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Milí čitatelia,

blíži sa koniec roka 2010. Okrem očakávaných vianočných 
prázdnin, darčekov a prianí do roku 2011, je tu aj čas na zamys-
lenie sa nad práve končiacim rokom. Rok 2010 sa nezmazateľne 
zapíše do histórie Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej. 
Je to rok, kedy si škola a s ňou aj žiaci a učitelia pripomenuli 30 
rokov od jej založenia. Práve v roku 1980 sa začali písať deji-
ny našej vzdelávacej inštitúcie.  V septembri 1980 sa prvýkrát 
otvorili brány našej školy, a žiaci, ktorí do nej ako prví vkročili 
už majú svoje deti, ktoré mnohé z nich taktiež navštevovali  našu 
školu. Za 30 rokov škola vychovala niekoľko tisíc absolventov, 
mnohí z nich dosiahli vo svojom odbore významné postavenie. O ich výchovu i 
pohodlie sa staralo niekoľko desiatok pedagógov i prevádzkových pracovníkov , 
za čo im patrí obrovská vďaka. No v roku 2010 nie len spomíname , ale mali sme v 
septembri obrovské šťastie, že sme mohli byť pri tom , ako sa otvárala nová Základná 
škola J. A. Komenského. Škola v rokoch 2009 – 2010 prešla obrovskou rekonštrukci-
ou v hodnote 1 mil. €, ktorá v sebe zahrnula: vybudovanie sedlovej strechy, zatep-
lenie celého plášťa budovy, výmenu okien, výmenu podláh, bezbariérové riešenie, 
výstavbu nového oplotenia, výmenu školského nábytku, reguláciu vykurovania a 
vybavenie školy IKT prostriedkami.  Vďaka kvalitnému pedagogickému kolektívu, 
super modernej budove, skvelým žiakom je naša škola na špici medzi školami nášho 
regiónu. Preto na záver jej zaželajme ďalších úspešných 30 rokov, aby tí, ktorí budú 
hodnotiť našu prácu v roku 2040 na nás spomínali v tom najlepšom. 

      Mgr. Emil Valko
      zástupca riaditeľa školy

Úvodom

Z obsahu:
V rytme zumby
Projekt Comenius sa začal
Boli sme v Osvienčime
Startour
Zlatá podkova nám priniesla  trojité šťastie
Na návšteve u prvákov
Tvorivé dielne na PSLG
Z vlastnej tvorby
Zabavme sa
Medovníčky pečené v ŠKD
Chlievik školy
Anjel



3

magic 7

Škola J. A. Komenského v Revúcej, pod vedením pani učiteľky Hunyadyovej, zorgani-
zovala cvičenie zumby. Na prvé tanečné cvičenie prišlo pomerne veľa účastníkov. Náš  
časopis Magic 7 tam bol tiež a pani učiteľke Hunyadyovej položil niekoľko otázok:
M7: Za akým účelom ste pani učiteľka zorganizovali zumbu? 
P. uč. Hunyadyová: Aby deti nesedeli len za počítačom a aby sa dalo zabávať a popri-
tom sa pohybovať.
M7: O koľkej hodine a kedy sa bude v našej škole zumba konať?
P. uč. Hunyadyová: Vo štvrtok cez šiestu hodinu. 
M7: Môže sa do zumby zapojiť každý? 
P. uč. Hunyadyová: Je to dobrovoľná účasť učiteľov a žiakov našej školy. 
M7: Aký je váš názor na zumbu?
P. uč. Hunyadyová: Zumba je dynamický tanec. Je to moja krvná skupina.
M7: Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa spokojných tanečníkov.

     Júlia Molentová, Pavlína Valíková 

  Ahojte všetci,

volám Július Číž a som veľmi rád,  že tento školský rok som sa 
ocitol v úlohe šéfredaktora nášho školského časopisu MAGIC 7. 
Na úvodných stretnutiach to bolo trochu ťažšie, pretože minulý 
školský roku odišli takmer všetci redaktori M7. Preto bolo náro-
čnejšie pripraviť prvé číslo časopisu, ktorý máme radi. Veríme, 
že aj v našom podaní  sa Vám bude páčiť. MAGIC 7 je skvelý 
časopis a som šťastný, že môžem byť jedným z tých, ktorí ho 
pre Vás pripravujú. Niektoré veci sa ešte len učím, ale snáď sa to 
všetci rýchlo zvládneme a aj s našou pomocou sa Magic 7 zachová a bude sa ďalej 
vydávať. Vždy sa veľmi teším na každú hodinu  nášho krúžku M7. Prajem Vám 
všetkým krásne Vianoce a nádherné prázdniny. 
                                                                                                       Július Číž

V rytme zumby
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Nezastavuj hudbu
Prosím nezastavuj hudbu 

Je neskoro, som na ceste na moje obľúbe-
né miesto, musím rozhýbať moje telo
striasť stres nehľadala som nikoho keď si 
sa pozrel mojím smerom možný kandidát 
yeah

Kto vedel, že tu dnes budeš , takto vyze-
rať, robíš postávanie tu nemožným 
baby musím povedať, že máš úžasnú auru 
, neodchádzaj ak nemusíš (nechoď)

Vieš, čo si začal, prišla som sa len zabaviť,
ale teraz sa bavíme ba parkete, správame 
sa nezbedne, 
ruky máš okolo môjho pása, len nechaj 
hudbu hrať sme tu ruka v v ruke len sa 
zatoč a teraz sme tu tvárou v tvár 

Chcem ťa vziať preč, uniknime do hudby, 
Dj hraj to 
nemôžem to odmietnuť, ´páči sa mi ako 
to robíš, bavme sa ďalej 
prosím neprestávaj, prosím nezastavuj 
hudbu X 2

Baby si pripravený lebo sa ochladzuje 
necítiš vášeň pripravenú prepuknúť 
čo sa deje medzi nami nikto nemusí 
vedieť 
toto je súkromná šou och

Please don‘t stop the music

It‘s gettin late
I‘m making my way over to my favorite place
I gotta get my body moving shake the stress away
I wasn‘t looking for nobody when you looked my way
Possible candidate (yeah)
Who knew
That you‘d be up in here lookin like you do
You‘re makin‘ stayin‘ over here impossible
Baby I must say your aura is incredible
If you dont have to go don‘t

Do you know what you started
I just came here to party
But now we‘re rockin on the dancefloor
Acting naughty
Your hands around my waist
Just let the music play
We‘re hand in hand
Chest to chest
And now we‘re face to face

I wanna take you away
Lets escape into the music
DJ let it play
I just can‘t refuse it
Like the way you do this
Keep on rockin to it
Please don‘t stop the
Please don‘t stop the
Please don‘t stop the music
(Repeat)
Baby are you ready cause its getting close
Don‘t you feel the passion ready to explode
What goes on between us no one has to know
This is a private show (oh)

Rihanna - Don´t stop music

Zdroj: Internet
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Rozdielnosť  podobností - je projekt už existujúceho partnerstva našich škôl z Poľska a Sloven-
ska, ktorým chceme umožniť našim deťom komunikovať pomocou rôznych médií o rôznych 
globálnych témach, týkajúcich sa najmä ekologických otázok,  a 
tradičných hodnôt, za prie- bežne sa zlepšujúcej a prehlbujúcej 
komunikácie v anglickom jazyku prezentovaných rôznymi mé-
diami. Zúčastnení žiaci budú motivovaní, aby sa stali aktívnymi 
ochrancami prírody, pozná- vali krásy prírody, ale  aj  odhalia 
negatívny dopad neuváže- ného konania človeka na prírodu.  
Vďaka lepšiemu uvedomeniu si rozmanitosti národov  v rámci 
Európy, budú prekona- né bariéry a bude propagovaná 
Európska globálna dimenzia v rámci študijných plánov (kurikúl) 
partnerských škôl. Prvý rok partnerstva bude zameraný 
na oboznámenie sa žiakov s rôznym prostredím a životnými 
štýlmi, poznávanie prírody.  Tieto znalosti nám umožnia postup 
do druhého roku projektu, počas ktorého budeme zdieľať 
projekty sústredné okolo prírody a ekológie zúčastnených 
škôl. Súdržnosť školských ko- munít bude zariadená a uchovávaná 
prostredníctvom IKT, pričom centrom všetkého bude spoločná 
projektová web stránka.

Máme za sebou už prvé aktivity projektu, a tu sú prvé postrehy našich účastníkov projektu: 
„Dňa 15. 11. 2010 sme sa vybrali vyzbrojení fotoaparátmi do prírody. Pred našou školou nás už 
čakal mikrobus a o 8:00 hod sme vyštartovali Veľkú Lúku. Objektom nášho fotografovania boli 
stromy, rastliny a na našu veľkú radosť sme mali šťastie, pretože z blízkosti sme si prezreli koníky 
a  mohli sme ich vyfotografovať.  Naša cesta viedla ďalej na Prednú Horu, kde nás tak isto priví-
talá nádherná jesenná príroda. Spravili sme plno úžasných fotografií. 
Po fotografovaní a krásnom zážitku sme prišli do Muráňa s pani učiteľkou sme išli na faj-
né muránske buchty. Domov sme sa vrátili unavení, ale veľmi šťastní. Prežili sme nádherný 
deň.“                                                                     
                  Viktória Antalíková

Rozdielnosť podobností
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 Dňa 15. 10. 2010 sa väčšina triedy 9. A a naše panie učiteľky vybrali na exkurziu do 
Osvienčimu. Rozospatí sme nastúpili do autobusu a čakali, čo zažijeme. Cesta bola na naše oča-
kávanie až príliš dlhá, ale každý sa snažil zabaviť. Dorazili sme na miesto a naša prvá cesta viedla 
do zmenárne. Potom sme chvíľu čakali na sprievodcu. Náš sprievodca bol mladý Poliak, ktorý sa 
snažil rozprávať tak, aby sme rozumeli. Každý z nás dostal slúchadlá a zvláštny prístroj, ktorý vy-
zeral ako MP3 – prehrávač. Slúžil na to, aby sme dobre počuli a to len nášho sprievodcu, pretože 
tam bolo veľmi veľa ľudí. 
Vstúpili sme do veľkého areálu 
oploteného ostnatými 
drôtmi (cez ktoré niekedy 
prechádzal elektrický prúd) 
a hneď na začiatku nás vítal 
nápis na bráne tábora: „Arbeit 
macht frei.“, čo znamená „Práca 
oslobodzuje.“  Už len tento 
nápis bol a je ukážkou nacis-
tického cyniz- mu. Potom sme 
vstúpili akoby ,do malého mes-
ta´ - vydlažde- né ulice, pekné 
tehlové domy. Celý vnútorný 
priestor tábora bol upravený, 
avšak za týmto divadlom sa 
skrývali všetky krutosti nacistov. 
Vošli sme do prvej budovy, boli tam obrazy a nápisy. Náš sprievodca nám o nich veľa rozprával, 
aj keď sme všetko nedokázali zachytiť. Zastavili sme sa aj v ďalších budovách, ktorých obsah 
nebol až taký pozitívny, práve naopak. Najhoršie boli miestnosti, v ktorých sa nachádzali osobné 
veci ľudí, ktorí sem boli deportovaní. Ďalšou zastávkou bol „múr smrti“ a kremačné pece. 
 Osvienčim (Auschwitz) bol postavený na rozkaz druhého muža nacistického Nemec-
ka, šéfa jednotiek SS, Heinricha Himmlera. Osvienčim sa skladal z troch častí a to Osvienčim I., 
Osvienčim II. a Osvienčim III. Práve v tretej časti táborového komplexu si nemecká firma L. G. 
Farben zriadila továreň na výrobu syntetického kaučuku. K táboru Osvienčim patrilo viac ako 40 
pracovných táborov, taktiež Belzec, Sobibor a Treblinka, v ktorých používali oxid uhoľnatý z vý-
fukových plynov alebo z tlakových fliaš i Chelmno, ktorý sa stal prvým vyhladzovacím táborom 
v Poľsku.
  Navštívili sme aj Birkenau (Osvienčim II.), ktorý už iba na pohľad mal horšie pod-
mienky, viditeľné aj v súčasnosti. Boli tam narýchlo postavené drevené baraky, v ktorých boli 
prične. Na nich spali aj ôsmi ľudia. V ďalšom baraku boli len malé betónové latríny, na ktoré sa 
veľa ľudí nedostalo. Ak sa tam aj dostali, telesné potreby mohli vykonávať len ráno pred prácou a 
večer po nej. 
Všetky krutosti, ktoré tu boli na ľuďoch páchané, boli hrubým porušovaním všetkých ľudských 
práv. 
       Barbora Blahotová

Boli sme v Osviemčime...
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V ZŠ J. A. Komenského sa už siedmy rok vyučuje nepovinný predmet „Podnikanie v 
cestovnom ruchu“
 
Je jedným z predmetov, ktoré poskytuje nezisková medzinárodná organizácia Junior 
Achieve- ment, sídliaca v 
Bratislave. Tohto školského 
roku sa prvýkrát predmet 
rozšíril o 2. ročník, 
ktorého hlavnou úlohou 
je založe- nie študentskej 
spoloč- nosti. Na základe 
toho naši žiaci z 9. A triedy 
ako jediní zo  všetkých 
základných škôl v SR, založili 
cestovnú agentúru STAR 
TOUR. Je to študentská 
spoločnosť, ktorá simuluje 
akciovú spoločnosť. 
Založenie a fungovanie 
študent- skej spoločnosti 
je plne v kompetencii 
Združenia študentov podnikania v cestovnom ruchu, ktoré vzniklo na základe zmluvy 
o združení fyzických osôb podľa Občianskeho zákonníka § 829. Zmluva bola riadne 
zaregistrovaná v Junior Achievement SR. Od toho okamihu začala STARTOUR s pre-
dajom akcií, prípravou valného zhromaždenia a podnikateľských aktivít. Ustanovujúce 
valné zhromaždenie akcionárov sa uskutočnilo 26. 11. 2010.
Poslaním spoločnosti je prispieť k rozvoju cestovného ruchu na území regiónu. 
Prostredníctvom reálneho podnikania žiaci nadobudnú nové skúsenosti a vedomosti. 
Uskutočnilo sa aj valné zhromaždenie, na ktorom sa zúčastnili akcionári, mimocho-
dom naši  učitelia  aj pán riaditeľ Ivan Smerek.

  Kolektív STARTOUR

Máme v škole firmu
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Trikrát prvé miesto !!!

Dňa 19. októbra 2010  sa  uskutočnil siedmy ročník regionálnej súťaže v prednese slovenskej 
rozprávky  Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas v Drienčanoch. Skoro ráno sme nasadli do auta 
pani učiťeľky Suchej, korá s nami išla na sútaž. V aute sme sa bláznili, hrali rôzne hry a s dobrou 
náladou  sme prišli do Drienčan. V prvej kategórii  našu školu reprezentoval Filip Vavrek, 
v druhej kategórii  Paula Kmecová – teda ja a v tretej Michaela Trávničková. Filip Vavrek a 
Michaela Trávničková mali rovnakých porotcov a boli v jednej miestnosti. Paula Kmecová bola 
v miestnosti oproti. Keď sme dokončili prednes, išli sme sa hrať von. Bolo tam super a nám sa 
tam páčilo. Kým porotcovia vyhodnocovali  súťaž, my sme sa hrali hru na schovávačku. Veľmi 
sme sa tešili na vyhodnotenie súťaže. Verili sme si a oplatilo sa. V regionálnom kole sme dosiahli 
výborný výsledok. Filip Vavrek a Michaela Trávničková sa umiestnili na skvelom prvom mieste a 
ja na výbornom druhom mieste. Všetci sme postúpili a mali sme z toho obrovskú radosť. Prvé tri 
miesta postupovali do celoslovenského kola. Pani učiteľka povedala, že ak  všetci vyhráme v ce-
loslovenskom kole, tak nás vezme na kone na neďaleký ranč.  Na druhý deň sme opäť cestovali  s 
pani učiteľkou a  aj s dobrou náladou, opäť do Drienčan. Cestou sme hrali  Partičku - rôzne témy. 
V aute bola veľká zábava. Do Drienčan  sme prišli v úžasnej nálade. Všetkým, ktorí pôjdu nieke-
dy  na recitačnú súťaž odporúčam,  aby tam išli už od rána s dobrou náladou a vtedy sa to určite 
podarí. Tak ako nám. Všetci traja sme získali prvé miesta. Bol to obrovský úspech pre celú našu 
školu. Filip Vavrek, Paula Kmecová a Michaela Trávničková - my všetci sme jednoducho vyhrali! 
Po súťaži sme ešte boli v kostole, kde bol  pri príležitosti 125. výročia úmrtia Pavla Dobšinského 
pripravený program. Boli sme si pozrieť aj slnečné hodiny. Všetko sme si sami fotografovali. Pani 
učiteľka dodržala slovo a zobrala nás na kone. Bolo to proste úžasné. Fajn sme si zajazdili. Na 
tieto zážitky nikdy nezabudneme. Sú to zážitky na celý život.

                                          Pavla Kmecová
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I. A

Triedna učiteľka: Mgr. Lucia Medvecová

Barbora Antalová, Vladimír Belica, Nikola Brindzáková, 
Tomáš Buchta, Michaela Galovičová, Patrícia Hudecová, 
Lucia Klementisová, Ivana Korenová, Matej Jozef Lapin, 
Samuel Novysedlák, Roman Pavlikovský, Matej Kornel 
Révesz, Erik Šebošik, Petra Šeševičková, Veronika Tardová, 
Tomáš Zubák
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I. B

Triedna učiteľka: Mgr. Ivana Šoučíková

Brigita Anderková, Ella Boszorményiová, Marian Brindzák, Sindy Cerovská, Vanessa 
Dančiková, Lesana Dolná, Kristián Ferko, Jakub Hvišč, Matej Javorčík, Jana Máliková, 
Marek Medvec, David Škorňa, Radoslav Šotek, Rudolf Štitnický, Miriam Veisová, Peter 
Viest, Simona Vrbjarová
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I.C.

Triedny učiteľ: Mgr. Ladislav Mikuš

Erik Anderko, Oľga Anderková, Denisa Antalová, Andrea Bábášová, Sára Beňová, 
Lukáš Černický, Kristína Ferdinandy, Sandra Glucknerová, Lukáš Hanuštiak, Miriam 
Jadallahová, Daniel Kóré, Lukáš Micski, Andrej Mígel, Ladislav Oraja, Peter Rusnák, 
Martina Székelyová
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17. október  2010 - deň pasovania prvákov.V školslej jedálni sa zišli všetci prváci, ktorí 
sa nevedeli dočkať, čo sa bude diať. Deti sa na stoličkách netrpezlivo mrvili. Najprv 
prišiel na rad skvelý a zábavný program. Deti privítala moderátorka Júlia Molentová. 
Básničkou sa im prihovorila Paula Kmecová. Potom sa nám predstavili detičky pod ve-
dením svojich triednych učiteliek, pani učiteľky Medvecovej a Šovčíkovej i pána učiteľa 
Mikuša. Redaktori z Magic 7 ich pri pasovaní odfotografovali a dokonca povedali, že aj 
oni by si túto životnú akciu radi zopakovali. Žiak ôsmej triedy Denis Hutka, oblečený v 
dhom kabáte, ako pán profesor, prečítal slávnostnú reč malým detvákom. Nasledovalo 
samotné pasovanie veľkou ceruzou - „jemné pohladenie a prechod bránou“. Potom už 
boli prváci naozaj naši. Naši spolužiaci, na ktorých sa už teraz tešíme. 
             Paula Kmecová

Pasovanie prvákov
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„Chceli by ste si vyskúšať tvorivé dielne na Prvom slovenskom literárnom gymnáziu?“, 
opýtala sa nás pani učiteľka. Prihlásili sa skoro všetky deti z 5. A triedy. Deň tvorivých 
dielní sa uskutočnil 16. 11. 2010. Na PSLG sme išli s pani učiteľkou Suchou. Boli tam 
rôzne dielne: moderátorská, rozhlasová, poetická, prozaická, herecká a obrazová. Keď 
sme prišli, každý si vybral dileňu, v ktorej chcel pracovať.   Potom o 12:00 bola prestáv-
ka na obed. Prišli sme do školy. Najedli sme sa a išli naspäť aj s pani učitelkou Almáši-
ovou. Keď sme sa vrátili, každý išiel do svojej dielne. Tam sme sa pripravovali na pre-
zentácie. Prezentácia sa diala v 4. A. Prezentáciu mala každá dielňa. Bolo to zaujímavé. 
Zahrala nám aj školská kapela. Stretli sme tam veľa zaujímavých ľudí. 

       Viktória Antalíková
Obrazová dieľna bola pre mňa skutočným zážitkom, pretože som sa tam veľa naučila. 
Zistila som najmä to, že fotenie je zábavné. Ja by som sa chcela  stať  dobrou fotograf-
kou, no musím si ešte prečítať zopár kníh o fotografovaní a pracovaní s fotoaparátom. 
Nie je to vôbec také ľahké, ako sa na prvý pohľad zdá. Odfotografovali sme dielne 
a všetky fotografie sme použili pri prezentácii našej dielne. Pomohli nám pri tom 
študentky prvého ročníka  Prvého slovenského literárneho gymnázia.Veľmi sa mi tam 
páčilo a dúfam, že tam pôjdeme aj na budúci rok.

                                                                                                                     Paulína Valíková 

Tvorivé dielne na PSLG
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Vianočný príbeh

Bol raz jeden chlapec, ktorý sa len tak potuloval po tmavých uliciach mesta. 
Fúkal vietor a bola veľká zima. Vlastne to bol deň pred Štedrým večerom. Hoci 
mal rodinu, nechcel ju ani vidieť, pretože mama s ocom sa stále hádali. Zrazu sa 
pred chlapcom zjavil anjel  a povedal mu: „Choď za svojou rodinou a vysvetli im, 
že rodina je to najdôležitejšie, čo človek má!“ Chlapec sa usmial a išiel domov. 
Všetci sa doma porozprávali, objali sa a na druhý deň išli spolu do lesa, aby našli 
svoj vianočný stromček a ozdobili ho. A môžem vám prezradiť, boli to najkrajšie 
Vianoce, aké dovtedy mali.

     Miška Kuliková

Anjelské oči

Oči žiarivé ako anjel neba,
tajne hľadím na teba.
Srdce mi trhalo, keď som
ťa videl s iným.
Žiarivé slzy meniace na uhoľ, 
teraz doma tíško trpím.
Spomínam na lásku, ktorú už 
nikdy neuvidím, neucítim.

Po slze mi zostala na líci jazva
len malá, tichá, slaná brázda,
tam anjel oprel sa mi krídlami
tými, čo chránil zlo pred nami.

Keď som ťa hľadal, ale
ty si odchádzala.
Keď som plakal, ty si sa usmievala.
Teraz ťa hľadám, no nikdy ťa nenájdem.
Som strašne sklamaný,
bola to moja posledná nádej.

Každý tretí deň snívam
svoj sen, že raz odídem
ako para v oblohe.
Čo mení svoj osud v daždi,
v žilách už nie je krv.
Spomienka ostala 
a popol v krídlach cítim.  
  
   Alexandra Fϋlüpová

Z našej tvorby
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„Vieš Jurko prečo som ťa nazval maličkým hlupáčikom?“ pýta sa učiteľ žiaka. „Áno, 
pán učiteľ, lebo ja ešte nie som taký veľký ako vy.“ 

„Slečna letuška, nezdá sa vám, že letíme až príliš nízko?“ „Prečo si to pane myslí-
te?“ „Lebo som práve v okne videl chobotnicu.“

„Jožko čo máš dnes zase na desiatu?“ pýta sa Dežo. „Musli! Potom mi to dobre 
muslí.“ Odpovedal Jožko.

„Pôjdeme pešo alebo autobusom?“ pýta sa policajt policajta. „Podľa toho, čo príde 
skôr.“ odpovedá policajt.  

„Ocko čo mali ľudia, keď nebola televízia?“ „Svätý pokoj, syn môj.“

„Žiaci, čím chcete byť, keď budete veľký?“ pýta sa učiteľka. „Smetiarom, modelkou, 
politikom, hracím automatom!“ kričia žiaci. „Hracím  automatom? A to už prečo?“ 
„Lebo ten nič nerobí, len zarába peniaze,“ odpovedá Jožko. 

Ide chlapec do obchodu. Pýta sa predavačky: „Koľko eur stojí balík žuvačiek?“ „500 
eur.“ odpovedá predavačka. „ Čó??? “, hovorí chlapec,  „to si radšej kúpim dom.“

       Zdroj: Internet 
                       

1. Štát v ktorom žijeme
2. Prvá žena
3. Sedem po anglicky
4. Ďalej na 4 písmená
5. Šialenec inak     
6. Človek, ktorý trénuje ľudí
7. Výtvor z vosku
8. Jednotka po nemecky
9. Hlavné mesto Slovenska
10. Ján inak
11. Mocne
12. Lemon po slovensky
13. Nástroj na meranie

Zabavme sa

Tajnička
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Chlievik školy

Pochuťme si na medovníkoch
POTREBNÉ PRÍSADY

Cesto:160 g medu, 160 g kryštálového cukru, 120 g masla (alebo Hery), 500 g hladkej 
múky, 1 kávovú lyžičku sódy bikarbóny,1 lyžičku mletej škorice, 2 celé vajcia 

Bielková poleva: 1 bielok, 150 - 200 g práškového cukru, citrónová šťava

POSTUP PRÍPRAVY

Med, kryštálový cukor a maslo necháme zovrieť v kas-
tróle. Do 500 g hladkej múky rozmiešame jednu kávovú 
lyžičku sódy bikarbóny a jednu lyžičku mletej škorice. 
Potom masu vsypeme do kastróla s medom a spolu  
zamiešame.

Do nie úplne vychladnutej zmesi primiešame dve celé vajcia a cesto dobre vypracuje-
me. Necháme ho dve hodiny stáť, potom vyvaľkáme na 5 mm a vykrajujeme. 

Pred pečením potrieme rozšľahaným vajcom a pečieme cca 10 min. pri cca 170 - 180 
stupňoch.
       Zdroj: Internet

Milí spolužiaci, už je to opäť tu! Myšlienka, že by sa naše triedy čarovným prútikom 
pred Vianocami zmenili na útulné miestnosti, bola asi veľmi odvážna. A tak naša 
hliadka pri hodnotení tried natrafila na poriadne chlieviky. Veď inak sa to ani nedá na-
zvať. Porozhadzované veci po triede, okolo smetného koša neporiadok, slabá kvetinová 
výzdoba, v niektorých triedach ani jeden kvet, ta-
bule nezotreté, stoličky nevyložené... Pokračovať by 
sme mohli ešte ďalej, ale hádam netreba. Na druhej 
strane sme natrafili na naozaj krásne triedy, vkusne 
vyzdobené, upratané. Takže pred nami je už len vý-
sledok nášho pozorovania: CHLIEVIKOM ŠKOLY 
sa stáva IX. B trieda. Našim očiam sa najviac páčila 
trieda VIII.A. Víťazom blahoželáme a deviatakom 
prajeme, nech sa ich chlievik zmení na triedu, do 
ktorej bude radosť vstúpiť. IX.B.
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Na svätého Mikuláša firma Startour zorganizovala v našej škole Mikulášsku zábavu. Tá 
sa uskutočnila 6. 12. 2010 v školskej jedálni. Mikulášska zábava bola pre žiakov 1. - 5. 
ročníka. Prišiel aj sám Mikuláš. Doniesol si so sebou čerta a dokonca aj Snehulienku. 
Mali sme vynikajúcu hudbu, na ktorú sme sa výborne zabávali a schuti si zatancovali. 
Vypočuli sme si aj veľa krásnych básní a piesní, ktoré si žiaci pripravili pre Mikulá-
ša. Vystúpila aj tanečná skupina. O občerstvenie bolo postarané,  mohli sme si kúpiť 
aj mafiny. Odchádzali sme príjemne unavení a vyšantení. Veľa zabávajúcich odišlo s 
úsmevom na tvári aj preto, že si odnášali cenu z tomboly. 

       Kolektív STARTOUR

Mikulášska zábava
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Platí od: 1.1.2011- 28.2.2011

Rok sa s rokom zišiel , opäť vonku poletuje sniežik 
a deti vedia, že sa blížia Vianoce.
Keďže k týmto sviatkom patria aj rôzne dobroty-
chceli sme deťom v ŠKD ukázať, ako sa pripravujú 
medovníčky, ktoré sú typickým koláčikom Vianoc. 
V školskej kuchynke si deti vlastnoručne vykrajo-
vali perníčky rôznych tvarov, ktoré pod dohľadom  
vychovávateliek upiekli. Pochutnali si na nich na 
spoločnej besiedke, kde sme si aj zaspievali vianoč-
né a zimné pesničky, porozprávali o blížiacich sa 
sviatkoch a popočúvali koledy.

   Ľudmila Zenková

Rozvoniavali perníčky
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Som ANJEL,

momentálne asi Tvoja jediná záchrana pred guľou 
(áno, poznám jazyk žiakov). Môžeš ma použiť v 
prípade nebezpečenstva ohrozenia touto znám-
kou, ak si sa nenaučil a hrozí Ti trápne ticho pred 
tabuľou. Ako Ti môžem pomôcť? Stačí si ma akti-
vovať a ja priletím. Musíš ma mať samozrejme pri 
sebe. Týmto krokom Ťa však navždy opúšťam a 
som v trezore vyučujúceho. Ak chceš opäť využiť 
túto čarovnú moc, musíš počkať na môjho kámoša, 
ktorý sa zjaví v nasledujúcom čísle MAGIC 7.

P.S.
Chcem byť s Tebou čo najdlhšie!!!!!!!

 

Máte nápad ako zlepšiť náš časopis?

Podeľte sa s nami o svoje nápady na stránke: 
www.magicseven07@gmail.com

Určite si každý Váš nápad pozrieme a možno ho už v budúcom čísle vy-
užijeme.

A nezabudnite, že aj naďalej môžete zverejňovať niečo zo svojej tvorby, 
tak berte do rúk perá a píšte!

                                                                                redakcia Magic 7


