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Úvodník

Milí spolužiaci,
pripravili sme pre vás ďalšie číslo nášho časopisu. JUNIOR. Opäť tu
nájdete zaujímavé články, prehľad akcií, kvíz, tajničky aj omaľovánky.
V druhom polroku tohto školského roka Vám prajeme veľa šťastia
a zdravia.

Mladí redaktori

Krátke spravodajstvo
Stalo sa:
1.12.2014 - Expert geniality show
2.12.2014 - Exkurzia Viedeň
Šaliansky Maťko - súťaž v prednese slovenských povestí
17.12.2014 Vianočná besiedka
Vianočná výzdoba – vyhodnotenie súťaže
1. miesto 5.B Brazília, 2. miesto 6.A Laponsko, 3. miesto 7.A Francúzsko
31.1. 2015 Basketbalový turnaj
1. miesto chlapci: 9. A, 1. miesto dievčatá: 9.A
2. 2. 2015 Polročné prázdniny

Bude:
2. 3. – 6.3. Jarné prázdniny 
9. – 17. 3. Global Money Week - Svetový týždeň peňazí
15. 4. Testovanie 9/2015

Reportáže
Vianočná výzdoba
Aj v tomto roku, v predvianočnom čase, sme si naše triedy vyzdobili podľa
vianočných zvykov a tradícií rôznych krajín napr. Nemecko, Česko, Rusko.
Všetky tieto triedy boli nádherne vyzdobené. No žiaľ, víťazom mohol byť
len jeden.
Na treťom mieste skončil siedmy ročník a ich pekná francúzska výzdoba,
na druhom mieste zaujímavé Laponsko v šiestej triede a na prvom mieste
skončila piata. B zo svojou nádhernou výzdobou Brazílie.
Piataci sa veľmi snažili a boli vynaliezaví. Porotu prekvapila ich krásna tabuľa
a dievčatá , ktoré boli oblečené v plavkách a „opaľovali“ sa pod palmou. No určite
si piataci zaslúžili prvé miesto. Za odmenu dostali dobrú tortu.
Blahoželáme tým , ktorý sa umiestnili.
Lenka Kadlecová, 7.A

Cesta peňazí
Peniaze predstavujú zákonom určený výmenný prostriedok, za ktorý
vymieňame tovary a služby.
Pred vznikom peňazí v dnešnej podobne existovali tzv. tovarové peniaze,
čiže tovary sa vymieňali navzájom. Neskôr sa tento spôsob stal náročným,
pretože pri cestovaní museli ľudia nosiť veľké náklady tovarov, ktoré chceli
vymeniť. Postupne teda nahradili tovarové peniaze kúsky zlata a striebra, ktoré
neskôr nadobúdali podobu mincí.
Aj tento spôsob platenia sa však stal náročným, preto ich nahradili
bankovky – peniaze v papierovej podobne. Prvé takéto platidlá pochádzali z Číny.
Postupným zdokonaľovaním ľudskej spoločnosti vznikli dnešné dve hlavné podoby
peňazí – bankovky a mince, ktoré používame pri platbe v hotovosti a
bezhotovostné peniaze, ktoré predstavujú naše prostriedky uložené v bankách.
Na Slovensku od čias nášho prvého samostatného štátneho útvaru používali
peniaze – slovenské koruny.
Tie 1. januára 2009 nahradila spoločná mena Európskej únie – euro.
Bankovky, ktoré navrhol rakúsky výtvarník Róbert Kalina, majú rovnaký dizajn
pre všetky zúčastnené štáty.
Bankovky v nominálnych hodnotách 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 eur zobrazujú
architektonické motívy inšpirované "storočiami a štýlmi Európy".

Na strane 6

nájdeš kvíz! Ak správne odpovieš na všetky otázky a do 13.

marca 2015 prinesieš správne odpovede pani učiteľke Čižmárovej, 3
vyžrebovaní môžu vyhrať sladkú cenu. Žrebovanie bude 16. 3. 2015


Môj kamarát snehuliak
Keď napadne kopa snehu, to mám veľmi rád!
Vonku na dvore mi stojí zimný kamarát.
Červený nos z veľkej mrkvy, oči uhlíky,
biele bruško a na hlave klobúk veliký.
Skákať, behať, naháňať sa nechce ani trocha,
iba stojí, stojí, stojí ako biela socha.
Či mu šepkám, či mu spievam, či na neho kričím,
či mu zhodím klobúk z hlavy, nepohnem ho ničím.
Odíde až s jarným slnkom, stečie dolu brehom.
Už sa teším až sa zase zjaví s prvým snehom.

Biela zima
Skočil vietor po vysokú oblohu,
doteperil ťažkú chmáru v batohu.
Polietal po kraji trošku, potom spravil dieru v rožku
a prikázal: “Von sa, páper, veselo!
Pokry zem a premaľuj ju na bielo.

Krásne lyžovanie
Lyžujem sa. Čiže. Mám na nohách lyže
jedna lyža, druhá lyža, sneh je biely ako ryža.
Ja sa krásne lyžujem, lyžami sneh ryžujem.
Padám! Pomóc! Kde som? Kto som?
Lyžiar, čo lyžuje nosom!
Daniel Krajčovič, 7.A

Kvíz : Cesta peňazí
1. Zoraď do správneho poradia od najstaršej formy:
Tovar za tovar, papierové peniaze, zlato a striebro, bezhotovostné
peniaze
2. Aká je najmenšia a najväčšia hodnota eurobankovky?
3. Kto navrhol základný dizajn eurobankoviek?
4. Odkiaľ pochádzali prvé papierové peniaze?
5. Ako sa volali peniaze, ktoré sa používali na Slovensku pred zavedením
eura?
-------------------------------odstrihni-----------------------------------------------Meno a priezvisko: ___________________
Trieda: ___________
Odpovede:
1.
______________,

______________,

______________
2. ______, ________
3.____________ ___________
4. ____________
5. _______________
Vymaľuj

_______________,

