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AAkkttuuáálliittáássookk

Mint azt biztosan tudjátok, januárban megkezdődik iskolánkban az óvodások
hívogatása. A nagycsoportos ovisoknak különböző programokat szervezünk, hogy
megismerjék az iskolát és a tanítókat. Ha van olyan testvéred, ismerősöd,
szomszédod, aki szeptemberben iskolás lesz, szólj neki, jöjjön, és nézzen szét
nálunk!

Várjuk szeretettel az óvodás érdeklődőket és kísérőiket!

PPrrooggrraammuunnkk aa kköövveettkkeezzőő::

JJAANNUUÁÁRR 2211. csütörtök 16:15
SULICSALOGATÓ óvodás foglalkozás

FFEEBBRRUUÁÁRR 1199. péntek
FARSANG Az óvodásokat is jelmezben várjuk!

MMÁÁRRCCIIUUSS 99. szerda 16:00
SULICSALOGATÓ Az iskolánk bemutatkozása, játékos

képességmérés

MMÁÁRRCCIIUUSS 1111. péntek
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS 1848. március 15-éről

MMÁÁRRCCIIUUSS 1177. csütörtök
NYÍLT NAP AZ ÓVODÁSOKNAK bemutató órák

MMÁÁRRCCIIUUSS 2222. kedd
ANGOL ÉS NÉMET NYELVŰ FOGLALKOZÁSOK

óvodásoknak

ÁÁPPRRIILLIISS
OVIS OLIMPIA
BEIRATKOZÁS



AA hhóónnaapp sszzttáárrjjaa

FFüürrddőőbboommbbaa

Bomba ötlet! Hogyan készíthetsz otthon fürdőbombákat?
Igazi vegyszermentes alkotások, melyeket akár el is ajándékozhatsz!
Egy kis aromaterápia mindig jólesik: egy kád meleg víz, kellemes illat, hangulatos zene, és
az ember kikapcsol... Ilyen körülmények között elmúlik a napi stressz. Csakhogy a
fürdőolajok és fürdősók olyan csillagászati árúak, hogy kétszer is meggondolod, mennyit
használj el belőlük egy-egy alkalommal.
Saját készítésű fürdőbombákat alkothatsz magadnak - vagy akár ajándékba - 10 perc
alatt!

Hozzávalók 3 db elkészítéséhez:

200 gr szódabikarbóna
100 gr citromsav (por állagúra őrölve)
100 gr kukorica keményítő
30-40 gr olaj vagy vaj (pl.szőlőmagolaj, shea
vaj, kakaóvaj)
kevés só
illóolaj (tetszés szerint)
őrölt, morzsolt virág vagy szirom - pl. rózsa,
levendula (elhagyható)

Akkor kezdjünk is neki az elkészítésének...

A száraz hozzávalókat keverd össze egy tálban, ha vajakat használsz, akkor azt olvaszd
fel vízgőz felett. Az olvasztott vajat és/vagy olajokat - melybe előzőleg az illlókat is
belecsepegtetted - öntsd hozzá a száraz keverékhez és alaposan dolgozd össze, hogy
mindenhol egyforma állagú legyen. Akkor jó az elegy, ha a kezedben összetapad, mint
amikor hógolyót formázol. Ekkor erősen belenyomkodjuk a formánk mindkét oldalába és a
két oldalt is összetapasztjuk jóóóó erősen. Végül a forma megkopogtatásával könnyen
eltávolíthatjuk a bombánk mindkét oldaláról. Ilyenkor még óvatosan bánjunk a bombával,
mert erős nyomásra széteshet. Száraz helyen pár nap alatt kiszárad és megkeményedik,
de akár már aznap este is felhasználható.

III. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2016. JANUÁR 3







JJóó,, hhaa ttuuddoodd......!!

6 SSuullii--HHaarrssoonnaa

SSttaarr WWaarrss mmiinnddeenn mmeennnnyyiissééggbbeenn!!

Honnan kapta a nevét R2D2? Miért balkezes minden
rohamosztagos? Milyen Han Solo lett volna Stallone?
Pontosan harmincöt évvel ezelőtt mutatták be
Magyarországon a Csillagok háborúját, ennek alkalmából
összeszedtünk néhány érdekességet a filmmel kapcsolatban, amiket az
átlagos mozilátogató biztosan nem ismer.

1. Bizonyára mindenkiben mély nyomot hagytak a Halálcsillagon parancsnokoló Tarkin
nagymoff kegyetlen arcvonásai. Az őt játszó Peter Cushing a forgatás idején túl
kényelmetlennek találta a birodalmi egyenruha részét képező csizmákat, ezért mindvégig
papucsban játszotta a szerepét - ezért nem látjuk soha a lábait a felvételeken.

2. Ben Burtt, a Csillagok háborúja-filmek veterán hangtechnikusa a TIE-vadászok
hangját úgy alkotta meg, hogy elefántbőgést kevert össze esős aszfalton nagy
sebességgel elhúzó autók hangjával.

3. Yoda eredetileg nem animatronikus báb lett volna, hanem egy maszkos majom, bottal a
kezében. Szerencsére erről az ötletről sikerült a stáb egyik tagjának lebeszélnie a
rendezőt: felhívta a figyelmét, hogy a majom mindig levenné a maszkot, és kínszenvedés
lenne az egész. Ekkor kérték fel Frank Ozt, hogy teremtse meg a mára kultikussá vált
bábfigurát.

4. R2D2 neve egy filmes zsargonból jött: kettes tekercs, második párbeszéd (Reel 2,
Dialog 2).

5. Darth Vader szuszogó hangját egy búvárruhákhoz tartozó regulátor segítségével
érték el.

6. Csubakkát Lucas alaszkai malamutja, Indiana inspirálta. Indiana Jones is róla kapta a
nevét.

7. A legtöbb rohamosztagos balkezes. Ez is egy tervezési hibának tudható be, ugyanis
egy csomó fegyvernek a rossz oldalára került a tár, és az állandóan nekiütközött a
mellvértnek.

8. Kenny Baker, a törpe színész, aki R2D2 belsejében ült,
arra emlékezett vissza, hogy a forgatási ebédszünetekben

a stáb többi tagja gyakran megfeledkezett arról,
hogy ő bent ül a bádogdobozban.



NNeevveessssüünnkk!!

- Papa! Papa! Most lopták el a kocsinkat!

- Láttad, ki vitte el?

- Igen!

- Felismernéd?

- Nem, de felírtam a kocsi rendszámát!

A medve, a róka és a nyuszika kártyázik az

erdő szélén. Egyszer a medve megszólal:

- Ha még egyszer meglátom, hogy csalni

próbál valaki, beverem azt a sunyi vörös

pofáját!

Kisfiú készül az idei farsangra
- Apa! Apa! Én idén sírnak szeretnék öltözni.- Na de kisfiam, tavaly lánynak öltöztél.- Tudom apa! De idén sír szeretnék lenni.- Na de kisfiam! Bolond aki sír egy lány után.

Egy férfi bemegy az óvodába, és azt mondja:

- Jöttem a gyerekemért.

- Hogy hívják?

- Nem mindegy?! Holnap úgyis visszahozom.
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A decemberi
számunk nyertesei:

Nagy Szabolcs 2.a
Gyurcsák Levente 2.a
Lukács József 6.a

Gratulálunk nekik!

Idei számunkkal is
nyerhettek valami

apróságot.

Fejtsd meg a
keresztrejtvényt,
vágd ki és írd rá a

neved, majd dobd be
a portán található
gyűjtődobozba.




