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Adjon az Isten
szerencsét, szerelmet,
forró kemencét,
üres vékámba gabonát,
árva kezembe parolát,

Iskolánk a 2008/2009-es tanévben új pedagógiai programot
vezetett be. Az alsó tagozatos gyerekek az „Én és a világom” elnevezésű
pedagógiai program keretén belül új tantárgyakkal ismerkedhetnek meg.
Ilyen például az informatika, regionális nevelés… A felső tagozat diákjai
„A mi iskolánk – a mi jövőnk” nevű pedagógiai program szerint
tanulnak. Új tantárgyként – a gyerekek és szülők nagy megelégedésére bekerült tanrendjükbe az informatikai nevelés, kommunikáció.
Iskolánknak új logója is lett, Rigó Klára tanító néni rajzolta.
Nagyon sok szép tervünk van az idei évre, sok rendezvényen
már túl vagyunk (meseszínház, környezetvédelmi előadás,
színházlátogatás, koncertek).
Több pályázatot is nyújtottunk be, bízunk benne, hogy sikerül
majd jónéhányat megvalósítanunk. A szakkörök sora is bővült, hosszú
évek után ismét lett énekkarunk, megalakult az íjászok köre is. Reméljük
az idei tanév is legalább olyan sikeres lesz, mint a tavalyi.

„A gyermek a legnagyobb tudós a világon, minden kérdése
probléma, minden játéka kísérlet”
Babits Mihály

lámpámba lángot,
ne kelljen korán
az ágyra hevernem.
Kérdésre választ ő
küldjön,
hogy hitem széjjel ne
dűljön.
Adjon az Isten
fényeket, temetők helyett
Életet.
Nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgyis, ha nem kérem.

Fábry Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
ROZSNYÓ

Iskolánk legkisebb tagjai:

I.A

I.B

1. Bari János
2. Cinka Dávid
3. Gunár Lukács
4. Gunár Ivana
5.

Gunár Zsanett

6. Landori

1. Boldi Károly
2. Boldi Szofia
3. Fazekas Attila
4. Hamelli Barbara

Ezen az éven új tanárokat köszönthetünk iskolánkban,
mert négy új tanár érkezett hozzánk. Parti Ildikó angol
nyelvet tanít iskolánkban. Pataky Sándor a harmadikosok
osztályfőnöke lett. Szitai Xénia magyar nyelvet és
történelmet tanít nálunk. Az új tanárok közé tartozik még
Hubay Anita is, aki tavaly januárban búcsúzott el tőlünk, de ismét
iskolánkban tanít. Ő az I. A osztályfőnöke lett. Ők a mi új tanáraink.
Kívánjuk, hogy ne koptassák a tollaikat, amikor az osztálykönyvbe
az ötösöket írják. Írjanak jegyeket, melyeknek nincsen kalapjuk, igy
lesznek a diákok szorgalmasak az órákon.
(Molnár Nikolett, Rézműves Tünde)

5. Kristóf Árpád
6. Kovács Richárd

Nikolett
7. Lovas Alex
8. Lovas János
9. Porteleki Gyula
10. Rézműves Patrik
11. Rézműves Marcella
12. Rusznyák Rebeka

7. Kónya Beáta
8. Lakomi Barbara
9. Laven Zdenka
10. Landori Liliána
11. Lovas Krisztián
12. Lazók Sebestyén

Olyan hülye vagy, hogy nekifutásból téped a WC-papírt!!
Úgy felrúglak, hogy leolvasod a Göncölszekér alvázszámát!!
Olyan csúnya, hogy taszítja a teret.

13. Rusznyák Mihály

Olyan ronda vagy, hogy még az oroszlán is csak sírva enne meg!!

14. Tomi Viktória

Lefejellek, mint vakond a rotációskapát!!

15. Taragos Krisztina

Lefejellek, mint vak bálna a tengeralattjárót!!

16. Tolvaj Szilvia

Lefejellek, mint tücsök a mezőgazdasági helikoptert!!

17. TurtákAntónia
Nagyon sok sikert kívánunk nekik a tanulásban!

Köszöntjük az új tanárokat…

Elmegy a festő a dokihoz:
- Doktor úr – mondja a festő- nem tudok menni,mert leestem a létráról!
- Hát akkor meg hogyan jött ide?
Doktor úr jönni tudok csak menni nem!

Hogy hívják a japán wc-s nénit???
Nuku Kaka Bili Kong.
Mi az? Narancssárga és árt a fogaknak.
Tégla.
Mi az? Éjjel után nagy röhögés.
Derül az ég.
Mi az? A szobában nagy csámcsogás.
A 4 fal.
Idén is megtartottuk a CO gyakorlatot. Kristóf Ernő tanító bácsi
kiválasztott fiúkat és tanítókat, akik segítettek neki előkészíteni a
gyakorlatokat, a többieknek meg véghez kellett vinniük a feladatokat,
amelyeket pontoztak. A végén összeszámoltuk a pontokat, s íme az
eredmény: 1. VIII. osztály
2. IX. osztály
3. VI. osztály.
Gratulálunk!
SX
Egy TÖK jó nap
Az októberi hónapot iskolánk tökünneppel
búcsúztatta.
Mindenki lázasan fogott neki a tökfaragásnak. A
lányok általában mosolygósra faragták a
tökfejeket, mi fiúk pedig vagány tökfilkókat szabdaltunk.
A kicsik is nyakig voltak a munkában.
Az eredmény pedig magáért beszélt. Iskolánk aulája tele lett kisebbnagyobb, érdekesebbnél érdekesebb tökkobakokkal.
A jó hangulathoz hozzájárultak a szakközépiskola szakácsnövendékei
specialitásaikkal: a tökpudinggal, a szellemsütivel és a rémfasírttal.
A fodrászlányok szellemes frizurákkal érkeztek. Volt, aki rémisztő
álarccal fokozta a hangulatot.
Ez TÖK jó buli volt.
Hamelli Krisztián
"SZERESSÉTEK AZ ÖREGEKET!"

Tanáraink már hagyományszerűen minden évben vendégül
látják volt kollégáikat, akik a nyugdíjas éveiket töltik.
Kultúrműsorral, terített asztallal és sok szeretettel készülnek
erre az alkalomra. Idén október 27-én 12 nyugdíjas tanító néni és
bácsi fogadta el a meghívást. Nagy öröm lehetett számukra
egymást újra látni így együtt annyi év elteltével. Kívánunk
számukra még sok szép nyugdíjas évet!
Ezúton szeretnénk megköszönni Bogdán Márta és Papp Erzsébet
tanító néniknek, hogy nyugodt nyugdíjas napjaikat feláldozták
azért, hogy tudásukkal minket gazdagítsanak.
HK

Budapesti kirándulás
2OO8.november 17.-én reggel 5:3O-kor
buszunk elindult Budapestre a Bodies kiállításra.
Az utazáson iskolánk tanárai és diákjai vettek
részt. Az út nagyon hosszú volt, 11-re Budapesten
voltunk és gyönyörködtünk a szép városban.
Mivelhogy a kiállítás csak később kezdődött, ezért
még beugrottunk egy hatalmas bevásárló
központba, ahol terrárium is volt.
A nagy bevásárlás után elindultunk a
Bodies kiállításra, ahol igazi emberek voltak
kiállítva. Minden nagyon érdekes és igazi volt. Láttuk pl. az ember
bélrendszerét, szívét és az agyát, amit meg is foghattunk. Amikor a végére
értünk az egésznek, nagyon szomorúak voltunk. 17:00-kor nekivágtunk a
hazafelé vezető útnak.
Nagyon örülnék, ha iskolánk több ilyen kirándulást szervezne,
ugyanis nem csak szórakoztunk, de tanultunk is valamit
(Micsinszky Katrin )

Teremfoci
A speciális osztály, a hetedikes, nyolcadikos és a
kilencedikes fiúk, november végén összejöttek a

tornateremben, hogy összemérjék gyorsaságukat és
ügyességüket. A fiuk a meccs előtt sokat gyakoroltak. Majd 14:15től elkezdték a mérkőzést, ami egész 14:45-ig tartott.
Helyezések: 1. VII. osztály
2. Speciális osztály
3. VIII. osztály
A győztes osztálynak gratulálunk!
(Erdődi János)

2008 novemberében a „S TEBOU MA BAVÍ SVET“ elnevezésű
rajzversenyen KLÁRIK DÁVID 3. helyezést ért el.
Gratulálunk, további sikereket kívánunk neki!

A JÁ NL OT T

A III.B osztály tanulói Badin Gabika
és Domik Éva tanító nénik vezetésével
gyönyörű

őszi

kiállítással

iskolánk

diákjait.

lepték

Gyűjtésbe

meg

kezdtek,

bejártak erdőt-mezőt, kertek alját. A szülők
is tevékenyen részt vettek a munkában. A

FIL MÜ NK

Ajánlott filmünk az Argó. Ez egy magyar film, amelyben egy
ókori római kincset, a strix-aurum-ot keresik a németek. Egy magyar
csapattal raboltatják el a kincshez vezető ókori írást. De a csapat vezetője
észbe kap és ők is a kincs keresésére indulnak. A strix-aurum keresésébe
még egy csapat beszáll: azaz egy újságíró és 1 barátja. Sok érdekes dolgot
csinálnak, sokan meghalnak, de a végén megtaláljak a dobozt, ami üres.
Elviszik a főnöknek, aki végül is rájön, hogy a doboz nem üres, a térkép a
rétegek között van elrejtve.
A filmet azoknak ajánlom, akik szeretik az akciót és a humort.
Erdődi János, Gyenes Lajos

megnyitón verseket szavaltak, találós kérdéseket tettek fel az alsó tagozatos
gyerekeknek. Saját verset is költöttek az őszről. A rendezvényről a rozsnyói
televízió is tudósított.
A kiállítás nagyon nagy sikert aratott a gyerekek, pedagógusok, szülők,

Csapatunk végzett egy kisebb felmérést az iskolában, amely szerint a
közkedvelt könnyűzenei előadók sorrendje a következő:

nagyszülők körében – ahogy ezt a vendégkönyv is igazolja.

1. The Exploited
„A Földet nem nagyapáinktól örököltük, hanem unokáinktól
kaptuk kölcsön.”
Papírgyűjtés
Idén is bekapcsolódtunk a papírgyűjtésbe. Eddig a legkisebbek gyűjtötték
a legtöbb papírt! Vedd fel te is a versenyt az elsősökkel!!! Minden
pénteken leadhatod Rusznyák Henike tanító néninek az általad
összegyűjtött papírt.
Óvjuk együtt környezetünket!

2. Rihanna
3. Katy Perry
4. Pink
5. Beyonce

6. Nightwish
7. Tankcsapda
8. Ossian
9. Pokolgép
10. Billy Talent
Összeállította: Labancz Tamás

