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Prišla jar, príroda sa zobúdza. Aj náš Snoopy sa prebral a prináša
vám nové číslo časopisu Rebel Mostnáčik. Môžete v ňom nájsť mnoho
zaujímavých príspevkov, ako napr. Otvorená hodina siedmakov z AJ,
Dejepisná olympiáda, reportáže z akcií, ktoré sa v poslednej dobe
udiali, ako napr. lyžovačka
a výlet do divadla, z ktorých vám
prinášame aj fotografické zábery.
Čo práve teraz najviac letí? Chcete to vedieť? Dozviete sa to
v rubrike Jarná móda. Oblečte sa aj vy ako superstar! Super style
pre každú Superstar! Spoznajte aj vy, čo je nové vo svete celebrít!
Chcete sa zabaviť? Prečítajte si hororskopy. Pochutnajte si aj vy na
veľkonočnom mňamrecepte!
Príjemné čítanie vám želá redakcia.
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4.februára sme sa vybrali na školský výlet do Nitry. Vlastne, išli
sme do divadla na Mátohy. Tak sa volalo divadelné predstavenie.
Cesta bola supersrandovná.
Po príchode do Nitry sme si odfotili Nitriansky hrad, potom sme
vstúpili do budovy divadla. Mysleli sme si, že divadelná sála bude
väčšia a predstavenie nudné, pre malé deti, ale mýlili sme sa. Režisér
spojil ľudové umenie s moderným a vytvoril zábavné predstavenie so
srandovnými scénkami. Napríklad, keď si Matej hľadal ženu, stretol
sa s vojakom a začali sa rozprávať. Vojak sa spýtal Mateja: „Máš
cibuľu? “ Matej na to: „Áno, mám.“ Vojak zareagoval veľmi svojsky:
„Nevadí, šag ani já.“ Jedna vtipná replika striedala druhú. Smiali sme
sa, až sme sa za bruchá chytali.
Po divadle sme mali rozchod, mohli sme sa poprechádzať po
pešej zóne a kúpiť si nejaké drobnosti. Samozrejme, nikto si nič
nekúpil. Nechávali sme si peniaze do McDonaldu, kam sme sa od rána
tešili. Dali sme si hranolky s kečupom, hamburgery, všelijaké sladké
pochúťky, happy meal, k tomu colu. Bola to proste bašta!
Cesta späť bola tiež zábavná, krátili sme si ju hádzaním čiapky
a cukríkov. (Neprezraďte to nikomu!) Z tohto dňa nám ostali veľmi
príjemné spomienky.
Lili, VII.A
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Dňa 17. februára sa naši žiaci zúčastnili recitačnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín v Okresnom osvetovom stredisku v Nových
Zámkoch.
Hneď po príchode do osvetového strediska sa všetci súťažiaci
zaregistrovali a zaujali miesta na sedenie. Nasledoval slávnostný
príhovor, v ktorom predsedníčka poroty oboznámila súťažiacich
s programom a podmienkami súťaže. Celá súťaž prebiehala v dvoch
miestnostiach. V jednej prebiehala recitácia poézie a v druhej
prednes prózy. Prví súťažili najmenší. V silnej konkurencii v tejto
kategórii sa na 3. mieste v prednese poézie umiestnila Tatiana
Ondrejková a v prednese prózy si odniesla čestné uznanie Vanessa
Szárazová. Druhá kategória nebola až taká úspešná. V kategórii
najstarších recitátorov 2. miesto v prednese prózy získala Kristína
Laczová z VIII. B triedy.
Úspešným recitátorom blahoželáme!
Katka :D
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Ako sa volal prvý uhorský kráľ? Kde sa najskôr korunovali králi?
Ako sa volala najznámejšia panovníčka Uhorska? Aj takéto otázky sa
objavili na 3. ročníku okresného kola dejepisnej olympiády, ktorá sa
konala 2. 2. 2011. Na túto súťaž sme sa svedomito pripravovali
minimálne dvakrát do týždňa. Študovali sme učebnice dejepisu,
prelúskali sme dve zaujímavé knižky o našej histórii. Bola to celkom
veľká drina. Ale námaha sa oplatila. Umiestnili sme sa na popredných
miestach. Ladislav Virág a Adam Sucharda, žiaci VI. B triedy, obsadili
krásne 2. a 3. miesto. Podobne úspešní boli aj Tatiana Kocúnová
a Jozef Budinský z VIII.A.
Víťazom, samozrejme, gratulujeme a želáme veľa šťastia
v ďalších súťažiach.
Veve, VII. A
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Dňa 10.2. 2011 sa v učebni anglického jazyka konala otvorená
hodina v VII. A. Na tejto hodine bola naša pani riaditeľka, pani
zástupkyňa a všetci učitelia anglického jazyka. Hodina dopadla super.
Súťažili sme v kvíze, pozerali sme prezentáciu o Londýne a rozprávali
sme sa o ňom. Napríklad: Buckingham palace- je to palác v Londýne,
kde žije Alžbeta II. - kráľovná Spojeného kráľovstva. Big Benmálokto vie, že tento názov patrí len zvonu vo veži a je súčasťou
budovy HOSES OF PARLAMENT. Potom ešte o London eye, Trafalgar
squere...
Na konci prezentácie sme riešili rôzne úlohy, ktoré boli pre nás
celkom ľahké. Na konci hodiny sme dostali domácu úlohu a ešte aj
malú odmenu. ☺
Veve, VII.A
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Žiaci 6. - 8. ročníka si urobili menšiu pauzu od školy a vydali sa
na šesťdňový lyžiarsky kurz. Cesta trvala pomerne dlho. Keď sme
dorazili do cieľa, ktorým bol Penzión Majk v Heľpe, pridelili nám izby
a hor sa na kopec!
Prvý deň na lyžiach bol namáhavý. Naučili sme sa niečo o teórii
lyžovania a potom sme sa trocha lyžovali. Nasledujúce dni sme sa
zdokonaľovali v lyžiarskom umení a postupne sme skúšali stredné
vleky. Dni v penzióne sme trávili oddychom, hrami, plávaním v bazéne
so slanou vodou, návštevou sauny, telocvične alebo spoločenskej
miestnosti, kde sme vždy o 19:00 mali poradu s p. uč. Halmešom.
Posledný deň sme sa už všetci suverénne vozili na vlekoch. Bolo
to úžasné. Chcete počuť pikošky? Tu sú. Jedna zlomenina - príčina
neznáma... Nemenovanému žiakovi vo štvrtok udelil p. uč. Pavlík
pochvalu za to, že sa prvý raz postavil na lyže a vedel sa presúvať
bez pohybu dopredu. Iná nemenovaná žiačka pri pretekoch vrazila
hlavou do plechovej tabule, na ktorej bolo napísané, ako nastupovať
na vlek. Našťastie sa to zaobišlo bez otrasu mozgu. V sobotu ráno pri
odchode spolužiačke zmizla parochňa menom Irenka . Zlodej,
priznaj sa ☺☺☺!
Zlodej sa nepriznal, a tak sme vyrazili na cestu domov s malou
odbočkou, smer Mc´Donald. Najedení do prasknutia sme dorazili do
Nových Zámkov.
Lyžiarskemu kurzu trikrát zdar: „ZDAR! ZDAR! ZDAR!“
Mišulienka a Sisi, VII.A
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Padá hviezda
Padá hviezda... Želaj si niečo krásne,
aby ti niekto písal básne.
Prajem si malú sestru
a krásnu cestu do života
bez bolesti, bez žiaľu.
A aby som vždy videla slnečnú žiaru.
Padá hviezda na Zem,
aby sa niekomu splnil krásny sen.

Sestrička
Moja malá sestrička,
voláme ju Emča.
Je to malá herečka,
ale super dievča.

Medovníčky
Ja mám doma medovníčky,
medovníčky od babičky.
Sú veľmi chutné
a vôbec nie sú smutné.
Babička moja, veľmi ťa ľúbime,
aj keď ťa niekedy troška hneváme.
Barbora Horáčková, V.A
zapísala Domča
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Keby som bola nedávno pomohla dvom posledným malým
dinosaurom na svete, keď sa topili v potoku za našou školou, možno by
neboli vymreli. Bála som sa to povedať ocinovi. Určite by mi zakázal:
po prvé telku, po druhé notebook, po tretie chodiť von s frajerom, po
štvrté - musela by som s ním pozerať futbal. Keby aspoň hokej! Ale
futbal! Kamoške Kristíne nemôžem nič povedať, ona sa veľmi zaujíma
o ochranu prírody, presnejšie o vymreté živočíchy. Frajer by sa so
mnou určite rozišiel, lebo je zanietený bádateľ dinosaurov. Nie,
nemôžem to povedať ani otcovi, ani Kristíne, ani frajerovi. Jááj, ale
ja to musím niekomu vykecať! Veď do zajtra sa zbláznim, že kvôli
mne vymreli malé dinosaury. Mám strašný strach. Komu to mám
povedať, aby som sa upokojila? Už mi zostáva iba kamoš Aleš,
prezývaný Šela. Musím nabrať odvahu! Bocian, keď si ma priniesol
v perinke, prečo si mi nedal odvahu, hm...? Som unavená, idem spať.
Ráno, keď som sa zobudila, začala som si spomínať na sen, ktorý sa
mi sníval. Bol veľmi čudný. Bol v ňom anjel a na hlavu, ktorú som si
včera umývala, mi vysypal žltý prášok a povedal, že už mi odvaha
nechýba. Rýchlo som si natiahla mamino sako a utekala som za Šelom.
Chcel ma upokojiť. Šela moje tajomstvo nikomu nepovedal a stali sa
z nás super kamaráti.
Kamaráti, zdá sa vám toto rozprávanie trocha strelené a
nesúrodé? No ale sny sú často práve také.
Nicolette Juríčková, VI.A
zapísala Domča
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Najkrajšie stromy rastú na Horehroní, spieva sa v jednej pesničke.
Na Horehroní je malá dedinka, ktorá sa volá Bacúch. Sem chodím na
návštevu k mojej prastarej mame. Je tam prekrásna príroda, rozľahlé
lesy plné voňavých kvetov a čisté potôčiky tečúce z vysokých strání.
Na Slovensku sú aj ďalšie krásne miesta, ktoré chcem navštíviť.
Jakub Foksa, II. C
Slovensko je môj rodný kraj,
krásny je jak v nebi raj.
Keby som pochodil celý svet,
krajšej zemi určite niet.

Slovensko je moja vlasť
s množstvom nádhery a krás.
Je ich na slovensku dosť,
hovorí to každý hosť.

Patrik Gerhád II. C

Julia Tyukosová, II.,A

Prečo mám rád slovenčinu?
To je predsa jasné!
Veď po slovensky
viem písať básne.

Keď slovenský jazyk máme,
so slovíčkami sa hráme.
Slovensko má veľa krás,
až nám po chrbte behá mráz.

Básne slovenské,
tie tak krásne znejú,
vždy sa mi od radosti
do hĺbky srdca vryjú.

Veronika Gelienová, IV.A
Máme hory, doly, pláne,
kvetmi obsypané stráne.
Sme hrdí na naše hory,
vďaka nim sme menej chorí.
Keď sa pozrieš na mapu,
uvidíš tam vlasť našu.
na mape je maličká,
je to naša zemička.

Viem po slovensky vyjadriť
aj lásku velikánsku,
k môjmu domovu,
k môjmu milému Slovenku.
Miroslav Bogár, II.A

Tatiana Ondrejková, IV.A
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Moji rodičia sú Slováci a od malička mi dávali základy rodnej reči.
Mamička mi čítavala rozprávky na dobrú noc. Ďalej som si zlepšovala
slovnú zásobu v škôlke. Dnes som druháčka a na hodinách slovenského
jazyka sa stále učím o svojej rodnej reči. Slovenčina je veľmi ťažký
jazyk. Zatiaľ jediný, ktorému rozumiem.
Terezka Lahová, II.B
Minulé leto sme boli na dovolenke v Tatrách, v krásnom horskom
prostredí. V blízkosti bola lúka, na ktorú sa chodievali pásť srnky.
Pred nami tiekol malý potôčik, ku ktorému občas pricupkali veveričky
uhasiť svoj smäd. Každé ráno nám vyspevoval na strome brhlík lesný.
Sabínka Balážová, IV.A
Malý fliačik na mape
chcem vám teraz predstaviť.
Poviem vám to veľmi jasne,
som tu rád a chcem tu žiť.

Rád cestujem a spoznávam
o tom vôbec pochýb nemám.
Avšak cesta domov býva
najviac môjmu srdcu milá.

Na Slovensku dobre mi je,
pokojne sa mi tu žije.
Rodinu tu svoju mám,
radosť v srdci prežívam.
Lukáš Repa, VI.A
Aj keby som prešiel celý svet
a v cudzej reči počul mnoho viet,
slovenčinu medzi nimi spoznal by som hneď.
Moje srdce na Slovensko volalo by späť.
Je to len malý kúsok zeme na svete,
ale spájajú ma s ňou, ako isto viete,
silné putá a zvláštne korene.
Materinská reč, láska k vlasti a k rodine.
Frederik Döme, VI.A
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Volám sa Karin. Nie je to síce slovenské meno, ale páči sa mne aj
mojim kamarátom a rodine. Väčšina ľudí z môjho okolia ma volá Kaja.
Zjednodušili moje meno a hovoria mi naším rodným jazykom –
slovenčinou.
Aj preto sa mi môj rodný jazyk páči, lebo mnoho cudzích
rodných mien a slov možno povedať po slovensky. Napríklad
v kalendári som našla mená ako Alexandra, Xaver, Olívia, Karolína.
Ako by ste ich povedali po slovensky? Alexandra – Alla, Alka, Xaver –
Xavo, Savo, Olívia – Ola, Livka, Karolína zase Lila, Lili, Kaja.
S mnohými menami sa možno takto pohrať a vytvoriť ich ľubozvučné
slovenské podoby.
Slovenčina je veľmi zaujímavý jazyk, dá sa v ňom nájsť aj to, čo
zaujíma nás, deti. Chodím len do 6. triedy, ale teším sa na nové
prekvapenia, ktoré mi slovenský jazyk odkryje.
Karin Aggová, VI.A

*************************************************************

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......................
Apríl - máj
Správne odpovede IQ testu: 1.b, 2.a, 3.c, 4.a, 5.a, 6.b, 7.b, 8.b, 9.c, 10.b

12

Človek človeku
Je to ako zlý sen. Človek by aj chcel, aby to bol zlý sen, aby sa
z toho sna prebudil. Všade okolo plač, skaza, hrôza, bezradnosť.
Jedným slovom – povodeň. A toto všetko za krátky okamih. Pýtam sa
sama seba: musí dôjsť k takejto tragédii, aby sa ľudia stali
ohľaduplnejšími, aby sa človek k človeku začal správať ľudsky?
V prvých hodinách po katastrofe, celý deň aj noc, pomáhali
ľudia ľuďom zachraňovať, čo sa dalo. Bez výzvy, bez dohody dali, čo
dať mohli. Niektorí potraviny, iní oblečenie, hračky, ba podaktorí
ponúkli aj bývanie. Nešťastie naučilo ľudí pomáhať si navzájom.
Jeden druhému, druhý tretiemu, každý každému. Nešťastie to bolo
obrovské. Niektorí ľudia prišli úplne o všetko, aj o strechu nad
hlavou. Našťastie pomáhali nielen jednotlivci, ale i celé dediny či
mestá, ktoré táto pohroma nepostihla, a preto mohli pomôcť.
Nešťastie ľudí zblížilo. Vznikli nové, vzácne priateľstvá na celý
život.
Pri pohľade na ľudské utrpenie si uvedomujem, že by sme si mali
pomáhať viac a častejšie. Nielen pri nešťastiach a katastrofách, ale
aj v bežnom, každodennom živote. Aby bol človek človeku nie vlkom,
ale ČLOVEKOM.
Veronika Sallaiová, VII.A
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Červená smrť
V októbri 2010 sa v maďarskom Devecseri stala ekologická
katastrofa. Bola to hrôza. Následky tejto tragédie sú a budú
viditeľné a citeľné ešte veľmi dlho. Čo sa vlastne stalo?
V neďalekej hlinikárni sa pretrhla hrádza odkaliska a na dedinu
sa valil červený kal, ktorý si vyžiadal až 9 obetí a veľa zranených.
Znečistená a otrávená voda brala všetko, čo jej stálo v ceste. Autá,
mosty, úrodu z polí a záhrad, domáce zvieratá, ba i celé domy. Kto
mohol, uchýlil sa k príbuzným. Tá skaza sa nedá slovami opísať.
Niektorí zúfalci, čo prišli o strechu nad hlavou, sa už nikdy nechcú
vrátiť do svojej obce. Ešte stále sú odkázaní na pomoc druhých.
Aj ľudia zo Slovenska pomáhali. Počula som o rodine, ktorá
prišla pri nešťastí o dieťa. Dobrí ľudia ich pozvali do Vysokých
Tatier, aby si oddýchli a snažili sa zabudnúť na všetko zlé. Finančnou
zbierkou vraj pomohli aj študenti z ďalekej Číny. Krásne príklady
ľudskej solidarity. A bolo ich nespočetne veľa.
Bohužiaľ, katastrofy sa stávajú a nie sú vylúčené ani
v budúcnosti. Príroda je nevyspytateľná, ľudia omylní. Bez vzájomnej
pomoci sa nezaobídeme. Preto by sa pojmy spolupatričnosť, vzájomná
pomoc, solidarita mali stať bežnou súčasťou nielen nášho slovníka, ale
aj nášho každodenného života.
Linda Kissová, VII.A
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Chipsák
Som chipsák. Zapojil som sa do projektu CHIPS – LDI partner
škôl (Childline in Partnership with Schools – program vrstovníckej
podpory Linka detskej istoty – partner škôl). Cieľom tohto projektu
je pomáhať deťom v boji proti negatívnym javom, ako sú šikanovanie,
závislosti, neschopnosť zvládať učivo, vytvárať deťom priaznivé
podmienky
na
vzdelávanie
a život
v kolektíve. Myšlienka sa mi zapáčila hneď
od začiatku. Na prvom stretnutí s dvoma
pedagogičkami sme sa dozvedeli, ako Chips
pomáha deťom. Na ďalšom stretnutí sme
prešli
akýmsi
výberom,
kde
z nás,
uchádzačov, vybrali vhodných adeptov.
Nasledovali školenia, ako spolupracovať
a riešiť konkrétne úlohy. Mne sa veľmi páčili, lebo sa uskutočňovali
formou hier, takže sme sa pri tom aj zasmiali. Zaujalo ma aj školenie,
kde sme sa učili, ako sa správne rozhodovať ako jednotlivec. Stavali
nás do situácie, kde pedagóg hral rolu šikanovaného žiaka a my ako
chipsáci sme s ním museli komunikovať a pýtať sa na jeho problémy
tak, aby sa nezľakol a neutiekol. Potom sme si roly vymenili. Museli
sme sa vcítiť do pocitov ubližovaného žiaka.
Na nasledujúcich sedeniach sme museli nadobudnuté vedomosti
preukázať pri testoch, čo bolo dosť náročné. Zábavnejšie bolo
vytvoriť spoločný plagát s našimi fotografiami, ktorý slúži
spolužiakom, aby vedeli, na koho sa majú obrátiť o pomoc v prípade
potreby.
Stretnutia chipsákov boli pre mňa veľmi poučné. Naučil som sa
lepšie si všímať svoje okolie, byť nápomocný vždy, keď to niekto
potrebuje. Teraz už viem bez pomoci pomôcť deťom, ktoré to
potrebujú.
Denis Bogár, VIII.B
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Povolanie: Speváčka, modelka, herečka, tanečnica, módna návrhárka
Vek: 23
Dátum narodenia: 20.02.1988
Miesto narodenia: St. Michael, Barbados
Znameie: Vodnár
Výška: 178 cm
Zaujímavosti: Jej prvý veľký hit "Pon de Replay" sa rýchlo vyšplhal na druhé
miesto v amerických hitparádach. Rihanna vyhlásila, že sa nechala inšpirovať
interpretmi ako napríklad: Alicia Keys, Beyoncé a Mariah Carey.

Názov interpreta: One Republic
Žánre: Alternative rock, Pop, Rock
Krajina: USA
Zoznam členov: Ryan Tedder, Zach Filkins, Eddie Fisher, Brent Kutzle,
Drew Brown
Zaujímavosti: Absolútne prelomovým rokom pre kapelu bol rok 2007, kedy
vypustili do rádií singel Apologize, ktorého producentom je uznávaný Timbaland.
Singel kraľoval neuveriteľné dlhé týždne na prvých priečkach hitparád po celom
svete. Len v USA získala kapela za predaj singla trojnásobnú platinu.
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Povolanie: DJ
Vek: 43
Dátum narodenia: 7. 11. 1967
Miesto narodenia: Paríž, Francúzsko
Znamenie: Škorpión
Výška: 192 cm
Zaujímavosti: David Guetta sa narodil a vyrastal vo Francúzsku. Jeho matka
bola Francúzka, otec bol židovského pôvodu. Je ženatý s Cathy Guetta, s ktorou
má dve deti – Tima Elvisa a Angie.

Názov skupiny: Nightwork
Žáner: alternatívna, dance music, funk, pop, pop rock, world music
Krajina: Česko
Zoznam členov: Jan Maxián, Vojtěch Dyk, Jakub Prachař, František Soukup,
Ondřej Sluka, Jakub Antl
Zaujímavosti: NightWork je česká hudobná skupina, ktorá vznikla v roku 2005
údajne ako zámienka k záškoláctvu. V ankete Zlatý slávik 2009 sa skupina stala
skokanom roka (z 94. na 11. miesto). V roku 2010 bola tiež v ankete na 3. mieste.
Chris (:
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Dievčenské mená:
Kristína: z gréckeho jazyka – kresťanka
Katarína: z gréckeho jazyka – čistá
Natália: z latinského jazyka – dieťa Vianoc
Dominika: z latinského jazyka – patriaca pánovi
Veronika: z gréckeho jazyka – prinášajúca víťazstvo
Lucia: z latinského jazyka – žiariaca
Lenka: z hebrejského jazyka – svetlo
Gabriela: z hebrejského jazyka – Boh je silný
Daniela: z hebrejského jazyka – Boh je môj sudca
Simona: z hebrejského jazyka – počúvajúca

Chlapčenské mená:
Viktor: z latinského jazyka – víťaz
Adrián: z latinského jazyka – muž z mora
Marek: z latinského jazyka – bojovník
Peter: z gréckeho jazyka – pevný ako skala
Samuel: z hebrejského jazyka – meno Božie
Michal: z latinského jazyka – Bohu podobný
Martin: z latinského jazyka – bojovný
Andrej: z gréckeho jazyka – silný
Dávid: z hebrejského jazyka – miláčik
Jakub: z hebrejského jazyka – druhorodený
Bibi a Stella, V.A
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Mamička sa pýta synčeka:
- Prečo otváraš tú konzervu so sardinkami pred akváriom?
- Ukazujem rybičkám, čo ich čaká, keď budú zlostiť.
Učiteľka na výtvarnej výchove:
- Jožko, a prečo nič nekreslíš?
- Ale pani učiteľka, ja som už niečo nakreslil!
- Áno, a čo? Lebo ja nič nevidím.
- No, nakreslil som vláčik, ale ten už odišiel.
Hovorí jedna blondínka druhej: Hej, ak uhádneš, koľko mám voňaviek,
dám ti obidve.
Viete, ako policajt loví zajace?
Napodobňuje zvuk mrkvy.
Dve bábätká sa rozprávajú v pôrodnici:
- Ahoj, ja som chlapček.
- Ako vieš? - pýta sa druhé bábätko.
- Počkaj, kým odíde sestrička, potom ti niečo ukážem.
Keď sestrička odíde, chlapček si odhrnie deku a hrdo povie:
- Aha, mám modré ponožky.
Stretnú sa dve kočky. Jedna hovorí:- Ahoj!
A druhá na to: - Mééééé!
- Čo blbneš, prosím ťa?!
- No čo, učím sa cudzie jazyky.
Veve a Lili, VII.A
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Členovia kapely:
M. Shadows (Matthew Charles Sanders) — spev
Synyster Gates (Brian Elwin Haner) — hlavná gitara, vokály
Zacky Vengeance (Zachary James Baker) — sprievodná gitara, vokály
Johnny Christ (Jonathan Seward) — basová gitara
Arin Ilejay – bicie
Bývalí členovia kapely:
Justin Sane – basová gitara
Deamon Ach – basová gitara
The Rev (James Owen Sullivan) (R.I.P.) - bicie, klávesy, vokály
Pôvod: Huntington beach, California, USA
Žánre: Metalcore, Heavy metal, Crossover, Hard rock, Metal Rock
Zaujímavosti:
28. decembra 2009 zomrel bubeník kapely The Rev nechceným
predávkovaním tabletkami. Skratka skupiny je A7X ktorú vymyslel
Zacky Vengeance. Posledný album sa volá Nightmare.

M. Shadows – 31.7. 1981
S. Gates – 7.7. 1981
Zacky – 11.12. 1981
Johnny – 18.11. 1984
Arin – 1987
The Rev – 9.2. 1981 – 28.12. 09

Simi a Nati, VII. A
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Malá inšpirácia pre teba a tvoje kamarátky na tohtoročnú jarnú sezónu.
Pre vás, čo rady nosíte šaty!!
Ak ich chcete oživiť, dajte si k nim
klobúk alebo pletenú čiapku.

Keď máte radšej nohavice, oblečte si k nim
farebnú tuniku alebo tričko s veselou potlačou .

Chris (:
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Baran
Hlavou múr neprerazíš, ale vyzeráš, ako keby si to už párkrát skúsil a
neuspel si. Nerob si z toho ťažkú hlavu. Plastická chirurgia sa rozvíja
míľovými krokmi a za 30 - 40 rokov dokážu pomôcť aj tebe. Zatiaľ
poctivo odkladaj centy, aby si mal dostatok peňazí na zákrok.
Lacnejšia alternatíva je papierové vrecko s vystrihnutými otvormi.
Býk
Tvrdohlavé opakovanie „Nevím, ja tomu nerozumím, dajte mi päťku“
je odpoveď hodná vojnového hrdinu - hrdinu, ktorý dostal priamy
zásah do hlavy. No podobné vyjadrenia ti v škole spôsobuje len
problémy. Treba voliť diplomatické odpovede a niekedy to skúsiť s
nevinnými pohľadmi. Keď zlyhá všetko ostatné, stará klasika o psovi
a roztrhanom zošite ešte môže niekoho presvedčiť.
Blíženci
Máš mimoriadny cit pre vyberanie spolužiakov, ktorí ti dokážu najviac
pomôcť pri písomke alebo od ktorých sa najlepšie odpisuje. V prípade,
že máš blond vlasy, nezabudni, že tvoj sused nemá vždy rovnakú
skupinu ako ty. Pripraviť si ťaháky a popísať celú lavicu je záslužná
činnosť, ale keď nedokážeš odpisovať, je lepšie zostať doma. Maj v
pamäti, že tvoji učitelia netrpia slepotou ani hluchotou, aj keď sa tak
niekedy tvária.
Rak
Hviezdy ti nie sú naklonené. Blíži sa trištvrteročná klasifikácia
a tvoje známky hovoria za všetko. Žiaľ, to čo hovoria, sa vôbec nepáči
tvojim rodičom. Nebuď prekvapený, keď ťa po návrate zo školy bude
čakať zbalený kufor a v tvojej izbe bude nasťahovaný nový
podnájomník. Aspoň počasie bude na tvojej strane a pod mostom ti
nebude veľká zima.
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Lev
Odvaha ti nechýba, ale predvádzaš ju na nesprávnom mieste.
Hrdinstvo na hodinách je riskantné a odmena v podobe poznámky nie
je to pravé orechové. Daj šancu aj svojim spolužiakom a relaxuj.
Radšej prespať celý deň a oddýchnutý ísť domov, ako pokoriť rekord
v počte poznámok získaných za jednu vyučovaciu hodinu.
Panna
Blíži sa jar, príroda sa prebúdza a ty spolu s ňou. Tvoje znamenie však
jasne naznačuje stav, v akom by si mala nasledujúce roky ešte
zotrvať. Vysoká hladina hormónov v tvojom tele vôbec nie je zárukou
vhodného posúdenia situácie. Tvoja mama určite nechce počuť vetu:
„Mama, vieš, že budeš najmladšia babka v našom vchode?“
Váhy
Keď si blondínka, máš obrovské šťastie a všetko, čo si naplánuješ, sa
ti podarí. Keby si bola deviatačka, určite by si napísala monitor aspoň
na 120%. Jednotky sa sypú zo všetkých strán, každý ťa miluje a si
jednoducho fantastická. V prípade, že nie si blondínka, máš smolu
a tvoj život je úplne nanič.
Škorpión
Bežný škorpión prežije aj zvýšené dávky radiácie, ale pre teba to
neplatí. Rádioaktívny mrak z Japonska už dorazil aj k nám. Z dôvodov
vlastnej bezpečnosti neopúšťaj byt, jedz len konzervované potraviny,
vodu si pravidelne preváraj a sprchuj sa 4x denne.
Keby to
nepomohlo a narastie ti druhá hlava, nezúfaj. Viac hláv - viac rozumu!
Možno sa to odrazí na tvojich školských výsledkoch.
Strelec
Tvoje znamenie predurčuje tvoju budúcnosť. Sústreď všetok svoj
voľný čas na hranie Counter-Strike a zabudni na školu. Tvoje
akademické výsledky sú aj tak mizerné. V polovičke mesiaca sa pokús
presvedčiť svojich rodičov, aby ti kúpili novú myš. Tréning zápästia je
dôležitá vec a pomôže zlepšiť tvoju streľbu.
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Kozorožec
Ani ryba, ani rak. Tvoja neistota ťa raz dostane do riadnych
problémov. Stačí každé ráno pred zrkadlom 15 minút opakovať: som
super, som úžasný. Možno tomu uveríš aspoň ty, keď už nemáš šancu
presvedčiť svoje okolie. Keď nemáš odvahu pozerať do zrkadla, vypni
svetlo, ale v tom prípade si čarovnú vetičku musíš opakovať 25 minút,
aby sa dostavil želaný výsledok.
Vodnár
Hygiena, hygiena, hygiena. V názve znamenia je voda, ale ty ju veľmi
nepoužívaš. Spolužiaci v tvojom okolí neomdlievajú vďaka tvojej sexi
postave a dokonalému úsmevu, ale niečomu inému. Spriateľ sa s
mydlom a výsledky na seba nenechajú dlho čakať. Postupuj pomaly
a opatrne, aby si tvoje telo stihlo zvyknúť a aby sa ľudia nečudovali,
prečo si zrazu taký biely.
Ryby
Cítiš sa ako ryba vo vode - využi každú príležitosť na tréning. S
dobrou kondičkou sa dostaneš až do Čierneho mora a pani učiteľky si
od teba na chvíľku oddýchnu. Tajomstvo úspechu je v rovnomerných
tempách a pravidelnom dýchaní. Nezabudni trénovať aj skok do výšky,
ináč nemáš šancu prekonať vodné dielo v Gabčíkove a rozpleskneš sa
na jeho stene.
Krásnu jar praje p. uč. Zsóka ☺☺☺
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Žiačka rozpráva o vysťahovalectve Slovákov do Ameriky: „Najviac
Slovákov sa v Amerike usadilo v oblasti Penisvália.“ ☺ Spomínaná
oblasť sa volá Pensylvánia, ale ktovie, na čo zas žiačka na hodine
dejepisu myslela.
Janka odpovedá zo sťahovania národov: „Po vtrhnutí Hunov do
Európy sa jednotlivé národy presádzali a hľadali si nové miesta. ☺
Vandali pritom vyplienkovali Rím.“ ☺ Chcela povedať národy sa
presúvali a Vandali vyplienili Rím.
Janka pokračuje: „Vo Franskej ríši vládol Pipík III. Krátky, ktorý
si podmanil kmeň Sasankov.“ ☺ Pipík bol vlastne Pipin a Janka z kmeňa
Sasov urobila Sasankov.
Zuzka: „Žigmund Luxemburský bojoval v Čechách
proti huslistom.“ ☺
Žigmund v skutočnosti bojoval proti
husitom.
Petra rozpráva o vzniku demokracie
v Aténach: „Najznámejší tyran v Aténach
bol Paris Hilton.“ ☺ Tým najznámejším tyranom bol v skutočnosti
Peisistratos.
Mirko, koľko obyvateľov majú Nové Zámky??? Mirko odpovedá:
„Nóóóóóóó, minimálne 3 milióny.“ ☺ Nové Zámky majú asi 42-tisíc
obyvateľov....
Zozbieral p. uč. Černák ☺
Chris (: & Katka :D
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1. V Afrike je:

a) Somársky polostrov
b) Somálsky polostrov
c) Sochársky polostrov

2. Chile sa nachádza v:

a) Amerike
b) Európe
c) Ázii

3. Pieseň Lietajúci Cyprián spieva:

a) Bruno Horecký
b) Jana Kirschner
c) Zuzana Smatanová

4. Číňania do Európy doviezli:

a) papier
b) nožnice
c) písmo

5. Klčovanie lesov ľuďmi spôsobuje:

6. Žltá rieka preteká:

a) zosuvy pôdy, potopy
b) hospodársku krízu
c) vymretie komárov

a) Indiou
b) Čínou
c) Žltanskom

7. Kristen Stewart je:

8. Spoločenstvo stromov sa volá:

a) športovkyňa
b) herečka
c) speváčka
a) tlupa
b) les
c) porast

9. Posledný superstarista je:

10. Kopačky používame pri:

a) pán školník
b) Miro Špajza
c) Martin Chodúr
a) krátkom rande
b) futbale
c) okopávaní v záhrade

Za každú správnu odpoveď získavaš 1 bod. Správne odpovede nájdeš pod rebelským ospravedlnením.

8-6 IQ Mudrlant
10-8 IQ Génius
2-0 IQ Hojdací koník

6-4 IQ Šprt

4-2 IQ Zaľúbenec

Jakub Okáník, VI.A
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Suroviny
•
•
•
•
•

1 ks bagety
8 ks vajec uvarených na tvrdo
50 g taveného syra
100 g masla
100 g šunky

Postup
Šunku pomelieme, rozmixujeme s maslom a taveným syrom do peny. Čerstvú
bagetu šikmo nakrájame. Vajcia uvaríme na tvrdo, obielime a rozrežeme pozdĺžne
na polovice.
Pripravenú šunkovú penu dáme do zdobiaceho vrecúška a na každý kúsok bagety
nastriekame troška peny, aby sa nám vajíčko prilepilo (žĺtkom hore).
Na vajíčka ozdobne nastriekame šunkovú penu a ozdobíme kúskom citróna a
farebnej papriky.
Dobrú chuť!

Stella a Bibi, V.A
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Vymaľuj ma !!! ☺
28

