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Köszöntı________________________________________
Kedves hermanos diákok!
Ismét itt a tél és egy újabb Herman Hírmondó. Egyre hidegebb van, nem
csicseregnek már a madarak reggelenként. Helyettük a dér és a zúzmara ül az ágakon
és leesett az elsı hó. Langy fuvallat helyett hővös, hideg szél jár a fák csupasz ágai
között.
Ijesztınek gondolhatnánk ezt a fagyos világot, ha nem tudnánk, hogy minden
hideg zúzmarás nappal egyre közelebb jön a karácsony. A karácsony a szeretet
ünnepe, ami még a leghidegebb napon is megmelengeti az ember szívét. A karácsony
után jön a szilveszter és az újév, a 2010-es. Ez nemcsak azt jelenti, hogy új naptárat
kell venni, hanem azt is, hogy az iskolaújságnak ebben az évben ez az utolsó száma.
Legközelebb már csak 2010-ben írunk nektek. Addig is jó szórakozást kívánunk a
decemberi számunkhoz.

Boldog karácsonyt
karácsonyt és sikerekben gazdag új
új évet kíván az iskolaújság szerkesztısége!
Csordás Icus
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Karácsonyi receptek, karácsonyi sütemények
Hólabda
Hozzávalók:
- 50 dkg liszt, 2, 5 dkg élesztı, 1-1 evıkanál vaj és
rum, 1 tojássárgája, csipetnyi só.
- a sütéshez: olaj
- a tetejére: porcukor

Elkészítés:
A lisztet a vajjal elmorzsoljuk, hozzáadjuk az élesztıt, majd a tojás sárgájával,
rummal és csipetnyi sóval jól összedolgozzuk. A rétestészta keménységő tésztát cipóba
formáljuk és legalább fél órán át pihentetjük. Ezután ujjnyi vastagságúra nyújtjuk és
derelyeszaggatóval ujjnyi széles csíkokra vágjuk. A csíkokat egyenként laza mozdulatokkal
gömbbé formáljuk és bı, forró olajban aranysárgára sütjük. Az olajból kiemelve szalvétán
lecsepegtetjük, és porcukorban meghempergetve kínáljuk.

Mogyorócsók
Hozzávalók:
25dkg porcukor, 3 tojás, 1 citrom reszelt héja, csipetnyi só, 30dkg mogyoró, 10dkg liszt,
mogyorószemek.

Elkészítés:
A mogyorószemeken kívül mindent beleteszünk egy nagy tálba, és jól összekeverjük,
majd egy órát a hőtıbe tesszük és hagyjuk pihenni. Ezután a tésztából apró golyócskákat
formálunk. A golyókat kicsit összenyomjuk, és mindegyik tetejére egy szem mogyorót
teszünk. A süteményeket zsírpapírral bélelt tepsibe tesszük és 15-20 percen keresztül sütjük.

Jó étvágyat kívánunk!
kívánunk!
Csordás Icus
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Téli élmények__________________________________
Téli nyaralás
Mindenki tudja, télen is van sportolási, „nyaralási” lehetıség, ez a síelés. Ha nem
tudtok síelni, bármikor elkezdhetitek. Járhattok oktatásra vagy elmehettek táborba.
A családommal, mi minden évben ezt tesszük, ha lehet többször is. Általában
Ausztriába utazunk, mert az osztrákok vendégszeretık, igényesek s megfizethetı a
hotel. A medencés és szaunás helyek a legjobbak, mivel a fáradtságos nap után (8-tól
sötétedésig a pályán vagyunk) jó a medencében lazulni vagy esetleg a szaunában pihenni.
Apukám gyerekkora óta síel. Többszörös úttörı bajnok, a MOL olimpiákon is
dobogós helyezéseket ért el, így engem és a testvéremet is ı tanított meg siklani. Anyát
már azelıtt megtanította, hogy mi megszülettünk. Én körülbelül kettı-három éves korom
óta őzöm ezt a sportot. Azóta már száguldozok a pályákon. Szerencsére komolyabb
sérüléseim nem voltak. Versenyszerően nem végzem, sajnos nem is fogom, mert
Magyarországon nincs lehetıség erre.
Étkezni

reggel

és

este

szoktunk a hotelben, ebédre egy-egy
szendvicset fogyasztunk a pályán,
hogy ne vesszen el a drága síelı
idınk! Mások a hüttében ülnek (a
pálya melletti étkezdében, avagy
büfében), de mi csak, akkor ülünk
be, ha érezzük, hogy lefagytak a
testrészeink, vagy fennragadtunk a felvonón több órát ülve a jégesıben, szélben! Az
elmúlt évben néhányszor be kellett ülnünk! ☺
Egyszer az egyik osztálytársnım családja és az enyém összefogott, s közösen
mentünk el telelni. Minden jó volt, bár nagyon erıs szelet ígértek, de nem foglalkoztunk
vele. Nem látszott vészesnek, ezért megvettük a jegyeket és mentünk egy kört. Ismét
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beültünk a felvonóba a barátnımmel, de tíz méterre a kiszállástól megállt. Elkezdett
fújni a szél, eleredt a esı és majd’ megfagytunk. Körülbelül fél órát ültünk, és biztattuk
egymást, nehogy leugorjunk. Szerencsére nem tettük és biztonságban leértünk, mint a
nap hısei. ☺ Azóta üldöz a balszerencse, így mostanában kétszer is fennragadtunk.
A sí nagyon jó sport, hobbi vagy vakáció. Igaz veszélyes, picit drága, de megéri! A
hegyi levegı, a gyönyörő tájak, a vicces és emlékezetes élmények összehozzák a családot.
Mindent összevetve nagyon jó muri, ha megtanulod. Biztasd a családod, hogy menjetek
ti is!
Bitskey Ági

Titeket kérdeztünk_____________________________
Mit vártok a karácsonytól?
3. aa-s fiúk nyilatkozták:
- sok ajándékot, Lego-t
- PSP-s játékokat
- boldogságot
- sok autós PC játékot
- mézes és kürtıs kalácsot
1. c osztály:
- szép fenyıfát
- együtt legyen a család
- kiskutyát
- csocsót
- kisvasutat
- Ben 10 órát
- Lézerkardot

8. a osztály:
- gyulai kolbászt, 1kg paprikát
- Útlevelet
- Világbékét
- Ed Hardly pólót ingyen
- Hárompúpú tevét
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Herman bulik, Herman partik__________________
Az 5. évfolyam projektnapjai
Testnevelés órán kezdıdött a projektnap, azaz a görög világ megismerése. Itt
birkóztunk, majd ingafutásban választottunk osztálybajnokot.
Ezt követıen énekórán Apollónnal kapcsolatban töltöttünk ki feladatlapot, majd
az Odüsszeiából énekeltünk pár sort. Környezet órán csoportokban dolgoztunk a
vulkánokkal kapcsolatban.
Második nap a történelemmel folytattuk a játékot. Itt csoportban plakátokat
készítettünk. Nagyon jó volt csapatban dolgozni, mert közben mindent meg tudtunk
osztani a társainkkal.
A

harmadik

irodalommal

kezdtük.

napot
Itt

beszámolót tartottunk, olimpiai
lángot készítettünk. Nyelvtan órán
Prométheusz érdekes történetével
foglalkoztunk.
Elérkeztünk

a

negyedik

naphoz, ekkor voltak a versenyek és
a beszámolók. Az osztályfınöki órán gyakoroltuk az esküt, ugyanis minden osztálynak
saját esküszöveget kellett fogalmazni.
Ezt követték a versenyek és a beszámolók, amit a tornateremben az 5. órában
rendeztünk meg. Elıször minden osztály elmondta a fogadalmát, majd kezdıdtek a
mérkızések. Elsı ízben az ingafutók mérték össze erejüket. Itt Weisz András kapott
babérkoszorút az 5.c osztályból. Aztán jött a távolugrás, ahol Szlovák Balázs 5.c -s
tanuló fejére tettek babérkoszorút. Végül a birkózás következett. Ebben a
versenyszámban Járóka Richárd nem kis elınnyel nyert. Ezt követte az a dal, amivel
lezárták a 2009. év 5. évfolyamának projektnapjait.
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Mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy nagyon jól éreztük magunkat a négy
nap folyamán, rengeteget játszottunk, és közben sok érdekességet megtanultunk a görög
világról.
Rátki Annamária

Témanap – egy mesterkobold szemszögébıl
Az idei Témanapot november 27-én tartottuk. A témája nem volt más, mint
amivel az éves játék is foglalkozott, azaz az illem, tudatosság.
Én, mint minden nyolcadikos, segítı voltam, azon belül is mesterkobold. Ez
annyit tesz, hogy egy osztályt vezettem, ami nem volt egyszerő feladat. Itt döbbentem
rá, milyen nehéz tanárnak lenni.
A megnyitón minden mesterkobold
megkapta az osztálya menetlevelét,
amiben le voltak írva az állomások és
azoknak

az

idıpontjai.

A

többi

nyolcadikos pedig elment segíteni arra az
állomásra, ahol feladatot vállalt.
Elég nehéz volt egyben tartani az
osztályt és minden gyerekre figyelni, de
nagyjából sikerült. Nekem a legnagyobb ajándék a nap folyamán az a 20 perces szünet
volt, amikor beszélgethettünk kicsit az osztálytársainkkal.
A szünet után ismét jöttek a vezetıi feladatok. A gyerekek végre
összeszedettek voltak, bár nem mindegyik. Kezdtek velem megbarátkozni, már nem
úgy néztek rám, mint valami parancsnokra, hanem inkább, mint barátra.
A végén, amikor az osztályteremben vártuk a tanárukat, ismét zsibvásárra
hasonlított a hangulat, ezt akasztófa játékkal oldottam meg. Ezután együtt
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lementünk a nap záró rendezvényére a tornaterembe. Elıadták a közmondásukat,
majd átadtam nekik az emlékérméiket.
Számomra tanulságos nap volt, többek között rájöttem, nem szeretnék tanár
lenni. Nagy meló annyi gyereket csendben, fegyelemben tartani, ráadásul még tanítani
is. Csak azt sajnálom, hogy jövıre nem élvezhetem én is a Témanapot.
Kiss Márk

Témanap - ötödikes szemszögbıl
Nekem

nagyon

tetszett

a

Témanap, mert sok érdekes dolgot
lehetett csinálni. Minden osztálynak
volt vezetı koboldja, aki kísérte ıket és
segített a feladatok megoldásában.
Rengeteg helyszínen mentünk végig,
mint a piktogramok, társasjáték vagy a
barátsággyöngy. Nekem legjobban az a
helyszín tetszett, ahol az osztálynak közösen kellett zsámolyokból és szınyegekbıl
kuckót építeni, úgy, hogy mindenki beleférjen. A Témanap zárása a nagy
tornateremben volt, ahol a csapatok bemutatták állóképüket. Emlékezetes nap volt,
hiszen rengeteget nevettünk, számos információval gazdagodtunk és még tanulni sem
kellett, hanem végre egész nap csak játszhattunk.
Dıri Eszter

Osztálybuli
Pénteki napon rendeztük az osztálybulinkat. Peti, Boti és Berci nagyon jó
zenei összeállítást készített. A 31-es teremben, azaz az osztálytermünkben tartottuk.
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Sok lufit fújtunk, köztük jó néhányat vízzel töltöttünk meg. Vajon miért? Sokan
luficsatáztak, Szilvi néni, pedig négy játékot talált ki.
Az elsı a hoki volt,
amit a teremben játszottunk
és egy teniszlapba kapta a
korong szerepét. A fiúk
nagyon szerették, de a végén
átalakították

a

következıképpen:

a

teniszlapba

focilabdává

változott. Hát nem fura? Na
mindegy!

Néhány

paddal

bekerítettük a pályát, mert ha nem tettük volna, talán minden repült volna.
Az összes padot a falhoz toltuk és oda tettük a bambikat, nassolni valót. A
második játékban a fıszerep a sportcsokinak jutott - hm fincsi, hiszen van benne pia
bódulata-, illetve a késnek, villának s a csapatoknak (2x3 fı). A játék lényege a
következı: mindenkinek azt a kezét kellett hátra tennie, amelyikkel ír. Az egyik
ember volt a kés, másik a villa, harmadik a száj, aki egyik kezét sem használhatta. A
feladatban késsel, villával ki kellett bontani a csokit és négyfelé vágni. Ezután meg
kellett volna etetni a társunkat, de tömés lett a vége. Nagyon viccesre sikerült! Olyan
is akadt, aki minden részét megette, azaz a csoki papírját is.
A harmadik játéknak a terempóker asztalmódra bizonyult. A fiúknál ez
foglalta el a másik nagy kedvenc helyét. Közben, dirr-durr mindenhonnan villával
kidurrantották a lufikat. Ekkor Szilvi néni nyomtalanul eltőnt. Amikor kiment, bent
elszabadult a pokol. Az összes villanyt lekapcsoltuk és széttoltuk a padokat. ☺ A
vattadarabokból labdát gyúrtunk és fújtuk ıket a célig. Ezt a játékot a folyosón is
játszottuk.
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Amikor Szilvi néni megjött rosszat sejtettünk. Sajnos bejött a megérzésünk.
TAKARÍTÁS! –JAJ NE!
Természetesen a fıdíj sem maradt el: teniszlabda, melynek boldog tulajdonosa
Fejes Botond lett.
Lehoczky Gábor Szilveszter

Mikulás
Mi, 5. c-sek úgy készültünk fel a mikulásmősorra, hogy több osztályfınöki
órán, sıt még dráma órán is próbáltunk. Drámaórákon a hangerıt és a
határozottságot gyakoroltuk. Itt Melinda néni nagyon vicces volt, azt mondta, hogy
a terem másik végében látható kocka alakú kémény az édesanyja háza, aki hallani
szeretné a próbát.
Az 1. c -nek, más néven Klári
néni osztályának adtunk elı a
darabot, melynek címe: „Jön a
Mikulás”. Szerintem nagyon tetszett
nekik, mert voltak benne vicces
jelenetek, ezeket mi is nagy nehezen
7.b indul karácsonyi
meglepetésre

álltuk meg nevetés nélkül (a próbákon
soha nem sikerült). Jobb érzés volt
elıadni,

mint

nézni,

mert

az

elıkészületek humorosak voltak, és az elıadáson jó volt látni, ahogy ránk
mosolyogtak és figyelmesen hallgattak minket.
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A „Jön a Mikulás” címő mese nagyon kedves, gyereknek való. Az a
különlegessége, hogy nem a Mikulás a fıszereplı, hanem a nyuszi, így a lányok is
szerepet kapnak, hiszen nincs Mikulásné.
A kicsiktıl apró ajándékokat kaptunk, látszott rajtuk, hogy saját kezőleg
formálták és teli voltak érzéssel. Az is jó volt, hogy nagyon kedvesen adták át és ez
már plusz pontnak számít a részükre. Mi is édes ajándékot adtunk, mondjuk nem
mindent készítettünk kézzel, de így is jó volt, mert mi is csempésztünk bele szeretetre
méltó érzéseket.
Tóth Réka

Mikulás disco
Idén került elıször megrendezésre a Mikulás disco a kis tornateremben. Eddig
ezen a napon iskolánk nem tartott ilyen jellegő partit.
A szervezést mi, 7. c-sek
vállaltuk. Ha nem is volt olyan
sok látogató, mint amennyire
számítottunk a hatás elsöprı volt.
Mindenkinek nagyon tetszett,
kicsik és nagyok egyaránt jöttek.
Rengeteg

stílusú

zene

képviseltette magát és a mikrofon
sem maradt szárazon. Sokat táncoltunk és játszottunk, a Mikulás még szaloncukrot
is hozott. Végeredményképpen nagyon jól éreztük magunkat.
Sajnos semmi sem tart örökké, de amikor vége lett a bulinak mindenki
jókedvően ment haza. A jelenlévık úgy kifáradtak, hogy aznap este biztosan
mindenki jól aludt.
Maffei Solange
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Így írunk mi_____________________Tılünk nektek
Tiltott végzet - Mézeshetek (részlet)
Felvett egy sárga rövidgatyát, fehér toppot
és vitte az iPodját. Bekapcsolta a legszomorúbb
számokat, mint a „Call me!”-t vagy a „Tears of an
angel”-t. A legjobbak a célra: lehiggasztanak és
elgondolkodtatnak.
Amint kilépett a házból, teljes erejébıl
sprintelni kezdett, úgy, ahogy eddig még sohasem.
Nem a partra, nem is a hegyre csak el, el innen
bárhova. Végül valamilyen kilátóhoz ért, magas
volt, klasszikus fehér-piros csíkokkal tele. Nagyon
szépen magasodott. Felment a lépcsın, szerencsére nem volt bezárva az ajtó. Mikor a
végére felért, bement a tetejébe.
Az egész város a lábai elıtt hevert. Gyönyörő látvány volt, mert a napsugarak
játszadoztak a felhıkkel. A rózsaszín volt a szél, sárga a nap s a fehér maga a felhı.
Ez a három szín hol egybemosódott, hol külön-külön látszódott. Összevissza
játszadozott vele a szél. Szép volt. Jasmine is lehiggadt, kezdte elfelejteni lidérces
álmát. Egyedül érezte magát, de neki tetszett. Nem hiányzott semmi vagy senki, talán
Victor hiányát érezte picit. Hiányzott az ölelése, de érdekesen alakult volna, ha most
maga elıtt látja.
Nézelıdött kicsit, aztán lemászott a lépcsın. Kár volt ott hagyni a tájat, de
már idı volt. Leért. Körülnézett. Nem látott semmit csak a nagy üres, szokásos York
fokot.
Bitskey Ági
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Csirkecomb MAN
Heló, Csirkecomb János vagyok. De engem többen Csirkecomb MAN-nek
hívnak. Most megtudhatjátok a történetemet.
Átlagos csirkecomb voltam, ám, amikor mentem a - CdO-ba internetezni, ahol
csak 300Ft, az internetezés egy órára-, a csirkecomb sintérek elkaptak. Bevittek a
Tescoba és eladtak egy vénasszonynak. İ hazavitt és betett a hőtıjébe. Az a hely a
csirkecombok rémálma, hiszen ott olyan hideg van, mint az Északi sarkon. Egyszer
csak egy kolbászt pillantottam meg.
- Heló, te ki vagy?
- Én? Ja, hogy én! Ki lennék! Én Kolbász bácsi vagyok.
- Tudod, hogy kell innen kijutni?
- Igen. Csak akkor menekülhetünk, ha az öregasszony kitakarítja a hőtıt.
- Miért pont akkor?
- Csak akkor vesz ki minket. Amúgy nem olyan kedves, mint amilyennek látszik.
- Miért?
- Mert, ha kitakarítja a hőtıt, ami egy évben egyszer van, akkor beletesz a
tányérba, fogja a kínzóeszközét és lecsap vele. Bum!
- Évente egyszer? Akkor úgy látszik itt fogunk megıszülni!
- Én már nem! – mondta Kolbász bácsi.
- Van valami terved? Mondd azt, hogy van!
- Ja van, van tervem.
- Tényleg! Mi az?
- Hát, csak azért mondtam ezt, mert te azt kérted.
- Nekem van egy ötletem – mondta Csirkecomb MAN -, amit te soha nem fogsz
kitalálni.
- Piszkítsuk be a hőtıt?
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- Honnan tudtad? – kérdezte fıhısünk. – Na, mindegy. Gyorsan piszkítsuk,
hogy holnapra már kint lehessünk!
Azzal János és Kolbász bácsi nekiláttak a koszolásnak. Másnap, amikor az
öregasszony belenyúlt a hőtıbe zöld trutymó tapadt a kezére.
- Na, szerintem kitakarítom a hőtıt, de elıtte megeszem azt a finom
csirkecombot. – mondta.
A vénasszony megfogta fıhısünket, beletette a mikroba és megmelegítette. Miután
megmelegedett rátette ıt a tányérjára. Elkezdte szurkálni, de a csirkecomb nem
hagyta magát.
- Engem nem eszel meg vénasszony!
- Áááá, „dehogynem”! – mondta az öregasszony.
A csirkecomb jobbra, balra ugrált az öregasszony villája elıl. Egyszer csak egy jégcsap
repült János fejéhez.
- Áuuu, ki volt az esztelen?
- Én, Kolbász bácsi!
Ekkor elkezdıdött a harc. János nagyon csúnyán elbánt az öregasszonnyal, még a
mőfogsora is kiesett a földre. Ezután János odament Kolbász bácsihoz és
megköszönte, hogy segített neki. Kolbász bácsi szintén köszönetet mondott, hiszen
már egy éve raboskodott a hőtıben és most végre kijutott.
János így lett Csirkecomb Man, mert elhíresült róla, hogy minden
bajbajutottnak segít, különösen olyanoknak, mint Kolbász bácsi.
Gelinek Martin
Szeretettel ajánlva a 8.b-nek
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Nektek ajánljuk_______________Kultúrcsemegék
Könyv - Brumi mint detektív
Bodó Béla könyvét inkább alsós gyerekeknek
ajánlom. Ez a történet arról szól, hogy a kis Brumi
levelet kap valakitıl, s ki szeretné deríteni, kitıl
kapta. Elmegy a városba, és mindenféle kalandba
keveredik barátaival: Dagival, Jócsonttal és Rendes
Mukival, aki nemrég érdemelte ki ezt a nevet, mert
már nem nyafog folyamatosan.
A

kedvenc

részem

az

volt,

amikor

eljátszották, mi történhetett a levélíróval levélírás
közben. Az író elmeséli, hogy üveggolyókat kapott ajándékba, amiknek nagyon
örült. Brumiék ebbıl próbálnak rájönni, ki lehet a titokzatos feladó.
„Ez, mint minden Brumi könyv, hiszen tudod, ismered ıket komoly,
intellektuális gyermekkönyv, teli nehéz szakkifejezésekkel és egyáltalán
nincsenek benne viccek, sem mulatságos történetek. Azért ajánlom mindenkinek,
hogy érezze át, milyen nehéz a gyermekirodalom. Ha szüleidtıl kéred
karácsonyra mindenképpen pihenten, frissen és üdén olvasd a könyvet, különben
nehézséged akadhat a megértésében.”
Végezetül annyit mondanék:
„-Te nézd az ablakot, te az ajtót, mi most kimegyünk és eljátsszuk a
történetet.”
Járóka Ricsi
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Eclipse – Napfogyatkozás
Októberben került a könyvesboltokba az Alkonyat és az Újhold
folytatása, a Napfogyatkozás. Talán a legizgalmasabb rész az egész sorozatban,
hiszen visszatér Bella és Edward ellensége Victoria, aki bosszút esküdött
ellenük, mivel az elsı részben megölték szerelmét, Jamest.
Ott van a folyamatos fenyegetettség a
Volturi klán, akiknek megígérték, hogy Bellát
átváltoztatják vámpírrá. És Bellának hiányzik a
legjobb barátja Jacob, aki vérfarkas, de nem
találkozhat vele, mivel a vámpírok örök ellenségei a
vérfarkasoknak. A cím és a könyv elején látható
szalag is erre utal, hisz az Újholdban Bella sokszor
mondja, hogy Jacob az ı napja, és a szalagot is csak
egy szál tartja össze pont úgy, mint Bella és Jacob
barátságát.
Hogyan oldódnak meg a problémák? Hogyan gyızik le Victoriát? Jacob és
Bella barátsága vajon túléli a megpróbáltatást? Megtudhatod, ha elolvasod
Meyer harmadik regényét.
Kuczora Renáta

17

Film és könyv - Büszkeség és balítélet
Jane Austin híres regénye a Büszkeség és balítélet 1813-ban jelent meg. A
könyvet többször feldolgozták. Elıször ’95-ben hat órás tévéfilmet készítettek belıle
az angolok, amelynek a rendezıje Simon Langton.
A történet a XIX. században
játszódik. Olyan családról szól, amelyik nem
különösebben tehetıs, de nemes. Öt lányuk
van, de nincsen fiú örökösük. A két idısebb
nıvér eszes, és szép. A másik három
butácska, csúnyácska, csak a férfiak
érdeklik ıket. Anyjuk fı feladatának tartja,
hogy jómódú férfihoz adja lányait. A háztartási gondok közepette a szomszéd
palotába érkezik Mr. Bingley és barátja, Mr. Darcy. A legidısebb lány Jane beleszeret
Mr. Bingleybe, a gazdag, elıkelı úriemberbe és a férfi is vonzódik hozzá. Lizzie, a
második nıvér nem várt házassági ajánlatot kap unokafivérétıl, a Bennet vagyon
örökösétıl, Mr. Collinstól. Mr. Bingley, váratlanul távozik Londonba, magára
hagyva a kétségbeesett Janet. Lizzie, Mr. Darcyt teszi felelıssé -nem véletlenül- a
szakításért.
Innentıl felgyorsulnak az események, összefutnak a különbözı szálak. A
jóknak hitt emberekrıl kiderül, hogy álnokok, a büszkékrıl, hogy jók. A két fıszereplı
leküzdi hibáját: egyik a büszkeséget, másik az elıítéletét, s már semmi sem áll
boldogságuk útjába.
Nekem tetszett a könyv s a film is. A film viccesebb volt, mint a könyv. Mrs.
Bennetet alakító színésznı nagyon jól játszott. Rajta lehetett a legtöbbet nevetni és a
buta lányain. A felsıs lányoknak ajánlom ezt a regényt, azoknak, akik szeretik a
humoros, romantikus könyveket.
Bitskey Viktória
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Rémségek cirkusza
Nemrég láthattuk a mozikban a Rémségek cirkusza néven futó filmet. Ez a mozi
a sikeres Darren Shan könyvsorozaton alapul, ámde összevonja a sorozat elsı kettı,
avagy három kötetét. Sok weblapon, újságban, hirdetésben azt láthatjuk vagy
hallhatjuk, hogy az elsı hármat ötvözték, de nem egészen világos miért.
A történet Darren Shanról, az
átlagos tinédzserrıl szól, aki egy
hatalmas hiba miatt, akarata ellenére
vámpírrá

változik.

A

történet

bonyodalma ott kezdıdik, hogy
Darrennek van egy nagyon közeli és
bizalmas

barátja

Steve,

aki

mindenáron el szeretne menni a
cirkuszba, ahol az egyik bővészben vámpírra ismer. Ekkor fejébe veszi, hogy vámpír lesz,
de Mr. Crepsley visszautasítja. Pár oldallal késıbb felgyorsulnak az események. Darrent
Mr. Crepsley átváltoztatja vámpírrá, de nem a megszokott nyakba harapós módon, és
ekkor eljátsszák a halálát. Csakhogy Steve rájön, hogy Darren nem halt meg, s ekkor örök
bosszút fogad. Beáll a vámpírok ısi ellenségeihez, a vérszipolyokhoz, s hamarosan ı lesz
a vezérük.
A filmet sikerült úgy elkészíteni, hogy akkor is élvezhetı, ha valaki nem olvasta a
könyvet, bár így sok érdekes rész kimarad. Igazi problémája azonban, hogy állítólag az
elsı három könyvet vonták össze, csakhogy a filmben a harmadik könyvnek nyoma sincs!
A folytatás a negyedik, ötödik és hatodik keveréke lesz. Hogy mirıl szólnak ezek a
részek, már nem írom le, nem lövöm le a meglepetést. Olvassátok el!
Egy jó tanács: érdemes elolvasni elıször a könyvet és utána megnézi a filmet, mert
a színész, aki Mr. Crepsley-t játssza, nem hasonlít a valódi szereplıhöz. Ezt leszámítva
mindenkinek ajánlom a könyvet és a filmet is, mert külön-külön nagyon élvezetes.
Süli Barnabás
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Zene – Magna Cum Laude
Tagok:
Mezı Mihály – ének
Szabó Tibor – gitár, zeneszerzı
Kara Mihály – basszusgitár, szövegek
Kilián Imre - dobok
A

zenekar

1999.

szeptemberében

alakult gyulai barátokból. A banda rögtön az
elsı versenyét (egy országos tehetségkutatót) megnyerte. Három nap alatt
elkészítették a négy számot tartalmazó demójukat. A kiadó az Osztály címő dalban
látott lehetıséget. A szám berobbant a köztudatba, a zenei tévék megállás nélkül
játszották. Ez nem is vonhatott mást maga után, mint egy fergeteges koncertturnét
kisebb-nagyobb klubokba, fesztiválokra. Elsı albumuk, a Hangolj át 2003-ban jelent
meg. Ezen 12 szám található. 2006-ban jelent meg az együttes második albuma a
Minden
Minden állomás.
állomás Fonogram díjat kapott, késıbb aranylemez lett, és az év szövegírója
díját is elnyerte. Ebben az évben jelölték ıket a Legjobb új elıadó címre is.
Legsikeresebb kislemezük és videójuk a Vidéki sanzon.
sanzon Ez a sláger késıbb az SOS
szerelem címő film betétdala volt. A harmadik album a Magnatofon (tíz új dal),
hivatalosan 2007. november 15-én jelent meg. Ebbıl három kislemezt készítettek: a
Színezd újra
újra-t, a Gondtalanságból
Gondtalanságból elkövetett emberölést
emberölést és az Átkozott nı
nıket.
et
Ezek mind kedvelt slágerek lettek. Legújabb albumuk a 999,
999 ez 2009. június 5-én
jelent meg.
Figyelem! A fiúk karácsonyi koncertet tartanak december 27-én Budapesten, a
Petıfi csarnokban.
Kiss Tamara
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Amerre jártunk_________________________________
Tutanhamon - kiállítás
Tutanhamon Egyiptom fáraója volt. Nem
uralkodott sokáig, ugyanis 18 éves korában
meghalt. A legérdekesebb fáraó volt az összes
egyiptomi uralkodó közül, hiszen nagyon fiatalon
került a trónra, s sokáig azt hitték, hogy
cselszövés áldozata lett.
A kiállításra Ági nénivel és az egyik
osztálytársunk anyukájával mentünk. Érdemes
megnézni ezt a tárlatot, mert rengeteg érdekes
dolgot tudtunk meg a fáraókról, a kincsekrıl és a
sírokról. Amivel eddig nem voltunk tisztában azt mind megismertük. A kiállítás során
sok szép szobrot, amulettet és képet láttunk. A rengeteg arany és csillogás
elkápráztatja az embert, s úgy éreztük, mintha egy másik világba csöppentünk volna.
Amikor beléptünk kaptunk egy fülhallgatót. Minden kép és szobor mellé oda
volt írva egy szám, s amikor beütöttük a gépbe, hallottuk a tárgyhoz tartozó
információkat. Voltak kisfilmek, ahol még több érdekességet hallottunk. Láttunk
maketteket, megtudtuk, hogy ki fedezte föl Tutanhamon sírját, milyen legendák
keringtek a fáraók átkairól a sírfeltárók és a nép körében. A kiállítás végén még a
véleményünket is leírtuk az emlékkönyvbe. Ha még nem láttad a kiállítást, de
kíváncsi vagy, kukkants be Tutanhamon királyok völgyi életébe a Király utcában!
A kiállítás helye: 1065 Budapest, Király u. 26.
A kiállítás 2010. április 25-ig látható.
Áfra Corinna és Makrai Kata
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DÖK a Millenáris parkban
Hétfın, dec. 14-én mi, a DÖK-ösök a CSI, azaz a helyszínelık interaktív kiállításra
mentünk a Millenáris parkba. Reggel az elsı óra után indultunk a 3.-osoktól kezdve
egészen a felsıs korosztályig mindenki képviseltette magát.
Az út kb. 45 percig tartott, de gyorsan elszállt! Ági néninek és Anna néninek
többször ránk kellett szólnia, mert rengeteget bohóckodtunk, s kicsit hangosak voltunk. A
kis csapat gyorsan összemelegedett, nem volt feszültség a különbözı korosztályok között.
Mikor odaértünk jól esett a terem melege, hisz kinn majd’ megfagytunk. Nekem volt
egy kézmelegítı folyadékom, ami jól jött útközben. Bár próbáltam elrejteni, hogy ne
pazarolják el a meleget, de végül megosztoztuk!
Bent három csoportra osztottak minket, bőnügyi esetek szerint. Mindenki kapott egy
kitöltetlen jelentést. Aki nem nézi a CSI-t, annak is könnyő volt összerakni az eseményeket,
ugyanis ezeket az eseteket nem mutatták a tévében. Az izgalmas kiállítás mindenkit lázba
hozott, beleéltük magunkat a történetbe. Vizsgáltunk DNS-t, gerinctörést, kınyomokat,
lábnyomokat, hajszálakat... Mindenkinek sikerült a „rejtélyt” megfejteni, s végül mindent
begépeltünk a számítógépbe, amit a jelentésünkbe le kellett jegyzetelni. Leellenırizték s
ímélben elküldtek egy oklevelet, ha jól sikerült. Az ajándékboltban sokan vásároltak
kitőzıt, bögrét, jegyzettokot, és sok már érdekes szuvenírt.
Ezután

csoportképeket

készítettünk, majd felmentünk az
emeletre.
helyszínelık

Itt

a

budapesti

mutatkoztak

be.

Ujjlenyomatot vételeztünk, mint a
debilisek a lábunkról, szánkról,
fülünkrıl is emléket hagytunk a
rendıröknek.

İk

ezen

jól

szórakoztak, mondták, ilyen csoporttal még nem találkoztak. Természetesen rendırségi
felvétel is készült mindenkirıl, nehogy elfelejtsenek minket, illetve a késıbbiekben mi is
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emlékezzünk arra, hogy nyílván vagyunk tartva. ☺ A komolyságot valamennyire megırizve
persze a bemutatóhoz tartozó kiállítást is megnéztük. ☺
Egy szó, mint száz nagyon megérte elmenni erre a kiállításra. Igaz, sokat kellett
pótolnunk és kihagytam egy matek dogát, de sok jó fényképet készítettem és jó emlékeket
vittem haza.
Bitskey Ági

Dzsungel könyve – színház
Anyával, Jennyvel és Domonkossal mentünk az elıadásra. Ahogy megérkeztünk, a
kabátokat leadtuk a ruhatárba, majd megjöttek Judit néniék is az osztállyal. Bementünk az
elıadásra, elfoglaltuk a helyünket, és máris kezdıdött a színdarab.
Miután egy énekes elénekelte a kezdı
dalt, jött Sír Kán és megölte Maugli szüleit. A
farkasok befogadták a kisfiút és felnevelték. A
dzsungelben Maugli összebarátkozott Baluval,
a medvével és Bagirával a bölcs párduccal. Balu
megtanította sok bölcsességre, hogyan védje meg
magát Sír Kántól, a tigristıl és Kától, a
kígyótól. Késıbb elvitték a majmok Mauglit, a
romvárosba, és királyukká akarták választani. Balu ekkor megvédte és megmentette
Mauglit. Ezután a medve elment meghalni. Bagira ezt követıen azt tanácsolta neki, hogy
költözzön az emberek falujába. Ott megismerkedett egy helybéli lánnyal. A férfiak nem
akarták befogadni, így visszament a dzsungelbe és megölte Sír Kánt, hogy bebizonyítsa
hőségét az emberekhez.
Amikor a színdarabnak vége lett, a közönség nagy tapssal jutalmazta a produkciót.
Nekem nagyon tetszett ez a zenés darab.
Hörömpöli Dominika
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Tudtad?_______Híres magyarok a nagyvilágban
A magyarok Egyiptomban jártak!
Tudósaink a Nílus partján néhány
kereszténykori településre leltek, ahol sok érdekes
épületet és egy temetıt tártak fel. A kutatók úgy
gondolják,

ez

fontos

kereskedelmi

és

közigazgatási város lehetett. Azt is számba
vették,

hogy

itt

aranyfeldolgozással

foglalkozhattak miután rátaláltak többtucatnyi
ırlıkıre. Ezek bár nem világszenzációs leletek, a
magyarok így is büszkék lehetnek eredményeikre.
A csoport tagjai: Gyırfi Ilona mőemlékes mérnök, Illés László régésztechnikus,
Király Attila régész, Rosta Szabolcs régész, Szeredi Anna történész, régészhallgató, Vajda
József mőemlékes mérnök, Tóth István fotós. Gratulálunk a felfedezéshez!
Bercsényi Dóri

Bolyai János
Számotokra is ismert Bolyai neve, hiszen a
matematika versenyt róla nevezték el. Azonban
keveset tudunk róla. Gondolom, sokan kitaláltátok,
hogy

matematikus

volt,

méghozzá

hazánk

leghíresebb matematikusa.
Amit azonban valószínőleg nem tudsz, hogy
majdnem egy évszázaddal Eistein elıtt megfogalmazta Eistein gravitációelméletének
alapjait. A komplex számok, a számelmélet, illetve az algebrai egyenletek témakörében
folytatott kutatásokat, melyek megalapozták a 20. századi fizikai elméleteket.
Kiss Tamara
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Tudomány_______________________________________
A globális felmelegedés és annak hatásai
Mi ez pontosan?
Mi okozza? Milyen veszélyei vannak?
Hogyan hat Magyarországra? Mit tehetünk, hogy
megállítsuk?

A globális felmelegedés a Föld átlag
hımérsékletének emelkedése. Az utóbbi 100 év
alatt a Föld felszínének közelében a levegı átlagos
hımérséklete 1 C° fokkal emelkedett. Nem tőnik
soknak? Tudósok vélekedése szerint ez felelıs a
viharok, árvizek, erdıtüzek gyakoriságának az
utóbbi tíz évben.
A felmelegedés oka a Föld légkörében
jelentkezı üvegházhatás erısödése, amit a különbözı kipufogó és egyéb gázok okoznak,
mint a szén-dioxid (CO2). A Föld melegedésével egyre gyakoribbá válnak az olyan
katasztrófák, mint a hurrikánok, az aszályok vagy árvizek. A sarki jég elolvadásával nı a
tengerszint magassága, melynek következtében sok ország területe csökkeni fog, vagy el is
tőnik. Állat- és növényfajok pusztulnak ki,
ugyanakkor
létszáma

gyorsan
megnı,

szaporodó

így

a

fajok

természetes

egyensúly felborul. Ennek következtében a
betegségek

könnyebben

elterjedhetnek,

illetve több „megfékezettnek” hitt kórság
megjelenhet mutáns változatban.
A növekvı szárazság a mediterrán
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térséget, így valamennyire Magyarországot is érinti. Gondoljunk csak a 2000-es tiszai, a
2002-es dunai árvízre! A kevesebb csapadék sokkal egyenetlenebbül oszlik meg, vagyis
hirtelen zúdul ránk az esı, a hó, aminek sokkal nagyobb a kára. Az idei nyárunk is
szokatlanul forrónak mutatkozott, sıt még szeptember vége felé is meleg volt, majd hírtelen
egy-két nap alatt 20 C° fokot hőlt a levegı.
Az éghajlatváltozás megállításának egyetlen módja az üvegházgáz-kibocsátások
gyors s nagymértékő csökkentése. Ezek elsısorban a szennyezı tüzelıanyagok, a szén, a
kıolaj és a földgáz elégetése során keletkeznek. Ha nem főtünk feleslegesen, csökkentjük az
áramfogyasztásunkat, megújuló energiaforrásokat használunk (napelem, földfőtés), akkor
rengeteget tehetünk környezetünk megóvásáért. Kapcsold le a villanyt! Nyomd ki az
elosztókat, ha elmész otthonról! Húzd ki a töltıd! Használj kevesebb papírt! Ha teheted
tömegközlekedéssel járj iskolába, vagy egy kocsiba ne csak ketten üljetek.
Remélem, miután elolvastad ezt a cikket, rádöbbentél, hogy ez ellen sürgısen tenni
kell. Cselekedj! Bírj rá másokat, hogy óvjuk meg saját érdekünkben a környezetünket!
Kiss Márk

Vajon léteznek más világok?
Állítólag 36 különbözı valóságsík létezik. Állítólag, mindegyikben ugyanazok az
emberek, ahogy én, te vagy, bárki más
létezik csak különbözıek a szituációk,
felállások. A párhuzamos világokat,
idısíkokat vagy dimenziókat (ahogy
tetszik)

valahogy

képzelhetjük

Mátrix-szerően
el.

Lehet,

beszélgethetünk másik önmagunkkal,
hogy más döntést hozzon, de a
végeredmény ugyan az.
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Mások szerint „dimenziókban élı önmagunk ugyanaz a személyiség, ám más
környezetben, más képességekkel, más kapcsolatokkal és más motivációkkal létezik ”Lehet,
zsenik vagyunk, őrhajósok, politikusok, csak nem tudunk róla, mert mi nem abban a
dimenzióban élünk
Ezek nem fizikai életek ráadásul ellentétesen mőködnek. Ha itt magányos vagy,
akkor a „másik világban” boldog, családos ember lehetsz, ha itt van pénzed, akkor ott
szegény vagy. Ezek értelmében bárki ellentétes valakit hoz létre a másik világban. Ennek
célja az egyensúly fenntartása.
Ezeknek, az idısíkoknak realitásait nevezzük tudatalattinak, és állítólag ezt
tapasztaljuk álmunkban. Ennek az a célja, hogy ebben a világban segítségünkre legyen,
belépjen a mi univerzumunkba. Ez azt is jelentheti, hogy párhuzamos énünk üzen, vagy
tanít minket.
Mit kezdhetünk ezzel? Javaslatok szerint engedd be a tudatodba, így olyan
információkra tehetsz szert, amiket beleilleszthetsz jelenlegi életedbe. Például, megtudhatod,
hogyan lehet zenét szerezni, gyógyítani. Sıt életcélodra is rálelhetsz, akár „küldetést is
kaphatsz”.
Bitskey Ági

Azonosítás napjainkban
Napjainkban

az

elektronikus

tárgyakat

(laptopokat) semmi nem védi meg idegen kezek
behatolásától. Ezért találták fel a biometrikus
azonosítást, amely lehetıvé teszi, hogy ne tudják, vagy
megnehezítsék gépeink feltörését. A legújabb érzékelık
képesek megkülönböztetni a halott ujjat az élıtıl.
Egyesek úgy vélik a jövıben ez az eljárás
helyettesítheti különféle kártyáinkat, kódjainkat.
Ugyanis ez nem törhetı fel, mint a jelszó vagy
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személyazonosító kártya, hanem a gép az arcunk, ujjlenyomatunk, íriszünk,
aláírásunk és járásunk felismerésével azonosít bennünket.
Bercsényi Dóra

Meteorok mostanában
A következı hetekben csodát
láthatunk a kutatók szerint, az „év
csillaghullása” jön. A Geminida tagjai
már közelednek Ez a meteorraj a
hideg, téli éjszakákon jelenik meg,
ezért nem sokan hallottak róla, de
szakmai körökben igen népszerő. A
hétvégén és a következı héten észlelhetjük ıket, napkelte elıtt. A meteorok szabad
szemmel látható kisebb kövek, porszemek az őrben, népies nevük hullócsillag.
A következı hetekben, kelj fel korán, hiszen aki korán kel meteort lel.
Kiss Tamara

Egymásért______________________________________
Tudatos vásárlás - eBay és társai
Az eBay Részvénytársaság az USA-ban bejegyzett, internetes árverési
weboldal, ahol bárki bármilyen használati tárgyát felkínálhatja eladásra.
Szlogenje a The World's Online Marketplace, azaz a Világ Online Piaca. ’95ben alapították a kaliforniai San Jose -ban, ahol ma is megtalálható székhelye.
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Háztartási eszközök, számítógépek, bútorok, szórakoztató-elektronikai
berendezések, gépjármővek és más egyebek millióira bukkanhatsz rendszerezve,
eladásra készen. Néhány dolog minıségi, értékes, míg más dolgok használtak,
mégis a napi több ezer új tétel miatt lett az eBay a világ egyik legnagyobb online
kereskedelmi színtere, ahol majdnem mindent fellelhetsz, illetve eladhatsz.
Elınyei az oldalnak többek között,
hogy

tapodtat

mozdulnod,

és

sem

kell

otthonról

az

egész

szobádat

berendezheted

(persze

felügyelettel),

vagy

csak

szülıi

megvásárolhatsz

különbözı elektronikai készülékeket. Ami a
honlapban a legkecsegtetıbb, hogy minden sokkal olcsóbb, így jól járunk, hiszen
vastagabb marad a pénztárcánk.
Sokan félve gondolnak az internetes vásárlásra, tartanak az árveréstıl,
illetve nem szeretik megadni a bankszámlaszámukat. Nekik született az
internetes bankkártya, illetve minden árverési weboldal statisztikát vezet, ahol
utána nézhetsz mind a vevınek, mind az eladónak, és ellenırizheted a
használók hitelességét.
Ha nem bízol a külföldi oldalakban, akkor se búslakodj, hiszen
hazánknak is vannak internetes licitáció weboldalai, többek között a teszvesz és
a vatera. Az utóbbi ismerıs lehet, hiszen erısen elkezdték magukat reklámozni.
Én ajánlanám mindenkinek, mielıtt elmenne és megvenne valamit egy
drága üzletben, böngésszen kicsit, biztosan találni fog sokkal olcsóbb ajánlatot,
mint amit az adott üzlet nyújtani tud.
Kiss Márk
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Mozogj minden nap!
A sport ugyanannyira fontos, mint az egészséges étkezés. Sıt egyáltalán nem elég az
életteli étel, ital. Muszáj naponta valamennyit mozognunk. Az alap, hogy sétáljunk a friss
levegın. Hogyha megtehetjük, pláne mi gyerekek, sportoljunk. Ha erre nincs lehetıségünk,
legalább hetente egyszer fussunk, otthon tornázzunk, vagy bármilyen dolgot végezzünk,
amiben mozgás van.
Manapság sajnos a gyerekeknek 40%-a nem csinál semmit és ebbıl 10% koplal, hogy
vékony maradjon, vagyis fogyókúrázik. Ami káros az
egészségére, még a felnıttekére is. Ha annyit eszünk
amennyit kívánunk és azt, amit szeretünk, de közben
tornázunk, egészségesek maradunk, nem leszünk
elhízva, sıt az anorexia is nehezebben alakul ki.
Rengeteg sportág van, mindenki talál
önmaga számára ideálisat, olyat, ami megfelel a
korának és az ügyességének. Az ember, amikor fitten
él sokkal aktívabbá válik a mindennapokban, van
célja, erısödik, sok barátot szerez, jobb lesz az ítélıképessége. Ha valaki ezt nem teszi,
ellustul, unatkozik, s a mozgáshiány depressziót is elıidézhet. Rengeteg felnıtt azt hiszi,
ı már túl idıs ahhoz, hogy bármit mozogjon. Pedig ez nagy tévedés. Még a 75 éves ember
is tud járni gyors léptekkel, sétálni, tornázni, de e helyett persze kényelmesebb a tévénézés,
az otthon ülés. Magyarországon ezt sokan gondolják így. Gyakran az is megtörténik, hogy
élsportolók hírtelen hagyják abba a versenyzést. Természetesen bizonyos kor felett ez
kötelezı, de sokan úgy teszik ezt, hogy utána már nem csinálnak semmit, még
hobbiszerően sem.
A lényeg, hogy tévénézés, számítógépezés helyett MOZOGJ egy keveset, hogy
TOVÁBB ÉS EGÉSZSÉGESEBBEN ÉLJ, barátokat szerezz, csinosabb és fittebb légy!
Nagy Nasztya
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Sport___________________________________
Forma-1
A Forma-1 olyan verseny, ahol különbözı versenyautók mérhetik össze
gyorsaságukat. A mostani vb bajnok Jenson Button, a második Sebastian Vettel és a
harmadik Rubens Barichello.
Az elsı világbajnok 1950-es évek közepén Juan Manuel Fangio volt az Alfa
Romeoval. De vannak híres pilóták is például: Michael Schumacher, Bernie Eccleston a
Forma-1 mindható ura, vagy Ayrton Senna a világhírő pilóta, aki a San Marinó-i
Nagydíjon vesztette életét.
A F1 –nél a versenyzık
tehetsége mellett mindig nagy
kérdés a cég, aki képviseli az
adott pilótát, azaz, aki az
autót gyártja. A leghíresebb
gyár a Ferrari, az olasz istálló,
ahova Schumacher is tartozott.
Az

idei

év

a

gyıztesek

találgatása mellett az istállók ki és beszállásától volt hangos. Idén új tagként jelent meg a
Campos, a Manor, az US F1 és a Lotus, de kiszállt a Toyota és a BMW. Csapatot váltott
többek között Timo Glock (Toyota-Manos), Nico Rosberg (Wiliams-Mercedes GP),
Fernando Alonso és a Jenson Button (Brawn GP-Mclaren Mercedes).
Mit tartogat a jövı év? Senki sem tudja, de egy biztos: a száguldás adrenalinja
odavonzza a szerelmeseket a tévé képernyıi elé, illetve a mogyoródi pályára.
Kvíz kérdések:
1. Melyik istálló az, amelyik egyik szezont sem hagyta ki?
2. Ki sérült meg a Magyar Nagydíjon?
Járóka Ricsi
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Eredményeink__________________________________
Stafétacsi” játékos matematikaverseny (kerülteti)
3. osztály: II. Benyovszki Lili 3.b
4. osztály: II. Fölsz Orsolya 4.c

Országos Bolyai Csapatverseny
12. helyezettek:
helyezettek Twilight a négyzeten (Jerminetz Dorottya, Remetehegyi Evelin,
Somogyi Blanka, Völgyi Bernadett) a 7-esek korosztályában.
19. helyezettek:
helyezettek Matekmanók (Csallóközi Kristóf, Leiner Soma, Kálai Kristóf,
Nguyen Viet Hung) az 5 -esek korosztályában.

Angol vers- és prózamondó verseny
VERS
3.-4. évfolyam:

I. Dugasz Emese
II. Horváth Hanna
III. Kovács András

4. a
3. c
4. a

5.-6. évfolyam:

I. Schultz Balázs
II. Kiss Lívia
III. Diczházi Csaba

6. b
5. b
6. b

7.-8. évfolyam:

I. Fekete Réka
II. Völgyi Bernadett
III. Csáki Regina

7. a
7. a
7. a

Anyanyelvi vers kategória I.
PRÓZA
3.-4. évfolyam

Horváth Lili

5. b

I. Varga Eszter
II. K. Szabó Péter

4. c
4. c

5.-6. évfolyam

I. Farkas János
II. Szekeres Csaba
III. Szöllısi Péter

6. b
5. a
6. c

7.-8. évfolyam:

I. Gulyás Gergely

7. b
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II. Szabó Fanni

7. b

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
5. évfolyam
I.
Nagy Krisztina 5.c
II. Dékány Ádám 5.a
Szulovszky Péter 5. a
III. Dıri Eszter 5. b
Nguyen Viet Hung 5. a

6. évfolyam
I.
Lendvai Gitta 6.a
II. Kozma-Bognár Levente 6. a
Petresevics Fanni 6. b
III. Sélley Domonkos 6. c

Zugló Kupa Úszóverseny
LÁNYOK
I.
kcs.
50m gyorsúszás
II. Budácsik Dorka 3.a
50m hátúszás
I.
Steier Viktória 3.c
50m mellúszás
II. Budácsik Dorka 3.a
III. kcs.
50m gyorsúszás
I.
Vörös Réka 6.c
50m hátúszás
II. Vörös Réka 6.c
III. kcs.
50m gyorsúszás
I.
Berényi Liliána 8.c
50m mellúszás
I.
Berényi Liliána 8.c

FIÚK
I.
Kcs
50m mellúszás
II. Gyenis Ádám 2.b
III. Hegyi Gábor 2.a
II. kcs
50m gyorsúszás
III. Horváth Ákos 4.a
50m hátúszás
IV. Horváth Ákos 4.a
II. kcs.
kcs.
50m mellúszás
I.
Békési Dániel 5.c
III. kcs.
50m gyorsúszás
I.
Gorcsa Olivér 8.b
50m gyorsúszás
I.
Gorcsa Olivér 8.b
50m hátúszás
I.
Gorcsa Olivér 8.b
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Viccek__________________________________________
I.
- Mi a neve uram?
- Én, kérem Dobó István vagyok!
- De kérem, magát tavaly is itt kezeltük, és akkor még Zrínyi Ilonának hívták!
- Az a leánykori nevem.
II.
Megy a sánta és a dadogós az úton. Azt mondja a dadogós:
- Tte sá-sá-sánta ttu-tudod, ho-hogy nnem ssá-sántitanál?
- Hogy?
- Hha aaz eegyik ll-lábaddal aaz úú-úton, a mm-másik llábaddal a pp-patkán
mmemennél.
- Te dadogós. Te tudod, hogy nem dadognál?
- Hhohogy?
- Ha befognád a szád!
III.
- Mi volt ma az iskolában, kisfiam?
- Anya, ma én voltam az egyetlen aki jelentkezett, amikor a tanító néni kérdést
tett fel!
- Nagyon ügyes vagy Pistike! És mi volt a kérdés?
- Ki törte be az ablakot?
IV.
- Miért az ablakon keresztül jársz be a házba?
- Anya azt mondta, hogy ha rossz jegyet kapok, át ne lépjem a küszöböt.
V.
- Mit mond Petıfi Sándor, amikor forró vízbe dobja a dalait?
- ???
- FORR A DALOM!
Tóth Réka
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Írópályázat______________________________________

Ne tegyétek félre a lantot, hiszen 2010-ben is pályázhattok saját
irodalmi alkotásaitokkal!
A tavaszi szünet kezdetéig bármely felsıs diák beadhatja
magyartanárának akár több remekmővét is, összesen legfeljebb tíz
oldal terjedelemben.
A pályázatodat írhatod kézzel vagy géppel is.
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Ízelítı a következı számból

Fiúk kizárva

Újhold

Szép remények

Farsang

Téli hócsaták

Robotika

Téli olimpia

Children of distance
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