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

          December  2020 http://www.zskomre.edu.sk Ročník 14. Číslo 1

To je pocit!!!



Pár slov na úvod...
Milí kolegovia, rodičia, žiaci, 

obraciam sa na Vás v období blížiaceho sa konca roku 2020. Roku, 
ktorý vo veľkej miere poznačí naše životy do budúcnosti. Je to rok,                        
v ktorom prežívame obdobie poznačené pandémiou, ale aj obdobie 40. 
výročia otvorenia našej školy. 
Naša základná škola od roku 1980 prešla dlhú cestu. Vystriedali sa v nej tisíce žiakov 
nášho mesta a blízkeho okolia.  Z mnohých sa stali  úspešní ľudia vo svojich odboroch, 
mnohí vychovali ďalšie generácie žiakov našej školy. Ako sa striedali žiaci, striedali sa aj 
zamestnanci školy. Za každým z nich zostal veľký kus práce, ale aj spomienka na krásne 
chvíle. Škola si prešla ťažkými obdobiami, úspešnými aj radostnými chvíľami, tak ako 
život prežíva každý z nás. Za 40 rokov existencie sa z nej stal líder v poskytovaní zá-
kladného vzdelania v našom meste aj v širokom okolí.  Za to patrí poďakovanie žiakom 
školy, absolventom školy, rodičom žiakov školy, ktorí nás podporovali a podporujú, za-
mestnancom školy a všetkým, ktorí sa o jej rozvoj pričinili. 
Rok 2020 nie je len rokom netradičného on-line pripomínania si 40-ročnej histórie 
školy, ale bohužiaľ aj rokom pandémie, ochorenia COVID-19.  Pandémia zasiahla do 
života všetkých škôl, samozrejme aj našej školy. Od marca tohto roku sa školy otvárajú 
aj zatvárajú, tak ako pandémia naberá na sile. Prežívame obdobie  prezenčného vzde-
lávania  pri dodržiavaní náročných hygienických a epidemiologických opatrení, ako aj 
veľmi dlhé obdobie dištančného vzdelávania. Zvládame to, o čom, sme v minulosti len 
počúvali a nevenovali tomu pozornosť a to on-line vyučovania a home-officce. Chýbajú 
nám a našim žiakom sociálne kontakty, stretávanie, hranie, rozhovory, šport a mnoho, 
v minulosti bežných vecí. A práve pandémia nám ukázala, aké sú to vzácne  okamihy, 
keď sme spolu, keď sa môžeme objať, rozprávať sa, stretávať sa bez rúšok, bez odstupov a 
bez všade prístupnej dezinfekcie. Raz pandémia skončí, život sa bude vracať do normá-
lu, ktorý už nebude normálom, aký sme poznali pred prepuknutím pandémie v marci 
2020. Verím, že pandémia prinesie aj niečo pozitívne, snáď si budeme vážiť viac sami 
seba, svojich blízkych. 
Do ďalších 40 rokov prajme našej školy skvelý rozvoj, šikovných žiakov, tvorivých uči-
teľov a podporujúcich rodičov. Do roku 2021 prajem nám všetkým veľa zdravia, šťastia, 
lásky, osobných a pracovných úspechov a hlavne návrat k normálnemu životu. 

                Mgr. Emil Valko, riaditeľ školy



Čo napísať?

SÚŤAŽ

Som šéfredaktorom Magic7, časopisu, ktorý vychádza po dlhšej dobe a 
prvýkrát len v online formáte. Je to pre nás netradičná forma a netradič-
ná bola aj príprava, keďže sme sa nemohli stretávať v Artku a spoločne 
tvoriť. Aj keď ho kvôli súčasnej situácii nebudeme vydávať tak často ako 
zvyčajne, budeme sa snažiť, aby to bolo čo najčastejšie. Dúfam, že sa 
Vám bude páčiť. Prajem Vám krásne Vianoce aj prázdniny.

           Tomáš Lamper, šéfredaktor M7

Redakcia Magic 7 vyhlasuje súťaž!!!

Budeme súťažiť o naj RÚŠKO.
Vieme, že ich už máme všetci dosť, ale od určitej doby sa stali súčasťou 
nášho života. 
Takže, posielajte nám fotky vašich rúšok. 
Tu sú kategórie:
1. najpestrejšie rúško
2. najvtipnejšie rúško
3. najelegantnejšie rúško

Fotografie rúšok nám môžete posielať na adresu magic7redakcia@gmail.
com.
Svoju fotografiu uložte vašim priezviskom a napíšte nám, do ktorej kate-
górie rúško prihlasujete. 

Víťaz každej kategórie bude odmenený, nebojte sa, nie rúškom. :-) 
                  Michaela Buchtová, 5.A



Nová tvár v zborovni

Magic7: Bolo povolanie učiteľky Vaším snom už od detstva ?
Mgr. Patrícia Balážiková: Moje sny o povolaní sa menili veľmi často, raz 
som chcela byť maliarkou, potom zasa zubárkou, ale najviac som túžila 
byť veterinárkou.
M7: Aké je vaše životné motto?
PB: Spoliehaj sa sám na seba
M7: Čo vás doviedlo k tomu, aby ste prišli vyučovať na našu školu?
PB: Zhoda náhod.
M7: Máte aj iné záľuby okrem kreslenia, maľovania?
PB: Medzi moje záľuby patria turistika, varenie, jóga, hudba, filmy, ces-
tovanie...
M7: Ako  prežívate túto situáciu?
PB: Neviem sa dočkať, dňa kedy sa zbavíme módneho doplnku roku 
2020 a rovnako s ním spojenými obmedzeniami.
M7: Aké predmety ste mali rada v detstve, v škole?
PB: Obľúbené predmety boli výtvarná výchova a dejepis.
M7: Ak by ste neboli učiteľkou, čím teda?
PB: Ťažko povedať... V dnešnej dobe je veľká vzácnosť keď máme prácu, 
ktorá nás baví.

    
Otázky pre pani učiteľku Patríciu Balážikovú pripravili Michaela Buchtová, Vanesa 
Šuhajová z 5.A



Snáď sa nám to splní

Modlitba za sneh

Zima, zima prosíme Ťa
pošli trochu snehu z neba.
Nech je nebo celkom sivé
a nech sneží ako divé.
Prosíme si snehu viacej
aby sa zas chumeliace
vločky zniesli na zem z neba
lebo snehu veľa treba.
Sneh nám radosť urobí 
keď čiapky nám ozdobí.
Zima, zima pošli sneh
sánky vytiahneme hneď!

Ing. Marcela Gombárová



Komiks

Autor: Tomáš Alex Gombár



Naši najúspešnejší
Technická olympiáda - školské kolo
Kategória A
1. miesto - Diana Slivenská
2. miesto - Adam Kotlarčík
3. miesto - Leonard Erik Gombár
Kategória B
1. miesto - Nicolas Zán
2. miesto - Jozef Reviľák
3. miesto - Hana Bottová

Najkrajšie kŕmidlo - regionálna súťaž
2. miesto - Gabriel Vladimír Skrutek

Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo
Kategória 1A
1. miesto -  Natália Liptáková
2. miesto -  Tomáš Benický
3. miesto - Natália Nemcová 
Kategória 1B
1. miesto - Samuel Kuchta
2. miesto -  ŠImon Slivenský
3.miesto -  Matúš Pavel Šepík

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - 
okresné kolo
2. miesto - Daniela Ďurišková
Geografická olympiáda - školské kolo
5. ročník
1. miesto - Liliana Belánová
6. ročník
1. miesto - Martin Schutz
8. - 9. ročník
1. miesto - Alexandra Hamarová
2. miesto - Tamara Molentová
3. miesto - Diana Vaššová

Olympiáda ľudských práv - školské kolo
1. miesto - Tamara Molentová
2. miesto - Matúš Šepík
3. miesto - Šimon Slivenský

Pytagoriáda - školské kolo
kategória P3 :
1. miesto - Ivona Bombová
2. miesto - Matej Slaný
3. miesto - Matej Germánus, Martin Beláň
kategória P4 :
1. miesto - Tadeáš Beľák
kategória P5 :
1. miesto - Vanesa Šuhajová
kategória p6 :
1. miesto - Bianka Beňová
2. miesto - Sabika Rojáková
3. miesto - Viktória Kováčová
kategória P7 :
1. miesto - Natália Liptáková
2. miesto - Jozef Reviľák
3. miesto - Hana Bottová
kategória P8 :
1. miesto - Alexandra Hamarová
2. miesto - Tomáš Kudlák

Dejepisná olympiáda - školské kolo
6. ročník :
1. miesto - Maxim Mandalík
2. miesto - Martin Schutz
3. miesto - Tibor Paulik
7. ročník :
1. miesto - Jozef Reviľák
2. miesto - Sofia Simanová

8. ročník :
1. miesto - Vanesa Bánesová
2. miesto - Barbora Reviľáková
3. miesto - Kristián Varga
9. ročník :
1. miesto - Tamara Molentová
2. miesto - Šimon Slivenský

Festival 4 živlov - celoslovenské kolo
ocenenie - Leonard Erik Gombár

Technická olympiáda - okresné kolo
kategória A :
1. miesto - Diana Slivenská, Adam Kotlarčík
kategória B :
1. miesto - Nicolas Zán

Biologická olympiáda - školské kolo
1. miesto - Martina Raganová
2. miesto - Tamara Molentová
3. miesto - Laura Ďurejová
kategória D :
1. miesto - Michal Biž
2. miesto - Nikita Slobodnianiuk
3. miesto - Martin Schutz

Zlatá podkova,  zlaté pero, zlatý vlas - regionálne 
kolo
II. kategória :
1. miesto - Hana Marta Holešová
III. kategória :
2. miesto - Daniela Ďurišková

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas - celoslovenské 
kolo
II. kategória
1. miesto - Hana Marta Holešová
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Ani som to nečakala...

Pred dvomi mesiacmi v októbri som s Danielkou Ďuriškovou sedela v 
čitárni v našej škole, lebo sme išli recitovať vybrané texty na súťaž Zlatá 
podkova, zlaté pero, zlatý vlas.
Tento ročník súťaže prebiehal online formou.
Naše prednesy preto pani učiteľky nahrali na video a poslali do Drien-
čan
17.12.2020 som sa na  online hodine slovenčiny dozvedela, že som skon-
čila na 1. mieste v regionálnom a aj V CELOSLOVENSKOM kole.
Danielka sa umiestnila v regionálnom kole na 2. mieste.
Ešte v ten deň som si išla s mamou pre cenu na vrátnicu do našej školy.
Bola som šťastná, lebo som taký úspech vôbec nečakala. 
A veľmi ma to potešilo aj preto, lebo som reprezentovala našu školu.

          
                      Hanka Holešová, 5. B



VIANOČNÁ POŠTA –  Daniel Hevier
 
Vypukli znovu Vianoce. Tak, ako roky predtým. 
Uchmatnúť každý niečo chce, niečo, čo práve letí.
Týždne sme zlostní na seba a potom dobrí dva dni, nikomu nič viac netreba a nikto nie je hladný. 
Stále tú istú koledu nám hrajú na volkmenoch, a lepkaví sme od medu, hľadíme nasrdeno. 
Píšem vám deti, ako som ušiel od takých Vianoc 
a šiel sme len tak za nosom - už stmievalo sa na noc. 
Tam som ho stretol zakrátko, za mestom - toho chlapca, 
ba skôr to bolo chlapčiatko. Iba tak prechádzal sa. 
Tak som sa iba opýtal: 
Ty si sa chlapče stratil?
Chvíľu tam mlčky iba stál, potom sa len tak  spýtal: 
A ty? Nikomu som sa nestratil, ja iba hľadám ľudí. 
Stálo ma to už veľa síl, ako tu svetom blúdim. 
Hovorím: Nikto nemá čas na čiesi cudzie decká. A chlapček: 
A čo chcete nájsť? Iba mať plné vrecká? 
Veď meníte sa na škrečkov a vravíte si: Hrab si! 
Hľadáte teplé miestečko, mlátite všetkých slabších… 
Potom si ešte povzdychol: 
A nepoznáte sníčky,    a zabudli ste na ticho, na hviezdy, na studničky. 
Nemáte nebo nad hlavou, len nebá obrazoviek, 
až za náramnou diaľavou občas sa mihne človek. 
Kto ešte smúti za vločkou, ktorá sa o zem udrie…? 
Vravím mu: Počkaj kamoško, máš reči veľmi múdre. 
Náš svet je komplikovaný, všetko sa zamotáva.
Si dobrý? Vyjdeš na sucho. Dobráci vyšli z módy. 
Tým ujde sa len zaucho. Tak to na svete chodí. 
Na únosy a strieľačky hrajú sa krpci v jasliach, fajčia vari už prváčky. 
A radosť? Tá už zhasla. 
Teraz som bol ja dojatý. Prišlo mi ľúto seba. 
Chlapček ma schoval v objatí, aby som sa viac nebál. 
Veď preto chodia Vianoce. U dobrých zvonia, u zlých. To, čo sa občas zamoce, nech sa viac 
nezauzlí. 
Vyzvedám jeho priezvisko. Pýtam sa: Chlapče, kto si? A on mi na to:
Ježiško. 
A zmizol v hĺbke noci. 
Z pohľadnicových ježiškov je iba jeden pravý. 
Ten chlapček, ktorý chodí tmou … Možno sa u vás staví...

Naša škola oslavuje!!! 
Je z nej už štyridsťročná dáma. 
Veršami  Daniela Heviera pozdravujú svoju školu piataci.
Prajú jej veľa milých, šikovných a usilovných žiakov. :-)

Oslavujeme!



To sú otázky...

Problém nevyrieši otázka KEDY ale AKO?
Keď som prvýkrát počula slovo pandémia COVID vôbec ma nenapadla otázka KEDY sa tento 
vírus dostane aj k nám ale otázka AKO sa popasujeme s novou  situáciou. Každý, kto chodí s ot-
vorenými očami po planéte vie, že niečo nie je v poriadku už veľmi dlhý čas. Neustále sa snažíme 
zlepšovať ale naše vzťahy či zásahy do prostredia majú omnoho väčšie dôsledky ako si niekedy 
mylne nahovárame. 
Ubehlo pár mesiacov a aj keď nemám odpoveď na všetko som veľmi rada, že aspoň čiastočne 
dokážeme hovoriť o tom AKO žiť v novej pandemickej situácii. Aj v našej škole sa toho veľmi 
veľa zmenilo. Nosíme rúška, meriame teplotu, dodržiavame odstupy, umývame si ruky, neustále 
sa všetko vetrá a dezinfikuje.  Ale aj keby sa zdalo, že nás to vyrušuje, nie je tomu tak. Som rada, 
že sme našli spôsob AKO. Je to spôsob, ktorý umožňuje žiakom prísť do školy, sadnúť si do lavíc, 
prijímať vzácne poznatky, cibriť schopnosti a rozvíjať talent. Ba čo viac. Stretnúť spolužiakov, 
kamarátov a podeliť sa s nimi o všetky zážitky, odovzdať si vzájomne pocit, že nikto nie je sám. 
Mnoho detí  sedí doma osamote  za počítačom nie preto, že by chceli, ale preto, že nemajú mož-
nosť učiť sa v spoločnej triede. A možno majú pocit samoty ,keď sú ich rodičia v práci.  Vážme si 
preto tých, čo hľadajú spôsoby AKO.  V našej škole takých máme. 
Preto si my, ako trieda môžeme užívať rôzne aktivity, ktoré sa dajú zrealizovať aj v týchto podm-
ienkach. A nie je ich vôbec málo. Matematické súťaže, prehliadky v prednese básní, EKOFILM, 
súťaž vo výrobe najkrajšej vianočnej vločky. Naša posledná aktivita pred vianočnými prázd-
ninami má názov: UROB NIEKOMU RADOSŤ. Nie je to nič výnimočné ale v tejto strachom 
naplnenej dobe je nutné aby sme sa vzájomne podporili a potešili. Už len malé milé gesto, slovo 
ĎAKUJEM vyjadrené zo srdca, či úsmev dokážu zázraky. A tak máme zvláštny čas a príležitosť 
dospieť k niečomu  dôležitému.  Akokoľvek školu a učenie nemáme v obľube, bez nej by nám 
niečo podstatné chýbalo....

            Mgr. Anna Joachímová





Galéria našich prvákov 1. A
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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 stále na tom-
to mieste prosíme, aby ste nám 
aj Vy pomohli urobiť tento     
školský časopis ešte lepší. Pro-
síme 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

Z našej tvorby - pozdrav od Marka a Elišky


