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Vonku je dusno. Slnko páli, pripeká, vzduch je nasýtený
elektrinou, vlhkom a teplom. Ťažko sa dýcha. A zrazu dážď, lejak,
hrmavica, víchrica, zatiahnutá obloha... To je realita posledných dní.
V triede je dusno. Hodiny sa vlečú, vzduch je nasýtený
elektrinou, vlhkom, teplom. Ťažko sa dýcha. A zrazu otvorený klasák,
opakovanie, skúšanie, písomka... Aj to je realita posledných dní
školského roka 2010/2011. Nie, nie, nechceme vám kaziť náladu,
naopak. Veď po búrke sa vzduch vyčistí, osvieži. A po týždňoch
trápenia a skúšania nastane sladký čas ničnerobenia, čiže PRÁZDNIN –
HURRRRÁÁÁ!
No vidíte, hneď sa usmievate, hneď máte lepšiu náladu.
A k vašej dobrej nálade chce prispieť aj Rebel-Mostnáčik svojimi
príspevkami. Čo nájdete v 3. čísle? Literárne práce vašich spolužiakov,
reportáže zo školských akcií, módne hity na nastávajúce leto, portréty
slávnych, ale už nežijúcich celebrít, recenzie na nové filmy... Nájdete
aj tradičné rubriky ako Zasmejte sa či Mňamrecept. Všetko vám však
neprezradíme, nechajte sa prekvapiť.
Príjemné chvíle s Mostnáčikom a najbombovejšie prázdniny vám
všetkým praje redakčná rada. Krásne leto, krásne zážitky a na jeseň
DOVIDENIA!
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 !!!
jún, september
Dátum .............................. predmet ...................................................
meno žiaka ................................................ podpis učiteľa...............
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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.
Aj tak sa mi nepodarilo dostať do tejto básničky všetko, čo by som rád
o Slovensku povedal. Prácu na túto tému píšem už tretí rok. Na začiatku nikdy
neviem, čo by som napísal. Ale keď trochu pouvažujem, vždy mám čo dať na
papier. Aj teraz je to tak.
S mojou rodinou necestujem veľa, ale keď už, tak po Slovensku. Vždy
máme čo obdivovať, vždy nás niečo zaujme. Pri kúpaní na Liptovskej Mare som sa
napríklad dozvedel, ako táto vodná nádrž vznikla. Nevedel som si to celkom
predstaviť, ale po rozhovore s otcom som to pochopil. Pri vstupe do Dobšinskej
ľadovej jaskyne a pri prekonávaní výškového rozdielu 130 metrov som dostal
zabrať. A nielen ja. Aj moji rodičia a strýko. Výstup k jaskyni trvá asi 25 minút
a kilometrovú výstupovú trasu náučného chodníka lemujú informačné tabule –
slovenské aj cudzojazyčné. Tie som si všimol aj pri návšteve nášho skvostu,
Tatranského národného parku. Napriek tomu, že sa učím jazyk anglický aj ruský,
mám veľkú radosť z toho, že si o týchto pokladoch Slovenska môžem informácie
prečítať v rodnej reči. A to je pre mňa minimálne taký zážitok, akým je
spoznávanie Slovenska.
Lukáš Repa - VI.A, ocenený
čestným uznaním na 19. ročníku
celoslovenskej súťaže Prečo mám
rád slovenčinu, prečo mám rád
Slovensko.
LUKÁŠ, BLAHOŽELÁME!!!
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19. mája sa v novozámockom gymnáziu
uskutočnila súťaž mladých zdravotníkov. Našu
školu reprezentovali žiaci piateho a šiesteho
ročníka pod vedením pani učiteľky Magyarovej
v zložení Bibiana Závodská, Ivana Colníková,
Samuel Kecer, Martin Pallek z V. A a Adrián
Zámbó zo VI. A.
Po príchode do gymnázia sme si vyžrebovali číslo 9. Dlho sme
čakali, no nakoniec sme sa dočkali. Museli sme dokázať, že vieme
oživovať a ošetrovať zranené osoby, že ovládame i teóriu. Získali sme
plný počet bodov. Boli sme veľmi šťastní, no radosť nám kazila
skutočnosť, že aj ZŠ Dvory nad Žitavou dosiahla rovnaký počet
bodov. Nasledoval rozstrel. Po nekonečných chvíľach napätia sme sa
dozvedeli, že sme prví. Dostali sme diplom a trofej. Naša radosť bola
nekonečná. Všetci sme od radosti kričali tak hlasno, že nás počulo
celé gymnázium. Ešte viac sa tešila pani učiteľka.
Po návrate do školy sme sa pochválili spolužiakom, ktorí nám
gratulovali. Pani učiteľka nás pochválila a sľúbila jednotky. Radostne
sa skončil deň, kedy sme sa stali víťazmi.

Bibi, V.A
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Deti, deti, deti. Malé, väčšie i celkom veľké. Deti okaté, zubaté i bezzubé,
plavovlasé, čiernovlasé, rusovlasé, kučeravé, pehavé. Deti štíhle i bacuľaté, deti
samá ruka, samá noha, deti čertíci i anjelici. Deťúrence - drobizg i pubertálna
mládež, to všetko sa 1. júna mrvilo, behalo, lietalo, súťažilo, smialo, vystrájalo,
skúšalo svoju silu či šikovnosť na školskom dvore, kde im pani učiteľky pripravili
celý rad atrakcií, aby svoj deň prežili aktívne, veselo, radostne, hravo. Nechýbali,
samozrejme, sladké odmeny, oplatilo sa postaviť sa do radu i niekoľkokrát. Pani
učiteľky rady prižmúrili oči, veď MDD je iba raz do roka!
Športuchtiví mládežníci tiež neprišli skrátka. Na školskom ihrisku
a v telocvičniach prebiehali medzitriedne turnaje vo futbale, florbale, volejbale,
vybíjanej. Radosť z víťazstiev bola veľká, prehry boleli iba chvíľočku.
Všetci im, tým deťom našim, priali, okrem počasia. Slniečko sa zrazu skrylo
za mraky a roztatárenú mládež zahnal výdatný prvojúnový dážď pod strechu
školskej budovy. Nevadí, nevadí, aj tak bolo super. Nedáme si predsa pokaziť
svoj deň nejakým neprajným dáždikom ☺
Novinársky krúžok
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25. mája sa šiestaci, siedmaci a ôsmaci „nalodili“ do autobusu – smer
Košariská a Bradlo. Cesta tam bola celkom fajn. Rozprávali sme sa, zabávali...
proste, čo sa len dalo, aby sme si spestrili čas strávený v autobuse.
Prvá zastávka – Košariská –
Literárne múzeum zriadené v rodnom
dome M. R. Štefánika. Kedy a kde sa
narodil Milan Rastislav Štefánik? Čomu
sa venoval? Čo znázorňujú štyri veže na
jeho mohyle? Aj takéto otázky nám
kládla pani sprievodkyňa počas obhliadky
múzea. Bolo tam veľa zaujímavých vecí.
Jeho kúzelnícke pomôcky, kanibalské
vidličky, bicykel s jedným veľkým a jedným malým kolesom, jeho vojenské
uniformy a ešte omnoho viac.
Z Košarísk sme si to namierili
k mohyle, ktorá je postavená na vysokom
kopci Bradlo. Z mohyly je krááááásny
výhľad na okolitú prírodu, dedinu, kopce.
Jedným slovom - nádhera! V neďalekom
obchodíku so suvenírmi sme si kúpili
magnetky, pohľadnice, mince...
Cestou späť sme v Trnave,
samozrejme, nemohli obísť naše obľúbené
„hodovacie“ miesto – Mc Donald´s. Tam sme ako vždy vyprázdnili svoje peňaženky
a naplnili bruchá. Spokojní sme sa usadili na svoje miesta v autobuse, mysliac si, že
budeme pokojne tráviť zjedené a oddychovať po rušnom dni. No mýlili sme sa.
Neďaleko Galanty nám náš autobus, naša „Modrá strela“ vypovedala poslušnosť.
Zastala a nie a nie sa pohnúť. Kým sa
pán šofér pokúšal riešiť situáciu, my sme
si krátili čas saunovaním☺
Boli sme radi, keď sme konečne
zastali na parkovisku pri škole. Literárna
exkurzia splnila svoj cieľ, nám sa veľmi
páčila a vy, ak ste zvedaví, navštívte
toto krásne miesto napríklad cez
prázdniny. Oplatí sa to!
Veve, VII.A
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Sobota – 28. mája, bola dlho očakávaným dňom. 71 detí
a učiteľov našej školy odchádzalo do školy v prírode.
Cestovali sme autobusom do Starej Lesnej. Každý netrpezlivo
sledoval cestu a bol zvedavý, aké to tam bude. Ubytovali sme sa
v penzióne Solvo. Všetkým sa ubytovanie veľmi páčilo.
Počas pobytu sme spoznávali krásy TANAP-u. Na Skalnaté pleso
sme sa vyviezli lanovkou, na Štrbskom plese sme videli najvyšší
skokanský mostík na Slovensku. Na prechádzkach sme obdivovali
okolitú prírodu. Na Hrebienku sme zazreli líšku. Pobavili sme sa aj
v hoteli KONTAKT vo wellnes centre. Páčila sa nám aj Belianska
jaskyňa. Každý večer sme mali pripravený bohatý program plný
zábavy a hier. Samozrejme, nechýbali ani diskotéky. Každý z nás
napísal domov list, aby aj rodičia vedeli, ako sa máme.
Keď sme prišli domov, vyrozprávali sme rodičom zážitky
z celého pobytu v Tatrách. Na školu v prírode budeme ešte dlho
spomínať.
Tatiana Ondrejková, IV.B
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Aj v tomto čísle ti prinášame najhorúcejšie módne tipy na sezónu jar/leto 2011.
Rozhodli sme sa tentoraz pridať aj tipy pre chlapcov. Dúfam, že sa budú páčiť (:

Košele, košele, košele a ešte raz košele.
Ak máš rád pohodlnosť a chceš byť trendy, toto
je to pravé pre teba.

Určite to poznáte. Kupíte si nové nohavice a po
3 dňoch sú ich spodky úplne zošúchané!!!
Mám pre vás nápad, ako tomu predísť.
Stačí, ak si spodky nohavíc ohnete naspäť.
Tak sa nezničia, určite potešíte mamku
a ešte k tomu to vyzerá užasne. :D
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Dievčatá, vám
odporúčam šaty.Túto
sezónu ich nájdete
v každom obchode
v hojnom počte. Stačí si
len vybrať ten správny
model. Prinášam vám
tieto dva pre inšpiráciu.

Samozrejme, aj nohavice sú
dovolené. Stačí si vybrať vhodné
tričko alebo tuniku a správne zladiť s doplnkami - rôznymi
náramkami, opaskami, náhrdelníkmi, ale aj okuliarmi či klobúkmi.
Chris (:
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ukecaných

Žáner: animovaný, komédia
Krajina pôvodu: USA
Dĺžka: 96 min.
Odporúčaná prístupnosť: pre všetky vekové
kategórie.
O čo ide: Vzácny papagáj Blu sa nikdy nenaučil
lietať, ale žije si pohodlne a bezpečne v malom
mestečku u paničky Lindy. Keď obaja zistia, že
nie je posledný svojho druhu, ako si doposiaľ
mysleli, odcestujú do exotickej Brazílie. V Riu
de Janeiro totiž žije papagájka Perla, s ktorou
by Blu mohol splodiť potomkov. Oboch však
unesie skupina obchodníkov so zvieratami, a tak s pomocou
vtákov vyrazia na dobrodružnú cestu k svojim pánom...

Žáner: rozprávka
Krajina pôvodu: USA
Dĺžka: 80 min.
Odporúčaná prístupnosť: pre všetky vekové
kategórie.
O čo ide: Zlodej piknikových košov a miláčik malých
aj veľkých prvýkrát na veľkom plátne! Medveď Yogi
sa predstavuje v novom rodinnom dobrodružstve.
Yellowstonský park stráca návštevníkov, a preto sa
vypočítavý starosta Brown rozhodne zavrieť ho a
predať celý pozemok. To by však znamenalo, že
rodiny s deťmi by si už nemohli užívať krásy
prírody, a čo je ešte horšie – Yogi, Bubu a ich
ďalších kamarátov by vysťahovali z ich rodného
lesa. Yogi čelí najväčšej výzve svojho života –
musí dokázať, že je naozaj múdrejší ako
priemerný medveď. Spolu so správcom Smithom musia nájsť spôsob,
ako Yellowstonský park zachrániť...
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Žáner: Dráma / Muzikál / Romantický
Originálny názov:Burlesque
Krajina pôvodu: USA
Dĺžka: 119 min.
Odporúčaná prístupnosť: Od 12 rokov.
O čo ide: Varieté má veľmi jednoduchý dej, ale i
tak ma tento romantický muzikál dokázal chytil za
srdce... Hrajú v ňom veľké hviezdy ako Christina
Aguilera a Cher. Christina podľa mňa dokonale
zahrala dievča z malého mesta, ktoré si do LA
prišlo splniť svôj hudobný sen... Ale čo by to bol
za príbeh bez zápletky, ktorá filmu dodala
správne napätie a zaistila, že to nebude len hlúpy nudný muzikál...

Žáner: Dráma / Thriller
Originálny názov: Black swan
Krajina pôvodu: USA
Dĺžka: 108 min.
Odporúčaná prístupnosť: Od 12 rokov.
O čo ide: Dokonalé. Tým slovom sa končí tento
neuveriteľný film, ktorý vo mne vyvolal silné
emócie. Balet je vykreslený ako vzrušujúci, ale
bolestivý tanec. Natalie Portman do tohto filmu
vložila všetko, čo bolo v jej silách a Oskara
dostala právom. Tento film by sa mal páčiť
ľuďom, ktorí vedia, aký je to pocit, keď ich chce
niekto nahradiť.
Katka & Chris
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Povolanie: herečka, modelka
Dátum narodenia : 1. 06. 1926
Miesto narodenia : Los Angeles, Kalifornia, USA
Miesto úmrtia: Los Angeles, Kalifornia, USA
Dôvod úmrtia: predávkovanie drogami
Znamenie: Blíženci
Výška: 166 cm
Zaujímavosti: Zo začiatku hrala bezvýznamné roličky v druhoradých, dnes už
zabudnutých filmoch, vynikla až v roku 1950 v snímku Johna Hustona Asfaltová
džungľa. Vďaka nasledujúcim filmom, ktoré ťažili predovšetkým z jej telesných
vnád, sa stala novým americkým sex-symbolom.

Povolanie: herečka
Dátum narodenia: 27. 02. 1932
Miesto narodenia : Hampstead, Londýn, Anglicko
Miesto úmrtia: Los Angeles, Kalifornia, USA
Dôvod úmrtia: zlyhanie srdca
Znamenie: Ryby
Výška: 157 cm
Zaujímavosti: Liz Taylorová, americká herečka,
vývojárka voňaviek a parfumov, jedna z veľkých
hollywoodských hviezd strieborného plátna 20.
storočia, dvojnásobná držiteľka Oscara.

Povolanie: herečka
Dátum narodenia: 4. 05. 1929
Miesto narodenia: Ixelles, Belgicko
Miesto úmrtia: Tolochenaz, Švajčiarsko
Dôvod úmrtia: rakovina
Znamenie: Býk
Výška: 169 cm
Zaujímavosti: V osemdesiatych rokoch sa venovala
predovšetkým práci pre humanitárne organizácie. V roku 1987 sa stala oficiálnou
veľvyslankyňou dobrej vôle UNICEF. Cestovala do rozvojových krajín, ako
napríklad Somálsko, kde sa snažila pomáhať hladujúcim deťom.
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Povolanie: spevák, gitarista
Dátum narodenia: 20. 02. 1967
Dátum úmrtia: 5.4.1994
Miesto narodenia: Aberdeen, Washington, USA
Miesto úmrtia: Seattle, Washington, USA
Dôvod úmrtia: samovražda
Znamenie: Vodnár
Výška: 178 cm
Člen skupín Nirvana, Fecal Matter
Zaujímavosti: Na Kurtovu smrť reagovalo hneď niekoľko teenagerov v Spojených
štátoch tým, že sa zastrelili. Ďalších päťtisíc fanúšikov sa zhromaždilo v Seattli a
so sviečkami v ruke vytvorili smútočný sprievod. Tak skončila jedna z najväčších
legiend deväťdesiatych rokov.

Povolanie: spevák, muzikant, skladateľ, producent
Dátum narodenia: 5. 09. 1946
Miesto narodenia: Stone Town, Zanzibar, Tanzánia
Miesto úmrtia: Londýn, Anglicko
Dôvod úmrtia: AIDS, zomrel na zápal pľúc
Znamenie: Panna
Výška: 177 cm
Člen skupiny Queen
Zaujímavosti: V apríli 1970 spoločne s Brianom Mayom a Rogerom Taylorom
založil skupinu Queen. Prvý koncert skupiny sa uskutočnil v Londýne 19. februára
1971 a 13. júla 1973 vyšla prvá LP platňa pomenované len názvom skupiny.

Povolanie: spevák, herec
Dátum narodenia: 8. 01. 1935
Miesto narodenia: Tupelo, Mississippi, USA
Miesto úmrtia: Memphis, Tennessee, USA
Dôvod úmrtia: neznámy
Znamenie: Kozorožec
Výška: 183 cm
Zaujímavosti: Začiatky jeho speváckej kariéry boli ovplyvnené náboženskými
piesňami, sám Elvis raz uviedol, že iný žáner v mladosti ani nepoznal. Preto bol
odjakživa Presleyho veľkým vzorom slávny gospelový spevák Jake Hess, ktorý mal
taktiež vplyv na štýl jeho spevu.
Chris (:
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Búrka je silák, čo všetkým hýbe,
stromiská vysilí, kým neutíchne.

Obloha čierna reve ako zviera,
vo vetre stratí sa každá jedna veta.

Do tváre dážď pichá ako ihly
Chlad objal tých, čo sa skryť nestihli.

Adam Sucharda, VI.B
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(Umelecký opis)
Keď svetlo luny vystriedajú svitajúce lúče slnka, nastáva ten
krásny moment. Vzduch sa pomaly zohrieva. Jarná symfónia sa môže
začať. Na konároch stromov sa zbiera štebotavý vtáčí orchester.
Kedy začne ich koncert? Až kvapôčky rannej rosy zaplnia celú lúku.
Po chvíli vystrieda vtáčí spev pravidelný rytmus zurčiaceho potoka.
Túto symfóniu krásne dopĺňa vôňa kvitnúcich prvosienok, púpav,
krókusov i fialiek. A nakoniec veľkolepé finále v podobe osviežujúceho
dažďa.
Chris (:
Mesiac odplával do svojho prístavu medzi hviezdami. Slnko
pomaly vstáva z ružových perín. Svitanie spustilo vtáčí koncert.
Slnečné lúče rozochvievajú vzduch. Na tráve sa trblietajú perličky
jarnej rosy. Prebúdzajú sa voňavé krásky - nezbedné fialky,
prvosienky ako káčatká, blankytne modré krókusy a púpavy ako zlaté
mince roztrúsené po lúke. Zelené kučery krovín a stromov tancujú
v rannom vánku. Čuť klebetenie potoka. Z tmavých chumáčov oblakov
sa rozsypali drobné koráliky dažďa. Dážď požehnáva zákutia prírody.
Mária Kmeťová, VIII.B
Noc šedá ako myš sa končí. Svitá. Vtáčiky si precvičujú svoje
hrdielka. Pomaly sa vzduch zohrieva. Kvapky rosy sa blyštia na tráve
sťa slzy noci. Kvietky sa prebúdzajú. Záhradky sú pomaľované
všetkými farbami dúhy. Skupinky fialiek rozsypané na zelenej pláni ,
žlté pusinky prvosienok, fialové zvončeky šafranov či púpavy
s hlávkami slniečok. Pučiace záhony stromov, poletujúce včielky robotnice. Potôčik hral práve Mozartov koncert, keď vtom
z huňatých vankúšikov oblohy začali ako páperie padať na zem nežné,
životodarné kvapôčky.
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Katka :D
Pani učiteľka Magyarová je mladá pani učiteľka, ktorá
naštartovala svoju pedagogickú prax v tomto školskom roku práve
na našej škole. Navštívili sme ju a požiadali o krátky rozhovor.
• Pani učiteľka, čo vás viedlo k tomu, že ste vyštudovali dejepis
a biológiu?
Tieto predmety som si obľúbila už na základnej škole. Môj záujem sa
ešte viac prehĺbil na gymnáziu, kde som si ich vo štvrtom ročníku
vybrala ako maturitné predmety. Keď som sa dozvedela, že v Nitre na
Univerzite Konštantína Filozofa ich možno študovať, podala som si
prihlášku a úspešne som vyštudovala.
• Čo vás na týchto dvoch predmetoch najviac zaujalo?
Biológia je mnohotvárny predmet. V prírode je vždy niečo, čo sa dá
vidieť a objaviť. Mám rada aj dejepis. Vždy ma zaujímalo, ako vyzeral
svet v minulosti, ako sa ľuďom žilo a ako rozmýšľali.
• Prečo ste si vybrali práve učiteľstvo?
Mám rada prácu s deťmi.
• Čo vás zaujalo na našej škole?
Na tejto škole som absolvovala svoju pedagogickú prax. Páčilo sa mi
tu a milo ma prekvapil prístup niektorých žiakov k biológii.
• Ste spokojná s prácou detí na hodine?
Niektoré triedy veľmi pekne spolupracujú, a keď vidím usilovnosť
a výsledky snaživej práce žiakov, veľmi sa teším.
• Ktorý z predmetov vyučujete radšej?
Obidva predmety mám rovnako rada a rovnako rada ich aj vyučujem.
• Chceli by ste, aby aj vaše deti chodili na túto školu?
Začnem o tom premýšľať, až keď sa mi narodia deti a budú chodiť do
školy.
Pani učiteľka, ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa síl a trpezlivosti
vo vašej náročnej práci.
Zhovárala sa Gabča, VI.A
16

VODNÁR – Túžiš po slobode a nezávislosti, si rodený rebelant
a odvážny človek.
RYBA – Si veľmi citlivý na svoju osobu a priateľov. Ľahko sa
prispôsobíš.
BARAN – Si tvrdohlavý, čo ťa niekedy privádza do problémov. Na
ľuďoch vidíš iba dobré vlastnosti.
BÝK – Si verný a kamarátsky. Máš zmysel pre umenie.
BLÍŽENCI – Neobsedíš na jednom mieste. Miluješ nové výzvy.
RAK – Si ambiciózny a ctižiadostivý. Najdôležitejšia je pre teba
rodina a kamaráti.
LEV – Ľahko sa nahneváš, ale aj rýchlo odpúšťaš. Máš rád svojich
priateľov.
PANNA – Si precízny a máš vrodený inštinkt na rozpoznanie dobra
a zla.
VÁHY -Neznášaš hádky . Máš zmysel pre umenie.
ŠKORPIÓN – Všetko robíš naplno. Pre svojich priateľov si občas aj
záhadou.
STRELEC - Si optimista, máš zmysel pre humor. Miluješ pobyt na
čerstvom vzduchu.
KOZOROŽEC – Neveríš na náhodu a si zodpovedný.

Znameniam, ktoré všetci poznáme, zodpovedajú menej známe
znamenia kočovných cigánov. Poznáte ich?
Baran – Dýka
Býk – Koruna
Blíženci – Sviečka
Rak – Koleso z voza
Lev – Hviezda
Panna – Zvon

Váhy - Minca
Škorpión - Meč
Strelec - Sekera
Kozorožec - Podkova
Vodnár - Kalich
Ryby – Kaplnka
Bibi, V.A
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- Kto je?
- Sused.
- A čo chcete, človeče, takto neskoro v noci?
- Máte cesnak?
- Nemáme!
Asi za pol hodiny zvoní zvonček
znovu.
- Kto je?!
- Sused.
- A čo zase chcete?!
- Nič, nesiem vám cesnak.
Pýta sa majster Deža na stavbe:
- Deži, vidíš tú muchu na konci
lešenia?
- Nie, pán majster.
- Tak, chlapci, balíme pre slabú
viditeľnosť!
K učiteľovi huslí v Chicagu sa dostaví malý Tom.
Otvorí puzdro a namiesto huslí je v ňom samopal.
- No nazdar! zdesí sa. Tak to som naozaj zvedavý, čo bude ocko robiť
v banke s husľami!
Na vojne vybehne vystrašený vojak, máva bielou vlajkou a kričí:
- Mier, mier.
Ostreľovač hovorí:
- Však mierim, len sa toľko nehýb!
Malý chlapec sa márne snaží dočiahnuť na zvonček. Ide okolo starší
pán, a tak mu pomôže. Keď zazvoní, chlapec naňho zavolá:
- Fajn, dedo, a teraz zdrháme!
Nati a Simi, VI.A
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Letný šalát
Suroviny:
1 hlávka čínskej kapusty
1 šalátová uhorka
3 rajčiny
1 malá konzerva kukurice
200 g tvrdého syra
3 lyžice tatárskej omáčky
1 lyžica olivového oleja
1 lyžica octu
1 lyžica horčice

Postup: Zeleninu umyjeme,
očistíme a pokrájame na
malé kúsky. Syr nahrubo
pokrájame. Všetku zeleninu
a kukuricu dáme do misy,
trochu osolíme. Tatársku
omáčku zmiešame s
horčicou a olivovým olejom.
Premiešame a dáme do
chladu.

DOBRÚ CHUŤ!

Bibi a Stella, V.A
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Bombové prázdniny ti praje redakčná rada!!!
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