Eötvös József Általános Iskola

Suliújság
 az év divatszíne a Pantone 17-1463 TPX lesz,
egyszerűbben az élénk
mandarin
 a női divatban a szoknyák éve 2012

Az emberek mindig is
szerették találgatni, hogy
mit hoz a jövő, így egyegy új esztendő elején
könnyű ilyen témájú írásokat találni. Ha begépeljük a keresőbe a négy
számjegyet, számos találatot kapunk.

Íme, néhány :

 a kínai horoszkóp szerint ez az év a Sárkány
éve
 2012 a hosszú hétvégék
éve, hiszen ötször lesz
négynapos hétvége

S Z E R K E S Z TE T TE :
F A TA L I N G A B R I E L L A

A tartalomból:

2012
Elérkezett a 2012. év a
keresztény időszámítás
szerint. Erről a számról
eszünkbe juthat egy katasztrófafilm címe is,
amely a maja naptár alapján erre az évre jósolta a
világvégét. Reméljük,
hogy nem lesz igaz.
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Felsős nyílt szombat
100 éve

 a kőbányai Richter
gyógyszergyár
1912ben hozta forgalomba
a Kalmopyrin nevű lázcsillapítót
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 1912. április 15-én sülylyedt el a Titanic

 borúlátók a katasztrófák
évének gondolják, kevésbé pesszimisták a
változások évének
Természetesen rengeteg
évforduló is esik az idei
esztendőre. Egy kis válogatás:
40 éve
1972-ben megszületett az
első e-mail program
50 éve
felbocsátják az első távközlési műholdat (Telstar1), mely első ízben közvetít televíziós képeket
az Egyesült Államokból Angliába és vissza
90 éve
 1922-ben három német
mérnök levetítette első
hangosfilmjét Berlinben

 megalakult a Universal
Pictures nevű filmgyártó cég
200 éve
 Napóleon oroszországi
hadjárata

Fontos közlemények:
 jan.13.: az első félév vége
 jan. 21.: központi írásbeli
felvételi
 jan. 23.: Eötvös-nap
 febr. 10.: alsós farsang
 febr. 17.: felsős farsang

500 éve

 Nikolausz Kopernikusz megírta fő művét,
amely
szerint
a Nap áll Naprendszerünk középpontjában
 Rómában először láthatta a közönség a Sixtuskápolna mennyezetfreskóit, Michelangelo
alkotásait
(fat)

Felsős nyílt szombat az Eötvösben
2011. november 19-én
került sor erre a rendezvényre iskolánkban. Ezt a
szombati napot a hagyományosan megrendezett nyílt
hét előzte meg, melynek
során a szülők tanórákat
látogathattak meg a felső
tagozaton.
A szombati program ráadás volt, ebben a negyedik
évfolyamosok is részt vehettek.
Különböző helyszínek
közül lehetett választani, a
kínálat széles volt.
Rácz Marika néni bőrápolási tanácsokat, sminkelési
praktikákat ismertetett meg
az érdeklődőkkel.

Kádár Rita néninél társasjátékozni és hajtogatni lehetett, Bakó Ildikó néni vezetésével a közelgő karácsonyi ünnepekre gondolva
kézműveskedtek a részvevők.
Az épületben fantasztikus
illatok terjengtek, persze
nem csoda, hiszen két helyen is sütés-főzés volt a
program. A könyvtárban az
5.a osztály készített görög
ételeket, némi görög mitológiával fűszerezve, a tankonyhán pedig
Nagy
Gyöngyi néni és a 8. b
segítségével kerültek finom
fogások az asztalra.
A védőnéni vérnyomást,

testsúlyt mért, valamint
egészségügyi tanácsokat
adott, Cseh Gábor bácsi
pedig a testmozgást rögtön
lehetővé is tette a tornateremben.
Aki ott volt, az nem bánta
meg.
(sz)

Főzőcske a tankonyhán
A novemberi nyílt napon
a tankonyhán nagy sütésfőzés folyt.
Eleinte csak néhány szülő és gyerek a 8. b-ből sürgött-forgott a helyszínen,
de később egyre többen
csatlakoztak.
Az étlapon vaníliáskakaós kuglóf, túrófánk,
gyümölcssaláta és kétféle

Oldal 2

tea szerepelt. A kuglófot
nagyon sokan dicsérték,
mert isteni finom lett, így
hihetetlen gyorsan el is
fogyott. A túrófánk is
nagy sikert aratott, páran
a „titkos” receptet is elkérték. Kétféle is sült belőle:
natúr és porcukros. Gyümölcssalátából készítettük
legtöbbet, rendkívül ízletes és egészséges étel. Volt

benne kivi, körte, banán,
narancs, mandarin, méz,
kevés citromlé és alma. Az
ételek mellett két teakülönlegességet is fogyaszthattunk.
Jól éreztem magam, igazi
családi hangulat volt aznap délelőtt az Eötvösben.
Berecz Nóra 8.b
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EGY KIS TUDOMÁNY

Látogatás a Csodák Palotájában
A tavalyi papírgyűjtés első

a haja az ég felé meredt. Ez

helyezésének

nagyon vicces volt.

jutalmaként

nagyon meglepődtünk!
Tépőzáras ruhában felta-

kapott szabadnapunkat ki-

Az előadáson sok érdekes

padtunk a falra, kerékpárral

használva ellátogattunk a

dolgot tanultunk meg a

végigtekertünk egy kifeszí-

Csodák Palotájába.

természettudományok vilá-

tett kötélen, és még sok

Ez a hely valóban nagyon

gáról. Többek között meg-

ügyességi és fejtörő felada-

sok csodát rejt. Mint a tü-

tudtuk, hogy a szárazjégnek

tot is kipróbáltunk.

körlabirintust, ahol azt sem

semmi köze nincs a vízhez,

Nagyon jól éreztük ma-

tudtam eldönteni, hogy a

és azt is, hogy hogyan vál-

gunkat. Szívesen mennék

barátaimat látom vagy csak

tozik meg az ember hangja

máskor is, akár az osztály-

a tükörképüket.

hélium hatására. Láttunk

lyal, akár a családommal.

Az elektromosság hatását

folyékony

oxigént,

ami

is megtapasztaltuk, amikor

nagyon hideg, de a kezünk

Lillának egy gép érintésére

nem lesz tőle nedves. Ezen

Szilágyi Anna 3.c

Múlt és jelen
Osztályunk, a 3.b,
egy igazi régészt
láthatott vendégül,
Piroskának hívják.
Sok
érdekeset
mutatott nekünk a
könyvtárban az interaktív táblán. Régi
fegyverekkel,
díszekkel, régészeSuliújság

ti lelőhelyekkel ismerkedhettünk
meg. A régészet
izgalmas
dolog,
nagyon tetszett a
műsor. A régészek
segítségével régi,
letűnt korokat, világokat
fedezhetünk fel.

A
könyvtárban
sok ilyen témájú
könyvet találhattok! Irány olvasni!
Legén Ádám Zalán
3.b
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Vezettük az áramot!
December 15-én az
Elektrotechnikai Múzeumban voltunk.
Meghallgattunk egy
előadást , az előadó
személyisége, a kísérletek, demonstrációk,
melyekben mi is tevékenyen rész vettünk,
gondoskodtak
róla,
hogy ne unatkozzunk.
Eredeti
tárgyakat,
illetve műtárgymásolatokat működőképes
állapotukban mutattak
be: áramot fejleszthettünk kézi hajtású dina-

móval,
influenciagéppel látványos kísérleteket
végezhettünk, sőt apró zenegé-

pet is tudtunk vele
hajtani. Meglepő kísérlet "Kolumbusz villamos tojása": az áram

bekapcsolása után a
tojás
hossztengelye
körül a csúcsára támaszkodva pörög. Érdekesség Jedlik Ányos
feszültségsokszorozó
kondenzátortelepének,
a
"villámfeszítőnek"
hiteles másolata, melylyel látványos nagyfeszültségű szikrakisüléseket hoztunk létre.
Az áramot kézfogással
tényleg
vezettük,
mindannyian
feltöltődve távoztunk.
8.a

Állatkerti mozaik

„Ahogy beléptem
az állatkertbe,
máris jól éreztem
magam!”

Idén különleges ajándé-

Hevesen dobogott a

Különlegesen szép dél-

kot kaptunk a Télapótól.

szívem, mert alig vár-

előttöt töltöttünk el az

A 105-ös busszal el-

tam, hogy láthassam az

állatkertben együtt.

utaztunk a Hősök teré-

állatkert új lakóit.

ig, majd a verőfényes

A vombatok erszényes,

napsütésben

elsétál-

emlős állatok. Kicsinyei-

tunk a Fővárosi Állat-

ket hasonlóképpen ne-

és Növénykertbe.

velik, mint a kenguruk.

Én még sosem láttam

vándor kecskével is ta-

ges-házat, a jegesmedvé-

vombatot.

lálkoztunk.

ket, a fókákat és a goril-

Lévai Lilla 3.c

Vizi Diana 3. c

Először a tó felé men-

lákat is.

tünk. Utána követtük a

Sajnos, sok állatot a

vombat feliratú táblákat.

hideg miatt nem láthat-

Közben meglátogattuk a

tunk.

krokodilokat, majd megetettük a kecskéket, egy
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Pozsgai Máté 3. c
Megnéztük még a MérI. évfolyam 2. szám

Ásványkiállítás
Interjú Szentkovics Edinával Viola Tünde bevezetőjével
Minden évben van az iskolában ásványkiállítás. Nagyon várom, mert szívesen nézegetem ezeket a
köveket.
Ebben a tanévben négy napig tartott, az anyukám szerint sok pénzt költöttem. De sajnos nem tudtam
ellenállni ezeknek a gyönyörű, természet alkotta köveknek. Első nap vettem karneolt, ami narancssárga, szodalitot, ami kék, citrint, ami sárga, ametisztet, ami lila, és még egy hematitot, ami csillogó fekete és még egy magnetit mágnesgolyót. A második napon egy dobozos piritet, ami aranyszínű, kalcedont és még egy gyönyörű, nagy ametisztet. A harmadik nap egy napkövet és egy geodát vittem
haza. Erről a kőről azt mesélte nekem Edina néni, hogy a legnagyobb akkora, hogy egy ember is kényelmesen bele tud csücsülni. Úgy lenne igazán érdekes, ha ott lehettem volna, amikor találták ezeket
a természeti kincseket!
Patrikkal interjút is készítettünk Edina nénivel, olvassátok szeretettel!
Szeret itt dolgozni?
Igen, nagyon szeretek.
Hány iskolában árusított már?
Több száz iskolában voltam.
Miért szeret itt dolgozni?
Mert az emberek mindig meglepődnek azon, hogy milyen csodás dolgokat alkot a természet.
Hol dolgozik, ha nem árusít?
A Geoda, Interaktív Ásvány- és Őslénykiállításnál dolgozom, ez egy esztergomi múzeum.
Hány éve dolgozik itt és mi a végzettsége?
Három éve már, és alsós tanító néni vagyok.
Melyik a kedvenc ásványa?
A hópehely obszidián.
Miért olyan érdekes ez az ásvány?
Mert a forró lávából lehűléssel jön létre, törékeny, de éles. Már az ősember is használta, ezért hasznos
is, de mégis gyönyörű.
Szeret előadást tartani?
Szeretek, mert a gyerekek nagyon érdeklődőek, és örülök, ha új dolgokat taníthatok nekik.
Viola Tünde és Fügedi Patrik 3. c
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A tanár is volt diák
A z előző számhoz hasonlóan ismét interjút olvashattok iskolánk egyik tanárával, az angolt oktató és az
iskolai DÖK-öt irányító Jánosházi Orsolyával.

Hová és milyen iskolákba járt?
19 éves koromig Veszprém megyében, Balatonfűzfőn éltem. Ide jártam általános
iskolába, és a szomszéd városba, Balatonalmádiba jártam egy két tannyelvű gimnáziumba. Az érettségi után költöztem Budapestre, itt végeztem az ELTE angol
nyelv és irodalom szakán.
Milyenek voltak az osztályközösségek, ahová járt?
Szerencsére nagyon összetartóak voltak az osztályközösségeink. Sok jó programot szerveztünk, jó helyekre kirándultunk, együtt töltöttük a szabadidőnket. Életre szóló barátságok köttettek. Sajnos most már ritkábban találkozunk, mert mindenki máshol él, sokan külföldre költöztek.
Mi szeretett volna lenni kiskorában?
Kiskoromban sok minden járt a fejemben. Szerettem volna fodrász, vagy énekes lenni (xD). Később stewardess, vagy ügyvéd. Sokszor játszottam tanárosat is, de akkor még nem gondoltam, hogy tényleg ezt a pályát választom. Középiskolában
döntöttem el, hogy az angol nyelvvel szeretnék foglalkozni, ezért mentem az ELTE angol szakára. Már az egyetemi éveim
alatt elkezdtem tanítani, és rájöttem, hogy élvezem. Eddig még nem bántam meg, remélem nem is fogom.
Milyen tantárgyakat kedvelt?
Természetesen mindig a nyelvek, az angol és a német voltak a kedvenceim. Középiskolában kezdtem angolt tanulni, heti 20
órában. Az első perctől csak angolul beszéltek az órán, nem értettem egy szót se, azt sem tudtam mit kell csinálni. Először
rengeteget szenvedtem, de utána nagyon megkedveltem az angolt. A nyelveken kívül mindig szerettem az irodalmat is.
Milyeneket nem szertetett?
A fizikát és a kémiát soha nem szerettem.
Kapott egyest és/vagy intőt?
Intőt soha nem kaptam, egy-két egyes becsúszott középiskolában, de általában jó jegyeim voltak.
A tanításon kívül dolgozott-e mást?
Nem. Mielőtt az Eötvösbe jöttem, egy nyelviskolában tanítottam angolt, főleg felnőtteknek. Azt is nagyon szerettem, de hiányzott az a közösségi élet, ami egy iskolában van.
Tízenévesként milyen zenéket, filmeket szeretett? Mostanában mit szeret?
Szerettem az akkori fiú zenekarokat, a szobám a Take That poszterekkel volt kitapétázva (Robbie Williams ebben a zenekarban énekelt régen). Odavoltam Leonardo DiCaprio-ért és minden helyes színészért. Mostanában mindenféle zenét hallgatok,
szeretem Rihannát, Adelet, Pinket. Szívesen járok moziba, rendszeresen sírok a drámákon és a romantikus filmeken :) Több
sorozatot is nézek angolul, például a Vámpírnaplókat és a Született feleségeket.
Hatással vannak az ízlésére a tanítványai?
Egy kicsit igen. Talán nem is az ízlésemre, inkább az életfelfogásomra. Néha nem árt, ha nem olyan komoran szemlélem a
világot, és nem veszek mindent túl komolyan. Ehhez a munkához sok humorérzék kell.
Melyik évszakot kedveli a legjobban?
Kedvenc évszakom a nyár, több okból is. Nincs iskola, és a szülinapom is akkor van. Nincs is jobb egy balatoni strandolós
hétvégénél.

Oldal 6

I. évfolyam 2. szám

Mikor használt először mobiltelefont?
17 évesen vettem meg az első mobiltelefonom a nyári fizetésemből. Körülbelül háromszor olyan vastag volt, mint egy mai
telefon, és antenna volt a tetején .:)
Mivel tölti a szabadidejét? Van hobbija?
Sajnos hétköznap nincs sok szabadidőm. Ha ráérek, szívesen megyek moziba, és bowlingozni, ha valaki hajlandó velem
eljönni. Hétvégén a Balatonra utazom a szüleimhez és Brúnó kutyámhoz.
Szeret Budapesten élni?
Szeretek, mert pörög az élet, mindent megtalálok amire szükségem van. Viszont néha túlságosan sok az ember, és nagy a
rohanás. Ezért esik jól hétvégén a Balatonon kikapcsolódni.
Hová utazna el a legszívesebben?
Szinte bárhová. Szép homokos tengerpartra, egy római, vagy párizsi városnézésre, a hegyekbe télen, vagy nyáron. Sok hely
van, amit látni szeretnék.
Ha az időben utazhatna, akkor hová menne szívesen? Miért?
Talán a jövőbe. Kíváncsi vagyok, hogyan fognak élni az emberek, milyen technikai eszközöket használnak majd.
Szokott olvasni? Kedvenc verse, regénye?
Sajnos általában kevés időm van olvasni. Szeretem az angol romantikus regényeket, például Charlotte Brontëtól a Jane
Eyret. Szeretem a kutyás történeteket is, különösen John Grogan Marley és mi című regényét. Szívesen olvasom Shakespeare szonettjeit.
Hány évesen volt először szerelmes?
Szerelmes voltam talán már óvodában is, de az általános iskolás szerelmem volt igazán emlékezetes. Se veled, de nélküled
jellegű kapcsolat volt, de nagyon szívesen gondolok rá vissza. Ma is őrzöm az órai levelezéseinket.
Naponta hány órát gépezik?
Minden este gépezek pár órát. Részben munka, de inkább kikapcsolódás.
Handa Nikolett, Piriczky Evelin 8.a

Top 10
(a felső tagozatos osztályok szavazati alapján)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
+1

Suliújság

RIHANNA: WE FOUND LOVE
RIHANNA: MAN DOWN
ALEXANDRA STAN: GET BACK
ADELE: SOMEONE LIKE YOU
DJ ANTOINE VS TIMATI FEAT. KALENNA: WELCOME TO ST. TROPEZ
LMFAO: SEXY AND I KNOW IT
ADELE: ROLLING IN THE DEEP
SEAN PAUL: GOT TO LOVE YOU
DON OMAR FT LUCENZO: DANZA KUDURO
DAVID GUETTA SNOOP DOGG: SWEAT
FLO RIDA: GOOD FEELING
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EGY KIS TECHNIKA

Cikkünk témája a Google+ és a Facebook összehasonlítása.
Google+:
Alapítva: 2011. jún. 28. Alapító: Google, Inc.
Facebook:
Alapítva: 2004.
Alapítók: Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, Chris Hughes
A Facebook alapításról egy film is készül The Social Network címmel.
Kezdjük el a kinézettel!

A Google+ színsémája fekete-fehér, míg a Facebooké kék-fehér.
Mindkettő tartalmaz chat részleget. Szerintünk a Facebook chatje sokkal lényegre törőbb, míg a Google+-é kevésbé
praktikus, mivel kicsi, ezért nem fér el rajta sok üzenet egyszerre. A Facebook chatfelülete viszont megfelelő méretű és áttekinthető is. A Google+ előnye, hogy van smile menüpont, ahol kedvünkre választhatunk smile-t. A
Facebook nem rendelkezik sok smile-val, előhívásukra magunktól is rájöhetünk, esetleg az interneten is rákereshetünk.

A Facebooknál könnyedén lehet csoportokat, oldalakat létrehozni (mellesleg olyan oldalak is találhatóak, amelyeket nagy cégek tartanak fenn), a Google+-nál csak „köröket” tudunk megtekinteni és létrehozni.
A Google+-nál „like” helyett „+1-ezted ezt” van, és rendelkezik Youtube keresővel.
Példa egy facebook oldalra – Magyar Labdarúgó NB1

Összességében szerintünk a Facebook a jobb: sokkal népszerűbb, több dologra
tudjuk használni, melyek jobban lekötik az embert…

Badinszky Dániel. Csillag Bálint 8.a
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A 3. b stábja az MTV-ben
Egy őszi napon látogatást tettünk a Magyar
Televízióban.
Busszal utaztunk, hiszen a Futár utcai iskolától kicsit messze,
Óbudán található a
MTV , amely egy óriási
épületben van. Kell is
ez a hatalmas ház a sok
embernek, aki ott dolgozik.
Ebben az időszakban
csak a mi csoportunkat
fogadták. Egy fiatal
lány vezetett körbe
minket, körülbelül két
órát lehettünk ott.
Nagyon sokat ültünk
régi kamerák előtt. Készítettünk az osztállyal
egy saját híradót. Sze-

rencsés vagyok, riporter lehettem benne. Arról beszéltem a nézőknek, hogy egy cica eltűnt, kiderült, hogy elutazott. Egy kamerából
olvastam a szöveget. A
többiek játszották a
vendégeket, akiket végigkérdeztem,
hogy
hova küldenék nyaralni
a háziállataikat. Az
operatőr és a vágó is az
osztálytársaim közül
került ki. Jókat nevettünk, és sokat tanultunk.
Az
időjárásjelentést is öt osztálytársammal
készítettük.
Élveztük nagyon. A
kész híradót megkaptuk egy lemezen.
Azt

is

hogy a nagyon régi kameráknak több lencséje
volt. Lehetett filmeket,
kulcstartókat, ajándéktárgyakat venni emlékül. Legjobban a jelmezes szoba tetszett, ma is
lehet jelmezeket kölcsönözni.
Nagyon jól éreztük
magunkat,
ajánlom
mindenkinek, hogy keresse fel az MTV Látogatóközpontját.
Sok
élménnyel fog gazdagodni, ahogyan mi is.
Legén Ádám Zalán 3.b

megtanultuk,

EGY KIS KULTÚRA
Diótörő
A suliból indultunk a
RAM Colosseumba,
ahol megnéztük a Diótörő című balettelőadást. Az előadás előtt
készítettem pár képet.
A színdarab nagyon
érdekes és szép volt. A
díszletek és a ruhák
gyönyörűek. Az osz-

Suliújság

tályból négy gyerek és
egy kísérő ült a páholyban. A többiek
lent. Mivel én a páholyban ültem Zitával,
Esztivel és Adrival
együtt, beláttunk a
díszletek mögé. Mindenki nagyon izgult ,
gyakorolták a mozdulatokat, idegesen lépkedtek fel-alá.

Mikor vége volt az
előadásnak, mi négyen
fényképezkedhettünk a
szereplőkkel, az egyik
főszereplővel, és a hastáncos lányt segítő fiúkkal.
Paró Vivien 6.b
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Versek
VELEM MINDIG TÖRTÉNIK VALAMI

Kecsesen ring a vízen,
Szárnyát széttárja,
A felkelő Nap fényében
Nem is akad párja.
Fehér tolla tükröződik,
A tó szép kék habján
A déli fény is megcsillan
Gyönyörű szép farkán.
Kezemmel hívogatom,
De már nem nézett másra,
Csak a nád között ringó,
Apró kis madárra.

Egyik reggel,
ajaj, iskolába kéne mennem!
Gyorsan mindent megcsinálok,
azután elindulok.
Bemegyek az iskolába,
eszembe jutott a táska,
gyorsan szaladjunk vissza!
Megyünk be a házba,
anyukám már ott van,
s mondja:
-Itt a táska,
és menjetek vissza az iskolába!
Megyünk sietve, futva,
és apukám ezt mondja:
-Menjünk, kisfiam, elkésel,
mert fél nyolcra kell beérned,
de szerencse,
nem csöngettek be.

Koncsik Laura 7.a

Körtvélyessy Csongor 3.c

Színházban jártunk
December 6-án a Télapó színházjegyet hozott az egész osztálynak.
Elmehettünk
megnézni a Padlás című előadást.
Nagy
izgalommal
készülődtünk, és sokszor meghallgattuk a
Szilvásgombóc című
dalt.
Végre
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elérkezett

a

nagy nap! Mindenki
szép ruhába öltözött,
és este a színház előtt
találkoztunk. Betettük
a ruhatárba a kabátjainkat, és elfoglaltuk a
helyünket az erkélyen.
Pár perc múlva elkezdődött az előadás. Kíváncsian figyeltük, a
Szilvásgombóc című
dalt a szereplőkkel
együtt
énekeltük.

Lámpáson sokat nevettünk, de nekem legjobban Robinson és
Rádi tetszett.
Nagyon élveztük a
darabot, és még másnap is sokat beszéltünk arról, hogy kinek
melyik rész tetszett a
legjobban.
Lippai Bence és a 3.a

I. évfolyam 2. szám

Az Eötvös zenei élete
Az iskola zenei élete
igen mozgalmas volt az
elmúlt négy hónapban.
Szemezgessünk hát!
Alig kezdődött el az év
az énekkarosok a könyvtárban fogadták a minden évben hozzánk látogató nyugdíjasokat, nagy
örömmel és tapssal jutalmazták a gyerekek produkcióját, akik a magyar
népzene tárából adtak át
egy csokorra valót.
Liszt Ferenc 200 évvel
ezelőtt született.
Ebből az apropóból az
iskola aulájában kiállítás
volt látható. Egy plakátsorozat mutatta be a
nagy zeneszerző életének
fontos és meghatározó
állomásait.
Az iskola egy lelkes kis
csapata ellátogatott az
Andrássy úton található
Liszt-múzeumba, ahol
megilletődve vehették
szemügyre a nagy zeneszerző tárgyait, kottáit,
ereklyéit. A programsorozat egy vetélkedővel
ért véget, a gyerekek
(Berecz Nóra, Eszenyi

Suliújság

Balázs, Kerényi Ádám)
6. helyezést értek el.
Gratulálunk!
Egy hét múlva a kerületi népdaléneklési verseny
került megrendezésre,
két 7. osztályos tanulónk
(Kempf Amanda, Veres
Dóra) moldvai csángó
népdalokat énekelt. Igazi
autentikus előadást hallhattunk, melyet a zsűri
arany minősítéssel jutalmazott. Gratulálunk!
December első napján
az énekkarosok rögtön
egy színházi fellépéssel
rukkolhattak elő.
A Prizma iskola öt tanulójával közösen a József
Attila Színházban nagy
sikerrel adtak elő egy
részletet a ma már igazi
klasszikusnak mondható
A muzsika hangja c. musicalből. Azt hiszem,
mindenkinek nagy élmény volt a közös munka és az előadás utáni
nagy siker!
December 13-án a hag y o m á n y o s a n
megrendzésre kerülő
Adventi
koncerten, a

Béke téri templomban
énekelt az énekkar, ahol
egy klasszikus karácsonyi kánont, latin nyelvű
éneket és a zárásként egy
népszerű amerikai karácsonyi dalt adtunk elő. A
hely szelleme, miliője,
emelkedett hangulata
mindannyiunk szívét
békességgel, szeretettel
töltötte meg.
December 15-én a Lehel Csarnok kedves vásárlóit ajándékozta meg
az iskola kórusa a templomban elhangzott műsorral.
Összegzésként: mindegyik szereplésünk után
jó érzéssel és megelégedettséggel mondhattam
azt, hogy ez bizony jó
volt, élmény volt!
Hanuska Ágnes
ének-zene tanár
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OLVASNI JÓ! - KÖNYVAJÁNLÓ
Fecskék és fruskák
Arthur Ransome
A nyári szünetben ezt a
könyvet olvastam és nagyon tetszett nekem.
A történet a vakáció
idején játszódik, amikor
a Walker gyerekek egy
szigeten töltenek el egy
hetet, felnőttek nélkül, és
vitorláznak a Fecske nevű hajóval.
Az egyik napon a szigeten megtámadta őket két
nagylány, akik a „Fruska”
nevű vitorlás kalózai voltak. Megismerkedtek, és
megállapodtak abban,

hogy aki elfoglalja a másik hajóját, az lesz a vezérhajó, amelyik irányítja
az úszóház elfoglalását.
Végül a Fecskéknek
sikerült elfoglalniuk a

Fruskák hajóját, és kibékültek az úszóházi emberrel is, aki megengedte nekik, hogy játékból
elfoglalják az úszóházat.
Egy napra a Fruskák
legénysége is a szigetre
költözött, és a viharos
éjszaka után hazatértek
a gyerekek.
A történet izgalmas
volt, meg lehetett ismerni
belőle a sátrazást, vitorlázást is.
Én is szívesen töltenék
el így néhány napot!
Mogyorósi Ádám 3. c

Kerstin Gier: Rubinvörös
„Gondold
meg, csak az
ember olvas.”
Márai Sándor

A
tizenhat
éves
Gwendolynnak rengeteg
elfoglaltsága van, például
a fiúk, a legjobb barátnője,
filmnézés, zenehallgatás,
néha egy kis tanulás.
Igazán nem hiányzik
neki, hogy kiderüljön, egy
furcsa gént örökölt, s ezért
mindennap időutazásra
kényszerül a múltba. Az
meg főleg nem , hogy egy

titkos társaság komoly
feladattal bízza meg, melyet a rendkívül jóképű,
de kissé beképzelt és parancsolgatós Gideon társaságában kell végrehajtania
mindenféle fura öltözetben.

(Zafírkék)pedig még jobb!
(fat)

A trilógia első kötete
lebilincselő, humoros és
még tanulni is lehet belőle! A második rész

Stephenie Meyer: Twilight – Alkonyat
A Twilight- saga egy nem
mindennapi románc történetét írja meg némi horrorisztikus elemmel.
Az alaptörténete Bella, az
emberlány és Edward, a
vámpír tiltott szerelme.
Bella Phoenixben él édesanyjával és annak új barátjával. Egy napon elköltözik
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az esős, vidéki kisvárosba,
Forksba egyedülálló édesapjához, és az élete fenekestül felfordul. Beleszeret
az ott élő titokzatos család,
Cullenék fiába, Edwardba,
aki vámpír. Cullenék csak
állatokra vadásznak, de
ettől függetlenül veszélyt
jelentenek Bellára. Ez egy
felejthetetlenül izgalmas

történet szerelemről, vámpírokról (jókról és rosszakról egyaránt) vérfarkasokról, és veszedelmes kalandokról.
Aki szereti az izgalmat és
a borzongást, annak garantáltan tetszeni fog!
Koncsik Laura 7.a

I. évfolyam 2. szám

A mi karácsonyunk
A karácsony szellemisége
idén is beköszöntött osztályközösségünkbe, megérintve vele mindannyiunk lelkét.
Az adventi időszakban
kicsinosítottuk osztálytermünket, a parafatáblákra
karácsonyi dekorációt
tettünk, az ajtóra kopogtató került. Közösen készítettük el az osztályunk
adventi koszorúját, amelyen minden héten az osztályfőnöki órákon meggyújtottuk a megfelelő
számú gyertyát. Sokat
beszélgettünk arról, hogy
az idei karácsonyunkon
hogyan fogunk ünnepelni.
Ötleteket gyűjtögettünk,
törtük a fejünket, mivel is
fogjuk majd meglepni
egymást. A meglepetések
között szerepelt egy-egy
idézet, vers, dal, apró
ajándéktárgyak, édességek, sütemények, melyeket a gyerekek saját kezűleg alkotnak meg.
Az osztálykarácsony
előtti napokban lázas készülődés folyt. Voltak,
akik az informatika teremben az interneten verse-

ket, dalokat keresgéltek.
Voltak, akik délutánonként próbálták megtanulni a tánclépéseket, és a
produkcióhoz szalagot
vásároltak.

A napok gyorsan teltek,
az ünnepségünk hamar
eljött. A teremben először
a székeket és padokat helyeztük el úgy, hogy mindenki körbe tudjon ülni.
Együtt díszítettük fel a
karácsonyfát, majd nagy
izgalommal helyeztük el
ajándékainkat a fa alatt.
Ünneplőbe öltöztettük a
lelkünket, elcsendesedtünk, nagy várakozással
és odafigyeléssel fogadtuk
egymást. A karácsonyi
hangulatú versek, dalok
és táncok előadóit csodáltuk meg először. Ezután a

Körtvélyessy Csongor:
KARÁCSONY

tanulók egyenként, személyesen adták át tárgyi
ajándékaikat osztálytársaiknak, amelyeknek nagy
sikere volt. Sokan finom
édességet készítettek, kókusz- és mandulagolyó,
kókuszkocka, mézeskalács
és rengeteg finomság szerepelt a palettán. Ötletes,
apró, saját kezűleg készült
ajándékok kerültek elő a
szép csomagolásból pl.:
szegfűszeggel díszített
mandarin, krepp-papírból
gyártott angyalka, hőre
száradó gyurmából készült karácsonyfadísz, stb.
Örömmel és szeretettel
kívántunk egymásnak
boldog karácsonyt. Nagy
boldogság és szeretet vett
minket körül, ahol mindvégig éreztük a szülők
támogató segítségét. Hálás
köszönet
érte
mindannyiuknak!
Együtt csodákra
gyunk képesek!

va-

Ezt éltük át mindannyian
2011 karácsonyán!

Bakóné Bartolák Ildikó
6.b-s osztályfőnök

Decemberi élmények

Szeretem a karácsonyt,
mert ilyenkor együtt van az egész család.
A karácsonyfa előtt állva
előveszem a furulyát,
testvérem gitározik,
a többiek énekelnek,
a szeretet jut eszébe az embereknek.
Karácsonykor mindenki kap ajándékot,
készítettem én is szüleimnek,
amikor meglátták,
nagyon megörültek.
Jó, hogy karácsonykor nem kell iskolába
menni,
van idő az ajándékokkal játszani,
és sokat nevetni.
Suliújság
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EGY KIS SPORT
Szeredás Boti nemzetközi sikere
Boti, milyen sportágban versenyzel?
Dzsúdóban, narancssárga öves vagyok zöld csíkkal, ez
azt jelenti, hogy a zöld övért nemsokára vizsgázok a bizottság előtt.
Mióta dzsúdózol?
Négy éve.
Mit szeretsz a dzsúdóban?
Legjobban a küzdelmet, de az egészet szeretem.
Mi a legjobb versenyeredményed?
2011. november 18-án kiutaztunk Hollandiába egy nemzetközi versenyre, 19-én volt a verseny. A súlycsoportomban huszonkét versenyző
indult. Hét meccsem volt, a legsikeresebb a holland bajnok ellen. Megnyertem, ez
önbizalmat adott a továbbiakhoz, így első lettem!
Gratulálok ehhez a fantasztikus eredményhez! Mi az álmod e sport terén?
Olimpiai bajnok szeretnék lenni.
Szerinted megvalósulhat?
Ha rendesen edzek, sok versenyt nyerek, akkor talán eljutok odáig.
Köszönöm az interjút, kívánok további sikereket!
Maják Ádám 6.a

Hokizni jó!
megtanulja. Csúszkál-

tiszta a levegő, és az

Nem lehet mindig a

ni, száguldozni, forog-

allergiás betegségek el

könyvek

fölött gör-

ni-pörögni

minden

is múlhatnak. Biztos,

nyedni!

Sportolni

gyerek szeret. Jó ked-

hogy aki elkezdi ezt a

majdnem

mindenki

vünk lesz tőle egy fá-

sportot, az nem fogja

szeret, fiúk is, lányok

rasztó

nap

tudni abbahagyni. Aki

is.

után. Ez egy csapat-

floorballozni szeret, az

sport, ezért sok új ba-

hokizni is szeretni fog.

szuperjó sport. 5 éves

rátot

Mindenkinek ki kelle-

kortól bárki elkezdhe-

Jobb lesz az egyen-

ti, még lányok is. Nem

súlyérzékünk és helyes

baj, ha valaki nem tud

lábtartásra kényszerít a

korcsolyázni, aki akar-

korcsolya. Jégen lenni

ja, az nagyon hamar

egészséges, mert ott

A
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jégkorong

egy

tanítási

is

találhatunk.

ne próbálnia!
Soponyai Vince 3. c
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