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Milí čitatelia! 

Ani sme sa nenazdali a je tu ďalšie číslo nášho neuveriteľne známeho časopisu Atomik. 

Tentoraz je tu halloweensky špeciál s hrôzostrašným varením, dychvyrážajúci zber 

papiera a známy krvavý kupón ☺. Ak ste chceli mať niekedy domáce zvieratko, mám pre 

vás dobrú správu. Môžete si vytvoriť vlastného jaskynného netopiera s veľkými tesákmi 

a roztomilými očkami. S nami sa pozriete na školské Dni zdravia a naučíte sa, ako prežiť 

vo svete fast foodu. Celý zbor Atomiku vám praje príjemné čítanie a kopec zábavy.  ♥ 

      Vaša redakcia ☺ 

 

 

 
 
1.stupeň               2.stupeň  

1. A – 1 089 kg        3.miesto  5. A – 2 300 kg        1.miesto 

1. B – 709 kg                                    5. B – 741 kg 

2. A – 825 kg                                    6. A – 1 085,5 kg 

2. B – 1 020,5 kg                              6. B – 1 486 kg         2.miesto  

3. A – 954 kg                                    7. A – 922 kg 

3. B – 1 226  kg        2.miesto           7. B – 672,5 kg 

4. A – 346 kg                                     8. A – 656 kg 

4. B – 1 691 kg        1.miesto             8. B – 1 461 kg        3.miesto  

                                       9. A – 438 kg 

7 900,5 kg                                9. B – 430 kg 

        

       10 192 kg  

 

    Spolu: 18 092,5 kg  

 

Jednotlivci : 
 

1. Samuel Koštrna 8.B – 729 kg  

2. Lucia Martinovičová 5.A – 540 kg  

3. Martin Kyselica 8.A – 397 kg                                       

     

 Lulu, Sasha 



 

Desatoro na
ej 
koly 
 

1. Čítaj Atomik !!!! 

2. Netrhajte si dvere na skrinkách! 

3. Cez hodinu si píšte lístočky! 

4.Cestou do školy si spievaj! 

5. Šmýkaj sa po podlahe, pani upratovačky budú nadšené! 

6. Domáce úlohy si rob iba vtedy, keď sa ti chce! 

7. Na obede nikdy nehádž po spolužiakovi/spolužiačke zemiaky! 

8. Papuče sú out, radšej muffinky na nohách! 

9. Používaj kupón, na niektoré p. učiteľky funguje! 

10. Keď máš stres, nasprejuj sa repelentom! :D 

Lulu, Saška 

 

Učiteľské hlášky 
 

• Kam to rysuješ do Tramtárie?! Alebo že by z Ružombe rka do Košíc? 

• To, čo povedal Martin, si napíšeme do zošita presne naop ak a to bude dobre. 

• Samo, okamžite odlož tie nožnice! Ešte je len prvá hodina, na šiestej čo 

vytiahneš? Motorovú pílu? 

• Kde je ten papierik? Čo som ho zjedla? Asi... Aha, tu je! 

• Adam, ty si sa na tú písomku asi omylom u čil... 

• Takú ti plesknem, že budeš tri minúty v lufte lieta ť. 

• Pozri sa na m ňa. Ja mám 90 kg a táto ruka má 45... 

• Dribluj! Čo tam poskakuješ jak zajác? 

• Mama, ty čo sceš nosit?! Šak stracíš mléko! 

 



 

Jesenná balada 
 

Boles ť... len spomienky na nie čo krásne 
Ďaleká cesta, mylný cie ľ 

ako smutná balada na jese ň. 
Nemám š ťastný koniec... 

nemám de ň. 
Stojím v daždi pod stromom, 

to ticho vyhráva. 
Rozhos ťuje sa v mojom vnútri ako pá ľava.                  

Nespím, nezdá sa mi... 
Nový po čiatok nepoznám, 

bo zanikám ako piese ň, 
baladiem ako jese ň  
bez hmly a slnka. 

Som ruina divokých v ĺn 
a pevný múr neš ťastia. 

Boles ť a trápenie sú jedno to isté, 
už aj spomienky na mesiac sú hmlisté, 

nevnímam, ne čakám... 
V tôni jesene umieram... 

 
Dominika Matúšová 8.B 

 

Sniežik 
 

Padá sniežik, 
vietor fúka.  

Pod snehovou perinou 
leží celá lúka. 

 
Keď sa prvý sniežik objaví, 

deti radujú sa.  

Na kopci  i na kop čeku 

všetci sánkujú sa. 
 

Aj ten, čo nemá sánky ani boby, 
so sniežikom hrá sa. 

A nad nami Perinbaba 
periny natriasa. 

 
Zora Kazimírová 6.B 



 

 

Duch Trnavy 
 

Keď v Trnave vládol kráľ Timotej, narodili sa mu tri krásne dcéry. No ešte v tú 

noc kráľovná zomrela.  

Jeho deti to mali ťažké, lebo ich otec sa im vôbec nevenoval. Ale na ich dvanáste 

narodeniny povedal majstrovi Jakubovi, aby im postavil niečo, kde môžu tráviť volné 

chvíle. A on im postavil mestskú vežu. Dievčatá rástli... keď mali 15 rokov, ich otec 

sa oženil so zlou macochou a tá si ho privlastnila. Raz, keď musel kráľ na čas odísť, 

všetky tri sestry zmárnila. Odsekla im hlavu, ruky aj nohy. Ľuďom, ktorí sa na 

kráľovské dcéry pýtali, povedala, že boli vonku a domov sa už nevrátili. Všetci 

Trnavčania hľadali a hľadali, len aby ich našli. No nikomu sa to nepodarilo. Keď sa 

kráľ vrátil, macocha mu povedala to isté, čo aj ľuďom.  

Raz v noci sa mu zjavili jeho dcéry ako víly a rozpovedali mu, čo sa stalo a ako 

ich macocha zmárnila. Na ďalší deň sám kráľ rozhodol, že ešte v ten deň ju dá 

upáliť. Keď sa ľudia dozvedeli, čo vykonala, všetci sa na ňu hnevali a posmievali sa 

jej.  

Keď ju išli upáliť ako bosorku, zrazu sa len vyparila a odvtedy ju nikto nikdy 

nevidel. Možno ešte aj teraz sa jej duch motá po Trnave a nikto o tom ani nevie. Ale 

keď sa počas jesenných nocí v uliciach Trnavy plazí hmla, je to určite duch zlej 

macochy.  

          Katuš 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 



 
 
 
  
 
  
 
 
 
 Hlboko v temnom lese bola jedna opustená chatrč. Žilo tam dievčatko menom 
Helly, a žilo tam úplne samo. Každý deň si na trh chodievala kupovať zaváraninové 
poháre.  
 Raz v noci sa k nej vkradli svine a vyžrali jej všetky zásoby. Vtom sa dievčatko 
zobudilo a samopalom ich všetky vystrieľalo. Z ich kože si spravila šaty, a preto ju 
nazývali svinská Helly. O šesť mesiacov sa to zopakovalo a keď sa zobudila, tak si 
uvedomila, že samopal má v opravovni. Vtom ju svine zbadali a roztrhali ju na malé 
kúsočky.  
 O tridsať rokov sa z lesa stala rodinná štvrť a na mieste chatrče si postavila 
dom jedna rodina. Sophia a Roger mali dve dcéry, Bellu a jej mladšiu sestru Nancy. 
Ale nevedeli, že na tom mieste je stále duch Helly. Mali neobvyklé domáce zvieratká 
– divé svine. Po týždni sa v dome začali diať čudné veci. Z komory im mizli 
zaváraninové poháre a každé ráno našli jednu zabitú sviňu zvlečenú z kože. V noci, 
keď si išla Nancy po vodu do kuchyne, zazrela v rohu niečo chlpaté a veľké. Keď sa 
prizrela bližšie, videla vo vzduchu oblečenie z kože. To ju zdesilo tak, že praskla 
pohár s vodou. Odrazu sa začal kožuch zo svine hýbať a lietať po kuchyni. Tak sa 
zľakla, že sa skryla do mrazničky. Po týždni už boli z toho na nervy, tak najali 
osobného strážcu Ching-Chuanga, ktorý bol Číňan. Po večeri si išla celá rodina 
pozrieť telku. Keď ju zapli, začala šumieť. Bolo ticho... A vtom na nich z telky 
vyskočili svine a všetkých požrali, až na Ching-Chuanga, ktorý utiekol.  
 Keď Sophia, Roger a ich deti prechádzali na druhý svet, zjavilo sa im 
dievčatko v svinskom oblečení. Helly im vyrozprávala celý príbeh o jej živote 
a prečo to všetko robila. Ešte sa ich spýtala, či by sa nepridali do klubu Nenávidíme 
divé svine. Samozrejme, že súhlasili! A tak žili aj s Helly na druhom svete.... 
 

Julča, Raduš 

 
 
 
 
 
 



 

NETOPIER Z PAPIERA 
 
Budeš potrebovať: čierny alebo sivý papier, 

   kúsky bieleho a červeného papiera, 
   trochu vaty, lepidlo, ceruzku, 
   nožnice, šikovné ruky 

 
Postup: 
Najskôr si z čierneho papiera poskladáme dobre známe NEBO – PEKLO. Keď ho otvoríme, dve 
protiľahlé strany zlepíme. To je telo netopiera. Potom si na čierny papier nakreslíme krídla, 
vystrihneme ich a zozadu prilepíme na telo. 
Na bruško mu nalepíme kúsok vaty. Z dvoch pásikov červeného papiera poskladáme harmoniku 
a prilepíme ju do stredu papuľky ako vyplazený jazyk. Potom na biely papier nakreslíme zuby, 
vystrihneme ich a prilepíme vedľa jazyka. Podľa obrázka si zhotovíme oči z čierneho a červeného 
papiera. Z úzkych pásikov čierneho papiera poskladáme ešte štyri harmoniky. Na dve kratšie 
harmoniky prilepíme oči a potom ich prilepíme na vrch hlavy. Na dve dlhšie harmoniky prilepíme 
labky a celé nohy nalepíme na spodnú časť bruška. A váš domáci miláčik je hotový :)  

           Bobo 
 

Halloweenske vtipy ;-) 
Horoskop na zajtra:  
Zajtra vás budú všetci chváliť, nosiť na rukách a zahŕňať kvetinami. Pohreb je už taký... ☺ 
 
Dedko ide uprostred noci na záchod. Vráti sa celý vystrašený: 
 "Babka, na záchode straší!!! Keď som tam prišiel, svetlo sa samo rozsvietilo a keď som odchádzal, 
tak sa samo zhaslo!"  
"Dedko, veď si si pomýlil chladničku zo záchodom!" ☺ 
 
Stretnú sa dve kostry:  
- Kam ideš?  
- Na kožné... 
 
Hrobár kope jamu. Zrazu ho smrtka do nej sotí a povie:  
"Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne!!!" ☺ 
 
Ide dievča okolo cintorína a bojí sa. Ide okolo jeden muž a spýta sa jej: "Bojíš sa?" Dievča 
odpovedá: "Áno, a vy nie?" Muž povie: "Bál som sa, keď som ešte žil !!!" ☺  
 
Stavia sa Nemec, Rus a Slovák, kto najdlhšie vydrží v strašidelnom dome. Prvý vojde Nemec a za 
ním sa ozve: "Ja som pán tohto domu a mám červené oko." Nemec sa zľakne a ujde. Vstúpi do 
hradu Rus a počuje to isté. Tiež sa zľakne a ujde. Vstúpi Slovák do domu a tiež počuje: "Ja som pán 
tohto domu a mám červené oko." Slovák mu na to odpovie: "Drž hubu, lebo budeš mať to oko aj 
fialové!!!" ☺                  

  Zorka, Emka 



 
 
 

 

 

Čo potrebuješ: 

� 4 polievkové lyžice hladkej múky 

� 0,5 čajovej lyžičky kypriaceho prášku 

� 4 polievkové lyžice práškového cukru 

� 2 polievkové lyžice Granka 

� 1 vajce 

� 3 polievkové lyžice oleja 

� 3 polievkové lyžice mlieka 
 

Postup:  

V šálke zmiešaj múku, kypriaci prášok, práškový cukor a Granko. Pridaj vajce, olej, mlieko 

a dobre zamiešaj, aby tam neostali hrudky múky. Celé to daj do mikrovlnky na 3 minúty na 

najväčší výkon a potom vyklop na tanier. Dobrú chuť!      

    Ivuš  

                           

 
 

 

MYŠACÍ PUDING  
Potrebujeme:  

20 ošklbaných myší (5 rokov starých)  

20 kg prachu  

spálenú tekvicu  

plesnivú smotanu  

2 prsty z mŕtvoly 

Postup:  

Ošklbané myši pomiešame so skysnutou smotanou, pridáme 10 kg prachu a zmiešame. 

Na dva týždne dáme na balkón odstáť. Po dvoch týždňoch tú gebuzinu nalejeme do 

pohárov. Prsty mŕtvoly nakrájame na ozdobné kolieska a poukladáme na puding. Ako 

záverečná  bodka bude zvyšných 10 kg prachu, ktoré vysypeme na vrch ... :D Dobrú 

chuť (a ako pitie si môžete dať vodu zo záchoda :D)  

Ovečka, Katuš, Raduš 



    

Halloween poet 
  Halloween je ale deň, 

   kto sa nebojí, nech ide sem 
  a kto nám sem zavíta,  
  toho strašiak privíta. 

 
                                                                         Ovečka, Katuš, Raduš 

 

Zvládneš aj iný jazyk? 
* pospájaj slová s obrázkami * 

 

 

Pumpkin 

Ghost 

Witch 

Vampire 

Magic broom              

Zombie 

Werewolf 

Paťuša a Sisa 



 
 
 
 
 

 

 Na výlet išli tí, ktorí mali na konci minulého školského roka najviac 

bodov z nábožka. Hneď ráno sme sa stretli pred školou a odtiaľ sme išli 

spoločne na zastávku, kde sme čakali na autobus. Nemohli sme sa dočkať. 

Keď už konečne prišiel, odviezol nás na vlakovú stanicu.  

 Pri nastupovaní do vlaku sa všetci tlačili ako besní. Vo vlaku bola 

zábava. V našom kupé sme sa chceli učiť na písomku, ale samozrejme, že 

sme sa neučili, pretože sme sa viacej zabávali.  

 Keď sme dorazili do Trenčína, zasa sme išli na autobus, ktorý nás 

odviezol na Pútnické miesto. Išli sme do Opátskeho areálu, kam viedol veľký 

strmý kopec. Tam nás čakal sprievodca, ktorý nám o tom všetkom rozprával. 

Sprievodca nás zaviedol do jaskyne s kaplnkou. Odtiaľ sme išli na 

Trenčiansky hrad. Na hrade sme všetci obdivovali Studňu lásky a nádherný 

výhľad. Potom sme sa naspäť vrátili do centra Trenčína, kde sme mali 

rozchod.  Mali sme možnosť kúpiť si suveníry a najesť sa. Po rozchode sme 

išli na trenčiansku stanicu, odkiaľ sme išli vlakom do Trnavy. Niektoré deti na 

stanici čakali rodičia, no niektorí išli s Gabikou do školy. Odtiaľ išli všetci 

domov. 

 

Sisa a Paťuša 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 

 Prednedávnom sa naša škola zapojila do aktivít, ktoré ponúkli Dni zdravia. Navštívili 

nás bossovia ulíc rušnej Trnavy a porozprávali nám, aké je to byť  policajtom. Vedeli ste, 

že musíte mať čistý register trestov, aby ste sa mohli stať policajtom či hasičom? Podľa 

toho, čo všetko sme videli, aj byť hasičom je ťažké. Predstavili nám výbavu hasičského 

auta a ochrannú uniformu. Zachraňovať ľudí je veľká zodpovednosť.  

 Ale nielen hasiči, aj zdravotníci berú túto úlohu vážne. Od ľudí z Červeného kríža 

sme sa naučili poskytovať prvú pomoc tým, čo to potrebujú.  Každý z nás sa môže ocitnúť 

v situácii, keď musí poskytnúť pomoc alebo ju sám potrebuje.  

 Po tomto všetkom sme sa dostali na prednášku Ligy proti rakovine, kde nás 

oboznámili, aké ťažké je bojovať proti tomuto zákernému ochoreniu. Pamätajte na to, že 

veľmi záleží na vašom životnom štýle (v akom prostredí sa nachádzate a ako sa 

stravujete). Preto ľudia z nadácie LPR každý rok rozdávajú na námestí jabĺčka 

a vymieňajú ich za cigarety.  

 Spoznali sme pána, ktorý nám predstavil, aký dokáže byť čaj zázračný. Podelil sa 

o informácie o vplyvoch čajov na náš organizmus. Zistili sme, že čaj Saga by nedal ani 

svojmu psovi ☺ ☺ ☺. Dni zdravia oboznámili našich deviatakov s premenami v našom 

tele, ako sa dievča stáva ženou a chlapec mužom ☺.  

 V mene celej školy sa chceme poďakovať záchranárom za účasť na Dni zdravia 

a pani Márii Valentovičovej z LPR za poskytnutie informácií do nášho časopisu. 

                   

Miška, Nana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Text  v učebnici:  →  →  →  →  → Žiaci prečítali: 

 

rieka Mississippi  →  →  →  →  →  →  → →  rieka Misisipipipi 

oškreté koleno   →  →  →  →  →  →  →  → oškreté poleno 

na píle sa víril prach  →  →  →  →  →  → →  na plese sa varil prach 

ťažné a jazdecké zvieratá   →  →  →  →  →   ťažné a jaskynné zvieratá   

lietadlo bolo plné cestujúcich   →  →  →  →   leto bolo plné cestujúcich 

Duma bratislavská   →  →  →  →  →  →  →  duchna bratislavská 

bidlo pre sliepky   →  →  →  →  →  →  →  → mydlo pre sliepky 

pieseň pre tvoje uši  →  →  →  →  →  →  →   pieseň pre tvoje oči 

jedným srdcom obdaril ma  →  →  →  →  →   jedným srdcom odrazil ma 

bola na školení  →  →  →  →  →  →  →  → bola na škúlení 

ježkove pichliače  →  →  →  →  →  →  →  → ježkove pipíky 

prvý raz zaťali, íverček vyťali → →  →  →  → prvý raz zaťali, úverček vyťali 

listy môžu byť aj farebné    listy môžu byť aj farebné 
v tvare hviezdic a šarlátové  →  →  →  →  → v tvare hviezdic a šalátové  

                                           

 

 

 



 
 
 

 

Nemá štetec ani farby, predsa lístie žltým farbí.      (ňesej) 

Nikdy nešije, hoc s ihlami žije.        (okžej) 

Zavýja a nie je vlk, lieta a nie je vták.      (roteiv) 

Bielym kvitne, zeleným odvisne, červeným odpadne.   (oklbaj) 

Kabátik má pichľavý, schováva sa do trávy.      (okžej) 

Na ktoré železo sa najviac stúpa?            (avokdop) 

Kto vchádza prvý do kostola?           (čúľk) 

Na víne prerobí, na vode zarobí...                                                 (rámčrk) 

Ktoré rohy jedávame?         (yhorip) 

Akú vec človek nezabije?             (eimodevs) 

Jeden hore, dvanásť dolu...               (caisem) 

Červené telo a biele črevo...        (anilam) 

Ktorý mlyn je bez vody?                                                      (nylm ýnretev) 

Má len jednu nohu, ale veľa kolien...             (olbets) 

Ktorá rana poletuje?           (anarv) 

Ktorý mesiac má 28 dní?         (ýdžak) 

Štípe, hryzie a nemá zuby...         (zárm) 

Keď vyslovíš moje meno, zmiznem. Kto som?                                  (ohcit) 

Modrý klobúk, čo celý svet prikryje...        (oben) 

Štyri rohy, žiadne nohy, veľký pampúch..                                       (anirep) 

Rastie dolu hlavou a sopeľ mu kvapká...             (ľúcnec) 

 

                   Čemka, Ďoďu 



                            

 
 

• Keď sme išli zo ZOO, mama mi kúpila prdiaci sliz. 

• Jeho labky pripomínajú sploštené žužu. 

• Bola tam zábava lebo tam bol tobogán ktorý mal prezívku záchod. 

• Kedisi dávno žil kocúr volal sa Osemživotník. Mal krátku srsť a 

pozlátené oči. 

• Pod kríkom bolo desať malých kuriatok. Boli malé, žlté, s hladkou 

srsťou. 

• Keď sme išli po diaľnici, na hodinu sme museli zastaviť, lebo tam 

bola búračka. Ale ja som sa tešil, lebo sme sa išli najesť. 

• Raz dal kocúra do pračky a za pól hodinu boli všetky veci špinavé 

tak ho vyhodili na ulicu. 

• Jedného dňa sa stalo niečo dobré. Ich sliepočky a kohútiky porodili 

ďalších dvadsať kuriatok. 

• Moja babka je nesmrteľná. Ona je jak Iron Man. V každom kolene 

má štyri šróby, prežila dve mozgové porážky, mala dolámané ruky, 

nohy...  

• Obzvlášť srdečne vítam pani starostku Jožindu Fialkovú a jej 

priateľa Ferka Banánového. 

 
Tradičná výstraha:  

Pozor! Slohové hovadinky sme uviedli aj s pravopisnými chybami! 

Upozornenie platí aj pre písomkové somariny :-) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Žiaci mali dokončiť príslovia, porekadlá a pranostiky:  

• Katarína na ľade...      kúpime jej korčule. 

• Katarína na ľade...      zima už nebude.  

• Komu sa nelení...  tomu sa veselí.  

• O tom už aj vrabce... na strapce vedia. 

• O tom už aj vrabce...  na jeseň rozprávali.  

• V zdravom tele...   dobrá duša drieme.  
 

 

Otázka: Vypíš z vety prídavné meno a vystupňuj ho.  

Odpoveď: Trinásta, trinástejšia, najtrinástejšia. 

   Otázka: Vymenuj druhy pracovných piesní.  

   Odpoveď: Dožinky. 

Otázka: Aká je to fantastická rozprávka?  

Odpoveď: Sú tam postavy, ktoré sú zábavné, napr. ježibaby. 

   Otázka: Ktoré piesne nepatria do radu?  

   Odpoveď: Svadobné, lebo nepatria do pracovníckych. 

Otázka: Ako sa nazýva oživovanie bábok na javisku? (animácia) 

Odpovede: Záchrana bábky. Prvá pomoc. 

   Otázka: Čo je to oplodnenie? (u rastlín) 

   Odpoveď: Keď sa tam dá semeno. 

Otázka: Vysvetli príslovie "Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne." 

Odpovede: Niekdo chce niekoho zabiť. 

      Kto druhému robý zle, bude mu zle. 

   Otázka: Čo je básnický prívlastok? 

   Odpoveď: Keď si básnik privlastní nejakú báseň. 

Otázka: O čom bola báseň Turčín Poničan? 

Odpoveď: Že turecké víbory zaútočili na Jelšinu. 
 



 

  Pikošky z vyučka  
 
Žiak číta projekt na biológii: 
„Breza previsnutá. Breza previsnutá je preto previsnutá, lebo je previsnutá.“ 
 
   Žiak číta projekt na občianskej: 
    „Cez Trnavu tečie kanál Trnávka.“ 
 
Učiteľka: „Ako sa nazýva parlament teraz?“ 
Trieda: „Ficova družina... Vatikán... banda idiotov...“ 
 
   Učiteľka: „Bola som prekvapená, keď mi rodičia povedali NÁŠ SYN 
   MAL OTVORENÚ ANGLIČTINU A NADÁVAL NA VÁS."  
   Žiak 1: „Počuj, nebol si to ty?“ 
   Žiak 2: „Možno, ale anglinu som mal zavretú.“ 
 
Učiteľka: „Rozmnožovanie... Príroda to zariadila tak, aby nenastali obrovské mutácie. To 
znamená kvetinka s kvetinkou, čerešňa s čerešňou, psík so psíkom..." 
Žiačka: „Môže aj človek so zvieraťom?" 
 
   Učiteľka: „Hoďte po mne niečo modré!“ 
   Žiačka jej podá pero Stabilo. 
   Učiteľka: „A toto sa ako zapína?!“ 
   Žiačka: „To sa len otvorí ten štuplík.“ 
 
Učka: „V slove LIPA nemá byť ypsilon...“ 
Žiak: „Ale já som taký jakože rapper, já by som tam dal že LYPA.“ 
 
   Učiteľka: „Čo je to novela?“ 
   Žiak: „Znovelizovaná báseň.“ 
 
Veta v pracovnom zošite: „Všetci v triede už majú herbáre hotové.“ 
Žiak: „A herbáre... to sú hroby v množnom čísle?“ 
*** 
Učiteľka: „Uveďte mi nejaké príklady na zložené slová.“ 
Trieda: „Zemeguľa, drevorubač, vodovod...“ 
Samo: „Štvrť na tri.“ 
*** 
Žiak: „Pančelka, viete, že jedna tá dyňa vypadala jak Samo?“ 
Učiteľka: „Ha, ha...“ 
Žiačka v zadnej lavici si hundre: „Vela vecí vypadá jak Samo...“ 
*** 
Žiak 1: „Očul si, že táto učka dá za pol roka aj patnást známek z angliny? Ani ze sloviny 
nemám tolko...“ 
Žiak 2: „...áá čo, najde ti dva-tri taháky a je to tam.“ 



 
 
   A KEĎ SA ROSA SPUSTÍ V RANNÉ HODINY,  
   MÁVAJÚ OČI VŠETKY BYLINY.   
   Učiteľka: "Čo znamenajú tieto verše? 
   Žiak: "Karpiny." 
 
Žiak: „Pán tréner, koľko stojí mesačný lístok na autobus z Borovej do Ružindola?“ 
Tréner: „Také už šesť rokov neexistujú. A na čo to potrebuješ vedieť?" 
Žiak: „Mám zistiť cestovné do najbližšej školy, lebo v našej dedine nie je škola.“ 
Tréner: „Mal si povedať, že ju včera dostavali.“ 
 
Žiak: „Pred tisíckami rokov dostala Trnava meno Malý Rím.“ 
Učiteľka: „Pred tisíckami rokov tu boli lovci mamutov.“ 
 
   Žiak: „Prečo je v slove Cyril ypsilon?“ 
   Učiteľka: „Lebo je to slovo cudzieho pôvodu.“ 
   Žiak: „Jako CYKULA?“ 
 
Učiteľka: „Aká je to osoba?" 
Žiak: „Žena." 
Učiteľka: „Máš určiť osobu slovesa, nie vzor podstatného mena!" 
Žiak: „Ženská." 
 
Učiteľka: "Šimon..." 
Žiak: "Ja som Lukáš. Pani učiteľka, vy sa stále mýlite." 
Učiteľka: "Daj sa prekrstiť." 
 
   Žiak: "Pani učiteľka, vy na mne sedíte." 
   Učiteľka: "Keby som si ja na teba sadla, už by si to nerozchodil..." 
 
Učiteľka: „Už máš novú žiacku knižku?“ 
Žiak: „Našol som tú starú, bola pod notebookom.“ 
Učiteľka: „Kde? Pod lopúchom?“ 
 
   Učiteľ: „O čom sa rozprávate?“ 
   Žiačka: „O legínach.“ 
   Učiteľ: „O vagínach?“ 
 
Učiteľka: „Čo si chodievame uctievať do kostola?“ 
Žiak: „Farára.“ 
 
   Žiak: „Pančelka, ja to nechápem.“ 
   Učiteľka: „Tak to pochop.“ 
 
Žiak: „Pančelka, za koľko zvoní?“ 
Učiteľka: „Há, to by si chcel vedieť! Trt ti poviem!“ 
 

 



 

 
 

Meno: Ema 
Prezývka: Čema 
Vek: 11    
Znamenie: Blíženci 
Záľuby: atletika a maľovanie 
Prečo Atomik: lebo to je dobré 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Meno: Michaela 
Prezývka: Anonym 
Vek: 14    
Znamenie: Býk 
Záľuby: cestovanie a nakupovanie  
Prečo Atomik: aby nezanikol 

 
 
Meno: Dominika 
Prezývka: Ďoďu 
Vek:  11 
Znamenie: Rak 
Záľuby:  zvieratá a šport 
Prečo Atomik: baví ma to 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Meno: Alexandra 
Prezývka: Sasha 
Vek:  11 
Znamenie: Panna 
Záľuby:  hudba, tanec a šport 
Prečo Atomik: rada vymýšľam  

 
 
Meno: Emma 
Prezývka: Ovečka 
Vek:  12 
Znamenie: Strelec 
Záľuby:  kreslenie, tanec  
              a počítač 
Prečo Atomik: baví ma to 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Meno: Lujza 
Prezývka: Lulu 
Vek: 10  
Znamenie: Býk 
Záľuby: kreslenie, šport a nákupy 
Prečo Atomik: bavia ma takéto veci 

 
Meno: Boris 
Prezývka: Bobo 
Vek: 10    
Znamenie: Ryby 
Záľuby: golf 
Prečo Atomik: lebo sa mi páči ☺ 
 
 
 
 
 

 
 
 
Meno: Natália 
Prezývka: Alias 
Vek: 14    
Znamenie: Baran 
Záľuby: písanie a kreslenie  
Prečo Atomik: lebo som sem chcela    
             vniesť svetlo

 



 
 
 
Meno: Martin 
Prezývka: Pelco 
Vek: 15    
Znamenie: Vodnár 
Záľuby: futbal, mytológia, grafika  
Prečo Atomik: pre zábavu 
 
 
 
 

 
 

 
 
Meno: Katarína 
Prezývka: Katuš 
Vek: 11  
Znamenie: Ryby 
Záľuby: tanec, počítač 
Prečo Atomik: len tak 

 
 
Meno: Radka 
Prezývka: Raduš 
Vek: 12    
Znamenie: Lev 
Záľuby: počítač  
Prečo Atomik: lebo ma baví ☺ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Meno: Nguyen Ngoc Anh 
Prezývka: Ivetka 
Vek: 10    
Znamenie: Kozorožec 
Záľuby: cestovanie, nakupovanie  
Prečo Atomik: rada píšem 

 
 
Meno: Patrícia 
Prezývka: Paťuša 
Vek:  12 
Znamenie: Škorpión 
Záľuby:  šport, nakupovanie 
Prečo Atomik: aby som sa nenudila 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Meno: Simona 
Prezývka: Sisa 
Vek: 12    
Znamenie: Lev 
Záľuby: šport, počítač  
Prečo Atomik: baví ma písanie    
                       na počítači 

Meno: Zora 
Prezývka: Zorka 
Vek: 12 
Znamenie: Škorpión 
Záľuby: knihy a počítač 
Prečo Atomik: chcela som skúsiť 
                        niečo nové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Meno: Júlia 
Prezývka: Julča 
Vek: 12  
Znamenie: Lev 
Záľuby: tanec, knihy, písanie 
príbehov 
Prečo Atomik: lebo ma baví písať 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meno .......................................... 
Trieda ......................................... 

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

 

Kupón platí do vydania ďalšieho čísla Atomiku :-)  
 
 

Redakčná rada: 

Michaela Čápková, Natália Lajdová, Martin Pelec, Katarína Pekárová, Patrícia Piešťanská, Júlia 
Ďuriníková, Simona Novanská, Radka Brilská, Emma Ovečková, Zora Kazimírová, Ema Bošnáková, 

Dominika Šlahorová, Lujza Velická, Alexandra Jakubcová, Nguyen Ngoc Anh, Boris Nižnanský 
 

Spolupracovali: 

Diana Silná 
spravodajské štáby 

z 5.B, 6.B, 8.A, 9.A a 9.B 
 

Učiteľská spolupráca: 

Mgr. Iveta Reptová 
PaedDr. Michaela Lošonská 

 

ATOMIK 
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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! 


