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Rebel

ÚVOD

Ahojte!
Prinášame vám druhé číslo Rebela Mostnáčika, samozrejme, aj
s rebelským ospravedlnením.
Od posledného čísla sa toho veľa udialo. Pripravili sme vianočnú
akadémiu, zúčastnili sme sa rôznych súťaží a projektov. Máme za
sebou aj sviatok všetkých zamilovaných, blíži sa Veľká noc a ani sa
nenazdáme a bude tu máj - lásky čas.
Niektoré z týchto udalostí si pripomenieme aj v tomto čísle
Mostnáčika. Pripravili sme si pre vás aj výroky slávnych, ktoré sa
možno nezapíšu do dejepisu, ale my si ich určite zapamätáme.
V čísle nájdete aj preklad pesničky LMFAO – I’m sexy and i known
it. A pár pravidiel, ktorými sa určite neriaďte! Pre maškrtníkov
sme pripravili recept a pre milovníkov módy najnovšie trendy
v obliekaní.
Dúfame, že sa vám aj tentokrát bude časopis páčiť. Prajeme vám
príjemné čítanie. 
Redakčná rada

Rebel
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naopak

Školský neporiadok
Je to opak školského poriadku až na to, že školský poriadok je
10-krát dlhší. (A medzi nami žiakmi - aj 10-krát horší).
Pri porušení týchto pravidiel dostanete pokarhanie do riaditeľa/
ky školy.

Ha-ha-ha-ha
a sile. Pri výške sú povolené
trojcentimetrové rozdiely, vo
váhe dvojkilové rozdiely a sila
závisí od   predchádzajúcich
1.
bojov a od počtu prehraných
Každú prestávku je nutné zápasov.
behať v triede, na chodbe alebo
najlepšie po celej škole. V prípade 4.
že budete behať po celej škole, Učiteľom treba odvrávať. A na
dostanete pochvalu. V triede to hodinách je nutné vyrušovať,
má byť pre žiakov samozrejmá kričať a nepracovať.  
vec .
2.
Počas každej prestávky by mali
prebiehať vulgárne aj nevulgárne
provokácie a urážanie.

5.
Žiaci si medzi sebou musia
nadávať celý čas, čo sú v škole.
Pri porušení im môže byť udelený
trest.

3.
Bitky sa musia konať v školskej
aréne - v telocvični. Bitky
nemusia
byť
odôvodnené.
V bitkách platí pravidlo keď niekto začne krvácať,
bitka končí. Súperi musia byť
približne v rovnakej výške, váhe

6.
NIKDY! Opakujem: NIKDY!
sa neriaďte týmto školským
neporiadkom.
Neriaďte
sa
ani jedným pravidlom z tohto
zoznamu. Nie sme predsa zvery.

Michal bedo, V. A

Rebel

sviatky

Veľká noc (Easter)
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Veľká noc je najstarším, najvýznamnejším kresťanským
sviatkom, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie,
smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.
Kvetná nedeľa
Počas Kvetnej
nedele
si
pripomíname vstup Ježiša do
Jeruzalema, aby tu oslávil
veľkonočné sviatky. Zástupy
nadšene vítali Ježiša a pod nohy
mu hádzali palmové ratolesti,
preto má táto nedeľa pôvodne
názov
Palmarum
(nedeľa
paliem).
Zelený štvrtok
Pomenovaný je pravdepodobne
podľa zelene v Getsemanskej
záhrade, kde sa Pán Ježiš modlil
a bol zatknutý vojakmi.
Veľký piatok
Kresťania
si
na
Veľký
piatok
pripomínajú
p o t u p n ú
smrť Ježiša
Krista na kríži.
Evanjelici
ho
považujú
za
najvýznamnejší
s v i a t o k ,

pretože Syn Boží dokončil dielo
vykúpenia sveta. Ježiš Kristus
bol ukrižovaný na vrchu Golgota.
Biela sobota
Na Bielu sobotu bol Ježiš
pochovaný do hrobu.
Veľkonočná nedeľa
Ježiš Kristus, ktorý bol mŕtvy,
prekonal smrť a vstal k novému
životu. Neostal v hrobe, pretože
ho Boh vzkriesil
Veľkonočný pondelok
Je deň, ktorý nasleduje po nedeli
Zmŕtvychstania.
Veľkonočné zvyky: oblievanie
vodou, šibanie prútikmi, maľovanie
veľkonočných
vajíčok,
rozdávanie čokoládových
zajačikov,
vajíčok
a kuriatok
- nemajú
kresťanský
pôvod.

Stellča, VI.A
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PAMätáte sa?

Vianočná akadémia
UKÁZALI SME NÁŠ TALENT
Dňa 15.12. 2011 sa v kine Mier uskutočnila Vianočná akadémia.
Vystupovali na nej žiaci Základnej školy na Mostnej ulici
v Nových Zámkoch.
Väčšiu
časť
vystúpenia
vystupovali
žiaci
vyššieho
ročníka, do ktorého patrím
aj ja. Boli to ročníky 5.-9. Na
vystúpení sa zúčastnili aj deti
nižších ročníkov. Sú to ročníky
1.-4. Na našich talentoch pri
spievaní, tancovaní a cvičení
sa doobeda boli pozrieť naši
spolužiaci a pani učiteľky.

Medzi pani učiteľkami boli aj
pani zástupkyne. Na večernom
vystúpení sa boli pozrieť naši
najdôležitejší - rodičia a starí
rodičia, ktorí uvideli vo svojich
deťoch alebo vnúčatách veľké
talenty. Celé vystúpenie riadila
pani učiteľka Takácsová. Všetci
sme sa tešili, keď sme s veľkou
pochvalou, hrdosťou a niektorí

Rebel

PAMätáte sa?

Vianočná akadémia
až veľkou pýchou
odchádzali domov.
Tešili sme sa
hlavne z toho,
že našim
pani
učiteľkám,
p á n o m
učiteľom,
a našim rodičom sme
ukázali, že v nás je aspoň
trochu šikovnosti. Toto celé
vystúpenie videla aj pani
riaditeľka Eleonóra Kotrecová.

Marcela
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Vianočná akadémia uchvátla divákov v preplnenom Kine Mier.
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hudba

Aj toto počúvame ...
IMT Smile
Viac (Druhý dych)
Vždy tam čakáš, keď otočím kľúč
Vo dverách k mojim tajným snom
Vo svetle hviezd Ti odčítam z pier
Pár milých slov chcel som Ti

Vždy tam čakáš, keď otočím kľúč
Vo dverách k mojím tajným snom
Vo svetle hviezd Ti odčítam z pier
Pár milých slov chcel som Ti

Ponúknuť viac a viac a viac a viac
A viac a viac a viac než sa dá dať
Tebe láska čo máš ma
Ponúknuť viac a viac a viac a viac
A viac a viac a viac než sa dá dať
Tebe láska čo snívam

Ponúknuť viac a viac a viac a viac
A viac a viac a viac než sa dá dať
Tebe láska čo máš ma
Ponúknuť viac a viac a via
c a viac
A viac a viac a viac než sa dá dať

Poznám ťa z nôt čo skladám si sám
Si v nich vždy ty nie iná
Navždy by som ostal žiť s ňou byť
tam s Tebou
Chcel som Ti

Tebe láska čo snívam
Tebe láska čo snívam
Tebe láska čo máš ma
Tebe láska čo máš ma
Tebe láska čo snívam

Ponúknuť viac a viac a viac a viac
A viac a viac a viac než sa dá dať
Tebe láska čo máš ma
Ponúknuť viac a viac a viac a viac
A viac a viac a viac než sa dá dať
Tebe láska čo snívam

Teraz to vieš...

I keby všetky ženy boli ako Ty chcel
by som Teba a neľutoval
I keby všetci muži boli mnou miloval
by som Ťa viac než sa dá

Rebel

súťaž
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Dejepisná olympiáda
Dňa 1. 2. sa konala na Nábrežnej škole dejepisná olympiáda.
Štyri mesiace sme sa svedomito pripravovali, vo svojom voľnom
čase sme chodili na krúžok, prelistovali sme dve strašne hrubé
knižky, ale námaha sa nám vyplatila.
siedmak Frederik Döme
(4. miesto),  ôsmaci Andrej
Tlčina a Patrícia Péterová
(obaja štvrtí) a deviatačka
Táňa Kocúnová (4. miesto).
Tí, čo obsadili prvé dve
miesta a boli starší ako
šiestaci, postúpili ďalej na
krajské kolo. Postupujúcim
želám veľa šťastia a nech
aj na budúci rok obsadíme
ešte lepšie miesta. :D

Bibi VI.A 
Na otázky „Bol Julius Caesar cisár?“
sme odpovedali ľavou zadnou.
Pripravoval nás pán učiteľ Černák,
s ktorého pomocou naša škola získala
najviac medailových umiestnení.
Víťazkou v kategórii šiestakov som
sa stala ja, Samuel Kecer získal
tretie miesto.
Medzi siedmakmi bol na treťom
mieste Ladislav Virág.
Medzi deviatakmi sa najviac darilo
Márii Kmeťovej, ktorá sa umiestnila
na 2. mieste.
Úspešnými riešiteľmi boli aj
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Zisti, aký máš style!
Hip Hop: Tento lifestyle vznikol
v New Yorku vďaka černochom.
Dnes patrí medzi najpopulárnejšie
hudobné aj outfitové štýly. Raperi
sa snažia o sebarealizáciu a snažia
sa ju vyjadriť svojím tancom,
sprejovaním a rýmami. K hip  hopu
neodmyslitelne patrí rap, djing,
b-boying, grafity a tiež beat box.
U nás tá pravá éra hoperov nastala,
keď sa na scéne objavili Kontrafakt,
Drvivá menšina, A.M.O. a H16.
Na scéne pôsobia samostatne aj
raperi - určite poznáš Anysa, Ega,
Rytmusa, Mikyho Moru, Kardinála
Koreca, Yanka Kráľa… Správny
hoper sa drží pravidla čím väčšie,
tým lepšie. Takže nahoď na seba
veľké triko so štýlovým nápisom,
nadrozmerné rifle (nezabudni, že
pás musí byť v polke zadku :D) a,
samozrejme, hoperské boty. Baby
majú pri mejkape voľnú ruku,
chalani zase prísny zákaz.
SKA: Pochádza z Jamajky a je
predchodcom rocksteady a reggae.
Ak je tvojím štýlom SKA, tvoj
šatník je preplnený vecičkami
v štýle black and white. Určite máš
doma mrkváče, bielu košeľu s úzkou
čiernou kravatou, kopu odznakov,
čierne úzke okuliare, baloňákové
plášte, klobúky a vysoké tenisky

popísané rôznymi skupinami alebo
s motívom šachovnice. A nesmie
chýbať arafatka!!! Za zakladateľa
SKA
je
označovaný Ernest
Rangling. Pozdravom  love skavoovie
pomenoval tento hudobný štýl.
Prívrženci SKA si radi vypočujú
skupiny ako Polemic, Bublifuk,
Kali-Huga,
Orchester
nového
privitimizmu, Ryby-Raky-Chrobáky,
Vec verejná, Madness, Skaza, No
doubt alebo Zakázané ovocie.
Techno: Techno je elektronická
hudba, ktorá má korene v americkom
meste Detroit. Túto hudbičku
robia fenomény ako Tiesto, Paul
Van Dyk, Witek, David Guetta,
Armin van Buuren či náš Milan
Lieskovský. V nemeckom meste
Dortmunde sa každoročne koná
festival Love parade, na ktorom
sa schádzajú státisíce priaznivcov
tohto žánru. Čo sa handier týka,
jednoduchší prívrženci techna
nepreferujú nejaký extra štýlnahodia na seba nejaké triko,
rifle, do uší slúchadlá a ide sa. No
tí, čo poriadnemu techno holdujú,
si určite neodpustia priliehavé
nohavice, extrémne krátke veci
(hlavne u báb), extravagantné
účesy, latex a poriadne šialené
farebné kombinácie.
Bibi

Rebel zaujímavosť

Kto je „bohyňa“?

11

Čo znamená vaše meno ...
Viete, čo všetko sa skrýva za vaším menom? My to vieme.
Marcela je ženské krstné
meno. Jeho význam je malá
bojovníčka.
Marcely,
ktoré
oslavujú meniny 15. augusta, sú
vnímavé ženy, ktoré pozorne
sledujú, čo sa okolo nich deje.
Veria, že sa naplnia ich tajné
sny. Šťastné farby týchto žien
sú čierna, tmavomodrá a zelená.

premenlivé. Do svojho jedálneho
lístka by mali zaradiť ryby.

Andrea
je ženská forma
mužského mena Andrej a je  
gréckeho
pôvodu.
Znamená
mužná, silná, odvážna. V Taliansku
sa meno Andrea používa aj
ako mužské meno. Andrey sú
činorodé, nedôverčivé, šibalské
Bibiána pôvod tohto mena je z a často ironické. Majú tiež
latinského Vivianus, čo znamená nečakané reakcie. Obdivuhodná
živý, plný života. Toto žieňa, pamäť im umožní už v mladosti
očarí každého svojou vnútornou presvedčiť sa, že im stačí
krásou. Je milá, priateľská, preletieť text učiva, čo počuli
empatická a plná nehy. Typickou pred pár dňami v škole, a už ho
farbou tohto mena je ružová
ovládajú.
Stela je na Slovensku menej Katarína je meno gréckeho
časté meno, má latinský pôvod pôvodu a znamená „čistá“,
a v preklade znamená hviezda. mravná“.
Je
taká
dobrá
Stely sú pôvabné, cituplné, a dôverčivá, že ju už odmala
výrazné a rýchlo reagujúce ľudia len využívajú a klamú.
stvorenia.  Naoko majú vynikajúce Dokáže sa poučiť z vlastných
zdravie, v skutočnosti ale chýb a vie konať diplomaticky.
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Čo znamená vaše meno ...

Viete, čo všetko sa skrýva za vaším menom? My to vieme.
svojou energiou a dokáže rozlíšiť
dobré investície od zlých.Veľmi
ľahko sa prispôsobí. Dobre znáša
neúspechy, lebo vinu väčšinou
zvalí na iných.
Monika je ženské krstné
meno. Pôvod má grécky s význam
om „jediná“, „sama“, „osamelá“.
Iný výklad je, že pochádza z
fenického jazyka s významom
„bohyňa“.
Monika
býva
nepredvídateľný živel, ktorý
rád šokuje svoje okolie. Má rada
extrémy a riziko. Neraz sa bez
premýšľania vrhá do všetkého,
čo jej skríži cestu. Nikdy nemá v
ničom jasno. Je presvedčená, že
každý človek môže byť dobrý.
Vždy uprednostňuje svoje city a
sny, preto si mnoho vytrpí. Rada
svoje okolie prekvapí niečím
novým a nepredvídaným.
ALENA svojou inteligenciou
častokrát uspeje na nejednej
súťaži. Je reprezentatívnym
typom a ochotne si s vami sadne
k úlohám pre vás neriešiteľnými.
Ak v nej raz nájdete priateľku,

skúste ju nesklamať, ináč
ju stratíte navždy, pretože
ona nemá vo zvyku odpúšťať.  
Svojím nadčasovým zmýšľaním
a genialitou by sa uchytila
aj vo vedeckej oblasti. Má
aj slabé chvíľky, kedy sa z
usilovnej „včeličky“ premení na
„leňochoda“. Vtedy je jej všetko
jedno a potrebuje priestor, aby
sa z tejto nálady pozviechala. A
možno bude stačiť, práve váš
geniálny nápad, ako „zabiť“ nudu,
ktorú pociťuje. Typickou farbou
tohto mena je zelená a žltá.
Jozef má hebrejský pôvod
a význam mena je „Boh pridá,
rozhojní“.
Obľúbené
farby
týchto mužov sú modrá, žltá,
fialová. Títo muži sú vždy
presvedčení o tom, čo v živote
chcú. Vedia sa v každej situácií
ovládať a byť pokojní. Jozefovia
majú v živote šťastie a veľký
predpoklad využiť všetky svoje
prednosti k úspechu. Sú to
starostlivé osoby, vždy pomôžu
svojim blízkym.

Marcela, 6.C

Rebel
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Môj brat záchranca
Jedného pekného dňa išiel môj trvalo, kým sme jej vymysleli
brat do školy na nultú hodinu. Po meno. Nakoniec sme sa rozhodli
chvíli uvidel, ako pred ním beží a otec ju pomenoval Džina.
malé čierne šteňa. Bolo také Hillarin otec nám povedal, že je
nádherné a malé, že mu ho prišlo to americký bojový teriér. Veľmi
proste ľúto. Chvílu rozmýšľal, sa teším, že aspoň jedného psa
čo s tým šteňaťom spraví, môžeme mať vnútri.
a nakoniec sa rozhodol, že Keď k nám zavítali Vianoce,  
zavolá mame.
mamina jej kúpila hračku
Mame ho bolo veľmi ľúto, tak na hryzenie, lebo mi stihla
povedala, aby ho zobral domov potrhať tepláky. Dostala aj
a zavrel do kúpeľne. Štenaťu dal misku na žranie, šampónik pre
piť a najesť. Keď sa šteniatko psíkov, obojok proti blchám
najedlo a napilo, Mário mohol a na najhlavnejšiu vec nemôžeme
s veľkou hrdosťou odkráčať do zabudnúť predsa konzervu.
školy.
Odkedy máme Džinu a dávame
My, ostatní súrodenci, sme sa ju von, keď je zlá, tak Kala je
o tom dozvedeli, až keď sme živšia a veselšia. Džina si veľmi
prišli zo školy domov.Veľmi sme dobre rozumie s Falkom a Kalou.
sa čudovali, s kým sa to mama Falko a Kala sú tiež naše psy.
rozprávala.
Džina
je
veľmi
zlatučký
Zrazu z kúpeľne vybehlo malé a niekedy aj veľmi neposlušný
čierne šteňa. Veľmi sme sa tešili. pes.
Boli sme radi, že budeme mať Môjmu bratovi Máriovi chcem
nového strážcu domu a bude to veľmi poďakovať, lebo vďaka
aj ďalší člen našej rodiny.
nemu máme nového psíka
Ešte v ten deň sa na neho bola v rodine. Budem si tento dobrý
pozrieť moja spolužiačka Hillary skutok pamätať po celý môj
Pálová, ktorá nám pomáhala život.
vymyslieť meno. Veľmi dlho 
MONIKA
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keď kopne Múza...

Naša tvorba

Prvoaprílova škola
Apríl prvý
Veľmi divý
Veľké žarty letia
Kamaráti zúria
Občas sa vzbúria
Vtipy sa tradujú
Blázni sa radujú
Všetky ich skombinujeme
Potom sa zasmejeme
Urazených utešíme
A niečo im povieme
Srandu si užijeme
Školu pokoríme
Hlavu doma zabudneme
Čo sa dá, všetko naopak porobíme
Pani riaditeľku upokojíme
A potom to znova piríde...


BEDO, V.A

Rebel

tvorba

Naša tvorba
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Prečo mám rád slovenčinu,
prečo mám rád Slovensko
Slovensko mám veľmi rada,
na mape sa ho ťažko hľadá.
Je to moja rodná zem,
kde celý život bývať chcem.
Je tu veľa lesov, strání,
nikto sa mu neubráni.
Máme tu aj Štrbské pleso,
okolo je veľa lesov.
Naše Tatry sú tiež pýchou,
je tu aj rozšírený chov,
chováme aj kozy, ovce,
v lesoch žijú tiež aj dravce.
To je v skratke naša vlasť,
ak zaujme Ťa, skús ju nájsť.
Stellča, VI.A

I‘m sexy and I know it [x2]

When I walk in the spot, this
is what I see
Everybody stops and they
staring at me
I got passion in my pants and
I ain‘t afraid to show it

Girl look at that body [x3]
I work out
Girl look at that body [x3]
I work out

When I walk on by, girls be
looking like damn he fly
I pay to the beat, walking on
the street with in my new
lafreak, yeah
This is how I roll, animal
print, pants out control,
It‘s real fool with the big F O
They like Bruce Lee rock at
the club

I‘m sexy and I know it [x2]

When I walk in the spot, this
is what I see
Everybody stops and they
staring at me
I got passion in my pants and
I ain‘t afraid to show it

Girl look at that body [x3]
I work out
Girl look at that body [x3]
I work out

When I‘m at the moss, purity
just can‘t fight them up
When I‘m at the beach, I‘m
in a speedo trying to tan my
cheeks
This is how I roll, come on
ladies it‘s time to go
We hit it to the bar, baby
don‘t be nervous
No shows, no shirt, and I still
get serviced
Girl look at that body [x3]
I work out
Girl look at that body [x3]
I work out.

I‘M SEXY AND I KNOW IT...

LMFAO: Sexy and I know it
Rebelský preklad od bibi

Keď si hoviem v mechu,
cudnosť ide stranou
Keď som na pláži, snažím sa
rýchlo nachytať bronz na
tvári
Takto si to válím, poďte
dámy, je čas ísť
Vrazíme do baru, nebuď
nervózna, bejby
Bez topánok, bez košele a aj
tak ma obsluhujú

Dievča, pozri na to telo (x3)
Makám na sebe
Dievča, pozri na to telo (x3)
Makám na sebe
Keď prídem na parket, tak sa
stane toto
Všetci sa zastavujú a
pozerajú na mňa
Cítim vášeň v nohaviciach a
nebojím sa to ukázať
Som sexy a viem to (x2)

Keď sa prechádzam, baby na
mňa pozerajú, ako keby som
lietal
Do rytmu si to vykračujem
ulicou v nových handrách La
Freak, yeah
Takto to válím, zvodné šaty,
neposlušné nohavice
Je to RedFoo s veľkým afrom
Všetci sa ako Bruce Lee bavia
v klube

Dievča, pozri na to telo (x3)
Makám na sebe
Dievča, pozri na to telo (x3)
Makám na sebe

Keď prídem na parket, tak sa
stane toto
Všetci sa zastavujú
a pozerajú na mňa
Cítim vášeň v nohaviciach
a nebojím sa to ukázať

Som sexy a viem to (x2)

Makám na sebe
Som sexy a viem to

Dievča, pozri na to telo (x3)
Makám na sebe
Dievča, pozri na to telo (x3)

Som sexy a viem to

Vrtieť, vrtieť, vrtieť, vrtieť,  
vrtieť, yeah (4x)

Pozriem sa na to (x2)

LMFAO: Som sexy, a viem to
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tvorba

Naša tvorba
DŽINa

Môj malý, dobrý, čierny psík,
správa sa ku mne ako nik.
Meno som jej dala Džina,
hryzie nás a je s ňou drina.
Granulky má na jedenie,
no počujem zas kňučanie.

MONIKA, 6. C
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Aj konzervu jej dávame,
keď chce duplu, ale nemáme.
Aj obojok na krku má,
krásu na krku jej dodáva.
Keď sa hráme vonku sami,
myslí, že je medzi psami.
Do roboty chodí s ockom,
domov beží ale skokom.
Lebo jej chýba mamička
a takto končí básnička.

Rebel

Rebel
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Miláčikovia

Nemecký ovčiak
Nemecký
ovčiak
je
pomerne mladé plemeno.
Hlavnú zásluhu na jeho
vzniku má rotmajster
Max von Stephanitz,
ktorému sa s pomocou
iných
chovateľov
podarilo
utvoriť
najčastejšie
chované plemeno
sveta.
Svojmu pánovi a jeho
rodine je nemecký ovčiak
veľmi oddaný a verný, celej
rodine je výborným priateľom.
Ku známym ľudom je taktiež
veľmi priateľský, k ľudom
cudzím však býva nedôverčivý.
Pri správnej výchove a dobrom
z o z n á m e n í nebývajú
problémy ani
s inými

domácimi zvieratami, ani
pri stretnutí s ostatnými
psami. V styku so psami
sa
prejavuje
jeho
hravosť, čo môže byť
použité v mnohých
odboroch ľudskej
činnosti. Plemeno
je
s
obľubou  
používané v policajnej
a vojenskej službe, tiež
ako pomocník hasičov
a
pyrotechnikov,
pri
vyhľadávaní drog a ďalších
látok a pri vyhľadávaní
a zachraňovaní zavalených ľudí.
V krajine svojho pôvodu sa
stále využíva aj na pasenie
stád. Bezpodmienečne vyžaduje
výcvik. Vzhľadom k vysokej
inteligencii
sa
tento
pes
veľmi dobre a pomerne ľahko
vychováva. Dobre, rýchle
a rád sa učí, jeho výchova
však musí byť dôsledná
a pes vyžaduje mnoho
pozornosti a času svojho
majiteľa, aby vyrástol na
slušného a dobre vychovaného
psa.

ANDREA, VI. C

20 Rebel

hudba

Ondřej Ládek - Xindl X
Poznáte kapelu s menom Xindl X?  Ak nie, nečudujem sa lebo
to nieje veľmi známa kapela. Práve preto som sa rozhodla
predstaviť vám ju.
Xindl X, vlastným menom
Ondrej Ladek, (* 16. augusta
1979, Praha) je český pesničkár
a scenárista.
Svoju prezývku Xindl X si Ondrej
Ladek požičal od jednej postavy
z filmu Woody Allena Hollywood
Ending.
Keď Xindl X na svojich
koncertoch nehrá sám na gitaru,
tak ho sprevádza jeho skupina
v zložení: Robert Švehla - bicie,
Filip Markes - saxofón, Filip
Havlíček - basgitara.
Medzi
jeho
najúspešnejšie
Xindl X zasahuje do viacerých pesničky patrí Anděl, s ktorou sa
hudobných štýlov - Hip-Hop dostal na prvé priečky mnohých
s folkom, jazz, blues ...
rebríčkov. Ďalej je to pesnička
Mamut, s ktorou zvíťazil v prvom
ročníku súťaže Česko hľadá
pesničku.
Ďalšie
populárne
pesničky
sú: Dyskrafik, Láska v hause
a Chemie. Vydali jeden album
s názvom Návod ke čtení manuálu.                    

Bibi VI.A

Rebel
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zo 6. C

Škrečok - Medvedík
Jedného dňa sme sa ja, Andrea
a náš spolužiak Dárius Gál rozhodli,
že do triedy donesieme malého
škrečka.
Škrečka doniesol Dárius, ktorý
škrečkovi
doniesol
potrebné
veci. Deň, v ktorý ho doniesol bol
najlepší na svete. Celý deň sme sa
s ním maznali. Niektoré pani
učiteľky sa hnevali, lebo kvôli nemu
sme sa nevedeli sústrediť.
Najviac to vadilo pani učiteľke
Kuttnerovej. V ten deň sme
škrečkovi vymysleli meno. Nazvali
sme ho Medvedík, lebo je tlstučký
ako medvedík.
Medvedík – škrečok je krásnej
bielo-hnedej farby. Oči má asi
najkrajšie aké som kedy u škrečkov
videla. Veľmi mi tento škrečok
pripomína  moje morské prasiatko,
ktoré som mala, keď som bola malá.
Prvý deň   ešte nemal klietku. Celý
deň trávil vo vedre alebo na poličke
posypanou pilinami.
Myslíme si, že prvý deň sa mu celkom
páčil. Keď sme s tým oboznámili
všetkých
kamarátov
z iných tried, celí žiarili
od radosti, že takého
nádherného
škrečka ešte
nevideli.
Po vyučovaní sme

to povedali aj pani upratovačke.
Ona   nám povedala, že ho môžeme
mať v triede, ak v triede budeme
mať poriadok. Sľúbili sme jej, že
v triede budeme mať poriadok.
Myslíte si, že sa aj tak stalo?
Pravdaže nie.
Piliny boli vysypané, aj pod lavicami.
V triede nám to vyzeralo ako
v chlieve. V ten deň nám triedna
pani učiteľka povedala, že na druhý
deň musí mať škrečok klietku,
lebo inak si ho Dárius musí zobrať
domov. V tom momente sme sa
začali dohadovať, kto ju donesie.
Na druhý deň doniesol klietku
Lukáš Šafár. Povedali sme to
našej triednej, ktorá povedala, že
škrečok v škole môže ostať.
Do klietky sme škrečkovi nasypali
piliny a žrádlo. Do napájadla sme
mu naliali čerstvú vodu. Keď sme
odchádzali z triednickej hodiny
domov, naša triedna nám povedala,
že cez víkend škrečok nemôže byť
v škole.
Viete, ako sme na to zareagovali?
Naša otázka znela: „Kedy ho
znova môžeme doniesť do
školy?“
Veľmi sme chceli počuť
odpoveď, ale tej sme sa
nedočkali...
MONIKA
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Výroky slávnych

Tlačítko Masaryk?
Akou prezývkou poctili Česi
prvého prezidenta Masaryka?
Tlačítko Masaryk b odpovedá
Tobi z 9.C.
V skutočnosti
Česi prezývali
Masaryka
„Tatíček
Masaryk“ ako
dôkaz
úcty
a
rešpektu,
ktorý mal.

počas francúzskej revolúcie.

Žiačka odpovedá zo štúrovcov
a ani za svet si nedokáže
spomenúť, kto je autorom
slovenskej hymny. Učiteľ sa
snaží byť nápomocný a pomôže
jej krstným menom, že to bol
Janko... a žiačka víťazoslávne
odpovie:
Hraško!!! b
V
skutočnosti
to bol Janko
Dominik zo 7.A odpovedá z učiva Matuška, ktorý
o vzniku Uhorska: Manželkou s rozprávkovou
prvého uhorského kráľa Štefana p o s t a v i č k o u
bola gazela b Štefan I. si za Janka Hraška
manželku
zobral
princeznú nemá nič spoločné.
Gizelu, čo však nevylučuje,
že možno mal rád aj gazely
P r v ý m
bDominik už asi bol mysľou na
z n á m y m
biológii.
kniežaťom na
Slovensku bol
Jessica, vysvetli, čo je to
Pipina, ktorý
gilotína. Nóó to bude tá vec na
sídlil v Nitre,
napravovanie ľudí b odpovedá
oboznámil
Jessica
z
8.C. Neborák,
s v o j i c h
čo skončil pod gilotínou už
spolužiakov
napravený nebol, nakoľko to bolo Samo zo 7.A. bTým kniežaťom
zariadenie na popravovanie ľudí bol v skutočnosti Pribina.

Výroky slávnych

Keď perlíme...

Rebel 23

Andrej zo 6.A  sa pokúša
vysvetliť, aký je to kočovný
národ. Ide na to logicky
a všetkých ohuruje svojím
tvrdením, že to je národ, ktorý
žije v kočoch b Kočovné národy
ešte žiadne koče nepoznali,
kočovníci boli pastieri, ktorí
nemali stále sídla a presúvali
Ako sa volá posvätná kniha
sa z miesta na miesto.
kresťanov?
Je
to
BIBI
b odpovedá Bibi zo 6.A V
skutočnosti je to Biblia, ale
čo už, keď sa niekto snaží
odpovedať čo najrýchlejšie a
navyše prvé tri písmenká sa aj
zhodujú b Takto sa dokáže
pomýliť aj víťazka okresného
kola dejepisnej olympiády, ktorá
samozrejme vedela, že tou
Logicky sa snažila vysvetliť posvätnou knihou je Biblia.
Bibi VI.A
podstatu bleskovej a zákopovej 
vojny aj žiačka 9. ročníka.
Zákopová – tá bude prebiehať
v zákopoch? Áno, odpovedá
učiteľ. No a blesková, tam budú
nad tými vojakmi neustále biť
hromy a blesky b Blesková vojna
bola opakom zákopovej, bol to
rýchly útok a presun vojsk.
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astro

Anatómia človeka
očami astrológie

Baran – svalnatá konštrukcia, Panna – stredná, štíhla postava.
silná stavba kostí, vysoká Váhy – pekná postava so štíhlymi
postava.
končatinami.
Býk – zavalitá nízka
Škorpión – postava
postava.
stredne veľká
až robustná,
ramenatá.

Blíženci
–
postava
normálnej veľkosti s pružnými
údmi.
Rak – tučná postava, stredne veľká a
ťažkopádna s nevyvinutými svalmi.
Lev – vysoká postava s vyvinutou
hornou časťou tela. Tento typ
človeka má sklony k tučnote hlavne
v staršom veku.

Strelec – urastená
postava, so sklonom k tučnote.
Kozorožec – chudá, vysoká,
nesúmerná a kostnatá postava.
Vodnár – stredne veľká a silná
postava.
Ryby – tučnejšia, mäsitá postava
s krátkymi končatinami.
Stellča, VI.A

Rebel
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Smotanový koláč
PRE  DVE  OSOBY  
POTREBUJEME:
2 smotany
1 balík piškót
1 jahodový alebo
kompót podľa chuti
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vrstvu smotany, do ktorej sme
zamiešali cukor, na smotanu
naukladáme kompót. Takto to
opakujeme až kým nádoba nie
je plná. Hotový koláč dáme do
chladničky a keď je stuhnutý,
môžeme ho začať podávať. Je
veľmi lahodný a osviežujúci.
POSTUP:
Pripravíme si menšiu nádobu. DOBRÚ CHUŤ!
Na spodok nádoby poukladáme
piškóty, na piškóty nalejeme
Marcelka, VI.C
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móda

Móda pre teba
Dlho som rozmýšľala, aký fashion článok
pre vás napísať. Moje konečné rozhodnutie padlo
na: “Obleč sa ako svoja obľúbená seriálová hviezda.“
Vybrala som tri obľúbené postavy a je už len na tebe, ktorej
štýl ti sadne najviac.

Ak by sa vyhlasovala anketa o najlepšie oblečenú seriálovú postavu,
bola by jasnou víťazkou . Jej štýl je dokonalým spojením elegancie
a šmrncu New Yorku . Bezkonkurenčná   ,,super drbna“   Blaire
Waldorf  alias Leighton Meester...

Rebel

móda
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Ďalšia postava je z úplne
iného súdka. Jej športovo
rockový štýl vás ihneď
chytí za srdce. Jej outfity
sú vhodné na každodenné
nosenie, ale aj  na oslavy,
vysvečenie  atď...
Očarujúca Nina Dobrev
známa
ako Elena
z Upírskych denníkov

Aj keď ju väčšinou vidíme ako sexi roztlieskavačku   s vypnutými
vlasmi, raz za čas nás očarí aj
v
normálnom
oblečení. Áno,
rozprávam o krásnej Dianna Agron
alá Quinn Fabray z Glee.  Jej veľmi
jednoduchý   dievčenský štýl si
obľúbi každá z vás.   Základom sú
šaty, svetríky, baleríny a doplnky
podľa vlastnej fantázie (: Chris (:
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vtipy

Zasmejte sa!
- Ocko, vieš sa podpísať aj
potme?
- Jasné.
- Aj do žiackej knižky?

- A prečo Jožko? - nedá to
jeho matke.
- Lebo tak som to dnes napísal
v písomke.

Na hodine slovenčiny. Deti
majú písať sloh na tému „Som
riaditeľom veľkej firmy“.
Zatiaľ, čo všetky deti píšu,
Jožko spokojne sedí za stolom
a obzerá sa po triede.
- Jožko, prečo nepíšeš? pýta sa pani učiteľka.
- No dovoľte?! Čakám na
sekretárku!

Bráni sa žiak pri tabuli:
- Veď som ten trojuholník
ABCD narysoval správne!

- Janko, poďme sa hrať na
školu.
- Dobre, ale ja budem chýbať.

Na hodine dejepisu:
- Čo bolo po smrti Karola
Veľkého, žiaci?
- Prosím, pohreb.
Učiteľ sa pýta žiaka:
- Čo sú to múmie?
- Sušení Egypťania!

Na hodine chémie.
- Ak sa nám tento pokus
nevydarí, všetci vyletíme do
vzduchu. A teraz pristúpte
bližšie.

Učiteľka nadáva žiakom:
- Ak sa z matematiky
nezlepšíte, prisahám, že vás
nechám 80% prepadnúť!
Zo zadnej lavice sa ozve
smiech: - Cha cha, veď toľko
nás tu ani nie je.

- Čo by som dal za to, keby
bol Paríž hlavným mestom
Talianska... - hundre si celé
poobedie Jožko.

- Prečo môj syn dostal zo
zemepisu päťku?
- Lebo hľadal Rimavskú
Sobotu v kalendári!

Rebel vedeli ste, že...
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Patrón zamilovaných

Sviatok sv. Valentína je 14. februára. Deň svätého Valentína
- patróna zamilovaných - patrí k najobľúbenejším sviatkom.
Viete, kto to vlastne bol? Valentín je už dávno za nami, ale my
vám povieme, prečo si ho každý rok pripomíname.
Je
sviatkom
všetkých
zamilovaných a slávi sa už
niekoľko desaťročí v rôznych
kútoch sveta.
Jedna z legiend vraví, že
sv. Valentín bol kňaz žijúci
v Ríme v 3. storočí. V tom čase
vládol cisár Claudius II, ktorý bol
známy svojimi túžbami a krutými
vojnovými výpravami. Napadlo
mu, že ženatí muži sú slabšími
vojakmi, pretože sa musia starať
o svoje rodiny, a tak zakázal
v krajine manželstvo.

Sv. Valentín však napriek zákazu
ďalej zasnuboval a oddával
zamilované páry. Keď sa to
cisár dozvedel, za jeho snahu
spájať životy zamilovaných
sviatosťou celoživotnej lásky ho
dal popraviť.
Mali by ste otvoriť vaše srdcia
viac než inokedy, aby do nich
mohla prísť láska. V tento deň
by ste nemali zabudnúť na vaše
polovičky.
Mišulienka
a Sisi, VIII.A
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RELAX

Niečo na oddych
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).
RM

Vydavateľ: Novinársky krúžok
Vedúca krúžku: Eva Belaňová
ĎAKUJEME pani zástupkyni a všetkým učiteľom, ktorí nám pomáhajú pri tvorbe
a vydávaní nášho rebelského časopisu, tiež sa chceme poďakovať všetkým „nečlenom“
za príspevky do tohto čísla.

Veselú
Veľkú noc
Rebel
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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 žiaka.............................. Podpis učiteľa......................
marec, apríl
Chceli by ste aj vy prispieť do čísla vaším článkom? Napíšte
nám: redakcia.mostnacik@gmail.com

