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Zabavili sme sa všetci!
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Z obsahu...

Bezstarostné dva me-
siace prázdnin, plné 
detských hier a det-
ských táborov, rodinné 
dovolenky pri mori, či 
v horách, neopakova-
teľné dni so starými ro-
dičmi a mnohé ďalšie 

aktivity, prešli slastne už do spomienok. 
Na bránu školy zaklopal nový školský 
rok, v ktorom vítam hlavne našich prvá-
čikov. Škola sa bude snažiť uspokojiť vaše 
túžby po vedomostiach a dá vám priestor 
rozvíjať záujmy a talent v tradičných, no-
vootvorených záujmových krúžkoch. 
Čakajú vás koncerty, kultúrne poduja-
tia, olympiády, súťaže, kurzy a množstvo 
iných podujatí, na ktoré sa tešíte a majú 
tradíciu. Prváčikov a piatakov už v tom-
to školskom roku čakajú zmeny. Prijatím 
nového školského zákona sa škole dáva 
možnosť popri základných predmetoch 
rozšíriť voliteľné predmety, aby naplnili 
hlavné ciele školy - jazyk a komuniká-
ciu, matematiku, prácu s informáciami, 
prírodu, spoločnosť, svet práce, umenie, 
šport. Pracovali sme na vytvorení vlast-
ného vzdelávacieho programu a verím, 
že sa nám podarilo vypracovať ho tak, 
aby učenie bolo pre vás nové, hravé,  zau-
jímavé a plné objavov. Prajem vám veľmi 
veľa zdravia, šťastia, usilovnosti, zdra-
vej ctižiadosti a tolerancie. Navzájom si 
prajme krásny, úspechmi popretkávaný 
a splnením túžob a očakávaní naplnený 
školský rok 2008/2009. 

Mgr. Ivan Smerek
riaditeľ školy  
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Boli sme s rodinou v Štúrove. Išli sme tam  na výlet. Boli sme ubytovaní v hoteli. A len 
čo sme prišli, tak môj brat zbadal niečo zaujímavé. V meste boli  velikánske trhy. Môjho 
brata to ťahalo nakupovať, a ja by som už najradšej plával. No dohodli sme sa, že ideme 
našej mamke niečo kúpiť. Kúpili  sme jej s bračekom veľké drevené srdce. Bolo tam vyte-
sané Katka. Mamka sa veľmi potešila. Všetci sme sa vybrali na kúpalisko. Cestou do ba-
zéna sa stala veľmi nepríjemná vec. Môj brat  sa potkol a spadol. Brat ostal sedieť, ja som 
rýchlo utekal k mojim rodičom, povedať, čo sa stalo. A bác, museli sme  ísť ranu ošet-
riť. V hoteli nás čakal ošetrovateľ. Ranu mu zaviazal. No a predstavte si, že sa nemohol 
kúpať.  Ja  som išiel  sám do bazéna. Ale bez bračeka to bola nuda. Stále som otravoval, 
aby to skúsil, veď ho rana až tak veľmi nebolela. Ľubko sa rozhodol – TAK JA IDEM!!! 
Veľmi som sa tešil, že sme vo vode spolu. Mám som totiž jeden plán. Chcel som, aby ma 
naučil skákať rybičku. Tak sa rozhodol, že ma to naučí, ale až na druhý deň. Nevedel som 
sa dočkať rána. Veľmi som chcel vedieť skákať do vody tak, ako môj brácho. Na kúpalisku 
na druhý deň bolo veselo. Bolo nádherné počasie, voda bola fantastická. A tak sme išli 
na to. Trochu mi to trvalo, kým som sa odvážil na prvý skok, ale potom to už bola super 
zábava. Som veľmi rád, že mám takého brata, ktorý je pre mňa ozajstným kamarátom, a 
že si s nim tak dobre rozumiem. Moje prázdniny boli  SKVELÉ.

Jožko Bodor,  4. B

str. 8 - Spievali sme na koncerte

Zdravím všetkých čitateľov

Po dvoch mesiacoch prázdnin sme sa opäť stretli a zasadli do škol-
ských lavíc. Nie každému sa do školy chcelo, ale aj vedomosti sa 
musia niekde nabrať. Ako každý rok, tak aj tento sme privítali v škole 
nových prváčikov a na konci roka sa rozlúčime s deviatakmi, teda aj 
so mnou. Niekto sa na strednú školu teší, niekto nie. Ja patrím medzi 
tých, ktorí by radšej zostali celý život na „základke“. Je tu výborný ko-
lektív a výborní učitelia, bez ktorých by sme boli asi poriadne sprostí. 
Takže tu nebudem ďakovať všetkým osobitne, len poviem jedno veľké 
ĎAKUJEM všetkým učiteľom, kuchárkam, upratovačkám a v neposlednom rade páno-
vi riaditeľovi a zástupcom školy. V marci nás čaká veľké skúšanie - MONITOR, ktoré 
rozhodne o našom ďalšom živote. A po tomto veľkom skúšaní sa už pomaly rozlúčime 
so školským kolektívom, ktorý mi bude strašne chýbať, ale spomienky zo školy ostanú 
na celý život. Určite si každý z nás o pár rokov spomenie na spolužiakov, učiteľov a 
iných. Na koniec by som chcel poďakovať učiteľom, ale aj iným za vedomosti, ktoré mi 
odovzdali a ešte aj odovzdajú. ĎAKUJEM.

Moje naj prázdniny

str. 9 - 11  - Predstavujeme na           
      šich najmenších

str. 12 - Nová tvár v zborovni

str. 13 - Beseda so spisovateľom

str. 13 - Pasovanie prvákov

str. 17 - Zabavte sa s nami

str. 18 - Deň otvorených dverí

str. 19 - Kto je teraz v chlieviku?

str. 19 - Dlho očakávaný anjel

str. 14 - 15 - Na výlete v 
                      Bratislave a Viedni

str. 16 - Vždy aktuálna téma

Miro Lukačovič 9.B

   Spomienka na prázdniny   Pár slov na úvod

Vitajte v škole
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Hey Hey You You 
I don‘t like your girlfriend 
No way No way 
I think you need a new one 
Hey Hey You You 
I could be your girlfriend 
Hey Hey You You 
I know that you like me 
No way No way 
No, it‘s not a secret 
Hey Hey You You 
I want to be your girlfriend

You‘re so fine I want you mine You‘re so delicious 
I think about you all the time You‘re so addictive 
Don‘t you know What I can do To make you feel alright 
Don‘t pretend I think you know I‘m damn precious 
And hell Yeah I‘m the mother fu**ing princess 
I can tell you like me too And you know I‘m right 

She‘s like so whatever You can do so much better 
I think we should get together now 
Well that‘s what everyone‘s talking about 

Hey Hey You You 
I don‘t like your girlfriend 
No way No way 
I think you need a new one 
Hey Hey You You 
I could be your girlfriend 
Hey Hey You You 
I know that you like me 
No way No way 
No, it‘s not a secret 
Hey Hey You You 
I want to be your girlfriend 

I can see the way I see the way you look at me 
And even when you look away I know you think of me 
I know you talk about me all the time Again and again 
So come over here and tell me what I wanna hear 
Better, yeah, make your girlfriend disappear 
I don‘t wanna hear you say her name ever again  

In a second you‘ll be wrapped around my finger 
‚Cause I can, cause I can do it better 
There‘s no other, so when‘s it gonna sink in 
She‘s so stupid, what the hell were you thinking? 

                    

                            
 

                  
 Hej hej, ty ty
 nemám rada tvoju frajerku
nie je žiadna iná cesta, nie je iná cesta
a myslím, že potrebuješ nejakú novú...
Hej hej, ty ty
Ja by som mohla byť tvojou frajerkou.
He hej , Ty ty
Viem že ma máš rád.
nie je žiadna iná cesta, nie je iná cesta
nie je to tajomstvo.
Hej hej, ty ty
Chcem byť tvoja frajerka!

Si si strašne fajn, chcem aby si bol môj,
Si taký chutný, stále na teba myslím...
Jsi návykový... Nevieš čo by som mala robiť,
aby si sa cítil dobre...Nepredstieraj, dobre viem že som prekliatie. 
Dopekla, yeah, som sk*rvená prinezná...
Môžem ti povedať ako ty mne vieš že som v pohode.

Ona má rada hocičo
Ty to můžeš spraviť oveľa lepšie
Myslím že už teraz môžeme byť spolu to 
je to, o čom hovoria všetci...

Hej hej, ty ty
nemám rada tvoju frajerku
nie je žiadna iná cesta, nie je iná cesta
a myslím, že potrebuješ nejakú novú...
Hej hej, ty ty
Ja by som mohla byť tvojou frajerkou.
He hej , Ty ty
Viem že mam máš rád.
nie je žiadna iná cesta, nie je iná cesta
nie je to tajomstvo.
Hej hej, ty ty
Chcem byť tvoja frajerka!

Môžem vidieť cestu, sleduj tú cestu, pozeraj na mňa,
a keď na mňa nepozeráš, viem, že na mňa myslíš...
Viem, že o mne stále hovoríš. Znova a znova.
Tak poď sem a povedz mi to, čo chcem počuť.
lepšie spravíš, keď sa teraz rozídeš so svojou frajerkou
Nechcem počuť, jej meno z tvojich úst. Nikdy viac!

Druhýkrát mi budeš zobať z dlane
Pretože ja viem, viem to spraviť lepšie
Toho nie je iné, keď sa ide utopiť...
Ona je sprostá ako tágo, tak prečo na ňu myslíš?

Padajú  listy

Spadol lístok z javora
a spadol nám  do dvora.
Tento rok je jeseň bohatá,
preto má listy zo zlata
 
Listy si zbierame
do vzduchu  hádžeme,
oni si tancujú
a na zem  padajú.

Padajú, padajú
nad zemou sa zvíjajú.
Jeseň pani listnatá,
sfarbila celý svet,
a pri  našom dome
sa zjavil rozprávkový
svet. 

Vikina  Valašteková
5.C

     Inšpirovaní jeseňou.

Pani Jeseň

Jedného dňa, keď som
vkročila do našej školy,
zarazila som sa.
Zbadala som elegantnú 
postavu.
Hneď, na prvý pohľad som si
povedala: Tak toto je 
PANI JESEŇ.
Jej kostým je typickej
jesennej farby, na hlave 
klobúk, ako správna dáma.
Zaujímavo nalíčená tvár.
Nesmú chýbať módne 
doplnky - náhrdelník,
opasok, kabelka.
Pani JESEŇ, si naozaj  očarujúca!

Miška Štullerová, 5.A

  Vieme, čo počúvame
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hrať hodnotné ceny. Keď v tombole pomaly, ale isto 
dochádzali ceny, tento krásny deň sa už nezvratne 
blížil ku koncu. Všetky deti odchádzali zo ško-
ly s úsmevom na tvári a tešili sa na 2. ročník tejto 
úžasnej akcie. 

A na koniec už sľubované interview z „miesta 
činu“:

Magic7: Ako sa vám páči na takomto po-
dujatí?
Babka: Veľmi sa mi páči, čo pre deti škola 
urobila.
M7: Páčia sa vám súťaže, ktoré sú pre deti 
pripravené?   
B: Áno, veľmi sa mi páčia takéto akcie.
M7: Chceli by ste, aby sa takéto akcie ro-
bievali aj viac krát do roka?
B: Samozrejme, bola by som veľmi rada.
M7: Máte nejaké pripomienky na túto 
akciu?
B: Ani nie.

Na koniec sme sa všetkých pýtali, ako 
sa im táto akcia páči a všetci s radosťou 
odpovedali, že veľmi.

Miro Lukačovič 9.B

Deň detí a rodičov

Po upršanom týždni prišiel víkend a všetky deti sa už tešili na sobotňajšie dopo-
ludnie. Celý týždeň sme sa obávali, že bude aj v sobotu pršať, ale našťastie sa tak 
nestalo. Akcia sa začala masovým nahrnu-
tím rodičov a detí na školský dvor. Na 
deti čakali pripravení učitelia v pries-
toroch školy, ale aj na území školy - na 
dvoroch. Pre deti bolo pripravených veľa 
akcií a atrakcií, takže si mohli užiť svoj 
deň s rodičmi naplno. Pri telocvični stáli 
pripravení hasiči a po- licajti, ktorí pred-
vádzali náplň svojho povolania deťom. 
Neďaleko hasičov boli kone, na ktorých 
sa mohli zviesť deti, ktoré mali záujem 
a nebáli sa. Na opa- čnej strane školy, 
teda na malom dvore už bola pripra-
vená pre deti asi na- jo čakávane jš ia 
atrakcia - ,,skákačka.“ Na tejto atrakcii 
sa deti určite najviac vyšantili a o tom 
svedčia aj ich odpove- de na naše otázky. 
Okrem detí sme robi- li aj rozhovory na 
rôznych stanovištiach s rôznymi ľuďmi. 
Niektorým deťom ro- bili doprovod 
okrem rodičov aj starí 
rodičia, ktorí boli veľ-
mi nadšení zo svojich 
vnúčat a z tejto akcie. 
Na rodičov a deti boli 
pripravené rôzne úlo-
hy, ktoré  mali splniť. 
Po splnení úloh dosta-
lo každé dieťa spravod-
livo darček. Po ,,miku-
lášskom“ rozdávaní 
darčekov prišiel na rad 
chutný guláš, ktorý 
uvarili naše zlaté pani 
kuchárky. Po napapaní 
prišla na rad tombola. 
Tombola stála 10 SK 
a každý kto si zakúpil 
lístok mal možnosť vy-

Zablúdil k nám motýľ???

Pripravení k behu v nohaviciach.

Učíme sa vyrábať vázy z hliny.

Kam to dofúkneme???

     Deň detí a rodičov      Deň detí a rodičov
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Čo je veľa, to je veľa!

    Koncert na jedničku

Naši prváčikovia
„Byť prvákom je super!“ „Ja by som radšej ešte bola v škôlke...“ „A ja by som už chcel 
byť druhák, druhákom je lepšie!“ „Ja mám v triede veľa nových kámošiek, páči sa mi 
tu.“...... To je len pár názorov, ktoré sme si zapamätali, keď sme rozprávali s našimi 
prváčikmi, keď sme ich stretli na chodbách našej školy v prvých mesiacoch tohto škol-
ského roku. Vrátilo nás to v myšlienkach o pár rokov dozadu, keď sme aj my s veľkou 
kyticou kvetov v ruke kráčali 1. septembra do školy. Pri pohľade na tie milé detičky nás 
napadlo, že im pripravíme malé prekvapenie. Rozhodli sme sa, že si ich pofotíme, a v 
našej magickej sedmičke predstavíme. Tak tu ich máme. Predstavujeme vám usilovné 
včielky pod vedením pani učiteľky Mgr. Katky Valaštekovej, odvážnych parašutistov 
- tých pilotuje pani učiteľka Mgr. Anička Joachimová a o zdravé jabĺčka sa stará pani 
učiteľka Mgr. Adrika Ružiaková. Trochu nás mrzí, že na fotografiách nemáme všetkých 
prváčikov, ale nie všetkých sme mohli odfotografovať, pretože niektorí boli choručkí.
Takže, milí naši špunti, prajeme vám všetkým v prvom ročníku veľa smejkov, málo 
plačkov. Prajeme len príjemné chvíle v našej škole a veríme, že tak ako my, aj vy budete 
vždy radi spomínať na svoju prvú triedu. 
      

Redakcia M7

A
B C

                                              

Keď sme sa dozvedeli, že 22.10. máme ísť na výchovný koncert, takmer všetci sme si v 
duchu povzdychli: „No to zasa bude!“ Usadili sme sa a čakali, kto sa objaví na pódiu. 
Keď sme zbadali sympatickú dvojicu, ktorú už poznáme z koncertu v minulom škol-
skom roku, vedeli sme, že to bude dobré. Tento rok sa nám predstavili s programom 
„ Čo je veľa, to je veľa“.
Po odznení prvej skladby, sme sa všetci naladili na hudobnú nôtu našich účinkujú-
cich, a tešili sa na každé ich slovo. Veľmi sa nám páčili aj obrázky, ktoré sa premietali 
pri hraní piesní. Kto nebol na koncerte, môže ľutovať. Takmer celý klub tlieskal a 
spieval s Jarom Gažom a Radom Pažejom. Baladu o  Jankovi, Život má tvoje meno, 
Čo je veľa, to je veľa.....
Na koniec koncertu nám ešte zaspievali pieseň z muzikálu  Na skle maľované, a nám 
sa veľmi ťažko lúčilo. Po odznení posledných tónov sa na javisko vyrútili autogramov 
chtivé dievčatá. Tento koncert bol ozajstná „pecka!!!“

      Dominika Poliaková, 8.A
      Diana Repáková, 5.A



magic 7

10 11

magic 7     Naši prváci - 1. C     Naši prváci - 1. B



magic 7

12 13

magic 7

Pasovanie prvákov

Klaudia Kováčová, 5.A (pred piati-
mi rokmi tiež prváčka)

Naša nová redaktorka Klaudia Kováčová sa podujala urobiť interview s pani učiteľkou, 
ktorá je tento školský rok novou tvárou v našej zborovni, s pani  učiteľkou Németho-
vou.

Magic7: Prečo ste si zvolili profesiu učiteľa?
P. u. Némethová :  Lebo sa mi páči práca s deťmi. Mám rada deti.
M7. Aký predmet vyučujete?
P. u. : Slovenský jazyk, dejepis, etická výchova.
M7. Prečo ste si vybrali práve tento predmet?
P. u. : Lebo ma lákajú zaujímavosti z histórie.
M7: Chceli by ste vyučovať starších alebo mladších žiakov?
P. u. : Páči sa mi hravosť a úprimnosť mladších, a od tých starších by som očakávala 
viac, najmä zodpovednejší prístup k tomu čo sa učia.
M7: Čo by ste zmenili na vyučovaní? 
P. u. : Priala by som si menej vyrušovania od jednotlivcov a dôslednejšiu domácu prí-
pravu na vyučovanie.
M7: Ktoré triedy vyučujete?
P. u. : 5, 6, 8, 9
M7: Páči sa vám prostredie v ktorom pracujete?
P. u. : Áno veľmi.
M7: Čo sa vám  z tohto najviac páči? 
P. u. : Dobré kolegiálne vzťahy medzi učiteľmi.
M7: V ktorých triedach sa vám naj učí?
P. u. : 8.B, 8.A, 9.B.
M7: Keby ste neboli učiteľkou, čím by ste chceli byť?
P. u. : Inžinierkou v oblasti techniky, lákali ma zlepšováky techniky, alebo oblasť výtvar-
ného umenia, alebo architektúra záhrad.
M7: Kto vás na toto povolanie naviedol? 
P. u.: Rozhodla som sa sama.
M7: Pred tým ako ste nastúpili na našu školu učili ste na inej škole?
P. u. Áno, učiť som začala na ZŠ v Štítniku v r. 1964, potom som učila v okrese Svidník 
v dedinke Okrúhle, od r. 1985 v Revúcej na Komenského a Jilemnického škole. 
M7: Ďakujem Vám za rozhovor a prajem vám len tých najlepších žiakov.

Učím rada

Mgr. Lydka Németová

     Predstavujeme pani učiteľku

Predstavte si, bola som na pasovaní prvákov. A ako som sa tam dostala? No predsa ako 
redaktorka časopisu Magic7. Ako prví boli pasovaní žiaci 1.A triedy, ktorí sa predviedli 
nielen peknou pesničkou, ale aj milými básničkami, a to všetko pod vedením pani uči-
teľky Valaštekovej.  Po Á-čke nasledovala B-éčka 1.B trieda sa pripravila pod vedením 
pani učiteľky Joachimovej, ktorá ich sprevádzala na gitare. A ktorá trieda nám ostáva? 

No predsa 1.C trieda. Prváčiko-
via s pani učiteľkou Ružiakovou 
sa činili a veselo spievali.
A na koniec prišlo to, na čo sa 
všetci najviac tešili. Prechod cez 
bránu, ktorá znamená sym-
bol školy. Prechodom cez ňu 
sa všetci prváčikovia zaradili 
medzi našich naozajstných 
spolužiakov.  Hneď po tom ich 
čakala sladká maškrta a jabĺčko 
s hodinkami. Tak teda, milí na-
jmenší spolužiaci, prajem vám 
pekný prvý rok v našej škole!

Už si naša!

Ujo rozprávkar
Naša čitáreň opäť ožila. Tešili sme sa na spisovateľa, ktorého mnohí z nás už pozná-
me. Navštívil nás Peter Glocko. Rozprávkar a rozprávnica je názov jeho knihy, ktorú 
sme si čítali na hodinách literatúry. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého o živote Pavla 
Dobšinského. Boli sme zvedaví a pýtali sme sa 
na všetko možné. Pán Glocko s úsmevom na 
tvári odpovedal vtipne na všetky naše otázky. 
Vieme aj to, že žije v Bratislave, no často chodí 
do neďalekého Muráňa, kde má chalupu. Aj 
dnes prišiel z tejto peknej dedinky s ruksakom 
na chrbte, v ktorom nám doniesol knihy. A tak 
sme si mohli z tejto besedy odniesť knihu aj s 
podpisom. Záver besedy patril nám, novým 
redaktorom nášho časopisu. Mali sme možnosť 
prvýkrát v živote robiť interview, a hneď so 
známou osobnosťou. Boli to príjemne strávené 
chvíle. Ďakujeme, pán spisovateľ. 

Martin Hudák, Diana Repáková  5.A

     Beseda so spisovateľom

Pán spisovateľ podpisuje knihy.
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Televízny seriál a FARAÓNI

Že to spolu nesúvisí? Možno 
by ste sa čudovali, čo všetko 

možno zažiť na ceste za ďalekou 
minulosťou. Stačí, keď máte príležitosť 
a využijete ju. Mne sa takáto naskytla na 
konci augusta, kedy sa naši páni učitelia, 
vlastne len učiteľky a spolu s nimi aj my – 
Dominik Koreň, Anitka Hláveková a Zuzka 
Ganajová -vybrali po stopách faraónov. 
A tentokrát sme nemuseli cestovať ani 
do ďalekého Egypta, stačilo kúsok za 
„roh“ a už sme boli vo svete tajomných 
egyptských pyramíd. V múzeu vo Viedni 
sa totiž uskutočnila  výstava množstva 
exponátov zo života faraóna Tutanchamóna. 
Prvýkrát tieto nálezy, nájdené v hrobke 
Tutanchamóna, opustili posvätnú egyptskú 
pôdu. Som preto veľmi rád, že som mohol 
byť pri tom a nadýchnuť sa tejto pradávnej 
histórie. Výstava bola veľmi zaujímavá 
a vďaka odbornému výkladu našej pani učiteľky Aničky Joachymovej, ktorej vedomosti 
zatienili aj sprievodcov múzea, sme sa o živote faraónov dozvedeli naozaj veľa.
A prečo ten názov? No preto, že deň predtým ako sme navštívili múzeum vo Viedni, sme 
sa zastavili v našom hlavnom meste – v Bratislave, kde sme boli aj ubytovaní. Hneď po 

príchode sme sa s elánom pustili 
do ulíc, každý chcel vidieť 

z mesta čo najviac. Bratislava 
je v lete známa tým, že ľudia  
tu veľmi radi posedávajú 
po lavičkách, korzujú po 
tichých historických uličkách  
a posedávajú v príjemných 
letných kaviarničkách, 
odkiaľ sledujú život na ulici. 
Aj my sme si chceli tento 
veľkomestský život vychutnať. 
Hneď v prvej uličke, do ktorej 
sme vošli sme stretli primára 
Mažára alias herca Jožka Vajdu 

zo seriálu Ordinácia v ružovej 
záhrade. Túto príležitosť sme 
si nenechali ujsť a hneď sme 
ho oslovili. Bol veľmi milý 
a ochotný sa s nami vyfotiť. 
Naše panie učiteľky mali zo 
stretnutia veľkú radosť. 
V Bratislave sme prežili veľmi 
pekný večer. Prezreli sme si 
nočnú Bratislavu a posedeli 
sme si na terasách obchodného 
domu AUPARK, kde sme 
videli vystúpenie skupiny 
Vidiek a tiež sme si mohli 
vychutnať spoločné sedenie 

s Janou Kirschnerovou. 
Takto sa dá spojiť história so súčasnosťou a cesta za poznaním má aj svoje čaro.

Ozaj viete vôbec, kto bol Tutanchamón? Bol to mladý egyptský kráľ, ktorý sa ním stal 
ako deväťročný a zomrel veľmi mladý. Mal iba 18 rokov. Bol však nesmierne bohatý 
o čom svedčia nálezy , ktoré boli objavené spolu s ním v hrobke.

Aj takto sa dajú poznávať krásy Viedne.

Na  námestí vo Viedni.

Na ulici s doktorom ,,Mažárom“.

Pohľad na nádherný  palác vo Viedni.

     Na výlete v Bratislave a Viedni      Na výlete v Bratislave a Viedni

Dominik Koreň, 9. B
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      Nie je možné získať stopercentnú istotu, že sa s drogami v rodine nestretneme. 
Rovnako sa môžu objaviť tak medzi deťmi v škole, na miestach trávenia voľného času 
/zvlášť rizikové/ a podobne. Drogy a problémy s nimi spojené sú – bohužiaľ – jednou 
zo súčastí dnešného života a tento fakt nie je možné akýmkoľvek zásahom zmeniť. Nie 
je nutné ale prepadnúť panike. To, že sa drogy vyskytujú v našom okolí ešte nezname-
ná, že zasiahnu akurát NÁS. Drogy nie sú nič tajomné, nemajú nad nami žiadnu moc 
– pokiaľ sami nechceme. Existuje celý rad opatrení, ktorými je možné účinne riziko 
drogových problémov obmedziť. 
Drogy sa dajú v zásade rozdeliť do štyroch skupín. Tieto skupiny látok sa medzi sebou 
líšia vzhľadom, účinkami, priebehom závislosti ale aj mierou rizika pre užívateľa. K 
týmto nelegálne vyrábaným látkam je možné ďalej pričleniť piatu skupinu - lieky s 
účinkami ovplyvňujúcimi psychiku, teda inak povedané legálne drogy:
      I. skupina:   Konopné drogy
      II. skupina:  Opiáty
      III. skupina: Stimulačné látky
      IV. skupina: Halucinogény
      V. skupina:  Psychotropné lieky
      Ku každej z vyššie uvedených skupín drog zaraďujeme rad rôznych zástupcov. V 
tomto materiále uvádzame tie najtypickejšie a najčastejšie sa vyskytujúce drogy. Drogy 
sú zachytené v podobe, v akej sú predávané na uliciach, v kluboch či iných miestach. 
Práve v tejto podobe sa potom nachádzajú u jednotlivých konzumentov. 

Ako predchádzať drogovým problémom

Recept

Potrebujeme:
2 čokotatranky, 2 3D-tatranky, čokoládový krém, nesolené arašidy, 6 PL čokoládového 
krému

Ako na to:
Tatranky rozdrobte, k tomu pridajte mierne roztopeného čokoládového krému a 50 g 
najemno nasekaných nesolených arašidov.
Zo zmesi vytvárajte guličky, ktoré namáčajte v rozpustenej čokoláde a nakoniec ich 
ešte obaľte v nasekaných arašidoch.

Ferrero Rocher

Niečo na voľné chvíle

      2 6
9 5 1 7 3
4 3 5 8 1
2 4 7 3 1

9 5
1 7 6 3 4

6 4 9 7 8
8 4 6 1 2

7 5

Sudoku

Visí to na stene, robí to tik-tak a keď 
to spadne na zem, je po hodinách. Čo 
je to?
[adokš] ... čítaj odzadu 
                        xxx

Čo je to maximálna ignorácia? 
Keď vám nechodia už ani účty.
                       xxx

Je to fialové a leží to na lúke. Čo je to?
Mŕtva krava Milka.
        xxx

Aký je rozdiel medzi kvalitným DVD prehrávačom a slovenským hokejovým tímom???
Aj ten tím všetko prehrá...:D
       xxx

Hádanky

Aký je rozdiel medzi kopou detí a kopou piesku???? Piesok sa nedá hádzať vidlami.
                                                     x
Viete, čo spieva upír, keď loví svoju obeť???? Chcem sa z teba napiť...
        x
Vieš, ako si môžeš poškrabať mozog??????? Mysli na šmirgel!

   Záleží len na tebe    Zabavte sa s nami

Dominik Koreň, 9.B
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 Zasmejte sa s nami

Príde mladý muž do obchodu a pýta sa slečny:
-“Máte fínsku vodku?“
-“Nemáme.“
-“A máte Johnie Walker?“
-“Nemáme.“
-“A máte dnes večer čas?“
Ona sa začervená a usmeje:
-“Mám.“
-“Tak si sadnite a napíšte objed-
návku.“

Jeden chlap príde do krčmy a 
hovorí kamarátovi:
-“Jeden blbec ma okradol, ale tak, 
že mi vzal všetky zlaté veci: hodin-
ky, retiazku a podobne…”
A ten jeho kamarát mu hovorí:
-“A prečo si nekričal o pomoc?”
-“Čo si….veď v ústach mám ešte 4 
zlaté zuby…”

Pýta sa hluchý slepého: „Nevidel si môj discman?“

Háda sa Anka s Ivanom „.Anka, neštvi ma, lebo prebudíš vo mne zviera!“ „No a čo, snáď si 
nemyslíš, že sa bojím somára?!“

Najestetickejšia trieda
Aj v mesiaci september sme poctivo sledovali po vyučovaní vaše triedy a dospeli sme k 
názoru, že najkrajšou triedou za mesiace september-október 
je trieda 5.C. BLAHOŽELÁME!!! 
Naopak, „svinčíkom“ školy sa stala 7. B trieda. Poprosíme o 
nápravu, veď to nie je také ťažké po vyučovaní si vyložiť sto-
ličky a vypratať lavice. Aj to málo, čo urobíte, určite pomôže 
vašej triede dostať sa z chlievika.

Redakcia M7

Ako každý rok aj tento rok sa na naše škole uskutočnil Deň otvorených dverí. A čo si 
myslíte, kto sa ho zúčastnil? 
No predsa rodičia a starí 
rodičia, ba dokonca aj mladší 
súrodenci našich žiakov 
a možno aj  naši budúci 
spolužiaci. Hneď pri vstupe 
do školy zastavili redaktori 
časopisu Magic 7 každého, 
kto sa v tento deň mihol v 
bráne našej školy. Pýtali sa: 
„Za kým idete?,  Do ktorej 
triedy idete?“ Zistili sme, že 
najviac návštevníkov mala 1. 
A trieda. Všetci boli ochotní 
odpovedať na naše zvedavé 
otázky. Naši redaktori  neboli 
však len  pri    vstupe návštev 
do školy. Vybrali sa aj do 
tried. Opäť sa pýtali, fotografovali a pozorovali. Mne  osobne sa veľmi páčila hodina  
u pani učiteľky Zacharovej v II.B triede. Všetci  boli veľmi spokojní s tým, ako sa deti 
hrajú a pri tom sa aj učia. Dokonca nám prezradili, že to vyskúšajú aj doma. Sledovali 
sme aj to, ako žiaci odpovedajú na otázky učiteľa, keď tam majú rodinných príslušní-
kov. Všimli sme si, že detičky boli prítomnosťou svojich rodičov posmelené, a aj keď 
váhali s odpoveďou, po milom úsmeve nabrali sebavedomie, prihlásili  sa a všetko bolo 
správne. A keďže my  sme veľmi zvedaví novinári,  pýtali sme sa aj pri odchode návštev 
zo školy: „Aké ste mali dojmy z vyučovacích hodín? Uvítali by ste takéto otvorené 
vyučovanie aj častejšie?“ Odpovede zneli: „Som veľmi spokojná.“ „Vyučovanie bolo 
veľmi zaujímavé.“ „Pani učiteľka má perfektný prístup k žiakom.“ A takmer všetci by 
s radosťou prišli na takéto vyučovanie častejšie.  Osobne ja za seba môžem povedať, že 
tento deň v úlohe redaktorky Magic7 bol super a veľmi príjemný.   
 
 

Poďte sa s nami učiť

Dominika Poliaková, 8.A

Prváčikovia a ich najbližší.

Zvedavá redaktorka. Rodičia na návšteve.

Platí od 1.novembra do 31.decembra 2008

   Deň otvorených dverí
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Ďakujeme      Anjel opäť pomáha

Ďakujeme  a zároveň prosíme o pomoc 

Som ANJEL.

Momentálne asi Tvoja jediná záchrana pred 
guľou ( áno, poznám jazyk žiakov). Môžeš ma 
použiť v prípade nebezpečenstva ohrozenia tou-
to známkou, ak si sa nenaučil a hrozí Ti trápne 
ticho pred tabuľou. Ako Ti môžem pomôcť? Sta-
čí 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 nasle-
dujúcom čísle MAGIC 7.

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

V budúcom čísle nájdete:

Milí naši  čitatelia. 
Sme veľmi radi, že nás čítate. Záujem o náš časopis nás teší. Prvé číslo druhého roč-
níka Magic 7, vychádza dosť neskoro. Mali sme na to niekoľko dôvodov.  Technické 
problémy sa striedali s  inými.... Naše poďakovanie patrí našim učiteľkám, ktoré
 s nami trávia kopec svojho voľného času, a snažia sa nás v našej práci usmerniť. Ďa-
kujeme pani Hozovej, ktorej rady pri práci v  In Designe sú pre nás veľmi cenné. Ďa-
kujeme všetkým žiakom, ktorí nás zasponzorovali papierom, ktorého potrebujeme pre 
naše nové číslo opäť veľa. Zároveň by sme vás chceli poprosiť, aby ste nám pomohli. 
Poteší nás papier,  ale hoci aj  malá finančná čiastka. Máme svoju tlačiareň, kopírku ale  
nakopírovať na nej  okolo 260 kusov časopisu je riadna fuška. Preto by sme privítali, aj 
pomoc pri kopírovaní. Takúto úžasnú pomoc nám preukazuje firma ACTIVA, ktorej 
patrí obrovské VĎAKA. 
Zároveň vás chceme všetkých poprosiť  o vaše názory, postrehy, námety, pripomienky 
na  našu M7. magicseven07@gmail.com je naša adresa, na ktorú nám PÍŠTE.  Veľmi sa 
potešíme. Ďakujeme.
        Redakcia M7

Ples strašidiel

V Poľsku po Anglicky

Máme nové predmety

Na návšteve u prvákov

Najobľúbenejšie predmety

Anketa

Interview s bývalým žiakom 
našej školy

O chvíľu máme Vianoce


