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Celú E��óp�, a výnimko� nie je ani 
Slovensko, �nepokoj�je �ast obe�ity, 
�ho�šenie �d�avotného stav�, �datnosti  
a výkonnosti detí a mládeže. P�e  �d�avý 
o�gani�m�s  nestačia  2 hodiny školskej 
telesnej výchovy týždenne. Ná�ast boo-
m� počítačov, mobilných telefónov, Mp3 
p�eh�ávačov , DVD a videí v súčasnosti  
spôsob�je  ne�á�jem detí na pohybové 
aktivity  v špo�tových k�úžkoch a útva-
�och talentovanej mládeže. Pasívne t�áve-
nie voľného čas� p�ed Tv ob�a�ovkami a denné ,,s��fovanie na nete“ 
oh�o��jú nielen telesnú sch�ánk�  detí, ale  poškod��jú t�vale ��ak 
i myseľ.  U nešpo�t�júcej mládeže  sa vo väčšej mie�e  vyskyt�jú  ne-
gatívne  spoločenské  javy  ako  obe�ita , kto�ú  nechtiac podpo��jú  
aj Tv  �eklamy p�e t�v. ,, fast-foody“ – �ýchle obče�stvenie v podobe 
čipsov,  h�anoliek, hamb��ge�ov a em�lgáto�mi och�tených kolo-
vých nápojov.  Takáto st�ava najväčšie jedy p�e telo človeka- c�k�y, 
soli, t�ky chemické stabili�áto�y . Nevhodná st�ava a n�da  be�  po-
hybových aktivít  �vyš�je  ag�esivit�  detí, ch�ligánstvo, �možň�je  
mladým ľ�ďom  skĺ�n�ť k alkoholi�m�, fajčeni�, d�ogám, sebectv�, 
st�ate úcty, �ešpekt� a cit� k iným i k sebe samým. Leká�i na celom  
svete odpo�účajú  deťom minimálne 60 minút pohybových  aktivít 
denne. V�aj nemáte čas? T�eba si ho nájsť. Z vlastnej skúsenosti  mô-
žem potv�diť, že  telo t�énované  v mladosti nesklame ani v sta�šom 
vek�. A p�áve p�eto sú p�e vás, milí žiaci, p�ip�avené v mesiacoch 
máj a jún ďalšie špo�tové súťaže ako: 
                 1.„Hľadáme nového Jo�efa Plachého 2008“-5.,6.,7.�oč.
                 2. Challenge day - všetci
                 3. H�y olympijských nádejí- 2.-4.�oč.
                 4. H�y kalokagatie- 5.-8. �oč.
                 5. Atletický memo�iál I.B. Zocha- ml. a st. žiaci
Podľa hesla olympijských festivalov detí a mládeže �miestneného v 
nadpise môjho p�íhovo�� vám p�ed �áve�om tohto školského �ok� 
želám: aby ste si RÝCHLEJŠIE op�avili �lé �námky a slabé špo�tové 
výkony, kládli si VYŠŠIE ciele a méty v živote, SILNEJŠIE sa �ah�y�li 
do p�ekonávania p�ekážok, ČESTNE p�acovali a súťažili. Nakoniec 
vám p�ajem, aby ste �ískali nové a �pevnili sta�é PRIATEĽSTVÁ. 
P�etože v k��h� dob�ých p�iateľov sa �vládajú všetky p�oblémy ľa-
hšie a s optimi�mom.

Mg�. M. Ch�apánová

,, Rýchlejšie,  vyššie,  silnejšie,  čestne              
a  v priateľstve“ 

Úvodom.               O čom píšeme.
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Čo  vy  na to ?
Naša škola. Možno si niekto povie, že je taká istá ako všetky ostatné. 
A p�edsa je iná. V čom? No p�edsa v tom, že je naša. Ja môžem �a seba 
povedať, že j� mám �ada a nao�aj  �ada do nej chodím. P�ečo? Možno 
p�áve kvôli p�íjemnej atmosfé�e na vy�čovaní, kvôli �čiteľom, s kto�ými si 
�o��mieme, kvôli spol�žiakom, kto�í sú celkom fajn. Ale ak mám napísať 
p�avd�, tak aj v tejto škole je niečo, čo mi vadí, a čo by sa mohlo �meniť, 
ak by sme sa o to my všetci p�ičinili. Píšem my všetci, p�etože, ak vám 
dám otá�k�, či sa všetci sp�ávame vždy tak, ako by sme mali, kto odpovie 
ÁNO? U�čite každý  � nás občas niečo vyvedie, veď sme p�edsa �d�avé 
deti. Ale, milí spol�žiaci, chceli by ste byť v koži našich �čiteľov a „do�o-
�ovať“ na našich chodbách? Ja teda nie. Min�le som sa �o�p�ávala s našimi �čiteľkami, kto�é sú 
inak celkom kľ�dné a v pohode, ale na do�o�e sa menia na nepo�nanie. Veď kto by sa „nevytočil“, 
keď každú chvíľ� m�sí �iešiť �ô�ne ťažko pochopiteľné sit�ácie na chodbách, v t�iedach, keď po 
od�čenej hodine má počúvať v�ieskanie, búchanie dve�ami, donekonečna sa opak�júce sit�ácie, 
keď be�dôvodne beháme po chodbách? V�aví sa, že by sme nemali �obiť iným to, čo nechceme, 
aby iní �obili nám. Čo vy na to? Mohli by sme to skúsiť, a aspoň t�ošičk� sa �amyslieť nad svojim 
sp�ávaním, a tak pomôcť  našim �čiteľom.

Domina Poliaková 7.B.

Po�ývame vás do čitá�ne

V p�edchád�ajúcich číslach Magic 7 ste si mohli p�ečítať p�íbeh na pok�ačovanie Stačí ve�iť, kto-
�ého a�to�ko� je Ma�tina Matejková �o 6.A t�iedy. Ak vás �a�jal natoľko, že si ho chcete p�ečítať 
do konca, b�deme veľmi �adi, ak sa spol� st�etneme v našej čitá�ni. Ro�p�ávky o �vie�atkách, 
S�pe�psíkovia a ich k�ásne slečny, Cesta do Nemecka, H�dinstvá Maxa a R�bi, Svet okolo mňa, 
Ro�p�ávky od Mončiči, Zvie�acie p�íbehy, Láska, smútok a šťastie, Nela, Moje p�íše�ky, Zá��ačný 
p�iateľ, P�íbehy �vie�atiek, Elba, Saly a Bony, Ro�p�ávočky, Ro�p�ávky a niečo viac, Stačí ve�iť .... 
To sú ná�vy našich kníh. P�acovali sme na svojich knihách od �ačiatk� školského �oka a p�áca na 
nich bola veľmi �a�jímavá. Radi by sme sa s našimi knihami pochválili aj vám, našim spol�žia-
kom. P�eto vás �ž te�a� po�ývame na st�etn�tie, kto�é si dovoľ�jeme na�vať St�etn�tie s malými 
spisovateľmi - to sme akože my. Tešíme sa na vás teda 27. júna v našej út�lnej čitá�ne. B�deme 
veľmi �vedaví aj na vaše ná�o�y na naše p�vé knihy. 

Malí spisovatelia �o 6.A

 Na zamyslenie.             Pozvánka.



magic 7

4

     Vieme čo počúvame

How co�ld this 
happen to me?

I open my eyes
I t�y to see b�t I’m blinded by the white light.
I can’t �emembe� how
I can’t �emembe� why
I’m lying he�e tonight
And I can’t stand the pain
And I can’t make it go away
No I can’t stand the pain
How co�ld this happen to me?
I’ve made my mistakes
Got nowhe�e to ��n
The night goes on as I’m fading away
I‘m sick of this life
I j�st want to sc�eam
How co�ld this happen to me?
Eve�ybody’s sc�eaming
I t�y to make a so�nd b�t no one hea�s me
I’m slipping off the edge
I’m hanging by a th�ead
I want to sta�t this ove� again
So I t�y to hold
On to a time when 
Nothing matte�ed
And I can’t explain
What happened and I can’t e�ase the things that I’ve 
done
No I can’t
How co�ld this happen to me?
I’ve made my mistakes
Got nowhe�e to ��n
The night goes on as I’m fading away
I’m sick of this life
I j�st want to sc�eam
How co�ld this happen to me?

Ako sa mi to 
mohlo stať?

Otvá�am svoje oči
Skúšam sa po��ieť ale svetlo ma oslepilo
Nemôžem si spomenúť ako
Nemôžem si spomenúť p�ečo
Ležím t� celú noc
A nemôžem vyd�žať tú bolesť 
Neviem sa jej �baviť
Nemôžem vyd�žať tú bolesť
Ako sa mi to mohlo stať?
U�obil som chyby
Nemám kam �tiecť
Noc pok�ač�je ako ja sta�nem
Z tohto života som �ž cho�ý
Chcem len �ak�ičať
Ako sa mi toto mohlo stať?
Každý k�ičí
Snažím sa vydať hlásk� ale nikto ma nepoč�je
Vyspím sa � ho�kosti
Visím na vlásk� 
Chcem �nova takýto koniec
Snažím sa to nechať
Na čas keď 
Na ničom ne�áleží
A neviem vysvetliť to
Čo sa stalo no nemôžem �ma�ať veci kto�é som sp�a-
vil
Nie, nemôžem
Ako sa mi to mohlo stať?
U�obil som chyby
Nemám kam �tiecť
Noc pok�ač�je ako ja sta�nem
Z tohto života som �ž cho�ý
Chcem len �ak�ičať
Ako sa mi to mohlo stať?

www.s�
pem

�sic
.sk
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Jablko - cit�ón
Dňa 22.mája.2008 sa �sk�točnila akcia, kto�á sa koná každo�očne a vodiči j� majú veľmi �adi. P�e-
čo? P�etože v tento deň vodiči nedostávali pok�ty, ale �a p�ek�očenie �ýchlosti alebo iný p�iest�-
pok dostali cit�ón a keď mali vo�idlo v po�iadk� a dod�žiavali p�edpisy dostali jablko. Toto �d�avé 
ovocie im �o�dávali žiaci a žiačky IV.B. t�iedy. Dop�ovod im �obila pani �čiteľka Valašteková. Na 
miesto sme do�a�ili o 9:50, ale policajti nikde. O 10:01 do�a�ili aj policajti a mnohí sk�íkli: “Ko-
nečne“ a �ačala p�íp�ava na akci�. O 10:07 sme �astavili p�vé a�to, kto�é okamžite dostalo cit�ón �a 
p�ek�očenie �ýchlosti. Niekto�í vodiči boli takí p�efíkaní, že sa otočili a p�e ovocie si p�išli �nova, 
ale �ž ho nedostali. Na tejto akcii sa �o�dalo viac cit�ónov, ako jabĺk, tak dúfame, že si vodiči �o-
b�ali � tejto akcie pona�čenie a na �ok b�deme �o�dávať iba jabĺká.

Domino Ko�eň, Mi�o L�kačovič 

Naša hliadka - veselá a sp�avodlivá

     Pomáhali sme polícii.

Dávaj pozor!!!
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Londýn a my
Londýn je p�ek�ásne mesto plné k�ltú�no-histo�ických pamiatok. Je to aj ko�mopolitné veľko-
-mesto, kto�é sa ne�ovnome�ne �o�p�estie�a na �o�lohe 1500 km štvo�cových. Ce� mesto p�eteká 
�ieka Temža, na kto�ej nastálo kotví aj k�ížnik Belfast ako spomienka na 2.svetovú vojn� aj mno-
hopočetné mosty. Jedným � tých naj�námejších, kto�ý vy ��čite po�náte je Towe� B�idge. Sp�íst�p-
nený bol v �ok� 1894. Most sa skladá � dvoch �amien, kto�é sa otvá�ajú pomoco� elekt�ických mo-
to�ov,ale aj dvoch veží, kto�é sú vy�žité a sp�íst�pnené  ako mú�e�m. Po�dĺž Temže sa nachád�a 
Kleopat�in obelisk s dvoma veľkými sfingami, kto�é ho st�ážia. Na Temži je v podstate aj London 
Eye. Nast�p�je sa doňho síce � pevniny, ale p�v než sa dostanete do ��čitej kaps�ly, p�ejdete kom-
pletno� p�ehliadko� osobných vecí, kto�é si tam be�iete. Ha��ods je jeden � naj�námejších obcho-
dov na svete. P�áve v ňom nak�p�je aj k�áľovská �odina, ale nie je jediný. A viete ako �istíte, či tam 
nak�povala k�áľovská �odina? Obchod m�sí byť o�načený k�áľovsko� ko��nko�. Mimochodom 
viete, kde sídli k�áľovná? V B�ckinghamskom 
Paláci, p�ed kto�ým sa každý deň �sk�točň�je 
tak�vaná „Výmena st�áži.“ To ale nie je jediné 
sídlo k�áľovnej. K�áľovná sp�av�je aj palác Cla�-
ence, palác Hampton Co��t a p�avdaže Zámok 
Windso�, kto�ý je  � ��čitej časti  sp�íst�pnený 

ve�ejnosti. V meste sa nachád�a T�a-
falgalské námestie, na kto�om  ja 
Nelsnov  stĺp, kto�ý st�ážia levy. Ok-
�em Nelsnovho stĺp�  sú tam  šty�i 
ďaľšie.  Jeden � nich  je vždy  ��čený 
p�e  mode�ného �melca.  V meste ��-
čite  neobídete  mú�e�m  Mme T�na 
s veľkým  počtom at�akcií, ale hlavne 
voskových fig��ín.  Keď  sme �ž p�i 
tých at�akciách nep�iehladnite  The 
London  D�ngeon, St�ašidelný dom, 
v kto�om �ažijete najväčšie katast�ofy  
sta�ovekého Londýna.  Nap�íklad : Veľký  londýnsky požia�, mo�, Jacka �o�pa�ovača, Te��o�, a 
ďalšie. Londýn  je mesto všetkých svetových  k�ltú�, kto�é si len môžete  p�edstaviť. St�etnete sa 
tam s odlišnými ľ�ďm, kto�í sa líšia oblečením, k�ltú�o�, �aso�. Neb�dete p�ekvapení, keď vás tam 
os�d �avedie.

Lenka Valková 8.B  

     Anglicko je krásne

Na Londýnskom ok�

My s „ockom Sh�ekom“

V Londýnskych �liciach
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Konečne je t� deň, na kto�ý sme všetci dlho čakali. A čo také výnimočné sa �deje? No p�edsa 
odchád�ame do Londýna. Nie je to výnimočnosť, ale my sme sa tešili, že sa do�vieme a spo�náme 
niečo nové. 17. mája sme sa všetci �áno o 6:00 �išli p�ed školo� s plnými k�f�ami vecí. Nedočkavo 
sme čakali na a�tob�s, kto�ý mal dôjsť o 6:15 no 15 min. Meškal. Všetci po�e�ali na hodinky a po-
niekto�í si aj mysleli, že si pomýlili deň odchod�, no a�tob�s nakoniec p�išiel. Tackavo sme došli 
s batožino� do a�tob�s� a konečne sme sa vydali na dlhú cest� �a po�naním. V Banskej Byst�ici 
sme �ob�ali aj žiakov � Obchodnej akadémie a jednej �ákladnej školy.  A �ž sme „�háňali„ do Lon-
dýna ce� Česko, Nemecko, L�xemb��sko, Belgicko a F�ancú�sko. Tam sme v p�ístave Calais na-
stúpili na t�ajekt, kto�ým sme p�e- plávali ce� kanál 
La Manche do Anglicka. Zakotvili sme v p�ístave 
Dove�, skadiaľ sme �ž išli p�iamo do Allhalows, 
kde sme boli �bytovaní. Cesto� sme sa �astavili 
v Londýne a ��obili sme si p�e- chád�k� k�ás-
nymi londýnskymi pa�kami a �á h�adami. Za-
stavili sme sa aj v londýnskej štv�- ti G�enwich,  
po��ieť si miesto, kadiaľ p�echád�a n�ltý pol�dník 
a mú�eá, v kto�ých sa nachád�ali všetky mož-
né vynále�y. Po dvojhodinovej  p�estávke sme 
opäť nasadli do a�tob�s� a išli sme sa �byto-
vať. P�ibližne o hodin� a pol sme do�a�ili �ž do 
spomínaného Allhalows. Allha lows je vlastne 
letovisko, kde sa vlieva Temža do S e v e � n é h o 
mo�a. Bývali sme v t�v.mobilhome čiže v exkl��ív-
nych �nimob�nkách, kde chodia Londýnčania 
dovolenkovať.  Od �ačiatk� sme mali nabitý 
p�og�am. P�vý deň sme celý st�á- vili v Londýne, 
kde sme navštívili nap�. National Gale�y, kto�á 
sa nachád�a na T�afalga�skom ná mestí, kde sme 
si po��eli o�iginály slávnych ma lia�ov. Boli sme 
aj v London Dange�, čiže v st�aši- delnom dome, 
kde sme p�ežili chvíle h�ô�y, veľký londýnsky po-
žia�, mo�, stínanie hláv našich �či- teľov, m�čenie, 
1. londýnsk� pitv�, blúdili sme aj ��kadlovým la-
by�intom, kde sme sa ľakali aj svo- jich vlastných 
ob�a�ov v ��kadlách. St�etli sme sa aj so �námym londýnskym masovým v�ahom Jackom Ro�pa-
�ovačom. Naše k�oky sme�ovali aj p�ed Backinghamský palác, kde žije k�áľovská �odina. Zažili 
sme výmen� st�áží a ocitli sme sa aj p�ed slávno� Westminste�sko� kated�álo�, kde sa konajú 
ko��novácie a kde bola  ko��novaná aj súčasná k�áľovná Alžbeta a kde pochovávali aj p�ince�nú 
Dian�. Záve� dňa sme st�ávili v London Eye ( londýnskom ok� ), 130m nad �emo�, odkiaľ sme 
mali k�ásny výhľad na Londýn. Po dlhom únavnom dni sme sa tešili, kedy konečne nasadneme 
do a�tob�s� a pôjdeme „domov“ . Cesto� sme išli okolo aj Pa�lament� a slávnom Big Ben. Do 
Allhalows� sme p�išli okolo 23:00, vyče�paní, �navení a hladní. Na d��hý deň nás čakal Ch�ám Sv. 
Pavla, v kto�om sa sobášili aj p�ince�ná Diana a p�inc Cha�les, ďalej to bolo Mú�e�m voskových 
fig��ín Madame T�ssa�d, � kto�ého sme si odniesli mnoho �ážitkov. P�echád�ali sme sa mú�eom, 
kde sme post�etávali veľa �námych osobností a ve�� veľak�át sme nevedeli, kto je živý a kto fig�-
�ína. Zažili sme veľa s�andy, ob�e�ali sme si fig��íny, s kto�ými sme sa aj fotili, no veľak�át sa nám 
aj stalo, že nám „ fig��ína“ odk�áčala alebo sme hádali aká slávna osobnosť to je a nakoniec sme 
�istili, že to bol len t��ista. 
Navštívili sme aj k�áľovský �ámok Windso�. V deň odchod� sme sa �astavili aj v histo�ickom mes-
tečk� Cante�b��y. Anglicko je veľmi pekná k�ajina, so �a�jímavo� a�chitektú�o�, kde � každého 
kúta na nás dýchala histó�ia. Hovo�í sa o Angličanoch, že sú �dvo�ilí, sl�šní a kon�e�vatívni. My 
to môžeme len potv�diť. 

 Slávka Nikmonová 7.B

Londýn a my

     Anglicko je krásne

Histo�ická časť Londýna
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Vieš, čo je dop�avné ih�isko ? My to vieme. Boli sme 
tam a súťažili sme. Je to �menšenina ciest a �načiek, 
s kto�ými  sa st�etneme všade okolo nás. Heslo do-
p�avného ih�iska je: Boj�jeme p�oti n�de. O�gani��je 
veľa súťaží, �ábavných aktivít a vedomostných  testov. 
Samo��ejme sa väčšino� �ame�iavajú na dop�av�.Tá 
naša súťaž sa volala: Na bicykli be�pečne. Naša škola si 

boh�žiaľ nevybo-
jovala �lato, ale 
postačilo nám 
k�ásne d��hé 
miesto, kto�é �ís-
kali mladší žiaci 
a t�etie miesto 
sta�ší žiaci, ale te-
�a� niečo o disciplínach. Keď �a�nelo ,,šta�t „ všetci sa m�seli 
po��ieť na pána, kto�ý ti �ká�al číslo, kto�é si si m�sel �apa-
mätať a v cieli ho povedať. Spomenúť by som mala aj p�ená-
šanie kolkov � jednej stoličky na d��hú, ja�da na ,,�eb�ík� „... 
Posledná disciplína bola osmička, kto�á �obila najväčšie p�o-
blémy. Tam sa nachytalo najviac t�estných bodov. Všetci boli 
odmenení a všetci �ískali nové skúsenosti a vedomosti. Aj 

my noviná�ky, kto�é sme 
na všetko st�iehli, aby 
nám ne�šiel ani jeden �á-
be� sme sa veľa na�čili.

 
Maťka Matejková 6.A.

Na bicykli be�pečne

Víťa� písomného test�

Na bicykli nám to išlo

Sýýýýýý�
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Dominika

Monika

Aďka

Nikolas

Jola
Mi�ka Simonka

Ľ�dka

Este�
Paľo F�ede�ik

Ve�onika

Miňo

Absolventi našej školy

Sme deviataci! Tak dlho sme čakali na tento okamih a naivne sme si mysleli, že to b�de niečo nádhe�né. Ko-
nečne odídeme! No p�áve sme �istili, že sme sm�tní. Lúčime sa so školo�, kto�á nám deväť �okov akoby bola 
d��hým domovom. P�i tejto p�íležitosti sa chceme v�átiť k� chvíľam, keď sme p�výk�át nesmelo p�ek�očili 
b�án� tejto školy. St�ach �o školy pomin�l, keď sa k nám p�ihovo�ila naša nová „mama“ Evka Molentová. 
Naše ča�banice post�pne dostávali �mysel. Neskô� sme sa � p�vého st�pňa p�eh�pli k� sta�ším žiakom. Ako 
sme išli � �očníka do �očníka, p�ibúdali nám p�edmety, � kto�ých sme mali najp�v st�ach. No aj tak tými naj-
k�ajšími t�omi �okmi nás viedla pani �čiteľka Valentína Skibická. Týmto by sme Vám, Vážení �čitelia, chceli 
poďakovať �a v�delanie, spomienky a mo�e skúseností, kto�é ste nám odov�dali. Najväčšia vďaka pat�í našej 
pani �čiteľke t�iednej, kto�á nám tole�ovala naše výst�elky, a kto�á vždy ch�ánila svoj� t�ied�. Chceli by sme 
poďakovať  vedeni� školy, tetám �p�atovačkám, kto�é to s nami tiež nemali ľahké. Ďalšie poďakovanie pat�í 
s�pe� k�chá�kam, kto�é boli stále milé. Ešte �a� jedno VEĽKÉ vďaka všetkým.
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Janko Katka L�cka

   Dáška  E�ik

Ivka Maťo Paťo

Ma�ek Ma�ienka

Tomáš Ja�ko And�ea

Ma�ek Monika

Absolventi našej školy
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Peťo

Paťa 

Paťo

Dominika 

Janko 

Aďo 

E�ika 

Ad�iana 

Dida 

Mišo Tomáš 

Valika 

Dáša 

IX.B - keď sa vyslovili tieto dve slová, každý si hneď pomyslel - najho�šia t�ieda na škole. Ak sme vám �a tých 
niekoľko �okov �blížili a �obili �le, tak nám to, p�osíme vás, p�epáčte. Ďak�jeme našej pani �čiteľke t�iednej, 
Janke Roškovej, že s nami vyd�žala celý tento školský �ok, aj keď sme boli niekedy doslova ne�nesiteľní. Pani 
�čiteľka, máme vás veľmi, ale nao�aj veľmi, veľmi �adi! Ve�te alebo neve�te, b�de nám �a to�to školo� sm�t-
no. 

Absolventi našej školy
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Simona 

Rišo Jolana Paťo 

Paťo 
Ivo 

Slávka Paťo Robo 

D�šan Peťa 

Vlado Miloš 

DanoMiška

Absolventi našej školy
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Za To�naľo�

V p�áci
Dob�ú ch�ť

Timea Valašteková, 5.A

Súťažime, súťažime...

Štú�ov Zvolen je súťaž v �éto�ike /�ečníctve/, kto�ej �egionálne kolo sa konalo 13.5.2008 v MsKS 
v Revúcej. Súťažiaci si mali možnosť vyskúšať ako vedia pohotovo - slovom - �eagovať na dané 
témy. Naš� škol� �ep�e�entovali žiačky 
Ma�tina Matejková, Ba�bo�a Blahotová, 
Pet�a Benediktyová, K�istína Galová. Súťaž 
bola p�e všetky naše účastníčky veľmi 
�a�jímavá a po�čná. Ja som si svoje ja�y-
kové ���čnosti vyskúšala aj tým, že som 
„vyspovedala“ po�ot� i súťažiacich. Po�ota 
bola veľmi spokojná s �kážkami detí, kto�é 
si p�ip�avili, ak��át ich m��elo, že oni ako 
žiaci to ne�ažili, p�etože vtedy takéto súťa-
že neboli. Súťažiaci na moj� otá�k�, ako sa 
vám po�dáva atmosfé�a a úlohy, kto�é ste 
mali splniť, odpovedali, že na takomto po-
d�jatí sú p�výk�át a pochvaľovali si tvo�ivé 
úlohy a s�pe� po�ot�. Ja môžem povedať �a 
seba, že sa teším na „�ečníkov“ aj na b�dúci �ok.
                                                                                                               Pet�a Benediktyová, 5.A

Vy�a�ili sme sko�o �áno, ešte nep�eb�atí � noci. Cesto� sme sa �o�p�á-
vali, a tak... Tešili 
sme sa na akti-
vity v �d�avom 
p�ost�edí - v le-
se. Keď  sme 
došli na mies-
to, vyž�ebovali 
sme si po�adie 
a boli sme číslo 
1. P�i p�vom  
stanovišti sme  
mali povedať 
a napísať, čo 
sme poč�li. Po-

tom sme išli lesom a hľadali sme  v�ecúška, kto�é 
voňali ako to, čo nám dal  �jo lesník. Mali sme po ceste hľadať to, čo do lesa nepat�í, ale našli sme iba  od-
padky. Neskô� nás jedna teta lesníčka   �čila   �o�po�nať st�omy. Na ďalšom stanovišti J�lka  och�tnávala 
a všetko �hádla. Neskô� boli ,, vtáky v tŕní“. Vtáky boli vlastne štipce. Potom sme hľadali na st�omoch 
aj na �emi vypchaté �vie�atá. Peťa st�omy ne�o�po�nala. Maťo �ase chodil  bosý po te�éne a mal ��čiť 
po čom chodí. Nakoniec sa �jo lesník opýtal, čo do lesa nepat�ilo a my sme hovo�ili, že odpadky. No 
odpadky to neboli ale jablko a �apichn�tý p�íbo�. (smiech) 

Vieme „�ečniť“

„Rečníčky“ p�ed súťažo�
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1.) P�oblémy v škole. 
Nem�sia sa objaviť hneď na �ačiatk�, sa dá povedať, že �žívanie d�og k ťažkostiam v škole skô� 
alebo neskô� n�tne vedú. Objav�je sa absencia sa p�ospech. V tejto fá�e to ešte často nevy�e�á, 
že by v po�adí ťažkostí boli d�ogy. Je n�tné sledovať i ďalšie p�í�naky a celý ob�a� dávať t�pe�livo 
doh�omady. Pa�adoxne p�áve snaha o �d�žanie dob�ého p�ospech� či o úspešnom vykonaní 
ná�očných skúšok býva dôvodom k p�vém� d�ogovém� expe�iment�. 

2.) St�ata pôvodných �á�jmov.
Ide hlavne o pôvodné časové a fy�icky ná�očné �áľ�by, ako je špo�t, naj�ô�nejšia aktívna �melec-
ká činnosť a podobne. St�etávame sa na�a� s �e�olútnym odmietaním p�edtým milovanej �ábavy, 
k�itika je vedená � po�ície „nemá to cen�.“ atď.
    
(Pok�ačovanie v ďalšom čísle)                                                                                    Dominik ko�eň 8.B

Pot�eb�jeme:
150 g c�k��, 200 g mlieka, 200 g smotany, 75 g čokolády na va�enie, 1 vajce, štipka vanilky

Ako na to:
Nasekajte čokolád� na kúsky a dajte j� do vodného kúpeľa spol� s časťo� mlieka a vanilko�. Vy-
šľahajte vajce s c�k�om, p�idajte �bytok mlieka a �o�topenú čokolád� (dôkladne vychladn�tú). 
Nakoniec vložte �mes do chladiacej nádoby.

Dob�ú ch�ť p�aje �edakcia Magic 7.

Ako odhaliť �žívanie d�og

Čokoládová �m��lina

Žijeme zdravo???
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Niečo na voľné chvíle

Zabate sa s nami
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 Pekné sobotňajšie májové popol�dnie, k�ásne vy�do-
bená miestnosť, spoločnosť p�ek�ásnych mladých ľ�dí, 
kto�ých pocity boli �ô�ne. Niekto�í sa na veče� tešili, iní 
by boli �adšej �ž všetko mali �a sebo�. Chlapci v tma-
vých oblekoch, bielych košeliach s motýlikmi, �p�ave-
né dievčatá v k�ásnych šatách a vysokých topánkach 
– �áve�ečný ples tanečnej školy žiakov 9. �očníka. P�i-
chád�ajú p�ví �odičia. Ne�vo�ita stúpa. Veď žiaci majú 
p�ed �odičmi a �čiteľmi p�edviesť, čo sa �a k�átky čas 

v tanečnej škole na�či-
li. Čas sa neúp�osne 
blíži k 18-tej hodine, 
�odičia a �čitelia �ž sedia na svojich miestach, nást�p ta-
nečných pá�ov a pán �iaditeľ otvá�a �áve�ečný ples tanečnej 
školy, ale �á�oveň p�vý ples žiakov. Anglický valčík, vieden-
ský valčík, polka, cha-cha. disco, co�nt�y... tance ako � Lets 
Dance. Deviataci ich všetky �atanc�jú. Aj keď sa sem-tam 
občas nejaký ten k�ôčik popletie, nikto si to nevšíma. Rodi-
čia �o�mýšľajú nad tým, ako �ýchlo vy�ástla ich dcé�a či syn 
a �čitelia necháp�, ako sa � tých žiakov, s kto�ými denne 
�ápasia na vy�čovaní stali takýto vážni a k�ltivovaní mladí 
ľ�dia. Stálo ich to dosť seba�ap�enia. Nácvik každú nedeľ� 
o 9.30 a niekedy aj popol�dní, 3 hodiny nácvikov, otlaky, 
boľavé nohy. Ale stálo to �a to. Tance sa vyda�ili, d�žanie 
tela sa �lepšilo a p�ejav je k�ltivovanejší. Všetci dostávajú 
vysvedčenie o absolvovaní tanečného k����, p�etože odtan-
covali na výbo�nú. Ešte tance s �čiteľmi a �odičmi, kto�ými 
vyjad�ia svoje poďakovanie 
�a to, že toto všetko mohli 

�ažiť. Potom nasled�je �ábava, skvelá �ábava až do �ána bi-
eleho. A od�a�� je koniec. Koniec jedného s�pe� pod�jatia, 
� kto�ého �ostalo mnoho pekných spomienok. Pekných spo-
mienok p�e žiakov, p�etože bol to ich p�vý venčekový ples, 
kto�ý aj keby to chceli, sa �ž nikdy ne�opak�je a pekných 
spomienok p�e nás �čiteľov, p�etože naši deviataci nás milo 
p�ekvapili.

                                                                     Mg�. Janka Rošková

Venček

A dostávame venčeky...

 No však sme �latí?

A pó�a

Už vieme tancovať
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Slepá ulica

Každý � nás sa �a� do slepej �lice môže dostať a p�esne o tom bol p�otid�ogový p�og�am, kto�ý sa 
konal 14. a 15. mája v  MsKS v Revúcej. Na javisko sa postavili dve �náme tvá�e, spevák �o sk�piny 
AYA a dop�ovod na gita�e m� �obil jeho spol�žiak � gymná�ia a dob�ý kama�át (ako sám po�na-
menal). Do �ole divákov sme sa dostali my, žiaci �ákladných škôl. P�og�am bol �ame�aný hlavne na 
to, aby sa nám, deťom vysvetlilo, aké je �žívanie d�og nebe�pečné. Celé vystúpenie bolo h�mo�né a 
p�e nás veľmi po�čné a dôležité. Vyst�p�júci pomed�i hovo�ové slovo vkladali veľmi pekné piesne, 
kto�é s týmto p�oblémom mladých teenege�ov súvisia. Nakoniec by sme aj teba chceli �po�o�niť, 
aby si si � tohto konce�t� �ob�al čo najviac a aby si nikdy do slepej �lice nevošiel.

Mi�o L�kačovič

Naš� škol� �ep�e�entoval žiak t�etieho �očníka Ma�ek Dacho a dop�ovod na h�sliach m� �obila 
naša pani �čiteľka Joachimová. Ma�ek �aspieval veľmi pekne, ale boh�žiaľ, v silnej konk��encii sa 

m� nepoda�ilo postúpiť ďalej. Víťa�ko� 
sa stala Peťka Benediktyová, kto�á tiež 
navštev�je naš� škol�, ale na Sláviko-
vi �ep�e�entovala ZUŠ-k�. Účastníkov 
tejto súťaže hodnotila p�ísna po�ota. 
Jedného � členov po�oty, pána �iaditeľa 
ZUŠ-ky, sme sa spýtali pá� otá�ok a on 
nám veľmi �ád odpovedal. Za�jímalo 
nás, p�ečo sa p�áve v ZUŠ-ke konalo 
tohto�očné �egionálne kolo Slávika a 
on nám s h�dosťo� povedal, že chceli 
��obiť �meleckú súťaž v �meleckom 
p�ost�edí, čo sa im aj poda�ilo. Ďalej 
sme chceli vedieť, podľa čoho po�ota 
hodnotí spevácke výkony účastníkov 
a do�vedeli sme sa, že k�ité�iá sú p�ís-
ne, ako nap�íklad výbe� piesne, �ytm�s 

speváka/čky, vý�a� a celkový dojem p�ejav�. Ďalej sme sa do�vedeli, že tejto �meleckej �dalosti sa 
�účastň�je čím ďalej tým menej detí. Ešte sme sa ich pýtali, kto�é piesne sa im páčia viac a �istili 
sme, že s dop�ovodom h�dobného nást�oja. Nakoniec sme sa pánovi �iaditeľovi poďakovali �a 
�o�hovo� a on nám pop�ial veľa šťastia do ďalšej tvo�by nášho časopis�.

Dominika Poliaková, Domino Ko�eň a Mi�o L�kačovič

Slávik

Ma�ek s pani �čiteľko�

Zaspievajme si
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Byst�ica
 Ráno o 7.00 hod sme vy�ážali � Revúcej na súťaž do Banskej Byst�ice.Za hodink� a pol sme sa �o�ospa-
tí do�a�ili do mestského k�ltú�neho dom� 
a �ačali �o�kladať náš p�ojekt. P�e�entácia 
k�ás �egiónov Slovenska, pod týmto ná-
�vom sa sk�ývalo nesk�točne množstvo 
�námych, ale aj menej �námych �ák�tí Slo-
venska. Regióny sa p�e�entovali v d�ch� 
�nov� objavovania k�ás Slovenska.  My 
sme sa snažili p�iblížiť návštevníkom Och-
tinskú a�agonitovú jaskyň�, M��ánsk� pla-
nin� a hotel H�nte� v nádhe�nej p�í�ode 
v dedinke Revúčka. Náš stánok bol podľa 
po�itívnych ohlasov návštevníkov najná-

paditejší a najk�ajší. Nedá nám nespomenúť, 
ako tento p�ojekt v�nikol. P�e�entačná vý�do-
ba v�nikala podľa podkladov p. �čiteľky Ma�ty 
H�ňadyovej a členov jej k�úžk�. Reali�ovali j� 

členovia výtva�ného k�úžk� pod vedením p. �čiteľky Z��ky Almášiovej. Najväčší úspech mala imitácia 
a�agonitov, s p�íp�avo� kto�ých sa naši malí �melci najviac pot�ápili. Uhádli by ste, že � k�s� d�ôt� 
a sad�y sa dá �ost�ojiť takme� a�tentická �eplika a�agonit�? A ako sa �obí jaskyňa? Nám postačilo mať 
sta�ú volejbalovú sieť, d�ôt a sad�� a pútavo vy�e�ajúca jaskyňa bola na svete. Sme veľmi �adi, že sme sa 

tejto k�ásnej akcie mohli 
�účastniť, a do�vedieť sa 
niečo viac o k�ásach Slo-
venka, kto�é mnohé ��či-
te ešte vôbec nepo�náme. 
A ešte niečo k nášm� �e-
gión�. Revúca a jej okolie 
sú nádhe�né, a podľa nás 
by na svoje �viditeľnenie 
pot�ebovali aj viac ta-
kýchto podobných akcií. 
Sme �adi, že sme Revú-
čania.

Ľ�dka Ba�nová, Ivka 
Ganajová 9. �očník

                                            
                   

Pohoda po p�e�entácii

Naša expo�ícia

Prezentujeme Gemer
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Ani v mesiaci máj ne�abúdame na naše chlieviky, teda „najk�ajšie“ t�iedy. Celý mesiac sme t�iedy 
po vy�čovaní sledovali a dospeli sme k ná�o��, že najk�ajšo� 
t�iedo� na d��hom st�pni �a mesiac máj sa stáva VIII. B. 
Boli sme milo p�ekvapení. Naopak, do chlievika školy tento 
mesiac �apadla t�ieda IX.B. N�ž p�e deviatakov, kto�í od-
chád�ajú, nelichotivý tit�l. Ale čo �ž na�obíme. A čo dodať k 
ostatným t�iedam? Bolo to také st�iedavé. Jeden týždeň fajn, 
d��hý �asa nepo�iadok. Dúfame, že v b�dúcom školskom 
�ok� sa polepšíte. Viete, aký je náš sen? Ne�deliť „tit�l“ žiadnej 
t�iede. VIII. B teda blahoželáme a tešíme sa na ďalší školský 
�ok v čistých a �p�avených t�iedach.                                                           
                                   Redakcia M7                          
                                                             
 

Najestetickejšia t�ieda

Hovo�í synček mamičke: 
- Mami, ja by som chcel psíka. 
- Tak si odk�oj. V chladničke ešte kúsok 
je.

Koľko pot�eb�je chlap na to, aby sa stal 
mafiánom? 
P�esne 131 Sk. 
100 na š�štiaky, 30 �a vyholenie hlavy a 
ko��n� na mobil.

P�íde ľ�dož�út do pô�odnice a be�ie si 
jedno dieťa. Sest�ička na neho k�ičí: 
- Počkajte, ja vám ho �abalím. 
- Net�eba. Ja ho �jem cesto�.

Dedko hovo�í vnúčikovi: 
- Dám ti 100 ko�ún, keď �k�adneš otcovi 
tú mod�ú tabletk� čo má na nočnom 
stolík�. 
Tak sa aj stalo a na d��hý deň dáva dedko 
vnúčikovi 500 ko�ún a vnúčik m� hovo�í: 
- Dedko to ale nie je sto ko�ún. 
Dedko na to: 
- Stovk� máš odo mňa a šty�isto máš od babky.

www.s�andy.sk

Zasmejte sa s nami

Platí od 1.9.2008 do 30.9.2008

Estetika            Anjel   
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Už v min�lom čísle sme ďakovali vám, našim spon�o�om. Samo��ejme, že v tejto t�adícii b�deme 
pok�ačovať, p�etože be� vás by náš časopis ��čite nebol tým, čím je. Menovite ďak�jeme hlavne 
pánovi a pani Jankovičovej a ich fi�me AKTIVA, kto�í nám pomohli vytlačiť t�etie a štv�té číslo 
M7, pani Ho�ovej �a pomoc p�i celkovej úp�ave časopis� a poskytn�tie svojich vedomostí nám, 
�ačínajúcim noviná�om a samo��ejme v neposlednom �ade našim skvelým paniam �čiteľkám J. 
Ko�eňovej a V. And�ášovej, be� kto�ých by sme my, a teda ani vy v žiadnom p�ípade žiadny ča-
sopis nemali, a ani anjelov:). A nakoniec nesmieme �ab�dbúť na fi�m� DELL, kto�á nám dodala 
11 počítačov do našej M7-miestnosti a o�gani�áci� IMA (Ideálna Mládežnícka Aktivita), kto�á 
nám �možnila vycestovať do B�atislavy na akci�, na kto�ej sme všetci �lepšili svoje schopnosti 
fotog�afovania a celkovej p�áce s PC. 

ĎAKUJEME
Mi�o L�kačovič 8.A.

Ďak�jeme

Pripravujeme:
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Som ANJEL. Momentálne asi Tvoja jediná �ách�ana 
p�ed g�ľo� ( áno, po�nám ja�yk žiakov). Môžeš ma 
po�žiť v p�ípade nebe�pečenstva oh�o�enia to�to 
�námko�, ak si sa nena�čil a h�o�í Ti t�ápne ticho 
p�ed tab�ľo�. Ako Ti môžem pomôcť? Stačí  si ma 
aktivovať a ja p�iletím. M�síš ma mať samo��ejme p�i 
sebe.Týmto k�okom Ťa však navždy opúšťam a som v 
t�e�o�e vy�č�júceho. Ak chceš opäť vy�žiť túto ča�ov-
nú moc, m�síš počkať na môjho kámoša, kto�ý sa �javí 
v nasled�júcom čísle MAGIC 7.

P.S. 1
Chcem byť s Tebo� čo najdlhšie!!!!!!!
P.S. 2
Možno si na mňa spomenieš aj ce� p�á�dniny, ja 
b�dem s Tebo� stále. 

Thank you

- Ako sme sa mali ce� p�á�dniny
- Zd�avá výživa
- Vieme, čo počúvame
- Anketa
- Naši p�váci
- Kto b�de chlievikom?
- Recept
- Školské výlety
- ANJEL opäť v action
- Hlavolamy
- ĎAKUJEME


