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Číslo 1
Milí naši čitatelia,
práve ste otvorili prvé číslo časopisu Magic 7 v tomto školskom roku. Jedenásty ročník
školského časopisu? Je to vôbec v tejto elektronickej dobe možné? Kto dnes ešte číta časopis v tlačenej podobe? Bude o časopis ešte záujem? Zopár otázok, ktoré sme si kládli,
keď sme sa púšťali do tvorby tohto čísla. Od septembra má M7 opäť úplné nové zloženie.
Nová šéfredaktorka, noví redaktori. Nie je nás veľa, ale všetky dievčatá a jeden chlapec sú
úžasní. Ešte sa iba učia písať články, robiť interview, fotografovať a upravovať fotografie...
Nemôžem ich inak ani volať, iba usilovné včielky. Priznávam sa, že sme pôvodne chceli,
aby prvé číslo vyšlo koncom mesiaca október, ale okolnosti sa tak „zomleli“, že to museli
odložiť na december. Preto je aj naša „magická sedmička“ oblečená do jesenno-zimného
šatu.
Nechce sa mi ani veriť, že o pár dní končí rok 2017. Chcela by som Vám všetkým, našim
verným čitateľom, popriať čo najkrajšie dni posledného mesiaca roka, príjemné a pohodové Vianoce strávené presne podľa Vašich predstáv v kruhu svojich najbližších. A rok
2018? Želám Vám všetkým pevné zdravie, kopec šťastia a more lásky.
						
Mgr. Viera Suchá

Z obsahu:
Naše úspechy
Ples strašidiel
Pasovanie prvákov
Vieme, čo počúvame
Nové tváre v zborovni
Recept z našej kuchynky
Čítanie pod lampou
Galéria našich prvákov
Na básnickej vlne
Relaxujte s nami
Čo nás rozosmeje
Anjel

Na titulnej strane: Roman Krokavec, náš úspešný atlét, ktorý ma už toľko medailí, že si
ani nepamätá koľko a odkiaľ :-). Blahoželáme!!!
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Jednoducho Roman :-)

Aj ja Vám prajem krásne dni

Nová tvár v zborovni

Milí čitatelia, v tomto školskom roku som sa stala šéfredaktorkou
nášho školského časopisu ja. Prezradím Vám jednu vec - je to veľká
zodpovednosť, až teraz som to pochopila. Ale bez zástupkyne a ďalších redaktoriek by som to nezvládla. Spolu tvoríme úžasný tím a ten
pocit, že sme to zvládli, stojí za tú námahu. Neváhajte a pridajte sa aj
vy k nám! Verte mi, nebudete sa tu u nás nudiť. Každá pomocná ruka
sa nám bude hodiť. Aj keď som na tejto škole ešte len druhý rok, cítim
sa tu ako keby som tu chodila od prvého ročníka. Učitelia ma za tie
dva roky stihli naučiť veľa dôležitých vecí, ktoré budem potrebovať nielen na písomky
v škole, ale aj do života. Za to som im veľmi vďačná. Ešte Vám o sebe môžem prezradiť,
že veľmi rada píšem básne. Milujem na tom to, že v básni môžem vyjadriť svoje pocity a
tiež svoj názor a nikto mi ho nemôže vziať. Ja sa riadim svojím srdcom a sny, o ktorých
snívam sa začínajú pomaly ale určite plniť.

Na moje zvedavé otázky tentoraz rada odpovedala nová pani učiteľka Mgr. Jana Valková

Pozdravujem všetkých čitateľov a fanúšikov „Magicu“. Želám Vám veľa trpezlivosti do
tohto školského roka a hlavne, nech sa Vám darí!
					
Dominika Humeníková, 7.A

Osemsmerovka

ADVENT, ANJEL, BOBY, BUNDA, CENCÚĽ, ČIAPKA, DAR ,DYM,
DEJEPIS, ESKIMÁK, EVA, FUJAVICA, FYZIKA, GULÁŠ, HVIEZDA,
LEV, IGLU, ISKRA, JEŽIŠKO, KLZISKO, KOLÁČE, KOLEDY, LENKA, LOS, LOV, MAK, MED, MIKULÁŠ, MYŠ, NEDEĽA, OPLÁTKA,
PES, PLES, POLNOC, RYBA, SVIECA, UHLIE, VLOČKA, ZIMA

PS: V našej osemsmerovke je jedno prázdne políčko.
Neľakajte sa, má tam byť:) 		
Odpoveď:
				Autor: Ema Adamová, 5.B
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Macig7: Mohli by ste nám niečo o sebe povedať?
Mgr. Jana Valková: Skončila som školu v roku 1989, študovala som na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici matematiku a základy techniky.
M7: Aké predmety vyučujete?
J.V.: Vyučujem matematiku, techniku, fyziku, dejepis a občiansku náuku.
M7: Páči sa vám vybavenie našej školy?
J.V.: Škola je dobre vybavená názornými pomôckami, informačno-komunikačnými technológiami, meracími prístrojmi, žiackymi demonštračnými súpravami pomôcok pre rôzne pokusy z
fyziky, techniky, atď.
M7: Bolo povolanie učiteľky vaším snom už v detstve?
J.V.: Už ako malé deti sme sa s kamarátkami hrali na učiteľky a potom na lekárky.
M7: Keď ste boli žiačka, dobre ste sa učili?
J.V.: Na základnej a vysokej škole som mala samé jednotky.
M7: Naozaj ste nikdy nedostali päťku?
J.V.: Ja som sa snažila byť zodpovedná a pripravovať sa na každú hodinu.
M7: Ste prísna na svojich žiakov?
J.V.: Som primerane prísna, ale snažím sa byť objektívna.
M7: Robíte so žiakmi na technike kreatívne aktivity?
J.V.: Robíme rôzne projekty, ktoré si žiaci môžu vybrať podľa vlastných schopností.
M7: Ako sa cítite v novom učiteľskom kolektíve?
J.V.: Cítim sa tu veľmi dobre.
M7: Chutí vám jedlo v našej školskej jedálni?
J.V.: V školskej jedálni varia chutne, jedlá sú bohaté na zeleninu, dodržiava sa pitný režim, kuchyňa
je pestrá a chutná.
M7: Akého spisovateľa máte najradšej?
J.V.: Napríklad Boženu Nemcovú, ktorá napísala Babičku.
M7: Máte obľúbený film alebo seriál?
J.V.: Žánrovo skôr historické filmy, ako napríklad Angelika, filmy s francúzskym hercom Alainom
Delonom, tiež nemecký detektívny seriál Derrick alebo krimi seriál Mentalista...
M7: Ktoré ročné obdobie máte najradšej?
J.V.: Najradšej mám leto, pretože radi chodievame do prírody a na dovolenku, keď nie je veľmi
horúco.
M7: Aké je vaše životné motto?
J.V.: Ja sa snažím plniť úlohy zodpovedne, precízne, včas, čo si mnohokrát vyžaduje veľa energie.
M7: Kto alebo čo vás v živote inšpiruje?
J.V.: V živote ma inšpirujú žiaci, ktorí dosahujú dobre výsledky na súťažiach a tiež už spomínaná
príroda...
Za redakciu Magic7 vám ďakujem za rozhovor a želám vám veľa úspechov a radosti pri práci v
našej škole.
				

Rozhovor vám priniesla Petra Jankóšiková, 5.B.
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Nová tvár v zborovni

Vieme čo počúvame
Imagine Dragons - Thunder

Aj ja som mala tú česť, že som sa mohla porozprávať s pani učiteľkou, ktorú stretávame
na chodbách našej školy od začiatku nového školského roka. Čo nám o sebe prezradila
Mgr. Martina Chrapánová?
Magic7: Kde ste študovali?
Mgr. Martina Chrapánová: Na strednú školu som chodila na GMK tu v Revúcej a na
vysokú školu som chodila na UMB v Banskej Bystrici.
M7: Aký predmet okrem telesnej výchovy ste mali najradšej ?
M.Ch.: Dejepis
M7: Komu by ste sa chceli poďakovať za to čo vás naučil/la?
M.Ch.: Najviac by som sa chcela poďakovať pani učiteľke Jane Kvetkovej, ktorá mi bola
triedna na strednej škole.
M7: Vieme, že ste bývalá olympionička, prečo ste začali práve s biatlonom?
M.Ch.: Priviedol ma k tomu môj otec, pretože som s ním chodievala na preteky, veľmi
sa mi to páčilo.
M7: Mala ste, alebo máte vo svojom živote svoj idol?
M.Ch.: Áno mám. Volá sa Magdaléna Neuner. Je to tiež bývalá biatloniska.
M7: Čo vás doviedlo k tomu, aby ste prišli vyučovať na našu školu?
M.Ch.: Dozvedela som sa, že ste veľmi športovo zameraná škola, tak som sa rozhodla, že
pomôžem deťom vyvíjať ich talent.
M7: Máte aj nejaké iné záľuby okrem športu?
M.Ch.: Milujem cestovanie.
M7: Keďže na našej škole vyučujete prvý rok, ako sa u nás cítite?
M.Ch.: Začiatok bol ťažký, ale som rada, že tu učím.
M7: Čo by ste chceli odkázať žiakom?
M.Ch.: Dúfam, že budú mať radi telesnú výchovu so mnou.
M7: Ďakujem za rozhovor a prajem veľa úspechov v práci.
						

Dominika Humeníková, 7.A

Just a young gun with a quick fuse
I was uptight, wanna let loose
I was dreaming of bigger things
And wanna leave my own life behind
Not a yes sir, not a follower
Fit the box, fit the mold
Have a seat in the foyer, take a number
I was lightning before the thunder

Iba mladá zbraň s rýchlou poistkou
Bol som napätý, potreboval sa uvoľniť
Sníval som o niečom mnoho väčšom
A chcel za sebou nechať celý svoj doterajší život
Žiadne áno, pane, nikoho som nenásledoval
Zapadni, prispôsob sa
Sadni si v kancelárií, počkaj než na tebe príde rad
Bol som blesk pred tým, než prišlo hrmenie

Thunder, thunder
Thunder, thun-, thunder
Thun-thun-thunder, thunder, thunder
Thunder, thun-, thunder
Thun-thun-thunder, thunder

Hrom, hrom
Hrom, hro-, hrom
Hro-hro-hrom, hrom, hrom
Hrom, hro-, hrom
Hro-hro-hrom, hrom

Thunder, feel the thunder
Lightning and the thunder
Thunder, feel the thunder
Lightning and the thunder
Thunder, thunder
Thunder

Hrom, cíť hrom
Blesk a hrom
Hrom, cíť hrom
Blesk a hrom
Hrom, hrom
Hrom

Kids were laughing in my classes
While I was scheming for the masses
Who do you think you are?
Dreaming 'bout being a big star
You say you're basic, you say you're easy
You're always riding in the back seat
Now I'm smiling from the stage while
You were clapping in the nose bleeds

Deti v mojej triede sa smiali
Zatiaľ čo ja som sa snažil byť súčasťou davu
Čo si o sebe myslíš?
Snívaš, že raz budeš veľká hviezda
Hovoríš, že si obyčajný, hovoríš, že si hlúpy
Stále sedíš úplne vzadu
Teraz sa usmievam z pódia
Zatiaľ čo si tlieskal, v nose ti krváca

Thunder, thunder
Thunder, thun-, thunder
Thun-thun-thunder, thunder, thunder
Thunder, thun-, thunder
Thun-thun-thunder, thunder

Hrom, hrom
Hrom, hro-, hrom
Hro-hro-hrom, hrom, hrom
Hrom, hro-, hrom
Hro-hro-hrom, hrom

Thunder, feel the thunder
Lightning and the thunder
Thunder, feel the thunder
Lightning and the thunder
Thunder

Hrom, cíť hrom
Blesk a hrom
Hrom, cíť hrom
Blesk a hrom
Hrom

Thunder, feel the thunder
Lightning and the thunder, thunder

Hrom, cíť hrom
Blesk a hrom, hrom

Thunder, feel the thunder
Lightning and the thunder, thunder
Thunder, feel the thunder
Lightning and the thunder, thunder
Thunder, feel the thunder
Lightning and the thunder, thunder
Thunder, feel the thunder
Lightning and the thunder, thunder

Hrom, cíť hrom
Blesk a hrom, hrom
Hrom, cíť hrom
Blesk a hrom, hrom
Hrom, cíť hrom
Blesk a hrom, hrom
Hrom, cíť hrom
Blesk a hrom, hrom

Thunder, thunder, thunder
Thun-thun-thunder, thunder
Thunder, thunder, thunder
Thun-thun-thunder, thunder
Thunder, thunder, thunder
Thun-thun-thunder, thunder
Thunder, thunder, thunder
Thun-thun-thunder, thunder

Hrom, hrom, hrom
Hro-hro-hrom, hrom
Hrom, hrom, hrom
Hro-hro-hrom, hrom
Hrom, hrom, hrom
Hro-hro-hrom, hrom
Hrom, hrom, hrom
Hro-hro-hrom, hrom
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Zdroj: Internet

Športový maratón

Recept z našej kuchynky

Šport a pohyb je pre našu školu už niekoľko rokov veľmi dôležitý. Aj preto sa v našej
škole 25. októbra uskutočnil Športový maratón, na ktorom sa mohli zúčastniť žiaci našej
školy spolu s rodičmi, súrodencami, starými rodičmi. Bolo naozaj skvelo, aj slniečko sa
na nás usmievalo. Súťažilo sa v rôznych disciplínach – tenis, volejbal, florbal, minigolf...
Samozrejme, boli víťazi, aj medaily, dokonca aj tombola a pekné ceny. Kto sa zúčastnil,
určite neoľutoval. Tešíme sa na ďalší maratón.

V našej školskej kuchynke na krúžku Kuchtíkov usilovne varia a pečú naši malí kuchtíci.
My sme boli zvedaví ako sa im v pečení darí, tak sme sa tam zašli pozrieť. Poradili nám
veľmi dobrý recept, o ktorý sa s vami teraz podelíme.
Určite ho vyskúšajte!

Petra Jankóšiková, 5. B

						

Dominika Humeníková, 7.A

Nepečené kokosové guľôčky
Ingrediencie: 250 g kokosu, 100 g sušeného mlieka, 1 sladené mlieko salko, kakao, potravinárska farba
Postup: Z kokosu, sušeného mlieka a sladeného mlieka si vypracujeme cesto. Cesto
rozdelíme na tri diely. Jeden necháme biely, druhý zafarbíme červenou potravinárskou
farbou a do tretieho pridáme kakao. Z každého dielu vyvaľkáme tenký valček, spojíme k
sebe a mierne zakrútime. Obalíme v kokose. Kmeň nakrájame. Urobíme z neho guľôčky. Vložíme do nádoby a uzavrieme, aby neobschli.
Prajeme vám dobrú chuť s receptom od Kuchtíkov.
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Oáza školy

5.A

Keď nás uvidíte kráčať po chodbe s veľkým zošitom, to práve ideme „bodovať“ triedy. V
triedach sme si všímali kvety, výzdobu, stoličky, tabuľu, čistotu a celkový dojem.
Pre nás bola jasným favoritom na Oázu školy 5.A trieda.
Táto trieda sa nám páčila najviac asi pre to, lebo mala pekne zotretú tabuľu, na oknách
bola farebná výzdoba, stoličky boli a aj sú založené v lavici. V tejto triede je aj veľa kvetov
a sú vždy vzorne poliate.
Blahoželáme a tešíme sa z príjemnej atmosféry v tejto triede.
							
Redakcia M7

Atletika pre budúcich školákov
Už druhý rok sa v našej škole stretávajú šikovní „škôlkári“ zo všetkých revúckych
škôlok a súťažia. Je veľmi zábavné ich sledovať ako skáču do diaľky, hádžu veľkou šípkou do kruhu, prekonávajú malé prekážky, hádžu loptou... Až im závidíme, že keď sme
my chodili do škôlky, pre nás takéto súťaže ešte neboli. Vždy na záver dostanú diplomy
a chutné medaily.
						
Ema Adamová, 5. B

Na básnickej vlne
Oči jesene
Zimná nádhera

Si bohatá hlavne na farby
Dávaš nám tie najkrajšie dary
Púšťaš svoje listy
Ktoré ťažké sú ti
Pozerám sa okolo seba
A všade vidím len teba
Viem, že keď si tu ty
Všetko pomôžeš vyriešiť mi
Vznášam sa v tvojom vánku
Ktorý prikrýva ma v spánku
Pôsobíš na každého čistotou
Si pre mňa najlepšou inšpiráciou

Všetko je pokryté bielym kobercom,
celá zahalená do šiat som,
nebesá sú belasé celé
a hoci majú oči nemé,
snažia sa vidieť niečo,
ale všetko vidia len bielo,
ponorme sa do tejto krásy,
a zazrime zázrak jasný,
zahaľme sa do zimnej periny,
zažime veľkú radosť s priateľmi.

Dominika Humeníková, 7. A

Prinášaš nám radosť do života
Už mi vôbec nevadí samota
skákanie do tvojich listov
Je pre mňa tou najkrajšou hrou
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Galéria našich prvákov

1. A

Diana Töröková, Nela Ferková, Dávid Csatári, Liliana Koperová, Filip Hižnay, Miroslava Máziková, Patrick Bledý, Michal Ondrik, Nela Barboriaková, Vanda Almáši, Adam
Leštál, Hugo Belán, Jakub Oravec, Tereza Šebóková, Diana Kilíková, Mia Zánová, Ivan
Anderko, Tadeáš Beľák
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Galéria našich prvákov

1. B

Soňa Vivien Antalová, Ondrej Botto, Daniela Liptaiová, Zoran Milko, Kristián Klimo,
Tamara Gonosová, Veronika Fričová, Timea Horváthová, Alžbeta Horváthová, Tomáš
Sitár, Patrik Putera, Emma Šeševičková, Patrik Chlebuš, Patrik Szilárdi
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Galéria našich prvákov

1. C

Čítanie pod lampou

30. novembra sa naše dve skvelé pani učiteľky Mgr. Viera
Suchá a Mgr. Inka Šavlíková rozhodli uskutočniť druhý
ročník čítania pod lampou, špeciálne len pre 5. ročník.
Čítanie pod lampou je akcia zameraná na oboznámenie s
knihami, ktoré čítame doma, alebo ktoré by sme si mohli
prečítať po odporúčaní niekoho, kto ju už čítal.
Okrem nás, piatakov, prišli aj naši súrodenci a s niektorými aj rodičia.
Nám sa akcia veľmi páčila, na stoloch nás privítalo voňavé ovocie, sladké aj slané maškrty a v celej čitárni bola
skvelá zábava.
Tešíme sa na ďalšie príjemné čítanie pri sviečkach a pod
lampou.
				
Patrik Anderko, Sára Balciarová, Nikolas Ferko, Daniela Hlinková, Timotej Huťan,
Viktória Krnáčová, Alex Kučerák, Sofia Kúdelová, Laura Lamperová, Patrik Laurenčík,
Daniel Lenič, Matúš Makróczy, Kristína Matiašová, Cheyenne Chantal Medve, Laura
Melicherová, Michal Nemec, Radoslav Roško, Viktória Stepáneková, Mia Vrbjarová
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Ema Adamová 5.B
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Zasmejte sa s nami

Relaxujte s nami

Tri kuriatka sa hrajú na schovávačku, jedno sa schová za šopu, druhé do kurníka. Tretie
dopočíta, rozbehne sa, spadne a vraví: „Kurník, šopa!“
Tie dve sa ho pýtajú: „Ako si vedelo?“

Som Magig7, teda magický pán. Môžem vám sľúbiť, že so mnou strávite naozaj príjemné
chvíle. Zoberte si, prosím pastelky, nechajte pracovať svoju fantáziu. Škoda, že tu nie je
zrkadlo. Rád by som sa videl. :-)

Dva hady idú po púšti, keď sa zrazu jeden z nich spýta druhého: „Sme jedovatí ?“
„Áno, prečo ?“
„Lebo som si práve zahryzla do jazyka.“
„ Ocko, čo mali ľudia, keď nebola televízia ? “ „Svätý pokoj, syn môj, svätý pokoj!“
Bača sa pýta valacha: „Jano, čo by si robil keby ťa naháňal medveď?
„Ušiel by som mu.“
„Jano, ale veď medveď je 2-krát rýchlejší ako ty.“
„Tak by som vyliezol na strom.“
„Ale Jano! Čo si rozum potratil? Veď medveď je veľmi dobrý lezec.“
„Tak by som skočil do jazera.“
„A keby žiadne na blízku nebolo?“
„Počúvajte bača, na koho strane vlastne ste?“
"Pán riaditeľ, môžete mi dať zajtra voľno?" pýta sa v práci pán Novák, „manželka chce,
aby som jej pomohol s vianočným upratovaním."
„Z takého dôvodu vám predsa nebudem dávať voľno!" rezolútne to odmietne riaditeľ.
„Ďakujem," vydýchne si zamestnanec. „Vedel som, že je na vás spoľahnutie.“
Policajt sa rozhodne, že si uloví vianočného kapra.
Zobral náradie a začal sekať dieru do ľadu.
Odrazu príde za ním jeden pán a kričí:
„Okamžite prestaňte sekať do toho ľadu!“
„Akým právom mi to zakazujete!?“
„Právom správcu zimného štadióna!“
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Kresba: Petra Jankóšiková

Naši najúspešnejší

Pasovanie prvákov

Majstrovstvá Slovenska staršieho žiactva
Roman Krokavec - 2. miesto
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – školské kolo
Helena Slivenská - 1. miesto - 3. kategória
Petra Jankošíková - 1. miesto - 2. kategória
Viktória Kováčová - 1. miesto - 1. kategória
Ema Adamová - 2. miesto - 2. kategória
Natália Liptáková - 2. miesto - 1. kategória
Martina Halušková - 3. miesto - 2. kategória
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – regionálne
kolo
Helena Slivenská - 3. miesto - 3. kategória
Horehronské hry
Lucia Ďurišková - 1. miesto - skok do diaľky
Nina Natália Vavreková - 2. miesto - hod kriketkou
Roman Krokavec - 2. miesto - 60 m
Alexandra Štempelová - 2. miesto - chôdza na 1000
m
Lucia Ďurišková - 2. miesto - 60 m
Róbert Biž, Milan Smolko, Lukáš Kilik, Tomáš Galovič - 3. miesto - štafeta 60 m
Majstrovstvá stredoslovenského atletického zväzu
mladšieho žiactva a prípraviek
Nina Natália Vavreková – 2. miesto - vrh guľou
Nina Natália Vavreková - 3. miesto - hod kriketovou
loptičkou
Cezpoľný beh – obvodné kolo
družstvo dievčat - 1. miesto
družstvo chlapcov - 2. miesto
družstvo dievčat - 3. miesto
Matej Paluš - 2. miesto
Tamara Molentová - 3. miesto
Basketbal chlapci – okresné kolo
1. miesto

Detský štafetový cezpoľný beh – krajské kolo
3. miesto - Ninka Vavreková, Lucka Ďurišková, Martin Siman, Marián Antal
Detská atletika - 2. kolo - krajské kolo
2. miesto - družstvo A
5. miesto - družstvo B
Jazykový kvet 2018 - školské kolo
1. kategória:
Natália Liptáková - 1. miesto
Hana Holešová - 2. miesto
Eliška Beňušová - 3. miesto
2. kategória:
Daniela Ďurišková - 1. miesto
Sandra Glucknerová - 2. miesto
Adam Palušák - 3. miesto
Dejepisná olympiáda – školské kolo
Kategória F:
Šimon Slivenský - 1. miesto
Nina Natália Vavreková - 2. miesto
Kategória E:
Candelaria Fumero-Diaz - 1. miesto
Ema Kováčová - 2. miesto
Kategória D:
Samuel Novysedlák - 1. miesto
Roman Pavlikovský - 2. miesto
Kategória C:
Kristína Kiselová - 1. miesto
Peter Pipasík - 2. miesto

Je to úplne jasné, že keď nastúpi prvák do našej školy, už je našim žiakom. Aaaale....
Za tých prvých pár mesiacov sa naši najmenší spolužiaci z prvých tried už veľa naučili.
A že je to tak, nás presvedčili na pasovaní prvákov. Ak by náhodou ešte niekto nevedel,
čo to je, tak: Každý prváčik pod vedením svojej pani učiteľky triednej niečo zarecitoval,
zaspieval, zatancoval. Aby to nebolo až také bezbolestné, tak musel prejsť slávnostnou
bránou a popri tom dostal s obrovskou ceruzou privítacie priateľské „pohladenie“. Takže, naši milí prváci, cíťte sa tu v našej škole aspoň tak super, ako my!
						

BLAHOŽELÁME!!!

Päťboj mladšieho žiactva – Majstrovstvá Slovenska
Lucia Ďurišková - 6. miesto

Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo
Kategória 1A:
Eva Candelaria Fumereo Diaz - 1. miesto
Milan Bukóci - 2. miesto
Adam Palušák - 3. miesto
Kategória 1B:
Patrícia Hudecová - 1. miesto
Nikola Kubusová - 2. miesto
Nina Vrancová - 3. miesto
Stolný tenis žiakov ZŠ
družstvo chlapcov - 1. miesto

Basketbal dievčatá – okresné kolo
3. miesto
Bedminton chlapci, dievčatá – obvodné kolo
2. miesto - chlapci
2. miesto – dievčatá
Technická olympiáda – školské kolo
Kategória A
1. miesto - K. Revesz
2. miesto - M. Medvec
3. miesto - D. Kóre
Kategória B
1. miesto - H. Slivenská
2. miesto - D. Slivenská
3. miesto - R. Biž

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry –
školské kolo
Nikola Máliková – 1. miesto
Pavlína Derdáková – 2. miesto
Nina Vrancová – 2. miesto
Nikola Kubusová – 3. miesto
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry –
okresné kolo
Nikola Máliková - 1. miesto
Technická olympiáda - okresné kolo
Helena Slivenská - 1. miesto
Futsal - obvodné kolo
družstvo chlapcov - 4. miesto
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Dominika Humeníková, 7.A

Ples príšer

Hľadáme
My sme MAGIC!!!
talenty

Vieme, že na našej škole je mnoho talentovaných žiakov. Ak o takom výnimočnom
žiakovi viete a chcete, aby sa o ňom dočítali ľudia možno aj v Austrálii :-), áno aj tam
môžu, pretože náš časopis si môžete prečítať aj v elektronickej podobe na stránke našej
školy, tak nám o tom dajte vedieť. Ako? Nuž jednoducho, príďte nám to povedať do našej
redakcie, ktorá sa nachádza v učebni mediálnej výchovy. Dnes vám predstavíme kresbu
Natálie Liptákovej, žiačky 4. A triedy, ktorá nádherne kreslí, predovšetkým mačičky a
vie o nich neskutočne veľa zaujímavostí. Nakreslila nám aj mnoho ďalších nádherných
kresieb, no vyberáme túto nádhernú Micinku. Tešíme sa z každého talentovaného žiaka
a tešíme sa na vaše tipy.
								 Redakcia M7

V októbri sa u nás v škole konal Ples príšer, ktorý organizovali študenti cestovnej kancelárie Gemeration.
Zúčastnili sa ho žiaci prvého stupňa, ktorí boli oblečení
v rôznych maskách. Boli tam vynikajúce gofry a čaj, ktorý všetkým chutil. Samozrejme, nesmieme zabudnúť na
to, že bola vyhlásená súťaž o najkrajšiu masku. Určite sa
zhodneme na tom, že naozaj pekné masky sa teraz dajú
kúpiť aj v obchodoch, ale najkrajšia maska je tá, ktorá
je vyrobená doma, pretože výsledok stojí naozaj za to.
Maska, ktorá bola naozaj až strašidelne krásna a zaujala
porotu sa stala víťaznou. Bol ňou strašiak prebodnutý
vidličkou. Víťazovi gratulujeme a dúfame, že sa zapojíte
aj do ostatných súťaží.
			

Petra Jankóšiková, 5. B

Anjelská záchrana
Som ANJEL,

Platí od: 11.12.2017 – 31.3.2018

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.

Milí naši čitatelia,

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!!!!!!!

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 stále na tomto
mieste 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
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