Šťastný
nový
rok
Ti želá
redakcia
školského
časopisu!!!

1.číslo – druhý ročník
Školský rok: 2010/2011
Mesiac: január
Vydavateľ: Novinársky krúžok
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Stella Kamenická – Stella, Bibiana Závodská – Bibi, Natália
Adamovičová – Nati, Gabriela Ježová – Gabča, Dominika Solárová –
Domča, Simona Takáčová – Simi, Linda Kissová – Lili, Veronika
Sallaiová – Veve, Michaela Šťastná – Mišulienka, Silvia Szallerová –
Sisa, Katarína Hankóová – Mia, Kristína Laczová – Chris, Simona
Ostrožlíková – Simi.
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Prihovárame sa vám na prahu nového kalendárneho roka, v čase,
keď ľudia bilancujú, hodnotia ten uplynulý a s očakávaniami idú
v ústrety novému. História REBELA MOSTNÁČIKA je ešte veľmi
veľmi krátka. Náš Rebel je ešte len bábätkom v plienkach, ešte sa len
stavia na nožičky, robí prvé neisté krôčky.
V minulom školskom roku sa nám podarilo vydať tri čísla nášho
školského časopisu. Získal si vašu priazeň, veď sa vždy predal do
posledného kúska. Obľúbili ste si najmä stránky s vlastnou tvorbou,
titulky Zasmejte sa či Výroky slávnych. No a samozrejme Rebelské
ospravedlnenie.
Dnes k vám prichádza 1. číslo druhého ročníka s novými
informáciami, spomienkami na vydarené akcie uplynulých týždňov,
s literárnymi prácami talentovaných spolužiakov, s módou pre mladých
a s veselým čítaním na voľné chvíle. Prajeme vám pohodu pri čítaní
fašiangového Rebela Mostnáčika a vyzývame vás na spoluprácu.
Kamaráti, píšte, reagujte, hodnoťte, žiadajte, navrhujte témy do
ďalších čísel!
Prajeme vám nový rok naplnený úspechmi, priateľstvami,
zmysluplnou prácou, ale aj zábavou, radosťou, smiechom, slniečkom
a modrou oblohou bez oblakov. Prajeme vám čo najlepšie polročné
vysvedčenie a ak to náhodou tento raz nevyjde, tak vám držíme palce,
aby to vyšlo nabudúce ☺☺☺
Redakčná rada
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Rozprávka, sen, nežné svetlo plamienkov, krásne melódie, detské
nadšenie. To všetko spoluvytváralo nádhernú atmosféru slávnostnej
akadémie pri príležitosti 30.
výročia narodenia našej školy.
Po týždňoch usilovnej prípravy,
hodinách a hodinách náročného
nácviku
vzniklo
dielo
–
predstavenie, ktoré vyvolalo
v mnohých očiach slzy dojatia.
10. decembra o 17. hod. sa
kultúrny dom KOVAK zaplnil do
posledného miesta. Vedenie ZŠ, všetci bývalí riaditelia, viacerí bývalí
kolegovia, primátor a zástupcovia mesta, rodičia, starí rodičia.
Po úvodných príhovoroch
pani
riaditeľky
Eleonóry
Kotrecovej a primátora Gejzu
Pischingera sa na scéne odvíjala
krásna vianočná rozprávka. Nežní
anjelici so svetielkami, zasnežený
rozprávkový les s malými vílami,
veselí a samopašní trpaslíci, víla
Ariel, princezné Anastázia a Pocahontas, tanečnice Herkules, piesne slovenské v podaní ľudového
súboru Zlatý levík, ruské či
anglické.
Druhú časť vystúpenia
vyplnili obdivuhodné športové
výkony našich športovcov.
Gymnasti, atléti i cvičenky
aerobiku vniesli do nežnej
atmosféry energiu a pohyb.
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Vystúpenie ukončil spoločný spev najkrajšej vianočnej piesne
Tichá noc. Napriek chladu, ktorý nás ovial pri odchode z tohto
podujatia, ešte dlho nás hrial krásny zážitok.
Nati a Simi, VI.A

5

Koncom novembra si naša škola začala obliekať sviatočné šaty.
Pani učiteľky z prvého stupňa spolu s pani vychovávateľkami
skrášľovali chodby na prízemí veselými obrázkami. Slniečka,
písmenká, usmiate detské tváre veselo žmurkajú na okoloidúcich.
Neutrálne biele steny dostali živšie, teplejšie farby. Chodby sa stali
príjemnejšie, útulnejšie. Domácku atmosféru dotvárala v decembri
nádherná vianočná výzdoba, ktorá nám spríjemňovala adventný čas
čakania najkrajších sviatkov roka.
Ďakujeme za to, že škola je opäť krajšia.
Gabča, VI.A
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Ešte pred niekoľkými rokmi sme sa
s drogami stretávali len v medicínskom
využívaní, s narkomanmi a pašerákmi len
vo filmoch či v knihách. A dnes sú drogy
tu – a treba sa s nimi naučiť žiť.
Problém drog sa týka nás všetkých, ale
najmä mladých ľudí, detí, ktoré sú
najzraniteľnejšie, ktoré si formujú
a vytvárajú hodnoty a postoje. Dôležitá je prevencia, osveta, a to
veľmi dôsledná.
V rámci Týždňa boja proti drogám sa naši starší žiaci zúčastnili
filmového predstavenia Katka z dielne režisérky H. Třeštíkovej,
ktorá mapovala 14 rokov života – márneho boja so závislosťou, vtedy
19-ročnej Katky, narkomanky. Film zachytáva postupný úpadok Katky,
prepletený krádežami, fyzickým i psychickým chátraním, prostitúciou,
ale aj jej úprimnou snahou skoncovať s drogami. Droga však vždy
zvíťazí.....
Film sa stal súčasťou diskusií na hodinách etickej výchovy, lebo
sa v ňom objavili rôzne témy na premýšľanie, na sebareflexiu, na
formovanie si vlastného postoja, hodnôt v živote. Okrem filmu Katka
si žiaci pozreli aj iné filmy o drogových závislostiach, ktoré sa stali
motiváciou na vytvorenie rôznych plagátov s protidrogovou tematikou.
Všetky práce – plagáty žiakov sa stali súčasťou veľkej nástenky,
ktorá sa nachádza na chodbe na prvom poschodí. Žiaci vo svojich
prácach jasne vyjadrili svoj negatívny postoj voči drogám, upozornili
na to, že zážitok s drogou je krátky, ale utrpenie trvá dlho.
Dôležitejšie sú hodnoty zdravia a života bez drog. Nedopustite, aby
túžba po droge bola silnejšia ako vy......
Vyhrá len ten, kto nehrá proti sebe...
Mgr. Jana Bošanská
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(program aktívnej pomoci deťom a mladým ľuďom)
CHIPS - Childline in Partnership with Schools je výcvikový
program pre deti a mládež, ktorého cieľom je
podporiť vrstovnícke vzťahy na školách.
Partnerom pre školy na Slovensku je Linka detskej istoty pri
Slovenskom výbore UNICEF.
Číslo Linky detskej istoty /LDI / je 0 800 500 500
Radi by sme vám predstavili projekt CHIPS, ktorý sa "rozbieha"
na našej škole.
Hlavným cieľom projektu "CHIPS - LDI partner škôl" je
prostredníctvom rozvoja vrstovníckych vzťahov preventívne pôsobiť
proti negatívnym javom ako šikanovanie, závisloti, neschopnosť
zvládať učivo, sociálna neistota, nedorozumenia, rôzne konflikty
a mnohé iné. Ďalšími cieľmi sú ochrana detí, vytvorenie bezpečného a
priaznivého prostredia pre ich rozvoj, vzdelávanie a podnetné
formovanie životných hodnôt.
V súčasnosti sa mnohí mladí ľudia a deti o svojich problémoch
radšej rozprávajú s vrstovníkmi, kamarátmi v ich veku, ktorí im
rozumejú a chápu, čo práve prežívajú, skôr ako s dospelými.
Vrstovnícka podpora je spôsob, pri ktorom v prípade potreby aj
s pomocou dospelých môžu mladí podporovatelia využiť svoje
schopnosti počúvať a
ponúknuť
priateľstvo na pomoc iných,
prejaviť porozumenie a poskytnúť podporu.
Projekt CHIPS pomáha rozvíjať empatiu, zdravé sebavedomie,
zlepšuje komunikáciu medzi deťmi i učiteľmi.Toto celé sa deje
formou neformálneho rozhovoru s podporovateľom, vyškoleným
žiakom , ktorý je ochotný pomôcť, ktorý ťa
bude pozorne
počúvať a podporovať ťa v tvojich činoch.
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Naši podporovatelia – žiaci, sú pre prácu vyškolení a sú tiež
viazaní mlčanlivosťou, takže o tom, čo spolu preberieme, sú
povinní mlčať.
Ako zistíte, kto je podporovateľom CHIPS- u, komu sa
možno zdôveriť? Na našej škole bude pôsobiť 12 podporovateľov
zo 7. a 8. ročníka preškolených psychológmi z CPPPaP.
Denis, Kristína, Michaela, Karina, Barbora, Kristína, Tomáš,
Nikoleta, Kristína, Linda, Veronika a Michaela – vám budú
v uvedenom čase k dispozícii v miestnosti etickej výchovy na 1.
poschodí alebo počas veľkých prestávok a ráno pred vyučovaním.
Okrem detských podporovateľov sú zapojené do projektu aj
p.uč. Bošanská a p. uč. Pavelková.
Možno ťa zaujíma, či sa musíš objednať ako na nejaké sedenie.
NIE - stačí len prísť.
Program CHIPS sa môže stať súčasťou prevencie
negatívnych javov na našej škole, môže pomôcť naučiť deti riešiť
ich problémy samostatne a zodpovedne.
Mgr. J. Bošanská
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Z lások je najčistejšia láska k počítačom.
To hovorím ako skúsený hacker.
Človek len zriedka vie, že počítač je svätý.
Monitor nesie nad sebou gloriolu.
Mám dvojjadrový počítač. Jeho výkonnosť číry
hodváb. Kvôli počítaču rád som hore, nejdem spať.
Druhý deň myš nefunguje, je ako bludný koráb,
ktorý je už v koši.
Idem do NAY kúpiť novú,
zrazu vidím Half – life dvojku.
Nemám prachy, hovorím si:
„Mám UTORRENT, stiahnem si.“
Myšku novú stále hľadám!
Kašlem na to, idem radšej
do ABC kocky, kde všetko mám.
Marcel Pavlatovský, VII.B
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(Umelecký opis)

Pomaly prechádzam po mäkkej tráve. Zastavím, nadýchnem sa
a v mojej hlave sa premieta obraz.
Rýchlym behom sa približujem k lesu. Okolo mňa sa mihajú
rozmazané obrazy stromov. Je to ako sivé plátno so zelenými
a hnedými fľakmi. Les pôsobí tajomne, je sfarbený do šeda. V diaľke
je stále menej a menej stromov, ktoré sa nakoniec úplne stratili. Som
na lúke, ktorú zo všetkých strán obklopuje les. Je to najslnečnejšie
miesto na Zemi. Kvety sú sfarbené do fialovej a modrej farby. Tráva
je vysoká po kolená, lenže vietor ju ohýba na všetky strany tak ľahko,
že zakrýva farebné hlávky kvetov. Slnko zapadá. Na oblohe sa
vytvárajú nádherné odtiene oranžovej a červenej. Slnko vrhá svoje
posledné lúče cez medzery medzi stromami. Teraz aj ten pochmúrny
les ožil odtieňmi zapadajúceho slnka.
Vietor pomaly ustáva, tráva sa už len kolíše v jemnom rytme
hudby vetra. Kvietky sa pripravujú na odpočinok pri nežnom dotyku
trávy.
Barbora Baloghová, VII.A
Zapísali Domča a Gabča, VI.A
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Meno mojej babky je Margita. Má dušu ako krištáľová voda. Ja
neviem o tom, že by niekedy urobila niečo zlé. Srdce má ako oceán
lásky. Síce nás má šesť vnúčat, ale vždy si na nás nájde čas. Aj keď
na nás sem – tam kričí, aj tak ju mám veľmi rada. Vždy keď si píšem
domáce úlohy, rada mi pri nich pomôže. Keby mi mohla zlatá rybka
splniť tri želania, tak by som si želala, aby babka dlho žila, aby som
ju vždy videla a aby bola zdravá.
Tereza Burietová, IV.B

Moji starí rodičia ma ľúbia najviac na svete. Starajú sa o mňa.
Babka ma rozmaznáva, varí mi obľúbené jedlá a splní mi všetko, čo mi
vidí v očiach. Dedko ma nosí zo školy domov, chodíme spolu i na ryby.
Veľakrát mi rozpráva, ako sa žilo voľakedy, a ja ho so zatajeným
dychom počúvam. Majú pre mňa VEĽKÉ SRDCE a ich teplé pracovité
ruky vždy vedia pritúliť a pohladkať. Veľmi ich ľúbim, lebo oni sú moji
druhí rodičia.
Kristián Agh, IV.B

Môj starký má 83 rokov. Býva v Dolnom Ohaji. Je veľmi milý. Má
dvoch synov, jednu dcéru a šesť vnúčat. Veľmi rád číta knihy,
časopisy, noviny, sleduje televíziu a počúva rádio. Stále sa o niečo
zaujíma. Je vtipný a veľa sa spolu nasmejeme. Mám ho veľmi rada.
Ninka Demová, IV.B
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Čo to vidím v kalendári?
Koho meno to tam žiari?
Starý oco má meniny,
spravím mu tortu zo zeleniny.

Mojej babky srdce zlaté
z kvetov lásky je utkané.
Je to človek starý,
môjmu srdcu drahý.

Spolu sme ju sadili,
poctivo polievali.
Malú záhradku on má,
oddychovať sa v nej dá.

Svoje vnúčence má rada,
vie, že im je oporou.
Hneď pozdvihne sa nálada,
ak vkročí chôdzou pomalou.

Vysadil tam trávu zelenú,
má ju pekne pokosenú.
Máme tam aj bazénik,
užívame si v ňom letný dník.

Keď povie, že ľúbi ma,
pri srdci ma zahreje
a teší ma,
keď vidím, že sa usmeje.

Urobil nám ihrisko,
góly v ňom strieľam naisto.
Starého otca veľmi rád mám,
takto mu k sviatku blahoželám.

Martina Brestovská, VIII.B

Ži dlho v zdraví, šťastí, láske,
pretože žiť je predsa krásne.
Veľkú pusu na líčko
posiela Ti Patíčko.

Patrik Udai, VI.A
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Povolanie: speváčka, gitaristka
Vek: 21
Dátum narodenia: 27. 12. 1988
Miesto narodenia: Meridian, Mississippi, USA
Znamenie: Kozorožec
Členka skupiny Paramore
Zaujímavosti: Do širšieho povedomia sa dostali Paramore so svojou pesničkou
Decode, ktorá je na soundtracku k filmu Twilight (Súmrak), týmto songom si
získali obľubu na celom svete.

Povolanie: spevák, gitarista
Vek: 25
Dátum narodenia: 8. 10. 1985
Miesto narodenia: Havaj, USA
Znamenie: Váhy
Výška: 173 cm
Zaujímavosti: Skôr než sa stal úspešným sólovým umelcom, bol uznávaným
hudobným producentom, napísal piesne pre spevákov ako Flo Rida, Alexandra
Burke, Travis McCoy, Adam Levine, Brandy a Sean Kingston.
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Povolanie: speváčka ,textárka, skladateľka
Vek: 24
Dátum narodenia: 28. 03. 1986
Miesto narodenia : Yonkers, New York, USA
Znamenie: Baran
Výška: 155 cm
Zaujímavosti: Jej pravé meno je Stefani Joanne Angelina Germanotta. Jej
umelecké meno Lady Gaga vzniklo podľa názvu skladby od skupiny Queen – Radio
Gaga.

Povolanie: spevák, skladateľ, model, herec
Vek: 35
Dátum narodenia: 8. 05. 1975
Miesto narodenia: Madrid, Španielsko
Znamenie: Býk
Zaujímavosti: Enrique Miguel Iglesias Preysler sa narodil slávnemu
spevákovi Juliovi Iglesiasovi a modelke ej, ktorí však žili oddelene od jeho troch
rokov. V ôsmich rokoch sa mladý Enrique presťahoval do Miami so svojím otcom.
Chris (:
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1. Zoraď nasledujúcich 5 zvierat podľa obľúbenosti od najobľúbenejšieho k
najmenej obľúbenému:
---krava-----tiger-----ovca-----kôň-----prasa---

2. Priraď ku každému nasledujúcemu slovu jedno, ktoré ho vystihuje (nejaký
prívlastok ).
---pes-----mačka-----potkan-----káva-----more---

3. Napíš niekoho (kto ťa pozná a je pre teba dôležitý), koho môžeš priradiť k
nasledujúcim farbám. Neopakuj svoju odpoveď dvakrát. Uvádzaj len jednu osobu
pre jednu farbu!!!
---žltá-----oranžová-----červená-----biela-----zelená---

Skončil/a si? Uisti sa, že odpovede vyjadrujú to, čo SKUTOČNE cítiš! Pozri sa na
nasledujúci výsledok! (:
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1.Toto určuje priority v tvojom živote:
---Tiger znamená HRDOSŤ-----Kôň znamená RODINU-----Prasa znamená PENIAZE-----Krava znamená KARIÉRU-----Ovca znamená LÁSKU--2.
––-Tvoj opis psa označuje tvoju vlastnú osobnosť––---Tvoj opis mačky označuje osobnosť tvojho partnera-----Tvoj opis krysy označuje osobnosť tvojich nepriateľov-----Tvoj opis kávy vyjadruje tvoj prístup k sexu-----Tvoj opis mora označuje tvoj vlastný život--3.
––-Žltá – niekto, na koho dlho nezabudneš––---Oranžová – niekto, koho považuješ za skutočného priateľa-----Červená – niekto, koho naozaj miluješ-----Biela – tvoja druhá duša-----Zelená – niekto, na koho budeš pamätať do konca svojho života---

Chris (:

17

január: biela
február: oranžová
marec: fialová
apríl: zelená
máj: červená
jún: žltá
júl: modrá
august: sivá
september: ružová
október: čierna
november: hnedá
december: bordová
Nati, VI.A
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Biela - pravda
Červená - láska, zdravie
Zelená - zdravie, šťastie, úrodnosť
Čierna - zlo, negativita, chaos
Hnedá - neutralita, neistota, váhanie
Ružová - láska, mravnosť, pocta
Fialová - sila, podnikanie, krok, túžba
Oranžová - príťažlivosť, povzbudenie
Zelenožltá - žiarlivosť, hnev, nezhoda
Šedá - neutralita, viaznutie, nezhoda
Svetlomodrá - tichosť, trpezlivosť, zdravie
Tmavomodrá - depresia, nestálosť
Sisa, VII.A

Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Druh
granát
ametyst
akvamarín
diamant
smaragd
perla
rubín
peridot
zafír
opál
topás
tyrkys

Symbolika
vernosť
úprimnosť
odvaha
nevinnosť
láska
zdravie
spokojnosť
šťastie
jasná myseľ
nádej
vernosť
prosperita
Bibi, V.A
19

Je tu čas bálov a maškarných plesov a ty ešte stále nevieš, čo si
obliecť??? Nechaj sa inšpirovať našimi celebritami !!!
Keď miluješ tradičné masky,
skús outfit alá Selena Gomez
a určite potešíš svojich
mladších súrodencov!!!

Ak máš však radšej
klasické, ale elegantné
oblečenie,
skús sa inšpirovať
Miley Cyrus.

P.S. Určite očaríš všetkých
prítomných!!!
Chris (:
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- Slečna, keď sa usmejete, vidím, aké nádherné zuby
máte.
- To mám po babičke.
- No... ale sedia vám perfektne...
*** AKO ZISTIŤ, ČI SI DIEŤA 21. STOROČIA ? ***
1. Omylom vyťukáš svoj PIN-kód na mikrovlnku.
2. Na trojčlennú rodinu máš 15 rôznych telefónnych čísel.
3. Človeku sediacemu vedľa teba posielaš e-maily.
4. So známymi nemáš kontakt, pretože nemáš ich e-mailovú adresu.
5. Na pokeci máš 300 priateľov, ale najlepšieho kamoša v skutočnosti
nemáš.
5. Zavoláš mame, či je doma, zatiaľ čo vchádzaš bránkou do dvora.
6. Na konci každej reklamy je internetová adresa.
7. Keď odídeš z domu bez mobilu, spanikáriš a okamžite sa poň vrátiš.
8. Ráno zapneš počítač skôr, ako si urobíš raňajky.
10. Keď prídeš zo školy, zapneš najskôr telku, až potom si vyzlečieš
bundu.
11. Zatiaľ čo toto čítaš, usmievaš sa a prikyvuješ.
12. Si príliš zaneprázdnená, aby si zbadala, že na zozname chýba 9.
bod.
13. Naozaj si sa pozrela, či v zozname chýba 9. bod.
14. Zdá sa, že si nezbadala ani to, že na zozname sú dve 5.
15. Aj to si si opäť pozrela.
16. A teraz sa smeješ sama na sebe. :D
17. Prečo asi...?
Simi, VIII. B
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Omeletové fašiangové jabĺčka
Príprava – 10 minút
Tepelná úprava – 15 minút
Suroviny: 200 ml mlieka, 200 g polohrubej múky, štipka soli, 1 vajce,
70 g cukru, 1 polievková lyžica rumu, citrónová kôra, kyslé jablká,
škoricový cukor.
Postup: Z mlieka, múky, soli, vajca, cukru, rumu a citrónovej kôry
vyšľaháme omeletové cesto. Jablká ošúpeme, vypichneme z nich
jadrovníky a nakrájame ich na kolieska. Omočíme ich v pripravenom
omeletovom cestíčku a vyprážame z oboch strán do červena.
Necháme odkvapkať a ešte teplé posypeme škoricovým cukrom.
Konzumujeme teplé.
DOBRÚ CHUŤ!
Bibi a Stella, V.A
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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 !!!
Dátum........................................ Predmet.................................
Meno žiaka................................ Podpis učiteľa......................
Február, marec
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