Časopis žiakov Základnej školy J. A. Komenského, Komenského 7, Revúca
December 2016

http://www.zskomre.edu.sk

2

Ročník 10.

Číslo 1

Ďakujeme za rozhovor, pán Banáš!

Pár slov na úvod
Milí čitatelia!
Vydanie tohto čísla školského časopisu je pre mňa skutočne
výnimočné, pretože píšem svoj prvý úvodník. :-) Upratujem v
nápadoch, čo sa mi hmýria hlavou a hľadám tie najvhodnejšie
slová, ktorými mám začať...
Dennodenne si niekto povzdychne: „Ten čas neuveriteľne
rýchlo letí!“ Veľmi rýchlo prešiel aj krásny letný čas ničnerobenia a spoločne sme vítali nový školský rok 2016/2017. Bol
netradičný, zvláštny a upršaný...
Niekto zasadol do školských lavíc po prvýkrát a na niektorých naopak čaká posledný
rok v našej škole. Znova budeme o jeden školský rok skúsenejší, dospelejší, múdrejší.
Stretávame známe, ale aj nové tváre na školských chodbách, zažívame školské radosti,
úspechy, starosti a lásky.
V dnešnom svete je veľa námetov na písanie a každý jeden deň v škole nám ich prináša
veľa....
Prostredníctvom školského časopisu, ktorý držíte v rukách, sa k vám dostanú nové, určite zaujímavé informácie zo života našej školy. Verím, že sa vám vďaka šikovnému tímu
redaktorov podarí oživiť spomienky na prežité chvíle, alebo spríjemniť pár daždivých,
chladných popoludní, ktoré strávite pri jeho čítaní.
Časopisu prajem veľa čitateľov a nápaditých prispievateľov.
Tak neváhajte, čítajte, píšte a každý deň vychutnávajte dar života!
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Mgr. Ľubica Bižová

Milí naši verní čitatelia,
dostalo sa mi tej cti, že som sa tento školský rok stala šéfredaktorkou časopisu, v ktorom práve listujete. Z redakcie odišli
šikovné redaktorky, ktoré niekoľko rokov pripravovali pre vás
zaujímavosti z našej školy. Ja by som si veľmi priala, aby ste
každé číslo našej „magickej sedmičky“ čítali so záujmom. Verím, že sa vám časopis aj v našom spracovaní bude páčiť.
Prajem vám príjemné čítanie.
Nina Natália Vavreková, 5.A

Cosmos Discovery
5.októbra sme navštívili výstavu Cosmos Discovery.
Autobusom sme sa prepravili do Bratislavy. Naša prvá zastávka bola pri bratislavskom
hrade a parlamente. Tu sme si spravili pár pekných fotiek. Potom sme sa presunuli
do bratislavskej Arény, kde sa konala putovná svetová výstava Cosmos Discovery. Každý
dostal elektronického sprievodcu. Pozreli sme si fotografie kozmonautov, planét, jedál,
ktoré jedia kozmonauti počas misií v kozme. Videli sme skafandre, prilby a aj modely rakiet. Vyskúšali sme si pocity astronautov a nakoniec kúpili suveníry. Po skončení
prehliadky sme išli do nákupného centra na dobrý neskorý obed. Aj keď fúkal veľmi
nepríjemný vietor, náš výlet bol naozaj úžasný.
						
Alexandra Bokorová, 5. A
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Experimenty s pamäťou
V našej základnej škole už niekoľko rokov pracuje klub Amavet, ktorého som už piaty rok členkou. V Amavete sa každoročne zúčastňujeme rôznych súťaží zameraných na vedu a techniku.
Tento rok som sa prihlásila na súťaž Festival vedy a techniky, ktorý sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu. Najprv som sa zúčastnila krajského kola v Banskej
Bystrici, odkiaľ som ako jediná z revúckeho okresu postúpila na celoslovenské kolo v Bratislave.
Prezentovala som tam môj projekt ,,Moje experimenty s pamäťou“.
Skúmala som krátkodobú pamäť a faktory, ktoré ju ovplyvňujú. Vybrala som si jemnú hudbu,
hlasnú hudbu a telesné zaťaženie. Môj výskumný súbor tvorili moji spolužiaci z 5.A a deviataci.
Veľmi im ďakujem, lebo bez nich by sa môj projekt nemohol uskutočniť. Zistila som, že najviac
negatívny vplyv na krátkodobú pamäť má telesné zaťaženie.
Mojím výskumom som chcela zistiť, kedy je najvhodnejší čas na učenie.
Súťaž sa konala vo výstavisku Incheba. Každý súťažiaci mal k dispozícii prezentačný stánok,
pri ktorom sa zastavovalo množstvo ľudí. Môj projekt ľudí zaujal, na konci dňa som už bola aj
zachrípnutá. :-)
Hodnotila nás odborná porota, učitelia vysokých škôl a pracovníci odborných pracovísk.
Hneď prvý deň som si našla dobré kamarátky, ktoré mali síce sedemnásť, ale boli veľmi milé.
Na vyhodnotenie prišiel pán minister školstva Peter Plavčan, ktorý si vybral môj stánok a vypočul si informácie o mojom projekte. Dal mi pár vlastných postrehov ako zlepšiť krátkodobú
pamäť. Bol veľmi milý a zaujímal sa o našu školu.
Na vyhodnotení vyhlásili víťazov, ktorí postúpili na celosvetové súťaže do USA - Los Angeles,
Brazílie, Estónska, Švajčiarska, do Moskvy a do Bruselu.
Môj projekt súťažil v kategórii mladší žiaci, takže hlavné ceny sa ma netýkali. Bola som však veľmi
šťastná, že som získala Cenu poroty a zablahoželal mi aj pán minister.
Som rada, že som sa tejto súťaže zúčastnila, lebo mi to dalo veľa nových informácii a zážitkov
Ďakujem spolužiakom a pani učiteľkám, ktoré ma tak veľmi podporovali. :-)			
			
Nina Natália Vavreková, 5.A

Experiment zaujal aj pána ministra
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Nová tvár v zborovni
Do našej školy príde takmer každý rok učiť nový učiteľ alebo
učiteľka. V tomto školskom roku sú pre nás novými tvárami
v zborovni hneď tri pani učiteľky – Mgr. Alena Kvetková, Mgr.
Simona Kovalčíková a Mgr. Ingrida Šavlíková. Do tohto čísla
M7 sa nám podarilo urobiť interview s pani učiteľkami Alenkou a Inkou. Dozvedeli sme sa zaujímavé veci.
Mgr. Alenka Kvetková

Magic7: Prečo ste si vybrali práve toto povolanie?
Mgr. Alena Kvetková: Milujem deti a aj moja mamka bola učiteľkou na základnej škole.
M7: Koľko rokov už pracujete ako učiteľka?
AK: Už 20 rokov.
M7: Aké sú vaše koníčky?
AK: Milujem turistiku, prácu s kvietkami a folklórne tance a piesne.
M7: Je táto práca pre vás náročná?
AK: Určite áno, ale je krásna.
M7: Bolo učenie váš sen?
AK: Nie, nebol.
M7: Kde ste študovali?
AK: Študovala som na univerzite v Bratislave aj v Banskej Bystrici.
M7: Aký bol pre vás tento prvý školský deň?
AK: Nový, plný očakávaní, pretože som prišla do novej školy a kolektívu.
M7: Aké to bolo, keď ste prišli učiť na našu školu?
AK: Mala som trému. Nevedela som, čo ma čaká v novej škole s novými žiakmi.
M7: Máte obľúbeného spisovateľa?
AK: Zo slovenských kníh som rada čítala povesti od Zuzky Zgurišky a zo zahraničných
knižky od Cooka.
M7: Ste aj triedna učiteľka?
AK: Áno, triedna učiteľka 5.B.
M7: Ktorú triedu najradšej učíte?
AK: V mojej triede sa mi dobre učí.
M7: Aký bol najobľúbenejší predmet v detstve?
AK: Asi telesná výchova. Bola som živé dieťa.
M7: Ak by ste neboli učiteľkou, čím teda?
AK: Asi by som bola záhradníčkou, pracovala by som s kvetinkami.
M7: Ktoré triedy učíte?
AK: Učím 5.B, 2.A, 4.C, 6.B, 7.B, 8.A.
M7: Ďakujeme vám za rozhovor a prajeme ešte pekný deň.
Tamarka Molentová, Laura Ďurejová, 5.A
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Nová tvár v zborovni
S úsmevom na tvári nám na naše otázky odpovedala aj pani učiteľka Mgr. Ingrida Šavlíková
Magic7: Učili ste aj na inej škole?
Mgr. Ingrid Šavlíková: Nie, neučila. Toto je moje prvé učiteľské zamestnanie po skončení
štúdia.
M7: Rada čítate?
IŠ: Mám rada knihy o skutočnej udalosti.
M7: Prečo ste sa rozhodli pre našu školu?
IŠ: Prišlo to samo. Bolo to spontánne.
M7: Kde ste študovali?
IŠ: Študovala som na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici.
M7: Aká trieda sa vám najviac páči?
IŠ: Najviac sa mi páči 1.A.
M7: Plánujete ostať na našej škole aj budúci rok?
IŠ: Ešte si nerobím plány. To uvidím neskôr.
Mgr. Inka Šavlíková
M7: Odkiaľ pochádzate?
IŠ: Narodila som sa v Revúcej, ale vyrástla som v Chyžnom.
M7: Prečo ste si vybrali práve kombináciu slovenský jazyk a hudobnú výchovu?
IŠ: Podnetom bola moja mamka. Povedala mi, aby som skúsila slovenčinu. Hudobnú
výchovu - pretože mám rada hudbu.
M7: Sú žiaci dobrí?
IŠ: Áno sú, ale niektorí potrebujú inú starostlivosť.
M7: Čo by ste chceli, aby sa varilo v našej jedálni?
IŠ: Bezmäsité jedlá. Hlavne veľa zeleniny.
M7: Čo najradšej učíte?
IŠ: Je to rôzne. Podľa nálady. Po takom krátkom čase je ťažké hodnotiť.
M7: Čo rada robíte vo voľnom čase?
IŠ: Som rada s deťmi, zvieratkami a rada čítam.
M7: Akého spisovateľa máte najradšej?
IŠ: Zo zahraničných Pabla Coelho, zo slovenských Tajovského.
M7: Ako vychádzate s kolegami?
IŠ: Som veľmi rada že mám takých láskavých kolegov.
M7: Ďakujeme za rozhovor a prajeme pekný zvyšok dňa.
				

Nina Bendulová, 5. A, Kristína Trávničková 5. B
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Večerné čítanie
Mne sa večerné čítanie veľmi páčilo. Bola tam príjemná atmosféra, ktorú nám pripravili
naše pani učiteľky. Veď sedieť v našej čitárni pri sviečkach, čaji a chutných domácich
koláčikoch je naozaj nezabudnuteľné. Čítali sme si úryvky z rôznych kníh, či už našich,
ktoré sme si doniesli my žiaci, ale veľmi zaujímavé knihy nám predstavili aj naše milé
pani učiteľky. Boli by sme ostali určite ešte dlhšie, ale na druhý deň sme museli vstávať
ráno do školy. Bolo to úžasné a určite nabudúce prídeme znova.
						
Kristína Trávničková, 5. B

Čítame radi!!!
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Vieme, čo počúvame
Álvaro Soler - Sofia
Sueño cuando era pequeño
Sin preocupación, en el corazón
Sigo viendo aquel momento
Se desvaneció, desapareció
Ya no te creo, ya no te deseo, eh oh
Sólo te veo, sólo te deseo, eh oh
Mira, Sofía
Sin tu mirada sigo
Sin tu mirada sigo
Dime, Sofía-ah-ah
Cómo te mira, dime
Cómo te mira, dime
Sé que no, sé que no
Sé que sólo
Sé que ya no soy-oy-oy-oy
Mira, Sofía
Sin tu mirada sigo
Sin tu mirada, Sofía
Dices que éramos felices:
Todo ya pasó, todo ya pasó
Sé que te corté las alas:
El te hizo volar, el te hizo soñar
Ya no te creo, ya no te deseo, eh oh
Sólo te veo, sólo te deseo, eh oh
Mira, Sofía
Sin tu mirada sigo
Sin tu mirada sigo
Dime, Sofía-ah-ah
Cómo te mira, dime
Cómo te mira, dime
Sé que no, sé que no
Sé que sólo
Sé que ya no soy-oy-oy-oy
Mira, Sofía
Sin tu mirada sigo
Sin tu mirada, Sofía
Y por qué no me dices la verdad?
Sigo sin tu mirada, Sofía
Hey, hey, hey, hey
Y por qué no me dices la verdad?
Mira, Sofía
Sin tu mirada sigo
Sin tu mirada
Dime, Sofía
Cómo te mira, dime
Cómo te mira
Mira, Sofía
Sin tu mirada sigo
Sin tu mirada sigo
Dime, Sofía-ah-ah
Cómo te mira, dime
Cómo te mira, dime
Sé que no, sé que no
Sé que sólo
Sé que ya no soy-oy-oy-oy
Mira, Sofía
Sin tu mirada sigo
Sin tu mirada, Sofía

Detský sen
Bez obáv v srdci
Dodnes vidím ten okamih
Rozplynul sa, zmizol
Už ti neverím, už ťa nechcem, eh oh
Proste odchádzam, opustený po tebe túžim, eh oh
Pozri, Sofia
Bez tvojich očí, idem ďalej
Bez tvojich očí, idem ďalej
Sofia... povedz mi, ako vyzeráš
Povedz mi, ako vyzeráš,
Povedz mi to
Neviem to, neviem
Ja viem proste,
ja viem, že nie som oy oy oy
Pozri, Sofia
Bez tvojich očí, idem ďalej
Bez tvojich očí, Sofia
Hovoríš, že sme boli šťastní
Všetko skončilo, všetko sa zmenilo
Viem, že som ti pristrihol krídla
On ti pomohol lietať, pomohol ti snívať
Už ti neverím, už ťa nechcem, eh oh
Proste odchádzam, opustený po tebe túžim, eh oh
Pozri, Sofia
Bez tvojich očí, idem ďalej
Bez tvojich očí, idem ďalej
Sofia... povedz mi,
Ako vyzeráš
Povedz mi, ako vyzeráš,
Neviem to, neviem
Ja viem proste,
ja viem, že nie som oy oy oy
Pozri, Sofia
Bez tvojich očí, idem ďalej
Bez tvojich očí, Sofia
A prečo mi nepovieš pravdu?
Idem ďalej bez tvojho pohľadu, Sofia
Ey, ey, ey, ey
A prečo mi nepovieš pravdu?
Pozri, Sofia
Bez tvojich očí, idem ďalej
Bez tvojich očí, idem ďalej
Sofia, povedz mi, ako vyzeráš
Povedz, ako vyzeráš
Pozri, Sofia
Bez tvojich očí, idem ďalej
Bez tvojich očí, idem ďalej
Sofia... povedz mi,
Ako vyzeráš, povedz mi
Ako vyzeráš, povedz mi
Neviem to, neviem
Ja viem proste,
ja viem, že nie som oy oy oy
Pozri, Sofia
Bez tvojich očí, idem ďalej
Bez tvojich očí, Sofia
Zdroj: www.karaoketexty.sk
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Spovedali sme pána Jozefa Banáša
Pre nás, mladých redaktorov, bolo úžasné stretnúť sa s pánom Jozefom Banášom v kníhkupectve Knihart pri pani Táničke Krškovej. Položili sme mu niekoľko zvedavých otázok, na ktoré nám s radosťou odpovedal.
Magic7: Kedy ste sa začali venovať písaniu a kedy ste napísali vaše prvé literárne
dielo?
Jozef Banáš: No jasné, že na základnej škole. Tam som začal písať básničky. No, to som
mohol byť tak vo vašom veku. A dokonca s prvou slohou jednej básne som skoro
vyhral súťaž na základnej škole. Pamätám si dodnes, bola to súťaž o vlasti. To ešte bolo
Československo. Tú slohu si pamätám, bola asi taká:
,,Domovina, ty moja drahá mať,
neviem sa tvojej krásy nakochať.
Jak ľúbi dieťa svoju matičku, rodinu,
tak ľúbime teba, svoju domovinu.“
M7: Prečo ste odišli z politického života a začali ste sa venovať len literárnej tvorbe?
Jozef Banáš: Ja som v tej politike bol viac menej len tak náhodou. Nebola to moja celoživotná ambícia byť v politike. Prvú vážnu literárnu tvorbu som napísal ako dvadsaťosem
ročný. Bola to televízna inscenácia, čiže ja som už dávno pred mojou politickou aktivitou
písal. Písanie bola moja životná láska, no tak som sa po skončení v politike vlastne vrátil
k písaniu.
M7: Aký je to pocit žiť v tieni slávnej dcéry?
Jozef Banáš: Ja sa teším, však aj vaši rodičia sa určite tešia, keď sa dobre učíte, keď sa
vám darí, keď ste zdravé. Čiže Adelka je normálna mladá žena, ktorá v podstate ani
nemala ambíciu robiť nejakú kariéru v šoubiznise. Adelka je veľmi vzdelaná, veľa číta aj
po nemecky, anglicky. No a my to tak nevnímame, že je nejaká veľmi ,,slávna“. Nemám
z toho taký pocit. Hovorí mi: ,,Oco, teraz budem robiť moderátorku a keď už nebudem
moderátorka, tak budem učiť.“ Rada učí jazyky.
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Dávame aj ťažké otázky :-)

Spovedali sme pána Jozefa Banáša
M7: Aký je váš názor na súčasných politikov?
Jozef Banáš: Ťažké otázky mi dávate dievčatá. :-) No, ja nemám dobrý názor na politikov. Vôbec, to politika je taká hmm..., keďže sám mám skúsenosti s politikou. Niekto to
musí robiť, ale nemám pocit, že ju robia tí najkvalitnejší. Teraz myslím hlavne z hľadiska
morálky aj etiky ľudí, ktorí sú v politike, ale to sa netýka len Slovenska. Máme takú
nejakú svetovú krízu morálnych politikov.
M7: V prípade, že by sa vaša dcéra Adela rozhodla vstúpiť do politiky, súhlasili by
ste?
Jozef Banáš: Adelka sa nerozhodne vstúpiť do politiky. Môžem vám povedať, že ju tam
dosť ťahajú. Myslím si, že každej politickej strane by pritiahla niekoľko hlasov – pár
tisíc hlasov. Ale Adelka veľmi dobre vie, že ako náhle by vstúpila do politiky, tak by jej
obľúbenosť u ľudí išla prudko dole. Sama vie, že nepôjde do politiky, takže nemám s čím
súhlasiť.
M7: Na ktorú svoju knihu ste najviac pyšný?
Jozef Banáš: Koľko máte rokov dievčatá?(10,11) No už pomaličky by ste aj mohli začať
čítať moju knihu ,,Zóna nadšenia“. To je životopisný príbeh, alebo je to taký dobrodružný príbeh. Najprekladanejší slovenský román to je. Tak hmm... pyšný. Knižky, to sú
ako deti, s každou má človek prácu, ale ja píšem s radosťou. Ale asi Zóna nadšenia je tá
kniha, ktorú, keby som mal mladým ľudom odporučiť, poviem Zóna nadšenia.
M7: Ďakujeme za rozhovor a prajeme príjemné chvíle v našej Revúcej.
					

Nina Natália Vavreková, Viktória Čipková, 5. A

Ples strašidiel
V piatok 21.10. sa uskutočnil ples strašidiel pre žiakov prvého stupňa. Organizovali ho
deviataci. Vystrašili nás strašidielka od kostier až po čarodejnice.
Mohli sme sa občerstviť v stánku s rôznymi dobrotami. Najlepšie masky dostali odmenu
a každý sa mohol zapojiť do tomboly. Ďakujeme organizátorom za tento pekný a zábavný deň.
						
						
Nina Bendulová, 5. A
A vôbec sme sa nebáli!!!
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Naši
Novánajúspešnejší
tvár v zborovni
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas - školské kolo
1. kategória :
1. miesto : Ema Adamová
2. miesto : Natália Nemcová
2. kategória :
1. miesto : Helena Slivenská, Tamara Molentová
2. miesto : Samuel Čellár
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas - regionálne kolo
1. kategória :
2. miesto - Ema Adamová
2. kategória :
2. miesto - Helena Slivenská
Cezpoľný beh - obvodné kolo
Chlapci :
3. miesto : Krokavec Roman, Marchevský
Martin, Kožuch Jakub
Dievčatá :
3. miesto : Molentová Tamara, Vavreková
Natália Nina, Štempelová Alexandra
Jednotlivci :
3. miesto : Krokavec Roman
Basketbal chlapci - obvodné kolo
2. miesto
Basketbal dievčatá - obvodné kolo
4. miesto
Festival vedy a techniky - AMAVET - regionálne kolo
Nina Natália Vavreková - postup do celoslovenského kola
Festival vedy a techniky AMAVET - celoštátne kolo
Nina Natália Vavreková - cena poroty festivalu vedy a techniky AMAVET
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo
1. miesto - Lenka Halušková
2. miesto - Katarína Regendová
3. miesto - Veronika Profantová
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - okresné kolo
3. miesto - Lenka Halušková
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Vybíjaná najmladší žiaci a žiačky ZŠ - obvodné kolo
3. miesto
Futsal žiakov ZŠ - obvodné kolo
3. miesto
Technická olympiáda - školské kolo
Kategória 5.- 7. ročník
Chlapci :
1. miesto : Róbert Biž
2. miesto : Matej Kornel Révesz
3. miesto : Peter Viest
Dievčatá :
1. miesto : Nina Kováčová, Candy Fumero
Diaz
2. miesto : Helena Slivenská
Kategória 8. - 9. ročník
Chlapci :
1. miesto : Ján Repák
2. miesto : Martin Ferdinandy
3. miesto : Jakub Kotlarčík
Dievčatá :
1. miesto : Veronika Smolková
2. miesto : Monika Takáčová
Olympiáda v anglickom jazyku - školské
kolo
Kategória 1 A :
1. miesto - Candelaria Fumero Diaz
2. miesto - Dávid Hutka
3. miesto - Matúš Poprocký
Kategória 1 B :
1. miesto - Michal Holý
2. miesto - Petra Mladšia
3. miesto - Ivana Urbániková
Detská atletika - krajské kolo
3. miesto - družstvo mladších žiakov

Všetkým blahoželáme
a tešíme sa z každého úspechu!!!
Macig 7

Drienčany boli fantastické
Keď sme zo školského kola postúpili do regionálneho kola súťaže Zlatá podkova, zlaté
pero, zlatý vlas, ani sme netušili, čo všetko zažijeme. Mali sme radosť, že sa nám podarilo v regionálnom kole v prvej aj v druhej kategórii umiestniť sa na krásnom druhom mieste. Druhý deň sme teda cestovali opäť do Drienčan a čakali nás skvelé zážitky.
Veľkým prekvapením pre nás bola pani porotkyňa Denisa Ogino, ktorá prišla oblečená
v jukate. Veľmi nás potešila aj vychádzka k slnečným hodinám a bláznenie v labyrinte.
V celoslovenskom kole sme už také úspešné neboli, ale Helenka dostala cenu poroty.
Ešte by sme chceli pochváliť usporiadateľov za chutný obed, ktorý nám pripravili.
Drienčany boli naozaj fantastické.
		

Ema Adamová, 4. A, Tamara Molentová, 5. A, Helena Slivenská, 6. B

S našou usmievavou porotkyňou
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Fun run
V piatok 14.10. 2016 sa uskutočnil Beh pre radosť - FUNRUN. Zúčastnili sa všetci, ktorí
chceli. Zabehali si aj učitelia a iní priatelia našej školy. Víťazi dostali krásne medaily
a každý bol zaradený do žrebovania o tablet. Bol to krásny deň, ktorý by sme si určite
ešte chceli zopakovať.
							

Bežíme ako o život!

Vyhrali sme!

Aj my sa tešíme
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Nina Bendulová, 5.A

Pasovanie prvákov
V stredu 26. októbra sa uskutočnilo pasovanie našich prvákov. Prváčikovia si pre nás
pripravili krásny program. Sme radi, že sa žiakmi našej školy stali takí šikovní žiaci.
Pasovať sme pomáhali my – piatačky z 5.A triedy. Prváci si pasovanie náramne užili
a veríme, že rodičia tiež. Naši najmenší spolužiaci si domov odniesli certifikát a tričko
s logom našej školy. Prajeme im, aby sa v našej škole cítili vždy výborne a želáme im len
samé dobré známky.
Nina Bendulová, 5. A

Naši už „pasovaní“ prváci
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Slniečka z 1. A

16

Štvorlístky z 1. B
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Projektový deň o Európe
O tom, že sa v našej škole dejú super akcie nás presvedčil aj projektový deň. Bol venovaný Európskej únii. Každá trieda si vylosovala tri štáty, o ktorých potom pripravili
vo svojich triedach plagáty. Niektorí žiaci si pripravili aj jedlá krajiny, ktorú mali prezentovať a takto mohli spoznávať krajinu nielen zrakom, sluchom, ale aj chuťovými zmyslami. Všetky projekty boli veľmi pekné.
							
Viktória Čipková 5.A

Jazykový kvet
Dňa 30.11.2016 sa uskutočnil Language Flower alebo po slovensky Jazykový kvet. Súťažilo sa v kategóriách od 1. po 4. ročník a od 5. po 9. ročník. Rozprávalo sa nám výborne.
Výsledky:
1. Kategória: 1. miesto: Ariana Fumero-Diaz, 2. miesto: Daniela Duriančíková, 3. miesto: Alexandra Fryčová, 2. Kategória: 1. Miesto: Nina Bendulová, 2. miesto: Valentýn Gildein, 3. miesto: Martina Kováčiková
						
Nina Bendulová, 5.A
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Tajnička

1.

2.
3.

4.

8.

9.
10.
13.

5.
6.
7.

12.

11.

14.

1. najcennejší človek
2. 60 minút
3. vyučovací predmet
4. moc
5. .............. a Metod
6. 2. najväčšie mesto Slovenska
7. Adam a ..............

8. ťava po česky
9. nosí darčeky
10. Anička na 4
11. opak dňa
12. časť tváre
13. vianočná polievka
14. predvianočný čas

Autor tajničky: Nina Bendulová, 5. A

Micinku nakreslila Natália Liptáková, 3. A, :-)
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My sme MAGIC!!!
Komenského
oáza
Možno si ešte mnohí pamätáte, že v našom časopise sme mali dlhoročnú „tradíciu“
Chlievika školy. Minulý školský rok sa s nami prasiatko, ktoré žilo v chlieviku rozlúčilo.
Jednoducho už nechcelo byť v chlieviku. A my sme preto vymysleli niečo nové. Oázu.
Ktorá trieda sa stane, za obdobie, keď sme chodili po škole a prísnym okom sledovali
poriadok, tou oázou? Nuž kandidátov by bolo viac, ale body hovoria za všetko. Najviac
bodov sme teraz napočítali triede 9. A. Snáď budú naši najstarší spolužiaci aj naďalej takí
vzorní. Blahoželáme!
			
Redaktorský tím M7

9. A

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

Platí od: 1.12. 2016 – 31.1. 2017

Anjelská záchrana

Redakcia M 7
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POZOR, SÚŤAŽ!!!
MY, REDAKTORI MAGIC7, MÁME PRE VÁS ĎALŠIE PREKVAPENIE !
Chceš vyhrať super cenu? Zapoj sa do súťaže o najkrajší vianočný príbeh/rozprávku
a vyhraj!
PODMIENKY SÚŤAŽE:
Napíš pútavý príbeh.
Príbeh musí byť napísaný tebou, nie okopírovaný z internetu.
Pošli ho na našu gmailovú adresu - magic7redakcia@gmail.com do 15.1. 2017
VYHODNOTENIE:
Vyberieme troch super autorov.
Vyhodnotenie bude v budúcom čísle Magic7, v ktorom uverejníme aj víťazný príbeh.
TAKŽE NEVÁHAJ A PRIHLÁS SA AJ TY!!!
MOŽNO AJ TEBA PÍSANIE ZAUJME A O PÁR ROKOV BUDEME ČÍTAŤ KNIHU
PRÁVE OD TEBA...
							
Redakcia M7
Milí naši čitatelia,

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 kamoša, ktorý sa zjaví v nasledujúcom čísle MAGIC 7.

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

vieme, že žijeme v dobe, kedy
sa časopisy až tak veľmi nečítajú. 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 radosťou pripravíme. Chceme, aby
ste nás čítali s radosťou od prvej strany až po poslednú.
Vaše chrústy, žaby, včely a iné
usilovné živočíchy z Magicu
:-).
Vaša redakcia Magic 7

magic 7
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