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ÚVOD

Ahojte!
O chvíľu je tu zima a s ňou aj naše prvé číslo časopisu Rebel
Mostnáčik. Dúfame, že aj tento školský rok sa bude náš časopis
predávať tak ako ten minulý.
Náš časopis si môžete kúpiť iba za 0, 50 €.
Prinášame veľa užitočných rád či módu na jeseň. Prečítate si aj
o spevákoch a kapelách alebo zistíte aký má význam vaše meno.
Dúfame, že sa Vám časopis bude páčiť.
Prajeme Vám veľa šťastia do nového školského roka a zároveň Vám
prajeme pekné Vianoce a šťastný nový rok!
REDAKČNÁ RADA

Volám sa Katka. Som temperamentná, vysmiata,
čo ale neznamená že som zábavná.
Dúfam, že sa Vám školský časopis bude páčiť aj tento rok.
Moje meno je Kristi, v časopise ma nájdete pod menom Chris (:
Pravidelne Vám prinášam módne tipy a inak to nie je
ani tento mesiac. Dúfam, že článok o Fashion blogerkách
sa vám bude páčiť.
Volám sa Michal, rád počúvam,ako by to povedali
LMFAO:
partyrock, a dúfam ,že sa Vám moje články
LM
budú páčiť. Chcel by, som aby časopis REBEL
MOSTNÁČIK bol úspešnejší ako minulé roky.
Čawte!!! Volám sa Bibi, mám 12 rokov. Rada počúvam
hudbu, kreslím, športujem a mám rada zvieratá.
V časopise sa venujem hlavne hudbe a pripravila som
aj prekvapenie pre p. učiteľa Černáka.

REDAKČNÁ RADA

MOSTNÁCIK

Volám sa Michaela Šťastná, no v časopise
budem pod menom Mišuš. Veľmi rada počúvam
hudbu od Bruna Marsa :) Dúfam, že ako aj minulý
rok, tak aj tento sa Vám bude náš časopis páčiť.
Som Silvia, chodím do VIII. A, mám rada hudbu,
no najradšej počúvam pomalé piesne s klavírom.
Väčšinu filmov pozerám aj päťkrát. V budúcnosti
by som chcela byť psychiatričkou.
Volám sa Marcela Viszkocsilová, chodím do VI.C
a zaujíma ma novinárska práca. Môj obľúbený
predmet je slovenčina. Chcela by som sa stať
učiteľkou slovenského jazyka.
Volám sa Dominika Solárová, chodím do VII. A, moja
Vo
prezývka je Domča. Mám rada zvieratá, hudbu
a tanec :))) Pripravila som si pre Vás významy mien :)
Volám sa Monika Viszkocsilová a chodím do VI.C.
Mám veľmi rada písanie príbehov a zbožňujem psy.
Aj tu budem pre Vás pripravovať príspevky
z tejto oblasti. Chcela by som sa stať kynologičkou.
Volám sa Andrea, chodím do VI. C, rada píšem články
o psoch, ktoré mám veľmi rada. Chcela by som sa
stať zverolekárkou a venovať sa psíkom
s mojou najlepšou kamarátkou Monikou.
Volám sa Natália Adamovičová a volajú ma Nati.
Chodím do VII.A. Mám rada hudbu, najmä LMFAO.
Do tohto čísla som Vám prispela tiež
pár príspevkami.
Volám sa Stella, ale volajú ma Stellča, chodím do
VI.A a veľmi ma baví novinársky krúžok.
Do časopisu Vám budem pridávať moju tvorbu,
informácie o udalostiach...
Volám sa Simona,chodím do VII.A. Mám rada rockovú
hudbu a do tohto čísla som pre Vás pripravila módne trendy. :))

Vydavateľ: Novinársky krúžok
Vedúca krúžku: Eva Belaňová
ĎAKUJEME pani zástupkyni a pani učiteľke Kuttnerovej za pomoc
a spoluprácu pri tvorbe vydávaní nášho rebelského časopisu, tiež sa
chceme poďakovať všetkým „nečlenom“ za príspevky do tohto čísla.
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September je už síce ďaleko za nami, ale pre prvákov znamenal
veľmi veľa. Nastala pre nich obrovská zmena, keď museli
vymeniť materskú školu za veľkú školu. Ako to zvládli?
Cez veľkú prestávku sme s
mojou kamarátkou Andrejkou
navštívili triedu 1.B, a keďže
je škola pre nich niečím novým,
položili sme malej Karolínke pár
otázok.
Tešila si sa prvý deň do školy?
Áno, veľmi som sa tešila .
Ako si sa cítila prvý deň v
škole?
Na druhý deň sme sa vybrali
do 1.A triedy a položili sme
pár otázok aj malému Jurkovi:
Ako sa volá Vaša
pani učiteľka?
Eva Moravčíková.
A je na Vás dobrá?
Je na nás celkom dobrá.
Dostal si už nejaké pečiatky?
Áno, usmiate slniečko.
Dostal si aj
zamračené slniečko?
Zatiaľ ešte nie.

Veľmi dobre.
V škole sa nespí. Chýba ti to?
Nie, lebo neľúbim spať.
Chýbajú ti v škole rodičia?
Občas, keď sa nudím.
Chodíš rada do školy?
Veľmi rada. Je tu zábava.
Aký predmet máš najradšej?
Telesnú výchovu.
Čo sa ti najviac páči na škole?
Moja trieda.
MONIKA
Už sa aj niečo učíte?
Písať písmenká a počítať.
Boli ste už niekde s triedou?
Cez branné na Sihoti.
Máš tu kamaráta zo škôlky?
Nie, nemám.
Ako sa volá tvoj
najlepší kamarát?
Adamko.
S kým sa najradšej držíš za
ruku?
S mojou kamarátkou Luckou
ANDREA
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PREDSTAVUJEME

Prestup na druhý stupeň je len jedna z vecí, ktorá piatakov
stretla. 5.A, kto by povedal, že budú mať takéto zvláštne
názory. Napríklad, ako na slovenský jazyk. A veľmi zaujímavý
je názor na pani učiteľku Bošanskú.
Toto si myslí o škole 5. A:
Máme šialene dobrý kolektív, až
na výnimky. Máme veľa nových
predmetov a najviac sa nám páči
výtvarná výchova, lebo sa tam
dobre bavíme. Okrem výtvarnej
výchovy sa nám páči dejepis, lebo
máme dobrú učiteľku, ktorá nás
učí aj výtvarnú výchovu, je to
pani učiteľka Bošanská.
Asi najneobľúbenejší predmet
je slovenský jazyk,
lebo sa tam neučíme
nič zábavné.
Naša najobľúbenejšia
učiteľka
je
pani
učiteľka Bošanská, s
ktorou si rozumieme,
a okrem toho sa k
nám milo chová, ale ak
ju nahneváme, tak nás
dokáže potrestať.
Našťastie dostávame

primerane veľa úloh.
Najradšej
chodíme
do
multimediálnej
triedy
a
počítačovej triedy, lebo je to
tam zaujímavejšie.
Ďakujem 5. A za rozhovor
MICHAL BEDO
POMÁHALI:
DÁVID, ADRIÁN, DOMČA

ROZHOVOR

MOSTNÁCIK
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VÝLET

Po stopách slovenskej kultúry
a histórie sme sa vybrali
dňa 18.10.2011. My, žiaci
deviateho a ôsmeho ročníka.
Hlavným cieľom nášho výletu
bol hrad Devín. Nachádza sa na
sútoku riek Dunaja a Moravy.
Miesto osídlené od praveku,
súčasť hraničného obranného
systému
Limes
Romanus,
dôležitá veľkomoravská obranná
pevnosť, Rastislavovo kniežacie
hradisko. Týmto všetkým sa
hrad Devín vyznačuje. Okrem
iného je jedným z najstarších

historicky doložených hradov na
Slovensku. Pod názvom Dowina
sa spomína vo Fuldských análoch
z roku 864. Na Devíne sa menila
história slovenského národa.
Asi najznámejšou udalosťou
bol historický výlet slovenskej
mládeže
na
Devín,
ktorú
organizoval Ľudovít Štúr.
O tomto
všetkom sme sa
dozvedeli vďaka skvelej pani
sprievodkyni. Nakoniec nám
prezradila tajomstvo.
Na hrade sa nachádza čarovná
studňa, ktorá vraj každému splní
jedno prianie. Na prianie sme

VÝLET

mali však určený limit, kým voda
padala na dno studne. Stihla
som? A čo som si priala? To vám
neprezradím, ale sľubujem, že
ak sa mi prianie splní, napíšem
vám.
Po tejto, povedzme, magickej
udalosti, nás pani učiteľky
prekvapili malou zastávkou na
Bratislavskom hrade. Po nej už
nasledoval očakávaný a u žiakov
obľúbený McDonald. Bol to
chutný záver zaujímavého dňa.
Za uskutočnenie výletu chceme
poďakovať
pani
učiteľkám
slovenského jazyka.
CHRIS (:

MOSTNÁCIK
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ZAUJÍMAVOSŤ

Rozmýšľal si niekedy, aký jazyk by si sa chcel učiť ? Vedel si,
že vhodný jazyk si môžeš vybrať aj podľa tvojho znamenia? Nie
pre každé znamenie je vhodný rovnaký jazyk. Zisti, ktorý je
ten najvhodnejší pre teba.
Baran: Vyhovujú ti tvrdé
severské jazyky a nemčina.

Váhy: tvojej umeleckej duši
vyhovuje španielčina a japončina.

Býk: Máš talent na románske Škorpión. To pravé pre teba sú
jazyky ( to je napr. francúzština), orientálne jazyky a nemčina.
ale ide ti aj poľština.
Strelec: Ako doma by si sa cítil
Blíženci:
Najviac
ti
v Anglicku a Španielsku.
idú spevavé jazyky.
Od taliančiny po
Kozorožec:
Sú
poľštinu.
pre teba vhodné
jazyky,
ktoré
Rak: Máš problém
ponúka naša škola:
učiť sa cudzí
ruština, angličtina
jazyk, ale ide ti
a nemčina.
španielčina.
Vodnár:
Bez
Lev: Idú ti jazyky
problémov by si sa
prímorských krajín, a to
naučil hovoriť anglicky
francúzština a taliančina.
alebo rusky.
Panna: Pannám idú rozšírené Ryby: Ty máš šťastie! Vyhovuje
jazyky.
Angličtina,
sladká ti akýkoľvek jazyk.
francúzština a presná nemčina.
BIBI, VI.A

KAMARÁTKA KNIŽKA

MOSTNÁCIK
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V rámci projektu Moja kamárátka knižka pripravila PK SJL
22. novembra pre žiakov 5. - 9. ročníka program Narodila sa
knižka.
Žiaci sa dozvedeli o vzniku písma a knihy, o jej putovaní dejinami,
o jej poslaní v jednotlivých historických obdobiach.
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KAMARÁTKA KNIŽKA

Žiaci z Mostnej si zriadili priamo v triedach čitateľské kútiky
z vlastných kníh.
Kto a komu? No predsa ja tebe,
Janka Petre, Katka Tomášovi,
Marek
Veronike...
Kamarát
kamarátovi,
spolužiačka
spolužiačke. Lebo knižka je
krásna, je zaujímavá, je plná
tajomstiev, humoru, múdrosti,
tak prečo sa o ňu nepodeliť?
Toto si povedali
deti z Mostnej
a
zriadili
si
priamo v triedach

čitateľské
kútiky
z
vlastných
kníh.
Vymysleli
svojim
príručným knižniciam
názvy,
spísali
zoznamy, výpožičné
lístky a dali sa do čítania.
Máš pred vyučovaním chvíľku
času? Nudíš sa cez prestávku?
Potrebuješ
informáciu
na
niektorú vyučovaciu hodinu?
Nech sa páči, je tu poruke
triedna knižnica! Sme predsa
kamaráti – ty, ja, Peter, Táňa,
no a samozrejme KNIŽKA!
PK SJL

KAMARÁTKA KNIŽKA
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V rámci projektu Moja kamarátka knižka sa žiaci posledný týždeň
pred jesennými prázdninami venovali na hodinách slovenského
jazyka Štafetovému čítaniu.
Hoci posledný týždeň pred
jesennými
prázdninami
bol
kratší ako zvyčajne, rozhodne
nebol chudobnejší na aktivity
rôzneho
druhu.
Hodiny
slovenského jazyka sa sústredili
na prácu s knihou. Štafetové
čítanie – tak sa volala akcia v
rámci projektu Moja kamarátka
knižka. Žiaci jednotlivých tried
si vybrali knižku, s ktorou
potom na hodinách pracovali. O
prečítanom spolu diskutovali,
robili si zápisky, charakterizovali

postavy, hodnotili dielo. Zahrali
sa na ilustrátorov, recenzentov,
spisovateľov,
dramatikov,
hercov. Vymýšľali úlohy na
porozumenie textu, pokúšali sa
o dramatizáciu úryvku, dotvárali
príbehy podľa vlastnej fantázie.
Zistili, že s knihou a textom
možno zaujímavo pracovať, že
knižka poskytuje možnosti na
tvorivé činnosti, že vytvára
priestor na spoluprácu.
PK SJL
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SÚD

Dňa 26.10. sa v VI.A uskutočnila netradičná hodina slovenského
jazyka. Šiestaci si zahrali súdnu sieň.
Príbeh o Jackovi a
fazuľke. Jack mal
ovdovenú mamu
a boli chudobní.
Mama ho poslala
predať kravu, on
ju ale vymenil za 5
čarovných fazúľ.
Mame povedal, že
sú čarovné, ale
ona mu neverila.
Vyhodila
ich
von a z jednej
narástla veľká fazuľová stonku.
Jack vyliezol po nej hore, kde
objavil zámok.
Bol zvedavý, tak išiel dnu. Pani
Obrová ho privítala, navarila
mu a schovala ho pred jej
manželom obrom. Prvýkrát Jack
ukradol sliepku, čo znášala zlaté
vajíčka, druhýkrát ukradol zlato
a tretíkrát čarovnú harfu, ktorá
rada hrala svojmu pánovi. Pri
tretej krádeži ho zbadal obor.
Jack liezol dole po stonke, išiel
za ním obor. Keďbol Jack úplne

dole, utekal po sekeru a zoťal
stonku. Obor spadol a nikto ho
potom nevidel. Preto bol Jack
obvinený z trojnásobnej krádeže
a následnej vraždy.
Súd ho zbavil obvinenia, Jack sa
z toho veľmi tešil.
Na predstavení sa bola pozrieť
pani učiteľka Klára Hlavatá
a najlepší pán učiteľ Daniel
Černák, ktorý bol skoro vyvedený
zo súdnej siene. :) Pomohla nám
to zorganizovať pani učiteľka
Eva Belaňová.
STELLČA, BIBI

SÚD

MOSTNÁCIK
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Postavy v súdnej sieni si šiestaci rozdelili a naštudovali si
jednotlivé príbehy, aby vytvorili dokonalý súd.

Sudkyňa: Bibi Závodská
Prokurátor: Samo Kecer
Zapisovateľka: Vivi Valková
Žaloba: Stellča Katarína
Kamenická, Kristián Jócsik
Obhajoba: Ivka Colníková,
Martin Takács
Obvinený: Nikolas Helecz
Svedkovia: predavač- Kevin
Simonics, mama - Domča
Supáková, pani Obrová - Kika
Barátová, harfa - Antika
Kečkéšová
SBS: Viki Fellnerová, Nati
Mišáková
Porota: Andrej Kováč,
Dávid Nikolas Czirok, Mišo
Pačikovský, Viktor Tóth,
Martin Pallek, Mark Slávik,
Maťa Choborová, Vanessa
Mayerová, Mirka Rybárová,
Radka Radimáková
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PREDSTAVUJEME

Je to pán učiteľ Oravec. S ním si pripravila interview redakcia
Mostnáčika iba pre vás. Tu to je:

RM: Prečo vás baví chémia
a biológia ?
- Chémiu a biológiu mám rád
preto, lebo sú ťažké predmety,
ale keď ich človek pochopí, tak
sa toho veľa dozvie o živote .
RM: Ktorý predmet vás baví
najviac?
Viac ma baví chémia , potom
biológia a potom informatika.

RM: Páči sa vám na našej
škole?
- Áno, lebo tu môžem robiť
chemické pokusy a sú tu veľmi
milí kolegovia a niektorí žiaci.
RM: Aký máte názor na
našich žiakov?
-Postupne si na nich zvykám a
dúfam, že aj oni na mňa. Mojím
cieľom nie je posudzovať, kto
je dobrý a zlý, ale aby som
každému dal z toho, čo viem, čo
najviac.
RM: Povedzte nám o tom, čo
učíte.
Matematika- fyzika- chémiabiológia
Tieto predmety na seba
nadväzujú a vďaka nim sa
dozvedám o živote.
Ďakujem pánovi učiteľovi
Oravcovi za rozhovor.
MICHAL BEDO

TVORBA

MOSTNÁCIK
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Veľa detí chodí do školy,
niekedy ich z toto hlava bolí.
Slovenský jazyk a literatúra,
to je ale veľká túra,
čítať a písať sa učíme,
už z toho veľa vieme.
Matematika, to sú čísla,
rýchlo som na to prišla.
Anglický jazyk to je English language,
na začiatku som nevedela nič.
Výtvarná výchova je kreslenie,
niekedy je to super, či nie?
Dejepis, je história zeme a ľudu,
nemáme tak nikdy nudu.
Fyzika, biológia a chémia
je to ako jedna dielňa.
Geografia, je o vesmíre a hviezdach,
niekedy o svetadieloch, či o rôznych miestach.
Na občianskej výchove sa veľmi neučíme,
ale zato sa veľmi zabavíme.
Na informatike na počítačoch pracujeme,
s TOMÍKOM sa tiež učíme.
Na hudobnej výchove si spievame,
noty sa učíme aj ich kreslíme.
Na telesnej výchove hráme hry,
radi športujeme a čo vy?
V siedmom ročníku nás čaká prekvapenie,
bude to dobré a či nie?
Nemecký jazyk si môžeme vybrať.
Ruský jazyk si môžeme tiež dať.
Deti sa učia niekedy radi,
užijú si veľa parády.
Stellča, VI.A

Let‘s Do it (x13)

Let‘s paint the town
We‘ll shut it down
Let‘s burn the roof
And then we‘ll do it again

Fill up my cup
Mazal tov
Look at her dancing
Just take it off

I feel stressed out
I wanna let it go
Lets go way out spaced out
and loosing all control

I know that we‘ll have a ball
If we get down
And go out
And just loose it all

Go out and smash it
Like Oh My God
Jump off that sofa
Let‘s get get OFF

Tonight‘s the night night
Let‘s live it up
I got my money
Let‘s spend it up

I gotta feeling that tonight‘s gonna
be a good night
that tonight‘s gonna be a good night
that tonight‘s gonna be a good good
night (x4)

Easy come
Easy go

Here we come
Here we go
We gotta rock

Lets do it (x15)
Let‘s live it up

Let‘s paint the town(paint the town)
We‘ll shut it down(we‘ll shut it down)
Let‘s burn the roof(oh oh ohh)
and then we‘ll do it again

Fill up my cup (Drink)
Mazal tov (La‘ Chaim)
Look at her dancing (Move it Move it)
Just take it off

Go out and smash it(smash it)
Like Oh My God(Like Oh My God
Jump off that sofa(c‘mon)
Let‘s get get OFF

I gotta feeling tonight‘s gonna be a
good night
That tonight‘s gonna be a good night
That tonight‘s gonna be a good good
night

And I‘m feelin
That tonight‘s gonna be a good night
That tonight‘s gonna be a good night
That tonight‘s gonna be a good good
night

Get get get get
t get with us
You know what we say
Party every day
Pa pa pa Party every day

Monday,
Tuesday,
Wednesday,
and Thursday
Friday,
Saturday
Saturday to
Sunday

Round and round
nd
Up and down
Around the
clock

Feel the shot
Body rock
Rock it don‘t
stop

I gotta feeling that tonight‘s gonna
be a good night
That tonight‘s gonna be a good night
That tonight‘s gonna be a good good
night (x2)
Tonight‘s the night(hey)
Let‘s live it up
I got my money(I‘m payed)
Let‘s spend it up

Now we on top

And live it up

Rebelský preklad

Doplň môj pohár
Mozoltov
Pozeraj na ňu, ako tancuje
Len to odnes preč
Poďme nafarbiť mesto
Uzavrieme to
Poďme zapáliť strechu
A potom to urobíme opäť

Cítim sa vystresovaný
Chcem to nechať tak
Poďme preč od toho rozčlenenia
A straťme všetku kontrolu

Viem, že sa poriadne zabavíme
Keď pôjdeme dole
A idme von
A len to všetko utratíme

Dnešnú noc, noc, noc
Poďme žiť
Mám peniaze
Poďme ich utratiť
Poďme von a rozbime to
Ako Oh Môj Bože
Zoskoč z tej pohovky
Poďme vypadnúť

Mám pocit... (WoooHoooo)
Že dnešná noc bude dobrá noc
Že dnešná noc bude dobrá noc
Že dnešná noc bude dobrá, dobrá noc

Mám pocit...
Že dnešná noc bude dobrá noc
Že dnešná noc bude dobrá noc
Že dnešná noc bude dobrá, dobrá noc

Doplň môj pohár (vypil som)
Mozoltov (chromý)
Pozeraj na ňu, ako tancuje (rozhýb
to, rozhýb to)
Len to odnes preč
Poďme nafarbiť mesto (nafarbiť
mesto)
Uzavrieme to (uzavrieme to)
Poďme zapáliť strechu (Woooooo)
A potom to urobíme opäť

Dnešnú noc, noc, noc (HEY!)
Poďme žiť (poďme žiť)
Mám peniaze (platím)
Poďme ich utratiť (poďme ich
utratiť)
Poďme von a rozbime to (rozbime to)
Ako Oh Môj Bože (ako Oh Môj Bože)
Zoskoč z tej pohovky (poď!)
Poďme vypadnúť

Mám pocit... (WoooHoooo)
Že dnešná noc bude dobrá noc
Že dnešná noc bude dobrá noc
Že dnešná noc bude dobrá, dobrá noc

Pretože mám pocit... (WoooHoooo)
Že dnešná noc bude dobrá noc
Že dnešná noc bude dobrá noc
Že dnešná noc bude dobrá, dobrá noc

Poďme to urobiť (4x)
A urobiť to (2x)
Poďme žiť
A urobiť to (3x)
Urobiť to, urobiť to
Poďme to urobiť (3x)

A cítim... (WoooHoooo)
Že dnešná noc bude dobrá noc
Že dnešná noc bude dobrá noc
Že dnešná noc bude dobrá, dobrá noc
Mám pocit... (WoooHoooo)
Že dnešná noc bude dobrá noc
Že dnešná noc bude dobrá noc
Že dnešná noc bude dobrá, dobrá noc

Sem prichádzame
Sem ideme
Rozhýbeme to
Ľahko prichádzame
Ľahko ideme
Teraz sme na vrchole
Cítime výstrel
Rozhýbavame telo
Neprestávame to rozhýbavať
Dokola a dokola
Hore a dole
Okolo hodín
Pondelok, utorok, streda a štvrtok
Piatok, Sobota
Sobota a do nedele
Dostaň, dostaň, dostaň, dostaň,
dostaň nás
Vieš, čo hovoríme (hovoríme)
Party každý deň (2x)

Poďme to urobiť (4x)
A urobiť to (2x)
Poďme žiť
A urobiť to (3x)
Urobiť to, urobiť to
Poďme to urobiť (3x)
Urobiť to, urobiť to, urobiť to,
urobiť to

od beda

19

20 Rebel

TVORBA

Pomaly si kvapka kvapká
priehľadný kúsok pozlátka.
Taká malá, malicherná,
pokojná a nie doterná.
Jedna kvapka v strede púšte
len tú vodu chytiť skúste.
Malá a tak krásne sladká,
keď na nás z oblakov padá.
MILAN KOLLÁR, 9. A

MILÁČIKOVIA

Slovenský čuvač ako pastiersky
a strážny pes sa choval na území
Slovenska už veľmi dávno a bol
známy ako tatranský čuvač.
Názov čuvač vznikol zo slova
„čuvať“ vo význame dávať pozor,
byť v strehu. Ešte donedávna
valasi používali výraz „Choď
čuvať!“, čím posielali psa na okraj
stáda strážiť. Je to mohutný
pes s hustou, polodlhou bielou
srsťou, ktorá ho dobre
chráni
re chrán
pred nepriaznivými,
až
drsnými
poveternostnými
podmienkami. Je to
inteligentný, pokojný
a sebavedomý pes,
dobrý strážca rodiny.
Na
prípadného
narušiteľa však neútočíí
e
bezhlavo a zákerne, ale
e
vždy ho dopredu varuje
výrazným štekotom, čo
o
pri jeho veľkosti stačí,
í,
il.
aby narušiteľa odstrašil.
Voči svojej rodine sa ale
le
y,
správa veľmi priateľsky,
hlavne k deťom je
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prekvapujúco jemný a prirodzene
ochranársky. Ťažko si zvyká na
zmenu pána. Má rád svoj domov
a nezvykne sa túlať. Ja mám
doma tiež dvoch čuvačov a mám
ich veľmi rada. Každé ráno ich
kŕmim a dávam im piť čerstvú
vodu. Najradšej maškrtia na
kostiach.
MONIKA
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HUDBA

V tomto čísle vám predstavím jednu slovenskú kapelu. Patrí
medzi moje obľúbené a dúfam, že si ju obľúbite aj vy.
Kapela vznikla v roku 1993
v Nitre. Skupina hrá rockovú
hudbu.
Jej štýl sa postupne s vydávaním
albumov menil od tvrdého rocku
s humornými textami neskôr
na soft rock s menej vtipnými
skladbami, a dá sa všeobecne
klasifikovať ako comedy rock aj
punk rock.
Skupina Horkýže Slíže získala
dvakrát platinovú platňu.Žánre,
ktoré hrajú, sú: Rock, Comedy
rock, Folk rock, Heavy metal,
Punk rock, Hardcore punk.
Najprv vám chcem predstaviť
súčasných členov kapely:
Peter Hrivňák (Kuko) – spev,
basová gitara
Marián Sabo (Sabotér) – gitara
Juraj Štefánik (Doktor) –gitara
Marek Viršík (Jean Claude
Vendel) – bicie
Medzitým sa však vystriedali
aj títo:
Martin Košovan (Košo) – bicie
Martin Žiak (Apíčko) – basová

gitara
Noro Ivančík – basová gitara

Vydali albumy: Štúdiové.
1996 – V rámci oného
1998 – Vo štvorici po opici
2000 – Ja chajču tebja
2001 – Festival chorobná
2002 – Kýže sliz
2003 – Alibaba a 40 krátkych
songov
2004 – Ritero Xaperle Bax
2007 – Ukáž tú svoju Zoo
2009 – 54 dole hlavou
Koncertné nahrávky:
2005 – Živák
Kompilácie:
2001 – Best uff
2011 - V dobrej viere
BIBI VI.A

ŠKOLA INAK
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Dňa 21.10 2011 sa na našej škole konala udalosť s názvom
„Strašidelná noc 2011“. Či sme sa jej báli, sa hneď dočítate.

O 19:00 sa žiaci zo VII.A stretli
pred školou, kde ich čakali
zapálené sviečky a pani učiteľky.
Vošli sme dnu a iba malé svetielka
zo sviečok sa mihotali v tme.
Veľmi sme sa tešili, čo sa bude
diať. Odišli sme do triedy, kde
sme sa prezliekli do kostýmov
a o chvíľku sme už vyrezávali
tekvice. Samozrejme, keď sme
to dokončili, aj bez súhlasu pani
učiteliek sme behali po chodbe
a strašili sme sa. Po škole sa
ozývali iba hlasné výkriky
a dupot nôh.
Potom sme sa rozdelili do dvoch

skupín a urobili sme dva plagáty
na Strašidelnú noc 2012. Plagáty
boli hotové a my sme sa pustili
do hľadania pokladu.
Modrí ho našli skôr, tak išli
do knižnice, kde zhasli svetlá
a schovali sa medzi police
a čakali, kým prišla červená
skupina, ktorú vzápätí vystrašili.
Všetci sa upokojili a nasledovalo
rozdelenie pokladu. Boli tam
všelijaké dobroty ktorých sme
sa nevedeli nabažiť. O niečo
neskôr sme si ľahli do spacákov
a pani knihovníčka nám prečítala
veľmi napínavý príbeh. Každého
to veľmi unavilo, a tak sme išli
spať.
Táto noc sa všetkým páčila
a určite by sme si ju radi
zopakovali.
NATI
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ZAUJÍMAVOSŤ

Viete, čo všetko sa skrýva za vaším menom? My to vieme.
Adriána
Ženské meno
Adriána má latinský pôvod a
jeho význam je „prichádzajúca
od mora“. Osobným číslom
tohto mena je 1 – Vodca.
Ich
obľúbené
farby
sú
tmavozelená, žltá a modrá.

ceste za šťastím. Vždy sa dokáže
presadiť a dosiahnuť úspech.
Michal - Mužské meno Michal
má hebrejský pôvod a v preklade
znamená „ako Boh“. Michal je muž
plný rozporov a takmer nikto sa
v ňom nedokáže orientovať. Hrá
rád divadlo a pôsobí ako tvrdý
Linda - Pôvod ich mena je chlapík.
neznámy. V Španielčine v
preklade znamená „krásna“, v Tomáš - Mužské meno Tomáš má
nemčine „mierna, jemná“. Jej hebrejský pôvod a v preklade
reakcie sú prekvapivo rýchle. znamená „dvojča“. Ovplyvňujú
Pôsobí ako malá bomba, o ktorej ich planéty Saturn a Urán. Ich
nevieme, kedy vybuchne. Rada šťastná farba je modrá a zelená.
sa predvádza a veľmi často Jeho osobným číslom je 3 zveličuje svoj hnev, len aby Schopnosť.
zapôsobila
Viktor - Mužské meno Viktor má
Natália - Ženské meno Natália latinský pôvod a jeho význam v
má latinský pôvod a jeho voľný preklade je „víťaz“.Ich osobným
preklad je „dieťa Vianoc“. číslom je 3 – Schopnosť.
Priťahuje k sebe mnohé skúšky, Ich šťastné farby sú zelená,
v ktorých musí ukázať silu hnedá, oranžová. Majú dostatok
svojho charakteru. V jej živote šťastia, v kolektíve sú obľúbení
bude veľa sklamaní, prekážok na a poulárni.
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RELAX

Pozriem na posteľ
-> Chce sa mi spať
Pozriem na chladničku
-> Mám chuť na niečo dobré.
Pozriem na učebnice
-> Vôbec nič sa nestane...:D
Kam sa hrabe Chuck Norris?
Sponge Bob vie grilovať pod
vodou...:D
„Som v obraze...“ povedala
Mona Lisa :D
Otec sa pýta syna:
-Čo ste robili dnes na
vyučovaní?
-Na hodine chémie sme sa
zaoberali výbušnými látkami.
-A čo máte na programe zajtra
v škole?
-V akej škole? :D
Ja som nespadla, ja som
zaútočila na podlahu :D
Kamión sa zasekne pod nízkym
mostom... Príde policajt a vraví:
- Tak čo, zasekli ste sa?
- No nie, veziem most a došla mi

nafta :D
Príde Japonec do baru a
hovorí:
- Ting ping mink Coca cola.
Čašník vypúli oči a pýta sa:
- Dve deci čoho? :D
Hodina zemepisu v maďarskej
škole:
- Lászlo, pozri na glóbus a
povedz mi, čo je to os?
- Os, to je taký veľký
páskovaný mucha. :D
Ide had na bicykli a zastaví
ho policajt: ,,Had, ako môžeš
isť na bicykli, keď nemáš
nohy?“ A had pokrčil plecami
a išiel ďalej. :D
- Ocko, prečo sa musím učiť
angličtinu?
- Vieš, synček, po anglicky
hovorí pol sveta.
- A to nestačí?
- Bohuško, už pol roka chodíš
do školy, vieš aspoň abecedu?
- Akoby nie. Až do sto! NATI
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STYLE

Metal:
Vznikol ako reakcia
na kultúru
hippies, ktorá
propagovala lásku a mier.
Medzi
obľúbené
kapely
metalistov patria: KoRn, System
of a Down, Slip Knot, Children
of Bodom, Sepultura, Nirvana,
Linkin Park, AC/DC, Metallica,
Iron Maiden či Kabát. Metalisti
obľubujú čiernu farbu, ktorá je
ich typická. Ak chceš byť pravý
metalista, povinnosťou je mať
dlhé vlasy.
Šatník metalistov by mal
obsahovať:
kanady,
čiernu
bundu, tričká s potlačou nejakej
metalovej skupiny, náhrdelníky
so satanistickými symbolmi a
vybíjané náramky.
Punk: Za otcov punku sa považujú
kapely ako: Sex Pistols, The
Clash a Ramones. Na Slovensku
účinkujú kapely ako: Zóna
A, Slobodná Európa, Davová
Psychóza a pod.
Hlavným heslom punkerov je
No Future (žiadna budúcnosť).
Punkeri spievajú o súčasných
problémoch.
Majú
vlastný

tanec, ktorý sa volá Pogo. Je to
poskakovanie na mieste do rytmu
bicích. Jediné pravidlo pri tomto
tanci je, aby si poskakoval ako
zasiahnutý bleskom. :)
Punkeri radi šokujú svoje okolie.
Prvoradé je mať v šatníku
vybíjané doplnky ako náramky,
opaky a pod. Potom účes: krásne
(farebné) číro. Roztrhané rifle,
triko s funny motívom a typické
boty.
Emo: Spája sa s rezaním a
depresiami. To ale nie je pravým
zmyslom tochto štýlu. Pravým
zmyslom je prežívanie veľkých
citov. Emáci nosia tmavé vlasy
s ofinou, ktorá ide cez jedno
oko. Do nej si pridávajú rôzne
farby melírov. Nosia okuliare
(samozrejme s tmavými sklami)
a piercing. Emáci nosia tmavý
mejkap, a to i chalani.
Čo sa oblečenia týka, radi si oblečú
čierne úzke rifle, tričko nejakej
tmavej farby a „číňanky“. No
a medzi kapely, ktoré fakt môžu,
patria: My Chemical Romance,
Green day aj Paramore.
BIBI

PREKVAPENIE
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Depeche Mode je hudobná skupina pôvodom z Basildon v Anglicku,
založená v roku 1980.
sampling)
ovplyvnili
mnoho
dnes
populárnych
umelcov.
Ich album Violator z roku
1990 je považovaný za klenot
elektronickej hudby.
Hoci sú významní pre modernú
techno scénu, zostávajú naďalej
pri alternatívnej hudbe.
Členovia:
David Gahan
Martin Gore
Andrew Fletcher
Základné informácie:
Pôvod Basildon, Anglicko
Žánre: Post punk
Alternative rock
Gothic rock
Synth rock
Pop rock
Synthpop
Electronica
New Wave
Dark Wave

Ich hudobný štýl by sa dal
najlepšie charakterizovať ako
synth rock, alebo taktiež synth
pop (používanie umelých zvukov,
vytváraných syntetizátormi a
samplermi).
Stali sa jednou z najvytrvalejších
a najúspešnejších hudobných
skupín, ktoré sa objavili počas
New Wave a New romantic
éry. Mnoho ich klipov sa často
opakovalo na MTV a Fuse
(americkej káblovej hudobnej tv
stanice).
Vďaka svojmu inovatívnemu Skupina bola založená v roku
dielu, nahrávacím technikám 1980 a funguje dodnes.
BIBI VI.A
a použitiu vzorkovania (ang.
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HUDBA

PITBULL
Pravé meno: Armando Christian Peréz
Povolanie: Rapper
Vek: 30
Dátum narodenia: 14. 01.1981
Miesto narodenia: Miami, Florida, USA
Znamenie: Kozorožec

ALEXANDRA STAN
Povolanie: Speváčka
Dátum narodenia: 10. 06. 1989
Vek:22
Miesto narodenia: Constanta, Rumunsko
Mie
Znamenie: Blíženci
Výška: 170 cm

MARC ANTHONY
Povolanie: Herec, spevák
Vek: 43
Dátum narodenia: 16. 09. 1968
Miesto narodenia: New York, USA
Znamení: Panna
Výška: 171 cm

TÉMA
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Nebaví Vás rozprávanie o drogách? Ak sa o tom chcete
dozvedieť zaujímavejšie, prečítajte si o nich alebo pozrite
skutočný príbeh.
FILM: Katka od režisérky Heleny
Tŕeštikovej. Je to skutočný
príbeh o dievčati, ktoré 14 rokov
bojovalo so závislosťou od drog.
KNIHY:
Memento – Radek John
O knihe: Memento je román
o narkomanoch. Táto veta
hovorí síce to najdôležitejšie,
ale
zďaleka
nie
všetko.
Predovšetkým nevypovedá o
tom, že autor pojal svoju prózu
ako svedeckú výpoveď - nie ako
príbeh „o nich“, ale ako „ich“
príbeh. Čitateľ sa dostáva do
stredu diania, do života tých,
ktorí prepadli droge, po ktorých
sa stáva fetovanie hlavným či
skôr jediným zmyslom života,
ktorí sa rútia k úplnej skaze.
Tovar- Tatiana Melasová
O knihe: „Brala drogy od výmyslu
sveta dvanásť rokov a jej vtedajší stav nazývajú feťáci krízou.

Kto neskúsil,
čo je to kríza po heroíne,
ťažko pochopí. Pichala si
čierny heroín,
ktorý je oveľa
silnejší a nebezpečnejší
ako ten bežný.
Prišla rovno z ulice, kde robila
prostitútku a podľa toho aj vyzerala. Tvrdila, že chce s takým
životom skoncovať, no počas
tých rokov, čo sa zaoberám vyťahovaním ľudí z ich vlastných
výkalov, som vedel, že o dve
hodiny to už asi nebude pravda. Drogy sú veľmi silný súper a
nezávisle od zdravého rozumu s
človekom robia, čo chcú.“
Melisa napísala úžasnú knihu –
je to kniha plná bolesti, drog, a
špiny, ktorú sme osprchovali z
jej nešťastnej duše.
BIBI VI.A
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MÓDA

Kto iný by vedel o móde viac ako ony.
Každodenne sledujú stránky módnych domov. Vždy
vedia o najnovších módnych vychytávkach. A to všetko preto,
aby sme sa aj my, obyčajní smrteľníci,vďaka ich blogom priučili
niečomu novému. Pre nich je móda ako náboženstvo, nákupné
centrá sú ich chrámy a Vogue ich biblia. Nehovorím o nikom
inom ako o fashion bloggerkách. Tak prečo sa neinšpirovať ich
štýlom?

Ch
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The Blonde Salad by

Začneme v Miláne. Predstavujem
vám:
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MÓDA

A nakoniec to najlepšie! Moja
obľúbená, krásna a očarujúca Dulce
Tejeda, známa ako Dulce Candy.
CHRIS (:

Ďalej je to Francúzka
Miss Pandora.

Úzke

Pulóver s kapucňou.
Kockovaná košeľa.

y

džíns

SIMI
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HALLOWEEN

Novom Zélande. Pôvod má v
Írsku, ako pohanský sviatok.
Pôvodný názov bol Halloween,
skratka z anglického Halloweenen
(doslovný preklad: predvečer
všetkých svätých). Halloween
je pôvodne pohanský (keltský)
sviatok Samhain - pohanský nový
rok (koniec pohanského roku).
Možno sa stretnúť aj s názvom
predvečer sviatku všetkých
svätých. Pravdepodobne má
väzbu aj na kresťanský sviatok
všetkých svätých.
Tradičnými znakmi Halloweenu
sú špeciálne vyrezané tekvice,
v ktorých je vnútri sviečka,
1. Novozámocký deň tekvice
ďalej čarodejnice, duchovia,
obohatila aj naša kompozícia.
netopiere, čierne mačky, metly,
oheň,
príšery, kostlivci a atď.
Halloween je sviatok oslavovaný
večer 31. októbra. Oslavujú ho Farby červená, žltá, oranžová a
predovšetkým deti oblečené aj čierna.
v strašidelných alebo v iných Na Slovensku si 1. novembra
kostýmoch, ktoré navštevujú pripomíname Sviatok všetkých
deň
venovaný
susedov a pýtajú sladkosti. svätých,
Oslavuje sa hlavne v západnom spomienke na zosnulých. Prvý
svete, najmä v USA, Portoriku, november je od roku 1994 na
Írsku, Spojenom kráľovstve, základe rozhodnutia Národnej
Kanade, ako aj v Austrálii a na rady SR od októbra 1993 dňom

HALLOWEEN

Ježibaba bola priateľská a rada
sa s každým odfotografovala.

pokoja. Pôvod tohto sviatku
siaha do predkresťanských
čias. Podobné sviatky poznali aj
Germáni a Slovania.
4. novembra sa na Hlavnom
námestí v Nových Zámkoch
uskutočnil 1. Novozámocký deň
tekvice.
Súťaž o najlepšiu tekvicovú
kompozíciu vyhrala naša škola!
Kompozíciu, ktorá tu bola
predstavená, tvoril strašidelný
hrad s vyrezávanými tekvicami,
tekvicový muž a nesmela
chýbať ani ježibaba na metle.
V programe účinkovala Kreatívna
skupina ZŠ Mostná. STELLČA

MOSTNÁCIK 33

34 Rebel

RELAX

Sudoku je hra - hlavolam, ktorý len tak neodložíte. Jednoduché
pravidlá a pritom vám lúštenie určite dá zabrať.
Na začiatku máte hraciu plochu,
ktorá je rozdelená na 9x9
štvorčekov. Zároveň štvorcový
hrací plán je rozdelený na 9
štvorcov (3x3). Takže každé
pole má 9 štvorčekov (3x3). V
niektorých štvorcoch sú náhodne

vyplnené čísla (1-9). Vašou úlohou
je doplniť tabuľku tak, aby v
každom stĺpci, riadku i štvorci
(3x3) boli všetky čísla od 1 do
9 (ľubovoľne poskladané, žiadne
sa nesmú opakovať).
NATI

Preložte tri zápalky tak,
aby ste dostali päť
rovnostranných trojuholníkov.
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NA ZÁVER

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
M
žiaka.............................. Podpis učiteľa......................
DECEMBER, JANUÁR, FEBRUÁR
Odpoveď na
hádanku zo
strany 34.

Chceli by ste aj vy prispieť do
čísla vaším článkom? Napíšte nám:
redakcia.mostnacik@gmail.com

