5/2013číslo- 1.

ASI TAK 9

Číslo 1

5/2013

www.zsjuhvv.sk

Novinky:
Herschelov vesmírny ďalekohľad
ukončil svoju činnosť: Ďalekohľad
ukončil po takmer štyroch rokoch svoju
misiu.

Naše životné prostredie sa čím ďalej,
tým viac znečisťuje: Ľudia si dnes kladú
vysoké nároky na seba, na okolie, ale
hlavne na Zem.

Zámok Schönbrunn: Krásy a zákutia
viedenského zámku

Návšteva Jasovskej jaskyne:
Zaujímavosťou bol kvapľový vodopád,
ktorý sa nachádzal hneď na začiatku
jaskyne.

Európu ovládol nemecký Bayern :
Londýnske Wembley jasalo červenými
farbami.

Rozhovor s riaditeľkou základnej
školy o podvádzaní pri monitore: Pre

Milí či

toho, kto sa učí, bol monitor ľahký a ten, čo
sa neučí, preňho bude vždy ťažký.
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Silvia
Mihóková

Tímea
Holková

Sme radi, že ste si vybrali práve náš časopis. Dúfame, že sa
vám bude páčiť a zaujme vás. Tento časopis je o všetkom, čo
chcete vedieť. Nájdete tam správy z oblasti vedy, hudby,
životného prostredia, kultúry, aktuality zo sveta a našej
školy. Na chvíľu môžete vnímať svet našimi očami. Prajem
vám príjemné chvíle strávené pri čítaní.
Ahoj. Voláme sa Asi tak 9. Bývame najčastejšie v triede a na
chodbe. Domiňko býva v Majerovciach, Veronička s Kikinkou
a Adamkom bývajú v Nižnom Hrabovci. Timuška so Silvičkou
a Mirkom vo Vranove.
Kristína Burašová

Adam Jonek

Miroslav
Manduľák
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Celeste a Majk prichádzajú s novým duetom
I was wrong
Singel
je Spiritovým darčekom
k Celestiným 18.
narodeninám,
ktoré speváčka
oslávi 3. mája.
Práve v tento deň
odznie po prvýkrát
v slovenskej
premiére na
vlnách Rádia
Expres.
Po megaúšpešnej
sezóne 2012, ktorá
priniesla
Majkovi Spiritovi i Celeste
Buckingham tisícky nových
fanúšikov i
prestížne ocenenia v
slovenských a českých
hudobných anketách, obaja
obľúbenci publika
odštartovali novú
sezónu bok po boku
spoločným dlho
pripravovaným i
dlho očakávaným
duetom I was wrong.

Po vlaňajšom roku, ktorý sa pre striebornú slávicu a aktuálnu osobnosť televíznej
obrazovky Celeste Buckingham niesol predovšetkým v znamení úspechu mega
hitu Run Run Run a pre najlepšieho

československého interpreta podľa MTV EMAs 2012 Majka Spirita zase v znamení
úspechu singlu Všetky oči na mne, štartujú obe hviezdy novú sezónu. Svojim skalným
fanúšikom prinášajú exkluzívnu spoluprácu v podobe sľúbeného duetu, ktorý
plánovali už od roku 2011 - po prvej vydarenej spoločnej skladbe Ja a Ty.
(Zdroj - text: internet, foto: internet)
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Návšteva Jasovskej jaskyne
Dňa 18. 4. 2013 sa žiaci
Základnej školy Juh 1054 vo
Vranove nad Topľou zúčastnili
poznávacieho výletu v
Jasovskej jaskyni pri Košiciach.
Videli tam veľa prírodných
výtvorov a získali nové
poznatky. Zaujímavosťou bol
kvapľový vodopád, ktorý sa
nachádzal hneď na začiatku
jaskyne. Najväčší úspech však
zožali netopiere. Tento výlet sa
uskutočnil ako exkurzia z
biológie a geografie.
Sprevádzajúci učitelia boli pani
učiteľka Petíková a pani
učiteľka Exenbergerová. Výletu
sa zúčastnili žiaci 8. ročníka.

ACTIVE ENGLISH

WEEK Uplynulý májový
týždeň žiaci našej školy
vymenili rozvrh aj obsah
svojich tašiek. Zúčastnili sa totiž
jazykového kurzu ACTIVE
ENGLISH WEEK pod vedením
dvoch lektorov z USA. Celý
týždeň mali tak možnosť
počúvať a rozprávať len po
anglicky. Samozrejme, často sa
to dialo formou hier a zábavy,
takže týždeň uplynul ako voda.
(Zdroj: http/zsjuhvv.sk)

Tímea Holková
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Rok sv. Cyrila a sv.
Metoda si pripomenuli aj
učitelia a žiaci našej školy
monotematickým dňom v utorok
30. apríla. Príchod solúnskych
bratov na Veľkú Moravu bol pred
1 150 rokmi významným
medzníkom vývinu nášho jazyka,
kultúry, duchovného bohatstva
a vzdelanosti.
(Zdroj: http/zsjuhvv.sk)
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Herschelov vesmírny ďalekohľad ukončil svoju
činnosť
Teleskop, ktorý bol určený na pozorovanie vesmírnych objektov v
infračervenom svetle, bol na obežnej dráhe Zeme od mája 2009. Ďalekohľad
ukončil po takmer štyroch rokoch svoju misiu. Stalo sa tak po tom, čo sa
teleskopu minulo tekuté hélium, ktoré ho ochladzovalo na prevádzkovú
teplotu mínus 273 stupňov Celzia. Hlavnými cieľmi misie teleskopu boli
výskum tvorby galaxií v ranom vesmíre, chemického zloženia objektov, ako
sú kométy, exoplanéty alebo hnedí trpaslíci, atmosféry, planét a
medzihviezdnej hmoty.
(Zdroj: text: http/webnoviny.sk, foto: internet)
Vlani sa predalo spolu 1,75 miliardy

Digitálna gramotnosť na Slovensku je

mobilných telefónov Dopyt po mobilných

opäť o niečo vyššia

telefónoch bez operačného systému sa vlani výrazne
znížil. V štvrtom kvartáli minulého roka sa ich predalo
síce až 264,4 mil. kusov, no analytici očakávajú ďalší
pokles ich predaja aj v tomto roku. Naopak, predaj
smartfónov koncovým používateľom by sa mohol tento
rok vyšplhať až na miliardu kusov.
Trhu smartfónov vlani dominovali firmy Apple a
Samsung, ktoré spolu držali viac ako 52 % podielu na
trhu. Jednotkou bol Samsung, tesne ho nasledoval Apple.
Za celý rok predal Samsung 385,6 mil. mobilných
telefónov. (Zdroj: text: http/webnoviny.sk, foto: internet)

Podiel digitálne gramotných Slovákov stúpol v porovnaní
s vlaňajškom zo 75 na 79 %. Za gramotného sa považuje
človek, ktorý má skúsenosti s ovládaním moderných
informačných technológií. Už za predchádzajúci rok
pritom figurovalo Slovensko v rámci rebríčka krajín EÚ
podľa tohto ukazovateľa veľmi vysoko – na piatom
mieste. Najlepšie na tom boli Fíni a Švédi, na opačnom
konci výrazne zaostávajú Bulhari a Rumuni.
(Text: Veronika Florková, foto: internet)
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Zámok Schönbrunn
Poznáte príbeh o
veľkej láske cisára
Františka Jozefa
II. a jeho krásnej
manželky
cisárovnej Alžbety
Bavorskej,
prezývanej tiež
Sisi?
Väčšiu časť svojho života prežili v zámku Schönbrunn.
V tomto úchvatnom prostredí sa konali v minulosti tie
najhonosnejšie a najkrajšie plesy v celom vtedajšom
Rakúsko-Uhorsku. Srdcom zámku je Veľká galéria, jedna
z najvzácnejších rokokových slávnostných siení. Každý zo
salónov a siení zámku dýcha históriou a podáva
svedectvo o atmosfére a životnom štýle v časoch
cisárskej ríše. Od polovice 19. storočia je zámok spolu s
vedľajšími budovami udržiavaný v tzv. „schönbrunnskej
žltej“, ktorá bola významným znakom cisárskej
ríše. Zámok má niekoľko známych miestností, napríklad
Zrkadlovú sálu, kde hrával ako šesťročný Wolfgang
Amadeus Mozart. V miestnosti zvanej Vieux-Lacque
zasadal vo svojich časoch Napoleon. V Modrom čínskom
salóne podpísal Karol I. svoju abdikáciu a tým aj koniec
monarchie. Vo Veľkej galérii zasadal v rokoch 1814 -1815
Viedenský kongres a dnes sa tu usporadúvajú pri
zvláštnych príležitostiach štátne audiencie. Celý areál
zámku je zapísaný do svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO.
(Text: Silvia Mihóková, foto: internet)
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Názor čitateľa:
Sigrid-Maria Grössingová: Muži okolo Sisi
Veľká láska alebo trápenie? Nedávno som si prečítala
veľmi zaujímavú knihu o rakúskej cisárovnej Alžbete.
Kniha poukazuje na mužov v jej živote. Dielo je písané
veľmi zaujímavo. Čitateľov zaujme hlavne pravdivosť
príbehov a legendy z jej života. Ako je známe, bola
náruživou športovkyňou a všade, kde žila, musela mať
zriadenú telocvičňu. Kniha približuje život za múrmi
zámkov a opisuje veľkú lásku medzi ňou a cisárom
Františkom Jozefom. Preto skôr zaujme ženskú časť
čitateľov, ale na svoje si prídu aj muži. Negatívnou
stránkou je množstvo zastaraných slov, ktorých význam
nie je vysvetlený. Dielo je však poučné a vhodné aj pre
mladších čitateľov.
(Text: Silvia Mihóková, foto:
internet)
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Naše životné prostredie sa čím ďalej, tým viac
znečisťuje (Náš komentár)
Znečistenie životného
prostredia je čím ďalej, tým
väčší problém, ktorý sa týka nás
všetkých, a tak by nám nemal
byť ľahostajný. Ľudia si dnes
kladú vysoké nároky na seba,
na okolie, ale hlavne na Zem.
Nie je zlé, že sa chce ľudstvo
vyvíjať, ale je potrebné, aby sa
vyvíjalo na úkor našej planéty?

Ako pomôžeme prírode? Aké sú dôsledky? Narušením rovnováhy v prírode čaká náš svet
Môžeme začať recyklovaním papiera,
triedením odpadu, výsadbou zelene
alebo využívaním alternatívnych
zdrojov energie. Celosvetovo by sa
tento problém mal riešiť
medzinárodnou spoluprácou. Človek
tvorí súčasť prírody a je za ňu
zodpovedný. Preto by sme sa mali
zamyslieť, čo môžeme urobiť pre
naše životné prostredie a začať s tým
už dnes, a nie zajtra, keď už bude
neskoro. Preto by sme mali dbať na
udržiavanie čistoty v prírode
a v blízkosti našich obydlí.

mnoho prírodných katastrof ako napríklad nadmerné suchá a záplavy,
zemetrasenia, zosuvy pôd a mnoho iných. Ak budeme ubližovať našej prírode,
vráti sa nám to naspäť a prinesie len nešťastie a utrpenie. Ľudia nadmerne
vyčerpávajú prírodné zdroje. Ak sa zamyslíme, dospejeme k záveru, že by sme
mali našu planétu viac šetriť. Stačí tak málo, aby sme urobili niečo pre seba,
pre našu budúcnosť a pre naše životné prostredie.
internet)

(Text: Adam Jonek, foto: internet)
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(Text: Adam Jonek

foto:
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Európu ovládol nemecký Bayern Mníchov
Futbalový svet bol v sobotu 25. mája na nohách. Na londýnskom štadióne
Wembley vyvrcholila finálovým zápasom Liga majstrov. Futbalisti Bayernu
Mníchov sa stali víťazom. Vo finále v londýnskom Wembley zdolali Borussiu
Dortmund 2:1. Fantastický duel v úžasnom tempe a s krásnymi akciami
futbalistov na oboch stranách. Prvé sekundy boli opatrné, Bayern sa snažil o
rozvážnu rozohrávku. Hráčom Borussie vychádzala rýchla hra, boli živší,
nebezpečnejší a odvážnejší. Rozhodnutie excelentného zápasu prišlo v 89.
minúte, do lopty v strede šestnástky vletel dovtedajší smoliar Robben,
prešiel cez Hummelsa, poslal loptu do siete a rozhodol o zisku piateho titulu
pre európskeho šampióna - Bayern. V tom momente už bolo rozhodnuté,
londýnske Wembley bude jasať červenými farbami.
Text: Veronika Florková, foto: internet)

Jeden z najväčších rozohrávačov Jason Kidd ukončil kariéru
Kariéra žijúcej legendy basketbalovej NBA Jasona Kidda je definitívne na konci.
Jeden z najlepších stredných rozohrávačov všetkých čias v pondelok oznámil svoje
nezvratné rozhodnutie. "Môj život zasvätený basketbalu bola jedna úžasná cesta,
ktorá sa po devätnástich rokoch musela skončiť. Keď sa spätne obzriem za
pôsobením v štyroch tímoch, ktoré som reprezentoval v NBA, vrúcne spomínam
na každú sezónu, " uviedol v rozlúčkovom stanovisku 40-ročný basketbalista. Až
neuveriteľne vyznieva konštatovanie, že vo všetkých 56 stretnutiach, vrátane
priateľských, na ktoré nastúpil v americkom drese, ani raz neprehral.
(Text: Miroslav Manduľák, foto: internet)

V Európe vznikne nová hokejová súťaž klubov ECC V Európe
vznikne nová hokejová súťaž klubov. Dohodli sa na nej zástupcovia Medzinárodnej
hokejovej federácie, najvýznamnejších klubov a líg. Zatiaľ neoficiálny názov je
Európska klubová súťaž (ECC). "Je to unikátny proces kooperácie v európskom
hokeji. Prešli sme dlhou cestou, no stále máme pred sebou množstvo práce,"
vyhlásil riaditeľ fínskeho klubu IFK Helsinki ."Rovnako ako v iných veľkých tímových
športoch, ligy a kluby prosperujú z celoeurópskych súťaží. Podporuje to rozvoj
športu a klubom pomáha dostať sa na vyššiu úroveň. Tak ako je to vo futbale,
basketbale, či hádzanej," povedal pre oficiálnu stránku IIHF generálny manažér

nemeckej ligy Gernot Tripcke.
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(Zdroj: internet)

5/2013číslo- 1.

Anketa: Leto 2013

Tajnička

Opýtali sme sa žiakov našej školy...

1. Aký bude podľa vás hit leta 2013?
-1. I was wrong – Celeste Buckingham
a Majk Spirit
-2. Can´t hold us – Macklemore
-3. Impossible – James Arthur
2. Najlepšie miesta na letnú
dovolenku?
-1. Taliansko
-2. Chorvátsko
-3. Maldivy

––

3. Najkrajšie letné farby?
-1. Žltá
-2. Biela
-3. Modrá

1.
2.
3.
4.
5.

4. Aká je podľa vás najlepšia doprava
na letnú destináciu?
-1. Letecká
-2. Lodná
-3. Cestná

6.
7.
8.
9.

5. Čo si ako prvé zbalíte do kufra?
-1. Plavky
-2. Fotoaparát
-3. Opaľovací krém
Anketu pripravila:
Kristína Burašová

Skupina veršov
Dejisko letných olympijských hier 2012
Kto bol Jurij Alexejevič Gagarin?
Slúži na písanie v počítači
Rastlina alebo živočích, ktorý nežije nikde inde na
svete
Zviera, ktoré má na nose roh
Šikmá veža v ......
Lieta, len keď fúka vietor
Školský predmet zaoberajúci sa prírodou

Tajničku pripravil: Dominik Kvasil
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Rozhovor s riaditeľkou základnej školy
o podvádzaní pri monitore
1. Počuli sme, že sa podvádzalo pri testovaní deviatakov. Vedeli by ste nám k tomu niečo povedať?
Na našej škole sa určite nepodvádzalo. Či to bolo na ostatných školách, to vedia len riaditelia tých škôl,
o ktorých sa hovorilo, že podvádzali. Stane sa, že žiaci dokážu natipovať a už aj nám sa stalo, že trojkár mal na
jednotku spravený test, čo ma šokovalo.
2. Aký máte na to názor?
Keď už očkom si žiaci čosi kedy-tedy povedia, tak to sa dá zvládnuť... Keby už malo dôjsť k niečomu takému, že
by si veľmi žiaci dovolili odpisovať, to už by som nedovolila, lebo to je taká vaša malá skúška dospelosti.
3. Myslíte si, že bol monitor ťažký alebo ľahký?
Ten, čo sa učí, pre toho bol ľahký, a ten, čo sa neučí, tak pre toho bude vždy ťažký. Môžem povedať, čo ma
sklamalo, že deti vraveli, že matematika je ľahká a napísali ju omnoho horšie. Myslím si, že nebola až taká ťažká.
4. Aké stredné školy by ste poradili deviatakom?
Mali by ste vedieť, čo chcete robiť. Ja viem, že vo vašom veku je to veľmi ťažké, ale bolo by možno zaujímavé sa
rozhodnúť tak, aby ste išli na gymnázium, kde ešte máte 4 roky času na to, aby ste sa mohli rozhodnúť pre
niektorú vysokú školu.

Rozhovor pripravili: Kristína Burašová a Tímea Holková
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Vyrobili: Kristína Burašová (šéfredaktorka), Tímea Holková (editor), Adam Jonek
(fotograf), Silvia Mihóková (jazykový korektor), Dominik Kvasil (grafik), Miroslav
Manduľák (reportér), Veronika Florková (reportérka), žiaci VIII. A Základnej školy Juh
1054 vo Vranove nad Topľou.
Školský rok 2012/2013
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