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Három eseménydús hónap telt el a SZITÚ első megjelenése óta,

ennek az időszaknak a történéseit igyekszik ez a második szám

összefoglalni.

Az elmúlt hetekben lezajlottak a várva várt farsangi mulatságok.

Januárban a nyolcadikosok megírták a központi írásbeli felvételit,

amire gyakorlatilag felsős éveik alatt folyamatosan készültek. Volt

számtalan sportverseny csapataink ügyes szereplésének és

továbbjutásának köszönhetően, ami nemcsak a sportolókat és

sportrajongókat töltötte el izgalommal, hanem minden tanuló

lelkesen szállt be a 'hogyan győzzük meg a tanárt, hogy levigyen

szurkolni' játékba. Bár nagyon távolinak tűnik, ebben az

időszakban volt a karácsony is, és a kellemesen hosszabbacska téli

szünet, amelynek pihentető hatása már megfakult; érezzük a

fáradtságot gyerekek és felnőttek egyaránt, és várakozva sandítunk

az eljövendő tavaszi szünet felé, ami azonban még igen messze

van.

Azt remélem, hogy a diákújság, amit most olvastok, hoz egy kis

felüdülést a hétköznapokba. Öröm látni, amikor bejöttök a terembe,

és akár egyedül, akár többen együtt lapozgatjátok, olvasgatjátok,

fel-felkiáltotok. Aki írt bele, azt egy kis büszkeség tölti el, hogy

megjelent az írása. Aki felfedezi magát a képeken, örvendezik. De

mindenki, aki beleolvas, kíváncsi, és ez végül is jó dolog, az

emberi gondolkodást legtöbbször a kíváncsiság vitte előbbre.

Kívánom, hogy leljétek örömötöket az új számban, forgassátok,

olvassátok kedvteléssel!

György Erika

Kedves Gyerekek!
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„A felvételi után már ne stresszelj! Tölts időt az osztálytársaiddal, amíg lehet! Beszélj azokkal, akikkel

eddig még nem volt időd barátkozni!”

„Hallgassatok az iskolai felkészítő tanárra, mert ilyen téren nagy a tapasztalatuk, jó dolgokat

tanácsolnak!”

„Koncentrálj az órákon, tanulj rendesen! A felvételire vigyél magaddal több tollat, csokit, vizet.”

„Ne izgulj, nem ezen múlik a jövőd. Járjatok be felvételi előkészítőre, mert nagyon sokat számít!”

„A felvételin fontos, hogy jól értelmezzétek a feladatot! Ha leragadsz egynél, menj tovább! Ne

foglalkozz vele, nyugodtan térj át másik feladatra! Ne add fel!”

„A matek sokkal nehezebb volt, mint az irodalom, ezért arra többet kell tanulni. Az intenzív hét sokat

segített, ott nagyon kell figyelni!”

„Ne izgulj! ☺ Egyél előtte almát vagy valamilyen gyümölcsöt! Aludj előtte minimum 9 órát!”

„Én már hetedik második félévében elkezdtem készülni, jártam akkor is előkészítőre. Figyeljetek az év

végi jegyekre, mert beleszámít a továbbtanulásba! A nyolcadik első félév nehezebb lesz, de nem kell

izgulni! ☺”

„Szerintem érdemes előre gyakorolni: az elmúlt évek felvételi feladatsoraiból minél többet kell kitölteni.

Így könnyebben be fogod tudni osztani az idődet, tudni fogod, hogy melyik feladatokat oldd meg először.

Sokat segít a felvételi előkészítő és az intenzív hét is. Ha pedig otthon töltesz ki egy feladatlapot, és ha

van benne olyan feladat, amit nem értesz, arra keress rá, vagy kérdezd meg a tanárodtól, és gyakorold

be!”

„Én a felvételire nem sokat készültem külön otthon. Az órákon jobban odafigyeltem, mint máskor. ☺ Az

intenzív hét nagyon fontos, mert akkor már látni fogod, hogy kb. hogyan fog sikerülni a felvételid.”

„A lehető legtöbb típusfeladatot nézzétek meg, akkor is, ha kb. 10 éve nem volt olyan feladat. Intenzív

héten, ha valamit nem értesz, mindenképp kérd a tanárod segítségét! Oszd be az idődet! Nem érdemes

izgulni, ha készülsz, akkor menni fog!”

„Én úgy készültem a felvételire, hogy otthon kb. kéthetente megoldottam egy feladatsort, és jártam az

iskolai előkészítőre. A típusfeladatokat kell jól begyakorolni, mert igazából mindegyik felvételi nagyon

hasonló... Az intenzív hét is sokat segített. Felvételi előtti nap megpróbáltam nem gondolni arra, hogy

következő nap megírom a dolgozatot. Szerintem szerencsésebb, ha bejössz pénteken a suliba, mivel jobb,

ha a barátaiddal vagy, mert elvonják a figyelmedet. Mi kilencen voltunk, és nagyon jól szórakoztunk.

Szerintem, így visszagondolva, nem annyira nagy dolog a felvételi, de az természetes, hogy előtte

izgulunk.”

Összeállította: Szűcs Veronika

2023. január 21-én lezajlott a központi írásbeli felvételi, ami

sokak számára az első nagy megmérettetést jelentette a

tanulmányok terén. A nyolcadikosokat kérdeztük az ezzel

kapcsolatos tapasztalataikról.

KÖZPONTI FELVÉTELI
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Februárban történt…

80 éve, 1943. február 2-án a második világháborúban a szovjet

csapatok győzelmével befejeződött Sztálingrád ostroma.

170 éve, 1853. február 10-én megkezdték a budai alagút

építését, melynek pontos helyét Széchenyi István javasolta.

160 éve, 1863. február 10-én szabadalmaztatták a

tűzoltókészüléket.

390 éve, 1633. február 13-án Galileo Galilei megérkezett

Rómába a Szent Törvényszék kihallgatására.

130 éve, 1893. február 15-én Puskás Tivadar találmányának

köszönhetően Budapesten beindult a vezetékes rádió őse, a

Telefonhírmondó-szolgálat.

120 éve, 1903. február 15-én bemutatták az első Teddy mackót.

60 éve, 1963. február 17-én megszületett Michael Jordan, az

amerikai profi kosárlabda leghíresebb játékosa.

320 éve, 1703. február 18-án meghalt Zrínyi Ilona grófnő,

Munkács várának védője, II. Rákóczi Ferenc édesanyja.

550 éve, 1473. február 19-én megszületett Nikolaus

Kopernikusz, lengyel csillagász, a heliocentrikus világkép

megalkotója.

580 éve, 1443. február 23-án megszületett Kolozsváron

Hunyadi Mátyás magyar király (1458-1490).

Összeállította: Banka Zoltán
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A hetedik évfolyam szervezésével három év után végre újra

sor került a hagyományos farsangi bálra. A hetedikesek

elegáns FBI ügynöknek öltözve nyitották meg a mulatságot

egy hangulatos tánccal. A táncot Zsirai-Kovács Eszter tanárnő

tanította be. A nyitótánc után az első fellépők a 8.a osztályosok

voltak, akik görög isteneknek öltöztek, és görög táncot adtak

elő. Ezután a 8.b következett mókás takarító brigádként. A 8.c

tanulói változatos táncos produkciót mutattak be. Ezt követően

az 5.b-sek Petőfi Sándor Anyám tyúkja című versét rappelték

el. Az 5.a és 5.c produkciójára sötétben került sor: az 5.a-sok

fluoreszkáló pálcika embereknek öltözve táncoltak, az 5.c-sek

struccokként kápráztatták el a közönséget. Az egyéni

felvonulók között volt arab hercegnő, ördög és angyal,

közmunkás csapat, szellem és még sokan mások. A kis

tornaterem jó hangulatú bulihelyszínné változott

diszkófénnyel, DJ-vel. A teaházban romantikus

gyertyafényben finomságokkal várták a szülők a vásárlókat.

Az ebédlőben még több ízletes sütemény és szendvics várta az

oda látogatókat. A meglepetés tanári produkció, amely a 70-es

évek hangulatát idézte, fergeteges hangulatot teremtett. A

tombolasorsolás nagy izgalommal töltött el mindenkit, a

gyerekek reménykedve állták körül az értékes ajándékokat.

Köszönet a hetedik évfolyamnak a szervezésért és a jó 

hangulatért!

Barta Laura 8.c

FELSŐS FARSANG
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ALSÓS FARSANG

Február 17-én - 4 év után - ismét farsangi mulatságot rendeztünk az alsó tagozaton is. Nagyon örültünk,

hogy végre újra együtt lehettünk! A bált a 3. évfolyamos osztályok szervezték és rendezték.

A műsor a 3. osztályosok nyitótáncával kezdődött. A népi hagyományt felelevenítve busóknak öltöztek,

és egy hagyományos, néptánc lépéseken alapuló „busótáncot” adtak elő, amelyet Balázs Péter

néptánctanár koreografált és tanított be. A nyitótáncot követte a negyedikes osztályok csoportos tánca

és a 182 egyéni jelmezes felvonuló. A zsűri tagjai Komlátiné Ötvös Ágnes igazgatóhelyettes asszony,

Surányi Mária, iskolánk tanára, és Terebessy Szlovicsák Szandra, intézményünk logopédusa voltak. A

gyerekek szebbnél szebb és igencsak ötletes jelmezekkel varázsolták el a jelenlévőket.

Díjazottak:

1. osztályosok: I helyezés: Robot

II. helyezés: Könyvkukac

III. helyezés: Rubik kocka

Különdíj: Tavasztündér, Túró Rudi, Harisnyás Pippi

2. osztályosok: I. helyezés: Hőlégballon

II. helyezés: Robot, Steve, Hóvirág

III. helyezés: Pék, Cukorautomata, Őzike

Különdíj: Bohóc, Vadász

3-4. osztályosok: I. helyezés: Láthatatlan ember, Édességautomata

II. helyezés: Ajándékdoboz

III. helyezés: Kandalló

Különdíj: Piroska és a farkas, Szemétkupac, Coca Cola

Újra itt a farsang!
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ALSÓS FARSANG

A rendezvény alatt a szülők a büfében és a boszorkánykonyhában finom szendvicsekkel,

süteményekkel, illetve üdítővel, teával, kávéval és ásványvízzel várták a résztvevőket. A gyermekek

vásárolhattak zsákbamacskát, de készíttethettek csillámtetoválást, vagy akár krétás színezővel is

befestethették a hajukat. Nagyon népszerűek voltak a Szerencsemanók is, rövid idő alatt az összes

tombolaszelvényt értékesítették!

A jelmezes verseny eredményhirdetése után a harmadikos gyerekek megismételték a nyitótáncot, azt

követően pedig iskolánk pedagógusai lepték meg a közönséget egy fantasztikus rock and roll tánccal,

melyet hatalmas tapsvihar és örömtánc követett. A táncot György Erika tanárnő tanította be.

18 órakor kezdetét vette a tombolahúzás. Mindenki izgatottan várta, részesülhet-e a

nyereményáradatból. Fő támogatóink voltak: Gábor György Élelmiszer, Zöld Sas Fűszer-Csemege,

Némedi Papír, Vitalitás Delikátesz, Westa Bisztró, Silver Fest Kft., Glória Gyógyszertár, dabasi Wellis, IL-

BE-ZO Zöldség Gyümölcs Vegyeskereskedés. A főnyereményt - egy gyermek okosórát - Tunyogi Vince 4.

osztályos tanuló nyerte.

Reméljük, mindenki jól szórakozott, és jövőre is találkozunk!

Kusnyárné Tóth Emőke
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A Valentin-nap február 14-én van. Magyar nevén

Bálint-nap. Ez a kifejezés az angoloktól

származik, mivel náluk a Valentine Bálintot

jelent. Ezen a napon a párok megajándékozzák

egymást, de arra is alkalmas, hogy ha valakinek

tetszik valaki, ezen a napon megtehessen egy

közelítő lépést.

Az egyik népi hagyomány szerint, ha ezen a

napon hideg van, akkor jó termésünk lesz. Azt is

hitték, hogy a verebek ezen a napon választanak

párt, és a vándorló vadgalambok ezen a napon

repülnek vissza. Néhány helyen, még a

madáretetés is szokás. Az ünnepet sokan nem

tartják, arra hivatkozva, hogy nem magyar ünnep,

ugyanakkor ez tökéletes nap arra, hogy a

szerelmesek meglepjék egymást akár csak kedves

szavakkal, akár ajándékkal vagy virággal.

Mátai Nóra 8.b

Bálint-nap
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1823. januárjának vége felé járunk, 22-én, Szatmárcsekén. Ekkor tisztázta le Kölcsey Ferenc a Himnusz

kéziratát, és ezt a napot ma már hivatalosan is állami emléknapként ünnepeljük: ez a magyar kultúra napja.

Az eseményről történő megemlékezés első ötlete Fasang Árpád zongoraművész fejéből származott 1985-

ben. Az első ilyen megünneplést viszont csak 1989-ben rendezte meg a Hazafias Népfront Országos

Tanácsa. Különféle rendezvényeket szoktak ilyenkor tartani (pl. koncertek, irodalmi estek stb.). Szintén

ezen a napon adják át a magyar kultúrához kötődő szakmai elismeréseket is. Ugyanekkor rendezik az

Együtt szaval a nemzet nevű programot, és a Magyar Drámaíró Verseny döntőjét is. Érdekesség, hogy ezen

a napon avatták fel a Weöres Sándor Színházat Szombathelyen, aminek napja ugyanaz, mint amikor a

névadója elhunyt.

Iskolánkban magyarórákon emlékeztünk meg a magyar kultúra napjáról.

Szabó Csongor Levente 8.b

A magyar kultúra napja

December 7-én tartottuk iskolánkban a hagyományos 

népdaléneklési versenyt, amely nagy népszerűségnek 

örvendett: hatvan tanuló nevezett be. 

Mindenki dicséretet érdemel a bátor kiállásáért! A 

díjazottaknak ezúton is gratulálunk!

I-II. osztály:

I. Vadas Kamilla 1.b

II. Banka Ádám 1.a

III. Török Boglárka 1.b

III-IV. osztály:

I. Györgyövics Enikő 4.b

II. Surányi Réka 3.c

III. Gábor Zsófia 4.c

Felső tagozat:

I. Mátyás Edina 6.a

II. Mészáros Tamás 7.b

III. Ardeleanu Szilveszter Loránd 7.b

IV. Heusser Botond 5.c

Népdaléneklési verseny
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PETŐFI SÁNDOR (1823-1849)

Nincs olyan magyar ember, aki ne hallotta volna

Petőfi nevét. Forradalmár költő volt, egyik

legnagyobb magyarként tartjuk őt számon.

Születésének kétszázadik évfordulója alkalmából

a 2023-as év Petőfi-emlékév.

Amikor az emberek meghallják Petőfi nevét,

legtöbben a szabadságharcra és az Anyám tyúkja

című versre gondolnak, pedig számos más

érdekes dolog is fennmaradt róla.

• Nagyon erős egyéniség volt. Nagy volt benne a hazaszeretet, az igazságérzet, a néppel való

együttérzés. A nép felemelését küldetésének tekintette.

• Petőfi és barátja, Szűcs János rektor elment kirándulni. János beleesett a Dunába. Petőfi utána

ugrott, és kihozta a vízből. Ezzel megmentette barátja életét.

• A János vitéz című elbeszélő költeményét hat nap és hat éjszaka alatt írta meg.

• Petőfi nyolc évnyi pályája alatt ezer verset írt (tehát háromnaponta egyet), ebből körülbelül 850

maradt fenn.

• Petőfi fia, Petőfi Zoltán mindössze 22 évet élt, tüdőbetegségben halt meg.

• Petőfi balkezes volt, de mindkét kezével egyaránt tudott írni.

• Apja, Petrovics István ügyes vállalkozó volt. Több kocsmát és mészárszéket üzemeltetett, és

ingatlanokkal kereskedett.

• Pekingben és Sanghajban is van Petőfi-szobor.
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• Petőfit alkalmatlannak tartották a katonai

szolgálatra, ezért fordult a költészet irányába.

• Alig 18 évesen vándorszínésznek állt.

• Az első megjelent versére, A borozó című

költeményére nem figyeltek fel.

• Egy évvel később megjelent versét nem

Petrovics néven írta alá, hanem Petőfi

Sándorként.

• Fiatal korában nélkülözésben élt, és gyalog

indult el Debrecenből Pestre.

• Útja során megpihent Egerben. Az ottani

papokat úgy lenyűgözte verseivel, hogy

szállást, élelmet, szekeret és némi pénzt is

biztosítottak neki.

• Pestre felkerülve Vörösmarty szerkesztői

munkát adott neki.

• Szeretett sportolni, ügyesen vívott, és remekül

evezett.

• Halálának időpontját és helyszínét legendák

övezik 1849 óta, de a hivatalos álláspont

szerint elhunyt a segesvári csatában. Egyes

kutatások szerint hadifogolyként elvitték

Szibériába, ahol még évekig élt.

• A szabadságharcot bemutató Most vagy soha!

című (12 éven felülieknek ajánlott) film 2024

márciusában érkezik meg a mozikba.

Összeállította: Mónus Csenge 5.a

Forrás:

https://bahir.hu/2021/03/15/10-alig-ismert-teny-

petofi-sandorrol/?fbclid=IwAR3C-

c_Bjz5qP9IIGS9AAZM-

fOd25tduZXVL0W5jq_lY1ZUx-EL3siMdx0k

https://www.nool.hu/hazai-kultura/2020/03/tudta-

ezeket-petofi-

sandorrol?fbclid=IwAR3bBFgGrlnD8vYmIbRFDel5

tRhI2rWUnjia94kK1sFwBy4cVFmy9oGfECI

https://pim.hu/hu/kelj-fol-es-jarj-petofi-sandor
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A második félévben kétszer is ellátogattunk a

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárba,

ahol Inci néni várt minket. Kölcsey Ferenc

életéről és a Himnuszról tartott nekünk előadást.

Sok új információt megtudtunk a költő életéről,

többek között azt, hogy hol született, és hogyan

nevelkedett. Hatéves volt, amikor elveszítette

édesapját, és egy szerencsétlenség következtében

az egyik szemére megvakult. Amíg a többiek

fociztak és birkóztak, addig ő magányos

gyerekként sokat olvasott, és ezáltal fejlesztette a

tudását. Miután édesapja meghalt, már nem

tudták fizetni a magántanárt, ezért kollégiumba

kényszerült, és ott kellett tanulnia. Családját

nagyon ritkán látta, csak a jeles ünnepekkor

járhatott haza.

1823-ban harminchárom évesen írta meg a

Himnuszt, amely a cenzúra megtévesztésére a

következő alcímet kapta: a magyar nép zivataros

századaiból. Elolvastuk, és versszakonként

elemeztük.

Így már sokkal könnyebb lesz felelni belőle.

Reméljük, mindannyian jó jegyet kapunk!

Lukácsi Lilla 7.b és Bigai Jázmin 7.b

Könyvtári órák
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Komlátiné Ötvös Ágnes

igazgatóhelyettes asszony
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INTERJÚ:

Iskolánk alsós igazgatóhelyettesével, Komlátiné

Ötvös Ágnes tanárnővel készítettem interjút,

amely rendhagyó módon az online térben történt.

Mi volt a jele az óvodában?

Nagyon kevés emlékem van az óvodából, nem

emlékeztem erre. De megkérdeztem

édesanyámat, és ő igen. Virág volt a jelem.

Biztosan emiatt szeretem azóta is a virágokat.

Gyerekkorában milyen munkát képzelt el

magának?

Érdekelt a történelem, azt gondoltam, szívesen

foglalkoznék azzal. Ma már tudom, hogy a múlt

kutatása nem adta volna azt a változatosságot, a

sok kihívást, mint a mostani munkám.

Hova járt középiskolába, és milyen tanuló

volt?

A Bolyai János Gimnáziumban érettségiztem

Ócsán. Mindig jó tanuló voltam, de kitűnő

sokáig nem. Azt csak 47 éves koromban értem

el, amikor Egerben végeztem az egyetemen.

Vagyis sosem késő szorgalmasnak lenni.

Van példaképe? Ki az?

Egy személyt nem neveznék meg, de van olyan

ember, akinek példaértékűnek találom a

kitartását, erejét és pozitív életszemléletét,

másvalakinek a kommunikációs és szervezői

képességeit, megint másnak a szakértelmét,

műveltségét, igényét a megújulásra.

Szeret zenét hallgatni? Milyeneket?

Néha hallgatok zenét, de nem a legfontosabb

kikapcsolódási lehetőség számomra, nincs

különösebb kedvencem.

Az olvasás a hobbijai közé tartozik? Ki a

kedvenc írója, és melyik könyvet szereti a

legjobban?

Nagyon szeretek olvasni, sok könyvünk van,

könyvtárba is gyakran járok, néhány éve e-book

olvasót is használok,

és sokszor

hangoskönyveket is

hallgatok.

Kedvenc íróm Szabó

Magda, csaknem

minden könyvét

olvastam. Ha egyet

kell mondani, akkor

a Katalin utca.

Van-e kedvenc filmje, tévéműsora?

Elég nagy filmrajongó vagyok, szeretek moziba

járni, a streaming szolgáltatások lehetőségeit is

kihasználom. A filmek közül nagyon tetszett

mostanában Az ember, akit Ottónak hívnak című

film Tom Hanksszel. Szeretem az orvosos,

nyomozós sorozatokat is. Egy hosszú, nehéz nap

után nekem mindig segít az Agymenők.

Az idei nyolcadikosoknak (nekem is) a központi

felvételin a múzeumlátogatás volt a téma. Ön

szokott múzeumba járni?

Igen, szoktam. Utoljára a Néprajzi Múzeumban

voltam a téli szünetben. Szeretem a múzeumokat,

érdekel a múlt, a kultúra, a művészet. Nem

ugyanaz az élmény, mint „az internet segítségével

ismerkedni a térben és időben távolabbi

világokkal”, ahogyan a felvételi feladatlap

fogalmazott. Vannak érveim a múzeumok

létjogosultsága mellett. Ott értéket, ismeretet,

élményt, valódiságot találsz. Múzeumba járni

izgalmas.

Köszönöm szépen Ági néninek a gyors válaszadást

a levelemre. Döbbenten vettem észre a sok

hasonlóságot: kis virág volt a jelem, kedvencem a

történelem, és a Bolyaiba jelentkeztem.

Mráz Adrienn 8.a
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Könyvajánló

Rick Riordan:

Percy Jackson és az Olimposziak

Aki szereti a fantasy irodalmat, annak garantáltan ez lesz a kedvenc könyvsorozata!

Rick Riordan műve egy öt könyvből álló, a görög mitológiából insprirált, fantasy és thriller műfajú

regénysorozat izgalmas, pörgős, vicces történettel, tele kalandokkal, aranyköpésekkel és emberfeletti

erőkkel.

A tizenkét éves Perseus Jacksont egy osztálykiránduláson megtámadja egy fúria, és onnantól teljesen

megváltozik az élete. Szembesül a ténnyel, hogy a görög mitológia igaz, és tényleg léteznek istenek,

szörnyek, s persze félistenek is. Miután a félvértáborba kerül, több izgalmas küldetésre indul, mert

Kronosz, a nagy Triász apja fel akar támadni az alvilágból.

,,Fergeteges akciók sorozata, az olimposzi legendák szellemes átültetése modern környezetbe. A

köznapi, egyenes nyelvezet nagy vonzerőt jelent majd a sorozat rajongóinak, akik majd szívesen

képzelik magukat az ifjú hősök kalandjaiba – és várják a folytatást.” (Kirkus Reviews)

Simon Flóra Napsugár 6.a

Frank Márton: Páratlanok trilógia

Amikor könyvet választok, az esetek nagy részében a

könyv borítója vonzza oda a tekintetem a polchoz. Frank

Márton Páratlanok sorozatának első része kapcsán is így

történt a választásom. Szerintem gyönyörű a rajz, és a

történetről is sokat elárul. A csodás borító után essen szó a

trilógia tartalmáról is. Szeptember 8-án minden tizenhárom

éves diák ír egy tesztet, és jó eredmények esetén az egész

életük megváltozhat. Tizenhárom különböző nyelven

beszélő fiú egy pusztán ébred. Nem értik, mi történt velük.

Kitalálnak egy közös nyelvet a hazajutásuk érdekében. A

könyv nem várt fordulatokkal van tele, és amikor már azt

hinnénk, minden jó irányba megy, valami biztos közbevág.

A sorozatot azoknak ajánlom, akik szeretik az izgalmas,

kalandos történeteket.

Mráz Adrienn 8.a
15
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Jön a tavasz, és vele a költészet napja 

és a versíró pályázat! 

Írd ki magadból az érzéseidet, gondolataidat!

Várjuk a pályamunkákat március folyamán!

16
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Le sem akarom írni azt a cs betűs szót, amit oly sokszor

hallok tőletek. A szinonimaszótár számtalan alternatívát

kínál: piszkál, bánt, bosszant, ingerel, dühít, hergel, cukkol,

piszkálódik, szekíroz, szekál, irritál, idegesít, zaklat, idegel,

húz, provokál, heccel, bőszít, abajgat, kötekedik, nem hagy

békén, zavar, zargat, macerál, szurkál, nyaggat, nyúz,

őrületbe kerget, egzecíroztat, zrikál, kikezd, nyüstöl. Van

miből válogatni, válogasd hát meg a szavaidat!

Víziló, tűzijáték, színes ceruza, tízes, húszas. Tudtad, hogy

hosszú í, hosszú ű, hosszú ú? Ejtsd jól a szavakat! Ha

helyesen ejted, nagyobb eséllyel fogod helyesen írni is.

A két és a kettő matematikailag ugyanannyit jelent,

nyelvhelyességi szempontból azonban nem egyenértékű. Ha

mennyiségjelzőként szerepel, a két szó helyes: két testvér,

két barack, két szám. A kettőt akkor használjuk, ha más a

mondatbeli szerepe, például: Hány testvéred van? – Kettő.

Hány barackot kérsz? – Kettőt. Kettő meg kettő egyenlő

négy.

György Erika

nyELVI kérdések

Ne csak a külsőd legyen helyes, hanem a beszéded is!

ÍGY NE!

Cs        sztet.

Viziló, tüzijáték, színes ceruza, 

tizes, huszas.

Nekem kettő testvérem van.

ÍGY AZTÁN NE!

17
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Kedves Diáktársak!

A diákönkormányzat tisztasági őrjárata hetente

figyeli a tantermek tisztaságát. Azt tapasztaljuk,

hogy általában törekedtek a rendre és

tisztaságra, de a nap végére sajnos sok

teremben elkezd gyűlni a szemét a földön.

Köszönet azoknak az önzetlen, segítőkész

tanulóknak, akik akkor is felszedik a szemetet,

ha nem ők dobták le!

Az elmúlt időszakban legtisztábbnak és

legrendezettebbnek az I. emeleti 4-es termet

találtuk. Vegyetek példát róluk!

A diákönkormányzat zöld őrjárata a

takarékosságra, környezetvédelemre figyel.

Elméletben mindenki tudja, hogy le kell

kapcsolni a villanyt a szünetekben. Örülünk,

hogy egyre többször jut eszetekbe gyakorlatba

is ültetni ezt az elvet. Figyeljetek arra, hogy

szünetekben ne égjen a termetekben a villany,

órákon pedig ne égjen a villany a folyosón!

Barta Mira 5.c

DÖK

ÖKOSAROKKiss Benedek

Az élet veszélyben

A világ szalad, pihenni nincs idő,

a gyerek is siet, dolga nagyon sürgető.

Az ember nem áll meg, folyton csak rohan,

a nagy sürgés-forgásban kocsiba pattan.

A kocsi száguld ezerrel, senki nem állíthatja meg,

Még a rendőrnek is utolérhetetlen lesz.

Lábnyomunk nő, csökken a víz, a természet,

az élet értéke is csökken az embereknek.

Az erdőt irtják, a szenet bányásszák,

a földet, a levegőt, az életet károsítják.

Az éhezés csúcson jár Afrikában.

Megélhetésük, túlélésük hever romokban.

Az erdőirtás a pénzről szól, nem nagyon tud másról,

Nincsenek fák, de jön a pénz, gondoskodsz az 

állatokról?

Hagyjuk abba az esztelen pusztítást!

Hisz semmi jóhoz nem vezet, lásd.

Sokan vannak, akik felelőtlenek.

Mások szeretik, tisztelik a Földet.

Ennyi ez a vers, de nézz körül!

Tegyél jót a világban, és mindenki örül.

2023. január 31.
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SPORT
Sporteredmények

Az elmúlt időszakban számos szép eredmény született, amelyeket iskolánk tanulói értek el

csapatversenyekben és egyéni versenyekben is.

Az asztaltenisz diákolimpia körzeti fordulóján két hetedikes diák képviselte iskolánkat.

A futsal diákolimpia IV. korcsoportos körzeti döntőjében iskolánk válogatott csapata harmadik helyezést

ért el.

A lány kézilabda diákolimpia III. korcsoportos körzeti döntőjében iskolaválogatottunk első helyezést, a

területi döntőn pedig második helyezést ért el.

A kézilabda diákolimpián a IV. korcsoportú lány csapat mindkét fordulóban – a körzeti döntőben és a

területi döntőben - második helyezést ért el.

Ne feledjük el azt sem, hogy még mindig tart a Suliga! Ebben a versenyben mi a Pest megyei csoportba

tartozunk hét másik iskolával együtt. A versenyzők a mérkőzés eredményeiért, a fair play-ért , a

jócselekedetekért és az FTC meccsek látogatásáért kapnak pontokat. Emellett a játékszabály magában

foglalja, hogy a versenyen 10-14 éves korig lehet részt venni, és a pályán mindig kell legalább egy

lánynak tartózkodnia. Eddig a versenyzők két napon vannak túl, és 37 ponttal a második helyen vannak.

Szívből gratulálunk minden versenyzőnek a szép eredményekért!

Üzenem mindannyiuknak, legyen szó kézilabdáról, fociról, atlétikáról vagy bármi másról:

Csak így tovább!😊

Tunyogi Fanni Róza 7.c
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Közel három éve járok Alsónémedire
Molnár Sanyihoz, az ifikhez.

Mit adott nekem a SanDa TeAm
három év alatt?

• csodálatos közösséget, fantasztikus
barátokat

• önbizalmat, kitartást, önfegyelmet

• életre szóló emlékeket (sok-sok kék
foltot :D)

Dávid Patrik 5.b

SPORT

A sanda kínai eredetű küzdősport, más néven kínai kickbox.
Full contact (teljes érintkezés) típusú, kevert küzdősport.
Eredetileg kínai harcrendszer, melyet a kínai hadsereg
alkalmazott. Hasonló társai: kickbox, judo stb.

Másfél éve járok erre a sportra. Ha valami modern
és kecses mozgásformát szeretnél, akkor ezt
ajánlom. Az edzések játékosak, izgalmasak.
Általában kötéllel vagy karikával szoktunk dolgozni,
de remélem, eljutunk majd a szalag használatáig is.
Mindig nagyon várom az edzéseket. Ha kedved
van, próbáld ki te is!

Győrvári Amanda Rita 5.b

Ritmikus sportgimnasztika

Sanda
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Karácsonyi szokások Európában

Nem mindenhol a Jézuska hozza az ajándékot december 25-én, s a bejgli és a halászlé is inkább

csak hazánkban népszerű. Ebben a cikkben más országok ünneplési szokásairól, hagyományairól

olvashatsz.

Egyesült Királyság: A karácsonyt az év legfontosabb ünnepeként tartják

számon. Az utcák fényárban úsznak, s a Trafalgar Square-en meg lehet

tekinteni azt a hatalmas karácsonyfát, amelyet a norvég nép ajándékoz

Nagy Britanniának. December 24-e munkanap, de rövidebb az átlagnál.

December 25-én van hivatalosan karácsony, akárcsak nálunk. A britek

aznap reggel bontják ki az ajándékokat, amelyet azonban Santa Claus

hoz, aki külsőre épp olyan, mint a mi Mikulásunk. A hagyományos

karácsonyi ebéd sült, töltött pulykából, sült krumpliból, kelbimbóból és a

híres Christmas puddingból áll.

Franciaország: Míg Magyarországon december 26-a is a

karácsony része, a franciáknál hivatalosan csak december 25-e

számít karácsonynak. A Télapó által kézbesített ajándékokat

szenteste bontják ki. A nagy családi étkezést is ekkor vagy 25-én

tartják. A hagyományos karácsonyi ebéd előételt, főételt, sajtot,

desszertet, bort, végül kávét foglal magában. Akárcsak a britek,

ők is fogyasztanak szárnyasokat, emellett lazacot és kagylót is

esznek ilyenkor. A franciák híres desszertje a „Buche de Noel’’,

magyarul fatörzstorta.

Németország: Karácsony előtt szinte minden városban hatalmas

karácsonyi vásárt rendeznek, ahol az ünnep előtt be lehet

vásárolni és kikapcsolódni. Az előző országoktól eltérően itt

december 6-án jön a Mikulás, és december 24-én a Jézuska,

akárcsak nálunk. December 5-én a gyerekek kipucolják

csizmáikat, és míg ők alszanak, a Mikulás megtölti mindenféle

finomsággal. December 24-e az ünnep csúcspontja. Míg a

gyerekek alszanak a szülők titokban feldíszítik a fát. Egy

hagyományos német karácsonyi asztalon mindig helyet kap egy

sült kacsa vagy liba, a forralt bor, kolbásztöltelék.

Tunyogi Fanni Róza 7.c
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A téli szünet előtti utolsó napot mindenki

nagyon várta az iskolában. Mi, ötödikesek

különösen, hiszen ebben a tanévben mi adtuk

elő a karácsonyi műsort, amelyre György

Erika tanárnő készített fel bennünket. A

dalokat Péter bácsival is gyakoroltuk

énekórán, a díszletet pedig Terike néni és

Csaba bácsi készítette, így valódi

csapatmunkával készültünk fel. Tanáraink

mellett mi, gyerekek is sok időt és energiát

szántunk rá, hogy jól sikerüljön, hiszen most

léptünk először az iskola színpadára

felsősként. Számunkra a kis Jézus születését

bemutató történet volt a legkedvesebb.

KARÁCSONYOZÁS

A műsor után megajándékoztuk egymást az

osztálykarácsonyon, majd buszra szálltunk. Az ötödik

évfolyam karácsonyi ajándékként játszóházi

látogatást kapott, ahol mindenki nagyon jól érezte

magát. Sokat trambulinoztunk és ugrálóváraztunk,

jókat ütköztünk az elektromos kisautókkal. Nekem a

forgós ugrálóvár és az óriás légzsák tetszett a

legjobban.

Varga Klaudia Lilla 5.a
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-Melyik csatában halt meg Napóleon?
-Az utolsó csatájában.

-Hol írták alá a függetlenségi nyilatkozatot?
-A lap alján.

-Ki a kedvenc íród?
-Az apám. Ő szokta írni az igazolásokat mikor hiányzom.

-Hallod!? Ti hogyan szoktátok kezelni a konfliktusokat?
-???
-Pofon egyszerűen.

-Hogyan kérsz meg egy embert, hogy legyen vágóeszköz?
-Légyszike.

Aranyköpések:

„A görögök kitették a falovat a vár udvarába, amiből az éjszaka leple alatt előbújtak az oroszok!”

,,Anonymus III. Béla névtelen jegyese volt.”

,,A hős holtan esett össze. Ezt később nagyon sajnálta, de akkor már nem volt mit tenni.”

,,Leonardo da Vinci két olasz földbirtokos volt a középkorban.”

,,Dugovics Titusz hátsóját a falnak támasztotta, és azon felmászott.”

,,A janicsárok felmentek Budára, elszaporodtak, és elfoglalták a várat.”

,,A hajó jéghegynek ütközött és elsüllyedt a Duna közepén. Innen gyalog folytatták útjukat.”

HUMORGÁSÖsszeállította: 
Simon Flóra Napsugár 6.a és Bordás Lili 8.a
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