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Köszöntı_____________________________________ 

 
Kedves hermanos diákok! 
 

Szeptembertıl újabb tanév vette kezdetét. Véget értek a délig tartó lustálkodások, a 

hajnalig tartó beszélgetések a barátokkal a neten. Ezt a korán kelés és a tanulás váltotta 

fel. Elsı nap, immár a suli nyolcadikosaiként léptük át iskolánk kapuján. Nekünk már 

minden megszokottnak számított, ám az iskolába lépve, láthattunk olyanokat is, akiknek 

minden újdonságot jelentett. Ebben az évben is érkeztek új diákok, és ismét három elsıs 

osztállyal gazdagodtunk. Ezúton is kívánunk nekik sok szerencsét az iskola pörgıs 

életének megszokásához! Valamint kívánunk sok sikert a nyolcadikosoknak a felvételihez!  

Szokás szerint idén is nagyon sok színes programban vehetünk részt. Mint mindig, 

most is olvashattok újságunkban személyes nyári élményeinkrıl, Suli-buliról, Halloween 

partiról, papírgyőjtésrıl  és minden másról is, illetve bemutatjuk merre jártak az osztályok.  

Jó kikapcsolódást és szórakozást kívánunk lapunkhoz!  

Csoh Krisztina 
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Nyári élményeink_____________________________ 
 
Közel-Kelet - messzi távol  

 

A nyáron Jordániában 

jártam a családommal, ahol 

rengeteg izgalmas és emlékezetes 

élményben volt részem. Elsı nap 

elindultunk a Liszt Ferenc 

repülıtérrıl. Három órás utazás 

után érkeztünk meg Aqabába, 

ahonnan busszal mentünk a 

szállodánkig. 

Másnap máris útra keltünk: 

Jordánia híres vöröshomokú 

sivatagját, Wadi Rumot látogattuk meg háromórás dzsiptúra során. A következı napok sem teltek 

tétlenül: taxisofırünk, Ashraf segítségével ellátogattunk többek között Aqaba központjába, ahol 

megnéztük a híres bazársort, Petrába, ahol a királysírok és régi épületek felejthetetlen látványában 

gyönyörködtünk és a Holt-tengerhez, ahol sokáig lebegtünk a hős vízen. Ezek a túrák elég 

fárasztóak voltak (Petrában 12 km-t gyalogoltunk az 50 fokban), de a látvány és az élmény bıven 

megérte a kellemetlenségeket. Azért az utolsó két napon a békés pihenés kellemes perceit is 

átélhettem: szállodánk medencéje mindig a rendelkezésemre állt. Ezután sajnos a szomorú búcsú 

percei következtek: három óra utazás után visszaérkeztünk Budapestre. 

 Mindent összevetve nagyon jól éreztem magam, remélem, hogy egyszer még ellátogathatok 

erre a csodálatos helyre. 

Szabó Jitka 

Angliai út 
Mikor az izgalommal és várakozással teli napok után végre megtudtam, hogy én is beletartozom 

a szerencsés 18 fıbe, alig mertem hinni a fülemnek, hiszen mindig szerettem utazni, fıként külföldre. 

Így, mikor felszálltunk a buszra és elindultunk, azonnal az ablakra tapadtak a szemeim, és az egyre 

változó tájat csodáltam. 
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Miután átléptük a magyar határt, 

több helyen is megálltunk sétálni, 

nézelıdni: Ausztriában, Passau-ban, és 

másnap reggel Franciaországban is. 

Nemsokára elértünk a Csalagúthoz, 

amin átkelve Nagy-Britanniába 

jutottunk. Szürkületkor értünk a 

szálláshelyünkre, hol örömmel 

nyugtáztuk, hogy éjszaka mozdulatlan 

ágyakban alhatunk, vízszintes 

pozícióban. Másnap a hajnali ébresztı 

ellenére viszonylag gyorsan hagytuk el ágyainkat, persze csak miután biztosítottak bennünket arról, 

hogy a következı este is ott alhatunk. Körülbelül két órába telt, mire beértünk Londonba - szintén 

busszal – és délután hat órára értünk haza. Aznap szinte minden nevezetességet végig jártunk: voltunk a 

Szent James parkban, láttuk a Big Bent, és megnéztük az ırségváltást a Buckingham palota elıtt. Az 

elkövetkezendı napok is igen eseménydúsan teltek: vásároltunk az Oxford streeten, felszálltunk a 

London Eye-ra, fotózkodtunk hírességekkel a Madame Tussauds-ban, nézelıdtünk a British 

Múzeumban és még egyéb más múzeumokban is jártunk. Nekem ezek közül a National Galery nyerte el 

leginkább a tetszésemet. Tradicionális ételeket kóstoltunk, tradicionális módon; éppen egy sétáló utcát 

jártunk, mikor megláttunk egy feltőnıen kicsi éttermet, hol többek között fish and chips-et is árultak. 

Elıször azt hittem, ülve fogjuk elfogyasztani az ételt, de hamar rá kellett jönnöm, nemhogy székek, 

asztalok sincsenek. Így szépen, sorban elindultunk kifelé az utcára, fejenként egy-egy fél méternyi 

rántott hallal a kezünkben. Miközben mőanyag villával ettem a sült krumplit, azon gondolkoztam, vajon 

miért nem néznek ránk furcsán az emberek, mire véletlenül belebotlottam a válaszba: öltönyös férfi, 

hatalmas adag fish and chips-el a kezében. Sok más érdekes és meglepı élménnyel gazdagodtunk 

utazásunk végére, és volt, hogy ezekben a szerencse is közre játszott. Londoni tartózkodásunk utolsó 

napján, Tower-bridge-en sétálva, arra lettünk figyelmesek, hogy nyílik a híd. Ez elég ritka jelenség 

Angliába, ezért elıkerültek a kamerák, fényképezıgépek, telefonok, és minden olyan eszköz, amivel 

képet lehet rögzíteni. Ezek után, bár kicsit lemaradva, de csatlakoztunk a buszra felszálló tömeghez, és 

indultunk haza Magyarországra. Természetesen a visszaút is ugyanolyan jó hangulatban telt, csak az 

utolsó napon lombozódtunk le kissé, hiszen eltelt az idı, vége volt a kalandnak.  

Az utazók közül szerintem senki sem bánta meg, hogy eljött, hiszen életre szóló élményben volt 

részünk, így csak bíztatni tudok mindenkit, ha teheti, mindenképpen vegyen részt legalább egyszer egy 

ilyen londoni úton, vagy külföldi kiránduláson. Remélem, még sok ilyen élményben lehet részünk. 

Dıri Eszter 
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Titeket kérdeztünk____________ 
 

Az interjú az elsıs diákokkal készült, akik 

nagy lelkesedéssel mesélték nekünk 

élményeiket.  

Hogyan érzitek magatokat az osztályban? 

Jól, mert mellettem vannak a barátaim, sokat játszunk. Szeretünk tanulni is, mivel sokat 

beszélgetünk közben. 

Melyik a kedvenc tantárgyad? 

Betőtanulás és a környezet, mert érdekes 

dolgokat tanulunk. Ezen kívül még 

szeretjük a matekot, mert ügyesek 

vagyunk benne és a technikát, mert 

kreatív dolgokat készítünk. Nagyon 

szeretünk még rajzolni is.  

Mit szerettek legjobban, az iskolában? 

Szeretünk az udvarra menni s ott 

játszani, festeni, kézmőveskedni. 

Beszélgetni a barátokkal, focizni, 

fogócskázni. 

Mennyire más, mint az óvoda, s 

nehezebb-e? 

Ott még nem tanultunk, itt nem alszunk. Ezt leszámítva annyira nem más, de a sulit jobban 

szeretem, jobb tanulni. 

Milyenek a tanáraitok? 

Kedvesek és jól tanítanak. Aranyosak, mert elmagyarázzák a tanulnivalót, rengeteget segítenek. 

Milyenek az osztálytársaitok? 

Nagyon kedves mindenki, sokat beszélgetünk, játszunk, szeretünk focizni.  

Csoh Zsuzsi, Kass Dzesszi 
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Megemlékezéseink___________________________ 
 
Október 6. 

 
Eljött újból az október 6-a és újra megemlékezhettünk az aradi vértanúkról. A rádiós elıadás 

nagyon élvezetes volt. Egy történet melyet, átérzéssel hallgatunk. Köszönjük az elıadást Tóth Kata 

néni magyarcsoportjának. 

Herczeg Donát 

56-os ünnepség 

Az idei év október 23-ai 

napján – mint eddig mindig -, az 

56-os forradalomra emlékeztünk. 

Ebben az évben viszont 

rendhagyó megemlékezést 

tartottunk október 19-én. A saját 

termünkbıl elindulva, a 

menetlevél szerint, 

osztályteremrıl osztályteremre 

vándoroltunk. Az elsı állomás a 

36-os terem volt. Itt Judit néni 

tanított nekünk egy korabeli dalt, 

valamint az édesapja élményeit osztotta meg velünk. Sok hasznos dolgot tanultunk az 56-os évrıl, 

már az elsı állomáson is. Másodikként Marika néni avatott be minket a korabeli ruházat 

rejtelmeibe. Ez volt talán az egyik olyan megálló, amit mindenki élvezett. Mindenkinek nagyon 

tetszett, hogy egymást öltöztethettük a Szabadság, szerelem c. filmbıl vetített részlet alapján. A 

következı ponton, Gabi néninél Nagy Imre rejtjelezett beszédét írtuk át. A legutolsó mérföldkınél 

rejtvényt fejtettünk, térképet készítettünk és két képet raktunk ki. 

Egy szóval az egész megemlékezés különlegesre és tanulságosra sikerült. Sokat tanultunk a 

másiktól, sıt tanulságosak voltak a tanáraink által elmesélt történetek is.  

Csoh Kriszti 
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Herman bulik, Herman partik________________ 
 

Suli-buli 
 

Szeptember 28-án rengeteg gyerek jött el a 

suli-bulira a szüleivel. 

A fıépületben voltak a kézmőves 

foglalkozások, melyeket a délutános tanárok tartottak, 

s ahol mindenféle jó dolgot készíthettünk. Például 

díszt vagy nyakláncot főzhettünk ajtóra, illetve 

kulcsra. Az udvaron és a tornateremben 

mozoghattunk. Az alsósokat a kézmőves programok érdekelték, minket, felsısöket inkább a 

sportosabbak csábítottak. Ugyanúgy, mint tavaly a földszint 2-ben arcfestés volt három felsıs tanár és 

két nyolcadikos lány rendezésében. A kisudvaron a néptáncot és a célbadobást rendezték meg, amit egy 

alsós tanár és egy tánctanár tartott. A hátsó udvaron petanqueozni és kispályás focizni lehetett, melyet 

egy felsıs tanár és két alsós tanár vezényelt. A tornateremben a kosárlabdát próbálhattuk ki. Mi mint 

kosarasok sok idıt töltöttünk ott, mert a volt edzınk és egyben a testnevelés tanárunk, Marika néni volt 

velünk. Természetesen hagytunk lehetıséget másoknak is. Aki megéhezett vagy megszomjazott az 

ebédlıben zsíros kenyeret és teát ehetett és ihatott. 

Annyi sok jó foglalkozás volt, hogy el sem tudom dönteni, melyik tetszett a legjobban. Már 

várom a jövı évet, hogy újra lehessen suli-buli, mivel nagyon jól éreztem magam. 

Steier Viktória 

Papírgyőjtés 

Iskolánk minden év ıszén és tavaszán 

papírgyőjtést rendez, mellyel a szelektív 

hulladékgyőjtésre, környezetünk védelmére és a 

környezettudatosságra kívánja felhívni a figyelmet. 

Már év elején az osztályfınökök kihirdetik a győjtés 

idıpontját, melyre a gyerekek otthon félretehetnek 

papírt.  

Idén, mint minden évben a 6.c osztály ismét 

elindult szokásos papír-kommandójára az emeletes házak közé. Házról házra csöngettünk, s 

mindenhonnan újságpapírt kéregettünk. Tavalyról már volt néhány címünk, ahova ismerısként tértünk 

vissza. A nagyszülık, ismerısök és barátok is besegítettek, így Marciék biciklivel tervezett útjából nem 

lett semmi, mert a két canga nem bírta el a 60 kg-os súlyt. Természetesen nem az a lényeg, hogy 

gyızünk-e, hanem az, hogy hatalmasat szórakozunk, toljuk egymást a bevásárlókocsiban, néha 
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kipakoljuk a szelektív papírgyőjtıt, rohangálunk, új emberekkel ismerkedünk meg. A legfontosabb 

azonban az, hogy szinte kivétel nélkül együtt töltjük ezt a remek délutánt. Idén annyival bıvítettük 

tárházunkat, hogy rengetegen segítettünk a bepakolásnál, amiben bevalljuk, rettenetesen elfáradtunk. 

Soha nem gondoltuk volna, hogy a papír folyamatos cipelése, dobálása ilyen megerıltetı feladat.  

Ámítás és hazugság lenne azt mondani, hogy nem izgulunk az eredményhirdetés elıtt, s nem 

reméljük minden évben, hogy gyızünk. A szerencse azonban ismét mellénk szegıdött, s ragyogó 6,8 

tonnás súllyal megnyertük ezt a remek fordulót.  

 

Halloween 
 

Az október 26-án rendezett Halloween 

partira rengetegen eljöttek: boszorkányok, 

kísértetek, és zombik hosszú sora várta, hogy 

megnyissák a III. emeleti folyosót és elkezdıdjön 

a szellemtúra. A sok mókás feladat és a 

jutalomcukorkák gyorsan meghozták a jó 

hangulatot, a diákok egyre vidámabban jártak 

teremrıl teremre. Nemcsak a gyerekek, de a 

tanárok is különbözı mókás jelmezekbe öltöztek: volt köztük vámpír, boszorkány és kaszás is. A 

szellemtúra után eredményhirdetés következett: bejelentették a jelmez-, a tökfaragó- és a plakátrajzoló 

verseny gyızteseit. Jutalmuk egy-egy tábla Milka csoki volt.  

Ezután sajnos véget ért a parti, és mindenki hazament. Remélem, jövıre is legalább ilyen jól 

sikerül a Halloween parti! ☺  

Szabó Jitka 

Innovációs nap 
 

Október 27-én rendezte meg iskolánk az Innovációs Témanapot. Ez a nap szombatra esett. Egy 

környezetvédelmi tömegközlekedési eszközt kellett újrahasznosított anyagokból elkészíteni. A Bélpokol 

2000 nevezető buszunk (6.c) hat henger meghajtású, és szennyvízzel mőködik. A jármő alkatrészei 

teljesen újrahasznosított anyagokból készültek. Az ötletet úgy találtuk ki, hogy csoportokra oszlottunk, 

és megszavaztuk a legjobban elkészíthetı és a legötletesebb jármővet. A szerkezetet kilenc ember 

készítette három órán keresztül. A biztonságos kerékkel sokat szenvedtünk, s a végén úgy készítettük el, 

hogy drótot átdugtunk egy papírtörlı tartóján. A többi gyerek szekciókra oszlott fel. Egyik csapat a 

reklámot, többi a szlogent, designe-t és a logót készítette. Voltak elvárások a buszunkkal kapcsolatban: 

jó designe, ötletes reklám, igényes bemutatás, és 8 m út megtétele. 

 A busz megfelelt a zsőri elvárásának, így megkaptuk a jutalomkártyákat. Nagyon örültünk, mert 

így a három órás kitartó munkánknak volt eredménye.    Sörös Balázs 
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Így írunk mi___________________________________ 

 

Szem üvege 
 
 Az emberek megelégelték, hogy csak nagyon közelre láttak, más emberek pedig csak nagyon távoli 

dolgokat érzékeltek a szemükkel. Az istenek között élt Szemafora, a mindent látó üveggömböt birtokló istennı. 

Bárki emberfia, aki a gömbjébe belenézett, az mindent közel s távol a legtisztábban látott. Az embergyerek és 

a kentaur elhatározta, hogy megszerzi ezt a csodálatos kincset az istennıtıl az emberek számára. 

 Szemafora, a gyönyörő istennı egy szigeten lakott. A csodálatos üveggömböt a sziget közepén egy 

hegy gyomrában ırizte. A hegyet erdı vette körül, melyben a fekete párduc, a gömb ırzıje és az istennı 

segítıje élt. Embergyerek és kentaur tudták, a fekete párducon csak csellel juthatnak át. Egy halászcsónakon 

közelítették meg a szigetet. Amikor elérték a partot, Szem a kentaurok között felnıtt embergyerek futni kezdett 

és lihegve érkezett az erdı szélén lévı fához. Kapkodva felmászott és intett a kentaurnak is, hogy indulhat. 

Amaz belevetette magát a tengerbe és úszni kezdett, hogy elcsalja a párducot. Ekkor érkezett el az 

emberkölyök ideje: halkan suhant a fákon ágról ágra, mint a mókus. Amikor elérte a hegyet, ami Szemafora 

kincsét rejtette, leguggolt a fák ágai közé és a vizet kémlelte, figyelte, hogy a kentaur elég messzire csalta-e a 

párducot. Tudta a hegy belsejébe, csak a háromszög alakú fekete gránitkı segítségével juthat be, amelyet 

elıször meg kell keresnie. Óvatosan leereszkedett az ágak közül, és kutatva nézett végig a magas fák 

tövében. Egyszer csak megcsillant a fény egy fekete tárgyon. Felismerte a háromszög alakú gránitkövet a 

hegy gyomrának kulcsát. Észak felé fordította leghosszabb csúcsát, és erre a mozdulatra feltárult a barlang. 

Belépve meglátta, hogy a mindent látó üveg alig nagyobb egy kókuszdiónál. Gyorsan puha rongyba tekerte, 

de elıtte belepillantott. A barlang bejárata felé tartva a gömböt csodálatos élességgel látta, amint barátja, a 

kentaur éppen a halászbárkát készíti fel az útra.  

Szemafora mindent megtett, hogy megakadályozza hazatérésüket. Vihart küldött a tengerre, de Szem 

csodálatos énekével lecsendesítette a habokat. Óriási polipokat irányított a hajójuk ellen, de a kentaur 

megkérte a csikóhalakat, kergessék el a polipokat. Végül Szemafora saját maga vette üldözıbe a tolvajokat. 

Már majdnem elérte ıket, amikor a bárka a halászfalu melletti sziklához ért. Szem nem tudott mást tenni, 

kibontotta a gömböt, két kézzel a magasba emelte és a parti sziklákra dobta. Az üveggömb ezernyi apró 

darabra hullott és darabjai szétszóródtak a Föld minden részére.  

 Ettıl fogva az embereknek is volt egy piciny darabjuk a mindent látó üvegbıl, melyet a bátor hıs 

emlékére azóta is Szem üvegének neveznek.  

Csépke Flóra 
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Ifjú titánok szárnycsapásai Babits Mihály költészete nyomán 

Messze, messze  

 

Olaszok. Vidám társaság,  

Pálmafák, finom lasangnák 

Kéklı tenger rengeteg,  

Fehér pacák lebegnek.  

 

Lengyelhon, mely az én otthonom. 

Síkságok, Szudéták, Havas-csúcsok.  

Etnikumok volt helye.  

Donald Tusk az elnöke.  

 

Finnek. A friss levegı könnyed zamata,  

A több száz tónak kábító látványa.  

A forró szauna, a Nokia ıshona,  

S a beköszöntı télnek hózuhataga.  

 

Amerika. Gazdag emberek, színészi életek 

Hírességbıl, tehetségbıl „dolgozó” gyerekek.  

Tömérdek újdonság, ezer valóságshow,  

Tévében színes élet, közelrıl nem olyan jó.  

 

India. A Brit korona ékköve. 

Elefántok, kasztok rendszere. 

Ezer szín és minta, 

Főszerek bódító illata. 

 

Ó mennyi város, mennyi nép.  

Mennyi messze szép vidék.  

Jó sorsom víg talánya, 

Ha egyszer mind eljutok oda.  

 

Nektek ajánljuk______________________________ 
 
Könyv - Rosszcsont Peti 

A Francesca Simon által írt Rosszcsont Peti címő könyv minden 

korosztály számára ajánlott. Nagyon szórakoztató, több részbıl álló sorozat. 

 Már a címe is elárulja, hogy ez a mő egy pernahajder fiúról szól, akit 

Petinek hívnak, s nem szereti az iskolát. Legutáltabb osztálytársa: Szeszélyes 

Szonja és annak legjobb barátnıje Savanyú Sára. Petinek van egy testvére is, 

akit Rendes Ricsinek hívnak. A történet folyamán a lányok egy klubot 

alapítanak, aminek jelmondata: FIÚK KIZÁRVA. Ennek hallatára a fiúk is 

alapítottak egy klubot, aminek Rosszcsont Peti és a titkos klub címet adják.  

Nekem nagyon tetszett ez a könyv, s személy szerint a kedvenc szereplım Rosszcsont Peti, aki utálja 

a lányokat és persze a tanulást. Nagyon szeretem ezt a regényt, mert roppant humoros történetekbıl tevıdik 

össze.           Steier Viktória, Szabó Petra 
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Könyv - John Boyne: A csíkos pizsamás fiú 
 

Egy nap Brúnó a berlini kisfiú hazaérvén azt látja, hogy Maria, a szobalány épp az ı holmijait 

csomagolja dobozokba. Kiderül, szülei úgy döntöttek, elköltöznek. Mindez a Führer látogatása után történt, 

amikor a szüleiknek fontos dolgokat kellett megbeszélniük.  

Felkerekedtek: melegszívő, de titkolódzó anyja, testvére – aki Brúnó szavaival élve reménytelen eset - 

és apja, akinek a foglalkozásán, bárhogy is gondolkodott nem tudott kiigazodni. Brúnó kétségbeesett. 

Hiányoznak neki a barátai, utálja az új házukat és unatkozik. Egy nap azonban az ablakon kinézve, furcsa, 

egyforma ruhát viselı embereket pillant meg. Úgy dönt, felfedezıútra indul, hátha kiderít róluk valamit. 

Hatalmas kertjükben bóklászva hirtelen elér egy kerítésig, amely elválasztja ıt a csíkos pizsamásoktól. Ott egy 

vele egykorú, Smuel nevő zsidó kisfiút talál, s beszélgetni kezdenek. A náci katona fia és a zsidó fiú egy 

csapásra barátok lesznek. Brúnó minden délutánját a kerítésnél tölti, Smuellal beszélget. Játszani azonban 

sosem játszanak. Sok idı telik el így, s Brúnó anyukája egyszer csak megelégeli auschwitzi életüket, s haza 

akar menni Berlinbe a gyerekeivel együtt. Brúnó ekkor megijed. Fél, hogy elválasztják barátjától, azonban arra 

is emlékszik, mennyivel jobban szerette a berlini életüket. Úgy dönt, elbúcsúzik Smueltól, de amikor 

meglátogatja, kiderül, hogy a kisfiú apukája eltőnt. Brúnó habozás nélkül úgy dönt, segít megkeresni ıt. 

Ruháját csíkos pizsamára cseréli és átmászik a kerítés alatt. Azonban jönnek a katonák és elviszik 

mindkettıjüket, hogy kivégezzék ıket.  

A történet szívszorító módon tárja fel a történelem egyik legnagyobb emberiség elleni vétkét, amit a 

második világháború alatt követtek el a nácik. Két velünk egyidıs gyermek szemén keresztül mutatja be ezen 

idıszak kegyetlenségét. A könyvet minden felsıs diáknak ajánlom, akit érdekel a téma.  

Szabó Jitka  

 

Színház - Tom Sawyer kalandjai 
 

Október 15-én az osztállyal és a 6. c-vel elmentünk Budára a Karinthy Színházba. Nagyon jól éreztük 

magunkat, már odafele a buszon is sokat nevettünk és viccelıdtünk. Mielıtt megtekintettük volna az elıadást, 

képet is készítettünk az osztályokról, hogy 

megörökítsük a kódex számára az eseményt, illetve, 

hogy sohase feledjük ezt a napot.  

A történet Tom Sawyerrıl szól, aki egy kis 

faluban él. A nevelıjét Polly néninek hívják, aki 

nagyon szereti. Van egy testvére, aki mindig elárulja, 

milyen rosszaságokat követ el. 
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Egy napon, amikor Polly néni megtudja, hogy Tom nem volt iskolában, lefesteti vele a kerítést. Igen 

ám, de Tom okos, ezért az arra járó két osztálytársával végezteti el a feladatot. Ráadásul rábeszéli ıket, hogy 

adják neki az összes sárga lapjukat, ami jó pontot ér a suliban. Estefelé Huckleberry Finn kihívja Tomot, mivel 

egy halott macskát akar mutatni neki, ami egy temetıben varázsigét mormolgatva megakadályozza a 

szemölcsök kialakulását. Ehhez azonban kell egy friss hulla. Tom beleegyezik, hogy éjfélkor találkozzanak a 

temetınél. Amikor odaérnek, meglátják Indián Joe-t, Muff bácsit és Doctor Robinsont, akik épp egy hullát 

akarnak kiásni. Doctor Robinson nem annyi pénzt ad Joe-nak amennyit megígért, ezért leszúrja és Muff 

bácsira tereli a gyilkosságot. Sajnos Muff bácsi semmire sem emlékszik, hiszen ıt elıtte már leütötte Dr. 

Robinson. Miután a gyerekek végignézik a történteket, megesküdnek, hogy soha senkinek nem beszélnek 

errıl, s hazamennek. Azonban nagyon félnek Indián Joe-tól, ezért úgy döntenek, hogy elszöknek, és soha 

többet nem térnek haza.  

Mi lett a fiúk sorsa? Kiderült-e az igazi bőnös kiléte? Megtudhatod, ha ellátogatsz a Karinthyba vagy 

elolvasod Mark Twain klasszikus regényét. 

Lendvai Lili 

 

Mozi - Step up 4 

 A Step Up 4 címő film egy táncos fiúról 

és csapatáról szól, melyben a Banda Amerika 

leghíresebb helyszínein mutatja be 

tánctudását.  

Ez a történet úgy kezdıdik, hogy 

Emily, aki táncosi karrierrıl álmodik, egy 

strandon találkozik Seannal. A fiúnak van egy bandája, akikkel világhírnévre törekszik, ezért nevezetes 

helyszíneken táncolnak, hogy észrevegyék ıket. Emily üzletember apja nem támogatja lánya törekvéseit, s így 

a fiúval való kapcsolatát sem. Kiderül, hogy le akarja rombolni Sean házának környékét, s így a lány 

megkeresi Seant, hogy tájékoztassa errıl és csatlakozhasson a Bandához. A fiú be is fogadja, de a Banda ezt 

ellenzi, mivel sejtik, hogy a lány valamit titkol. Végül a csapat befogadja Emilyt, de figyelik. Sean segít 

Emilynek, aki balett felvételire készül, s miközben edzenek, kezdenek egyre közelebb kerülni egymáshoz. A 

gyakorlatot titokban a csapat felveszi egy kamerára, de mikor megtudják, hogy Emily apja az a bizonyos 

üzletember, bosszút állnak a lányon. A végén természetesen kiderül, hogy a lány nem bőnös, s az apja 

meggondolja magát, nem rombolja le az otthonukat, mivel rájön, nem érdemes. 

 Ez a film érdekes, humoros, a csodás táncok látványosak. Érdemes megnézni, mert hihetetlenül jó 

koreográfiák szerepelnek benne és a történet is említésre méltó. 

Kas Dzsesszi, Lendvai Lili 
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Amerre jártunk_______________________________ 
 

Kirándulás a Normafánál 
 

Nemrég a 

Normafánál voltunk 

kirándulni. Felejthetetlen 

élmény volt az egész 

osztály számára. Mikor 

mindenki megérkezett a 

gyülekezı helyszínére, 

elindultunk. Az 

osztálytársaink közül 

voltak olyanok, akik 

elhozták a kutyájukat: 

Zizi, Bobi és Gradó 

nagyon élvezték a 

szabadságot, a friss 

levegıt. Sétáltunk, s közben éreztük a falevelek illatát. Egyszer csak két hatalmas kutya lépett 

elénk, nagyon megijedtünk, de rájöttünk, nincs ok a rémüldözésre, mert Zizi és Bobi játszadoznak. 

Nagyon élveztük a lepkéket, ahogy körülöttünk repdestek, és az egyre beljebb hatoló 

napsütést. Csodálatos volt a madarak fülbemászó dallama, amely keveredett a mi csengı 

nevetésünkkel. Az ıszi falevelek vörös, barna, sárga színekben pompáztak. 

Ahogy egyre beljebb kerültünk a bozótba, kinyílt a szemünk és egy hosszú lépcsısor tárult 

elénk. Sajnos fel kellett rá gyalogolni, nagyon bizsergett a lábunk, viszont rájöttünk, sokkal 

könnyebb akkor, ha egymást szórakoztatjuk. Mikor felértünk, lehuppantunk a főbe, s felnézve 

hatalmas kilátót pillantottunk meg. Felgyalogoltunk rá, s azt hittük, káprázik a szemünk, olyan 

gyönyörő volt a kilátás.  

Képzeljétek a legfurcsább az volt, amikor közel jött hozzánk egy repülıgép! Elkezdtünk 

kiáltozni, mintha ott ragadtunk volna, de ı ügyet sem vetett ránk. Ezek után lesétáltunk a kilátóból 

és pihenésképpen tettünk egy kitérıt a rétre, amelyen egy játszótér is állt. Gyorsan egy igen 

szimpatikus fához rohantunk, elkezdtünk rá csimpaszkodni, de rájöttünk, így nem tudunk felmászni 

rá, úgyhogy bakot kellett egymásnak tartanunk. Ezzel a módszerrel már valamennyien ott 

sorakoztunk az ágakon. Eközben Borka sokkal magasabb fát célzott meg, amire sok küszködéssel 

feljutott. Gábor egyensúlyozva felállt a vastag ágon, és egy szinttel feljebb mászott. Lilla rádöbbent, 
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ı elırébb szeretne mászni, de ehhez át kell másszon Gábor lába között! Gábor mővészi spárgát 

hajtott végre. Ezek után azonban rájött, hogy neki innen le is kell másznia!  

- Majd vacsorára rendelünk neked pizzát! - kiáltottuk. 

Persze nem volt olyan jó dolga, hogy a fán pizzázon, mivel segítettünk neki lemászni. 

Mindannyian szabadon játszhattunk. Voltak, akik beszélgettek, néhányan a zászlós játékkal 

szórakoztak. Zizi és Bobi néha csaholva elıugrottak, de ıket is szemmel kellett tartani, nehogy 

elkóboroljanak. 

Egyszer csak vége lett ennek a csodás napnak, s haza kellett indulni. Amikor visszaértünk a 

kiindulóponthoz, mindenki szerteszét oszlott. Nagyon élvezetes volt ez a kirándulás! 

Szentirmai Borka, Telegdy Dorottya 

 

World Press Photo 2012 
 

Idén is ellátogattunk a 8.-

osokkal és a Pennától a Pulitzerig 

Program résztvevıivel a Néprajzi 

Múzeumba, ahol megnéztük a 

Sajtófotó Kiállítást. A fotók a tavalyi 

év sajtótermékének legjavát mutatták 

be. 

A képek érdekesek, de bizarrul 

elképesztık voltak. Mindegyik képhez 

cím és egy rövid történet tartozott. A 

képekbıl és szövegükbıl sok 

érdekességet megtudtunk a különféle problémákról, szokásokról és az életkörülményekrıl. A fotók 

láttán sok kérdés felmerült bennünk: Milyen lehet máshol élni? Milyen lehet egy olyan országban a 

gyerekek helyzete, ahol háború van? Elgondolkodtunk. Néhány percre mindenki magába fordult, s 

azon elmélkedett, mi lenne, ha a képen szereplı egyén helyébe csöppenne. 

A kiállítás mindenkinek nagyon tetszett. A rövid történeteket élmény volt olvasni, a 

rengeteg érdekességet jó volt látni és kicsit megtapasztalni azt, hogy milyen jó dolgunk van.  

Kas Dzsesszi, Lendvai Lili 
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Pálvölgyi Cseppkı-barlang 
 

Az 5.c az elsı osztálykirándulásán a Pálvölgyi Cseppkı-barlangba látogatott el. 

A bejáratnál gyülekeztünk, ahol az új barátokat, barátnıket bemutattuk egymás 

szüleinek.  

Feltérképeztük a 

környéket, (megmásztuk a 

közeli homokfalat), majd 

hamarosan indult a túra. 

Bent a barlangban hideg 

volt, de sok mindent 

megtekintettünk. Az elsı 

érdekesség a cseppkı 

állatkert volt: elefánttal, 

százlábúval, vaddisznóval 

és tengeri sünnel is 

találkoztunk. Késıbb a 

túravezetı még sok 

érdekes dolgot mondott a barlang történetérıl. Az utunk háromnegyedénél elérkeztünk 

a „boszorkányok konyhájába.”Az a legenda járja, ha bekiabálod a kedvenc ételedet, 

akkor mire hazaérsz, az vár otthon. (Hiába kiabáltunk milánói makarónit, az ebéd 

sajnos tökfızelék volt.) ☺ Szerintem a legtöbbünknek a fémlétra tetszett a legjobban, 

ami 100 lépcsıfokos volt. Elég lassan haladtunk fölfelé, de végül mindenki sikeresen 

feljutott. Amikor kiértünk a barlangból akkor, akinek volt kedve számháborúzhatott, 

golyózhatott és csocsózhatott. A legnagyobb sikert a számháború aratta. Amíg mi 

játszottunk, addig a szülık beszélgettek. 3 óra körül lassan mindenki elindult haza.  

Elmondhatjuk, hogy jól telt az elsı osztálykirándulás és reméljük még sok 

ilyenben lesz részünk! :) 

Földi Anna 
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Tudomány____________________________________ 
Környezetvédelem a tömegközlekedésben 

 

A mai világban már sok tömegközlekedési eszköz megy árammal, mint a villamosok, 

metrók, trolibuszok, hévek, de mindegyiknek van egy hátránya. Ezek csak kijelölt útvonalakon 

mehetnek. Ennek az ellentétei a buszok, amik megadott útvonalakon járnak, de bármilyen akadályt 

ki tudnak kerülni. Az a gond velük, hogy dízellel mennek, ami köztudott, hogy szén-dioxidot bocsát 

ki és szennyezi a levegıt, fokozza az üvegházhatást. Ezekkel szemben létezik a hajózás, ami 

környezetkímélıbb és élvezetesebb, sıt már a BKV is indított a Dunán hajókat, amik éjjel-nappal 

közlekednek. Ma már az egyik leghatékonyabb tömegközlekedési eszköz a repülıgép. Eredményes, 

biztonságos, de ennek a mőködéséhez finomított kıolaj, azaz kerozin szükséges, ami szintén 

környezetszennyezı és fokozza az üvegházhatást.  

A fejlett országokban majdnem minden embernek autója van. Ezek benzinnel vagy dízellel 

mőködnek, ami környezetszennyezı. Sok autógyártó cég foglalkozik elektromos autók 

fejlesztésével, gyártásával. De az lenne a legjobb, ha az emberek biciklivel vagy gyalog 

közlekednének, mert akkor a levegı tisztább, frissebb lenne. Mostanában sok helyen nem utakat, 

hanem sétálóutcákat, bicikliutakat építenek, mert a mozgás kell az egészséges szervezet 

mőködéséhez. Ezért arra bíztatok minden kedves olvasót, hogy tegye le az autóiját, tegye meg ezt a 

jövı nemzedékeiért és mutasson példát más országoknak is. 

Szepesi Máté 
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Tudtad?____Híres magyarok a nagyvilágban 

Bagaboo 
 

A Bagaboo világhírő magyar cég, amely kiváló 

termékeket gyárt. Biciklis futárzsákokat, oldaltáskákat, 

divattáskákat, de akár hevedereket és telefontokokat is lehet 

náluk vásárolni. A cég kitalálója Tőhegyi Tamás szintén 

biciklis futár volt. Minden Bagaboo táska egyedi 

megrendelésre készül, tehát te választod ki a színt és a 

mintát. Kell ennél több? 

A táskáik külsı rétege CORDURA-klasszikus 

outdoor táska anyag, belsı rétege pedig teherautó ponyvából 

készül. Minden táskájukra 1 év garanciát vállalnak. 

Facebookon is lehet ıket like-olni a Bagaboo Bags néven. Ha 

rendelni szeretnél tılük, akkor fel kell menned a 

www.bagaboo .hu-ra és ki kell töltened egy őrlapot, s már boldog tulajdonosa is lehetsz ennek a 

csodás magyar márkának.  

 

 

Légmotoros kerékpár 

Ez a kerékpár magyar találmány, 

melyre büszkék lehetünk. Vedres András, 

Gágyor János és Szöllısy János fejlesztették 

ki. E kiváló jármő segítségével sík terepen 

akár 5 km-t is megtehetünk pedálozás nélkül. 

A kerékpár elsı kerekére felszereltek egy 

szabadonfutót, amelyhez az áttételen keresztül 

csatlakozik a légmotor. A kerékpár hátuljára majdnem 5 kg-os vékony falú alumínium palack van 

rögzítve, melyben 300 bar nyomás, van. Teljesítménye 190 W, maximális forgatónyomatéka 11 

Nm. A mőködést a kormányra felszerelt kapcsolóval lehet be- és kikapcsolni. A kenést biztosítja a 

rendszerben lévı olaj, ám nem szennyezi a környezetet, mert a szőrı felfogja. A szabadalom 2012-

tıl él.  

Herczeg Donát  
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Egymásért____________________________________ 

Mit tehetünk a környezetvédelemért otthonunkban?  
 

A környezetvédelem fontos, hogy minél kisebb lábnyomot hagyjunk a természetben önmagunk 
után.  
  
Hogyan segíts az ünnepek elıtt öko módra a takarításban? 

 
• Vízkıoldók helyett használj ecetet, ez akár tíz perc alatt feloldja a vízkövet a szennyezett 

felületekrıl. 
• Az ecet fertıtlenít, gyorsan oldja a zsíros foltokat és fényesíti az üveget is. Remek 

bútorfényezıt kapsz egy kupaknyi citromfőolaj vagy ecet és háromkupaknyi olívaolaj 
keverékébıl. 

• A szódabikarbóna remek súrolószer. Megmentheted anyukád odakozmált edényeit is, ha egy 
éjszakára szódabikarbónás vízbe áztatjátok azokat. 

• Hatásos módszer fapadlók tisztítására, ha egy vödör meleg vízben fél órán át áztatsz két 
teafiltert, majd ezzel mosol fel. 

• Szobád szınyegét felfrissítheted, ha konyhasóval vagy szódabikarbónával alaposan 
átkeféled, egy éjszakán át állni hagyod, majd kiporszívózod, így nem kell szınyegtisztítóra 
költenetek, amik szintén szennyezik a környezetet.   

 
Milyen mosási praktikákkal lásd el a szüleidet: 
 

• Remek fehérítıt kaptok, ha reszelt citromhéjat tesztek a ruhák közé (mondjuk egy zokniba 
bugyolálva). 

• A makacs foltokat ecet-szódabikarbóna keverékével szedhetitek ki a ruhákból és az 
izzadságszagot is előzhetitek, ha befújjátok a keverékkel a ruhát. 

 
 

Még néhány jó tanács: 
 
• Az optimális hımérséklet a házban 22 C◦ fok legyen! 
• Szelektíven győjtsd a hulladékot! 
• Sose folyasd a vizet fogmosás közben! 
• Ne pancsolj a kádban, hanem csak zuhanyozz! (150 liter vagy 60? Nem mindegy!) 
• A vizet ne folyasd, ha a tusfürdıvel kened magad! 
• Télen mindig gyorsan szellıztess ki! 
• Ha kimész a szobádból vagy a házból, mindig oltsd le a villanyt! 
• Energiatakarékos égıket használjatok! 
• Ha teheted internetrıl vásárolj használt ruhát, eszközt, mert ami egyszer már elkészült, azt 

nem kell újra legyártani!  
• Újrahasznosított papírból készült zsebkendıt és vécépapírt vásároljatok!  
 
Ha ezeket a tanácsokat megfogadod, sokat tehetsz környezetedért! 

Tarczay Anna 
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Mi leszek, ha nagy leszek? 

 
Az egész úgy kezdıdött, hogy elıször odavoltam az autókért. Majd elkezdtek érdekelni a 

nagyobb jármővek. Utána a buszok felé fordult a kíváncsiságom, s az foglalkoztatott igazán, hogy 

milyen lehet ıket vezetni.  

Késıbb számomra a buszok egyre csúnyábbakká váltak, így elkezdtem megfigyelni a 

kamionokat. Elıször a formájukat csodáltam, s úgy döntöttem, hogy kamionokat fogok győjteni. 

Úgyhogy gondolatban sorba rendeztem a kedvenc kamion márkáimat: SCANIA, DAF, MAN, 

MERCEDES, VOLVO, IVECO, WOLKSVAGEN, KAMAZ. Aztán módosítottam, a DAF-ot és a 

SCANIA-t megcseréltem. Így határoztam el, hogy kamionsofır leszek. 

Ennek a munkának van jó és rossz oldala is. A jó, hogy sokat utazhatok, de nem tudok sok 

idıt a külföldi városokban tölteni. Azonban a magam ura lehetek, mindig szabad ember, akit soha 

sehova nem köt semmi. A rossz oldala, hogy keveset leszek a családommal, ám a rengeteg élmény 

talán majd kárpótol.  

Smilánszki István  
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TÁMOP- 3.1.7-11/1-2011-0051 
Herman Tudásközpont - HÍD program, felkészülés a referencia 
intézményi szerepre 
 
Refencia-intézmény:  

Egyedi, más intézmények számára is példaértékő, mőködésében koherens, befogadó, gyermekközpontú 

pedagógiai gyakorlattal,  szervezeti innovációval rendelkezı, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes 

intézmény. 

A referencia intézmény hálózati tanulási feladatokat lát el, és helyi szolgáltatásokat nyújt a régió többi nevelési-oktatási 

intézménye számára, ezzel bıvítve szakmai kapcsolatrendszerét. 

Eddigi eredményeink: 

2004 óta stabil szakmai kapcsolatrendszert építettünk ki, mely átfogja a közoktatás minden szintjét, s 

kapcsolódik a felsıoktatáshoz is. Aktívan veszünk részt kerületünk, Zugló pedagógiai életében is. Évente átlagosan 3 

kerületi és 1 fıvárosi szintő bemutató foglalkozást, nyílt órát, szakmai fórumot tartanak tanáraink, melyek után szakmai 

tapasztalatcserére, megbeszélésre is lehetıséget biztosítunk segítve a hálózati szintő egymástól tanulást. 

2006-2012 között több sikeres pedagógiai, módszertani innovációt vezettünk be: a kompetencia alapú oktatás, 

valamint az infokommunikációs eszközök és eljárások elterjesztését segítette a “Herman Ottó a HOlnap iskolája”, a 

tehetséggondozást “Hogyan? Okosan! Tehetségvonat” címő Európai Uniós pályázatunk. 

A Socrates - Comenius nemzetközi program keretében hét esztendeje állunk kapcsolatban, és készítünk közös 

projekteket külföldi iskolákkal. 

2012-ben regisztrált Tehetségpont és Közép-magyarországi elıminısített referencia intézmény lettünk. 

Referenciaterületeink: 

                

Jó gyakorlataink: 

• Játékos matek, matekos játékok - matematikai tehetséggondozás szakköri keretben 

• Kincskeresı napközis modell, napköziben otthon vagyunk - kompetencia alapú oktatás a napközi otthon 

munkájában 

• Good, better, the Herman – kompetencia - és tehetségfejlesztés  

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0051 Herman Tudásközpont - HÍD program pályázatunkat 2012 márciusában támogatásra 

érdemesnek ítélte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. 

A projket megvalósítási idıszaka:  2012. április 1.- 2012. november 30. 

A  támogatás összege:   5. 697.800  Ft 

A támogatás összegét továbbképzésekre, eszközbeszerzésre, szakértıi, szakatanácsadói szolgáltatások 

igényvbevételére, és az intézmény belsı szakmai munkájának fejlesztési tevékenységeire fordítjuk. 

Szendreiné Petrik Katalin 

tehetséggondozás 
 

kompetencia alapú oktatás, 
nevelés 
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Sport__________________________________________ 

KENU-KSI SE 
 

Hazánkban óriási 

hagyománya és népszerősége van 

ennek a sportágnak. Gondolj csak 

arra, hogy a 2012-es Londoni 

Olimpiai Játékokon és a Kajak – 

Kenu Világbajnokságon hatalmas 

sikereket értünk el.  

Valamilyen szinten 

kényszerőségbıl választottam ezt a sportágat – fociztam, de a sarkammal sok problémám volt -, 

azonban ma már nagy-nagy élvezettel őzöm. Miért? Mert szeretem a vizet és nyáron evezıs túrán 

vettem részt, ahol megkedveltem a kajakozást, de ahhoz már túl idıs vagyok, így a kenu mellett 

kötöttem ki. A kezdık elıször még ülve eveznek, de amint fejlıdnek már térdelnek. A 

kenulapátnak, amivel evezünk, akkorának kell lennie, hogy a szemünkig érjen, az az ideális 

nagyság. Az edzések nagyon jók, egyrészt azért, mert az edzık kedvesek, másrészt a menetrend 

nagyon tetszetıs: gimnasztika utána futás, ami a bemelegítés, majd vízre szállunk és evezünk 6-7 

kilométert. Az evezés után vagy erısítünk (húzódzkodás, fekvıtámasz), vagy futunk egy keveset, 

esetleg egybıl hazamehetünk. Az edzésekre azonban nem mondhatom, hogy „fenékig habfürdı”, 

mivel néha beleborulunk a hideg Dunába, ami nem életed legszebb élménye. A csónakokat is 

nekünk kell kiszedni a vízbıl az edzések után, ami csak a nyári idıszakban üdítı élmény. Így 

zajlanak az edzések áprilistól egészen novemberig. Téli edzésen még nem voltam, de azt tudom, 

hogy hétfın tornatermi edzés van, kedden beltéri evezés, szerdán erısítés, csütörtökön úszás, 

pénteken beltéri evezés, szombaton futás vagy foci. Hat edzést tartanak egy héten télen, s nyáron is. 

Várom már a téli edzéseket, és remélem, a suliból is kedvet kaptok néhányan, hogy 

lejöjjetek edzésre és kenuzzatok. 

Az egyesület elérhetısége: 
Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület  
Cím:  1146 Budapest István mezei út 1-3. 
Elnök: Hazsik Endre 
Vízitelep címe: 1138 Budapest Népsziget 

Internet cím: http://www.kajakozz.hu ,  http://www.kenuzz.hu 

Gladys Bálint 
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Rejtvények, viccek___________________________ 

Logistori – Fejtsd meg a rejtvényt! 

Sötét, kivilágítatlan autó megy az úton, hang nélkül suhan. Egy kivilágítatlan kerékpáros annak 

ellenére, hogy nem hallja az autót sejti, hogy nem lenne szerencsés éppen akkor átkelni az úton. 

Honnan sejti?  

 

Képrejtvény - Melyik szóra gondoltunk? A rejtvényeket a 7.b osztály készítette 

1.       2.  

  Ü  T 

 Ü   T 

Ü     T 

 

 

3.  ÖS  DÉL    4.  

 

Hogy hívják a narancs íző Mikulást? 

- Fanta Claus. 

 

Mikulás baleset. 

- Mi történik a Mikulással, ha karambolozik? 

- ??? 

- Szánja bánja… 

 

Mikulás érkezik az alsós osztályokhoz. Egy aranyos kislánytól kérdezi:  

- Jó voltál? 

- Persze. 

- Mit szeretnél a Mikulástól? 

- Nem olvastad az emailemet? 

- �  
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Következı számunkban______________________ 

 

Mikulás        

Farsang   

 

Jane Teller Semmi     

Határok nélkül   

  

   


