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Ez az év a kilencedik évünk az alapiskolában, ezért került
sor az első bálunk megrendezésére.
Az első próbát nagy örömmel és izgalommal vártuk. Pár
perc alatt megismerkedtünk Schwartz tanár úrral, és azonnal nekiláttunk a próbának. A tánclépéseket picit nehezen,
ám vidáman sajátítottuk el. Ahogy mindenki tudja, nem
elég tudni jól táncolni, az illemszabályokat is tudnunk kell,
ezért a tanár úr ezt is megtanította velünk. A 14 próba
hamar eltelt, s elérkezett a várva várt nagy nap...
Mindenki nagy izgalommal várta a bevonulást, talán egy
kis félelem is érezhető volt. A lányok szebbnél szebb
ruhakölteményekben, s hajjal léptek be.
Biztosan nem egy fiúnak dobbant meg a szíve!
A fiúk, mint igazi úriemberek öltönyben, nyakkendővel és
fehér kesztyűvel jelentünk meg. A viselkedésünk is
kifogástalan volt.
Ahogy beléptünk, szüleink szemében könnycseppek jelentek meg. Nem is csoda, hiszen kislányaik, kisfiaik tulajdonképpen felnőtt emberek lettek.
A táncbemutató jól sikerült, ez arról is tanúskodik, hogy
Schwartz tanár úr hibátlan munkát végzett. Köszönet neki,
minden szülőnek és padagógusnak, akik valamilyen mértékben segítettek.
Kriszti 9.b.

- A csók a szerelem beszéde. Kérlek, gyere ide, és beszélgess velem.
- A szerelem olyan, mintha bepisiltél volna. Mindenki látja rajtad, de
csak te érzed a meleget.
- Mi a nő négy kedvenc állata? Egy jaguár a garázsban, egy bika az
ágyban, egy ezüstróka a nyakában és egy marha, aki mindezt
megveszi.
- Szerettem volna valami szépet, okosat, izgatót küldeni, de nem
fértem fel a kijelzőre.
- Ezt az üzenetet 3000 éve indították útnak egy távoli galaxis egyik
bolygólyáról azzal a feladattal, hogy megtalálja a legnagyobb
marhát a világon. A küldetés véget ért.
- Reggel nem tudok enni, mert rád gondolok, délben nem tudok enni,
mert rád gondolok, este nem tudok enni, mert rád gondolok, éjjel
nem tudok aludni, mert éhes vagyok.
- Ez egy egér! Jó egér, vicc egér, hogy egér az idióta egér, el legyen
foglalva egér, két percre egér. (Most olvasd el egér nélkül)
- Gratulálunk. Önnek van a legkisebb készüléke a vásárlóink között.
Nem, nem a mobilra gondoltunk....
- Imádom, ha te vagy felül, így meleget érzek belül. Hosszú ujjaid
a fellegekbe visznek, ugye bedőltél a viccnek? Ez nem lenne uncsi,
de sajnos ez a pulcsi...!
- Annak add a szíved, ki azzal is beéri, annak add a kezed, aki kéri,
ki azt mondja imád, sose hidd el szavát! Kiről a szív és a szem
beszél, az egészen biztos, érted él!
- Távol tőled szomorú az élet, szívem azt súgja, látni szeretnélek. Te
vagy szívemnek csillaga, mert csillag nélkül sötét az éjszaka.
Kriszti 9.b

A stréber
Hátratett kézzel ül az órákon. Ezt úgy éri el, hogy naponta több órán
át tanulmányozza a pingvineket. Az oszti kendvence. 20 dioptriás
szemüveget visel. Minden órára felkészül. A tanár nem meri kihívni,
mert olyan tényeket tárna fel előtte, amelyekről ő még nem is hallott.
Ellenőrzéjébe csak ritkán csúszik be egyes, a többi csillagos. A
bizonyítványa évről évre kikikikikitűnő. A felmérők elérhető pontszámait 150 %- ra teljesíti. Mindig vállalja a hetes szerepét.
A mamlasz
A táskáját szeptember 1-től június 30-ig a suliban felejti. Folyton
zabál. Kedvenc étele a lekváros hot-dog. A tanár az óra elején
automatikusan a szemeteshez küldi, hogy kiköpje a gyárak
rágógumi-hozamának napi termését. Feleléskor honvágya miatt
elbőgi magát. Komoly gondot okoz neki az osztályba való bejutás a
szocializmus által tervezett keskeny ajtók miatt.
A sztár
Tanárai előtt megjátsza a „jófiút“, de a csengetés után felpattan
helyéről, s megmutatja hangszálainak leghangosabb rezegtetési
fokát. Minden balhé miatta van, aztán a 2. diák típusra keni. Kedvenc kedvtelései közé tartozik diáktársai végigfolytogatása. Minden
órára 100%- an felkészül (tnek tűnik, de nem az).

A diktátor
Szinte mindig szemüveget visel. Ismertetőjele a konty. Férfi esetén
kopasz. Bottal közlekedik (esetleg vonalzó, amit naponta összetör).
Gyakran berekedt állapotban látjuk, hangos beszéd miatt.
Magyarázni nem szokott. Gyakran fegyelmez, ami annyit tesz, hogy
végigpüföli az osztályt. Feleltetéskor bezúgatja az osztályt. Osztályozni a 4-estől kezd. Gyakran ki se hívja a felelőt, repül az 5-ös.

A tutyi-mutyi
Esténként gyertyát gyújt, hogy megnézze, eloltotta-e a lámpát. Előző
típusunkkal ellentétben szemüvege nincs, mert:
a) elhagyja
b) összetöri
c) ráül
d) jó a szeme
Felmérőkor a feleleteket felírja a táblára. Sose késik. Már 4 órakor
a suli lépcsőjén kuporog.
A klassz, a szuper, az extra, az igazán jó, fölülmúlhatatlan tanító
Nincs!
Vagy mégis? Irjátok meg, hogy szerintetek milyen az igazán jó
taníóo! A legjobb munkákat viszontláthatjátok a Hangzavarban.
-Enci 9.b-
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Vitázol vele
Egy barna rád gondol
Szeret egy fekete
Egy barna beszélni akar veled
Legszebb álmod teljesül
Egy feketével fogsz járni
Barátod megbízható
Szeret
Szerelmes vagy
Teljesül a kívánságod
Kíván egy barna
Imád egy fekete
Hűség
Szerencse ér
Döntened kell
Szőkének tetszel
Szívből szeret
Rág gondol
Találkozol vele
(Lubi 9.b)

Sok a zselé
A lányok gyakran túlzásba viszik a zselé használatát. Jobb, ha tudod, hogy ettől nem lesz tartósabb vagy
jobb a frizurád. A túl sok formázó szer gyakran elrontja,
lelapítja a megkreált tincseket. Ha túlzásba estél a zselével,
akkor tekerd be a hajadat egy langyos, nedves törölközőbe,
hagyd a hajadon kb. 10 percig, mert így fölitathatod a fölösleget.
Sötét színező vagy festék
Ha túl sötétre sikerült a hajfestés vagy szinezés, akkor
kend be a hajadat citromlével. Hagyd a tincseken kb. 15
percig, majd öblítsd le alaposan langyos vízzel.
Nyoma sincs a rúzsnak vagy szájfénynek
A szájsmink elkészítése előtt vigyél fel az ajkadra
egy kis púdert, melytől tartésabb lesz a smink. Ha rúzst
használsz, akkor dupla rétegben is felviheted a púdert
(púder-rúzs-púder-rúzs)
Megakad a kefe
Szárítás közben a kefe hirtelen megakad a hajadban?
Tegyél egy kis balzsamot a tincsre, majd egy mozdulattal
szedd ki a kefét. A gubancot egy ritkafogú fésü segítségével megszüntetheted.
(Enci 9.b.)

- Böske! Egy súlyos problémával fordulok hozzád. Úgy két hónapja
elmentem a közeli tóhoz úszni egyet, de mivel allergiás vagyok
a fürdőruhák anyagaira, meztelenül fürödtem. Már éppen indultam
volna ki a vízből, amikor észrevettem, hogy a víz tele van
ebihalakkal. Nagyon megijedtem, és gyorsan kimásztam a tóból.
Azóta eltelt 2 hónap és nem jött meg. Félek, hogy terhes vagyok.
Hogyan mondjam meg az anyukámnak, hogy egy kisbéka
nagymamája lesz?
Na idefigyelj, te céda! Még van pofád tanácsot kérni
tőlem, mi? Hogy képzeled azt, hogy csak úgy meztelenül
úszkálsz a tóban? Nem gondolsz arra, hogy a tavi állatok milyen
sokkos állapotba kerülhetnek emiatt? Látszik, hogy nem vagy
állatvédő. A válaszom: igen, terhes vagy! És jobban teszed, ha az
elkövetkezendő hónapokban visszatérsz a tópartra, megkeresed
a szerencsétlen apát és megcsókolod. Ha szerencséd van, átváltozik királyfivá. Mert ugye nem akarsz egyedülálló anyuka lenni?
Ha gondoljátok, írjatok ilyen történeteket,
és

Böske

majd megsegít !
Enci és Lubi 9.b

El szeretnénk búcsúzni minden diáktól, pedagógustól,
baráttól, kívánunk nektek sok szerencsét, a nyolcadikosoknak, pedig azt, hogy mindannyiotokat végyék fel
a középiskolára, és jól végezzétek be a kilencedik osztályt.
Reméljük az újság a ti segítségetekkel továbbra is működni
fog!
Viszontlátásra

Ulman Krisztián 9.b.
Fábri Enikő 9.b
Bendzsuch Lubica 9.b.

