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     Zhlboka sa nadýchnite, táák, ešte viac, z plných pľúc... Cítite? Už 
prichádza. Už je za dverami. Kto? No predsa JAR! Nová, krásna, 
svieža, plná sily, vôní, radosti, nového života. A s ňou Veľká noc 
s krásnymi tradíciami, šibačmi, maškrtami.  
     Na nič z toho váš REBEL MOSTNÁČIK nezabudol a ponúka pestré 
veľkonočné pele-mele i zo života školy. V druhom čísle vášho časopisu 
nájdete aktuality z pera redaktorov, príspevky o úspešných žiakoch, 
súťažiach či akciách, nebude chýbať chutný mňamrecept ani maškrty 
pre dušu v podobe vtipov, haluzáckych reklám či inzerátov. Vlastnú 
tvorbu reprezentujú úspešné práce z literárnych súťaží Prečo mám 
rád slovenčinu a Európa v škole. Určite sa zasmejete aj na „výrokoch 
slávnych“, ktoré zozbieral na hodine dejepisu pán učiteľ Černák, 
ktorému za odmenu venujeme omaľovánku na poslednej strane 
časopisu. No a prekvapením pre vás je REBELSKÉ 
OSPRAVEDLNENIE. Pozorne si ho preštudujte, oplatí sa to!  
     Veselé chvíle s vaším REBELOM! 

    

 
 

                                                                                                                                                                  
     Redakčná rada: Katarína Hankóová – Mia, Kristína Laczová – 
Roberta, Barbora Moravcsíková – Barbi, Simona Ostrožlíková – 
Lupita, Linda Kissová – Lili, Matej Kolečáni – Maťo, Veronika Sallaiová 
– Veve, Silvia Szallerová – Sika, Michaela Šťastná – Miška, Natália 
Adamovičová – Nati, Petra Halmešová – Peťa, Jakub Okáník – Orol, 
Dominika Solárová – Domča, Simona Takáčová – Simi, Adrián Zámbó – 
Aďo. 
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     Dieťa, žiačik, žiak, človek. Trieda, tabuľa, malé písané a, veľké 
tajomstvo, svet.  Zvedavosť, túžba, poznanie, múdrosť. A na konci –  
učiteľ. Alebo na začiatku?  
     Bol tu. Stál pri katedre, keď sme so zatajeným dychom prekročili 
prah I.C. Viedol nám ruku, ktorá zápasila s neposlušnými písmenkami. 
Tešil sa s nami z prvého podareného výkresu. Pozrel na nás prísnym 
okom, keď sme konali zlo. A plakal s nami nad prvou pätorkou. Viem 
to, určite ho trápila dlho potom, keď sme my  už dávno na ňu zabudli. 
Lebo taký je učiteľ. Zostáva dieťaťom po celý život. Prežíva  stovky 
detských osudov. My, deti, sme jeho osud. A preto prichádza každé 
ráno. Preto znova a znova berie do rúk kriedu. Preto zabúda na 
príkoria a často na úkor vlastného zdravia odovzdáva nám – SEBA. 
     Vieme, pani učiteľky, páni učitelia, až po rokoch budeme vedieť 
oceniť všetko, čo ste pre nás urobili. A viete to i Vy. Preto dovoľte 
malý preddavok –   poďakovanie od Vašich žiakov. 
  
                                              V mene všetkých žiakov redakčná rada 
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     Máloktorý kresťanský sviatok je tak výrazne prepojený 
s prastarými pohanskými tradíciami ako Veľká noc. Nie je presne 
stanovená kalendárom, ale Mesiacom. Je to prvá nedeľa po splne 
Mesiaca, ktorý nasleduje po dni jarnej rovnodennosti. Preberanie 
pohanských zvykov do kresťanských je tak silno prepojené, že nie je 
vždy možné vystopovať koreň sviatku. Predobrazom kresťanskej 
Veľkej noci sú zaiste aj starožidovské jarné sviatky – pésah. 
     Na Smrtnú nedeľu sa na Slovensku zvykla vynášať Morena. Išlo 
zvyčajne o bábu z dreva a zo slamy vyobliekanú do ženských šiat. 
Dievčence ju slávnostne vynášali z dediny, aby ju hodili do potoka 
a symbolicky tak zbavili obyvateľstvo zimy, chorôb a hrozby smrti. 
     Na Kvetnú nedeľu sa v celej Európe nosia do kostolov na 
posvätenie zelené ratolesti symbolizujúce nový život a prichádzajúcu 
jar. Niektorí gazdovia zapichovali celé halúzky bahniatok do 
rozoraných polí, aby si tak pričarovali dobrú úrodu. 
     Na Zelený štvrtok vraj zvony odlietajú do Ríma a vracajú sa až 
počas Bielej soboty. Veľký piatok je deň veľkého pôstu. V minulosti 
sa verilo, že v tento deň sa voda mení vo všetkých studniach 
i potokoch na víno, lieči kožné choroby a pomáha pokožke i vlasom ku 
kráse. Takisto sa verilo, že vyháňa z tela choroby a bolesť. 
     Veľkonočná nedeľa je dňom zmŕtvychvstania Krista 
a vyvrcholením veľkonočných sviatkov. Znamená koniec pôstu 
a dodnes sa v mnohých lokalitách Slovenska nosia do kostola košíčky 
s veľkonočným jedlom, ktoré treba pred konzumáciou posvätiť. 
     Veľkonočný pondelok bol u nás najveselším dňom, pretože ho 
sprevádzala šibačka a oblievačka. Ženy obdarovali šibačov 
a oblievačov krásnymi kraslicami. Naopak, dievčatá im to mohli 
odplatiť na druhý deň. 
     Pravdou je, že veľkonočné sviatky boli vždy v dejinách nášho 
národa sviatkami plnými očakávania a veselosti. 

                                                                   Mia a Roberta 
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Gúľaj sa, vajíčko, 
pres hory, pres doly, 
zanes pozdravenie 

môjmu šuhajovi. 
 

Olej ma, šuhajko, 
veď je voda na to, 
dostaneš vajíčko 
veľkonočné za to. 

 

 
 
 

Šiby, ryby, mastné ryby, 
kus koláča od korbáča 
a vajíčka do košíčka. 

Až mi nedáš dve vajíčka, 
daj mi aspoň makovníčka. 

Ešte k tomu groš, 
aby bolo dosť. 
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     S jarou prichádza aj Veľká noc. Dievčatá si zvykli darovať 
šibačom kraslice. Ak sa ti zdajú kraslice už nudné, prekvap šibačov 
veľkonočným prekvapením. 
     Na prípravu veľkonočného prekvapenia budeš potrebovať: košík, 
jačmenné semiačka, vatu, škrupiny z vajíčok, malé plyšové kuriatko, 
drobné kvety a vodu. 
     S prípravou tohto prekvapenia musíš začať asi tri týždne pred 
Veľkou nocou. Do škrupiniek dáš vatu, ktorú navlhčíš, a nasypeš na ňu 
semiačka. Dáš ich do okna, aby mali dostatok svetla. Keď jačmeň 
vyklíči a narastie asi na 3 – 4 cm, môžeš ho doaranžovať. Škrupinky 
poukladáš do košíka a do každej vložíš plyšové kuriatko alebo drobné 
kvety. 
     Dúfam, že tvoje vlastnoručne vyrobené veľkonočné prekvapenie 
sa bude páčiť každému šibačovi. 
                                                                                               Roberta 
 

 
 
Chrumkavé hrudky 
     Potrebujeme: 80 g masla, 360 g kryštálového cukru, 100 g 
zomletých lieskových orieškov, 1 kl škorice, 2,5 dl sladkej smotany na 
šľahanie, 160 g kukuričných lupienkov (corn-flakes). 
     Vo väčšej panvici na miernom plameni rozpustíme maslo. Pridáme 
cukor a za stáleho miešania ho skaramelizujeme. Pridáme zomleté 
oriešky, škoricu a sladkú smotanu. Na slabom ohni za stáleho miešania 
varíme do zhustnutia. Nakoniec pridáme lupienky a malou lyžičkou 
ukladáme na alobal alebo mastný papier menšie hrudky, ktoré 
necháme stuhnúť. Potom ich poukladáme do papierových košíčkov.  
                                                                                         Dobrú chuť! 
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     Obvodné kolo recitačnej súťaže s názvom 
Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo dňa 17. 
februára v Osvetovom regionálnom stredisku 
v Nových Zámkoch. Na recitačnej súťaži 
nechýbali ani žiaci našej školy. Súťaže sa 
zúčastnili dvaja žiaci prvého a jedna žiačka 

druhého stupňa. Recitátori súťažili v dvoch kategóriách, v próze a  
poézii. Obidve skupiny mali veľmi milú trojčlennú porotu. Naši traja 
odvážni žiaci, ktorí reprezentovali školu a, samozrejme, neodišli bez 
ocenení, si zaslúžia veľkú pochvalu. Samuel Kecer zo IV.B recitoval 
v prvej kategórii poéziu a vybojoval si veľmi pekné 2. miesto. Alex 
Shults takisto zo IV.B recitoval v prvej kategórii prózu a umiestnil sa 
na 3. mieste. Kristína Laczová zo VII.B sa umiestnila tiež na 3. mieste 
v druhej kategórii prózy. V mene školy vám veľmi pekne ďakujeme 
a dúfame, že aj na budúci rok nazbierate odvahu a znova výborne 
obstojíte v konkurencii. 
                                       Lupita 
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  Do celoslovenskej literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, 
prečo mám rád Slovensko ste sa, milí kamaráti, zapojili v hojnom 
počte. Ďakujeme. Z mnohých krásnych príspevkov sme vybrali 
niekoľko, no z priestorových dôvodov ich uverejňujeme v skrátenej 
podobe. 
 
     Som iba prváčka, teraz sa učím čítať. Doma si často listujem 
v knihách, aby som poznala čo najviac krás a zaujímavostí Slovenska. 
Rodičia mi čítajú pred spaním. Vyberám si zo sveta slovenských 
rozprávok. Sú krásne a babka hovorí, že sa z nich naučím pekné 
slovenské slová a vety.             
                                                                           Júlia Tyukosová,  I.A 
 
     Keď počujem slovenskú reč, je mi srdcu blízka. Každému slovu 
rozumiem, pochopím každú rozprávku či pieseň. Slovensko nikdy 
nezapriem, som naň hrdá a bude vždy mojím domovom. 
                                                                          Zojka Zmarková,  I.A 

 
Malé, veľké, ale pekné, 

to Slovensko naše štedré! 
Pohoria či nížiny, 

tu sú krásne doliny. 
                                                                                 Riško Hankó, I.A 

 
 
     Hoci som len prváčik,   Hory, lúky, jaskyne, 
     už som verný Slováčik.   všetko to tu máme. 
     Moja vlasť je Slovensko,  Ocinovi, mamine 
     sestra, mamka, otecko.   z lásky pusu dáme. 
 
                                                                                Jakub Šebık, I.A 
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Slovensko je pekný kraj, 
pod Tatrami máme raj. 

Pod kopcami kotliny, 
lesy plné zveriny. 

 
V riekach máme veľa rýb, 
čistá voda tečie v nich. 
A tie naše obce, mestá, 

to sú veľmi pekné miesta. 
                                                                           Adrián Turan, III.A 

 
V mojom meste býva babka, 

ba aj moja kamarátka. 
Chcem byť s mojou rodinou 

každou svojou hodinou. 
                                                                    Veronika Gelienová, III.A 

 
Slovensko, Slovensko, Ty si ale krásne, 

teším sa tomu, že tu žijem šťastne. 
                                                                        Biana Czıdörová, III.A 
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     Čím viac krásnych miest som videl, tým viac sa mi cnelo za 
domovom. Slovensko, hoci krajina je to maličká, mnoho krásy v sebe 
ukrýva. Opäť vidieť náš dom, ulicu, kamarátov a známych ma napĺňalo 
šťastím a istotou, že patrím sem, že toto je môj domov. 
                                 Frederik Döme, V.A 
 
     V knižnici si každý žiak vybral jednu knižku. Aj kozliatka tak 
urobili. Knihy ich tak zaujali, že si ich zobrali domov. A tak tri múdre 
kozliatka objavili aj v modernom svete krásu slova. Uverili, že je 
zaujímavejšie prečítať si knižku, ako sedieť pred televízorom alebo 
hrať videohry. Lebo v našich knižkách je ukrytý malý kúsok nášho 
domova a dedičstva, ktoré nám zanechali slovenskí spisovatelia, akým 
bol aj Jozef Cíger Hronský. 
                                                                           Petra Halmešová, V.A 
 

Slovensko malebné, 
Slovensko krásne, 

o Tebe bude 
tento kus básne. 

 
Kamzíky na horách, 

medvede v lese, 
nádherný výhľad 

na Štrbskom plese. 
 

V tráve rastie ďatelinka, 
bylinkový čaj si dám, 

k tomu dobré koláčiky, 
tie, čo pečie babka nám. 

 
Reč krásna, milá 
a nebo belasé, 

za toto mám Ťa rád, 
Slovensko naše. 

                                                                            Štefan Hruboň, V.B 
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     Dňa 10. marca sa v ZŠ na Hradnej ulici konalo okresné kolo 57. 
ročníka literárnej súťaže Európa v škole, ktorá sa v tomto šk. roku 
niesla v znamení motta Môže existovať ostrov blahobytu v mori 
chudoby? Sme na jednej lodi. V troch vekových kategóriách 
vyjadrovali žiaci svoje pocity a myšlienky na tému chudoby, 
spolupatričnosti, solidarity, pomoci tým, ktorí si nevedia pomôcť 
sami. V súťaži sme boli úspešní. Srdiečka bodovali. Do 
celoslovenského kola postúpili dve práce, báseň druháka Patrika 
a príbeh Veroniky zo VI.A. Obom súťažiacim blahoželáme a držíme 
palce... 

 
Srdce na dlani 

 
Mám ja kúsok chlebíčka, 
dám ti hryznúť, Anička. 

Mám ja medovníčkov pár, 
zober si ich ako dar. 

Mám ja srdce na dlani, 
podelím sa s ním s vami.  
Podelím sa rád s každým 

a potom budem šťastným! 
Patrik Bohoš, II.A 
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Šanca pre srdiečko 
 

  Tento príbeh sa začína mojím narodením. Len čo som sa 
narodila, lekári zistili, že mám choré srdiečko. Rodičia boli nešťastní, 
zúfalí. Veľa času sme strávili v čakárňach a ambulanciách lekárov, 
ktorí sa mi snažili pomôcť. Napriek ich snahe sa môj zdravotný stav 
zhoršoval, a keď som mala štyri roky, bolo to s mojím srdiečkom 
veľmi vážne. Mamina aj ocino sa zľakli. Nebolo inej možnosti, musela 
som podstúpiť veľmi náročnú a dlhú operáciu, ktorá trvala sedem 
hodín. Celé tie hodiny mohli moji rodičia len čakať a dúfať, že všetko 
dobre dopadne.  Našťastie sa  tak aj stalo, operácia bola úspešná. Po 
nej som sa ešte zotavovala v nemocnici. Bola tam so mnou aj mamina, 
takže mi smutno nebolo. Nakoniec ma pustili domov. Od tej operácie, 
i keď sa cítim dobre, musím chodiť na pravidelné kontroly do 
nemocnice na bratislavských Kramároch. Pre lekárov je to určite 
veľmi dobrý pocit, keď vidia deti po operáciách šťastné, usmiate, 
keď môžu robiť skoro všetko to, čo robia aj zdravé deti.  Lekárom 
patrí môj obdiv aj vďaka za moje zdravie a zdravie tisícok ostatných 
detí. Budú pre mňa vždy ako moji ANJELI STRÁŽNI.  

Z tohto môjho príbehu vidíte, aký vzácny a krehký je ľudský 
život. Treba si ho chrániť, srdce máme iba jedno a bez neho sa nedá 
žiť. Každoročne sa v tejto nemocnici koná zbierka peňazí pre 
detičky, ktoré sú ťažko choré. Z peňazí nazbieraných od dobrých 
ľudí sa organizujú tábory pre deti s chorými srdiečkami. Pomáhajte 
nielen deťom, ale každému, kto  potrebuje vašu pomoc, lebo nikdy 
nemôžete vedieť, či na pomoc druhých nebudete odkázaní práve vy. 

 
        Veronika Sallaiová,VI.A 
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     Projektové vyučovanie je súčasťou života našej školy. Tvorba 
a prezentácia projektov rozvíjajú samostatnosť a tvorivosť žiakov, 
schopnosť komunikovať, spolupracovať, chápať praktický význam 
učiva, plánovať si vlastnú prácu, niesť za ňu zodpovednosť, 
odprezentovať ju pred publikom.  
     Takúto úlohu si stanovili i žiaci zo VI.A triedy, ktorí 10. februára 
odprezentovali za prítomnosti vedenia školy, triednej učiteľky 
a rodičov svoj projekt Balady. Formou hudobno-literárneho pásma 
s dramatizáciou ľudových balád Išli hudci horou a Jeden otec dobrý 
ukázali nielen vedomosti z teórie literatúry, ale aj svoje 
moderátorské, recitátorské, herecké, spevácke a muzikantské 
schopnosti. Ich spoločná práca sa vydarila, čoho dôkazom boli 
úsmevné pohľady a potlesk rodičov a uznanlivé slová pani riaditeľky. 
 
                                                                                                PK SJL 
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     Pod týmto názvom sa nieslo stredajšie popoludnie 24. februára, 
keď sa približne 30 žiakov 5. – 9. ročníka stretlo, aby za prítomnosti 
vedenia školy, učiteľov, rodičov a kamarátov prezentovalo svoje 
práce a vedomosti z anglického jazyka. Projekt striedal projekt. 
Postery, plagáty – jeden krajší, obsažnejší, prepracovanejší ako druhý 
– ani vydarené počítačové prezentácie nenechali nikoho na pochybách, 
že naši žiaci sa vo svete nestratia. 
     Počiatočná tréma po chvíli opadla a všetci zožali potlesk divákov 
a uznanie od p. riaditeľky. 
     Aké boli témy projektov? 
5. ročník – Môj svet, to je môj dom, moja 
rodina, ulica, priatelia, 
škola a mesto.         
6. ročník – Anglický jazyk mi otvoril svet. 
7. ročník – Vysnívané miesto na svete, 
ktoré spoznám vďaka  
angličtine. 
8. ročník – Moja budúcnosť s anglickým jazykom. 
9. ročník – Moje obľúbené literárne, filmové dielo alebo šport. 
 

Mia    
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     Viele Bäume im Wald sind krank. Die Industrie und der Verkehr 
verschmutzen die Luft. Das Regenwasser ist dann sauer. Er macht 
die Bäume krank. Wir müssen alle Bäume schützen. Sie liefern uns 
frische, saubere Luft. Sie bremsen den Wind, und halten das 
Regenwasser auf. Der Wald schenkt uns auch Holz. Aus Holz erzeugt 
man die Möbel, das Papier und viele andere Sachen. Wir dürfen im 
Wald kein Papier wegwerfen und kein Feuer legen. Wir sollen keine 
Zweige brechen. Wir wollen mit den Bäumen Freundschaft schließen. 

 

Zsuzsanna Zsemlyeová, IX.A  
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     XXI. zimné olympijské hry sa uskutočnili  v kanadskom meste 
Vancouver od 12. do 28. februára 2010.  Vancouver sa ako tretí pridal 
ku kanadským olympijským mestám -  Montrealu a Calgary.  
     Olympijské hry nás učia, že sme všetci jedna veľká rodina. Aj 
tieto hry sa niesli v duchu mieru a priateľstva, boli skutočne 
neopakovateľné. Kanada počas nich dokázala, aká je pohostinná a 
priateľská.  
     Otvárací ceremoniál  vkročil priamo do našich obývačiek. Úvod  
slávnostného otváracieho ceremoniálu patril  štyrom domácim 
športovým osobnostiam, ktoré za obrovského potlesku plnej haly 
spoločne zapálili olympijský oheň.  
     Ohurujúce odpočítavanie stovky mladých tanečníkov odštartovalo 
veľkolepý záverečný ceremoniál, ktorý zakončil 16 športom 
naplnených dní. Ako prví sa do kruhu postavili vlajkonosiči,  medzi 
ktorými nechýbal náš bronzový medailista Pavol Hurajt.  Všetko sa už 
nieslo v duchu končiaceho sa sviatku a odovzdávania štafety 
nasledovníkom. Presne o 19.02 h pacifického času počas piesne 
kanadskej rockovej legendy Neila Younga olympijský oheň zhasol. 
Približne 60-tisíc športových nadšencov v hale na záver potešili piesne 
kapely Nickelback, speváčok Avril Lavigne či Alanis Morissette. 
    Slovensko dosiahlo vo Vancouveri najlepší výsledok na ZOH  od 
čias, čo sme sa stali samostatným štátom.  Špička našich 
reprezentantov dosiahla zázrak. Medaily získali biatlonisti Kuzminová 
a Hurajt. Anastasia Kuzminová, naša najúspešnejšia medailistka na 
ZOH vo Vancouveri, povedala: „Táto zlatá medaila je pomerne ťažká, 
ale aj cesta k nej a celé dnešné preteky boli veľmi ťažké. Medailu si 
veľmi vážim. Pri tónoch slovenskej hymny sa mi chcelo  plakať, ale 
nedalo sa. Tí dopingoví kontrolóri vytiahli zo mňa zrejme všetky 
tekutiny.“  
      Aj naši hokejisti mali medaily na dosah. Skončili na 4. mieste. 
Štvorminútové vylúčenie v druhej a tretej tretine, hoci sme strelili 
gól, nám zobralo veľa energie. Ďalšie vylúčenia nás dostali pod paru. 
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Fíni to využili na to, aby vyrovnali, a po našej chybe v oslabení sa 
dostali do vedenia. V závere sme robili, čo sa dalo, chýbal len gól... 
     Keď prehráš, určite nie si spokojný. A keď prehráš v boji o 
medailu,  si nahnevaný na celý, celučičký svet. Hoci 4. miesto je 
najväčším úspechom v ére slovenského hokeja, v ten deň celé 
Slovensko prežívalo obrovské sklamanie. 
     Mnohí z nás si kladú otázku: „Čo čaká slovenský hokej 
v budúcnosti? Kto budú naše hviezdy na olympiáde v Soči 2014?“ 
Jedna hokejová generácia pomaly odchádza a nie je isté, či ju ďalšia 
dokáže nahradiť. Naša hokejová budúcnosť je, zdá sa, vo hviezdach. 
Olympijské hokejové zápasy sa hrali na klziskách, ktoré majú 
štandardné rozmery klzísk NHL (61 x 26 m) namiesto rozmerov 
medzinárodných klzísk (61 x 30 metrov). Toto vylepšenie umožnilo   
ďalším 35 000 divákom zhliadnuť hokejové zápasy v plnej kvalite. 
Podľa štatistík celkovo navštívilo mužský olympijský hokejový turnaj  
419 444 fanúšikov, čo je v priemere 16 381 divákov na jeden zápas. 
 

 
 

     Videli sme množstvo zaujímavých príbehov, emócií, sklamaní, ale aj 
odvahy, sily a ochoty nevzdať sa a ísť za svojím snom.      
     Dovolím si pripomenúť aj jednu tragickú udalosť, keď deň pred 
oficiálnym otvorením hier zomrel po nehode počas tréningu gruzínsky 
sánkar Nodar Kumaritašvili.  Dvadsiate prvé zimné olympijské hry v 
kanadskom Vancouveri sú definitívne za nami. 
 Najbližšie zimné olympijské hry sa uskutočnia v roku 2014 v ruskom 
meste Soči.                                                                                  Peťa 
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     Dňa 25. februára sme reprezentovali našu školu vo finále 
okresného kola vybíjanej v Jasovej. Na turnaji sa zúčastnili štyri 
školy. Celý turnaj bol napínavý až do poslednej chvíle. Každé družstvo 
malo rovnakú šancu na výhru, ale postúpiť mohlo iba jedno. Nakoniec 
rozhodla lepšia taktika hry dievčat zo Základnej školy v Jasovej, 
ktoré sa umiestnili na 1. mieste. Druhé miesto sme si vybojovali my, 
tretie Základná škola z Dedinky a na 4. mieste skončila Základná 
škola na Nábrežnej ulici z Nových Zámkov. My len dúfame, že aj na 
budúci rok sa naše baby zúčastnia tohto turnaja a my im budeme 
držať palce, aby sa prebojovali na medailové miesto. 
                                                                            Lupita, Mia, Roberta 
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     24. február patril len a len našim malým spolužiakom z 1. stupňa. 
Vyučovanie bolo nahradené celodenným šantením, hrami, súťažami, 
zábavou. Vyvrcholením veselého predpoludnia bol  karneval v maskách. 
Už o pol deviatej praskala telocvičňa plná detí vo švíkoch. Všetky boli 
súťažne naladené, a tak sa jednotlivé „športové disciplíny“ mohli 
rozbehnúť. Začalo sa  LENTILKAMI, pokračovalo MÚMIOU, 
SLADKÝMI PRETEKMI, FORMULOU, BOJOM O BALÓNIK. Veľa 
smiechu vyvolala súťaž v skoku vo vreci a úspech zožal stoličkový 
tanec. V súťažiach bodovali najmä triedy I.A a II.A. Program 
pokračoval druhou časťou – karnevalom. 

           Lili 
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„Som lietajúca veverička!” predstavil sa Alex. Aj toto zaznelo 
v stredu 24. februára vo veľkej telocvični, kde sa konal maškarný 
ples žiakov 1. stupňa. Našli sa tu rôzne postavy z ríše rozprávok od víl 
a motýľov až po strašidelné kostry a drakov. Naše princezné chránili 
udatní princovia, spidermani aj supermani. Okrem detí boli prezlečené 
aj pani učiteľky. Na začiatku plesu mala krátky príhovor pani 
zástupkyňa a po ňom sa začali predstavovať jednotlivé triedy. Po 
predstavovaní všetkých  tried sa začala vytúžená diskotéka. 
            
                                                              Mia a Roberta  
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     Miley Ray Cyrus, rodným menom  Destiny Hope Cyrus, je americká 
herečka, speváčka a textárka. Známa je najmä vďaka  svojej role 
Miley Stewart alias Hannah Montana v 
americkom seriáli Hannah Montana. O 
herectvo sa Miley začala zaujímať vo 
svojich 9 rokoch, keď so svojou rodinou 
dočasne bývala  v Toronte. Na televíznych 
obrazovkách sa prvýkrát objavila v 
televíznom seriáli svojho otca s názvom Doc. 
Najväčší  zlom v jej kariére nastal, keď 
vyhrala kasting na hlavnú postavu v sitcome 
Hannah Montana.  24. októbra 2006 vydalo 
Walt Disney Records prvý soundtrack 

k seriálu  Hannah Montana. Tento 
soundtrack obsahoval 8 pesničiek, 
ktoré naspievala  Miley Cyrus v role Hanny  
Montany. 26.júna 2007 vydáva Miley 
dvojalbum nazvaný Hannah Montana 2: 
Meet Miley Cyrus. Prvé CD slúžilo ako 
soundtrack k seriálu Hannah Montana a 
druhé bolo jej debutovým  sólovým 
albumom. Sama si napísala 8 z 10 pesničiek 
na tomto albume. Song See You Again sa 
stal jej prvou pesničkou, ktorá sa 
umiestnila v top 10 v hitparáde Billboard 
Hot 100. V roku 2007 vydáva Miley svoj 

druhý album Breakout. Toto je prvý album, ktorý nemá žiadnu 
spojitosť s Hannou Montanou. Pesnička 7 Things sa stala jej 
najúspešnejšou hitparádovou pesničkou. 

                                        Roberta 
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     „Ako sa volá významný renesančný umelec, autor obrazu Mona 
Lisa?“ Keďže Viki z 8.b, inak vynikajúca dejepisárka, dlhšie premýšľa, 
pomáham jej: „Je to Leonardo... " Pohotová Viki odpovie : „ DiCaprio!"  
 

 
                      Leonardo DiCaprio    Leonardo da Vinci 
     
     Viki z 8.b odpovedá z 30-ročnej vojny: „30 ročná vojna sa začala 
v Čechách pražskou destiláciou.“☺ Správne  malo byť pražskou 
defenestráciou. Ku cti Viki slúži, že následne vedela vysvetliť rozdiel 
medzi týmito záľudnými pojmami. 
 
     „Norbi, vysvetli nám, čo je to geto?“ Norbi (bývalý žiak): „ Geto je 
banda cigáňov na jednej kope."☺ 
 
     „Ktorý štát ako hlavný agresor rozpútal druhú svetovú vojnu?“      
„ Bolo to Luxembursko!!!“ (Marek V., jedna z legiend školy, ktorý si 
akosi neuvedomil, že Luxembursko s počtom vojakov nula by asi tejto 
zákernej agresie nebolo schopné). ☺ 
 
    „Kto je to novic ?“ „Nóó, to bude ten človek, čo predáva v stánku 
noviny.“ ☺ Tiež celkom logická odpoveď, až na to, že v stredoveku 
mnísi noviny v kláštore nečítali. Novic je čakateľ na vstup do kláštora. 
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     Marek z 9. b odpovedá z 1. svetovej vojny: „Americkú armádu 
priviedol do Európy generál Piercing.“ ☺ Bol to generál Pershing, 
Marek však už asi premýšľal, či si dá piercing do nosa alebo niekde 
inde. ☺  

               
                          piercing                         generál Pershing 
 
     „Zakladateľom islamu bol prorok Usáma bin Mohamed.“ ☺ Bol to 
iba Mohamed, ale čo už, keď na Veroniku sa pravidelne z TV usmieva 
bin Ládin s kalašnikovom v ruke? ☺ 
 
     Prečo mal Karol VI. prezývku „Ustaraný cisár"? Mirko z 8.b 
odpovedá : „Pretože nevedel počať dieťa.“ ☺ Mirko evidentne spal na 
hodine prírodopisu, inak by vedel, že počatie majú na starosti len 
ženy. ☺   
 
     „Kto to bol Leif Eriksson ?“ „Vynálezca mobilu !!!“ Erika (bývalá 
žiačka) išla na to celkom logicky. ☺ Správna odpoveď- bol to prvý 
Viking, ktorý sa doplavil do Ameriky... 
 

 
 
         Zozbieral p. uč. Černák 
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 VANISH - pätoriek sa zbavíš! 
                                    
Daj si SHAUMU v saune, parochňa ti sadne. 
 
BANG - a učiteľský zbor je preč!  

 

                                   
SEPTOLETE a máte známky v poriadku. 
 
LISTERINE – bomba v boji proti fyzike.  

                                 
Ak vydržíš celú hodinu necikať, na konci hodiny budeš mať iste oceán 
v nohaviciach. 
 
Ak vydržíš 3 mesiace nepapať, tak pôjdeš voňať fialky odspodu. 
 
                                Inzeráty 

Predám za polovičnú cenu úplne nepoužitý, čistý notový zošit.  

                                                              Zn: Po 5 rokoch ako nový. ☺                       

Vymením sestru za akýkoľvek iný otravný prostriedok.  
                                                                    Zn: Skôr než sa zbláznim!                                             
Kúpim vysvedčenie so samými jednotkami. 

                           Zn: Nechcem stráviť zvyšok života pod mostom. ☺ 
 
                                                                                   Zozbierala: Sika 
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Paľko a Jurko išli na prechádzku a Jurko hovorí: ,,Čo to stále lúskaš?“ 
,,Nevidíš? Jadierka z jablka.“ 

,,A prečo?“ 
,,Aby som mal rozum.“ 

,,Daj mi jedno.“ 
,,Iba za jedno euro.“ 

,,Dobre.“ 
Jurko zjedol jadierko a vraví: 

,,Ja hlupák, mohol som si za 1 euro kúpiť kilo jabĺk!“ 
,,No vidíš, hneď ti rozum pribudol.“ 

* 
Učiteľka žiakom v škole ukáže obrázok, na ktorom je zebra, a žiakov 

sa pýta, aké je to zvieratko. Nikto nevie, tak im napovedá: 
,, Z... '' - nikto sa nehlási. 

,, Ze... '' - ešte stále nikto nevie. 
,, Zeb... '' - vtom sa Móricko prihlási: 

,,Zeby to bol tiger?“ 
* 

,,Mami, mami, zabil som päť múch! Dvoch samčekov a tri samičky.“ 
 ,,Ako vieš, ktoré boli samičky a ktorí samčekovia?“ 
,, Dve boli na pohári od piva a tri sedeli na zrkadle.“ 

* 
Policajt zastaví auto na hraničnom priechode a hovorí vodičovi: 

,,Gratulujem, vyhrali ste odmenu 500 eur, lebo ste prvý vodič, ktorý 
mal dnes, na Veľkonočný pondelok, zapnutý pás.“ 

,,To vám pekne ďakujem, konečne si budem môcť urobiť vodičák.“ 
Vedľa neho sedí jeho žena a povie: 

,,Neberte ho vážne. Viete, on vždy, keď má vypité, tára.“ 
Zozadu sa ozve ďalší hlas: 

,,Ja som hovoril, že nás cez hranice bez pasu nepustia.“ 
Z kufra sa ozve ešte jeden: 

,,My už byť na Veľkonočný ostrov?“                 Lupita  
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1. Mesto, v ktorom sa konali tohtoročné ZOH. 
2. Staroslovanská bohyňa zimy a smrti. 

3. Voda v pevnom skupenstve. 
4. Veľkonočné zvieratko žltej farby. 

5. Dokončite názov: Bojnický ....... 
6. Opak dňa. 

7. Šibú sa ním dievčatá. 
8. Maľované vajíčka. 
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     Určite sa Ti už aspoň raz stalo, že si sa zabudol pripraviť na 
hodinu. Ak sa Ti to občas stane, pomôže Ti len REBELSKÉ 
ospravedlnenie! Ako to funguje? Ty sa nenaučíš na nejaký predmet. 
Dáš pani učiteľke REBELSKÉ OSPRAVEDLNENIE, keď Ťa vyvolá 
odpovedať, a môžeš si ísť sadnúť bez pätorky. 
POZOR!  
REBELSKÉ OSPRAVEDLNENIE NESMIEŠ: 
- použiť viackrát,  
- oxeroxovať (ani inak sfalšovať), 
- POUŽIŤ PRI PÍSOMKE! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Poznámka: platí len vo vytlačených časopisoch 
 

 
REBELSKÉ OSPRAVEDLNENIE  

 
Vážený pán učiteľ, pani učiteľka! 

 Prepáčte , ale nie som pripravený/á na túto vyučovaciu             
hodinu, preto Vás prosím, aby ste ma vyskúšali inokedy.  

ĎAKUJEM !!! 
 

Marec, apríl, máj 
 

Dátum .................... predmet ........................................................ 
 

meno žiaka .................................... podpis učiteľa........................ 
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Pánovi učiteľovi Černákovi venuje redakcia školského časopisu. 
 
 

Predajná cena 0,50 € 


