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Zaujme Vás?

Dostáva sa Vám do rúk
druhé číslo Magickej
sedmičky. Hovorí sa, ţe
začiatky sú najťaţšie.
Či je to pravda aj v
prípade nášho časopi-
su, o tom Vám viac
povedia členovia našej
redakčnej rady.

Šéfredaktor Miro:
"Uţ som sa presvedčil,
ţe je to zaujímavá
práca, ale aj náročná,
najmä na čas. No
výsledok poteší.
Zaţijem veľa srandy".

Fotograf Miňo:
"Zachytávam
objektívom ţivot školy,
fotím akcie.
Baví ma to".

Redaktorka Slávka:
"Robím rozhovory,
ankety. Je to pre mňa

Grafik Domino:
"Som Dominik Koreň a
v M7 robím grafika. Je
to veľmi zaujímavá
práca. Baví ma to,hoci
je to náročné na čas".

???????

veľmi zaujímavé a
zároveň poučné.
Robím to rada,
teším sa na ďaľšiu
prácu".

Prichádza najkrajšie obdo-
bie v roku, čas vianočných
prázdnin, vianočných sviat-
kov. Určite sa všetci tešíte
na darčeky, ktoré si nájdete
pod vianočným stromče-
kom.Veď najkrajšie sú dets-
ké očká, ktoré ţiaria nedoč-
kavosťou a sú plné prekva-
penia. Nie je krajší pocit,
keď sa človek raduje z po-
tešenia druhého. Dúfam, ţe
aj vy, malí, či veľkí rozmýš-
ľate, ako obdarujete vašich
najbliţších alebo priateľov.
Veď stačí aj malá kresbička
ktorá je venovaná zo srdca,
tá určite poteší.
Všetkým prajem krásne a
spokojné Vianoce, tie naj-
krajšie vytúţené darčeky
pod stromčekom a do
nového roku veľa zdravia,
šťastia, milé slová od rodi-
čov a čo najviac jednotiek
od učiteľov. Prajem čo
najkrajší rok 2008!

Mgr. Lýdia Bobková,
zástupkyňa riaditeľa
školy

 



 

Zima a Vianoce perom básnikov

To sme my, ale nie sme tu všetci

Zima

V jedno ráno,
keď sme vstali,

hory biele čiapky mali.

Severák, čo skôr sa krotil,
teraz fičal, hvízdal, nôtil:
,, Ber si kaţdý baranicu,
a utekaj na sanicu "

Dominik Koreň , 8.B

MIKULÁŠ

Mráz nám klope na okno,
v krbe praská polienko,
za okienkom sa vločka vznáša,
za ňou ďalšia, tá je naša.

Zrazu niekto za mnou stojí,
v plnej svojej zbroji,
biela brada, dlhý plášť,
je to asi Mikuláš.

Lenka Šturmanová, 7.B

VIANOCE

Vianoce sú predo dvermi,
tešíme sa na ne veľmi.
Je to veľmi pekný sviatok
moţno vyjde aj na piatok.

A zasneţí k tomu,
anjel vojde do domu.
Čert sa k nemu pridá,
Santa Claus nám kýva.

Pozrime sa na stromček,
pri ňom leţí košíček.
V košíčku sú sladkosti,
čo sú dobré na kosti.

Stromček svieti krásne,
je to celé ako vo sne.
Stromček ţiari veselo,
čo to ţiari spod neho?

To je krása, to je jas,
Vianoce sú tu zas.

Paťa Bagácsová, 7.B

ZIMA

Biela krásna zimuška,
omŕzajú nám ušká
a kto nemá dosť,
omrzne mu nos.

Preto rýchlo do chalupy,
sadnúť na pec, zohriať ruky.

Keď napadne sneh,
utekáme hneď
do našej Kalinky,
vyváľať sa do snehovej perinky.

Keď napadne sneh,
radujme sa hneď,
s deťmi sa guľujem,
po brieţku sa sánkujem.

Lenka Šturmanová, 7. B

 



 

AKADÉMIA

Popelkovo,
tak sa teraz
volá VII.A.
Siedmaci sa
nám priznali,
ţe scénar vymýšľali všetci, ale hlavne pani učiteľka. Popo-
luška sa nacvičovala super, no niekedy ich to uţ nebavilo.
A vôbec sa nehádali, kto bude hrať Popolušku. Kostýmy a kulisy im zhoto- vovali ich
dve slniečka: p. uč. Andrašová a p. uč. Almášiová. Dozvedeli sme sa, ţe pre princa
bola najťaţšia scéna, keď sa pýtal Popolušky: " Vezmeš si ma?". Dora a macocha sa
do rolí vedeli vţiť najviac. A nakoniec sme sa dozvedeli, ţe tréma na javisku, pred
veľkým obecenstvom po prvom dejstve opadla, a bolo to super.

"Malí angličtinári", tak takýmto vystúpením sa prezentovala I.A. Svoje
vystúpenie na slávnostnú akadémiu nacvičovali s prestávkami zhruba 3
týţdne. Na svoje vystúpenie sa veľmi tešili a ich anglická pieseň o
mimozemšťanoch (twinkloch) sa im veľmi páčila a poriadne sa pri nej
vykričali. Na javisku sa niektorí pred toľkými ľudmi dobre necítili, ale väčšina
sa cítila dobre. Program prváčikov sa veľmi páčil aj ich rodičom. Z vystúpení
akadémie sa väčšine páčila Popoluška (7.A) a Tancovanie v daţdi (2.A).
Teraz sa uţ všetci tešia na Vianoce a hlavne na úţasné darčekýýýýýýýýý.

Všetci sme sa tešili na deň, ktorý bol pre nás mnohých dňom,
keď sme sa prvýkrát predstavili ako účinkujúci na pódiu re-
vúckeho " klubu ". Ako sme sa cítili? Dozviete sa v nasledu-
júcich riadkoch.

 

 



 

AKADÉMIA

Štvrtáčky nám odpovedali takto:
pesničku si vybrali preto takú,
lebo sa im páčila, kostýmy im
dala Mimina mama, s
choreografiou im pomáhala p.
uč. Valašteková. Na vystúpenie
sa prišli pozrieť rodičia, tieto
tanečnice vôbec nemali trému,
no najťaţší bol pre nich koniec
tanca. Arash sa páčil aj ich spo-
luţiakom, ktorí ich na vystúpení
odmenili silným potleskom.

Tancovala celá trieda, aj chalani.Všetci
boli jednoducho úţasní. Svoje vystúpe-
nie pripravovali pribliţne mesiac. Všetci
chceli tancovať, no pred vystúpením
mali trému, ale veľmi sa tešili. Hudbu si vyberali z viacerých moţností, tú najkrajšiu. Ich
rodičia z nich mali obrovskú radosť a boli na nich hrdí. Radi si zatancujú aj nabudúce. Tieto
veselé detičky rady chodia do školy, na vysvedčení budú mať len samé dobré známky a na
Vianoce si ţelajú zdravie a lásku. Niet čo dodať.

 

 



 

AKADÉMIA

Mamma mia, a na pódium vybehli diev-
čatá zo VII. B triedy. Ako sa im tancova-
lo? Boli veľmi stručné, a ich odpoveď
znela DOBRE. OK

Ester Deptová a jej nádherné gymnas-

tické vystúpenie. Obdivovali sme ladné

pohyby, odváţne skoky, nádhernú

šnúru. Vystúpenie bolo milým spestre-

ním celej akadémie. Ester, bolo to

krásne!

Ako išlo tancovanie šiestačkam? Vraj to celkom

ušlo, nechali sa počuť nemenovaní chalani...

Marianka

Szaboová a

jej podanie

piesne

Spomaľ.

Spievalo sa

jej v

pohodičke,

samozrejme

bolo aj

trošičku

trémy.

Marianka

spieva veľmi

rada a

medzi jej

obľúbené

speváčky

patríaj

Katka

Knechtová.

 

 



 

Kristínka Alexová všetkých prítomných na akadémii presvedčila, ţe spievať nás baví. S piesňou Tam,
kde sa dnes neumiera doslova rozospievala celučičký klub. Na gitarách ju sprevádzali p.uč. Anička a
deviatak Aďo. Nemôţeme zabudnúť na usmievavé a milé moderátorky, ktoré nás
sprevádzali celým programom. A aké boli ohlasy na našu akadémiu? Väčšine sa
všetky naše vystúpenia páčili a uţ teraz sa tešia na ďaľšiu akadémiu. Ďakujeme
všetkým za príjemný záţitok.

( Účinkujúcich spovedali a fotografovali naši redaktori a fotografi: Peťa Benektyová,
Aminka Hozová, Filip Tuţinský, Lacko Szabó, Paťko Olekšák, Miňo Herich, Miro
Lukačovič)

Televízia Markíza bola na

našej akadémii! Hlásateľky

Annamária Hozová a Eva

Javorová poriadne

vyspovedali dedka Šišúňa,

a presvedčili nás, ţe majú

zmysel pre humor.
To sú naši deviataci a ich Lets dance. Všetkých nás veľmi
milo prekvapili. Prísna porota, sympatický moderátor,
talentované tanečníčky. Ako sa cítili , keď vystupovali? Bol
to dobrý pocit, no aj u nich bolo trošku trémy. Program im
pomohla vymyslieť p. uč. Skibická a nacvičovali ho asi štyri
dni. Tanec si vybrali preto, lebo tancovať, to ich teda baví!
Kroje a bakulky majú od triednej pani učiteľky a od
spoluţiačky. A " ani náhodou " sa na ich vystúpenie neprišli
pozrieť rodičia. Deviatakom sa najviac páčilo vystúpenie
tancujúcich druhákov. No a predstavte si, naši deviataci by
sa radi stali hercami. Moţno sa im to podarí.

AKADÉMIA

 



 

Vieme, čo počúvame

Zdroj: internet

FERGIE - VEĽKÉ DIEVČATÁ NEPLAČÚ

Da Da Da Da

Vôňa tvojej pokoţky zostáva na mne

Ty uţ asi letíš späť domov

Potrebujem nejakú skrýšu, ktorá by ma chránila, baby

Aby som bola sama so sebou a necítila smútok

Som kľudná a vyrovnaná

(Refrén)

Dúfam, ţe vieš 2x

ţe toto s tebou nemá nič spoločné

Je to osobné, je to len a len o mne

Musíme sa s tým vyrovnať

A budeš mi chýbať práve tak, ako dieťaťu chýba prikrývka

Ale ja musím s mojím ţivotom pohnúť

Uţ je tu ten čas byť veľkým dievčaťom

a veľké dievčatá neplačú

neplačú

neplačú

neplačú

Cestou, ktorou kráčam,

musím ísť sama

Musím ísť detskými krokmi, aţ kým nevyrastiem

Rozprávky nemajú vţdy šťastný koniec, nemám pravdu?

A tuším, ţe by bola len tma, ak by som zostala (Refrén)

Tak, ako sa hrajú malí spoluţiaci na školskom dvore

Budeme sa hrať fazuľky a karty

Budem tvoja najlepšia priateľka a ty budeš môj

Valentín

Môţeš drţať moju ruku, ak chceš,

pretoţe aj ja chcem drţať tvoju

Budeme priatelia a milenci a budeme mať svoje vlastné tajné svety

ale uţ je čas, aby som išla domov

Je neskoro, vonku tma

Potrebujem byť sama so sebou namiesto smútku

Som pokojná a vyrovnaná

(Refrén)

Da Da Da Da

FERGIE - BIG GIRLS DONT CRY

Da Da Da Da

The smell of your skin lingers on me now

You're probably on your flight back to your home town

I need some shelter of my own protection baby

To be with myself instead of clarity

Peace, Serenity

[CHORUS]

I hope you know, I hope you know

That this has nothing to do with you

It's personal, Myself and I

We've got some straightenin' out to do

And I'm gonna miss you like a child misses their blanket

But Ive got get a move on with my life

Its time to be a big girl now

And big girls don't cry

Don't cry

Don't cry

Don't cry

The path that I'm walking

I must go alone

I must take the baby steps till I'm full grown

Fairytales don't always have a happy ending, do they

And I foresee the dark ahead if I stay

[CHORUS]

I hope you know, I hope you know

That this has nothing to do with you

It's personal, Myself and I

We've got some straightenin' out to do But I've got get a move on with my life

Its time to be a big girl now

And big girls don't cry

Don't cry

Don't cry

Don't cry

La Da Da Da Da Da

 

 



 

Mikuláš prišiel aj na Komenského 7

Keď je v kalendári Mikuláš

Meno Mikuláš sa nám všetkým malým i veľkým odjakţiva spája s postavič-
kou milého deduška v červenom kabáte a s dlhou bradou. Na chrbte nesie veľké
vrece plné sladkých prekvapení. Deti sa ho nevedia dočkať. Keď konečne príde s
celou svojou "druţinou" - čertíkom, anjelikmi, rozsvieti sa tisíc detských očí a všade
je plno radosti a kriku.
Aj v našej škole sa ţiaci tešili z prítomnosti Mikuláša, čerta Berta ba aj škriatka, ktorí
navštívili deti v kaţdej triede. Toto mikulášske prekvapenie pripravili ţiaci 7.B triedy,
prekvapili všetkých krátkym programom. Poriadne deti vyspovedali - pochválili ich za
to, ţe boli dobrí, no čertík Bertík aj postrašil malých nespratníkov. Nakoniec však
všetky deti boli odmenené sladkosťami, lebo Mikuláš verí, ţe budú dobré a sladké
ako med.
Mikuláš príde uţ len o rok, ale okrem sladkostí zanechal v nás ten príjemný pocit z
očakávania najkrajších sviatkov - Vianoc.

Foto: Ivo Roško

Mgr.Janka Koreňová

 



Naši najmenší

Na návšteve u prvákov.

Mgr. Evka Molentová,
ďaľšia usmievavá tvár
z prvého stupňa

Vybrali sme sa opäť medzi našich prváčikov. Tentokrát do
I. C. Prečítajte si, ako sa cítia oni, aj ich pani učiteľka.

Magic7: Koľko rokov učíte na našej škole?
E. Molentová: Učím tu osem rokov.
M7: Baví Vás stále učenie na prvom stupni?
E. M.: Baví a veľmi.
M7: Ste spokojná so svojou terajšou triedou?
E. M.: No tak to musia posúdiť oni sami, ale ja sa snaţím, aby hodiny boli čo
najpestrejšie.
M7: Tešili ste sa do školy po materskej dovolenke?
E. M.: Po tých dvoch rokoch áno. Chýbali mi deti v škole!
M7: Ste spokojní so svojou pani učiteľkou?
Ţiaci: ÁNO!!! ( zborovo )
M7: Páčia sa vám hodiny na ktorých sa učíte?
Ţ: ÁNO ( zborovo )
M7: Aký je váš najobľúbenejší predmet?
Ţ: Najviac matematika, slovenčina, výtvarná a telesná výchova.
M7: Chce sa vám doma učiť?
Ţ: Ako kedy.
M7: Píšete písomky?
Ţ: Áno, často.
M7: Tešíte sa na Vianoce?
Ţ: Samozrejme, veľmi!!! ( potlesk )
M7: Máte pripravený nejaký darček pre rodičov?
Ţ: Áno! Varešku pre mamku. Náhrdelník. Zvonček. Prsteň.
E. M.: Darčeky budeme vyrábať aj v škole

Zhovárali sa: Dominika Bukovická, Mirka Senreiová, foto: Zdenka Hudáková

 



 

 

Predstava, ţe si niekto z nudy alebo pre zábavu poškodí niektorú časť tela, znie
nezmyselne.
A predsa... Je veľa ľudí, ktorí si z podobných dôvodov poškodzujú veľmi dôleţitý

orgán svojho tela - mozog. Poškodený mozog môţe celkom zmeniť ţivot a všetky
jeho hodnoty. Aj malé poškodenie mozgu môţe zapríčiniť smrť.
Na ničení mozgových buniek, ktoré sa neobnovujú ako iné bunky nášho tela, má

podiel kaţdá droga. Poškodený mozog sa nemôţe zahojiť tak ľahko ako
napr.porezaný prst. Odborníci dokonca spočítali, pribliţne koľko tisíc aţ miliónov
nervových buniek "zabije" kaţdý pohár alkoholu, dávka hašiša alebo kokaínu.
Vplyv pitia alkoholu na mozog a uţívanie ďalších návykových látok moţno

prirovnať k tomu, akoby sa po kúskoch "odkrajovali" niektoré časti tela.
Alebo ţeby pre týchto ľudí nebol ich mozog dôleţitý?

Ty sa však určite nechceš v ţivote vzdať, stratiť slobodu alebo predčasne
skončiť svoj ţivot. Preto sa vyzbroj do boja s drogami!

Dominik Koreň, 8.B

Nikdy nezober drogu!

Zdravie máme len jedno. Zdravé maškrty.

Slnečnicovo-sezamová pochúťka

Pokračujeme v jednoduchých receptoch, ktorými by
ste mohli prekvapiť svojich
najbliţších

Čo potrebujeme? : sezamové semienka, slnečnicové semienka lúpané,
med
Ako to urobíme? : 50 g sezamových semienok asi 2 minúty popraţíme na panvici (bez oleja),
100 g slnečnicových semienok poraţíme tak isto na panvici bez oleja. Necháme vychladnúť. Zo
sezamových semienok si polovicu odsypeme do taniera - máme ich pripravené na obaľovanie
pochúťky. Druhú polovicu sezamových semienok, a slnečnicové semienka pomelieme v mixéri.
(radšej to prenechajte na mamku) Vysypeme do misky a pridáme 5 malých lyţičiek medu a
poriadne vymiešame. Zo vzniknutej hmoty robíme malé guličky, ktoré obalíme v sezamových
semienkach. Necháme stuhnúť v chladničke.

Prajeme príjemné maškrtenie! Redakcia M7

 



 

 

Vyhrali sme putovný pohár

Športom za zdravím

 



 

Nová tvár v zborovni. Bleskovky.

Angličtinárka Zuzka

Zuzka Kovaľová

Tentokrát sme o rozhovor poţiadali ďalšiu z nových tvárí

v zborovni p. uč. Zuzku Kovaľovú

M7: Čo sa vám na vašej práci páči?

P.U.: Asi rôznorodosť. Ani jeden deň nie je rovnaký , človek sa nikdy nenudí.

A celkovo mám rada deti a mladých ľudí a rada s nimi pracujem.

M7: Prečo ste sa stali učiteľkou?

P.U.: Od malička som chcela byť učiteľkou, takţe som si vlastne splnila sen.

M7: Aké bolo doteraz vaše zamestnanie?

P.U.: Hneď po strednej škole som išla do Anglicka, kde som pracovala v škole

a starala som sa o malé deti.

M7: Páči sa Vám na našej škole?

P.U.: Áno, páči.

M7: Ste spokojná s kolektívnom učiteľov na tejto škole?

P.U.: Áno.

M7: Aké sú Vaše záľuby?

P.U.: Rada si posedím pri dobrej knihe a určite neodmietnem pozrieť si hokej,

či stretnúť sa s priateľmi.

M7: Aké predmety vyučujete a prečo?

P.U.: Angličtina. Asi k tomuaktivít prispel pobyt v Anglicku povedať, ale musím

povedať, ţe angličtina ma baví.

M7: Učíte anglický jazyk aj mimo našej školy?

P.U.: Áno, učím.

M7: Čo by ste zmenili v našej škole?

P.U.: Bola by som rada, keby sa ţiaci viac zapájali a boli zapájaní do rôznych

aktivít a projektov.

Geografická olympiáda

V 8. ročníku bolo umiestnenie nasledovné:
1. miesto - Ján Hansko
2. miesto - Tomáš Antal

Šachový turnaj

Na našej škole máme aj mozgy, ktorým to myslí. V šachu to je
takto:

1. miesto - Miroslav Lukačovič
2. miesto - Martin Turis
3. miesto - Silvia Rusníková

 



 

 

Predstavujeme

ART attack a ich tvorba

Naše zvedavé redaktorky si dohodli stretnutie.
Tentokrát s p. uč. Valentínou Skibickou a členmi jej ART krúţku.
Zhovárali sa Monika Hrbálová, Mima Jankovičová,
fotografovala Slávka Nikmonová.

Interview s pani učiteľkou Valentínou
Skibickou :

Magic 7.- Čo vás viedlo k zaloţeniu krúţku ART- attack?
V. Skibická - Inšpiroval ma jeden nemecký Tv program,

kde deti vyuţívajú rôzne nápady a pracujú
s rôznym materiálom. Sú to korálky, seno,
pierka, papier, lak na nechty, látka, kartón...

M7. - Ste spokojná s členmi krúţku?
V.S. - Áno. Sú veľmi šikovní a tvoriví.
M7. - Ako často sa stretávate?
V.S. -Jeden aţ dvakrát do týţdňa.
M7. - Ako prebieha váš krúţok?
V.S. - Najprv sa rozhodneme, čo ideme robiť. Prichystáme si

materiál. Rozdelíme ho medzi ţiakov, kto čo má robiť
a ideme na to.

M7. - Sú vaši ţiaci tvoriví?
V.S. - Samozrejme ... Bez toho by to nešlo.
M7. - Kde sa stretávate?
V.S. - V triede alebo v kuchynke.
M7. - S akým materiálom väčšinou narábate?
V.S. - Čím rozmanitejší materiál, tým je výsledok viac

prekvapujúci.
M7. - Uţ ste na nich zvýšili hlas?
V.S. - Niekedy ich len musím usmerniť!

Ďakujeme za rozhovor!

Pani učiteľka a zároveň
aj zakladateľka a vedúca
krúţku
ART - attack.

Interview so ţiakmi krúţku:

V.S.- Ako sa vám páči práca v krúţku?
Ţ.- Veľmi, cítime sa tu dobre.
V.S.- Prečo ste sa prihlásili na krúţok?
Ţ.- Lebo sa tu naučíme nové veci a

zaujal nás.
V.S.- Čo ste doteraz vyrábali?
Ţ.- Vyrábali sme veci zo slaného cesta,

tekvicu, jesenné ikebany a náš
strašiak ešte donedávna "strašil"
na dverách zborovne.

V.S.- Páči sa vám materiál, s ktorým
narábate?

Ţ.- Áno. Je to zábavné!

 



 

Anketa.

1. Najsympatickejší herec, herečka
VI.A.: Zuzana Fialová
VII.A.: Sandra Bulock, Peter Marcin
VII.B.: Zac Efron, Jony Deep, Jenifer Lopez
VIII.A.: Brad Pitt
VIII.B.: Brad Pitt, Vin Diesel, Tome Cruise, Jecky Jen

2. Môj najobľúbenejší film
VI.A.: Borat
VII.A.: Zachráňte vojaka Raena
VII.B.: Piráti z Karibiku 1,2,3, Hight Scool Musical
VIII.A.: Hriešny tanec
VIII.B.: Mobil, Telefónna búdka

3. Seriál, ktorý mám najradšej
VI.A.: Step By Step, Ordinácia v ruţovej záhrade
VII.A.: Susedia, Ordinácia v ruţovej záhrade
VII.B.: Step By Step, Show Billa Cosbyho
VIII.A.: Rany z lásky
VIII.B.: Susedia, Kosti, Kobra 11

4. Najlepšia reklama
VI.A.: Kamiony-Kooperativa
VII.A.: Kooperativa na kamione
VII.B.: VUB Banka, Kamion Kooperativa
VIII.A.: Škoricová kofola
VIII.B.: Kooperativa

Ţiakom školy J. A. Komenského sme tentokrát
kládli zaujímavé otázky ohľadom televízie:

Poprosíme vás, aby ste nám odpovedali na tieto nové
anketové otázky:

1. Prečo sa tešíte na Vianoce?
2. Čo máte na Vianociach najradšej?
3. Čím obdarúvate svojich najbliţších?
4. Ako trávite zimné prázdniny?
5. A čo Silvester?
6. Aké predsavzatia si dávate do nového roku?

/ Navštívia vás opäť naši redaktori /

 



 

Kto je víťazom?

Máme prvé výsledky!

Milí spoluţiaci, ako sme vám v prvom čísle M7 sľúbili, na našej škole
prebieha súťaţ o najestetickejšiu triedu. Moţno sme vo vás prebudili túţbu
tráviť aj školské chvíle v príjemnom prostredí. Niektoré triedy sú nádherné,
niektoré menej pekné, a niektoré sú... Keďţe máme pár dní pred
Vianocami, nechceme vám kaziť náladu, a teraz prísť s nezávideniahodným
titulom " chlievik školy ". Kandidátov by bolo viac. Vráťme sa k tým krásnym
triedam. Tu sú teda prvé výsledky:

Prvý stupeň
1. miesto - II. A
2. miesto - III. A
3. miesto - I. A

Druhý stupeň
1. miesto - VI. A
2. miesto - IX. A
3. miesto - VII.A

BLAHOŢELÁME!!!

Najestetickejšia trieda

Foto: Miro Lukačovič

Vianočná nálada u víťazných druhákov

Biblický motív v podaní víťazov zo 6.A
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Tajnička pozostáva zo šiestich písmen

_ _ _ _ _ _ _

Nájdi slová.

Majstrovsvá školy v basketbale ţiačok 8. - 9. roč.

Dňa 12.12.2007 sa konali majstrovstvá školy v basketbale

žiačok 8.-9. ročmíkov. Po vzájomných zápasoch sa na:

1. mieste umiestnili dievčatá 9.A triedy

2. mieste umiestnili dievčatá 9.B triedy

3. mieste umiestnili dievčatá 8.A triedy

SUDOKU

 



 

Dňa 15. 12. v sobotu sa odohral

Vianočný turnaj vo futbale. Zúčastnilo
sa na ňom osem tímov.Turnaj sa delil
na dve skupiny, starší ţiaci a mladší
ţiaci. Bohuţial, naše tímy, ktoré
reprezentovali Revúcu, nedopadli
veľmi dobre. Starší aj mladší ţiaci sa
snaţili o titul, ale márne. Titul získal
hosťovský tím Tempus Rimavská
Sobota. My dúfame, ţe našim ţiakom
sa na budúci rok bude viac dariť.
Všetci im budeme spoločne drţať
palce.

Vianočný futbalový turnaj. Remeslá.

Deň remesiel

Dnes vyhral súper

Foto: Miro Lukačovič

Náš Slávko

Miňo Herich

Kupovali všetci, od

prvákov, aţ po

deviatakov. Potrebné a

milé veci si so sebou z

nákupu niesli aj

niektoré naše učiteľky.

Foto: Miňo Herich

Vo štvrtok 13. decembra sa uskutočnil v našej škole deň remesiel, na ktorom
sa zúčastnili školy z Revúcej. Ţiaci našej školy predávali sviečky a iné vianočné
ozdoby. Vianočné, ale aj iné veci tu predávali aj p. učiteľky zo ZSOŠ, predávali
ľudia z Obchodnej akadémie. Aj o výrobky z našej školy - krásne vianočné
svietniky, bol veľký záujem - predali sa všetky. Bola to vydarená akcia!

 

 



 

 



 

 


