
A kertekre leszállt a dér,

kékülten pereg a levél,

rozsdásra váltak a rétek,

üres a madárfészek.

Lassú, nehéz esők jönnek,

és megcsapkodják a földet,

s ha a hűs felhők elfogynak,

a sárban barmok tocsognak.

Nézd, ez az ősz. De jön a tél.

Hulló tollától a föld fehér.

Hártyás a víz, ez már a jég.

Kék füst száll, csöndes a vidék.

Juhász Ferenc

NOVEMBER 1. – Mindenszentek napja

NOVEMBER 2. – Halottak napja

NOVEMBER 3. – A Magyar Tudomány

napja: 1852ben ezen a napon ajánlotta

fel egyéves jövedelmét Széchenyi

István gróf a Magyar Tudás Társaság

létesítésére.

NOVEMBER 4. – Az emlékezés napja

Magyarországon

NOVEMBER 5. – Szent Imre ünnepe;

Európai Kereskedelmi nap

NOVEMBER 6. – Nemzetközi nap a

környezet, háború és fegyveres

konfliktusok során történő kifosztás

megelőzéséért

NOVEMBER 7. – Októberi forradalom;

Rákellenes nap

NOVEMBER 10. – Nemzetközi ifjúsági nap

NOVEMBER 12. – Minőségügyi világnap;

A szociális akció nemzetközi napja

NOVEMBER 13. – Cukorbetegek napja; A

Magyar Szentek emléknapja

NOVEMBER 14. – Térinformatikai

világnap

NOVEMBER 16. – Tolerancia napja

NOVEMBER 17. – Dohányzás elleni nap –

Füstmentes nap – WHO; Budapest

napja – 1873 Buda és Pest egyesítése

NOVEMBER 20. – Ifjú zenebarátok

világnapja; A gyermek jogainak

világnapja: ezen a napon fogadta el az

ENSZ közgyűlése a gyermekek

jogairól szóló egyezményt 1989ben.

NOVEMBER 21. – A televíziózás

nemzetközi napja; A filozófia napja

NOVEMBER 22. – A Magyar Közoktatás

napja Magyarországon 1991 óta; Szent

Cecília napja, Szent Cecília a zenészek

védőszentje

NOVEMBER 25. – A magyar labdarúgás

napja – londoni 6:3 (MLSZ 1993 óta)

NOVEMBER 27. – A véradók napja

Magyarországon (1988 óta), annak

emlékére, hogy először 1957ben e

napon adtak át kitüntetéseket

NOVEMBERI VILÁGNAPOK

A kertekre leszállt a dér

„Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van,
de az Úr azt nézi, ami a szívében van."
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2013 októberében rendezték meg

Kunhegyesen az egyik elődöntőt.

Berényi Anett, Rocsa Gergely illetve

jómagam vettünk részt a versenyen.

A döntőbe Gergő és én jutottunk

be, amely 2013 november végén

került megrendezésre. Gergő Wass

Albert egyik novelláját: A tizenhárom

almafa költemény egyik részletét

adta elő. Én szintén Wass Albert

egyik versét: Amikor a bujdosó az

Istennel beszél c. költeményét, illetve

Beethoven: Für Elise c. zongora

darabot adtam elő. Az eredményes

szereplés igen figyelemreméltó

eredménnyel zárult: Gergő és én is

Nívó díjban részesültünk,

mindketten szavalat kategóriában.

Ezért a gyönyörű eredményért

elmaradhatatlan megköszönni Hédi

néninek a felkészítést. Tehát:

Köszönjük szépen.

Somogyi Gréta 7.a o.

JÁSZKUN-VILÁG
GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI

SZEMLE 2013

Mint minden évben, idén is sorra került az Országos ószőlői

matekverseny, amelyen én magam is jelen voltam.

A találkozó 1215kor az iskola előtt volt. Véleményem

szerint az út vidáman telt. Az iskolába érve leregisztráltak

minket, majd mindenki a saját termébe vonult. Mi a 2.

emeleten voltunk. Az asztalokon gyümölcslé és csokoládé

várta a tanulókat. A hétfeladatos versenyt sokan

megcsinálták körülbelül egy vagy másfél óra alatt. Eddig a

többiek visszavonultak a buszhoz. Voltak, akik ott felejtették

az emléklapjukat (köztük én is) vagy másokét vitték el

figyelmetlenségük miatt.

Nemsokára már el is indultunk. Körülbelül 5 órára

hazaértünk.

Nagy Norbert 7.a o.

ORSZÁGOS ÓSZŐLŐI MATEKVERSENY

XI. JÓTÉKONYSÁGI BÁL

November 15én 18:00kor rendezte

meg iskolánk immár 11. alkalommal

jótékonysági bálját.

Az este pohárköszöntővel, igazgatói

beszéddel kezdődött, majd az iskola

tanulói folytatták a

műsort. Elsőnek egy

angol dalt hallottunk,

melyet a 78.o tanulói

adtak elő, felkészítő

tanár: Felső Andrea

volt. Az est folyamán

láthattunk egy paródiát

melyet a 7. osztályosok

mutattak be Molnár

Katalin tanárnő

felkészítésével. Idén is

fellépett iskolánk

táncos csapata, a

Dancing Girls egy

vidám produkcióval.

Rendezvényünkön 1.o

tól 8.oig voltak fellépők. A

gyermekek már hetekkel ezelőtt

készültek erre az

estre. A műsort

követően vacsora

következett. A

borárverésen

részt vett és

segédkezett az

est fővédnöke

Fazekas Sándor

Vidékfejlesztési

és

Környezetvédel

mi Miniszter. A

további

hangulatot Tatai

Tibor biztosította. Az est remek

hangulatban telt. 11:00kor tombola

sorsolás következett, a

fődíjat Magyar György

ajánlotta fel, ami egy

Tablet volt.

Remek estét

töltöttünk együtt.

Köszönjük Hadnagyné

Csomor Andrea tanító

nőnek és minden

felnőtt segítőnek ezt az

estét!

Ardai Nikoletta 8. o.
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2013. október 25én iskolánk 5 tanulója

idén is részt vett a Debreceni Kölcsey

Komplex tanulmányi versenyen.

Péntek reggel indultunk

az iskolánk elől a Sarepta

kisbuszával. Érkezésünk

után a Debreceni

Református

Nagytemplomban

foglaltunk helyet, hisz a

verseny nyitása áhítattal

kezdődött, amit Bölcskey

Gusztáv püspök tartott. Az

áhítatot követően

átmentünk az iskolába.

Regisztráció után kezdődtek a

versenyek. Ki informatikából, ki

rajzból vagy matekból versengett. Én

személy szerint biológiára mentem.

Egy prezentációs előadást kellett

tartanom. Két megadott téma közül

lehetett választanom. Az egyik

„Mekkora ökológiai lábon élünk?”, a

másik „Gyógynövények gyógyhatásai

kisebb gyógyhatásban”  én az utóbbit

választottam.

Erről a témáról diavetítést

készítettem, amit a zsűri előtt kellett

előadni. Értékelték az informatikai

részt, az előadói módszert, a lényegre

törekvést és hogy az előadás

megfelelte a követelményeknek.

Nagyon szépen köszönöm

Türmerné Gorzás Kati néninek a

felkészítést!!!

Megebédeltünk, megbeszéltük, ki

milyen feladatokkal találkozott, hogy

érezte magát. Végül eredmény

hirdetés következett:

• Négyesi Nóra rajzból 2.

• Ardai Zoltán informatikából 7.

• Kolozsvári Gábor matematikából 8.

• Szegedi Dominik matematikából 9.

• Gráczer Enikő matematikából 7.

Magam és társaim nevében

köszönöm tanáraink felkészítését!

DEBRECENI KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY

Szeptemberben megkezdődött az új tanév. Immár

ötödikesek lettünk.

Új osztályfőnökünk lett és a tantermünk is új. Több

tantárgyunk lett, és a tanáraink is mások. Osztályfőnökünk

Nagyné Smányi Hedvig  vagy ahogy mi szólitjuk Hédi

néni. Ő a magyar nyelvet és irodalmat tanítja nekünk.

Négyesiné Gál Mónika néni testileg és számtanilag is

megmozgat bennünket. Új tantárgyunk a hon és

népismeret, amit Gál Piroska néni tanít a hittan mellett.

Göncziné Koch Ibolya néni a képzőművészet világába repít

bennünket a rajz órákon. Természetismeret órán Tóthné

Babó Szilvi nénivel új és érdekes dolgokat ismerhetünk

meg. Szabó Józsefné Ica néni a technikát tanítja, ami elég

érdekesnek indult. Énektanárunk Nagy Tibi bácsi, aki a

hangunkat próbálja csiszolgatni. Az angolt Felső Andi néni

és Molnár Kati néni tanítja közösen, hogy könnyebb legyen

nekünk. A történelem is új tantárgyunk, és aki tanítja új

pedagógus az iskolánkban, Boda Misi bácsi, óráit szívesen

várjuk. Az osztályunkból többen is járnak szakkörökre. A

fiúk focira, a lányok tornára, de van, aki Dancing Girlsre,

matekra, jó magam pedig újságíróra. Új osztálytrársunk is

érkezett, akivel interjút készítettem. Lódi Vivitől

kérdeztem.

LIDI: Szia ,hogy vagy ma?

VIVI. Köszönöm ,jól.

LIDI: Milyen a sulinkban?

VIVI: Itt sokkal jobban érzem magam, otthonosabb az

eddigi iskoláimnál.

LIDI: Hiányoznake a régi osztálytársaid?

VIVI: Igen, egy kicsit.

LIDI:Vannak már itt barátaid?

VIVI: Igen, több is, és ez örömmel tölt el.

LIDI Melyik a kedvenc tantárgyad?

VIVI A matek érdekel a legjobban.

Köszönöm, hogy válaszoltál.

Szabó Lídia 5. o.

ÖTÖDIKESEK LETTÜNK
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5 PERCES CSOKI SÜTI

Hozzávalók

 4 evőkanál liszt

 4 evőkanál cukor

 2 evőkanál kakaó

 1 tojás

 3 evőkanál tej

 3 evőkanál olaj, vagy olvasztott Rama

 3 evőkanálnyi csokidarabkák

 egy csepp vanília aroma

 egy kisebb mikrózható tál, vagy egy nagy bögre

Elkészítés

Tegyük a száraz hozzávalókat a tálba, és keverjük jól össze. Adjuk hozzá a

tojást, és ezzel is jól keverjük el, majd öntsük hozzá a tejet és az olajat majd ismét

jól elkeverjük. Adjuk hozzá a csokidarabokat, és a vanília aromát, és még egyszer

jól átkeverjük. Tegyük a tálat a mikróba, kapcsoljuk be 3 percre, 1000 wattra

(magas fokozat). A süti kissé meg fog emelkedni, és 3 perc alatt megsül.

Tejszínhabbal, csokiöntettel nagyon finom.

elkészítés: 58 perc

nehézség: könnyű

sütési idő: 3 perc

 Jean, mi ez a dobogás?

 Gyakorlatoznak a futórózsák,

Uram!

 Jean, vigye az ágyamat a

padlásra!

 Miért Uram?

 Mert fent szeretnék maradni!

 Jean, mi volt ez a nagy

csattanás?

 Hasad a hajnal, Uram!

Mi az, ugat, harap és focizik?

 ???

 Labdarúgó EB

 Hogy hívják a kínai TV szerelőt?

 ???

 Hangvan Képnincs.

 Uram, fordítva tartja az újságot 

figyelmezteti az egyik utas a

villamoson a másikat.

 Tudom, csak így láthatom a

kedvenc focicsapatomat az I.

helyen!

 Miért megy a kátrány

focimeccsre?

 ???

 Szurkolni.

*ez az egyik.*

VICC
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