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2013.
Szerencsére 2012. december 21-én elmaradt
a világvége, így élvezhettük a téli szünetet és
ránk köszöntött az új
esztendő.

Erre az évre keltezhető
az első Charles Chaplin
film is.

A 2013-as évet az
ENSZ a Vízügyi Együttműködés Nemzetközi
Kétszáz éves évfordulóÉvének nyilvánította.
ja lesz báró Eötvös JóA kínai horoszkóp sze- zsef
születésének,
rint a kígyó évébe lé- száz éve született Weöpünk.
res Sándor, négyszáz
Az év színe a smaragd- éve választották erdélyi
fejedelemmé Bethlen
zöld.
Gábort.
1913-ban Ford gyárában elindítják az első
futószalagot, Pittburghben megnyílik az első
benzinkút.

Ötven éve, 1963-ban
Budapesten átadják az
első gyalogos aluljárót
az
Astoriánál.

 Farsang: február 8. alsó
február 15. felső tag.
 Fogadóóra: február 4.
 Alsós nyílt hét: március
18—21.

Valentyina Tyereskova,
a világ első női űrhajósa
Föld körüli pályára áll a
Vosztok–6 űrhajóval.

 Tanítás nélküli munkanap: március 27.
 Tavaszi szünet: március
28 – április 2.

A tartalomból:

Újévi fogadalmak
órán nem fárasztom ki
magamat.
Segítek a kisebbeknek,
hogy
könnyebben
„beburkolhassák” a tíz-

2013. január
Szerkesztette:
Fatalin Gabriella

Fontos közlemények:

Elkészül az első hollywoodi játékfilm.

Fogadom, hogy 2013-ban
változatosabban étkezem,
vagyis több csokoládét
eszem.
Mindig megírom a leckét,
kivéve, amikor nem.
Nem fogok lesni a padszomszédomról, csak akkor, ha valamit nem tanultam meg.
Egészségesebben élek, ami
alatt azt értem, hogy tesi-
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óraijukat.
Hogy az új évben tegyek
valamit az állatokért, befogadok egy plüssmacskát.
Olyan könyveket is elolvasok, amelyekben van
szöveg.
Végső fogadalmam, hogy
2013-ban új évet kezdek.
Csizmadia Csongor 5.a
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V i s s z a p i l l a n t ó
Egy rendhagyó szombat

tolhattunk a tornateremben,
vagy vetélkedhettünk. A gyerekeket 4-5 fős csoportokba osztották, egy csoport három programban vehetett részt. A szülők is
bejöhettek megnézni a foglalkozásokat.

December 1-jén, szombaton, be
kellett mennünk az iskolába.
Szerencsére nem tanultunk, hanem a karácsonnyal kapcsolatos
programok közül lehetett választani. Volt mézeskalácssütés a tankonyhán, muffindíszítés, lehetett
rénszarvast, üdvözlőlapot készíteni. Az egyik teremben gyertyatartót hajtogattak, a számítógépe-

Végül nem sajnáltuk meg, hogy
aznap is korán keltünk.
Farsang Szilvia és

ken karácsonyi videók készültek.
Játszhattunk társasjátékot, spor-

Szikriszt Anna 7.a

F e l ső s n y í l t n a p
December 1-jén nagyszerű alkalom adódott a negyedik osztályosok számára, leendő tanáraik
megismerésére. Három-négyfős
csapatokba vehettünk részt három
foglalkozáson. A mi csapatunk
először a 101-es teremben készített karácsonyi üdvözlőlapot Ildikó és Ildikó nénivel. Ezt követően
Marika nénivel és András bácsival egy műveltségi vetélkedőn

vettünk részt. Nekem ez tetszett a
legjobban. Nem azért, mert mi

nyertük meg, hanem azért, mert
közben nagyon jól szórakoztunk.
Ezután Orsi nénivel karácsonyi
rénszarvasdíszt készítettünk. Jó
volt a nagyokkal versenyezni, és
velük együtt alkotni.
Úgy érzem, hogy a felsős tanárokkal nagyon jó kapcsolatot fogunk kialakítani.
Szilágyi Anna 4.c

K a r á c s o n y i sz o k á s o k
Megkérdeztünk néhány diákot
az iskolából, hogy ők hogyan
ünnepelik családjukkal otthon
a várva várt
karácsonyt.
Hasonló válaszokat kaptunk.
Mindenkinél az a szokás, hogy
december 24-én (szentestén)
nappal
feldíszítik a karácsonyfát, este pedig jön a ka-

rácsonyi vacsora. Itt a két sláger a hal és a pulyka.
S
a
vacsora
után
(néhányunknál vacsora előtt)
jön minden gyermek kedvenc
része, az ajándékbontás.
De ezen az estén az a legfontosabb, hogy gondolunk szeretteinkre, és szeretjük

egymást! Ezek pedig talán
nem csak ezeken az estéken
fontosak!

Badinszky Eszter 6.a
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Kar ác s on y a 2 . b - b en
Eljött végre a várva várt nap!

Edit néni és Ági néni felkészített bennünket egy hangulatos
kis műsorra. Nagyon sok tehetséges gyerek van közöttünk.
Blanka hegedűn, Timi pedig
gitáron tud játszani. Műsorunkat két szülő hegedűjátéka tette
még színesebbé. Egy nagyon

kedves, hosszú versikét is
mondtunk a karácsony tizenkét
napjáról. Lettivel mi voltunk a
negyedik napon a nyafka macskák. Sok szülőnek mosolyt csaltunk az arcára. A műsor végén
átadtuk az ajándékokat, amelyeket nagy szeretettel készítettünk Ági néni segítségével. Egy
gyönyörű kaspót és egy finom
mézeskalácsot kapott minden
család. Egy régi hagyomány
szerit a mézeskalácsot annyi

részre kellett osztanunk, ahányan ott voltunk a családunkból. Mi négy részre törtük.
Anyukám, Apukám, Boglárka,
a testvérem és én jó étvággyal
fogyasztottuk a finomságot.

Nagyon jó nap volt ez a nap,
mert ekkor volt az osztálykarácsony. Reggel bementem az
osztályba, és gyakoroltunk.
Aztán átrendeztük a termet,
utána hazamentünk átöltözni.

„Karácsony tízedik napja van,
köszönt és minden jót kíván
tíz tekergő kéményseprő!”Így
szólt a legviccesebb karácsonyi versike, melyet fejdíszben
adtunk elő.

Voltak köztünk csízek, gerlék,
veréb zenészek, nyafka macskák, szélkakaskák, tyúkanyók,
hattyúk, nyulak, kisleányok,
táncos tarka úrnők és ugrabugra urak.

Osztályunk hetek óta erre a
napra készült. December 17-én
osztálykarácsony volt a 2.b-ben!

Pócsi Kata 2.b

Ady Csongor 2.b

Nagy Benedek 2.b

Nagyon izgultam. Végül bejöttek a szülők, és elkezdődött a
műsor. Amikor a saját versemet mondtam, úgy éreztem,
mindenki engem néz!

Nagyon tetszett mindenkinek
az előadás. Utána hazamentünk, és megnéztük a videót.
Csodálatos napom volt.

Gonzales-Elias Flóra 2.b

Kósa Nikolett 2.b

B áb s z ínház
December 20-án volt az a Marika csodálatos álomnap, amikor az osztállyal ba került, és legyőzte az
színházba mentünk.
Egérkirályt.
Az előadáscíme: Diótörő.
Egy Marika nevű kislány
és egy Diótörő nevű játékbábu szerepelt benne.

Ferencsik Borbála
Sára 2.b

Részlet az előadásból
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Irány Horvátország!
Az Eötvös József Általános Iskolában évek óta kiemelt szempont a diákközösségek megerősítése, a kortársi kapcsolatok, a közös tevékenységek pozitív hatásainak kiaknázása.
Épp ezért tavaly ősszel nagyszabású programba vágtunk bele: egy horvátországi általános
iskolával alakított ki az iskola partnerségi együttműködést. Ezt a Comenius - Iskolai együttműködések című pályázati program keretében tudjuk megvalósítani.
A két tanéven átívelő program témája a hasonlóságok és különbségek felfedezése a kreatív
művészeteken és a kommunikáción keresztül. Ebben partnerünk az eszéki Jagoda Truhelke Általános Iskola, hiszen ők az Eötvös József Általános Iskola testvériskolája (Budapest XIII. kerületének testvérvárosa Eszék). A két intézmény évek óta kapcsolatban áll egymással – a mostani és a
következő tanévben a kapocs még szorosabb lesz.

A program vezetője Jánosházi Orsolya, az 5.b osztályfőnöke. Kiemelte, hogy a horvátországi
kapcsolat legnagyobb hozadéka az lehet, hogy a diákok kapcsolatba kerülnek egy másik ország,
egyben másik kultúra fiataljaival. Ebből a kapcsolatfelvételből rengeteget tanulhatnak: fejleszthetik angol nyelvtudásukat, kulturális nyitottságukat, megismerhetik egy másik nemzet hagyományait, ráadásul megtapasztalhatják az európaiságot, a demokráciát. Az iskolából májusban legalább 20 diák utazhat majd tíz napra Eszékre. A kiutazás során a 6-7. évfolyamos diákjaink foglalkozásokon vehetnek részt a horvát iskolában, megismerhetik Eszéket és Zágrábot, emellett bepillanthatnak egy-egy horvát család életébe – mindezek során pedig használhatják angol nyelvtudásukat.
Mindez nemcsak a diákoknak, hanem a pedagógusoknak is kihívás: tanárok és diákok közösen vesznek részt ebben a tanulási folyamatban az Egész életen át tartó tanulás program szellemében.
Reményeink szerint ez a 2012 szeptemberétől 2014 júniusáig tartó együttműködés nemcsak itt
az iskolánkban érezteti majd a hatását! Szeretnénk néhány programmal a kerületi iskolákat is
megszólítani.
A kétéves program alakulása nyomon követhető az Eötvös-iskola honlapján:
www.eotvos.bp13.hu

Meleg Gábor
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A GYIÖK – Rólatok szól!
Szeretném megismertetni Veletek a GYIÖK-öt, vagyis a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat működését.
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat a XIII. kerület diákszervezete. Ennek a szervezetnek vagyok én is a tagja a Ti megbízásotokból. Mindent kizárólag a diákokért teszünk. Minden hónapban szervezünk valamilyen programot, amelyről a kerület szinte minden iskoláját értesítjük. Ezeken bárkit szívesen látunk. Emellett a diákok jogvédelmével is foglalkozunk.
Ki is lehet benne a GYIÖK csapatában?
A felső tagozatról bárki lehet segítője a csapatnak. Ha jössz, DÖK-magként segítheted az önkormányzat munkáját. Szívesen várjuk az új tagokat! Minden pénteken vannak a gyűléseink az Angyalföldi József Attila Művelődési Házban. Ha van kedved megismerni minket, bármelyik gyűlésre eljöhetsz! Nagyon kedvesek itt a diákok, mindenkit befogadnak, és mindenkivel barátságosak.
Soha nem fogom elfelejteni azokat az élményeket, amelyeket eddig szereztem (pedig nem járok
oda régóta). Borzasztóan jó közösséggé váltunk rövid idő alatt.
Két emberről kell még szót ejteni: a kerület diákpolgármesteréről, Csata Zsuzsannáról, és a felnőtt segítőnkről, Papp Györgyről. Ők ketten adják a legtöbb segítséget a GYIÖK-nek.
Én minden héten várom, hogy találkozhassak már a barátaimmal. Nagyon szeretem ezt a társaságot!
Szent-Imrey Eszter 7.a
Ha bármilyen észrevételetek vagy kérésetek van a kerületi diákélettel kapcsolatban, keressétek
iskolánk három GYIÖK-képviselőjét: Balázs Istvánt (5.a), Szent-Imrey Esztert (7.a) és Molnár Brigittát (7.b). – a szerk.
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O l v a s n i j ó ! - Kö n y v a j á n l ó
Orwell: Állatfarm
avagy:
MINDEN ÁLLAT EGYENLŐ, DE EGYES ÁLLATOK EGYENLŐBBEK A TÖBBINÉL
Az állatfarm George Orwell egyik legnagyobb, szatirikus regénye, és egyben az én eddigi legnagyobb könyvélményem.
A mű (látszólag) olyan háztáji állatokról szól, akik nem tűrik tovább az emberek zsarnokságát, és elűzik gazdájukat a birtokról,
ahol élnek. Ezután maguk vezetik a farmot, ami egy ideig remekül be is válik. Az eleinte demokratikus alapokon nyugvó vezetőség élére, az állatok döntése alapján a disznók kerülnek.
Múlik az idő, és a gazdaság egyre több gonddal küszködik, egyre inkább kénytelen a környező emberi világ segítségét igénybe
venni.
A disznók fokról fokra mérséklik az állati szabadságjogokat, s a korábban megvetett, megtagadott emberi tulajdonságokat veszik fel. Ruhát hordanak, a tanyaházban laknak, zsarnokoskodna a többi állat fölött, hazugságokat terjesztenek, és az egész gazdaságot a saját irányításuk alá vonják.
A regény végén a disznók kiegyeznek az emberekkel, Napóleon elvtárs szövetséget köt az emberekkel, és a Hétparancsolat 1
most már nem az állatok sérthetetlen eszméinek hiteles dokumentuma, hanem a hatalom érdekeit képviselő, védő és igazoló hamisítvány.
Így alakult ki lassan, lépésenként ez az elnyomó, érdekközpontú, önző diktatúra, amely még az életáldozatoktól sem riadt viszsza, hogy megőrizze folytonosságát.
A disznók végleg elnyomják a többi állatot, azonosulnak az emberekkel, és az Állatfarmot ugyanúgy az elnyomás jellemzi, mint
régen.
Mint már az elején említettem, rám nagyon nagy hatással volt a könyv. Bátran ajánlom mindenkinek Orwell zseniális művét, és
ebből kiindulva azt hiszem, hamarosan elolvasom az 1984- et is.
De nem szeretnék többet elárulni, csak azt tudom tanácsolni, hogy olvasd el, mert nagyon megéri!
Ja, és csak 130 oldal, úgyhogy ha nem nagyon szeretsz olvasni, akkor sem kell aggódnod.
Koncsik Laura 8.a
1

A Hétparancsolat az ember uralma után, az állatok közös megegyezése alapján létrehozott törvényrendszer, amely magába
foglalja az Állatizmus alapelveit. Emberellenes hangneméből és az egyenlőséget hirdető szavaiból a disznók uralma alatt semmi
nem marad.

B l o g
Sziasztok!
Az előző számban a "Kata naplója" nevű blogomról olvashattatok. Sajnálattal közlöm mindenkivel, hogy nem lesz folytatása. Túlzottan hasonlított
a Szent Johannára, és nem volt
ötletem.
Most egy új bloggal rukkolok
elő. Itt nincsen megadott téma. Egyszerűen leírom, ami

eszembe jut, a napi élményeimet, gondolataimat. A neve:
That girl diary. Itt a linkje

i s :
h t t p : / /
thatgirllif.blogspot.hu/
Ez a blog rólam szól és rólatok. Szívesen várok ötleteket
személyesen, facebook-on, emailben, twitteren. Nyugodtan
keressetek meg az ötleteitekkel, azokkal a dolgokkal, amiről hallani akartok. Remélem,
érdekel titeket a dolog, és
belenéztek a blogomba. Jó olvasgatást nektek!
Kovács Hajni 8.a
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Így ír tok ti
Én nem akarok örökké fiatal lenni,

Ugye tudjátok, hogy mire célzok ez-

a bánatokat nem. Ugyanazok az osztá-

mert nagyon rossz dolgok történhet-

zel a történettel. Ennyi tudtam me-

lyok, ugyanazok a tananyagok és

nek.

sélni. Remélem, ti sem szeretnétek

Elfogyhat a pénzem, és akkor nem

örökké fiatalok lenni.

tudok semmit csinálni. Ha már el-

Körtvélyessy Csongor 4.c

pusztult mindenki a Földön, és egyedül maradtam, azt nem szeretném.

Örökké fiatalnak lenni nagyon rossz

Nem tudok venni játékokat, és éhen

dolog, meg persze jó is. Mindig kijárni

is halnék. Én a családommal akarok
lenni. Mikor a Föld sincsen már, nem
fogok elutazni más bolygókra.

az osztályokat unalmas lehet. Persze

ugyanolyan minden. Azok a betűk,
mint régen voltak, és a számok is. Az
ünnepeket csodás újból megélni, de a
szidásokat nem. Ugyanaz a külső és
ugyanaz a belső. Na, ezért szeretnék,
és nem szeretnék örökké fiatal lenni.
Salamon Boglárka 4.c

az örömöket jó egy párszor átélni, de

Ö r ö k k é f i at a l o n ?
Rossz lenne, mert soha nem tudnám

Szerintem jó örökké fiatalnak lenni.

öregedsz meg, akkor nem éled a ren-

meg, hogy milyen felnőttnek lenni.

Azért mert sosem öregedsz meg, és

des életet. És nem jó mindig gyerek-

Ezzel ellentétben felettébb élvezném,

sosem leszel nyugdíjas. Meg azért is,

nek maradni, mert nem tanulod meg,

hogy baba lennék. Azért, mert még

mert ha nem öregedsz meg, akkor nem

hogy milyen idős embernek lenni.

nem járnék suliba. Ezért rengeteg sza-

mész nyugdíjba, és mindig megmarad-

Szerintem mindkettőnek lenni jó. Én

badidőm lenne. Többet játszhatnék.

hat a munkahelyed és a pénzed. És

nem szeretnék

Játszanék Dorisszal, sokat reptetném

még gyerek maradhatsz, tudsz mozog-

mert egyszer úgyis idős leszek.

az új papagájomat Dzsordzsot.

ni, nem úgy, mint az idős emberek.

Békési Barnabás 4. c

Szerintem azért nem jó, mert ha nem

örökké fiatal lenni,

Pozsgai Máté 4.c

Bunda a diófán
Fent ragadt a fán a bundája,

Talán a szélvihar felkapja,

Talán ha kicsavarja a fát,

Mert felmászott a diófára.

És neki gyorsan visszaadja.

Visszaszerzi a szép bundáját.

De nem.
Talán a szél lefújja,
És visszakapja újra.

Talán a forgószél elrepíti,

De nem.

És éjjel szépen kifényesíti.
De nem.

Nagy Benedek 2.b
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„Mindenki egyért, egy mindenkiért” – egy sikeres sportág
Véget ért a 2012-es év, és mi igazából még matematikából Ági nénitől nem is tanultunk ilyen nagy
számot, de igyekszem mindent megjegyezni! Anyukám is segít nekem, hogy mindent szépen, helyesen írjak le.
A bátyámról és egy sportról szeretnék írni, ő ebben az évben az akrobatikus rock and roll sportágban országos szintű versenyző lett, és nagyon szép eredményeket ért el.
Ádám már 5. éve jár akrobatikus rock & roll edzésekre. Az óvoda maxi csoportjában kezdte, miután nyáron elmúlt 6 éves.
Rögtön belecsöppent a sűrűjébe, és manó páros kategóriában versenyezhetett, amiből szerzett
is ezüst-, majd aranyérmeket.
Innen felfelé vezetett az útja, amikor a Futár suliba kezdett járni. Jöttek az utánpótlás, majd
területi (budapesti) versenyek, amelyen többször első helyezést elérvén a táncpartnerével országos versenyeken is indulhattak.
Ez igazából több évet és sok gyakorlást vett igénybe, míg ide eljutottak. Sokszor tapsoltam neki
a lelátókon, és én is lent szerettem volna lenni a táncparketten! :)
Mindig tetszett, ahogy gyakorolnak, és a sok szép, csillogó ruha is, amelyekben felléphetnek.
Volt egy kis mellékvágány, az akrobatikus pompon, amelyben végre én is színre léphettem országos versenyen, sőt egyszer – amikor Ádi karja eltört a suliban – beugorhattam helyette, és országos elsők lettünk az ő csapatával.
Ádi életének országos rocky-eredményei harmadikos korában kezdődtek, a tanév 2. felében.
2012 áprilisában és májusában volt az első két országos verseny Pécsett és Gyöngyösön, ahol
már szép eredménnyel végzett Ádi a táncpartnerével.
Közben Ádám negyedikes lett, és a másik két versenyen, Vácon már a 6., újra Pécsett pedig a 8.
helyet érték el.
Így kerültek az országos rock & roll páros ranglista „Children” kategóriájának 8. helyére az öszszesítés alapján (28 indulóból). A szüleink és az edzőink szerint ez egy gyönyörű eredmény és
nagy siker!
Hátravan még a 2012-es év minősítése 2013. tavaszán a Magyar Bajnokságon, amely során aranyezüst-bronz minősítéseket kapnak a jobb helyeken végzett versenyzők.
http://www.rockandmagic.hu/versenynaptar/ranglistak/
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Remélem, hogy egyszer én is kijutok ilyen rangos eseményre, persze Ádám is jusson el még sokszor. Most újra kell építenie a rocky-útját, mert egyesületet váltott, visszatért a 4 Muskétáshoz, ahonnan indult, új táncpartnere van, és lázasan gyakorolnak. Én is! :) Egymással is versengeni
fogunk.
De az egyesület hitvallása valahogy összekovácsol minket, mindenkit: „Mindenki egyért, egy mindenkiért”.
Legén Tímea Szonja 2.b

2009.05.17. - Lurdy - arany

2010.12.18 – rocky karácsony

2012.05.13.
VII. Országos akrobatikus
pompon verseny – I. hely.

2012.10.21.
Gyöngyös orsz. 6.

2011.03.20.
Sportkastély - arany

O l i p i ko n o k e m l é ke i
Kozák Danuta és Szabó Gabriella a KSI-ben kezdett kajakozni. Mindketten olimpiai bajnokok. Danuta az 500 méteres egyéniben nyert aranyérmet, s mindketten tagjai voltak a szintén 500 méteres négyfős csapatnak, amely első helyen végzett.
Gabi 1995 őszén kezdte ezt a sportot.
- Elég sokat bohóckodtam — mondja.
Állítólag nagyon sokszor lesétálta az edzésen megadott futás távolságát. Ehhez kapcsolódik
az alábbi két történet:
- Egyszer az edző, Misi, azt mondta, BKV– t futunk (a BKV egy sportegyesület épülete), de
akit rajtakap a sétáláson, azzal újra futtatja a távot. Ne, erre én azt gondoltam, most lefutom. Szépen el is jutottam a BKV-ig, és ott a fordulónál pár lépést (kb. 10 métert) sétáltam,
hogy újra belelendülhessek. Hát, mit hallanak füleim: Misi robogóját. Visszafutottam a KSIhez, majd újból nekivágtam a BKV-ig. A római part közepénél Misi megsajnált, bevallom,
picit sírtam is, és visszafordított. Máskor az edző kitalálta, hogy az a két ember, aki a legjobban fut, kap két deci üdítőt. Elhatároztam, hogy én leszek az egyik. Egyetlen ember futott le,
azóta számítok jó futónak.
Danuta anyukája az MTK edzőjét hívta fel, de véletlenül a szomszédban található KSI-be
ment be. Egyébként ott kenuzott Danuta apukája . Olimpikonunk 1996 tavaszán kezdte el a
sportot. Először a Balatonon próbálta ki a kajakot.
- Izgultam az olimpián, főleg az ukrán lány miatt. 250 méternél indítottam egyet, az utolsó
száz méteren elhagytam. Ötvennél ide-oda néztem: senkit sem láttam. A négyesnél nagyon
féltem, hogy kitörik Gabi lábtámasza, mert nagyon régi támaszt használt – meséli Danuta.
Jól elkaptuk a rajtot, a németek ugyan nagyon jöttek, de így is sikerült — emlékezik Gabi.
A sikerüknek egy egész ország örült.
Kovács Mercédesz 5.a

Szabó Gabriella

Kozák Danuta

