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Iskolaújság az ELMŰ-ÉMÁSZ Energia Suli iskolaprogram támogatásával
Turai Duma Turai Diákok
Unaloműző
Magazinja Iskolaújságunk
színesben!

Magatartásverseny
eredménye felsőben

Reggelizz
egészségesen 4. o.

Tornászaink
eredményei 12. o.

ISKOLAI HÍREK

Milyen eseményekre számíthattok a közeljövőben?

Tavaszi eseménynaptár
Iskolánk március és április hónapban a következő eseményeket tervezi:
Nyílt napok: február 26-27. Tabán úton és a Hevesy úti épületben, tehát a 3-8.
osztályokban. Március 5-6-án a Park és az Iskola úton az 1-2. osztályosok várják
szüleiket.
Március 4. fogadóóra
Március 14-én emlékezünk meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról. (Ne
felejtsetek el ünneplő ruhában jönni!)
Március 18-27. között rendezzük meg a KI MIT TUD?-ot a különböző évfolyamokon.
Március 21-én lesz a víz világnapja.
Március 28-április 2. TAVASZI SZÜNET
Április 3-án nevelési értekezlet lesz, így tanítás nincs.
Április 8. fogadóóra
Április 15. Bemutatkozó értekezlet a leendő elsősök szüleinek. Április 16-17-én elsősök
beiratkozása.
Április 21. Telekom Futás a Margitszigeten
Április 22-én van a Föld napja, ekkor rendezzük meg a Critical Mass rendezvényt

Régi-új
nevelőink
A 2012/2013. tanév II.
félévétől Fekete-Liszkai
Zsuzsanna a biológiaórái
megtartása mellett alsó
tagozaton napközis csoport
nevelője is lett. Tarcsi Anna
csoportját vette át. A felső
tagozatos testnevelésórákat
Csighyné Szota Katalin
tanárnő, régi-új pedagógusunk
tartja ettől a félévtől. Kónya
Mária matematikaóráit BerenteHódos Eszter tanárnő veszi át.
Kívánunk nekik jó munkát és
jó gyerekeket!

Kirándulás a
Goethe
Intézet
kiállításán

Tisztelt Szülők!
Mint arról a Turai Hírlapból értesülhettek, iskolánk volt diákja, Cserényi Regina
súlyos beteg, leukémiás lett. Édesanyja mellette van, eddigi munkáját a
Többsincs Óvoda és Bölcsőde dolgozójaként nem tudja ellátni. Ebben a
helyzetben minden anyagi támogatásra szükségük van. Segítőik a Turai
Takarékszövetkezetnél számlát nyitottak, melyre Önök is adakozhatnak. A
számla megnevezése: Sára Tamásné. A számla száma: 65900107 - 18120574
A közlemény rovatba írják be: Regina gyógyulásáért. Minden segítség
számít!
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Jónás Sándorné Zsuzsa néni a
német nyelvet tanulók kis
csoportjával egy délutáni
kirándulásra indult a Goethe
Intézet kiállítására. A
szervezők a mesék világában
való barangolásra hívták
látogatóikat. 1812-ben jelent
meg a Grimm testvérek híres
mesekönyve. Sára Soma mesélt
nekünk a kiállításról: "Először
a Brémai muzsikusok német
nyelvű filmváltozatát, majd a
jubileum alkalmából
megrendezett interaktív
kiállítást néztük meg.
Mindannyiunknak tetszett és
bátran ajánlom mindenkinek,
aki járatos a német nyelvben."

ISKOLAI HÍREK

A Turai Tanulókért kiemelkedően közhasznú Alapítvány rendhagyó jótékonysági bálja

RETROBULI a turai tanulókért

Farsang régen

Két sikeres bált tudhatunk magunk mögött. Novemberben és februárban egy igazi
retro időutazásra invitáltuk a szülőket és az érdeklődőket. A két est szervezője Kis
Gábor tanár úr volt. Köszönjük a felajánlásokat, támogatást mindenkinek!

A farsang a vízkereszttől
(január 6.) hamvazószerdáig, a
nagyböjt kezdetéig tartó
időszak elnevezése, amelyet
hagyományosan a vidám
lakomák, bálok, mulatságok,
népünnepélyek jellemeznek. A
farsang gazdag néphagyományokra épül. A Fejezetek
Tura néprajzából című
könyvben olvastunk a a Galgamentén - így nálunk is jellemző
- népszokásokról. A
legtöbb esemény farsang
végére, azaz "farsang farkára"
esik. A nagyböjt előtti hetet
kövérhétnek nevezik. Az
elnevezés oka, hogy ilyenkor
még szabad volt jól lakni.
Ekkor készítettek fánkot,
amelyet pampuskának hívtak.
A fiatalok nagy farsangi
mulatságot rendeztek, amelyek
több napon át tartottak. Ezek
pedig nem egyszer
verekedésbe torkolltak, amit
19. századi
jegyzőkönyvek tanúsítanak.
Farsang időszakában sok más
népszokást is megtartottak az
akkori emberek. Ilyen volt
például, amikor fát táncoltak
körül, hogy a termés jó legyen,
és ne fagyjanak el a rügyek. A
tyúkokat sem hagyták ki:
nagymise idején háromszor
meg kellett forgatni az ólban,
hogy sok tojást tojjanak és a
"ne essen beléjük a nyavalya".
Napjainkra a népszokások
közül a jelmezes, táncos
mulatságok még mindig
közkedveltek: óvodások,
iskolások, felnőttek egyaránt
várják a farsangot! Képeket az
E-Hevesy-n találtok!

PÉNZBELI FELAJÁNLÁSOK: Domoszlai György, Kuthy Csaba, SÖPY SÜTI Kft.,
Geovitek Kft., Szélyes József, Palya János, Szabó László, Dr. Tóth Mária, Rácz István,
Kárpátpack Kft., Géczi István, Tóth Mihály „2ezer mester”, Harmónia Bútor Tura, Tura
Metál BT., Tóth M. Imre és családja – TIM sport, Aqua Fontis Patika, Némedi
Péterné, Seres Tamás, Seres László, Láng László, Király Gyöngyi, Pintér János,
Csoma Zoltán, Lendvai Márton, Hot Csili, Bácskai Elemér, Juhász Sándorné, Dr.
Harsányi Béla, Elmotech Kft.

TOMBOLA FELAJÁNLÁSOK: Diós István Papírbolt, Dr. Vészi Zsuzsanna Üzemorvos,
Tamás Pizzéria, Imolya László, Lapu Andrásné fodrász, Fülöp Anita kozmetikus, Hubert
László , Tóth-Zs. István Kék Öböl tisztító, Csorba Orsolya masszőr, Tura Sportklub,
Kurucz Mihályné, Bartók Béla Művelődési Ház, Pirotechnikai Termékek Boltja (Pászti
Vilmos), Lingurár Szilvia szülő 8.c, Szabó József Villamossági Szaküzlet, Hot Chili
Klinovich Mónika, Molnár Sándorné szülő 6. a, Virgancz Festékbolt,Márvány
Csempebolt, Unger Balázs, Turai Takarékszövetkezet, Kínai Bolt, Csilla Fotó,
Fürdőszobatextil Kft., Buborék József vállalkozó, Számítástechnika Bolt Abért Zsoltné,
Kedvenc JM Kft. Gyöngyös, Varga és társa kft. Boldog Húsüzem, Papír–írószer,
nyomtatványüzlet (Tabán út), Hatalyák Jánosné Tura Optika, Pusztai István 100 Ft-os
bolt, Agrodiszkont Gazdabolt, Sallai Rita virágkötő, Angol ruhaturkáló, Hantai József
Swing Kisáruház, Szelektív Kft., Király Gyöngyi fodrász, Sanoma Kiadó Sóti Kornél, Dr.
Bolbásné Csányi Anna Virágbolt, Király Cukrászda, Demény Étterem, Marcsi Falatozó,
Pepita Pont Papír-Írószer, Horák Mária, Kastély Minibolt Kókai Imre, Dr. Kiss Gergely
vízilabdázó, Gólya Ágnes-Magyar Posta
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A program lebonyolításában aktívan közreműködött Jagadics Zsolt
főtörzszászlós, iskolarendőr és Tabi Sándor úr, a soproni Rendőrkapitányság
munkatársa. Köszönjük segítségüket! Iskolánk kiemelt figyelmet fordít évek
óta a közlekedési gyermekbalesetek megelőzésére.
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EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

Reggelizz úgy, mint egy király! Vagy inkább egészségesen...

Hogy indul a napod?
Reggelizz úgy, mint egy király! Így
kezdődik az a régi mondás, ami arra
utal, hogy a reggeli legyen bőséges,
a további étkezések, azonban
mértékletesebbek. Ez ma már
nehezen megvalósítható. Úgy
érezzük túl korán kelünk, sietni kell a
suliba, és otthon enni nincs időnk.
Aztán a második óra alatt már alig
várjuk, hogy kicsengessenek és
nekilássunk a tízórainknak…
Egy felmérés szerint a magyar
gyerekek harmada reggeli nélkül
indul iskolába. És amit ebédig esznek
tízóraira vagy csak nassolásképpen az
minden, csak nem egészséges.

Pedig fontos a reggeli étkezés. Erőt
merítünk belőle egész délelőttre; a
vércukorszintünk egyenletesen
emelkedik, nem ingadozik
álmosságot, fáradtságot okozva;
nyugodtabbak vagyunk; jobban
működik az anyagcserénk; és ami
nagyon fontos a tanórák során: így
jobban teljesítünk mind szellemileg,
mind fizikailag. Mit kellene tehát
(t)ennünk, hogy a reggelink, ha nem
is királyi, de legalább egészséges,
tápláló legyen? Gabona, gyümölcs,
müzli, reggeliző pehely, gyümölcs,
kenyér felvágottal, sajttal és persze a
zöldségek: uborka, paradicsom, stb.
Így elegendő vitamin jut a
szervezetedbe, és máris jobban indul
a nap!

Egyszerűnek tűnik, de már halljuk is a
fejedben keringő gondolatokat!
„Komolyan mondjak le a
kakaóscsigáról?” Ne! De ne CSAK
péksütiket egyél! Nemcsak az elhízás
veszélye miatt, de a fogaidnak sem
tesz jót. Gondolj bele, a fogorvosi
ellenőrzés után mennyi papírt oszt ki
az osztályfőnököd!
„De én reggel nem bírok
enni!” Mondhatnánk, hogy kelj
korábban! De erre valószínűleg nem
sokan képesek. Azért gondold végig,
mennyi időt nyersz, ha nem reggel
kell bepakolni a táskádba és előző
este a ruhádat is kikészítetted. Ha
nyugodtabb a reggeled, lehet, hogy
az evés is belefér! Ha nincs étvágyad,
akkor reggelizz müzlit, vagy valami
hasonló tejes dolgot! Ha ez sem
megy, igyál egy pohár kakaót, teát
vagy tejet!
Összefoglalásul: A chips-et és az
energiaitalt ne a reggelidbe (sőt
lehetőleg sehová se) építsd be és ne
indulj el üres gyomorral otthonról!
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ÖKOROVAT

Itt a folytatás! A II. forduló!

Szelektív totó
1. Hányfelé válogatjuk a hulladékot?
A, 1

B, 2

4. Melyiket nem dobnád a szemétbe?
(két helyes válasz van!)

C, 3

2. Hová kell tenni a diófalevelet?

7. Milyen új gépeket szereztek be?
A, kukásautókat
C, rostát

A, falevél B, lyukas zokni
C, használt olaj

B, aprító gépet

8. Miből készül a komposzt?
A, zöldhulladékba B, sehová, külön
zsákba C, szemétbe

5. Melyik négy település vesz részt a
szelektív hulladékgyűjtésben?

3. Kinek a feladata a hulladékok
megfelelő szétválogatása?

A, Zsámbok, Tura, Hévízgyörk,
Galgahévíz B, Tura, Zsámbok,
Vácszentlászló, Galgahévíz C, Tura,
Hatvan, Zsámbok, Vácszentlászló

9. Hová adnád le a tönkrement
mikrohullámú sütőt?

6. Mikor adták át a szelektív
hulladékgyűjtő telepet?

A, elektronikai hulladékgyűjtésbe
B, szemétbe
C, száraz
hulladékba

A, felnőtteké B, mindannyiunké
C, a hulladékválogató telep
dolgozóié

A, 1965

B, 1987

C, 1999

A, trágyából
hulladékból

B, zöld
C, szemétből

Benke Andrea
A válaszokhoz használd a Wikipédia
Tura címszavát, illetve a
www.hullonktar.hu-t. Elevenítsd fel a
technikaórákon tanultakat!

Madáretető
Hasznosítsd a hulladékot és készítsd
el!
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MIÉRT?

Miért fúj a szél?

Miért fröcsköl a
felrázott üdítős
doboz?
Mert a nyomás kilöki az üdítőt a dobozból. A felrázott
üdítőben megnő a nyomás, mert kiválik a szén-dioxid, és
a doboz falán "tapad meg" buborékok formájában.
Amikor a dobozt felnyitjuk, lecsökken a nyomás, mert a
nyomáskiegyenlítődés iránya a dobozból kifelé mutat, és
a sok buborék egyszerre áramlik a felszínre, maga előtt
tolva az üdítőt. Ennek köszönhető, hogy kifröcsköl az
üdítő. Megjegyzés: Megoldás lehet az, hogy a doboz
falát végig kocogtatjuk alulról felfelé haladva, így a
buborékok felszállnak a doboz tetején lévő légtérbe és
így nem fröcsköl ki az üdítő. Próbáld ki!
Forrás: http://miert.webclub.hu/miert-frocskol-ki-afelrazott-uditos-doboz

A Földfelszín egyenlőtlen felmelegedése miatt. A Föld
felszínének különböző pontjai eltérő mértékben
melegszenek fel. Ahol melegebb a levegő ott kisebb a
légnyomás, ahol hidegebb, ott pedig nagyobb. A
különböző légnyomású helyek között kiegyenlítődik a
nyomás, vagyis a nagyobb nyomású helyről a kisebb
nyomású hely felé fog áramlani a levegő. Ez a
légáramlás a szél.
Forrás: http://miert.webclub.hu/miert-fuj-a-szel

Miért sárgulnak meg a levelek ősszel?
A levelekben több színű anyag található, de a zöld klorofill1 molekulák (apró
részecskék) elnyomják a többi színt. A különböző színű anyagok folyamatosan
keletkeznek, és le is bomlanak. Amikor eljön az ősz, már sokkal kevesebb fény
éri a leveleket, ezért nem keletkeznek újabb anyagok. Így a részecskék is
gyorsabban bomlanak le. A leggyorsabban a zöld pusztul el, így a levelekben
több lesz a sárga és vörös szín.
1

A növények életfontosságú zöld festékanyaga.

Forrás: http://miert.webclub.hu/miert-sargulnak-meg-a-levelek-osszel
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KÖNYVAJÁNLÓ

Geronimo angolul tanít

Ismét egy extraegeres könyvet ajánlunk nektek!
Geronimo ebben a vastag kötetben angolul tanít. Több
témakörből válogathat, aki ebből a könyvből okulni
szeretne: időjárás, ünnepek, a ház helyiségei, mozi,
sport, stb. Az egyes fejezetek nélkülözhetetlen
mondatokat sorolnak fel azok jelentésével és kiejtésével
együtt. Külön kiemeli az nagol kutúrával kapcsolatos
érdekességeket. Némely témakör végén a könyv felhívja
a figyelmet arra, hogy milyen különbségek vannak az
angol és az amerikai nyelvhasználatban. Ha gondot
okoz, hogy megfogalmazd angolul a gondolataidat,
akkor ez a könyv biztosan segíteni fog színes anyagával,
életszerű mondataival. Gyere és kölcsönözd ki a
sulikönyvtárból, hogy könnnyebben boldogulj angolul!

Leckeírás hiszti
nélkül
Trevor Romain könyve azoknak szól, akik utálnak házi
feladatot írni. A szerző sok-sok érvet sorakoztat fel
amellett, miért nem érdemes elbliccelni az otthoni
készülést. Ha ezt a könyvet elolvasod, elsajátíthatsz több
hasznos fogást is. Tippeket, tanácsokat kaphatsz;
segítségedre van abban is, hogy mikor érdemes
segítséget kérned a megoldáshoz. Ha nem szeretsz
olvasni, akkor se riadj vissza! Ebben a könyvben sok a
vicces ábra, és egy oldalon nincs több egy bekezdésnyi
szövegnél. Ha megfogadod a tanácsokat, akkor igaza
lesz a szerzőnek, amikor azt írja: " A házinak komoly
mellékhatásai vannak. Ha napról-napra elkészíted,
eszesebb és sikeresebb leszel!!" Itt a lehetőség: próbáld
ki! Kölcsönözd ki a sulikönyvtárból a Leckeírás hiszti
nélkült!

Tippek a tanuláshoz
Ha Te is úgy osztod fel a tanulásra szánt időd, mint a melléklet ábra mutatja, itt
az ideje, hogy néhány tanácsot megfogadj! Szóbeli tanuláshoz: írd le a lecke
tartalmát! Mindig azt vedd előre, amit a legnehezebbnek tartasz. Amikor úgy
érze, tudod az anyagot, ellenőrizd le magad! Kérj meg valakit a családból, hogy
kérdezzen ki! Írásbeli feladatok: Nézd végig, milyen órák voltak aznap. Nézd
meg, hogy az adott tantárgyból kaptál-e leckét. Itt is a legnehezebbel kezdj,
hogy hamar túl lehess rajta. Nézd végig a következő napot is. Készítsd el a házi
feladatodat!
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ENGLISH CORNER

Melyik a helyes?

Melyik színre
gondoltam?

Válaszd ki, melyik a helyes! Karikázd be!
one million

1 000 000

one milion

nulla

0

zero

thirty

30

thirteen

eleven

11

oneteen

thirteen

13

threeteen

thirty-one

31

threeteen

fourty

40

forty

twelve

12

twenty

Egy-egy betű hiányzik az alábbi színekből. Pótold, ami
hiányzik! A beírt betűket helyes sorrendben összeolvasva
megtudod, melyik színre gondoltam!

GRE_

B_UE

_HITE

GR_EN B_ACK

Próbálj meg a kitalált betűkből egy színt! Írd le!

______

Ez milyen tantárgy?
Valaki összekeverte az órarendedben szereplő tantárgyakat. Rakd helyes
sorrendbe! Annyit elárulhatunk, hogy az első és az utolsó betű az eredeti helyén
maradt.
ESNLIGH _ _ _ _ _ _ _

MHATS _ _ _ _ _

CISEMTRHY_ _ _ _ _ _ _ _ _
GGPAEHORY _ _ _ _ _ _ _ _ _
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BR_WN

PCISHYS _ _ _ _ _ _ _
BOOGILY _ _ _ _ _ _ _

HROTSIY _ _ _ _ _ _ _

DEUTSCHE SEITE

Melyik a helyes?

Melyik színre
gondoltam?

Válaszd ki és karikázd be a helyes választ!
eine Million 1 000 000

eine Milion

eine

1

eins

Null

0

Nulle

zweiundzehn

12

einundzwanzig 21

zwölf
einzwanzig

vierzig

40

vierzich

einundzehn

11

elf

4

vier

wier
dreiundzehn

13

Egy-egy betű hiányzik az alábbi színekből. Pótold, ami
hiányzik! A beírt betűket helyes sorrendben összeolvasva
megtudod melyik színre gondoltam!

GRÜ_

R_T

BR_UN

W_ISS

_ELB

G_AU

Próbálj meg a kitalált betűkből egy színt! Írd le!

______

dreizehn

Ez milyen tantárgy?
Valaki összekeverte az órarendedben szereplő tantárgyakat. Rakd helyes
sorrendbe! Annyit elárulhatunk, hogy az első és az utolsó betű az eredeti helyén
maradt.
DUCTSEH _ _ _ _ _ _ _

CEIHME _ _ _ _ _ _

MHEAAMITK _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BOOIIGLE _ _ _ _ _ _ _ _

GHICHTESCE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PIYHSK _ _ _ _ _ _ MSIUK _ _ _ _ _

IFMORNITAK _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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REJTVÉNY

Híres cigánybandákról, zenészekről emlékezünk meg a fősorokban. Zárójelben
működésük ideje.

Turai zenészek, zenekarok

VÍZSZINTES 1. A hírhedt politikai rendőrség rövidítése volt a Rákosikorszakban (AVH). 4. Vizes rétek, legelők bóbitás madara, népi neve libuc. 9.
Valamit falra firkál. 10. Szavazat. 12. Átnyújt. 13. Szénási Tibor, az utolsó
turai prímás beceneve. 15. Fogorvosnál mondjuk! 16. Duplán babafenyegetés!
17. Páratlan demizson (!) 18. Vanádium, nitrogén vegyjele. 19. Hordómérték,
40-80 liter között. 20. Költő (János, 1812-1853), Háry János megteremtője.
21. Bertalan (1944-64). 23. Római 1101. 24. Svájcban eredő, Passaunál a
Dunába ömlő folyó. 25. Tanár, igazgatóhelyettes, a függőleges 11. által
alapított zenekarban is játszott Chikán Ernővel, Pászti Péterrel (Sándor). 27.
Azonos mássalhangzók. 28. Iskola, röviden. 30. Keskeny nyílás. 32. Párosan
végetér (!) 34. Hangjegyek sora. 35. Liter. 36. Jenő (1958-78). 38. Páros
kalitka (!)
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FÜGGŐLEGES 1. Előfordul,
vagy nem forog simán. 2.
Berci (1930-70). 3.
Bizalom, vallásos
meggyőződés. 4.
Vegyjele: Br. 5. Szabályos
görbe vonal vagy római 4.
6. Cserje (pl. ribizli). 7.
Legkisebb római szám. 8.
Az apa zongorázott,
igazgatója volt a turai
kultúrotthonnak, a fia
szaxofonozik Budapesten
(István). 11. Zongorázott,
s az ötvenes években a
művelődési házban
zenekart hozott létre
(László). 14. Zenekart
vezetett a
kultúrotthonban,
hegedült, citerázott
(József). 17. Fémből
készült cigarettatartó. 19.
Női név; Szabó Magda
regénye, film (1978)
Szerencsi Éva
főszereplésével. 20.
Idegen gáz (!) 22.
Zenekara a CimbaliBand
(Balázs). 23. Női név
(július 29). 26. Termények
tárolására készült
nagyobb vászonzacskó.
29. Kén, kálium, szén
vegyjele. 31. Ehető
csigafajta. 33. ÉÁ. 37.
Zorro jele.

KACAJDA

BENKE ANDREA ÉS TÓTH-SEBES EDINA rovata

Viccek
Keresd meg a 12 különbséget!
A bíró lefúj egy vitatható
szabálytalanságot, mire az egyik
játékos dühösen odakiált:
- Bíró úr, maga teljesen vak?
- Mit mondott? - kérdez vissza a
bíró mérgesen.
Erre a játékos:
- Nahát! Ráadásul még süket is!

Néhány évtizeddel ezelőtt a diákok kedvenc olvasnivalója volt a zsebkönyv
méretű Hahota. Népszerűek voltak a viccek, képregények, rövid, csattanós
történetek, humoros képek, karikatúrák. Ebből válogattunk nektek.
Diákszótár a 90-es évek elejéről
Bedőlt, mint maci a málnásba – elhitte ; elmebajnokság – feleltetés; gerely – egyes;
hattyú – kettes; Balázska – hármas; jegyüzér – tanár; leapacsolták – megbuktatták;
macskabenzin - tej; macskabenzinkút – tehén; ráhasaltak a felhők – elázott; röfi –
konnektor; saláta – füzet; Szövegelj a zsebembe és majd otthon kiválogatom! – nem
érdekel, amit mondasz; tata-teadélután – szülői értekezlet; terepszínű pofát vág –
beilleszkedik; vitringyerek – stréber; zsiráfgondozó – magas.

- Figyelj! Hamarosan új szavakat tanulunk! – mondja Bandi az öccsének!

- Miért?

- Apu focimeccset akar nézni, de rossz a tévé!

Pista hazaér az iskolából és az öccsét a konyhában találja. A fiú serényen
forgolódik a tűzhely körül- Mit főzöl?

- Még nem lehet tudni. Ha ilyen híg marad, akkor krumplilevest. Ha sűrűbb lesz, akkor
paprikás krumplit. Ha viszont odaég, akkor sült krumplit…

Egy férfi kúszik a sivatagban. A
vize már két napja elfogyott,
erejének végén tart. Egyszer csak
felpillant, és meglát egy eszkimót
a szánján, szánhúzó kutyák
társaságában. Mivel azt hiszi,
hogy hallucinál, összeesik és
elájul.
Arra tér magához, hogy a kutyák
nyalogatják az arcát.
- Hála Istennek, mégsem
képzelődtem! - kiált fel. Eltévedtem és már az utolsókat
rúgom. Kérem, segítsen!
- Hah! - kiált fel az eszkimó. – Még
hogy MAGA tévedt el...

Az egyetemen a diákok zárthelyit
írtak. A professzor kiosztotta a
kérdéseket, majd az óra végén
beszedte a dolgozatokat.
Amikor nekiállt javítani őket,
észrevette, hogy az egyik diák öt
darab ezrest csatolt a papírjához,
és ezt írta a válaszok helyett:
"Egy ezres minden osztályzatért"
Másnap aztán a vesztegetős diák
megkapta a dolgozatát, egy nagy
egyessel, plusz a négyezer forint
visszajárót.
Az optimista azért várja az éjfélt,
hogy az új év elkezdődjön, a
pesszimista pedig azért, hogy
megbizonyosodjon róla, az óév
elmúlt.

A szilveszteri buli már javában
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Egy2013.
srác odamegy
a már jó
ideje egyedül ücsörgő lányhoz:
- Veled nem táncol senki?
- Nem.
- Akkor feltennéd a virslit főni?
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Kosárkupa
Decemberben zajlott a felső tagozatos fiúk kosárkupája.
Kovács Tibor bácsi vezette a bajnokságot. Elégedett volt
a játékosok fegyelmével, stílusával. Valóban izgalmas
csaták zajlottak. A helyezések:
I. 8.b II. 7.b III. 7.c IV. 6.c és 7.a
2013. január 8-án rendezték a felső tagozatos lányoknak
a kosárkupát. A versenyen, melyet Fekete-Liszkai Zsuzsó
néni vezetett, négy osztály vett részt: 6.c; 7.a; 7.b; 7.c.
A bajnokságon sokat kellett küzdeni, lehetőségünk volt
új tapasztalatokat szerezni. Sok szurkoló is
kísérte, segítette a csapatokat. Ami kicsit elszomorított,
hogy kevesen vettek részt a kupán, sem ötödikesek, sem
nyolcadikosok nem képviseltettték magukat. A
végeredmény:
I. 7.b

Tornászaink sikere
Január 18-án tornászcsapatunk a Pest Megyei
Diákolimpia megyei fordulóján indult. A lányok kiválóan
felkészültek és remekül helytálltak az igen erős
mezőnyben. A "kisebb" csapat tagjai: Bakk Bíborka,
Bazán Noémi, Csörgi Andrea, Miklós Edina, Nagy
Antónia, Pászti Orsolya. A "nagyok": Bakk Zsófia, Csörgi
Szilvia, Lukács Adrienn, Pusztai Klaudia, Sáfrány Anna,
Tóth Eszter.

II. 7.a III. 7.c IV. 6.c

Gratulálok mindenkinek a szép szereplésért! Benke
Andrea

Az I-II. korcsoportos csapatunk V. helyezést ért el, míg a
nagyok IV. helyen végeztek! A nagykőrösi versenyen a
képen látható III-IV. korcsoportos csapatunk jutott
tovább. A következő fordulón még nehezebb
mezőnyben mutathatják meg, mire képesek. Sok
felkészülés vár még rájuk. A csapatok felkészítője FeketeLiszkai Zsuzsanna. Gratulálunk és kívánunk nekik sok
sikert a továbbiakban!

Beharangozó - ismét városi futás!

Mi lesz velük, ha a régóta magányosan élő nagymama
valóban férjhez megy Bence bácsihoz? Ki az az
ismeretlen,
titokzatos futóeseményére,
fiú az álarcosbálon,
és TELEKOM
miért
A tavasz legnagyobb
a 28.
Vivicittá Városvédő
beszélget
vele
olyan
különös
dolgokról,
hogy
mi
a
Futásra szeretnénk felhívni a figyelmeteket. Időpontja: április 21. A tervezők a
véleménye
a fiatal
Évi néniről,
az új osztályfőnökről?
Margitszigeten
szeretnék
megrendezni
az eseményt, ám az útfelújítások miatt a
helyszín még nem végleges. Idén is lesz családi futás 800 méteren, valamint a
kedvenc távunk 3,2 km, amelyet Minicittá-nak neveznek. Ugyanezen a távon
gyalogolni is lehet. A további távokat csak edzett futóknak ajánlják: 7 km-es
Midicittá és 10 km-es Vivicittá. Midicittá+-ként hirdetnek 7+3,2 km-es távot is,
de hogy ezt mit is jelent, arról egyelőre nem derült ki több a hivatalos
weboldalon. Gyertek el minél többen, legyünk elsők a vidéki iskolák között!
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