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Leo  a jeho kráľovstvo



Opäť je tu koniec roka

Z obsahu:

Milí kolegovia, milí žiaci i priatelia Základnej školy J. A. Komenského, 

dostalo sa mi cti prihovoriť  sa Vám prostredníctvom nášho úžasného 
školského časopisu Magic 7. Je december, pomaly sa blíži  koniec roka.  
Nie je to len čas blížiacich sa voľných dní – zimných prázdnin, ale zároveň aj čas bilan-
covania, čas lásky, pohody, čas splnených prianí, ale i čas predsavzatí do budúceho roka. 
V prípade našej školy, roka 40. výročia otvorenia základnej školy na Komenského ulici 
– našej Základnej školy J. A. Komenského. V histórii ľudstva je to veľmi krátky okamih, 
ale v histórii školy je to dlhý čas. Za ten čas sa v našej škole vystriedalo veľa šikovných 
prevádzkových zamestnancov, veľa šikovných pedagógov, a hlavne veľa žiakov, z ktorých 
sa po deviatich rokoch školskej dochádzky stali úspešní absolventi, z ktorých sú mnohí 
úspešní vo svojom živote. Verím, že aj mnohým z Vás, terajším našim žiakom, sa podarí 
nájsť si v živote svoje miesto a byť úspešnými a šťastnými. Teda pomaly sme sa dostali od 
bilancovania k predsavzatiam do budúceho roka. Prajem všetkým zamestnancom, aby 
boli v práci šťastní, aby ich napĺňala, aby  do práce chodili radi. Vám, žiakom tejto školy, 
aby Vás škola bavila, aby ste v nej stretli priateľov a aby ste  na  prežité roky v nej nikdy 
nezabudli a s radosťou v srdci na ňu vždy spomínali. Nám všetkým prajem, aj keď sa 
nám nie vždy všetko podarí, nech nás  to nikdy neodradí, ale posunie vpred. To prajem 
všetkým, ktorých naša úžasná škola spája. 

                Mgr. Emil Valko, riaditeľ školy
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Relaxujeme aj v zime
Ples príšer
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Milí čitatelia, práve sa vám do rúk dostal prvý časopis M7 v tomto školskom roku. Tento 
rok sa nám  na krúžok prihlásilo veľa redaktorov, a preto sa budeme  snažiť robiť tento 
časopis  ešte lepší, zaujímavejší. Veríme, že si v ňom nájdete aj svoju obľúbenú rubriku. 
Privítali by sme, ak budeme mať od vás, našich čitateľov spätnú väzbu, a sami nám  povi-
ete, čo by ste v našom časopise  chceli vidieť alebo si prečítať. Aj my sa takisto vynasnaží-
me prinášať našim čitateľom nové články, rozhovory a možno zaradíme i súťaž o drobné 
ceny. Celý tím Magic 7 Vám prajeme aj v tomto školskom roku veľa úspechov v učení, 
športových aktivitách a v súťažiach, na ktoré radi chodíte...

PS: Nezabudnite na nášho anjela, možno ho budete potrebovať. :-)

                              Adam Tvrdoň, šéfredaktor M7 

Pár slov na úvod

Banka LÁSKY

Boli ste už v Banke lásky? My áno. 14.11.2019 sme sa my, deviataci a ôsmaci zúčastnili 
exkurzie v Banskej Štiavnici. Banka lásky sa nachádza v dome, kde žila Mária Pischlová, 
láska Andreja Sládkoviča, autora básne Marína. V „banke“ sme objavili láskomer, veľmi 
sa nám páčili živé obrazy v miestnosti, v ktorej Marína hrávala na klavíri. Banka lásky 
môže byť dobrý tip na výlet aj pre Vás.

                                Milan Bukóci, 9.B



Nová tvár v zborovni

Aj tento školský rok sme na chodbách našej školy zbadali nového pána učiteľa. Pán učiteľ 
Roland Gažúr učí na našej škole predovšetkým telesnú výchovu. My sme si pre neho 
pripravili zopár zvedavých otázok

Magic 7: Čo hovoríte na našich žiakov?
Mgr. Roland Gažúr: Sú dobrí, ale nájdu sa aj výnimky...
M7: Aké máte koníčky? 
RG: Moje koníčky sú posilňovanie, plávanie, atletika, turistika, cestovanie a trávenie voľ-
ného času s priateľmi.
M7: Aký mate vzťah s kolegami?
RG: Môj vzťah s kolegami je dobrý, s niektorými sa poznám viac a s niektorými menej.
M7: Páči sa vám na tejto škole? 
RG: Áno.
M7: Učili ste niekedy aj na inej škole?
RG: Nie.
M7: Poviete nám nejakú najvtipnejšiu životnú situáciu alebo príhodu?
RG: Učiteľka prízvukovala, že s polročným vysvedčením sa nemôže nič stať....Roztrhol 
ho kocúr. :-)
M7: Aký je váš najobľúbenejší šport?
RG: Môj najobľúbenejší šport je kulturistika.
M7: Máte niekoho v živote, kto vás inšpiroval?
RG: Áno mám, môjho otca.
M7: Kým ste chceli byť, keď ste boli malý? 
RG: Vojakom.
M7: Máte nejaké domáce zviera?
RG: Mám kocúra - dvanásťročného a aj psa.
M7: Aký predmet vám „išiel najlepšie“ okrem telesnej výchovy?
RG: Dejepis.
M7: Aké je vaše životné motto?
RG: Nerob to, čo nechceš, aby druhí robili tebe. A ešte jedno - tvrdá drina prekoná talent.
M7: Akí sú vaši obľúbení speváci alebo speváčky, skupiny?
RG: Eminem, Robby Wiliams a Rammstein.
M7: Z čoho máte najväčší strach?
RG: Z prehry.
M7: Chodíte rád do prírody?
RG: Áno.

                               Adam Tvrdoň, Nikita Slobodianiuk



My sme MAGIC



EKO burza

Dňa 10.12.201  sa  v našej 
škole uskutočnila Eko-
burza, na pomoc psíkom 
v Revúckom útulku. Naši 
spolužiaci si domov po-
odnášali pekné a užitočné 
veci, ktoré sa predávali na  
tejto ekoburze. Táto akcia 
je dobrý spôsob, ako sa 
zbaviť  vecí, ktoré už my 
nepotrebujeme a potešiť 
tým niekoho iného. Ďa-
kujeme všetkým, ktorí sa 
zapojili a dúfame, že tieto 
odnesené poklady prinesú 
radosť.

Petra Jankóšiková, 7.B



Vieme, čo počúvame

Tichá noc, svätá noc

Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár,
stráži Dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
nebesky tíško spí, sní.
Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!

Silent night, holy night

Silent night, holy night
All is calm, all is bright
Round yon virgin Mother and Child
Holy infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace
Silent night, holy night!
Shepherds quake at the sight!
Glories stream from heaven afar;
Heavenly hosts sing Al-le-lu-ia!
Christ the Savior is born!
Christ the Savior is born!

Cicha noc, święta noc

Cicha noc, święta noc,
Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem
Nad dzieciątka snem.
Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud.

Csendes éj! Szentséges éj!

Csendes éj! Szentséges éj!
Mindenek nyugta mély;
Nincs más fenn, csak a Szent szülepár,
Drága kisdedük álmainál,
Szent Fiú, aludjál, szent Fiú aludjál!
Csendes éj! Szentséges éj!
Angyalok hangja kél;
Halld a mennyei halleluját,
Szerte zengi e drága szavát,
Krisztus megszabadit, Krisztus megszabadit!
Csendes éj! 
Szentséges éj!

                                         

Tichá noc 

Stille Nacht, heilige Nacht 

Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute, hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh,
Schlaf in himmlischer Ruh.
Stille Nacht, heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht,
Durch der Engel Halleluja
Tönt es laut von fern und nah:
Christ, der Retter ist da,
Christ, der Retter ist da!

Тихая ночь

Ночь тиха, ночь свята,
Люди спят, даль чиста;
Лишь в пещере свеча горит;
Там святая чета не спит,
В яслях дремлет Дитя, 
в яслях дремлет Дитя.
Ночь тиха, ночь свята,
Озарилась высота,
Светлый Ангел летит с небес,
Пастухам он приносит весть:
«Вам родился Христос, 
вам родился Христос!»

Ô nuit de paix, Sainte nuit

Ô nuit de paix, Sainte nuit
Dans le ciel L‘astre luit
Dans les champs tout repose en paix
Mais soudain dans l‘air pur et frais
Le brillant coeur des anges
Aux bergers apparaît
Ô nuit de foi, Sainte nuit
Les bergers sont instruits
Confiants dans la voix des cieux
Ils s‘en vont adorer leur Dieu
Et Jésus, en échange
Leur sourit radieux

Noche de paz, noche de amor,
 
Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme en derredor.
Entre sus astros que esparcen su luz
Bella anunciando al niñito Jesús
Brilla la estrella de paz
Brilla la estrella de paz
Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme en derredor
Sólo velan en la oscuridad
Los pastores que en el campo están;
Y la estrella de Belén
Y la estrella de Belén

                                         Zdroj: Internet



Oáza školy

Kedy by mali byť naše triedy najkrajšie, keď nie pred Vianocami? Zase sme sa vybrali 
na obhliadku našej školy a musíme napísať pravdu, neboli vždy tie naše triedy také, aby 
sme sa v nich cítili príjemne. Všímali sme si všetko - vianočnú výzdobu, nástenky, ale 
aj zotretú tabuľu, poliate kvety, poriadok v laviciach a okolo smetného koša a aj celkový 
dojem, aký sme mali, keď sme vstúpili do triedy. Najviac nás zaujala trieda 6.A, ktorá 
doslova žiarila čistotou. Blahoželáme! 
                            Redaktori M7

Pasovanie prvákov
Pamätáte si ešte, keď ste boli prváci? My sme sa boli pozrieť, ako sa darilo našim najmen-
ším spolužiakom recitovať, tancovať, spievať na tejto školskej „pasovačke“. Boli naozaj 
veľmi šikovní, rodičia im s radosťou tlieskali. Od septembra sa toho naučili veru veľa. 

                                  Adam Tvrdoň, 5.B

6.A



Ples strašidiel

Dňa 24.10.2019 sme my, žiaci 9.B, zorganizovali s pomocou pani učiteľky Hlávekovej 
Ples príšer, ktorý sa každoročne koná na našej škole. Pre detičky sme si prichystali mno-
ho súťaží a na záver tombolu so zaujímavými cenami. Verím, že sa všetci dobre zabavili.
     
                              Ema Kováčová, 9.B



Relaxujeme

Kresba: Eliška Beňušová

Ak by Vás predsa len nejaký malý stresík napadol, poradíte si s ním s našou vianočnou 
omaľovánkou.



Pasovanie prvákov



Večerné čítanie

Večerné čítanie bolo super, bola to skvelá zábava. Niektorí sme tam boli aj s rodičmi. 
Mali sme super pohostenie, medovníčky a syrové srdiečka. Každý čítal z nejakej knižky, 
ktorú si doniesol, alebo ktorú si vybral z pripravených na stole. Čítali sme v krásnom 
prostredí, svietili nám sviečky a malá lampa. Čítali sme: Rozprávky do tmy, ktoré sme 
mali aj my ilustrovať so zaviazanými očami, Cirkus Bambino a mnohé iné. Zistili sme, 
že niektorí čítame pekne, niektorí trochu menej. Ale už teraz sa tešíme na ďalšie takéto 
čítanie.  

             Emma Hviščová, Ema Mužíková, 4.A



Bol to jeden super deň. Všetky triedy si robili svoju vlastnú vlajku, ktorá ich najviac vy-
stihovala. Všetci sme si zastrieľali z pušky, z akej strieľajú biatlonisti. Niektorí si naspie-
vali aj svoju hymnu. Pochutnali sme si aj na sladučkých gofrách. Veľmi sa nám to páčilo.

                         Nikita Slobodianiuk, 5.B

Škola hrou



Škola hrou



Komiks Milí čitatelia, môžete sa tešiť na náš prvý KOMIKS!!!

Autori textu komixu: redaktori M7, kresba: Mirka Slobodianiuk



Galéria našich prvákov 1. A



1. BGaléria našich prvákov



Naši najúspešnejší
Horehronské atletické hry
1. miesto - družstvo  ZŠ

Cezpoľný beh - okresné kolo
1. miesto - družstvo dievčat
1. miesto - družstvo chlapcov

Technická olympiáda - školské kolo
kategória A
1. miesto - Marek Gomori
2. miesto - Samuel Kuchta
3. miesto - Dávid Haviar

kategória B
1. miesto - Maxim Mandalík
2. miesto - Barbora Reviľáková
3. miesto - Matej Hudec

Najzručnejší žiak základných škôl regió-
nu - regionálne kolo
1. miesto - Róbert Biž

Basketbal chlapci - okresné kolo
1. miesto

Bedminton dievčatá - okresné kolo
3. miesto

Jazykový kvet - školské kolo
I. kategória Poézia a próza          
1. miesto: Hana Holešová                                                              
2. miesto: Jakub Oravec                                                             
3. miesto: Emma Šeševičková

II. kategória Poézia a próza        
1. miesto: Daniela Ďurišková                                                             
2. miesto: Daniel Chalupka                                                             
3. miesto: Žaneta Štitnická

kategória Monodráma                
1. miesto: David Zubák

Olympiáda z anglického jazyka - školské 
kolo
1A kategória
1. miesto - Natália Liptáková
2. miesto - Alexandra Hamarová
3. miesto - Natália Nemcová

1B kategória
1. miesto - Milan Bukóci
2. miesto - Candy Fumero - Diaz
3. miesto - Adam Palušák

Basketbal chlapci - okresné kolo
1. miesto

Basketbal dievčatá - okresné kolo
1. miesto

Olympiáda zo slovenského jazyka a lite-
ratúry - školské kolo
1. miesto - Tamara Molentová
2. miesto - Ema Kováčová
3. miesto - Zuzana Kiselová
4. miesto - Samuel Čellár

Olympiáda zo slovenského jazyka a lite-
ratúry - okresné kolo
1. miesto - Tamara Molentová

Stolný tenis žiakov ZŠ - okresné kolo
3. miesto

Technická olympiáda - okresné kolo
kategória A
1. miesto - Róbert Biž, Marek Gomori
kategória B
1. miesto - Diana Slivenská

Spajkyho pohár - krajské kolo
3. miesto

Futsal žiakov ZŠ - okresné kolo
3. miesto

Dejepisná olympiáda - školské kolo
6. ročník :
1. miesto - Miriam Regendová
2. miesto - Viktória Kekeňáková, Bibiana Mladšia
7. ročník :
1. miesto - Barbora Reviľáková
2. miesto - Ema Adamová
8. ročník :
1. miesto - Šimon Slivenský
2. miesto - Viktória Čipková
3. miesto - Jakub Šturmankin
9. ročník :
1. miesto - Eva Candelária Fumero - Diaz
2. miesto - Tomáš Kuchta
3. miesto : Samuel Čellár

Streľba zo vzduchovky - okresné kolo
Mladší žiaci :
3. miesto - Michal Biž
Staršie žiačky :
1. miesto - Tamara Molentová
2. miesto - Nina Natália Vavreková
Starší žiaci :
1. miesto - Róbert Biž
Školy :
1. miesto - ZŠ J. A. Komenského

Basketbal žiačky ZŠ - regionálne kolo
2. miesto

Basketbal žiaci ZŠ - regionálne kolo
2. miesto
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My sme MAGIC!!!

Anjelská záchrana
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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
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!!27.10.2019 som sa zúčastnil Majstrovstiev Slovenska v jazde dráhových automobilov. Je 
to celoročná súťaž a má 4 kolá. Dve kolá sa jazdili v Revúcej, jedno v Púchove a jedno v 
Martine. Súťaže v Martine som sa žiaľ nezúčastnil. Vyhodnotenie v kategórii GROUP C 
ma veľmi prekvapilo, pretože  vzhľadom na moje skúsenosti som to vôbec nečakal. Skon-
čil som na 3. mieste. Jazdím len prvý rok a nemám ešte veľa skúseností. Modelovanie a 
jazdenie ma však veľmi baví. Jazdím pod vlastnou značkou  - LEGO, čo je vlastne skratka 
môjho mena:              Leonard
      Erik
      GOmbár

Za tento môj úspech vďačím p. Lacovi Koterbovi a p. Zdeňkovi Jarošovi, s ktorými som 
konzultoval svoj model a ktorí ma vedú týmto koníčkom. Ďakujem aj svojim rodičom 
za podporu – časovú aj finančnú, pretože je to drahý koníček.
   
                Erik Leonard Gombár, 7.B

Jazdiť ma veľmi baví
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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!!!!!!!

Z našej tvorby - budúci básnici :-)

December

Vianoce sú všetkým známe.
My ich veru radi máme.
Dostávame pekné dary.
Ježiško je všetkým známy.
Pred Ježiškom Mikuláš, ten má deti 
veľmi rád.

                Šimon Mišanko, 4.A

O zime

Jedna vločka, druhá vločka,
teta Zima žmúri očká.
Žmúri, žmúri iba žmúri.
Ja sa zase radujem,
Ježiško, za všetko ti ďakujem.

                             Timea Balagová, 4.A


