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Sziasztok gyerekek
Végre érezni a tavaszt!
Ébred, újjászület a természet. Itt van az év egyik legnagyobb ünnepe, a húsvét. A szép csokitojások vásárlása
közben emlékezzetek meg, hogy még a festett tojások
is divatban vannak. Aztán az ünnepek alatt mérsékelten
az evéssel, mert a nagy pulcsik már nem fedik el a felesleges kilókat!
Sok vizet a csajoknak, sok
pénzt a fiúknak
kíván a szerkesztõség.

Viccek
- Mondd kisfiú, tied az a labda,
amelyik leesett a kertünkbe? Szólítja meg Ádámot Kovács bácsi.
- Letörte a virágokat?
- Nem.
- Akkor az enyém...

- Gilisztakisasszony, kérem,
legyen az enyém! - udvarol a gilisztafiú.
- De kérem, nem látja, hogy
én már egy gyûrûsféreg vagyok?

Hírek

-Iskolánk 2006. április
utolsó szombatján
megrendezi a már
hagyományos pozsálói
túráját. Mindenkit
szeretettel várunk.
- 2006. május 13.- a
kilencedikesek
próbabálja, ha
szeretnétek minket látni
táncolni, gyertek el a
fõpróbánkra.

- Mama, miért fenyegeti a zenekar
élén az a bácsi pálcával a színpadon lévõ nénit?
- Dehogy fenyegeti fiacskám!
- Dehogynem! Hiszen a néni folyton sikít!
- Igaz-e, hogy te a víz alá tudsz merülni?
- Persze!
- És sokáig maradsz a víz alatt?
- Attól függ milyen gyorsan húznak ki.

Egy kutya kergeti Lacit a parkban.
- Vigyázz, kisfiú, megharap a kutya!
- Nem érhet utól, mert már két körrel vezetek! kiállt vissza Laci.

SMS-ek

- A részegek okozzák a balesetek 30%- át. Mit jelent
ez? Hogy a józanok sokkal
veszélyesebbek.

- Minden lány egy angyal,
minden fiú egy ördög,
mégis arra vár az angyal,
hogy elvigye az ördög.
-Szeretnék veled SMS- ezni.
Ha nem válaszolsz, akkor
úgy veszem, hogy te is velem
csak gátlásos vagy. Ha pedig
nem akarsz velem SMS- ezni,
akkor bólints a fejeddel!
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-Elárultam neked, hogyan
lehet tutira gyõzni a fociban:
eggyel több gólt kell rúgni,
mint az ellenfél.
- Az élet olyan, mint egy SMS,
rövid és tele van hibával

Interjú

st

Beszélgetés
Bogdán Márta
tanító nénivel

teacher
- Mikor döntötte el, hogy történelem és magyar
szakos szeretne lenni?
- Kedvenc tantárgyaim közé tartozott a történelem, a
magyar, a földrajz és a természetrajz. Érettségi elõtt
döntöttem úgy, ezt a szakot választom. A többi
tantárgy párosítása nem volt megfelelõ.
- Ki a kedvenc történelmi személyisége?
- II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona, Napóleon.
- Melyik korban élne szívesen?
- Középkor végén, de csak akkor, ha fõúri módon
élhetnék.
- Lát különbséget a régi és a mai diákok között?
Azaz rosszabbak vagyunk, mint a régebbi
tanítványai?
- A régebbi diákjaim tisztelettudóbbak voltak, többet
tanultak. Egy-egy dolog iránt fogékonyabbak voltakvagyis ha valami érdekelte õket, szabad idejükben
kutattak, kerestek, böngésztek. Szerettek õk is

Diákvilág-Csínytevések
Nemrég volt április elseje,
a bolondok napja. Erre a
szóra a gyerekek szemei
felragyognak. Csillog a
szemükben a huncutság.
Errõl a napról legalább
annyit tudnak mesélni,
mint egész évi csínytevéseikrõl. A kilincset bekenik ragasztóval, a padló
életveszélyessé válik, a
párna alá tojás kerül, a
tanítói székrõl inkább ne is
beszéljünk. Az üvegben
lévõ innivalókat kicserélik
csapvízre, az ajtón nem

mernek bemenni, mert félnek, hogy ráesik valami a
fejükre. De ezt már ti
sokkal jobban tudjátok. Aztán lapozzunk a naptárban, Húsvéthétfõ a lányok
rémálma, és kedd a viszszavágó. Húsvétkor a
lányok haja bûzlik a kölnitõl. Rosszabb esetben naponta többször is öltöznek, mivel hidegvízzel
öntözik õket. És még a
lányok adjanak pénzt a
fiúknak, ez aztán már
tényleg butaság.

Top 10- Rock
1. Guns N Roses: Paradise City
2. Velvet Revolver: Slither
3. Iron Maiden: Fear of the dark
4 Black Sabbath: Paranoid
5. Nirvana: Smells like teen spirit
6. Marylin Manson: Tainted love
6. Slipknot: Duality

Mûveitek
Kónya László:

Ébredj fel

Ébredj szendergõ természet,
mesélek neked valami szépet,
miként volt azután,
mikor magadba zárkóztál.
Hogy sírt-e valaki utánad,
gyászolta-e szabadságodat,
jégge fagyott csörgõ patakodat
porrá lett illatos virágokat.
Hófehér, de mégis kegyetlen bilincsedet
levette rólad, az anyatermészet,
bánatod hát most már félretedd,
és serkenéssel, fejezd ki köszöneted!
Ébredj, fû és fa egyszerre,
madárka repülj el kertekbe,
te felhõk édes tengere
ússz el jó messzire!
Engedd, hogy a nap simogató fénye
beragyogjon minden lélekbe, hogy
mindenki érezze, itt a tavasz jövetele,
életrekelésének buzdító fénye.
Tedd meg ezt természet emberekért,
tarka virágok után vágyókért,
s bennük leled igyekezésed gyümölcsét,
kiktõl majd hallod tetteid éljenezését.

Zagyva horoszkóp
KOS- Olyan fordulatot vesz az életed, hogy magad is
megbánod.
BIKA- Vigyázz az egészségedre! Tanulj szorgalmasan és
hallgass tanáraidra.
IKREK- Hallgass rock zenét, mert néha megnyugtat!
Vigyázz, nehogy elhízz húsvét alatt!
RÁK- Ne less a felmérõkön, inkább tanulj szorgalmasan.
Ne egyél túl sokat húsvétkor.
OROSZLÁN- Ne csald meg a szerelmedet, mert
megtudhatja. Sportolj többet.
SZÛZ- Hallgass szüleidre, velük könnyebben elérheted
céljaidat!
MÉRLEG- Ne hallgasd meg az olyan emberek tanácsait,
akik nem állnak közel hozzád!
SKORPIÓ- Itt van a tavasz, menj el biciklizni vagy futni!
Meglátod jót fog tenni.
NYILAS- Vigyázz magadra, mert könnyen megfázhatsz a
húsvéti öntözködésben.
BAK- Akármibe is belevágsz, sikeres leszel. Békülj ki
azokkal, akikkel összevesztél!
VÍZÖNTÕ- A tanulmányi átlagod jelentõsen leromlik. Tanulj
többet! Figyelj jobban az órákon!
HALAK- Vigyázz lelki életedre és szerelmedre! Ne bánts
meg senkit!

Húsvét
Egy újabb ünnep, amit sokan szeretünk. Szorosan
kapcsolódik az egyházhoz, de a mindennapi
életünkhöz is. Az egyházban húsvétkor Jézus
föltámadását ünnepeljük. A húsvéti ünnepek jelképe
a tojás, mert ez az újjászületés jelképe is. Húsvéthoz
kötõdõ ünnepi napok:
- NAGYPÉNTEK
- NAGYSZOMBAT
- HÚSVÉTVASÁRNAP
- HÚSVÉTHÉTFÕ
Húsvéthétfõn a legények öntözködni járnak. A lányok
számára ez a nap rettenetes. A sok büdös kölni és a
hideg víz kikészíti õket. Másnap pedig jöhet a
visszavágó.
Persze nem minden lány öntözködik kedden, mert
sokan az ágyban fekszenek, mert megfáztak.
A lányok, amiért
meglocsolták õket,
csokinyuszit vagy tojást
adnak a fiúknak. És
persze pénzt, amivel
ilyenkor a fiúk sok pénzt
keresnek.
A húsvétnak nagyon
örül minden diák, hiszen
ekkor szünetet kapunk.

Üzengetõ

Üzengetõ

UP and goo- Minden osztály normálatlan, csak a két
9 normális.

Andy- Szeretlek Julcsika! Anettnek sok szerencsét
Sanyival. Akik most szakítottak azoknak fel a fejjel.

Rik- Szilvinek üzenjük, hogy süssenek valamit a
rezsón.

Niki- Orsinak üzenem , hogy jó barátnõm és nagyon
szeretem. Ja és találj egy jó pasit, aki szeretni fog.

Ji. Travolta- Bányász, ne úszkálj annyit a tóban, mert
vagy megfulladsz, vagy kipusztulsz
madárinfluenzában.

Julcsika- Üzenem Ferikének, hogy nagyon szeretem.
Nikinek sok szerencsét Nanival. Encikét is nagyon
szeretem. Sok-sok puszi.

J. Travolta- Vuk, te szegény róka, védd meg a
kicsinyeidet, különben megfulladnak, vagy megégnek
az erdõírtásban.

Kismajom- Üzenem Julcsinak, hogy szeretem.
Üzenem Macsinak, hogy nagyon szeretem. Erikának
sok-sok vizet.

Ji. Travolta- Puskás, ne lövöldözz annyit, különben
elpusztítod a világot! Vagy jönnek az irakiak, oszt
lebombáznak.

Angyalka- Macikámnak üzenem, hogy nagyon
szeretem és sok-sok puszi.
Orsika- Anyucika szeretlek. Anitka sok puszi.

Slash- Erik ne egyél sok sonkát, különben még az
ajtón se férsz be.
Rambó Üzenem a disznóknak, ne egyenek
sokat!!!

Bendzuch T. -nak- Tetszik a tangád.
Anonym- Sx nagyon szereti az õ kis szerelmét.
Anonym- Dani jó a feneked, kell cola?

Anonym- Michaelnek üzenem, máskor még a belét is
hányja ki!
Paprika- Üzenem Burdiga Pistinek, hogy nagyon
szeretlek és még mindig akarlak.
Sharon- WT : Zachi nagyon- nagyon szeretlek.

