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Milí kolegovia, milí žiaci, milí čitatelia našej M7,

blíži sa koniec roka – to je čas bilancovania, hodnotenia a hlavne prijí-
mania nových predsavzatí do nového roku. Školáci majú to veľké šťastie, 
že si koniec roka môžu užiť hneď dvakrát. V júni a v decembri a obidva 
konce sú spríjemnené ešte veľkým bonusom – voľnom, prázdninami. Výhodou konca 
roka v decembri sú však darčeky, ktorými sa vzájomne obdarúvame. A iste tomu tak 
bude aj v tomto roku. 
Tento rok bol pre nás v našej škole veľmi úspešným rokom. Darilo sa nám všetkým. 
Našu školu si vybrali pre  štúdium svojich detí mnohí rodičia. Otvorili sme spolu 3 trie-
dy prvého ročníka. Darilo sa našim deviatakom, ktorí úspešne zvládli každoročné testo-
vania a zároveň sa dostali na svoje vysnívané stredné školy. Darilo sa našim športovcom. 
Úspešne reprezentovali našu školu, naše mesto, náš región a aj naše malé Slovensko. 
Neboli to však len športovci, ktorým sa darilo. Boli to aj naši umelci, tanečníci,  jazykári, 
matematici, technici a mnohí ďalší. A to vďaka svojmu talentu, svedomitej práci, ťaž-
kému tréningu, podpore svojich rodičov a skvelému vedeniu svojich trénerov – našich 
učiteľov. Darilo sa aj našim žiakom, ktorí svedomite pracovali, učili sa a prijímali rady 
svojich učiteľov. Ďakujeme za skvelý rok 2018. 
A čo si spoločne popriať do roku 2019? Žiakom skvelých učiteľov, učiteľom skvelých     
žiakov a riaditeľovi skvelých učiteľov a skvelých žiakov. Vďaka tomu sa nám podarí zno-
vu upútať pozornosť rodičov, vyhrať kopec súťaží, uspieť v testovaní, dostať sa na úžasné  
stredné školy. 
Aké darčeky si darovať pod stromček? Asi balíček pokory, balíček porozumenia, balíček 
pomoci, balíček lásky, balíček úcty. Keď sa nám podarí s darčekmi aj podeliť, čaká nás 
krásny rok. 
                Mgr. Emil Valko, riaditeľ školy
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A sú tu Vianoce
Ahojte, milí čitatelia časopisu MAGIC 7!

Som rada, že práve teraz čítate náš „MAGIC“. V tomto čísle sa dozviete 
o akciách, ktoré ste možno nepostrehli na webovej stránke našej školy. 
Môžete si aj oddýchnuť pri antistresovej vianočnej maľovanke.  Ak sa 
Vám náhodou „podarilo“ nenaučiť sa, alebo ste zabudli napísať domácu 
úlohu, máte poruke anjelskú záchranu. Dozviete sa, akých máme skve-
lých žiakov. Veríme, že sa Vám budú páčiť aj fotografie a kresby našich redaktorov. Už mi 
ostáva len Vám popriať nádherné a pokojné Vianoce. 

                                           Petra Jankóšiková, 6.B
                      šéfredaktorka M7

Výlet našich cestovateľov

V utorok 17. októbra 2018 sa žiaci druhého stupňa našej školy zúčastnili výletu do Arboréta v 
Mlyňanoch (neďaleko Zlatých Moraviec). 
Celým arborétom nás sprevádzala pani sprievodkyňa, ktorá nám poskytla veľa zaujímavých in-
formácií. Dych nám vyrazila krásna vysoká sekvoja, ktorá dosahovala ohromné rozmery – výšku, 
šírku a mala neuveriteľne mäkkú kôru. Mohli sme sa tiež stretnúť s takzvaným stromom nádeje. 
Tento strom sa tak nazýva preto, že ani víchrica, ktorá sa arborétom prehnala, ho neporazila. Zis-
tili sme aj to, že tento, na prvý pohľad listnatý strom, je v skutočnosti ihličnan.  Nás, cestovateľov 
zaujal aj strom s vojenskou kôrou. Pani sprievodkyňa nám vysvetlila, že po určitej dobe mu po 
kúskoch kôra opadá, ale pod ňou je už nová. Zároveň sme zistili, že táto kôra má na dotyk neuve-
riteľne jemný povrch. Tiež sa nám páčil altánok pri jazierku, ktorý svojim vzhľadom pripomínal 
čínsky prístrešok. V jazierku sa nachádzali pekne uhladené kamenné výbežky, ktoré viedli krížom 
cez celé jazierko. V závere sme si my, všetci zvedavci,  prezreli celé arborétum zakreslené na mape 
a s prekvapením sme zistili, že v ten deň sme prešli len jeho malú časť.
Výlet sa vydaril aj vďaka počasiu a určite si ho budeme ešte dlho pamätať. 
                 Petra Jankóšiková, 6. B
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Máme majsterku Slovenska
Musí to byť fantastický pocit byť majstrom Slovenska. Veď kto by nechcel byť najlepším 
v tom, čo rád robí? Vedeli ste, že jedna žiačka našej školy sa môže pochváliť týmto ti-
tulom? A kto to je? Tamarka Molentová - je majsterkou Slovenska v letnom biatlone v 
hromadnom štarte.

M7: Ako dlho sa venuješ biatlonu?
TM: Biatlonu sa venujem už štyri roky.
M7:Ako sa ti podarilo stať sa majsterkou Slovenska v biatlone?
TM: Poctivým tréningom,  trénujem pravidelne  streľbu a beh.
M7: Bol biatlon tvojím snom?
TM: Biatlon nebol mojím snom, pretože som chcela iba bežkovať, ale dalo sa prihlásiť na 
biatlon a mne sa to zdalo  zaujímavé, tak som tam začala chodiť.
M7: Očakávala si od seba tento výkon?
TM: Verila som si, že to zvládnem, aj keď pretek pred týmto sa mi veľmi nevydaril,  no 
zároveň bolo mojou  túžbou vyhrať.
M7: Tamarka, ďakujem ti, že si bola ochotná odpovedať na otázky a prajem ti ešte veľa 
úspechov v biatlone.
TM: Ďakujem aj ja.
      Petra Jankóšiková, 6.B



6

Pasovanie prvákov

Sme veľmi radi, že máme takých šikovných prvákov. Presvedčili sme sa o tom my, re-
daktorky nášho časopisu, keď sme na pasovaní sledovali, čo už naši najmenší spolu-
žiaci dokážu. Spievať, tancovať, recitovať – to všetko im ide jedna radosť. Po prejdení 
„brány školy“ so symbolickým bum veľkou ceruzou sa stali už ozajstnými pasovanými              
Komenského žiakmi. Rodičia boli na svoje deti právom hrdí. 

                        Sofia Hanuštiaková, Tatiana Tvrdoňová, 4.B
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V dňoch 23.-25. novembra sa skupinka odvážnych cestovateľov vybrala na poznávací 
výlet do hlavného mesta Anglicka - Londýna. V rámci anglického jazyka sme si preopa-
kovali angličtinu, nachodili niekoľko desiatok kilometrov a do pamäti si uložili krásne a 
hodnotné zážitky. Prešli sme niekoľko pamiatok – Big Ben, Trafalgarské námestie, Ox-
ford streat, Tower bridge, Sea land, Winter Wonderland a mnoho ďalších... Ďakujeme 
pani učiteľkám a rodičom, že si nás zobrali pod ochranné krídla. 
      
                  Nina Natália Vavreková, 7. A

Londýn je nezabudnuteľný
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Nová tvár v zborovni

M7: Aké je vaše životné motto? 
Mgr.: Tomáš  Štefko: Ži a nechaj žiť.
M7: Mali ste, alebo máte vo svojom živote svoj idol?
T.Š.: Telocvikár  zo základnej školy Ivan Zatroch.
M7: Mohli by ste nám povedať  niečo o svojej najvtipnejšej životnej udalosti?
T.Š.: Najvtipnejšie bolo, keď ma zatkla polícia, pretože som mal v garáži živého medveďa. 
M7: Aké máte záľuby?
T.Š.: Šport, turistika, rodina.
M7: Aký máte vzťah s kolegami?
T.Š.: Som tu celkom krátko, ale myslím si, že mám dobrý vzťah so všetkými kolegami.
M7: Máte nejakú obľúbenú triedu?
T.Š.: Všetky triedy mám rád rovnako.
M7: Aké sú vaše koníčky?
T.Š.: Rodina, pes.
M7: Viete nám povedať niečo o akcii Sparťan?
T.Š.: Treba to zažiť na vlastnej koži. Je to veľká sranda a človek zistí, koľko má fyzických  
ale aj psychických  síl.
M7: Ďakujeme vám za rozhovor a prajeme vám veľa úspechov.

Svoje prvé interview ako redaktori časopisu robili s pánom učiteľom naši redaktori:
Eliška Beňušová, Martin Čorba, Petra Jankóšiková, Nikita Slobodianiuk, Adam Tvrdoň, Juraj Péli 
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Oáza školy 5.A

Naša škola je naozaj nádherná. Krásna budova, s veľkým počtom tried. Sú tieto triedy 
vždy vzorne upratané, alebo majú naše pani upratovačky plné ruky práce, keď zazvoní 
na koniec poslednej hodiny? O tom sa chodíme presvedčiť aj my, redaktori M7. Kaž-
dej triede prideľujeme body za kvetinovú výzdobu, čistotu a za to, ako sa v tejto triede 
cítime, keď tam vkročíme. Pre nás bolo teraz pred Vianocami dosť ťažké vybrať triedu, 
ktorá by od nás dostala ocenenie Oáza školy. Prečo? Pretože triedy teraz doslova dýchajú 
vianočnou náladou. Nakoniec sme sa teda rozhodli pre 5.A. Cítili sme sa v nej naozaj 
ako v oáze. 

                            Redakcia M7

Nedalo nám to, keď sa nám pán učiteľ Tomaš Štefko priznal, že skončil s puta-
mi na rukách. Chceli sme vedieť, čo sa vlastne stalo. Tu je vysvetlenie...

Bolo to v lete. V rozhlase na kúpalisku vyhlásili moje meno, nech sa zastavím pri plavčíkovi. Keď 
som tam prišiel, stáli tam policajti, ktorí mi povedali, že si mám ísť pre občiansky preukaz. Policajti 
ho skontrolovali, následne mi nasadili putá a posadili ma do auta.   Po  ceste sa ma vypytovali, čo 
mám v garáži. Ja som netušil. Povedal som im, že moju garáž má v prenájme môj kamarát Matúš.
Išli sme k nemu,  našťastie bol doma. Vzali sme kľúče od garáže, Matúša a ponáhľali sme sa do 
garáže. Policajti celú cestu spovedali Matúša, ale on im tiež nič nevedel povedať. Keď sme prišli 
ku garáži, Matúš mi dal kľúče, aby som otvoril. Vo chvíli, keď som garáž otvoril, ostali sme všetci 
okrem Matúša prekvapení. V garáži sa rozčuľovalo malé medvieďa. Bolo vystrašené, podráždené 
a možno aj hladné. Hneď mi došlo, čo prilákalo záujem okoloidúcich a aj polície. V garáži bol 
neskutočný smrad. Policajti nevedeli, čo majú urobiť, pretože medvieďa ozaj nečakali. Po nejakej 
dobe dohadovania, zavolali pracovníkov Národného parku Muránska planina. Najprv sa pokúšali 
chytiť medvieďa do slučky, ale keď sa im to nedarilo, museli ho uspať. Keď sa to všetko prehnalo, 
odviezli ho do Muráňa, mňa na kúpalisko. Myslím, že Matúš mal problém...
                                    Petra Jankóšiková, 6.B

Ako to teda bolo?
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Lego roboty
To sme naozaj pozerali! V našej škole máme nový krúžok. Len sme nazreli do dverí, a 
nestačili sme sa diviť, čo tam naši spolužiaci robia. Hrajú sa s legom. Ako to však je v 
skutočnosti, nám prezradila pani učiteľka Mariana Pomajová.

Od septembra sa žiaci našej školy stretávajú v novom krúžku „Lego roboty“. Žiaci 1. až 
3. ročníka v utorok od 13,30 hod. do 15,00 hod. stavajú podľa vlastnej kreativity stavby 
z lego kociek. V druhom polroku žiaci budú pracovať s lego stavebnicou DACTA. Žiaci 
4. až 8.ročníka sa v stredu od 13,30 hod. do 15,30 hod. oboznamujú s lego stavebnicami 
Minstorms EV3, ktoré si vyžadujú ovládať programovací jazyk minstorms EV3 educati-
on. Títo žiaci sa na krúžku pripravujú na súťaž First Lego league v Banskej Bystrici, po-
tom na „Robohranie“ vo Zvolene. First Lego league je náročná súťaž s medzinárodným 
postupom, v ktorej 2 až 10 členné tímy 9 až 16 ročných žiakov súťažia v štyroch kolách: 
robot dizajn, tímová práca, prezentácia výskumného projektu a robot game. Súťaž „Ro-
bohranie“ organizuje FEVT TU vo Zvolene pre 2-3 členné tímy základných škôl s témou 
„Robot z budúcnosti“. Dúfam, že im  nadšenie z Lega potrvá ešte dlho, veď Lego tu 
máme už od roku 1932, vďaka dánskemu tesárovi Ole Kirk Christiansen.
                            Mgr. Mariana Pomajová

Na krúžku Lego roboty sa cítim fajn, pretože ma to veľmi baví. Chcem byť programá-
torom.    
              Leo Erik Gombár, 6.B
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Vieme čo počúvame

Just stop your crying
It‘s a sign of the times                                                                                                                        
Welcome to the final show
Hope you‘re wearing your best clothes
You can‘t bribe the door on your way to the sky
You look pretty good down here
But you ain‘t really good
We never learn, we been here before
Why are we always stuck and running from
The bullets, the bullets?
We never learn, we been here before
Why are we always stuck and running from
The bullets, the bullets?
Just stop your crying
It‘s a sign of the times
We gotta get away from here
We gotta get away from here
Just stop your crying
It‘ll be alright
They told me that the end is near
We gotta get away from here
Just stop your crying
Have the time of your life
Breaking through the atmosphere
And things are pretty good from here
Remember, everything will be alright
We can meet again somewhere
Somewhere far away from here
We never learn, we been here before
Why are we always stuck and running from
The bullets, the bullets?
We never learn, we been here before
Why are we always stuck and running from
The bullets, the bullets?
Just stop your crying
It‘s a sign of the times
We gotta get away from here
We gotta get away from here
Stop your crying, baby
It will be alright
They told me that the end is near
We gotta get away from here
We never learn, we been here before
Why are we always stuck and running from
The bullets, the bullets?
We never learn, we been here before
Why are we always stuck and running from
The bullets, the bullets?
We don‘t talk enough
We should open up
Before it‘s all too much
Will we ever learn?
We‘ve been here before
It‘s just what we know
Stop your crying, baby
It‘s a sign of the times
We gotta get away
We got to get away
We got to get away
We got to get away
We got to get away
We got to—we got to—away
We got to—we got to—away
We got to—we got to—away

Tak prestaň plakať
je to znak toho že sa blížia časy
Vitaj na poslednom predstavení
Dúfam že máš na sebe svoje najlepšie oblečenie
Nikoho nedokážeš pri nebeskej bráne podplatiť
Dole vyzeráš tak dobre
Ale v skutočnosti taká nie si
Nikdy sa nepoučíme, týmto sme si už prešli
Prečo sme vždy na jednom mieste a utekáme od
guliek, od guliek?
Nikdy sa nepoučíme, týmto sme si už prešli
Prečo sme vždy na jednom mieste a utekáme od
guliek, od guliek?
Tak prestaň plakať 
Je to znamenie časoy
Musíme odtiaľto utiecť
Musíme odtiaľto utiecť
Tak prestaň plakať
Bude to v poriadku
Povedali mi že koniec sa blíži
Musíme odtiaľto utiecť
Tak prestaň plakať
Užívaj si to
prechod atmosférou
a veci sa odtiaľto zdajú tak krásne
Nezabudni že všetko bude v poriadku
Môžeme sa niekde stretnúť znova
Niekde ďaleko odtiaľto
Nikdy sa nepoučíme, týmto sme si už prešli
Prečo sme vždy na jednom mieste a utekáme od 
guliek, od guliek?
Nikdy sa nepoučíme, týmto sme si už prešli
Prečo sme vždy na jednom mieste a utekáme od
guliek, od guliek?
Tak prestaň plakať
Je to znamenie časov
Musíme odtiaľto utiecť
Musíme odtiaľto utiecť
Tak prestaň plakať
Zlatko, bude to v poriadku
Povedali mi že koniec sa blíži
Musíme odtiaľto utiecť
Nikdy sa nepoučíme, tu sme už boli
Prečo sme vždy na jednom mieste a utekáme od guliek
od guliek?
Niky sa nepoučíme, tu sme už boli.
Prečo sme vždy na jednom mieste a utekáme od guliek
od guliek?
Nerozprávame sa dostatočne
Mali by sme sa viacej otvoriť
Predtým než toho bude priveľa
Poučíme sa?
Už sme už boli
Je to len to čo vieme
Prestaň plakať, zlatko
Je to znamenie časov kedy
Musíme odísť
Musíme odísť
Musíme odísť
Musíme odísť
Musíme odísť
Musíme, musíme utiecť
Musíme, musíme utiecť
Musíme, musíme utiecť

                   Zdroj: Internet

Harry Styles - Sign of the times
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Halloween aký tu ešte nebol
Školskému parlamentu sa to podarilo! Členovia parlamentu prišli s návrhom, strá-
viť jednu noc v škole. Už len tá myšlienka je dosť bláznivá, a keď sa to skombinovalo                         
s témou halloweenu, vzniklo niečo fantastické. Celé poobedie sa žiaci líčili, stylovali do 
podôb postáv, ktoré by ste mohli vidieť len v tých najlepších hororoch. Keďže sa blížia 
Vianoce, tak detaily radšej nepriblížime... Atmosféra v triedach, kde sa spalo, bola super. 
Dokonca sa podarilo aj každej skupine nájsť „uneseného spolužiaka a zachrániť ho pred 
mučením“. :-)
Halloween bez pozerania strašidelného filmu by sa nám ani nerátal. Ako sa nám potom 
zaspávalo? Asi každému inak...
Ešte šťastie, že ráno, keď sme sa zobudili, bola sobota.
Veríme, že si podobný deň, vlastne noc, ešte niekedy zopakujeme. 
                      Martina Pervanová, 6. B
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Relaxujeme

Kresba: Peťka Jankóšiková

Myslíme si, že každý v škole zažíva nejaký druh stresu. Preto vám prinášame túto svia-
točnú omaľovánku, pri ktorej si môžete bezstresovo vydýchnuť...



14

Galéria našich prvákov 1. A

Mgr. Beáta Zacharová a jej prváčikovia: Viktória Anderková, Tobias Antalík, Martin Be-
láň, Ivona Bombová, Viliam Brozman, Miroslava Bukociová, Elizabeth Ferková, Natália 
Furdíková, Hana Hiciarová, Petra Chomíková, Lucia Ondriková, Sofia Poliaková, Marko 
Prudius, Peter Samko, Karolína Schützová, Jana Simanová, Alexandra Šepíková, Tobias 
Zán  
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Zasmejte sa s nami

Volá hosť na čašníka: „Pán čašník, tá ryba je nedopečená!“
„Pane, to nie je možné, osobne som bol prítomný pri jej príprave pre vás!“
„Tak, ako je možné, že mi chce splniť tri želania?“

Rybár ulovil pekného kapra. „Si pekný,“ prihovára sa mu, „odnesiem ťa domov na obed!“
Na to sa ozve kapor: „Ďakujem, už som obedoval. Nemohli by sme ísť radšej do kina?“

Mamička v obchode: „Chcela by som kúpiť topánky na Vianoce pre syna.“
Predavačka: „Na koľko rokov?“
Mamička: „Na koľko rokov?! Prosím vás, on ich zoderie za týždeň!“

Prečo bola blondínka taká pyšná, keď po šiestich mesiacoch zložila vianočné puzzle? 
Lebo na obale bolo napísané: 2 až 3 roky.

Rozprávajú sa dve snehuliačky: „Aerobic, to pre mňa nič nie je. Ale na jar skúsim novú 
metódu na zoštíhlenie pasu – objednala som sa do solária!“

,,Už pol roka chodíš do školy, Marienka. Poznáš aspoň abecedu?“
,,Samozrejme, až do sto!“
        Zdroj: Internet
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Galéria našich prvákov 1. B

Mgr. Katarína Valašteková a jej prváčikovia: Emily Belánová, Filip Jozef Michal Do-
bis, Kinga Drausová, Kristián Ďurďák, Michael Ferdinandy, Marko Hadžega, Rastislav 
Haviar, Lenka Hudecová, Nina Kubejová, Saskia May Liptáková, Nela Meriačová, Nina 
Mišanková, Jakub Nagypál, Tomáš Pavko, Ján Pištol, Saskia Rekenová, Sabína Repáková, 
Matej Slaný, Terézia Vaššová, Melánia Vavreková, Lenka Brindzáková 
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Galéria našich prvákov 1. C

Mgr. Anna Joachímová a jej prváčikovia: Miloš Baranec, Michaela Bokorová, Terézia 
Boldiová, Daniela Cikrayová, Matej Germánus, Šimon Grác, Lucia Hiciarová, Jakub Ho-
doš, Ladislav Kováč, Matej Kvetková, Viktória Lapšanská, Sebastián Lipták, Alexandra 
Lopaničová, Tamara Paceková, Nela Palečeková, Jarmila Poprocká, Silvia Slivenská, Sára 
Toporová, Zuzana Zubáková
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Naši najúspešnejší
1. kolo FLORBALL SK LIGA
1. miesto - chlapci
1. miesto - dievčatá

Cezpoľný beh - okresné kolo
1. miesto - Molentová Tamara, Ďurišková Lucia, 
Vavreková Nina Natália
2. miesto - Štempelová Alexandra, Hudecová Mi-
chaela, Alexandra Hižnayová
3. miesto - Biž Róbert, Medvec Marek, Škorňa Dá-
vid
1. miesto Molentová Tamara
2. miesto - Ďurišková Lucia

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas - školské kolo
1. kategória
1. miesto - Viktória Kováčová
2. miesto - Petra Hudecová
3. miesto - Marco Tatarko
2. kategória :
1. miesto - Ema Adamová
2. miesto - Lucia Brdárska
3. kategória :
1. miesto - Timea Velková
2. miesto - Helena Slivenská
3. miesto - Daniela Ďurišková

Horehronské hry
1. miesto - Lucia Ďurišková - 60 m
1. miesto - Lucia Ďurišková - skok do diaľky
1. miesto - Kornélia Chlebušová - skok do výšky
1. miesto - Nina Natália Vavreková - kriketka
2. miesto - Miroslav Ferenc - kriketka
2. miesto - Dávid škorňa - skok do diaľky
3. miesto - Róbert Biž - 800 m
3. miesto - starší žiaci - štafeta - 4 x 60 m
3. miesto - mladšie žiačky - štafeta - 4 x 60 m

Vybíjaná - okresné kolo 4. miesto

Detský štafetový beh - krajské kolo 4. miesto

Stolný tenis - obvodné kolo 4. miesto

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - 
školské kolo
1. miesto - Helena Slivenská
2. miesto - Michaela Galovičová
2. miesto - Zuzana Kiselová
2. miesto - Veronika Tardová

Bedminton - obvodné kolo 
2. miesto - družstvo chlapcov 
3.  miesto - družstvo dievčat

Technická olympiáda - školské kolo
Kategória A :
1. miesto - Milan Smolko
2. miesto - Dávid Eštvančík, Milan Bukóci
3. miesto - Róbert Biž

Kategória B :
1. miesto - Adam Kotlarčík
2. miesto - Alexandra Hamarová
3. miesto - Samuel Kuchta 

2. kolo FLORBALL SK LIGA
1. miesto - dievčatá
4. miesto - chlapci

Basketbal dievčatá - obvodné kolo 1. miesto

Dejepisná olympiáda - školské kolo
9. ročník - kategória C
1. miesto Lukáš Micski 
2. miesto Marek Medvec 
8. ročník -  kategória D
1. miesto Eva Candelaria Fumero-Diaz 
2. miesto Róbert Biž 
7. ročník – kategória E
1. miesto Jakub Slivenský 
2. miesto Marko Kilík 
6. ročník – kategória F
1. miesto Alexandra Hamarová 
2. miesto Petra Jankóšiková 

Jazykový kvet 2018 - školské kolo
Kategória ISCED 1
1. miesto - Hana Holešová
2. miesto - Ema Hviščová
3. miesto - Matej Meriač
Kategória ISCED 2
1. miesto - Daniela Ďurišková
2. miesto - Žaneta štítnická, Daniel Halúpka
3. miesto - Eva Candelária Fumero - Diaz

Olympiáda SJL - okresné kolo 2. miesto - Michaela 
Galovičová

Futsal - obvodné kolo 2. miesto

Olympiáda ANJ - školské kolo
1. miesto - Adam Palušák
2. miesto - Daniela Ďurišková
3. miesto - Samuel Kuchta
1. miesto - Patrícia Hudecová
2. miesto - Róbert Humeník
3. miesto - Eva Fumero-Diaz

Technická olympiáda - okresné kolo
1. kategória : 1. miesto - Adam Kotlarčík
2. kategória : 1. miesto - Róbert Biž, Lukáš Berzéty

Spajkyho krajský pohár
1. miesto
4. miesto

FLL - LEGO - krajské kolo 8. 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

Naši najúspešnejší
Geografická olympiáda - školské kolo
kategória - 8. - 9.
1. miesto . Helena Slivenská
2. miesto - Róbert Biž
kategória - 7. - 6.
1. miesto - Jakub Šturmankin
2. miesto - Tamara Molentová
kategória - 5.
1. miesto - Natália Liptáková
2. miesto - Hana Bottová
Krajská strelecká liga
1. miesto
2. miesto

Krajská strelecká liga
1. miesto
2. miesto

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 - Candy Fumero Diaz, Ema Kováčová
2. miesto - Zuzana Kiselová, Helena Slivenská
3. miesto - Veronika Tardová, Peter Viest, Samuel 
Čellár, Anina Fumero Diaz, Sandra Glucknerová BL
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Držíme spolu

Držíme spolu a tak by to malo byť vo všetkom, čo robíme. Ale to bolo pre nás niečo 
úplne nové. 19. novembra sme sa zúčastnili sprievodu našim mestom. Sprievod bol za-
meraný na prevenciu proti týraniu a zneužívaniu detí. Máme to šťastie, že žijeme v ro-
dinách, kde deti žijú bez toho, aby na vlastnej koži poznali význam týchto dvoch, naozaj 
hrozných slov. Sprievod mestom bol zaujímavý, hlasným bubnovaním, štrnganím a po-
krikom sme dávali okoloidúcim najavo, že nesúhlasíme s tým, aby sa diali takéto otrasné 
činy. Veľmi sa nám páčila hymna ľudskosti, ktorú sme si pospevovali aj cestou naspäť do 
školy. 
                       Alexandra Hamarová, 6.B
Hymna ľudskosti
(pre potreby CPPPaP v Revúcej, text/hudba: Ľubica Beňušová DiS.art)

Kto sníva, silný býva, má v sebe veľa nápadov,
rešpekt, úctu, záujem, postavme od základov, 
pozerajme na svet inak, veď pomáhať je cool,
nastavme štít záchranný, postavme sa zlu!

Spoločne vás pozývame veľké veci prehlásiť,
budeme si vnútro chrániť, zaujímať sa o druhých,
veľký uzol urobíme, vzájomne sa povzbudíme,
/:násilie preč musí ísť:/



21

vydáva OKC IMA pri ZŠ J. A. Komenského, Revúca, náklad 400 kusovmagic 7
Šéfredaktor: Petra Jankóšiková,  zástupca šéfredaktora: Martina Pervanová,  redaktori: Eliška Beňušová, Sebastián 
Budziňák, Martin Čorba, Sofia Hanuštiaková, Juraj Péli, Nikita Slobodianiuk, Adam Tvrdoň, Táňa Tvrdoňová
Pod vedením: Mgr. Viery Suchej

Adresa redakcie: ZŠ J. A. Komenského, Komenského 7, Revúca, e-mail: magic7revuca@gmail.com

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 tomto 
mieste prosíme, aby ste nám aj 
Vy pomohli urobiť tento škol-
ský časopis ešte lepší. Prosíme 
o rady, pomoc, tipy aj na ďalšie 
rubriky, ktoré s radosťou pri-
pravíme. Chceme, aby ste nás 
čítali s radosťou od prvej stra-
ny 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!!!!!!!

Hľadáme talenty

Adam Kotlarčík, žiak  6.B triedy má vý-
nimočný talent. Hrá na trúbku a to tak 
krásne, že by  chcel po skončení základ-
nej školy študovať hru na tento hudobný 
nástroj na konzervatóriu. Má za sebou 
už aj prvé úspechy – 1. miesto vo vlast-
nej tvorbe v hre na trúbku. Blahoželáme 
a držíme palce v ďalšom zdokonaľovaní 
v tejto krásnej záľube.

                     Alexandra Hamarová, 6.B


