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Všetkým posielame úsmevy :-)

Pár slov na úvod
Vážení rodičia, kolegovia a milí žiaci,
nachádzame sa v období blížiacich sa najkrajších sviatkov v roku,
Vianoc. Verím, že ich všetci prežijeme v zdraví a v rodinnej pohode. Verím, že pre nás všetkých bude tou pravou hodnotou viac
rodinná pohoda a porozumenie ako materiálne statky. Nachádzame sa v dejinnom období, kedy viac záleží na dnešnom zisku
a bohatstve ako na zajtrajšej budúcnosti našich detí. A práve vianočné sviatky môžu byť pre nás všetkých obdobím, kedy sa nad
našou budúcnosťou môžeme zamyslieť a nájsť hodnoty, ktoré nás
urobia šťastnými.
Rok 2014 bol pre našu školu znovu veľmi významným rokom. V hodnotení INEKO sa
naša škola opakovane dostala na popredné miesto v rebríčku škôl Banskobystrického
kraja. INEKO zostavuje rebríček škôl na základe výsledkov žiakov a na podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu. Z približne230 škôl sa dostalo do hodnotenia okolo 90 a
naša škola obhájila 18. miesto a tým sa zaradila medzi dobré školy v našom kraji. Svedčí
to o tom, že svoju prácu robíme dobre a že naša moderná škola je školou, ktorá sa vie o
svojich žiakov postarať. Máme skvelých učiteľov i vynikajúcich žiakov. Verím tomu, že aj
rok 2015 bude v tejto ťažkej dobe úspešným rokom pre nás a našu školu.
Veselé Vianoce a šťastný nový rok prajem všetkým žiakom, zamestnancom školy, rodičom a všetkým čitateľom Magic7
						

Mgr. Emil Valko, riaditeľ školy

Aj my sa pripájame so želaním
Pozdravujú Vás dve začínajúce redaktorky, ktoré usilovne pracujú na školskom časopise
Magic7. Aj tento školský rok je toho tak veľmi
veľa, čo by sme Vám chceli prostredníctvom nášho časopisu povedať, že niekedy všetko nestíhame. Nie vždy sa nám vydaria
všetky fotografie, nie vždy napíšeme článok bez chýb. Učíme sa robiť rozhovory, kreslíme, upravujeme fotografie... To všetko je totiž práca redaktorov. A vždy je u nás dobrá
nálada. Milí naši čitatelia, aj my by sme Vám všetkým chceli popriať nádherné Vianoce
s tou najlepšou náladou, akú si viete predstaviť , s ľuďmi, ktorých máte radi, s darčekmi,
ktoré Vás milo prekvapia.
					 Vanessa Dančíková, Michaela Galovičová

Deň detí a rodičov už piatykrát
Bolo to úžasné!!!
Len aby nepršalo, len aby nepršalo... To bolo naše najväčšie prianie. Všetci sme už totiž
boli pripravení na svojich stanovištiach a čakali na príchod detí s rodičmi. Jazda na koni,
na štvorkolke, vo fúriku, a mnoho zaujímavých súťaží – skladanie puzzle, hlavolamy,
skákanie na švihadle, preťahovanie lanom – naozaj pestré aktivity. Skoro by sme zabudli
na skákacie atrakcie v našej telocvični, fakt dobre sa na nich bláznilo. Okolo nás sa prechádzal maskot školy, ktorý bol práve v tento deň aj pričinením hlasujúcich pokrstený
na Amoska. Je úžasný!!! Amosko si zavolal ako kamarátov aj Lomidrevo, Miesiželezo a
Valibuka – rozprávkové obrie bábky, ktoré nás zabávali svojím humorom. Neďaleko sa
varil guláš, ktorý bol naozaj perfektný a chutili nám aj gofry z našej jedálne. Nebudeme
klamať, keď povieme, že sme sa nevedeli dočkať tomboly. Stoly boli plné rôznych cien,
ktoré nás veľmi lákali a prvou cenou bol opäť televízor. Počasie sa nám nakoniec trochu
pokazilo, ale my sme odchádzali domov šťastní, pretože sme zažili krásnych pár hodín
v areáli našej školy aj s našimi rodičmi a starými rodičmi.
					
Petra Mladšia, Janka Barnáková, 7.A
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Ako predstavujeme zaujímavú knihu...
Poznáte zabudnuté slovenské rozprávky? Určite áno. Ale takýto názov má aj kniha Adely Banášovej, ktorú sme my, žiaci Základnej školy J. A. Komenského nahovorili ako elektronickú knihu.
A keďže sme si to nechceli nechať len pre seba, delíme sa o tieto zaujímavé príbehy aj s našimi
spolužiakmi. Valaškár, Klebetné Kydy, Bryndzovníci vo vesmíre – to je len pár názvov príbehov z
tejto, pre nás skvelej knihy. Pozvali sme teda našich spolužiakov na posedenie pri knihe a CD Zabudnuté slovenské rozprávky. Prišli aj s pastelkami, výkresmi, plastelínou. Prečo? Pretože sme ich
poprosili, aby nechali pracovať svoju fantáziu a nakreslili,
alebo vymodelovali ako si oni predstavujú bryndzovníkov
– hlavné postavičky tejto knihy. Celý dej knihy sprevádza rozprávačka, Paula Kmecová, ktorá je tiež s nami a je
pripravená čítať. Začíname. Na úvod máme prekvapenie,
v podobe hlasu Adely Banášovej, ktorá sa na nahrávaní
knihy zúčastnila u nás v škole. Počúva sa veľmi dobre...
Pýtame sa, ktorý z príbehov by si chceli vypočuť. Vyhral
Lesný bál. Dávame slovo rozprávačke. Srnka Sally je ako
zlatá rybka, plní nedávno „narodeným“ bryndzovníkom
želania. Naši malí spolužiaci už pomaly začínajú kresliť
postavičky, ktoré sa „vyvedrili z vedra“. Ďalší príbeh, ktorý
chceme počuť - Poľovník je vedúci lesa. Nuž, viete o tom,
že čučoriedkový ker je zvieratko? V rozprávke je to možné.
Či naši poslucháči počúvajú naozaj, a nie len tak jedným
uchom, si hneď aj overíme. Po skončení príbehu sa pýtame.
Možno trochu ťažké otázky, ale sme prekvapení – vedia.
Kto by nechcel vedieť ako si „bryndze“ počínajú vo vesmíre? Stačí povedať. Na úvod štartuje raketa do vesmíru;
a keď zatvoríme oči, sme tam s nimi... Aby to nebolo také jednoduché, chceme vedieť, koho naši
malí hrdinovia, ktorí „nemajú kosti a majú mäkký mozog“, stretnú vo hviezdach. Odpovede znejú
– ufo, iných bryndzovníkov, kozmonautov. Pravda je taká, že na nich natrafila vesmírna polícia.
Všetci sa smejeme, keď počúvame, aké doklady majú predložiť... Čas tak rýchlo letí a rýchlo kmitajú aj prsty detí. Máme pred sebou úžasné postavičky, ktoré síce nie sú z bryndzovej hmoty, ale
dokazujú, že naši tretiaci, druháci sú naozaj veľmi zruční a ich fantázia pracuje naplno. Keď im
potom ukážeme bryndzovníkov v knihe, niektorí sú prekvapení, ako sa veľmi podobajú na ich
dielo. Počúvali, čítali, kreslili by sme ďalej. Náš čas však vypršal, a tak všetkým, ktorí sú zvedaví
na ďalšie príbehy naozaj môžeme len odporúčať vypočuť si celé naše CD alebo si prečítať knihu.
Čakajú stále aj na vás Bibi muchy, Veľké veci ... Ak sme vo vás naštartovali záujem o čítanie, naša
práca mala význam. Veríme, že áno a tešíme sa na ďalšie podobné stretnutie.
Peťka Mladšia, Janka Barnáková, Katka Regendová, Julka Dorčáková, Zuzka Lacovičová, 7.A
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Kto bude super triedou?
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, 8. A, predseda parlamentu
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Nová tvár v zborovni
Učiť prvákov to je zábava. Aspoň tak si to myslíme my, ktorí sedíme už nejaký ten rok v
školských laviciach. Či je to naozaj tak, sme sa opýtali pani učiteľky Katky Potockej. Keď
sme vošli do 1.B, cítili sme sa úžasne. Krásne vyzdobená trieda, príjemná atmosféra. Tak
sme pani učiteľku poprosili, aby nám o sebe niečo prezradila. Tu sú teda jej slová:
„Na ZŠ J. A. Komenského učím od septembra tohto školského roku a som triednou učiteľkou prvákov, konkrétne 1. B. Prvé učiteľské skúsenosti som zbierala na ZŠ I. B. Zocha
v Revúcej, neskôr v Základnej škole v Jelšave. Rok čo rok sa presviedčam o tom, že učiteľské povolanie je tým najkrajším a najpodnetnejším, akým len môže byť. Je však určite
náročné v tom, že tempo tejto práce sa nikdy nespomaľuje a musím byť stále v plnom
nasadení. Mám čo závidieť deťom, ktoré sú čarovné v tom, že ich ,baterky‘ sa dobíjajú
veľmi rýchlo. Snažím sa detičky učiť hrou a veľa ich motivovať, aby to učenie bolo pre
nich zaujímavé. Mám veľkú radosť zo všetkého, čo sa spoločne naučíme.“

Ešte sme sa dozvedeli, že pani učiteľka študovala na Prešovskej univerzite v Prešove,
Pedagogická fakulta, odbor: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených (špeciálna pedagogika), rada robí selfie, tak sme si hneď aj jednu
vyskúšali:-)
			
Katka Regendová, Janka Barnáková, 7.A
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Vieme zabávať škôlkarov
Aj tento školský rok sme pripravili pre škôlkarov a možno našich budúcich spolužiakov pred sv.
Mikulášom prekvapenie. Pozvali sme ich k nám do školy a mali sa na čo tešiť. Čakali sme ich ako
redaktorky v našej jedálni. Všetci sa už pripravovali, tretiačky aj druháčky si ešte precvičovali
tanček, ôsmačky a deviatačky dolaďovali posledné úpravy na stoloch...Už sú tu! „Milé detičky,
milé pani učiteľky – vitajte v našej škole,“ privítala ich pani zástupkyňa Janka Vavreková. Začala
hrať krásna vianočná hudba a rúčky usmievavých a šikovných škôlkarov začali pracovať. Veď kto
by nechcel darček pre mamku, ocka alebo aj pre seba? My sme sa pýtali, ako sa im páči naša škola.
Veľmi!!!
Kde je však Mikuláš? Už je tu aj so svojimi pomocníkmi a odpovedal nám na naše otázky:
Magic 7: Tešíte sa ne deti?
Mikuláš: Áno, veľmi.
M7: Máte pre nich aj cukríky?
M: Áno, pravdaže.
M7: Prišli ste na saniach?
M: Áno. Zaparkoval som pred školou.
M7:Iste ste mali dobré počasie.
M: Áno, sneží už od rána.
M7: Doniesli ste si aj pomocníkov?
M: Doniesol. Troch anjelov a jedného čerta.
M7: Ako sa volajú anjeli?
M: Zuzanjel, Vanesaanjel a Miranjel.
Deti sa s Mikulášom raz-dva skamarátili a veselo mu recitovali, spievali. Fíha, skoro sme zabudli na nášho Amoska, ten bol hviezdou nášho stretnutia a všetci sa s ním chceli fotiť. Nuž, takto sme
strávili krásny mikulášsky čas s najmenšími.
					
Petra Mladšia a Zuzana Lacovičová, 7.A
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Posolstvo minulosti pre súčasnosť pokračuje
Po stopách posolstva
Nevedeli sme sa dočkať, kedy opäť zastane pred našou školou autobus, z ktorého vystúpia nám už
dobre známe usmiate tváre. Tešili sme sa na našich poľských priateľov od mája.
18. októbra 2014 sa začala partnerská návšteva v rámci projektu Comenius s názvom Posolstvo
minulosti pre súčasnosť. Spoločne sme sa zúčastnili koncertu, ktorý bol venovaný pánovi Ondrejovi Herichovi, známemu zberateľovi ľudových piesní. Nedeľa bola pre nás všetkých veľmi zaujímavým dňom. Mesto Rimavská Sobota nás privítalo krásnou jesennou atmosférou. Navštívili sme
Gemersko – malohontské múzeum, v ktorom nám spoločnosť robila veľmi príjemná sprievodkyňa
múzea. Prezreli sme si práce žiakov Strednej umeleckej školy v Banskej Štiavnici a postupne prešli
všetkými expozíciami s unikátnymi zbierkami.
Naše ďalšie kroky viedli za remeslom do Klenovca. Staré domčeky, ľudia žijúci v priateľských
susedských vzťahoch. Všetko okolo nás nasvedčovalo tomu, že si tu vážia odkaz predkov spojený
s remeslom. V starej, no plne zariadenej vyhni,
nás privítal p. Radič – miestny kováč, ktorý sa
už 35 rokov venuje tomuto remeslu. Nasledovali
ukážky práce kováča, výroba podkovy a kutie
železa za horúca. Sledovali sme každý pohyb kováčovej ruky, pevne stískajúcej kladivo. Pochopili sme, ako ťažko si ľudia v minulosti zarábali
na chlieb. No na druhej strane sme nedokázali
pochopiť, aká zručnosť sa skrýva v majstrových
rukách, ako ukuť ružu či sochu Jánošíka. „Ťažké,
no úžasné!“ tak sme zhodnotili našu návštevu v
kováčskej vyhni. Ale to ešte nebol koniec dňa, pretože nás čakal ešte jeden remeselník z Klenovca
– košikár p. Vaňek. Najprv sme sa trochu čudovali, že pre nás nemal pripravený dlhý úvod, hneď
sme sa pustili do práce. Po dvojiciach, trojiciach či po samom sme pod jeho vedením, sme začali
pliesť. A potom nám to došlo, aká trpezlivá a precízna práca sa skrýva v každom upletenom košíku
košikára. Po dvoch hodinách usilovnej práce sme zistili, že ten, kto nemá trpezlivosť, síce košík
vyrobil, ale nič by v ňom neodniesol. Zistili sme, že vedieť nejaké remeslo je skvelá vec. Mali sme
ozaj úspešný deň, veď sme sa naučili, ako jednoducho sa dá vytvoriť niečo hodnotné a hlavne
niečo užitočné. Sme veľmi vďační, že sa v Klenovci našli takí skvelí remeselníci, ktorí nás uviedli
do tajov kováčskeho i košikárskeho umenia.
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V pondelok nás čakalo dopoludňajšie vyučovanie. Bežné vyučovanie u nás
nemá až takú obľubu, no na vyučovanie počas projektu sa tešíme. Vyučujúci sa dozvie čo všetko sme už prežili a my sa môžeme naučiť ako lepšie komunikovať s našimi poľskými priateľmi. Na hodine anglického jazyka sme
si doplnili slovnú zásobu
k jednotlivým aktivitám, ktoré sme už absolvovali alebo k tým, ktoré nás ešte len čakali. Venovali sme sa slovíčkam z oblasti gastronómie, pretože nás popoludní čakalo varenie gemerskej špeciality. Nezabudli sme
však aj na pár slov, s ktorými máme problém v našej materinskej reči. Pre ich vysvetlenie sme
si pomohli ich anglickými ekvivalentmi. Hodina slovenského jazyka sa niesla v znamení historických udalostí uzákonenia spisovnej slovenčiny a ako to všetko úzko súvisí s mestom Revúca a jeho okolím. Na literatúre sme sa oboznámili s tvorbou rozprávkara Pavla Emanuela
Dobšinského a naši poľskí priatelia nám predviedli literárne pásmo, ktoré si pre nás pripravili.
Hodina dejepisu nám pomohla opäť si pripomenúť, že hoci sme z iných národov, iných kultúrnych oblastí, dorozumievame sa iným jazykom, stále patríme do slovanských národov.
Popoludní sme sa spolu s našimi projektovými priateľmi presunuli do školskej kuchynky, ktorá slúži na vyučovanie varenia. Mali sme na pláne uvariť tradičné gemerské guľky. Pre nezainteresovaných tento názov nič neznamená, ale pre nás je to vzácna vec. Gemerské guľky sú špecialitou nášho
regiónu. Tajomstvo receptu sa odovzdáva od starej mamky k mamke a od mamky k dcére. Každá
rodina si počas novoročných sviatkov uvarila toto chutné jedlo a poslala po deťoch pár guliek na
ochutnanie aj do susedstva. A tak sa mnohokrát stalo, že každý, aj ten, čo bol v Revúcej len na návšteve, ochutnal toto tradičné jedlo. Šéfkuchárkou bola pani učiteľka Rošková, ktorá nám o varení a tradíciách nie málo povedala, vysvetlila postup, ukázala ako na to, no i zapriahla do roboty. Guľky sú zo zemiakov a
tak sme ich najprv museli ošúpať, umyť, pokrájať, postrúhať a vypracovať
cesto. Solili sme my. A keď sme si mysleli, že už máme po robote, naša šéfkuchárka nám ich dala gúľať a obaľovať v múke. Upozornila nás, že ich
môžeme robiť aj s dynamitom. To je tak, že sa do vnútra guľky vloží kúsok popraženého mäsa. Nemali sme však trpezlivosť, a tak sme si mäso
zmiešali s celou masou zemiakov. Chceli sme, aby sa ušlo každému a zdalo sa nám to spravodlivé.
Urobili sme viac ako 130 guliek. Počas ich prípravy sme rozmýšľali nad tým, aké ľudové piesne si naši predkovia pri gúľaní spievali. A tak nás napadla pieseň o varení – Jedna druhej
riekla – zaspievali sme si a hneď nám išla práca od ruky. Zistili
sme, že pri takomto varení sa môžeme porozprávať, potešiť a
hlavne veľa sa naučiť. Keď sme ich už všetky dogúľali, chceli
sme si odpočinúť. Ale opäť nám naša šéfkuchárka dala robotu
– čistiť cibuľu, krájať a podusiť na oleji. Pretože gemerské guľky
sa jedia s chutnou cibuľkou. Všetko nám to v našej kuchynke
rozvoniavalo a každý sa už tešil na moment, keď budú guľky
hotové. Konečne nás naša šéfkuchárka zavolala ku stolu. Každý dostal pár gemerských guliek a ochutnával. Boli to „len obyčajné zemiaky s kúskom postrúhanej cibuľky“, no veľmi nám to
chutilo. Opäť sme sa presvedčili, že i v jednoduchosti je krása.
Naši predkovia síce nepoznali vyberanú taliansku kuchyňu, no
predsa vedeli, čo je dobré. Okrem skvelej chuti nám pani šéfkuchárka slávnostne odovzdala recept,
aby sme si mohli guľky urobiť aj doma. Ďakujeme za skvelý nápad na chutné tradičné gemerské guľky.
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Ďalšie dni spoločného projektu boli tiež veľmi zaujímavé. Veď účasť na regionálnom kole recitačnej súťaže „Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas“ je pre deti,
ktoré majú rady rozprávky, veľkým zážitkom. Hneď na začiatok dostali slovo naši
priatelia z Ledzín a predstavili sa v krátkom pásme o svojich rozprávkových postavičkách. Vypočuli sme si recitátorov v 1. kategórii a priznávame, že nás milo
prekvapili. Niektorí mali úžasne krásne rozprávky a zapamätať si také dlhé texty, to chce naozaj perfektnú pamäť. Dedinka Drienčany je miestom pôsobenia nášho slovenského rozprávkara,
zberateľa slovenských ľudových rozprávok. Pri našej ceste k slnečným hodinám sme sa pristavili
pri jeho hrobe, ktorý sa nachádza v blízkosti fary. V „Bludisku“ sme sa vyšantili a opäť dozvedeli
niečo viac o slovenských ľudových rozprávkach. Postavičky z dreva, ktoré tvoria slnečné hodiny
nás vniesli opäť do rozprávok a my sme cítili tú úžasnú atmosféru dávnej doby. Z Drienčan sme odchádzali
rozprávkovo naladení. Keďže my nezaháľame, čakalo
nás opäť pracovné popoludnie. Skúsenosti s varením už
máme, a tak po gemerských guľkách už pre nás boloľ
ahké pripraviť všetko potrebné na ďalšie typicky slovenské jedlo – halušky. A keďže každý sme iný a každý
máme iné chute, tak sme sa rozhodli pre tri varianty
tejto dobroty. Bryndzové, kapustové a aj vajíčkami. V
kuchynke šéfovala naša pani Janka, a s vareškou to ona
naozaj vie. Mňam, všetky halušky boli perfektné! Ďakujeme za skvelé rady pri varení a tajomstvá, ktoré nie je
ochotný prezradiť žiadny šéfkuchár. Čas tak rýchlo letí
a pred nami je posledný spoločný večer pred odchodom
našich poľských kamarátov. Strávili sme ho úžasnými
rozhovormi v rodinách. O poslednom dni sa nám píše
najťažšie, od rána sme mali slzy na krajíčku. Pred nami
boli ešte posledné aktivity v škole, zoznámenie poľských
kamarátov s našimi mladšími spolužiakmi, z ktorých
niektorí prvýkrát počuli poľštinu. Pozdraviť nás prišiel aj maskot našej školy usmiaty Amosko,
ktorý nás svojím úsmevom rozveselil. Napísali sme si ešte zopár krásnych slov na rozlúčku a akoby aj počasie smútilo za našimi spoločne strávenými chvíľami. Veľmi pršalo. Naozaj, najhoršie je
lúčenie, pretože sme len plakali a plakali. A zároveň sa už teraz veľmi tešili na máj, keď my pôjdeme do poľských Ledzín a budeme spoznávať a variť poľské špeciality a spolu prežívať pokračovanie
nášho skvelého priateľstva. Veď posolstvo minulosti pre súčasnosť je stále živé.
Tím projektu Posolstvo minulosti pre súčasnosť
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Z našej tvorby

Prečo nastáva spodobovanie...
Abecedu poznáte. Ale viete aj vybrané slová? Áno? Tak musíte poznať aj obojaké spoluhlásky! A, e, i, o, u, ä, y sú samohlásky, ale aj detektívky. Rovnako ako á, é, í, ó, ú, ý.
Y a ý sa píšu po obojakých spoluhláskach, a tak sú na svete vybrané slová. Možno sa
pýtate, prečo toto spomíname. No, lebo toto je základ. Toto musíte vedieť, ak chcete túto
rozprávku pochopiť. Hoci neviem všetky znelé párové, znelé nepárové a neznelé párové
spoluhlásky naspamäť (možno som napísala ich názvy zle, ale už neviem), dúfam, že
tomu chápete. Takže, poďme k veci. Povedzte si sami pre seba slovo med alebo medveď,
hrad, jež, atď. Jednoducho spodobovanie na konci slov. Slovo hrad je obyčajné slovo.
H r a d. Ale tu sa stal problééém. Písmeno „d“ urobilo zločin. Očiernilo svoju rodinu.
Podplatilo písmeno „t“ a zobralo mu identitu. Zákon ho hľadal. Slovo hradu, hrady,
podhradie. Ále, pozor! Ďalší zločin. Predpona pod. A zase predpona... Vráťme sa späť.
Do prípadu sa zapojili aj samohlásky a dvojhlásky. Zistili, čo sa stalo, no zákony slov
nedovoľovali polepšiť sa. Navždy na to zostala spomienka. A tak boli prezradení všetci.
Rozprávka. Malý článok z novín. Trošku nudné však? Treba do toho viac života. Tri-štyri! Akcia! Tak strih do stredu článku. Dobre, rozkaz bude splnený. Ide písmeno „u“,“ y“,
a „i“ tmavou ulicou Písmenára (hlavné mesto písmen). Mali zimomriavky a celým telom
im prechádzal po chrbte mráz. Nie preto, že im bola zima (veď tam kúrili), ale preto,
lebo jednoducho sa báli. Ísť v noci o desiatej po ulici, no, neboli nebojsovia. Zastali, lebo
zrazu počuli šepot. O čom? Bolo tam písmeno „d“ a počulo cengot peňazí. Cing, ceng.
Cin-cin. Zavolať pánov policajtov? Ani náhodou. Počuli by ich. Zobrať mobil a kameru,
to bude dobrý nápad. Hoci majú kuracie mozgy, detektívka im ide. Dali si mobil na tichý a volali policajtom. Dobrý námet na fantazijný horor na celú noc. Zavolali. Policajti
prišli, zistili ich mená. Pozrite sa na to: „b“ podplácalo“ p, „d“ zase „t“, „ď“ – „ť“, „dz“ –
„c“, „dž“ –„č“, „g“ –„k“, „h“ – „ch“, „v“ dokonca „u“ a „f “, „z“ –„s“ a nakoniec „ž“ – „š“.
Jediná zo spoluhlások – posledná skupina požadovala nehorázne výkupné. Ak chcete
pochopiť všetko spodobovanie, musíte počkať, lebo detektívi oddychujú, majú zaslúžené
voľno na dovolenke. Musí sa to objaviť aj v novinách. Dostali aj peniaze. Tohto hororu
je nateraz koniec, ale ešte som vám niečo zabudla povedať, že si kúpili zvonec, aby tejto
rozprávky mohol byť koniec.
										
Candy Fumero-Diaz, 4. B
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Amosko hľadá talent školy
Školský parlament pri ZŠ J. A. Komenského vyhlasuje súťaž ,,TALENT
ŠKOLY“. Podmienky tejto súťaže upravuje štatút.
Cieľom súťaže je prezentovať a podporiť talentovaných žiakov Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej.
Záujemcovia sa prihlasujú do súťaže do 15. novembra 2014. Prihlášku
bude rozdávať po triedach Amosko a tá bude zverejnená aj na webovej
stránke školy.
Súťažiaci musí byť v čase súťaže žiakom Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej.
Musí mať od 6 – 15 rokov.
Hodnotiace kritériá
Hlavnými kritériami hodnotenia sú nadanie a talent, pričom sa komisia rozhoduje
podľa vlastného uváženia a na odporúčanie prizvaných odborníkov v postupových kolách. Vo finálovom kole komisia, zložená z predstaviteľov študentov, učiteľov, rodičov a
zriaďovateľa, má poradný hlas, rozhodne internetové hlasovanie na stránke školy. Termín finálového kola sa predpokladá na mesiac február – marec.
Proces hodnotenia v postupových kolách bude neverejný, vybraní finalisti budú svoj
talent prezentovať osobne. Konečné výsledky budú tajné až do oficiálneho vyhlásenia.
Komisia
Vyhlasovateľ súťaže zriadi komisiu za účelom spracovania podkladov, vyhlásenia a vyhodnotenia súťaže. V komisii postupového kola budú učitelia Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej, ktorí budú zastupovať jednotlivé zložky – hudobnú, esteticko-výtvarnú, športovú a literárno-dramatickú.
Oznámenie výsledkov súťaže
Oficiálne výsledky budú oznámené na záver finálového kola súťaže, následne budú zverejnené na školskej webovej stránke a oznámené v mestských novinách.
Ceny
Víťaz bude odmenený hlavnou cenou – notebokom. Taktiež všetci finalisti získajú vecné
ceny.
Miesto odovzdania cien
Ocenení študenti slávnostne prevezmú ceny na školskej akadémii, ktorá sa bude konať
v Mestskom dome kultúry v Revúcej.
Do finále postupujú títo súťažiaci: Leonard Gombár, Martina Máliková, Rebeka Rojáková, Martina Raganová, Nina Vavreková, Daniel Sokol, Tomáš Buchta, Lucia Eštvančíková, Roman Pavlikovský, Ján Dacho
Výtvarníci: Sofia Lea Penteková, Šimon Slivenský, Kristína Uličná
Blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za hojnú účasť.
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Školský parlament

George Michael - Last Christmas

Ref : Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, You gave it awa
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special
Ref
Once bitten and twice shy
I keep my distance
but you still catch my eye
Tell me baby do you recognise me?
Well it's been a year, it doesn't surprise me
(Merry Christmas!)
I wrapped it up and sent it
With a note saying "I love you", I meant it
Now I know what a fool I've been
But if you kissed me now
I know you'd fool me again
2x Ref
(Oooh. Oooh My Baby)
A crowded room, friends with tired eyes
I'm hiding from you and your soul of ice
My God I thought you were someone to rely
on
Me? I guess I was a shoulder to cry on
A face on a lover with a fire in his heart
A man undercover but you tore me apart
Oooh Oooh
Now I've found a real love, you'll never fool
me again
2x Ref
A face on a lover with a fire in his heart
(Gave you my heart)
A man undercover but you tore me apart
(Maybe Next year)
I'll give it to someone, I'll give it to someone
special
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Ref: Minuloročné Vianoce som ti dal svoje
srdce
Ale už na druhý deň si ho odhodila
Tento rok, aby som sa uchránil pred slzami,
ho dám niekomu výnimočnému
Ref
Raz spálený a dvakrát toľko plachý
Držím si odstup,
ale stále upútavaš moju pozornosť
Povedz baby, spoznávaš ma ešte vôbec?
No, už je to rok, ani ma to neprekvapuje
(Veselé Vianoce!)
Zabalil som to a odoslal,
s poznámkou, hovoriaci "Milujem ťa", myslel
som to tak
Teraz už viem, aký som to bol hlupák
Ale keby si ma teraz pobozkala,
viem, že by si ma znova pobláznila
2x Ref
(Oooh. Oooh moje baby)
Izba, preplnená priateľmi s unavenými očami
Skrývam sa pred tebou a tvojou ľadovou dušou
Môj Bože, myslel som, že si niekto, na koho sa
môžem spoľahnúť
Ja? Hádam, že som pre teba bol len ramenom,
na ktorom sa môžeš vyplakať
Tvár milého s ohňom v srdci,
tajného muža, ale ty si ma roztrhala na kusy
Oooh Oooh
Teraz som našiel skutočnú lásku, už ma nikdy
nepoblázniš
2x Ref
Tvár milého s ohňom v srdci,
(dal som ti svoje srdce)
tajného muža, ale ty si ma roztrhala na kusy
(možno budúci rok)
Dám srdce niekomu, dám ho niekomu výnimočnému
Zdroj: www.karaoketexty.sk

Naši najúspešnejší
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas Dejepisná olympiáda
1. kategória: Samuel Čellár
2. kategória: Janka Máliková

Olympiáda zo slovenského jazyka
1. miesto: Lenka Trajteľová
2. miesto: Filip Vavrek
3. miesto: Matej Lábaj

Olympiáda z ľudských práv
1. miesto : Filip Vavrek
2. miesto : Matej Lábaj
3. miesto : Lenka Trajteľová

6. ročník
1.miesto: Kristína Kiselová
2.miesto: Nina Vrancová
7. ročník
1.miesto: Kristína Uličná
2.miesto: Matúš Hreňo
8. ročník
1.miesto: Filip Vavrek
2.miesto: Ján Dacho, Lenka Trajteľová
9. ročník
1.miesto: Július Číž
2.miesto: Barbora Smereková

Florbalový turnaj

Olympiáda z anglického jazyka
Kategória 1A :
1. miesto : Petra Mladšia
2. miesto : Michal Holý
3. miesto : Matej Paľaš
Kategória 1B :
1. miesto : Matej Lábaj
2. miesto : Martin Sagan
3. miesto : Július Čiž

Ocenenie patrí nasledovným hráčom 1.
stupňa:
Róbert Biž
Samuel Kuchta
Marek Kekeňák
Nina Bendulová
Martin Siman.

Vinaočný florbalový turnaj žiakov II. stupňa:
1. miesto - Družstvo v zložení: Kristian Barnák, Miroslav Kočiš, Roman Krokavec

Pytagoriáda
3. ročník
1. miesto: Matúš Poprocký
2. miesto: Nina Bendulová, Dávid Hutka
3. miesto: Marko Kilik
4. miesto: Sofia Zatrochová
5. miesto: Alexandra Mešková
4. ročník
1. miesto: Róbert Biž
2. miesto: Simona Balagová
3. miesto: Zdenka Dachová, Ivan Segeďa, Ema
Kováčová
5. ročník
1. miesto: Roman Pavlikovský
6. ročník
1. miest : Nikola Máliková
2. miesto: Martina Kováčiková
7. ročník
1. miesto: Petra Mladšia
8. ročník
1. miesto: Matej Lábaj
2. miesto: Viktória Zatrochová
3. miesto: Lenka Trajteľová
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2. miesto - Družstvo v zložení: Dávid Laciak,
Kristína Kiselová, Jakub Ovšonka
3. miesto - Družstvo v zložení: Denis Fulop,
Vladimír Bugár, Jakub Barták, Adrian Bomba

Všetkým srdečne
blahoželáme!!!

Čaro Vianoc v podaní ZŠ J. A. Komenského
Vianoce sú predo dvermi a s nimi sa už každoročne tešíme na Vianočný jarmok. Atmosféra tohto
jarmoku je neopakovateľná. Stačí sa iba prechádzať a vnímať vône, farby, počúvať koledy. Každý si
nájde niečo, čím poteší seba alebo svojich blízkych. Naši žiaci na jarmoku vystupovali s vianočným programom, ktorému sme s radosťou tlieskali.
„Môj vianočný darček si Ty“ - to je názov krátkeho tanečného vystúpenia, ktoré žiaci 2.B triedy
venovali všetkým, ktorí sa ich prišli povzbudiť.
Viete, aké je pravé kúzlo Vianoc?
Vianoce sú vtedy, keď nikto neplače.
Vianoce nie sú, keď niekto prikáže.
Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime.
Vianoce sú s tými, na ktorých myslíme.
Vianoce sa blížia, tak zabudni na zlosť,
vyobjímaj rodičov a deťom sprav radosť.
Veď oni nechcú darčekov hŕbu,
chcú Teba, tak ostaň a vychutnaj si túto chvíľu.“
Tanec na pieseň od Mariah Carey „Christmas“ v podaní 3.A triedy vyčaril úsmev, zahrial srdce
a roztancoval zmrznuté nôžky. Na záver nášho vystúpenia zaspievali vianočné koledy žiačky 5.
ročníka po vedením p. učiteľa Mikuša.
Súčasťou jarmoku je aj súťaž vo varení kapustnice. Už druhýkrát sa jej zúčastnil aj tím našej školy.
A veľmi úspešne. Veď 3. miesto je skvelou vizitkou pre „kuchárov“ zo ZŠ J.A. Komenského.
PS: Kapustnica bola naozaj skvelá.
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Spokojní diváci a degustátori :-)

Chlievik školy je tu zase...
Verte nám, nedá sa to!!! Aj keby sme ako chceli!!! Tak radi by
sme všetkým triedam dali vizitku Vzorná trieda, ale skúste
sa po šiestej hodine prejsť po budove našej školy. Možno si
deviataci myslia, že sú „pánmi na škole“, ale podľa toho, ako
to v ich triede vyzerá, je to bieda. Takí biední páni. Naozaj.
Veď stále neporiadok okolo koša, v laviciach odpadky, tabuľa nezotretá, stoličky nevyložené. A týždeníci predsa nie sú
sluhovia, aby za každým upratovali. Čo vy na to, deviataci?
Beriete naše slová ako výzvu? Veď by ste mali ísť všetkým
príkladom.
			
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: 1.1.2015 – 31.3.2015

Anjelská záchrana

Redakcia M 7
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9. A

ĎAKUJEME
Vedenie Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej ďakuje všetkým, ktorí sa v takom
hojnom počte zúčastnili na piatom Dní detí a rodičov. Veľmi si vážime Váš záujem o
aktivity organizované našou školou. Veríme, že aj z Vašej strany bolo tých pár hodín
strávených príjemne a aj v školskom roku 2015/2016 sa opäť stretneme na našom tradičnom podujatí. Veľké „ĎAKUJEME“ patrí sponzorom, ktorí sa podieľali na cenách do
tomboly, organizácii a skvelom priebehu toho dňa:
SMZ Jelšava a.s., Mestský úrad Revúca, Útulok Revúca, Slovmag Lubeník, Kvety Iveta, 101 Drogérie, Knihart Revúca, Rekos, Lekáreň Max, Lesy SR Lesný závod Revúca,
Mestské lesy Revúca, Autoškola Kuchta, MOSS s.r.o., Lekáreň Lianela, Reštaurácia u
Jána, Rekos, p. Gallo, p. Profant, p. Hozová, p. Dávid Šestina, p. Durjančík, p. Beňo, p.
Drauzs, p. Budziňáková, p. Oravec, p. Pribolová, p. Monika Haľáková, MUDr. Segeďová,
p. Vladimír Ferdinandy, p. Laššan
				

ZŠ J. A. Komenského v Revúcej

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 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 tento školský časopis urobiť 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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