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VVeerrsseennyyeerreeddmméénnyyeekk

A 2013/14-es tanév nagyon sok szép eredményt hozott iskolánknak. Felsorolni
szinte lehetetlen. Az iskolánk honlapján mindent megtaláltok visszamenőleg.

Országos levelezős matek-totó verseny

Bodzási Vikink ismét az országos levelezős matematika tanulmányi versenyen
„ezüst fokozatot” ért el. Szorgos munkájával iskolánk hírnevét erősítette, így a
sport mellett akár matekból is bajnok lehet a
következő tanévben.

Angol sikerek

Répási Tamás az idei tanévben számos angol nyelvi versenyen vett részt. Kiváló
eredménynek könyvelhető el, hogy egy kivétellel mindenhonnan az 1. helyezéssel
tért haza.
Eredményei:
Városi szövegértési verseny angol nyelvből : 1. helyezés
Városi szövegértési verseny angol nyelvből : 1. helyezés
Megyei szövegértési verseny angol nyelvből : 1. helyezés
Diósgyőri Gimnázium angol nyelvi tehetségkutató verseny : 3. helyezés, amellyel
felvételi nélkül bejutott a gimnázium 6 évfolyamos emelt szintű angol tagozatos
osztályába.
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KKiikk bbaallllaaggnnaakk iiddéénn??

Lassan idén is elérkezik a diákok által nagyon várt utolsó tanítási nap. A vakációt
mindenki nagyon várja már, de vannak olyan tanulók, akik számára ez az időszak még

izgalmasabb, hiszen életük egyik nagy lépése vár rájuk. Elballagnak iskulánkból,
máshol folytatják az életüket, és hozzánk már csak látogatóba jönnek majd.

De nem csak a 8. osztályosokra vár nagy változás. Van közöttünk pár tanuló, akik 6.
osztályból ballganak el középiskolába. Tőlük is búcsúzunk!

6/a.: Mellik Noémi
Kiss Adrián
Novák Levente
Répási Tamás

8/a.: Balogh Adrienn
Balogh Erik Sándor
Balogh Petra
Balogh Tibor
Békési Flórián
Búza Csenge
Fejes Zoltán
Galamb Vivien
Halász Vanessza
Juhász Máté Hunor
Mészáros Kinga
Nagy Ákos Csaba
Nagy Márkó
Rendes Eliza Ilona
Seres Bettina
Szabó Katalin Eszter
Szmolyák Ármin
Talján Ákos
Tatár Péter Patrik
Várszegi Alex

8/c.: Antal Kristóf
Balya Tünde
Bohnicsek Szabolcs
Földek Beáta
Kovács Krisztián
Krajpos Máté
Lakatos Zoltán
Orosz Levente Márk
Pásztor Lajos Tamás
Szabó Sándor Gergő
Tóth Szilveszter Csanád
Turi Tibor Patrik



VVAAKKÁÁCCIIÓÓ

Mindenki várja már a vakációt, és számolja a napokat, hogy mennyi idő van még
hátra a tanítás végéig. Biztosan sokan ismeritek azt a szokást, hogy a nyári szünet
közeledtével a VAKÁCIÓ! feliratot visszafelé haladva, színes alakzatokkal rajzolják
fel a táblára. A tanév utolsó napjára készül el a teljes felirat: VAKÁCIÓ!
Lentebb láthattok néhány példát arra, hogyan díszíthetitek a táblát a várva várt
napra:
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TTaannááccssookk aa nnyyáárrrraa

Ahogy jön a suli vége, - már tudjuk – hogy lassan eljön a nyaralás ideje.
Az igaz, hogy a nyár arról szól, hogy felszabaduljunk, de ezen
ne azt értsétek, hogy a legőrültebb dolgokat csinálva
engeditek ki magatokból a suli miatt felhalmozódott gőzt! A
nyaralás arról szól, hogy élvezd a napsütést, és a barátokkal,
családdal töltsd az időt! Ha összeültök a családdal, hogy
megbeszéljétek hova menjetek nyaralni akkor légy kreatív!
Nézz utána a prospektusokban, vagy az interneten. Olyan
helyet keress, melyek kedvet adnak a nyaraláshoz és a
családnak is tetszik. A barátokkal viszont bármikor
elmehettek a strandra, vagy moziba, vagy épp egyéb kirándulós programra. Forró
nyári délután akár a családdal is elmehettek kirándulni, ha ismeritek az erdőt. Jól

fog esni a kellemes hűvös erdei levegő.
Ugye abban mind egyetértünk, hogy a 40 fokos melegre mindig a
legvékonyabb és a legrövidebb ruhára van szükségünk. De mi van
akkor, ha egy nem várt zivatar csap le ránk?!
Szerencsés esetben a szél erősségéből, a
felhőkből sejthetjük, hogy esni fog az eső.
Esetleg nem árt, ha megnézzük az időjárás
jelentést, hogy tudjuk, milyen időre

számíthatunk. Váratlan lehülés és eső esetében jó, ha van
nálunk egy pulóver és egy esőkabát. Jó, ha kullancs elleni
szert is visztek magatokkal!
Ha strandolni, napozni vagy kirándulni indultok, ajánlatos
bekenni magatokat magas faktorszámú naptejjel, amely
védelmet nyújt a káros UV sugárzás ellen.
Ha már strandolásnál tartunk, azt vegyük FIGYELEMBE, hogy egy strandon vagy egy
tóban - ha nem tudsz úszni vagy a tónál nem tudod, hogy hol milyen mélységű a víz -,
akkor maradj a megszokott biztonságos helyen a part szélén, vagy a kis
medencében. Ha a család úgy dönt, hogy tengerpartra fogtok menni, akkor arra kell
figyelni, hogy a tengerbe könnyebb befelé úszni, mint kifelé, mert az áramlat befelé
fog sodorni. Ezért egyedül ne merészkedj túl messze a parttól!
És még egy nagyon-nagyon fontos dolog! Felhevült testtel soha, de soha ne ugorj be
a vízbe, mert begörcsölhetnek az izmaid és szívleállást is okozhat a hirtelen
hőmérsékletváltozás. Mielőtt vízbe mennél hűtsd le a tested kicsit!

KELLEMES NYARALÁST, JÓ VAKÁCIÓT MINDENKINEK!
JÖVŐRE TALÁLKOZUNK!
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NNyyáárrii ppaappuuccssttuunniinngg

Miért költenél vagyonokat évről évre az épp aktuális trendeknek megfelelő, divatos
papucsokra, nyári cipellőkre? Egy kis kreativitással magad is készíthetsz igazán
egyedi és stílusos lábbelit, méghozzá otthon is hozzáférhető anyagokból,
maradékokból, gyöngyszemekből stb.

Évek óta nem megy ki a divatból a flip-flop, más néven vietnami, tanga vagy
lábujjközös papucs. Valóban kényelmes és könnyű viselet, én is nagy rajongója vagyok,
számos darabot felhalmoztam már az évek során. Egy teljesen puritán, 1000 Ft-os
strandpapucsból is varázsolhattok elegáns, nőcis darabot, méghozzá néhány igen
egyszerű lépésben. (lásd a lenti képsort). Szép teklagyöngyök, ragasztópisztoly és
keskeny szalag szükséges hozzá.

Részletes magyar leírást is találtok hozzá az Instant Life oldalán.

Nyár van, nyár!

Íme egy jó ötlet, ami jó pár percig lefoglalhat, akár egyedül, akár többen vagytok!
Az ötletet a Housing a forest oldalon találtam.
A játék hasonló a szappanbuborék fújáshoz, csak nem szappanbuborék, hanem
buborékkígyó lesz a végeredmény. Könnyen, minden háztartásban megtalálható
alapanyagokból elkészíthető!

Kell hozzá egy fél literes műanyag flakon, egy régi zokni, cellux, vagy befőttes gumi,
egy kis víz és mosogatószer. Elkészítése: Vágjuk le a műanyag flakon végét, majd
húzzuk a végére a zoknit, s rögzítsük celluxszal, vagy
befőttes gumival. Csepegtessünk az üvegbe
mosogatószert, s egy kis vízzel finoman keverjük
össze. Majd kezdődhet is a játék, fújjunk az üvegbe, s
gyönyörködjünk a buborékkígyónkban!

+ 1 ötlet: ha a keverékbe 1-2 csepp ételszínezéket is
csepegtetünk, színes kígyóink is lehetnek!
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LLuukkááccss EEsszztteerr ((55..aa)):: VVaakkáácciióó

Végre itt a nyár
Mire mindenki vár

Strandolás, nyaralás
Semmi tanulás
Végre vakáció

Jajj, de jó!

Nyáron ráérünk kicsit kreatívoskodni, esetleg örömet okozni aranyos
szendvicsekkel kistestvérünknek, barátainknak, vagy akár magunknak is. Az otthon
felelhető alapanyagokból magad is kitalálhatsz hasonló ötleteket.

A legjobban használható alapanyagok: tojás, sonka, szalámi, virsli, petrezselyem,
sajt, szőlő, olivabogyó, szegfűszeg, répa, kockakenyér...
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NNeemmzzeettkköözzii ééllmméénnyyeekk

Emlékeztek??

Május 14-én érkeztek hozzánk látogatóba Gdanskból, egy lengyel zenei általános- és
középiskola tanulói és tanárai.
Iskolánk tanulói látták őket vendégül. 9 családnál laktak.
Megismerkedtek városunk nevezetességeivel.

A lengyel gyerekek Lengyelországban több zenei versenyen I. helyezést értek el
együttesükkel. Iskolánkban több órás fergeteges koncertet adtak, amely nagyon
színvonalas volt. Tanáraink és diákjaink körében egyaránt sikert arattak.Így nem is
csoda, hogy hazájukban Ők a legjobbak.
Élményekkel gazdagodva indultak haza! Találkozunk Gdanskban! - mondták.

Néhány vélemény a lengyel együttes koncertje után:
Diák 1: Nagyon jól énekeltek, lehetett autógrammot kérni és fotózni. Mindenki jól
érezte magát és fel lehetett állni a padra. Volt egy dobos fiú, aki nagyon jól dobolt
és helyes is volt. A kisgyerekek táncoltak és ugráltak. Mikor vége volt a zenének
ordítoztak és tapsoltak. Még a tanárnők is jól érezték magukat.

Diák 2: Uhhh. Nagyon jó volt velük. Annyira jól zenélnek. A dobos Mark nagyon
helyes. Imádom őket. Tanyat megöleltem. Pati annyira szép. :) Nagyon jól énekelnek!
Szuper volt velük lenni, mert nagyon kedvesek. Mindenkitől van aláírásom és egy
csomó fényképem. Nagyon jó lenne, ha többször jönnének ide a suliba. Kár, hogy már
elmentek!
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NNyyáárrii ffiillmmvveettííttééss

Nyáron, ha jó az idő, inkább töltsetek minél több
időt a szabadban! Rossz idő esetére ajánlok néhány
filmet, amelyek érdemesek arra, hogy megnézd
azokat.
Ha épp egy jó vígjátékra van kedved nézd meg a
Másnaposok 1, 2-őt, vagy a Nicsak, ki beszél összes
részét.
Ha épp a barátnőddel ülnél össze egy filmvetítésre
akkor valami csajos filmet válasszatok, mint pl.: a Doktor Szöszi 1-2-őt.
Pattogtassatok egy kis popcornt, igyatok egy jeges teát, vagy egy limonádét és

ZZeennee mmoozzggáásshhoozz

Ki állítja azt, hogy zenét pl.: futáshoz nem lehet alkalmazni?! Nos, éppen
ellenkezőleg. Ha zenét hallgatsz mozgás közben, akkor ne vad rockzene l legyen,

hanem valami pörgős, ritmusos zene.

Pl.: a One Republic , vagy Pitbull-nak, vagy akár Britney
Spears- nek is vannak olyan számai, amelyek jók

lehetnek egy reggeli futáshoz, mint például az " I wanna
go!".

NNyyáárroonn kköönnyyvveett??

Mindannyian tudjuk, hogy a legtöbben úgy gondoljátok, hogy
nyáron elég csak a kötelező olvasmányt elolvasni. Csak annyi a
probléma, hogy az olvasás nem csak ismereteidet gyarapítja, nem
csak szórakoztat, hanem a fantáziádat is fejleszti. Nyárra ezek
a könyvek jó olvasmányok lehetnek a saját szórakozásodra: A
repülő osztály, vagy Az anyu én vagyok.
Lányoknak külön ajánlom: a Szent Johanna gimi-t, vagy Egy iker

pár titkos naplóját.
Ha épp nem kedvedre valók ezek a könyvek, akkor a könyvtárban bármikor
találhatsz olyan könyveket, melyek elnyerik az érdeklődésed, viszont a kötelező
olvasmányokról se feledkezzünk meg!
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RReejjttvvéénnyy -- vviicccc
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- Móricka, mondd, mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
- Télen medve, nyáron tanár.
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RReejjttvvéénnyy

1.: A 2.-os kötelező
olvasmány

2.: Üveg "ajtó"

3.: Urlakodó más néven

4.: Kertészeti eszköz

5.: Gyerekek kedvenc
édessége

6.: A fiúk egyik
kedvenc felső ruházata

7.: Az időszámítás 2.
koraszaka




