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AAkkttuuáálliittáássookk

NNaaggyy LLaajjooss kkiirráállyy

Nagy Lajos királyunk 1326. márc. 5-én született Visegrádon. 1382. szept. 10-én
Nagyszombaton (56 évesen) hunyt el.

Apja: Károly Róbert magyar király

Anyja: Lokietek Erzsébet lengyel hercegnő.

Főbb tantárgyai: csillagászat, zene, lovaglás, uszás, nyilazás, vívás, vadászat,
sakk, geometria, verselés,

Nyelvismeretei: magyar, francia, latin, olasz, német,

Koronázása: 44 évesen koronázták meg

Nevéhez fűződik:
Első honi ügyfélszolgálati iroda ( itt hallgatták meg a panaszokat és

jelölték ki a bírókat)
Egységes központi városbíróság.
Dalmácia meghódítása és ő uralta Lengyelországot és Magyarországot.

Lajos király uralkodása végén egy akkor nem azonosított betegségben (leprában)
halt meg. Az akkor 11 éves Mária nevű lányára hagyta a magyar, és Hedvig lányára a
lengyel trónt. Sok értékeset alkotott, hatással volt Európa történelmére. Sok
háborúban vett rész, ezért is nevezik lovagkirálynak.
Uralkodása alatt élte fénykorát a diósgyőri vár.



AAkkttuuaalliittáássookk
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TTaannuullóóiinnkk aazz oorrsszzáággooss ddöönnttőőbbeenn

Március 4-én nyolc diákunk képviselte iskolánkat az V. Országos SNI Szépíró
Verseny megyei fordulóján Hejőkeresztúrban. A verseny célja, hogy felhívja a
figyelmet a kézírás fontosságára: aki kézzel ír, többet gondolkodik és jobb a
memóriája. A kézzel írók sokkal kreatívabbak. Kézírásunk visszatükrözi
személyiségvonásainkat, egyénivé és önállóvá tesz minket. Az elmúlt évekhez
hasonlóan ismét nagy sikert értek el tanítványaink.
Lakatos Alexandra 7.a osztályos diákunk I. lett, így ismét országos döntőbe jutott.
Turánszki Zalán 7.a osztályos tanuló III. helyezést elérve szintén kvalifikálta magát
a legjobbak közé.
Oklevelet és könyvjutalmat vehetett át Kindlovits Luca és Ferencz Herta,
mindketten 3.b osztályos tanulók. Luca IV., Herta V. helyezést ért el.
A döntőben részt vett Tóth Benjámin 4.b, Képes Balázs 5.a, Balogh Norbert 5.a és
Schwarz Ilona 6.a.

Gratulálunk!

Iskolánkban 2016. március 31-én 10:30-kor
ünnepélyes keretek között átadásra kerül a

„SAKKPALOTA” falfestménye.
Az eseményt megtiszteli PPoollggáárr JJuuddiitt – a

világ első számú női sakkozója -, a
képességfejlesztő sakkprogram megálmodója.

„Nálunk együtt dolgozik a szív és az ész”

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!



AA hhóónnaapp sszzttáárrjjaa
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TTaavvaasszzii nnaaggyyttaakkaarrííttááss

A tavasz hallatán sokaknak a felfrissülés jut az eszébe. Nem csak a

környezetünket frissíthetjük fel, hanem magunkat is. Sokak szerint a házi

szépségápolási dolgok sokkal jobbak, mint a boltban vásárolhatóak.

SSzzáárraazz bbőőrrrree bbúúzzaa ccssíírraaoollaajjjjaall

A száraz bőrt csodásan feltöltheted tápanyagokkal, ha a lisztet búzacsíra olajjal kevered

ki. A bőr viszketését, pikkelyesedését vagy feszülését ugyanis a zsírhiány okozza, aminek

a következménye, hogy az arcbőrből a nedvesség igen gyorsan elpárolog, a kórokozók

pedig akadálytalanul hatolhatnak a bőrbe, aminek eredményeként bőrbántalmak és

irritációk léphetnek fel. Ezeket legjobban a vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag,

erősen tápláló búzacsíra olajjal gyógyíthatod, ami azonban nem nehezíti el a bőrödet, és a

pórusokat sem tömi el.

HHáázzii ppaakkoolláássookk ppaattttaannáássookk ééss mmiitteesssszzeerreekk eelllleenn

Mielőtt bármelyik pakolást elkészítenéd, illetve felkennéd az arcodra, a bőrtípusodnak

megfelelő arcradírral dörzsöld át a bőröd, eltávolítva az elhalt hámsejteket. Ez azért

fontos, mert a pakolás csak abban az esetben fejti ki a hatását, ha eljut a mélyebb

rétegekhez is.

ZZssíírrooss ééss ppaattttaannáássooss bbőőrrrree vvaallóó aarrccppaakkoollááss

Zsíros bőr esetén friss, átszűrt paradicsomlevet adj a liszthez a víz helyett. A

paradicsom egyrészt nagyon finoman hámlaszt, így segít a zsíros réteg kíméletes

eltávolításában, másrészt hatóanyagai fokozzák a vérbőséget,

ezért rendszeres használatával megelőzheted a

ráncképződést és a tág pórusok kialakulását. Vitalizálja és

mattosítja a bőrt, miközben a mitesszerekre is csodás

gyógyírt nyújt, valamint gyulladáscsökkentő hatásának

köszönhetően hosszú távon a heti egyszeri pakolás

megakadályozza a pattanások kialakulását



BBaarrkkááccssoolljjuunnkk eeggyyüütttt

TToojjáássppiippii

Kedves húsvéti dekoráció lehet ez a pelyhes kis pipi, de a locsolókat is
meglephetjük vele. Egyszerű és gyors, egészen apró kezek is készíthetik.

Amire szükséged lesz:
- főtt, kifújt, vagy hungarocell tojás
- narancssárga dekorgumi
- két mozgó szemecske
- két sárga toll
- papírragasztó
- sárga akrilfesték, de igazi

tojásfestékbe is tehetjük

Fessük sárgára a tojásunkat. Száradás
után vágjunk ki a dekorgumiból két
nagyobb és egy kicsi háromszöget. A két
nagyobból készül a pipi lába úgy, hogy a
háromszögek egy oldalán két-két
hegyesszögű háromszöget vágunk ki, így
képezve ki az ujjacskákat. Ragasszuk fel a lábakat a tojás
aljára, majd a kicsi háromszöget, csőrnek, a tojásunk közepére. Ragasszuk
fölé a két kis szemecskét, a két tollat meg a pipink oldalára. Egy csibe kész is
van!

Készíthetünk többet is, mert ragyogó látvány, ha egy fészekalja napsárga tojás
pipi szaladgál a szépen megterített húsvéti asztal hófehér abroszán!
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LLeevveelleekk SSvváájjccbbóóll

TTééllűűzzééss SSvváájjccbbaann

Hallo,

Vielleicht habt ihr schon von den riesigen
Holzhaufen, die in der Schweiz Mitte
Februar aufgestellt werden, gehört.
Nein? Gut, dann will ich euch davon
erzählen.
Wie ich schon erwähnt habe, stellt man
in der Schweiz Mitte Februar grosse
Holzhaufen auf, auf denen zuoberst oft eine Tanne oder
eine Stoffpuppe steht. Man kann zu dieser Zeit ganz viele solche Haufen sehen.
Sie warten alle nur auf den grossen Tag, den man hier Fackele Sunntig (Fackeln Sonntag)
nennt. Die Kinder basteln oder kaufen sich Fackeln, die sie dann am auserwählten
Sonntag anzünden würden. Am Abend vom Fackele Sunntig versammeln sich dann alle bei
den Holzhaufen und zünden die sie an. Die Flammen lodern dem Himmel entgegen und
beleuchten die Gesichter der Zuschauer. Diese Flammen sollten die bösen Geister

und den Winter vertreiben, damit der Frühling
endlich kommen kann. Es sieht wunderschön aus
und wer weiss, vielleicht könnt ihr es einmal selber
anschauen. Aber bis dahin müsst ihr euch mit den
Bildern begnügen.

Liebe grüsse
Eszter



SSppoorrtt

SSzzlloovváákkiiáábbaann aazz ÉÉLLKKSSKK

Az ÉLKSK Miskolc kosárcsapatának most Szlovákiában került sor a

kosármeccsére. Kassán játszottunk a CBK ellen először. Tőlük kikaptunk, mert

csak 10-en voltunk folyamatos cserével. Az első meccsen megzúzódott az

egyik versenyző (Niki) ujja. Így két meccsen nem vehetett részt.

A második mérkőzésen Roznavával mértük össze erőnket. Ugyan tőlük is

kikaptunk, de csak néhány ponttal.

A harmadik meccsünk a CBK Mix ellen játszottunk. Ők 7 ponttal előztek ki

minket.

Negyedik helyezettek lettünk. Kaptunk egy kupát és oklevelet, amin szlovákul

írták a szöveget.

Ebéd után indultunk vissza Miskolcra.

Törös Nikoletta
6.a
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AAmmiitt aa MMiinneeccaaffttrrooll ttuuddnnii kkeellll

Bár már szinte mindenki ismeri a játékot, azért
érdemes pár szót ejteni róla.

A Minecraft egy, az internetről letölthető játék.

Játszható offline (regisztráció nélkül) vagy a

játék megnyitásakor megjelenő ablakban való

bejelentkezéssel, akár a többi játékossal együtt

is. Különféle módokban játszható: Kreatív, túlélő.

A három játékmenet között rengeteg,

szembeötlő különbség van. Kreatív

módban bármilyen mennyiségű

blokk (kocka, különféle

építőelem, a Minecraft ugyanis kockákból épül fel)

a rendelkezésünkre állhat, nem szükséges a karakterrel a

túlélésre összpontosítani, mivel nem lehet meghalni, amikor

egy ellenfél megtámad, ha magas helyről leesel, és éhen sem

halhatsz. Szabadon repülhetsz, és egyetlen kattintással

rombolhatsz vagy építhetsz. Ezzel szemben a túlélő

módban a karakter túlélése az elsődleges feladat.

Óvakodni kell a nem békés élőlényektől, és óvatosnak kell

lennünk a magas helyekről való leeséstől is, valamint a karakter éhezését is okos

dolog elkerülni, ha csak nem a halál a célunk. Itt a blokkokat már nem lehet

egyetlen bal kattintással eltüntetni, és gyakran a megfelelő eszközzel is igen

sokáig lenyomva kell tartani a gombot a kocka eltüntetéséhez, de a jó hír, hogy

az építés ugyanolyan gyorsan, jobb egérgombbal megy. A hardcore

(kemény vagy nehéz tárgy a hardcore megint más világ:

egyetlenegy életed van, tehát sokkal jobban vigyáznod

kell magadra, bár mindezen túl ugyanaz, mint az

egyszerű túlélő mód.

Próbáld ki, ha megtetszett! Keresd a Neten!



NNeevveessssüünnkk!!

- Mondd, mit szeretsz

rajtam jobban? A

szépségemet, vagy az

intelligenciámat?

- A humorodat édes, a

humorodat!

Egy szőke lány így szól a
barátnőjéhez:

- Te, olyan afrizurád, minthaparóka lenne.
- Mert ez ténylegparóka.

- Hű! Úgy néz ki,mint az igazihaj!

A szőke nő elmegya fodrászhoz.
Amikor a fodrászvégez, megkérdi:

- Nos, hölgyem, hogy tetszik afrizura?

A szőke nő nézegeti a tükörben,majd megszólal:

- Tetszik, de hátul nemlehetne egy kicsit hosszabb?
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Idei számunkkal is
nyerhet két

megfejtőnk valami
apróságot.

Fejtsd meg a
rejtvényt, vágd ki és
írd rá a neved, majd

dobd be a portán
található

gyűjtődobozba.

A decemberi számban közreműködött:

Kovács Daniella (5.a)
Nagy Eszter (Svájc)
Heinisch Gabriella (5.a)
Törös Nikoletta (5.a)
Víg Réka (5.a)

Helga néni, Józsi bácsi, Éva néni




