
SZEPTEMBERI KÖSZÖNTŐ
Sziasztok! Mindenkit üdvözlök a 2014

15ös tanév első heteiben.

Kis csapatunk, az újságíró szakkör

tagjai szeretettel köszöntenek titeket az

iskola falai között, ahol

bla bla bla...NEM!

Kedves Diáktársaim!

Higgyetek nekem, ebben

a hónapban minden tanár

néni és bácsi azt fogja

mondani, hogy már

mennyire várták a sulit,

meg minden. Ez részben

így igaz. Hisz ez a

munkájuk és szeretnek

tanítani. De a szívük

mélyén, tudják ők is, hogy mikor

kijöttek az első óráról bennük volt a

mondat: "Lehet, hogy még egy hónap

szünet csak nem ártott volna."

És igen. Néhány tanár a cikket

olvasva tagadni fogja, hogy nem is így

volt, de a szívük mélyén tudják, hogy

tényleg nem ártott volna. Maximum

többet felejt a diáksereg, és akkor a

következő mondat már ez lesz:

"Kezdhetem elölről az egészet."

Noha félreértés ne essék, minden

tanár szeret minket. Igen, szeret! Akkor

is, ha nem úgy tűnik. Ha leszólnak

minket, az is csak azért van, mert

szeretnek minket. Higgyétek el nekem,

én is csak így, nyolcadikos fejjel jöttem

erre rá. Szép évet nekik!

Na de mi a helyzet velünk,

diákokkal? Így van: a stréber várta a

sulit, a vagány srác/csaj nem, a köztes

állapotban lévők pedig azt állítják, hogy

csak a barátok miatt tették be a lábukat

a kapuján, az első nap. Higgyétek el, ez

nem igaz! Két és fél hónap után, már ha

kicsit is, de mindenki

várta a sulit. Minden

diáknak örömöt okoz,

hogy egy szinttel feljebb

léphet a suli éves

ranglétráján, miszerint

már nem másodikos,

hanem harmadikos, nem

alsós, hanem felsős, vagy

nem 7., hanem már 8.os,

és így tovább.

A kis elsősöket pedig

minden korosztály fogadja be! Téged is

így fogadott a felsőbb korosztály, mikor

kicsi voltál! Gondolj bele, hogy te vagy

a legkisebb. Rossz igaz? Persze, hogy az.

Mindenki segítse az új kis palántákat,

hogy jólelkű, segítőkész refis diák

legyen belőlük! Hogy a palántákból

igazmondó csodás fehér virág legyen!

Tiszta lelkű, jóra törekvő fehér virág.

Aztán most még mindenki izgatottan

várja a Refi gálát. Mire a főpróbához

érünk, már mindenki unni fogja a

próbát. Viszont mikor majd élesben

megy akkor újra érdekelni fog, és

izgulunk mind a színen, mind a

színfalak mögött is. Ezúton mind a

tanároknak, mind a diákoknak jó

munkát és sikeres tanévet kívánok.

S kitartás! Már csak 262 (plusz

mínusz néhány) nap a nyári szünetig!!!

Somogyi Gréta 8.a o.

„Ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jócselekedetekre
való felbuzdulás végett..."
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1. EGYED – Ezen a napon lépnek

szolgálatba a juhászok, kondások és

a szőlőpásztorok. Megkezdődik a

szőlőőrzés. A disznót hízóba fogják.

5. LŐRINC – A lassan beköszöntő őszre

utal, hogy ez a szabadban fürdés

utolsó napja. A „lőrinces” dinnye

már nem igazán ízletes. Ezen a

napon fordul az időjárás: ha szép

idő van, hosszú lesz az ősz.

8. KISASSZONY – E naptól kezdve

indulnak útnak a fecskék és a

vándormadarak.

21. MÁTÉ – Ha ezen a napon tiszta az

idő, jó lesz a bortermés. Vetésre

viszont Máté hete Nem kedvező,

„pelyvahétnek” nevezik.

Csillagászatilag ezen a napon van az

őszi napéjegyenlőség.

29 MIHÁLY. – Európaszerte ismert

pásztorünnep. Ezen a napon hajtják

be a legtöbb állatot a faluba.

Megszakad a fű gyökere, megszűnik

a mézelés, a halak a víz fenekére

SZEPTEMBER

A 6. matematika tábor augusztus 18

22ig került lebonyolításra.

Huszonöt gyermek gondolta, hogy

részt vesz a délelőtti, illetve délutáni

foglalkozásokon. Az előző évekhez

hűen két csoportban dolgoztunk

Türmerné Gorzás Katalin tanárnővel.

A 4 nap alatt érdekes és játékos

feladatokat, IQ tesztet, puzzlet,

halmazokat, sodokut, torpedót, testek

építését, logikai feladatokat és egy

felmérő feladatsort kaptak a gyerekek

és ezek alapján, valamint a négy nap

munkája alapján kialakult a végső

sorrend.

Természetesen minden nap volt egy

kis mozgás, az elmaradhatatlan foci,

egyegy jégkrém és egy kis innivaló.

Az utolsó nap átvették az érmeket,

értékes ajándékokat. Úgy gondolom,

mindenki jól érezte magát, és egy

kicsit mindnyájan belerázódtunk a

hamarosan elkövetkező új tanévbe.

Köszönjük iskolánk támogatását,

amivel lehetővé tették, hogy így is

segítsük a családok iskolakezdését,

hiszen matematikához kapcsolódó

ajándékainkat fel tudják majd év

közben használni. Mivel a tábor

ingyenes volt, így is segíteni tudtunk a

szülőknek, hogy a délelőttök

élménydúsabban teljenek a

gyerekeknek felügyelet mellett.

Köszönjük az aktív részvételt!

Áldás, békesség!

Négyesiné Gál Mónika

IX. REFIS NAPKÖZIS TÁBOR
„Esőisten siratja Mexikót”

 Passuth László 

Nekem is sírni lett volna kedvem,

amikor táborunk első napja előtt

vasárnap

szakadni kezdett

az eső. Tudtam,

hogy az előre

megtervezett

programot

teljesen át kell

rendezni, hiszen

például hétfőn

erdei túrára

készültünk.

Hétfőn reggel a gyülekezőkor egy

másik dolog is megoldásra várt,

hiszen 60 gyermek jött el, nagy

vigadalommal és várakozással,

csöppet sem törődve az időjárási

viszonyokkal. Ennyien viszont nem

fértek be egy buszba. Csoportbontást

alkalmaztunk, hogy ne kelljen senkit

elküldeni.

Innen már simán ment minden,

hiszen az akadályok azért vannak,

hogy átugorjuk őket.

Az öt nap alatt eljutottunk

Szolnokra moziba, a McDonald's

étterembe, egy hegyi faluba és

Kisnánára, ahol egy szép vár

maradványait mászhattuk meg.

Csodálkozva jártuk körbe Verpelétnél

a kialudt vulkán kráterét a sétaúton.

Megnéztük a feldebrői altemplomot,

ebédeltünk az autós csárdában.

Kunhegyesen kétszer jártunk a

strandon, pizzáztunk, dinnyéztünk,

ebédeltünk a Szélkakasban, minden

délután fagyiztunk vagy

jégkrémeztünk.

Az utolsó

napunkat, a

pénteket is

„fejedelmien”

töltöttük, hiszen

a Nagy András

és Fiai Kft.

jóvoltából

ellátogattunk a

kárpitos

műhelybe, majd

a bútorházba, ahol „terülj terülj

asztalkám” várt bennünket. Ezután az

iskolába visszatérve Pici bácsi már

főzte azt az ínycsiklandó paprikás

krumplit, melynek hozzávalóit szintén

tőlük kaptuk, no és az üdítőket és 3

hatalmas dinnyét is. Ezúton is hálásan

köszönjük, hogy megszponzorálták

ezt a napunkat.

Délután még ellátogattunk Cupp

Pál lakásmúzeumába, majd egy utolsó

hatalmas fagyizással zártuk

táborunkat.

Olyan ügyesen gazdálkodtunk,

hogy még egy közös őszi vonatos

kirándulásra is sort fogunk keríteni.

Köszönjük iskolánk anyagi

támogatását és Pici bácsi főzését is!

Találkozunk jövőre!!!

Kunné Pádár Gyöngyi

húzódnak. Megkezdődik az őszi

vetés. Ha ezen a napon még itt

vannak a fecskék, újévig nem lesz

nagy hideg. A Mihálynapi

mennydörgés szép őszt, de kemény

telet jelez.

MATEK TÁBOR
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Július 811. között tartottuk iskolánk

harmadik angol nyelvi táborát. A

foglalkozások alsó és felső tagozatos

tanulók részére megosztva zajlottak.

A tantárgy szeretete, a tanuláshoz

kapcsolódó érzelmi kötődés

véleményünk szerint kivétel nélkül

minden életkorban jótékony hatással

van az ismeretek elsajátítására. Ezért

e tekintetben mindenkire egyforma

energiával figyeltünk és inkább a

módszerek terén igyekeztünk

különbséget tenni a csoportok között,

ahogyan azt az életkori sajátosságok

megkívánják.

Alsóban végig játékos feladatokon,

dalokon, mondókákon keresztül zajlott

a tábor témaköreinek feldolgozása,

melyek az Ételek fajtái, Hétköznapi

tárgyak és az angol ABC voltak.

A felsősöknél a gyerekekkel

közösen, még a tanév végén történt

egyeztetés során célul tűztük ki, hogy

igyekszünk betekintést nyerni a nyári

nyelvtanfolyamok, a szünidő alatt

végezhető intenzív tanulás világába.

Természetesen a tábor néhány napja

csak egy hosszabb munka ízelítője

lehetett egyegy témakör

feldolgozásával (pl. Család,

Nevezetességek Angliában és A

Beatles együttes). Ha az idő nem is volt

túl hosszú, arra mindenképpen

elegendőnek bizonyult, hogy a

résztvevő gyerekek megtegyék az első

lépést a tanórákon kívül vállalható

terhek rendkívüli fontosságának

elfogadására. Hiszen a verseny a

továbbtanulás vagy egy majdani

nyelvvizsga szituáció során óriási, és

nagy erőfeszítések nélkül idegen

nyelvből viszonylag ritka a siker.

Mivel a szeretet és a jó hangulat teszi

igazán kerekké a fegyelmezett munkát,

a sok komoly feladat mellett az

idősebbeknél is hagytunk teret a

játéknak, éneklésnek, melyek a

nyelvórák szintén elengedhetetlen

részei, ezért az egyik napot dalok

feldolgozásának szenteltük. A

Yesterday, a Fool on the hill és a Here

comes the sun című dalokat tanultuk

meg, kapcsolódva az olvasottakhoz.

Nagy tisztelettel és szívből

köszönjük minden résztvevő tanuló

megjelenését, akik a mindennapi

életben nagyon fontos nyelvtanulás

miatt nyáron iskolába jöttek és

feláldoztak néhány napot a

szünidejükből.

Kunhegyes, 2014. július 11.

Felső Andrea

Molnár Katalin

ANGOL TÁBOR

A nyári refis úszó tábor mint minden évben az idén is két

hétig tartott. Az oktató Csománé Fehér Andrea tanárnő volt.

Több nevelő is

bekapcsolódott a

munkába segítve

ezzel Andi nénit.

Közel 40 diák várta

őket minden reggel.

Három csoportban

vehettek részt a

gyerekek a délelőtti

oktatáson. A nagyok, akik már évek óta járnak a táborba és

úszni is tudnak a mély vízben gyakorolhattak, és új

úszásnemeket sajátíthattak el.

A középső csoportba azok tartoztak, akik már tavaly

ügyesen siklottak, tudtak víz alatt tempózni. Közülük

néhányan át is mehettek a nagyokhoz.

A legfiatalabbak először megszokták a vizet, megtanultak

siklani, játszottak a vízben. A tízórai szünetben mindenki

pihenhetett , focizhatott . Az időjárás kicsit próbára tette a

csapatot, hiszen néhány napon az eső is közbeszólt, lehűlt a

levegő, jól esett a meleg vizű medencében ücsörögni. Ettől

függetlenül mindenki jól érezte megát. A gyerekek nevében

is köszönöm Csománé Fehér Andrea tanár néninek az

odaadó munkáját!

Takács Dzsesszika 7. o.

ÚSZÓ TÁBOR

HITTANOS TÁBOR
2014 augusztusában újra

megrendezésre került Hittanos

táborunk.

Minden reggel 8:45kor volt a

gyülekező a templomkertben és a

gyülekezeti terem előtt.

A délelőttök első részében

történeteket hallgathattak a gyerekek a

Bibliából. Utána énekeket tanultak, és

csoportokba rendeződtek. Tízórai után

a csapatok az állomásokra vonultak,

ahol egyegy feladat várt rájuk, amit

15 percen belül kellett teljesíteniük.

Ezek a feladatok a reggel tanult

történetekkel, aranymondással voltak

kapcsolatban, de az ügyességi

feladatok sem maradhattak el. Végül a

napot közös munkával zárták. Az

utolsó nap végén került sor az

eredmények kihirdetésére . Senki sem

tért haza ajándék nélkül. Idén is

sikeresnek mondható ez a tábor, hisz

közel 70 gyerek vett részt és mindenki

nagyon jól érezte magát.
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ORSZÁGJÁRÓ TÁBOR
2014.06.30tól 07.04ig volt alkalmunk megtapasztalni

Szentendre belvárosának egyegy gyönyörű részét.

30án reggel 9kor indultunk el kisbusszal tizennégyen a

suli elől. Pontban délre megérkeztünk Papszigetre, a Paprika

panzióba. 4 szobát töltöttünk be. A nap hátralévő része

azzal telt el, hogy megnéztük, mi hol van a táborban. Ebédre

a hozott szendvicseket kellett beosztanunk, és a rágcsit. Este

6 órára mentünk vacsizni, amikor is tábornyitásnak rántott

szeletet kaptunk. Az este hátralévő része beszélgetéssel,

hülyeséggel telt el.

Másnap reggel 8 órakor mentünk el reggelizni. Ezt

követően kisétáltunk az óvárosba, ahol nézelődtünk egyet,

és ahol egy bácsi megmutatta nekünk, a fa ládika bámulatos

faragástechnikáját. Hihetetlen, mi munka lehet abban.

Programunk következő megállója a Marcipán múzeum volt,

ahol 60 kgos Michael Jackson élethű szobrától, a zongorán

és Mozart mellszobrán keresztül egészen a Supermanos

figurákig rengeteg minden készült.

Egy gyors Sparos bevásárlás után visszasétáltunk a

campingbe.

Délután egy finom ebéd után autóbusszal Pisti bácsi kivitt

minket a Szendendrén lévő Skanzenbe, ahol birkát etettünk,

észt hintát próbáltunk ki, majd elmentünk vonatozni egy

vonattal, ami 1932ben készült el. Itt az egész Skanzent

körbeutaztuk, amit aztán néhány óra alatt bejártunk gyalog.

Hazamentünk, és vacsora után szabadprogram volt, majd

10 órától takarodó. "Takarodó."

Másnap reggeli után elindultunk Visegrádra a

fellegvárba, ahol bejártuk a várat, és elmentünk a

panoptikumba is. Nagy örömünkre Andi néni meglepetése

volt, hogy a 6 legnagyobb táborozó elmehetett bobozni. (Ezt

már külön megköszönjük) Majd fagyizni indultunk, aztán

haza. Ebéd után pihenő következett, amikor Piroska néni és

Andi néni megkértek minket, hogy foglaljuk versbe a 4

napot. Meg is történt. Az utolsó nap délelőttjén pedig már

fájó szívvel szedelőzködtünk, ám előtte sárkányhajózás volt

a Duna parton, ami kimondottan tetszett mindenkinek.

Délután felpakoltunk, és elindultunk Kunhegyesre, hisz

nélkülünk nem teljes ez a város. Itthon már vártak minket, s

mi elbúcsúztunk, jó nyarat kívánva egymásnak. A régieket

visszavárjuk, az újakat jövőre várjuk! Andi néninek és

Piroska néninek köszönet a táborban töltött sok boldog

percért!

Somogyi Gréta 8.a o.

Hálaadással emlékeznek vissza a

gyerekek a táborban eltöltött napokra.

Köszönik szépen Váradiné Vajas Kati

néninek és Váradi Laci bácsinak, hogy

idén is megszervezték nekik ezt a

tábort! Köszönik továbbá a segítő

tanárok és a Sarepta dolgozóinak a

segítségét, az iskola támogatását!

Nagyné Smányi Hedvig

A MAGYAR DAL NAPJA
Bizonyára ha anyukátoknak és

apukátoknak odaadjátok ezt a lapot,

sokaknak ismerős lesz az Első emelet,

Rgo, Hungária stb. Ha olyat mondok

hogy örökzöldek, például Neoton

Familia, Omega, Edda, Republic

(nyugodjon békében Cipő), KFT,

Bonanza Banzai, Bikini, Beatriche és

még 2016ig sorolhatnám. Mind nagyot

alkottak a zene történetében. Ezek a

zenészek olyan slágereket írtak, amik

felejthetetlenek voltak rengeteg ideig.

Ha megkérdezzük a kicsiket, akkor

viszont felmerülhet Halász Judit vagy

az Alma együttes is akár.

Nem szabad kihagyni a népzenét

sem: magyar együtteseink a Fonó

zenekar, a Szalonna és bandája,

Sebestyén Márta népdalénekesünk, és

Kacsó Hanga Borbálát is ide lehet

sorolni immár.

Vannak a magyar reppzenészeink:

Mr. Busta, Essemm, Fluor, Hősök,

Halott Pénz, Diaz, Mentha, Majka,

Dopeman, Blaise, Children of Distance,

s őket is sorolhatnám még.

Na meg persze azok a zenészeink,

akiket mindenki hall a rádióban:

Cserpes Laura, Kállay Saunders

András, Tolvai Reni, L.L Junior, Sp,

Hien stb.

Nem mellesleg ez a nap szeptember

14.re esik minden év őszén.

A Magyar Dal számunkra azért is

olyan fontos, mert a zene maga is

fontos. A zenében önmagunkra

találunk. Ha ez nincs, minden második

ember sokak szerint öngyilkos lenne.

A zene már engem is sokszor mentett

meg. Sokszor volt, hogy csak

hallgattam a dalszöveget, és azzal

szellőztettem a fejemet, mert semmi

más nem segített. Hallottam a

szöveget és a dallamot összecsengeni,

és valahogy nyugalom volt, elszántság

és erő. Ezek sugároztak bennem. Ezért

volt olyan nagyon fontos régen is, és

fontos most is, hogy legyen a dalnak

szövege. Hisz a ritmusa és a hangja

sem utolsó már önmagában, de a

szöveg az, amiben az erő rejlik. Fontos,

hogy magyar dalszöveg létezzen!

Nekem ez a véleményem. Hisz ez az

anyanyelvünk. A vén Európa

közepének a közepe a mi nyelvünk, és

erre büszkék kell hogy legyünk!

Somogyi Gréta 8.a o.
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