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Újra megjelent a ti ked-
venc iskolaújságotok! A 
sok valentíni szerelmes 
levél írása és a randizá-
sok közben szakítsatok 
idõt ránk is. Ebben a 
számban olvashattok 
valamit Bálint-napról is. 
Újságunk szerkesztõsége 
napi 24 órát el volt fogla-
lva, mivel MONITORT 
írtunk. Kérünk titeket, 
hogy imádkozzatok azért, 
hogy csak jó eredmé-
nyeink legyenek. Ebben a 
számban is lesz horosz-

Sziasztok!!!

-Szeretnénk üdvözölni iskolánkban a régi, de több 
diáknak új tanító néniket, Prékop Máriát. Kívánunk ne-
ki kellemes munkát és sok türelmet.
-2006. március 6-án iskolai szavalóversenyre kerül sor.
Szurkoljatok a versenyzõknek, hogy majd a kerületi 
versenyen is jól megállják a helyüket.

Hírek

Valentínnapi horoszkóp

Kos
Bár nem vagy kifejezetten romantikus, most vegyél erõt 
magadon, legyél kedvesebb és elnézõbb.
Bika
Téged könnyû levenni a lábadról. Beéred néhány 
pillantással és egy rózsával.
Ikrek
Ha nem a  reggeli ébredésnél vár a szerelmes üzenet, 
valószínûleg morcosan indul majd a napod. 
Rák
Szeretsz kapni, de most adni kell, vesd be minden 
bájodat.
Oroszlán
Ne hozd kellemetlen helyzetbe a szerelmedet, még a 
végén megharagszik rád.
Szûz
Ha éppen nincs kivel turbékolnod, ünnepelj a bará-
taiddal.
Mérleg
Lepd meg szerelmedet egy szép szerelmes üzenettel.
Skorpió
Ne maradj otthon vesd bele magad a buliba.
Nyilas
Annak örülsz a legjobban, ha éreztetik veled, hogy 
szeretnek.
Bak
Szerezz be valamit, ami mindig a kedvesedre fog 
emlékeztetni.
Vízöntõ
Szerelmi vallomás, ez lenne ám a meglepetés, minden 
esélyed megvan rá!

kóp, ami nem  mindig válik 
be. Na, ok, akkor várjuk a 
tavaszt. Üdv! 



c

Mûveitek

A szerelem törvénye

SMS-ek

Egy kis segítség valentínra

Szeretnék nevetni,
szívbõl szeretni,

pici szádra csókokat
lehelni. Minden reggel
melletted ébredni, s 

édes csókokkal álmod-
ból kelteni.

Szeretném szívemet ki-
tépni, s virág helyett
az ablakodba tenni.

Hogyha látnád herva-
dá szívemet, akkor el-
hinnéd mennyire sze-

retlek.

A szüleid biztosan tol-
vaj ûrhajósok voltak és 
lehoztak az égrõl két 
csillaggal, odaadták 
neked, hogy azok ra-
gyogjanak amikor rám

nézel.

Betûk helyett számok-
kal mondom el. Kitalá-

lod mit jelent?
793738535

Higgy mindent, csak
azt ne, hogy feledlek,

felejts el mindent, csak
azt ne, hogy szeretlek.

Ha a szívem dobbaná-
sát csokorba tudnám 
önteni, átnyújtanám a 
világ legszebb szerel-

mes vallomását.

A szerelem csak akkor igaz,

ha mindketten érzik azt.

Ha a szív egyik fele dobog, s a másik nem,

hát az egy reménytelen szerelem.

Ha az egyik a másikat mindennel megajándékozott, 

s a másik az elsõnek még köszönést se mondott,

Akkor a reménykedõ oly próbálkozó,

vagy tán pazarló?

Ha tetteid nem lesznek viszonozva,

búcsúzz el, s szíved legyen nyitva!
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Bálint-nap

Top 10 in EU

10. Madonna: Hung up
9. Black Eyed Peas: Pump it

8. Him: Killing Laneliesis
7. Lucy Sylwas: Nathing Else

6. Tatu: Friend or Foe
5. Juanes: Verte over

4. Shakira: Don't Bother
3. Black Eyed Peas: My humps

2. Pussycat Dolls: Sway
1. Madonna: Sorry

2 betûsek: DI, DS, ÉK, ER, FA, GI, KA, LI, LR, OJ, OT, ZK
3 betûsek: BÁR, DER, DIA, DÖN, ELL, FES, HÁJ, ILO, ITA,
               KER, LEM, LSÉ, MEG, RZC, RIO VAZ, YGI
4 betûsek: DELA, ELEK, EMEZ, ETON, ILON, ITAL, KATI,
               LATA, LILA, MORO, ÓDON, OLET, OLIM, ÓLOM,
               RASA, SOLE, TATE, ZOLL
5 betûsek: BOLEK, DELON, ELENA, ETETÕ, KIDOB, 
               KÚRÁL, SZÚRÓ, VADAS, VALÓS, ZSÍRÓ
6 betûsek: AMATÕR, AZALÉK, ELÁMÍT, EREZET, FELALÁ,
               GIGOLÓ, ITALOS, KALOTA, KARAT, KOLERA,
               KORALL, OZORAI
7 betûsek: ADATOLÓ, ALÁTESZ, BOCSKAI, EMELETI,
               GARASOS, HEVEDER, IGAZODÓ, ROSARIO.
8 betûsek: ALAPELEM, SARASATE.
13 betûsek: HEGESZTÕPÁLCA
15 betûsek: HADIFOGOLYTÁBOR, ILLETÉKKISZABÁS

Február 14- a szerelmesek 
napja. A karácsony után
ezt a napot tartjuk a 
második legkedvesebb 
ünnepünknek. Ez a nap 
nemcsak a szerelemrõl 
szól, de a szeretetrõl is. 
Ezen a napon az emberek 
kis ajándékkal lepik meg 
szerelmüket,barátaikat, 
vagy éppen azt aki a leg-
közelebb áll hozzájuk.
A legtöbb szerelmes  

SMS-t vagy vallomást 
ezen a napon kapjuk 
illetve küldjük. Ajándéktip-
pek valentínra: macik, 
csokoládék, szív alakú 
tárgyak, virág, vagy egy 
szép SMS, de ajándé-
kot saját kezûleg készít-
hetsz, annak is biztos 
örülnek majd.

K A L O T A



Vicckupac

Pistike új kutyát kap. Elviszi sétálni, találkozik barátjával. 
-Jaj de aranyos kutyusod van! 
-Simogasd meg! 
-Nem harap? 
-Én is éppen azt akarom megtudni. 

-Mama mi történt azzal a sok ennivalóval, 
 amelyet Burkus kutya meghagyott? 
-Csönd fiam ebédelünk! 

-Mi lesz a zsiráf és a vakond keresztezésébõl? 
-Fúrótorony. 
 

Bátor nyuszika 
 
Találkozik a kis malac a bátor nyúllal. 
-Szia bátor nyuszi! Te tényleg nem félsz a rókától?  
-Tényleg. 
-Veled tarthatok? Hallottam hogy pont erre vadászik, és nagyon félek. 
-Gyere. 
-Te bátor nyuszi, már érzem, hogy itt a róka a közelben. Biztos nem félsz?  
-Biztos. 
-Már látom is, ott vicsorog. Hogyhogy téged nem esz meg?  
-Néhanapján viszek neki egy malacot.  

-Miért hívjuk a nyelvünket anyanyelvnek? 
-Mert apáink nem jutottak szóhoz. 

Beszélgetés iskolánk

    titkárnõjével

-A munkámmal egészen meg vagyok elégedve. Mivel egy 
s z é p  k i s
irodában csak ülök a számítógép elõtt, zenét hallgatok... 
Persze ez csak a látszat. Legtöbbször körül vagyok rakva 
papírokkal és számolok, írok, könyvelek, levelezek a 
hivatalokkal és így tovább. Pontosan ez a szó a munkában, 

-Mi a véleménye a tanári munkáról? Szíveseb-

ben lenne tanár?

-Hát... Tanár nem szeretnék lenni. Ha vissza emlékszem, 
soha nem volt ez a vágyam. Én aztán igazán közelrõl látom, 
milyen nehéz a mai világban tanárnak  lenni. Azért kívánok 

-Szeretett iskolába járni?

-Mi akart lenni gyermekkorában?

-Én sokáig nem tudtam " mi leszek ha nagy leszek" . De 
talán már azért léptem erre a pályára, mert anyukám is 
egész életében hivatalban dolgo-zott és sok nyári 

-Néha igen, néha nem. Hangulatos, de nyugott diák 
voltam. Ha " rákap-csoltam" jó tanuló voltam. De nem 
zavart meg az ötös sem. Majd kijaví-tom, gondoltam. 
Persze, mint a legtöbb diák, én is akkor jöttem rá, hogy 
milyen jó is volt az iskolában, amikor az elsõ 

HA-HA-HA

-Meg van elégedve a munkájával? Mit szeret és

mit nemocnice.szeret a munkájában?



Már a tanárok is ész-
revették, hogy a gye-
rekek mindig azt csinálják 
a legszívesebb, amit ép-
pen megtiltanak nekik. 
Ha azt parancsolnák a 
tanulóknak, hogy tegyék 
azt amit eddig nem volt 
szabad (például: felesel-
jenek vissza, rohangálja-
nak, verekedjenek, ülje-
nek úgy mint a kocsmá-
ban, fessék a hajukat, ne 
tanuljanak, de puskáz-
zanak, stb.), több mint 
valószínû, hogy hamaro-
s a n  m e g ú n n á k  a z  

Diákvilág-Csinytevések Felmérés

Kinek és mit adsz valentínra?

-9.B Sziszi: Egy édes fiúnak küldök egy szép,
szerelmes SMS-t.
-Julcsi: adnék én, ha lenne kinek, de mivel 

nincs kinek, reménykedem, hogy én azért 

kapok valamit.
-8.A Lentilki:Kecskének egy nagy-nagy puszit.

egészet. Hiszen csínyte-
vés által csínytevés, hogy 
kipróbáljuk azt, amitõl a 
felnõttek  óvnak  minket. 
Ki akarunk velük tolni, de 
közben magunkkal tolunk 
ki. Sokkal csábítóbb azt 
tenni amit nem szabad. 
De kitûzött célunk ne az 
legyen, hogy minél több 
csínytevést tegyünk, 
hanem a tanulás.
Ebben nem gátol semmi 
(csak a tanulás lustasá-
ga) sõt ebben még se-
gítséget is kapunk.
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