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AA mmaaggyyaarr kkööllttéésszzeett nnaappjjaa

József Attila emlékére

A költészet napját április 11-én ünnepeljük Magyarországon József
Attila emlékére, aki 1905-ben, ezen a napon, Budapesten látta meg a
napvilágot.

Hazánkban 1964. óta ünnepeljük a költészet napját. Ebből az alkalomból
minden évben irodalmi
előadóestekkel,
könyvbemutatókkal,
iró-olvasó
találkozókkal
tisztelgünk a tragikus
sorsú poéta emléke és
a magyar líra előtt.
"Mikor meghalt, nem
volt semmije." És ma -
költők tudják csak
igazán! – egész világ a
birtoka: fűszálak és
csillagok, sőt a szótár
egyes szavai is.

1998-ban a költészet napját tizennégy költő úgy ünnepelte, hogy
közösen írtak egy szonettkoszorút, mely 14 szonettből áll.

Noha a költészet napját József Attila születéséhez kötjük, április 11-én
született Márai Sándor is, 1900-ban.

Készítette: Fejjel Dávid 7/a

AAMMIITT SSZZIIVVEEDDBBEE RREEJJTTEESSZZ
(részlet)

"Amit szivedbe rejtesz,
szemednek tárd ki azt;
amit szemeddel sejtesz,
sziveddel várd ki azt."

2 SSuullii--HHaarrssoonnaa

KKuullttúúrraa



AAkkttuuaalliittáássookk

II. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - 2015. ÁPRILIS 3

ÚÚjj iiggaazzggaattóóhheellyyeetttteess iisskkoolláánnkkbbaann

Mint azt már néhányan tudjátok, iskolánkba új
igazgató helyettest neveztek ki, miután Enikő néni
nyugdíjba vonult. Ezúton is szeretnénk neki
kellemes pihenést kívánni!
Új igazgatóhelyettesünket, Tóth Anna Máriát
kérdeztük egyik szünetben:

Milyen tantárgyakat tanít most nálunk?
Jelenleg matematikát tanítok a 8.b osztályban.
Hol és mit tanított ezelőtt?
Alsózsolcán tanítottam matematikát felső tagozotosoknak, előtte pedig
Perecesen matematikát és technikát. Akkorban ezt a tantárgyat úgy hívták,
hogy gyakorlati ismeretek.
Hogyan került iskolánkba?
A Pedagógiai Intézettől helyeztek át ide.
Hogyan fogadta az áthelyezést?
Örültem neki, hogy megint közvetlenül dolgozhatok gyerekekkel.
Mindenki nagyon kedvesen fogadott. Jó itt lenni.



AA hhóónnaapp ""sszzttáárrjjaa""

AA FFöölldd nnaappjjaa

2015 az évfordulók éve. Idén ünnepli 25. évfordulóját a magyarországi
Föld napja mozgalom. Ez a 45. évfordulója a Föld napja világmozgalomnak.
Sokat tettünk, de nem eleget! Ezért is volt 2014 az eddigi legmelegebb év a
Földön.

2015 a talaj és a fény nemzetközi éve. Egyik nélkül sem élhetünk! Talaj
és fény nélkül nincs élelmünk! Több növényt, kevesebb haszonállatot! Legyen
újra húsmentes a Föld napja! Rád is számítunk! Ha félmillióan csatlakozunk,
akkor egyetlen nap alatt 2 tonnával kevesebb szén-dioxid kerül a légkörbe.
Csatlakozz a mozgalomhoz, de ne csak erre a hétre! Minden nap tégy az
éghajlatváltozás ellen!

Mit tehetsz? Sokat! Zöldítsd környezetedet, ültess fát, termelj
haszonnövényeket, komposztálj, szigetelj, tömegközlekedési eszközzel
közlekedj, ne autóval! Ne vásárolj előre csomagolt élelmiszert, válts
környezetbarát szerekre, félkész, készétel helyett egyél friss hazait, egyél
kevesebb állati ételt! Mindez ajándék a környezetnek és az egészségnek.

A Föld napja mára a legnagyobb környezeti megmozdulássá vált
Magyarországon. Cselekvő ünnep, amely mindnyájunk jövőjéről szól!

CCsseelleekkeeddjj TTee iiss,, tteeggyyééll aa FFööllddüünnkkéérrtt!!

Fejjel Dávid 7. a
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BBaarrkkááccssoolljjuunnkk eeggyyüütttt

FFöölldd nnaappii bbaarrkkááccssööttlleetteekk

A Föld megmentésében sokat segíthet az újrahasznosítás is.
Mivel a műanyag a természetben nem bomlik fel, így érdemes más
módon hasznosítani egy-egy tárgyat.

Például:fogjunk 1db jól kitisztitott üres mosószeres flakont
és vágjuk be a felénél de ne teljesen csak félig (ehez felnőtt
segítséget kérjetek) és rakjatok bele ceruzát. vagy készítsetek
cserepet ugyenilyen flakonból.vagy csak a kupakot lyukasszátok ki
és rakjatok bele vizet és máris kész 1 locsoló kanna.

Fejjel Dávid 7. a
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6 SULI21 DIÁKLAP

TTii íírrttááttookk
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NNaaggyy LLaajjooss KKiirráállyy hheettee

A reggeli zsibvásár után a mi osztályunk, (a
7.a) a sorversenyen kezdett. Ott nagyon
sok vicces feladat volt.Fa lovakkal kellett
futni. Néha még verseny közben a ló feje is
leesett. A második állomáson íjászkodtunk.
Mindenki többször lőhetett. Néha, amikor
még a célt is eltaláltuk, nagy üdvrivalgás
volt!
A múzeum pedagógiai órán páncélokat is
nézhettünk és címeres pajzsokat
készíthettünk. Ezután sakk - , malom - és
ping pong verseny is volt. Délelőtt még
megismerkedhettünk a középkori lovagok
felszerelésével és lovagi párbajt is láthattunk. Nagyon jól éreztük magunkat,
köszönet érte Nagyné Idrányi Éva tanárnőnek, aki megszervezte számunkra
ezt az élvezetes programot. Reméljük, jövőre is részesei lehetünk hasonló

programoknak!
Készítette: Fejjel Dávid 7/a

Szerintem remek programok
voltak a három nap alatt! Ha
meg kellene neveznem, hogy
melyik nap tetszett a
legjobban, én a 3. napot
választanám. Azon a napon
éreztem magam a legjobban,
de a másik kettő is
emlékezetes volt! A
programok közt két
kedvencem volt, a sakk és a

lovagi bemutató. Ezt követte nálam az íjászat és malmozás. Jövő évben talán
sor kerül a zsákban futásra és a célba dobásra is!

Készítette: Szűcs Dominik 5/a



NNáálluunnkk ttöörrttéénntt

VVeerrsseennyyeerreeddmméénnyyeekk

A tavasz is sok szép eredményt hozott iskolánknak.

TTeenniisszz

Megvan az első látható eredménye az
iskolánkban bevezetett teniszoktatásnak.
Tanítványaink 5 fős csapattal vettek részt
szombaton az Országos Iskolatenisz
Bajnokságon, Budaörsön.
Egyéniben Lazányi Zsófia III. helyezést, Tóbiás
Balázs a legtöbb mérkőzést nyerte, III.
helyezést ért el. Csapat összetettben szintén
III. helyezettek lettünk.
A csapat tagjai: Mészáros Zita, Rem Lili, Lazányi Zsófia, Szabó Zsombor,

Tóbiás Balázs.
Edző: Rem Zsolt.

Gratulálunk a tanítványainknak és az edzőnek a
nagyszerű eredményhez!

MMaatteemmaattiikkaaii vveerrsseennyy

Március 30-án területi matematika versenyt
rendeztünk iskolánkban, amelyre meghívtuk a
Kaffka Margit Általános Iskola, a Bulgárföldi
Általános Iskola és a Komlóstetői Általános
Iskola tanulóit.
Nagy volt az érdeklődés a verseny iránt, szépen
teljesítettek a gyerekek.

Gratulálunk az elért eredményekhez, melyekről
az iskola honlapján olvashattok bővebben.
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AA 1155 áállllaattnneevveett eeggyy nnéévvvveell eellllááttootttt ppaappíírrllaappoonn
ddoobbdd bbee aa ppoorrttáánn eellhheellyyeezzeetttt ggyyűűjjttőőddoobboozzbbaa!!




