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Máme svoj kalendár!

Hovorí sa; „Dieťa sa učí rozprávať.“ V skutočnosti sa nenaučí 
rozprávať samo ale učia ho rodičia, starí rodičia, súrodenci, 
susedia. A v dnešnej dobe pomaly aj počítač, či skôr veci v 
ňom a na internete. Všetci si pamätáme naše radovánky v po-
dobe naháňačiek, skrývačiek, hraní sa v piesku či len obyčaj-
ným kecaním s kamarátmi o skvelých detských snoch. Avšak 
dnes nájdeme väčšinu detí sedieť pri počítači, s mobilom v 
ruke a sluchátkami v ušiach. Stráca sa všetka možná telesná 
aktivita (ktorá by mala trvať minimálne 40 min denne) a s deť-
mi sa doslova prestávame rozprávať. Radšej trávia čas na FB 
chate alebo Pokeci a rôznych iných komunitných portáloch, 

hoci tam ešte nemajú čo robiť. Veď na našej škole je min 12 počítačových krúžkov a iba 
polovičný počet športových. Aspoň že deti o druhú možnosť majú stále záujem. Preto  
by sme ich mali nenápadne ustrážiť už odmalička...
          Mgr. Katarína Valašteková

Pozeráte sa na titulnú stránku kalendára  s názvom Krása vôkol nás - Beauty around us. Kalen-
dár vydala naša škola v rámci projektu Comenius - Rozdielnosť podobností. Autormi fotografií 
sú žiaci Zuzana Ganajová, Annamária Hozová, Lukrécia Čechová, Dominika Ovšonková, Július 
Číž, Andrea Uličná,  Júlia Molentová, Nikola Alexová, Erik Straka.  Všetci sme sa sústredili na 
fotografovanie detailov prírody. Úžasné ilustrácie sú od Timey Valaštekovej. 
                                      Július  Číž, VI.A

Ahojte!

V tomto školskom roku som sa medzi nových redaktorov M7 zaradila aj 
ja. Som rada, že môžem pracovať v našom časopise. Hoci som len začína- 
júcou redaktorkou, už som mala možnosť robiť rozhovory, vymýšľať 
príbehy, kresliť ilustrácie... Aj v ďalšom polroku bude školský časopis plný 
zaujímavostí. 
Všetkým žiakom a žiačkam prajem, úspešný druhý polrok, plný zábavy a 
radosti z nových vedomostí a zručností. 

P.S.: Nezabudnite na nášho dobrého anjela... keby niečo :-)
 
                                        Kristínka Uličná, IV. A
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EKO burza - alebo pomáhame psíkom z útulku

Zdroj: 
Internet

Justin Bieber

TRAVELKO - firma v našej škole

Oooh ooooh
Pre teba by som napísal symfóniu
Povedal by som to husľami
Je čas potopiť sa alebo plávať
Sleduj, hrajú pre teba
Pre teba by som (whoaa oh)
Bežal tisíc míľ
Len aby som sa dostal tam, kde si
Krok k tlkotu môjho srdca
Nepotrebujem veľa
Ale pre teba potrebujem, ja by som
Ti dal radšej svet
Alebo sa môžeme podeliť o môj
Viem, že nie som prvý
Ktorý ti dáva všetku túto pozornosť
Zlatko, počúvaj
Len potrebujem niekoho milovať
Nepotrebujem veľmi veľa
Len niekoho milovať
Niekoho milovať
Nepotrebujem nič iné
Sľubujem, dievča, prisahám
Len potrebujem niekoho milovať
Niekoho potrebujem, niekoho potrebujem
Každý deň, prinášam slnko naokolo
Zametiem mraky, usmej sa pre mňa
Zobral by som každú sekundu, každý jeden čas
Strávil ako moju poslednú mincu
Krok k tlkotu môjho srdca
Nepotrebujem veľa
Ale pre teba priznávam, ja by som
Ti dal radšej svet
Alebo sa môžeme podeliť o môj
Viem, že nie som prvý
Ktorý ti dáva všetku túto pozornosť
Zlatko, počúvaj
Len potrebujem niekoho milovať
Nepotrebujem veľmi veľa
Len niekoho milovať
Niekoho milovať
Nepotrebujem nič iné
Sľubujem, dievča, prisahám
Len potrebujem niekoho milovať

Ohh! Ohh! 
For you I’d write a symphony 
I’d tell the violin 
It’s time to sink or swim 
Watch him play for ya 
For you I'd be (Whoah) 
Runnin a thousand miles 
Just get you where you are 
Step to the beat of my heart 
I don’t need a whole lot 
But for you I admit I 
Rather give you the world 
Or we can share mine 
I know that I won’t be the first one 
Given you all this attention 
But baby listen 
I just need somebody to love 
I-I don’t need too much 
Just somebody, somebody to love 
I promise girl, I swear. 
I just need somebody to love. 
I need somebody I-I need somebody 
I need somebody I-I need somebody. 
Everyday I bring the sun around 
I sweep away the clouds. 
Smile for me 
I would take Every second, every single time 
Spend it like my last dime. 
Step to the beat of my heart. 
I don’t need a whole lot 
But for you I admit I 
Rather give you the world 
Or we can share mine 
I know I won’t be the first one 
Given you all this attention 
But baby listen 
I just need somebody to love 
I-I don’t need too much 
Just somebody, somebody to love 
I promise girl, I swear. 
I just need somebody to love. 
I need somebody I-I need somebody 
I need somebody I-I need somebody. 

Fantastická akcia EKO BURZA so všetkým, čo k tomu patrí, teda aj s televíziou 
Markíza. Trieda V.A sa so svojou triednou pani učiteľkou Ľubkou Profantovou roz-
hodla usporiadať psíkom v útulku prekvapenie. Zorganizovali Eko burzu, na ktorej 
žiaci mohli predávať veci, ktoré už doma boli pre nich nepotrebné a iným sa zapáčia a 
využijú ich. Za symbolickú cenu, kto mal záujem, si  mohol kúpiť nejaký premet a takto 
podporiť revúcky útulok. Vyzbieralo sa  143 Eur a za tieto peniaze sa kúpilo krmivo 
pre psíkov v útulku. Veľmi milo nás prekvapila televízia Markíza, ktorá prišla síce už na 
záver našej burzy, ale bol to pre nás zážitok. 
       
      Nikola Alexová, 6.A

Ako to už v živote chodí, niečo končí a niečo začína. Tak je to aj v našej škole. Minulý 
rok odišli deviataci a s nimi sa skončilo pôsobenie firmy Startour.
Tohtoroční deviataci prišli opäť s originálnym názvom pre svoju firmu – TRAVEL-
KO. A už sa aj poriadne činia. Majú za sebou prvú akciu – Mikulášsky večierok pre 
žiakov prvého stupňa. Ako moderátorka sa nám predstavila Sisa Petríková, Mikuláša 
zo seba na pár hodín urobil Filip Tužinský a anjelsky krásne sa na všetkých usmievala 
Evka Javorová. Detičky s radosťou recitovali, spievali a samozrejme všetky sa poriadne 
vytancovali.
      Július Číž a Paula Kmecová, 6.A 
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Viete, kto bol Valentín?Nová tvár v zborovni

M7: Ste spokojná so žiakmi?
P.uč. Simanová: S niektorými áno, s niektorými 
menej.
M7: Páči sa vám škola?
P.uč: Škola sa mi páči, je pekná, je zmodernizovaná a 
vymaľovaná.
M7: Chceli by ste učiť predmet, ktorý neučíte?
P.uč: Áno,chémiu.
M7: Čo si myslíte, že si žiaci myslia o vás?
P.uč: Asi, že som na nich príliš mäkká.
M7: Máte obľúbenú triedu?
P.uč: Áno, až niekoľko.
M7: Ste spokojná s kolegami?
P.uč: Áno, cítim sa s nimi príjemne.
M7: ĎAKUJEME.

Učíme sa robiť interview. A dostali sme perfektnú príležitosť práve s našou pani učiteľkou tried-
nou  Ing. Gabikou Simanovou. Nuž teda redaktorky sme riadne.  

     Peťka Mladšia, Katka Regendová, IV. A

V deň, keď sa obchody začnú hmýriť červenými srdiečkami a darčekmi pre zamilova-
ných, je tu 14. február, sviatok sv. Valentína. V tento deň si vyznávame lásku častejšie 
a intenzívnejšie ako inokedy. Túlime sa k sebe bližšie a obdarúvame sa nielen malými 
darčekmi, ale aj bozkami, pohladeniami a nežnými osloveniami.
Každý z nás si praje, aby bol milovaný a šťastný. Šťastie sa neraz ukrýva i v tých naj-
menších daroch, keď sa v našom srdci usadí najväčšia bolesť a máme priateľa, ktorý nás 
podrží. Je to ako svetielko, ktoré ožiari aj ten najtmavší kút. Každý chce prežiť skutočnú 
nenapodobiteľnú lásku, pri ktorej strácame dych, podlamujú sa nám kolená a úplne sa 
rozplývame v milovanom človeku.

Slovíčka ako „Milujem ťa“ sú tými najčastejšími, najnežnejšími a najsladšími. Nech sa 
opýtate kohokoľvek, nenašli by ste človiečika, ktorý by ich nechcel počúvať. Oznám-
te svetu, že bez lásky nemôžete žiť, že je pre vás vodou, ktorá uhasí smäd. Je pre vás 
mesiacom i slnkom, ktorí vás strážia dňom i nocou. Svojej láske dajte vedieť, že ste ju 
našli, že vám život zmenila z púšte na žiarivý vodopád. A tú najkrajšiu ružu „Lásku“ 
však treba polievať. Ľudská láska totiž uschne skôr než ruža. Ak sa o ňu nestaráte a 
nepolievate ju svojou toleranciou, nehou, láskavosťou a voľnosťou.
Svojho milovaného obdarujte maličkosťou, ktorou mu pripomeniete ako veľmi Vám 
na ňom záleží a ako veľmi ho milujete. Pozerajte sa do tých najkrajších a šťastných očí. 
Veď tento deň patrí len a len láske. Nepremeškajte a vychutnajte si jej čaro plnými 
dúškami.

A kto bol sv. Valentín? 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 kru-
tými vojnovými výpravami. Napadlo ho, 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

V dnešnej dobe sa na deň sv. Valentína zamilovaní obdarúvajú valentínkami a ďalšími 
romantickými darčekmi, aby vyjadrili hĺbku svojich ľúbostných citov. Tento sviatok má 
v sebe veľké čaro a aspoň kúsok z jeho posolstva by mal byť v každom dni počas celého 
roka.

                                              
                                                             Amy Annamária Hozová  9.A                               
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Aj takto Magic 7 pracuje... Naši  najúspešnejší

Žiaci našej školy sa radi zapájajú do rôzných súťaží a olympiád. Prinášame Vám struč-
ný prehľad víťazov jednotlivých súťaží a kategórií:

Geografická olympiáda - školské kolo - víťazi jednotlivých kategórií

5. ročník  Zatrochová Viktória 
6. ročník  Uličná Andrea 
7.ročník   Vrbjarová Slávka 
8.ročník    Hudák Martin
 
Šaliansky Maťko - víťazi kategórií

1. kategória   Kristína Derdáková 
2. kategória   Michal Holý
3. kategória  Pavla Kmecová 
 
Pavla Kmecová je zároveň víťazkou okresného kola a postupuje do krajského kola do 
Slovenskej Ľupče.

Dejepisná olympiáda - víťazi

6. ročník   Júlia Molentová 
7. ročník    Marian Andrášik
8. ročník   Martin Hudák

Olympiáda zo slovenského jazyka

1. miesto  Timea Valašteková

Všetkým blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj ďalších kolách!

       Redakcia M7

Budúci týždeň si objednáme pizzu. Povedala nám pani učiteľka. Boli sme trochu skla-
mané, že to nevyšlo, ale nič to. Pracovali sme na článkoch pre Magic 7, a tajne verili, 
že nabudúce to výjde. A tak sa aj stalo. Naše pani učiteľky nám pripravili pohostenie 
v našej školskej kuchynke. Popri tom sme sa rozprávali o všeličom, čo nám treba ešte 
napísať, koho odfotiť, kto pôjde na akú akciu, kto ešte niečo dokreslí a tak ďalej. Aj 
takto príjemne je na našom  novinárskom krúžku. Už teraz si vymýšľame, aké akcie do 
budúcna pripravíme. Na jednu už pripravujeme plán a chceme ňou teraz my prekvapiť 
pani učiteľku Suchú a pani učiteľku Koreňovú. 

     Petra Mladšia, Zuzana Lacovičová, 4.A

Mňammmmmmm!
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Zápis do prvého ročníka šk. roka 2012/2013

Tak už je to tu! Pôjdeme ako redaktorky časopisu robiť ďalšie interview. A na toto sme 
sa zvlášť tešili, veď sme išli robiť rozhovor s budúcimi prvákmi na našej škole a ich ro-
dičmi, ktorí prišli prihlásiť, zapísať svoje detičky na našu školu. Ja (Zuzka)som sa tešila 
ešte o to viac, pretože som chcela vidieť, ako to na zápise pôjde mojej setričke Aničke. 
Notes, pero, fotoaparát a ideme! Na chodbe sme ostali stáť. Prekvapilo nás to množstvo 
ľudí. Trochu sme mali aj trému, ale keď sa na nás tie tety milo usmiali, hneď sme boli 
smelšie. Pýtali sme sa teda teraz ešte malých škôlkárov ako sa volajú. Odpovedali nám:  
Laura, Oxanka, Stelka, Natálka, Sofka, Samko, Paťka a Dávidko. Ďalšia otázka na detič-
ky bola, či sa tešia do školy a či tu majú už nejakého kamaráta. Tak niektorí tu majú už 
kamarátov zo škôlky, niektorí aj súrodencov, potešilo nás, že sa deti tešia do školy, no 
našli sa aj takí, čo by radšej ešte ostali v škôlke. Zaujímalo nás, či vedia už aj niečo po 
anglicky, keďže už v škôlke sa učia základy angličtiny. Red, mum, cat - to sú slovíč-
ka, ktoré nám krásne vyslovili naši budúci spolužiaci. No a kým sme sa my pýtali, v 
dvoch triedach prebiehal zápis. Pani učiteľka Molentová v jednej triede a pani učiteľka 
Bižová v druhej triede mali plné ruky práce. Detičky recitovali, počítali, vedeli vybrať 
písmenká, ktoré majú vo svojom mene. Pozorovali sme ich s radosťou, a obdivovali 
ich. Vážne, rodičia môžu byť na nich hrdí. Zažili sme aj takú zaujímavú vec, keďže tých 
detičiek bolo veľa a na chodbe sa už aj nudili, dostali sme nápad. Zobrali sme si tých, 
ktorí boli odvážni na exkurziu po našej škole. Boli sme v Art-centre, prešli sme po 
triedach, kde sa učia žiaci pvého aj druhého stupňa. V Art-centre sme sa zdržali trochu 
dlhšie, detičky si pokreslili, smiali sme sa. Bolo to pre nás veľmi zábavné. Na tento 
zápis budeme s radosťou spomínať.
                     Zuzka Lacovičová, Peťka Mladšia, Kristínka Uličná, 4.A
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Bude maškarný!  A to ešte pre niektorých žiakov budú aj dva. Pre ktorých? Pre tých, 
ktorí chodia do družiny. Tohto roku im vychovávateľky pripravili špeciálne pre nich 
jeden maškarný. Bol úžasný, s perfektnou tombolou, muzikou, tancom.... Pre nás, „ma-
gicsevenistov“ sa zase naskytla príležitosť zahrať sa na pozorovateľov, novinárov, foto-
grafov. Aj my sme sa dobre zabavili, vytancovali. A už sme sa tešili na ďalší karneval, 
ktorý pripravovali žiaci z firmy Travelko. Keďže sme si už na novinársku prácu zvykli, 
aj tu sme pracovali, ale aj sa zabávali. Prinášame Vám niekoľko zaujímavých fotografií.
               Kristínka Uličná, 4.A, Július Číž, 6.A

Hurá, maškarný!
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Spisoziačka, spisožiak Florbal je úžasný!

                                                                        
                                                          VALENTÍN

                                                  Láska je ako slnko,
                                                  čo na nás svieti,
                                                  je ako vlak,
                                                  ktorý sa do sveta rúti.

                                                 Zbližuje všetkých k sebe
                                                 na Valentína,
                                                 je to krásna vec,
                                                 od začiatku po koniec.
        
                                                 Prebúdza aj lásky kvety:
                                                 Á, pomóc, včela letí.
          
                                                Ale počkať, to je Majka,
                                                červená sa ako paradajka.
                                                A s ňou trúdik Vilko,
                                                zvaný včeliak pivko.

                                       Taký je Valentín  - sviatok lásky,
                                  chlapci, nech vám neutečú vaše krásky.
                                                                                     
                                                                                         Viki Zatrochová 5.A

    Valentín je sviatok krásny,
    všetky duše sú plné lásky.

                                Každý šťastie  praje si,
                                no tento sviatok len lásku práši,

                                                         Je to zázrak, ja to viem,
                                                          no ja mamičku najviac milujem,

                                                                                       Janka Gaálová  5,A 

Nový polrok nám zaklopal na dvere.  Okrem vyučovacieho procesu sa naštartovala aj 
krúžková činnosť. Výnimkou nebol ani krúžok florbalu, ktorý  pôsobí v rámci krúž-
kovej činnosti na škole už niekoľko rokov.  Pre kategóriu starších žiakov pokračuje 
zároveň aj florbalový mini turnaj, ktorý nadväzuje na minulý kalendárny rok no oproti 
minulému roku sme zaviedli niektoré nové pravidlá v bodovaní. Princípom bodovania 
je, že každý žiak respektíve účastník tejto kategórie nehrá len za svoj team ale aj za seba 
samého. Za víťazstvo so svojím tímom získava presne toľko bodov, koľko získal jeho 
team. Vzniká tak bodovanie každého žiaka individuálne.  Takto je teda možné stále 
meniť tímy, čo zamedzí vytvoreniu jedného silného tímu, ktorý by stále dominoval 
a teda aj demotivoval žiakov.  Florbalový mini turnaj žiakov motivuje k tomu, aby sa 
snažili byť lepší, rýchlejší, presnejší. Tiež ich to vedie k rozvoju spolupráce a kooperácie 
ako celého teamu respektíve aj celého širšieho kádra . V najbližšej dobe plánujem začať  
s mini turnajom pre mladších  žiakov, ktorí pravidelne navštevujú tento krúžok. Hrať 
sa iste oplatí, veď florbal je v dnešnej dobe jeden z  najrýchlejšie sa rozvíjajúcich špor-
tov na svete. A aj víťaz v našej súťaži bude iste ocenený. Stále hľadáme nových hráčov 
a hráčky ktoré majú športového a teamového ducha. Samozrejme, zúčastňujeme sa aj 
turnajov, na ktorých máme stále vysoké ambície a môžeme si zmerať sily s inými škola-
mi či dokonca mestami. Počas školského roka sa konajú dva veľké turnaje, na ktorých 
sa pravidelne zúčastňujeme. Každý človek šport potrebuje, pretože podporuje zdravie. 
Tak prečo nevyužiť možnosť to vyskúšať. Možno si ani neviete predstaviť, čo to ten 
florbal alebo freestyle florbal je. Skúste teda na začiatok posurfovať po nete a kliknúť na 
tieto stránky, zadať do vyhľadávača heslo floorball. Možno aj vás florbal osloví.
www.xfloor.tv  www.youtube.com    www.szfb.sk
          
              Mgr. Jozef Joachím
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5.C

Robíme to radi. Že čo? No predsa bodovanie tried. Vidíme všeličo, a niekedy nám 
idú aj oči vypadnúť. Aj keby sme nechodili na obedy do školskej jedálne, vždy by sme 
vedeli, čo bolo na obed. Niektorí z nás totiž vôbec nechápu, že šupky z mandariniek, 
banánov, pomarančov patria do koša. Inak by sme sa nestretli s banánovou šupkov 
šmarenou pod lavicou, na ktorej sa môže hocikto veľmi ľahko pošmyknúť a má pro-
blém...Podobne je to s jogurtami, alebo pudingami. Fakt, už sme chceli zrušiť chlievik, 
ale nedá sa. A tak sa na nás bude aj naďalej pozerať prasiatko z chlievika.Teraz sme sa 
ako v chlieviku cítili v 5.C triede. Veríme, že to bolo posledný krát.  
Redakcia Magic 7

Chlievik školy

Krémová brokolicová polievka

Aj my sme niesli krmivo hladným zvieratkám
Dnes 30. januára, bol pre nás krásny deň. Prečo? Mali sme možnosť zúčastniť sa 
v  týchto mrazivých januárových dňoch prikrmovania lesnej zveri. Išlo opäť o akciu 
v rámci projektu Comenius – Rozdielnosť podobností. Tak teda v pondelok sme sa 
presunuli s pani Ing. Evkou Vavrekovou, pánom Ing. Jankom Profantom a pánom Ing. 
Lackom  Szabom do blízkych lesov v okolí mesta Revúca. Hneď nám referovali, ako to 
v lese chodí. Krmivo, ktoré bolo pripravené pri zvieratká sme vyniesli  v ruksakoch na 
chrbtoch ku krmelcu  a lesným obyvateľom pripravili švédske stoly. Cestou sme pozor-
ne sledovali každé zákutie lesa, ale nevideli sme žiadnu srnku či jeleňa, len veľa stôp od 
hladnej zveri. Občas nad našimi hlavami preletel nejaký operenec, v korunách stromu 
zaštebotali vrabce. Naši sprievodcovia nám rozprávali o prírode, o zvieratách a my sme 
sa opäť dozvedeli niečo viac o našej krásnej zimnej prírode. Veríme, že aj našim priči-
nením zvieratká prežijú tieto tuhé mrazy.
         
Annamária Hozová + my všetci z fotografie

Potrebné prísady:
celá brokolica, 1 cibuľa, 3 zemiaky, mlieko, šľahačka, soľ, čierne korenie, štipku vegety. 
Starý chlieb na krutóny

Postup prípravy:
Cibuľu nakrájanú na jemno si opražíme na oleji ( v hrnci), keď je akurát pridáme umy-
tú  brokolicu a spolu pražíme. 
Asi po 5 minútach podlejeme vodou, osolíme a pri-
dáme ošúpané zemiaky nakrájané na kocky. Spolu 
dusíme, okoreníme a pridáme vegetu.
Keď brokolica a zemiaky dostatočne  zmäkli, odo-
berieme z toho asi 3 naberačky vývaru, pridáme 
mlieko a 1/2 šľahačky. Poriadne zamiešame. Vyleje-
me naspäť k brokolici, na chvíľu stiahneme z ohňa.
Ponorným  mixérom rozmixujeme celú  zmes, 
podľa hustoty pridáme ešte mlieko.
Opäť vrátime na oheň a privedieme k varu.
Podávame s opraženým chlebíkom na kocky ( cruton )

Chichichichichichichi......
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Zabavme sa

Aj na tom sa smejeme

Naše prvé vysvedčenie 

Prešlo už pár rokov odo dňa, keď sme my dostali prvé vysvedčenie. Boli sme zveda-
ví, ako túto chvíľu prežívajú prváci na našej škole. Vybrali sme sa za nimi do triedy a 
položili sme im pár otázok:

M7:Aký si mala pocit zo svojho 1. vysvedčenia?
Zdenka Dachová: Dobrý lebo som mala samé 
jednotky.
M7:V čom sa ti najviac darilo?
Maťko Kriak: V slovenčine
M7:Rozumiete si? Alebo sa tu občas objavia aj 
nejaké bitky?
Deti: Rozumieme si.
M7:Na aké krúžky chodíte?
Simonka Saganová: Plavecký, divadelný
Martinko Poprocký: tenis, plavecký
M7:aké predmety máte najradšej?
Deti: Telesná výchova
M7:A čo sa vám najviac páči na TV?
Deti: Drepy

Prečítali sme si v jednom vysvedčení:
Nastala chvíľa, keď je potrebné zhodnotiť ,ako si pracoval v 1.polroku tvojej 1.triedy.
Vďaka tvojej usilovnosti a velikánskej snahe si sa naučil pekne čítať všetky texty zo 
šlabikára. Pekne a takmer bez chyby píšeš. Dokážeš aj správne počítať. Želám Ti, aby sa 
Ti  aj naďalej darilo.   
Nuž a my prváčikom prajeme to isté. 
     Júlia Molentová, Július Číž VI.A

 Povedali naši žiaci:

   U: Aké ozdoby dávate na vianočný stromček?  Ž: My dávame na stromček silonky.

   U: Vymenuj vzory neživotných podstatných mien mužského rodu.
   Ž:  Dub, buk.

   U: Utvor nominatív množného čísla od slova starosta.  Ž: Starosti.     

    Škriatok v žiackom zošite:   Ľubomír Feldek a jeho delo.

    Škriatok v  diktáte:  Vybrali sme sa na prechádzku do plesa. 

Platí od: 1.4.2012- 31.5.2012

Mamička oznamuje synče-
kovi:
-Jožinko, budúci rok už 
budeš v druhej triede a to už 
budeš mocť utierať riad...
-Tak to radšej prepadnem 

Žiak príde domov zo školy, 
otec ho prosí žiacku knižku 
a  vidí známky: matematika 
5, slovenský jazyk 5, hudob-
ná výchova 1. Otec vezme 
remeň a trikrát ho zbije. 
Synček sa ho cez slzy pýta:
- Prečo si ma až trikrát 
zbil, veď som dostal len dve 
páťky?- 
Otec mu odpovedá celý naz-
lostený: -To preto, že po tých 
dvoch päťkách sa ti chcelo ešte 
spievať!!!-
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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

Ide jar! 

Už je tu!

Zbohom pani 
Zima!


