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Naše hviezdy

Vitajte v našej čitárni, Adelka

Nie je to 1. apríl...
Milí naši čitatelia,
naša „magická sedmička“ má už sedem rokov. Určite je to pre nás
šťastné číslo. Šťastné preto, že sme mali možnosť stráviť pár hodín
s takou osobnosťou akou je Adela Banášová. Dovolíme si preto celé
druhé číslo siedmeho ročníka Magic 7 venovať práve jej. Ako sa nám
to podarilo, že sa práve Adelka rozhodla, že zavíta do Revúcej? Vďačíme za to projektu Comenius a jeho aktivitám. Jednou z nich je
aj realizácia elektronickej knihy. Vybrali sme si knihu Zabudnuté slovenské rozprávky
od Adelky. Potrebovali sme však súhlas autorky na nahrávanie, a tak sme ju oslovili. Boli
sme milo prekvapení, keď sa rozhodla, že nás navštívi a príde si vypočuť to, čo napísala
v podaní našich žiakov. Je to nielen pre žiakov, ale aj pre nás pedagógov a dospelých
zážitok, na ktorý sa nezabúda. V tomto čísle vás teda chceme oboznámiť s návštevou
Adelky u nás v škole, ale aj s knihou samotnou. Na elektronickej podobe knihy ešte stále
usilovne pracujeme a v priebehu pár týždňov by mohla byť dokončená.
Prajem vám príjemné čítanie M7 a nádhernú, v pohode prežitú jar.
						

Mgr. Viera Suchá

Zabudnuté slovenské rozprávky - obsah:
Bryndzovníci
Lesný bál
Valaškár
Drevenička, drevenica, kto v tebe býva?
Bryndzovníci pomocníci
Poľovník je vedúci lesa
Klebetné Kydy
Brydzovníci vo vesmíre
Bibi muchy
Veľké veci
Karneval
Ideme domov
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Dočkali sme sa, Adela
Banášová je u nás v škole!!! A žiari ako slniečko.
Skoro sme sa ani nevmestili do čitárne, niektorí
majú šťastie, že sú úplne
vpredu.

Beseda začína

Bryndzovníci
Žil raz jeden bača kdesi ďaleko na salaši len s dvoma ovcami. Volali sa Kveta a Milada.
S bačom sa veľmi nekamarátili, pretože bača bol trošku lenivý, ani len na pašu sa mu ich
nechcelo vyháňať. Tak sa Kveta a Milada pásavali samy, ohrýzali vysokotatranskú trávu
a ohovárali baču.
„Bé, bééééézbožný obééééézny báááááča,“ posťažovala sa Kveta Milade.
„Bé, nezbéééééhly v béééžnom bačovaní. Bééé,“ súhlasila Milada s Kvetou.
Baču však ovce netrápili. Tie sa totiž vďaka jeho lenivosti napokon samy naučili podojiť,
priniesť mlieko do salaša i všetkými možnými procedúrami vyrobiť z neho to, čo bolo
treba. Procedúry teraz nebudeme opisovať, pretože by ste na to potrebovali minimálne
strednú potravinársku školu s nadstavbou, a tú asi, milé deti, nemáte. Salaš jednoducho
fungoval výborne aj napriek tomu, že bača vôbec, ale absolútne nič nerobil. Vlastne moment. Robil. Malým nožíkom vyrezával do oštiepka obrázky - rôzne výjavy zo svojho
vlastného života. Keďže bača celý život iba sedel a vyrýval ornamenty do oštiepkov, tak
do tých oštiepkov vyrezával nožíkom seba, ako sedí a vyrezáva do oštiepkov seba, ako
sedí a vyrezáva nožíkom do oštiepkov seba, ako sedí a vyrezáva nožíkom do oštiepkov
seba, ako...

Našich hostí, teda Adelka prišla aj so svojím priateľom Petrom Modrovským, privítala
pani učiteľka Vierka Suchá. Pani učiteľka Anička Joachímová všetkým účastníkom besedy bližšie predstavila projekt Comenius - Posolstvo minulosti pre súčasnosť. Ak by
niekto nevedel, aký je to projekt, tak len stručne - bilaterálny projekt, v ktorom s naším
poľským partnerom z Ledzín pokračujeme v spolupráci na úžasných aktivitách. V októbri sme privítali poľských priateľov a teraz v máji my strávime desať dní v rodinách
„našich Poliakov“. Už sa veeeeeeeľmi tešíme! Ale teraz sa ešte viac tešíme na Adelku a
jej knihu.
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To je úvod kapitoly o bryndzovníkoch, ktorý nám prečítala Paula Kmecová a potom
pokračovala v čítaní autorka knihy. Na záver sme sa dozvedeli, že z vedra, ktoré sa vyvedrilo na zem, vyliezli biele postavičky - BRYNDZOVNÍCI.
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Kto komu požičal svoj hlas

Aj my sa pýtame a chceme podpis a fotografiu...
Vypočuli sme si pracovnú verziu nahrávky kapitoly o bryndzovníkoch vo vesmíre, a
právom sme si zaslúžili potlesk, ktorý zaznel. Kto sa chce dozvedieť viac o osudoch týchto postavičiek, navrhujeme mu, nech si prečíta pokračovanie v knihe, ktorú autorka aj
sama ilustrovala.
Teraz už dávame priestor otázkam, ktoré sa len tak sypú na našich hostí. Nemôže chýbať
fotografovanie a podpisovanie na všetky možné aj nemožné veci :-).

V knihe Zabudnuté slovenské rozprávky sa stretávame s rôznymi postavami, ktoré v
našej elektronickej knihe ožívajú vďaka hlasom našich žiakov, kto je teda kto?
Ovca Kveta - Petra Jankošíková
Ovca Milada - Diana Vaššová
Tretia ovca od susedov :-)- Alexandra Hamarová
Prvý bryndzovník - Júlis Číž
Druhý bryndzovník - Erik Vaculčiak
Tretí bryndzovník (po splnení priania srnkou Sally sa zmení na bryndzovníčku) - Patrik
Škorňa
Bryndzovníčka - Júlia Molentová
Srnka Sally - Nina Vavreková
Valaškár - Ján Dacho
Deduško - Filip Číž
Babička - Nikola Máliková
Mača - Katarína Regendová
Poľovník - Filip Vavrek
Medveď - Stanislav Kočiš
Čučoriedkový ker - Natália Máliková
Klebetnica staršia - Michaela Kuliková
Klebetnica mladšia - Andrea Gulkášová
Moderátor - Matej Lábaj
Vesmírna polícia - Sebastián Kováč, Matej Paľaš
Bibi mucha - Petra Mladšia
Rozprávačka - Paula Kmecová
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Podpisy, venovanie...
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Nahrávame úvod a záver knihy
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V našej mediálnej učebni

My sme Magic

Média a Adela Banášová je určite veľmi obšírna téma. Náš časopis sa od svojho začiatku
snaží byť maximálne objektívny a vo svojich článkoch, my redaktori Magicu, píšeme iba
to, čo nám naši hostia naozaj povedia. Aj pre Adelku sme mali pripravené vo svojom
špeci zošite, určenom na interview otázky. Keď sme oznámili, že ich je asi dvadsať, naša
hosťka sa rozhodla, že nám svoje odpovede vlastnoručne napíše do tej „zázračnej písanky“. A tak máme pamiatku ako sa patrí. Určite by sme nestihali my samy tak rýchlo písať,
a možno by sa nám podarilo niečo aj domotať, veď viete, sme iba šiestačky. Takže teraz
nasleduje špeciálne interview, aj s dôkazom, už spomínaným zošitom.
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Nezabudnuteľné interview
Magic 7: Aké pocity ste mali pocity, keď ste prišli do Revúcej?
Adelka: Bola som trošku nervózna, lebo sme meškali, ale napokon sme dorazili presne o
11:00 hod.Takže potom som sa tešila.
M7: Páči sa vám naša škola?
A: Vaša škola ma zaujala už na prvý pohľad. Hlavne sa mi páči Erik. :-) A obdivujem
Vaše pani učiteľky, ako sa Vám super venujú a máte parádnu mediálnu miestnosť!
M7: Boli ste na nejakej besede so žiakmi?
A: Akože pred vami?
M7: Áno, pred nami.
A: Veru bola. Na veľa besedách.
M7: Kedy vám napadlo, že napíšete túto knihu?
A: Napadlo mi to dávno, asi 12 rokov dozadu, keď mama chcela pod stromček vlastnoručne vyrobený darček.

Nezabudnuteľné interview...
M7: Chceli by ste sa v budúcnosti profesionálne venovať písaniu?
A: Asi nie. Neviem ešte.
M7: Keď ste boli v našom veku, písali ste si nejaké vlastné príbehy?
A: Písala som zopár poviedok aj básničky. O slnku, o myšiach a bocianovi.
M7: Kde ste študovali?
A: Kade tade.
M7: Ktoré predmety boli vaše obľúbené a ktoré ste naopak nemali radi?
A: Mala som rada angličtinu a celkom mi nešla fyzika.
M7: Aká bola/je vaša obľúbená kniha, spisovateľ/ka alebo literárne postava?
A: Mala som rada všetko od Kristy Bendovej.
M7: Aký žáner knihy radi čítate?
A: Nejaké zábavné alebo poučné knihy.

M7: Čo vás inšpirovalo a viedlo k vašej tvorbe?
A: Inšpirovala ma mama.

M7: Aký časopis si najradšej kupujete?
A: Rada si kupujem časopis GEO.

M7: Čo ste chceli čitateľom odkázať prostredníctvom knihy?
A: Chcela som im odkázať trochu zábavy, ponaučenia, písmeniek, kresbičiek a dobrej
nálady.

M7: Ďakujeme za rohovor.

M7: Zažili ste niečo milé pri písaní tejto knihy?
A: Nepamätám si, ale raz sa mi tuším vo sne zjavila BIBI mucha.
M7: Ako dlho ste písali túto knihu?
A: Asi 3 mesiace.
M7: Chystáte sa pokračovať vo vašej tvorbe? Máte už niečo rozpísané?
A: Uvidíme. Necháme sa prekvapiť.
M7: Radi maľujete a kreslíte, alebo toto bola len výnimka?
A: Kreslím málo, čo je škoda, lebo moje kresby sú celkom milé.
M7:Vieme, že máte radi humor. Viete si urobiť srandu aj zo seba?
A: Nie. No dobre, niekedy, ale musím to urobiť skôr ako iní. :-)
M7: Čo je na vašej práci – práci moderátorky najťažšie a naopak to najlepšie?
A: Ťažké nie je nič, len niekedy je toho veľa. Najlepšie sú besedy s deťmi.
M7: Stíhate všetky svoje pracovné aktivity? Alebo ste občas v strese?
A: Nie som v strese, aj keď nestíham, veď mi z hlavy nikto neodhryzne.
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V našej mediálnej učebni...
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Ešte pár záberov
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Tento týždeň to bola pre nás, redaktorky, riadna „fuška“. Pracovali sme usilovne, ako
včely. My samé máme nádherný zážitok zo stretnutia s Adelkou, ale chceli sme poznať aj
vaše názory a tak sme sa opäť vyrojili medzi vás, našich čitateľov.
Pýtali sme sa našich učiteľov a žiakov, aké mali pocity zo stretnutia s Adelkou. Nech sa
páči, ich odpovede...
Natálka: Dobré pocity. Tiež som jej položila otázku.
Pani učiteľka Hláveková: Na prvý pohľad bola vážnejšia ako v TV. Ale jej odpovede boli
rovnako vtipné.
Pani učiteľka Koreňová: Bola super, veľmi sa mi páčila. Jedna z najlepších akcií na škole.
Bola ešte lepšia ako v TV.
Mišo: Pred tým som ju videl len párkrát. Bolo to total – brutal.
Miloš: Bolo to husté. Veľmi sa mi to páčilo.
Sára: Dobré pocity. Veľmi sa mi páčila.
Sára: Dobré, veľmi dobré. Je zábavná.
Ľudko: Veľmi sa mi páčila. Je pekná, krásna.
Dida: Bola veľmi vtipná.
Samo: Páčia sa mi jej rozprávky.
Dida: Veľmi dobrý pocit.
Saška: Je milá, bola super.
Pani učiteľka Bižová: Podľa mňa je veľmi milá, inteligentná, chcela sa čo najviac priblížiť
deťom.
Saška: Dobre som sa cítila na besede.
Dada: Páčila sa mi. Hlavne, na všetko mala odpoveď.
Pani učiteľka Medvecová: Mne sa páči. Je bezprostredná. Má pohotové a vtipné odpovede.
Martinka: Skvelé. Páči sa mi, že je moderátorka. Veľmi sa mi páči jej kniha.
Pani učiteľka Joachimová: Bola som rada že som s ňou mohla byť v jednej miestnosti.
Páčila sa mi jej bezprostrednosť, otvorenosť.
Kika: Je vtipná. Najviac sa mi páčilo, že odpovedala na všetko. Bola veľmi úprimná.
Matej: Ďakujem, že som mohol byť na besede. Len ten piatok mi nie veľmi vyhovoval.
Dominika: Mne sa veľmi páčila. Je to nezabudnuteľný zážitok.
Janka: Na Adele sa mi páčil jej zmysel pre humor.
Nika: Je v pohode.
Erik: Bola pekná, milá a mala zmysel pre humor.
Peťka: Na Adele sa mi páčilo, že odpovedala na všetky otázky.

Anjel aj Tomáš nechýbajú...
Pri nahrávaní nám pomáhal aj náš
bývalý žiak Tomáš Kontra, ktorý je
teraz študentom Prvého slovenského literárneho gymnázia. Vážime si
jeho rady, veď je spoluatorom muzikálu Putá a usilovne pracuje na
ďalšom muzikáli s názvom Chains,
ktorý bude mať onedlho premiéru.
Tak držíme palce a prajeme ešte
veľa tvorivých nápadov.

Anjelská záchrana
Možno niektorí z vás držia tento časopis v ruke
prvýkrát a nevedia, čo
s týmto anjelom. Anjel,
ktorého práve teraz vidíte, vám môže pomôcť.
Samozrejme ak si naším
žiakom. Dohodli sme sa
s našimi učiteľmi, že ak
sa stane, že Ťa vyvolajú
z nejakého učiva odpovedať a Ty si sa nestihol
z akýchkoľvek dôvodov
naučiť, a máš poruke
tohto anjela, odovzdáš
im ho a 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 nebeskej ríše.

Platí od: 1.4. 2014 – 31.5. 2014

Pocity a názory z besedy

Redakcia M 7
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Ďakujeme...
Na záver by sme sa chceli poďakovať, všetkým, ktorí sa rozhodli, že sa zapoja do spolupráce v
rámci projektu Comenius - Posolstvo minulosti pre súčasnosť. Ďakujeme deťom aj ich rodičom.
Ďakujeme pedagógom Alenke Guliarikovej, Aničke Joachímovej, Jožkovi Joachímovi, Zuzke Kovaľovej a Vierke Suchej za hodiny strávené pri nahrávaní elektronickej knihy Zabudnuté slovenské
rozprávky. Ďakujeme Adele Banášovej za príjemné chvíle strávené v jej spoločnosti.
								Vedenie školy
Milí naši čitatelia,
práve ste dočítali naše špeciálne vydanie časopisu Magic 7, venované úžasnému človeku, Adele
Banášovej. Nebuďte smutní, môžete sa totiž vrátiť na hociktorú stranu a čítať, pozerať odznova.
Časopis, ktorý držite v ruke, je výsledkom našej práce v žurnalistickom krúžku. A hoci tento
krúžok je trochu iný ako ostatné, pretože my veľmi často pracujeme aj mimo krúžku a posielame
články, pripravujeme nové rubriky, upravujeme fotografie, práca v ňom nás naozaj baví. Veď už
vieme pracovať aj v takom programe, ako je IN DESIGNE.
Budeme ale veľmi radi, ak nám pomôžete aj vy, naši čitatelia a prispejete svojimi postrehmi, nápadmi, pripomienkami.
Naša mailová adresa je: magic7revuca@gmail.com.
Uvítame každý nápad, ktorý urobí náš časopis aj pre vás ešte zaujímavejší.
						

Vaša redakcia Magic 7

Som ANJEL,
momentálne asi Tvoja jediná záchrana pred guľou (áno, poznám jazyk žiakov). Môžeš ma použiť
v prípade nebezpečenstva ohrozenia touto znákou, ak si sa nenaučil a hrozí Ti trápne ticho pred
tabuľou. Ako Ti môžem pomôcť? Stačí 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 nasledujúcom čísle MAGIC 7.

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