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Z obsahu...

Uži dňa  ( CARPE DIEM )

Carpe Diem – Uži si dňa – je kultúrny festival, ktorý sa každoročne koná na PS LG.
Zúčastnili sme sa na ňom aj my, žiačky 9. ročníka a taktiež žiaci 8. ročníka.
A čím je tento festival zaujímavý ?
Mohli by ste sa presvedčiť sami, ale my vám napovieme. Najlepšie je na tom to, že sa 
môžete prihlásiť do rôznych dielní, napríklad: do hereckej dielne, dielne réžie a drama-
turgie, hudobnej a textárskej dielne, výtvarnej a iných. Týmto dielňami vás po celý čas 
sprevádzajú lektori, ktorí sa vám neustále  s nasadením venujú. Žiaci sa môžu naučiť 
veľa vecí, o ktorých sa v klasickej škole nedozvedia. Deň strávený v kolektíve ľudí  z 
Carpe Diem ostáva pre nás nezabudnuteľnou spomienkou  plnou zážitkov. Počas tohto 
festivalu si užijete mnoho nových vecí. Zistenie, že učitelia a žiaci PS LG sú priateľskí, 
milí, otvorení a najmä schopní vytvoriť neopakovateľnú atmosféru  pre ostatných, je 
tým najlepším ohodnotením tohto dňa. 

Úvodník
Vážené školské vedenie, milí žiaci, týmto by som sa vám za 
celú redakciu časopisu Magic7 chcela ospravedlniť za menšie 
oneskorenie časopisu. Sme veľmi radi, že ste ostali nášmu ča-
sopisu verní aj naďalej a vždy si v ňom radi zalistujete. V tom-
to čísle Magic7 sa dozviete aj o „kúsok“ starších veciach, kto-
ré sa udiali na našej škole, čiže napríklad karneval, ale keďže 
vám nechceme poskytnúť len staré informácie máte možnosť 
dozvedieť sa aj mnoho noviniek. Dosť  však bolo slov. Prajem 
vám príjemné čítanie nášho časopisu.

Ďakujem vám za váš čas.

                                                         
    Kristína Galová, IX. AÚvodom pár slov na záver...

Po dlhšom omeškaní, predsa vyšlo ďalšie 
číslo nášho časopisu a spolu s ním aj kúsok 
z nás. Do každého čísla totiž vkladáme 
kúsok z nášho srdca a celý  časopis je písaný 
s veľkou láskou našich redaktorov. My 
deviataci, sa chceme týmto číslom s vami 
rozlúčiť, pretože každý z nás by chcel pred 
odchodom z tejto školy zanechať po sebe 
niečo pekné. Preto bude toto číslo viac 
zamerané na nás, ale aj tak tam nájdete aj 
iné zaujímavé veci, ktoré stoja za prečíta-
nie. Dúfame, že aj po našom odchode bude 
časopis ďalej vychádzať a bude písaný s 
láskou ľudí, ktorých to baví, tak ako doteraz. 
Nezabúdajte však, že náš časopis môžete 
zlepšovať aj vy a v rubrike ,,Z vašej tvorby“ 
môžete zverejniť svoje kresby, literárne diela 
alebo iné veci, ktoré chcete vidieť v tomto 
časopise. Budúcim redaktorom chcem zaže-
lať veľa šťastia, trpezlivosti a ich práca určite 
prinesie ovocie.

                                  Zuzana Ganajová IX.A
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All che crazy shit I did tonight
Those are the best memories
I just wanna let it go for the night
That would be the best therapy for me 

Hey hey, yeah yeah 

Yeah yeah

All che crazy shit I did tonight
Those are the best memories
I just wanna let it go for the night
That would be the best therapy for me 

Hey hey, yeah yeah 

It´s gettin´late but I don´t mind 

Hey hey, yeah yeah 

Všetky bláznivé somariny som urobil dnes večer
To sú tie najlepšie spomienky
Chcem to nechať len tak pre túto noc
Toto bude mojou najlepšou terapiou 

Hey hey, yeah yeah 

Yeah yeah 

Všetky bláznivé somariny som urobil dnes večer
To sú tie najlepšie spomienky
Chcem to nechať len tak pre túto noc
Toto bude mojou najlepšou terapiou 

Hey hey, yeah yeah 

Začína byť neskoro ale mňa to netrápi 

Hey hey, yeah yeah 

                                                           Karneval
     
     Každoročne sa na našej škole koná karneval, kde sa predvádzajú rôzne masky. 
Všetky masky boli úchvatné, ale iba jedna mohla vyhrať. Víťaznou maskou sa 
stala lesná víla, ktorú predstavila Lea Bagácsová, žiačka 1.C triedy. Ďalej sa okrem 
predvádzania masiek deti zúčastnili rôznych súťaží, napríklad tomboly. Aj naše 
panie učiteľky sa zúčastnili karnevalu taktiež v maskách. Pani učiteľka Joachimo-
vá sa ukázala ako skvelá hostiteľka, ale aj ako krásna princezná v nádhernej zele-
nej róbe. Vytancovali sme sa  na najmodernejšie pesničky, samozrejme nechýbala 
ani ,,jede, jede mašinka“, pri ktorej všetky masky vytvorili veľkého hada na čele s 
pani učiteľkou. Deti sa skvele zabávali, tancovali, šantili a my redaktorky M7 sme 
to všetko sledovali a obdivovali masky. Karneval dopadol veľmi dobre, všetci sme 
sa skvelo zabavili.

                                         

K.Stanová a P. Bagácsová IX.A

                                                              

                                                        

          David Guetta feat. Kid Cudi-Memories
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  Aj tohto roku sa uskutočnila súťaž Detská divadelná Revúca. Hoci súťaž bola už o 
necelý mesiac, dali sme sa do toho.  Museli sme toho zvládnuť dosť veľa a pomerne rýchlo. 
Dalo nám to zabrať. Veď sme sa museli naučiť texty, zohrať sa v skupine, zohnať kostýmy 
a vyrobiť rekvizity. Ale užili sme si pritom aj veľa zábavy, pretože sme boli aj veľmi dobrý 
kolektív. Nastal deň súťaže, čiže 24.3.2010. Vystúpili sme ako posledný. Predtým sme si 
ešte navzájom popriali veľa šťastia a hrali sme naplno. Z hľadiska nás už povzbudzovali 
potleskom a skandovaním ,, PORTÁL!“.  To nám pomohlo odbúrať trému a hrali sme 
najlepšie ako sme vedeli. Najviac dokázali rozosmiať poľovník, vlk a DJ Kaco. Ani sme sa 
nenazdali a naše divadlo nám ubehlo ako voda. Odmenili nás krásnym potleskom a dostali 
sme veľa pozitívnych ohlasov od žiakov aj iných divadelných súborov. Dlho sme vyčkávali 
na výsledky od poroty a získali sme 3. miesto. Z hodnotenia sme boli trošku sklamaní, no 
aj tak nás to potešilo. Veď predsa náš súbor existuje len 3 roky a vystriedalo sa tam veľa 
hercov.  My deviataci sme hrali vo všetkých troch divadlách či už v ,,Popoluške“, ,,Hre osu-
du“,  alebo v našom poslednom divadle ,,Kde nebolo tam je“. Za tieto roky sme si užili kopu 
zábavy a určite sme sa zlepšili v hraní. 

Za to chceme veľmi pekne poďakovať našim paniam učiteľkám Andrášovej a Almášio-
vej, ktoré pre nás robili, čo sa dalo, aby sme to dotiahli až dokonca. Divadlo sme si všetci 
zamilovali hlavne vďaka ich láske. Strávili s nami kopec zo svojho voľného času, za čo sme 
im vďační.  Stálo ich to mnoho nervov, hlavne vo chvíľach, keď sme to chceli všetko vzdať, 
pretože sa nám nedarilo. Oni nám však pomohli preniesť sa cez to a s našimi výkonmi nám 
veľmi  pomohli. Vďaka nim sme zažili kopu nových zážitkov a krásnych chvíľ, na ktoré 
budeme určite ešte dlho spomínať. V každom z nás zasiali semienko lásky k divadlu a dali 
nám možnosť presadiť sa.  Aj keď my deviataci už budeme na stredných školách, nikdy im 
to nezabudneme. 

  Zuzana Ganajová, Kristína Galová,  IX.A

 DDR- Detská divadelná Revúca
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Športové turnaje

Deň narcisov

                   Prišla jar a spolu s ňou aj Deň narcisov. Rozhod-
li sme sa pomôcť , a tak sme sa my deviataci a ôsmaci rozde-
lili do niekoľkých skupín a išli sme do mesta. Každá skupinka 

mala so sebou pokladničku a narcisy. Ako to už chodí, každému, kto prispel  na Ligu 
boja proti rakovine, sme dali narcis. Ľudia k nám boli vo väčšine prípadov ústreto-
ví a láskaví a prispievali, no našli sa aj takí, ktorí celú túto akciu považovali za zbytoč-
nú. Boli nervózni a pár ľudí nám dokonca neverilo. Keď sme im však všetko vysvetli-
li, pochopili. Prispievalo nám veľa ľudí a niektorí dokonca viackrát. Väčšina ľudí nám 
do pokladničky hádzala 1€ alebo 2€. Našlo sa však aj niekoľko ľudí, ktorí prispeli aj 5, 
10, 20€. Najviac nás však prekvapil jeden pán. Zastihli sme ho práve vtedy, keď tele-
fonoval, tak sme chvíľu čakali.  Telefonoval po maďarsky a tak sme si potom poveda-
li, že to bude trvať ešte dlho a pobra- li sme sa preč. Vtom 
nás však zastavil, a do pokladnič- ky vhodil 50€. Naj-
prv sme nechápali, no potom sa ujo na nás usmial a te-
lefonoval ďalej. Potešili sme sa. Tak- to sme v skupinách 
obišli celú Re- vúcu. Od „nemoc-
ničnej ulice“ až po Políciu atď. 
Pokladničky s každým krokom 
oťažievali a narcisov v škatuli 
ubúdalo. Po- stupne sme sa stret-
li všetky sku- piny a išli sme do 
školy. Po ces- te sme ešte rozdali 
pár narcisov a o jednej sme ukon-
čili celú našu akciu. Potom sme sa všetci zišli v ART 
centre a spo- ločne, pod dohľadom pani učiteľky Almá-
šiovej, ktorá mala všetko na starosti, sme počítali zís-
kané penia- ze. Nazbierali sme približne 830€! Všet-
ci sme boli z toho riadne prekvapení. Všetky peniaze sme potom v obálkach odosla-
li na správnu adresu a môžeme vás uistiť, že si nikto ne-
prilepšil. Z celého dňa narcisov sme mali príjemné poci-
ty a pocit zadosťučinenia. Na tomto dni je však pekné to, 
že aj ľudia, o ktorých by sme to možno nepo-
vedali, dokážu prekvapiť práve tým, že majú 
krásne srdiečko.

Kika Galová, 9.A

                                                ŠPORTOVÉ  ÚSPECHY  ŽIAKOV 
                                                    v školskom roku 2009/2010 
      Aj v tomto školskom roku, ktorý sa niesol v znamení Zimných olympijských hier v kanadskom Vancou-
veri a Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v nemeckom Kolíne nad Rýnom, športovci našej školy opäť ne-
sklamali. Pod vedením svojich učiteľov telesnej výchovy  Mgr. M. Chrapánovej, Mgr. K. Mátého a súroden-
cov Mgr. Joachímovcov obsadili v okresných, krajských i celoslovenských kolách
jednotlivých športov veľmi pekné umiestnenia.
CEZPOĽNÝ  BEH                               Dievčatá                                       Chlapci
Okresné kolo                                        2. miesto                                      5. miesto
BASKETBAL
Okresné kolo                                        2. miesto                                      4. miesto
VOLEJBAL                                              
Okresné kolo                                            _____                                      1. miesto
Krajské kolo                                                                                             3. miesto
VYBÍJANÁ                                         
Okresné kolo                                       2. miesto                                          _____
PLÁVANIE
Okresné kolo                                       2. miesto prsia                              2. miesto v. sp.
                                                            3. miesto v. sp.                              3. miesto prsia
FLORBAL
Okresné kolo                                            _____                                       1.miesto
Krajské kolo                                                                                              2. miesto
Majstrovstvá Slovenska                                                                          12. miesto
Orion cup                                                                                                  3. miesto
HÁDZANÁ
Okresné kolo                                       1. miesto                                             ____
Krajské kolo                                        1. miesto
Majstrovstvá Slovenska                      8. miesto
MALÝ FUTBAL
Regionálne kolo                                          _____                                    2. miesto st. žiaci
                                                                                                                  5. miesto ml. žiaci
Krajské kolo                                                                                              . miesto st. žiaci
STREETBAL                                     1. miesto                                      3. miesto

      Za výborné športové výkony ďakujeme najmä týmto žiakom:
9. A trieda – J. Herich, M. Paleček
9. B           _ K. Krokavcová, D. Kuchtová, M. Hrbálová, V. Čupková, L. Kubal, D. Maron, 
8. A           _ N. Naďová, M. Trávničková, M. Szabóo, R. Steigauf
8. B           _ M. Štempel, P. Antal, M. Mensátor, Bukovický
7. A           _ M. Tumidajová, E. Javorová, P. Zula, F. Dráb, R. Trávniček, D. Poliak
7. B           _ I. Zubáková, M. Michalcová
6.A            _ K. Kováčová, M. Dacho
6. B           _ T. Tóth, 
6. C           _ M. Mensátorová, O. Slováková, T. Kubal
5. A           _ I. Profantová, B. Zubák
5. B           _ A. Fulopová, Ľ. Ďuriška

                                                                                                            Mgr. Mária Chrapánová
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Monitory

10. marec, náš ,,deň smrti”(teda deň monitoru) sa blížil veľmi rýchlo. Dlho sme sa pri-
pravovali, aby sme ho zvládli čo najlepšie. Povedali sme si však, že nemá význam robiť 
paniku tesne pred monitorom. Čím rýchlejšie sa blížil, tým boli niektorí z nás čoraz viac 
nervóznejší. Totiž, mnoho bývalých deviatakov nám povedalo, aký je monitor ťažký a k 
tomu prispeli  aj výsledky z „kompára“, ktoré neboli najlepšie. Z našej školy boli na do-
zore p.uč. Almášiová, Chrapánová a Hláveková i učitelia z Jelšavy a Lubeníka. Rozdelení 
sme boli v troch triedach a napätie sa stupňovalo. Keď nám však rozdali prvé testy z ma-
tematiky, všetko z nás opadlo, pretože príklady neboli ťažké a zistili sme, že to vôbec nie 
je hrozné. Po nich sme ešte urobili testy so slovenského jazyka a mali sme to celé za se-
bou. Po monitore sme  už boli radi. A zostávalo len čakať na výsledky. Monitory dopad-
li podľa mňa dobre, keďže ich takmer všetci žiaci napísali dobre. Padla aj jedna stovka! 
Katka Stanová tak napísala monitor z matematiky. Takže monitor sme zvládli. Budúcim 
deviatakom chceme zaželať veľa šťastia pri budúcoročnom tes-
tovaní deviatakov.

PS: Monitoru sa báť vôbec nemusíte :D

Magic7: Aké sú vaše pocity z monitoru?
Deviataci: Celkom dobré, ušlo to.

M7: Ktorý predmet bol podľa vás ťažší?
D: Jednoznačne slovenčina. 

M7: Ako to celé prebiehalo?
D: Boli sme rozdelení do troch tried a v každej boli na do- zo-
re dvaja učitelia. Najprv sme písali monitor z matematiky a potom zo slovenského jazy-
ka.

M7: Bol prísny dozor?
D: No trošku, ale zasa až také hrozné to nebolo 8).

M7: Koľko ste sa pripravovali na monitor?
D: Primerane, netreba sa učiť, stačí vedieť.

M7: Bol všeobecne monitor ťažký?
D: Ako pre koho, ale veľmi nie.

M7: Ďakujeme za rozhovor.

                                                                 
Marián Paleček a Zuzana Ganajová, IX.A

Nová tvár v našej zborovni
Magic 7:  Dobrý deň pán učiteľ. Boli by ste taký ochotný a urobili by ste s nami inter-
wiev?
Jozef Joachim: Áno, rád.
M7: Ako sa vám páči na našej škole?
J. J: Páči sa mi.
M7: Učili ste aj na nejakej inej škole?
J. J.: Na prelome rokov 2003/2004 som sa zúčastnil projektu  Impact 10/40. V rámci 
projektu som bol pracovať v odľahlej dedine Bang Huang Hai, ktorá sa nachádza v se-
vernej časti Thajska. Našou úlohou bolo počas doobedia vyučovať v miestnej dedin-
skej škole a poobede sme pracovali na ekologickom projekte v pralese. Bola to neopa-
kovateľná skúse- nosť. Obyvate-
lia boli veľmi milí, aj keď spočiatku 
ostražití, nakoľko v týchto častiach 
sveta často dochád- zalo k únosom. 
Thajskí žiaci sú veľ- mi úctiví a ve-
selí. Vyučovanie je tam náročné, 
nakoľko v tejto kra- jine je oficiálny 
jazyk pre nás úplne nečitateľný. Do-
rozumievali sme sa anglicky, čo ne-
bolo stále jednodu- ché. Odmenou 
nám bol úsmev v tvárach žiakov a 
neopakovateľné zá- žitky. A čo všet-
ko sa tam dá zažiť? Napríklad vy-
prážať banány ale-
bo variť ryžu so 
sladkým kokosovým mliekom v bambuso-
vej palici. Naučíte sa,  že dátum v Thajsku je 
už rok 2553 a že na motocykloch je možné 
odviezť po meste pokojne aj štyroch ľudí a 
psa. Poviem vám, že voda je v Thajsku cene-
ná ako vzácna tekutina a nie sú tam eurá, ale 
bathy.  Počas obednej prestávky sa  vonku 
na dvore pochoduje a nacvičuje sprievod na 
rôzne oslavy, väčšina obyvateľov sú budhis-
ti a do domov sa vchádza bez topánok. Aj 
také je Thajsko. Počas posledných dní som 
sa zúčastnil svetovej mládežníckej konferen-
cie, ktorá sa konala v hlavnom meste Bangkok. Bola to veľkolepá slávnosť spojená s vy-
stúpeniami mladých ľudí z celého sveta. Aj my sme tam predstavili kúsok kultúry z na-
šej krajiny. Táto udalosť patrí medzi moje najkrajšie zážitky v živote.
M7:Ďakujeme za rozhovor.

Zuzka Pipasíková, Danka Kúchenová, IX.A
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... rok deviatakov !Rok prvákov a ...

Tento rok patril vám všetkým, teda žiakom našej školy, ale hlavne prvákom, ktorí sú 
na našej škole nováčikovia a deviatakom, ktorých už určite poznáte. Urobili sme s 
nimi rozhovory a tu sú niektoré z ich odpovedí.

Magic 7: Ako sa ti páči v 1. ročníku?
Prváci: Veľmi sa mi páči, páči sa mi.
M7: Aké sú panie učiteľky?
P: Dobré, ale niekedy kričia. Sú veľmi dobré.
M7: Podľa teba bolo lepšie v škôlke alebo  teraz v škole?
P: Lepšie je v škole, ale dobre bolo aj v škôlke.  V škôlke sa mi páčilo.
M7: Čo by si chcel/a odkázať budúcim prvákom?
P: Dobre sa učte a poslúchajte panie učiteľky!
M7: Aké máš známky?
P: Mám jednotky, jednotky a jednu dvojku.
M7:Aké predmety sú tvoje najobľúbenejšie?
P: Matematika, slovenčina, výtvarná, telesná, hudobná.
M7: Rád/a sa učíš?
P: Áno, áno, áno.
M7: Vyviedol /a si niečo pani učiteľke?
P: Nie. Áno vystrašil som ju gumenou hračkou.
M7:Čo si sa naučil / a v prvom ročníku?
P: Počítať, písať, kresliť, čítať.
M7:Tešíš sa na prázdniny, alebo by si ešte chodil /a do školy aj cez  prázdniny?
P: Teším sa na prázdniny, ale do školy by som nechodil
M7: Je niečo, čo by si zmenil /a ?
P: Nie. Nie, všetko sa mi páči.
M7: Ďakujeme za rozhovor.
                     
                                                                      Z. Pipasíková a D. Kúchenová, IX.A.
        

Magic7: Na akú školu ideš?
Deviataci: Na Gymnázium Martina Kukučína, na Strednú pedagogickú školu do 
Levoče, na Športové gymnázium v Banskej Bystrici.
M7: Tešíš sa , že odídeš zo školy alebo ti bude smutno?
D: Bude mi smutno. Na jednej strane sa teším,ale na druhej nie.
M7: Páči sa ti na našej škole?
D: Jasné, že sa mi tu páči. Áno, páči sa mi tu veľmi.
M7: Budú ti chýbať kamoši a učitelia?
D: Hlavne mi budú chýbať spolužiaci, ale aj učitelia. Smozrejme za niektorými mi 
bude smutno, hlavne kamošmi, ale aj niektorými učiteľmi.
M7: Ako ubehol 9. ročník?
D: Ubehol strašne rýchlo... podľa mňa strašne rýchlo.
M7:Na aký zážitok počas týchto deviatych rokov si najradšej spomínaš?
D: Ani neviem,  je ich veľa, najradšej na zážitky so spolužiakmi.
M7:Je niečo čo by si na tejto škole zmenil/a?
D: Všetci nie. 
M7: Čo by si chcel /a odkázať budúcim deviatakom?
D: No... ja neviem, asi nech sa pripravujú na monitor, prajem im veľa úspechov, 
nech si užívajú deviaty ročník.
M7: Ideš na venček?
D: Idem. Áno idem.
M7:Páčia sa ti nácviky na venček?
D: Páčia, je tam sranda, ani veľmi nie, nudí ma to. Páčia, ale niekedy je to už nuda
M7: Ďakujeme za rozhovor.

                                                                            
 Z. Pipasíková a D.K úchenová, IX.A.
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Ako každý rok sa u nás konala v škole vý-
stava tekvíc

Suroviny: 6 ks vajec, 120 g  práškového cukru, 100 ml  oleja, 100 ml  mlieka, 1/2 vrecka  
prášku do pečiva, 2 KL  kakaa, 120 g polohrubej múky, 1 ks  vanilkového cukru, 6-7 ks  
jabĺk, čokoládová poleva

Postup:

1. Oddelíme si 6 žĺtkov od bielkov. 120 g práškového cukru pridáme do žĺtkov a rozmi-
xujeme. Pridáme 100 ml oleja, 100 ml studeného mlieka, pol vrecka prášku do pečiva, 2 
lyžičky obyčajného kakaa a 120 g polohrubej múky. Spolu rozšľaháme.

2. Keď je cesto vymiešané, vylejeme ho na vymastený a vysypaný plech a dáme piecť na 
20 minút. Ďalej si pripravíme 6-7 jabĺk, ktoré si ošúpeme a postrúhame.

3. Zo zvyšných 6 bielkov vyšľaháme sneh. Do postrúhaných jabĺk dáme sneh a pridáme 
1 vanilkový cukor. Premiešame.

4. Po 20 minútach je cesto napoly upečené a naň vylejeme pripravenú zmes. Rozotrieme 
po celej ploche a dáme ešte do rúry na 15 minút. Upečený koláč polejeme čokoládou. 
                                                                                                         
                                                                                                                              Zdroj: Internet

Sveži letný koláč

Srdcsval
              Bol raz čučoriedka Srdcsval. Pohýnal otrokov, ktorí búchali do srdca, 
aby mohlo biť a my žiť. Raz prišla nečakane invázia vírusov – kumparov. Tí 
napádajú Srdcsval a oslobodzujú otrokov. Práve vtedy človek dostane infarkt, ale 
len zriedkakedy. Zvyčajne vo vyššom veku. A tu sa začína boj o život. Musí prísť 
veľmi veľa látok, ktoré človek dostane injekciou od lekára. Príde veľa tmaravo-
lov a tmarokolov, ktorí bojujú s kumparovmi. Vtedy veliteľ kumparov zakričí: 
„Vzdajme sa, je ich priveľa!“ Lenže veliteľ to nestačil ani dopovedať, pretože ho 
trafila dýka od tmaravolov. Všetci sa zľakli a utiekli. Tmarokolovia si vydýchli, 
práve takto: „Uchm! Vyhrali sme, hura!“ Všetci vyhrali a dedko Janko mohol ísť 
z nemocnice domov. Už nikdy do dedkovho tela kumparovia neprišli, pretože už 
nemali veliteľa. Dedko Janko žil šťastne až do smrti. 
     
                           Filip Číž  V.A

Z našej tvorby

O veľmi začarovanej štvorcovej krajine
 V tejto krajine boli iba autá, tie autá mali kolesá, ale to ani neboli kolesá, 
ale to boli štvorce. Tie autá, ktoré mali zvláštne kolesá, boli celé štvorcové. Viete si 
predstaviť, ako to tam mohlo vyzerať? Vyzeralo to asi takto: „Všetko to tam rinčalo.“ 
Našťastie tie kockaté autá s kockatými kolesami vymysleli kockaté kolesá, ktoré mali 
okolo seba guľatú gumu. Odvtedy sa začali vyrábať kolesá, teda štvorce obalené v 
guľatej pneumatike. O niekoľko rokov vymyslelo to isté auto pneumatiky, ktoré boli 
celé guľaté. Trhy sa začali o pár dní neskôr zapĺňať týmito pneumatikami. O nie-
koľko rokov neskôr vymyslelo to isté auto, aby sa na autá mohli dávať zaoblené kryty. 
Odvtedy tá krajina bola guľatá. Tie kryty sa predávali tak rýchlo, že ich mali skoro 
všetci okrem jedného auta. To auto bolo veľmi chudobné, ale nakoniec sa to celé 
vyriešilo: autu pomohlo iné auto, ktoré bolo veľmi bohaté, a potom bola tá krajina 
úplne guľatá.         
          
                                                             Jozef Smutný   V.A
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Predstavujeme

Základný kolektív OKC IMA Revúca – florbalový krúžok

Florbalový krúžok, ako základný kolektív Oblastného koordinačného centra Ideálnej mlá-
dežníckej aktivity pri Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej, patrí k najúspešnejším už 
niekoľko rokov.  Na pravidelných každotýždňových stretnutiach v priestoroch telocvične a 
vonkajšieho multifunkčného ihriska členovia trénujú a pripravujú sa na priateľské aj súťažné 
stretnutia, v ktorých zožali nejeden úspech. Práve náš florbalový  krúžok pod vedením Mgr. 
Anky Joachímovej  bol jedným z prvých, ktorý v našom meste v Revúcej začal s propagáciou 
florbalu. Florbal si u nás získal veľkú popularitu a v súčasnosti okrem chlapcov je snaha o 
vytvorenie aj dievčenského družstva. V roku 2010 navštevujú pravidelné tréningové aktivity 
následovní členovia: Ľuboš Ďuriška, Jakub Daniš, Radoslav Badín, Michal Truhan, Ladislav 
Szabó, Marek Ďurán, Marek Truhan, Jakub Daniš, Andrea Uličná, Miroslav Szabó. Pre všet-
kých,  ktorí majú záujem o členstvo v ZK sa môžu hlásiť u p. uč. A. Joachímovej. 

Mgr. Emil Valko

Tajnička

1. 
Hora
2. Hrací balón
3. Ťažký kov
4. Oznamovacia veta sa končí
5. Prvý deň v týždni
6. Skala,kameň
7. Nočný vták
8. V čom sa kúpeme
9. Koniec modlitby
10. Je rozprávka: Hľadá sa ...
11. Nachádza sa na pláži
12. Medveď po anglicky 
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Estetika, neestetika

 Aj cez mesiace máj a jún sme sledovali po vyučovaní triedy a dospeli 
sme k názoru, že najkrajšia je trieda 6.B. A naopak, chlievikom školy sa stala 8.B. 
Prosíme vás o nápravu, pretože nie je to až taká práca po hodine vyložiť stoličky, 
vypratať lavice a trochu esteticky upraviť triedu. Určite vám to pomôže dostať sa z 
chlievika. 

      Redakcia M7

Vtipy

Rozhovor medzi dvoma blondínkami:
- Včera som prešla v autoškole inštruktorovi cez rozum.
- Áno a ako?
- Zadným kolesom

Prečo blondínka nevie napísať 11? Lebo nevie, ktorú jednotku má dať ako prvú.

Deti nosia pyžamá so Supermanom, len Superman nosí pyžamo s Chuckom Norrisom.

Chuck Norris je častým darcom krvi...pravdaže nie svojej.

-Už si dostal foto od tej kámošky z internetu?
- Áno, ale bola taká škaredá, že sa mi spustil antivír.

Viete ako spoznáte závislosť na internete?
Keď narazíte autom do zvodidiel a prvé čo hľadáte je back.

                                                                                                                              Zdroj: internet


