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2014. a holokauszt emlékéve. Ebben az évben rendezik a XXII. téli olimpiai játékokat Szocsiban. Az év színe a
ragyogó orchidea .

 Tanulmányi kirándulás: április 29.
 Fogadóórák: március 3., április 7.
 Tanítás nélküli
munkanapok: április 16. és április
30.
 Tavaszi papírgyűjtés: várhatóan
májusban
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Évfordulók
Száz éve tört ki az
első világháború.
Ötszáz éve tört ki a
Dózsa György-féle
parasztfelkelés.
Százötven éve született Richard Strauss
zeneszerző.
Kétszáz éve született Ybl Miklós.
Száz éve hunyt el
Herman Ottó.
Kétszáz éve született és 165 éve hunyt el Gábor Áron.
Hazánkban
több

2014

állat- és növénycsoportból választanak
meg évente egy fajt,
mely abban az évben kiemelt figyelmet kap. A célja,
hogy ezen az egy
fajon keresztül ráirányítsák a figyelmet
valamely fajcsoportra.
Az év madara 2014ben a túzok, az év
fája a mezei juhar,
az év hala a magyar
bucó, az év hüllője a
mocsári teknős, az
év rovara a földi
poszméh.
Badinszky Eszter 7.a

Fogadalmaim
2014-re
Fogadom, hogy az
izomzatom fejlesztése érdekében többet
játszom bokszolós
játékokkal a számítógépen.
Az iskolába tíz
perccel
korábban
megyek be, hogy
legyen időm lemásolni a házi feladatokat.
Kiveszem részem

az otthoni házimunkából, rendszeresen
letörlöm az okos
telóm kijelzőjét.
Szorgalmasabban
fogok tanulni, ezek
után csak minden
második dolgozatom
lesz egyes.
Mivel fontos a napi
folyadékbevitel, mindennap megiszom
egy liter Coca-Colát.
Társaimmal jó kapcsolatot ápolok: többet multiplayerezek
velük a szünetben.
Kevesebb időt töltök a számítógépemen, helyette inkább XBOX-ozni fogok.
Végül
megfogadom, hogy jövőre
ismét lesznek újévi
fogadalmaim.
Csizmadia Csongor 6.a
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Technikás!
Lezajlott a várva várt
technikaverseny. Szebbnél
szebb és ötletesebb munkák készültek, így a zsűrinek igen nehéz feladata
volt.
A következő eredmények
születtek:
1—2. évfolyam:
I.hely:
Katicák csapata
1.b ( Szili Szonja, Dutkon
Csenge, Gálfi Orsolya)
II.hely : Mocorgó Morgók
csapata 2.d (Tóth Patrik,
Kiss-Szabó Domonkos,
Rózsa Laura),Őszi falevelek 2.a (Karácsony Dóra,
Kérdő Nóra, Kovács Ágnes)
III.hely: Villámkezű Manók
csapata 2.d (Légner Olivér, Busa Réka, Magda
Ágoston)
Különdíj: Villámkezűek

Szívesen
megnézném még
egyszer ezt a
darabot.

csapata 1.d (Romhány
Péter) Fecskék csapata
2.b (Szoldán Zsuzsanna,
Borsányi Gréta, Beretvás
Gréta)

3—4. évfolyam:
I.hely: Tökhintó csapata
3.b (Pócsi Kata, Lendvai
Letti, Gonzalez-Elias Flóra)
II.hely: Versenyautó csapata 3.b (Radnai Blanka,
Magda Berta, Legén Tímea) Engineers csapata
4.a (Botyánszki Balázs,
Galambos Ádám, Mezei B.
Bendegúz)

Színház – mozi
Egy szép novemberi napon elmentünk az osztálylyal a Budapesti Bábszínházba megnézni a Túl a
Maszathegyen című zenés
kalandjátékot.
A történet főhőse Muhi
Andris, aki mindig maszatos, barátnője, Janka keresésére indul. Útközben
különös alakokkal találkozik: náthás angol költővel,

Jó Pali kalózzal, a Paca
cárral. A mese a tiszták
és a pacák örök harcáról
szól. A pacák veszítenek.
Andris sok galibából kihúzta magát és Jankát.
Szívesen megnézném
még egyszer ezt a darabot.
Fazekas Bálint Kristóf 3.b

III.hely: Csengők csapata
3.a (Fleischmann Gabriella, Dolányi Veronika, Ráti
Nikolett) Három kiscica
csapata 4.b (Strelisky
Anna, Tóth Vivien, Lukáts
Boglárka)
Különdíj:
Repülő taxi
csapata 3.b (Őri Barna,
Nagy Benedek, Ady Csongor)
MBÁ csapata 4.a (Molnár
Gergely, Benkóczy Balázs,
Szabó Áron)
Köszönjük Mindenkinek a
munkáját! Nagy élmény
volt mind a gyerekek,mind
a felnőttek számára. Sok
dicséretet kaptunk a belátogató Szülőktől is.
Jövőre Veletek ugyanitt!
Balázsné Cseke Borbála
és Halászné Pozsonyi
Andrea tanító nénik

A Művész moziban voltunk a téli szünet előtti
utolsó tanítási napon. Az
Égből pottyant Mikulást
néztük meg, mely egy
kisfiúról, egy kislányról és
a Mikulásról szólt.
Nagyon jól éreztem magam, örülök, hogy elmentünk az osztállyal a moziba.
Szogolovszkij Sámuel 3.b

Téli szünet
Egy nap átjött hozzám
a barátom. Amint belépett, csodálkozva bámult a karácsonyfánkra. Miért? Mert a mi
fánk maga volt a csoda.
Három méter magas
volt pompás, színes,
ragyogó díszekkel. A
házba kerülése is csoda volt, hisz én nehezen alszom el esténként, így biztosan hallottam volna, ha a szü-

leim díszítik fel. Kérdeztem tőlük, hogy hogyan
került hozzánk, de válasz helyett csak mosolyogtak.
Erőss Bálint 3.b
Az év utolsó napját
nagy ünnepléssel köszöntöttük.
Szerpentinnel díszítettük a lakást, majd tűzijátékot lőttünk az égbe,

konfettipisztolyból ontottuk a csillogó-villogó,
apró papírdarabkákat a
levegőbe.
Éjfélkor vigyázzba állva hallgattuk a nemzeti
himnuszt, utána kölyökpezsgővel koccintottunk.
Boldog, sikeres évet
kívánok!
Nagy Benedek 3.b
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A zene az kell
November
14-én
András Lili a XIII. kerületi népdaléneklési
versenyen ezüst minősítést ért el.

Ám a sikerért meg
kellett dolgoznia. Hat
héten át heti több alkalommal találkoztunk
nulladik órában, és
gyakoroltunk. Alakítottuk a hangok tisztaságát, a kiejtést, a jó

kiállást.
Az éneklés, a színpadon való megjelenés
sok lemondással jár,
és alázatot kell gyakorolni közben. Vigyázni
kell a hangunkra, a
hangszerünkre. Nem
mindegy, mit eszünk,
mit iszunk. Ezt hívjuk
hangegészségtannak.
A színpadon a jó, határozott kiállás sokat ér,
de nem lehet hivalkodó, provokáló.
A munkának meglett
a gyümölcse, az ezüst
egy szépen csillogó
érem.

Eötvös-nap
Hagyományaink nak
megfelelően idén is
megemlékeztünk iskolánk névadójáról és a
magyar kultúra napjáról
január 22-én, egy szerdai napon.
A tornateremben tartott ünnepély főszereplői az 5.b és a 7.b osz-

tály tanulói voltak.
Az alsó tagozatos gyerekek a tanító nénik
segítségével megelevenítették Eötvös József
korának iskoláját. Volt
palatábla, szépírási
gyakorlat, abakusz. Sor
került az első osztályosok avatására is.

Gratulálunk.
Tóth-Fehér Enikő

Iskolánk kamarakórusa Enikő néni vezetésével sikeresen szerepelt a kerület által
szervezett karácsonyi
hangversenyen, melyet a Béke téri Szent
László -templomban
rendeztek meg.

A felső tagozaton a
diákok különböző tudományokban - logika,
term észettudomány,
informatika,
társadalomtudomány - mérhették össze ismereteiket
a vetélkedőkön.
Tartalmasan és gyorsan telt el ez a délelőtt.

A Comenius program
keretében hetedik és
nyolcadik osztályos
diákjaink egy
farsangi
hagyományokat
feldolgozó projektben
vettek részt.

4

SULIÚJSÁG

Farsang 2014

„Az élet olyan, mint
egy szüntelen
jelmezbál: örökké
ruhát, arcot,
maszkot
cserélünk.”
Müller Péter

A farsangi mulatság
kihagyhatatlan programja minden tanévnek.

keket, majd következtek az osztályfarsangok.

Idén az alsósok
vigadtak elsőként,
február 7-én került
sor a rendezvényükre. Délelőtt a kiszebáb
elégetésével
elűzték a telet. Délután a tanító nénik
egy jelenet előadásával szórakoztatták
a fantasztikus jelmezekbe öltözött gyere-

Felsőben is megrendezésre került a
farsangi mulatság
február 14-én.
16:30-kor kezdődött az osztályok
produkcióival. Minden osztály nagyon
jól szerepelt, sok
résztvevővel, gyerekekkel és tanárokkal
egyaránt. Ötletes,
színvonalas műsor-

számokat
láthattunk. Volt tombolahúzás. Mikor az apróbb nyeremények
már mind gazdára
találtak, kisorsolták
a fődíjat, a tortát.
Mindenki nagy meglepetésére bejelentette Orsi néni, hogy
idén
a
legjobb
partyarc is kap díjat.
Egy szónak is száz
a vége, aki kihagyta
ezt a farsangot, élete végéig bánhatja! :)
Badinszky Eszter 7.a
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Olvasni jó! - Könyvajánló
J. K. Rowling:
Harry Potter és a
Titkok Kamrája
A nyári szünet végén egyre több a
furcsa dolog.

lival sincs minden
rendben.
Egyre
több a lefagyasztott áldozat, vérrel
a falra felírt szö-

Harry szobájában
megjelenik egy házi manó, Dobby.
Harry és Ron nem
jutnak át a varázskapun a ROXFORT
expresszhez. A su-

veg. De vajon ki
teszi ezt? És miért?
Végül
a
ROXFORT nem lesz
biztonságos, és a
diákoknak el kell
hagyni.
Vajon Harrynek
sikerül megmenteni az iskolát? És a
rejtélyes
helyen
Harrynek
milyen
megpróbáltatásokon kell túlesnie?
Salamon Boglárka 5.c

Mándy Iván: Robin Hood
Ebben
a
remek
könyvben
részletgazdagon vannak lejegyezve Robin, Willy,
Charles, Tuck barát,
Lob varga és a többi
sherwoodi kópé kalandjai. A jobbágyok

és városlakók fölött
zsarnokoskodó városbíró minden lehetőséget megragad, hogy a
„mocskos zsiványok a
bitón
bokázzanak”,
ám Robinék sikeresen
visszaverik
katonai

akcióit. Sokszor álruhába öltözve osztanak
igazságot,
ráadásul
Green anyó fiait is
megmentik a bitótól.
A többi maradjon titok.
Csizmadia Csongor 6.a

Rick Riordan: A titán átka
Közeleg a téli napforduló…
Percyék újabb küldetésük közben találkoznak a hold istennőjével, aki rögtön ráveszi
az egyik újonc félvért,
hogy csapjon fel vadásznak. Aphrodité
minden jót kíván főhősünknek Anabeth kereséséhez.

Kiderül az is, hogy
szólhat még valakiről
a Nagy Prófécia…

Ha kíváncsi vagy még
több dologra Poszeidón fiával és barátaival kapcsolatban, akkor olvasd el ezt a kötetet is! A filmre még
várni kell néhány hónapot.
Az olimposzi istenek
óvjanak!
Kovács Mercédesz 6.a

„Minden könyv
palack, benne
üzenettel. Csak ki
kell nyitni.”
Jeanette
Winterson

Hogyan legyünk környezetbarátok?
Valaki az ismerőseid közül környezetbarát, és neki szeretnél kedveskedni?
Vagy netán te is védeni szeretnéd a környezetedet? Adok néhány tippet, hogyan
tehetsz valamit a környezted védelméért. Legyél te is öko!

Oltsd el a lámpát, ha kimész a szobából!


Ne folyasd feleslegesen a vizet!




A boltban ne vegyél zacskót, kérj a szüleidtől textiltáskát, és azt használd!
A felesleges nejlonzacskó remekül használható a kutyád utáni takarításra.
Komposztálj!




A feleslegessé vált papírt gyűjtsd otthon, add le az iskolai papírgyűjtéskor!
Remélem, ötleteket merítettél tanácsaimból! Ne feledd, légy okos, környezettudatos!
Kütösi Anna 5.a

A kedvenc emlősállatom
Aki szereti a delfineket, az olvassa el a cikkemet!
A delfinek a világ legintelligensebb állatai. A víz felett ugrándoznak, hogy bekerítsék a halrajokat, vagy csak kedvtelésből. A delfináruimban minden mutatvány
után haljutalmat kapnak. Ők a vizek akrobatái és az én kedvenceim.
Radnai Blanka 3.b

Batterfield 4
Szeretném figyelmetekbe ajánlani a Battlefield FPS játékot. A kipróbálás
során azt tapasztaltam, hogy ennek a játéknak van sok előnye, de pár hátránya is.
Kezdjük a multiplayerrel, aminek a segítségével bárkivel játszhatsz a világon.
Ez a lehetőség nagyon izgalmas és élvezetes, tartósan leköt. A többi játékos
sok ötlettel gazdagítja a játékot.
Ebben a játékban a nagy újítás a levolution. Ez azt jelenti, hogy minden pályán (mapon) van egy lehetőség, amelynek a segítségével átformálhatjuk a
pályákat. Ledönthetjük váratlanul a tornyokat, feltölthetjük a pályát vízzel
vagy akár zátonyra futtathatjuk a hajót, hogy megzavarjuk az ellenfelet.
Hátránya, hogy nagyon sok benne a hiba (bug). Velem is előfordult, hogy
bennragadtam a liftben, amíg le nem dőlt a torony.
A singleplayer, vagyis amikor a géppel játszol, az ugyanolyan rossz, mint az
előző verzióé. A történetek nincsenek jól megírva, rövidek és a harc is egyoldalú, a csapattársakra nem, csak a fő játékosra koncentrál az ellenfél.
A grafikája eszméletlen, minden animáció élethű, és nagyon mozgalmas a
pálya. Nézelődő madárral találkozhatsz, amely elrepül, amikor közeledsz hozzá.
Ezt a játékot azoknak ajánlom, akik szeretik a több szempontból játszható
játékokat!
Pásztor Vilmos 6.a

