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Aj my Vám prajeme krásne Vianoce

Pár slov na úvod
Suché lístie opadalo zo stromov a my už máme za sebou pár mesiacov
školských radostí a starostí. Za ten krátky čas sa už urobilo mnoho akcií
a podujatí, no najviac mi asi utkvela v pamäti návšteva z poľských Ledzín. Aj po odchode autobusu mi dlho rezonovala v hlave mäkko znejúca
poľština, umelecký zážitok z akadémie, príjemné stretnutia na pôde školy
či mimo nej. Najlepšie na tom je, že to nekončí a projekt Comenius pokračuje návštevou našich žiakov v Poľsku.
Projekty sú dobrá vec, od tých najjednoduchších, ktoré si žiaci vyrábajú
na vyučovacie hodiny až po tie naj..., ktoré vypracujú naši učitelia. Všetkých nás určite posúvajú niekam dopredu a každý si v nich nájde niečo
pre seba. Najväčším „projektom“ každého žiaka školy od prváčikov až po
deviatakov je jasný, viac či menej úspešne prekorčuľovať cez nástrahy školy a pripraviť sa na život v našej uponáhľanej dobe.
V tomto čase blížiacich sa Vianoc chcem zaželať všetkým žiakom školy, aby zvládli predvianočný
zhon s ľahkosťou a v pohode a vychutnali si samotné vianočné sviatky v radosti a pokoji.
						
							

		

Mgr. Adriana Ružiaková,
zástupkyňa riaditeľa školy

Milí čitatelia nášho Magicu,
sme redaktorky Júlia a Janka a prihovárame sa
vám prostredníctvom nášho obľúbeného časopisu. Máme pred sebou posledných pár dní roku
2013. Ani si to poriadne neuvedomujeme, ako ten
čas letí, veď naozaj nedávno sme začali tento školský rok. V redakcii pracujeme už druhý rok a práca sa nám veľmi páči, no je dosť náročná a my sa
všetko iba učíme. Pre nás je vždy veľmi zaujímavé,
ak máme ísť robiť interview, fotografovať nejakú
zaujímavú akciu, ktorú organizuje naša škola.
Vždy sa veľmi tešíme na návštevu u prvákov, alebo ak k nám zavítajú „škôlkari“. Veľmi sa nám páčil Deň detí a rodičov, veď vidieť toľko spokojných
a usmiatych ľudí spolu je zážitok. A ešte tá fantastická tombola... Návšteva zo susedného Poľska
bola pre nás tiež obohacujúca a mnohí sme našim spolužiakom závideli tých desať dní v spoločnosti kamarátov hovoriacich po poľsky. Je toho teda naozaj veľa, čo sa udialo od septembra, a my
vám to teraz ponúkame pozrieť si v našej M7. No a prajeme nádherné Vianoce a krásne prázdniny.
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Júlia Dorčáková, Janka Barnáková, 6. A

Deň detí a rodičov sa nám opäť vydaril
Začiatok októbra už tradične patrí v ZŠ J. A. Komenského peknej akcii pre deti a rodičov
pod názvom Deň rodičov a detí, ktorá sa tento rok konala už po štvrtýkrát.
Sme veľmi radi, že sa také množstvo rodín rozhodlo stráviť tento voľný deň so svojimi
ratolesťami netradične v škole, pretože je to výborná príležitosť tak trochu sa vyslobodiť
od bežných starostí, ponoriť sa do atmosféry hier a súťaží a tiež možnosť, aby sme sa
lepšie spoznali. Veď jednou z najdôležitejších vecí pre dobré fungovanie školy je práve
kvalitná vzájomná spolupráca medzi rodičmi a pedagógmi a tá môže fungovať jedine na
báze dobrých medziľudských vzťahov. Pre deti sme pripravili bohatý program, v ktorom
si mohli zasúťažiť nielen deti, ale aj rodičia. Skladali hlavolamy, hádali hádanky, preťahovali sa lanom, skladali puzzle...Odmenou za námahu boli pre deti žetóny, ktoré si
vymieňali v našom obchodíku za sladkosti a drobnosti. A veru deti súťažili ako divé a
naše zásoby v obchodíku sme museli niekoľkokrát dopĺňať.
Neskôr prišla na rad zábavná show kúzelníka Talostana, ktorý deťom predviedol parádne kúsky a mega bubliny. Okrem týchto aktivít sa deti vybláznili na skákacích atrakciách,
obdivovali policajné autá a popreháňali sa aj na živých koníkoch. Okrem živých totiž
mali deti možnosť vidieť aj tie ukryté pod kapotou troch pretekárskych áut.
Zlatým klincom bola bohatá tombola, v ktorej si mohli deti vybrať hodnotné ceny. Sme
radi, že hlavnú cenu – televízor Samsung vyhrala naša šiestačka Adrianka.
				
Mgr. Jana Vavreková, zástupkyňa riaditeľa školy

Avicii - Hey Brother

Hey brother
There‘s an endless road to rediscover
Hey sister
Know that water is sweet but blood is thicker
OOOhh if the sky comes falling down,
For you, there‘s nothing in this world I wouldn‘t do
Hey brother
Do you still believe in one another
Hey sister
Do you still believe in love I wonder
OOOhh if the sky comes falling down,
For you, there‘s nothing in this world I wouldn‘t do
What if I‘m far from home ?
Oh brother I will hear you call.
What if I lose it all
Oh sister I will help you back out
OOOhh if the sky comes falling down,
For you, there‘s nothing in this world I wouldn‘t do
Hey brother
There‘s an endless road to rediscover
Hey sister
Do you still believe in love I wonder
OOOhh if the sky comes falling down,
For you, there‘s nothing in this world I wouldn‘t do
What if I‘m far from home ?
Oh brother I will hear you call.
What if I lose it all
Oh sister I will help you back out
OOOhh if the sky comes falling down,
For you, there‘s nothing in this world I wouldn‘t do

Hej, braček
Je tam nekonečná cesta, aby si ju znovu objavil
Hej, sestrička
Vieš, že voda je osviežujúca, ale krv je silnejšia
Oh, a keď nebo začne padať
Nie je nič na tomto svete, čo by som pre vás neurobil
Hej, braček
Stále veríš v niekoho iného?
Hej, sestrička
Stále veríš v lásku? sa divím,
Oh, a keď nebo začne padať
Nie je nič na tomto svete, čo by som pre vás neurobil
Čo keď budem ďaleko od domova?
Oh, braček, budem počuť tvoje volanie
Čo keď to všetko stratím?
Oh, sestrička, pomôžem ti z toho von
Oh, a keď nebo začne padať
Nie je nič na tomto svete, čo by som pre vás neurobil
Hej, braček
Je tam nekonečná cesta, aby si ju znovu objavil
Hej, sestrička
Stále veríš v lásku? sa divím,
Oh, a keď nebo začne padať
Nie je nič na tomto svete, čo by som pre vás neurobil
Čo keď budem ďaleko od domova?
Oh braček, budem počuť tvoje volanie
Čo keď to všetko stratím?
Oh, sestrička, pomôžem ti z toho von
Oh, a keď nebo začne padať
Nie je nič na tomto svete, čo by som pre vás neurobil
Zdroj: Internet
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Deň otvorených dverí
Deň otvorených dverí je vždy pre nás, redaktorov Magic 7 obrovskou príležitosťou
vyskúšať si svoje teoretické vedomosti v praxi. Ako? Pýtame sa, robíme mini-interview.
Teraz sme boli úplne šťastní, pretože sme sa mali možnosť rozprávať s pánom, ktorý
prišiel do našej školy a prezradil nám, že on túto našu školu staval. Pýtali sme sa ho,
ako sa cíti v budove, ktorá vlastne aj vďaka nemu stojí na tomto mieste. Usmial sa na
nás a povedal nám, že je to krásny pocit. A samozrejme, že škola je vynovená, zrekonštruovaná. No ten super pocit mu ostane. Pýtali sme sa aj ďalších, ktorých sme videli
vzorne sedieť počas vyučovacej hodiny, /a predstavte si, absolútne nikto nevyrušoval
:-)/. Mohli by sme to zhrnúť do týchto odpovedí. Vyučovanie sa veľmi páčilo, boli milo
prekvapení šikovnosťou a rýchlosťou, akou žiaci pracujú s interaktívnou tabuľou. Všetci
nám zhodne povedali, že všetky pani učiteľky sú veľmi milé a deti ich majú veľmi rady.
Na otázku, či by chceli teraz chodiť do školy sme počuli odpovede, že „áno“, pretože
máme skvele vybavenú školu, potom že „nie“, pretože sa už naučili dosť za tie roky, čo
študovali. Aj sme sa teda zasmiali, aj sme sa zamysleli nad tým, ako bude vyzerať vyučovanie o desať rokov.
Janka Barnáková, Katka Regendová, 6. A
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Kto bude supertriedou?
Žiacky parlament pri ZŠ J. A. Komenského v Revúcej vyhlasuje súťaž o SUPER TRIEDU!
Podmienky súťaže:
•
Športové súťaže / iba umiestnenie /
•
Hviezdoslavov Kubín / iba umiestnenie /
•
Jazykové súťaže / iba umiestnenie /
•
Matematické súťaž /iba umiestnenie/
•
Súťaž v spracovaní informácií na PC
Zapájanie sa triedy do súťaží: prideľovanie bodov

Umiestnenie

Školské kolo

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoslovenské

1. miesto

10

20

25

40

2. miesto

8

15

20

30

3. miesto

5

10

15

25

4. miesto

-

-

10

20

účasť

-

1

5

15

Do súťaže sa pripočítajú aj body za dochádzku, prospech a prostredie triedy.
Dochádzka: hodnotí sa každý polrok, trieda s najlepšou dochádzkou /na jedného žiaka/
20 bodov, za ňou nasledujúce dve triedy 10 a 5 bodov. Za každú neospravedlnenú hodinu – mínus 0,5 bodu
Prospech: hodnotí sa každý polrok, trieda s najlepším prospechom 20 bodov, za ňou
nasledujúce dve triedy 10 a 5 bodov. Za každého neprospievajúceho žiaka mínus – 1 bod.
Prostredie triedy: hodnotí sa celkový výzor triedy, lavice, stoličky, odpadky, tabuľa,
nástenka. Plný počet bodov 12, za každý nedostatok – mínus 2 body
Hodnotia členovia ŽP a koordinátorka.
Motivácia odmien pre víťazné triedy: Peňažná odmena spolu 100 eur. Víťazná trieda získa 50 eur, trieda na druhom mieste 30 eur a trieda, ktorá sa umiestni na treťom
mieste 20 eur.
					
Filip Vavrek, 7. A, predseda parlamentu
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Nová tvár v zborovni
Takmer každý školský rok do našej školy príde nový učiteľ,
ktorý sa rozhodol, že práve tu a teraz bude učiť práve nás.
Tento školský rok nám svojím úsmevom spríjemňuje deň pani
učiteľka Mgr. Evka Oravcová. My sme sa rozhodli, že tentokrát neurobíme klasické interview, ale položili sme mladej
pani učiteľke jdinú otázku: Ako by ste zhodnotili vaše prvé
mesiace pôsobenia na našej škole?
Mgr. Eva Oravcová: Sedieť v školskej lavici a sedieť za katedrou je rozdiel. Som zvedavý človek, preto som ako žiačka chodila do školy naozaj rada. Ale dnes chodím do školy
ešte radšej. Každy deň učím (to som vždy chcela) a zároveň
sa sama veľa učím. Zvedavé otázky žiakov ma nútia pátrať po
nových vedomostiach. Denne však zisťujem, že byť učiteľkou
neznamená len skúšať a diktovať poznámky. Niekedy je ťažké
správne rozhodnúť, ako vyriešiť všetky situácie v triede.Našťastie mi kolegovia ochotne
radia. Som rada, že prvé skúsenosti učiteľky môžem nazbierať práve tu. V škole veľkej,
modernej ale hlavne plnej dobrých ľudí.
My vám ešte prezdradíme, že pani učiteľka skončila štúdium na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici slovenský jazyk a litaratúru v kombinácií s dejepisom. My jej prajeme
veľa usilovných a dobrých žiakov, ktorí budú na jej prácu spomínať s radosťou.
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Peťka Mladšia, Janka Barnáková, 6. A

Chceme veľa čítať
„Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať
sa hlupákom.“ Tieto múdre slová vyslovil Ján Amos Komenský a my, keďže sme školou,
ktorá nesie jeho meno, by sme sa mohli nechať ním inšpirovať. A už sme sa aj začali. Naši
slovenčinári nám pripravili prekvapenie v čitárni. Pani Táňa Kršková nás privítala ako
vždy, s úsmevom, a my, ktorí pravidelne navštevujeme jej kníhkupectvo sme vedeli, že aj
teraz sa máme na čo tešiť. Knihy, ktoré ešte voňali tou známou vôňou, keď prídu práve
z tlačiarne, to nedokáže urobiť ani najdokonalejší počítač. Sedíme teda v čitárni, kde tak
radi chodíme, a počúvame, obzeráme. Od leporela až po román – tak by sa dal stručne
zhrnúť sumár kníh, ktoré nám pani Táňa predstavila. Na pomoc si zavolala Paulu Kmecovú, našu úspešnú recitátorku, ktorá už má za sebou nejedno víťazstvo v prednese prózy. Počúvala by som ju večnosť. Aj naši mladší spolužiaci počúvali a počúvali. Myslím, že
tituly ako Rozprávky do tmy, Plyšový medvedík, Hlbokomorské rozprávky patria medzi
veľmi hodnotné knihy. Napríklad Rozprávky do tmy ilustrovali zrakovopostihnuté deti.
To je sila. Starších žiakov zasa nadchla kniha Môj nevlastný brat a poviedky Skejťácke
tenisky. Určite by si každý vybral, ak by len trochu chcel.
Nám, deviatakom stále prízvukujú „čítanie s porozumením“. Je to pravda. Kto nevie čítať
s porozumením, nevie poriadne prečítať ani zadanie úlohy v teste, návod na použitie,
napr. nejakého prístroja. Ja som tiež donedávna čítala málo. Ale posledný rok som tomu
úplne prepadla. A je to fantastické. Začítať sa do príbehu, v ktorom sa možno práve
nájdete aj vy. Takže na záver už len jedna rada - ČÍTAJTE. Ešte aby som nezabudla
- pani Táňa, ĎAKUJEME.
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Lucia Balagová, 9. A
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Posolstvo minulosti pre súčasnosť je úžasné
Po dlhým mesiacoch očakávania konečne prišiel
deň, keď pred našou školou zastal autobus, z ktorého vystúpili naši poľskí priatelia. Začalo sa krásnych
desať dní, NON STOP programu. Po úvodných lekciách slovenčiny a poľštiny (predsa sme len niečo
zabudli od minulej návštevy), sme sa sformovali do
skupín podľa nášho talentu, ktorý je nesporne v každom v nás. Spev, tanec, hudba, moderovanie, tvorba loga projektu, príprava spevníka – to sú aktivity,
s ktorými sme sa zaoberali s nadšením. V sobotu
sme pripravili našim kamarátom prekvapenie v podobe účasti na Dni detí a rodičov.
Na jednom z mnohých stanovíšť sa mohli všetci účastníci tejto akcie porozprávať s učiteľmi aj žiakmi z Ledzín a dozvedieť sa mnoho zaujímavého o škole, ako aj o baníckom
meste Ledziny. Nedeľa je deň oddychu, pre nás to bol pracovný oddych, keď sme sa v
rytmických tónoch nádherných skladieb naučili tancovať, spievať. Na diskotéke v škole
sme sa lepšie spoznali, veď kto by nerád tancoval a zabával sa? Aby sme nevyšli z cviku
a nezabudli sa učiť, doobedňajšie hodiny v pondelok a utorok sme strávili na hodinách
slovenského jazyka, angličtiny, dejepisu, ale aj matematiky. Jazykové bariéry sa aj vďaka
týmto, po poľsky lekcjiam, búrali a my sme stále viac mysleli na náš koncert – „Hudba
nás spája“, ktorý sa blížil. Každé popoludnie sme venovali nácviku jednotlivých čísel.
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Streda bola výnimkou, keď sme navštívili skanzen vo Vlkolinci, kde sme mnohí z nás po prvýkrát videli, ako sa tkajú koberce, ale aj mnoho krásnych výtvorov rúk našich predkov. Mnohí z nás si aj povzdychli nad toľkou trpezlivosťou a úžasnou
zručnosťou. Cestou sme obdivovali nádherný pohľad na Vysoké Tatry a boli sme aj
očarení Liptovskou Marou. Celodenný výlet sa podaril na sto percent. Ďalší deň nás
čakala opäť práca. Navštívili sme múzeum v neďalekej Jelšave. Sprevádzala nás tajomná biela pani, ktorá na záver vyskúšala naše nové vedomosti. Pred nami boli posledné chvíle na docvičenie krokov, doladenie tónov na piatkovú slávnostnú akadémiu.
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PIATOK. Presúvame sa do MsKS a priestorovo skúšame. Nasleduje generálka, na ktorú
sme pozvali žiakov druhého stupňa Základnej školy J. A. Komenského. Potlesk nás presvedčil o tom, že naše úsilie nebolo máme. Koncert „Hudba
nás spája“ mal takýto priebeh. Začiatok našej malej slávnosti
sme spojili so skladbou francúzskej šansonierky Edith Piaf,
ktorú krásne interpretovala Julka Molentová, a tiež vlastnou
básňou s názvom Duša od Zuzky Lacovičovej. Celú slávnosť moderovali Dominika Ovšonková v anglickom jazyku, Filip Vavrek v slovenčine a Marta Podolska v poľštine.
V ďalšom pásme sa telá mnohých napájali na rytmy latinsko-amerického tanca v podaní Natálky Chomčovej a Tomáška Buchtu. Po energickom tanci sme dopriali všetkým krátky oddych – zaznela slovenská ľudová
pieseň s názvom Zaleť sokol, ktorú zahrala Zuzka Lacovičová na husliach, v doprovode klavíra pani učiteľky Aničky Joachímovej. Romanka Poprocká nás opäť
rozohnila Blším kankánom. Nasledovala hra malého orchestra: Julia Szczotka na
priečnej flaute, Karolina Czarnynoga a Maria Ferdyniok na husliach so skladbou
Sciernisko – Golec v Orkiestra, ktorú zaspievala Pavlina Hermyt s Mariou Ferdyniok. Aj nasledujúce hudobné čísla odkryli krásu dômyselne pospájaných melódií,
a to Blue cafe, teda Czas nie bendzie na nas czekal, ktoré zaspievala Maria Ferdyniok
a skladba Yanna Tiersena Comptine d´Un Autre Été, ktorú zahrala Paula Kmecová.
Hudba sa spája s rytmom, melódiou a zvláštnymi čiernymi vecami, ktoré si ľudia nazvali notičky. Zmysel pre dokonalý rytmus sme sa pokúsili dosiahnúť v piesni Rock
Around the Clock. Zvoľnili sme a veríme, že divákov potešili akordy skladby Condor
El Passa zahranej na gitare Erika Straku a Rock´n´roll pre Beethovena z filmu Šakalí
léta interpretovanej Natálkou Málikovou. Potom sme sa mohli zahĺbiť do tónov poľskej
ľudovej piesne v prevedení medzinárodného (poľsko-slovenského) tria – Karolina Czarnynoga, Maria Ferdyniok a Janko Dacho. Celé pásmo uzavrela hrou na flaute Nikolka
Máliková so skladbou Guya Bergerona Please stay... Posledné pásmo a jeho jednotlivé
hudobné čísla len potvrdilo to, že nielen naše kultúry, ale aj naše charaktery sú veľmi
blízke, že sa navzájom dokážeme rešpektovať, jeden druhého obohatiť, zdieľať hodnotné
a krásne, a najmä odovzdávať si to navzájom. Po skladbe Nothing Else Matters zahranej Julkom Čížom na gitare, nasledoval Belgický párový tanec, pieseň Dni, ktorych nie
znamy – interpretované medzinárodným (poľsko-slovenským) triom: Julia Szczotka,
Karolina Czarnynoga, Anička Joachímová,
podobne ako slovenská ľudová pieseň A
pod hájom, zaspievaná Viki Zatrochovou
s Lenkou Trajteľovou, Buli by ma zabili,
zaspievaná Jankom Dachom. Medzi piesňami doprevádzanými medzinárodným
triom sme si pozreli poľský národný tanec
Trojak, ktorý zatancovali poľskí aj slovenskí žiaci. Záverečnou piesňou našej akadémie bola spoločne zaspievaná pieseň Kým
vieš snívať, v ktorej sa ukrýva aj posolstvo
celého projektu, teda našej spolupráce.
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Veľmi pekne by sme sa chceli poďakovať organizátorom tohto projektu
a rodičom, ktorí svoje domovy otvorili našim poľským priateľom a všetkým, ktorí nám pomohli jednotlivé aktivity zrealizovať a vytvoriť neopakovateľnú atmosféru, na ktorú určite nikdy nezabudneme. Veríme, že sa
opäť budeme mať možnosť stretnúť s našimi Poliakmi, aby sme sa pokúsili neprerušiť niť
nášho priateľstva. Po takto naozaj nabitom programe sme sa už tešili na oddychový večer.
Pred nami boli posledné dva dni spoločných aktivít. Sobota a nedeľa sa niesli v duchu
rozlúčky. Určite nezabudneme na pútavé rozprávanie pána Gigaca v Šumiaci v Múzeu
zvoncov a príjemný oddych u pani Lacovičovej v ich úžasnej drevenici. Bez posedenia pri
ohníku a hry na gitare by to ani nebolo mysliteľné a hoci už nám neostal čas na rozlúčkovú diskotéku, rozlúčka bola dôstojná. Keď sme sa zobúdzali do nedeľného rána, nechcelo
sa nám veriť, že je koniec. Koniec komunikácie kombinovanej slovensko-poľsko-anglicky, že musíme opäť čakať niekoľko dlhých mesiacov do mája, kým uvidíme týchto našich
staro-nových kamarátov. V záverečnej ankete sme úprimne napísali o všetkom, čo bolo
pre nás prínosom, o našich pocitoch, postrehoch a dovolili sme poznamenať aj to, čo by
sa mohlo do budúcna urobiť trochu inak. Len máloktoré oko ostalo suché, keď nastal čas
lúčenia. Poliaci sa s nami rozlúčili spoločným MY SME TU DOMA a to hovorí za všetko...
				

Tím projektu Posolstvo minulosti pre súčasnosť
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Naši najúspešnejší
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – školské kolo:
1. kategória: Nina Vavreková
2. kategória: Pavlína Derdáková
Regionálna kolo:
1. miesto: Pavlína Derdáková

Bl
ah
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Olympiáda zo slovenského jazyka – okresné kolo:
1. miesto: Slávka Vrbjarová
Dejepisná olympiáda – školské kolo:
6. ročník: 1. miesto: Kristína Uličná
2. miesto: Zuzana Lacovičová
7. ročník: 1. miesto: Matej Lábaj
2. miesto: Lenka Trajteľová
8. ročník: 1. miesto: Andrea Uličná
2. miesto: Júlia Molentová
9. ročník: 1. miesto: Marián Andrášik
2. miesto: Zuzana Derdáková
Pytagoriáda:
3. ročník:
1. miesto: E. Kováčová
2. miesto: I. Segeďa
3. miesto: R. Biž
4.ročník:
1. miesto: R. Pavlikovský
2. miesto: I. Korenová
3. miesto: V. Tardová
5. ročník:
1. miesto: Peter Pipasík
6. ročník:
1. miesto: I. Urbaníková
2. miesto: P. Mladšia
3. miesto: M. Hollý
7. ročník:
1. miesto: V. Zatrochová
2. miesto: L. Trajteľová
8. ročník:
1. miesto: A. Uličná

!

Olympiáda zo slovenského jazyka – školské kolo:
1. miesto: Slávka Vrbjarová
2. miesto: Andrea Uličná
3. miesto: Zuzana Derdáková

Olympiáda z anglického jazyka:
1. kategória: 1. miesto: Lenka Trajteľová
2. miesto: Matej Lábaj
3. miesto: Viktória Zatrochová
2. kategória: 1. miesto: Július Číž
2. miesto: Slávka Vrbjarová
3. miesto: Dominika Ovšonková
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Škôlkari na návšteve
Naši deviataci si zaspomínali na „staré dobré časy“. Na aké? No predsa na tie, keď ešte
oni boli škôlkarmi. Začiatkom decembra do našej školy zavítali žiaci z revúckych materských škôl a mali možnosť pozrieť si, ako to vyzerá v škole pre starších ako sú oni.
Bolo to veľmi zaujímavé, ako sa naši starší spolužiaci venujú týmto maličkým detičkám.
Mnohí mali medzi nimi súrodencov, alebo známych. Čo si pre nich pripravili? Škôlkari
mali možnosť riešiť rôzne úlohy na tabuli, pracovali s interaktívnou tabuľou, zaspievali
a zatancovali si s nami. V rámci tvorivých dielní si vyrobili malú vianočnú dekoráciu.
Žiaci deviateho ročníka si pre nich pripravili pekné mikulášske vystúpenie a predškoláci
Mikulášovi ukázali, že vedia pekne spievať aj recitovať.
V škole sa im veľmi páčilo. Už teraz sa tešia na september 2014.
				

Júlia Dorčáková, Katka Regendová, 6. A
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Z našej tvorby

Bezmenná
Nebesky modré oči hľadia
No nič nevidia a ani neuvidia
Sú nevinné, plné neistoty
Neskúsili ešte svet
A predsa vinné, plné vášne,
Že spôsobili toľko skazy
S láskou hľadievali
S radosťou sa smiali,
V daždi naháňali
No nepriateľ ich aj tak našiel,
Dostal sa im pod kožu
Z vnútra ich postupne ničil.
Z nevinnosti neostalo nič.

Chvíľu nikto neprichádza
Chvíľu nikto neodchádza
Čas sa zastavil
Vietor sa nehýbe
Slnko nehreje
Dážď nepadá
V momente všetko pohne sa
Rýchlo uteká
Vietor sa preháňa pomedzi stromy
Slnko spaľuje trávu
Dážď uhládza stopy
Slávka Vrbjarová, 9.A
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Chlievik školy je tu zase...
Minule sme rozmýšľali, či náhodou aj nezrušíme túto našu
„ozdobu“. Myslíme tým tento chlievik, ktorý vôbec nie je
pre nás dobrou vizitkou. Verte, že radšej by sme písali len o
vzorne uprataných triedach, o vkusnej a aktuálnej výzdobe
tried a o žiakoch, ktorí si vážia našu školu. Ale nejde to. Je
to pre nás hrozný pohľad do tried a na chodby, keď chodíme s naším zápisnikom a bodujeme. Najhoršie to vyzerá,
ak sme na obed mali aj nejaké ovocie alebo jogurt. Vtedy si
pripadáme totálne ako v chlieve. Dnes nám to vyšlo tak, že
absolútnym chlievikom sa stáva 6. B
							
			
Redakcia M 7
			

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. 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: 1.1.2014 – 31.3.2014

Anjelská záchrana

Redakcia M 7
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6. B

Milí naši čitatelia,

hoci už je december, náš časopis je ešte v jesenno-zimnom šate. Trochu nám to trvalo,
kým sme sa naučili písať rozhovory, upravovať fotografie a všetky tie veci okolo práce
dobrého mladého novinára.
Práve preto potrebujeme aj vašu pomoc. Prosíme vás, aby ste nám posielali na našu mailovú adresu vaše tipy. Naša mailová adresa je: magic7revuca@gmail.com.
Uvítame každý nápad, ktorý urobí náš časopis aj pre vás 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!!!!!!!

magic 7

vydáva OKC IMA pri ZŠ J. A. Komenského, Revúca, náklad 400 kusov

Šéfredaktor: Petra Mladšia, Zástupca šéfredaktora: Janka Barnáková, Redaktori: Katka Regendová, Zuzka Lacovičová, Julka Dorčáková, Marek Majling, Andrea Bábášová, Miriam Jadallahová
Pod vedením: Mgr. Viery Suchej
Adresa redakcie: ZŠ J. A. Komenského, Komenského 7, Revúca, e-mail: magic7revuca@gmail.com

20

