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Vakáció!
Végre itt a várva
várt nap: június 15.!

lom után búcsúznak
az Eötvöstől.

Vigyázzatok magatokra és egymásra!

Kinek gyorsabban,
kinek lassabban telt
a 2011- 2012-es tanév. Az elsősök beilleszkedtek, a nyolcadikosok a középiskolai felvételivel
járó sok-sok izga-

Több mint kéthónapos pihenés, lazítás
vár
mindenkire.
Használjátok ki jól
ezt a hosszúnak tűnő időt, mert alig
kaptok észbe, máris
itt a tanévnyitó!

Élményekkel teli
táborokat, nyaralásokat kívánunk mindenkinek!
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Szerkesztette:
Fatalin Gabriella
Fontos közlemények:
 Ballagás:
jún. 15. 17 óra
 Tanévzáró: jún. 20.
17 óra
 Nyári iskolai ügyelet
szerdánként

Papírgyűjtés
A májusi papírgyűjtés
igazán
sikeresnek
mondható, hiszen öszszesen 18 196 kg papír
gyűjtöttetek. Az alsósok
13585 kg-ot,a felsősök
4611 kg-ot.
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Tavaszi programok
Osztálykirándulás április 25-26.

DÖK-nap
április 25-26.

Kresz-park
Az egyik pénteken már alig vártuk, hogy menjünk a KRESZparkba.
Amikor odaértünk az oktatópályára, kaptunk bukósisakot és két
kerékpárt. Felállítottak egy akadálypályát. Az első akadály egy
palló volt, a második öt bójából
álló szlalompálya, a harmadik egy
hajtűkanyar,a negyedik egy stop-

tábla, az ötödik egy szűk kanyargós sáv. Majd egy elsőbbségadás
kötelező tábla, és egy balra kötelező haladási irány következett,
utána jobbra mutatott az útfestés,
és végül a cél.
Ezt az utat kétszer kellett megtenni. Utána egy autóval kellett
fékezni egy bizonyos ponttól, mert
ha nem tettük, akkor egy habszi-

vacs borítású, műanyag belsejű
bábut elütöttünk.
A legtöbben el is ütöttük a bábut,
aki nem ütötte el, az is fékcsikorgatással állt meg. Még Anita néni
is elütötte a bábut!
Mindenki élvezte a napot, nagyon
jó volt az egész program!
Fügedi Patrik 3.c
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Gála 2012
Tavaszi Gála
A készülődés
A Gála kezdete
Nagyon izgulok! Anita néni
és Bea néni sminkeli a lányokat, ami szerintem kicsit
túlzás, én meg ott küszködöm a nyakkendőmmel és
közben beszélek a barátomhoz. Most már értem, miért
olyan nehéz anyának kétfelé figyelni.

Nagyon hamar történik minden! Egyik pillanatban még
veszem a cipőmet, a másikban már ott állunk az ajtóban. Igaz egy kis dugó alakult ki, de mindegy.
Bemegyünk, bevallom kicsit
sürgetett már az idő is.
Hupsz! Elindul a zene és a
tündérek elkezdik szépséges táncukat. Lassan elhallgat a zene, én jövök! Felvillannak a fények. Nagyon

izgulok, ennek meg is lett az
ára, egy kicsit belehibáztam
a szövegembe. A végén
mégis tapsvihar fogadott!
Az előadás végén alig vártuk, hogy anyukánk karjaiba
ugorjunk. Szerintem a mienk lett a legjobb előadás,
de persze ezt mindenki
másképp gondolja!

Kupsza Márk 3.c
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Vendégek az Eötvösben
Stacey Wenzel az Amerikai
Egyesült Államokból jött el hozzánk, hogy besegítsen az angoltanításban.

„Az egyetlen furcsa dolog, hogy a magyar emberek nem mosolyognak
annyit egymásra.”
Hol és mikor születtél?
1987. november 5-én születtem,
Walnut Creek-ben, Kaliforniában. Ez egy kis város San Francisco közelében.

mert angolt szerettem volna tanítani. Sokat olvastam a magyar történelemről, kultúráról
és Magyarország szépségéről,
ezért szerettem volna idejönni,
hogy átélhessem mindezt. Volt
két barátom is, akik már éltek
Magyarországon egy ideig és
csodás dolgokat meséltek nekem
a magyarokról és Magyarországról. Ők bíztattak engem, hogy
költözzek ide. Nagyon örülök,
hogy végül Magyarországot választottam.
Tudtál valamit Magyarországról
mielőtt idejöttél?

Mit szoktál csinálni a szabadidődben otthon és Magyarországon?
Otthon szeretek túrázni a hegyekben, a tengerparton sétálni,
olvasni és főzni a családommal
és a barátaimmal. Magyarországon szeretek a városban sétálni,
felfedezni új helyeket, kávézni,
vagy teázni a barátaimmal, vacsorát készíteni velük, és a naplómba írni.
Miért jöttél Magyarországra?
Azért jöttem Magyarországra,

Van valami, amit furcsának találsz Magyarországon?
Az egyetlen furcsa dolog, hogy a
magyar emberek nem mosolyognak annyit egymásra. Otthon az
idegenek is egymásra mosolyognak, így üdvözlik egymást az
utcán.
Milyen terveid vannak a jövőre?
Terveim szerint július végén
utazom haza és másoddiplomás képzésre jelentkezem,
mert folytatni szeretném a
tanulmányaim. Ezután szeretnék önkéntesként dolgozni, és azon dolgozni, hogy a
törvények jobbá tegyék az
emberek életét világszerte.

Milyen iskolákba jártál és
hány éves korodban?
A Walnut Grove-i iskolába
jártam óvodás koromtól ötödik osztályig. Aztán a Harvest
Park-i iskolába hatodiktól
nyolcadikig. Végül az Amador
Valley Gimnáziumban jártam
kilencediktől tizenkettedikig.
18 évesen fejeztem be a középiskolát és a kaliforniai egyetemen (UCLA) tanultam tovább.
23 évesen, tavaly szeptemberben
diplomáztam.

Az anyukám és az óceán hiányzik a legjobban. De annyi szuper
dolog van Magyarországon, amivel elfoglalhatom magam, hogy
nincs honvágyam.

Tanulsz magyarul?
Nem tudtam sok mindent. Olvastam a fűszeres magyar ételekről, a történelemről és a politikáról mielőtt idejöttem. Minden, amit olvastam izgatottabbá
tett, hogy jöjjek és még többet
megtudjak.
Mi az, ami a legjobban tetszik
neked itt?
Kedvelem az embereket, és a
barátaimat, akikkel itt ismerkedtem meg. Mindenki nagyon
kedvesen és barátságos velem.
Otthon érzem magam Magyarországon a barátaimnak köszönhetően.
Mi hiányzik a legjobban?

Igen, próbálok. Igyekszem minél
több szót és kifejezést megjegyezni, és olvasgatom a magyar
szótáram, amit ebben az iskolában kaptam.
Mi volt a legjobb élményed az
iskolánkban?
A legjobb élmény az volt, hogy
találkozhattam a diákokkal.
Mindenki nagyon okos, kedves
és lelkes volt. Jó volt veletek
beszélgetni. Örülök, hogy lehetőségem volt angolt tanítani nektek.

I. évfolyam 4. szám

5

Kistanító érkezett a 3.a-ba
Ki is Dia néni?

Dia néni: 5 éves koromtól sebész akartam lenni,de középiskolában találkoztam a vegyészettel,
a kémiával, és rájöttem, hogy nem szeretem őket.

Teljes neve:
Horváth Diána, 23
éves.
Kistanítónak jött a
3.a-ba, hogy tapasztalatot szerezzen, az
idén
államvizsgáKedves
zott, és a vizsgataní- Riporter:
tást is nálunk tar- Dia néni, mikor
döntötte el, hogy tatotta.
nár szeretne lenni?
Feltettünk neki néDia néni: Középishány kérdést:
kolában.
Riporter: Mi szeretett volna lenni Riporter: Mit szeret
gyermekkorában?
a legjobban tanítani?

Dia néni: Legszívesebben matekot, rajzot és olvasást.
Riporter: Mi a kedvenc tantárgya?
Dia néni: Pszichológia, matek és a biológia.
Riporter: Mi a célja
mint tanár?
Dia néni: Hogy külföldön is sikeres tanítóvá váljak.
Riporter: Mit gondol
a 3. a-ról?
Dia néni: Szeretem
őket. Nagyon aktívak voltak, figyelmesek, de egy kicsit
hangosak.
Riporter: Köszönjük
szépen, Dia néni.
Bihari Bernadett és
Lippai Bence
3.a

6

Suliújság

Álmodozás
Egyszer az iskolában az egyik
szünetben álmodozni kezdtem.
Az álmodozásomat a csöngő szakította félbe. Az órán Bea néni
kérte, hogy mondjuk el a vágyainkat. Én elmeséltem, hogy milliomos szeretnék lenni. Mindenki
meglepődött. A többiek mind játékokat soroltak fel.
Miért ne álmodhatnék merészet?
Az álmodozás jó dolog!
Fügedi Patrik 3.c

Ha álmodozni szeretnék, csak
kimegyek a rétre, lefekszem a
friss fűbe és gondolok valami
szépre.
Ha esetleg nem a réten vagyok,

akkor otthon odaállok az ablak elé
és csodálom a szép kék eget és azt
gondolom, hogy egy mesebeli
világban vagyok, ahol minden
szép és illatoznak a szebbnél
szebb virágok.

A vers írja „álmodozás az élet
megrontója”, de én nem hiszem!
Szeretek álmodozni, még akkor

is, ha olyankor egy másik világban vagyok.
Vizi Diana 3.c

A kisfiú épp a leckét írta. Vasárnap délelőtt volt, kint sütött a nap.
A kisfiú gondolatai elkalandoztak.
Képzelete Leckeföldön járt.
Itt lecketündérek laknak, akik
megírják a leckét. Gondolta megíratja velük ő is. A tündérek szívesen elvállalták.
A fiú nagyon boldog volt. Épp
adta volna oda a füzetet, amikor
hirtelen vége lett az egésznek…
és a füzet ott volt előtte üresen.
Tóth Csaba 3.c

Költői műfordítások - Variációk Parti Nagy Lajos Altató című
versrészletére
Aludjál szépen kismalac,
kiságyadban szép álmokat.
Pille szárnyon szállj álmodban.
Holnap majd felkelsz, reggelizel,
sárban hemperegsz.
Most viszont feküdj takaród alatt,
s horkants nagyokat!
Ijesztő hangokat hallasz,
de ne félj, mert bent vagy
a lakásban bezárkózva.
Bent vagy a jó meleg
otthonban
a tűzhely mellett.
Ha nem tudsz aludni,
számolj makkokat!
Aludj el szépen kismalac!

Tóth Zsófia 3.c
Aludj el szépen kismalac
Abrakadabra álmodd azt:
Zizeg a falevél,
Ha andalog a kósza szél
Álmod szárnyán repülnél!
Szilágyi Anna 3.c

Így ír a 3. c
Lement a Nap, feljött a Hold
alszik mindenki,
csak te vagy még ébren.
Csukd be a szemed,
s aludj el szépen.
Mogyorósi Ádám 3.c

Csendes az utca,
csendes a tér,
alszik a gyermek,
alszik a rét.
Álomba merül
mindenhol minden,
felhőkön táncol
bánata nincsen.
Csend ül a tájon,
csend a világon.
Ferenczy Petra 3.c

Aludj el szépen kismalac,
a fa zsenge ágai közt,
s meglásd, amikor felnősz,
nagyra nősz!
Álmodsz majd
fánkról, tejről,
ha a gazdasszony felkel,
megkínál ezzel.
Kupsza Márk 3.c
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Csillagaink
„A csillagok viszont mind-mind hallgatnak. De neked olyan csillagaid lesznek, amilyenek senki másnak.(...)
Mert én ott lakom majd valamelyiken, és ott nevetek majd valamelyiken: ha éjszakánként fölnézel az égre,
olyan lesz számodra, mintha minden csillag nevetne. Neked, egyedül neked, olyan csillagaid lesznek, amik
nevetni tudnak!” /Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg /

Márciusban, a tavasz közeledtével ellátogatott iskolánkba egy fiatal csillagász bácsi,
hogy előadást tartson nekünk a bolygókról, a világmindenségről.
Engem – bár még csak elsős vagyok – nagyon fellelkesített az, amiről a csillagász bácsi mesélt nekünk, azonban mivel még nem tudok összefüggően sokat írni, ezért a
bátyámat kértem meg arra, hogy segítsen nekem az élményeinket megörökíteni, mert
ő is meghallgathatta mindezt, csak később, a nagyobbakkal. Ő a bolygókat imádja
nagyon.
A könyvárba tereltek be minket a tanító nénik, végre az interaktív táblával is újra
ismerkedhettünk mi, elsősök is. A csillagász hozott mindenféle érdekességet nekünk,
köztük egy METEORITOT is, amiről elmesélte, mi is ez tulajdonképpen.
A meteoritok külső ránézésre persze valamiféle kőnek tűnnek, de mint megtudtuk,
ezek kémiai összetétele teljesen más a kövekétől. Ezek a meteoritok sok millió éves
porszemcsékből állnak össze, és megőrzik a Naprendszer eseményeinek gazdag és
hosszú történelmét.

Ezt nekünk, gyerekeknek még elég nehéz elképzelni, de olyan szép képeket is
láthattunk a bemutatón, ami valami fantasztikus fantáziavilágot idézett mindenkiben.
A bátyámnak és nekem még az Armageddon című film is eszünkbe jutott róluk.
Nagyon érdekesnek találtuk a bemutatót, és reméljük, még sok ilyen természettel
kapcsolatos programban lehet részünk.
Legén Tímea Szonja 1.b és Legén Ádám Zalán 3.b
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Szamóca
Mindig is szerettem volna egy
kiskutyát. Nővéremmel elhatároztuk, hogy veszünk egyet.
Elmentünk megnézni őket. Két
kiskutya volt a tenyésztőnél,
ugyanis a többit már elvitték.
Egy kisfiú és egy kislány. A fiú
kutya nagyon bátor volt. Öszszevissza szaladgált nyalogatott minket és vakkangatott. A
kislány pedig igencsak félénk
volt. Mindig az asztal alatt
somfordált, és nem mert kimerészkedni hozzánk. Pedig ő lett
volna a mi kiskutyánk, mert a
fiút már lefoglalták. Mikor már
látta, hogy nincsen baj, és nem
fogjuk bántani, kimerészkedett.
Még mindig bátortalan volt, de
megengedte, hogy megsimogassuk. Másnap el is
mentünk érte. A kisfiút
már elvitték. A tenyésztővel egyeztettünk, elmagyarázta, hogyan kell
gondozni, aztán átadta a
kutyust, mi kifizettük, és
már vittük is haza.
Útközben nagyon félt,
remegett. Mikor hazaértünk,
már várta a kutyaágya és a játékai. Mindent előre megvettünk.
Tál és étel, póráz, hám. Nagyon félt szegényke. Adtunk
neki ételt és vizet. Hamar meg
is ette, és sokat ivott. Már akkor tudtuk, hogy szeret enni.
Nem nagyon mert ide-oda rohangálni, inkább csak ült a he-

lyén és remegett. Aztán próbáltuk felvidítani egy kis játékkal,
egyből jobb lett a kedve. Hamar kifáradt és elaludt. A kölyökkutyáknak ugyanis nagy
szüksége van az alvásra, hagynunk is kell őket, mert ha nem
alszanak eleget, akkor el is
pusztulhatnak.
Másnap elvittük állatorvoshoz,
hogy megkapja a kötelező oltásokat és megvizsgálják. Egész
jól tűrte, viszont megállapították, hogy bolhás. Azt mondták,
aggodalomra semmi ok. Ki
kellett váltanunk egy bolhairtót, és pár hét alatt már nem is
voltak bolhák.

Gyorsan megszokta az új környezetet. Anyu nem nagyon
örült, mert mindig a szőnyegen végezte a dolgát. Így hát
kitaláltuk, hogy amíg nem lesz
szobatiszta, addig elkerítjük a
konyhába. Ennek viszont a kutya nem örült. Mivel még ugat-

ni nem tudott, állandóan sírt és
kaparta az elkerítőt. Egész nap
valakinek vele kellett lennie a
konyhában, este pedig fél órán
keresztül sírt. Fárasztó volt, de
megérte, mert egy idő után
megszokta.
Az első sétáján nagyon félt.
Nem is nagyon szaladgált, csak
állt egyhelyben. De a következőnél már boldogan ugrabugrált és imádott sétálni. Kéthárom hónap után végre nagyjából szobatiszta lett. Persze
állandóan nevelgetni kellett.
Akkor már nem kellett a konyhában lennie, így élvezte, hogy
uralhatja lakást. Nagyon sokat
evett, és állandóan kunyizott.
Még most is ezt csinálja.
Kinézetre is megváltozott,
mert a fekete kis szőrgombócból ezüst színű kutyus
lett. Nagyon megkedvelte
a család, ő is minket. A
nővéremet tekinti falkavezérnek, őt mindenhova követi, nagyon szereti. Azért
nem minden változott meg
attól még, hogy már felnőtt
kutya, ugyanolyan játékos és
imád enni. Most kutyaiskolába
jár, már tud ülni, feküdni, maradni, tudja a lábhoz kifejezést
is. Büszke vagyok rá és nagyon
szeretem.
Piriczky Evelin 8.a
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SZJG-láz az Eötvösben is
Furcsa jelenséggel találkoztam
iskolánkban. Alsósokat gyakran
látni könyvvel a kezükben a szünetekben vagy délután az udvaron, de felsősöket csak ritkán. Aztán feltűnt egy, kettő és egyre
több. Főleg hetedikes, nyolcadikos
lányok, akik esetenként még óra
alatt is olvastak a pad alatt! A
magyarázat erre a szokatlan dologra egy sikeres magyar könyvsorozat A Szent Johanna Gimi,
melynek eddig hat kötete jelent
meg.
Az alábbiakban három iskolatársatok gondolatait olvashatjátok
erről a sorozatról.
Miért kezdted el olvasni az SZJG
sorozatot?
Lau: Az a fura, hogy először nem
is tetszett, azt gondoltam, ez is
olyan felkapott könyv. De azután
láttam, hogy a suliban is sokan
olvassák, és kíváncsi lettem rá.
Elolvastam az elsőt, és azonnal
visszavontam a véleményem.
Dana: Kötelező olvasmány révén,
és mert az oszályfőnököm ajánlotta már nagyon régóta..:)
Niki: Olvasónaplót kellet írnom
az első részből,így nem is volt
kérdédes,hogy folytatom.
Melyik a kedvenc köteted? Miért?
Lau: Fú, ez elég nehéz kérdés.
Nem tudok dönteni, mindegyiket
szeretem, mert mindegyiknek
megvan a maga jó tulajdonsága.
Talán az első, mert itt kezdődik az
egész történet, itt ismerünk meg
mindenkit. A hármast is szeretem, mert rengeteg izgalmas rész
és fordulat van benne. Mindenki
megtapasztalja az „élet nagy dolgait”. Virág először lesz szerelmes,

Arnold először titkol valamit, és
Reni is először lesz féltékeny.
Tényleg lehetetlen dönteni, minden kötetnek megvan a maga
meglepetése.
Dana: Az 5. rész, mert nagyon
izgalmas ahogy a Reni és a Cortez
összejönnek.

Niki: Virág: szerintem nagyon
aranyos, és mindig ott van, ha baj
van, néha látom magam benne.
Zsolti: nagyon szeretem a személyiségét, eszméletlen vicces, sokat
nevettem
rajta.
[:D]
Haller: Szuper jó osztályfőnök, azt
szeretem benne, hogy lazán veszi
a dolgokat. [:)]

Niki: Az ötödik. Abban Cortez is
jobban kimutatja érzéseit.

Melyik könyvborító tetszik a legjobban?

Ki a kedvenc fiú, lány és felnőtt
szereplőd? Miért pont ők?

Lau: Egyértelműen a hatos. Végre van egy teljes kép Reniről! Ja,
és persze Csontváz Carlos is rajta
van. Nálunk is kéne egy ilyen... :D

Lau: Lányokból Virág, mert imádom a naivságát, a hóbortjait és a
fura dolgait is. :) Fiúkból Ricsi,
mert néha bunkó ugyan, de alapjáraton jó fej, van humora, meg
úgy egyáltalán tiszta hülye. :D
Felnőttekből Vladár, mert jó
"„hallgatni,” a vitáikat Renivel, és
mert annyira igazságtalan, hogy
az már nevetséges.:D
Dana: Fiú: Cortez, mert igazi
álompasi, sok mindenhez ért, rendes és többnyire megértő, a stílusa is tetszik.
Lány: Kinga, mert nagyon erős
jellem, nem lehet irányítani, segít
a bajban, határozott, és ez tetszik
benne
Felnőtt: Haller,mert jó fej, megértő,középiskolában szeretnék én is
ilyen ofőt..;)

Dana: Az 5. rész borítója, mert a
könyv elején található kép nagyon
tetszik..*-*
Niki: Ötödik, nagyon tetszik. [:)]
Kiknek milyen érvekkel ajánlanád
a sorozatot?
Lau: Annak, aki szeret olvasni,
érti a humort, meg úgy egyáltalán
mindenkinek. Ez egy olyan könyv,
ami nem egy kitalált világról szól,
és a 21. században játszódik.
Olyan, mint egy tükör, saját magadat látod benne, ugyanazok a
problémák, ugyanazok az örömök,
ugyanaz a világ. Én csak ajánlani
tudom! :D
Dana: Ajánlom, mert vicces, modern, a mai tinik mindennapjairól
szól, és sokszor segített, ha olvastam egy kis SzJG-t..:D
Niki: Minden korosztálynak!
Mert eszméletlen jó!:D
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Olvasni jó! - Könyvajánló
Jane Ayres: A szökevény pej
Ezt a könyvet olvastam ki legutóbb, ajánlom nektek sok szeretettel, mert nagyon izgalmas
volt.
Egy lányról szól, aki vidékre
ment nyaralni, ahol az unokatestvérei kiközösítették és, gonoszkodtak vele. Keresztanyja,
akinél nyaralt, szerzett Lizinek
egy lovat, mert tudta, hogy lányai nem szívesen közösködnek vele.
Ezt a lovat Szamócának hívták. Ezzel a pónival még nem
volt összeszokva. Amikor kilovagolt Swedvyckbe, ahol

az erdőben meglátott egy mocsárban fulladozó lovat, és Lizi
leszállt Szamóca hátáról, az
egyből cserben is hagyta őt, és
hazaügetett a panzióba.
A lány egyedül maradt, de
nem adta fel. Az izgalmas események során összeismerkedett Jordannal, a másik főszereplővel, aki kisegítette a bajból.
Az együtt töltött napok során
megismerték egymást, és barátok lettek. Sok közös kalandban volt még részük.
Többet nem árulhatok el, olvasd el te is ezt a lebilincselő
könyvet!
Viola Tünde 3.c

I. évfolyam 4. szám
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Képregény

A judo az olimpián
Már nem sok idő van hátra az olimpiáig. A judo (cselgáncs) az 1964-es tokiói
olimpián szerepelt először, a női judo pedig 1992-ben került a programba. Az
idei olimpián Londonban hét férfi és hét női súlycsoportban osztanak majd ki
olimpiai érmeket.
A magyar judo is szép sikereket ért el az olimpiákon. A magyar judósok legsikeresebb olimpiája a barcelonai
volt, ahol Kovács Antal aranyérmet, Hajtós Bertalan és Csák József ezüstérmet, Csősz Imre pedig bronzérmet
szerzett.
A múlt hétvégén a cseljabinszki Európa-bajnoksággal véget ért a judósok két éven át tartó londoni olimpiai
kvalifikációs sorozata. 2010 májusától öt kontinensen, több mint hatvan nemzetközi versenyen
(világbajnokságon, Európa-bajnokságon, Grand Slam-, Grand Prix- és világkupa-versenyen) lehetett pontokat
gyűjteni. A két év során csaknem 2700 judós szerzett elegendő pontot, és került fel az olimpiai ranglistára,
közülük csak 386 versenyző léphet majd tatamira a londoni olimpián.
A magyar sportolók közül heten – Csernoviczki Éva (48, Ippon Judo Tatabánya), Karakas Hedvig (57, UTE),
Mészáros Anett (70, Honvéd-Kipex) és Joó Abigél (78, KSI SE), Ungvári Miklós (66 kg, Tatabánya SCIppon Judo Tatabánya), Csoknyai László (81, Atomerőmű SE), Bor Barna (+100, Atomerőmű SE) – harcolták ki az indulás jogát. Ez azt jelenti, hogy a londoni olimpián a sportág valamennyi versenynapján lesz magyar induló!
A judo olimpiai programja 2012. július 28-án kezdődik és 7 napig tart. A selejtezők 9:30-kor a döntők pedig
14:00-kor kezdődnek londoni idő szerint. Versenyzőként hetente többször együtt edzhettem az olimpiára készülő judósokkal, így nagyon szorítok azért,hogy a sok kemény edzésnek szép eredménye legyen. Szurkoljunk együtt a magyar versenyzőknek!

Ijjas Attila 3.c

Sport
Floorballmeccs az
Eötvösben
Egy napon Gábor bácsi bejelentette a nagy
hírt, hogy floorballmeccs lesz az Eötvösben.
Szombat reggel 9:00re oda kellet érni.
Az első csapatot könynyebb volt legyőzni,
mert a mi korcsoportunkba tartoztak.
Amint a tornaterem-

be értünk és beálltunk
középre, megszólalt a
síp és elkezdődött a
meccs. Az első félidőben porrá vertük a
Vajda b csapatát, utána egy kis pihenő volt.
Majd a Vajda a és a
Főnix következett. A
Vajda a egy ponttal legyőzött minket, viszont
összeszedtük az erőnket, így könnyen legyőztük a Főnixet. A
díjkiosztónál holtver-

senyben voltunk a Vajda a csapatával. A Főnix lett a második és a
Vajda b lett a harmadik.
Boldogan
mentünk
haza az iskolából.
Breitner Hanna és
Pál Brigitta

