
Hááádanky 
V kúte sa vždy nachodia, 
papier do nich odhodia? 
Čo sú to? 

(odpadkové koše) 
 
Sedem a päť je trinásť 
alebo sú trinásť? 

(Sedem a päť je dvanásť) 
 
Na severe na brehu, 
leží v stálom postrehu. 
Plutvy má a nemá nohy. 
Ryby chytať, to má vlohy. 
Čo je to? 

(tuleň) 
 
Čomu hovoríme, že je to nové,  
aj keď je to veľmi staré? 

(Nové Mesto nad Váhom) 
 
Kto stále kope a žiadnu jamu nevykope? 

(futbalisti) 
 
Prečo ľaváci držia lyžicu v ľavej ruke a 
praváci v pravej? 

(aby sa najedli) 
 
Zuby ostré ako dýka,  
pred človekom neuniká. 
Preč od brehu plávať chyba. 
Roztrhá ťa táto ryba. 
Čo je to?                                      (žralok) 
 
Ako sa volá zelenina, ktorá má ústa, 
aj keď nimi neje ani nepije? 

(kapusta) 
 
Za ktorou sobotou nepríde nedeľa? 

(za Rimavskou Sobotou) 
Dominika Uličná, 5. A 

Zapnem ho do elektriny, 
vrčí a zje všetky špiny. 

Čo je to? 
(ČAVÁSYV) 

 
V skrinke ako na póle zima je aj v lete. 

Nasýti vás do vôle, ak si vyberiete. 
Čo je to? 

(AKČINDALHC) 
 

To, čo melie, nie je múka, 
z vody čisté šaty núka. 

Čo je to? 
(AKČÁRP) 

 
Slniečko sklenené  
visí nám na stene, 
avšak v jeho lúči  
kvietok nevypučí. 

Čo je to? 
(AKVORAIŽ) 

 
Po hladine sukne, blúzky 
pláva ako parník úzky. 

Nerovnosti zakapali.  
Ale pozor! Lebo páli! 

Čo je to? 
(AKČILHEŽ) 

 
Čudná skrinka sama vraví, 

hlási poludňajšie správy. 
Aby nám veselšie bolo, 

zaznie z nej i hudobné sólo. 
Čo je to? 

(OIDÁR) 
 
 

Veronika Stanová, 5. A 

ATOMIK - školský časopis, č. 2/2002-3, Vy-
dáva: III. ZŠ, Atómová 1, Trnava, Sadzba a 
grafická úprava: Martin Broniš, Pedagogic-
ký dozor: Mgr. A. Mrnková, Spolupracova-
li: Mgr. M. Hrnčíriková, Mgr. M. Ottingerová 

Vážení a milí, 
 

marec je mesiacom knihy. Táto veta sa aj rý-
muje, aj je pravdivá. Ale... Spomeňme si na to, 
že existujú nielen knihy, ale aj knižky. Naprí-

klad taká vkladná knižka. 
Alebo - žiacka knižka. Aj 
ona má celý marec sviatok, 
čo znamená, že by do nej 
malo čosi pribúdať. To 
“čosi“ sú buď známky ale-
bo poznámky. Nenechajte 

žiacku zaháľať, hláste sa, nechajte sa skúšať, 
nech má radosť!!! 
Apríl je pre istotu mesiac lesov. Tu nezaškodí 
pripomenúť staré známe: „Ako sa do hory 
(teda lesa) volá, tak sa z nej/neho ozýva!“ Vy 
sa radšej na hodinách neozývajte, ak to nie je 
k veci, aby sa „neozvali“ vaše milí vyučujúci 
písomným spôsobom do už spomínanej knižky 
(žiackej). 
Zem má sviatok tiež v apríli. Keď nevieš kedy, 
pozri si našu rubriku Výročia a budeš múdrej-
ší. So želaním všetkého pekného, jarného a 
veľkonočného sa na stretnutie v ďalšom čísle 
teší 

redakcia 
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V tomto čísle: 
 
þ Anketa                      
þ Olympiády  
þ Naša lyžovačka       
þ Krížovky a iné  
þ Poézia  
þ Hááádanky  

š_k_o_l_a 
 

Škola to je pre mňa pokus 
Ak chceš, aj ty ho skús. 

Učenie je veda veľká. 
Pre niektorých ako telka 

 
Vyskúšaj to spolu s nami. 

Budem už asi medzi vami. 
Nuda veľká škola je. 

Dobrá známka síce zahreje. 
 

Známok v žiackej je už dosť. 
Jednotky sú samozrejme pre radosť. 

Po zlej známke smutná prídem. 
V deviatej triede však na 100% odídem. 

 

Lucia Šišková, 8. C 



OBĽÚBENÉ ČASOPISY: 
1. Bravo (30) 
2. Markíza (24) 
3. Kamarát (14) 
4. Bravo Girl (8) 
5. Board (5) 

 
 
V januári sme uskutočnili medzi vami anketu pre náš časopis. Na zaují-
mavé otázky odpovedalo 147 hlasov. Tu sú jej výsledky: 
 
AKÝ JE TVOJ NAJOBĽÚBENEJŠÍ PREDMET? 
1. Telesná výchova (36) 
2. Dejepis (33) 
3. Anglický jazyk (24) 
4. Výtvarná výchova (13) 
5. Prírodopis (11) 
 
OBĽÚBENÁ HUDOBNÁ SKUPINA: 
1. Atomic Kitten (31) 
2. Horkýže Slíže (19) 
3. Las Ketchup (10) 
4. Elán (8) 
5. Iné Kafe (7) 
 
OBĽÚBENÍ HERCI: 
1. Sandra Bullock (21) 
2. Julia Roberts (17) 
3. Jennifer Lopez (11)  
4. Tom Cruise (8) 
5. Facundo Arana (7) 
    Jackie Chan (7) 
 
AKÉ ZVIERATKÁ CHOVÁME V  
NAŠICH DOMÁCNOSTIACH? 
1. Pes (31) 
2. Rybičky (15) 
3. Škrečok (14) 
    Korytnačka (14) 
4. Andulky (12) 
5. Mačka (7) 
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PORADIE NEOBĽÚBENÝCH PREDMETOV: 
1. Zemepis (53) 
2. Prírodopis (21) 
3. Matematika (16) 
4. Slovenský jazyk (15) 
5. Fyzika (7) 
    Hudobná výchova (7) 

Čo sa nám páči,  
čo máme radi? 

OBĽÚBENÉ JEDLO: 
1. Pizza (32) 
2. Hranolky (21) 
3. Kura (15) 
4. Špagety (12) 
5. Palacinky (8) 

OBĽÚBENÍ SPEVÁCI: 
1. Eminem (53) 
2. Avril Lavigne (30) 
3. Enrico Iglesias (17) 
4. Jennifer Lopez (15) 
5. Shakira (13) 

(r) 
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          1. Do prvého štvorca vpíšte celé čísla 1 až 9 tak, aby súčet v každom 
          riadku, stĺpci i obidvoch uhlopriečkach bol vždy 15. 
 

 
 
 

 
 
 
 
2. Do druhého štvorca vpíšte čísla 1 až 16 tak, aby ich súčet bol vždy 34. 

úùúùúùúùúùúùúùúùúùúùúù 
 

Vo všetkých nasledujúcich úlohách môžeme okrem číslic použiť aj matematic-
ké znamienka (+, -, :, x) a zlomkové čiary. 
 
a) Napíšte 1000 pomocou ôsmich osmičiek. 
 

b) Napíšte 100 pomocou štyroch deviatok 
 
c) Napíšte 100 pomocou šiestich rovnakých číslic. 
 

d) Napíšte 55 použitím piatich štvoriek. 
 
e) Ako sa dá 37 napísať piatimi trojkami? 
 
 
 
 

 
Riešenia zo str. 12-13: 1b, 2c, 3a, 4d, 5b, 6b 
 
 
Správne odpovede: 
 

2. a) 888+88+8+8+8, b) 99 + 9/9 = 100 
c) 666 – 66/6 =100, 333 – 33/3 = 100 
99+ 99/99 = 100 
d) 44+ 44/4 = 55, e) 33 + 3 + 3/3 = 37 
 
 
 

Pozn.: Symbol / nahrádza zlomkovú čiaru. 

Matematické orie�ky 

   

   

   

    

    

    

    

KAMEŇÁKY 
- Moja žena má strašne rada deti. 
- Moja nie, je vegetariánka. 
 
- Mami, našiel som ocina!!! 
- Koľkokrát som ti vravela, že sa nemáš 
rýpať v záhrade! 

Dominika Uličná, 5. A 
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Život 
Poznám takých ľudí, 
čo sa žiť boja 
a stále len stoja 
na jednom mieste 
neunesú ťarchu života 
lebo je to ťažká robota 
Už nevedia ako ďalej ísť 
ako ťažkostiam života predísť 
A len stoja a stoja 
a boja sa a boja 
lebo nevedia ako ďalej ísť 

Tamara Č., 8. C 

Noc 
Noc má veľkú moc. 
Utopí vtáka na konári, 
aj Zuzku už ovládla 
do postele zaľahla. 
Sníva sa jej sen: 
Je tam vonku, medzi kríkmi, 
vtom tam vbehnú dvaja psíci. 
Priniesli jej balón. 
Tu sa vzbudí, mykne zo sna. 
Sama? 
Nie. To ju volá mama. 
Už je ráno, už je deň. 
Škola volá: deti sem! 

Mirka Ondrejkovičová, 4. A 

 
Smútok 
 

Prišlo to rýchlo, 
hneď nebo stíchlo, 
aj ty si mnoho, 
len jedno slovo, 
potichu zašepkal. 
 
Povedal si zbohom, 
a už ma nečakaj, 
lebo sa odovzdám bohom, 
tak mi pokoj daj. 
Srdce si mi zlomil, 
po druhej si snoril. 

Zuzana Albertová, 8. C 

Vojna 
 

Oblaky zastreli nebo 
a len preto, lebo 

ľudstvo smeruje k záhube 
kvôli svojej záľube 

ničiť všetko navôkol 
zabodnúť vojenský kôl. 

 

Začne ďalšia vojna? 
Potečie zas krv? 

Vypijeme trpkosť do dna? 
Zloby plných pohárov? 

Otázka znie prečo? 
Prečo je zlo všade? 

Je to na niečo? 
Potopia sa lode, 

všetko bude zničené. 
 

Srdcia plné nenávisti 
v dave sa strácajú 

sú plné nerestí 
a zaspať nám nedajú. 

Tamara Č., 8. C 
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A: Chlapci, čo robievate počas prestávok? 
B: Rozprávame sa o Rómoch a čajkách. Okrem toho riešime ťažký 
problém, ako prežiť celý týždeň a nenudiť sa. 
A: A opakovať pred hodinou by ste si nemohli...? 

 
A: Ako sa vám pozdáva naša školská jedáleň? 
B: Náš vzťah k tomuto zariadeniu je rozpačitý. Nepáčia sa 
nám hliníkové podnosy a obité taniere. Prečo sa šetrí siru-
pom v malinovke? V miske s kompótom máme dve čerešne 
a štyri kôstky. Neobľubujem ani guláš s mastným mäsom. 
Ešte tak parené buchty a šišky by mohli robiť častejšie. 
Barbora: Prečo sa sťažujete, že vám nechutí? Buď sa najedz 

doma alebo si prines viac desiatej. Nikto ťa tam predsa nenúti jesť. 
 
A: Čo by ste vylepšili na škole, Erik? 
B: Cez prestávky by sme mali chodiť von aj v zime. Najhoršia známka 
by mala byť trojka a učili by sme sa denne iba štyri hodiny. Do školy 
chodiť bez pomôcok. 
 
A: Potešte čitateľov Atomiku nejakým vtipom... 
B: V pitevni sa na Silvestra rozprávajú dvaja patológovia: 

-    No tak čo, už si otvoril toho Huberta? 
 

-    Viete, čo jedia kanibali, keď je pôst? 
-    Rybárov.                                                                                   (r) 

Na  v 8. 

Ako sa vynašla žiarovka 
 

V minulosti, keď boli na 
oblohe dve slnká, žil 
jeden chalan menom 
Edison, ktorý stále nie-
čo vymýšľal. Raz si po-
vedal, že keby bolo sln-

ko v noci... Napadlo ho vystreliť ra-
ketu na slnko a kúsok z neho zobrať.  

A zrazu veľký rachot a jedno slnko 
zmizlo. Kúsok padlo na kameň 
a Edison si ho zobral. Skúmal ho, 
skúmal a vynašiel žiarovku.  

A od tých čias je v noci svetlo. 
 
 

Martin Bubák, 5. D 
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         MAREC  
 
  1. 3.  Medzinárodný deň boja proti atómovým zbraniam, začiatok Mesiaca knihy 
  3. 3.  v roku 1958 zomrel básnik Ivan Krasko (45. výročie) 
14. 3.  90. výročie narodenia slovenského spisovateľa Dominika Tatarku (1913) 
16. 3.  175. výročie narodenia zberateľa rozprávok Pavla Dobšinského (1828) 
17. 3.  290 rokov od smrti Juraja Jánošíka 
18. 3.  1848 Zrušenie poddanstva v Uhorsku (155) 
20. 3.  1923 sa narodil Viktor Kubal, slovenský karikaturista a výtvarník 
21. 3.  Prvý jarný deň 
22. 3.  Svetový deň vody 
23. 3.  Svetový meteorologický deň 
28. 3.  Deň učiteľov 
 
         APRÍL  
 
  1. 4.  Medzinárodný deň vtáctva a začiatok Mesiaca lesov 
  3. 4.  Deň darcov krvi (1873 sa narodil J. Jánský, teda 130. výročie)  
  6. 4.  1863 sa narodil Jozef Hanula, slovenský maliar 
  7. 4.  Svetový deň zdravia 
17. 4.  285. výročie narodenia Adama Františka Kollára 
18. 4.  Medzinárodný deň pamiatok a sídiel 
21. 4.  Veľkonočný pondelok 
22. 4.  Deň Zeme 
24. 4.  Svetový deň skautingu                                                                                       (r) 

Práva čitateľa 
 

Právo nečítať 
Právo preskakovať strany  
Právo nedočítať knihu  
Právo znovu si ju prečítať  
Právo čítať čokoľvek  
Právo čítať kdekoľvek 
Právo paberkovať 
Právo čítať nahlas 
Právo mlčať 

(p) 

a f o r i z m y  a  h á d a n k y 
 
 

Pohreb je smutný, ale u niektorých vysvedčenie 
ešte smutnejšie... 
 
Láska ide cez žalúdok a rozum? 
Cez plné vrecká! 
 
Keď to sedí, je to červené, potom je to ružové a 
keď to stojí, je to žlté. Čo je to? 
Neviem, ale pekne to mení farby. 
 
Čo je najväčšia drzosť? 
Keď Usáma bin Ládin nájde na mape sveta Slo-
vensko. 

Lucia Šišková, 8. C 
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1. Africký živočích 
2. Časopis, do ktorého sa  

teraz pozeráš 
3. Svetadiel 
4. Ryba - žije na Slovensku 
5. Budova, ktorú nie vždy rád 

navštevuješ 
6. Pre žiaka najkrajšie týždne 

v roku 
7. Málo obľúbený predmet 

A. T., V. H., 6. C 

Čo je to maximálna nuda? 
Pozerať na kurie oko a čakať, kým ........ (tajnička) 

...maximálna nuda... 

OSEMSMEROVKA 
 

bosorky, capy, dojč, dole,  
kabydlo, klany, klikal, kopla, 

koval, krasopis, Kraus,  
kúsky, nevyšíva, opaky,  
operenec, ovocie, plakal, 
plyn, poker, šliap, stáli,  

stláča, uspí 
L. T., 6. C 

D O L E O S Y K A P O 

L A K I L K L R L A P 

O L O C R O Ú A B V E 

L A A O O V K S D I R 

D P S V I A T O K Š E 

Y O E O L L N P L Y N 

B K J I Á E K I A V E 

Á E O Č T Š A S N E C 

K R A U S P Í Í Y N C ČO VIEŠ O SLOVENSKU?  

4. Ako sa volá najdlhšia rieka na Slovensku? 
a) Dunaj         b) Hron                                c) Trnávka                 d) Váh 
 
5. Ako sa volá najvyšší vrch na Slovensku? 
a) Kriváň       b) Gerlachovský štít             c) Lomnický štít        d) Slavkovský štít 
 
6. S kým susedí Slovensko na juhu? 
a) s Poľskom b) s Maďarskom                  c) s Českom              d) s Ukrajinou 

Petra Debnárová, 4. A 
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Z múdrych myšlienok 
 

„Z vyučovania sa nemá robiť hra, lebo učenie nie je pre deti hrou, je spojené s náma-
hou a nutnosťou.“ 
 

Autora tejto múdrosti vylúšti. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

1. Jankino dvojča 
2. Nádcha po česky 
3. Silný muž 
4. Pocit nedostatku vody 
5. Drevina 
6. Kyslá pochutina 
7. Obráti 
8. Malá Ema 
9. Kto nevidí? 
10. Grécky bájkar 
11. Nie tupá 

A. M., 6. C 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

1. Meniny má 19. 2. 
2. Ruská skupina 
3. Najväčší cicavec 
4. Škrečok po anglicky 
5. Pomôcka na šitie 
6. Vták s dlhým zobákom,     

žijúci v Afrike 
 
R. Holoubková, Z. Turanská, 6. C 

Doplňovačka 

1. Kedy vznikla Slovenská republika? 
a) 4. 1. 1992              b) 1. 1. 1993             c) 28. 10. 1918          d) 14. 2. 1993 
 
2. Ako sa volá slovenský prezident? 
a) Pavol Hrušovský   b) Mikuláš Dzurinda c) Rudolf Schuster    d) Miroslav Šatan 
 
3. Kto uzákonil prvú spisovnú slovenčinu? 
a) Anton Bernolák     b) Belo IV.               c) Štefam Moyzes     d) M. R. Štefánik 

ČO VIEŠ O SLOVENSKU? l ČO VIEŠ O SLOVENSKU? l ČO VIEŠ O... 
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Zrodenie špagiet   
s kečupom 

(vlastná detská báj) 
 

V ráťme sa do doby kamennej. Jed-
ného pekného rána sa narodili dva-

ja ľudia. Menom Eta a Íl. Ľudia v tej 
dobe boli nešikovní. Keď sa chceli ob-
liecť, museli hľadať niečo, čo mali pod 
nohami. Volalo sa to lístie. Eta a Íl vy-
rástli a neskôr sa oženili. Namiesto sva-
dobnej cesty museli vymyslieť voľáku 
vec, ktorú by aj našli. Vymysleli kečup  
a k tomu špagety. Výrobky sa všade pre-
dávali, no nie za peniaze, ale za slimá-
kov. Keď to ľudia počuli, tak sa tomu 
smiali, že ešte nikdy nejedli šnúrky a 
červenú vodu. Ľuďom sa to jedlo tak 
páčilo, že k nemu vymysleli syr a mäso. 
Neskôr sa to používalo ako sviatočné 
jedlo. To bolo a je najlepšie jedlo na 
svete. A preto vydržalo doteraz. 

Juraj Balog a Martin Bubák, 5. D 

Vtipy        J 
na zdvihnutie nálady 

 

- Prečo si nedoniesol domov vysvedčenie? 
- Požičal som ho Benjamínovi. Chcel vy-
strašiť rodičov! 
 
- Jožko, čo robíš tak dlho na záchode? 
- Padla mi do misy bunda! 
- Hádam si ju nechceš ešte obliecť? 
- Čo to šije!? Ale vo vrecku mám desiatu! 
 
- Predstavte si, susedka, včera prešlo auto 
kominára! 
- No teda, tak už ani na tej streche si člo-
vek nie je istý! 
 
Na súde: 
- Obžalovaný, prečo ste zabili vašu svok-
ru? 
- Žena išla do obchodu a povedala ´mama 
spí. Keby na ňu sadla mucha, zabi ju!´ 
 
- Oco, ako funguje mozog? 
- Neotravuj s takými blbosťami, lebo ja 
mám v hlave iné veci. 
 
- Prečo sa Janko Hraško nemôže kúpať??? 
- Lebo by vyklíčil! 
 
Príde trpaslík na pumpu a hovorí: 
- Prosím si jednu kvapku oleja a dve kvap-
ky benzínu. 
Pumpár na to: 
- Počúvaj a prdnúť do gúm by si nechcel?! 
 
- Prečo sa malá blondínka češe pre škol-
ským zošitom? 
- Lebo im učiteľka povedala, že zošit je 
zrkadlom žiaka! 

(žš) 

Prešibaná  
                 mamina  
                                 práca 

 

Mama varí cesto, 
veľké ako mesto. 

Rýchlo tam dá kvasnice, 
uteká po nožnice. 

Aby mohla masku robiť, 
malé dieťa potom kojiť. 

Do cesta dá veľké maslo, 
začalo ju bolieť ďasno. 

Vlado Čápka, 5. D 



Aké nové knihy si môžete zapožičať? 
 
I .  s t u p e ň 
• Zábavné oriešky 
• Smelý zajko v Afrike 
• Tri múdre kozliatka 
• Koza rohatá a jež 
• Rekordy okolo nás 
• Život v oceáne 
• Encyklopédie: Cicavce 
• Vesmír 
• Dinosaury 
 
Kedy?  
V piatok 13.00 – 15.00 hod. 
 

I I .   s t u p eň 

• Denník princeznej 
• Stratený svet 
• Princ a bedár 
• Anna z Redmontu 
• Detektívom za 5 minút. 
• Pán prsteňov 1, 2, 3 
• Biely tesák 
• Karate Kid 
• Čerstvo zaľúbená 
• Zemepisná encyklopédia 
• Hľadači pokladov 
• Chcem vedieť prečo – encyklopédia 
 
Kedy?  
Každú stredu od 13.00 do 14.30 hod. 
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Žiacka knižnica informuje 

Kniha 
 
Knihy nikdy nikomu nepožičiavaj, 
pretože ti ich nikto nevráti. 
Jediné knihy v mojej knižnici sú tie,  
ktoré mi požičali iní. 

A. France 
 

 
Najprv si knihu kúpiš  
a potom si ju prečítaš. 
Koľko spisovateľov by zomrelo od hladu, 
keby to bolo naopak. 

K. Kraus 
 

Niektorí čítajú, aby premýšľali; 
tých je málo. 
Niektorí čítajú, aby písali; 
tých je viac. 
Niektorí čítajú, aby hovorili; 
tých je najviac. 

L. Pirandello 

SLIVKY 
Mám ja veľké slinky 

na dobré slivky. 
Mama mi vraví, 

že vykvitnú v jari. 
FERKO A FAZUĽA 
Ferko dostal fazuľu, 
dal si ju na večeru. 
Lenka mu tam kričí, 
že mu z hrnca fučí. 

Martin Bubák, 5. D 

                                                                                                                                   11 

"R az dávno, asi pred 800 rokmi žil káčer Donald, bol to zbojník podobný ná-
šmu Jánošíkovi. Bohatým bral, chudobným dával. Raz ulúpil kráľovskú pok-

ladnicu, ktorú zakopal na jednej lúke, lenže o rok prišli záplavy a zatopili malú lúku, 
ktorá sa premenila na močiar," hovorí jedna stará káčerovská povesť. 

Keď bol raz nosorožec Roháčik u svojej nevlastnej babky - kačky Krak, jeho babka 
zbadala hrocha, ako vyšiel z močiara. Hneď zavolal svojho vnuka, aby sa išiel pozrieť, 
ale nosorožec tam nebol. Potom Roháčikovi jeho nevlastná babka porozprávala po-
vesť o poklade, pretože Donald bol jej predok. Medzitým Roháčik zavolal svojich ka-
marátov - pátračov, aby prišli k nemu. Bola to korytnačka Monika a lev Marek. 
"Choďme zajtra do ZOO, možno je to hroch odtiaľ," povedala Monika. Tak išli, ale v 
ZOO nechýbal žiadny hroch. Potom telefonovali pánovi Maxovi, to je majiteľ druhej 
ZOO v meste, ale ten im presvedčivo tvrdil, že to nie je jeho hroch.  
Potom zavolali políciu, ktorá sa prikradla k močiaru, aby zatkla hrocha. Bol tu Max a 
po kúskoch odnášal poklad z močiara. 

J. Belko, M. Dubovský, 6. C 

U h á d n i... 
Je to za stromom a lietajú z 
toho piliny. Čo je to? 
Pinocchio si holí nohy. 
 

* * * 

Prečo nosia blondínky krátke ruká-
vy? 
Aby vedeli, kde majú zohnúť ruky. 
 

* * *  

Ktorý vynález dopomohol ľuďom k 
lietaniu? 
Dynamit. 

* * *  

Viete, aké je skautské heslo? 
Zabi bobra, zachrániš strom. 
 

* * *  

Ako blondínka zabije vtáčika? 
Zhodí ho zo strechy. 

V t i p y... 
 

Kráľ zvierat, lev, dostal tri vrecia cukríkov 
a chcel ich rozdeliť. Zavolá zvieratá a vra-
ví: "Pekné zvieratá do prvého radu a múd-
re do druhého." 
Vtom sa ozve žaba: "A to sa mám roztrh-
núť?" 
 
Autobus zastaví na konečnej a vodič zakri-
čí: "Konečná, vystupovať!" 
A zozadu sa ozve staršia dáma: "No do-
voľte?! Pre vás hádam pani Konečná!" 
 
Dva policajti hrajú na strome kocky. Jeden 
vraví:  
- Šach-mat! 
A druhý na to: 
- Čo ti šibe? Veď nehráme karty! 
 

Dominika Uličná, 5. A 
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Naša vysnívaná škola je obrovská, farebná a pekná. Učitelia cho-
dia do tried 40 minút po zazvonení. Zvyšných 5 minút odovzdáva-
jú jednotky. 2, 3, 4, 5, poznámky a písomky neexistujú. Triedy sú 
priestranné ako futbalové ihrisko. V triedach sú krásne kožené 
sedačky a zlaté stoly. Na čele triedy je obrovská samoumývacia 
tabuľa. V škole mávame 2 hodiny a prestávky trvajú 60 minút. 

Cez prestávky jazdíme po škole na kolobežkách, korčuliach. V škole máme 
vlastný tenisový kurt, saunu, perličkový kúpeľ, klzisko a veľký bazén s toboga-
nom. Na záchodoch je veľké mramorové zrkadlo s kozmetickou výbavou. Veľ-
mi chceme mať túto školu. 

A. K., N. J., 6. C 

Život je droga 
 

Chýbalo ti niečo, pýtal si sa prečo? 
Život nie je dokonalý, ale čia to bola chyba? 
Chcel si byť voľný, ako vo vode ryba. 
Chcel si lietať, bez problémov žiť, 
podľahol si drogám, muselo to byť? 
Cítil si sa skvelo, úplne si vypol, 
uvoľnil si telo. 
Ale až vtedy si si uvedomil, 
kto za tvoje nešťastie môže, 
keď aj najlepší priateľ vzal na teba nože. 
Nikto ti už neverí, myslia, že si slabý, 
že podľahneš zase drogám, že už nie si zdravý. 
Je ti ľúto, že sa nemáš na koho obrátiť. 
Len jedno chcem ti povedať, 
mne vždy môžeš veriť. 
Zdôveriť sa so všetkým, pretože verím ja tebe, 
možno, že som naivná a možno iba trepem. 
A týmto povedať ti chcem, 
že nikdy na teba nezabudnem. 
 

Barbora Holienková, 8.C 

V mojom srdci láska žije 
moje srdce silno bije 
Bije iba pre teba 
inému sa nepredá 
Úprimné sú slová lásky 
ako na poli zlaté klásky 
Milujem ťa neprestajne 
Srdce moje vezmi tajne 
Ja ťa chcem, no neviem 
či ty chceš mňa. 
Zober si ma do raja. 

T.Č., 8. C 
Pytagoriáda 

5. ročník: Martina Pillová, 5. A 
6. ročník: Andrea Tuchyňová, 6. C 
7. ročník: Patrik Skýpala, 7. A 
5. ročník: Veronika Trnková, 8. C 

Olympiády 
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Geografická olympiáda 
 

5. ročník 
1. Nikolas Praj, 5. A 
2. Michaela Brestovanská, 5. A 
3. Lukáš Kralovič, 5. D 
 

6. ročník 
1. Miroslav Doležal, 6. A 
2. Peter Krištofík, 6. A 
3. Daniel Kurák, 6. D 
 

7. ročník 
1. Veronika Wahidová, 7. A 
2. Maroš Stacho, 7. A 
3. Tomáš Braniš, 7. B 
 

8. ročník 
1. Sandra Nádaská, 8. B 
2. Lukáš Žák, 8. B 
3. Regina Palušná, 8. B 
 

9. ročník 
1. Michal Vašíček, 9. A 
2. Tomáš Šřubař, 9. A 
3. Jakub Gáži, 9. D 

Cudzie jazyky 
 

Nemecký jazyk 
 

Kategória I. B 
 

1. Tomáš Píš, 8. C 
2. Mária Šechmáková, 8. E 
3. Kristína Gažovičová, 8. C 
 

Anglický jazyk 
 

Kategória I. A 
 

1. Petra Lehotová, 6. D 
2. Veronika Wahidová, 7. A 
3. Veronika Vyskupičová, 5. A 
 
Kategória I. B 
 

1. Jakub Štefula, 8. A 
2. Daniela Behúlová, 9. A 
3. Hana Vermešová, 9. C 
    Lenka Šimončičová, 9. C 
 
Francúzsky jazyk 
 

Kategória I. A 
 

1. Jana Počuchová, 9. A 
2. M. Vašíček 9. A 
    K. Vokrouhlíková 7. B 
3. Kovačocyová, 9. A 
    Miklošovičová, 9. A 
 
Kategória I. B 
 

1. Nataša Mrvová, 8. A 
2. Barbora Kramárová, 8. A 
3. Miloš Lajtman, 8. A 
 

Všetkým blahoželáme!!! 

Školské kolá 

Jana Počuchová z 9. A získala  
3. miesto v krajskom kole Olym-

piády vo francúzskom jazyku. 
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V ečer som sa pozeral na nočnú oblo-
hu. Zrazu ku mne priletel zelený 

mužíček. Opýtal sa ma, či nechcem ísť na 
Mars. Tak som išiel. Videli sme Malý 
a Veľký voz, Polárku a Orion. Keď sme 
tam konečne dorazili, ľudia tam boli malí 

ako golfové loptičky. Ich domy pripomí-
nali stavebnicové kocky. Vošli sme do 
jedného domu. Pozdravili sme a oni nám 
odpovedali dovidenia. Vysvetlili nám, že 
rozprávajú naopak. Dali nám čaj, ale šálku 
obrátili opačne. Čudovali sme sa tomu. 
Uvideli sme deti, práve išli do školy. Deti 
mali minútovú hodinu, ale aj tú minútu sa 
hrali. Ľudia tam nepracujú. Deti majú 
prázdniny jedenásť mesiacov. Narodeniny 
sú každý deň. Už som bol unavený, rozlú-
čili sme sa a išli sme preč. 
Mama ma zobudila na balkóne, vynadala 
mi a spýtala sa, čo som tam robil. Povedal 
som jej, že som bol na Marse a videl som 
zelených mužíčkov. Potom som išiel spať. 
 

Martin Bubák, 5. D 

1. Aké i / y sa píše v slove 
b_vol_? 
a) yy 
b) ii 
c) yi 
d) iy 
 

2. Čo vymyslel Cyril a  
Metod? 
a) písmo 
b) počítač 
c) peniaze 
d) iné 
 

3. Šťuka má: 
a) peniaze 
b) nohy 
c) zuby 
d) krídla 

MILIonár 

Pozor! Kto prvý donesie odpoveď do 5. D, 
dostane sladkú odmenu. 

M. Bubák, 5. D 

Šatne 
 

Každá trieda má svoju vlastnú šatňu a 
od nej  svoj kľúč. Niektorí žiaci si ju 
však zabúdajú zatvárať. Neskôr hovo-
ria, že  sa im niečo stratilo. 

Dominika Uličná, 5. A 

Z Nového zákona 
 

„Láska je trpezlivá, láska je dobroti-
vá, nezávidí, láska sa nevypína, ne-
nadýma sa, nie je neslušná, nie je se-
becká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, 
neraduje sa z neprávosti, ale teší sa 
s pravdou, všetko znáša, všetkému ve-
rí, všetkého sa nádeje, všetko pretrpí. 
Láska nikdy neprestane.“ 
 

(1. list Korinťanom, 13. kapitola) 

Na lyžovačku sa  všetci 
siedmaci tešili hlavne 
preto, že odídu na chví-
ľu   z domu a konečne 
sa niektorí postavia prvýkrát na lyže. 
Naša cesta smerovala  na Oravu. Po príchode a ubytovaní sme boli rozdele-
ní do štyroch skupín. 
Spočiatku sme nemali sneh, a tak sme museli chodiť autobusom  na neďale-
ký kopec Milotín. Ale Perinbaba nám nachystala jedného dňa milé, studené 
a mokré prekvapenie. Začalo snežiť. Pani učiteľky a pán učiteľ sa snažili nás 
naučiť lyžovať. Veľa detí sa aj naučilo. Neobišli sme sa bez zranení a cho-
rôb, ale to všetko k tomu patrí. 
Každá skupina mala v jeden večer pripravený  program a mala službu v je-
dálni. Každý deň bola diskotéka , na ktorej sme si i zasúťažili spolu s našimi 

učiteľmi. Po namáhavom dni na lyžiach sme sa  dobre zaba-
vili a oddýchli si. Nespokojní sme boli  jedine s večierkou, 
ktorú však aj tak nikto nedodržiaval (však to poznáte!) 
Naša lyžovačka bola pre nás ten najkrajší zážitok. Odniesli 
sme si veľa pekných a veselých zážitkov. 
Budeme na ňu spomínať v dobrom celý život! 

                                                        Mária Janovičová, 7. C  
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Kúzla a čary 
 

Stavím sa s vami, že prejdem lístkom pa-
piera veľkým ako pohľadnica. Neveríte? 
Skúste to so mnou. 
 

Obdĺžnik papiera (asi 10 x 15 cm) prelo-
žím na polovicu a striedavo nastrihávam 
z oboch strán. Pozor! Nie do konca! (viď 
obrázok) 
Zástrihov je spolu 24. Prvý a posledný 
začína vždy od chrbta. Potom lístok na-
rovnáme a rozstrihneme po celej dĺžke 
okrem prvého a posledného dielika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(r) 


