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Hellósztok
Igaz, hogy most utoljára szólunk hozzátok, mi, a
kilencedikesek, de ne búsuljatok, hisz itt a nyár! Végre
megéltük azt is, hogy süt a nap, szóval irány a strand,
haverok, táborok. Élvezzétek ki ezt a két hónapot és
bulizzatok! De csak mértékkel! Búcsúznak ezennel a
kilencedikesek. PÁ-PÁ!

Üzengetõ

1: Shakira & Wyclef Jean: Hips dont lie
2. Rihanna: S.O.S.
3. Bob Sinclair: World hold on
4. Kate Ryan: Je Tadore
5. Meck feat Leo Sayer: Thunderin my life
6. Guares Barkley: Crazy
7. Sean Paul: Tempature
8. Pussycat Dolls & Snoop Dogg: Buttons
9. Christina Miliam & Jong Jezzy: Say I
10. Red hot Chilli Peppers: Dani California

Sikereink
Sátány- Üzenem
Nicsolnak, hogy
nagyon szeretem.
Tsü Tesó!!!

Nicsol- Jéééééé
végre vége, és
megyünk el!!!!!!
Juhúúú!

Juhász tanító néni- A végzõs
diákoknak kívánok nagyon sok sikert és
szerencsét egy nagy kalappal a további
középiskolás tanulmányaikhoz.
KarolinaBoldog
születésnapot
kívánok 1
juhosnak és 2
zlatásnak.

NicsolSátány én is
szeretlek.
Tudom,
hogy tudod,
hogy tudod,
hogy tudom.

SlashMukiéknak
üzenem, hogy jól
játszodtak
Krasznahorkán.
Zsoltiék jobbak
voltak.

9.A és 9.B

Mezei futóverseny {csapat} III. hely- Kóré Iván, Nagy
Krisztián, Lipták Gábor
Mezei futóveseny {egyéni} III. hely- Nagy Krisztián
Asztalitenisz IV. hely- Bacso Roland, Nagy Krisztián,
Rézmûves Albert
Járási kosárlabda-bajnokság- III. hely- Ulman Ottó,
Katrenics Csaba, Nagy K., Kóré I., Gono M., Lipták G.,
Takács L., Albert E.
Kis futball-járási bajnokság: I. hely- Bacso, Ulman,
Nagy, Kóré, Gono, Lipták, Rézmûves
Kis futball-kerületi bajnokság: Ulman, Bacso, Kóré,
Nagy, Gono, Rézmûves, Lipták.
Járási atlétikai verseny:
300 m síkfutás: I. hely- Kóré Iván
Súlylökés- II. hely: Ulman Ottó
Krikettlabda-dobás: VI. hely- Kóré Iván,
III. hely- Nagy Anikó

Sikereink
Az elmúlt idõben iskolánk diákjai, tehát ti, különbözõ
versenyeken vettek részt. A versenyeken, mondhatjuk úgy is, a
legjobb helyezéseket értétek el. A legtöbb verseny atlétikából
és futballból volt. Azok, akik nem kapcsolódtak be a
versenyekbe, vagy nem is próbálták, ajánljuk nekik, hisz a
sport és a torna nem árt senkinek

Horoszkóp
Bika- Most év végén kapcsolj rá a tanulásra, mert
meglepetés érhet.
Ikrek- Mostanában elhanyagolod barátnõidet, barátaidat.
Javaslom, foglalkozz velük többet.
Rák- Az életed végre visszazökken a rendes
kerékvágásba.
Oroszlán- Szüleiddel sokat veszekszel viselkedésed
miatt. A további napokban jobban figyelj oda a
viselkedésedre.
Szûz- Számodra ez a hónap sok pozitív változást hoz.
Mérleg- Az utóbbi idõben semmi sem sikerül neked. Fel a
fejjel, ez nem állandó állapot.
Skorpió- Egy régi vágyad teljesülni fog.
Nyilas- Egy nagyon fontos feladatot kapsz. Vállald el!
Bak- Ne legyél szemtelen, mert még bajod lehet belõle.
Vízöntõ- Valaki várja a telefonhívásodat. Hívd fel!
Halak- Ne vásárolgass annyit. A szüleid nem örülnek neki.

Vicckupac

-Uram hogyan juthatok
el a leggyorsabban a
kórházba?
- Kérdezi Kovács egy
járókelõtõl.
- Csak lépjen le a
járdáról!

- Miért az ablakon jössz
be? - kérdezi az apa a
fiától.
- Mert azt mondtad, hogy
ha ötöst kapok, át ne
lépjem a küszöböt...

A kis Bandi
iskolatáskával a hátán
beront a rendõrségre.
- Sürgõsen védelmet
kérek!
- De miért, kisfiam?
- Majd megtudja, ha
megmutatom, milyen
a bizonyítványom.

Két zsiros kenyér sétál
a sivatagban, elszalad
mellettük egy másik.
- Hé, várjál!- kiállt
utána az egyik.
- Hagyd! Nem látod,
hogy be van sózva?

-Hallottad, hogy a Kovács
minden este megveri a
feleségét?
- Borzasztó! És miért?
- Mert õ sakkozik jobban,
pedig két bástya elõnyt is
ad az asszonynak.

Iskolánk öreg nénje
Õ az igazi tanárok egyike! Ha kell, rendet csinál
iskolánkban, de úgy, hogy arra mindenki emlékezni fog.
Nagyon sok osztálynak volt már osztályfõnöke és most is
az. Ügyelni szemüveg nélkül, de bottal szokott. A
virágokkal mindig törõdik, megöntözi, vagy leszedeti
diákjaival a száraz leveleket. Otthon nincs egyedül, hiszen
unokájával gyakran együtt van. A tanárokkal jó a
kapcsolata, különösen Bogdán tanító nénivel, akivel
általában kávézóba, vagy cukrászdába szokott menni, s
vele beszéli meg problémáit. Hamarosan elhagyja
iskolánkat, hiszen nyugdíjba vonul, de reméljük, hogy az
osztályáról szép emlékek maradnak.
Vajon kirõl szólhatnak ezek a mondatok?

Az elsõ bálunk
2006. május 13- án valósult meg a kilencedikesek elsõ
bálja, amelyet nagy örömmel és türelmetlenül vártak.
A tizennégy próba alatt tizennégy táncot sajátítottunk el:
a bluest, az angol keringõt, a mazurkát, a tangót, a bécsi
keringõt, a slowrockot, a country táncot, a cseh polkát, a
salsát, a foxtrottot, a jive- ot, a páros discót és a
csárdást. A tánctanár a társasviselkedés
illemszabályairól is beszélt nekünk. A próbákon oldott
volt a hangulat, sokat nevettünk. Schwartz tanár úr nem
gyõzött minket dicsérni, hogy milyen kétballábasok és
fegyelmezetlenek vagyunk. A próbabálon mindenki
szépen és kicsinosítva jelent meg. A lányok
kifogástalanul szépek voltak különleges ruhájukban és
hajkoronájukkal. A fiúkat is igazi úriemberré varázsolta
az öltöny, a nyakkendõ és a fehér kesztyû, a testartásuk

is férfiasabb lett. Jó volt látni szüleink mosolygó arcát,
büszkék voltak fiukra, lányukra. Bevonulásunk elõtt
izgalomtól forrott a levegõ, de aztán csodálatos érzés
volt hallgatni a megnyitó beszédet, és szívünk heves
dobogását, mert hihetetlen volt számunkra, hogy
elérkezett a várva-várt nap. Mindenki igyekezett a
lehetõ legjobbat kihozni magából, és ennek
köszönhetõen kitûnõen sikerült a bemutató. Majd
hajnalig felhõtlen szórakozás várt ránk.

