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Vianoce...

Z obsahu...
Prvý „magický“ rok

Na začiatku by som sa vám rada predstavila. Volám sa Michaela Štullerová 
a chodím do 5. triedy. Keď som si prvýkrát kúpila náš školský časopis M7, po-

vedala som si, že niekedy by som chcela aj ja niečo také robiť. 
A čo sa stalo? Na nástenke bolo napísané, že sa koná konkurz 
na redaktorov do časopisu. Rozhodla som sa, že idem, lebo 
som to chcela vyskúšať. Bola som veľmi zvedavá na výsledok. 
A zobrali ma. Deti viete, že je tu strašne dobrý kolektív? Všetci 
- pani učiteľka, náš šéfredaktor Miro aj naša skvelá Domini-
ka Poliaková. Som veľmi rada, že som si vybrala práve tento 
zaujímavý krúžok. Keď prídu naši najmladší na druhý stupeň, 
určíte im radím vyskúšať si  žurnalistický krúžok. Je tam straš-
ne veľká zábava. Nemyslite si však, že robiť časopis je ľahké, to 
vôbec nie. Skôr naopak, je to riadna fuška. Chce to veľmi veľa 
času. Druhé číslo časopisu vychádza v decembri. Dobre vieme, 
že VIANOCE sa blížia. Už aj v meste je vianočná nálada. Táto 
super nálada zavítala aj  k nám. Dúfam, že sa na tieto VIANOCE tešíte. Tak, ako aj my 
redaktori  M7. Je to krásne obdobie, keď môžeme niekoho obdarovať. 

Za všetkých Vám prajem KRÁSNE VIANOCE.                  Miška

 

Predo dverami sú Vianoce, 
najkrajší sviatok roka. Chcela 
by som teda dnešný úvodník 
venovať Vianociam. O tom, 
že sa všade opakujú slová ako 
rodina, priateľstvo, solidari-
ta, láska a iné silné, nádherné 
slová v ktorých sa skrýva veľa 
emócií, nehy, lásky a iných hl-
bokých pocitov z citov, všetci 
vieme. Nebudem prezentovať  názor výtvarníka na 
vianočné výzdoby, darčeky či samotný gýč v ktorom 
sa tento sviatok „trbliece“. Chcela by som  upozorniť 
na iné stránky Vianoc. Je mnoho ľudí, ktorí sú v čase 
Vianoc na uliciach, bez rodiny a priateľov. Netvrdím, 
že vo veľa prípadoch si za to nemôžu sami, no nemám  
právo ich súdiť. Každý z nás by  však ich situáciu mal 
brať ako memento a vážiť si prítomnosť každého, kto 
pri nás stojí a má nás rád. Ďalšia vec ktorá, je akoby 
temnou stránkou Vianoc sú „živé darčeky“! Treba 
si uvedomiť, že tie krásne chlpaté čudá majú okrem 
krásnych očiek a huňatého kožúška potreby celkom 
ako my všetci, čiže papajú, chodia na malú a veľkú po-
trebu, niekedy aj čo- to roztrhajú. V prípade malého 
psíka je treba si uvedomiť, že je jedno či  je deň, či 
polnoc. Ak treba, musíme sa poobliekať a ísť vonku, 
aby nám nenarobil v byte malú potopu, či nepríjemné, 
páchnuce kopčeky. Každé zvieratko, ktoré si vezmeme 
pod našu strechu, má srdiečko presne tak ako my. Má 
dušičku, ktorá si pamätá každý buchnát, či nebodaj 
KOPANEC, presne ako naša dušička. Zvieratká, pres-
ne ako my,  cítia nespravodlivosť šikany, hlad, smäd, 
chlad a boja sa... Mávajú zlé sny a aj im sa stáva, že sa 
strhávajú od strachu zo strašidelných snov. Preto moje 
veľké, a uvedomujem si, že neskromné prianie je, aby 
žiaden človek nebol na Vianoce sám a žiadne zvierat-
ko nebolo po Vianociach na ulici bezbranné, uzimené, 
hladné a vystrašené ...proste OPUSTENÉ.  Prajem po-
kojné Vianoce.

Zuzana Almášiová

str. 2 - Vianoce očami p. uč. Almášiovej

str. 3 - Výsledky ankety

str. 4 - DUFFY

str. 5 - Vianočným perom

str. 6 -7 - Ples strašidiel

str. 8 - Pánska jazda

str. 9 - Na návšteve v Poľsku 

str. 10 - Výtvarné spracovanie 
 materiálov

str. 11 - Na návšteve u prvákov

str. 12 -13 - Mikulášsky večierok

str. 14 - Vitaj u nás Katka

str. 15 - iBobor

str. 16 - Mediálna výchova

str. 17 - Recept , zábava

str. 18 - Týždeň s lektorom

str. 19 - Dlho očakávaný anjel

Ahojte, v minulom čísle sme pre vás pripravili anketu a teraz vám prinášame jej vyhod-
notenie. 

1. Aký ste mali pocit z výchovného koncertu? 
- Väčšina z vás odpovedala, že dobrý ale mali sme aj takých, ktorí odpovedali nekomen-
tujem a našla sa aj výnimka, že zlý.

2. Zaujali vás texty piesní, ktoré sa týkali každodenných problémov ľudí a hlavne detí?
- Padali aj názory, že boli detinské, ale väčšina detí reagovala, že to boli super texty.

3. Páčilo sa vám účinkovanie dvoch známych hudobníkov?
- Strašne sa nám to páčilo. 

4. Hlavnou myšlienkou tohto programu boli problémy detí ako šikanovanie, utláčanie a 
iné... Stalo sa už aj vám niečo podobné?
- Áno stalo sa mi to, ale nebolo to až také strašné.

Chceli by sme vás poprosiť, aby  ste si dali  námahu, a v budúcnosti viacerí odpovedali 
na našu anketu.

Ďakujeme      Redakcia M7

     Dojmy z práce v M7.            Výsledky ankety. Pár slov na úvod.
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I love you
but i gotta stay true
my morals got me on my 
knees
I‘m begging please stop 
playing games

I don‘t know what this is
cos you got me good
just like you knew you would

I don‘t know what you do
but you do it well
I’m under your spell

You got me begging you for mercy
why won‘t you release me
you got me begging you for mercy
why won‘t you release me
I said release me

Now you think that I
will be something on the side
but you got to understand
that i need a man
who can take my hand yes i do

I don‘t know what this is
but you got me good
just like you knew you would

I don‘t know what you do
but you do it well
I’m under your spell

You got me begging you for mercy
why wont you release me
you got me begging you for mercy
why wont you release me
I said you’d better release yeah yeah yeah

I‘m begging you for mercy
yes why wont you release me
I‘m begging you for mercy
you got me begging
you got me begging
you got me begging

Mercy, why wont you release me
I‘m begging you for mercy
why wont you release me

you got me begging you for mercy
I‘m begging you for mercy
I‘m begging you for mercy
I‘m begging you for mercy
I‘m begging you for mercy

Why wont you release me yeah yeah

Milujem ťa
ale musím ostať
moja morálka ma dáva na kolená
začala som, prosím prestať hrať hry
neviem čo to je
ale robíš mi dobre
tak ako vieš že by si robil

neviem čo robiť
ale robíš to skutočne dobre

som tebou očarená

chceš aby som ťa prosila o milosť
prečo mi nedáš voľnosť
chceš aby som ťa prosila o milosť
prečo mi nedáš voľnosť
hovorím daj mi voľnosť

teraz si myslíš že ja
budem len niečo povedľa
ale pochop to
že potrebujem chlapa
ktorý by mi podal ruku, áno

neviem čo to je
ale robíš mi dobre
tak ako vieš že by si robil

neviem čo robiť
ale robíš to skutočne dobre
som tebou očarená

chceš aby som ťa prosila o milosť
prečo mi nedáš voľnosť
chceš aby som ťa prosila o milosť
prečo mi nedáš voľnosť
hovorím daj mi voľnosť

chceš aby som ťa prosila o milosť
prečo mi nedáš voľnosť
chceš aby som ťa prosila o milosť
chceš aby som ťa prosila
chceš aby som ťa prosila
chceš aby som ťa prosila

milosť, prečo mi nedáš voľnosť
chceš aby som ťa prosila o milosť
prečo mi nedáš voľnosť

chceš aby som ťa prosila o milosť
prosím ťa o milosť
prosím ťa o milosť
prosím ťa o milosť
prosím ťa o milosť

prečo mi nedáš voľnosť
preraz to

www.supermusic.sk

        Vianočný čas

Vianočný čas oknom priletel 
darčeky rozdal a odletel.

Doniesol nám ako darček
šťastie a lásku pod stromček.

Privítal k nám aj dedo mráz 
a vyčaroval úsmev v nás.

Annamária Hozová, 6.A

Blížia sa Vianoce, najkrajšie sviatky v roku. Žiaci však ešte sedia 
v školských laviciach a naplno nabíjajú vedomosti do svojich hláv. 

Ešte stále sa skúša, píšu písomné práce, ktorých je veru pred polrokom dosť, 
a ešte stále sa preberá nové učivo.
Žiaci sedia, mali by počúvať učiteľkine slová, ale...
Za oknom tak krásne sneží... Snehové vločky sa pokojne vznášajú, iba občas ich zvíri 
slabý vetrík.  
Už o chvíľku sa budú v oknách ligotať rôzne ozdoby na vianočných stromčekoch a 
medzi nimi sa budú blyšťať elektrické sviečky alebo lampášiky. 
To  všetko už o chvíľočku bude.
 Budú aj darčeky, ktoré nám nachystajú starostliví rodičia a tí, ktorí nás majú radi. Z 
kuchýň sa  rozvoňajú makové i orechové koláče či medovníky a do toho všetkého bude 
znieť prekrásna pieseň Tichá noc.
 Už o chvíľu...
                  Dominika Poliaková, 8.A 
          
      

Úvod do zimnej rozprávky

Zima je krásna, zima je nežná a pri tom studená.
Je to biela nežná plachta,  ktorá pokrýva našu modrú zemeguľu.
Lúky, polia, stráne, aj potoky sú zamrznuté a pokryté touto perinou.
Vánok odvieva ľahulinké vločky, ktoré už nedočkavo čakajú na dopad na zamrznutú 
zem. Skoro všetky zvieratká sa poskrývali do svojich príbytkov, len srnky si hľadajú 
steblá trávy pod bielym kobercom a ohrýzajú konáriky,  aby mali aspoň niečo v bruchu. 
Mäkučký sneh nám dáva znamenie, že sa blížia VIANOCE... 

       Klaudia Kováčová, 5.A

Vianočným perom

     Vianoce z nás robia básnikov.     Vieme čo počúvame.
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Dňa 29. 10. 2008 sa v našej škole uskutočnil ples strašidiel. Na našom ple-
se sa postretávali čarodejnice, vlkodlaci, múmie, duchovia aj mnoho iných 

masiek, ale aj náš šéfredaktor Miro Lukačovič. Ako redaktorky sme tam boli aj my, 
teda Klaudia Kovačová a Miška Štullerová. Boli sme prezlečené za múmiu a čiernu 
mačičku. Však ste nás nespoznali? Ja, /teda Klaudia/ som vyhrala v stoličkovom tan-
ci. Všetkých som porazila. Je to super pocit, keď vyhráte. Na začiatku plesu strašidiel 
sme si pozreli tanec našich stríg zo 7. A 
a 6. A triedy. Po nich nám predviedli 
ich každoden- ný život žiačky a pritom 
aj čarodejnice zo 7.A triedy. Pamätáte si 
na dve sestry Gertrúdu s pavúčikom 
Albertom a Boženu s mačičkou Al-
bertou? Boli to naše dve  skvelé ôsmačky 
Kika Galová a Zuzka Ganajová. Však 
boli skvelé? Môžete im poďakovať za 
úžasnú atmo- sféru a spríjemnenie dňa. 
Všetky masky mali perfektné kostýmy 
a boli úžasne 
namaľované. 
Pomáhali im 
aj ich starost-
liví rodičia a 
možno aj naše 
milé pani dru-
žinárky. Maťka Matejková a jej spolužiaci  
nám strašidlám pripravili veľmi dobré, zá-
bavné a zaujímavé úlohy v ktorých sme sú-
ťažili asi všetci, ktorí boli prezlečení a nebáli 
sa v niektorých chvíľkach aj zašpiniť. Za to 
im veľmi pekne ĎAKUJEME. Jedno veľké 
ĎAKUJEME patrí aj našim super učiteľ-
kám, ktoré pomohli vytvoriť ešte lepšiu at-
mosféru. Ešte raz ĎAKUJEME.

Klaudia Kováčová a Miška Štullerová, 5.A

Naše fotografie nepotrebujú komentár. Všetky, a všetci na nich sú úžasní!!!

       

     Zľakli by ste sa ich?     Zľakli by ste sa ich?

Ples strašidiel

Kedy som  krajší? 
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Bolo asi pol piatej ráno a my dievčatá z 8. A a 7.A sme boli celé natešené. 
Cestovali sme totiž do Poľska, do mestečka Ledziny. Cesta bola „bombo-
vá“,  ani chvíľku sme sa nenudili. Naše dve sprievodkyne, pani učiteľky 
Andrášová a Hláveková, nás celou cestou tam i naspäť sprevádzali svojim 
úžasným humorom, čo spôsobilo, že nám cesta rýchlo ubehla. Sedeli sme 

vzadu a „kecali“ o všetkom možnom. Pár hodín cesty a  nastala očakávaná chvíľa - náš 
príchod do Ledzin. Prvý dojem zo školy v Ledzinách bol „WÁÁÁW!“ Vošli sme dnu 
do školy, kde mali 
práve žiaci prestávku. 
Všetci boli veľmi milí 
a priateľskí. Pani uči-
teľky a pani riaditeľka 
nás hneď zaviedli do 
miestnosti, kde nás 
čakalo milé prekvape-
nie. Žiačky nám pri-
pravili občerstvenie, 
ponúkali nás kávou a 
čajom. Po občerstvení 
nás čakala konverzá-
cia s poľskými žiakmi. 
Všetci sme sa posadili 
do ich školských lavíc 
a začali sme sa medzi 
sebou rozprávať an-
glickým, ale i poľským jazykom. No poľským iba vtedy, keď nás nejaké to anglické slo-
víčko nenapadlo. Zostručním to, škola bola super, učitelia a žiaci tiež. Najviac sa nám 
páčilo, že sme boli pre všetkých poľských študentov, ako celebrity. Všetci nás oslovovali 
a pýtali sa na naše mená, aké máme záľuby. Po prehliadke celej školy sme sa vybrali do 
neďalekého mesta Pszcyna, kde nás zaviedli do veľmi krásnej reštaurácie a taktiež nám 
poukazovali rôzne zaujímavé atrakcie. Jedlo bolo fajn - všetko sme zjedli a boli sme 
úplne „naprataní“. Po odchode z Pszcyny nás ešte zaviedli do veľmi pekného prostre-
dia, kde sa nachádzali pekné a vzácne zvieratá - zubry. Prehliadka sa skončila a my sme 
sa znova vrátili do školy, kde nám poľské pani učiteľky rozdali darčeky a vybrali sme sa 
na cestu domov.
Cesta naspäť bola tiež super. To sme sa všetci rozprávali o zážitkoch, ktorých bola 
naozaj veľká kopa.

Katka Stanová a Kika Galová 8.A

„Zase do divadla?“, asi takéto slová zneli z úst ôsmakov a deviatakov, keď sme počuli 
od svojich triednych učiteľov, že v klube bude kabaretné vystúpenie. Po druhej hodine 
sme sa teda vybrali do divadla. Už na začiatku vystúpenia sme zistili, že to vôbec nebu-
de také strašné, ako sme si všetci mysleli. Vystúpenie bolo úžasné. Na konci vystúpenia 
sme sa vybrali za hlavnými aktérmi tohto kabaretu a položili sme im  pá otázok:  

M7: Prečo práve kabaretné vystúpenie?
Kabaret: Pretože takýchto foriem je na Slovensku  málo a podľa nás, kabaret je super.
M7: Kto vám píše scenár,  texty piesní?  
Kabaret: Scenár a piesne píšeme všetci spolu.
M7: Prečo ste práve piati a nie napríklad štyria, alebo  prečo vás nie je viac?
Kabaret: Do auta je to rozhodne najlepšie a sme veľmi dobrí kamaráti.
M7: Ako často vystupujete s kabaretom v školách?
Kabaret: Veľmi málo, lebo učitelia a kultúrne domy sa takýchto vystúpení boja. Možno 
preto, že nevedia čo môžu očakávať.  Ale vy to tu máte výborne vyriešené, lebo ste nás 
prijali s otvorenou náručou. 
M7: Ktorý z kabaretov sa vám najviac páči?
Kabaret: Tak asi Mafstory a z našich práve tento Pánska jazda.
M7: Kde si vás žiaci našej školy môžu prísť pozrieť ?
Kabaret: Všetci sme pred tým fungovali v Spišskom divadle, ale teraz sme sa pustili ako  
dobrí kámoši do takejto práce.
M7: Čo robíte, keď niekto z javiska zakričí FUJ?
Kabaret: Stáva sa to len málo kedy, ale keď sa niečo také stane, tak sa snažíme hrať na 
tých, čo to kričia. Stalo sa nám aj to, že raz sme prestali hrať a dali sme priestor tým, 
čo kričali. Ale my vieme, že niektorí to  robia nie preto, že sa im nepáči naše vystúpe-
nie, ale preto, lebo sa snažia ukázať pred kamarátmi. Máme veľmi veľa zaujímavých 
zážitkov z vystúpení, ale všetko nemôžeme prezradiť, lebo aj my máme svoje maličké 
tajomstvá.

Už nám ostáva len dodať, že sa nám veľmi dobre rozprávalo. Títo milí herci nám, teda 
našim členom literárno-dramatického krúžku Portál, sľubili pomoc. Ďakujeme, a teší-
me sa, keď sa opäť stretneme.
           

  
                            Dominika Poliaková 8.A+ herci LDK Portál

Máme kamarátov v PoľskuPánska jazda

V Poľsku po anglicky. Vydarený kabaret.

My a naši noví poľskí kámoši
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Zaujímavý predmet, ktorý na našej škole je iba od tohto školského roka je Výtvarné 
spracovanie materiálov.

My sme sa zúčastnili jednej takejto hodiny a pýtali sme sa nasledovné otázky:

Magic7: O čom je nový povinne voliteľný predmet? 
p.uč. Zuzka Almášiová: Je to o výtvarnom spracova-
ní materiálov. Teraz ste nás zastihli pri práci s odpa-
dovými materiálmi, napríklad textil, sklo, papier...
M7: Aké máte pocity z vášho nového predmetu?
Z.A.: Dobré. Ja mám svoju prácu rada.
M7: Tešili ste sa na tento predmet, alebo si myslíte, 
že je to strata času?
Z.A.: Čas, ktorý sa trávi so žiakmi na tvorenie nie-
čoho nového, nikdy nie je stratený.

A ďalšie otázky sme kládli už žiakom:

M7: Je tu medzi vami niekto, kto by sa chcel touto 
prácou živiť?
Žiaci: možno, nie, neviem
M7: Baví vás to?
Žiaci: Áno, jednoznačne.
M7: Myslíte si, že sa Vám to niekde zíte?
Žiaci: Áno. Učíme sa o látkach, farbách.
M7: Čo ste sa zatiaľ naučili?
Žiaci: Prepletať látky - veľmi sa nám to páčilo, maľovať na sklo, vyrábať akvárium zo sád-
ry, hľadanie nových konštrukčných systémov... Na tomto predmete sa nenudíme

Miroslav Lukačovič 9. B, Kika Galová, Katka Stanová 8.A

Toto sú naši prváčikovia. Z minuloročných prvákov sa už stali veľ-
kí druháci, ktorý sa naučili čítať, písať, počítať a mnoho iných vecí, 
ktoré tohtoročných prvákov ešte len čakajú. Aj minulý rok sme boli na 

návšteve pri prvákoch a v tejto tradícii pokračujeme aj tento rok. Dnes  sme sa zastavili 
na návšteve v I. A. triede. Á-čkari nám takto odpovedali na naše zvedavé otázky:

M7: Keď sa ráno pripravujete do školy, tešíte sa?
Žiaci: Áno, veľmi
M7: Ako sa vám páči v škole?
Ž.: Veľmi sa nám tu páči.
M7: Aký tu máte kolektív?
Ž.: Veľmi dobrý, máme sa radi.
M7: Čo ste sa už naučili?
Ž.: Takmer všetky písmenká a čísla do 9.
M7: Ste spokojní s vašou triednou pani učiteľkou?
Ž.: Veľmi, nevymenili by sme ju.
M7: Ako vás hodnotí pani učiteľka?
Ž.: Zatiaľ iba znakmi, teda smejko, čudko a plačko
M7: Chodíte do školy sami alebo s rodičmi?
Ž.: Niektorí sami a niektorí s rodičmi
M7: Ide vám cudzí jazyk?
Ž.: Áno
M7: Ako sa vám páči v družine a čo tam robíte?
Ž.: Kreslíme si, chodíme von a píšeme si domáce úlohy
M7: Dostávate veľa domácich úloh?
Ž.: Niekedy, ale v stredu nedostávame
M7: Ďakujeme za rozhovor a prajeme vám za úlohy samých smejkov.

                       Dominika Poliaková a Kika Galová 8.A

Na návšteve u prvákovVýtvarné spracovanie  materiálov

Písanie mám rada

Čo už vedia naši najmenší?Nové predmety v piatom ročníku.

Začiatok tkanej tapisérie

Kolorovaná mozaika Usmievavé tváre našich najmenších
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Prichádza najkrajší čas v roku, 
čas Vianoc a vianočných svi-
atkov. 
Aj v našej škole sa na ne nezab-

úda a preto si žiaci 6.A triedy spoločne s ich 
pani učiteľkou pripravili večierok, ktorý sa 
môže udiať iba raz v roku. Bol to Mikulášsky 
večierok. Tento večierok sa konal dňa 5.12., 
teda deň pred naozajstným Mikulášom, so 
začiatkom o 15:00, pričom deti sa začali 
baviť už o hodinu skôr.  Na tento večierok 
mohli prísť iba žiaci tejto 6. A triedy, ich ro-
dičia, triedna pani učiteľka Janka Koreňová 
a my, ľudia z M7-mičky. Na tejto párty bola 
neskutočná zábava. Deti si vymieňali darče-
ky, ktoré si dopredu pripravili, ale dostali aj 
sladkú odmenu od pani učiteľky. Žiaci sa do 
sýtosti vybláznili a padlo aj zopár zamilova-
ných pohľadov, aj to už k tomuto veku patrí. 
DJ-om  bol žiak 9.B triedy Dominik Koreň. 
Celý tento večierok „klapal“ tak ako mal. 
Všetci boli spokojní a aj rodičom sa to veľmi 
páčilo. Občerstvenie zabezpečili žiaci, ich 
rodičia a pani učiteľka. Celý tento úžasný 
večierok sa skončil niekedy okolo 18.00 a 
každý odchádzal poriadne vybláznený a s 
kopou zážitkov, ale aj s darčekmi, ktoré si navzájom porozdávali.
Ďakujeme za pozvanie, bolo nám naozaj super.

Miro Lukačovič 9. B 
Foto: Dominika Poliaková 8. A  

V 6. A bol Mikuláš

ˇ

Zabávali sme sa všetci perfektne! Hudba, tanec... Vôbec sa nám nechcelo ísť domov

Párty s Mikulášom. Párty s Mikulášom.

Mr. METALLICA s pani učiteľkou Jankou
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Niektorí odchádzajú a niektorí prichádzajú, tak 
to v živote býva. Nielen v živote, ale aj v škole. 
Názorným príkladom je naša bývalá žiačka Katka 
Pavková, ktorá od nás odišla minulý rok na Prvé 

slovenské literárne gymnázium. Jej prvé slová, keď k nám prišla na 
tento rozhovor boli: „Už som tu nebola 100 rokov!“ 
Vošli sme spolu do ART centra našej školy, usadili sme  ju do kresla.
Predstavili sme sa aj my,  ako redaktorky M7,  Diana Repáková a Miš-
ka Štullerová, a začali sme sa pýtať.
A tak sme sa dozvedeli, že Katka najprv chcela byť herečkou. Dala si prihlášku na kon-
zervatórim, ale neprijali ju. Prvé slovenské literárne gymnázium je teda školou, ktorá je 
teraz „Katkinou“. A keďže takáto škola je na Slovensku jediná, do Revúcej sa každý týždeň 
schádzajú žiaci takmer z celého Slovenska. Počet žiakov v tejto škole je asi 100. V každom 
ročníku je iba jedna trieda. Teda, ako nám povedala Katka, na tejto škole je taká rodinná 
atmosféra. Každý tam každého pozná. A my sme boli zvedavé, a zaujímalo nás doslova 
všetko. Pýtali sme sa na predmety, na vyučujúcich, na krúžky. Katka nám s úsmevom na 
tvári odpovedala. Teraz už vieme, že majú veľmi zaujímavý rozvrh. Jeden týždeň majú 
taký, že sa im vyučovanie začína až o 9:30, a druhý týždeň začínajú už o 7:00. To preto, že 
majú učiteľov, ktorí vyučujú na ich škole externe. Katka  má odbor žurnalistika. A to nás, 
začínajúcich žurnalistov, veľmi teší, že v našom meste je taká škola. Druhým odborom je 
literárna tvorba. Tam sa študenti učia písať poéziu, prózu, scenáre. Poďme k ďalším pred-
metom. Dozvedeli sme sa, že okrem angličtiny a nemčiny sa na PSLG vyučuje aj latinčina. 
Carpe diem - Uži si dňa - a už aj my dve vieme niečo z latinčiny. 
Pýtali sme sa, aký žiak by si mal vybrať túto školu. Tak teda, malo by ho baviť písanie 
článkov, mal by mať bohatú fantáziu. Škola ponúka žiakom veľa možností, napríklad 
zúčastňujú sa rôznych zaujímavých divadelných predstavení, do školy prichádza veľa zná-
mych osobností. A na otázku, aké sú krúžky na tejto, pre nás veľmi zaujímavej škole, sme 
dostali odpoveď: divadelný, 
prozaický, basketbalový, 
volejbalový.... Rozprávalo sa 
nám veľmi dobre, dokázali 
by sme sa pýtať ešte dlho. 
Katka však večer odchádzala 
so školou do Rožňavy na 
divadelné predstavenie. A 
my sme jej aj trochu závideli. 
Veľmi nás teší, že si Katka 
našla na nás čas. Ešte, aby 
sme nezabudli, veľmi často a 
v dobrom spomína na našu 
školu.  

Ďakujeme za milý rozhovor.   

                             
V piatok sme prišli ako obyčajne do školy. Tretiu hodinu sme mali informatiku 
ktorú nás vyučuje pani učiteľka Vavreková. Poviem vám, je to veľmi dobrá pani 
učiteľka a sme veľmi radi, že nás neučí len informatiku, ale aj biológiu a nás diev-
čatá aj telesnú výchovu. Ale vráťme sa k tej informatike. Pani učiteľka nám ozná-
mila, že o týždeň v piatok sa bude konať v našej skole súťaž, ktorá sa nazýva iB-
obor. Bola to vedomostná súťaž žiakov základných škôl. Všetci sme si podskočili, 
keď sme sa dozvedeli, že súťaž nebude cez informatiku, ale cez anglický jazyk, z 
ktorého sa nám niektorým robili veľké vyrážky. Ak neviete o čom táto súťaž bola, 
tak vám to trochu priblížim. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín: Benjamíni a 
Kadeti. 
Benjamíni boli tí mladší a kadeti tí starší žiaci. Keď sme prišli v piatok na informa-
tiku, pani učiteľka nás už čakala v počítačovej učebni, porozdávala nám súťažné 
kódy. Ale vtedy nastal veľký „PROBLÉM“. 
Na iBobrovi bolo prihlásených veľa detí. No čudujete sa? Súťažilo až okolo 3000. 
Po dlhom skúšaní nás to unavilo. Napokon nám internet celkom zlyhal a keď sme 
ho znova zapli, tak nám tam vypísalo, že súťaž bude v pondelok. My sme sa na 
jednej strane potešili a na druhej zarmútili. Keď už nastal ten vytúžený pondelok, 
pani učiteľka nás vyzdvihla z triedy.  Znovu sme dostali naše súťažné kódy. A 
súťaž sa mohla začať. Zapli sme si počítače, internet, iBobra, prihlásili sme sa. 
K dispozícií sme mali 15 otázok, 45 minút a maximum bodov bolo 80. Boli tam 
úlohy od tých najľahších po tie najťažšie. Pre mňa sa táto súťaž skončila veľmi ale 
veľmi dobre, pretože som mala najviac bodov z celej školy -  72.
Tak som doslova skákala od radosti. Poviem vám, že sme si všetci dobre zasúťa-
žili. 

Jednoducho iBoborUž som tu nebola sto rokov!

 Súťažime  s iBobrom.Rozhovor s našou Katkou.

Klaudia Kováčová, 5.A

Pýtame sa a zapisujeme každé slovo
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      1 6 7 4
4 2

8 7 3 6
8 7 2

8 9 3
3 6 1

8 6 4 5
1 7

4 9 8 6

Suroviny: 2 poháre ovsených vločiek, 2 jablká, 3 ba-
nány, 3 tégliky jahodového alebo bieleho jogurtu, 5 
lieskových orechov, škoricu a citrón.

Postup: Do pohárov alebo misiek vysypeme ovse-
né vločky, pokrájané jablká, banány a oriešky. Pok-
vapkáme šťavou z citróna a necháme pár minút od-
ležať. Pridáme jogurt a všetko zľahka premiešame. 
Na záver dochutíme škoricou

V našej škole sa začal v piatom ročníku vyučovať zaujímavý predmet- Mediálna výcho-
va. Bola som na jednu hodinu prizvaná ako tichý pozorovateľ. Vlastne, trošku som sa 
piatakov pýtala, a oni mi  porozprávali niečo bližšie o tomto predmete.
Dozvedela som sa zaujímavé veci. 
Vďaka tomuto predmetu bude mať naša škola televíziu. Teda najskôr televízne štúdio. 
No, aby ste si nemysleli, že máme naozajstné štúdio, ako napríklad v STV, alebo Markí-
ze. Nám zatiaľ stačí jedna trieda. Chystáme si urobiť príjemné prostredie, v ktorom sa 
budeme hrať na naozajstných redaktorov. Pripravujeme správy - máme redaktorov, u 
nás sa dozviete aké bude počasie, a náš športový redaktor vás oboznámi so športovými 
udalosťami našej školy.
Ale to už predbiehame. Zatiaľ si všetko iba pripravujeme. 
Prezradíme už len to, že naša televízia sa volá Phoenix. To sú teda informácie, ktoré som 
sa dozvedela od našich piatakov. 
Zhodnotila som to, ako veľmi zaujímavý predmet a možno niekto z nich sa rozhodne 
do budúcna aj pre takéto povolanie. Žiaci dostali aj domácu úlohu. Majú porozmýšľať 
nad nejakou zaujímavou reklamou. No, môžem povedať, že taká malá, milá „telka“. Mne 
osobne sa to veľmi páčilo.

Martina Matejková 7.A

Viete čo je Phoenix?
Zahrajme sa piškvorky

Pravidlá: vyhráva ten, kto má 3 znaky vedľa 
seba v riadku, stĺpci alebo uhlopriečke.

Zahavte sa s nami.               Sladká maškrta. Nové predmety v piatom ročníku.

„Novinárka v televízii“

Banánová bomba

Zdroj: Internet
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Zasmejte sa s nami

V tomto čísle budú vtipy, respektíve vtip úplne iný, ako doteraz, znovu som sa vybral 
na stráku vtipy.vsetko.com, ako to robím vždy, ale teraz som tam našiel jeden dlhý vtip. 
Prosím vás, neberte si z neho 
príklad. :o) Ďakujem.

V školskej jedálni si prisadol 
študent k profesorovi a ten ho-
vorí: -Prasa si nezaslúži, aby 
sedelo s labuťou.-Tak ja letím.- 
odvetí študent. Čím samozrej-
me pána profesora naštval a ten 
sa rozhodol, že mu dá zabrať na 
skúškach. Bohužiaľ pre neho, 
študent na všetko odpovedal 
bezchybne. Preto mu dal ešte 
jednu otázku: -Keby ste si mali 
vybrať z dvoch vriec, v jednom 
by bolo zlato a v druhom ro-
zum, ktoré by ste si vybrali?- 
Študent po chvíli hovorí, že by 
si vybral to so zlatom. Profesor 
víťazoslávne: -No vidíte, ja by 
som si vybral to s rozumom. Študent neváha: -Veď áno, každý si vyberie to, čo mu chý-
ba.- Profesor už je tak vytočený, že na študentov index napíše BLBEC a pošle ho preč. 
Študent odchádza bez toho, aby si pozrel hodnotenie a za chvíľu sa vráti: -Pán profesor, 
vy ste sa mi tu síce podpísali, ale nenapísali ste mi žiadnu známku. :o)

www.vtipy.vsetko.com

Najestetickejšia trieda
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V dňoch  10. -  14. novembra prebiehal v Základnej škole J. A. Komenského  v 
Revúcej kurz anglického jazyka, ktorý viedol lektor z Anglicka. Tohto kurzu sa 
zúčastnili žiaci z rôznych ročníkov so snahou zlepšiť sa v anglickej konverzácii, 
ale aj s obavou – aký bude ten anglický učiteľ?  No už počas prvých minút sa 
ukázalo, že Mr. teacher  David je pohodový človek, veď nie nadarmo sa hovorí: 
„Kľudný ako Angličan.“ Počas týždenného kur- zu sme sa toho veľa naučili, 
a aj sa  veľa nasmiali. Každé ráno zača- lo vyučovanie tým, že 
sa nás David pýtal, kde žijeme, čo máme radi, čo sme 
mali na raňajky alebo aký je náš obľúbený 
futbalový klub. Kto ve- del, mohol si sadnúť 
a ten, kto nevedel, mu- sel rozmýšľať, ako 
odpovedať, čo nás vlastne nútilo rozmýšľať 
anglicky. A to bolo na tom najlepšie, 
pretože každý sa snažil niečo  
povedať, nikto ne- chcel zaostať.  
Cez prestávky sme sa my starší pustili 
do konverzácie s Davi- dom o jeho a našom živo-
te. Kládli sme mu otázky  typu kde žije, aký je jeho obľúbený nápoj, 
ako sa mu páči na Slovensku, aký má názor na našich žiakov a pod.  Bol to 
veľmi vydarený týždeň, ktorý by sme si radi zopakovali, pretože toto netradičné 
vyučovanie angličtiny sa nám páčilo a myslíme si, že sme sa aj veľa naučili. V 
posledný deň kurzu sme sa s Davidom lúčili s tým , že  sa ešte určite uvidíme a 
už teraz sa  na to tešíme. Za túto možnosť zdokonalenia sa v anglickom jazyku v 
mene všetkých žiakov ďakujeme p. učiteľke Mgr Ľ. Hlávekovej, ktorá tento kurz 
zorganizovala a vedeniu školy, ktoré nám umožnilo toto vyučovanie. Ďakujeme 
– thank you.

Mgr. Janka Koreňová 

Týždeň s lektorom
Ako každý mesiac, aj teraz vyhlasujemea víťaza tejto neslávnej ankety.  Trieda 7. B sa 
nepoučila, netrápi ju tento nelichotivý titul a znova sa stávajú 
chlievikom školy.  Na počudovanie, sa najestetickejšou triedou 
stala 9.B, ktorá mala krásne vyzdobenú triedu a hlavne poria-
dok.  Ešte k 7.B triede. Dúfame, že sa z tohto „úspechu“  poučí a 
nabudúci mesiac bude chlievikom niekto iný. 

Redakcia M7 VII.B

       Učil nás anglický lektor.  
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    Čakáme na vaše názory.

Som ANJEL.

Momentálne asi Tvoja jediná záchrana pred 
guľou (áno, poznám jazyk žiakov). Môžeš ma 
použiť v prípade nebezpečenstva ohrozenia tou-
to známkou, ak si sa nenaučil a hrozí Ti trápne 
ticho pred tabuľou. Ako Ti môžem pomôcť? Sta-
čí si ma aktivovať 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 kámoša, ktorý sa zjaví v nasle-
dujúcom čísle MAGIC 7.

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

V budúcom čísle nájdete:

Please!
Doteraz sme na adresu nášho časopisu, ktorý vydávame druhý rok,počuli 

málo vašich názorov, pripomienok, kritiky, o ktorých by sme mohli hovoriť a urobiť 

si obraz o pôsobení nášho časopisu na našej škole. Boli by sme veľmi radi, keby sa 

to zmenilo. Je viac možností, ako nám môžete vaše názory doručiť. Jednou z nich je 

schránka Magic 7, torá je pred vrátnicou. Ďalším spôsobom je naša e-mailova adre-

sa            magicseven07@gmail.com a webová adresa: www.magic7.
webovastranka.sk . Za každý názor, či už kritický, alebo pochvalný vopred 

ďakujeme.

Redakcia M7

Máme nové predmety

Na návšteve u prvákov

Anketa

Po Vianociach opäť v škole

Spievame na prvom stupni


