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AAkkttuuáálliittáássookk

AAllaappííttvváánnyyii LLiibbaallaakkoommaa

Idén is megrendezésre kerül az alapítványi vacsora, melyre minden kedves szülőt várnak
az iskola pedagógusai. Szóljatok hát szüleiteknek ti is, bulizzanak egy jót, egyenek,
igyanak, táncoljanak!

A belépő ára: 3500 Ft / fő

A bejövő összeget iskolánkra, szabadidős programok szervezésére, a gyerekek
jutalmazására és versenyeztetésére fordítják.

A részvételt szüleitek november 6-ig jelezhetik az osztályfőnököknél, vagy az
Interneten megadott telefonszámon.
Ha szülitek nem tudnak részt venni, támogatói jegyet is vásárolhatnak, bármilyen
összegért: 500 Ft- tól.

VVeerrss HHaalllloowweeeennrree

Tök, tök, kicsi tök,

Halloweenre mit főztök?

kígyót, békát, csontvázat

mindenféle bogarat.

Tök, tök, kicsit tök,

ugye hozzánk eljösztök?

Elmegyünk, elmegyünk,

ajtódon becsengetünk

Megtréfálunk, cukrot kérünk

Aztán gyorsan odábblépünk.

Tök, tök, csúnya tök

Jobb lesz, hogyha nem jösztök.

Cukrot, csokit mi is várunk,

Házról-házra körbe járunk.



AAkkttuuaalliittáássookk
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BBuuddaappeessttii sszzíínnhháázzllááttooggaattááss

2015. október 15.-én csütörtökön az iskola néhány tanára és tanulója a
Budapesti Operett színházba látogatott el, ahol a Rómeó és Júlia című
musicalt láthattuk.Én is ott voltam és nagyon tetszett nekem, de
szerintem ezzel nem vagyok egyedül.Ezt az énekes-táncos előadást
majdnem telt házas közönség fogadta.
Az út sem volt unalmas, ugyanis mindenki jól
szórakozott, de volt olyan is aki inkább egy kicsit
pihent.

Ha jövőre is lesz rá lehetőség, mindenkinek csak
ajánlani tudom!!!

KKöötteelleezzőő úússzzáássookkttaattááss

Idén is megkezdődött a kötelező úszásoktatás. Jelenleg a

2. osztályosok tanulhatnak úszni a diósgyőri uszodában.

Izgatottam várják minden nap az indulást. Az utazás most

is külön busszal zajlik. A másodikosok három hetet úsznak,

aztán valamikor sor kerül majd az első és a negyedik

osztályra is. Az első osztályosok két hétig, a negyedikesek

9 napig gyakorolhatják majd az úszást.



AA hhóónnaapp sszzttáárrjjaa
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HHaalllloowweeeenn

Az angol Halloween szó szószerint fordítva, mindenszentek előtti estét jelent.
Leginkább angolszász országokban tartják október 31. éjszakáján. A régi hiedelmek
szerint ezen a napon tértek vissza a földre azoknak a bűnösöknek a lelke, akik az elmúlt
évben haltak meg, és azóta állatok testében léteznek. Megfelelő áldozatok
bemutatásával ezen a napon engesztelést lehetett szerezni az elhunytaknak, hogy ezáltal
átkelhessenek a mennyországba.

Amerikában:
Halloweenkor az ajtó előtt jelmezbe öltözött gyerekek jelennek meg. Általában a
gyerekek édességet kapnak, a felnőttek pedig jót szórakoznak. Amerikában többnyire
baráti társaságban, jelmezbált rendezve ülik meg ezt az ünnepet.

Magyarországon:
A Halloween ünnep a 2000-es évek elején kezdett elterjedni, de nem jelentek még meg
jelmezes gyerekek az utcákon édességet kérve. Főleg amerikai filmekből és
képregényekből vált ismertté hazánkban.

NNáálluunnkk iiss HHaalllloowweeeenn

Idén az iskola a gyermekek kedvére egy halloweeni partyt rendez. Hol,mikor,és milyen
programok lesznek?Azt máris megtudjuk!

Időpont: Nov.5. 14-től 16.30-ig.

Programok:
-töklámpás faragás
-plakát tervezés
-jelmezes felvonulás
-szellemtotó
-tánc
-menetlevél tervezése

A csapatoknak a menetlevéllel kell jelentkezni a szlalom, célbadobás, múmia, szellemtotó,
és a kvíz állomásokon.

Reméljük, minél több gyereknek fog tetszeni.
Mindenkit meglepett az ötlet??
Pedig a gyerekek kívánságára lesz a party.

JJóó sszzóórraakkoozzáásstt hháátt mmiinnddeennkkiinneekk!!



BBaarrkkááccssoolljjuunnkk eeggyyüütttt

PPóókkhháállóó ppaappíírrbbóóll

Készíts otthonra te is pókhálót a szobádba. Csak fehér papír kell hozzá és olló.
Biztosan mindenki készített már papírterítőt. A pókháló is hasonlóan készül.

Egy vékony, fehér papírlapot hajts ketté, majd megint ketté, aztán átlósan, hogy
kialakuljon egy, az alábbihoz hasonló forma. Vágj ki egy pókháló formát, ahhoz
hasonló módon, mint a képen látod. A szaggatott vonalat figyeld!

Az ablakon ne celluxszal, inkább egy kis darab gyurmaragasztóval rögzítsd, azt
ugyanis könnyebb lesz eltávolítani. Még mutatósabb, ha több, különböző méretű
pókháló kerül egymás mellé.

A pókot fekete papírból vágd ki és ragaszd a pókhálóra!
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JJóó,, hhaa ttuuddoodd......!!
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ÉÉrrddeekkeessssééggeekk aa mmiinnyyoonnookkrróóll

Mindenki hallott már a minyonokról és Gruról. De biztosan nem tudjátok azt, hogy:

1. A Gru filmekben fontosabb szerepeket játszó minyonok mind fiúnevet viselnek.
2. Lesz Gru 3, várhatóan 2017 nyarára kerül a mozikba.
3. Minden Minyon 5 frizura közül az egyiket viseli.
4. A Minyonoknak csak 3 ujjuk van.
5. A Minyonok képesek életben maradni a világűrben, mert nincs szükségük

oxigénre és nem fagynak meg.
6. A Minyonok nyelve a francia, az angol, az olasz és a spanyol keverése, némi

koreaival és orosszal fűszerezve.
7. A gonosz Minyonok azért lilák, mert a színskálán a sárga ellentéte a lila.
8. Egyes utalások szerint a Minyonok egyetlen mutáns DNS szálból születtek.

Mások szerint mesterségesen létrehozott lények, és egy sugárfegyverre
emlékeztető, úgynevezett Minyonizátor felel a létezésükért.

9. Egy átlagos Minyon 105 cm magas.
10. Egyetlen ember szolgáltatja az összes Minyon hangját. A rendező állítása

szerint 899 minyonnak.
11. A három főszereplő minyont úgy tervezték meg, hogy emlékeztessenek kicsit

Gru három kislányára a korábbi filmekből.
12. A Kevin nevű minyon pedig nem ugyanaz, mint aki az első Gru-filmben szintén

Kevin néven sárgállott.

Ha még esetleg nem láttad a Gru meséket vagy Minyonokat, feltétlen ajánljuk. Jó esti
szórakozás az egész családnak!



NNeevveessssüünnkk!!

- Miért repdesnek a
boszorkányok seprűn?

- ?????
- Azért mert a porszívónak
rövid a zsinórja.

Az egérlány viszi a barátját bemutatni a

szüleinek. Az anyuka meglepődve mondja:

- Kislányom, de hát ez egy denevér!

Mire a lány:- Esküszöm azt mondta, hogy pilóta!

Minden reggel elmegy a vámpír
a boltba és kér 5 liter vért. Ez

így megy minden nap, deegyszer a vámpír inkább egy
kiló kenyeret kér.- De vámpír, minek neked a

kenyér???- Hááát... az utca végén baleset
történt és most megyek

mártogatni!

Milyen a klónozott
szellem?

Kísértetiesen hasonlít.

- Mit mond az
internetes
szellem?

- ???
- .hu
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RReejjttvvéénnyy

10 SSuullii--HHaarrssoonnaa

Ha szeretnél
nyerni egy kis

halloweeni
apróságot, fejtsd
meg a rejtvényt
(labirintus), majd

vágd ki a
szaggatott vonal

mentén a
csontvázzal

együtt.
Írd a csontváz
táblájára neved

és osztályod,
majd dobd be a
portán található
gyűjtődobozba

november 25-ig.

A bedobott
megoldások és
nevek közül két

szerencsés
tanulót sorsolunk

ki.

Sok szerencsét
és jó szórakozást!

Az novemberi számban közreműködött:

Szűcs Dominik 6.a
Heinisch Gabriella 5.a
Törös Nikoletta 5.a

Helga néni, Józsi bácsi,
Idrányi Éva néni




