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Kráľovné biatlonovej stopy



Športom žije celá škola

Milí kolegovia a žiaci – Komeňáci!

Možno nie všetci stíhate podrobne sledovať  dianie v našej škole. Pri tom množstve aktivít, kto-
ré vykonávame, sa Vám ani nečudujem. Preto Vás chcem v úvodníku nášho školského časopisu 
oboznámiť s najväčším množstvom akcií, ktoré tvoria gro aktivít školy od apríla po koniec júna. 
Ešte predtým však musím poďakovať celému kolektívu kolegov telocvikárov – Tomášovi Štefkovi, 
Martine a  Márii Chrapánovým, Janke Vavrekovej  a Saške Demianovej,  za úspešnú reprezentáciu 
a taktiež náročnú prípravu žiakov na nasledovné aktivity. V mesiaci apríl sme splnili   korešpon-
denčnú súťaž v ľahkej atletike (skok z miesta, hod plnou loptou 3 a 6 minútový vytrvalostný beh).         
V spolupráci s CVČ a mestom Revúca sme  zorganizovali 1. ročník Revúckej chodeckej atletiky 
pre kategórie od žiackej prípravky až po veteránov, ktorý mal v širokej verejnosti veľký ohlas. Naše 
dievčatá vyhrali okresné i regionálne kolo vo volejbale, no v semifinále o postup na majstrovstvá 
Slovenska sa im nepodarilo poraziť vrcholové klubové družstvá Brusna a Krupiny. Vo florbale 
obsadili chlapci a dievčatá zhodne 1. miesto obvodnom kole a 2. miesto v regionálnom kole.               
Vo florbalovej lige usporiadanej Nadáciou TV JOJ vyhrali v okresnom kole 1. miesto a v krajskom 
kole skončili dievčatá na 3. mieste a chlapci na 4 mieste.
V apríli uskutočnili učitelia TV so žiakmi 5. ročníka 2 turnusy plaveckého výcviku. Vo futbale 
boli úspešní mladší žiaci, keď vyhrali 1. miesto v okresnom kole a v regionálnom kole obsadili                
2. miesto.
Naši žiaci zaznamenali úspech aj v súťažiach „Na bicykli bezpečne“ a „Mladý záchranár“ a ob-
sadili v nich prvé miesta v obvodnom kole. V orientačnom behu, ktorého sme sa zúčastnili po 
prvýkrát, postúpil náš žiak Róbert Biž po víťazstve v okresnom kole a 2. mieste v krajskom kole 
do slovenského finále. V projekte „Detská atletika“ sa držíme už tretí rok striedavo s Lučencom a 
Bankou Bystricou na medailových umiestneniach v ľahkoatletických súťažiach detí 1.-5. ročníka. 
Pravidelne tiež pripravujeme, a aj v tomto polroku sme zrealizovali 3 postupové kolá v detskej 
atletike pre deti materských škôl v Revúcej. Krásny úspech sme dosiahli aj v „Čokoládovej tretre 
2019“ v Košiciach, kde nám postúpila v behu na 300 m žiačka 5. ročníka Ivana Simanová do ce-
loslovenského finále. V ľahkej atletike, po linke základných škôl, obsadili naše dievčatá a chlapci 
prvé miesta v súťaži družstiev i jednotlivcov a na krajskom kole skončili dievčatá tretie. Trvalé 
úspechy zaznamenávajú aj naše mladšie a staršie žiačky i žiaci v ľahkej atletike po linke Sloven-
ského atletického zväzu. V krajských kolách obsadzujú pravidelne pódiové umiestnenia najmä v 
skoku do diaľky, hodoch kriketovou loptičkou, oštepom a diskom, vrhu guľou a chôdzi na 1000m 
i 2000m. V tomto mesiaci pripravujeme ešte florbalový turnaj žiakov, biatlonmániu pre žiakov 
1.- 6. ročníka. Ako každý rok sa opäť zúčastnime „Kalokagatie v ĽA“  v rámci Dní nášho mesta. 
Na záver chcem všetkým učiteľom telesnej výchovy, reprezentantom školy, ich rodičom a vede-
niu školy poďakovať za prácu a podporu najmä pri školských a víkendových súťažiach. Našim 
žiakom – športovcom držím palce a želám im veľa zdravia, šťastia a síl dosahovaní čo najlepších 
športových výsledkov.

           Mgr. Mária Chrapánová
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Milí čitatelia, sme radi, že zase listujete v našom MAGIC 7. Je to neuveriteľné, ale naozaj, 
je to tak, do konca školského roka nám ostáva už len pár dní. Ja osobne sa veľmi teším 
na to, že nebudem musieť skoro ráno vstávať. Mám rada ten pocit, keď môžem len tak 
v posteli leňošiť. Za celú redakciu M7 Vám prajem pekné prázdniny, veľa radosti a nád-
herné zážitky. 
                  
                  Alexandra Melichová, 6.B

Karneval

Náš víťazný vodník :-)

Pár slov na úvod
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Karneval

Je to už síce dávno, ale my si to veľmi dobre pamätáme. Áno, boli sme ako redaktorky 
časopisu M7 na maškarnom plese, ktorý sa každý rok uskutočňuje v našej jedálni. A 
nepoznáme žiaka, ktorý by sa naňho netešil. My sme boli zvedavé a pýtali sme sa rôzne 
otázky:      
Magic7: Páči sa ti ples? Maska1: Je dobrý.
M7: Ako sa ti páčia ostatné masky? M2: Sú veľmi pekné.
M7: Prezradíš nám, aká si maska? M3: Omaľovánka.
M7: Šil ti niekto túto masku, alebo si si ju požičal? M4: Mám ju požičanú.
M7: Ako sa ti páčia ceny v tombole?  Ceny sú super.
Najprv bola prehliadka masiek. Nasledoval tanec  s balónom, tanec s metlou. Keďže 
všetci radi tancujeme, masky sa vyšantili na karnevalovej diskotéke. Áááá, potom prišla  
tombola. Nechýbal ani obľúbený stoličkový tanec. Ktoré masky sa najviac páčili? Vod-
ník, pavúk a lienka – beruška.

          Sofia Hanuštiaková, Tatiana Tvrdoňová



6

Oáza školy

7.A

Prišla jar, a hoci nám skoro celý máj pršalo, v triedach našej školy to vyzerá naozaj nád-
herne. Po dlhej dobe sme sa nevedeli rozhodnúť, komu udelíme titul OÁZA ŠKOLY. Na-
koniec sme sa rozhodli pre triedu 7.A. Zaujala nás ich kvetinková nástenka, a nádherne 
kvitnúce fialky na oknách. Blahoželáme všetkým, ktorí si túto triedu udržiavajú v takejto 
príjemnej atmosfére.
                            Redakcia M7

Ako sa hádže oštepom

Naša siedmačka, Ninka Vavreková, je veľmi úspešná športovkyňa. Jej posledným najväč-
ším úspechom je 3. miesto v atletickej súťaži Pravda-Televízia-Slovnaft, ktorá sa konala  
v Šamoríne. My sme sa Ninky pýtali zopár otázok, na ktoré nám veľmi rada odpovedala. 
Dozvedeli sme sa, že cesta do Šamorína trvala neskutočných 7 hodín, nikoho na súťaži 
nepoznala, no teraz má spomedzi súťažiacich veľa nových priateľov. Prečo Ninka súťaží 
v hode oštepom? Majú to v rodine, aj krstná mama bola oštepárka a táto disciplína sa 
Ninke páči a Ninku trénuje mamka. Po fantastickom 3. mieste bola veľmi šťastná, preto-
že súťažila so staršími dievčatami a čakala horšie umiestnenie.

                         Sofia Hanuštiaková, Tatiana Tvrdoňová
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Chodecké preteky

V Revúcej to žije! Ľudia sa rozhýbali, doslova a dopísmena. Chodecké preteky bola jedna 
skvelá akcia, ktorú všetci účastníci chválili. Teší nás, že v tejto technickej dobe je tak veľa  
ľudí, ktorí považujú pohyb za dôležitý.
                  Petra Jankóšiková
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Vieme čo počúvame

Tell me somethin‘ girl
Are you happy in this modern world?
Or do you need more?
Is there somethin‘ else you’re searchin‘ for?
I’m falling
In all the good times I find myself longin‘
for change
And in the bad times I fear myself
Tell me something boy
Aren’t you tired tryin‘ to fill that void?
Or do you need more?
Ain’t it hard keeping it so hardcore?
I’m falling
In all the good times I find myself longing 
for change
And in the bad times I fear myself
I’m off the deep end, 
watch as I dive in
I’ll never meet the ground
Crash through the surface, where they can’t 
hurt us
We’re far from the shallow now
In the sha-ha-sha-low
In the sha-ha-sha-la-la-la-low
In the sha-ha-sha-low
We‘re far from the shallow now
Wooaaaah
Woaaaaaaaaaaah
I‘m off the deep end, 
watch as I dive in
I‘ll never meet the ground
Crash through the surface, where they can‘t 
hurt us
We‘re far from the shallow now
In the sha-ha-sha-low
In the sha-ha-sha-la-la-la-low
In the sha-ha-sha-low
We‘re far from the shallow now

Povedz mi niečo dievča
Si šťastná v tomto modernom svete?
Alebo potrebuješ viac?
Je tam niečo iné čo hľadáš?
Padám
Vo všetkých dobrých časoch zistím, že túžim po 
zmene.
A v zlých časoch sa bojím seba samého 
Povedz mi niečo chlapec
Nie si unavený z pokúšania sa vyplniť tú prázd-
notu?
Alebo potrebuješ viac?
Nie je to ťažke udržiavať to tak hardcorde
Padám
Vo všetkých dobrých časoch zistím, že túžim po 
zmene.
A v zlých časoch sa bojím seba samej
Som tu z hlbokého konca
Pozerám ako sa potápam
Nikdy nestretnem zem
Búram sa cez povrch kde nám nemôžu 
ublížiť
Sme práve ďaleko od plytčiny
Na plytčine
Na plytčine
Na plytčine 
Sme práve ďaleko od plytčiny.
Woah
Woah
Som tu z hlbokého konca
Pozerám ako sa potápam
Nikdy nestretnem zem
Búram sa cez povrch kde nám nemôžu ublížiť
Sme práve ďaleko od plytčiny.
Na plytčine
Na plytčine
Na plytčine 
Sme práve ďaleko od plytčiny.

                                         Zdroj: Internet

Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow
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O tom, že máme veľa šikovných a úspešných žiakov rozhodne nepochybujeme. Ale na 
našej škole sme ešte nemali titul kráľovná. Doteraz. Pretože práve teraz sa ňou stala naša 
siedmačka Tamarka Molentová.
My sme sa s ňou stretli a Tamarka nám o tomto svojom úspechu porozprávala v našom 
sídle M7. Dozvedeli sme sa, že Tamarka je kráľovnou v biatlonovej stope 12 a 13-roč-
ných dievčat. Biatlonová súťaž je rozdelená na dve sezóny, letnú a zimnú. Stretnutie s 
Nasťou Kuzminovou, bolo pekné, ale krátke, pretože naša skvelá biatlonistka mala veľa 
ďalších povinnosti a rozhovor s televíziou. Keď sa Tamarka dozvedela výsledky, bola 
veľmi šťastná a veľmi sa tešila na odovzdávanie cien. Tento úspech je výsledkom tvrdého 
a usilovného tréningu, ktorý musí Tamarka pravidelne absolvovať. My jej prajeme ešte 
veľa podobných úspechov a hlavne radosti z biatlonu.
          
                  Martina Pervanová, Petra Jankóšiková, 6. B

Už vieme, aké je to byť kráľovnou...
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Keď sme sa dozvedeli, že môžeme ísť urobiť so sympatickou Iris, lektorkou, ktorá je už 
pár týždňou v našej škole interviw, nevedeli sme si predstaviť, ako to urobíme. No, pre-
tože nevieme čínsky, a ani naša angličtina nie je až  taká perfektná. Ale za pomoci pani 
učiteľky Hlávekovej sa nám podarilo stráviť pár nezabudnuteľných chvíľ.

Magic 7: Páči sa ti v našej škole?
Iris: Mám to tu rada, páči sa mi tu, žiaci sú veľmi dobrí, hráme spolu rôzne hry.
M7: Aké sú tvoje koníčky?
I: Rada čítam a počúvam hudbu.
M7: Aké jedlo je typické tvoju krajinu?
I: My máme veľa jedál, ale Čína je veľmi veľká krajina a žije v nej veľa ľudí. Moje typické 
jedlo je zartza a lepkavá ryža.
M7: Už si niekedy jedla halušky?
I: Áno, boli sme v reštaurácii a tam sme ich ochutnali.
M7: Máš nejaké domáce zviera?
I: Áno, mám zvieratká – psa, mačaciu mamu a štyri malé mačiatka.
M7: Koľko máš rokov?
I: Mám 23 rokov.
M7:  Kde žiješ ty a tvoja rodina?
I: V Číne zo severnej strany Severného oceánu. 
M7: Páčia sa ti motýle?
I: Áno, páčia, pretože sú pekné.
M7:  Páčila sa ti tanečná show ktorá sa odohrala v škole?
I: Áno veľmi sa mi to páčilo, ale ja by som to zatancovať nevedela.
M7:  Iris ďakujeme za rozhovor.
I: Aj ja vám ďakujem.
   
O tento rozhovor sa s Vami podelili: Petra Jankóšiková, Martina Pervanová, Sofia Ha-
nuštiaková, Tatiana Tvrdoňová   

Lektorka Iris
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Lektorka Iris

Hovorí sa, že slovenčina je ťažký jazyk. A čo tak čínština? Dozvedeli sme sa, že má až 100 
000, (áno stotisíc!!!) znakov. Naša lektorka Iris, nám vo svojom rodnom jazyku napísala 
tento odkaz: 

Čas, ktorý som strávila v Revúcej, bude pre mňa navždy nezabudnuteľný.
          11. 6. 2019
           Ting Ting Song
Wau, tak to je teda sila. Kto z vás by sa chcel naučiť písať a rozprávať po čínsky?

                         Redaktori M7
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Konferencia vedátorov

Takéto nádherné projekty vytvorili naši 
mladí VEDÁTORI. Na konferencii sme sa 
dozvedeli naozaj veľa nového - o globálnom 
otepľovaní, živote pánd,  stravovaní,  techni-
ke aj o pestovaní rastlín...

    Martina Pervanová, 6. B



13

Festival štyroch živlov

Dňa 7.6.2019 sa žiačky našej základnej školy Diana Vaššová, Alexandra Hamarová a 
Petra Jankóšiková s pani učiteľkou Ľubicou Profantovou ocitli v Bratislave, v Auréliu. 
Uskutočnilo sa tu postupové kolo súťaže Festival štyroch živlov. Mali sme možnosť vi-
dieť naozaj nádherné a pôsobivé práce z celého Slovenska, ktoré na nás urobili obrovský 
dojem. Odniesli sme si veľa zážitkov  a nechali sme sa do budúcna inšpirovať skvelými 
nápadmi mladých  slovenských vedcov. Už teraz sa tešíme na naše práce v budúcom 
školskom roku. Potešilo nás aj strtnutie s pani ministerkou školstva Martinou Lubyovou.

                        Petra Jankóšiková, 6.B
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Jazykový kvet nám rozkvitol

Po ťažkom rannom vstávaní sme sa ja – Danielka Ďurišková a moja mladšia spolu-
žiačka Hanka Holešová, vybrali na celoslovenské kola súťaže Jazykový kvet v Nitre. 
Hneď po príchode a po otvorení súťaže sme sa premiestnili do miestností, kde 
sme si každá vo svojej kategórii zmerali sily v ťažkej konkurencii žiakov z celého 
Slovenska. Obom sa nám podarilo vybojovať úžasné druhé miesta. S úsmevom a 
pocitom obrovského úspechu sme sa vrátili domov. Snáď si to ešte niekedy zopa-
kujeme.
         
                          Daniela Ďurišková, 7.B
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Relaxujeme

Kresba: Peťka Jankóšiková

Ak by sa vám aj počas prázdnin objavil čo i len malý stresík, pokúste sa ho zahnať našou 
relaxačnou omaľovánkou...
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Galéria našich deviatakov
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9. B
Galéria našich deviatakov
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Naši najúspešnejší
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Florbal chlapci ZŠ - regionálne kolo
2. miesto

Volejbal žiačok ZŠ - regionálne kolo
1. miesto

Minifutbal žiakov a žiačok ZŠ - obvodné kolo
3. miesto

Zimná Kalokagatia 2019
1 km - mladšie žiačky
2. miesto - Alexandra Štempelová
3. miesto - Tamara Molentová

BIATLON - štafety - mladší žiaci
2. miesto - Michal Biž a Martin Galovič

BIATLON - štafety - mladšie žiačky
3. miesto - Nina Natália Vavreková

Športová fotografia
2. miesto - Nina Natália Vavreková

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
Poézia
1. miesto - Hana Marta Holešová
2. miesto - Tomáš Gombár
3. miesto - Sofia Huťanová
Próza
1. miesto - Eliška Beňušová
2. miesto - Tomáš Zachar,  Tadeáš Belák
3. miesto - Viktória Kováčová
2. kategória
Poézia
1. miesto - Diana Slivenská
2. miesto - Natália Nemcová
3. miesto - Sofia Simanová
Próza
1. miesto - Ema Adamová
2. miesto - Natália Liptáková
3. miesto - Hana Bottová
3. kategória
Poézia
1. miesto - Helena Slivenská
Próza
1. miesto - Daniela Ďurišková
2. miesto - Timea Velková

Turnaj v stolnom tenise
2. miesto 

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
Poézia
1. kategória
1. miesto - Hana Marta Holešová
2. kategória
3. miesto - Diana Slivenská
3. kategória
3. miesto - Helena Slivenská
Próza
1. kategória
1. miesto - Eliška Beňušová
3. kategória
1. miesto - Daniela Ďurišková

Streľba zo vzduchovky - obvodné kolo
1. miesto - starší žiaci
2. miesto - mladší žiaci
1. miesto - Róbert Biž
1. miesto - Nina Natália Vavreková
2. miesto - Alexandra Štempelová
2. miesto - Michal Biž
3. miesto - Tamara Molentová

Olympiáda ľudských práv - školské kolo
1. miesto - Eva Candelaria Fumero Diaz, Ema Ko-
váčová
2. miesto - Zuzana Kiselová, Helena Slivenská
3. miesto - Veronika Tardová, Peter Viest, Samuel 
Čellár, Anna Mária Fumero Diaz, Sandra Gluckne-
rová

Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo
kategória 1B
3. miesto - Patrícia Hudecová

Šaliansky Maťko 2019 - okresné kolo
II. kategória
3. miesto - Miroslav Zavacký
III. kategória
1. miesto - Daniela Ďurišková

Robohranie 2019
3. miesto - Leonard Erik Gombár, Milan Bukóci

Matematická olympiáda  - okresné kolo
kategória Z5
1. miesto - Natália Liptáková

Florbal žiačok ZŠ - obvodné kolo
2. miesto

Florbal žiakov ZŠ - obvodné kolo
1. miesto

Technická olympiáda - krajské kolo
4. miesto - Róbert Biž, Lukáš Berzéty

FLORBALL SK LIGA - krajské kolo
3. miesto - dievčatá

Dejepisná olympiáda - okresné kolo
kategória D
1. miesto - Eva Candelária Fumero-Diaz

Biologická olympiáda - okresné kolo
kategória C - projektová časť
1. miesto - Michaela Galovičová

Basketbal dievčat ZŠ  - regionálne kolo
2. miesto

Volejbal chlapci ZŠ - obvodné kolo
3. miesto

Volejbal dievčatá ZŠ - okresné kolo
1. miesto
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Naši najúspešnejší
Pytagoriáda - okresné kolo
kategória P8 :
1. miesto - Róbert Biž
2. miesto - Ema Kováčová
kategória P7 :
2. miesto - Marko Kilik
kategória P3 :
1. miesto - Kristián Nemec

4. žiacka chodecká liga
3. miesto - Alexandra Štempelová
3. miesto - Matúš Makróczy

Detská divadelná Revúca
Strieborné pásmo - DDS Portál

Detská divadelná Revúca - výtvarná súťaž
II. kategória :
2. miesto - Juraj Šturmankin
3. miesto - Sára Šepíková
čestné uznanie  - Melánia Mračnová, Hana Botto-
vá, Diana Rošková,
III. kategória  :
2. miesto - Milan Bukóci
2. miesto  - Anna Lacovičová
2. miesto - Oxana Senková
čestné uznanie - Tamara Molentová, Michaela Hu-
decová

Matematická olympiáda - okresné kolo
kategória Z7
3. miesto - Šimon Slivenský
4. miesto - Martin Siman

Revúcke chodecké preteky
2. miesto - Nina Natália Vavreková
2. miesto - Leonard Erik Gombár
3. miesto - Alexandra Štempelová
3. miesto - Róbert Biž
5. miesto - Filip Galovič
6. miesto - Matej Hudec
7. miesto - Tobias Paleček
8. miesto - Viktória Kováčová
9. miesto - Alexandra Hižnayová
10. miesto - Zuzana Viestová
11. miesto - Kristína Trávničková
11. miesto - Stela Levická
12. miesto - Viktória Kekeňáková
12. miesto - Sabína Rojáková

Jazykový kvet 2019 - krajské kolo
1. miesto - Hana Marta Holešová
1. miesto - Daniela Ďurišková
2. miesto - detský divadelný súbor
3. miesto - detský divadelný súbor

Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo
2. miesto - Helena Slivenská
3. miesto - Eliška Beňušová

Slávik Slovensko 2019 - školské kolo
1. miesto - Emma Hviščová

Medzníky 2. svetovej vojny
2. miesto

Malý futbal mladších žiakov - okresné kolo
1. miesto

Na bicykli bezpečne 2019 - okresné kolo
1. miesto

Mladí záchranári - okresné kolo
1. miesto

1. kolo krajskej súťaže v atletike žiactva
Marián Antal - 60 m - finále B
Dávid Mihál - 60 m - finále A, skok do diaľky - 2. 
miesto
Ivana Simanová - 60 m - finále A, 1000 m  - 1. mies-
to
Hanka Bottová - 1000 m - 2. miesto, 60 m - finále B
Daniela Hlinková - 1000 m - 3. miesto
Stela Levická - 1000 m - 3. miesto
Tamara Molentová - 2000 m  - 4. miesto
Nela  Chlabušová - 100 m prekážky - 3. miesto
Lucia Ďurišková - 100 m  prekážky - 4. miesto, 60 
m - finále B
Alexandra Štempelová - 3 km chôdza - 1. miesto
Zuzana Kiselová - vrh guľou - 1. miesto
Nina Vavreková - hod oštepom - 1. miesto, vrh gu-
ľou - 2. miesto, hod diskom - 3. miesto
Tamara Chlebušová - hod kriketkou - 2. miesto
Petra Hudecová - hod kriketkou - 4. miesto

Atletická súťaž O pohár rektora TU
1. miesto - Ivana Simanová
3. miesto - Dávid Mihál

Orientačný beh - krajské kolo
2. miesto - Róbert Biž
3. miesto - chlapci
4. miesto - dievčatá

Atletika žiakov a žiačok ZŠ - okresné kolo
1. miesto - ZŠ J. A. Komenského
1. miesto - chlapci
1. miesto - dievčatá
1. miesto - Zuzana Kiselová - vrch guľou
2. miesto - Nina Natália Vavreková - vrch guľou
2. miesto - Lukáš Uhlár - vrch guľou
1. miesto - Nina Natália Vavreková - hod loptičkou
1. miesto - Lucia Ďurišková - skok do diaľky
2. miesto - Kornélia Chlebušová - skok do diaľky
1. miesto - Dávid Škorňa - skok do diaľky
1. miesto - Lucia Ďurišková - beh na 60 m
2. miesto - Kornélia Chlebušová - beh na 60 m
2. miesto - Dávid Škorňa - beh na 60 m
1. miesto - Tamara Molentová - beh na 800 m

Atletika žiakov a  žiačok ZŠ - krajské kolo
3. miesto - družstvo dievčat
1. miesto - Zuzana KIselová - vrh guľou

Turnaj chlapcov v malom futbale
1. miesto - chlapci A
3. miesto - chlapci B
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My sme MAGIC!!!
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Možno niektorí z vás dr-
žia prvýkrát tento časo-
pis v ruke a nevedia, čo 
s týmto anjelom. Anjel, 
ktorého práve teraz vi-
díte, vám môže pomôcť. 
Samozrejme, ak si naším 
žiakom. S našimi učiteľ-
mi sme sa dohodli, že ak 
sa stane, že Ťa vyvolajú 
z nejakého učiva odpo-
vedať a Ty si sa nestihol 
z akýchkoľvek dôvodov 
naučiť, máš poruke toh-
to anjela a odovzdáš im 
ho, odchádzaš na miesto 
bez päťky. Samozrejme, 
nesmieš to zneužívať, 
lebo trpezlivosť našich 
učiteľov je tiež len jedna. 
Takže veríme, že aspoň 
niekomu pomôžeme aj 
s touto bytosťou z ne-
beskej ríše.

                    Redakcia M 7

Atletika mladších žiakov - krajské kolo
1. miesto - Sofia Simanová - hod kriketkou
1. miesto - Sofia Simanová - vrh guľou
1. miesto - Alexandra Štempelová - chôdza na 2000 m
1. miesto - Ivana Simanová - skok do diaľky
2. miesto - Alexandra Štempelová - vrh guľou
2. miesto - Ivana Simanová  - hod kriketkou
3. miesto - Dominik Šuhaj - beh na 1000 m
3. miesto - Dominik Šuhaj - vrh guľou
3. miesto - Hana Bottová - beh na 1000 m
3. miesto - Petra Hudecová - vrh guľou
3. miesto - Hana Bottová, Petra Hudecová, Stella Le-
vická, Sabina Rojáková - štafeta 4 x 60 m

Jazykový kvet 2019 - celoslovenské kolo
2. miesto - Daniela Ďurišková
2. miesto - Hana Marta Holešová

P-T-S - 2019 - Šamorín
3. miesto - Nina natália Vavreková - hod oštepom

Naši najúspešnejší
Majstrovstvá mesta Revúca vo florbale mladších 
žiakov
1. miesto - A družstvo
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Milí naši čitatelia,

vieme, že žijeme v dobe, kedy 
sa  časopisy až tak veľmi ne-
čítajú. O to viac nás teší, že sa  
mnohí z Vás  pýtajú: „Kedy 
bude nový MAGIC?“ Verte 
nám, aj to nám dáva chuť do 
nie veľmi ľahkej redaktorskej 
práce. Preto Vás stále na tom-
to mieste prosíme, aby ste nám 
aj Vy pomohli urobiť tento     
školský časopis ešte lepší. Pro-
síme o rady, pomoc, tipy aj na 
ďalšie rubriky, ktoré s radosťou 
pripravíme. Chceme, aby ste 
nás čítali s radosťou od prvej 
strany až po poslednú. 
Vaše chrústy, žaby, včely a iné 
usilovné živočíchy z Magicu
 :-).

Vaša redakcia Magic 7

Som ANJEL,

momentálne asi Tvoja jediná záchrana pred gu-
ľou (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 ak-
tivovať 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 kámo-
ša, ktorý sa zjaví v nasledujúcom čísle MAGIC 7.

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

Rozlúčka s Iris

Pred piatimi týždňami k nám zavítala čínska lektorka „Iris“. Čas s ňou nám ubehol rých-
lo, až kým 19.6. 2019 nadišiel deň, kedy sme sa s Iris museli rozlúčiť. Malí družinári si 
pre ňu pripravili milý program, spolu s pani družinárkami si zaspievali, pohostili sa a pár 
slovami z poznatkov svojej doterajšej angličtiny, povedali  Iris zbohom. Dúfame, že sa tu 
Iris páčilo, a že si na nás niekedy spomenie.
                        
       Daniela Ďurišková, 7.B


