Herman Hírmondó

2009. november

Herman Hírmondó
2009. november

A Herman Ottó Általános Iskola diákjainak lapja

1

Tartalom___________________
________________________
_______________________________
Tartalom________
___________
_____________
__________________
Köszöntı

3

Nyári élmények

4

Titeket kérdeztünk

6

Ünnepi megemlékezéseink

8

Herman bulik, Herman partik

9

Így írunk mi

13

Nektek ajánljuk

17

Amerre jártunk

18

Tudomány

22

Egymásért

24

Sport

25

Eredményeink

28

Viccek rejtvények

29

Felelıs kiadó: Tószegi Attila, iskolánk igazgatója
A szerkesztıség
szerkesztıség tagjai: Bercsényi Dorottya 7.c, Bitskey Ágnes 7.a, Csordás Ilona 7.b,
Dıri Eszter 5.b, Dzemjuk Dóra 5.a, Ferencz Réka 8.b, Hörömpöli Jenifer 7.b, Járóka
Richárd 5.b, Juha Beatrix 8.b, Kiss Márk 8.b, Kiss Tamara 7.b, Kuczora Renáta 8.b,
Nagy Anasztázia 8.b, Remetehegyi Evelin 7.c, Szautner Márk 7.c, Szepesi Dániel
7.c, Török Dániel 5.a
Fıszerkesztı: Tóth Katalin
A szerkesztıség székhelye:
székhelye: Herman Ottó Általános Iskola informatika terme
A címlapot Fapál Emese (2. c) díjnyertes rajza díszíti.

2

Köszönttı_________
____________
_____________
______________________________________
Köszön
_________
_____________
____________________________
Kedves hermanos diákok!
diákok!
Ismét beköszöntött az ısz. Lassacskán a fák lehullajtják leveleiket és az idı is
egyre hidegebb. A papucsokat cipık, a pólókat pulóverek, kabátok váltják fel. A
gyerekek az utcán nem strandszatyrokkal, hanem iskolatáskákkal rohangálnak,
ugyanis az ısszel együtt az iskola is elkezdıdött.
Az iskolával együtt pedig az iskolaújság is kezdetét veszi. Mint minden évben,
idén is az újságot sok lelkes, buzgó tanuló készíti. Idén újdonságok is lesznek, mint
például a Tudtad?, a Tudomány rovata, s még jó néhány. Persze ettıl ugyanúgy
lesznek könyv- és zeneajánlók, rejtvények, viccek.
Jó olvasást és kellemes évet kíván az iskolaújság szerkesztısége!
Csordás Ilona

A díjnyertes rajzot K. Szabó Zoltán (3. b.) készítette.

3

élmények____________________
lmények___________________________
____________________
_________________
Nyári é
lmények____________________
_______
_____________
____

Nyári élmények - Soltvadkert 2009, felsıs tábor
Idén nyáron ismét megrendezték a soltvadkerti tábort. Tavalyi ötödikesek,
hatodikosok, nyolcadikosok sıt még volt hermanosok is részt vettek. Július végén
kezdıdött és egy hétig, augusztus elejéig tartott.
A hármas altáborban laktunk, de más iskolák is voltak rajtunk kívül. Sokan
összebarátkoztunk velük, de ettıl a sportversenyeken nagy küzdelem folyt. Számos
versenyt megnyertünk, de mégsem lehettünk mindenben az elsık. Reggelente vagy
szabadidınkben mindig fociztunk, kosárkirályoztunk, a strandon sokat röpiztünk és
bohóckodtunk.
A fı téma Harry Potter volt, de emellett számos programban vehettünk részt.
Az ifisek sokat segítettek Ági,
Judit és Rita néninek. Bacsa
Dóri

irányításával

Herkulesbıl

elıadtunk

a
egy

részletet, de ezen kívül még volt
divatbemutató és szalagtánc is.
Pénteken pedig sor került a
diszkóra.

A

legtöbben

ezt

várták, és megérte.
Ezt követı napon a karaokéban csillogtatták meg egyesek a tudásukat. Ezen
az estén szinte mindenki sírt, mert ez volt az utolsó alkalom, hogy akik elmentek más
iskolába, azok hermanos programon vettek részt. Másnap sajnos már indultunk haza.
Mindent összevetve nagyon jól éreztük magunkat, s szerintem, aki idén ott volt, száz
százalékig jön jövıre is.
Bitskey Ági
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Soltvadkert 2009,
2009, alsós tábor
Soltvadkerten Zsuzsa nénivel és Ildi nénivel folyt az alsós tábor, de a tábor
közepén lejött Sanyi bácsi is egy napra. Az idei tábor, akárcsak a felsısöknek, nekünk
is Harry Potterrıl szólt. Részt vehettünk lövészeten, különféle sportokon, fiúknak
foci, kosár és partizánjátékokat rendeztek. A lányoknak a foci kimaradt, valószínőleg
érdeklıdés hiányában.
Majdnem minden nap ellátogattunk a Vadkerti-tóhoz, és egyszer elmentünk
egy fagyizóba, amit nagyon élveztem, mert nyolcvanféle fagylalt közül
választhattunk. A tábor zárásaként diszkót rendeztek, amit sokan nagyon vártak.
Járóka Richárd

Amerikai körutazás
2009. július 5-én repültünk Los Angelesbe, ahol öt napot töltöttünk.
Elmentünk Disneylandbe, a mesebirodalomba, megnéztük Hollywoodot, sétáltunk a
Csillagok utcáján (Walk of Fame) is. Következı állomásunk Las Vegas volt, a
kaszinók birodalma. Az utcákon minden csillog-villog. Utána tovaszálltunk a Grand
Canyonhoz, a világ egyik legszebb természeti képzıdményéhez. Gyönyörő hely a vörös
szikláival és a Colorado folyóval. Ezután Hawaii következett, a Csendes-óceán
legszebb szigete. Itt fehér a homok és hatalmasak a hullámok, nem véletlenül ez a
szörfösök paradicsoma. Ezt követte New York. Megnéztük a Szabadság-szobrot,
voltunk a Central Parkban is. Manhattan elképesztı az óriási felhıkarcolóival és a
mindig rohanó embereivel.
Hosszú autózásunk utolsó helyszíne a Niagara-vízesés volt. Hihetetlenül szép
a hatalmas robajjal lezúduló víztömeg látványa. Nagyon érdekesen telt ez az egy
hónap.
Hörömpöli Jenifer
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kérdeztünk_________
________________
__________
________________________
Titeket kérdeztünk
_________
_______
________________________

Tetszik az iskola?
Kata:
Nagyon vártam, mert az oviban azt mondták, jó
lesz. Nem akartam a nyarat, azt szerettem volna,
ha rögtön jön az iskola. Legjobban a matematika
tantárgy tetszik.
Ha nem tanulunk és játékidı van, akkor kedvenc
szórakozásom a kisudvaron szaladgálni. A legkedvesebb tanárom Tóth Sanyi bácsi.
Dorka :
Már vártam. Ha találkoznék a régi óvó nénimmel, azt mondanám neki, hogy nagyon
tetszik itt minden.
A kedvenc tantárgyam a matematika, és írásból javítani szeretnék év végéig. A
legkedvesebb tanárom Németh Gáborné.
Már várom az ıszi szünetet, de ez nem minden! Talán kicsit várom a második
osztályt is.
Marci:
Én hét évesen kezdtem az iskolát. Sok dolog tetszik itt, ilyen például a nagy terem, s
a kedvenc tanárom, İri Ildikó néni.
Zozó:
Nem repestem az örömtıl, hogy iskolába jövök, de azért jó dolog. Részemrıl
maradhatott volna az ovi és a nyár.
Az iskolában nagyon szeretem a kisudvart, s kedvenc tanárom Kovács Kati néni a
napközis tanítóm. Van kedvenc sportom is, ami a foci és a futás.
Ha a régi óvó nénimmel találkoznék, nagyon örülnék neki. Biztos a továbbiakban is
ilyen jó lesz az iskola.
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Dzemjuk Dóra

Mit vártok a felvételitıl?
Könnyő felvételi kérdéseket! – Palika
Jó jegyeket kapjak – Viki
Hogy a tanárok félévkor adják meg a jobb
jegyeket! – Reni
Jó nıket! – Szabi
Pár új osztálytársat – Judit
Bitskey Ági

Hol szeretnél tovább tanulni?
Király Emese:
Gimnáziumba szeretnék menni, mert még nem tudom, hogy mit akarok. A gimik közül
is az erısebbeket választanám: a Szent Istvánt, a Szent Lászlót vagy a Szerb Antalt.
Esetleg utolsónak a Teleki Blankát. Különbözı szakokat lehet itt elvégezni. Lehet,
az angol mellett döntök, de mindent bejelölök, ami lehetséges. Elıkészítıre a Szent
Istvánba járok, hétfınként magyarra, csütörtökönként matekra. Ezek az elıkészítık
kb. másfél órásak. Matekon férfi a tanár, állítólag ı az iskola legjobb tanára.
Magyarból is férfi tanárunk van. Nagyon jól tanít. Sok olyat tanulok és tanultam
eddig, amit itt még nem. Azt javaslom, hogy aki teheti, az a Szent Istvánba menjen
elıkészítıre!
Hörömpöli Jenifer
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megemlékezéseink_________________________________
Ünnepi megemlékezéseink__________
_______________________

Októberben két alkalommal is megemlékeztünk nemzeti múltunk nagy
eseményeirıl.
Október 6-án rádiós mősorral tisztelegtünk az aradi vértanúk és az 1848/49-es
szabadságharc áldozatai elıtt. A Himnusz meghallgatása után szebbnél szebb
verseket, történeteket és gondolatokat hallgattunk meg. A diákok nagyon élvezték,
mert hallották az akkori emberek érzéseit, az aradi vértanúk gondolatait, ami nem
volt megszokott. Köszönjük a megemlékezést Zsófi néninek és a 7. c. osztály
tanulóinak, akik rendhagyó módon élı mősorral kedveskedtek.

Október 22-én, csütörtökön
rendeztük

meg

az

1956-os

forradalom és szabadságharc ünnepi
megemlékezését.

Anna

néni

és

magyaros csoportja készítette és
adta elı a mősort. A programban
sok vetítést láttunk, és hallottuk
Nagy Imre utolsó beszédét a
forradalom leverése elıtt. A szereplık hallgatása többet kifejezett, mint a szó. A
mősor sokaknak tetszett, mert nem a szokásos ünnepséget láttuk. Köszönjük a
megemlékezést Anna néninek és csoportjának.
Ferencz Réka és Kuczora Renáta
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Herman b
bulik,
partik__________
k____________________
___________________
ulik, Herman parti
k__________
__________
_________

SuliSuli-buli
Szeptember 25-én került megrendezésre a Suli-buli. Mint minden évben, most is
nagyon sokan várták, így a segítık alig bírták a munkát. Rengeteg programon lehetett
részt venni és mindenhol zsúfolásig megtelt a tér.
Egyik legnépszerőbb idıtöltésnek az arcfestés bizonyult. Sok kicsi győlt össze
Cili néninél, ahol a nyolcadikos lányok is besegítettek. Többen állatot akartak, de
voltak egyedi kérések is. Legnépszerőbb a fiúk körében a monokli volt.
Természetesen tartottak kézmőves foglalkozásokat is, ez a kicsiknek tetszett
igazán és sokféle tárgy készült.
Az udvaron volt foci, kosár és váltóversenyt is rendeztek. A focit a
magántulajdonban lévı zöld mőfüves pályán játszották, amit mindenki rendkívül
várt. Az alsósokat Edina néni, a felsısöket
Marika néni foglalkoztatta. Sok lány is beállt
focizni, de emellett még váltóversenyt is
tartottak. Azt Ági néni és Judit néni vezette,
ugyanis kétféle nehézségő pályát rendeztek be. A
kosárlabdázás nem volt tervbe véve, de egy
hetedikes lány hozott labdát, így lehetett
kosarazni is. Aki Ági néninél játszott, teát kapott
jutalmul.
Az udvaron a sportok mellett mustot is készítettek. A gyerekek is besegítettek
a préselésbe. Akik ügyesek voltak, szılıfürtöt kaptak ajándékba.
A szılıjátéknál a kisudvaron üveggolyó-halászat mellett ügyeskedtek még
szılıevésben és etetésben - ahol az etetı szeme be volt csukva -, illetve
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egyensúlyozásban. Érdeklıdve néztük, ahogy a bekötött szemő gyerek megpróbálta
megetetni a társát.
Herman totón is részt vettünk. Nehezek voltak a kérdések, de sok új ismeretet
megtudtunk az iskoláról. Sok kérdésre megfeleltünk, hiszen az elızı évben sok dolgot
megtanultunk az akkori rejtvényekbıl.
A játszóházban az elsı emeleten
sohasem volt megállás, ahol egy tanár és
két nyolcadikos diák segédkezett. Itt
általában csak alsósok vettek részt.
Számtalan

ember

nagyságú

társasjátékkal találkoztunk: Twisterrel,
Activityvel, a régi idıkbıl képkirakóval, de az interaktív táblán való játékok
bizonyultak a legnépszerőbbnek.
Az ebédlıben ingyenes büfé várta az éhes gyerekeket és felnıtteket.
Szendvicset, süteményt és gyümölcsteát fogyasztottunk. Aki betévedt, a teaházban
látta Ági nénit indiánként.
Ez kis ízelítı volt a programokból, hiszen mindent leírni és számba venni nem
lehetett. Ez a Suli-buli is nagyon jól sikerült, mint minden évben. Csak ajánlani
tudjuk mindenkinek a következıt, mert jövıre is lesz!
Az írók

Pénteki parti
Köszöntéssel kezdıdött a nagy
tornateremben, ahol az osztályok a
címerük alatt gyülekeztek, majd
kiosztották a Herman útleveleket.
Minden

osztály

más

útvonalon
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haladt, ha végeztek egy teremmel, az ott lévı tanárok dedikálták az útleveleket.
A technika teremben a hat viselethez megfelelı ruha közül azt állítottuk össze,
amit kidobott az osztály. Mellette terítettünk és szalvétát hajtogattunk. Itt az
étkezési illemet ismertük meg.
Gabi néni és Melinda néni a földszint
kettes teremben várta a táncolni vágyókat. A
nagytornateremben segélyhívást kellett intézni,
és kötélen lendülni. Az országok különös
illemeit is itt lehetett összepárosítani. Az egyik
teremben megfigyeltük a színházba illı és
illetlen viselkedést, melynek végén egy igaz-hamis állításos tesztet töltöttünk ki. Az
udvaron a biciklivel való helyes közlekedést és a KRESZ szabályait sajátítottuk el.
Volt, ahol kvízt fejtettünk meg az illemrıl. A kistornaterem sötétjében babzsákokat
kerestünk, de vigyáznunk kellett, hogy ne pirosat találjunk.
A nap zárásaként ismét a nagytornateremben gyülekeztünk. A legtöbb osztály
minden teremmel végzett, de voltak lassabbak is. Minimum az osztály felének jelen
kellett lenni, de sok helyen többen is voltak. Mindenki nagyon élvezte, izgalmasnak
találta a rendezvényt.
Kiss Tamara

HalloweenHalloween-parti
Mint eddig minden évben, idén is
megrendezésre került a Halloween parti. A
hangulat borzalmasan jó volt. A gyerekek
bemutatták jelmezüket a jelmezversenyen, s a
legjobbak

oklevelet

és

csokoládét

kaptak

jutalmul. Ezen kívül a résztvevık különbözı
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érdekes versenyeken tették próbára magukat. A vérfagyasztó zenét Gróf Szilvi néni
szolgáltatta.
Olvassátok el Szenczy Judit néni véleményét a partiról.
H: Hogy érezte magát a Halloween bálon?
Judit néni: Elıször voltam ilyen buliban, és
nagyon jól éreztem magam. Nagyon tetszett,
sok

fotót

készítettem

a

szörnyeknek,

boszorkányoknak és egyéb rémisztı lényeknek
öltözött gyerekekrıl, kollégákról.
H: Önnek melyik jelmez tetszett a legjobban?
Judit néni: A „legaranyosabb” rémecske Nyitrai Zsuzsa néni volt, aki koboldnak
öltözött.
H: Milyen megpróbáltatások voltak?
Judit néni: A hagyományos versenyszámokon (pókjárás, labdahajtás seprővel stb.)
kívül a legizgalmasabb a pattogatott kukorica szállítása volt szívószállal.
Köszönjük Judit néninek, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Reméljük, hozzá
hasonlóan mindenki hátborzongatóan jól érezte magát. Jövıre is szeretettel várjuk a
rettegni vágyókat!
Csordás Icu
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Így írunk mi

Tılünk
T
lünk nektek

Milyen embernek tartom magam?
Nehéz magamról írni, mert egybıl a rossz tulajdonságaim jutnak eszembe.
Lehet, azért van, mert serdülök? Nem. Szerintem a felnıttek látják rosszul, hiszen ık
öregszenek, és nem én kamaszodom. Úgy gondolom, filozófus lélek vagyok. Azon
szoktam gondolkodni, mi az élet értelme. Ez legtöbbször két lövés között a MW2-ben
(nem szükséges tudni, mi az), szokott az agyamba vágódni.
A legkedvesebb íróim az Arkagyij és Borisz Trugackij testvérpár, tılük a
kedvenc könyvem a Piknik az árokparton kisregény és a Stalker.
A szüleim szerint lusta, de szerintem higgadt ember vagyok. İk azt mondják
önfejő a gyerek, de én megfontoltnak nevezném magam. Szerény véleményem, hogy
tisztesség rejlik bennem, mert még a rossz jegyeket is beírom az ellenırzımbe. Lehet,
néha túlságosan is túlcsordul ez bennem. Ezt a jó tulajdonságomat a tanárok
legtöbbször egy gyönyörő intıvel szokták jutalmazni.
Végszóként a félreértések elkerülése végett bevallom, CSAK A 86 ÉVES
NAGYAPÁM KAROLHAT BELÉM!
Szepesi Dani

Bajkeverık a vandálok ellen (részlet)

A szavazás

Kilencen a tó mellett sétáltak, egy faházhoz. Azért mentek oda, hogy
megvitassák, legyen-e új tag, és ha igen, ki.
- Szerintem nem kell, elegen vagyunk – Lisa már útközben erre a témára váltott.
- Ezt majd megszavazzuk! - kapott a szón Lucas. Max is odajött.
- Nem az a lényeg, hányan vagyunk, hanem, hogy jó legyen a társaság.
- Miért, Codyék hányan vannak? - szállt be Summer.
- Nem tudom, de nem is érdekel - rándította meg a vállát Adam.
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- Szerintem jó lenne, ha ugyanannyian lennénk az arányok miatt.
- İk nem fognak bevenni senkit, legalábbis ezt mondták.
Elértek a kunyhóhoz. Az óriási fa, amin állt, hatalmas volt hozzá képest. A
gyerekek egyenként másztak fel a létrán. A csarnok egy nagyszoba volt. A háznak
volt fala és teteje. Középen farönk állt. Az egyik falra polc volt szerelve. Katie levett
róla egy lapot és kilenc darabra tépte. Matt lerakta baseball sapkáját a farönkre.
Mikor mindenki felért, szétosztották a
cetliket és a ceruzákat.
- Na, jó! Ha senkit nem akartok bevenni,
egyest írtok. Ha valakit, kettest. Ha
tudjátok kit, írjátok le a nevét. Mehet! adta meg a vezényszót Lucas.
Többen azonnal írni kezdtek, páran viszont
gondolkodtak. Tíz percen belül mindenki
lapja a sapkában volt. Lucas kihúzta az elsıt.
- Egyes, kettes, kettes - a következı lap hatszor át volt satírozva. - Kettes, nem t’om,
egyes, Lily - erre többen összenéztek –, egyes és kettes. A többség döntött, beveszünk
valakit.
- Igen, Summer? - az említett letette a kezét, amit az elıbb fölemelt.
- Szerintem be kéne vennünk Lilyt, mert...
- A csapatnak pont lányokra van szüksége, mi? – gúnyolódott Adam.
- Miért pont az új lányt? Még csak nem is ismerjük.
Summer ezeket eleresztette a füle mellett, nyugodtan folytatta.
- Gondoljatok bele... velem van egy szobában, velünk eszik. Különben is mi lenne, ha
Codyék beszerveznék maguk közé és felkérnék kémnek. Ennyit nem kockáztathatunk.
- De ezt tiltják a szabályok.
- A szabályok azért vannak, hogy megszegjük ıket! - mikor elhangzott a banda
jelszava, éljenzés tört ki, páran még tapsoltak is.
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- Szerintem egész szimpi - mondta el a véleményét Katie, mire pár mérges szem nézett
rá.
- Ha megismeritek, tök jó fej! - érvelt tovább Summer.
- Pont ez az! Azt se tudjuk, kicsoda. Valakinek nem is ugrott be rögtön.
- De valakit muszáj lesz bevennünk - emlékeztette a társaságot Lucas. Hosszú csend
következett, amit végül Jess tört meg.
- Szerintem szavazzunk!
- Igen!
- Oké! Kezeket fel, aki azt akarja, hogy Lily csatlakozzon - vette át újra az irányítást
Lucas.
Három kéz emelkedett a magasba: Summeré, Katie-é és Lisáé. Summer eleresztett
egy kérlelı pillantást a bátyjainak, Maxnak és Mattnak, úgyhogy kis idı múlva Max keze
is a magasban volt, sıt Amanda is meggondolta magát. Matt egy vállrándítás kíséretében
felrakta a kezét. Végül a többiek is beadták a derekukat. Lucas megint átvette a szót.
-Nagyszerő. Holnap beavatjuk Lilyt, én pedig aláírom a háború szabályát hétvégén
Codyval. Kik fognak gyızni?
-Mi, a bajkeverık! - hallatszott mindenfelıl.
Kiss Tamara
A 2008–2009
2008 20092009-es tanévben meghirdetett versvers- és prózaíró pályázatunk gyıztes
gyıztes
munkái:
I. helyezett
Ki az úr a háznál?
Íme, eljött az a nagy nap,
Mire vártam sok naphosszat.

Végre eljött! Végre itt van!
Az a nagy nap, mire vártam.

Egy évben csak egyszer jön el.
Erre vártam türelemmel.

Tízévesnek lenni nagy szó.
Tudniillik könnyfakasztó.
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Én lettem az úr a háznál!
Parancsolni lehet most már?

Álmos lettem, aludni jó,
De parancsolni fárasztó.

Ezt rakd ide, azt rakd oda,
Fektess most már valahova!

Inkább, apa, visszaadom,
S a helyébe’ álmodozom.
Maffei Solange, 7. c

II. helyezett
helyezett
Két barát története
(Hexameterek)
Elmentem hozzád, de te nem voltál velem, Annám.
Engem vártál tegnap azért összeszedegetni azt.
Újévkor jót ordítottunk és egy egérért.
Meg hát aztán koccintottunk egyedül akkor.
Ettünk együtt egy lazacot nagyot és kapor is volt.
Újra elmentem hozzád most már ari voltál.
Bitskey Ágnes, 7. a
III. helyezett
Három hal története
Egyszer a víz alatt három hal elhatározta, hogy hajózni fognak. Az egyik az
evezı, a másik a kapitány, a harmadik pedig a figyelı lesz. Egyszer csak a figyelı ezt
mondja:
– Vigyázat, csokoládéhegy pisztáciadarabokkal elıttünk!
Nem tudtak lelassítani, és nekimentek a csokoládéhegynek. Kérdi a kapitány:
– Mi történt a hajóval?
– Léket kapott a hajó, uram!
– Ó, gyalog kell továbbmennünk – mondja az evezı.
Elsétáltak a csokoládéhegy egyik barlangjába. A pisztácia belsejét megették, a
héjából pedig tüzet raktak. Olyan jól érezték magukat, hogy örökre ott maradtak.
Jámbor Márk, 6. a
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ajánljuk
Nektek ajánl
juk

Kultúrcsemegék

Könyv - A csudálatos Mary
Szívesen ajánlom bárkinek „A csudálatos Mary” címő könyvet, melyet Pamela
Lyndon Travers írt. A regény nagyon izgalmas és vicces.
Ez a történet a Banks családról szól, akik új gyerekfelügyelıt keresnek, mert
nagyon elfoglaltak. Mary Poppinsra esik a választásuk, bár
nem szívesen, mert nagyon sok pénzt kér, és rengeteg kimenıt.
A nevelını nagyon szigorú, ezért a gyerekek: Janes, öccse
Michael és az ikrek, John és Barbara elsı látásra nem
kedvelik, de aztán nagyon megszeretik, s végül nem is akarják
elengedni. Mary nagyon különleges, mert nem felejtette el az
állatok, a szél és a fák nyelvét egyéves kora után, mint az
összes többi ember. Mary a keleti széllel érkezett és a nyugati széllel távozik, mint ezt
mondja is a könyv elején.
Amikor megfordul a szél, Mary Poppins elmegy. Hogy mi történik közben a
Banks házban? Ezt is megtudhatod, ha elolvasod a könyvet!
Dıri Eszter

Zene - The Kolin
A zenekar 2007-ben alakult Budapesten.
Stílusuk alapelemei az indie és az oldtime diszkó
ritmusok. Hangzásukat - mely teljesen egyedi - a
zenekar tagjai „trash trance” néven illetik. Az elmúlt
két évben népszerőségük egyre nı, még Perez Hilton
is egekig magasztalta ıket a blogján. Yell into the
Kazoo címő debütáló albumuk 2008-ban jelent meg.
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Napjainkban a közönséget talán leginkább megosztó zenekar, a The Kolin
ment november 5-én Berlinbe az MTV európai örömünnepére. A zenekar az Esclin
Syndo, a The Idoru és a Zagar mellett versengett az European Music Awards
regionális díjáért, amelyet elnyertek és így együtt bulizhattak a Green Day-jel és a Foo
Fighters-szel.
A fiúk optimistán gondolnak jövıjükre, szerintük ma hazánkban egy
zenekarnak ugyanannyi esélye van külföldi hírnévre, mint a nyugat-európai
bandáknak.
A hírnév felé már elindultak, hiszen nemrég jelölték ıket az MTV EMA
legjobb európai elıadójaként. Ez nagyon váratlanul érte ıket, elvégre nemrég
alakultak, lemezük is csak egy jelent meg.
A banda, ha szabad így fogalmazni, leginkább a különcségérıl híres, amelyre
tudatosan törekednek, mert szerintük túl sok a „tömeggyártott” csapat Európában.
Azt is tudni lehet, hogy tavasszal várható új albumuk, amelyre már öt szám
megíródott. Az egész iskola nevében sok sikert kívánunk a három extravagáns
srácnak.
Juha Beatrix és Kiss Márk

Amerre jártunk

Kiállítás

Robert Capa kiállítás, Ludwig
Ludwig Múzeum
Múzeum
Ki Robert Capa? Eredeti neve Friedmann Endre
Ernı 1913. október 12-én született Budapesten, polgári
zsidó családban. A pesti evangélikus elemi iskolába járt,
majd késıbb a Madách Gimnáziumban leérettségizett.
1931-ben elhagyta Magyarországot és Berlinben a Német
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Politikai Fıiskolára járt. A Simon Guttman által vezetett Dephot fotóügynökségnél
sajátította el a fényképészmesterség rejtelmeit.
Elsı megbízásán készült képeit is megnéztük, amiken Lev Trockij látható,
majd

a

Saar-vidéki

fotókat,

melyeket a Vu magazin számára
készített.

Barcelonában,

önkéntesek
készült

az

búcsúünnepségén
mővein

érezhetı

a

feszültség. A leghíresebb képe a
Milicista halála, ami számomra elég
megrázó volt. Kínában a tizenéves
gyerekekrıl készült alkotásain látható, milyen fegyelmezettek, mégis milyen fiatalok.
Én el sem tudom képzelni, ık ezt hogy bírhatták.
A normandiai partraszállás („D-nap˝) felvételein úgy éreztem, mintha én is ott
lettem volna, szörnyő érzés volt látni a sok elesett embert. A Párizs felszabadításának
ünneplésérıl készített képeken elıször láttam boldogságot az emberek arcán, ettıl
nekem is jobb kedvem lett. Mikor egy gödörben német parasztcsalád imádkozását
pillantottam meg, érzékeltem a félelmet. Lipcsében az amerikai katona halálát mutató
fényképek szörnyen megráztak. Izraeli fotóin többnyire bevándorlókat kapott
lencsevégre. Mikor Magyarországról készült képeket nézegettem, elborzasztott az a
szörnyen sok rom, nagyon sok ház lebombázva állt. Végül barátairól láthattunk
képeket: Ernest Hemingwayrıl, John Steinbeckrıl, John Hustonról, Pablo Picassóról
és szerelmérıl, Ingrid Bergmanról.
Nekem ez a kiállítás elképesztıen nagy élmény volt, és mindenkinek ajánlom,
hogyha megteheti, menjen el bármilyen Capa kiállításra, lássa azt, amit ı látott a
fényképezıgépen keresztül.
Juha Beatrix
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World Press Photo 2009
Egy ıszi napon a szakkörrel és a 7. c osztállyal elmentünk a World Press
sajtófotó-kiállításra, a Millenáris Parkba. A kiállítás elıtt körbesétáltunk, megnéztük
a tavat és benne az óriási aranyhalakat. Sokat fényképeztünk.
A tárlatra az idén 196 fotót
válogattak ki a 124 ország 5508
fotósa által beküldött képekbıl.
Nagyon érdekes munkákat
néztünk meg. A képek izgalmasak
voltak,

nagyon

megjelenítettek.

sok

témát
Láttunk

felvételeket sportolókról a pekingi
olimpián, háborúról, ahol még nyílvesszıvel harcoltak és a természetrıl. Az állatokról
készült fotók között szerepeltek pókokról, tigrisekrıl és sündisznókról készített
felvételek. Az egyik képen egy párduc üldözött antilopot. A látvány olyan volt,
mintha az antilop megrúgná a párduc arcát. A kép izgalmas, a körülötte lévı táj pedig
gyönyörő. Ez a kép nagyon tetszett nekem.
Sok kép ábrázolt katonákat, rendıröket és kommandósokat, hiszen az
embereket jobban érdekli a háború, mint a béke.
Török Dániel

20

Tudtad?

Híres magyarok a nagyvilágban
Munkácsy Mihály
Híres

magyar

mővészeink

közül

Munkácsy Mihály a legjelentısebb festınk.
Képzeljétek el, 11 éves korában asztalosinasnak
adták dolgozni. Késıbb Szamossy Elek, aki
híres festı volt, felfedezte a kis asztalosinast és
magához vette, így kimentette a gyötrelmes munkából. Rajzra, festészetre tanította.
1983-ban Lieb Mihály nevét megváltoztatta Munkácsy Mihályra. Elsı mővét
Bécsben készítette, amely a Húsvéti locsoló címet kapta. Ezután Münchenben
felvették egy mővészeti akadémiára, itt az Árvíz és a Vihar a pusztán címő mővével
váltott ki elismerést. Az 1900-as évek végén a Siralomház címő mővéért a Párizsi
Szalon aranyéremmel tüntette ki. Ha szeretnéd látni munkásságát, látogass el a
Nemzeti Galériába.
Bercsényi Dóra

Rubik Ernı
Amikor elıveszitek a Rubik-kockát, és forgatjátok,
rakosgatjátok, nyilván nem gondoltok arra, hogy ez a játék Rubik
Ernı magyar mérnök nevéhez főzıdik.
A nyolcvanas évek elején fıszerkesztı volt, majd saját
vállalkozást alapított, a Rubik Stúdiót, ahol bútorokat és
játékokat tervezett. Nevéhez több logikai játék főzıdik. Legismertebb mőve a Bővös
kocka mai nevén Rubik-kocka. A játék 1975-ben jelent meg, és nemzetközi
ismertséget, érdeklıdést ért el. A Bővös kocka eredetileg térbeli mozgások
szemléltetésére készült. Rubik Ernı nevéhez köthetjük a Kígyó, a Bővös négyzet, a
Rubik - óra, a Sodokube és a Bővös dominó megalkotását is.
Csordás Icus
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Tudomány____________________________________
________________________
Tudomány_________________________
___________
_____________

A Gömbvillám
Több ezer jelentés létezik arról,
hogy

emberek

gömbvillámot

láttak,

vagyis világító labdát, amely általában
viharok idején jelenik meg. Átlagos
mérete
percekig

grapefruitéval
kalandozik

azonos,

akár

repülıgép

utasterében éppúgy, mint fürdıszobában
vagy völgyben. Néha valóban úgy halad, mint egy pattogó labda.
Magyarázatára sokféle elmélet született. Egyik szerint lebegı elektronokból és
zilált atomokból áll, melyet saját mágneses mezeje tart össze. De akad olyan
magyarázat is, hogy az ısrobbanásból visszamaradt parányi fekete lyukak jelennek
meg ilyen módon a Föld légkörében.
Két új-zélandi kutató, John Abrahamson és James Dinniss sokkal
földhözragadtabb elmélettel rukkolt elı: amikor villám csap a földbe, az óriási
hıhatás következtében a talajban lévı szilícium elpárolog. Ám ez az apró felhı lehől,
és a szilícium apró, lebegı aeroszolrészecskékké kondenzálódik. Ezek pedig gömböt
alkotnak azoknak az elektromos töltéseknek a révén, amelyek a szemcsék felszínén
győlnek össze. A gömb közben világít is, mert a szilícium a környezı oxigénnel
egyesül.
Ennek az elképzelésnek az igazolására két brazíliai kutató, Antonio Pavao és
Gerson Paiva vállalkozott Pernambucóban. Két elektród közé 0,35 milliméter vastag
szilíciumlapkákat helyeztek, és 140 amperes áramot vezettek át rajtuk. Ennek az
óriási áramerınek a hatására néhány másodperc múlva, amikor az elektródokat
enyhén eltávolították egymástól, a keletkezı villamos ívfény elpárologtatta a
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szilíciumot. Ebbıl az ívfénybıl azután izzó szilíciumdarabok pattantak ki, néha
pedig olyan világító gömbök, amelyek pingponglabda méretőek voltak, és akár nyolc
másodpercig is képesek voltak lebegni.
„Mintha éltek volna a világító gömbök" - lelkesedik Pavao. Azt mondja, a
gömböknek szinte bolyhos a felszíne, és apró anyagsugarak törnek elı belılük,
amelyek révén oldalirányban haladnak, vagy akár forognak is. Színükbıl Pavao kutatócsoportja kiszámította, hogy a gömbök hımérséklete 1727C° lehet. A gömbök
megolvasztják a mőanyagot - az egyik lyukat égetett Paiva farmernadrágjába.
Ezek messze a leghosszabb élető világító labdák, amelyek laboratóriumban
készültek. Korábban mikrohullámok segítségével állítottak elı derengı fénygömböket,
de a mikrohullámok kikapcsolása után ezek néhány ezredmásodperc múlva eltőntek.
„A mi gömbvillámaink élettartama több mint százszorosa annak, amit a mikrohullámokkal lehet elérni" - jelentette ki Pavao. Az új-zélandi Abrahamson pedig
leszögezte: „Bár a gömbök még kicsik, elég hosszú ideig kitartanak ahhoz, hogy a
természetes gömbvillámok viselkedését tanulmányozzuk általuk.”
Kiss Márk

Összemennek a jegesmedvék?
Lengyel

és

dán

tudósok

jegesmedvék

koponyájának tömegét vizsgálták. Az eredmények
megdöbbentıek lettek. A koponyák tömege 2-9
százalékkal csökkent. Ezt azzal bizonyították, hogy a
természeti változások és a táplálékukat szennyezı
anyagok miatt zsugorodni kezdett a méretük, avagy a
tömegük. Azt még nem tudják, hogyan lehetne ez ellen valamit tenni, de biztos, hogy
sürgısen kell cselekedni. A környezetvédelemmel te is megmentheted ıket, hisz a
jegesmedvék teljesen eltőnhetnek az állatvilágból.
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Van élet az őrben
Sokan cáfolják, de lehet, eldıl ez a
sokszor vitatott kérdés. Nemrég a NASA
kutatói

egy

üstökös

anyagmintájában

fehérjealkotókat azonosítottak. Ezt 2004
januárjában vették észre. A Stardust nevő
szonda észlelte, 390 millió kilométerre egy
üstökösrıl szedve le az anyagokat. Ez a fehérjealkotó az élet alapjait képzi. Két évbe
telt, míg ezt a matériát leszállították a földre, ezért sokan cáfolják ezt a felvetést.
Vajon tényleg az őrbıl származik az élet elsı jele?
Bitskey Ági

Egymásért_________________________________________________
Egymásért__________________________________________
_______

Egészségünk
Szerintem csak az egészséges
élelmiszer,

ami

nem

tartalmaz

tartósítószert, színezéket. A chips, a
kóla, a popcorn nem ételek, ezeket be
kellene tiltani. Ezektıl a harapnivalóktól
sárgul a bır és a fog is. A gyomornak sem
tesz jót. Sıt nemcsak ártalmas, hanem
drága is.
A cégek direkt magas áron adják, hiszen tudják, van rá vevı. A harmadik ok,
amiért nem kell ilyet vásárolni: ezek az ennivalók elhízáshoz vezetnek (a lakosság
60%-a küzd súlyfelesleggel). Tehát, aki le akar fogyni, nehezebben fog tudni, ha
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körülötte romboló termékeket árulnak. Van sok más étel, ami finom, mindenki
találhat az ízlésének megfelelıt: édeset, sósat, keserőt. Pontosan ezért nem halna bele
senki, ha nem lennének káros ételek. Sıt lehetséges, hogy tovább élnének az emberek,
kb. 95 évig. Ez több, mint elsıre gondolnánk. Látható, a legtöbb egészségügyi
probléma az ártalmas tápláléktól, frissítıtıl van.
Az italok még finomabbak frissen facsarva, ezért a pusztító nedők után nem
sírna senki. A kóla például nagyon sok koffeint tartalmaz, ami a felnıtteknek is
káros, a gyerekekrıl ne is beszéljünk, pedig 70%-ban ık isznak ilyet. Azt szeretném,
hogy többet ne áruljanak egészségtelen ételeket, üdítıket, ha mégis árulnak, akkor
próbáljuk NE MEGVENNI İKET!!!
Nagy Anasztázia

Sport_

Ilyet is tudunk

Szautner Márk vagyok, 13 éves és 8 éve jégkorongozom.
A jégkorong, más néven hoki manapság már Magyarországon is egyre
kedveltebb és népszerőbb. Mivel nagyon összetett sport (rendkívül gyors a játék,
nehéz védıfelszereléseket kell viselnünk, és egy kis korongot kell az ütıvel eltalálni),
ha valaki ezt akarja csinálni, nagyon stabilan kell tudnia korcsolyázni.
A csapatunkban mindenki hároméves korában elkezdett korcsolyázni. Ahogy
nıttem, úgy lett évrıl évre egyre több
edzésem. A kezdeti három edzés/héthez
képest mára kb. heti tíz edzésem van a
csapattal,

plusz

a

válogatott-

összetartások.
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Az Újpest csapatában játszom, U-14-es korosztályban. Az edzéseink nagyobb
része jégen, kisebb része szárazon (futópad, konditerem …) zajlik, hogy jobb legyen az
erınlétünk. A jégkorongszezon szept. 1-tıl ápr. 30-ig tart, ez alatt az idı alatt
minden hétvégén bajnoki meccseink vannak. Valójában viszont szezonon kívül is
folyamatosan edzünk (még a nyári kánikulában is), nehogy kiessünk a ritmusból.
Sokszor kérdezik tılem, nem nehéz-e mindezt iskola mellett csinálni. A
válaszom: de igen, nehéz! Ha arra gondolok, hogy a reggeli edzések miatt 5.30-kor
kelek, mikor az osztálytársaim éppen a másik oldalukra fordulnak a jó meleg ágyban,
vagy arra, hogy szeptembertıl áprilisig nincs egy szabad hétvégém se, vagy arra, hogy
este 8-kor kell elkezdenem a leckeírást, az bizony nehéz!
Cserébe viszont a sok sport miatt egészségesebb és izmosabb vagyok (a lányok
körében ez nem hátrány), és a csapattársaimmal szinte egy család vagyunk. Rengeteg
élmény ér minket (külföldi tornák, edzıtáborok), sok mindent csinálunk együtt.
Ezeket az éveket semmire sem cserélném el!
Még egy nagy elınye a kevés szabadidınek, hogy megtanultam jól beosztani az
idımet, pl. edzésre menet és jövet a kocsiban tanulni szoktam, ha van egy szabad
délutánom, próbálom a legtöbb dolgot elıre megcsinálni, hogy tehermentesítsem
magam. Szerencsére idáig ez mőködött, általában 5-ös tanuló voltam.
Mindenkinek jó szívvel ajánlom a versenysportot, mert olyan élményeket ad,
melyekre mindig szívesen fogok visszaemlékezni.
Szautner Márk

Bajnokok Ligája
A Bajnokok Ligája röviden BL. Az elsı
BL-t 1992-ben játszották, melyet az Olympique
Marseille nyert meg. A BL elıdje a Bajnokok
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Európai Kupája, azaz BEK, amit 1956-ban rendeztek meg elıször. Azt a Real
Madrid nyerte, és azóta is ık az elsık a gyıztesek listáján: a Real Madrid kilencszer,
az Ac Milan hétszer, a Liverpool ötször, az Ajax Amsterdam négyszer és a Bayer
München is négyszer nyerte meg a tornát.
Magyar csapat még nem gyızedelmeskedett, de magyar játékos már igen,
Puskás Ferenc. A góllövılistát Raúl González vezeti, Ruud van Nistelrooy a második
és a harmadik Andrij Shevchenko. A legtöbb meccsen játszónak szóló díjat Raul
González és Ryan Giggs holtversenyben birtokolják. A harmadik Roberto Carlos az
aktív játékosok közül. Idén a BL számunkra a DVSC miatt érdekes.
A DVSC - TEVA annyit jelent, Debreceni Vasutas
Sport Club és a szponzor. Magyar csapat 14 éve nem
játszott BL-ben, de most a Debrecen bejutott. A csapat
folyamatosan vereséget szenved, de nem várhatunk óriási és
eget rengetı sikereket. Azonban a selejtezıkben jól
játszottak, így a világ megismerhette a DVSC nevét, bár
kimondani még nem tudja. Sajnos a döntıkben nem szerepeltünk valami fényesen:
Liverpool-DVSC 1-0, DVSC-Lyon 0-4, DVSC-Fiorentina 3-4, Fiorentina-DVSC 5-2.
Nehéz meccseket kellett játszaniuk, de az egész iskola nevében gratulálunk az
eredményeikhez.
Járóka Richárd

Herman foci
Mint láthatjuk, a futball az iskola falain belül is töretlen sikereket élvez. Idén
beneveztünk a Zugló Kupába, melynek lezárult az ıszi fordulója. Két korosztályos
csapatunk van: elsı és második évfolyam, illetve harmadik és negyedik évfolyam. A
mérkızések nagyon jók voltak, az alsósok hihetetlen erıbedobással küzdöttek. A focit
Sanyi bácsi vezette.
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Az elsı és második évfolyam veretlen. Elsı meccsükön 6-3-ra, a másodikon 5-3ra, a harmadikon 2-0-ra verték meg ellenfelüket. Sajnos a harmadik–negyedik
évfolyam változó sikerekkel szerepelt: elsı meccs 1-3, második meccs 4-1, harmadik
találkozó 1-3.
Sok sikert kívánunk a csapatoknak a továbbiakban. Hajrá fiúk, csak lelkesen!
Járóka Richárd

Eredményeink_____________________________________________
Eredményeink__________________
___________________________
Alsós Rajzverseny
II. évfolyam: 1. Fapál Emese 2. c
2. Gulyás Lilla 2. a
3. Teleki Borbála 2. a
III. évfolyam: 1. K. Szabó Zoltán 3. b
2. Délczeg Flóra 3. a
3. Reviczky Marcell 3. c
4. évfolyam: 1. Báskay Dávid 4. b
2. Sipos Borbála 4. b
3. Szentirmai Dalma 4. b
Bolyai Csapatverseny
1. Twilight a négyzeten (Jerminetz Dorottya, Remetehegyi Evelin, Somogyi
Blanka, Völgyi Bernadett)
3. Matekmanók (Csallóközi Kristóf, Leiner Soma, Kálai Kristóf, Nguyen Viet
Hung)
Kazinczy verseny
5.–6. évfolyam

7.–8. évfolyam

1. Kertai Kristóf

1. Maffei Solange

2. Petresevics Fanni

2. Kerekes Fanny

3. Petresevics Panna

3. Kiss Tamara
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Nyelvünkben élünk
1. Szautner Márk
2. Németh Luca
3. Varga Tamás
Mezei Futás
2. Egri Viktória 1500 méter, III. kcs.
3. Herman Ottó Általános Iskola, Lány, 2000 méter IV. kcs.
Gratulálunk!

viccek_________
________________
_____________________
____________________
Rejtvények, viccek____
_____
___________
__________
__________

Viccek
I.
Tudod-e, hogy aki utoljára nevet, az
kapcsol a leglassabban?
II.
A két testvér azon töri a fejét, hogy mit
vegyenek anyjuknak nınapra.
- Vegyünk csokit!
- Az nem jó, hiszen nem is szereti az
édességet.
- Éppen azért! Annál több jut
nekünk…
III.
Két varjú bámul a sugárhajtású
repülıgép után.
- Nézd csak! Milyen szörnyő
gyorsan repül!

- Te is ilyen gyorsan repülnél, ha
meggyújtaná valaki a
farktollaidat.
IV.
A tanárnı felolvas egy mondatot.
- A gyerekek szívesen járnak iskolába.
Aztán megkérdezi:
- Mi a mondatban a szívesen szó?
Mire az egyik gyerek így felel:
- Túlzás, tanárnı kérem…
V.
Két egér este néz egy denevért.
Megszólal az egyik:
- Ha majd felnövök, én is repülıs
leszek.

Rejtvény
Két indián ül egy fatönkön. Egy idısebb és egy fiatalabb. Az idısebb azt mondja a
fiatalabbnak: te a fiam vagy, de én nem vagyok az apád. Vajon ki beszélhetett?
A megfejtéseket súgjátok meg Tóth Kata néninek.
29

Báskay Dávid díjnyertes rajza (4. b)

Ízelítı a következı számunkból

Darren Shan Rémségek cirkusza c. regénye és a film
Vásárolj tudatosan
Büszkeség és balítélet
Tiltott végzet
Stefani Meyer: Napfogyatkozás

Télen is nyaralunk
A kis lord

Forma 1

Karácsonyi süteményreceptek
Tutanhamon

Mikulás
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