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Sportsikerek

Iskolánk tanulói 2015. február 25-én, szerdán, terematlétikai versenyen
vettek részt a Miskolc Városi Sportcsarnokban. A kisebb korosztályban Szabó
Csenge, Balog Dorina, Kovács Dorina, Mészáros Zita, Tóbiás Balázs, Lázi Erik,
Dallos Márk és Csótai Benedek képviselte a Diósgyőri Nagy Lajos Király
Általános Iskolát. A viadal
rangját jól mutatja, hogy a
városból 14 iskola, közel 300
versenyzője küzdött a
helyezésekért. Nem kezdték jól a
versenyt a gyerekek, hiszen a
szlalom váltó során csak a 6. helyet
szereztük meg. Ezt követően,
azonban fokozatosan javult az
atlétáink teljesítménye, a
szivacsgerely és medicinlabda dobás
gyakorlatokban a legjobbak között voltak, csakúgy, mint a helyből távolugrás
és az ide-oda szökdelés feladatokban, amit meg is nyertek. A
megmérettetésen csapatunk végül az előkelő 4. helyezést szerezte meg. A

nagyobb korcsoportban a középmezőnyben végeztek a gyerekek. A csapat
tagjai: Lazányi Zsófia, Törös Nikoletta, Bitó Vanda, Képes Petra. Szabó

Zsombor, Kőrösi Márk, Kozák Leonárd és Lázi Oszkár.

Minden gyermek elismerést érdemel a kiváló teljesítményéért,
melyhez ezúton is gratulálunk!

Mindennapos tesi nálunk

Február 26-án, csütörtökön a Mentoráló Intézmény
pályázat keretein belül megtartottuk negyedik
bemutató óránkat, melynek témája táncos
alaplépések és zenés ritmusgyakorlatok volt.
Az elméleti előadást és a gyakorlati bemutatót Regősné Korondi Csilla
testnevelő tanár vezette. A bemutató órán közreműködött a 6.a osztály lány
csapata.
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Ismét két tanulónk az országos döntőben!

November hónapban rendeztük meg a Sajátos
Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács
és a Tehetségműhely Közhasznú Alapítvány
országos szépen író versenyének iskolai
fordulóját.

A Magyarországon működő közoktatási
intézmények és határon túli, magyar nyelvű
oktatásban részesülő sajátos nevelési igényű (SNI) és beilleszkedési, tanulási,
magatartási (BTMN) nehézségekkel küzdő gyermekek számára szerveződik a
megmérettetés. A verseny célja a kézírás fontosságára való figyelemfelhívás,

a sajátos nevelési igényű gyermekek pozitív megerősítése.
A kategóriák első három helyezettje, tíz diákunk képviselte
iskolánkat a megyei versenyen, amelyet Hejőkeresztúrban
rendeztek meg február 23-án.
Az elmúlt évhez hasonlóan, ismét nagy sikert értek el
tanítványaink. Öt diákunk ért elhelyezést. Közülük ketten,
Tóth Benjámin 3.b osztályos tanuló III. helyezést elérve,
Lakatos Alexandra 6.a osztályos diákunk II. lett, így
bejutottak az országos döntőbe.

Iskolánk tanulói a Logo Országos
Számítástechnikai Tanulmányi Versenyen

Iskolánk tanulói egy országos válogató versenyen elért
eredményük alapján részt vehettek a Logo Országos

Számítástechnikai
Tanulmányi
Verseny regionális
fordulóján,
Sárospatakon.
Az eredményekre még várnunk kell.

Ügyes kis versenyzőink:
Kiss Pálma (3.a)
Lazányi Zsófia (3.a)
Szabó Zsombor (3.a)
Tóbiás Balázs (3.a)
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Nemzetközi nőnap

Hamarosan itt a nőnap. Tudtátok-e, hogy mit is ünneplünk
ilyenkor? 1917 óta minden év március 8-án tartják a nők iránti
tisztelet és megbecsülés jeléül a nemzetközi nőnapot.

Gondoltátok volna, hogy egészen a XX. Századig az volt az
általános elképzelés, hogy a nőknek otthon van a helye? Hogy a
nőknek nincs szavazati joguk?
1899-től kezdődően hirdették a nők jogát a munkához és az
ország eseményeiben való részvételhez.

Nőnap alkalmából a fiúk és férfiak virággal, apró ajándékokkal kedveskednek a
lányoknak, nőknek, amihez a következő oldalon találsz is egy ajándékötletet.
Fiúk, remélem nem feledkeztek el a lányokról!?
Szűcs Dominik 5. a

A tavasz első virága
Nincs is szebb látvány február végén, amikor a hótakaró
alól kibújnak az első hófehér illatos hóvirágok, amelyek
már a tavasz közeledtét jelzik számunkra. Ha önnek még
nincs hóvirág a kertjében, de szeretne egy tavaszi
hófehér virágszőnyeget, most ültesse el a hóvirág
hagymákat. A hóvirág virágzása egyet jelent hazánkban a
tavasz kezdetével, bár gyakran még hótakaró borítja
kertünket, de már ott tündökölnek a fehér kis apró
virágok. Vadon is megtalálható hazánkban a hóvirág, ám
az elmúlt években védett növénynek lett nyilvánítva, így
szedése tilos, és komoly pénzbüntetést von maga után.
De kertünkbe továbbra is termeszthetünk saját

hóvirágot. Virágzása tél végétől a tavasz közepéig tart, fajtától függően és
persze az időjárás is befolyásolja a virágzás időszakát.
Fejjel Dávid 7. a
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Nőnapi ajándékötletek

A saját kézzel készített ajándékokban mindig benne van a törődés, a
kreativitás és az idő, amit az elkészítésével töltünk. Ezért most mutatok
nektek pár ajándékot, aminek elkészítésével meglephetitek anyukátokat,
nagymamátokat illetve a családotok nőtagjait, a barátnőtöket vagy a lányokat
az osztályból.

Teásdobozból ajándékdoboz

Ez a csodaszép ajándékdoboz üres teásdobozból készült, ti is nagyon könnyen
elkészíthetitek. Különféle mintákat vágjatok ki kartonból és kedvetek szerint
ragasszátok a teásdobozra. A minták sora végtelen, csak a fantáziátok
szabhat határt. Ha mintát már felragasztottátok következhet a festés. Én az
akril festéket javaslom, mert sokféle színben kapható és vízállóra szárad,
ezáltal tartósabb. A dobozt megtölthetitek sütivel, bonbonnal vagy akár
cukorkákkal. Igazán szép ajándék.

Jó munkát!
Pollák Tamás 5. a
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A tankok

A harckocsi (köznapi nevén tank vagy
páncélos) nagy tűzerejű fegyverekkel,
körbeforgatható lövegtoronnyal ellátott,
erősen páncélozott, mozgékony, döntő
többségében lánctalpas harcjármű.

A tank elnevezés eredete a TANK kódszó,
amely a harckocsi fedőneve volt az I. világháborúban, az angol watertank,
azaz „víztartály” szó rövidítése. A nyugati (angol nyelvű) terminológiában
használt Main Battle Tank (MBT) megnevezés az általános, harckocsi célra
kifejlesztett páncélozott eszközöket jelenti.

A harckocsi komplex fegyverrendszer, a közvetlen harci érintkezés
feltételeinek megfelelően kifejlesztett páncélozott harcjármű. A „tank” a
tűzerő, a páncélvédettség és a mozgékonyság megfelelő kombinációja. A
tűzerő a harckocsin elhelyezett fegyverzetet, legtöbbször a harckocsilöveget
és a kiegészítő fegyverzetet jelenti. A páncélzat a személyzetet, a motort és
a lőszereket védi, a páncélvédettség függ a páncél vastagságától, anyagától,
illesztésének módjától és nem utolsó sorban a páncéllemezek dőlésszögétől is.
A mozgékonyság legfőbb jellemzői a sebesség, a terepjáró képesség és a
hatótávolság. A mozgékonyságot sok minden befolyásolja: a motor típusa és
teljesítménye, a futómű felfüggesztése és elrendezése, a lánctalp szélessége,
az erőátviteli rendszer, a páncélzat vastagsága, azaz a jármű össztömege.

A harckocsi tervezők álma egy olyan harcjármű létrehozása, mely egyesíti a
három alapelvet: a jó páncélvédettséget, a tűzerőt és a nagy mozgékonyságot.
A harckocsi konstrukcióját az első világháború harcászati elvárásai hívták

életre, tervezését 1915-ben
kezdte meg Sir William Tritton és
Walter Gordon Wilson. A II.
Világháborúban még nagyobb
mennyiségben és minőségben volt
jelen. Napjainkban a technikailag
korszerűbb hadviselés miatt már
nem olyan döntő a szerepe a
harckocsiknak.

Csányi Bence 7. a
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Sulicsalogató

Csütörtökön (március 5.) ovisok
látogattak hozzánk délután, hogy
felvételizzenek iskolánkba.

Az alsó tagozatos tanulók egy
része aranyos kis műsorral
készült a fogadásukra. Miután az
énekkar elénekelt néhány vidám
dalocskát, a német és angol
bemutatók következtek.
A műsort követően a leendő
elsősök a tanárnénik vezetésével
felvonultak az egyik
osztályterembe, ahol megkapták
az első iskolás feladataikat. Egy

6 oldalból álló feladatsort fellett
nekik megoldani. Ezután
következhetett a testifelmérés.
Volt kislabdadobás, futás,
labdapattogtatás és sok más, amivel
felmérhették a testnevelés tanárok
a kicsik képességeit.

A sok megmérettetés és izgalom
után zsákbamacskával és egy
lufinyuszival gazdagodva
távozhattak az ovisok.

Remélhetőleg sok kis elsőssel bővül
iskolánk ősztől!
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Találós kérdések

1. Két szomszéd lakik egymás mellett, mindenkit látnak, csak egymást nem
láthatják. Mi az?

2. Hány feje van az embernek? Jól gondold meg mielőtt válaszolsz!

3. Szádba teszed, mégsem eszed. Nos, mi az?

4. Se oldala, se feneke, mégis megáll a víz benne.

5. Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek.

6. Se hárfája, se gitárja, mégis szól a muzsikája.

7. Kis koromban nyersen esznek, ízét adom a levesnek. Barátom a
petrezselyem, egy csomóba kötik velem.

8. Mit vesz az ember legtöbbet a piacon?

A válaszokat írd az alábbi játékszelvényre és írd rá a neved is, majd vágd le
és dobd be a portán lévő gyűjtődobozba.
A jól válaszolók között kisebb ajándékokat sorsolunk ki.

Fejjel Dávid gyűjtése

Leadási határidő: 2015. március 31.

Nevem:

Válaszok:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.




