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Ahojte!	
V	tomto	školskom	roku	sme	si	pre	vás	pripravili	posledné	číslo	nášho	
časopisu.	 Vysvedčenie	 a	 aj	 prázdniny	 sú	 už	 veľmi	 blízko.	 Tešíte	
sa?
Neviete,	kam	máte	ísť	cez	prázdniny?	V	tomto	čísle	sa	to	dozviete,	
len	listujte	ďalej.
Pripravili	sme	si	pre	vás	aj	egyptské	horoskopy.	Ďalej	tu	pre	vás	
máme	informácie	o	Dni	médií,	vtipy,	STYLE,	deviataci	sa	pochvália	
svojím	výletom	do	Londýna	a	nájdete	tu	mnoho	ďalších	zaujímavých	
tém.
A	ešte	na	koniec	vám	prajeme	príjemné	prežitie	prázdnin.
 � Redakčná�Rada
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Letné prázdniny
Naša tvorba

O�chvíľu�prídu�prázdniny
začnú�sa�robiť�voloviny

srandu�si�spravíme�
aj�sa�zabavíme�

na�školu�zabudneme
prázdniny�si�užijeme

nikdy�by�nemali�skončiť
chceme�si�celý�život�užiť
chceme�si�dovolenky�užiť

naučiť�sa�na�vlnách�surfovať
zažijeme�radovanie�
naokolo�vadíš�šťastie

koniec�prázdnin�smutne�znie
ale�škola�smutnejšie�
prázdniny�sme�si�užili�

�už�aj�skončili

Michal�BednáRik,�5.a
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V	 utorok	 24.	 4.	 2012	 sme	 sa	
my	 –	 žiaci	 2.	 stupňa,	 stretli	 na	
parkovisku	pri	kine	Mier.	
O	 8:00	 hod.	 sme	 opustili	
Nové	 zámky	 a	 vyrazili	 sme	
do	 bratislavy	 do	 Slovenského	
národného	 divadla.	 Ani	 sme	
sa	 nenazdali	 a	 už	 sme	 boli	 na	
mieste.	Vystúpili	sme	z	autobusu	
a	hľadali	vchod	do	divadla.	Tam	
sme	si	odložili	tašky	a	kabáty	a	

namierili	sme	si	to	rovno	do	sály	
divadla.	
keď	 sme	 sa	 usadili,	 začalo	 sa	
predstavenie	s	názvom	Popolvár.	
Predstavenie	 nás	 veľmi	 zaujalo	
a	 hercom	 sme	 to	 dali	 najavo	
hlasným	potleskom.	
Po	predstavení	sme	sa	presunuli	
pred	 divadlo,	 kde	 sme	 mali	
rozchod.	Všetci	sme	sa	išli	hneď	

najesť	 do	 McDonaldu	 a	 ďalej	
nakupovali	 v	 obchodnom	 dome	
Eurovea.	
O	14:15	hod.	sme	sa	všetci	stretli	
a	 vyrazili	 domov.	 Myslím,	 že	
hovorím	za	všetkých,	keď	poviem,	
že	tento	deň	sa	nám	veľmi	páčil	
a	radi	by	sme	si	ho	zopakovali	aj	
na	budúci	rok. SIMI

Najväčší na svete
Tanečný� muzikál� Popolvár� sme� si� pozreli� v� Bratislave� v� réžii�
Jána�Ďurovčíka,�Ľubomíra�Feldeka�a�antona�Popoviča.
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ani�neviem,�ako�začať.�ako�všetci�viete,�som�
deviatačka� a� pomaly� sa� nám� blíži� koniec� roka.�
Vyzerá�to�tak,�že�toto�je�môj�posledný�článok.�Slzy�sa�mi�tlačia�do�očí�
keďže�som�príliš�citlivá.�nelúčim�sa�len�s�vami,�ale�aj�s�touto�skvelou�
prácou�redaktorky�nášho�milovaného�Rebela...��Verím,�že�sa�vám�moje�
články�páčili,�že�ste�sa�niečo�nové�o�móde,�hudbe,�ale�aj�o�našej�školy�
dozvedeli.�dúfam,�že�časopis�bude�naďalej�pokračovať�a�na�budúci�
rok�si�budem�môcť�prečítať�kvalitné�články.�S�láskou�vaša�chris�(:

Na	 záver	 Vám	 prinášam	 najnovšie	 trendy	 priamo	 z	 Londýna	 (:																						
inšpirujte	sa	Londýnčanmi,	stojí	to	zato.	A	nezabudnite	na	hlavné	pravidlo	
tohto	štýlu:	narodil�si�sa�ako�originál,�tak�nezomri�ako�kópia.	byť	sám	
sebou	je	teraz	trendy	;)

Móda z Londýna
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Móda z Londýna
Nielen	Angličania,	ale	aj	turisti	sa	skvele	obliekajú.
Ani	Slovenky	sa	nenechali	zahanbiť.

Na	týchto	nemeckých	fešákov	sme	natrafili	na	Stonehegne.	
No	nemajú	peckocý	štýl	?!

A,	samozrejme,	nemohli	sme	vynechať	nákupné	šialenstvo	v	Londýne.	
Vrelo	odporúčam	chaotický	raj	na	zemi	s	názvom	PRiMARk.	
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Letné osvieženie
Uvažovali�ste�už�nad�tým,�
že�si�vyrobíte�vlastnú�
zmrzlinu,�ale�nevedeli�ste�
do�nej�prísady?�ak�áno,�
prinášam�vám�postup�spolu�s�
ingredienciami.�:d�

POTReBUJeMe:�
5	dl	mlieka,	150	g	kryštálového	
cukru,	10	g	maizeny,	1	žĺtok,	
50	g	čokolády.

akO�na�TO:
Do	3	dl	mlieka	si	dáme	kryštálový	
cukor	a	privedieme	do	varu.	
V	 ostatnom	 mlieku	 rozmiešame	
maizenu,	 žĺtok	 a	 zmäknutú	
čokoládu,	 prilejeme	 k	 vriacemu	

mlieku	 a	 za	 stáleho	 miešania	
chvíľu	povaríme.	
zhustnutý	 krém	 necháme	
vychladnúť,	 vložíme	 do	
mrazničky	 a	 necháme	 zmraziť.	
Môžeme	ju	podávať	v	pohári,	ale	
aj	v	kornútkoch.

dOBRÚ�chUŤ!
BiBi,�Vi.�a
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Letné prázdniny

Môžete	 ísť	 napríklad	 na	
dovolenku	 do	 Chorvátska,	 kde	
je	 nádherná	 príroda	 a	 dá	 sa	
tam	 zohnať	 skvelý	 apartmán	
za	 prijateľnú	 cenu.Nájdete	 ho	
už	 po	 ceste,	 lebo	 na	 krajnici	
stoja	 ľudia,	 ktorí	 ponúkajú	
apartmány.	 V	 Chorvátsku	 majú	
veľmi	 pekné	 pláže,	 ktoré	 majú	
jednu	 nevýhodu	 -	 na	 obed	 sú	
preplnené	ľuďmi.	Super	vec	je,	

že	sa	kúpete	v	Jadranskom	mori,	
ale	najlepší	 	je	západ	slnka.	Je	
to	najkrajší	západ	slnka	-	mám	s	
tým	osobné	skúsenosti.	
To	 najlepšie	 na	 koniec:	 ak	

spracujete	 rodičov,	 môžete	
tam	ísť	pokojne	autom.	
A	 ak	 by	 ste	 chceli	 dovolenku	

na	Slovenku,	 v	 tom	 vám	 poradí	
Stella	 vo	 svojom	článku	Hrady	
a	zámky.� Michal�BednáRik

Určite� sa� všetci� tešíte� na� letné� prázdniny.� letné� prázdniny�
si�môžete�užiť�rôzne:�dovolenka�v�cudzích�krajinách,�túra�na�
Slovensku...�Ja�vám�ponúkam�pár�tipov,�ako�sa�cez�prázdniny�
nenudiť.�Ostáva�už�iba�prehovoriť�rodičov.�
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Školský deň Zeme

Mali	 sme	 veľmi	 pestrý	 program,	
plátali	 sme	ozónovú	dieru,	 išli	 sme	
po	 náučnom	 chodníčku	 a	mali	 sme	
pred	 školou	 stánky	 s	 aktivitami,	
napr.	delenie	lesov	podľa	toho	aké	
sú,	 a	 delenie	 zvierat	 do	 lesov	 k	
akým	 patria,	 pomenovať	 stromy	 a	
priradiť	 k	 nim	 plody,	 aké	
lesy	 sa	 nachádzajú	
v	 pohoriach	 a	
pár	 otázok	 z	
geografie	 o	
Slovensku.
Ešte	 sme	
si	mali	dať	
l a texovú	
rukavicu,	
namočiť	si	
ju	 buď	 do	
žltej	alebo	
oranžovej	
f a r b y ,	
otlačiť	ruku	o	
papier	 a	 z	 toho	
boli,	 samozrejme,	
slniečka	 do	 našich	
tried.

Po	škole	sa	niektorí	žiaci	zúčastnili	
akcie	 pred	 kinom	 Mier.	 Mali	 sme	
tam	 nástenky	 s	 našimi	 výtvormi,	
plagátmi,	makety	jari,	 leta,	jesene	
a	zimy	a	tiež	korytnačku	a	rybičku.	
So	 svojimi	 výtvormi	 sa	 zúčastnili	
aj	 iné	 školy.	 Dievčatá	 si	 mohli	

kúpiť	 náušnice	 vyrobené	
z	 autobusových	

c e s t o v n ý c h	
lístkov.	 Prišiel	
sa	 pozrieť	 aj	
pán	 primátor	
N o v ý c h	
zámkov.
P o t o m	
sme	 sadili	
s t r o m y .	
k a ž d á	
škola	 mala	
svoj	strom.	

Na	 záver	
jedna	 dôležitá	

veta:
 

aj�ZŠ�Mostná�chce�pomáhať�našej�Zemi,�preto�sme�dňa�27.4.�
sme�mali�školský�deň�Zeme.�deň�Zeme�je�22.4.,�ale�v�nedeľu�
do�školy�nechodíme.�

STellča,�Vi.a
POMáhaJMe�naŠeJ�ZeMi!
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Zisti, aký máš style!
Reggae:je	hudobný	žáner,	ktorý	
vznikol	 na	 Jamajke	 v	 60.	 rokoch	
minulého	storočia.	Napriek	tomu,	
že	sa	niekedy	používa	na	označenie	
širšieho	spektra	jamajskej	hudby,	
slovo	 reggae	 pôvodne	 označovalo	
jasne	 vyhranený	 hudobný	 štýl,	
ktorý	 vznikol	 ako	 následovnik	
skaa	 najmä	 rocksteday.	Milovníci	
reggae	 určite	 poznajú	 reggea	
majstrov	 ako:	 bob	 Marley,	 The	
Morwells,	black	uhuru,	Peter	Thos	
a	 mnoho	 iných.	 Tí,	 čo	 obľubujú	
tento	 štýl,	 určite	majú	 v	 šatníku	
základné	 farby	 rastafariánov,	
teda	 červenú,	 žltú	 a	 zelenú.	
Prívesky	so	znakom	marihuany	sú	
samozrejmosťou.

ROck:�Tento	hudobný	štýl	vznikol	
v	uSA	v	40.	–	50.	rokoch	minulého	
storočia.	Rock	sa	hrá	na	elektrickej	
gitare,	 basovej	 gitare	 a	 bubnoch.	
Vyznačuje	 sa	 strhujúcim	 spevom	
a	 silným	 rytmom.	 Najznámejšie	
zahraničné	rockové	kapely	sú:	The	
killers,	 legenda	 Anglicka	 beatles	
a	 nesmiem	 zabudnúť	 na	 velikánov	
ako:	 REd	 Hot	 Chilli	 Peppers,	
Guns	 n	 Roses,	 Rolling	 Stones	 a,	
samozrejme,	 Qeen.	 Slovenskí	
fanúšikovia	 určite	 poznajú:	 zoči	
Voči,	Horkýže	Slíže,	Horskú	chatu,	
Hex	a	iné	kafé.	Rockeri	sa	vyznačujú	

čiernou	farbou	(podobne	ako	aj	iné	
tvrdé	štýly),	vybíjanými	doplnkami,	
tetovaniami	(tým	nemyslím,	aby	ste	
sa	dali	tetovať),	tričkami	s	potlačou	
kapiel	 a	 rôznych	symbolov.	Oznam	
pre	 milovníkov	 Gunes	 n	 Roses!!!	
Tento	 rok	 v	 júli	 bude	 ich	 koncert	
na	Slovensku.

dUBSTeP:	 Ponorte	 sa	 s	 nami	 do	
hlbín	 oceána	 elektronickej	 hudby	
a	 vylovte	 si	 svoju	 vlastnú	 vzorku	
exotických	 skladieb,	 ktoré	 na	 vás	
zapôsobia.	Dubstep	je	elektronický	
hudobný	 žáner,	 ktorého	 počiatky	
sú	datované	niekedy	pred	prelomom	
milénií	 v	 mestských	 štvrtiach	
Londýna.	Vznikol	fúziou	žánru	dub	–	
v	podstate	reggae	s	elektronickým	
beatom,	 veľmi	 chilloutová	 hudba	
a	 slovíčko	 step	 pochádza	 zo	
žánru	 2-step	 garage	 –	 akýsi	
experimentálny	 priestor	 miešania	
prvkov	 žánrov	 dub,	 house	 a	 drum	
and	bass	(DNb).	
Momentálne	sa	dubstep	uberá	viac-
menej	smerom	k	tvrdej	elektronickej	
hudbe,	 vysoko	 experimentálnej,	 s	
použitím	 basových	 liniek	 a	 hlavne	
charakteristického	zvuku,	ktorý	sa	
volá	wobbling.	Takto	ho	prezentuje	
aj	 v	 súčasnosti	 najznámejší	
dubstepový	producent	Skrillex.	
� BiBi,�6.�a

10 STYLE
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V koho si moci?
egyptský horoskop

amon� Ra:� 30.1	 –	 1.3,	 bol	
bohom	 vzduchu	 a	 dychu	 a	
sú	 mu	 pripisované	 veštecké	
schopnosti.	 Egypťania	 verili,	
že	 narodiť	 sa	 v	 tomto	 období	
je	 výzvou	 a	 príležitosťou	 k	
veľkému	 šťastiu.	 Títo	 ľudia	
oplývajú	silou,	energiou,	zdravím	
a	 žijú	 budúcnosťou.	 Sú	 veľmi	
inteligentní,	originálni	a	poznatky	
či	iné	zručnosti	získavajú	veľmi	
jednoducho.

Mut:	 2.3	 –	 3.4,	 bola	 bohyňa	
manželstva,	ktorú	však	nechceli	
prijať	 do	 pantenónu.	 Títo	
ľudia	 sú	 obdarení	 osobným	
kúzlom,	 bystrosťou	 a	 dokážu	
rýchlo	 chápať	 podstatné	 v	

medziľudských	 vzťahoch.	 Vždy	
vedia	 veľmi	 dobre	 uplatniť	
všetko,	čo	sa	naučili.	Do	vienka	
tiež	 dostali	 predvídavosť,	
intuíciu	a	príťažlivosť.

eset:	 4.4.	 –	 6.5,	 bola	 bohyňou	
domáceho	 krbu,	 ale	 je	 tiež	
spájaná	s	láskou.	Ľudia	narodení	
v	tomto	období	sú	mnohostranne	
nadaní	 a	 charakterizuje	 ich	
pokojná	a	trpezlivá	povaha.	Majú	
v	sebe	hlbokú	silu	a	vôľu.	Vážia	si	
pokojného,	 istého	okolia	a	 lipnú	
na	 minulosti.	 Sú	 to	 prirodzene	
veselí,	 vtipní	 a	 spoločenskí	
ľudia.

horus:	7.5	–	8.6,	Ľudia,	ktorí	

čudný�názov?�Ja�viem.�ale�písať�som�chcela�o�inom.�čo�hovoríte�
na�egyptský�horoskop?�ak�vás�to�zaujíma,�čítajte.�egypťania�
považovali�astronómiu�a�rôzne�iné�vedy�ako�dar�od�bohov.�Preto�
ako�znak�úcty�k�bohom�pri�vytváraní�horoskopu�dali�11�znamení�
podľa� ich� najváženejších,� ale� aj� veľmi� rozdielnych� (hlavne�
povahami),�bohov.�chcete�sa�dozvedieť,�ktorý�boh�vládne�práve�
vám?�neostáva�vám�nič�iné,�len�si�pozrieť�svoj�dátum�narodenia�
(ak�ho�náhodou�neviete,�lebo�už�aj�takých�som�stretla)�a�nad�
ním�bude�napísané�meno�boha.



Rebel12 ASTRO

V koho si moci?

sa	 narodili	 v	 znamení	 tohto	
slnečného	 boha,	 majú	 vrodenú	
snahu	uplatniť	sa,	byť	stredom	
záujmu	a	sebarealizácie.	bývajú	
vynaliezaví,	 zvedaví,	 energickí	
a	obratní.	ich	chybou	je,	že	sa	
málokedy	zamyslia	nad	situáciou,	
než	 sa	 do	 niečoho	 pustia.	 V	
láske	 sú	 veľmi	 vynaliezaví,	 no	
sprevádza	ich	nestálosť.

geb:� 9.6	 –	 12.7,	 Tento	
egyptský	boh	zeme	symbolizuje	
materstvo,	bdie	nad	plodnosťou,	
pôrodmi,	 úrodou	 a	 žatvou.	
Nositelia	 tohto	 egyptského	
boha	 sú	 spoľahliví,	 svedomití,	
zdržanliví	 a	 rezervovaní.	 Sú	 to	
romantickí,	 pokojní,	 skromní	 a	
trpezliví	jedinci,	ktorí	bytostne	
túžia	po	harmonickom	živote,	ale	
v	útrobách	duše	sú	pesimistami.	
Títo	 ľudia	 by	 sa	 mali	 naučiť	
žiť	viac	v	realite	ako	vo	svojich	
vysnených	predstavách.

Napriek	tomu,	že	patria	 skôr	k	
nepriebojnému	a	nesmelému	typu	
človeka,	 sú	 veľmi	 inteligentní	 a	
dostatočne	múdri.

Sechmet:�13.7	–	14.	8,	Sechmet	
(„Mocná“)	 je	 hrozivá	 levia	
bohyňa,	 strážkyňa	 pekla	 a	
spravodlivosti.	 Ľudia	 narodení	
v	 znamení	 tejto	 bohyne	 majú	
skvelé	 pozorovacie	 schopnosti	
a	 vyvinutý	 telepatický	 zmysel.	
Charakterizuje	 ich	 taktiež	
silná	 vôľa,	 vitalita,	 vytrvalosť,	
veľkorysosť	 a	 tvorivosť.	 Títo	
ľudia	 zvyčajne	 o	 sebe	 nemajú	
žiadne	 pochybnosti,	 pretože	
dôverujú	 svojim	 schopnostiam	
a	kvalitám.	ich	nedostatkom	je	
málo	zhovievavosti,	fanfarónstvo	
a	 prílišná	 autoritatívnosť.	 Radi	
ovládajú	druhých,	a	to	v	zmysle	
materiálnom	aj	duchovnom.
Pokračovanie�v�budúcom�čísle.
 BiBi�Vi.a�:d
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Pohodáááá
Pôvod:Teplice,	Česká	republika
Žáner(-re):	 Hard	 rock,	 Rock,	
Thrash	metal
Pôsobenie:1984-súčasnosť	
Webstránka:	www.kabat.cz
členovia�skupiny:�
Josef	Vojtek
Tomáš	krulich
Milan	Špalek
Radek	Hurčík
Ota	Váňa

zo	 začiatku	 skupina	 fungovala	
len	 v	 Tepliciach	 a	 okolí	 ako	
lokálna	 rocková	 kapela.	
zlomovým	 bodom	 pre	 ďalší	
vývoj	 bol	 rok	 1991,	 keď	 vyšiel	

ich	prvý	radový	štúdiový	album	
s	 názvom	Má	 ji	 motorovou	 a	 v	
roku	 1992	album	z	 vystúpení	 s	
názvom	Živě.
•�Má�jí�motorovou��������
•�Živě!�
•�děvky�ty�to�znaj�
•�colorado�
•�Země�plná�trpaslíků�
•�čert�na�koze�jel�
•�Megahu�
•�go�satane�go�
•�Suma�Sumárum�
•�dole�v�dole
•�corrida�
•�Banditi�di�Praga�
� BiBi�Vi.a�:d
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Popravená Antoinetta

Projektu	sa	zúčastnili	žiaci	6.-9.	
ročníka,	 ktorí	 boli	 oblečení	 v	
dobových	 kostýmoch.	 Triedy	
vybrané	organizátormi	projektu	
–	 pani	 učiteľkou	 belaňovou	 a	
pánom	 učiteľom	 Černákom	mali	
možnosť	vidieť	toto	
predstavenie.	 A	 čo	
sa	 tam	 dozvedeli?	
Vrátili	 sa	 časom	
do	 starovekého	
Egypta,	 Gutemberg	
im	 porozprával	 o	
vzniku	 kníhtlače,	
videli	 popravu	
Márie	 Antoanetty	
a	jej	manžela	kráľa	
Ľudovíta	 XVi.	
počas	 Francúzskej	
revolúcie,	 navštívili	
b r a t i s l a v s k é	
lýceum,	 kde	 učil		
Ľudovít	 Štúr	 a	 skončili	 pri	 2.	
svetovej	 vojne	 a	 komunizme.	
Hovorené	slovo	striedali	scénky.	
Naše	 deviatačky	 sa	 na	 chvílu	
stali	 novinárkami	 a	 v	mestskom	
archíve	našli	aj	noviny	z	obdobia	

2.	svetovej	vojny	ako	Gardista	a	
Slovák,	ktoré	oslavovali	Hitlera.
Chcete	počuť		nejaké	pikošky?
Tu	 sú:	 Mojej	 kamarátke	 počas	
predstavenie	 vyletel	 opasok,	
ktorý	jej	držal	šaty	(nie,	nespadli	

jej).		V	tom	momente	
sme	sa	začali	smiať	
a	 nevedeli	 sme	
dopovedať	 text.	
Trápne	bolo,	že	sme	
sa	smiali	jediné.	Ani	
cez	prestávky	nuda	
nebola.	
Môj	 kamarát	
Samo	 núkal	 skoro	
všetkých	 (aj	 pána	
učiteľa)	 koláčom,	
čo	 sám	 piekol,	 so	
slovami:	 „Dajte	 si,	
musíte	 pribrať,	
veď	ste	všetci	takí	

chudí.“	 Ale	 musím	 povedať,	 že	
ten	koláč	bol	fakt	super.
z	 toho	 dňa	 nám	 zostali	 pekné	
spomienky	.	Takéto	projekty	by	
sa	mohli	konať	častejšie.	  
� BiBi�Vi.a

dňa�10.5.�sa�v�rámci�dňa�médií�konala�na�našej�škole�prezentácia�
projektov�zaoberajúcimi�sa�médiami�a�ich�vplyvom�na�život�ľudí�.
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Anglicko	 aj	 Londýn	 samotný	 nás	
očaril	 svojou	 krásou,	 spôsobom	
života,	 neutíchajúcou	 energiou,	
ktorá	 nás	 napĺňa	 ešte	 aj	 teraz.	
London	 Eye,	 Tower	 bridge,	 big	
ben,	 Chelsea	 štadión,	 Oxford	
Street,	 ale	 aj	 Stonehenge	 a	
Canterburry,	 miesta,	 ktoré	 musia	
zaujať	každého.	Mesto	Londýn	je	v	
neustálom	pohybe.	Tucty	turistov	na	
každom	kroku.	Ľudia	všetkých	rás,	
národností	a	vierovyznaní	pobehujú	
ako	 splašení	 okolo	 londýnskych	
pamiatok.	 Naopak,	 anglický	 vidiek	
očarí	pokojom,	nádhernou	prírodou	
a	architektúrou.	My	sme	sa	zaľúbili	
do	malých	obchodíkov	so	suvenírmi	a	
s	veľmi	príjemnou	obsluhou.	boli	sme	
obdarené	nespočetným	množstvom	
úsmevov	a	komplimentov.

k	 príjemne	 prežitému	 výletu	

prispelo	 aj	 to,	 že	 sme	 boli	 skvelý	
kolektív.	Všade,	kde	sme	sa	objavili,	
bolo	 počuť	 smiech	 a	 hlavne	 spev.	
Nossa,	nossa,	Assim	você	me	mata,	
Ai	 se	 eu	 te	 pego,	 Ai	 ai	 se	 eu	 te	
pego,	 sa	 ozývalo	 na	 každom	 rohu.	
V	meste,	v	ubytovni	aj	v	autobuse,	
kde	sa	k	nám	pridali	aj	šoféri.	Mali	
sme	 najlepšieho	 delegáta,	 akého	
si	 len	 viete	 predstaviť,	 vybavil	
takmer	aj	nemožné,	bol	veľmi	milý,	
sympatický,	 ústretový	 a	 vždy	 nás	
informoval		o	hokeji	:D	

Nakoniec	 patrí	 obrovská	 vďaka	
pani	 uč.	 belaňovej	 a	 pánovi	 uč.	
Černákovi,	 ktorí	 výlet	 nielen	
organizovali,	 ale	 na	 pár	 dní	 sa	
premenili	 na	 našich	 anjelov	
strážnych.	 Ďakujeme	 za	 najlepší	
výlet	(:
� kaTka�&�chRiS��(:

Už�pol�roka�sme�netrpezlivo�čakali�na�deň�odchodu�do�anglicka.�
aj�keď�bola�cesta�vyčerpávajúca,�stála�zato.�

LONDÝN 2012
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1.	 Najmenší	 cicavec	 na	 svete,	
netopier	 thajský,	 váži	 iba	 2	
gramy.	 Je	 teda	 ľahší	 ako	 euro	
cent.
2.�Ďateľ�udrie�do�stromu�20-
krát�za�sekundu.
3.	Pri	jednom	skoku	blcha	prekoná	
30	cm	 –	 to	 je	200–násobok	 jej	
dĺžky.	 Je	 to,	 akoby	 človek	
skočil	 3	 kilometre	 a	 600	
metrov.
4.�V�ľudskom�tele�sa�
nachádza� okolo� 600�
svalov.� húsenica� ich�
má�ale�viac.
5.	 Pri	 spánku	 každú	
hodinu	 schudneš	 42	
gramov.
6.� S� otvorenými� očami�
nedokážeš� kýchnuť.�
To� dokáže� len� chuck�
noriss.�
7.	 Mesiac	 sa	 každý	 rok	
vzdiali	od	zeme	3	cm.
8.� keby� si� vložil� Saturn� do�
veľkého�bazéna,�plával�by.�Má�
totiž�nižšiu�hustotu�ako�voda.
9.	 z	 kameňov	 Veľkej	 pyramídy	
v	Egypte	by	sa	dal	postaviť	múr	
okolo	 celého	 Francúzska,	 ktorý	
by	bol	vysoký	1	meter.

10.�V�roku�2273.�pred�naším�
letopočtom� Pepin� ii.� ako�
šesťročný� zasadol� na� trón� a�
stal� sa� egyptským� faraónom.�
Vládol� 94� rokov,� kým� ako�
storočný�nezomrel.
11.	V	2.	Svetovej	vojne	zomrelo	

asi	 13	 miliónov	 ruských	
vojakov,	 teda	 viac	 ako	
všetkých	 ostatných	
krajín	 spolu.	 Vyše	
milióna	ich	padlo	iba	v	
bitke	o	Stalingrad.
12.�Staroveká�indická�

báseň� Mahábhárata�
je� štyrikrát� dlhšia� ako�
Biblia.
13.	 V	 roku	 1991	 po	

skončení	opery	Otello,	
v	 ktorej	 účinkoval	
Placido	 Domingo,	
obecenstvo	 tlieskalo	

1	hodinu	a	20	minút.
14.� na� stredovekých� súdoch�
súdili�aj�zvieratá.�Raz�usvedčili�
roj� koníkov� sťahovavých� za�
protizákonné�zožratie�úrody.
15.	 Angličtina	 sa	 pýši	 asi	 
500	000	slovami,	zatiaľ	čo	nemčina	
ich	má	185	000	a	francúzština	iba	
100	000.� BiBi�Vi.a

Viete, že...
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Hrady a zámky

Bratislavský�hrad
Na	 skalnom	 výbežku	 Malých	
karpát,	 nad	 riekou	 Dunaj	 sa	 týči	
majestátny	 hrad,	 ktorý	 výrazne	
dotvára	 panorámu	 hlavného	
mesta	 Slovenska,	 bratislavy.	 Je	
to	 bratislavský	 hrad,	 ktorý	 je	
postavený	 na	 starom	 slovanskom	
hradisku	z	9.storočia.																					

Zvolenský�hrad
zvolenský	hrad	je	národná	kultúrna	
pamiatka,	 ktorá	 sa	 nachádza	 v	
centre	mesta	zvolen.	bol	vybudovaný	
ako	gotický	poľovnícky	zámok.				

Bojnický�zámok
bojnický	hrad	je	romantický	zámok	
s	 čiastočne	 ponechaným	 pôvodne	
gotickým	a	renesančným	základom	
hradu.	Nachádza	sa	v	trenčianskom	
kraji.				

Beckovský�hrad
beckovský	hrad	(blundus,	bolondos)	
je	rekonštruovaná	zrúcanina	hradu	
na	 strmom,	 70	 metrov	 vysokom	
brale	nad	mestečkom	beckov.		
 STellča,�Vi.a

neviete,� čo� máte� robiť� cez� víkend� alebo� cez� prázdniny?� aj� na�
Slovensku� je�veľa�miest,�ktoré�môžete�navštíviť.�Pripravila� som�si�
pre�vás�výber�hradov�a�zámkov.



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.	

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

Niečo na oddych
Sudoku�je�hra�-�hlavolam,�ktorý�len�tak�neodložíte.�Jednoduché�
pravidlá�a�pritom�vám�lúštenie�určite�dá�zabrať.

18 RELAX Rebel
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určite	sa	ti	už	aspoň	raz	stalo,	že	si	sa	zabudol	pripraviť	na	hodinu.	
Ak	sa	ti	to	občas	stane,	pomôže	ti	len	

ReBelSkÉ�ospravedlnenie!�
ako�to�funguje?�
Ty	sa	nenaučíš	na	nejaký	predmet.
Dáš	pani	učiteľke	REbELSkÉ	OSPRAVEDLNENiE,	keď	ťa	vyvolá	
odpovedať,	a	môžeš	si	ísť	sadnúť	bez	pätorky.
POZOR!
ReBelSkÉ�OSPRaVedlnenie�neSMieŠ:
-	použiť	viackrát	po	sebe,
-	oxeroxovať	(ani	inak	sfalšovať),
-	POuŽiŤ	PRi	PíSOMkE!

ReBelSkÉ�OSPRaVedlnenie
Vážený	pán	učiteľ,	pani	učiteľka!
Prepáčte,	ale	nie	som	pripravený/á	

na	túto	vyučovaciu	hodinu,	
preto	Vás	prosím,	aby	ste	ma	vyskúšali	inokedy.

ĎakUJeM�!!!
Dátum.......................................	Predmet.................................
Meno	žiaka..............................	Podpis	učiteľa......................

SEPTEMbER,	OkTóbER	2012

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

NA	záVER


