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Jakub Okánik – Orol, Adrián Zámbó - Aďo
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Po niekoľkých rokoch Vás opäť oslovuje nový školský časopis.
V ankete ste rozhodli, že sa bude volať REBEL MOSTNÁČIK. Časopis
bude vychádzať v pravidelných intervaloch. Pýtate sa, prečo vlastne
vznikol? Na túto otázku máme veľmi ľahkú odpoveď. Vznikol preto,
aby ste vedeli o všetkom, čo sa na škole deje. Budeme vám prinášať
informácie o predmetových olympiádach, športových a literárnych
súťažiach,
o rôznych
zábavných
podujatiach,
o úspešných
spolužiakoch. Ponúkneme priestor pre vašu vlastnú literárnu tvorbu,
pre vaše nápady a návrhy. Zabavíme sa pri vtipoch, anketách,
krížovkách, hlavolamoch. Budeme chváliť i kritizovať neduhy.
Na tvorbe tohto časopisu sa podieľa 16-členná „posádka“ na čele
s p. uč. Hlavatou a p. zástupkyňou Kopeckou. Dúfame, že aj vy sa
stanete spoluautormi nášho časopisu. Netrpezlivo očakávame vaše
nápady. Veríme, že sa vám časopis bude páčiť.
Redakčná rada
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16. októbra sme v kine Mier privítali tohtoročných prváčikov. 54
prváčikov z troch tried s pani učiteľkami Švecovou, Aggovou
a Sovskou docupkalo na pódium za sprievodu piesne Klopi, klopi,
brána.
Program otvorila pani zástupkyňa Balážová slávnostným
príhovorom. Naši sladkí prváčikovia boli obdarovaní plyšovými
zvieratkami. Program spestrili svojimi vystúpeniami mažoretky,
folklórny súbor Zlatý levík a nádejné klaviristky.
Keď zazvonil zvonec, slávnostný program sa skončil. No zábava sa
ani zďaleka neskončila. Pokračovala v priestoroch školy. Prvákov
čakalo v triedach občerstvenie, ktoré im pripravili ich mamičky.
Sviatočný deň pokračoval hrami, zábavou, dobrou náladou.
Katarína Hankóová a Kristína Laczová, VII. B
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Cez veľkú prestávku som si odchytila malú Kiaru z 1.b a položila som
jej pár otázok:
Ako sa ti páči vaša trieda ? Mne sa v triede najviac páči učenie.
Ako sa volá vaša pani učiteľka ? Adriana Aggová.
A je na vás dobrá? Je na nás veľmi dobrá.
Dostala si už aj nejaké pečiatky? Áno, slniečka a Pekne pracuje.
Dostala si aj zamračené slniečko? Zatiaľ ešte nie.
Aký je tvoj obľúbený predmet? Výtvarná výchova.
Už sa aj niečo učíte? Áno, písať.
Pripravila: Natália Adamovičová, V. A

Na lavičke sedeli dve vystrašené tváričky, tak som k jednej podišla
a opýtala som sa jej :
-Ahoj, našla si si tu nejakú kamarátku?
Sašku, obidve sme Sašky.
-Dostala si už nejakú pečiatku?
Dostala! Slniečko.
-Aká je pani učiteľka?
Dobrá, často nás chváli.
-Čo ste sa už naučili?
Ľahké písmenká.
-Boli ste už niekde s triedou?
Na Sihoti.
-A s kým sa držíš za ruku?
Najradšej so Saškou,
ale teraz bola na dovolenke.
So Saškou Hudákovou sa zhovárala Petra Halmešová, V.A
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Na dvore som stretla prváčku so zaujímavým menom.
,,Ahoj, Ella, poď na kus reči.“
,,Páči sa ti v škole?“
,,Áno, veľmi.“
,,Máš tu nejakú kamarátku zo škôlky?“
,,Áno, ale aj nové, čo sú so mnou v triede.“
,,Aká je pani učiteľka?“
,,Dobrá, učí nás písmenká.“
,,Tešila si sa do školy?“
,, Tak troška.“
Prajem ti úspechy v škole.
S Ellou Štefánikovou z I. B sa zhovárala Dominika Solárová, V.A

Meno a trieda: Mirko, I. A
Máš nejaké pečiatky? Áno.
Aká je pani učitelka.? Dobrá.
Koľko máš už kamarátov? 6.
Páči sa ti škola? Áno.
Adrián Zámbó, V.A
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Okrem toho, že na prvý stupeň našej školy pribudli noví prváci,
svoje sily na druhom stupni skúšajú noví piataci. Ako prežívajú túto
veľkú zmenu v V.A?
Už sme si zvykli na susedstvo starších žiakov a ich vylomeniny.
Učitelia sú dobrí, len občas nás vyhrešia. Páči sa nám, keď sa
sťahujeme do špeciálnych učební, najlepšie sa nám učí v triede
s interaktívnou tabuľou. Pribudlo nám veľa nových predmetov, najlepší
je deják. V našej triede je fajn kolektív. Trieda je super a najviac si
rozumieme s pani učiteľkou Bošanskou. Tiež sa nám páči, že máme
nových spolužiakov a veľa zaujímavých predmetov. Nepáči sa nám, že
dostávame veľa úloh.
Dominika, Petra, Natália, Simona, Jakub, Adrián, V.A
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Zas tu je jeseň,
obloha má farbu tmavú.
Ak nemáš dáždnik,
dážď ti skropí hlavu.

Na jeseň vietor fúka
a vonia ako lúka,
suché lístie šuchoce
dážď na okná buchoce.

Zas je tu jeseň,
noc vyhráva nad dňom.
Skôr než padne sneh,
vyzlečie sa každý strom.

Slnko svieti zavčas rána,
vlhká rosa na zem padá.
Šarkan sa nám zhora rehoce
a v kaluži sa ligoce.

Dávid Vrabec

Juraj Vanko

V jesenných dňoch sychravo býva,
každé dieťa o jesenných prázdninách sníva.
Vetrík silno pofukuje,
šantivý šarkan na oblohe poletuje.
Nezbedný vietor strieborné listy zhadzuje,
pritom si veselo pospevuje.
Fúka, fúka na polia,
deti sa ho vôbec neboja.
Deti sa tešia z jesene,
veselé je pre nich učenie.
Keď sa nám skončí jeseň,
bude hrať vianočná pieseň.
Veronika Sallaiová, VI.A
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Už je tu zas pestrá jeseň,
Vymyslime o nej pieseň.

Zlaté listy padajú,
pestrými farbami hrajú.
Slniečko už slabšie svieti,
divý šarkan vetrom letí.
A deti sa radujú,
šarkanov si púšťajú.
Z tekvice už čerta máme,
ostré zuby cerí na ne.
Na zemi je gaštan samý,
zbieraj, zbieraj, kým je zdravý.
Mrkva, hruška, jabĺčka,
skočia nám do košíčka.
Na jeseň je slnečno,
zahrajme sa veselo.

Linda Kissová, VI.A

9

Birthdays in Slovakia
On your birthday you get cards and presents from your family
and friends. Parents often buy a big presents like a bike computer or
MP3 player. Other people give sweets, books, toys, CDs, DVDs, and
things like that.
Some people have got a party for their friends. There is ussualy
a birthday cake with one candle for each year of your age. The
person with the birthday cake blows out the candles and makes
a wish .Then everybody sings „Happy Birthday!“
People often have a party in their own home or in their own
garden. Some older children do not have a party. They take their
friends to cinema, a bowling alley, restaurant or somewhere like that.
My friend, Helena, in Czech republic says they have „name Day“
than we.

Veronika Sallaiová, VI. A
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Dňa 27. 9. 2009 sa uskutočnila v hale Milénium súťaž v športovom
aerobiku. Stretli sa tu tímy z Českej a Slovenskej republiky. Zaujali
pretekárky zo Zlína, Prahy, Prešova, Nitry, ale aj z Gymnastického
klubu Nové Zámky a Fanatiku Bánov. Našu školu reprezentovali žiačky
7.B. triedy Marcela Brestovská a Katarína Hankóová, ktoré si zmerali
sily so staršími žiačkami. Obstáli so cťou. Týmto im chceme
poďakovať a želáme im ešte veľa úspechov. Ďalšie preteky v aerobiku
sa budú konať v decembri a v apríli. ŠPORTU ZDAR!
Katarína Hankóová, VII. B

22. novembra sme nakukli do veľkej telocvične, v ktorej sa malo
konať popoludnie s aerobikom. Všade bolo ticho, ale keď sme sa blížili
k dverám, ticho čosi narúšalo. Neváhali sme, otvorili sme dvere. Ticho
nahradila rezká hudba, radosť a dobrá nálada. Telocvičňa bola
zaplnená zmesou malých i veľkých žiakov. Siedmačky a ôsmačky
predvádzali cviky z aerobiku a ostatní sa snažili cviky zopakovať. Raz,
dva, tri, štyri...
Po hodinke príjemného relaxu sme sa pobrali každý svojou cestou,
niektorí naspäť do tried, iní domov. Prídeme opäť a veľmi rady!
Športu zdar!
Barbora Moravcsíková, VII. B
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Pri príležitosti Týždňa zdravej výživy pripravili tretiaci a štvrtáci
za pomoci pani vychovávateliek zaujímavú výstavku, ukážku slávnostne
prestretého stola. Vlastne – stolov bolo niekoľko, jeden krajší ako
druhý. Slávnostnú tabuľu zdobili drobné dekoratívne predmety,
obrúsky, kvetiny, sladkosti... Pri takom stole by určite každému
chutilo. Deti ukázali svoju zručnosť a skrášlili tieto zamračené
jesenné dni.
Michaela Šťastná, Silvia Szallerová, VI. A

Dňa 11. novembra sme sa zúčastnili tradičnej súťaže žiakov 7.
ročníka o živote a diele Antona Bernoláka, ktorá sa konala v priestoroch
CK na Nábrežnej ulici. Zúčastnili sa jej zástupcovia siedmakov zo
všetkých novozámockých škôl. Zodpovednosť za súťaž sme niesli na
svojich pleciach my zo VII.B triedy. Verili sme si, pretože pán učiteľ
Černák nás dobre pripravil. V rámci prípravy sme preštudovali množstvo
literatúry a navštívili sme aj Múzeum Jána Thaina.
Kedy a kde sa narodil Anton Bernolák? Koľko rokov pôsobil v Nových
Zámkoch? Čo bolo príčinou jeho úmrtia, čo je to Slovenské učené
tovarišstvo? Tieto a mnohé ďalšie otázky nás vôbec nezaskočili.
No konkurencia bola veľká. O víťazstve napokon rozhodla posledná
otázka. Správnu odpoveď na otázku kto sa pred Bernolákom pokúsil
uzákoniť spisovnú slovenčinu sme ako prví vykríkli my – Jozef Ignác
Bajza - a stali sme sa víťazmi! Odmenou boli krásne knižky, diplomy a
pocit hrdosti a spokojnosti, že sme úspešne reprezentovali našu školu.
Svoje víťazstvo by sme na budúci rok chceli obhájiť.
Katarína Hankóová, Mária Kmeťová, Kristína Laczová, VII. B
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Slávny americký spevák a skladateľ Michael Jackson - vlastným
menom Michael Joseph Jackson, pochádzal z deviatich súrodencov.
Narodil sa 29.8.1958 v Gary, štát Indiana, USA. Od roku 1967 bol
členom skupiny Jackson 5. Traduje sa historka, že keď Jackson 5
cvičili doma tanečné kroky na vystúpenie, otec sedel v kresle s
opaskom a vždy, keď niektorý zo synov pokazil choreografiu, dostal
výprask. Skupina ale v rebríčkoch stúpala stále vyššie a po podpísaní
kontraktu s Motown (1968) sa z bratov Jacksonových stali
medzinárodné superhviezdy.

Obdobie veľkých sólových úspechov začína rokom 1979, keď
vychádza album Off The Wall, z ktorého vzišli hity ako Don´t
Stop´Til You Get Enough (1. miesto v USA, neskôr i Grammy) a Of
The Wall. V roku 1982 začína spolupracovať s Rodem Tempertonem a
vzniká pieseň Thriller. Len pre zaujímavosť, tento hit sa pôvodne
volal Stardust, ale Jacksonovi sa tento refrén neľúbil, pretože nemá
tak dobrý zvuk. Veľmi spontánne vznikol hit Billie Jean - a to pri
ceste v aute.
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Toto obdobie sprevádza ďalší rad hitov - The Girl Is Mine (1982)
(duet s Paulom McCartneym), Beat It (1983) (s gitarovým sólom
Eddie Van Halena a skutočnými gangstermi 1. Miesto v USA), Wanna
Be Startin´ Something (1983), Human Nature (1983), Say Say Say
(1983) (opäť duet s Paulem McCartneyem, 1. miesto v USA). Za rok
1983 si odniesol 8 cien Grammy. Albumov sa predalo zhruba 50
miliónov, spoločne so singlami niečo nad sto miliónov a dodnes
zostáva najpredávanejším a najúspešnejším umelcom všetkých čias.
Ku koncu svojho života žil Michael v Los Angeles, kde točil nový
album a pripravoval comeback. Vo štvrtok 25. 6. 2009 o 13:28 ho
sanitka previezla do nemocnice v hlbokej kóme. Päťdesiatročného
speváka doma zradilo srdce. Záchranárom sa ho nepodarilo oživiť.

Roberta
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Vonku padajú z bielej sýpky
neobyčajné jemné čipky.
Mamka roztĺka orechy.
Rožteky kladie na plechy.
Je uznojená ako v lete.
Vianočku v rukách krásne pletie.
Babka každému rozpráva:
Kapustnica je voňavá!
Otec mrazivým rezkým vzduchom
kapríka nesie pod pazuchou.
Dedko v kožúšku teplom, mäkkom
náhli sa domov so stromčekom.
Budú Vianoce!
O chvíľočku.
Radujem sa a chytám vločku.
Opatrne! Je krehká. Sypká.
Je to vianočná biela čipka.
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Básničky pre maličkých
Roľničky, roľničky,
kde ste sa stratili?
Hľadal som vás všade
i pod stromčekom v sade.
Roľničky, roľničky,
ráno sme vás našli.
Rýchlo späť na sánky
milému Ježiškovi.
Aby všetky deti zďaleka počuli,
že už k nim prichádzaš
a nesieš im darčeky.
Patrik Bohoš, Martin Moravčík, Dominik Zámbó, II.A

Mikuláš
Mikuláš, hoc dedko starý,
vie on robiť veľké čary.
Naplniť i čižmu malú,
by potešil Zuzku, Maru.
Grétka Csutorová, II.A

Milý Mikuláš, mám pre Teba básničku, ktorú Ti venujem. Mám Ťa
veľmi rada a každý rok sa na Teba teším.
Miku, Mikuláš, čo mi dáš,
keď sám, chudák, na nič nemám?
Mám dobrú mamičku a malú sestričku.
Pekne prosím pre ne po jednom darčeku.
Monika Pálová, II.A
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Vianočné zvyky na Slovensku
Štedrovečerný stôl mal podľa slovenskej tradície symbolizovať
hojnosť. Pod biely ľanový obrus sa dávali peniaze alebo hrsť ovsa či
jačmeňa, aby sa v budúcom roku rozhojnili. Večera mala obsahovať
aspoň devätoro jedál. Ak bolo jedla dostatok, rodinu čakal priaznivý
rok. Deťom rodičia za sebazaprenie sľubovali, že večer uvidia zlatú
hviezdu, krokvu alebo prasiatko.

Ako vyzerali Vianoce pred pár rokmi?
Deň pred Vianocami matky piekli koláče s makom, orechami,
lekvárom a iným ovocím na šesť pečených kúskov. Drevené koryto
naplnili zásobami a následne skryli. Deti si až do konca Vianoc nemohli
z nich vziať. Okrem koláčov gazdiné napiekli niekoľko druhov buchiet,
ktoré plnili lekvárom. Každému z detí dali dva alebo tri kúsky
a ostatné dobre uschovali.
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Mágia počas Vianoc:
Na Štedrý večer zobral gazda soľ a trocha z nej hodil do studne,
aby bola zdravá voda. Voda má u Slovanov symbol znovuzrodenia.
Práve na Štedrý deň sa chodievalo rituálne nabrať z tečúcej vody,
dievčatá sa v nej umývali a chorým a starým ľuďom sa doniesla voda,
aby sa ňou pretreli. Tým si mali uchovať zdravie. Štedrému dňu sa
pripisovala magická moc.
Natália Adamovičová, V. A

Novoročné vinše - posielajú učitelia žiakom
Aby sa vám všetky písomky vydarili.
Aby vás pätorky obchádzali.
Vybrané slová ani krát nech vám nevyfučia z hláv.
Aby sa vám neplietli ypsilony.
Kyslík, dusík, uhlík, vodík, nech sa vám vždy dobre vodí.
Aby vaše vysvedčenia žiarili len jednotkami.

Vinše tlmočila Silvia Szallerová, VI.A
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Milý Ježiško!
Veľmi Ťa prosím, aby sa na Vianoce môj otecko vrátil, lebo
mi je za ním smutno, tak Ťa prosím, aby sa vrátil otecko.

Jozef, II. B
Milý Ježiško!
Prepáč mi, Ježiško, už budem dobrý a budem poslúchať
mamičku. V škole budem poslúchať pani učiteľku. Ježiško, želám
si, aby moja mamička bola vždy veselá. Najviac si želám, aby sa
moja malá sestrička naučila rozprávať.

Ronald, II. B
Milý Ježiško!
Volám sa Gabo a chodím do V. B triedy. Pod stromček si
želám od Teba zdravie pre môjho dedka.
Môj dedko sa volá Mikuláš. Už niekoľko rokov bojuje
s hnusnou rakovinou. Dedko je milý a strašne dobrý človek. Na
tvári mu stále žiari úsmev. Pred nami skrýva všetky svoje
bolesti. Keď príde z chemoterapie, je mu veľmi zle a ja ho
strašne ľutujem.
Ježiško, prosím Ťa, aby si nezabudol na môjho dedka,
s ktorým tak rád trávim voľný čas.

Ďakujem, Gabo
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Milý Ježiško!
Veľmi si prajem, aby bola moja babka zdravá. Viem, že mi to
nevieš splniť, no nemohol by si sa aspoň pokúsiť? Bola by som Ti
veľmi vďačná. Ja si veľmi prajem, aby som videla úsmev na
babkinej tvári, aby sa moja mamina kvôli babke netrápila, aby
celá naša rodina bola šťastná. Aj keď mi toto všetko nemôžeš
splniť, ďakujem Ti, že si si aspoň prečítal môj list. Prajem Ti
šťastné Vianoce!

Nikoletta, VI. A
Milý Ježiško!
Vianoce sú moje obľúbené sviatky, a práve preto som sa na
ne celý rok tešila. Keď si spomenieš na moje predchádzajúce
listy, žiadala som Ťa o darčeky ako počítač, hračky, nový
bicykel alebo denník. No tento rok sa to zmenilo. My so sestrou
sa stále hádame a moja mamina má z toho poriadne nervy.
Neviem, ako to dokáže s nami vydržať. Keby som bola na jej
mieste ja, tak by som sa asi zbláznila. A práve preto by som
mala iba jedno želanie. Aby sme sa so sestrou toľko nevadili.
Keď mi to splníš, budem veľmi šťastná nielen ja, ale aj moja
mama a sestra. Toto želanie je preto dôležité, lebo moja mama
sa veľmi trápi, a keď niečo trápi moju mamu, trápi to aj mňa,
pretože moju mamu nadovšetko ľúbim.

Tvoja Klaudika, VI. A
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Janko sa na Vianoce pýta otca:
- Oco, vieš, ktorý vlak najviac mešká? No predsa ten, čo si mi sľúbil
minulé Vianoce.
*
Keď príde v noci za tebou veľký chlap s bielou bradou
v červenom kabáte a bude ťa pchať do vreca, tak sa neboj, možno
len niekto písal Ježiškovi, že ťa chce pod stromček...
*
Sranda musí byť, povedal Santa Claus a nerozdal darčeky.
*
Škótsky Mikuláš navštívi rodinu a prihovorí sa deťom:
- Tak, detičky, čo si odo mňa kúpite?
*
Malé cigánča stretne na ulici chlapca z vedľajšieho domu a pýta sa ho:
- Vieš, čo dostanem tento rok na Vianoce?!
- Čo?
- Tvoj bicykel.
*
Príde Móricko zo školy a mama sa ho pýta:
- Prečo si celý mokrý, Móricko, čo si spadol do mláky?
- Ale, hrali sme sa v škole cez prestávku na psov.
- No a?
- No a ja som bol stĺp.
*
Janko píše Ježiškovi: „Ježiško, keď mi donesieš motorku, budem celý
týždeň dobrý.“ Potom sa zamyslí a povie si: „Ale ja nevydržím byť
dobrý celý týždeň.“ Roztrhá list a píše nový: „Milý Ježiško, keď mi
prinesieš motorku, budem celý deň dobrý.“ Zase sa zamyslí, roztrhá
list. Pozrie na obraz Panny Márie, zamkne ho do skrine, píše nový list:
„ Milý Ježiško, zajal som tvoju matku. Výkupné je motorka!“
Simona Ostrožlíková, VII. B
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• Na Barboru, na Tomáša už je celá zima naša!
• Aké je počasie na Barboru, také býva až do Vianoc.
• Keď na Mikuláša sneží, bude požehnaný rok.
• Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc.
• Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľko bude trvať po
Vianociach.
• Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
• Lepšie Vianoce treskúce nežli tekúce.
Pranostiky zozbierala Simona Takáčová, V.A

Dvojfarebné keksy
Potrebujeme: 500 g hladkej múky, ½ balíčka prášku do pečiva, 200
g práškového cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 2 vajcia, 200 g masla,
1 polievkovú lyžicu kakaa.
Všetky prísady (okrem kakaa) zmiešame a vypracujeme cesto.
Rozdelíme ho na 2 časti. Do jednej zapracujeme kakao. Na pomúčenej
doske cesto rozvaľkáme na hrúbku 3 mm. Kakaové cesto položíme na
biele, stočíme do pevnej rolády, zabalíme do obrúska a dáme do
chladničky aspoň na pol hodiny. Potom cesto pokrájame na
centimetrové kolieska, poukladáme na plech (nie veľmi blízko seba)
a pečieme v teplej rúre.
Dobrú chuť!
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1. Dravec podobný psovi.
2. Nemajú to listnaté stromy.
3. Štvortýždňové obdobie očakávanie Vianoc.
4. Časť tváre, ktorou dýchame.
5. Sú slnečné aj dioptrické...
6. Neplnovýznamový a neohybný slovný druh.
7. Hromadný dopravný prostriedok na elektrický pohon.
Barbora Moravcsíková, Simona Ostrožlíková, VII. B
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Veselé Vianoce a šťastný nový rok!
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