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KKöözzeelleegg aa fféélléévv......

A téli szünet végeztével visszatértünk iskolánk falai
közé. Hamar rá kell ébrednünk, hogy nyakunkon a félév
vége, a dolgozatok. Sok témazárón már túl is vagyunk
talán. Ha esetleg valamiből jobb jegyet szeretnél, még
most van lehetőséged megpróbálni javítani. Mindenképp
érdemes átgondolni, hogy milből kell felelned a jobb
jegyért, és mit tehetnél, hogy megkapd a jobb jegyet.

Tanácsolnám, hogy:

- mindenképpen beszélj a tanároddal, hogy mit jtegyél avítani szeretnél
- tanulmányozd át az adott tantárgy anyagát szeptembertől kezdve.

Nem árt tudni, mit kérdezhetnek. :)
- ha nehéznek találod a tananyagot, megkérheted egyik osztálytársadat,

hogy segítsen a megértésben. Ha megbeszélitek a tanulnivalót, jobban a
fejedben marad, aminek kell.

Ha már nem tudsz mit tenni, akkor se add fel!!
Még nem jött el az év vége!! A tanárok értékelik az igyekezetet. A második
félévben igyekezz jobban egy kicsit.
Például:

- vállalj plussz feladatokat, ha lehet
- próbálj óráról órára tanulni, vagy legalább elolvasni esténként az aznap

tanultakat.
- és persze ne feledkezz meg a házi feladatokról sem!
- ha pedig még komolyabban szeretnéd venni a tanulást, nézz utána egy-

egy iskolai tananyag érdekességeinek. Az Internet
nem csak játékra használható! Ki tudja mikre
bukkanhatsz!

SSookk ssiikkeerrtt ééss kkiittaarrttáásstt!!

MMeennnnii ffoogg nneekkeedd iiss!!!!!!
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ÚÚjjaabbbb ffaallffeessttéésssseell ggaazzddaaggooddttuunnkk

Biztosan mindenki látta már a iskolánk legújabb falfestését a fizikatermmel
szemközti falon. A többi festéshez hasonlóan, ezt a gyönyörűséget is
Mannheim Viktória keze munkájának köszönhetjük. Az Ecsetre fel a
Gyermekekért alapítvány vállalta iskolánk falának szépítését nagy örömünkre.
Az őzikés alkotás máris talán a legkdveltebb munkájuk lett tanulóink körében.
Az alsós tanulók jártukban-keltükben gyakran megsimogatják új patás
állatkánkat.

Mannheim Viktória elindított egy önkéntes kampányt, ami a miskolci óvodák,
iskolák és bölcsődék falainak kifestésére irányul. 2013 óta országosan is
elterjedt a kampány.

"A költségeket én állom. Ez az én ajándékom a gyermekek számára” – mondta.

Viktória jelenleg a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának
egyetemi docense. Párja agrármérnök, két kisgyermekük van, akik 6 és 11
évesek.

" 10 éves Kisfiam rendszeresen bekísér a Velkey László Gyermek Egészségügyi
Központ Gyermek Rehabilitációs Osztályára. Amikor meglátogatom a
gyermekeket, mindig velem tart. Mind a szakmai, mind magánéletemben arra
törekszem, hogy a mai „felfordult világban” terjedjen az egymás közötti
megértés és szeretet. Ma már az önzetlen cselekedet nagyon sok helyen

csodának számít. Hiszem és vallom azt,
hogy amit cselekszem, az igaz és a
gyermekek életkörülményeinek
javítását, illetve mindennapjaik
megszépítését szolgálja." - mesélte Viki.



ÚÚjjddoonnssáágg nnáálluunnkk

ÖÖkkooiisskkoollaa lleettttüünnkk

Iskolánk nemrég elnyerte az Ökoiskola
címet, mert az iskolák munkájának
legmagasabb szintű állami elismerése.
Az "öko" szócska arra utal, hogy az
iskola a tevékenységét olyan módon
végzi, hogy közben a lehető legjobbal
próbálja tiszteletben tartani az élővilág
érdekeit.

Ezt azok az iskolák kapják meg, ahol minden nap foglalkoznak a
környezettudatossággal, a környezeti- és egészségneveléssel. Az elismerés
jeleként kaptunk egy oklevelet is.

Ez az egész azt jelenti, hogy iskolánk nagyobb eséllyel vehet részt
pályázatokon. Megszépülhet iskolánk környezete - ez már el is kezdődött.

Noémi néni sokat dolgozott ezért az eredményért. Különböző dolgozatokat,
okmányokat, munkatervet kellett elkészítenie és beadni. Összegyűjtötte a
különböző környezetvédelemmel, egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos
dokumentumokat.

Hogyan vehetünk részt ebben mi, diákok is?
- Menjünk el a tanáraink által szervezett rendezvényekre:
sportnap, versenyek, játékok, kirándulások. Minden hónap
egyik szombatján egy nagyobb túrán is részt vehetünk,
amire Csillanéninél, vagy Bodó Judit tanárnéninél lehet
jelentkezni.
- Továbbra is gyűjtsük szelektíven a hulladékot, vegyünk
részt a papírgyűjtésen, flakongyűjtésen. Az elemeket is
gyűjti néhány osztály.
- A folyosókon és a mosdókban ne hagyjuk égve a lámpákat
feleslegesen, és a csapokat is zárjuk el jól kézmosás után!
Akkor is, ha nem mi nyitottuk meg!!!
- Ügyeljünk környezetünk tisztaságára! A mosdókban is figyeljünk, hogy ne
vizezzünk mindent össze és húzzuk le magunk után a wc-t! Tartsunk rendet a
saját dolgaink között a termekben és a szekrényekben is!
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BBaarrkkááccssoolljjuunnkk eeggyyüütttt

CCeerruuzzaattaarrttóó

Ezt a hasznos tárgyat nagyon könnyű elkészíteni. Bárki
hozzáláthat. Az eredmény garantált!

Hogyan készítsük el otthon üres dobozokból és papírokból?
Szükséges eszközök:

1 db cipősdoboz
3 db teásdoboz
4 db papírguriga
maradék csomagolópapír
olló, ragasztó

A cipősdobozt kívülről
bevonjuk a maradék
csomagolópapírral.
Ragasztóval rögzítjük. A
kisebb dobozok oldalát
kivágjuk, ha szükséges,
oldalait ragasztószalaggal
átragasztjuk, hogy ne
nyíljanak szét, majd ezeket is
bevonjuk csomagolópapírral.

Végül beletesszük a
cipősdobozba a kisebb
dobozokat és a gurigákat
és metöltjük ceruzákkal,
filctollakkal...

Készítette: Pollák Tamás
(5.a)
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6 SULI21 DIÁKLAP

VVeerrss

LLuukkááccss EEsszztteerr ((66..aa)):

FFéélléévv

Január van,kezdődik az új év,
az iskolában közeleg a félév.

Óriási hajtás, sok-sok témazáró,
de még mindig messze van az évzáró.

Haza kell menni és sokat tanulni,
senki sem akar félévkor megbukni!

Otthon leülni és törit tanulni,
az irodalmat is kívűlről kell fújni!

Elmegy hamar meglásd az új félév,
aztán nyári szünet, s kezdődik egy új év.

Óriási hajtás, sok-sok témazáró,
meglásd, pár hét és itt van az évzáró!
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KKiitteekkiinnttééss ffeebbrruuáárrrraa

FFaarrssaannggii jjeellmmeezzööttlleetteekk

Közeleg a farsang. Érdemes időben elgondolkozni azon, hogy mivé is
szeretnénk átváltozni néhány óra erejéig.

Íme néhány ötlet:

Az első egy nagyon gyorsan és
könnyen elkészíthető jelmez.
Viselője szabadon mozoghat,
bulizhat, mégis jelmezben van. A
kiegészítőket tetszés szerint
készítheted el.

Második ötletünk ez a teásfilter. Akár páros
jelmezként is működhet, ha a másik gyerek
teáscsészének öltözik. Mindenesetre a filter
elkészítése nem igényel különösebb varrónői
tudást.

A harmadik öteletünk pedig
az amerikai szabadságszobor.
Vagy akár alalapul lehet venni
a magyar szabdságszobrot is.
Ez a jelmez sem igényel
különösebben sok munkát.

Egy hosszú ruhára lesz szükséged, amit kicsit meg kell
formálni, itt-ott behúzni, bevarrni. Kartonból
elkészítheted a fejrevalót és a fákját is, bár ehhez
azért már kell egy kis ügyesség, és valószínűleg felnőtt
segítségre is szükséged lesz. Kell még egy pár szandál és
egy vastag könyv is.

Ha megtetszett valamelyik, ess neki minél hamarabb,
mert hamar eljön a FARSANG!
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