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Úvod našeho časáku 
Milí žáci, učitelé a radzitelka!  
Toto je posledný normálny Atomik v temto školském roku. Budú tu 
ftypy, slohové hovadziny, pikošky, néčo o ujovi Bernolákovi. Nižšé 
ročníky si móžu prečítat aj pocity devátakof z monytoru. Pre ludzí, 
čo ich zajíma UNICEF, je nachystaná hodzina s Ameerom. Do tehoto 
čísla sa dostali ešče top filmy, záhadný horolezec v telocvičny, super 
rady do domácnosci, dyktát v trnafčine. Čeká na vás prázdnynový 
kalendár, hádanko-písemka (na trnafské slová), spomínky devátakof 
a športoví machri. Nachystaný je aj velavážený a najvác očekávaný 
KUPÓN. Lúčime sa s vama a užite si leto.  
P. S.: Bacha, v máji ešče vydáme špecijálny časák k 80. výročú školy!                                                                           

        Mucq... vMucq... vMucq... vMucq... vaša aša aša aša redakciaredakciaredakciaredakcia ☺ 
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Ujo Bernolák 
• narodzil sa na Orave, ale jeho rodná dzedzina Slanica je ščul 

zatopená na dne Orafskej priehrady 
• tento rok v októbri bude 250. výročí jeho narodzená 
• je po nem pomenuvaná planétka Bernolák (13916) 
• uzákonyl prvú spisovnú slovenčinu na základe „kultúrnej 

západoslovenčiny“ – vlastne trnafčiny, lebo Trnava bola ftedy 
centrum kultúry (univerzita, tlačáren...) 

• napísal parádny 5-jazyčný slovnýk, ale bol vydaný až 12 rokov po 
jeho smrci 

• jeho pokusná spisovná slovenčina sa 
nazýva BERNOLÁKOVČINA 

• bol taký predjazdec, pripravil terén 
pre Štúra + Hurbana + Hodžu 

• vymyslel užitočný pravopis „píš jako 
počuješ“ 

• žádny ypsilon ☺ 
• jeho fotku nájdeš aj jako profilovku 

na Facebooku – je tam komunita 
TRNAFČINA ☺          Miška ☺ 

Špecijálny bonus: DYKTÁT 
Už mi huba chlopká na tú šniclu, ale odpadli mi z nej šecky prézle. 
Dzífčence sa išli kuknút do dzedziny na hovadziny. Leceli jak 
vystrelené rachétle. Dzedzinské dzeci mali furt smradlavé čongále aj 
fusakle. Celú hodzinu sa chodzili špacíruvat na frišký luft. To dzífča 
je taká chrontavá chnypa. Slépka hodzinu sedzí na vajcách a tá 
vyškerená ochechula furt vreščí. Kýbel sa prekocil a parazól odlecel. 
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Hádanko-písemka z trnafčiny 
Čo znamenajú týto trnafské slová? (kuknite sa na s.13) 

1. firhangy –  a) harmonyka 
   b) záclony 
   c) koláče 
 
2. brajgel -  a) hurhaj 
   b) neporádek 
   c) gel na vlasy 
 
3. budelár -  a) penaženka 
   b) búda pre psa 
   c) budýk 
 
4. caletka - a) baletka 
   b) vánočka 
   c) zelenyna 
 
5. fajront -  a) konec roboty 
   b) ohnysko 
   c) druh tabaku 
 
6. fuchtla -  a) špachtla 
   b) nadávka 
   c) buchta 
 
7. fusakla -  a) spacák 
   b) vreco  

c) ponožka 
 

8. klajbas -  a) ceruza 
   b) klobása 
   c) orezávač  
 

9. matrták  a) kostrč 
   b) vrták 
   c) koláč 
 
10. oringle -  a) ovocí 
   b) náušnyce 
   c) hmyz 
 
11. ringišpíl -  a) ihrisko 
   b) snehulák 
   c) kolotoč 
 
12. rozbirit -  a) záchod 
   b) poladovica 
   c) toaleťák 
 
13. šerbel -  a) účes 
   b) klobúk 
   c) nočnýk 
 
14. škvarelina -  a) praženyca 
   b) štrk 
   c) popálenyna 
 
15. trachtár -  a) traktor 
   b) lievik 
   c) Tatár 
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Geografické okénko – 
prezýfky štátof USA 

 
Alabama – Srdce dixi, štát kamélií  
Aljaška – Posledná hranica   
Arizona – Štát Veľkého kaňonu  
Arkansas – Krajina možností  
Colorado – Štát storočnice  
Connecticut – Konštitučný štát,  

Štát muškátových orechov  
Delaware – Prvý štát, Diamantový štát  
Florida  – Slnečný štát  
Georgia – Broskyňový štát  
Hawaj – Štát aloe  
Idaho – Štát drahokamov  
Illinois  – Prérijný štát  
Indiana – Štát húžerov (nemehiel)  
Iowa – Štát jastrabookých  
Južná Dakota – Štát kojotov,  

Štát Mount Rushmore  
Južná Karolína – Štát malých paliem  
Kalifornia  – Zlatý štát  
Kansas – Slnečnicový štát  
Kentucky – Lipnicový štát  
Louisiana – Pelikání štát  
Maine – Borovicový štát  
Maryland – Štát starej hranice,  

Slobodný štát  
Massachusetts – Štát v zálive,  

Stará kolónia  
Michigan – Štát Veľkých jazier,  

Štát rosomákov  
Minnesota – Štát Polárky, Syslí štát  
 

 
Mississippi – Štát magnólií  
Missouri – Ukáž mi štát  
Montana – Štát pokladov  
Nebraska – Štát odzrňovačov kukurice  
Nevada – Štát zrodený v boji,  

Strieborný štát  
New Hampshire – Žulový štát  
New Jersey – Záhradný štát  
New Mexico – Okúzľujúci štát  
New York – Štát ríše  
Ohio – Veľkolepý štát  
Oklahoma – Štát prvých kolonistov  
Oregon – Štát bobrov  
Pennsylvánia – Základný štát  
Rhole Island – Malý Rhody,  

Oceánsky štát  
Severná Karolína – Starý severný štát, 

Štát liečby dechtom  
Severná Dakota – Štát záhrady mieru  
Tennessee – Štát dobrovoľníkov  
Texas – Štát osamotenej hviezdy  
Utah – Štát včelích úľov  
Vermont – Štát Zelených vrchov  
Virgínia  – Staré domínium  
Washington – Vždyzelený štát  
Wisconsin – Štát jazvecov  
Wyoming – Štát rovnosti  
Západná Virgínia – Hornatý štát 

 
    Vika 

TOP FILMY 
• Pán prsníkov 
• Sedem rokov v debete 
• Planéta Košíc 
• Posledný molitan 
• Ruský park 
• Tarzan z rodu Office 
• Hľadá sa emo 
• Klub hákového slíža 
• Kokajínek 

• Ninja kombinačky 
• Doba ľudová 
• Lovci dokladov 
• Palica v krajine náznakov 
• Krotitelia tukov 
• Sedem sviatočných 
• Superspam 
• Mortal kombajn 

                                                                                                                           Martin Pelec 7.B 



Športoví machri 
Basket a hádzaná 
Naše basketbalistky (devátačky) vyhrali majstrovstvá okresu aj regiónu 
v hádzanej a na majstrovstvách kraja boli druhé (určite by vyhrali aj turnaj 
v lukostrelbe, ping-pongu a rýchlostnej kanoistike)...  
V basketbale vyhrali okres, región aj kraj... a čo ščul? Chystajú sa na 
majstrovstvá republiky. Držíme palce!!! 
Chalany (hádzanári) samozrejme v hádzanej povyhrávali, čo sa dalo:  
majstrovstvá okresu, regiónu aj kraja a na majstrovstvách SR sa im  
podarilo velice 
pekné 4. místo!!! 

Vybíjaná 
Dzífčence z prvého 
stupna vyhrali 
majstrovstvá okresu 
a chalany boli ve 
svojej kategórii 
najmladších žákov 

druhí. Dobré, ne?       

Beh 
Dzífčence z 9.A 
vyhrali majtrovstvá 
okresu v cezpolném 
behu a na 
majstrovstvách 
kraja sa im ušla 
krumplová medaila – 4. místečko...       

Kinderiáda – regionálne kolo 
Nemá to nyšt spoločné s kindervajcami (okrem reklamy)! Je to volačo 
atletické. Dzeci z prvého stupna si zašportuvali aj zasútažili na Slávii. 
Druhák Rasťo Paulíny sa usalašil na medailovej pozícii – 2. místo v behu 

na 60 m. Blahoželáme!!!            7 

 



Hodina s Ameerom 
 

V stredu 28. marca sme nemali 
len také oby čajné vyu čko. 
Namiesto telocviku 
a občianskej sme prežili 
zvláštnu dvojhodinovku.  
Za učiteľským stolom stál  
vyslanec organizácie UNICEF, 
Ameer Mayyahi. 
 

• Ameer pracuje pre UNICEF ako dobrovoľník 
• púšťal nám filmy o deťoch z Afriky a z Tibetu, videá o chudobe 

a sirotách po celom svete, ktorým pomáha organizácia UNICEF 
• vo videách sme videli, že deti sa chcú vzdelávať a nemajú na to 

prostriedky, musia pracovať, UNICEF im pomáha a podporuje ich, 
peňazí a prostriedkov je málo 

• predstavoval nám svoju rodnú krajinu Irak a mesto Bagdad 
• rozprával nám, ako zažil bombardovanie a ťažké časy  
• keď bol malý, začala vojna a keď preletela okolo raketa, celý dom sa 

otriasal 
• chodil čo najskôr spať, lebo sa bál vojakov a bômb, čo tam padali 

ako dážď 
• jeho rodina patrila k najbohatším v Iraku, mama vyštudovala 

sochárstvo v Paríži a otec je uznávaný dizajnér, začal sa angažovať 
v politike 

• jeho rodina bola prenasledovaná, tak ho rodičia poslali preč z krajiny 
kvôli jeho bezpečnosti 

• Ameer študoval medicínu, ale nedokončil ju kvôli vojne 
• hovoril nám, že bolo veľmi ťažké opustiť rodinu a priateľov 
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• chcel ísť do Švédska, zaplatili niekoľko tisíc za víza, ale bol to 
podvod a z Moskvy prileteli na Slovensko. Vtedy bola zima a tak si 
myslel, že sú vo Švédsku... 

• hovoril, že sa mu na Slovensku páči a že máme byť vďační, že tu 
nemáme vojny a je tu pokoj, páči sa mu aj Trnava a bol už aj na 
futbale ☺ 

• povedal, že v Iraku sú iní ľudia ako tu, že keď niekto potrebuje 
pomoc, tak ho pozvú k sebe domov, aj keď ho nepoznajú a dajú mu 
aj posledné jedlo... 

• všetci v ich krajine si pomáhajú všetkými spôsobmi 
• keď sme sa ho spýtali, či vie aj slovenské nadávky, povedal: „Jasné, 

veď som z Trnavy!“ 
• študuje na MTF-ke aplikovanú informatiku 
• je moslim 
• každého naučil, ako sa píše jeho meno v arabčine 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ameer Hussain Kadhim Mayyahi – Junior Ambassador UN ICEF 

                                  9.A ďakuje...  

                      9 

 



Tipy  na  letné noci  
(Trailery si pozrite na youtube)  

 

HRY O ŽIVOT (sci-fi/dráma/triler) 
Na troskách bývalej Severnej Ameriky 
leží krajina Panem s hlavným mestom 
Kapitol, ktoré obklopuje dvanás ť 
chudobných obvodov. Kapitol vládne 
železnou päs ťou a poslušnos ť si udržuje 
okrem iného tým, že si raz do roka 
vezme z každého obvodu jedného chlapca 
a jedno diev ča, aby sa zú častnili na 
zvrátenej TV reality šou Hry o život a 
pred zrakmi televíznych divákov 
bojovali na život a na smr ť. 
Šestnás ťro čná Katniss Everdeenová žije 
sama so svojou mamou a mladšou sestrou, 
o otca prišla pred rokmi pri banskom 
neš ťastí. Ke ď nastúpi ako sú ťažiaca do 
hier namiesto milovanej sestri čky, zdá 
sa, že si zvolila smr ť. To však pre ňu 
nie je ni č nové – boj o prežitie je 

súčasťou jej života od útleho detstva. Je rozhodnutá vrát i ť sa 
domov, ale ak má zví ťazi ť, musí potla či ť hlas svedomia a zni či ť 
ostatných dvadsa ťtri protivníkov.   
 
 

VO ŠTVORICI PO OPICI (komédia)   
Dva dni pred svadbou sa Doug s dvoma 
najlepšími kamošmi Philom a Stuom a budúcim 
švagrom Alanom (Zach Galifianakis) vyberie 
do Las Vegas na poslednú divokú a 
nezabudnute ľnú party. Ale ke ď sa traja 
družbovia nasledujúce ráno zobudia s 
exemplárnou opicou, ani jeden z nich si ni č 
nepamätá. Ich luxusná hotelová izba je úplne 
zdemolovaná a nikto nevie, kam zmizol 
ženích. Majú len málo času a zatia ľ nijakú 
predstavu o tom, čo sa vlastne stalo. Musia 
sa pokúsi ť kúsok po kúsku posklada ť mozaiku 
predchádzajúcej noci, aby zistili, kde je 
Doug a dopravili ho v čas na jeho svadbu do 

L.A. Ale čím viac zis ťujú, tým viac si uvedomujú, do čoho sa to 
vlastne namo čili. 
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ŽENA V ČIERNOM (horor) 
Film na motívy klasického duchárskeho 
príbehu rozpráva príbeh Arthura Kippsa, 
právnika, ktorý je nútený opusti ť svojho 
malého syna a odcestova ť do od ľahlej 
dediny, aby tu vyriešil právnickú 
záležitos ť súvisiacu s nedávno zosnulým 
majite ľom rezidencie. Kipps osamote 
pracuje v tomto starom sídle a za čína 
odha ľova ť krutosti a znepokojivé 
tajomstvá. Jeho obavy sa ďalej stup ňujú po 
tom, ako zistí, že miestne deti za 
záhadných okolností umierajú. Ke ď 
pomstychtivá žena v čiernom za čne 
ohrozova ť aj jeho najbližších, je nútený 
hľadať spôsob, ako vražedný kruh preruší.   

 

AVENGERS: POMSTITELIA (ak čný/sci-fi)  
Výbušná záchranná misia hrdinov, ktorí sa 
neberú príliš vážne. Ke ď neúprosný 
zlo činec Loki ohrozuje celosvetovú 
bezpe čnos ť, šéf tajnej organizácie Nick 
Fury zostaví super hrdinský tím všetkých 
čias, Avergers, aby odvrátil katastrofu. 
Tvoria ho výnimo ční superhrdinovia - Iron 
Man, vojak Captain America, boh hromu 
Thor, neovládate ľný Hulk, špiónka Čierna 
vdova a lukostrelec Hawkeye. Zostavu 
dopĺňa agent Dokážu tvrdohlaví hrdinovia 
potla či ť svoje ego a bojova ť za spolo čný 
cie ľ? 
 

 

GRAVE ENCOUNTERS (horor)  

Lance Preston a jeho skupina Grave 
Encounters nakrúcajú jednu z epizód reality 
šou o lovení duchov v opustenej 
Collingwoodskej psychiatrii, kde sa dlhé 
roky objavovali nevysvetlite ľné úkazy. 
Skupina sa nechá zamknú ť vo vnútri budovy a 
podujme sa na vlastné vyšetrovanie. Čoskoro 
však zistia, že nie čo tam skuto čne je a 
nedovolí im to odís ť. Členovia tímu, 
roztratení v nekone čnom bludisku chodieb, 
budú postupne odha ľova ť temnú minulos ť 
psychiatrickej nemocnice. 

(viac o filmoch na www.csfd.cz )   
          amúš, simuš   
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Chránime prírodu 
Prečo by sme mali chrániť prírodu? 
Aby sme mohli dlho žiť. Ak by sme prestali recyklovať papier alebo iné 
látky, museli by sme rúbať viac dreva. Vyrúbali by sme celé lesy kvôli 
ľudskej ľahostajnosti. Ľudia by mali triediť odpad, ale keď sa im nechce, 
nech aspoň prestanú hádzať smeti na zem. A tak isto je to pri vode. 
Nemali by sme hádzať odpadky do vody. A aj kvôli  nám ľuďom sa ničí 
ozónová vrstva. Ľudia, nebuďte leniví a hlúpi, ale začnite robiť niečo 
múdre! Recyklovať a triediť! Aspoň niečo spraviť pre matku prírodu.  

       Alexandra Janigová 6.B 

Pomoc ľuďom a prírode 
 

Keď prší a silno fúka, 

naprší ti do klobúka. 

Nemal by si sa tomu smiať, 

lebo budeš ľutovať. 

Myslíš si, že si pánom? 

To si obyčajným somárom. 

Ty snáď nevidíš, čo s nami príroda robí? 

Oproti nej sme veľmi slabí. 

Mal by si dobrý pozor dať,  

Ak znova nechceš ľutovať. 

Čo človek bez prírody? 

To vôbec nejde dohromady. 

Ak chceš pomôcť ľuďom aj prírode, 

recykluj a pomôž mame, 

takto bude všetko dokonalé. 

        Sára Minarovičová  6.B 
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Záhadný horolezec  
Vidzeli ste už v našej telocvičny horolezca? Že nyje? Škoda, že ste nemali 
telocvik ze sédmakmi, mali by ste ho rovno pred nosom.  

Volakerý februárový den – najprv to 
vyzíralo jak obyčajná telesná, a tu odrazu 
kukáme jak vyjavení... Laná, postroj, 
karabíny a šeličo... a v tem šeckém négdo 
leze... čo tam dočahuje? Netopíra? 
Veveričku?  
Any jedno, any druhé. Išol zebrat 
hádzanársku lobdu, kerú tam volakerý 
rádioaktívny športovec vyhodzil !!! 

 

Spoznali ste ho? 

Šak to bol Zoran:-)) 

A ešče néčo – kuknite, jak to pán 
učitel Matúšek šecko odsleduval... 
Nabudúce určite poleze on!  
      
                           Vika 

Hádanko-písemka z trnafčiny 
odpovede ze strany 5:  

1b, 2b, 3a, 4b, 5a, 6b, 7c, 8a, 9c, 10b, 11c, 12b, 13c, 14a, 15b 
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Pikošky z vyučka  
Žák: „Šak ja som nyšt nehovoril!“ 
Učka: „Tak mám asi halucinácie, dala som si marihuanu.“ 
 
Učka: „Obľúbeným jedlom – aký je to pád?“ 
Žáčka: „Koho – čí – datív.“ 
 
Učka: „Toto bolo dosť okaté.“ 
Žáčka: „Chlpaté?“ 
 
Učka: „Je dôležité, aby sa vodca triedy pekne obliekal?“ 
Žák: „Částečne aj ano, lebo ked dójde voláka baba v striptízových   
         šatách...“ 
 
„Pančelka, čo budeme neska robit? Drímat?“ 
 

Učitelské hlášky 
� Ty nie si sprostý, ale si sprostý. 

� Oliver, poď na tabuľu. 

� Poradím sa s vedúcou predmetovej komisie, takže vlastne sama so 

sebou. 

� Žiacku knižku na poznámku si prinesie... o chvíľu poviem kto. 

� Ja počkám... 

� No... dám ti dvojku s výkričníkom jak mestská veža. 

� Odzajtra skúšam z tých papierov, čo som vám dala. (minulý rok) 

� Etcetera, etcetera... punktum. 

� Pri uzatváraní známok: Peter, ty budeš mať jednotku, lebo si mi dal 

keksík. Patrik, ty máš protekciu. 
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• Jeho nos mi pripomína rypák divej svine, lebo má strašne veľké 

nozdry. 
• Keď sa vyspí, potom je besný ako šelma a behá po dome s plnou 

plienkou exkrementov a potom smrdí celý dom, asi si značkuje 
svoje hrošie teritórium. 

• Jej vlasy pripomínajú chlpaté, jemné nohy starého dôchodcu. 
• Drdol jej svedčí asi ako krave druhé vemeno. 
• Môžu vás dať na protialkoholické riešenie. 
• Tá závislosť sa ptm zhoršuje. 
• Chodí ako hrbáč Lagarder. 
• Keď bol malý, chcel byť profesionálnym dojedačom jedál 

v McDonalde. 
• Moja mama pochádza z klasického sedláckeho života. 
• Jeho uši sú ako dva satelity ktoré chitia BBC po slovensky. 
• Keď sa na mňa usmeje vždy mi prvý padne do očí upírsky zub. 
• V niektorých situáciách sa správa ako oplašená kobyla. Hlavne 

keď sme vonku a okolo ide stádo chlapcov. 
• Jej obočie vyzerá ako ocikaný sniežik. 
• Vrkoč jej visí ako mastná špageta. 
 

Bacha! Slohové hovadziny sme uvédli aj s pravopisnýma chybama! 
 

 

 

Text  v knyhe:     →  →  →  →  →  →  →  → → → → → Žák prečítal:  

lístky    →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  → → → → → hlísty 

mimika  →  →  →  →  →  →   → → →  →  →  → → → → maminka 

stena    →  →  →  →  →  → → →  →  →  →  → → → → stehná 
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Devátaci spomínajú ☺ 
 
Spolužák došol neskoro na hodzinu. 
Učka: „Už dávno zvonilo!“ 
Žák: „Šak zvoný pre učitelov, nyje?“ 

Učka: „Čo to máš pod tou lavicou?“ 
Žák: „Kalkulačku.“ 
Učka: „No tak schovaj ten mobil, lebo ti ho zoberiem.“ 

Učka: „To jak máš nalakuvané tý nechty?! Čo ideš na ples?“ 

Na fodbalovém krúžku spolužák povedal učitelke:  
„Pany učitelka, drbol som si hlavu.“ 

Ked sme boli na turnaji a hrali sme zápas a nebehali sme, trénerka na celú 
telocvičnu zakričala: „Mám ti poslat e-mail?“ 
A négdo z hladyska zakričal naspátek: „Donesem ti notebook?“ 

 
• raz som došol do školy a každá ponožka inačá 
• stracil som klúče, zahrešil som a musel som íst psychologičke 
• spolužák scel nový mobil, fotrovci by mu ho vraj kúpili až ked sa mu ten 

starý pokazí – z kocék na výtvarnú sme postavili vežu a zhadzuvali ju tak, že 
sme do nej hádzali ten jeho mobil 

• David vylecel z dverí, zareval „a mám ta“ a v tej chvíli schytal od pančelky 
po papuli 

• obvinili nás, že kradneme šróby z lavíc a ze sceny 
• Adam potkol učitelku 
• v škole v prírode sa baby začali hádat gvóli skrinke, šklbali si vlasy a búchali 

si hlavy o stolík 
• Klaudia v noci ze sna vykrikuvala „Andrej, Andrej, pritlač!“ 
• pančelka?... móže si černoško založit účet? ... čo je to UNICEF? ... načo sa 

kupuje modrý gombík?... výsledek: hodzina zakecaná, nyšt sme sa neučili ☺ 
• ked spolužáčka mala vši a druhá poslala učitelovi sms, že sme si to zase 

všimli, učitel sa pýtal, že do to bol, nech si dá žácku a dostane poznámku, že 
mala zapatý mobil cez hodzinu 

• Lukáš vyprával šelijaké hovadziny – že ho trafil blesk alebo že vyskočil 
z okna, dopadol na lad a zlomil si klúčnu kost... a ešče že zbil jedného 
štvrtáka s rozebranú kolobežku 
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• spolužák sa pokakal a išol sa na WC prezléct do teplákov a pančelka nás 
poslala, že máme strážit pred dverami, aby tam nygdo neišol. Čekali sme tam 
asi 20 minút a ked sme sa išli kuknút, on tam hral pogy. 

• dostal som poznámku, že som nemal atlas, a pritom som nebol v škole 
• povedal som Mirovi, aby vlézol do smecáka, a on tam vlézol 
• jedol som cez hodzinu BEBE-keksy a pančelka že „daj mi ochutnat“, jeden 

keks mi zebrala a zedla 
• nemám žádne spomínky, lebo zrovna cez školu som mala výpadek pamati 

 

Za devat rokov sa vyskytne šeličo, aj takéto poznámky: 
 

• Žiak použil kružidlo ako bodnú zbraň na spolužiaka. 
• Vážení rodičia! Vaša dcéra išla zo športovej prípravy v hale s mokrou hlavou 

bez čiapky pri teplote vzduchu -11°C. Čo k tomu dodať? 
• 4 žiaci prišli neskoro, 9 žiaci nemali úlohu a 3 žiaci nemali pomôcky. 
• Vaša dcéra odtrhla vodovodnú trubku. Odôvodnenie – hrala sa na Tarzana! 
• Dobrovoľne sa hádže o zem. 
• Vyrušoval tým, že nahlas vypytoval kružidlo cez hodinu. 
• Spája moju osobu s výkalmi, pohovorte si so svojím synom. 
• Ohrozuje spolužiakov ostrými predmetmi (tupé pastelky). 
• Pichal spolužiakovi hlavu do záchoda. 
• Bez príčiny vykrikuje z okna. 
• Za chrbtom sa mi smeje rovno do očí. 
• Žiak krivo obvinil spolužiaka, že prdol, ten reagoval podráždene a začal ho 

biť. 
• Na hodine hudobnej výchovy si spieval. 
• Na obed išli mimo stravovacieho harmonogramu, vraj im nikto nebude 

rozkazovať, kedy majú chodiť jesť. 
• Schoval sa pod radiátor, lebo mu bolo zima. 
• Vyrušovali, rozprávali a naháňali po triede osu. 

 

Trilógia: 
• Bil spolužiaka banánom. 
• Natáčal si na mobil, ako spolužiak bije spolužiaka banánom. 
• Smial sa na tom, ako spolužiak bije spolužiaka banánom. 
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Jak devátaci okomentuvali 

„monytor“? 

• místami tažký a místami lahký 
• na slovine moc chytákov 
• matika sa mi zdala lahšá 
• mne zas slovina 
• matika sa mi zdala lahšá jak slovina a nakonec to dopadlo naopak 
• pančelka, ked budem mat nad 50%, dáte mi jednotku? 
• já som to any nevnýmala 
• pančelka blufuje, určite mám 100% 
• každý si hovoril „já to doondzím, napíšem to zle...“ len já som si 

hovoril „klíďo píďo, ty to dáš“ 
• gdo vymyslel vtákovi meno "kondor"??? 
• prišli sme, skúsili sme, stačilo nám...  

 

 

 

 

 

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

...  už neplací :-))  ... 

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

Do kupónu napíš svoje meno, 

trídu a predmet, z kerého sa sceš ulát :-) 

Tento kupón plací do 28. júna 2012 
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1. Kupón odevzdáš,  

    až ked ta vyvolajú. 

    Slušne! 

2. Nemóžeš ho použit    

    pri popredku    

    ohláseném skúšaný   

    any písemke. 

3. Na jedném predmete   

    móžeš použit kupón  

    len raz. 

4. POZOR! Kupón   

    nesmí byt zacíraný    

    ani prepisuvaný! 



Praktické rady do domácnosci 
Nepríjemný cigaretový dym zmizne, ked v místnosci zapálime plastové flaše a staré 
pneumatiky. 

Škvrny z chrontavých kobercov velice lachko zlikvidujeme nožom. 

Prílišného hluku z ladničky sa zbavíme, ked ju odpojíme od elektriky. 

Pri bolesci zubov kloktáme Savo alebo Bref, zuby povypadávajú a prestanú bolet. 

Snach z chodnýka pred domom super odstrányme, ked počkáme, až sa na jar roztopí. 

Škrabancov na okulároch sa zbavíme s pomocu namočeného šmirgla. 

Ked nám z huby smrdzí cesnek, dáme si kvargle, cibulu, údenáča a je po probléme. 

Ked nás bolí hlava, treskneme sa kladzivom do kolena a hlava nás trápit prestane. 

Ftypy 
Katechétka sa na náboženstve pýta žiakov:  
- Deti, je to malé, chlpaté, hnedé, behá to po stromoch a 
ľúbi to oriešky. Čo je to?  
Nikto sa neprihlási, tak sa katechétka sa opýta Janka. 
Janko vraví:  
- Pani katechétka, normálne by som odpovedal, že je to 
veverička, ale ako vás poznám,  je to určite Ježiš! 

Rozprávajú sa Francúz, Angličan a Slovák. Angličan hovorí:  
- My v pondelok začneme stavať hotel a v piatok sa v ňom už býva.  
Francúz na to:  
- Monsieur, to nič nie je. My v utorok začneme stavať obchodný doům a v stredu sa už 
v ňom nakupuje.  
A Slováčisko hovorí:  
- Ale chlapi, však to furt nič nie je. My začneme v pondelok ráno stavať pivovar a o 
desiatej sú už všetci opití. 
 
Neskoro večer prechádza cez tmavý park osamelá žena, keď sa z tmy zrazu ozve: 
„Stáť!“  
Žena sa zastaví.  
„Ľahni si!“  
Žena si ľahne.  
„Plaz sa!“  
Žena je taká vystrašená, že sa hneď začne plaziť.  
Po chvíli sa nad ňou niekto skloní a súcitne sa spýta:  
„Pani, je vám zle? Ja tu síce cvičím svojho psa, ale mohol by som vám zavolať 
lekára!“  

Kiko :-)            19 



 

 

 

 

 

Pondzelek Uterek Streda Štvrtek Pátek Sobota Nedzela 
 svátek 2. 3. 4. 5. 6. 

7. svátek 9. 10. 11. 12. 13. 
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 
28. 29. 30. 31.    

 

 

Pondzelek Uterek Streda Štvrtek Pátek Sobota Nedzela 
    1. 2. 3. 

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
25. 26. 27. 28. vysvečko práááázdnyny!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Už tradyčne vám prinášame tento srandovný kalendár. Postupne 
vyškrtávajte dny, aby ste sa mohli vytešuvat, jak sa blíži konec 
školského roka. Prajeme vám velice krásne a dlhé prázdnyny!!!                              
            VAŠA REDAKCIA  

     


