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Dostáva sa vám do rúk tretie číslo školského časopisu, ktorý pre
vás pripravujeme s veľkou chuťou a nasadením. Veríme, že jeho obsah
vás zaujme a osloví.
Pretože tento mesiac sa niesol v znamení osláv Dňa matiek, pekné
vyznania sme do obsahu zaradili aj my. O literárnom talente mnohých
z vás svedčia príspevky v rubrike Vlastná tvorba. Ďakujeme našim
najmenším spolužiakom a ich pani učiteľkám, že sa stávajú
pravidelnými prispievateľmi. Kto sa rád bojí, nech si nalistuje
Strašidelné príbehy, milovníci hip-hopu sa môžu potešiť výtvorom
textára Stana Pieseň môjho života. Chcete si založiť vlastný denník
alebo si radi lámete hlavičky – makovičky na úlohách, ktoré vyžadujú
logické myslenie? Tak do toho! Nezabudli sme ani na Výroky slávnych
a predstavíme vám dvoch spolužiakov so zaujímavými koníčkami.
Nechýba ani Rebelské ospravedlnenie, veď školský rok sa chýli ku
koncu, budeme ho potrebovať. To všetko a ešte omnoho viac nájdete
v tomto čísle. Mnoho zdaru, pekné vysvedčenie a krásne prázdniny!

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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22. apríl sa u nás niesol v znamení
sviatku Dňa Zeme. Hneď ako sa začala
prvá hodina, vybrali sa malí prváci do
učebne s interaktívnou tabuľou. Pani
učiteľka Aggová začala svoj príhovor
o tom, ako chrániť Zem. Na všetky otázky
prváci správne odpovedali. Neskôr pani
učiteľka Švecová premietla film o krásach prírody. Na začiatku filmu
boli milí tučniaci. Pani učiteľka sa spýtala: „Ako sa volá táto krajina?“
Malý prváčik Jakubko sa prihlásil a pohotovo odpovedal: „Antarktída!“
V ďalšej triede na nás čakala III.A a III.B. Oni si zas pozerali
obrázky zo zaujímavých miest našej zemegule. Potom sa rozprávali
o ríši zvierat a riešili otázky o prírode. Na druhú hodinu sme vyrazili
do II.A. Deti mali tvorivé dielne na tému Keď je zvieratkám dobre.
Vyrábali odznaky v tvare zemegule a mali tam napísané Chránim ju.
Potom sme navštívili IV.A. Deti vyrábali telo stonožky z papiera
a lepili naň obrázky. Deti z II.B si doniesli z domu obrázky zvierat,
čítali si o nich a o prírode. Všetky výtvory a aktivity boli nesmierne
zaujímavé a poučné. Zaujali aj deti, aj nás, novinárov.
Počas 5. hodiny sa celý prvý stupeň vybral na ihrisko pred školou.
Žiaci pospájali vyše 1 000 igelitových tašiek, ktoré merali 280 m,
a predstavovali dlhokááánsku stonožku. Stonožka kráčala, kráčala,
krútila sa a vlnila, až z nej bol riadne pokrútený slimák.
Tento deň sa všetkým veľmi páčil a chceli by si ho zopakovať aj
nabudúce.
Nati a Simi
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„DO TOHO, NOVÉ ZÁMKY!“ ozývalo
sa v dňoch 26. 3. - 28. 3. 2010 na zimnom
štadióne, kde sa konal medzinárodný
hokejový
turnaj
ôsmych
ročníkov
športových tried. Na medzinárodnom
turnaji sa stretlo 10 družstiev: HK Nové
Zámky, HK Poprad, HC Frýdek Mýstek,
Scorpions Budapešť, Titan HU, MAC
Budapešť, WEST, Viedeň, Skalica a
Považská Bystrica. Na tento unikátny hokejový sviatok sa pripravili
nielen hokejisti. Prvý deň
turnaja žila hokejom celá
Mostná škola. Veď na úvodný
zápas nastúpili naši, bolo ich
treba povzbudiť. A veru sme
sa
o skvelú
atmosféru
patrične postarali rapkáčikmi,
trúbami a rôznymi nápaditými,
vlastnoručne a špeciálne na
túto príležitosť vyrobenými
transparentmi.
V oduševnenom povzbudzovaní
nezaostávali ani naši najmenší fanúšikovia. Vyzbrojení hrkálkami,
bubienkami, trúbkami a inými neidentifikovateľnými nástrojmi
vytvorili skvelú kakofóniu zvukov, akú novozámocký zimný štadión už
dávno nezažil.
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Po trojdňovom zápolení
sa naši chlapci vo veľkej
konkurencii umiestnili na
skvelom 3. mieste. Druhé
miesto
si
vybojovalo
družstvo WEST a zlato si
domov odniesli maďarskí
TITANI. Dúfame, že takéto
skvelé podujatia sa budú
konať aj v budúcnosti.
Lupita, Mia a Roberta
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V dňoch od 9. – 11. 4. 2010 sa novozámocká športová hala
Milénium zaplnila aerobikovými nadšencami z celej Európy. Konali sa
tu už v poradí 11. Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky
v športovom aerobiku. Na súťaži sa zúčastnili zástupcovia 10 krajín:
Rakúska, Česka, Anglicka, Estónska, Francúzska, Maďarska,
Rumunska, Ukrajiny, Walesu a Slovenska. Hostiteľskú krajinu
reprezentovali aj domáci GK Nové Zámky a Fanatik Bánov. Prvý deň sa
niesol v znamení tých najmenších. Ich úsmevy a výkony nás tak dojali,
že každému z nich by sme
udelili
prvé
miesto.
V piatok sa konala aj
súťaž v stepoch, naše
dievčatá skvelo obstáli
a získali prvé miesto na
slovenskej úrovni. Na
druhý deň nastúpili už
skúsenejší starší žiaci,
juniori a seniori, ktorí
v kvalifikácii
bojovali
o postup do nedeľňajšieho
finále. Medzi finalistov sa
prebojovali
aj štyria zástupcovia nášho klubu, a to Marcela
Brestovská, Niki Szabóová, Emil Kľučka a Miška Hrabovská. Nedeľa
sa začala súťažou starších žiakov. Po jej ukončení nasledovalo
slávnostné otvorenie MM SR. Súťaž prebiehala vo veľkom napätí,
pretože každý súťažiaci mal iba necelé dve minúty na to, aby
predviedol všetko, čo v ňom je a čo sa naučil. Po ukončení celej
súťaže nasledovalo vyhodnotenie MM SR. Kategóriu junioriek vyhrala
Hadymási Alexandra a víťazkou senioriek sa stala Chrystal
Hayselden. Najúspešnejšou pretekárkou domáceho klubu bola Niki
Szabóová, ktorá sa umiestnila na skvelom treťom mieste
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na slovenskej úrovni. Absolútnym víťazom celých MM SR sa stal
maďarský senior Roik Zsolt.
Tohtoročná bohatá účasť zahraničných súťažiacich nás veľmi
potešila a my len dúfame, že tradícia tohto skvelého športového
sviatku bude zachovaná.
Roberta, Lupita, Mia

Dňa 30. 3. 2010 sa uskutočnilo krajské kolo gymnastického
štvorboja v gymnastickej hale na Sihoti v Nových Zámkoch.
Našu školu reprezentovali dievčatá v kategórii A, B, C a chlapci v
kategórii A a B. Dievčatá vo všetkých troch kategóriách vyhrali prvé
miesta a postupujú na celoslovenské preteky do Trenčína. Chlapci v
kategórii A vyhrali druhé miesto. Chlapci v kategórii B vyhrali tretie
miesto, čiže na preteky do Trenčína nepostupujú.
Takže dievčatám budeme držať palce v máji v Trenčíne! ☺
Domča
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V utorok, 11. mája, sa VII.B trieda premenila na prehliadkové mólo.
To siedmaci prezentovali svoje projekty s tematikou módy.
Predvádzali módu mladých, návrhy na slušivé gymnastické či hokejové
dresy, ukážku historického oblečenia z 12. storočia a dokonca vlastné
návrhy na školskú uniformu. Pestré plagáty s popismi a nákresmi
modelov, sprievodné slovo moderátorov, živé vystúpenie modeliek
a gymnastická zostava vo vlastnoručne navrhnutých a ušitých dresoch
boli spestrením prezentácie. Všetky modely sa páčili a siedmaci
zhodne tvrdili, že také šmrncovné školské uniformy by určite prijali.
Posúďte sami.
PK SJL
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Katy Perry, vlastným menom Katheryn Elizabeth Hudsone, sa
narodila 25. 10. 1984 v Santa Barbare v Kalifornii. Vyrastala na
kostolných piesňach a spievaní v kostoloch. V roku 2003 úspešne
dokončila štúdium na Dos Pueblos High School a hneď potom, vo veku
18 rokov, sa odsťahovala do Los Angeles.
7. júna 2008 vydáva Katy Perry svoj prvý
plnohodnotný album s názvom One of the
Boys. Jej prvý song z nového albumu One
of the Boys I kissed a Girl bol vydaný 6.
mája 2008. Pieseň mala veľkú komerčnú
úspešnosť. I kissed a Girl sa stal v USA
okamžite hitom. Mimo Ameriky sa Katy
prebojovala na prvé priečky rebríčkov vo
viac než 30 štátoch. Katy vydáva svoj
druhý song 1. októbra 2008 pod názvom
Hot'n' Cold. Tento song sa stal tiež
veľmi obľúbený a v rebríčku Billboard Hot 100 sa dostal medzi
prvých 5 najlepších. 23. decembra 2008 vydáva druhýkrát song
Thinking of You, ktorý si napísala
sama a dokonca vymyslela aj
scenár videoklipu, ktorý je
z obdobia 2. svetovej vojny. 23.
januára 2009 Katy vyráža na
svoje prvé koncertné turné,
ktoré dostalo názov Hello Katy
Tour. Katy momentálne môžete
vidieť v spolupráci so skupinou
3OH!3 na songu Starstrukk a s
Timbalandom na If We Ever Meet Again.
Roberta
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Mobil, esemeska, ememeska, počítač,
internet,
e-mail,
Google,
Facebook,
webstránka. Pojmy úplne bežné v komunikácii
dnešných detí. Aj ty si majiteľom mobilného
telefónu? Rád esemeskuješ? Tráviš čas na
pokeci? Máš svoj blog či profil na
Facebooku? Alebo si sa už dokonca stretol
s niekým, koho si spoznal prostredníctvom internetu? Vieš, že
užívateľom mobilov či internetu hrozí reálne nebezpečenstvo?
Hovoríme o tzv. kyberšikanovaní, zastrašovaní, navádzaní na drogy,
rôzne trestné činy či dokonca
na samovraždy. Preto zbystri
pozornosť! Na čo si treba dávať pozor pri
používaní mobilu
a internetu?
Ľudia nemusia byť vždy tými, za koho sa vydávajú!
• Dávaj pozor, komu dávaš svoje mobilné číslo a čísla svojich
kamarátov. Môžu byť zneužité.
• Ak ťa niekto neznámy cez mobil alebo internet pozýva na
stretnutie, odmietni. Je to nebezpečné. Zdôver sa dospelému rodičovi, učiteľovi.
• Nefoť a nenahrávaj kamarátov bez ich súhlasu.
Nezverejňuj ich na internete. Ani tebe by sa
to nepáčilo. Každá fotka či video môžu byť
zneužité.
• Na tiesňové linky a linky pomoci volaj len v núdzi, neblokuj linky
nezmyselnými hovormi.
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• Svoj mobil nikdy nenechávaj bez
dozoru. Je to ľahká korisť pre zlodeja.
• Zváž, na čo míňaš svoj kredit. Volania
na audiotexové čísla sú veľmi drahé.
• Prostredníctvom internetu neposkytuj informácie – telefón,
adresu, fotografie.
• Nezverejňuj citlivé údaje – heslá, č. kreditky – hrozí phishing –
podvodná
webstránka, ktorá napodobňuje existujúcu
dôveryhodnú webstránku (napríklad stránku banky), aby vylákala
od užívateľov ich heslá.
• Neodpovedaj na podozrivé e-maily, spam. Spam je nevyžiadaná
pošta, môže obsahovať lacné reklamy, vírusy, podvody, phishing,
poplašné správy a iné ohrozenia z internetu alebo hoaxy –
nezmyselné správy, ktoré vyzývajú, aby boli preposlané ďalším.
Hoaxy varujú pred vymysleným nebezpečenstvom, sľubujú
šťastie, peniaze a pod.
• Ak sa potrebuješ poradiť, zavolaj na bezplatnú tel.
linku 116 111 alebo na telefónnu linku pomoci 0800
500 500, pošli e-mail na potrebujem@pomoc.sk
alebo choď na stránku www.pomoc.sk.
• Veľa zaujímavých informácií ti poskytne stránka www.ovce.sk

Veve a Lili
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Vyznáš sa v spoločenskom dianí? Sleduješ televíziu? Sprav si náš
test a uvidíš, ako si na tom!!!

1. Vieš, kto zvíťazil v prvej sérii Superstar?
a) Peter Cmorík
b) Katka Koščová
c) Martina Šindlerová

2. Ktorý z týchto hercov si zahral v Kronikách
Narnie?
a) Zac Efron
b) Liam Aiken
c) William Moseley

3. Ako sa volá dcéra zosnulého kráľa popu Michaela Jacksona?
a) Lisa Marie
b) Isabella Marie
c) Paris Michael Katherine

4. V akom znamení sa narodil Orlando Bloom?
a) býk
b) kozorožec
c) panna
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5. S ktorou z týchto herečiek netvoril Brad Pitt pár?
a) Angelina Jolie
b) Jennifer Aniston
c) Jessica Alba

6. Ako sa volajú všetci členovia rodiny Simpsonovcov?
a) otec: Bart senior, mama: Marge, deti: Bart junior, Lisa, Maggie
b) otec: Homer, mama: Marge, deti: Bart, Lisa, Maggie
c) otec: Homer, mama: Lisa, deti: Bart, Maggie, Marge

VYHODNOTENIE

6 - 4 body
Si jednoducho IN. Vidieť, že pravidelne čítaš časopisy, sleduješ
televíziu aj rádio. GRATULUJEME!!!

3 - 2 body
Až na malé nedostatky sa v súčasnom dianí
vyznáš. Ak chceš vedieť ešte viac, častejšie
surfuj po webe a nabudúce dosiahneš určite viac
bodov.

1 – 0 bodov
Vidieť, že o dianí v spoločnosti nevieš nič. Nezaškodilo by zobrať si
do rúk časopis a nielen pozerať obrázky, ale si niečo nového aj
prečitať!!
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Kvapka

Vodička l.

Z jednej kvapky vody
život sa nám zrodí.
Kvapky, kvapky, kvapôčky,
potečú nám do rúčky.

Voda, voda, vodička,
umyjem si moje líčka.
Potom sa ťa napijem
a zúbky si umyjem.

Zem je modrá planéta,
voda nám v nej preteká.
Moria, rieky, potôčky
zaplnia nám obláčky.
Patrik Bohoš, II.A

Ráno si to spravím znova,
ako sa to patrí,
lebo keď to nespravím,
budem celý mastný.
Dominik Zámbó, II.A

Vodička ll.
Voda, voda, vodička,
aká si ty čistučká.
Keď kohútik pustíme,
dobre sa napijeme.

Keď je teplo, páli slnko,
v tebe sa ja okúpem.
Keď je zima, sniežik padá,
teplý čaj si doprajem.

Voda, voda, vodička,
polievku uvarí mamička.
Keď som smädná, teba pijem,
ruky špinavé si umyjem.

Voda, voda, vodička,
si ty veľmi zdravučká.
bez vody žiť nevieme,
každý deň ju potrebujeme.
Monika Pálová, II.A

Vodička lll.
Tečie, tečie vodička
von z malého lesíčka.
Tečie, tečie pomaly,
žabky do nej skákali.
M. Gašparík II.A
Spracovala Miška
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Darček pre mamu

Mamička

Čo ti mám dať na pamiatku,
mamka moja, k tvojmu sviatku?
Či kyticu z poľných kvietkov
alebo básničku,
aby si mala úsmev na líčku?
Ešte sa postavím na špičky
a dám ti božtek maličký.

Keby nebolo teba,
neprišla by som z neba.
Ty si ten človek,
čo priviedol ma na svet,
si ten najvzácnejší kvet.

Barbora Baloghová, VI. A

Keď som smutná, pohladíš ma,
vtedy viem, že nie som sama.
Keď horúčka ma premôže,
láskavý pohľad tvoj

Vďaka, mama

mi pomôže.

Chcem, aby si ma rada mala,
aby si ma ku svojmu srdcu
navždy prikovala.
Pretože ty si tá, ktorá ma vychovala,
rada mať a milovať naučila.
Som ti vďačná, že tu žijem,
a touto básničkou sa ti odmeňujem.

Matkou stať sa nie je ľahké,
majte úctu k svojej matke.
Ak ju chceš potešiť,
úsmev na tvári vyčariť,
mami, mám ťa rád - týmto
heslom sa riaď!

Nikoleta Kočišová, VI.A

Klaudia Kruteková, VI.A

Mama

Mamičke

Mama, ty si ako nádherný kvet.
Tebe darujem celý svet.
Si taká láskavá, milá,
v srdci si si ma privinula.
S tebou ma baví každý deň,
preto ti vrúcne ďakujem.

Každé ráno bez mamky
vyčistím si sandálky.
Poviem často ďakujem
mojej mamke jedinej.
Pomáham jej po škole,
čo mi dobre prospeje.

Silvia Szallerová,VI.A

Aleš Hajas, V.A
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Do školy chodím ako každý iný,
aj keď ma to tam brutálne nebaví.
Chodiť tam musím, pretože som mladý,
ale aj tak si tu dávam freestyle.
Som ešte len siedmak, ale nevadí,
dúfam, že školu do konca vychodím.
Lebo keď to teraz so školou dokašlem,
tak sa z toho ťažko v živote vyhrabem.
Začiatok sa veru, veru ľahko skazí,
ale koniec sa už veľmi ťažko spraví.
Dva roky ma čakajú na tejto škole,
potom budem maturovať na Priemstave.
Aj po rokoch vstávania a unavených očí nie som rád,
že to tu budem musieť skončiť.
Lebo s ľuďmi, čo pre mňa znamenajú veľa,
je na tejto škole zábava skvelá.
Stano Gróf, VII.C
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Dostal som dnes zaucho,
že som varil hrniec nasucho.
V hrnci voda nebola,
mňa však hlava bolela.
Hrniec sa mi neozval,
a tak som ja spal a spal.
Vtom mi mobil zazvonil
a ja som hneď vyskočil,
na nohy sa postavil.

Chytil som hrniec za uši.
Uši však hrncu horeli
a mne sa prsty spálili.
Aaaaúúúúúú!
Gabriel Procházka, V.B

Naša škola, ZŠ Mostná, sa
zapojila
do
projektu
o
najkrajšiu PET mandalu, ktorú
vyhlásil Osram Slovakia a. s.
Nové Zámky.
Žiaci 8. ročníka urobili
návrhy na PET mandalu, z ktorej
najväčší úspech mal návrh
Martina Szaba z 8. C triedy.
Okrem dobrého pocitu z
krásnej mandaly sme radi, že
životné prostredie nebudú znečisťovať plastové vrchnáčiky, ale sa z
nich vyrobia nové predmety.
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Rozbitý pohár
Bola som v jedno leto u babky. Chcela som si napustiť vodu, ale keď som vzala
pohár do ruky, znedazdajky mi vypadol, celou silou spadol na obkladačky, ale
vôbec sa nerozbil. Veľmi som sa zľakla, tak som si k babke radšej zavolala
kamarátku. Dlho sme sa o tom rozprávali a prišli sme na to, že ma prišla navštíviť
moja prababka, ktorá prednedávnom zomrela.

Na cintoríne
Večer sme sa s partiou dohodli, že pôjdeme vyvolávať na cintorín duchov. Keď
sme tam dorazili, rozložili sme si sviečky a kahance. Začali sme duchov vyvolávať.
Naraz na nás zafúkal studený vietor a zjavila sa žena oblečená celá v čiernom.
Rýchlo sme odtiaľ utiekli. Ráno som sa pýtala môjho otca, či ju náhodou nepoznal.
Povedal, že jej dávno zomrel manžel a jeho pohreb sa konal na cintoríne. Ona sa
nešťastnou náhodou pošmykla a utopila sa.
Nati a Simi

Oslava
Začalo sa to oslavou mojich 12. narodenín. Pozvala som si kamarátky. Bola
nuda, tak sme začali vyvolávať duchov. Pokúšala som sa o nejaké repliky, ktoré
som videla vo filme, no bola som smiešna, tak sme si išli radšej čítať strašidelné
príbehy z Kamaráta. Bol tam taký príbeh, kde vyvolávali duchov a potom išli hrať
schovku v počte 6 ľudí. Potme sa spočítali, no nenarátali 6, ale 7 ľudí! Začali sme
sa báť, preto sme sa schúlili na posteľ. Na mojej novej skrini sa začali zjavovať
zvláštne obrazce. Tiene zvonku to nemohli byť, pretože som mala zatiahnuté
žalúzie. Veľmi sme sa báli, lebo sa tam niečo začalo hýbať čoraz rýchlejšie
a rýchlejšie. A na druhý deň, keď sme maľovali detskú izbu, samo sa mi zaplo
rádio. V predsieni som zazrela aj akúsi postavu s kapucňou. Toto sa stalo 27.
februára, v ten deň bol SPLN MESIACA. No v marci bol spln tiež 27 - ho.
A v apríli tak isto. Nie je to zvláštne?
Kúpila som si krížik. Odvtedy sa nič podobné nezopakovalo.
Sika
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Snoopy má tajný denník plný obrázkov, fotiek a informácií
o svojom školskom živote v role školského maskota. Založ si tiež svoj
super denník.
Je to výborný spôsob, ako nezabudnúť na svoje spomienky, fajn
chvíle a zážitky, a tiež jedinečné miesto, kam si možno zapisovať
rôzne tajnosti (svoju tajnú lásku, ako si náhodou vošla do triedy
starších žiakov...)
Nevieš, čo si máš do denníka napísať? Vyskúšaj toto!
Sny, každodenné zážitky, narodeniny tvojich blízkych, smiešne výroky
svojich kamošov, veci, na ktoré nesmieš zabudnúť, vtipy, obrázky
z časopisov, básničky...
1. Do svojho denníka si môžeš napísať, čokoľvek ti zíde na um,
budeš si ho čítať len ty (nezabudni na zámok).
2. Daj svojmu denníku osobitý vzhľad a štýl, aby čo najlepšie
vystihoval tvoj charakter a vkus. Môžeš skúsiť napríklad koláž
z rôznych obrázkov, fotiek, ústrižkov látky a farebnej
bižutérie.
3. Do denníka si zapisuj vždy v určitý čas a snaž sa ho každý deň
dopĺňať. Ak náhodou deň – dva vynecháš, nie je to žiadna
tragédia. Začni zase zapisovať hneď, ako to bude možné.
Denník navždy uchová tvoje tajomstvá!

Peťa
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Cez veľkú prestávku možno robiť kadečo. Napísať si úlohu, zasýtiť
hladný žalúdok, vyznať lásku Zuzke zo susednej tiedy... My sme sa
vybrali za tretiakmi, medzi ktorými nás zaujal žiak so zaujímavým
koníčkom.
• Ahoj, predstavíš sa svojim spolužiakom?
Volám sa Vojtech Soblahovský, ale spolužiaci mi hovoria Béla. Chodím
do III.B.
• Počuli sme o tebe, že máš rád hudbu.
Áno, veľmi. Mojím obľúbeným spevákom je Michael Jackson.
• Ozaj, a prečo práve on?
Páči sa mi jeho hudba, pesničky a najmä to, ako tancoval.
• Povráva sa, že aj ty ovládaš hip-hop a vieš napodobniť
Jacksona.
(Rozpačitý úsmev.)
• Predvedieš nám niečo?
Dobre, ale pustite mi hudbu. (Kika púšťa skladbu z mobilu a Béla
úžasne, neuveriteľne supersky tancuje.)
• No to si zaslúži potlesk. Ako si sa dostal k Jacksonovi
a odkedy si jeho fanúšik?
U nás ho počúvame všetci: otec, mama aj brat Rudo, ktorý je ešte
škôlkar. Keď som mal päť rokov, videl som Jacksona naživo. Boli sme
na jeho koncerte v Budapešti. Bolo to brutálne. Mamina odpadla.
• Istotne máš doma jeho nahrávky.
Jasné – 30 albumov, ale aj 4 plagáty, klobúky, košeľu aj topánky a la
Jackson a karaoke.
• Prezraď, ktorá je tvoja najobľúbenejšia skladba?
Smooth Criminal, lebo má dobrý klip, tanec, hudbu a spev a ešte Jam,
lebo je tam moonwalk.
• Čím chceš byť, keď vyrastieš?
Samozrejme, tanečníkom.
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Budeme ti držať palce, aby sa ti sen splnil. Ahoj, ďakujeme za
rozhovor! Prestávka sa končí, malý Jackson uteká na hodinu a my tiež.
Čo to máme, fyziku, matiku...?
Mia

Ahojte! Volám sa Nati a vo svojom voľnom čase rada
hrávam hru menom PETANG. Hra spočíva v tom, že jeden
hráč hodí malú žltú guľôčku do piesku. Ostatní hráči, ktorí
môžu byť maximálne štyria, hádžu väčšie kovové gule. Hráč,
ktorý hodí najbližšie k žltej guľôčke, získava 1 bod. Gule sa
rozoznávajú podľa čiar, ktoré sú na nich vyryté. Každý hráč má 2
gule s rôznym počtom čiar.
Túto hru som spoznala len nedávno, ale veľmi sa mi zapáčila. Rada
by som vám ju odporučila, pretože sa možno aj vám tak zapáči ako
mne!
Nati
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Новые Замки 12-ое мая 2010
Дорогая Анастазия Кузмина!
Меня зовут Вероника Саллайова. Я живу в Словакии в городе
Новые Замки. Наш город красивый, но не большой. В нём много
магазинов, парков и школ. Я хожу в шестой класс и первый год
учусь русский язык. Мы уже знаем все буквы азбуки, на уроках
русского языка мы читаем и пишем по русски и поём русские
песни. Я рада, что могу Вам написать письмо, потому что я хочу
поздравить вас с победой в биатлоне на Олимпийских играх в
Ванкувре. Вся наша семья болеет за Вас. Большое Вам спасибо за
медали, за золото и серебро для Словакии.
С сердечным приветом Ваша болельщица Вероника.
Nové Zámky 12. mája 2010
Drahá Anastázia Kuzminová!
Volám sa Veronika Sallaiová. Bývam na Slovensku v Nových
Zámkoch. Je to pekné, neveľké mesto s množstvom obchodov, parkov
a škôl. Chodím do šiestej triedy a prvý rok sa učím ruský jazyk. Už
poznáme všetky písmená azbuky, na hodinách ruského jazyka čítame
a píšeme po rusky a spievame ruské piesne. Som rada, že Vám môžem
napísať list, pretože Vám chcem zablahoželať k víťazstvu v biatlone
na OH vo Vancouveri. Celá naša rodina Vám fandí. Ďakujeme za
medaily, za zlato a striebro pre Slovensko.
So srdečným pozdravom Vaša obdivovateľka Veronika.
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Pri každej hre alebo súťaži sú potrebné vedomosti, bohatá
obrazotvornosť a dôvtip. Treba poznať taktiku hry, vedieť správne
logicky uvažovať a úvahy pohotovo aplikovať. Dokážeš to? Na tréning
logického myslenia ponúkame niekoľko logikoviek.
1. Loď priplávala do prístavu. Z paluby spustili lanový rebrík, ktorý
sa ponoril dva metre pod hladinu. Nastal príliv a hladina sa
zdvihla o 50 centimetrov. Aká dlhá časť rebríka zostala
ponorená po prílive?
2. Pacient v domácom liečení sa večer cítil veľmi zle, preto sa už
o 20.00 hodine poberal spať. Ráno o 9.00 hodine mal užívať
predpísané lieky. Aby tento termín nepremeškal, natiahol si na
ten čas budík na zvonenie. Koľko hodín spal, keď zacengal
budík?
3. Dvaja bratia – nižší Janko a vyšší Jurko – si chceli natrhať
čerešne. Spodný konár bol však vysoko. Janko sa preto vyšplhal
Jurkovi na chrbát, stal si mu na plecia a dočahoval konár. Ale
darmo, chýbalo mu niekoľko centimetrov. Čo mali chlapci urobiť,
aby sa dostali ku konáru a natrhali čerešne?
4. Majiteľ chaty pricestoval na víkend neskoro v noci. Keď vstúpil
do miestnosti, bola zahalená tmou. Vedel, že na poličke je
sviečka, pri nej petrolejová lampa a v kúte sporák s pripravenými
trieskami na zapálenie. V škatuľke mal iba jedinú zápalku. Čo
zapálil najskôr?
Maťo
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„Ako sa volá Viking, ktorý sa ako prvý doplavil z Európy do Ameriky?“ Keďže
žiačka dlhšie premýšľa, snažím sa jej pomôcť: „Jeho meno je rovnaké ako jedna
zo značiek mobilu.“ Žiačka víťazoslávne odpovedá: „ Bol to Motorola !“☺ Správna
odpoveď - bol to Viking Leif Eriksson.
Šiestak opisuje grécko - perzské vojny: „Veliteľom Grékov v námornej bitke
bol Terminátor!“ ☺ Bol to Temistokles, ale nepochybne mal schopnosti
Terminátora, keď dokázal zvíťaziť nad obrovskou presilou Peržanov.

Terminátor

Temistokles

Žiak pokračuje: „Oddiel Sparťanov sa bránil v priesmyku Terapia.“ Bol to
priesmyk Termopyly, ale Peržania v tom priesmyku podstúpili takú sparťanskú
„terapiu“, že sa z nej nespamätali do konca vojny. ☺ Mudrc zaklincuje svoju
odpoveď: „Sparťanov zradil v priesmyku jeden bača.“ ☺ Možno zobral za zradu
liter žinčice a oštiepok syra.
„Ktorý náčelník usadil starých Maďarov po porážke pri rieke Lech v strednej
Európe?“ Žiačka váhavo odpovedá: „Bol to GAY...?“ Žiačka chcela správne
povedať, že to bol Gejza, ale jej neistota spôsobila, že z náčelníka Gejzu spravila
trochu inak orientovaného muža. ☺
„Ktoré dve mestá spája Most Márie Valérie?“ Žiak: „Paríž s Londýnom.“☺
Taký most by musel mať pekných pár stoviek kilometrov. Tento most spája
Štúrovo a Ostrihom.
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Rozhovor so žiačkou cez prestávku. „ Kam sa chystáš cez letné prázdniny?“
Žiačka: „Nóóó, ideme k moru.“ „A k akému?“ Žiačka: „Na Balaton.“ „ Fíha, to je
zaujímavé more. A cez akú cestovku tam idete?“ Žiačka: „Však Last minute, tá je
najlepšia!“ ☺
„Ľudovít Štúr bol liečiteľom na evanjelickom lýceu v Bratislave.“ To si myslí
Sabínka, ktorá zabudla, že Štúr bol na spomínanom lýceu učiteľom. Aj keď je
pravda, že sa neúspešne pokúšal vyliečiť Slovákov z alkoholizmu.

Ľ. Štúr

šaman – liečiteľ

„Peťa, vysvetli nám, čo je to teológia.“ „Je to špáranie sa v kostiach?“ Mala
Peťa na mysli patológiu? To nevie nikto, asi ani samotná Peťa.
„Mal Romulus aj brata?“ Miška: „Áno, mal brata Róma.“ Romulus mal brata,
ktorý sa volal Rémus, ale určite nepatril k rómskej menšine.

Zaperliť vedia nielen žiaci, ale aj vždy múdre pani učiteľky. ☺ Na jednom
školení, kde sa pani učiteľky (nie pani učiteľky zo ZŠ - Mostnej) učili pracovať
s počítačom, dostali pokyn: „A teraz prejdite myšou po monitore!“ A jedna pani
učiteľka zobrala do rúk myš a usilovne ňou čistila plochu obrazovky.
Zozbieral p. uč. Černák
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Ide blondína po ulici a zrazu spadne do kanála.
Vylezie, pozerá na kanál a radostne zvolá:
- Ešteže tam nebol poklop, ináč neviem, ako by som odtiaľ vyliezla!
Profesor na prednáške hovorí študentom:
- Keby ste vy tam vzadu boli ticho tak ako tí uprostred, čo lúštia
krížovky, mohli by tí vpredu pokojne spať.
V triede sa otvoria dvere a hneď sa zase zatvoria. Profesor sa pýta:
- Kto to bol?
- Prievan.
- A čo chcel?
Žiacka knižka:
- Utiera tabuľu príliš
mokrou handrou.
- Svojím spevom
úmyselne ruší hodinu
hudobnej výchovy.
- Stále sa hlási.
- Mláti lavicou o strop.
- Nemal žiacku knižku a
odmietol mi ju dať.
- Zobral triednu knihu,
nechce ju vrátiť a
žiada výkupné.
- Pravidelne chodí do
školy nepravidelne.

Výpredaj
oblečenia

< 21km

Studňa
500m >

Lupita
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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 po sebe,
- oxeroxovať (ani inak sfalšovať),
- POUŽIŤ PRI PÍSOMKE!

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 !!!
Máj, jún
Dátum .............................. predmet ...................................................
meno žiaka ................................................ podpis učiteľa...............
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