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MMÚÚZZEEUUMMII PPRROOJJEEKKTTNNAAPP BBÜÜKKKKSSZZEENNTTKKEERREESSZZTTEENN

Április 29.

Harmadik projektnapunk helyszíne Bükkszentkereszt volt, ahol megismerhettük az
üveghuták világát, a mészégetés menetét. A vállalkozó kedvűek belülről is megnéztek
egy mészégető boksát. Az Ifjúsági Táborban a lányok dagaszthattak kenyérlángost,
amit a szabadtéri kemencében sütöttek ki. Mellette
készült kenyér, lekváros bukta.

Anyák napjára üveget festettünk, kukoricacsuhéból
virágcsokrot készítettünk. De maradt idő a focira, tollasra
is.

Csodálatos időben és környezetben ismerkedtünk a népi
mesterségekkel.

Nagyné Idrányi Éva

FFrriissss vveerrsseennyyeerreeddmméénnyyeekk

PPCC -- KKiissmmeesstteerr OOrrsszzáággooss SSzzáámmííttáásstteecchhnniikkaa vveerrsseennyy

Iskolánk Tigrisek nevű csapata 1. helyen jutott be az országos számítástechnika
verseny döntőjébe, ahol végül az 5. helyen
végeztek.

A döntő csapat tagjai:
Barát Bálint 6.a,
Novák Levente 6.a
Répási Tamás 6.a osztályos tanulók.

A verseny döntőjét a Kazinczy Ferenc Általános
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Miskolctapolcai Taggiskolájában
rendezték, ahol a mi 6. osztályosokból álló csapatunk felvette a kesztyűt a többi 8.
osztályosokból álló csapattal és végül az V. helyezést sikerült elérniük.
Nem volt könnyű az informatika teszt, az Excel, PowerPoint, Turbo Pascal
programozási feladatok megoldása, ezért csak gratulálni lehet a szép eredményhez
és a csapat helytállásáért.
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MMáárr ccssaakk eeggyy hhóónnaapp aa VVAAKKÁÁCCIIÓÓIIGG

Nagyon sokat dolgoztunk ebben az évben. A
legtöbbünk nagyon várja a nyári szünetet, a VAKÁCIÓT.
Már csak egy hónap van addig. Ez az utolsó hónap is tele
lesz eseményekkel. Szóval, nem sok idő marad, hogy a
jegyeken javíthassunk kicsit. A bizonyítványban mégiscsak
szebben mutat egy 5-ös, vagy 4-es, mint egy 3-as vagy 2-es.
A bukásról már nem is beszélve. Szóval hajrá, ne lazsáljunk.
A jó időben pedig odakinn is lehet tanulni!

FFrriissss vveerrsseennyyeerreeddmméénnyyeekk
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""RRiiggóó éénneekkeelljjeenn""
KKöörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii KKáárrppááttmmeeddeenncceeii

CCssaappaattvveerrsseennyy

Februárban iskolánk alsó tagozatos tanulóból 5 csapat
részt vett a "Rigó énekeljen" Környezetvédelmi
Kárpátmedencei Csapatversenyen.
A magyar ember kedves állata, a ló. Ebben a témában
oldottak meg a feladatokat közösen, és jártak

lovastanyákra megismerkedni a
lógondozással és hozzá
kapcsolódó tevékenységekkel.

A Területi vetélkedőből 4 csapatunk továbbjutott
a döntőbe, ami Nyíregyházán kerül
megrendezésre májusban.

A résztvevők névsorát az iskolánk honlapján (suli21.hu)
elolvashatod a februári bejegyzések között.

Szurkolunk majd nektek, sok sikert!



NNééppsszzookkááss:: mmáájjuussffaa áállllííttááss

A májusfa a természet újjászületésének a
szimbóluma.

Amelyik lánynak már volt udvarlója, annak május
elsejére virradó éjjel a legények, májusfát
állítottak. A 10–15 méter magas, sudár fák voltak
erre alkalmasak, melyeket a kerítésoszlophoz
rögzítettek éjjel vagy kora hajnalban. A fákra
színes papírszalagokat és ételt, italt akasztottak,
ezután szerenádot adtak, amit a lánynak fogadni
illett egy szál gyufa meggyújtásával. A
szerenádot követően a lány kiment és borral kínálta a legényeket.

Aki nem fát állít, az májuskosarat szokott köttetni kedvesének. Ez egy
nagyobbacska kosár, teli ajándékokkal, színes virágokkal, szalagokkal átkötve.

MMáájjuuss hhóónnaapp éérrddeekkeessssééggeeiibbőő ll
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MMiisskkoollcc vváárrooss üünnnneeppee

A városunk ünnepét május 11-én tartják. A városi
közgyűlés 1992-ben döntött úgy, hogy május 11.
lesz Miskolc ünnepe, annak tiszteletére, hogy
1909-ben ezen a napon adott a városnak címeres
kiváltságlevelet Ferenc József. Az ünnepet 1933
óta tartják meg minden évben. A város több
pontján zajlanak ilyenkor rendezvények, este pedig
tűzijáték zárja a megemlékezést.

Hagyomány, hogy ezen a napon
osztják ki a Miskolci Nemzeti
Színházban a Miskolc díszpolgára címet és a díjakat azoknak, akik
sokat tettek a városért. A Wikipedián (egy Internetes oldal)
elolvashatod, hogy kik részesültek ilyen díjban 1886 és 2013 között.



LLuukkááccss EEsszztteerr:: MMáájjuuss

Május hónapja
Gyerekek és Anyukák napja,

Anyától ajándék
Neked játék,

Anyának ajándék
Tőled jószándék.

Miután anyáknapja már elmúlt, a másik májusi ünneppel foglalkozunk, a
gyermeknappal.

A gyermeknap a világ sok országában ünnepnap. A
Nemzetközi Gyermeknap megünneplése Törökországból
ered. Magyarországon 1931-től ünneplik (akkor még
Gyermek Hétnek hívták), 1950 óta május utolsó
vasárnapján tartják.

Ezen a napon minden nagyobb településen játékos
programokat, versenyeket, báb- és színielõadásokat

rendeznek a gyermekek számára.

Mit is kívánhatnék Gyermeknapra,
Csak hogy velem legyen Apa, Anya.

Együtt menjünk kirándulni,
Kezem fogva vígan játszani.

Azt kívánom, hogy a mai napon
Ugrálhassak akár az ágyon!

S hogy lehessen egy kívánságom,
Megvalósuljon minden álmom!

GGyyeerrmmeekknnaapp
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BBaarrkkááccssööttlleett ffiiúúkknnaakk iiss
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SSzzáámmoolláásstt sseeggííttőő eesszzkköözz kkéésszzííttééssee :)

Még a nagyoknak is jó játék, és hasznos is lehet egy ilyen eszköz.
A cipős doboz ajlát használhatod, aminek a tetejéből labirintust készítettél.
Szükséged lesz még:

- zsinórra
- 100 gyöngyre (10 féle színű, mindegyikből 10 db-ra)
- ollóra
- vonalzóra

Mérd meg a doboz hosszabbik oldalának hosszát és oszd el 11 felé, így megkapod,
hogy hány centiméterenként kell a zsinórok helyét kialakítani. Jelöld be a zsinórok
helyét és ollóval óvatosan lyukaszd ki a jelöléseknél. Ezt végezd el a doboz másik
oldalán is.
Vágj 10 egyenlő hosszú zsinórt. Tegyél csomót az
egyik zsinór végére és fűzd át az egyik lyukon.
Fűzz rá 10 db egy színű gyöngyöt és a doboz másik
oldalán lévő lyukon is fűzd át, majd tégy rá egy
csomót. Csináld ezt mind a 10 zsinórral végig, és
már számolgathasz is.

LLaabbiirriinnttuussooss üüggyyeessssééggii jjááttéékk hháázziillaagg

Egy remek játékkészítési ötlettel készültünk ebben a hónapban! Nem sok dolog kell
hozzá, csak:

- cipősdoboz teteje
- szívószálak
- labda
- olló és ragasztó

1. A cipős doboz tetejébe ragassz valamilyen színes
paprt, hogy szebb legyen munkád.

2. Tervezd meg a labirintusodat először ceruzával,
majd vágd fel a szívószálakat a megfelelő méretekre. Ne
feledd kialakítani a kiinduló és a cél mezőket is.

3. Ragaszd be a szívószálakat a helyükre.
4. Ha nincs kislabdád, az Árpád úti Coopban 50Ft-ért vehetsz a játékautomatából. :)
És már indulhat is a játék.
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NNaaggyyii rreecceepptteekk
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DDoonnáásszzyy MMaaggddaa:: AAnnyyáákk nnaappjjaa

Tavaszodik, kis kertemben
kinyílik a tulipán.

Ragyognak a harmatcseppek
anyák napja hajnalán.

Kinyílott a bazsarózsa
kék nefelejts, tulipán.

Neked adom anyák napján,
édes kedves anyukám.

CCiittrroommttoorrttaa

Hozzávalók:
- egy kerek piskótalap
- 3-4 evőkanál citrom-vagy narancslikőr
- 4 dl tej
- 2 csomag vaníliás pudingpor
- 1 citrom
- 4 tojássárgája
- 20 dkg cukor
- 30 dkg vaj

A díszítéshez: citromgerezdek

Elkészítéshez:
A krémhez a tejet a pudingporral,
a citrom lereszelt sárga héjával és levével, a tojássárgájákkal meg a cukorral
dolgozd jól össze. Kis lángon, folyamatosan kevergetve főzd sűrűre,vigyázva, mert
könnyen odakap!
A vajat keverd ki habosra,majd apránként a főzött krémet is dolgozd bele.

A piskótalapot vágd négybe. A lapokat egyenként öntözd meg likőrrel, kend meg
krémmel, és helyezd őket egymásra. A maradék krémmel vond be a torta oldalát és
tetejét, esetleg egy keveset csillagcsöves nyomózsákba is tölthetsz, és
kicifrázhatod vele a kész tortát.
Tedd a hűtőszekrénybe egy-két órára, hogy szépen lehessen szeletelni.
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IIsskkoolláánnrróóll

MMiittőőll lleehheettnnéénnkk jjoobbbb iisskkoollaa??

Sokszor hallani a tanulóktól, hogy "nem jó" az iskola". Megkérdeztük hát őket, hogy mit
gondolnak, mitől lenne ez az iskola jobb.
Mitől lenne "JÓ" iskola. Sokan nem tudtak, vagy nem akartak választ adni a kérdésünkre.
Ezek szerint nekik minden jó így, ahogy van. Néhányan azonban megosztották velünk
véleményüket. Lássunk néhány választ!

- Szerintem attól lenne jobb, ha mindent
felújítanának.

- Jobb lenne, ha kevesebb házit adnának.
- Jó lenne, ha az órák izgalmasabbak lennének.
- Jobb lenne, ha a tanárok kedvesebbek lennének.
- Szerintem, ha a gyerekek normálisabbak

lennének.

Sokféle elképzelés van a tökéletes iskoláról. Az azért biztos, hogy az iskolánkban a tanárok
mindent megtesznek, hogy mi tanulók tisztelettudó felnőttekké váljunk és megálljuk a
helyünket az életben. Azonban ne feledjük, hogy a jóért tennünk is kell!!!

„A csúcsokra nem hívják az embert, oda fel kell kapaszkodni.”

ÚÚjjddoonnssáággookk aa kköövveettkkeezzőő ttaannéévvttőőll kkeezzddőőddőőeenn

Két első osztályt indítunk szeptemberben. Az egyik, az "A" osztály közoktatási
sportosztály lesz, a másik, "B" osztály általános tantervű, melynek órarendjébe a
sakk, mint tantárgy kerül be.
Mindkét osztály tanulhat két idegennyelvet. Új lehetőségek, új tantárgyak jelennek
majd meg számukra.

A városban egyedülállóan indul meg az ISKOLATENISZ,
ennek előkészületi munkát láthattátok az udvaron.
Felújításra került a teniszpálya, melynek védelme
mindannyiunk érdeke.

A teniszoktatásba az iskola minden tanulója
bekapcsolódhat.
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ZZeennee--,, kköönnyyvv--,, ffii llmm--aajjáánnllóó
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EEssttii ffiillmmvveettííttééss aannyyuuvvaall

Bár anyák-napja elmúlt már, azért jó emlék lehet
egy közös filmnézés anyukáddal otthon. Ajánlom az
Így neveld az anyádat! c. vígjátékot.
Grace (Mendes) egyedülálló anyuka. Munkahelye, a
számlák fizetése és a boldog házasságban élő Dr.
Hartford (Modine) elcsábítása mellett képtelen
lányára, Ansiedad-ra (Ramirez) odafigyelni, amire az
egyre kétségbeesettebben vágyik. Amikor Ms.
Armstrong (Arquette), Ansiedad angol tanára
történeteket kezd mesélni a gyerekeknek a
kamaszkor nehézségeiről, a lány úgy határoz,
átugorja ezt az időszakot és fejest ugrik a felnőtt
életbe -- édesanyja nélkül...

GGyyeerreekkeekk,, aannyyuukkáákk zzeennééjjee

Nos, ezzel a témával most megfogtak! :) Egyik ötletem, hogy hallgassatok olyan
zenét, amit anyukátok szeret.

De azért van sok anyukákról szóló zeneszám. Talán hallgass meg egyet-kettőt a
kínálatból:

- Szandi – Anya
- Dancs Annamari – Édesanyám
- Emberek – Mama
- Csézy – Mama
- Cserháti Zsuzsa – Édes kisfiam
- Koncz Zsuzsa – Mama kérlek

AAnnyyuu kköönnyyvvee

Nekem nagyon tetszett a Nógrádi Gábor: AAzz aannyyuu éénn vvaaggyyookk
című könyv. Érdemes elolvasni. Nevettető, figyelemfelkeltő és

érdekes az olvasása.
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RReejjttvvéénnyy -- vviicccc
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Anyák napján az a feladat az iskolában, hogy a gyerekek mondjanak egy történetet,
amiben szerepel, hogy "anya csak egy van!"
Pistike jelentkezik, mondja hogy a múltkor költöztek, amikor baleset érte, ráborult a
szekrény, de anyukája kiszabadította alóla, és egy hétig ápolta. Ez azért
történhetett így, mert "anya csak egy van!"
- Nagyon jó, Pistike! - mondja a tanítónéni. - Leülhetsz!
Ekkor Juliska is jelentkezik.
A múltkor csónakázás közben beleestem a tóba. Anyukám - függetlenül attól, hogy
nem tud úszni - utánam vetette magát és kimentett. Ez is mutatja hogy "anya csak
egy van!"
- Nagyszerű Juliska!
Erre már a Sanyika is nagyon jelentkezik.
- A múltkor az anyukám beküldött a spájzba és azt kérdezte hogy mennyi
szilvalekvárunk van. Mire én mondtam, hogy "anya, csak egy van!"
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SSuuddookkuu

A 9x9-es tábla összes
sorába és oszlopába írd

be a számokat 1-9-ig
úgy, hogy minden szám

csak egyszer
szerepelhet soronként
vagy oszloponként. A

nagy négyzetrács
további 3x3-as

négyzeteiben is csak
egyszer szerepelhet

egy szám.




