, vážne, no aj tak  je to svojím  spôsobom  zvláštne a m agické.  

K om étu  E len in  objav il len m inulý rok v  R usku astronóm  L eonidas E len in. 

M noho ľudí tvrdí, že kom éta E lenin  je blíž iaca sa  m im ozem ská invázia. M ôžem  

vás u istiť, že tak to n ie je. Je to obyčajná ľadová kom éta, ktorú  m ôžem e 

pozorovať na oblohe dosť d lhý čas, n ie ako zvyčajné kom éty, ktoré sa na oblohe 

len m ihnú.  

                                                                                                     M ichaela     

 



??? Čo je to mágia  ??? 
Mágia sa člení podľa spôsobu, ako ju človek použije, či na dobré (biela 
mágia), či na zlé (čierna mágia). Ale pamätaj, keď urobíš niečo zlé, tak sa ti 
to 3x vráti zlým, a keď niečo dobré, tak sa ti to 3x vráti dobrým... 

Biela  mágia 

Je to ten dobrý druh mágie. Jej cieľom je pomáhať, a nie 
ničiť a zaklínať. Používa sa napríklad u veštice. Presadzuje 
sa teda aj v dnešnej dobe. Takýto druh mágie sa snaží 
všade šíriť dobro, zdravie a úspech. Je to vlastne snaha 
šíriť dobro mysľou.  Niektorí tvrdia, že biela mágia je 
čierna mágia zahalená do náboženského šatu, no to nikto 
nevie. Z ľudského pohľadu je vnímaná ako ovládanie 
energií, ktoré sú prospešné pre dušu a túto rozvíjajú a 
posúvajú v schopnostiach vyššie. Majster bielej mágie je schopný magickou 
energiou pôsobiť tak, že vytvára život a podporuje život. 

Čierna mágia 

Využíva údajné nadprirodzené schopnosti alebo sily. Je to mágia zasvätená zlu, 
je použitá na vytváranie zla, na želanie zlého osudu nejakej osobe. Uplatňujú sa 
pri nej zaklínania duchov s cieľom získať rôzne výhody bez ohľadu na morálku, 
podrobiť si fenomény prírody silou vôle a rozhodnutia. 
Čiernu mágiu považujú za najnižší stupeň mágie a čierneho mága za človeka, 
ktorý znásilňuje prírodu s nebezpečenstvom, že keď sa vo svojom postupe 
dopustí chyby, reakcie sveta, ktoré si chcel podrobiť, ho zničia. Predpokladáme, 
že jej tajomstvo bolo chránené práve preto, aby nebolo zneužité na nízke a 
nebezpečné účely. Vždy bola príťažlivá pre určitý typ ľudí, ktorí v nej videli 
prostriedok na dosiahnutie toho, čo im život odoprel, na čo nestačili svojimi 
prirodzenými silami, aj všetkého nezákonného a súčasne lákavého.   

Pentagram  

      satanský znak – využíva sa pri satanských rituáloch 

                                            Vika ☺ 



Halloweenske recepty 
 

Krvavý puding 

 

Potrebujeme: 
1l mlieka na prípravu pudingu 
1 vanilkový puding 
1 pohár šľahačkovej smotany 
1 šľahačku v spreji 
1 pohár džemu (najlepšie jahodový, malinový, brusnicový..) 
 
Postup: 
Puding uvaríme podľa návodu a necháme vychladnúť, ušľaháme 
smotanu (premiešame) a pridáme do pudingu. Potom pridáme džem 
a zľahka všetky prísady zamiešame – a teraz je hotový hrôzostrašný 
dezert. Nakoniec ho dáme do misiek a môžeme ozdobiť šľahačkou.  
 

 

Dračia krv – kokteil 

 
Ingrediencie: 
1l Coca Coly 
1l višňového sirupu (džúsu) 
1l minerálky s bublinkami (perlivá)  
20 ľadových kociek 
 
Postup: 
Do väčšej nádoby vlejeme celú Coca-Colu. 
Potom prilejeme podľa potreby višňový 
sirup (džús), pridáme minerálku a kocky 
ľadu a máme hotový kokteil Dračia krv. ;) 

 
 
 
 



Magický nápoj s gumovými červíkmi 

 

Ingrediencie:  
1 pohár šťavy z lesných plodov  
1 vrecúško cukríkov v podobe žížaliek 
 
Postup: 
Vysypeme celé vrecko gumových cukríkov 
do pohára s lesnou šťavou. 
 
 
 
Halloweenska pizza 

 
Ingrediencie: 
18 plátkov syra  
6 malých ciest na pizzu (cesto by už malo byť hotové a zabalené) 
rajčinový pretlak 
12 feferónok  
3 šampiňóny (čerstvé alebo z konzervy) 
1 zelenú papriku nakrájanú na kúsky 
 
Postup: 
1. nakrájame syr na kúsky alebo plátky, pretože   
   ho budeme potrebovať na vytváranie hlavy 
2. rozotrieme rajčinový pretlak na cesto  
   a poukladáme naň plátky syra do kotúčového tvaru pizzy 
3. potom pridáme kúsky feferónok na oči, ako nos slúži šampiňón,  
   a na zuby a ústa (hrozivo vyzerajúce) vezmeme kúsky papriky. 
4. pizzu pečieme v rúre na plechu pri 180ºC asi 20 minút dozlata.  
 
                          Amúš ;) 

 
 

 

 

 

 



DÉMON 
Žila raz istá rodina, ktorá sa presťahovala do veľkého domu. Ich syn mal 

rakovinu. Po čase sa vyliečil a rodičom to urobilo veľkú radosť, ale jeho dobré 
správanie sa zrazu zmenilo na agresivitu. Nevedeli si s ním dať rady, a preto 
zavolali jeho najobľúbenejšiu sesternicu Tinu, ktorá tam mala bývať a pomôcť 
mu. Keď za ním prvýkrát prišla, sama neverila, čo všetko jej povedal.  

"Vravel," vydesená hovorila jeho rodičom, "že počas toho, ako sa liečil, 
ho niekoľkokrát navštívil čierny muž, prikázal mu písať neslušné básničky a 
kresliť neslušné obrázky. Povedal mu vraj, že mu zabije rodinu, ak ho 
neposlúchne. Som vážne vydesená...  potrebuje pomoc."  
     Hneď ďalší týždeň sa začali diať zvláštne veci. Šimon večer ostal dole v 
pivnici. Mama sa zľakla a chcela vedieť, prečo je dole. Išla za ním a vtom ju 
napadol. Začal ju škrtiť a nadávať jej. Agresivita každým dňom rástla, až sa ho 
rodičia rozhodli zavrieť na psychiatriu. Jeho posledné slová boli: "Teraz pôjde 
po vás!"  

A zdalo sa, že to je pravda. Dom im začal 
naháňať strach a Tine ešte viac. To, čo jej povedal 
bratranec, ju stále mátalo. Nakoniec si zavolali 
odborníkov na takéto veci. Tí hneď prehliadli dom 
a skonštatovali: "Je tu nejaká zlá sila. Najviac nás 
vyľakala tá dolná miestnosť, kde sa váš syn 
zdržiaval. Pravdepodobne ho napadol démon."  
Rodičia sa vyľakali : "Prečo práve jeho?" 
"Sú rôzne vysvetlenia, démoni napádajú 
najslabšieho člena rodiny. V jeho prípade bolo 

nevýhodou, že bol príliš oslabený chorobou."  
Odborníci sa začali o tento prípad stále viac zaujímať. Všetci sa zdržiavali v 
skupine a nikto nechodil nikam sám. Stalo sa ešte veľa podivných vecí, kým im 
s istotou povedali: "Vo vašom dome je brána do pekla." To manželov vyľakalo, 
tak zavolali samotného biskupa. Poprosili ho, aby ich toho zbavil. O niekoľko 
dní sa v dome konala omša na vysvätenie domu. Ešte pred omšou im biskup 
povedal: "Majte sa na pozore! Bude tu a bude zúriť! Bude vás ohrozovať, ale vy 
nesmiete veriť! Nesmiete ani na chvíľu veriť, že existuje, to by ho posilnilo!" 
Omša sa začala. Počas nej matku rodiny vynieslo do vzduchu, hodilo o stenu a 
začalo škrtiť. Biskup však nedával najavo, že ho to zaujíma, a v omši ďalej 
pokračoval. Potom sa opäť vzniesla a spadla na zem. Omša pokračovala, až sa 
stalo niečo nečakané... slnko presvietilo celý dom. Démon bol vyhnaný, ale aj 
tak sa rodina rozhodla ešte v ten deň odsťahovať. Zašli po Šimona a odišli spolu, 
nevedno kam. 

Simuš, Amúš ;) 



tvorivé  úlety:) 
 

Poznáte múzy?  
V starovekej gréckej mytológii to boli bohyne, ktoré vládli rôznym 
umeniam. 
Volali sa Erató, Euterpé, Kalliopé, Kleió, Melpomené, Polyhymnia, 
Terpsichoré, Thaleia a Urania.  
Našim deviatakom by sa páčilo, keby sa bohyne a bohovia volali inak ☺ 

 
 

� lyrické básnictvo – Morhotropé, Eutanázia, Hermafrodita, 
Euforyzmus, Otrep 

� ľúbostné básnictvo – Erotikos, Lubenos, Romantikus, Loveto, 
Lesbika, Srdcofia, Sexisius 

� dejepisectvo – Mrnkomila, Mrnkos, Histéros, Psychopatika, 
Kanália, Jánošík, Dejopes, Staronuda, Starinka 

� astronómia – Hvezdolín, Kozmika, Vesmírus, Plutónia, Gulokuk, 
Kosmopedia, Kometea, Hvezdos , Mafia, Tramtária, Teleskopia 

� spev – Spevomila, Mikrofónius, Songína, Melodika, Hudbomila, 
Škriekadlia, Čačamba, Singsanga, Notoš, Tarzania, Morfia  

� tanec – Trso, Stepidia, Hopson, Lúčnica, Bailandus, Tangacín, 
Hiphopinia, Sambinia, Tancomila, Hopsanda, Tangovič, Zumba 

� tragédia – Morbídia, Hororus, Truhloman, Havários, Deptopsyché, 
Mortoklé, Smrtiopéna, Pohroma, Titanic, Hororia, Killeria, Búračkos 

� komédia – Haluzia, Srandoré, Plešalizmus, Haluzos, Haluzínia, 
Hahaté, Smiechovka, Brumča, Srandamasa 

 

 

 



Pikošky z vyučka ☺ 
- Aké drogy sú pre človeka nebezpečné? 
- Žihľava.      

- Ako sa spisovne povie kojenec? 
- Cicavec. 

 
- Čo všetko vieš o básnickej skladbe Marína? 
- Chcela bohatého muža. 
     - Aké sú najpresnejšie hodiny na svete? 

- Švajčárske. 
 
Učiteľka: „Už to máš napísané?     
Žiak: „Nyje.“       Učiteľka: „Prepáč, Peťko.“ 
Učiteľka: „A čo robíš?“     Žiak: „Omluva se přijímá.“ 
Žiak: „Škrábem sa.“      

Učiteľka: „Dobrý deň.“ 
     Žiak: „Ďakujem.“ 
„Pančelka,  
mám pre vás do Atomiku bulvárnu senzáciu!  7.A neví zlomky!“ 

„Pančelka, tá Jar Adely Ostrolúckej – šak to je lepšé než Harry Potter!“ 

Prezentácia projektu. Žiak číta: 
„Európsky menový inštitút má sídlo vo Fraktúre nad Mohanom.“ 
V projekte mal napísané: „...vo Frankfutre nad Mohanom.“ 
Správny názov: „... vo Frankfurte nad Mohanom.“ ☺ 
 

Tvorenie jednočlenných viet so slovesami: 
Vzor:   PRŠAŤ → PRŠALO.           
Génius v 9.B:   HRMIEŤ → HRMLO MU. 

Tretiak sa v jedálni prihovára siedmačkam: 
„Kolkátky máte prsá? Trojky? Štvorky? Alebo deviny?“ 

Žiak vchádza do triedy s pozdravom: „Dobrý!“ 
Učiteľka na pokraji hystérie: „Dobrý hovor starej materi a choď von!“ 
Žiak odchádza: „Dovi... ... ... ...denia.“ 



ucitelske hlasky 
� Hrnieš sa jak luterán do neba. 

� Daj si dolu tie čongále! 

� Keby som vedela triafať, tak po tebe niečo šmarím. 

� Nehuč jak piliňák! 

� Keď si tu ja začnem vykladať nohy a prežúvať jak fialová krava 
z reklamy, potom môžete aj vy. 

� Pozor, aby ti nepraskli krčné stavce, keď sa toľko otáčaš dozadu! 

� Poď k tabuli a začneme sa preťahovať. 

� Nie že ma budete znásilňovať 23. júna, že chcete odpovedať! 

� P. uč. poslala žiačku umyť si ústa so slovami: „Hana, plávaj!“ 

� Neviete, či sa na začiatku hodiny nábožkári množia? (modlia) 

 

 

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

Michal, nehnevaj sa na mňa    →  →  →  → Michal, nevrhaj sa na mňa 

videl som skalný previs  →  →  →  →  →  → videl som skalný príves 

veno z praveku    →  →  →  →  →  → →  → vemeno z praveku 

Lužickí Srbi   →  →  →  →  →  →  →  →  →   Lužickí Srabi 

a čo i tam dušu dáš →  →  →  →  →  →  →   a čo i tam ruku dáš 

 

 



Trapasy ;) 
Latexové cukríky :)Latexové cukríky :)Latexové cukríky :)Latexové cukríky :) 

Rodičia boli v práci, ja som ležala v izbe a moja 7-ročná sestra Miša za mnou 
prišla, že ide do obchodu a či nechcem niečo kúpiť. Povedala som jej, aby mi 
kúpila tie dobré jahodové cukríky, čo sú v takej malej škatuľke a predávajú ich 
pri pokladni. Išla do som do obývačky pozerať telku. Sestra potom prišla, že má 
pre mňa tie cukríky. Povedala som jej, aby mi ich položila do 
izby na stôl. Potom sme pozerali film. O chvíľu prišla mama, že 
si potrebuje odo mňa požičať 10 €. Tak som jej povedala, že 
peňaženku mám na stole v izbe. Išla si ju zobrať a zrazu 
počujem,  ako kričí na celý byt: „Karolííííínáááááá! Kde si 
zobrala tú škatuľku? A na čo to máš?“ Kričala som na ňu 
z obývačky, že to mám z obchodu a na cucľanie. Mama bola na 
infarkt. Čo som ja hlúpa mohla tušiť, že moja drahá sestrička 
mi miesto cukríkov kúpila balíček prezervatívov?! Snažila som sa to vysvetliť, ale 
sestra tvrdila, že to nie je pravda, že som to chcela! Takže som dostala zaracha 
a celú túto trápnu historku Miša vykecala  svojim spolužiakom a mama zase 
susedkám. Najhorší trapas v mojom živote!!! 

 

VoVoVoVoňavý púder :)avý púder :)avý púder :)avý púder :)    
 
Išli sme s kamoškou do parfumérie. 
Zapáčil sa nám krásny voňavý ružový 
púder s trblietkami, tak sme sa s ním 
začali babrať. Povedala som jej, nech mi 
ho tiež dá trochu na tvár. Medzitým 
okolo nás prešla ochranka a povedala: 
"Dámy, ten púder je na nohy." Nevedeli 
sme si predstaviť, že niekto pred nami 
(napríklad nejaký spotený smradľavý 
chlap) si ho dával na nohy a my sme si ho 
potom dávali na tvár!!! 
S hanbou sme potom odišli z obchodu a 
len sme sa smiali.      

            Amúš a Simuš ;) 
 

 



Čierny humor 
Sanitka ostane stáť v strede križovatky. Šofér kričí dozadu lekárovi:  
- Sorry, šéfe, ďalej to nepôjde, zdochlo mi to. 
- Nič si z toho nerobte, aj mne. 
 
Nápis na náhrobnom kameni:  
"Keby som nepil a nefajčil, tak by som ešte pil a fajčil!" 
 
Lord Norton volá domov a pýta sa sluhu Jamesa:  
- James, stalo sa niečo doma počas mojej neprítomnosti?  
- Áno, zlomil som lopatu.  
- Čo? Lopatu?  
- Áno, keď som zahrabával vášho psa.  
- Môjho psa?  
- Zomrel, keď vám zhorel dom.  
- Čože? Zhorel mi dom?  
- Keď sa vaša žena dozvedela, že vaša dcéra je tehotná, spadol jej 
svietnik z ruky a podpálila dom.  
- Čo? Moja dcéra je tehotná? A James, máš pre mňa aj nejakú pozitívnu 
správu?  
- Áno, pane, váš test na AIDS. 
 
Muž u veštice:  
- Môžem k vám prísť aj v piatok?  
- Nie, v stredu vás zrazí auto. 
 
- Veža, tu Boeing 747 na trase Boston - New York, vypadli nám všetky 
motory, čo máme robiť?? Opakujem! Veža, tu Boeing 747 na trase 
Boston - New York, vypadli nám všetky motory, čo máme robiť? Ozvite 
sa!!!  
- Tu veža, nekričte, pokoj, už si vás škrtám... 
 
Idú mravce po púšti, už-už idú zomrieť od smädu,  
keď tu zrazu... zomrú od hladu. 
 
- Hej, Jano, prečo si v čiernom?  
- Ale… babička nám zomrela.  
- Však som ju ešte včera videl.  
- Hej, to sme ju museli držať na okne - poštárka niesla dôchodok." 
 
 



Kto uznáva kupóny? 
Naše pani učiteľky! 

 

Švihoríková: áno       Rusnáková: áno    Nováková: áno 
             Hrnčíriková: áno    Jankovičová: áno 
Beňadiková: áno  Cúciková: áno Kaššovicová: áno 
  Reiffersová: áno  Krivičková: áno      
Čeligová: áno        Reptová: áno           Jaurová: áno 
     Koleničová: nie, len gastráče       Mrnková: nie 
    

 

 

 

 

 

 

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

  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! 



Opwjolz!p!Divdlpwj!Opssjtpwj!
Divdl!Opssjt///!!

• sa nepozerá do zrkadla, lebo praskne... 
• vie celý Google naspamäť... 
• vie, kde je Šani... 
• sa dostane cez kľúčovú dierku, aj keď je tam kľúč... 
• vie zdvihnúť aj zmeškaný hovor... 
• vie streliť Kyklopovi medzi oči... 
• dokáže zneškodniť bombu aj po výbuchu... 
• sa pristihne, ako spí... 
• vybudoval na Sahare lyžiarske stredisko... 
• si dobíja MP3 prehrávač počúvaním hudby... 
• urobil z USA USB... 
• vyhral tenisový turnaj bez toho, aby sa dotkol loptičky... 
• bol raz loviť bizóny. Odvtedy sú zákonom chránené... 

 

- Spln Mesiaca spôsobuje námesačnosť?  
- Nie, Chuck Norris spôsobuje námesačnosť splnu Mesiaca. 
 
- Viete, ako vznikli Himaláje?  
- To iba Chuck Norris zakopol o breh.    
 
- Prečo je Justin Bieber v nemocnici?  
- Chuck Norris ho štuchol na Facebooku. 
 
 

Kiko:) 
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HALOOOO!  
Mimoriadne hlásenie rádia Jerevan! 
Milí poslucháči, redakcia svetoznámeho časopisu Atomik 
hľadá spolupracovníkov do spravodajského štábu a lovcov 
pikošiek z vyučka, písomkových somarín, zaujímavých 
poznámok, učiteľských aj žiackych hlášok. Úlovky 
dodávajte šéfredaktorke Amúš (7.A), niekomu z redakcie 
alebo p. uč. Reptovej.  

Koniec hlásenia! 

                                     , 

         A NABUDUCE... 

 

 

                  
       


