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Köszöntő_____________________________________
Kedves hermanos diákok!
Vége a hideg, borongós télnek, és eljött a vidám, napsütötte tavasz. Lassan egy hete
jó idő van, süt a nap, s szerencsére egyre több időt tölthetünk a szabadban. A félévnek már
vége, nemsokára itt van az erdei iskola, ami rengeteg örömöt és boldogságot hoz majd.
A szép idő miatt legyetek még többet a szabadban, menjetek el kirándulni, biciklizni
vagy tollasozzatok egy jót! Ne feledjétek azonban a tanulást sem!
A Herman Hírmondó nevében kívánok minden kedves Tanárunknak sok erőt és
kitartást a hátralévő hónapokhoz, s nektek Diáktársak jó tanulást, sok örömöt az
elkövetkezendő időszakhoz! Ennek fényében kívánunk jó szórakozást újságunkhoz,
ahonnan megtudhatjátok, mit érdemes megnézni a mozikban, melyik színházba kell
feltétlenül ellátogatni, mik a legtrendibb olvasmányok, s természetesen azt is, hogy mi
minden történt velünk az elmúlt hónapokban.
Bódi Rebeka
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Téli élményeink_____________________________
Felejthetetlen kalandok a sípályán
Különös, de évezredek óta síelünk. A kőkorszakban harcra és vadászatra használták a
síelést, az volt a cél, hogy minél gyorsabban és könnyebben eljussanak egyik helyről a másikra. A
mai időkben kedvelt sportág, mely meghódította az egész világot.
Az utam egy januári nap reggelén kezdődött. Először féltem tőle, mert 6 órán keresztül
utaztunk. Mire Ausztriába értünk, nagyon szép volt az idő. Sok hó hullott, ezért rengetegen
sífutással töltötték szabadidejüket. A szállodához érve rögtön kipakoltuk a sícuccokat és a
bőröndöket.
Az első két napon Filzmoosban (Ausztria) voltunk, ahol több sípályát kipróbáltunk. A
személyes kedvencem egy piros gyorsulási pálya volt, ahol sokat lehetett esni. A többi napon
Wagrainba, a síparadicsomba mentünk. Itt sok piros és kék pálya található, de a legmerészebbek a
fekete pályákon is kipróbálhatják magukat. A hegy, amin az egyik napon lementünk, 1565 méter
magas volt. Azért utaztunk ide, mert ki akartam próbálni magam magasabb pályákon. Egy baj volt:
óriási köd szállt le a tájra és nem láttam semmit. Szemüveg nélkül kellett lejönnöm, de így sem
láttam túl sokat. Végül szerencsésen leértem.
A következő nap száguldozással telt. A piros pályákon lehetett jól menni. Sajnos

másnap

indultunk Magyarországra. Hazaérkeztünkkel pedig elhoztuk a havat.
Szepesi Máté
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Titeket kérdeztünk____________
Interjú a 8. osztályos Csoh Krisztinával
Melyik iskolába jelentkeztél?
Öt középiskolát jelöltem meg, első helyen a Szent László Gimnáziumot.
Mennyit készültél?
Elég sokat.
Hogy érezted magad közvetlenül a felvételi megírása előtt?
Mindannyian izgultunk, stresszes helyzetben voltunk, de igyekeztük a legjobbat kihozni
magunkból.
Szerinted jól sikerült?
Már megkaptuk a felvételi pontokat, valakinek jól, valakinek nem jól sikerült.
Nagyon izgultál?
Mindenki nagyon izgult.
A stressz segítségedre volt a felvételi megírása közben?
Nálam inkább rontott a teljesítményemen az izgalom, de van, akinél segített.
Hogyan érezted magad a felvételi megírása után?
Úgy éreztem, jól teljesítettem.
Élvezted a felvételire való készülődést?
Voltak feladatok, amelyeket könnyen megoldottam és voltak, amik fejtörést okoztak.

Interjúk az alsós osztályainkba járó tanulókkal
3. b osztály
Hogyan készülődtetek a karácsonyra?
Úgy készülődtünk, hogy plakátokat készítettünk, feldíszítettük a karácsonyfát és együtt volt az
osztály.
Miért tartod fontosnak az osztálykarácsonyt?
Akkor együtt van az osztály, ünnepelünk és kapunk ajándékot.
A tanárok is részt vettek az ajándékozásban?
Természetesen mi is készítettünk nekik szép ajándékokat.
1.a osztály
Tetszik neked az iskola?
Igen, szeretem, tetszik, hogy ilyen nagy. Nagyobb, mint a régi óvódám.
Hogy illeszkedtél be?
Először nem sok barátom volt. Az első barátom egy kislány lett, úgy barátkoztam meg a többiekkel
is, hogy megismertem őt.
Melyek a kedvenc tantárgyaid?
Technika, tesi, matek.
Szoktatok kézműveskedni?
Mostanában nem olyan sűrűn, de mikor a suliba jöttem, akkor nagyon sokat kézműveskedtünk.
Hogy megy az olvasás, számolás, írás?
A matek nem megy valami jól, ennek ellenére szeretem, az olvasás és az írás jobban megy.
Milyen lett a félévi bizonyítványod?
Olvasásból jó, matekból jó, írásból kiváló, testnevelésből pedig kiválót kaptam.
Telegdy Dorottya, Szentirmai Borka
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Herman bulik, Herman partik________________
Karácsonyi koncert
2012.

dec.

14-én

délután

került

megrendezésre az iskolai Adventi Koncert.
Az előadásokat Szenczy Judit néni
konferálta. Az első műsorszám az alsós
énekkaré volt, akik kis dalcsokrot mutattak
be. A jelmezkészítésben (glóriák) sokat
segített Vass Bence és Pósa Tamás. A 4.esek előadtak egy vidám, népi, Betlehemes
játékot. Utána Zsófi néni olvasott föl egy
szép karácsonyi verset, majd hangszeres előadás következett. A felsős énekkar előadta a Rossz a
Jézus kiscsizmáját, és a Vígan zegjetek citorákat. Ezután következett az alsós és felsős énekkar
közös éneke. Éneküket, József Attila megzenésített versét, a Betlehemi Királyokat Zoli bácsi, Bori
néni unokabátyja csellón, Szenczi Judit néni pedig gitáron kísérte. Az utolsó dalt Bori néni
tekerőlantos aláfestése tette még szebbé. A műsor közös énekléssel zárult, melyben a szülők is részt
vettek. Itt énekeltük el a Dicsőség, dicsőséget, és a Kis karácsonyt.
Nagyon jó volt, hogy ekkora közönség előtt léphettünk fel. Sok szülő és a teljes iskolavezetés
eljött megnézni az előadásunkat.
Szenn Rozi

A 6. b osztálykarácsonya
Idén az osztálykarácsonyt a technika
teremben

tartottuk.

Mindenki

nagyon

kíváncsi volt, hogy őt ki húzta. Persze voltak
olyanok, akik már tudták. Karácsony előtt
három

hétig

egyszer-egyszer

valamivel

kedveskednünk kellett annak, akit húztunk.
Volt,

aki

apró

ajándékkal,

édességgel

okozott meglepetést, mások segítettek a
háziban. Mindegy volt mivel okoz örömöt
az ember. A magam részéről csokikat, kis
ajándékokat adtam.
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A nagy nap feldíszítettük a karácsonyfát, berendeztük a termet, kiraktuk a rágcsálnivalókat
és az üdítőket egy asztalra. Minden készen állt. Azzal kezdtük, hogy átadtuk az ajándékokat.
Mindenkinek kellett mondani pár mondatot arról, akit húzott. Az ajándékozás után következett a
buli. Ettünk, ittunk, közben ment a zene, amire picit táncoltunk. Aztán játék következett.
Csoportokat alkottunk, mindenki kapott egy-egy kártyát, amit elő kellett húznia, ha mondták a
nevét, mivel beugrót játszottunk. Ez olyan játék, amiben egy történetet játszunk el, és ha a többiek
mondják a nevünket, elővesszük a kapott kártyát, és felolvassuk, ami rá van írva. Erre valakinek
reagálnia kell, azaz bele kell építeni az utasítást a történetbe. Három csapatra oszlottunk. Mindegyik
csapat viccesen adta elő a jelenetét, így nagyon jól szórakoztunk. Az előadások végén értékeltük az
összes „produkciót”, és nagy örömömre az a csapat nyert, amiben én is részt vettem. Sajnos
semmilyen díjat nem kaptunk, és nagy bánatunkra ezzel a játékkal az osztálykarácsony véget is ért.
Összességében mindegyikünk élvezte és reméljük, hogy jövőre is ilyen jó lesz az
osztálykarácsonyunk.
Tarczay Anna

Alsós farsang
Január

21-én

az

összes

gyerek kíváncsian, a másik zacskóját
lesve

érkezett

az

iskolába.

A

hosszúnak tűnő délelőtt után végre
elérkezett a nagy pillanat, bele
lehetett bújni a jelmezekbe. Mikor
mindenki felöltözött, egymás ruháit
néztük,

kacagtunk.

Flórát

mindannyian meg akarták kóstolni,
mivel

popcorn

láncokat

fűzött

magára. De ott volt Orsi is az óriási szaloncukor. Volt még bohóc, bűvész, pöttyös panda, virág és
sziámi iker is. Mikor elkezdődött a farsangi játék, először olvadós rágót ettünk madzagról, majd
tejszínhabbal teli tálat kellett kinyalni, de olyan játékot is játszottunk, ahol késsel, villával
Sportszeletet kellett enni. A végén jött az a pillanat, amit sokan vártunk: tombolahúzás. Mindenki
nagyon örült és kacagott, amikor meglátta a tomboláját.
Ez a farsang fantasztikusan és mókásan sikerült. Kár, hogy jövőre nem Klári és Csilla
nénivel farsangozunk. Reméljük, nektek is ilyen csodás farsangban volt részetek!
4.c
7

Felsős farsang
Február

8-án

került

megrendezésre

iskolánkban a felsős évfolyamok farsangi
mulatsága. Elsőnek adtuk elő a „Jó ötlet volt”
reklámunkat, majd elindultunk az állomásokra.
Először

Rita

nénivel

székfoglalóztunk:

különféle zenékre jártunk körbe, s meg kellett
mondani milyen stílusú a mű. A következő
helyszínen kanálon kellett vinni a ping-pong
labdát, s az volt a cél, hogy ne essen le. A harmadik állomáson, Gabi néninél padok között fújkáltuk
a papírgalacsinokat. A fiúcsapat győzött. Nemsokára átmentünk Erika nénihez, akinél halakat
kellett előrejuttatni. Itt az egyes csapat győzött. Tovább mentünk a következő helyszínre, ahol négy
csapatra oszlottunk, s mindegyiknek ki kellett rakni egy verset. Utána Anikó nénivel játszottunk
olyat, hogy be kellett csuknunk a szemünket, s meg kellett keresni egy másik kezet. Végül a
földszint kettőben kötöttünk ki, ahol el kellett mutogatni egy reklámszöveget.
Visszamentünk az osztálytermünkbe, ahol beöltöztünk sült krumplinak, pénzeszsáknak,
doktornak, papírkisasszonynak, boszorkánynak, kockának és kékhalálnak. Buliztunk, ettünk, ittunk,
jól mulattunk.
5.a
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Így írunk mi___________________________________
Farsang

Hangok világa

Volt egy csodás farsangunk,
ettünk, ittunk, mulattunk.
Jelmezekbe öltöztünk,
nagyon sokat nevettünk.
Székfoglalót játszottunk,
utána meg táncoltunk.
Jó sok lufit felfújtunk,
ilyen volt a farsangunk.

Mellettem Milán morog,
Mögöttem Mária mozog,
Most mégis maradok,
Mert Mónika masszíroz.
____________ _

Kercsó – Molnár Anita

Szombaton Szombathelyen
Színész lettem.
Szomorú, szerelmes
Színdarabokat szereztem.
Katz Balázs

Egy fenyő tánca
Magas teteje a csúcsra ér,
lágyan ringatja a szél,
ágaival integet,
egy fenyő az, ki nevet.
Bizony kacag,
s ez madarak hangjaként cseng.
De ez nem az,
hallani, ha leül a hajnali csend.
Ezután elhajlik, meghajol kecsesen,
de az ég szeme álmosan virít, nedvesen.
Már hull is le pár gyöngyszem.
Hirtelen egyre-egyre több csöppen.
Az erdő, a rét nézik ezt ijedten:
„Jaj! Összedől a világ, sőt minden! Nem?”
Csak az a fenyő áll, a világon derül,
gondolja, felvidítja, hát táncra perdül.

Keskeny ágait föl-le mozgatja,
leveleivel a viharos eget csitítgatja.
Forog kedvesen körbe-körbe,
mintha nem lenne benőve a földbe.
Aztán megint csendesen visszaáll,
az ég is a maga boldog táncát ropja már.
Az állatok újra alszanak,
a virágok lágyan hajladoznak.
Korai még a csípős reggel,
az erdő, a rét még nem felel.
Lenyugodott az ég is,
Búja elmúlt mégis.

Fröchlich Dóra

Mese, mese ....
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy mesebeli kert. Ebben a kertben élt a tavasz tündér.
Volt neki egy bűvös virágos ládája. Amikor eljött az ideje, a tündér magokat ültetett bele. Amikor a
magok kihajtottak, az egész Föld virágba borult. Az emberek azonban megirigyelték a tündér
hatalmát, és ellopták a ládáját. A tündér ezután senkit nem engedett be a kertjébe, és egy harapós
kutyát is szerzett. A bűvös láda az embereknek nem engedelmeskedett. Sivár idők köszöntöttek a
9

Földre. Nem nyíltak virágok, nem zöldelltek a fák. A gyerekek, akiknek már nagyon hiányzott a
tavasz, a bölcs Piri nénihez fordultak tanácsért. Az okos anyóka azt javasolta, fogjanak ásót,
gereblyét és menjenek el segíteni a tündér kertjébe. A tündérnek nagyon tetszett a gyerekek
elszántsága és megbocsátott az embereknek.
Néhány nap múlva beköszöntött a tavasz.
Dömök Dávid

A tél
Szállingózik a hó,
Szállingózik nagy hevesen,
Nem is tudom mennyit ér,
Mennyit ér ez nekem.
Fehér tájra ránézve,
Jót derülni rajta,
Csupasz hó a mindenit,
Mindenit takarja.
Meg- megállva ránézni,
Megcsodálni mindezt,
Mit a természet hagyott ott
Gyönyörűséges szép telet.
Hol lépek ropogva tudatja velem,
ott van ő, ott van még mindig velem.
Szeretettel vizsgálom,
Mi mindent tett itten,
Hol az élet zaja, vele együtt terem.
Sokan dideregnek,
megfagynak tőle,
De én szeretettel,
Melegséggel nézek a fehérségre.
Látni, mily világos,
Gyönyörű ezen évszak,
Mely mindnyájunk szívében,
Ott hagyta a szavakat.
Látni a változást,
Melyet oly ritkán látunk,
Nem hagyni a változást,
Hol rondaságot találunk.
Minden szépen távozik,
Helyén sár marad,
Amely elcsúfítja,
Elrondítja ezt a dalt.
Végül távozik minden,
Vagy így, vagy úgy halad,
Helyére jön a virágos,
Színesen szép tavasz.
Egri Viki
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Nektek ajánljuk______________________________
Film - Az öt legenda
Létezik a Mikulás? A húsvéti nyuszi? A fogtündér? A
homokember? Igen ezek mind léteznek, de sajnos Szurok is,
aki mindezt le akarja rombolni a gyerekek szemében.
Egy napon a hold szelleme gyűlést tart a segítőknek.
Bejelenteti, hogy egy újabb őrző kerül közéjük, kinek neve
Dérjankó. A többiek ennek nem örülnek, mert ő jeget tud
varázsolni, és nem tudják, ez miért fontos az őrzéshez.
Szurok el akarja rontani a karácsonyt, hogy a
gyerekeknek

rossz

álmaik

legyenek,

és

csak

benne

higgyenek. Az őrzök rájönnek, hogy Dérjankónak az a
feladata, hogy a mumust ebben megakadályozza.
Mindenkinek ajánlom ezt a filmet, mert vicces és megmutatja, hogy ne becsüljük le a másikat
a kinézete alapján, mert attól még lehet jó barát. Nekem nagyon tetszett ez a film.
Steier Viktória

Film - Határok nélkül
A filmet etika órán néztük meg, azért, hogy megtapasztaljuk, milyen egy másik kontinensen
az élet. Hogyan élnek az emberek, mennyi viszontagság között tengetik mindennapjaikat. A film
által ellátogattunk Etiópiába, Kambodzsába, majd Csecsenföldre.
A történetben Sarah meghallgatja Nick, az Orvosok Határok
Nélkül nevű segélyszervezetben dolgozó férfi beszámolóját az
etiópiai éhínségről és nyomorról. Ennek hatására odautazik,
megmenti egy kisfiú életét, és találkozik a világ legsivárabb vidékén
élő néppel. Miután hazatér, az ENSZ-nél vállal munkát, hogy így
küldhessen segélycsomagokat különböző országokba. Egyik nap
meglátogatja őt Elliot, aki Nick társa a szervezetnél. Kiderül, most
már Kambodzsában működnek. Sarah útnak indul, azonban útja balul
sül el, ugyanis Elliotot lelövik, így megismeri az ott uralkodó
kegyetlenséget és gonoszságot. Pár évvel később Nick fogságba esik

11

Csecsenföldön, a nő pedig a megmentésére siet. A nyomozás közben megtudja, a férfit az ellenállók
egy csoportja rabolta el. Feladja magát a banditáknál, majd pénzt ad nekik, hogy beszélhessen vele.
Megszöknek, de menekülés közben Sarah egy taposóaknára lép, mely megpecsételi sorsát. Volt
választása? Maximum annyi, hogy egyedül vagy Nickkel együtt hal meg. Nekem egyértelmű a
döntése: egyedül halt meg, a férfi pedig megmenekült.
Szerintem a film érdekes, s nagyon meghatott Sarah önfeláldozása. Mindenkinek ajánlom,
mert felkavaró és elgondolkodtató, ráadásul mindenkinek van róla véleménye. A filmhez háttérinformációként érdemes tudni, hogy a főszerepet Angelina Jolie játssza, aki az Orvosok Határok
Nélkül nevű segélyszervezet legnagyobb támogatója, s Etiópiából és Kambodzsából is van örökbe
fogadott gyermeke.
Sipos Bori

Könyv - Karl May Sivatag szelleme
Ez vadnyugati történet, ami Új-Mexikó északi részén
játszódik. A mű azzal kezdődik, hogy Frank néger szolgájával,
Bobbal lovagol a Helmer ranch felé. Találkoznak egy Bloody
Fox nevezetű fiúval, akinek akkora sebe van, hogy eltakarja a
fél arcát. A fiú azt állítja, ismeri Helmert. Elmeséli a sivatag
keselyűinek (bandita csoport) csapdáját.
Közben Vastag Jemmy és legjobb barátja Hosszú Davy
találkoznak egy német gyémántkereskedő csoporttal. Később
Vas Szív nevezetű komacs indiánnal futnak össze, akinek
meghalt az apja, a híres Tüzes Csillag, akit a sivatag keselyűi
üldöztek, megsebesítettek végül megöltek. Közben eljutnak a
Helmer ranch-hoz, ahova már megérkezett Old Shatterhand is. Itt tűzpárbaj alakul ki Bloody
Foxxal, akiről kiderül, hogy bűnöző. Utóbbi elmenekül, így ők üldözőbe veszik. Ezalatt meglátják a
sivatag szellemét. Útközben találkoztak Winnetouval, aki egy sereg komacs harcossal utazik. Végül
Old Shatterhand és a többiek üldözőbe veszik a sivatag keselyűit is.
Olvasd el a könyvet, és a megtudod mi lett a történet vége!
Sörös Balázs
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Könyv - Janne Teller Semmi
A regény érdekes, kicsit rémisztő történetet mesél
el, melyben 14 éves diákok játsszák a főszerepet. A könyv
rámutat arra, hogy ne a csordaszellem határozza meg
döntéseinket, hanem legyünk önállók.
A diákok nyári szünet utáni első napon, első óra
előtt ülnek a teremben. Egyszer csak az egyik gyerek,
Pierre Anthon feláll, és azt mondja: ”Semminek sincs
értelme, ezt régóta tudom. Ezért semmit sem érdemes
csinálni. Erre most jöttem rá.” Ezek után minden nap,
amikor haza vagy az iskolába mennek társai, egy
szilvafáról ordibálja, hogy semminek semmi értelme, és közben szilvával dobálózik. Az osztály ezt
nem bírja, tudják, hogy igaza van, de nem vallják be egymásnak, sőt még maguknak sem. Ezt már
nem bírják elviselni, ezért gyűlést tartanak. A városban van egy elhagyatott fűrésztelep, ezt
választják helyszínnek. Arra a közös megegyezésre jutnak, hogy mindenkinek a legfontosabb
tárgyát be kell adnia a „Fontos Dolgok Halma”-ra, hogy így bizonyítsák be Antonnak, hogy van az
életnek értelme. A halom először csak kevésbé fontos dolgokkal bővül: például egy pár szandállal,
fülbevalóval. Később már egy koporsó, illetve egy emberi ujj is kupac részét képezi. Engem kicsit
elborzasztott olvasás közben, hogy levágják egy gyerek ujját.
A könyvet 2000-ben írta meg Teller. Először betiltották, de egy évre rá a dán Kulturális
Minisztérium Gyermekkönyv-díját elnyerte, majd kötelező olvasmány lett. Később megkapta a
legjobb ifjúsági regénynek járó francia díjat is. A mű olyan fontos kérdésekkel foglalkozik, amelyek
az életben többször is felvetődnek: Mi az élet értelme?, Hogyan éljük az életünket?, Számunkra mi
fontos a világban?
A művet a Budapesti Bábszínházban is feldolgozták Hoffer Károly rendezésében.
Herczeg Donát
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Zene – Quimby
A két évtizedes múltra visszatekintő Quimby hazánk
egyik

legnépszerűbb

fellépője

a

zenekara,

fesztiváloknak.

állandó

Olyan

nagyszínpados

formáció

melynek

lemezeire, zenéire, szövegeire nem lehet nem odafigyelni. Te
is biztosan ismered a következő részletet:

Most múlik pontosan,
Engedem hadd menjen,
szaladjon kifelé belőlem
gondoltam egyetlen.
Nem vagy itt jó helyen,
nem vagy való nekem.
Villámlik mennydörög,
ez tényleg szerelem.

A Quimby pályafutása alatt nyolc sorlemezt készített, melyek közül kettő az Ékszerelmére
és a Kilégzés az év albuma díját is elnyerte. Az együttes - mely szívesen kalandozik a zene és más
művészeti ágak határterületein - több hazai filmben is hallható, s a zenekar nevéhez köthető három
színházi előadás: az Ahogy teszik és a Vízkereszt vagy amit akartok a Vidám Színpadon, illetve a
Semmi című darab a Bábszínházban, melyet a 7.-esek meg is tekintettek, s beszámolnak a sikeréről.
A zenekar 2009 tavaszán ötszámos „maxi+”-t adott ki, melyet decemberben követett a dupla
Lármagyűjtögető. A Quimby eddigi utolsó nagylemeze 2010 végén jelent meg Kicsi ország címmel
és hatalmas sikert aratott.
A zenekar húszéves születésnapját 2011. november 12-én a Papp László Budapest
Sportarénában ünnepelte. Generációk nőttek fel a muzsikáján, s kívánjuk nekik, hogy unokáink is
halljanak majd róluk!
Steier Viki
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Amerre jártunk_______________________________
Mikulásgyár
2012. december 17-én a DÖK
titkárok ellátogattak a Mikulásgyárba.
Minden osztály igyekezett minél több
ajándékot
családoknak,

gyűjteni
akik

gyerekeiknek
Szerencsére

azoknak
nem

tudnak

ajándékot
sikerült

sok

a
a

venni.
csomagot

összeállítanunk. Ezeket teherautó vitte a
Mikulásgyárhoz,

mi

gyerekek

tömegközlekedéssel mentünk. Ott két csoportra oszlottunk, és amíg az egyik csoport kint állt, addig
a többiek egy kunyhóban melegedtek. Ez körülbelül 30 percet vett igénybe, azután végre
bementünk a „Gyárba”. Bent mérhetetlenül sok ajándék volt. Egy hosszú csúszdán csúsztatták le
őket. Készítettünk pár fotót is. Amikor kiértünk a gyárból, elmentünk teázni, majd egy kisbuszra
szálltunk fel, ahol kerámiát festhettünk.
Az 5. órára értünk vissza az iskolához. Nagyon jól éreztük magunkat ezen a programon. ☺
Földi Anna

Bowlingozni volt a 6.c
Január 18-án, pénteken az egész osztály
elment játszani a Sugárba. Amikor odaértünk, nem
találták a foglalást, ezért picit várnunk kellett. Nagy
nehezen kaptunk három pályát popcornnal és
üdítővel. Három csoportra osztottuk magunkat, s
elkezdtünk játszani.
Nagyon jól éreztük magunkat. Több emberről kiderült, hogy tehetséges játékos. Martin
hihetetlen előnnyel verte játékostársait, ezért az utolsó körben már nem játszott, hogy legyen
sikerélménye a többieknek is. Osvárt Bencéről szintén kiderült, hogy nagyon ügyes.
Szuperül éreztük magunkat, de sajnáltuk, hogy hamar véget ért az a pár óra, amit ott
tölthettünk. Reméljük máskor is megyünk!
6.c
15

Rúzs
2013. január 24-én a 7.b és 8.b osztályos diákok
ellátogattak a Magyar Színházba a Keleti pályaudvar
közelébe, hogy megtekintsék az egyik legújabb darabot a
Rúzst. Az előadás délután 4 óra körül kezdődött, teltház
volt.
Jómagam úgy álltam hozzá az egész színházhoz:
,,ah még egy uncsi darab". A végére be kellett látnom, ez
igenis a korosztályomnak szól, olyan témáról, ami érdekel
minket, így érdemes volt megtekinteni. Története jól
felépített, szereplőválogatása kiváló. Élvezhetően játsszák
el a karaktereket, s látni a színészeken, hogy ők maguk is
élvezik az előadást. A történet három 8. osztályos tanuló
egy hetét mutatja be. A romantikától a túlzott számítógép használatig, a káromkodáson és a felnőtté
válás eseményein, a szülők és gyerekek konfliktusain át minden megtalálható benne. Megéri
megnézni!
Mivel a színház áttért a gyermek és ifjúsági darabok előadására, ezért a színészekkel
megbeszéltük,, mit is láttunk. Osztály és iskolatársaink segítségével játékos feladatokat oldottunk
meg, amit nagyon élveztünk.
A három - 18. életévüket még nem betöltött színész - először játszotta el ezt a darabot.
Bevallom nagyon megtetszett, hogy ennyire közvetlen volt a színészekkel a kapcsolat.
Beszélgettünk velük, s így mi is részesei lettünk a látottaknak.
A feladatok után búcsút vettünk a színháztól. Végül mindenki elmondhatta magáról, hogy
egy újabb élményekkel teli nappal gazdagodott az élete.
Csics László
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Színház - Semmi sikere
Hoffer Károly rendezte a művet, melyet
2013. 02. 01- én néztünk meg a Bábszínházban.
Természetesen előtte elolvastuk a regényt, s
nagyon érdekesnek találtuk.
Az előadók egyben zenészek is voltak,
akik Quimby számokat adtak elő. Nekem ez
tetszett a legjobban. A színészek nagyon jól
játszottak, ezt az is bizonyítja, hogy ötször is
visszatapsolták őket.
A színészek hasonló ruhában voltak, mint a bábjaik s együtt alkották karakterüket, mert a
bábok nélkül durva lett volna bemutatni például az ujjlevágást.
Nagyszerű volt a darab, tökéletes adaptációja a könyvnek. Természetesen kevesebb
szereplővel mutatták be a feladatokat, így két kör született. A darabból kimaradt Husszain
imaszőnyege, ami szerintünk fontos, mert bemutatja, hogyan törik meg az önbizalmunk, ha sokk ér
bennünket.
Érdekes volt, hogy a báboknak nem volt szeme. Már az Afrikai teremtésmítoszból
megtanultuk, hogy a szem a lélek tükre, s itt a lélek a színészben lakozott. A legjobb szerintünk
Nagy Hans volt, ő ábrázolta legkiválóbban a mai 14-15 éveseket. A díszlet is nagyon jól sikerült. A
padokat, melyek egyben a halom részeiként szolgáltak, grafitikkel díszítették.
Ha szeretnétek látni egy
igazán jó darabot, akkor minél
előbb foglaljátok le a jegyet a
Bábszínházban.

Bódi Rebeka, Herczeg Donát
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Tudomány_____
A napkitörés
A napkitöréskor a Napban lévő
anyagok

felszabadulnak

elhagyják a Napot.

és

Ilyenkor

együttesen három naptevékenységi
jelenség figyelhető meg:

1. Fler, vagyis a naplégkör egy körülhatárolt részének hirtelen erős kifényesedése,
2. koronakidobódás, vagyis a napkorona egy darabja elhagyja a Napot és a bolygóközi térbe
kerül,
3. a napkoronában hosszú ideje egy helyben lebegő, a környező gáznál sűrűbb és hidegebb
felhő hirtelen felemelkedik és elszáll.
A fenti jelenségek egymástól függetlenül is előfordulnak, de ha együttesen következnek be, akkor
beszélünk napkitörésről.
A napkitörések okai: A napkorona mágneses mezeje meglazul, a térszerkezet hirtelen
megváltozik, így jelentős energia szabadul fel, ezért a korona anyagának (azaz a nap anyagának)
egy része kidobódik.
Hatásai a Földre:
- a napkitörések sugárzásai nem egészségesek az űrhajósok és a pilóták számára,
- a radarok nem működnek a rádiókitörések miatt,
- mágneses viharok megzavarják a gépek navigációs rendszerét és az iránytűket,
- kóboráramok Kanadában és Skandináviában áramkimaradásokhoz vezetnek,
- sarkvidékeknél Északi-fénynek nevezett jelenség látható.

2012. november 9-én óriási napkitörést figyelt meg a NASA. Pénteken 6 órakor vették föl,
ahogy több milliárd tonna anyag hagyta el a napot.

Csizmadia Zsombor
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Tudtad?____Híres magyarok a nagyvilágban
Grandpierre Atilla
Elég hamar, 5 éves korában határozta el: ő
bizony

csillagász

lesz.

7

évesen

hirtelen

változtatott véleményén: a zene felé vetette magát.
Mindkét álmát szerette volna valóra váltani, ami
sikerült

is

neki.

Mikor

a

Csillagászati

Kutatóintézet munkatársa lett, rájött, hogy a
csillagászat

gyakorlatban

inkább

az

adat

feldolgozására szűkül. Egyáltalán nem érdekelték
az emberek elvárásai, csak a kihívások, és még inkább a Világegyetem. Rájött, hogy az élő tárgyak
maguktól mozognak, míg az élettelen tárgyak nem. Ez azért érdekelte, mert a Napot ő mindig
élőnek tekintette, s mert a Nap minden más élettelen testtől eltérően, saját magától változik.

Ének a csillagokig
Fenn az égen, álomfényben,
Fölragyog egy csillag,
Ott muzsikál Szárnyas Sárkány,
Éli világát, s boldog.
Szárnyas Kígyó, Quetzalcoatl!
Az indiánok várnak,
Mondd meg kérlek, mit tehetünk,
Hogy eljöjj hozzánk újra!

Lelkünk tündér-erdő,
Virágot hoz és felnő,
Életet ad egy szebb világnak,
Szép magyar hazánknak!
Édes anyaföldem
Magyar táj köröttem
Ének szól a csillagokig, s ezt is
Tőled örököltem!

Ezután az időszak után a zenére kezdett összpontosítani. Megalapította a Vágtázó
halottkémek nevű bandát, majd 30 évvel később a Vágtázó Csodaszarvast. Az előbbit a sajtó a
legjobb sámán punk zenekar címmel ruházta fel. Az utóbbi első lemeze a Tisza Forrás aranylemez
lett, második lemeze a Végtelen Ázsiai az országos MAHASZ sikerlistán a 7. helyen állt. Tehát
karrierje minden szempontból felfelé ívelt.
Csoh Zsuzsi
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Egymásért____________________________________
Okosan vásárolj!
Korunk

egyik

legnagyobb

problémája az emberek által termelt,
nagy mennyiségű hulladék.
A multinacionális cégek újabb és újabb technikai vívmányokat gyártanak, hogy megelőzzék
a konkurenciát. Éppen ezért ezek nem hosszú távra tervezett készülékek. Ahogy rohan előre a világ,
fejlődik a technika, mi is lecseréljük telefonjainkat, számítógépünket egy újabb kiadásra. Ez anyagi
megfontolásból sem célszerű, és a környezetet is
károsítja.
Megoldást jelentenek az online aukciós
oldalak, ahol olcsóbban hozzájuthatunk jó állapotban
lévő használati tárgyakhoz, ruhákhoz vagy egyéb
árucikkekhez. Eladásra is kínálhatunk használt
eszközöket, melyekből bevételünk származhat. Több
ilyen weblap is működik világszerte; Ebay, TeszVesz, Apród.hu, Jófogás.hu, Expressz.hu.
Vásárolhatunk még úgynevezett Second hand üzletekben, áruházakban, ahol elsősorban használt,
ám

márkás

ruhaneműket

árulnak.

Kevesen

tudják,

hogy

a

ruhaipar

az

egyik

legkörnyezetszennyezőbb ágazat, mivel nagy mennyiségben kerül festék és cserzőanyag a
természetbe. Egy bőrcipő vagy bőrtáska
előállítása többet rombol, mintha a szüleid egy
héten keresztül autóval járnak dolgozni.
Úgy

gondolom,

érdemes

jobban

körülnézni, mielőtt elrohanunk a legdrágább
boltba megvenni a legújabb ruhát. Ne adjunk
rá okot, hogy a nagyvállalatok még jobban
kifosszák a természetet! Hiszen ne felejtsük el: a cégek vannak miértünk, nem pedig az emberek a
cégekért.
Dőri Eszter
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„Az én városom” címmel iskolánk fotó- és rajzpályázatot hirdet
Budapest születésének 140. évfordulója alkalmából.

2013-ban városunk, hazánk fővárosa 140 éves lett. A jeles évforduló kapcsán pályázatot hirdetünk
iskolánk tanulói számára.
Mutasd meg a „Te Budapestedet”!
•
•
•

Milyennek látod városunkat?
Melyek a kedvenc helyeid?
Miért érdemes Budapestre látogatni, vagy egy itt lakónak nyitott szemmel járnia?

Pályázati feltételek:
•

Fotó készítése (fekete-fehér, színes) a jelentkezők maximum 3 fotóval pályázhatnak, digitális
formában adják le a képeket, minél jobb minőségben, minimum 1280 x 1024 -es felbontásban.

•

Grafika, festmény készítése szabadon választott technikával (grafikai technikák: pl. ceruza,
filc, rajzszén, fapác, stb.; színes technika: színes ceruza, vízfesték, tempera, porpasztell,
montázs, kollázs, mozaik, stb.)

•

A képeket A/4 vagy A/3-mas méretben várjuk

Határidő: 2013. április 4. csütörtök
Az elkészült munkákat Dombovári Lászlóné (fotókat), vagy Szénási Erika (rajzokat,
grafikákat, festményeket…) tanárnőknek adjátok le!

A legjobban sikerült munkákból tavasszal kiállítást rendezünk a Herman Galériában.
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Sport__________________________________________
Jégkorong története
500

éve

Nagy-Britanniában

és

Franciaországban nagyon elterjedt sport volt a
gyeplabda.

A

tél

beköszöntével

is

nagy

előszeretettel űzték a befagyott tavakon, folyókon.
A játék ma Kanadában örvend különösen nagy
népszerűségnek. Elterjedésében minden bizonnyal
nagy szerepe az angol katonáknak volt az 1800-as évek közepén.
A sportág történetében az első csapatok 1881-ben alakultak. A csapatok kezdetben kilenc,
majd később hét csatárból álltak. A játék szerves része már a Téli Olimpiai Játékoknak, s
szerencsére hazánkban is egyre népszerűbb.
Azért választottam ezt a sportot, mert a szomszédom ajánlotta. Eljártam az edzéseikre, s
egyre jobban megkedveltem azokat. Egy évig játszottam, s nagyon sok vicces élményben volt
részem. A legjobbak az edzés közbeni mérkőzések voltak, ahol csapatokra voltunk osztva.
A felszerelésünk a következő eszközökből állt: kezes-lábas, szuszpenzor, sípcsontvédő,
nadrág, zokni, korcsolya, mellvédő, mez, sisak, kesztyű, ütő. A felszerelés felvétele ebben a
sorrendben zajlik, s ha elrontod, mindent le kell venned, hogy rendesen felöltözhess.
Smilánszki Pisti
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Rejtvények, viccek___________________________
LoGI SZTORIK
Jóbarátok
A négy jó barát között 1-1 év korkülönbség van. Négyen
együtt 66 évesek. Hány évesek külön- külön?

Rokonság
Ha valaki anyjának anyósa az én anyám, az nekem
kicsodám?
Melyik városra gondoltak?

VICCEK
A sánta bemegy a cukrászdába.
- Jó napot kívánok. Van rétes?
- Sajnos nincs.
A sánta elindul az ajtó felé. Közben bejön egy kis fiú, kér egy rétest, kifizeti és kimegy. A sánta
visszamegy és megkérdezi.
- Nekem mért nem adott rétest?
- Hát tudja: Aki nem lép egyszerre…
- Képzeld, szegény nővérem két éve kórházban van.
- Jaj, de sajnálom. Tüdő?
- Nem.
- Szív?
- Nem.
- Hanem?
- Ápolónő.
A kisgyerek izgatottan jön haza az iskolából:
- Anyuci, tudod, mi vagyok én?
- Nem kisfiam.
- Személyes névmás.
- Bácsi, kérek léggömböt!
- Elfogyott, kisfiam. Az előbb egy néni mindet megvette az unokájának.
- Hol van az a gyerek?
- Ott száll a templom felett.
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Következő számunkban______________________
Könyv - Így szerettek ők

Menedék

Füst és csont leánya

Film – Pingvinkirály

Tudomány – Aszteroidák

Zene – By Alex

Tudtad – Sárneczky Krisztián
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