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Naša škola je v najlepších rokoch :-)
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Pár slov na úvod

Milí čitatelia,

Keďže som tento rok prevzala rolu šéfredaktorky ja, píšem aj tento úvodník. V redakcii 
Magic7 pribudlo mnoho malých štvrtákov, piatakov a šiestakov, ktorí sa možno niekedy 
stanú nástupcami nás starších redaktoriek. No už teraz sú veľmi, veľmi šikovní a praco-
vití. Majú obrovské nadanie na kreslenie, čo môžete vidieť aj na 
kresbičkách v tomto časopise. My, ktorí sme     v redakcii už dlh-
šie, stále spomíname na to, ako sme kedysi dávno kreslili takéto 
kresbičky v malom kabinete na okennej parapete. Teraz je už však 
všetko luxusnejšie a lepšie. Aj čitatelia sú noví. A tak dúfam, že aj 
tým najmenším – našim prvákom, sa Magic7 zapáči a budú ho 
kupovať až do deviateho ročníka.

Príjemné čítanie... 

                    Zuzana Lacovičová, 8. A

                  

Milí žiaci i všetci priatelia našej základnej školy, 

školský rok 2015/2016 je rokom, v úvode ktorého sme si spoločne 
Dňami radosti pripomenuli pre nás veľmi významné výročie a to 35 
rokov od otvorenia našej školy. V septembri 1980 sa otvorili brá-
ny tejto školy a do jej nových priestorov vstúpili prví žiaci. Možno 
mnohých aj poznáte,  sú Vašimi rodičmi, resp. priateľmi. Za 35 rokov 
prešlo chodbami a triedami školy niekoľko tisíc žiakov a starali sa o 
nich desiatky učiteľov a prevádzkových  zamestnancov. Za 35 rokov 
školu aj opustilo mnoho jej absolventov. Mnohí z nich sú úspešní v 
rôznych oblastiach života a to aj vďaka prežitým školským rokom v našej škole. Zažili 
tu prekrásne chvíle, spoznali mnohých aj celoživotných priateľov, mnohému sa naučili. 
Možno si tu tiež roztrhali nohavice, mimo jednotiek dostali aj päťky, poznámky,  ale 
aj pochvaly. Škola sa stala ich neodmysliteľnou súčasťou života. Verím, že aj Vy, terajší 
žiaci, si odnesiete z nej len to najlepšie. Máte skvelých učiteľov, obetavých prevádzko-
vých zamestnancov, učíte sa v moderných zrekonštruovaných priestoroch, pracujete s 
najnovšími učebnými pomôckami. Žijete v modernej škole 21. storočia, v škole, ktorá 
je priateľská ku každému z Vás. Je len na Vašom rozhodnutí, čo dobré si z nej do života 
odnesiete a aký život aj vďaka našej škole budete žiť. A aby ste sa rozhodli správne, v 
mene všetkých zamestnancov školy v tomto významnom roku Vám prajem veľa odvahy 
a síl.  Nech sa Vám v živote darí aspoň tak dobre, ako mnohým Vašim predchodcom, 
ktorí už našu školu opustili. 
          
                                                                      Mgr. Emil Valko, riaditeľ školy

Čas tak rýchlo letí...



Naši najúspešnejší

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas - 
školské kolo
1. kategória: Adam Palušák
2. kategória: Samuel Čellár

Olympiáda zo slovenského jazyka a 
literatúry - školské kolo
1. miesto: Matej Lábaj
2. miesto: Ján Dacho
3. miesto: Filip Vavrek

Technická olympiáda - školské kolo
5. ročník
        1.miesto: Helenka Slivenská  
        2.miesto: Ema Kováčová         
        3.miesto: Robko Biž  
             
7. ročník
        1.miesto: Adam  Benedikty   
        2.miesto: Ján Boldiš               
        3.miesto: Paulína Derďáková 
                
8. ročník
        1.miesto: Michal Holý         
        2.miesto: Ján Repák          
        3.miesto: Veronika Smolková 

Okresné kolo    

5. ročník 
        1. miesto: Helenka Slivenská

Obvodné kolo v bedmintone 
2. miesto Filip Ovšonka a Filip Vavrek

Okresné kolo vo florbale - chlapci
1. miesto - družstvo v zložení:  Kristán Barnák, 
Dávid Laciak, Filip Ovšonka Jakub Ovšonka, Ro-
man Krokavec,  Jakub Kožuch, Boris Belán, Vla-
dimír Bugár a Marek Bomba

Obvodné kolo v basketbale žiakov ZŠ 
2. miesto

Obvodné kolo v basketbale žia-
čok ZŠ 
3. miesto

Populárna hudba - celosloven-
ské kolo
3. miesto - Roman Pavlikovský

Jazykový kvet - školské kolo
1. kategória – poézia/próza:

1. Tamara Molentová 4.A
2. Nina Bendulová 4.A
3. Dávid Hutka 4.A

2. kategória – poézia/próza:

1. Kristína Kiselová 7.B
2. Kristína Uličná 8.A
3. Róbert Biž 5.A a Pavlína Derdáková 7.A

VŠETKÝM SRDEČNE          
BLAHOŽELÁME!!!

V mesiaci december sa uskutoční ešte 
koooooopec ďalších súťaží a olympiád. O 
ich výsledkoch Vás budeme informovať v 

našom ďalšom čísle Magic7
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Aj športom proti drogám

Že sa to dá?!Určite áno! V pondelok 16. novembra 2016 sme celá naša škola mali deň, 
ktorý bol tematický zameraný proti hnusným drogám. Prečo hnusným? Ak by ste aj vy 
videli video Deti zo stanice Leningradská, tak by ste určite mali slzy v očiach tak ako my. 
Niektorí sme ani netušili, ako otrasne ľudia niekde žijú, a ani nie až tak ďaleko od nás, 
dokonca naši rovesníci. Takže určite, športovať, venovať sa svojim záľubám a drogy nech 
už prestanú trápiť všetky deti aj dospelých na celom svete.
                         
               Petra Mladšia, 8. A

Je nám fajn!!!
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Lego nás baví

Super lego, super stavby,
super hrady, super zámky.
Z lega stavať baví ma,
je to veľká zábava. 
Fantáziu treba mať,
aby vznikol z lega hrad
Keď sa stavba vydarí,
pridám stromy v pozadí.

Aj týmito veršami by som mohol vyjadriť radosť, ktorú mám zo stavania lega. 
                  Róbert Biž, 5. A
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Chlievik vystriedala OÁZA...

Po dlhých rokoch života v chlieviku nám naše prasiatko napísalo 
takýto list:

Milí magicsedmičkári!

Už som sa vo Vašej škole naučilo čítať, počítať, písať, kresliť a aj slušne správať. Priznávam sa, že 
niekedy som aj ja bolo samé sklamané z toho, aký neporiadok dokážu Vaši spolužiaci nechať vo 
svojich triedach. Aj som počulo, že keď možno odídem, chlievik už nebude mať svojho obyvateľa a 
zanikne. Verte mi, bude mi ľúto za Vašimi porozhadzovanými papiermi, nezotretou tabuľou (vždy 
som sa na nej niečo nové dozvedelo), za neporiadkom v šatňových skrinkách, za rozpučenými 
mandarínkami na chodbách...Asi musím prestať písať, lebo sa rozplačem a nakoniec tu predsa len 
ostanem. Majte sa tu krásne a cíťte sa tu ako v OÁZE.

Vaše prasiatko :-)

Po takomto  srdcervúcom odkaze sme teda chlievik zmenili na OÁZU a hneď aj vyhlasujeme 
prvého držiteľa titulu OÁZA ZŠ J. A. Komenského. Stáva sa ňou trieda 4.A. Srdečne blahoželáme. 
Cítili sme sa u Vás úžasne!!!
             Redakcia M7

 4.A
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Vieme, čo počúvame?

I don‘t want a lot for Christmas
There is just one thing I need
I don‘t care about the presents
Underneath the Christmas tree
I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true...
All I want for Christmas is
You... yeah yeah

I don‘t want a lot for Christmas
There is just one thing I need
(and I) Don‘t care about presents
Underneath the Christmas tree
I don‘t need to hang my stocking
There upon the fireplace
Santa Claus won‘t make me happy
With a toy on Christmas day
I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you...
You baby

Oh I won‘t ask for much this Chris-
tmas
I won‘t even wish for snow
(and I) I‘m just gonna keep on waiting
Underneath the mistletoe
I won‘t make a list and send it
To the North Pole for Saint Nick
I won‘t even stay awake to
Hear those magic reindeer click
‚Cause I just want you here tonight
Holding on to me so tight
What more can I do
Baby all I want for Christmas is you
You baby

Na Vianoce toho veľa nechcem
Len jednu vec potrebujem
Nezaujímam sa o darčeky 
Pod vianočným stromčekom
Len ťa chcem mať pre seba
Viac než si vieš predstaviť
Splň mi želanie...
Všetko, čo chcem dostať si
ty... Yeah yeah

Na Vianoce toho veľa nechcem
Len jednu vec potrebujem
(A ja sa) nezaujímam o darčeky 
Pod vianočným stromčekom
Pančuchu si veru na krb
vešať nepotrebujem
Santa Claus ma nepoteší
Hračkou, ktorú by mi dal
Len ťa chcem mať pre seba
Viac než si vieš predstaviť
Splň mi želanie
Všetko, čo chcem dostať si ty
Ty, miláčik

Tento rok mám priania skromné

Ani len sneh si neprajem
(A ja) budem teda stále čakať
Pod vianočným imelom
Zoznam nespíšem, nepošlem
Na Severný pól Santovi
Ani len nezostanem hore
Čakať na cinkanie sobov
Lebo dnes chcem len teba
Objímať ma tak pevne
Čo viac môžem spraviť
Miláčik, všetko, čo chcem dostať si ty
Ty, miláčik

Zdroj: www.karaoketexty.sk

Mariah Carey - 
All I want for Christmas is you
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Navštívil nás pán minister...

Návšteva ministra školstva, vedy a výskumu

Pána ministra  Juraja Draxlera sme privítali ako sa patrí! Privítali ho pochodujúce ma-
žoretky a s nimi aj náš úžasný Amosko. Ukázali sme mu vestibul, kuchyňu, jedáleň, te-
locvičňu a triedy. Bol pre nás veľmi vzácnym hosťom. Videl nás aj v akcii, ako napríklad 
pracujeme s tabletami, hovoriacimi perami, ako cvičíme v telocvični a v posilňovni. Pán 
minister sa prejavil ako veľmi vtipný a milý človek, v posilňovni si s našimi spolužiakmi 
dokonca zacvičil a v telocvični hral prvýkrát kin ball. Ďakujeme za návštevu, pán mi-
nister.
                         Nina Vavreková, Viktória Čipková, 4. A
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Navštívil nás pán minister...

Pán minister si s nami zacvičil. Škoda, že mal málo času, určite by nám pomohol aj v 
dielni 
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Na besede so spisovateľom...
Dňa 28.10.2015 k nám zavítal pán spisovateľ Peter Glocko. Prišiel  nám ukázať  pár svojich kníh  
a veľa písmenok, povedal nám niečo o svojich knihách a niečo o sebe. Potom sme sa ho spýtali 
zopár otázok: 

Magic7: Ako dlho už píšete knihy?
Peter Glocko: Knihy píšem  už 40 rokov.
M7: Aká bola vaša prvá kniha?
PG: Moja prvá kniha bola Kominárik.
M7: Píše niekto z vašej rodiny knihy?
PG: Môj syn napísal už 3 knihy a ja o10-krát viac.
M7: Urobili ste si niekedy aj vlastnú ilustráciu?
PG: Nie, ale moja dcéra nakreslila ilustráciu do mojej knihy.
M7: Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa nápadov pri písaní kníh.
  
                  Lenka Hrbáľová, Janka Halušková, Slávka Halušková, 5. A
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Je to pravda, naša škola má už 35 rokov? 

Keď vstúpi niekto cudzí do našej školy, určite vám neuverí, ak mu poviete, že tohto roku 
oslavuje svoje 35. narodeniny. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila slávnosť, na ktorú boli 
pozvaní vzácni hostia. Po chodbách a triedach sa zrazu prechádzali a viedli dlhé rozho-
vory bývalí riaditelia, vychovávatelia, kuchárky aj zástupcovia vedenia mesta Revúca. 
Niektorí, ktorí tu dlhšie neboli, ostali veľmi milo prekvapení, čo všetko sa na našej škole 
aj v jej okolí za posledných pár rokov zmenilo. Počuli sme aj také slová: „Ach, keby sme 
tak ešte raz mohli byť mladí.“ 
Hostia sa zapisovali do kroniky a popriali našej škole ešte veľa múdrych a usilovných 
žiakov. A my sa k tomuto prianiu tiež pripájame. 
                        Janka Barnákova, Júlia Dorčáková, 8. A
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Je to pravda, naša škola má už 35 rokov? 

V našej škole sa cítime príjemne.



13

Nová tvár v zborovni...

Aj tento školský rok stretávame na chodbách nových učiteľov. My sme zašli za pani uči-
teľkou Mgr. Luckou Murkovou a položili sme jej zopár otázok - milo sa porozprávali. 
Pani učiteľka posilnila učiteľský zbor najmä vo výučbe anglického jazyka a rovnako aj 
biológie v anglickom jazyku, ktorá sa v našej škole učí takto prvý rok. Naša sympatická 
učiteľka je pôvodom z dedinky Ratkovské Bystré, kde aj vyrástla. Po ukončení štúdia na 
Evanjelickom gymnáziu v Tisovci úspešne absolvovala aj magisterské štúdium anglické-
ho jazyka v Prešove a jeden rok práce v Londýne. Na našu školu prestúpila po odučení 
jedného roku v Základnej škole v Jelšave. Pani učiteľke sa na našej škole páči, povedala 
nám, že deti sa snažia byť poslušné, samozrejme okrem občasných výnimiek. Dúfa, že 
im to vydrží. :D  Pani učiteľka sa zatiaľ podieľa na vyučovaní angličtiny tretieho, štvrtého 
a šiesteho ročníka, s piatakmi máva aj hodiny konverzácie v anglickom jazyku. V 9. A 
triede bojuje s biológiou v angličtine, na ktorú je podľa nej pomerne náročná príprava 
na hodinu, avšak je to príjemná zmena a prínos hlavne pre žiakov.
                                                             
               Zuzana Lacovičová, Katarína Regendová, 8.A

Magic7: Páči sa Vám na tejto škole?
Lucia Murková:  Áno, je tu fajn!
Magic7: Ktorá trieda Vás najviac počúva?
Lucia Murková:  Najviac ma počúva 4.A trieda.
Magic7: Ktorý predmet máte najradšej?
Lucia Murková:  Anglický jazyk.
Magic7: Máte obľúbený šport?
Lucia Murková:  Môj obľúbený šport je plávanie.
Magic7: Chutí  Vám jedlo v jedálni ?
Lucia Murková:  Áno, keď som hladná.
Magic7: Páči sa Vám vybavenie školy?                         
Lucia Murková: Vybavenie tejto školy je veľmi moderné a prospešné žiakom, tiež uľah-
čuje našu prácu. 
Magic7: Ako sa vám páčia výtvarné práce žiakov?
Lucia Murková: Sú veľmi pekné.
Magic7: Ste prísna na svojich žiakov?
Lucia Murková:  Podľa ich správania.
Magic7: Aké sú vaše záľuby?
Lucia Murková:  Rada športujem, mám veľmi rada prírodu a tiež rada čítam.

        Nina Vavreková, Daniela Ganajová 4.A, Dávid Haviar 4.C
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Prváci sú už naši - pasovaní za Komenského deti

Naši prváci sú už naozajstní školáci, nielen preto, že boli pasovaní do stavu školského, 
ale predovšetkým preto, že sa už veľa naučili, čítajú a píšu už prvé slová a jednoduché 
vety, počítajú príklady. Prváci sa už o všetko zaujímajú, radi sa zapájajú do všetkých ak-
tivít, niektorí si ešte musia viac zvyknúť na školské pravidlá, ale na tie občas zabúdajú aj 
starší žiaci, takže ja som s triedou spokojná.
          Mgr. Beáta Zacharová 
                                                                 
Prváci z 1.B triedy, na ktorých dozerá LEVÍK, symbol našej triedy, sa už toho veľa nauči-
li. V krajine „PÍSMENKOVO“ sme navštívili domček písmenka A, E, I, O, U, M, L, V, S. 
Krajina „ČÍSLICOVO“ nám už ukázala 7 kráľovstiev. A keby ste náhodou nevedeli,  čo je 
to fonogestika, tak my už poznáme aj tú. Čítame, píšeme, spievame, hráme ale hlavne sa 
snažíme dodržiavať školský poriadok, pretože chceme byť naozaj skvelí prváci.
                       
                       Mgr. Anna Joachímová
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Strašidlenie s Elvírou Múdrou

Vy nepoznáte pani Elvíru Múdru? No, donedávna  sme ju ešte ani my nepoznali. Ale... 
Úžasné knihy, zaujímavé, vtipné ukážky, nádherné ilustrácie. Pani Elvíra si pozvala aj 
posilu. Pani Táničku Krškovú, ktorá u nás v Revúcej žije v raji kníh. Spolu nám pouka-
zovali knihy, v ktorých sa nachádzajú strašidlá. Niektoré krajšie, niektoré strašidelnejšie. 
Najviac sa nám páčila kniha Jurajov zázračný liek. A aby sme neboli smädní a hladní, tak 
nám pani Elvíra vyčarovala aj strašidelné koláčiky. Chutili nestrašidelne, ale mňamkovo.  
Ak príde pani Elvíra Múdra (inak je to naša pani učiteľka Katka Potocká) aj o rok do 
našej čitárne, už teraz sa hlásime, že tam budeme a ešte sa nám to aj rýmuje :-).

                     Za všetkých, čo sa neboja strašidiel, Dávidko aRiško
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1. A
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1. B
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Kto bude super triedou? 

Žiacky parlament pri ZŠ J. A. Komenského v Revúcej vyhlasuje súťaž o SUPER TRIEDU!

Podmienky súťaže:
•         Športové súťaže / iba umiestnenie /
•         Hviezdoslavov Kubín / iba umiestnenie /
•         Jazykové súťaže / iba umiestnenie /
•         Matematické súťaž /iba umiestnenie/
•         Súťaž v spracovaní informácií na PC

Zapájanie sa triedy do súťaží – prideľovanie  bodov sa 
uskutočňuje na základe tejto tabuľky:

Umiestnenie Školské kolo Okresné kolo Krajské kolo Celoslovenské 
1. miesto 10 20 25 40
2. miesto 8 15 20 30
3. miesto 5 10 15 25
4. miesto - - 10 20
účasť - 1 5 15

Do súťaže sa pripočítavajú aj body za dochádzku, prospech a vkusné prostredie triedy.

Dochádzka:  Hodnotí sa každý polrok, trieda s najlepšou dochádzkou /na jedného žiaka/ 
dostáva 20 bodov, za ňou nasledujúce dve triedy 10 a 5 bodov.  Za každú neospravedlne-
nú hodinu sa odratáva 0,5 bodu

Prospech:  Hodnotí sa každý polrok, trieda s najlepším prospechom dostáva 20 bodov, 
za ňou nasledujúce dve triedy 10 a 5 bodov. Za každého neprospievajúceho žiaka sa 
odratáva 1 bod.
Prostredie triedy:  Hodnotí sa celkový výzor triedy, lavice, stoličky, odpadky, tabuľa, 
nástenka. Plný počet bodov je 12, za každý nedostatok sa odratávajú 2 body

Hodnotia členovia ŽP a koordinátorka.

Motivácia odmien pre víťazné triedy: Peňažná odmena v hodnote 100 eur. 
Víťazná trieda  získava 50 eur, trieda na druhom mieste 30 eur a trieda,  ktorá sa umiestni 
na treťom mieste, 20 eur.
      Filip Vavrek, 9. A, predseda parlamentu
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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

My sme MAGIC!!!
Na „magicu“ je nám skvelo. Do celého časopisu kreslíme, píšeme, smejeme sa...A všet-
kým Vám prajeme magické Vianoce :D. 



20

vydáva OKC IMA pri ZŠ J. A. Komenského, Revúca, náklad 400 kusovmagic 7
Šéfredaktor: Zuzana Lacovičová,  Zástupca šéfredaktora: Katarína Regendová,  Redaktori: Petra Mladšia, Júlia Dorčáková, 
Zdenka dachová, Róbert Biž, Viktória Čipková, Anna Lacovičová, Natália René Gállová, Slavka Halušková, Janka Halušková, Lenka Hrbáľová, Nina 
Vavreková, Dávid Haviar, Kristína Klimová, Maecela Pintérová, Natália Širillová, Simona Rusová, Richard Janicsek
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 zná-
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!!!!!!!

Redakcia MAGIC 7 prichádza s novou ponukou pre našich žiakov.
Stačí, ak vyplníš tento  formulár a vhodíš  ho do našej schránky MAGIC7. Táto sa nachá-
dza v mediálnej učebni. Takto môžeš dať zahrať niekomu, koho máš rád, pieseň, ktorá 
Teba aj jeho poteší. Prosíme len skladby s hodnotným  textom. Ďakujeme.

Kto..................................................................................................................................................

komu..............................................................................................................................................

dáva zahrať skladbu s názvom ....................................................................................................

od interpréta..................................................................................................................................

pretože............................................................................................................................................

POZOR, NOVINKA!!! 


