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2011. december 

FAZEKAS GÁBOR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA lapja 

Naptár    1 

Rendezvények 4-5 

Versenyek 6-7 

Ti írtátok 8 

Sport 8-9 

EZ+AZ 10 

Pályázatok, projektek 2-3 

A tartalomból: 

Október 4. 

Kisállat-bemutató. 

 

Október 6. 

Az aradi vértanúk emléknapja. 

A 6. évfolyam megemlékezése az iskolarádión kersztül. 

 

Október 23. 

Nemzeti ünnep. Az 1956-os magyar forradalomra emlékezünk 
ezen a napon. 

A köztársaság kikiáltásának emléknapja is. 

A 8. évfolyam műsorát 21-én néztük meg. 

 

November 23. és 30. 

A felsősök-, majd az alsósok mesemondó délutánja. 

 

December 2. 

Suli-diszkó a felsősöknek. 

 

December 3. 

Családi Sportnap. 

 

December 6. 

Mikulás-napi programok az iskolában. 

 

December 21. 

Iskolai karácsony-„Csillag születik” projektnap keretében. 

Naptár 

 

Gazdag Erzsébet:  

Az elvarázsolt tündér 
 

...és akkor a szobánkba termett 
egy szép tündérlány. 

Tündér volt, elvarázsolt. 
Csillag volt a homlokán. 

 
Fenyőfává bűvölte 
az erdők szelleme. 

Így, elbűvölten hozzánk 
Karácsony küldte be. 

 
Tündér volt, mondom, nem fa. 

A fának nincs szíve. 
Ennek csupa ajándék, 

játék volt ölibe. 
 

Ezüst haja a földig 
leomló vízesés. 

Alig látszott a fából 
egy kevéske zöldellés. 

 
Aranyhalacskák, cukrok, 

ezüstös csillogók 
villogtak ki hajából. 

Tündérlányhoz valók. 
 

És mindezt nekem hozta 
a fává varázsolt leány. 

Tündér volt, elvarázsolt, 
Karácsony délután. 
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Most mivel gazdagodtunk? 

 

2011. október 28. volt a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0222 projektzáró rendezvényünk az EU teremben. 

 

Mit nyertünk?:  

44 db Iskolai PC-t, 

4 Tantermi csomagot (digitális tábla, projektor, laptop) 

Tantermi csomaghoz oktatást 

WIFI csomagot. 

 

A projekt keretében érkezett komplett tantermi csomaggal (projektor, laptop és digitális tábla) felszerelt ter-
meink: 

Matematika – informatika 

Kémia – fizika 

3. a osztály 

2. a osztály 

 

Az iskolában 15 pedagógus kap 10 órás felkészítést a megnyert tantermi csomagok (digitális tábla, laptop és 
projektor) használatára, valamint a Sulinet Digitális Tudásbázis alkalmazására. 

 

Vállaltuk, hogy  

az általunk végzett tanórai mérés-értékelések között az IKT alapúak aránya 30%lesz; 

hátrányos helyzetű tanulók 42%-át IKT eszközökkel oktatjuk; 

az IKT eszközökkel tanított oktatási órák aránya 32% lesz; 

SNI tanulóink közül az IKT eszközzel oktatottak aránya eléri a 33%-ot; 

IKT eszközzel rendelkező tantermek aránya 41% lesz. 

Vállalásaink jó részét már túl is teljesítettük. 

Összesen 16 tantermünk van, melyben digitális tábla található. 

Projektorunk összesen 23 db van, tehát minden terembe jut. 2 tanári és 41 db tanulói laptopot- zsúrkocsival 
együtt, melyekben folyamatosan töltődnek a laptopok, hogy ne kelljen a vezetékekkel bajlódni órán- másik 
TIOP projektünkben nyertünk. 

 

Vállaltuk ezen kívül: 

Egy éven belül 2 bemutató óra tartását a szülők számára. Megtartjuk őket novemberben. Időpontjukról a 
www.fazekasiskola.hu oldalon és az előtérben, valamint képújságunkon tájékoztatjuk az érdeklődőket. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával való-
sult meg. 

Nagy Czirok Lászlóné 

projektmenedzser 

PÁLYÁZATOK     PROJEKTEK 
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Iskolánkban egy pályázat keretében angolszakkör indult. 

TÁMOP-3.2.11/10/1-Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevé-
kenységeinek támogatása 

 

A támogatás célja: a nevelő, valamint a nevelő és oktató intézmények , az óvodai nevelésen és a taní-
tási órákon kívül számos szervezett kulturális programot, szakkört, tábort, kirándulást szervezhetnek 
tanulóik számára. Az óvodai és iskolai nevelési és oktatási kereteken kívül szerveződő nem formális 

és informális tanulást támogató programok fontos lehetőséget biztosítanak 
a gyermekek, tanulók személyiségfejlődésére, művészeti és kreatív képes-
ségeinek kibontakoztatására, hátrányainak kompenzálására és az egész-
ségtudatosság elterjesztésére 

A résztvevők ötödikes és hatodikos diákok. A szakkör célja megismerkedni Kiskunhalas természeti 
és kulturális emlékeivel. A szakkörökön játékos angol szituációkon keresztül dolgozzuk fel az élmé-
nyeket. Rendszeresen készítünk digitális anyagot, valamint a szakkör végére angol nyelvű plakátot 
állítunk össze „Halas értékei gyerekszemmel” címmel. 

Létrehozunk egy közösségi oldalon egy felhasználói fiókot is kimondottan a szakkörnek, és ott gyűjt-
jük össze anyagainkat, fényképeinket, valamint itt tesszük közzé a szakköri élettel kapcsolatos híre-
ket, információkat. 

Szeptember 27-én kerékpártúrára mentünk Halas környékére. 

 

Az „angolos” biciklitúra 

2011. szeptember 27-én az angolszakkörösök kerékpártúrára indultak Halas körül. 

Az iskola előtt gyülekeztünk és készítettünk pár fotót is. Elindultunk a vasúti átjáró felé és már ott is 
voltunk az olajosok útján. Jó tempóban haladtunk, közben háromszor megálltunk és megint fényké-
peztünk. Mariann kezére rászállt egy pillangó és Andrea néni olyan gyors volt, hogy sikerült lefény-

képeznie is. Megálltunk Sóstónál is egy kis pihenőre, ahol megnéztük a sas szobrot, valamint felmen-
tünk páran a kilátóba is, ahonnan biciklikkel jöttünk le. Izgalmas volt, így megismételtük a leereszke-
dést. A túránk végén Andi néni meghívott mindenkit egy jégkrémre. Az út végeztével sok kipirult arc 
mosolygott a tanárnőre. Nagyon jó volt, remélem, megismételjük! 

 
Barna Szabolcs 5.a 



  

RENDEZVÉNYEK   RENDEZVÉNYEK 
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 Kisállat-bemutató 

Kedvelt délutáni program iskolánkban a minden év októberében megrendezésre kerülő kisállat-
bemutató. 

Gyerekek és szüleik, tanáraink, a napközis kisdiákok, és persze sok-sok „kis kedvenc” jött el idén 
október 4-én is. Teljesen megtelt az emeleti folyosó érdeklődővel. Én is elvittem a kiskutyámat, 
amelyet sokan megnéztek. A sok kutyuson és cicán kívül láttam papagájokat, nyuszikat, hörcsögö-
ket, tengerimalacot, teknőst… 

A nézelődők szavazólapokon adhatták le voksaikat a legaranyosabb, legkedvesebb, legérdekesebb 
állatokra. Volt, aki 130-nál is több aláírást gyűjtött össze. 

Zseni Klaudia 5.b 

Remélem, elérte célját a rendezvény, és sikerült felhívni a tanulók figyelmét a felelős állattartás-
ra! (Főszerk.) 

Állati rekordok 

A leggyorsabbak: A szárazföldön a gyorsaság bajnoka a gepárd. Akár 110 km/ órás sebességet is képes 
elérni, igaz, 500 méterenként meg kell állnia, hogy kifújja magát. 

A levegőben a vándorsólyom a világbajnok, amely zuhanórepülésben a 180-200 km/órás sebességet is 
eléri. 

Érdekesség: Igazi maratoni futó a farkas. Általában 8 km/órás sebességgel kocog, ám amikor falkában 
vadászik, a 60 km/órás sebességet is bírja tartani akár 20 percen keresztül. 

A leglassúbbak: A csiga igazán a lassúság rekordjának címvédője. Naponta mindössze néhány tíz mé-
tert tesz meg, feltéve, ha nem felfelé „baktat”. 

Érdekesség: A bolha a legjobb a magasugrásban, távolugrásban viszont a patkánykenguru verhetetlen, 
míg a rúdugrás bajnoka a szöcske. 

Forrás: A rekordok nagy könyve, amelyet megtalálsz az iskolai könyvtárunkban.  

 

Összeállította: Kovács Karina 
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Őskori buli 

Október 28-án délután visszapörgettük az idő kerekét egészen a kezdetekig, az őskorig. 16 órától ősem-
berek és ősasszonyok népesítették be az EU-termet.  

Először az őskori divatbemutatón cso-
dálhattuk meg a korhű öltözeteket és 
fegyvereket. Hát még a kiegészítők: 
csontból, fából, kőből készültek! A ru-
hák alapanyagául pedig bőröket, szőrö-
ket használtunk fel.  

A felvonulást az őskori TOTÓ követte. 
Tréfás kérdésekre válaszoltunk, melyek 
felidézték az őskőkor és az újkőkor tör-
ténéseit.  

A folytatásban a Most mutasd meg! 
játék következett. A jelenetekben szinte 
mindenki szerepelt. Gyűjtögettünk, va-
dásztunk, varázsszertartásokat tartot-
tunk. Egy mamut és egy gazella volt az 
aznapi vadászzsákmány. Barlangrajzok 
formájában is megörökítettük a vadászat mozzanatait. A délután további részében már a bulié volt a fő-
szerep. Táncoltunk, ettünk-ittunk, s nagyon jól éreztük magunkat! Fejben már készülünk az ókor meg-
idézésére is, az ókori bulira. Addig azonban nagy lelkesedéssel tanulmányozzuk a történelem eseménye-
it. 

Sztanik Bálint és Bárány Dominika 5.a 

 

Színházban jártunk 
 

2011. október 11-én 13 óra 15 perckor indultunk iskolánkból a Kiskunhalasi Filmszínházba. 

14 órakor kezdődött az előadás, ezért sietnünk kellett. Végül időben megérkeztünk. Hamarosan el-
kezdődött a műsor. A József és testvérei című színdarabot néztük meg, melyet a Szilády Áron Re-
formátus Gimnázium tanulói adtak elő. Voltak benne vicces és szomorú részek is. Arról szólt, hogy 
a főszereplőre, Józsefre, irigyek voltak a testvérei, mivel őt szerette legjobban az apjuk. Ezért elad-
ták Egyiptomba rabszolgának. A fáraó szolgálatába állítják. A történések közben Józsefet börtönbe 
vetik, de sikerül kiszabadulnia a rabságból. A mese végére mindenki tiszteli Józsefet, és nagy béké-
ben él tovább a testvéreivel. 

         Nagyon szép előadás volt, nekem nagyon tetszett. Remélem, máskor is lesz színházi előadás, 
mert biztos, hogy én elmegyek. 

Szöllős Nikolett 5.a 

 Gusztos Enid december 21-én iskolánk képviseletében fellép a Zenepavilonban. 
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VERSENYEK     EREDMÉNYEK 

A Bolyai matek csapatversenyről 

   2011. október 27-én volt a Bolyai János Matematikai Csapatverseny eredményhirdetése Kecskemé-
ten. 

   13 csapat indult a versenyen az iskolából. Közöttük voltunk mi is, a ”Ravaszdik”. Nagyon meglepőd-
tünk, amikor megtudtuk, hogy csapatunk bejutott a megyei első hat helyezett közé. A kecskeméti 
BELOVÁ Általános Iskola tornatermében került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre. Az évfolya-
munkon induló csapatok között a 4. helyig jutottunk. Díjként egy pólót, egy ördöglakatot és egy okleve-
let kaptunk. Az eredményhirdetés után megnéztük a kilométerkövet, majd visszafelé betértünk a vadker-
ti fagyizóba. 

   Összegezve: jól sikerült a verseny, de persze ez a csapattársaim nélkül, vagyis Bokor Ákos, László 
Máté és Faddi Stella nélkül nem sikerült volna.  

Vincze Milán 5.a 

Bolyai magyar csapatverseny 
 

Ebben a tanévben negyedikeseink négy csapattal is beneveztek a Bolyai csapatversenyre anyanyelv-
ből. Bár mindenkinek új volt ez a fajta megmérettetés, először indultak ezen a versenyen, mégis szép 
eredményt értek el. 

Bács-Kiskun és Csongrád megyében 33 csapat indult a negyedik évfolyamon. A mieink közül a Dura-
cell Nyuszik nevű 4.a osztályosokból álló csapat hatodik, a 4.b osztályosokból álló Honfoglalók a he-
tedik, a 4.a-sok Észkombájn nevű csapata tizenegyedik, és a 4.b osztály Okoskái a huszonhetedikek 
lettek. 

A két legjobb eredményt elért csapat tagjai név szerint: Fuchs Dorina, Gudmon Olivér, Lekrinszki Dó-
ra, Tassi Nelli a 4.a osztályból, Antóni Vivien, Harmath Csaba, Kiss Kata Anna, Szőnyi Borbála a 4.b 
osztályból. A b-sek felkészítő nevelője ???????? 

A Duracell Nyuszik részt vehettek az ünnepélyes díjkiosztón Kecskeméten, ahol a minden csapattag 
és a felkészítőik is színvonalas műsort tekinthettek meg, és egy szép ajándékcsomagot kaptak. 

 

Mester Tiborné, a 4.a-sok felkészítője 

Faddi Stella, Bokor Ákos, Vincze Milán, László Máté 4. évf. 

megyei 4. hely 

Tihanyi Kata, Szabó Luca, Horváth Lilla, EndreKlaudia 6. évf. 

megyei 6. hely 
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Meseországban 
2011. november 23-án az EU-teremben gyűltünk össze az iskolai mesemondó versenyen. 16 tanuló nevezett a 

megmérettetésre. Meseország tájain barangoltunk, ahol a jó elnyeri jutalmát, a gonosz pedig a büntetését.  Állatok 
szóltak hozzánk, s tanítottak arra, hogy miként 
kerüljük el az élet nehézségeit, buktatóit. Sok 
történetben a humor is a felszínre jutott, s jókat 
mosolyogtunk az egyszerű emberek csavaros 
észjárásán. A meséket hallgatva rácsodálkoz-
tunk a színes előadásokra. 
Háromtagú zsűri döntött a helyezésekről. 
Csendes Sándorné Valika néni, Ladányi  
Sándorné Ica néni és Bokorné Füstös Edit 
tanító nénik hozták meg a végső döntést. 
Míg ők tanácskoztak, addig mi a mesékről 

beszélgettünk. A nyitott mondat így kezdődött:  Azért szeretem a meséket……. S a válaszok: szórakoztatnak, megne-
vettetnek, türelemre intenek, egymás elfogadására tanítanak, más népek érzelemvilágát is megismerjük  általuk. 
A szép délután az eredményhirdetéssel zárult. 
Helyezések:   7-8.o.:  I. Flaisz Vanda 8.b és Polyákovics Beatrix 8.c 
                         Felkészítő nevelők: Vörös Mária , Mészárosné Farkas Mária tanárnők 
                         5-6.o.: I. Gusztos Enid 6.b, II. Horváth Lilla 6.b, III. Tóth Enikő 5.a 
                         Felkészítő nevelők: Maglódiné Gartner Mária és Kinsztlerné Lázár Erzsébet                
Enidnek drukkolhatunk a területi fordulóban. 
                                                    Gratulálunk a helyezetteknek! 

Szatmári Erna 

Mesemondó verseny az alsó tagozaton 
November 30-án délután 2 órától tartottuk meg az alsó tagozatosok mesemondó versenyét. Mivel még a szokásosnál is na-
gyobb volt az érdeklődés, az idén a rendezvényt két helyszínen bonyolítottuk le. A megnyitó és igazgatónő köszöntője után a 
kicsik Jeszenszky Péterné, Marika néni vezetésével az EU teremből felmentek a magyarterembe, és ott mondták el meséiket. 

További változás az előző évekhez képest, hogy zsűritagnak felkértünk két nyolcadi-
kos tanulót, akik már több ünnepi műsorban, vers és prózamondó versenyen bizonyí-
tottak. 

Az 1-2. évfolyam versenyzőit a háromtagú zsűri: Csendes Sándorné, Csorba Zsu-
zsanna, Flaisz Vanda 8.b osztályos diák a következőképpen értékelte:  

1. Maróti Bence 2.a 
2. Virág Viktória 1.b 
3. Csontos Tamara 2.a 
Felkészítő nevelők: Juhász Gáborné, Jeszenszky Péterné. 

A 3-4. évfolyamon: 

1. Péter- Szabó Marcell 3.a 
2. Berecki Dzsenifer 4.a 
3. Tóth Anna 3.b 

Felkészítő nevelők: Zsoldosné Papp Judit, Mester Tiborné és Vargáné Kis Éva. 

A nagyoknál Vörös Mária nénit, Feketéné Pősz Anettet és Polyákovics Beatrix 
8.c osztályos tanulót kértük fel a mesemondók értékelésére. 

Iskolánkat a területi mesemondóversenyen Péter-Szabó Marcell fogja kép-
viselni. 
 Hajrá Marci! Szorítunk neked. 
Beszámolómat azzal az idézettel zárom, amivel Serfőző Anikó néni az EU te-
remben megnyitotta a versenyt. 

„ A mese olyan történet, amelyben mindenért meg kell dolgozni, semmi sem magától szép és jó, semmi sem magától műkö-
dik rendben. A hős épp azért jár be egy utat, hogy széppé, jóvá, működővé tegye maga körül mindazt, ami rút, rossz vagy 
működésképtelen. " 

Boldizsár Ildikó meseterapeuta 
 
Ezt a délutánt a mi mesemondóink mindannyiunk számára széppé és jóvá varázsolták. Köszönjük nekik! 

 
Mester Tiborné 



TI ÍRTÁTOK     TI ÍRTÁTOK 
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A csirkecomb meg az óriás 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer két gyermek. Egyedül éltek az erdőben.  

Amint egyszer fát gyűjtenek, észrevesznek egy kis fényt. Közelebb merészkednek a fényhez, s látják ám, hogy a világos-
ság egy házból jön. Odalopództak a ház falához, és benéztek az ablakon. De kár is volt benézniük az ablakon. Mert amit 
először megláttak, az egy hosszú asztal volt, telis tele a különböző sajtokkal, húsokkal, levesekkel és desszertekkel. De 
még ezen kívül egy óriásban is megakadt a szemük. Szegény szomorú volt, mert ő olyan nagyon erősen szúrta a villáját a 
csirke egyik combjába, hogy még ő maga se tudta kihúzni azt.  

Ha ki tudta volna húzni a villát, akkor talán az én mesém is tovább tartott volna! 

Vincze Milán 

Legszebb magyar szavak 
- A 3.a osztályosok írták - 

ÉDESANYA:  
Neki köszönhetünk mindent: az életünket, hogy tudunk járni, beszélni… 
Akinek nincs anyukája, az szomorú. 
Ha anya nincs, élet sincs. 
 
SZERETET:  
Nagyon jó érzés, ha szeretnek és mi is szerethetünk. A családunkban szerető emberek vesznek körül bennünket. 
Ha nem lenne szeretlek szó, akkor nem tudnám elmondani, hogy én téged mennyire szeretlek. 
 
LEVEGŐ: 
Azért, mert élet levegő nélkül nincsen. 
 
PILLANGÓ: 
A magyar nyelv legszebb szava, mert a kiejtése dallamos. 
Hiszen a pillangó egy nagyon szép és légies állat. 

SPORT     SPORT     SPORT 

 

Családi Sportnap 

 2011. december 03-án lezajlott a hagyományos sportnap. Közel 100fő gimnasztikázott, kosárlabdázott, sorversenyezett és asz-
taliteniszezett. 

Eredmények: 

Asztalitenisz: 
Törekvők kategória: 

1. Péter-Szabó Marcell 

2. Molnár Márk 

3. Kutasi Ferenc 

4. Horváth Patrik 

5. Sipos-Szabó Krisztián 

6. Nagy Noel 

Haladó kategória: 

1. Juhász Ádám 

2. Bodicsi Viktor 

3. Pap Attila 

4. Papp Barnabás 

5. Koch Attila 
 
Felnőtt kategória: 

1. Mátyás János 

2. Juhász János 

Kosárlabda (31 induló): 

1. Szűcs Csaba 

2. Palásti Levente 

3. Szilágyi Viktória 

Sorverseny: 

1. Duracell 

2. Négylevelű lóhere 

3. 1.b 

4. Fürge Ürge 

5. Tökfejek 

6. Duracell Nyuszik és Fürge Rókák 

7. Kobrák 

Köszönjük az SZMK és a „Segíts Magadon” Alapítvány támogatását! 

Tóth Péter 
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SPORT     SPORT     SPORT 

TORNA 

2011.okt.08. Budapest Országos Kistornász Bajnokság  (2 forduló ,tavaszi,őszi) 
Csapat: 2.hely  ( Süveges Csaba, Süveges Csanád, Kádár Leander, Kádár Zalán,Gyóni Tamás, László Dénes)  
Egyéni: 6.Kádár Leandrer 
  
2011.okt. 14-15. Temesvár   DKMT-KUPA ROMÁNIA   Románia 4 egyesület, Szerbia 2 egyesület és Kiskunha-
las . 
Tornászaink remekül szerepeltek a hétvégén. Mindenki éremmel térhetett haza. 
 
Eredmények: 

8-10 évesek: 
Talaj:  2. Süveges Csanád 
Gyűrű:  6. Süveges Csanád 
  
11-12 évesek: 
Összetett: 6. Szalai Ádám 
Gyűrű:  3. Szalai Ádám 
Nyújtó:  6. Szalai Ádám 

13-14 évesek: 

Összetett: 2. Kovács Gábor 
  6. Szalai Viktor 
Talaj:  3. Szalai Viktor 
  4. Kovács Gábor 
Lólengés: 2. Kovács Gábor 
  4. Szalai Viktor 
Gyűrű:  2. Szalai Viktor 
  4. Kovács Gábor 
Ugrás:  4. Kovács Gábor 
Nyújtó:  3. Kovács Gábor 

ATLÉTIKA 

Október utolsó hétvégéjén  a fővárosban, a TF-en rendezték az országos utánpótlás terematlétikai csapatbajnokságot. Az 
54 résztvevő egyesület és intézmény között városunkat a helyi iskolák legjobbjaiból összeállított "válogatott" képviselte. 
Az előzetes felmérések, versenyek alapján a 6-6 fős fiú és lány csapatban 3-3 fazekasos diák is helyet követelt magának. A 
nyolc különleges, rengeteg gyakorlást igénylő versenyszámban kiválóan teljesítettek diákjaink. Süveges Csaba, Pap Jona-
tán, Földi Alex, Horváth Lilla, Szabó Luca és Fodor Kata a halasi válogatott tagjaként aranyérmet vehetett át. 

SAKK 

November 26-án iskolánk öt sakkos tanulója egy olyan sakkversenyen vett részt, ahol az indulók száma meghaladta a szá-
zat. Valamennyi szomszéd megye képviseltette magát, de érkeztek vendégek Szerbiából, sőt Angliából is. Király Kata 
(3.a) és Szuromi Vajk (1.b) bronzérmesek lettek. Vajk csoportja 32!! indulóból állt. Szép eredményt ért el a Vajkkal azo-
nos kategóriában induló Vorák Patrik (3.b) is – élete második versenyén az okleveles 5. helyen végzett. 

ÚSZÁS 

Varga Kata Hódmezővásárhelyen versenyzett november 19-én, szombaton és vasárnap. 
100m gyorsban és 200m gyorsban 50m háton 4. helyezett lett. 
Rátkai Anna 200m pillangóúszásban 5. helyezést ért el. 

TENISZ 

Gudmon Olivér  
Gyulán a Magvető Református Általános Iskola által meghirdetett országos versenyen korcsoportjában 3. helyezett lett 
szeptember 9-én. 
Korábban, a nyári szünetben Balatonbogláron lett 3.,  Halason a Junior Open versenyen 1. lett. 
Balatonboglár szept. 24.: 3. helyezés (5-ből) 

Tassi Nelli 
Gyulán a Magvető Református Általános Iskola által meghirdetett országos versenyen korcsoportjában 3. helyezett lett szeptem-
ber 9-én. 
Korábban, a nyári szünetben Balatonbogláron lett 3.,  Halason a Junior Open versenyen 2. lett. 
Székesfehérvár: szeptember 17.: a lányok közt 2., a fiúk közt 4. lett! 
Balatonboglár szept. 24.: 3. helyezés (7-ből) 
 
 
Most Mogyoródra készülnek az október elseji versenyre. Szorítunk nekik!! 

Tóth Péter 
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    Készítette az iskola újságíró -és újságszerkesztő szakköre. 

 

Iskolai filmcímek 

Első tanítási nap = Jöttünk, láttunk,visszamennénk 
Osztálypénz = Kincs, ami nincs 
Tanár felgyógyul = Batman visszatér 
Ha felelés előtt állsz = Vészhelyzet 
Minden órán dolgozat = Rémálom az Elm utcában 
Röpdolgozat = Megint dühbe jövünk 
Töri óra = A bukás 
Ügyeletes tanár = Sentinel, az őrszem 
Szülői értekezlet = Végső visszaszámlálás 

- Mi a bátor síelő utolsó mondata? 
- Ez nektek meredek????  

− Móricka, mondd, mi szeretnél lenni, 
ha nagy leszel? 

− Télen medve, nyáron tanár. 

1. Téli csapadékfajta. 

2. A király szinonimája. 

3. Paripa más szóval. 

4. Szólás: Ha …., legyen kövér. 

5. Lehet keresztnév és gyümölcs is. 

6. Karácsonyi étel. 

7. Időjelző  

A rejtvényt készítette: Szatmári Erna 

Betakarom a földeket  
hófehér dunnámmal , 
befagyasztom a tavakat  
rideg jégpáncélommal . 

(lét) 

Leszállnak ők fűre, fára, 
pedig egyiknek sincs lába. 

(réd) 

Kiszakadt egy nagy-nagy zsák, 
szerteszórja tartalmát. 
Szeretik a gyerekek, 
tudod-e, hogy mi lehet? 

(óh) 


