Kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben
gazdag új évet kívánnak a szerkesztõk.
c

Köszönjük Bogdán és Kristóf tanító néni segítségét,
illetve Molnár tanító bácsi közremûködését.

Császtok! Újra itt van az iskolaújság, új szerkesztõkkel és új külsõvel. Új rovatokkal, érdekes
(reméljük szerintetek is) cikkekkel jelentkezünk.Ebben
a számban találtok rejtvényt és ankettet is. Az egyik
a "Kedvenc helyed a suliban", a másik pedig a
"Kedvenc tanár". Tudatában vagyunk annak,
hogy ez nagy felelõsség! Na akkor kezdjetek bele az
olvasásba.
Reméljük, hogy tetszeni fog a lap, pá.

Változások

Elnök: Bányász Andrea (9.B)
Alelnök: Kónya László (7.A)
Faliújságfelelõs: Kovács Mária (9.B)
Itt hagytak minket: Tóth Lucia
Klárik Ildikó
Szabo Anett
Simon Zoltánné
Baráth Valéria tanító nénik
Új tanáraink: Szakál Lucia
Lõrincz Tímea
Fûkõ Gyöngyi

Már korán reggel hatkor itt
van az iskolában. Szemüveget visel. Ha kell, többször is
elmagyarázza az anyagot.
Felmérõt ritkán írat, inkább
feleltet. Szemüvegét mindig
hiányolja, mert:
a.] elhagyja
b.] ellopják
c.] otthon felejti.
Nem szereti, ha hazudnak
neki, de az õszintéket
nagyon kedveli. Bottal nem
szokott közlekedni az iskola
területén, s verekedni sem
szokott, persze volt már
kivétel, de azt jobb nem
részletezni. Csendesen
szokott ügyelni, s az iskolában mindig rendet rak a
gyerekek között.

Tanítóként és osztályfõnökükként is jófejnek tartják
a diákok.Órákon fegyelmez,
de a laza órákon õ is laza.
Felmérõt soha sem írat, csak
feleltet. Legrosszabb jegy
nála a négyes, s nem kivételez senkivel. Szemüveges,
de általában szemüveg
nélkül jár az iskolában. Amikor megjelenik, egy árva
gyerek sincs a folyosón. De
jaj annak, akit elkap futkározás közben, akkor már nincs
menekvés!!! Sokat nem fegyelmez, azonnal üt. Botja
nincs, puszta kézzel üt. Akivel találkozik, mindenkit
megnevettet.

Van, vagy nincsen? Ha szerintetek van olyan tanító,
akire ezek a tulajdonságok
ráillenek, írjatok nekünk, s
ígérjük, a következõ újságba
beletesszük. Indokoljatok
is!!!

A 6.B osztály tanulóit
szeretnénk megkérni, hogy
bánjanak jobban a tanárokkal.
Az iskolánkban nagy sláger
lett a fonás színes huzalokból. Ez persze a tanárokat
idegesíti, mert a tanulók az
órán is ezzel foglalkoznak
és nem figyelnek. De ez

csak a látszat, mert a diák két
dologra is tud összpontosítani egyszerre, a tanár
magyarázatára és a fonásra,
keresztrejtvényfejtésre, padfirkálásra és így tovább.
Ennek a jövõben is hasznát
veszik, ha olyan munkahelyen dolgoznak majd, ahol
egyszerre több dologra is kell
összpontosítani.

Az õsz minden emléket átfog,
mindent megérlel.
Októberben a nap még mindig ránk mosolyog,
a természet ha akart, ha nem, más színt váltott.
Õszi fáknak színes levelei,
mint a hulló esõcseppek szemei,
lassan az egyik a másikba folyik.
Úgy a fák érett leveleinek halmaza is egymással
találkozik.
Meleg simogató fény,
ropogó törés,
melegben néhány darab barna gesztenye,
ez mind a boldog, nyugodt szeretet jele.
Végefelé jár már a hófehér ragyogás,
elvégezte már
azt a hosszú járás.

Ha ti is írtok ilyen verseket
vagy rövidebb fogalmazásokat,
juttassátok el nekünk, és mi
megjelentetjük az újságban.

Ki a kedvenc tanárod?
Miért?
- A karácsony öröme veled
legyen, mint a tûlevelek a
szõnyegben!
- Irigykedve néz a húsvéti
nyúl, mert a ma esti buliban
az angyalka az úr, táncolnak
a fények, legyen boldog napod és utána jó éved.
- Aki sokat tanul, az sokat
tud. Aki sokat tud, az sokat
felejt. Aki sokat felejt, az keveset tud.
Minek tanulni?!
- Lágy esõben, tömör ködben, részegen egy mély gödörben, Szilveszternek
nehéz napján, négykézláb
az árok partján, átölelem a
világot. Boldog
új évet
kívánok!

December 20án iskolánk
nagyszabású
karácsonyi
mûsort készít.
Helyszín: történelmi Városháza díszterme. Szülõket, iskolabarátokat és persze titeket is
szeretettel várunk.

- Mit mondott Isten, amikor
megteremtette a második
négert?
-Hû a francba ezt is odaégettem!
- A tanárok olyanok, mint a
drogfüggõk, mindig az anyagon jár az eszük.
- A katonaságon így szól a
százados a bakához:
- Ha nem inna annyit, már
régen altiszt lehetne.
- Lehet - feleli a baka, de ha
egyszer bepiáltam, akkor tábornoknak érzem magam.

-Nicky-Mindörökké dübörögjön a ROCK.
-Kecske-remélem még
sokáig együtt maradunk.
Puszika!
-Hainy-Amíg a föld kerek,
mindig lesznek rockerek, ha
már a Föld ovális, jó lesz
nekünk a metál is!
-Andy-Rock forever! Anita,
sok szerencsét Lubošsal!
-Sziszi-Boldog szülinapot
Patyonak, Rolinak, Domcsinak és Karinak!!!

Mi a kedvenc helyed a
suliban?
7.A-sok: Az osztály, mert ott
sokat lehet beszélgetni, a
szekrénynél, mert ott csend
van, a saját helyemen, mert
ott alacsony a bántódás
esélye.

9.A-sok: Hainy: Baráth Valéria, mert már nem tanít.
Andy&Enc@: Korcsmáros
Szilvia és Heni
7.A-sok: Juhász Edit tanító
néni. De miért is? Mert kedves, jól magyaráz és jól el
lehet vele beszélgetni. Tapasztalt és megbízható.
Megértõ és meg lehet vele
beszélni bármit, ha valami
baj van, õ megérti.

9.A-sok: Hainy & Nicky: a
sulin kívül!
Andy&Enc@: Úgyszintén
Én: Az ebédlõ, mert ott nem- 9.B-sek: Domcsi: Burdiga
csak kajálni lehet, de szó- tanító néni, mert jól magyarakozni és haverkodni is :-).
ráz. Patya: Hát nincs, de
Szakal Lucit bírom.
6.B-sek: D.M, A.A, M.K: a
tornateremben, mert szere- 6.B-sek: D.M, A.A, M.K:
tünk tornázni.
Kristóf Ernõ, mert mindent jól
elmagyaráz.
9.B-sek: Emese: Olvasóteremben, mert ott nyugi van.
5.B-sek: Erika: Juhász Edit,
Dominika: Az olvasóterem, mert nem szigorú:-).
mert ott csend van.
Nikolett: Varga Éva tanító
néni, mert nem szigorú és
5.B-sek: Nikolett: Az osz- aranyos.(...ez most valami
tályban, mert ott vannak a vicc...) Gabika: Varga Éva,
barátnõim.
mert elnézõ és kedves.
Katrin: Az osztály, mert ott jól
érzem magam.
Erika: Az aula, mert ott lehet
táncolni.

Zagyva horoszkóp
A november hónap az õsz
végét jelenti, és egyben azt,
hogy a természet felkészül a
pihenésre. Az õszi évszak
az egyik legszebb és legtarkább évszakunk. A természet színes és szép. Az idõjárás ködös, felhõs. November még az õszhöz tartozik,
de sokszor ebben a hónapban leesik az elsõ hó. A népi
hiedelem szerint András
napra hó lepi be a földet.

Vannak még más ilyen hiedelmek, pl. ha Katalin kopog, Karácsony locsog. De,
ha Katalin locsog Karácsony
kopog.
Novemberi ünnepeink: November 1-én: Mindenszentek ünnepe. Ez az ünnep az
egyik legszomorúbb ünnepünk. Ilyenkor az emberek
megemlékeznek elhúnyt
szeretteikrõl.
A decemberi hónap a tél
kezdetét jelenti. Ilyenkor a
gyerekek nagyon örülnek a
hónak, a jégnek és persze a

közeledõ ünnepeknek is.
Decemberben sok ünnep
van.
December 6.- Mikulás: a
gyerekek ünnepe, este nagy
szeretettel várják a Mikulást.
A Mikulás sok-sok édességet hoz nekik,de csak annak,
aki jól viselkedik egész évben. A Mikulás név igazából
Szent Mikulás nevéhez
fûzõdik. Szent Mikulás sokat
segített az éhezõ gyerekeken. Titokban odalopódzott
az ajtóhoz, letette a csomagot és bekopogott. Mire kijött
valaki, õ már eltûnt.
December 24., 25., 26.: Karácsony. A karácsony a szeretet ünnepe. Ilyenkor Jézus
születését ünnepeljük. A
gyerekek nagyon várják a
karácsonyt, hisz ilyenkor
szüleiktõl ajándékot kapnak.
December 31: Az év és a hónap legutolsó napja. Ilyenkor elgondolkozunk, mit
tettünk egész évben, és mit
akarunk elérni a jövõ évben.

Nyilas- E hónapban
elhalmoznak ajándékokkal.
Nemcsak Mikuláskor és
KARÁCSONYKOR kapsz
ajándékokat, hanem a szülinapodon is. Ezúton minden
nyilasnak boldog szülinapot
kívánunk, éljenek a nyilasok!
Bak- Még pár hét és itt van a
szilveszteri buli, amit annyira
vártál. Ha már itt tartunk,
boldog ÚJ ÉVET mindenkinek!
Vízöntõ-Szombat délelõtt
menj ki hóembert építeni,
nevezd el, fényképezd le
vele magad.
Halak- A plátói szerelmedtõl
kérdezd meg, hol tölti a SZILVESZTERT. Lehet, hogy le
se fütyül, de egy próbát
megér.
Kos-Vetess magadnak egy
fekete, énekeseddel díszített
pólót. Képben leszel, hisz a
felsõtagozaton kezd divat
lenni a black...Ilyen pólókat a
vásáron találsz.
Bika-Ideje lenne megvenni a
haveroknak a karácsonyi
ajándékot. Pl. ékszert, parfümöt, plüsmacit, CD-t, fekete kendõt.

Ikrek-Szerezz be egy jó
partit, akikkel dec. 31-én jól
szórakozol. Persze azért
önszántadból menj a buliba.
Rák-Nyitva van a korcsolyapálya, gyerünk egy kicsit
marhulni a jégre.
Oroszlán-Gondolkozz el
azon, hogy mit kérsz karácsonyra. Valami jó CD-t,
ruhát, puzzlet, mobilt vagy
esetleg egy számítógépet?
Írj a Jézuskának levelet,
tedd ki az ablakba, aztán
pedig bízz abban, hogy észreveszi.
Szûz-Ha a téli szünetben
unatkozni fogsz, kapj elõ egy
kézimunkát, vagy menj el
egy szórakozóhelyre a haverokkal, és akár új embereket is megismerhetsz.
Mérleg-A sok mulatság közt
tanulj is egy kicsit. Ha
betegeskedsz, hívd át a
haverokat és tanuljatok
együtt. Persze rendezhettek egy jó házibulit is.
Skorpió-Gondolkozz el
azon, vajon miért kaptál az
ördögtõl virgácsot. Lehet,
hogy azért, mert mindig
mástól kéred a leckét...

Top 10 in EU
1. Pussycat Dolls: Don't Cha
2. Black Eyed Peas: My humps
3. Sugababes: Push the button
4. Madonna: Hung up!
5. Sean Paul: We be burning
6. Robbie Wiliams: Tripping
7. Juanis: La camisa negra
8. Gwen Stefani: Luxurious
9. Tatu: All about is
10. Depeche Mode: Point
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Dr.Gudics újra rendel.
Sziasztok! Ebben az iskolai évben is segítünk a problémák
megoldásában. Bármilyen problémátok van és
gondoljátok, segíthetünk,
forduljatok hozzánk!
Címünk: Aula utca, vagy 9.B.

