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TTúúrráázzzz ttee iiss!!

Idén is folytatódnak a túrák a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete

szervezésében. A "kirándulásokat" havonta rendezik, ahol a kellemes időtöltés

és friss levegő mellett megismerhetik a környék szépségeit, érdekességeit,

gyönyörködhetnek a látványban. A táv 8-10 km, amit jó társaságban hamar

lesétál az ember gyereke. :)

A túra-sorozatra Csilla néninél jelentkezhettek.

Gyere, és próbáld ki te is októberben!
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AAkkttuuáálliittáássookk

RRoobboottiikkaa
Robotika szakkörre várjuk azokat a lelkes, ötletes diákokat, akik szeretnékmegtanulni a robotika alapjait, a prgoramozási lehetőségeket.Ha érdeklődő vagy, vannak új ötleteid, kitartó vagy és nem áll távol tőled amatematika, akkor köztünk a helyed!

Jelentkezni és időpontot egyeztetni Helga néninél lehet délutánonként.

ÉÉppííttss ttee iiss rraajjzzoollóó rroobboottoott!!

Mindenkit szeretettel vár a Pannon-tenger Múzeum,
ahol firkarobot-építő napot tartanak.

Szeptember 19-én, 10 - 18 óráig.

A megépített rajzolók a Kutatók Éjszakáján is
húzhatják a csíkot!

Építsd hát te is egy rajzoló,firkáló önjárót, és
képviseltesd magad egy Világrekodban a Kutatók
Éjszakáján!

Részletekért olvasd el a következő oldalon írtakat!



AAkkttuuaalliittáássookk
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ÉÉppííttss ffiirrkkaa--rroobboottoott!!

Az Ericsson, mint a Kutatók Éjszakája programsorozat legnagyobb vállalati
partnere, minden évben valami nagy dobással készül az eseménysorozatra. A
vállalat idén hagyományteremtő szándékkal indítja útjára az Ericsson
Roboskicc Challenge-et, aminek lényege, hogy lehetőleg újrahasznosított
anyagokból a lehető legkülönlegesebb, legérdekesebb és legváltozatosabb
rajzoló robotok - "Roboskiccek" - készüljenek el a Kutatók Éjszakájára,
melyeket sszzeepptteemmbbeerr 2255--éénn eessttee 1199 óórraakkoorr ráengednek a világ legnagyobb,
rajzoló robotjainak kialakított rajzvásznára.

Az eseményen, melyen bárki elindulhat sajátkészítésű szerkentyűjével, a
tavalyi Ericsson hangtani kísérlethez hasonlóan idén is rekord dől majd, egy
több mint húsz négyzetméteres vásznon több száz robotocska fog mozogni és
rajzolni.

Elindulhat minden olyan szerkezet,
mely nagyrészt hulladékok
felhasználásával készült - előny, ha a
motor és a mechanika is régi
eszközökből kerül ki, hiszen az
eseménynek az is célja, hogy felhívja
a figyelmet az elektronikai hulladékok

csökkentésének fontosságára.

Az Ericsson és partnerei minden segítséget
megadnak a robotok
elkészítéséhez. A szervezők több városban és
időpontban workshopokat
tartanak, ahol minden érdeklődőnek megmutatják
hogyan kell firkarobotot
építeni hozott, illetve a helyszínen lévő anyagokból.



AA hhóónnaapp sszzttáárrjjaa

JJeelleess nnaappookk

Szeptember 21.: Máté napja, “Ha Máté napján tiszta idő
vagyon, a bornak esztendőre nagy bőségét várják.” Sok vidéken
ez a nap jelezte az őszi búza vetésének kezdetét.

Szeptemebr 24-26.: Erre az időszakra esik az első nappalnál hosszabb
éjszaka.

Szeptember 29.: Mihály napja. Az őszre és a télre is mutat. Ha
dörög az ég, szép leend az ősz, de nagy tél következik. Szent
Mihálykor keleti szél, nagyon kemény telet ígér. Ilyenkorra már
megforr az újbor, beindul a pálinkafőzés, kezdődhet a
lakodalmazás őszi időszaka. E naphoz női munkatilalom is
kapcsolódik: aki ilyenkor mos, kisebesedik a keze, aki pedig
mángorol, annak egész évben dörögni fog a háza felett az ég.

SSzzeepptteemmbbeerr 2255..:: DDiiccsséérreett vviilláággnnaappjjaa

Minden nap érdemes dicsérni embertársainkat, mert a dicséret jótékony
hatású.
Ha mindenki felé szeretettel, jó szándékkal közeledünk, örülünk neki,
dicsérjük, megkeressük a jó oldalát, és kiemeljük azt, akkor jól lesz ő is.
Vagyis egészségessé válik. Ha jót gondolunk magunkról és az életünkről, a
világról, akkor bizony jóvá és egészségessé válhatunk. Ha elhisszük, hogy jók
vagyunk, egészségesek, akkor azokká is válunk.
Ezért, ha lelkileg és testileg egészséges gyerekeket, felnőtteket szeretnénk,
akkor ehhez sokat kell őket dicsérni.
Amerikából egy jó példát mindenképpen érdemes átvenni: ott minden gyereket
sztárnak tekintenek. Az egyiket matekból, mert jól számol, a másikat jó rajzai
miatt. Ha netán valaki nem az iskolapadban tudja kimutatni képességeit, akkor
pl. a kézilabdában mutatott tehetsége
miatt tekintik sztárnak. Hiszen mindenki
jó valamiben!
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BBaarrkkááccssoolljjuunnkk eeggyyüütttt

TTeerrmmééssttaarrttóó bbaaggoollyy

Minden gyerek szeret ősszel terméseket gyűjtögetni, de a megszerzett
kincsek tárolása nehéz. Szétperegnek a szobában, vagy anya kidobja az
összest, mondván, hogy minek az…
Ezeket megelőzve csodás díszt készíthetünk
szobánkba vagy osztálytermünkbe. Nem kell hozzá
sok dolog!
Hozzávalók:
1 db nagyobb befőttes üveg
barna karton
1 db narancssárga lap, vagy karton
1 db fehér lap, vagy karton
kötöző zsineg
barna, fekete filctoll
ragasztó
Barna kartonból vágj ki két kört. Használj sablonnak
egy kis poharat. A fehér papírból is vágj ki két kis kört és ragaszd a barna
korongok közepére, majd színezd a bagoly szemét a kép alapján, vagy találj ki
más mintát.
A narancssárga lapból vágd ki egy háromszöget, ami a madár csőre lesz és két
kis félkört, ami pedig a lába, majd ragaszd fel az elkészült elemeket a kép
alapján az üvegre.
A bagoly füle szintén barna papírból készül majd a következő minta alapján,
hogy körbeérjen az üveg száján.

Rögzítsd ragasztóval és tekerj rá
kötöző zsineget, majd csomózd meg.
Már csak bele kell töltened a gyűjtött terméseket és egy jó helyet keresni
neki a szobában.

Jó munkát!
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LLeevveelleekk SSvváájjccbbóóll Egy 11 éves, Svájcban élő lány kereste meg

újságunkat, aki nagyon szeret írni, és egyszer majd

írónő akar lenni. Német nyelven ír majd nekünk

mindennapi életéről és olyan dolgokról, amik ott

mások, mint itt, Magyarországon.
Reméljük, nem rémültök meg a német nyelvet látva!

Iskolánkban sokan tanulnak már németül, de ha te

még nem tartozol közéjük, akkor sincs gond.

Kérhetsz segítséget társaidtól, vagy fordítsd le

Internet, vagy szótár segítségével.

Hallo,
ich heisse Eszter, bin elf Jahre alt und wohne in Grabs. Das ist ein Dorf in
der Schweiz, neben der österreichischen Grenze. Ich bin in Ungarn geboren
und erst mit vier Jahren in die Schweiz gezogen. Heute möchte ich euch von
meiner internationalen Klasse erzählen. In meiner Klasse hat es zwanzig
Schüler und obwohl ich in eine ganz normale Schweizerschule gehe, kommen
nur sieben Kinder ganz aus der Schweiz. Die restlichen dreizehn, zu denen ich
auch gehöre, kommen aus Griechenland, Kosovo, Italien, Ungarn, Brasilien,
Marokko, Dominikanische Republik, Karibik, Spanien, Thailand, Bosnien und
von einem afrikanischen Land.
Im Herbst waren zwei Praktikantinnen bei uns. Sie unterrichteten in M&U
(Mensch und Umwelt – Környezetismeret) das Thema „Länder“. Wir wurden in
zweier- oder dreiergruppen eingeteilt und mussten zu einem Land einen
Vortrag vorbereiten. Ich war mit einen Mitschüler zu Ungarn eingeteilt. Wir
hatten eine Woche Zeit, dann mussten wir fertig sein. Jeder stellte sein
Land prächtig vor. Auch wir hatten Erfolg. Wir nahmen einen Krug (Csali
kancsó) aus Ungarn mit, aus dem man nur trinken kann indem man bestimmte
Löcher zuhält und dann aus einer weiteren Öffnung das Wasser hochsaugt.
Wir wählten einen Freiwilligen und sagten ihm, dass er daraus trinken soll.
Aber er lehrte den gesamten Inhalt des Kruges auf sein T-Shirt. Alle
mussten lachen.
Am Schluss beendeten wir das Projekt mit einem gemeinsamen Mittagessen.
Jeder brachte etwas aus seinem Land mit und wir errichteten ein Buffet. Es
war köstlich! Ich habe mit Quark gefüllte Peperoni (Körözöttel töltött
paprika) mitgebracht. Und obwohl auch dieses Gericht gänzlich unbekannt
war, hat es fast allen geschmeckt. Habt ihr jetzt Hunger bekommen? Dann
wünsche ich euch einen guten Appetit.
Liebe Grüsse
Eszter



SSaakkkk vviilláággkkuuppaa

2015. szeptember 15–én Lékó Péter világossal

legyőzte a kínai Jang Vent, így a párharcot 1,5-

0,5-re megnyerve bejutott a legjobb 32 közé. a

bakui sakk világkupán.

A magyar nagymester nagy küzdelemben gyalogelőnyre tett szert a második

forduló második partijában, a végjátékban pedig érvényesítette fölényét és a

69. lépésben feladásra kényszerítette riválisát.

A mezőny másik magyar résztvevője, Balogh

Csaba kettős vereséggel búcsúzott, ugyanis az

esélyesebb amerikai Wesley Sótól sötéttel is

kikapott.

Eredmények (a verseny honlapjáról):

a 32 közé jutásért, 2. parti:

Lékó Péter (2707 Élő-pont)-Jang Ven (kínai, 2620) 1-0

A párharc végeredménye: 1,5-0,5 Lékó Péter javára.

Wesley So (amerikai, 2773)-Balogh Csaba (2659) 1-0

A párharc végeredménye: 2-0 Wesley So javára.

A 128 résztvevős, kieséses rendszerű

verseny minden idők legerősebb

világkupája. Lékó Péter világranglista-

helyezése alapján kapott meghívást, míg

Balogh Csaba az Eb-n vívta ki az indulás

jogát. A viadal döntősei

világbajnokjelöltek lesznek.

SSppoorrtt

Lékó Péter

Balogh Csaba
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JJóó,, hhaa ttuuddoodd......!!
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Meditációs színező

Megérkezett Magyarországra a Világ egyik legújabb hobbija, a meditációs

kifestő. Ez egy egyszerű kikapcsolódási lehetőség, amihez nem is kell

egyszerre sok idő. Bárhol és bármikor elővehetjük a színezőt és a

ceruzákat, filctollakat, és munkához láthatunk, akár ebédidőben, iskolai

szünetben, otthon, és megszökhetünk

néhány pillanatra a hétköznapokból.

A színezésnek pozitív hatásai vannak,

mert rajzolás közben a jobb

agyféltekénk dolgozik, a bal pedig,

amelyik a logikus gondolkodásért

felelős, kikapcsol. Az ilyen relaxált

állapotban csökken a pulzus, a

vérnyomás és a stressz, ugyanakkor

fokozódik vérellátás, az ismétlődő

minták pedig segítik a szervezet

öngyógyító képességét.

Gyógyítsd hát magad, kapcsolj ki! Lapozz a színezhető poszter oldalhoz és

próbáld ki hát bátran ezt az új őrületet! A siker biztos, hiszen színezés

közben kis műalkotások születnek, akkor is, ha nem vagyunk igazán művészi

rajzolók.

Kellemes időtöltést kívánunk!



NNeevveessssüünnkk!!

Ötös

Pistike lelkendezve lép be a házuk ajtaján.
- Képzeld anyu ma ötöst kaptam matekból
- Jaj, tényleg? Ez igaz?
- Nem, de képzeld csak el!

Tészta

Két barát beszélget:
- Mond, te mivel eszed a tésztát?
- Rádióval.
- Hogy hogy, „rádióval”?
- Hát, az asszony mindig megkérdezi, hogy,
”Kérsz rá diót”?

- A vakond naponta annyit eszik, mint amennyi a testsúlya - magyarázza a tanár
néni.
Mire Pistike közbeszól:

- És honnan tudja a vakond, hogy mennyi a súlya?

- Apu, a padszomszédom, a Pisti egyest kapott matekból - újságolja az iskolából
hazaérve apukájának Peti.
Mire az apuka:
- Ez egyáltalán nem lep meg. Pisti olyan, mint az apja, az pedig egy nagy tökfilkó.
Peti erre kiböki:
- Apu... én is egyest kaptam...
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RReejjttvvéénnyy
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A szeptemberi számban közreműködött:

Szűcs Dominik 6.a
Lukács József 6.a
Fejjel Dávid 8.a

Helga néni, Józsi bácsi, Idrányi Éva néni




