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Naše Aničky, pionierky :-)
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Milí čitatelia!

Znovu máte možnosť prečítať si ďalšie číslo nášho školského ča-
sopisu MAGIC 7. Verím, že ste si všetci oddýchli počas vianoč-
ných sviatkov a  plní energie opravili polročné známky.  Blíži sa 
nám termín  lyžiarskeho kurzu, ktorý verím, že bude pre vás plný 
zábavy a skvelých zážitkov, na ktoré budete ešte dlho spomínať. 
Takže všetci prihlásení sa máte na čo tešiť. Práve šport je výborný 
prostriedok na to, aby ste sa všetci cítili dobre a zdravo a vďaka 
svojej rozmanitosti si každý môže nájsť niečo, čo ho bude baviť, 
pretože šport je najmä o zábave a zážitkoch. Osobne si myslím, 
že na našej škole máme veľmi šikovné deti. Dôkazom sú skvelé výkony a úspechy, ktoré 
naši žiaci dosiahli počas posledných rokov. Rád by som sa vám poďakoval za to, ako 
reprezentujete nielen našu školu a mesto, ale najmä samých seba. A keďže nie som veľmi 
dobrý v písaní, ponechávam väčší  priestor našim šikovným redaktorkám. Prajem vám 
príjemné čítanie.

PS: Každý z vás je výnimočný ! Nezáleží na tom, či vám šport ide alebo nie, ale o tom či 
vás to baví. Ja sa budem snažiť, aby ste z neho mali radosť  všetci. 

                                                                   Mgr. Peter Bolaček
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Na krídlach lásky...

Nina Bendulová, 5.A

Milí čitatelia, 
Za pár dní tu máme sviatok Valentína a tak tu máme valentínske 
vydanie nášho magického časopisu. Môžem prezradiť, že bude 
preplnené srdiečkami. Je veľmi pravdepodobné, že sa nimi naka-
zíte, takže keby ste mali trvalé následky, vinu nezhadzujte na nás, 
boli ste upozornení. Rada by som povedala viac, ale to už zistíte 
sami. :-)     Prajem príjemné čítanie a nech sa v tomto období 
Valentínom nečká...

Domorodci v srdci

Lásku tú vie každý zažiť,
dá sa vyznať každému.
 
Treba sa však veľmi snažiť,
aby bola správnemu.

Každý deň v srdci,
bubnujú nám domorodci.

Oni majú srdce veľké,
pre lásku priam stvorené.
Zahoja aj srdce zlomené.

Aj keď v srdci začne pršať,
oni nezačnú čušať.

Začnú miešať pocity,
nie, nie! 

Nechcem aby to bola báseň na city.
Už vám poviem do videnia,
končí doba sústredenia. 

                                                     Nina Vavreková, 5.A

Naši úspešní športovci

Magic 7: Ďakujeme, že si prijal naše pozvanie do redakcie M7
Magic 7: Vieme, že hráš volejbal. Prečo si si vybral práve tento šport? 
Matúš Ďuriška: Ja som začal  s volejbalom hlavne kvôli otcovi, lebo oco hrával pred tým 
volejbal, takže ja som sa k tomu dostal tak.
M7: Máš nejaký športový vzor podľa ktorého sa riadiš? Alebo sa snažíš ísť vlastnou ces-
tou?
MĎ: Snažím sa ísť viac menej vlastnou cestou.
M7: Aký post máš na volejbale a nechcel by si byť na inom mieste?
MĎ: Tak, hrávam na poste smečiara a tam ma to baví najviac.
M7: V koľkých rokoch si začal hrať a robil si aj predtým nejaký iný šport?
MĎ: Iný šport som predtým nerobil a začal som ho robiť, keď som mal 7 rokov.
M7: A tiež vieme, že si deviatak. Na ktorú školu sa ďalej chystáš?
MĎ: Chystám sa buď na revúcke gymnázium, alebo na športovú do Košíc.
M7: Aký iný šport ťa ešte zaujíma?
MĎ: Futbal. 
M7: Aké plány máš do života?
MĎ: No, podľa toho, kde skončím. Ak pôjdem tu, na gymnázium, tak sa môžem dostať 
k mužom a hrávať za mužov a potom, keď skončím v Košiciach, tak hrávať za Košice.
M7: Aká je tvoja obľúbená hudba na športovanie alebo cvičenie?
MĎ: Obľúbená hudba je tak všeobecne, taká akčnejšia, nie pomalá.
M7: Čo rád ješ napríklad preto, aby si mal veľa síl?
MĎ: Mám rád mäsité jedlá, napríklad rezne, segedínsky alebo aj halušky.
M7: Čo ti najviac pomáha pri športe?
MĎ: Je to viac menej pohyb, lebo keby som sedel celé leto pri počítači, potom by som 
ani nič nevládal robiť. 
M7: A posledná otázka. Keď sme sa rozprávali s dievčatami o tebe, povedali, že si pekný. 
Si zadaný?
MĎ: Nie, nie som. :-)

M7: Ďakujeme za rozhovor!

Sofia Zatrochová, Nina Vavreková a Alexandra Bokorová  5.A                                             
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Nová tvár v zborovni

Mgr. Simona Kovalčíková

 
Magic 7: Mohli by ste nám niečo o sebe povedať?
Pani učiteľka Simona Kovalčíková: Volám sa Simona Kovalčíková. Bývam v Revúckej 
Lehote. Medzi moje záľuby patrí šport, literatúra a prechádzky v prírode.
M7: Aké predmety vyučujete?
S.K.: Slovenský jazyk a literatúra, dejepis a občianska náuka.
M7: Koľko máte rokov?
S.K.: 29. 
M7: Aké predmety ste mali rada, keď ste chodili do školy?
S.K.: Slovenský jazyk a literatúra.
M7: Ktoré ročné obdobie máte najradšej?
S.K.: Leto.
M7: Na ktorej škole ste študovali?
S.K.: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, filozofická fakulta.
M7: Ktoré triedy vyučujete?
S.K.: 3.B,7.A,7.B.,8.B.,9.A.,9.B.
M7: Ako ste sa dostali k tomuto pracovnému miestu?
S.K.: Podala som si žiadosť a vedenie školy ma potom kontaktovalo.
M7: Bol váš sen vyučovať?
S.K.: Vlastne aj áno, lebo som chcela pracovať s ľuďmi.
M7: Čo sa vám páči na tejto práci?
S.K.: Práca s deťmi ma napĺňa.
M7: Keby ste si mohli vybrať, tak aké predmety by ste učili?
S.K.: Keby som mohla, tak určite by to bola etická výchova.
  
Ďakujeme za rozhovor.  
                                                                            Laura Ďurejová a Anna Lacovičová, 5.A

V minulom čísle našej „sedmičky“ sme vám sľúbili, že vám 
predstavíme všetky nové tváre v našej zborovni. Sľub plníme a 
prinášame interview s Mgr. Simonou Kovalčíkovou.

Vieme, čo počúvame

Gabrielle Aplin - The Power of Love

Dreams are like angels
They keep bad at bay
Love is the light
Scaring darkness away
I‘m so in love with you
Make love your goal
The power of love
A force from above
Cleaning my soul
Flame on burn desire
Love with tongues of fire
Purge the soul
Make love your goal
I‘ll protect you from the hooded claw
Keep the vampires from your door
When the chips are down I‘ll be around
With my undying death defying love for you
Envy will hurt itself
Let yourself be beautiful
Sparkling light, flowers and pearls and pretty girls
Love is like an energy
Rushing in, rushing inside of me, hmmm...
The power of love
A force from above
Cleaning my soul
Flame on burn desire
Love with tongues of fire
Purge the soul
Make love your goal
This time we go sublime
Lovers entwined divine divine
Love is danger, love is pleasure
Love is pure, the only treasure
I‘m so in love with you
Make love your goal
The power of love A force from above
Cleaning my soul
The power of love
A force from above
A sky scraping dove
Flame on burn desire
Love with tongues of fire
Purge the soul
Make love your goal

Make love your goal

Sny sú ako anjeli
Udržujú zlo na uzde
Láska je svetlo
Odháňa temnotu
Som do teba tak zamilovaná
Urob lásku svojím cieľom
Sila lásky
Sila z hora
Očisťuje moju dušu
Oheň na vypaľovanie túžby
Láska s plamienkami ohňa
Očisťuje dušu
Urob lásku svojím cieľom
Budem Ťa chrániť pred skrytými pazúrmi
Odháňať upírov od tvojich dverí
Keď pôjde do tuhého, budem blízko
So svojou nehynúcou a smrti vzdorujúcou láskou k tebe 
Závisť si ublíži sama
Dovoľ si byť nádherná
Iskrenie svetla, kvetiny a perly a pekné dievčatá
Láska je ako energia
Ponáhľa sa, ponáhľajúca sa vo mne, hmmm ..
Sila lásky
Sila z hora
Očisťuje moju dušu
Oheň na vypaľovanie túžby
Láska s plamienkami ohňa
Očisťuje dušu
Urob lásku svojím cieľom
Tento čas bude úžasný
Milovníci božstva sa prepletú
Láska je nebezpečenstvo, láska je potešenie
Láska je čistá, jediný poklad
Tak veľmi Ťa milujem
Urob lásku svojím cieľom
Sila lásky
Sila z hora
Očisťuje moju dušu
Sila lásky
Sila z hora
Nebo odierajúce holubice
Oheň na vypaľovanie prianí
Láska s plamienkami ohňa
Očisťuje dušu
Urob lásku svojím cieľom
Urob lásku svojím cieľom.

            Zdroj: www.supermusic.sk



8 9

Naši úspešní športovci

Dňa 14.1.2017 sa deti, ktoré v našej škole chodia na detskú atletiku,  opäť stali ozajstnými 
atlétmi na súťaži v Banskej Bystrici. Súťažili v disciplínach: skok do diaľky, skok do výšky, 
beh na 60 metrov, beh na 600 metrov, vrh guľou.
V každej disciplíne bolo okolo 40-50 detí a my sme sa veľmi pekne umiestnili.
Tomáš Galovič- beh na 600m – 5.miesto
Peter Levický – skok do diaľky, beh na 60m, beh na 600m
Nina Natália Vavreková – vrh guľou – 5. miesto 
Lucia Ďurišková – beh na 600m – 6. miesto
Tamara Molentová – beh na 600m – 8. miesto
Róbert Biž – beh na 600m – 6. miesto
Ďakujeme za reprezentáciu!
                                                                   Tamara Molentová, 5. A

Magic 7: Ahoj, no tak na začiatok by si nám mohol o sebe niečo povedať.
Roman Krokavec: Volám sa Roman Krokavec, baví ma veľmi šport a mám štrnásť rokov.
M7: Čo my tak dobre vieme je to, že športuješ a dosahuješ  veľa športových úspechov. 
Ktorý tvoj úspech je pre teba najdôležitejší?
RK: Môj najdôležitejší je asi tak čo som bol v Banskej Bystrici tretí v behu na šesťdesiat 
metrov.
M7: Aký najväčší  úspech v športe chceš dosiahnuť? A prečo práve ten? 
RK: Vyhrať na nejakej oficiálnej súťaži prvé miesto, beh na šesťdesiat metrov.
M7: Kedy si začal aktívne športovať?
RK: Tak ako vždycky som bol také decko – aj som, ktoré bolo aktívne a vždy som mal 
rád šport. Takže od malička.
M7:Ako si prestavuješ ideálny deň na športovom sústredení pri mori?
RK: Ísť si ráno zaplávať, potom  zabehať a rozcvičiť sa. Tak nejako.
M7:Čo rád robíš vo voľnom čase?
RK: Rád cvičím a športujem.
M7:Páčia sa ti namaľované dievčatá alebo skôr také športovkyne?
RK: Asi tie namaľované dievčatá :D
M7:Kde sa chystáš po škole?
RK: Ešte presne neviem.
M7:Aké máš odporúčanie pre mladších športovcov?
RK: Treba veľa trénovať a veľmi sa tomu venovať. Treba ísť do toho srdcom a dať si nejaký 
cieľ, ktorý chcete dosiahnuť.
M7:Od koľkých rokov sa venuješ športu?
RK: Ako som už povedal, od malička.
M7: Aké bolo tvoje najvážnejšie zranenie?
RK: Mal som  prasknutú chrupavku v ramene. Dosť to bolelo.

Ďakujeme za rozhovor.
         Nina Vavreková, Alexandra Bokorová, Sofia Zatrochová5.A

Deti atlétmi
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Nová tvár v zborovniNaši najúspešnejší
ŠKOLSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

5. ročník :
1. miesto - Tamara Molentová
2. miesto - Nina Bendulová
3. miesto - Samuel Kuchta

6. a 7. ročník :
1. miesto - Marek Medvec
2. miesto - Veronika Tardová
3. miesto Eva Candelária Fumero-Diaz

8. ročník :
1. miesto - Nikola Máliková
2. miesto - Jakub Slivenský
3. miesto - Vanessa Širilová

9. ročník :
1. miesto - Katarína Regendová
2. miesto - Michal Holý
3. miesto - Marcel Babiak

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – OKRESNÉ KOLO

2. miesto a úspešné riešiteľky – Ivana Urbaníková a Petra Mladšia

ANGLICKÁ OLYMPIÁDA – OBVODNÉ KOLO 

Kategória 1B – 3. miesto Michael Holý

HALOVÉ MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKÉHO ATLETICKÉHO ZVÄZU

Skok do diaľky – 1. miesto – Roman Krokavec
Beh na 60m – 1. miesto – Roman Krokavec

OKRESNÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

5. ročník - 2. miesto - Tamara Molentová
6. - 7. ročník - 2. miesto - Marek Medvec

OBVODNÉ KOLO VO FLORBALE 
2. miesto

KRAJSKÉ KOLO VO VOLEJBALE - CHLAPCI
2. miesto

Všetkým blahoželáme a tešíme sa z každého úspechu!!!

                       Redakcia Magic7

Viete, čo je EKO burza?

Dňa 21.12.2016 sa v našej škole konala EKO burza. Deti doniesli do školy hračky a vecič-
ky, s ktorými sa už dlhšie nehrali, alebo ich nepoužívali. Našli sa tam maňušky, plyšáky 
aj knihy. Tieto veci sme potom na EKO burze ponúkali našim spolužiakom na predaj. 
Za vyzbierané peniaze sa nakúpia pre psíkov z útulku granule, pelechy a vôdzky. Veríme, 
že ste sa potešili z hračky, ktorú ste si kúpili a tým podporili psíkov v revúckom útulku.

                            Kristína Trávničková, 5. B
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Retro deňRetro deň

Naše „súdružky učiteľky“ si vychutnávali retro atmosféru :-)

Asi každému z nás detí, hovorili rodičia o svojom detstve. Ako to bolo naozaj, sme si 
mohli vyskúšať na vlastnej koži 16. decembra. V našej škole sa totiž uskutočnil „Retro 
deň“.Vyskúšali sme si a videli sme,  ako sa v 80. rokoch obliekali žiaci, učitelia, ako sa uči-
lo. Samozrejme, na tému 80. rokov sme boli všetci oblečení. Niektoré triedy si pripravili 
zaujímavý program, žiaci prišli oblečení ako pioneri, doniesli si z domu od rodičov či 
starých rodičov veci, ktoré sú už pre nás staré, ale vtedy to boli moderné a potrebné veci 
Zažili sme, ako sa cez veľkú prestávku prechádzali žiaci po chodbách školy s desiatou, 
zdravili sme sa: „Česť práci, súdružka učiteľka, súdruh učiteľ“. Veľmi sa nám páčilo, že 
si niektorí žiaci pripravili tanec na hudbu z 80. rokov, alebo dokonca spartakiádu. Celý 
„Retro deň“ sme ukončili super zábavou v telocvični, tancom, samozrejme na retro hud-
bu. Tento deň bol naozaj skvelý.

             Kristína Trávničková, 5. B 
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Víťazka vianočnej súťaže Pasovanie prvákov

ZÁZRAČNÉ VIANOCE

Na jednej osvetlenej ulici sa prechádzalo malé dievčatko. Na chrbte malo batoh a v ňom chlebík 
a vodu. Nabalilo si aj baterku a išlo hľadať svoju mačičku. Volala sa Micinka a raz ušla cez malú 
dierku v plote. Po Micinke však nebolo ani stopy. Kdesi z diaľky sa ozývalo húkanie, niekde mňa-
ukanie. Keď tam dievčatko nazrelo, zistilo, že to mňaukajú mačky na dvore. Zrazu pred sebou 
uvidelo čiernu postavu a vyľakalo sa. Postava však povedala:
„Neboj sa, dievčinka, viem, že sa ti stratila mačička. Pred chvíľou som ju videl na ulici nahánať 
nejaké čudné zviera. Má čiernu farbu?“ 
Dievča sa zľaklo, že s ňou hovoril cudzí muž, no potom sa osmelilo a povedalo:
„Áno, je celá čierna, iba na krku má bielu škvrnu. Ďakujem!“ 
povedalo dievčatko a bežalo po tmavej ulici tam, kde jej muž povedal. Nakoniec tam našlo dieru 
v plote. Trčala z nej hlavička a na druhom konci telo a chvostík. Micinka sa zasekla. Mňaukala a 
snažila sa odtiaľ dostať, no márne. Dievča sa rozhodlo, že niekoho zavolá, áno, mamu!
„Mama! Mama! Micinka sa zasekla v plote!“ kričalo dievča. Mama sa ukázala v dverách a spolu 
bežali tam, kde mala byť Micinka, no...
„Mama! Ona, ona... ONA ZMIZLA!“
„Ale, neboj sa, možno tam nebola zaseknutá.“ chlácholí mama dievča, ktoré už začína plakať. 
Zrazu sa za nimi ozve MŇAU! Keď sa otočia, je tam Micinka alebo cudzia mačka? Nie, Micka 
to nie je. Obe sa rozhodli, že sa vrátia domov, no cestou ich niečo rozrušilo. Nejaké OVÉ, OVÉ, 
OVÉ! na ceste. Dievča sa pozrelo dozadu a videlo niečo, o čom jej rozprával ten muž. To čudné 
stvorenie, keď dievčaťu hovoril, kde Micinku videl. Rýchlo sa ponáhľali a potom sa konečne dostali 
domov. Dievča v noci nevedelo zaspať, lebo stále myslelo na Micinku. Dostane sa už vôbec nieke-
dy domov? Je vôbec nažive? Nie? Je mŕtva? Tieto otázky sa hromadili v jej hlave. Ráno sa dievčaťu 
nechcelo vstávať, no potom zistila, že sneží. Snežilo už dávno, blížili sa Vianoce. A Micinka tu na 
Vianoce nebude! Alebo bude? Veď Vianoce sú o dva dni! 
Mama s dievčaťom zatiaľ hľadajú, hľadajú, až niečo nájdu.
„Mama, podaj mi baterku,“ ozve sa dievča. Mama jej podá baterku. Keď ju zapne, uvidia biele 
mačiatko s odreninou na labke. Dievča ju zodvihne a mama mu labku ošetrí. Odvezú si ju domov, 
dajú jej meno Sniežik a na druhý deň pokračujú v hľadaní. Ďalší deň bolo ich hľadanie zasa márne. 
Až zrazu nastala tá zázračná, priam magická predvianočná noc...
„Mama, vstávaj, v noci som počula niečo vonku mňaukať!“ budí mamu dievča. Idú von a mňa-
ukanie počuť znova. Je to vari Micka? To nikto nevie. Keď vyšli von, uvideli medzi kríkmi mihať 
sa mačku.
„Mama, je to asi Micinka, nie?“ opýta sa dievča. Mama prikývne a idú ku kríkom. Dievča zobe-
rie tú mačku a čuduj sa svete, Micinka to naozaj, ale naozaj bola! Dievča si ju zobralo domov a 
spolu s mamou postavili stromček. Nakoniec mali na Vianoce dve mačičky - Micinku a Sniežika. 
Dievčatko povedalo mame:
„Toto sú moje zázračné Vianoce!“
                         Natália Liptáková, 3.A

Vianočná burza

Dňa 22.12.2016 sa uskutočnila v našej škole vianočná burza. Naši žiaci si vyrobili, pre-
dávali ale samozrejme aj kupovali ručne vyrobené výrobky napr. šperky, perníky, mydlá, 
adventné vence...Niektorí dobrovoľne venovali svoj zisk revúckemu útulku. Naše práce 
ocenili aj učitelia a myslíme si, že naše medovníčky a dokonca aj ručne vyrobené chipsy,  
boli mimochodom veľmi chutné. Naša škola sa predvianočne naladila aj takýmto spôso-
bom. Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

                  Viktória Čipková, 5. A

Ako ste si mohli prečítať v našom prvom decembrovom vydaní  MAGICU, vyhlásili  sme 
súťaž o najkrajší vianočný príbeh/rozprávku. A máme tu vyhodnotenie! 

Najviac nás zaujal príbeh od Natálky Liptákovej z 3.A triedy a rozhodli sme sa ju odme-
niť sladkou čokoládovou cenou.
                                                                                                   Redakcia Magic7
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TajničkaŠkoricové srdiečka

1. sviatok zaľúbených
2. pečie sa to na oslavy
3. symbol lásky
4. dostávame to na sviatok

Autori tajničky: Sofia Zatrochová, Alexandra Bokorová, 5. A

V tomto „valentínskom čase“ vám prinášame úplne jednoduchý, ale perfektný recept 
nielen pre zaľúbených. Starší spolužiaci zvládnu aj bez pomoci rodičov. :-)

Ingrediencie: 1 vyvaľkané lístkové  cesto, kúsok masla, 1 balík škoricového cukru 
Budeme potrebovať: papier na pečenie, formičku na vykrajovanie

Postup: Z lístkového cesta si povykrajujeme srdiečka, ktoré poukladáme na plech vylože-
ný papierom, potrieme ich rozpusteným maslom a posypeme škoricovým cukrom. Náš 
výtvor dáme piecť do rúry na 180°C asi 15-20 minút.

Prajem všetkým pri pečení veľa pohody a po upečení DOBRÚ CHUŤ.

Tieto srdiečka upiekla s mamkinou pomocou Viktória Čipková, 5. A   

1. 

4. 

2. 

8. 

6. 

3. 

7. 

5. 

5. opak nízkeho
6. chutné kríčkovité ovocie
7. najkrajší sviatok v roku
8. niekedy je nad zlato
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Prekvapenie od Gacopera

Prvého februára sa uskutočnila imatrikulácia piatakov. Na začiatku nás prekvapili Cuky 
a Luky, ktoré moderovali celú akciu v telocvični. Veľmi sme sa potešili a dobre sa aj za-
bavili. Za každú triedu súťažili ôsmi žiaci. Súťaže boli veľmi vtipné, veď kto by sa nesmi-
al pri kačacom tanci, obkresľovaní  spolužiaka fixkou v ústach, hádaní so zaviazanými 
očami, kto stojí pred nami... Bolo to šialené, ale išlo o to, aby sa každý zabavil a tak sa aj 
stalo!!! Imatrikulácia piatakov sa na našej škole konala prvýkrát. Takže to bolo pre nás 
nezvyčajné prekvapenie. Na záver sme sa poriadne vyšantili na imatrikulačnej diskotéke. 
Domov  sme prišli s úsmevom na tvári. Ďakujeme firme Gacoper za perfektnú akciu!

                                                                                                                             Laura Ďurejová 5.A

Super zábava a skvelá nálada s Gacoperom :-)

Všetci máme úsmevy na tvári :-)
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Milí naši čitatelia,

vieme, že žijeme v dobe, kedy 
sa  časopisy až tak veľmi ne-
čítajú. O to viac nás teší, že 
sa  mnohí z vás  pýtajú: „Kedy 
bude nový MAGIC?“ Verte 
nám, aj to nám dáva chuť do 
nie veľmi ľahkej redaktorskej 
práce. Preto vás prosíme, aby 
ste nám aj vy pomohli urobiť 
tento školský časopis ešte lepší. 
Prosíme o rady, pomoc, tipy aj 
na ďalšie rubriky, ktoré s rado-
sťou pripravíme. Chceme, aby 
ste nás čítali s radosťou od pr-
vej strany až po poslednú. 
Vaše chrústy, žaby, včely a iné 
usilovné živočíchy z Magicu 
:-).

Vaša redakcia Magic 7

Som ANJEL,

momentálne asi Tvoja jediná záchrana pred gu-
ľou (áno, poznám jazyk žiakov). Môžeš ma použiť   
v prípade nebezpečenstva-ohrozenia touto zná-
kou, ak si sa nenaučil a hrozí Ti trápne ticho pred 
tabuľou. Ako Ti môžem pomôcť? Stačí si ma ak-
tivovať a ja priletím. Musíš ma mať samozrejme   
pri sebe. Týmto krokom Ťa však navždy opúšťam 
a som v trezore vyučujúceho. Ak chceš opäť využiť 
túto čarovnú moc, musíš počkať na môjho kamo-
ša, ktorý sa zjaví v nasledujúcom čísle MAGIC 7.

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

POZOR, SÚŤAŽ!!!
Máme tu ďalšie vydanie nášho časopisu. A to znamená jediné...ĎALŠIA SÚŤAŽ! Baví ťa 
písanie príbehov? Ak áno, zapoj sa aj ty!

PODMIENKY SÚŤAŽE                                                                                        
Napíš zaujímavý príbeh na Valentínsku tematiku.                                               
Na internete sa môžeš len inšpirovať, nie celý príbeh skopírovať!        
Pošli nám ho na našu gmailovú adresu: magic7redakcia@gmail.com do 28.2.2017
        
Vyhodnotenie bude v budúcom čísle Magic7, v ktorom bude víťazný príbeh uverejnený. 
Víťaz dostane odmenu.                                                   

TAK NEVÁHAJ A PRENES SA AJ TY DO SVETA ZAĽÚBENÝCH!

                   Redakcia Magic7
                                                                        

Anjelská záchrana
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Možno niektorí z vás dr-
žia prvýkrát tento časo-
pis v ruke a nevedia, čo 
s týmto anjelom. Anjel, 
ktorého práve teraz vi-
díte, vám môže pomôcť. 
Samozrejme, ak si naším 
žiakom. S našimi učiteľ-
mi sme sa dohodli, že ak 
sa stane, že Ťa vyvolajú 
z nejakého učiva odpo-
vedať a Ty si sa nestihol 
z akýchkoľvek dôvodov 
naučiť, máš poruke toh-
to anjela a odovzdáš im 
ho, odchádzaš na miesto 
bez päťky. Samozrejme, 
nesmieš to zneužívať, 
lebo trpezlivosť našich 
učiteľov je tiež len jedna. 
Takže veríme, že aspoň 
niekomu pomôžeme aj 
s touto bytosťou z ne-
beskej ríše.

                    Redakcia M 7

5. A

Komenského oáza
Triedy v našej škole sa v mesiacoch december a január zmenili na zimnú nádheru. Ale 
už koncom januára sme mali všetci dosť veľkých mrazov. Svedčí o tom aj zmena nálady 
v našich triedach. Teraz sme sa ako v naozajstnej oáze cítili v 5. A.  Srdiečka nás presved-
čili. :-)
                               Redakcia M7


