
Kedves Diákok! 

Elkezdődött az új tanév, tele új kihívásokkal, feladatokkal, meg persze sok vidám perccel, 

programokkal. Túl vagyunk már két ünnepélyen, egy papírgyűjtésen, dolgozatokon és versenyeken. 

És nyakunkon az őszi szünet! De azért addig sem unatkozunk: 

Október 9-én, pénteken 18 órakor nyílik Iskolagalériánk 122. tárlata. Különlegessége, hogy volt 

iskolatársunk, Zsidek Barbara a kiállító művész. Várunk benneteket a megnyitóra! 

Október 16-án délután Bolyai-matematika versenyen veszünk részt, 18.00-tól rophatunk a 

táncházban. 17-én 17.00-tól pedig a Városi Néptánc Gálán lépnek fel sokan társaink közül, az 

Erdélyből érkező vendég diákokkal közösen. Gyertek el, nézzétek meg ti is a mindig nagyszerű 

előadást! 

Október 21-én minden osztály kirándulni megy, és október 22-én tartjuk az 1956-os forradalmi 

események megemlékezését. 

Az őszi szünetig további jó tanulást kívánunk, kitartást a feladatokhoz és vidám programokat! 

2. évf./1. szám 2015. október 13. 

Miért rossz, ha sokat számítógépezünk? 

A számítógép egy igazán csodás találmány. Sok 

jó dologra tudjuk használni, de sok rosszra is . A 

fiatalok körében egyre elterjedtebbek a 

számítógépes játékok. A mostanában megjelent 

játékok többsége erőszakos, bár találsz köztük 

leleményeseket, vicceseket is. A régi játékok 

nem voltak ilyen erőszakosak, Pl.…menj és 

juttasd el az egeret a sajthoz … meg menj el a 

királylányhoz . Mostanában … öld meg a zombit 

… vágd le az emberek fejét. Az ember ezek 

nélkül is meg tud élni, úgy gondolom . De ezek 

már beleívódtak az életünkbe, sajnos. 

TIPPEK 

Ne gépezz túl sokat, mert romlik a látásod! 

Nem lesz időd a tanulásra. 

Felidegesíted magad, ha nem sikerül a játék. 

„robot üzemmódba” kapcsolsz. 

Használd a számítógépet a 

tanuláshoz is! 
Bedő Anna 5.c 

 

 

 

 

 

„Tudományos kutatások eredménye szerint a 

tartós számítógép használat negatív hatást 

gyakorol az emberi szemre, izomzatra és 

idegekre, ami szemfáradtságot, csökkent látást, 

nyaki és feji izomfájdalmakat okozhat. Ezt 

hívjuk számítógép szindrómának. Mai 

adásunkban a számítógép szindróma 

megelőzéséről szólunk. 

A számítógép a múlt század legnagyobb 

találmányainak egyike. A számítógép 

használattal jelentősen változtak az emberek 

tanulási, munkavégzési és életviteli szokásai. 

Mivel népszerű az internet, egyre erősebb az 

emberek számítógép függősége, az emberek 

szenvedélye lesz a számítógépes munkavégzés 

vagy az internetes szörfözés. Azonban a 

számítógép nemcsak kényelmes, hanem negatív 

hatásai is vannak.” 
(http://hungarian.cri.cn/1/2007/10/21/2@82780.htm) 



Könyvajánló      Maros Edit: Hűvösvölgyi suli 

Ez a könyv egy ikerpárról, Dóriról és 

Nóriról szól, akik izgalmasabbnál 

izgalmasabb kalandokat, cikisebbnél 

cikisebb történeteket és sok necces 

helyzetet élnek át. 

Ezt a könyvet csak ajánlani tudom 

(persze csak 10 éves kortól).    Jedlica Zsófi 7.c 

Interjú 

Olasz testvérvárosunktól kaptak meghívást röplabdásaink, hogy 

vegyenek részt a világméretű ifjúsági sportrendezvényen, a 

Tricolor Olimipián. Néhányukkal készült a következő 

beszélgetés. 

 Halottuk, voltatok Olaszországban. Milyen volt? 

 Szép. Nagyon jól éreztük magunkat.  

 Hol volt a szállásotok? 

 Egy iskolában, ahol az összes 

csapaté is.  

 Beszéltek olaszul? 

 Nem, de angolul igen.  

 Hanyadikok lettetek? 

 Kilencedik helyen végeztünk. 

 A meccseken kívül volt időtök körülnézni? Ismerkedtetek az 

olasz kultúrával?      Lajosházi Edina 5.c 

Téli egészség 

Egyre rövidebbek a 

nappalok,az időjárás is egyre barátságtalanabb. Itt az 

ideje, hogy immunrendszerünket felkészítsük a közelgő 

hideg időszakra.  

Milyen módszerekkel tehetjük szervezetünket erősebbé 

az őszi nyavalyákkal szemben? 

Fontos, hogy a borús idő se vegye el a kedvünket a 

szabadban való mozgástól, sporttól. A friss levegőn 

végzett mozgás sokat segíthet abban, hogy edzetten 

fogadjuk az ősszel szinte elkerülhetetlen vírusokat, 

ellenállóbbak legyünk a felső légúti megbetegedésekkel 

szemben is. Köztudott , hogy a D vitaminszintünk 

ilyenkor lecsökken, hiszen kevesebb a napsütés, így ezt 

ajánlott pótolni. C vitamint is mindenképp szedjünk, de 

arra érdemes figyelni, hogy nagy mennyiségben 

károsíthatja a vesét. Emellett részesítjük előnyben a 

természetes alapú, például csipkebogyó kivonatot 

tartalmazó terméket. A citrusfélék fogyasztása is sokat 

segíthet akár nyersen akár koncentráltan, pl. grapefruit, 

narancs. Ezek erősítik az immunrendszert.  

Figyeljünk a változatos táplálkozásra és a megfelelő 

mozgásra. Hamar eljön a tél, de addig még feltölthetjük 

készleteinket. Érdemes a gyümölcsöket és zöldségeket 

megfelelő módon elraktározni, hogy télen is egészséges 

ételeket fogyaszthassunk, és ne maradjunk természetes 

vitaminok nélkül. Természetesen a réteges öltözködés is 

elengedhetetlen. Előzzük meg a betegséget,hiszen 

mindenkinek fontos az egészsége!    
 Kiss Zsófia 5.c 

2015 ŐSZI-TÉLI HAJTRENDEK 

Idén őszre és télre divatba került a fonott haj. Bármilyen 

összeállításban hordható: fél copf halszálkával, 

hajpánt szerű francia (parketta), kiengedett haj 

kétoldalt kicsi francia fonattal stb. 

Legkönnyebb elkészítésű:                          

Elkészítés: - először is csinálj egy fél copfot, 

majd fond be halszálkába! 

HALSZÁLKA: a copfot kettéveszem, és az 

egyik oldal végéről egy tincset átteszek a 

másik oldalra. Aztán ugyan ez a másik oldalról 

és így tovább. Ha kész, tegyél hajgumit a 

végére (célszerű egy kisebb 

méretű), majd kedved szerint díszítheted a 

frizurád (virág, hajcsat, hajpánt). 

A természetesen hullámos hajú lányoknak 

egyszerű dolga van, hiszen elég, ha csak szépen 

kifésülve kiengedve hagyják. 
Hermann Emília 7.c 

 

Tartsd tisztán a környezeted! 

Tudom, nehéz rendben tartani a környezetünket, de tenned kell 

érte, ha igazán szereted. Ha szereted a természetet, ha az utcán 

vagy,esetleg egy réten, akkor se engedd, hogy bárki szemeteljen!  

Ültess te is kisvirágot a kertedbe és növeld a természet szépségét!  

Ha nincs kerted, akkor fogj egy cserepet, ültesd el a virágot, és 

locsold minden nap! 
Patkó Brigitta 5.c 

Őszi kirándulóhely: Visegrád 
Visegrád Magyarország egyik legkisebb, de egyik legrégibb városa. 

Itt található a Salamon-torony, illetve a Királyi-palota, amelyeket 

mindenképpen érdemes meglátogatni. Ez utóbbi egyébként Károly 

Róbert nevéhez köthető. Azon túl, hogy Visegrád remek 

kirándulóhely, gazdag régészeti lelőhelyként is számon tartják: 

többek közt neolitikus, rézkori és bronzkori telepek, római kori 

lelőhelyek találhatók itt.  

Tavasztól őszig közkedvelt kirándulóhely a Mogyoró-hegy és a bob

-pálya, télen, a megfelelő hómennyiség esetén akár síelhetünk is 

errefelé.       Tóth Gréta 7.c 

Kézműves rovat 

Koszorú 
Kell hozzá: (mindegyik lap A4-es legyen) karton 

lap, színes lap, olló, ragasztó, cérna 

Kartonból kivágsz egy akkora kört, amekkora 

koszorút szeretnél. Rajzolj bele egy kisebb sugarú 

kört, majd azt is vágd ki!Tartsd meg a körgyűrűt, és 

ahhoz mérten vágj ki a színes papírból akkora 

csíkokat, amekkorák a gyűrűt  körbeérik. Ragaszd 

össze a csíkokat! Kész is! 

Bagoly 
Kell hozzá: ragasztó, falevél, A4-es lap 

Fogd a lapot és rajzold meg a bagoly körvonalát, 

majd levelekkel töltsd ki a körvonalon belüli részt. 

Ragaszd fel a leveleket, a csőréhez használd a 

világosabbakat! Kész is!   Lajosházi Edina 5.c 



EREDMÉNYEINK 

Sulifoci bajnokság 2015. ősz 

1-2. osztályosok: 1. hely: 2/A 2. hely: 2/B 3. hely:1/A 

3-4. osztályosok: 1. hely: 4/A 2. hely: 3/A 3. hely: 3/C 

5-6. osztályosok: 1. hely: 6/B 2. hely: 6/A 3. hely: 5/C 

7-8. osztályosok: 1. hely: 7/C 2. hely: 8/B 3. hely: 7/A  

A szeptember 18-án megrendezése került "Legyél te a 

katedrán!" versenyen megemlékeztünk a 200 éve született 

Rómer Flórisról, a régészet atyjáról. A verseny Kőrösis 
házi  versennyé alakult, mert a tíz döntős közül csak a hét 
Kőrösi diák jelent meg. Nagyon ügyes volt mindenki, a nagy 
izgalom ellenére is. Nagyon büszkék vagyunk rájuk. 
Résztvevők: Kelenczés Edina - Rácz Krisztián 1. helyezés  
    Szűcs Luca- Garay Ágnes  2. helyezés 
                       Erdős Lilla 3.helyezés 
                       Gacsal Gergely 
                       Lovas Gergely 
                       Németh Gergely 
                       Nádaskuti Mátyás 

Sulisárkány győzelem 

Ismét megnyerte iskolai cspatunk a "Sulisárkány" elnevezésű városi sárkányhajó versenyt. Hatalmas 

szélben, nagy küzdelemet követő óriási hajrában eveztek be a mieink csupán néhány centiméterrel hamarabb 

a második helyezett csapat előtt. A csapat tagjai:  

5.a osztály: Csipkás Tamás, Kovács Levente, Pozsár Ramóna 

6. a osztály: Diószegi Dániel, Puskás Patrik, Varga Bernadett 

6.b osztály: Kokavec Richárd, Kokavec Zoltán 

7.a osztály: Junia Brigitta, Nyárádi Roland, Serényi Ödön, Tatár 

Szabina 

7.c osztály: Rácz Dávid 

8.a osztály: Tóth Sára 

8.b osztály: Bartalus Jázmin, László Krisztofer 

8.c osztály: Czagány Márk, Tatár Péter. 

Gartulálunk a csapatnak, és felkészítőjüknek, Kellnerné Géczy 

Ágnes tanítónak! Köszönjük a szülők támogatását és a szurkolást! 

Nyárádi Rolnad 7. a osztályos 

sportiskolásunk a Budapest 

Bajnokságon 2000 méter kajak 

négyesben I. helyezést ért el, majd 

ugyanezen a versenyen 3 x 200 méteres 

váltóban ezüst érmes lett. 

Ezekkel az eredményeivel jogot kapott 

arra, hogy  részt vegyen a Kolonics 

György Gyermek-Kölyök-Serdülő 

Magyar Bajnokságon - mely a Magyar 

Kajak-Kenu Szövetség legnagyobb 

országos versenye. Ugyanezekben a 

számokban indult, s mind a kétszer III. 

helyezést ért el.  

Gratulálunk Roli sikereihez, további 

eredményes versenyzést kívánunk! 

Nemzetközi birkózó versenyen szerepeltek 

kiválóan és értek el kimagasló eredményt 

Szigetszentmiklóson, szeptember 12-én: 

- a 42 kg-osok versenyében I. helyezett lett Gacsal 

Gergő (7.b osztály), III. helyezett lett Kapuvári 

Péter (7.b osztály) 

- a gyermek korosztályban a 28 kg-osok 

mezőnyében I. helyet szerzett Kapuvári Liliána. 

Mindhárman az UTE versenyzői, edzőjük 

Kapuvári Gábor. 

Gratulálunk a sikerhez! 

Október 3-án, szombaton ismét dobogóra állhatott 

Kapuvári Lili (3.b) és Gacsal Gergő (7.b) a 

szabafogású Budapest Birkózó Bajnokság versenyén. 

Mindketten 1 vereséggel, nagy küzdelemben, 

nagyszerű birkózással - Lili a 28 kg-osok 

versenyében, Gertgő pedig a 42 kg-osok versenyében 

- állhattak a dobogó 3. fokára. Gratulálunk! 



" Wie kann man eine Blondine stundenlang unterhalten? 

Man gibt ihr ein Blatt das auf beiden Seiten beschriftet ist: " 

Bitte Wenden!" 

Német viccek 

Hol lakik a német medve? Irgumburg-ban. 

Hogy hívják a német hernyó feleségét?-Frau Nyó. 

Idézet vadászat: 
 
 
A) 
„Túri vásár nincsen,  
messze már, 
Szegénylegény oda 
Lovon jár.” 
 
 
 

 
 
B) 
„Levetette szép ruháit, 
Csendesen 
levetkezett, 
Majd felöltözik, ha 
virrad 
Reggele, a kikelet.” 

 
 

Megfejtésedet add le  
a 22-es teremben! 

Hogyan készíts töklámpást? 
 Vegyél egy viszonylag nagy tököt! 

 Vágd le a tetejét! 

 Egy evőkanállal kanalazd ki a belsejét! 

 Filccel rajzold meg a szemeket, az orrát és a száját! 

 Majd egy gyertyát rakj bele! 

 Gyújtsd meg! Kérd felnőtt segítségét! 

És kész is.       Juhász Lili 5.c 

Tudtad? 

A suli, ahogy még sosem láttad! 

Egy átlagos diák kb. 1.440 napot, 34.560 órát, 2.073.600 percet és 

124.416.000 másodpercet jár általános iskolába! Hihetetlen, mi? 

Egy hónapban kb. 2-3 olyan nap van amikor senki sem hiányzik 

az iskolából (mind alsó, mind felső évfolyamon)!  

A suliban kb. 2-3 naponta ünnepelnek név- illetve szülinapot! 

Fújd el a gyertyát! 

  

Van valami építő ötleted az iskola megváltoztatására? Ha igen, add 

le ötleted a 22-es terembe!  Ha nincs, olvass tovább! 
  Tolmácsi Gergely 5.b 

Der Deutschlehrer trägt vor: "Ich gehe, du gehst, er geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen. Fritzchen, kannst du mir 

sagen, was das bedeutet?"  

"Ja, Ich würde sagen, alle sind weg!"  

A tanár magyaráz: én megyek, te mész, ő megy, mi megyünk, ti mentek, ők mennek. Frici, meg tudod mondani, hogy 

ez mit jelent?  

"Igen, meg tudom mondani, mindenki elment." 

Szerkesztők: Aranyos Amanda, Osikóczki Laura, 

Tolmácsi Gergely 5.b, Bedő Anna, Juhász Lili, Kiss 

Zsófia, Lajosházi Edina, Patkós Brigitta 5.c, 

Hermann Emília, Jakucs Petra, Jedlica Zsófi, Tóth 

Gréta 7.c, Jedlicané Borsos Magdolna 
Osikóczki Laura 5.b 

Osikóczki Laura 5.b 

Osikóczki Laura 5.b 


