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Végre itt a Vakáció!
Év végi dupla számunkat tarthatjátok kezetekben. A tavasz igen aktívan
telt el iskolánkban. Annyi program volt, hogy szinte alig értünk rá az újságírásra, de ne csüggedjetek itt vagyunk újra. Rengeteg nagyszabású
programról olvashattok a Hírlelőben: Erzsébet-tábor, Határtalanul!, Tehetség-nap, Kórus minősítés és még hosszan sorolhatnánk azokat a
programokat, amelyek a tavasszal zajlottak iskolánkban. Az iskola mindennapi elétének eseményei mellett ezt a számot kicsit a ballagó
8.oszályosoknak is szenteltük. A fájó búcsúzás mellett jónéhány rovatot
(Kobaktréning, Kultúrarcúak, Infotan) úgy szerkesztettünk, hogy ők is
szívesebben forgassák az iskolaújság számukra eme utolsó számát. De
van persze más is. Ha nyáron szívesen ?zárnátok palackba egy medúzát?,
a kézművelőből megtudhatjátok ez hogyan lehetséges. A Vaktérkép rovatban megismerkedhettek a Nemzeti Összetartozás ünnepének történelmi hátterével is. Gratulálunk szoknak a diákoknak akik kiemelkedő
teljesítményükkel bekerültek a Tehetség. Herceghalom rovatba. A nyárra mindenkinek jó pihenést a ballagó nyolcadikosoknak pedig sok szerencsét kívánunk a NAGYBETŰS ÉLETHEZ. A velünk maradókat Jane Teller örökérvényű igazságával várjuk vissza szeptemberben, ne feledjék:
„Iskola nélkül vakáció se lenne.”
Kalandra fel, csemegézzünk együtt!
A SzerkesztŐK
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H Í R— L E L Ő
V. Művészeti Iskolák Találkozója
A kórussal és 4 fuvolistával Pilisvörösvárra látogattunk az V. Művészeti Iskolák Találkozójára április 20-án.
Miután odaértünk, először felmentünk a termünkbe. Beénekeltünk és próbálunk a színpadon. Majd
visszamentünk a termünkbe és várakoztunk. A fuvolások próbáltak, majd lementek az aulába. Amíg
Kincső, Blanka, Kinga és én a sorunkra vártunk, Katival és Zsófival beszélgettünk. Mikor mi jöttünk, eljátszottuk a Greensleevest és a Cantina Bandet. Jól sikerült, élveztük. Leültünk, aztán már mehettünk is ki
újból, mert a kórus következett. A kórus színvonalasan szerepelt, örültünk, hogy énekelhettünk.
Mikor vége lett mindennek, még utoljára megcsodáltuk a műveket, melyeket többek között az iskolánk
képzősei készítettek. Az oklevelek átvétele után boldogan indultunk haza.
Schnaider Gréta
Kórusfesztivál
2018. május 5-én Érdre látogatott a kórus Lajos bácsival és Arielle nénivel, Zsófival, és Kati iskolánk fuvolatanáraival. Az ok, amiért mentünk, a kórusfesztivál volt.
Busszal mentünk és amikor odaértünk, akkor megkerestük a termünket. Vicces volt, mert az ajtón a felirat az volt, hogy "HAMI-s kórus". Elkezdtünk beénekelni és gyakorolni. Mivel sok időnk volt még,
beszélgettünk és játszottunk. Aztán elmentünk a tornacsarnokba, ahol volt a rendezvény. Először egy teremben énekeltünk, aztán a színpadon.
Elpróbáltuk, hogy hogy megyünk fel, és hogy ki
hol áll. Nagyon meleg volt benn, ezért kint
maradtunk és felpróbáltuk a ruhákat, és
megfésültünk mindenkit. Amikor elkezdődött a
rendezvény, mi is beültünk. Végignéztük az
előttünk lévőket és miután egy teremben
elpróbáltuk, felléptünk. Nem rontottunk sokat,
úgyhogy örültünk. Vártunk még párat és visszamentünk a sulihoz. Ettünk, levettük a pelerint
meg a mellényt, összeszedtük a cuccainkat és
hazamentünk. Bronz minősítést kaptunk, ami
azért elég jó és a zsűri is elég szigorú volt.
Nagyon élveztük!
Csóka Blanka
Kecskemétre kirándult a HAMI képzőművészeti tanszaka

Cifra Palota
Rajzfilmstúdió

Nemzetközi
Zománcművészeti
Alkotóműhely
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Tehetség-nap
Az idei tanévben is megrendezésre került iskolánk Tehetség-napja, melyen diákjaink először vettek részt
művészeti iskolás diákokként.
A két napos Tehetség-nap első napját iskolánk képzőművészeti tanszakának kiállítása nyitotta meg. Lévai
Rita tanárnő bemutatta a diákok második féléves képzőművészeti munkáit, melyeket a nagyszámú érdeklődő több héten keresztül tekinthetett meg a községi könyvtárban.
A második napi gála idén új környezetben, a Kiserdőben lévő szaletliben került megrendezésre. A piknikhangulatban zajló gálakoncerten felléptek művészeti iskolánk legtehetségesebb tanulói és művésztanáraink. A programot színesítették az általános iskola kiemelkedő vers-és prózamondói, énekkarosai.
Az új helyszín nagyszerűen beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Az idei évben jónéhány kamara-produkció és a
bronz minősítést szerzett kórust is szórakoztatta a közönséget.
Köszönjük a felkészítést művésztanárainknak és a szervezést az általános iskolai tanároknak, különösen Enyedi Juditnak.
Zánkai tábor
Május 16-án délelőtt érkeztünk Zánkára az Erzsébet táborba amit már nagyon vártunk.
Mikor megérkeztünk mindenki kapott egy karszalagot ami az tanúsította, hogy mi is táborozók vagyunk.
A mi iskolánké volt a második számú ház. Mindenki megkapta a szobáját és lepakoltunk. El kellett menni
huzatokért és lepedőért, hogy be tudjunk ágyazni. Mikor beágyaztunk és lepakoltunk egyből jött az
ebéd. Az ebéd után vissza mehettünk a szobába aztán mentünk egy olyan kerti „kiállításra” ahol katonai
járművek voltak. Ezután pár osztály elment séta hajózni az első nap délután, de mi csapatépítőn vettünk
részt ehelyett. Gyorsan telt az idő, így hát elmentünk vacsorázni ugyanarra a menzára ahol ebédeltünk.
Mikor eljött az este jött is a Disco ahova mi, a hatodik osztály is elmentünk. Eleinte azt hittük, hogy jó
lesz és sokat fogunk táncolni, de az egész osztály kint maradt és hallgattuk az egymás után jövő zenéket.
Késő este megérkeztünk a szállásra és mivel nem igazán voltunk fáradtak egy kicsit később aludtunk el,
mint a többiek.
Másnap korán keltünk és mentünk is reggelizni. Reggeli után egyből elmentünk séta hajózni a Balatonra.
A hajón mondtak egy „legendát” arról, hogy miről kapta a nevét a Balaton. Mikor véget ért a hajókázásnak, visszamentünk a szobánkba és pihentünk, beszélgettünk, játszottunk és zenét hallgattunk. Később
jött az ebéd és ebéd után megint csak visszamentünk a szállásunkra viszont kicsivel később elmentünk
métázni az osztállyal. Megint egy kis szabadfoglalkozás és utána jött a vacsora. Az este volt táncház is
amiben sok osztály részt vett, de a hatodikosok inkább a szobákban maradtak. Este mindenki elkészült az
utolsó napunkra Zánkán.
Harmadik nap reggel már a huzatokat szedtük le és takarítottunk ki a
szobába. Elmentünk reggelizni és a reggeli után mindenki kapott egy
kis útravalót. Indultunk vissza a táborhelyünkre. Mindenki levitte a
csomagját az előtérbe és vártuk az indulás idejét. Meg is érkeztek a
buszok és indultunk is az iskola elé ahol már sok szülő fogadott minket.
Nagyon élveztük a tábort. Kár, hogy ilyen rövid volt. :)
Kánya Dorina
Kupi Kinga Anna
Fernandez Perla
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Határtalanul! Szerbiában

1. nap
Hétfőn 6 órakor elindultunk Szerbia felé. A határon mindenki szerencsésen átjutott. Az első állomásunk Szabadka volt.
Az idegenvezetőnk bevitt minket egy templomba. A templom után a város főterére értünk. Ott egy szép nagy szökőkút előtt fotózkodtunk. A városháza tetejére felmentünk,
ahonnan csodálatos kilátás nyílt a városra. Szabadkáról
Bácskertesre indultunk. Bácskertesen találkoztunk a testvériskolánk 7.-eseivel. A közös ebéd után a Duna holtágában fürödtünk. Ezután meglátogattuk Petőfi Sándor szobrát és megkoszorúztuk. Végre a szállás felé vettük az irányt, Kishegyesre. Megvacsoráztunk és mindenki fáradtan ment az ágyba.
2. nap
A második nap első programjaként ellátogattunk egy pékmúzeumba, ahol mindenki süthetett kürtöskalácsot. Ezután a Kátai tanya következett, ahol sok állatot láttunk és simogattunk. Ellátogattunk Péterváradra, ahol láttuk a fordított óratornyot és előadtuk a Bánk Bán részletét. Belgrádban megnéztük a Nándorfehérvári várat, gyújtottunk gyertyát és láttuk egy tank kiállítást. Végül Székelykevén elfoglaltuk a
szállásunkat.
3. nap
A nap első programja a szendrői vár megtekintése volt. A vár előtt Medra Noémi tartott előadást. Bent
meg egy osztályképet is készítettünk. Sikerült egy új barátra is szert tenni, egy kóbor kutya – Virsli – személyében. A busszal elindultunk a következő állomás felé. Galambóc várát nem sikerült belülről is megtekinteni a horribilisen magas parkoló árak miatt, de legalább fotózkodni tudtunk vele. Innen meg sem
álltunk a kikötőig, ahol egy órát pihentünk. Ekkor többen a pénzüket „felesleges kacatokra” (csoki, rágó)
költötték. Ez után felszálltunk egy sétahajóra, amin nem lehetett sétálni. A Kazán-szorosban tettünk egy
kört. Ekkor többen is előadást tartottak a Vaskapuról és a Galambóc vári elmaradt előadást is bepótoltuk. A kikötés után elindultunk a szállás felé. Amikor megérkeztünk elcsodálkoztunk, hogy milyen szépek
voltak a szobák. Szerencsére egész éjszaka csodálhattuk, mert a klíma miatt nem sikerült elaludni. Lefekvés előtt még igénybe vettük a szálloda medencéit és izgatottan vártuk a holnapot.
4. nap
Reggel a szállásunkon megreggeliztünk, és körbe néztünk
a városban. Megnéztük Herkules szobrát és elindultunk a
fürdőkhöz. Ott elsétáltunk egy úgy nevezett „vízeséshez”,
de előtte láttuk a gyógyfürdőket. A fürdőkről és a környékről Petra rövid beszámolót tartott nekünk. Elindultunk Aradra, ahol a Hungária-szobor megnéztük, utána
két ember koszorút rakott a szoborra, majd kiselőadást
hallottunk az aradi vértanúkról. Elmentünk megebédelni,
ahol micset ettünk. Elindultunk hazafelé, de a határnál
sajnos 2 órát kellett várni. Mindenki szerencsésen átjutott
a határon, és épségben hazaértünk.
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Alsós feladat

Felsős feladat
A grafológia szabályai
A számok darabszáma a sorok elején és az oszlopok tetején azt jelenti, hogy a sötét négyzetek
hány csoportban helyezkednek el. (Például, ha
az egyik oszlop tetején a 2, 3, 1, 5 számok vannak, ez azt jelzi, hogy abban az oszlopban a sötét négyzetek négy csoportban helyezkednek
el.) Maguk a számok azt jelzik, hogy az egyes
csoportok hány sötét négyzetet tartalmazzanak.
(Például az első oszlop tetején levő 2, 3, 1, 5
számok azt jelentik, hogy az első csoportban 2,
a következőben 3, majd 1 és végül 5 sötét négyzet van.) Ha helyesen fejted meg a rejtvényt,
egy kép rajzolódik ki a rejtvényből.
Mit ábrázol ez a kép?

Nyolcadikos quiz
Kedves nyolcadikosok!
Hamarosan örökre itt hagytok minket, elballagtok.
Kérünk benneteket, hogy a következő fejtörőt próbáljátok meg húsz év múlva megoldani! (Az 2038.)
Hány tanuló járt az osztályotokba?
Hány fiú és hány lány tanuló volt az osztályban?
Fiúk: Soroljatok fel 5 lányt az osztályból! / Lányok:
Soroljatok fel 5 fiút az osztályból!
Soroljatok fel az osztályfőnökön kívül 5 tanárt!
Mit ettetek az igazgatói irodában a Bolond ballagás
alkalmával?
Figyelem! Az első négy kérdéshez tilos a tabló használata!
+1 Hogy is hívták a lányt aki a tablót rajzolta?:)
Kellemes agyalást: Diákcsemege

A MEGFEJTÉSEKET NÉVVEL EGYÜTT KÉRJÜK A
diakokcsemegeje@gmail.com
CÍMRE BEKÜLDENI!
A HELYES MEGOLDÁST BEKÜLDŐK KÖZÖTT
JUTALMAKAT SORSOLUNK KI.
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Bendegúz Gyermek– és Ifjúsági
Akadémia XIX. nyelvÉSZ tanulmányi verseny megyei forduló
Paál-Korokani Bence (3/a)
III. helyezés
Madarak és Fák Napja
Országos Verseny
7. osztály
Bartal Fruzsina
Kristóf Mátyás
Stefanits Soma
IV. helyezés
Hevesy György Kárpát-medencei
Kémia Verseny
Petőfi Bori (8. osztály)
VII. helyezés
Pest Megyei Szaktárgyi
Biológia Verseny
Végh Csenge (8. osztály)
XV. helyezés
Veres Máté (8. osztály)
XVI. Helyezés
Reha Viktória (8. osztály)
XVIII. helyezés
Területi vers– és prózamondó
verseny
Vers kategória
Paál-Koroknai Bence (3/a oszt)
VI. helyezés
Szentes János Mihály (8. osztály)
II. helyezés
Próza kategória
Schnaider Gréta (5/a osztály)
I. helyezés
Gebri Dániel (7. osztály)
I. helyezés

B Ü S Z K É K

V A G Y U N K!

TEHETSÉG.HERCEGHALOM

Sudoku verseny (iskolai)

TEKI-TOTÓ
Országos matematika verseny
Kükedi Liliána (3/a osztály)
Bronz fokozat
Paál-Koroknai Bence (3/a oszt.)
Bronz fokozat
Országos környezet verseny
Nagy Enikő (2/a osztály)
Ezüst fokozat
Paál-Koroknai Kata (2/a osztály)
Bronz fokozat
Országos anyanyelvi verseny
Kükedi Liliána (3/a osztály)
Bronz fokozat

1.osztályos kategória
Kovács Viktória I. helyezés
Gergely Simon II. helyezés
Rozsnyó Zora III. helyezés

Super Fitness Show
Magyar Bajnokság
Csóka Blanka (5/a osztály)
I. helyezés
A papírgyűjtés eredménye
Alsó évfolyam
1. 3/a osztály (1.335,4 kg)
2. 2/a osztály (995 kg)
3. 1. osztály (939,5 kg)
4. 4. osztály (501,8 kg)
5. 2/b osztály (495 kg)
6. 3/b osztály (79,7 kg)
Alsós papírkirálynő
Lauthán Kitti (421 kg) - 2/a o.
Alsós papírkirály
Müller Viktor (400,5 kg) - 3/a o.
Felső évfolyam
1. 7. osztály (3298,4 kg)
2. 8. osztály (2113 kg)
3. 5/b osztály (1393,3 kg)
4. 5/a osztály (493,9 kg)
5. 6. osztály (342,2 kg)
Felsős papírkirálynő
Padla Nikolett (1561 kg) - 7. o.
Felsős papírkirály
Varga Balázs (1019,1 kg) - 7. o.

2. osztályos kategória
Paál-Koroknai Maja I. helyezés
Bangó-Vincze Melinda II. helyezés
Lauthán Kitti III. helyezés
3-4. osztályos kategória
Mócsy Anikó I. helyezés
Rojik Janka I. helyezés
Hargitai Benedek II. helyezés
Paál-Koroknai Bence II. helyezés
Büki Boglárka III. helyezés
Frankó Aliz III. helyezés

5-6. osztályos kategória
Vigh Panna I. helyezés
Hapák Szonja II. helyezés
Abonyi Bendegúz III. helyezés
7-8. osztályos kategória
Fekete-K. Zsombor I. helyezés
Horváth Réka II. helyezés
Palescsák István III. helyezés

DIÁKCS EMEGE
1848 méteres futás
1-2. osztály
Fiú: I. Antal Ábel
II. Izményi Ákos
III. Hapák Milán
Lány : I. Rékasi Zsuzsanna
II. Beck Johanna
III. Marosi Hanna
3-4. osztály
Fiú: I. Sárosi Gábor
II. Beck Zsombor
III. Nagy Gordon Bendegúz
Lány : I. Bundics Veronika
II. Mócsy Anikó
III. Rékasi Eszter
5-6. osztály
Fiú: I. Nagy Kristóf
II. Müller Kristóf
III. Frucht Ádám
Lány : I. Pataky Ágnes
II. Hapák Szonja
III. Szőcs Ditta
7-8. osztály
Fiú: I. Végh Levente
II. Mócsy László
III. Dobróka Boldizsár
Lány : I. Barabás Boglárka
II. Nagy Gréta
III. Horváth Réka

Váltó
I. helyezés
Rojik Hugó (1. osztály)
Kukucska-Nemes Laura (2/a)
Hapák Milán (3/a osztály)
Marosi Hanna (2/b osztály)
Hargitai Benedek (3/b osztály)
Mócsy Anikó (4. osztály)
Müller Kristóf (5/a osztály)
Hapák Szonja (5/b osztály)
Horváth Péter (6. osztály)
Horváth Réka (7. osztály)
Orbán Vince (8. osztály)

Oldal 7
V. Snooker Pontszerző Verseny
Révész Bulcsú (5/a osztály)
III. helyezés

A XV. IKF Kempo Világbajnokság
Tóvári Kincső - 5/a osztály
Submission - I. helyezés
Stop semi - II. helyezés
Kempo kumite - I. helyezés
Frankó Olivér - 6. osztály
Formagyakorlat - II. helyezés
Submission - III. helyezés
Stop semi - III. helyezés
Kempo kumite - III. helyezés
„Szövegmanó” szövegértő,
szövegelemző levelezős verseny
Tóth Bátor (1. osztály)
I. helyezés
Király Dominik (1. osztály)
III. helyezés
Koleszár Anna (2/b osztály)
VII. helyezés
Csabai Áron (2/b osztály)
XIV. helyezés

III. Budakeszi Kempo Kupa
Frankó Aliz - 3/b osztály
Formagyakorlat I. helyezés
Semi- Kempo I. helyezés
Submission I. helyezés
Frankó Aliz - 3/b osztály
Formagyakorlat I. helyezés
Semi- Kempo I. helyezés
Submission I. helyezés
Görömbei Márton - 5/a osztály
Semi- Kempo III. helyezés
Submission II. helyezés
Lipka Botond - 6. osztály
Semi- Kempo I. helyezés
Submission III. helyezés
Szlobodics Adrienn- 5/a osztály
Formagyakorlat II. helyezés
Fegyveres kata II. helyezés
Semi- Kempo II. helyezés

Tóvári Kincső - 5/a osztály
Semi- Kempo I. helyezés
Submission I. helyezés
Kempo Kumite I. helyezés
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HUMOR HEROLD
Ebben a számban Humor Herold iskolai vicceket gyűjtött össze, nehogy nyáron
elfeledkezett életetek egyik legfontosabb színteréről: az iskoláról.
A nyolcadikos felvételi
Felvételizik három diák. Bemegy az első, akinek hatalmas protekciója van. Megkérdezi a bizottság:
- Mikor fejeződött be a második világháború?
- Hát talán a század közepe felé - mondja a felvételiző.
- Zseniális, fel van véve!
Bemegy a második jelentkező, akinek van egy kis protekciója. A kérdés ugyanaz:
- Mikor fejeződött be a második világháború?
- 1945.
- Egy kicsit pontosabban esetleg?
- Valamikor tavasz vége felé, tán májusban.
- Rendben. Felvettük.
Bemegy a harmadik jelentkező, akinek egyáltalán nincs protekciója. A kérdés ugyanaz:
- Mikor fejeződött be a II. világháború?
- Európában, 1945 május 6.-án lépett érvénybe a fegyverszünet, a japánok 1945 szeptemberében kapituláltak.
- Hmmm. Hány embert vesztett a Szovjetúnió?
- Huszonkétmillió-hétszázezer-százkettő.
- Hmmm. Név szerint?
A vizsga
Kvantumfizika
Vizsgáztató:
- Pistike melyik a kedvenc tantárgyad?
- Önnek inkább a lottóval kellene próbálkoznia.
- A kvantumfizika.
- ???
- De hiszen ti még nem is tanultok kvantumfizikát! - 90 kérdésből éppen ötöt talált el.
- Hát éppen ezért!
Tagadó mondat
- Pistike, mondj egy tagadó mondatot!
- A Gyuri megette az uzsonnámat.
- De hát hol van ebben a tagadás?
- A Gyuri tagadja.
A szófogadó gyerek
- Miért az ablakon keresztül jársz be a házba?
- Anya azt mondta, hogy ha rossz jegyet kapok, át
ne lépjem a küszöböt.
Házi feladat
Az apuka megkérdi kisfiától:
- Nem vette észre a tanító néni, hogy én segítettem
a házifeladat megoldásában?
- Nem.
- Na és mit mondott a megoldásodra?
- Azt, hogy napról napra hülyébb leszek.

Ének ötös
Az apa nyitogatja a gyerek ellenőrzőjét.
Matek egyes, durr egy pofon.
Olvasás egyes, durr egy pofon.
Ének ötös, durr egy pofon.
A gyerek méltatlankodva így szól:
- De apa, ének ötös, miért kaptam a pofont?
- Mert két egyes után még volt kedved énekelni.
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INFOTAN

Milyen kütyüket használtak és milyen játékokkal játszottak nyolcadik osztályosok
tíz illetve húsz évvel ez előtt?
Az Infotan idei utolsó rovatában arra tekintünk vissza milyen kütyüket használtak és milyen számítógépes játékokkal játszottak a nyolcadikosok az elmúlt két évtizedben.
10 évvel ez előtt,2008-ban már az igen népszerűvé vált számítógépes játékok domináltak.
A 2008-as évben legtöbb letöltéssel büszkélkedő PC-s játékok top 3-as listája:

1. Spore (1 700 000)
2. The Sims 2 (1 150 000)
3. Assassins Creed (1 070 000)

Az első helyezett Spore műfaját tekintve egy „istenszimulátor”. A játékos egy faj fejlődését irányíthatja,
a kezdeti egysejtű szintről egy intelligens és szociálisan fejlett lénnyé, mely kezdetben a bolygót is, majd
a világűrt is meghódítja. Az újabb fejlődési fázisokba lépve nő a játékos bővebb lehetőségeket kap a személyre szabhatóság terén, alkotásait pedig megoszthatja egy online rendszeren (Sporepedia) keresztül,
ezeket pedig más játékosok letölthetik, illetve összetalálkozhatnak az univerzumban más játékosok által
alkotott, egyedi élőlényekkel.
2008-ban forradalmi áttörés volt az első érintő képernyős mobiltelefon, az iPhone! A telefon fejlesztője Steve Jobs a megjelenéskor ezt nyilatkozta: "Erre vártunk
két és fél éve, a mai napon az Apple újra alkotja a telefont." Jobs három eszköz ötvözeteként mutatta be az
iPhone-t: egy "nagyképernyős iPod érintő iránytással",
"egy forradalmi mobiltelefon" és "egy áttörő internet
kommunikációs eszköz".

20 évvel ez előtt 1998-ban Magyarországon még nem terjedtek el
a személyi számitógépek. A gyerekek az udvaron játszottak, bújócskáztak, bicajoztak, beszélgettek. Népszerű elektronikai eszköz
a „Tetris” nevű játék volt, fekete kijelzővel, ahol sorokat kellett
megtölteni fentről lehulló téglákkal. Az udvaron játszó gyerekek
ekkor még nem sejtették,
hogy 1998-ban megalapítottak egy Google nevű
céget Amerikában, a Microsoft
pedig
kiadta
„legújabb”
operációs
rendszerét a Windows 98
-at.
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IV. évfo lyam 3 -4. szá m
KÍVÁNCSISKODÓ

Hagyományosan az év utolsó Kíváncsiskodójában a nyolcadikosokat kérdezzük iskolai
élményeikről, tapasztalataikról.
Ez alkalommal Görcsi Emese, Pajlovics Nóra és Szentes János Mihály válaszolt kérdéseinkre.
Mi fog a legjobban hiányozni az iskolából?
Görcsi Emese: Erre a kérdésre még nem nagyon tudok válaszolni, mivel még ide járok és nem tapasztaltam, hogy mi hiányozna a herceghalmi iskolából. Annyit tudok mondani, hogy az osztály összetartó és mindenkinek hiányozni fognak a 8 év alatt szerzett barátok, ahogy nekem is. Az osztályfőnököm, Judit néni is nagyon fog hiányozni. 3 év alatt nagyon megszerettem ezt az osztályt. Hiányozni fognak a tesi órák, mikor Zoli bácsi próbált mozgásra
bírni minket. Hiányozni fognak a töri órák, amik mindig nagyon jó hangulatban teltek.
Hiányozni fognak Bori hipotézisei. Hiányozni fognak a táborok, amikben mindenki nagyon jól érezte magát és sokat nevettünk. A szünetekben együtt töltött idő barátaimmal
és a sok hülyeség, amiket csináltunk. Összességében sok minden hiányozni fog, de legjobban a közösség, ami nagyon összetartó.
Pajlovics Nóri: Az iskolából a legjobban a családias környezet fog hiányozni.
Szentes János Mihály: A közösség, ugyanis nagyon összetartó és kedves embereket ismerhettem
meg. Öröm volt minden egyes nap, tanítási óra.
Mi az, aminek örültök, hogy nem lesz soha többé?
Görcsi Emese: Aminek a legjobban örülök – igaz, hogy apróság, de én nagyon nem szerettem -, hogy
nem lesz többé cipő átvétel. Azt nagyon nem szerettem. Másik dolog aminek örülök hogy nem lesz az,
hogy be kell adni a telefont. Őszintén megmondom, volt pár alkalom, hogy nem adtam be, mert nem
szeretem, ha nem nálam van. Ezzel nem csak én voltam így. Annak is örülök, hogy nem kell kimenni
szünetben. Télen nagyon hideg volt és ki kellett menni akkor is, ami nagyon rossz volt. Örülök, hogy
nem kell többet óra elején felállni és úgy köszönni. Tudom, hogy ezek nem nagy dolgok, de ezeknek a
dolgoknak örülök, hogy nem lesznek többet.
Pajlovics Nóri: A cipőcsere. Ez egyértelmű :)
Szentes János Mihály: Erre a kérdésre nem tudok válaszolni, ugyanis szerettem ebbe az iskolába járni.
Hogyan mutatnátok be az osztályotokat?
Görcsi Emese: Nagyon sokszínű az osztályom. Judit néni mindig segített nekünk és sokszor nem úgy
beszélt hozzánk, mint az osztályfőnökünk, hanem mintha az anyukánk lenne. Sok tehetség van köztünk. Valaki szeret lovagolni, táncolni, focizni, viszont valaki hangszeren játszik vagy éppen rajzol. A
tablónkat is egyik osztálytársam készítette. Van olyan az osztályban, aki nem nagyon szeret bulizni,
viszont vannak olyanok, akik nagyon szeretnek. De az a jó, hogy mindkét csoportban sok ember van,
ezért mindenki tud magának barátokat szerezni. Több ember is más iskolából érkezett és ők is be
tudtak illeszkedni.
Pajlovics Nóri: A nyolc év alatt jól összekovácsolódott közösséget alkottunk.
Szentes János Mihály: A mi osztályunkban a diákok nagy részének jó képességei vannak, azonban
hiányzik a szorgalom ehhez, tisztelet a kivételnek. Mindazonáltal kedvesek és segítőkészek.
Mi volt az osztállyal töltött legkedvesebb pillanat?
Görcsi Emese: Számomra ez a szerbiai utazás volt 7.-ben. Nagyon sok jó emlék fűz oda és szívesen
visszamennék.
Pajlovics Nóri: A negyedikes bizonyítványosztás volt, mert sok megható pillanatot tudhattunk magunkénak.
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Szentes János Mihály: A legemlékezetesebb osztálykirándulás a szilvásváradi volt. Rengeteg programon vehetünk részt, ahol jól érezhettük magunkat és a táj szépsége is lenyűgöző volt.
Milyen kedves emlékeket őriztek alsós osztályfőnökeitekről?
Pajlovics Nóri: Ildikó néninél és Éva néninél töltött délután, amikor vendégül láttak
bennünket otthonukban.
Milyen emléket visztek magatokkal Judit nénivel kapcsolatban?
Pajlovics Nóri: A 2018-as zánkai kirándulást soha nem fogom elfelejteni :)
Szentes János Mihály: Judit néni mindig segítette osztályát a nehéz pillanatokban. Tanácsokat adott,
amikor diákjai támogatásra szorultak. Vele mindig lehetett beszélni, bármilyen probléma adódott.
Személy szerint én a lehető legjobb emléket viszem magammal róla.
Mit tanácsoltok a mostani hetedikeseknek?
Görcsi Emese: A felvételire készüljetek és ne izguljatok. Ha izgultok csak elrontjátok. Másfelől a ¾
éves vizsgára készüljetek, mert fel lehet hozni a jegyeket és tudtok javítani. Értékeljétek az együtt
töltött pillanatokat. mert akármennyire azt hiszitek, hogy nem fogtok egymásnak hiányozni, ahogy
eljön a ballagás pillanata rájöttök. Már az utolsó hetekben is nagyon fogtok egymásnak hiányozni.
Pajlovics Nóri: Próbáljatok meg stressz mentesen túllépni a felvételin és a szóbeliken. A ¾ éves vizsgán pedig ne görcsöljetek, mert sokat javíthat a jegyeiteken.
Szentes János Mihály: A 8. osztály a felvételi éve, ennek értelmében érdemes készülni a
nagy napra. Amikor pedig eljön az idő, a lehető legnyugodtabban kell kitöltened a feladatlapokat, nem szabad izgulnod! Természetesen a felvételi időszaka után a tanulás nem ér
véget, így az év végi jegyekre is figyelni kell. A 3/4 éves vizsgára való felkészülést nem
szabad az utolsó pillanatokra hagyni.
Másként csinálnátok valamit, ha most elsősként újrakezdenétek?
Görcsi Emese: Szorgalmasabb lennék és sokkal többet tanulnék. Nem csinálnék annyi hülyeséget.
Sokkal jobban szocializálódnék.
Pajlovics Nóri: Sokkal többet tanulnék.
Szentes János Mihály: Valamivel bátrabban kezdtem volna bele, így mindenbe.

BÚCSÚ A BALLAGÓ A DÖKÖSÖKTŐL
Utolsó iskolagyűlésünkön szeretnénk elbúcsúzni a Diákönkormányzat ballagó tagjaitól. Köszönjük, hogy
lelkiismeretes munkájukkal segítették a diákság mindennapi életének megszervezését, képviselték a diákok érdekeit.
Külön ki szeretnénk emelni Veres Mátét aki két éven keresztül volt a Diákönkormányzat
elnöke. Máté aktívan részt vett az iskola közéletében. A diákok érdekeinek képviselete
mellett rendszeresen levezényelte az iskolagyűléseket, aktívan részt vett az iskola rendezvényein. Állandóan számítani lehetett rá az iskolai papírgyűjtéseken, beszédet mondott
iskolai megemlékezésen. Máté azonban nem csak az iskola falai között tevékenykedett,
képviselte intézményünket a megyei, sőt 2017 tavaszán Székesfehérváron az Országos Diákparlamenten is. Állandó vezetője volt iskolaújságunk Kobak-tréning rovatának. Köszönjük áldozatos
munkáját és soksikert kívánunk neki új iskolájában.
Búcsúzunk Diákigazgatónktól Szentes János Mihálytól is, aki a diákság igazi motorja volt. Két
éves Diákigazgatói tevékenysége alatt kevés olyan iskolai vagy községi rendezvény volt, melyen János ne jelent volna meg. A diákság életének szervezése, iskolai ünnepélyek és műsorok mint például a Tehetség-nap, iskolai versenyek zsűrizése, a Diákönkormányzat rendezvényei mind-mind olyan alkalmak melyeken Jánossal biztos, hogy találkozhattunk. Köszönjük áldozatos munkáját és sok sikert kívánunk neki új iskolájában.
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KULTÚRARCÚAK

Kultúrarcuak idei utolsó rovatába visszatekintünk arra milyen filmeket néztek, milyen zenéket hallgattak az elballagó nyolcadikos tíz illetve húsz évvel ez előtt. E mellett tippeket is adunk nektek az idei nyárra.

KÖ N Y VA J Á N L Ó
Az idei nyárra két könyvújdonságot ajánlunk nektek
Dániel András: A nyúl formájú kutya
Kufli-sorozatával Dániel András valószínűleg örökre beírta magát a magyar mesék
nagykönyvébe. A formabontás virtuóza most még egy fokkal emelte a lécet rendhagyó, új könyvével, A nyúl formájú kutyával. A történet hőse kénytelen szembesülni
vele, hogy nemcsak az őt körülvevő világ tekint rá furcsán, hanem még a saját testében is idegenként kell élnie. A szerzőt a tőle megszokott, a gyermeki és a felnőtt lélekhez ugyanolyan könnyedén simuló humorérzékkel mutatja be egy olyan teremtmény
történetét, amivel még saját teremtője is folyton kitolni látszik.
Drew Dreywalt: A nap, amikor a zsírkréták fellázadtak
Mindannyiunk színeződobozában voltak olyan árnyalatok, amelyeket minden alkotásunkhoz nagy kedvvel használtunk, és voltak olyanok, akiket méltatlanul elhanyagoltunk. Az ég mindig kék volt, a fű mindig zöld. De vajon a bézs szín mihez
kellett valaha? Itt az ideje, hogy az eddig elhanyagolt színek is kézbe vegyék a sorsukat, és kicsikarják gazdájuktól az elismerést, amire mindig is vágytak. A színesszagos mesét Szabó T. Anna és fia, Dragomán Pali csodálatos fordításában olvashatja a magyar közönség.

ZENEAJÁNLÓ
Mit is hallgattak 20 éve?
Idén nyáron adták ki húsz éve Celine Dion: My heart will go on című számát, amely
letartolta a listákat. A szám címe bizonyára sokaknak semmit sem mond, de ha hozzáteszük, hogy a dal az idén 20 éves Titanic című film főcímdala már mindenkinek beugrik Jack (Leonardo Di Caprio) és Rose (Kate Winslet) felejthetetlen története. A dal vezette a 98-as év végi slágerlistákat majd egész Európában és Amerikában is.
Mi pörgött 10 éve?
A 2008-as év egyik legemlékezetesebb slágere Jason Mraz : I’m Yours című dala volt. Az amerikai énekes dalának hihetetlen népszerűségét jelzi, hogy a You Tube-on több száz feldolgozása megtalálható. Az
alábbi linken például japánul hallgatható meg a dal: https://www.youtube.com/watch?v=hYaAJF4gwkQ
az eredeti azért jobb:)
Tippünk az idei nyárra:
Live It Up (Official Video) - Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi (2018 FIFA World Cup Russia)
Valószínűleg ezt a dalt fogjuk idén nyáron az egyik legtöbbet hallani. hiszen ez az idei futball világbajnokság hivatalos főcímdala. A dal egyik érdekessége, hogy a videóklipjét Magyarországon forgatták. A videóban feltűnik a budapesti Nagyvásártelep, a Hajógyári Sziget K-hídja, illetve Óbuda egyik lakótelepe is. Bár
a dal Youtubeon még „csak” 20 millió megtekintésnél tart a nyár végére bizonyára eléri a több száz milliót. Jó szurkolást mindenkinek!
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FILMAJÁNLÓ
Mi ment a moziba húsz éve?
Sajnos 1998 legsikeresebb filmjének a Ryan közlegény megmentésének vetítésére még
nem engedték volna be a nyolcadikosokat. A film legendás nyitójelenete a második világháború egyik kiemelkedő eseménye, az 1944-es normandiai partraszállásnak brutálisan
élethű ábrázolása. A film története és főszereplő Tom Hanks alakítása öt Oscar díjig repítette a filmet. Történelmi klasszikus.
Mi ment a moziba tíz éve?
2008 egyik igen érdekes filmje a Benjamin Button különös élete. A majd 3 órás dráma
főszereplője Benjamin Button (akit Brad Pitt alakít) öregen születik. A történet során
végig követhetjük ahogy a főhős nem öregszik, hanem az idő előre haladtával egyreegyre fiatalabb lesz. A fantasztikus történet tíz Oscar díjra jelölték, amelyből hármat
meg is nyert.
Tippünk az idei nyárra
Hihetetlen család 2
A Hihetetlen család egy 2004-ben készült Oscar díjas animációs
film. Folytatása 2018 júliusába érkezik a mozikba. Az alaptörténet
a következő: a Parr-család egy kis jövevénnyel bővült, akiben
ugyancsak ott van valami szuper képesség, de még nem tud vele
megbirkózni. Ráadásul az anyuka lesz az új sztárszuperhős, így az
apunak kell otthon maradnia a kis lurkóval, akit nem könnyű gondozni a kamaszodó gyerekek mellett.

PROGRAMAJÁNLÓ
Top 10 program a Balaton körül
Most, hogy rátok szakadt a nyári szünet és tengernyi időtök van javasoljuk, hogy látogassatok el a magyar tengerre -a Balatonra-, ahol egész nyáron fantasztikus programok várnak benneteket. Mi 10-et
gyűjtöttünk össze nektek:
Plázs – Siófok
A fordított ház Siófokon
Levendula Major – Dörgicse
Szigligeti vár – Szigliget
Siófoki Víztorony és Kávézó – Siófok
Balatonföldvár hajóállomás – Balatonföldvár
Zobori Élmény Park – Zalaszabar
Folly Arborétum és Borászat – Badacsonytomaj
Fordított Ház – Siófok
Balatoni Élménypark – Csopak
Levendula
Régi Idők Udvara Skanzen és Étterem – Tihany
Major
Dörgicsén
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KÉZMŰVELŐ
Palackba zárt medúza
Kellékek: műanyag tasak, szatyor vagy zacskó, műanyag palack, cérna, ételszínezék, olló
Elkészítés: A tasak füleit vágjuk le, majd alakítsuk ki a medúza fejét és a többi részét. Vágjuk apró csíkokra. A fej részt töltsük fel vízzel, majd kössük át egy vékony cérnával. Ezután engedjük bele az egész medúzát a palackba. Tegyünk a palackba ételszínezéket, zárjuk le és rázzuk össze. Ezután úszkálhat a medúza. Mivel a fej részében víz van, mindig a palack tetején fog tartózkodni. Ha fejre állítjuk a palackot, akkor elindul felfelé. Ha ide-oda forgatjuk, akkor ide-oda fog úszkálni. Tehetünk a palackba több kisebb,
különböző színű medúzát is. A kicsi medúzákat előre fel lehet tölteni vízzel és meg lehet kötni a fej részüket, mert beférnek a palack száján.
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VAKTÉRKÉP
Magyarok a határokon túl
A Nemzeti Összetartozás napja
Június 4.

Június 4-én ünnepeltük a Nemzeti Összetartozás napját. Ebben a cikkünkben az ünnep hátterét vizsgáljuk.
Magyarország az I. világháborúban a vesztes oldalon állt. A háborút követő békediktátumot Versaillesban a Trianon palotában íratták alá Magyarországgal. A háború következményeként az ország hihetetlenkatasztrófát élt át: területének kétharmadát elvették és lakosságának 60%-a -köztük 3 millió magyar
- a környező országok állampolgárai lett.

A békét 1920. június 4-én írták alá, ma ezt a Nemzeti Összetartozás napjaként ünnepeljük. Ilyenkor
megemlékezünk a más országokban élő magyarokról.
A nemzeti összetartozás erősítését szolgálja a hetedikeseknek szóló a Határtalanul! program is, melynek keretein belül ellátogatunk a környező országok magyarlakta részébe Ilyen hely például Romániában Erdély, Szerbiában a Vajdaság, Szlovákiában pedig a Felvidék.
Az itt elő magyarok között nagyobb az összetartás, hiszen egy nyelvet beszélnek. A 20. század folyamán
sokszor hátrányosan különböztették meg a határon túli magyarokat, ezért szerintünk jól esik nekik,
hogyha meglátogatjuk őket, hiszen anyanyelvükön tudnak beszélni. Egyre kevesebb az ott élő magyar,
hiszen az a gyerek, aki például Romániában születik, az már román állampolgár lesz.

Iskolánk aktív kapcsolatokat ápol több határon túli magyar iskolával mint például a bácskertesi József
Attila Általános Iskolával és a kárpátaljai Szőlősgyula általános iskolájával is.

Kedves ballagó Nyolcadikosok!
Ezen a napon léptetek utoljára egy osztályként ebbe az iskolába. Nyolc éve izgatottan jöttetek be a kapun, amely a betűk és a számok világát tárta elétek.
Éva néni és Ildikó néni segítettek át titeket az első akadályokon. Négy éve alatt ők változtattak át titeket
tapasztalt iskolásokká.
A felső tagozaton Judit néni vett át magához benneteket. Jóra, szépre, őszinteségre nevelt és harcolt értetek. Mivel 7 évig szomszédaink voltatok, sok emléket őrzünk rólatok. Tudjuk, hogy imádtok sportolni.
Sosem felejtjük el amikor a zánkai táborban csúnyán levertetek minket fociban és lesérítettétek a kedvenc osztályfőnökünket is.
Holnaptól már csak úgy gondoltok erre a helyre, mint régi iskolátokra. De jelentéktelenné sosem fog válni, mert itt ismerkedtetek meg egymással, itt kovácsolódtatok össze, mint osztály és itt kötöttetek szoros,
egy életre szóló barátságokat.
Egy év múlva mi ülünk majd a ti helyeteken, mint ballagó diákok és majd csak akkor érezzük át, amit
most Ti éreztek.
A búcsú keserű vagy épp édes ízét. Kérünk titeket, ne felejtsétek el ezt az iskolát, az együtt töltött éveket
és ha időtök engedni nézzetek vissza néha, hogy épp ki ül most a helyeteken. Szívesen várunk vissza ünnepségekre titeket. Kívánunk minden jót, sikereket és azt, hogy találjátok meg a helyeteket a nagyvilágban!
Könnyes szemmel búcsúzik most tőletek a hetedik osztály és az iskola

Einsteint vállon veregeti
Pascallal meg packázik
Szerénységnek márvány szobra
Hiánycikk a nagy száj itt
Pompázatos polihisztor
Mániája a foci
Iskolánknak szeme fénye
Ő a Petőfi Bori
Udvarias úriember
Hogyha bármi történik
Papírgyűjtés, Tehetség-nap
Segítségül Őt kérik
Egy kérdésbe sűrítem most
Holnaptól nekem mi fáj
Ki fog Diák igazgatni?
Szentes János (és) Mihály

Számba venni sem tudom, hogy
Hány kalandot éltünk át
Nem felejtem bongyor haját
S mindig kedves mosolyát
Együtt nőtt a hangja vele
Álljunk meg most egy szóra
Túlnőtted már ez iskolát
Vidám Pajlovics Nóra
Kidolgozott felsőtest és
Menő baseball sapka
Hatalmas szívű diákunk
Ma is nagyon adja
Puskás lesz vagy Ronaldo tán?
Futballpályák kincse!
Arra kérlek el ne puskázd
Hajrá Orbán Vince!

Nálam sokkal jobban tudja
S kérdése van rengeteg
Éles eszű nyelvzsenikém
Ellenállni nem merek
Órán? Gyakran megszomjazott
S néha már-már kiszáradt
Legyen most, hogy én akarom
Tapsoljunk a Vicának

Csibészmosoly, kézilabda
Mint tűzgolyó cikázik
Szünetbe meg az udvaron
A lányokkal cicázik
Egyik kezében hangfal bömböl
S Ő önfeledten tombol
Ez a kép világít bennem
Fekete-Kardos Zsombor

Labdazsonglőr hány női szív
Törik össze érted majd?
Angyalarcú, sebes lábú
Sportban mindig érted hajt
Kapjuk fel a fejünket mind
Komoly érték ment el
Sok sikert a Hunfalvyban
Kedves Szabó Vencel!
Kistestvérét pátyolgatja
Segítőkész kedves lány
Történelem tényeire
Néha-néha fittyet hány
Nem tudom még, hogy a jövő
Húsz év múlva hol éri
De kívánom boldogságot
Találja meg Noémi
Lovak s könyvek nagy barátja
Osztályodban drágakő
Te ragyogó tűzopál vagy
Angyal kinek szárnya nő
Kézművelő kreatívja
Maradj-kéne szólni
De az idő elszakít ma
Viszlát Varga Zsófi
Skótkockásra kaparom a
Képem Mr.Palatin
Már megint az egész osztály
Nevet vicces szavain
De a humort félretéve
Érdeklődő, komoly srác
Tovaúszik iskolánkból
Mint arcomról oly sok ránc

Érzelmes izompacsirta
Néked zengjen kis dalom
Tömegen már nem focizunk
Együtt többet én nagyon
Fájlalom ezt, s azt kívánom
Uram bárcsak ne menne
Tovább ez a jó fej fiú!
Isten veled Levente!

Ez házi volt? Holnap hozom
Otthon hagytam Véletlen
Így nézett ki nap-nap után
Életünk kis képekben
Okos kamasz Oximoron
Mindig (néha) szét van esve
De nagyon fog hiányozni
Nekem a Végh Csenge

Tanulni? Az fontos dolog
Csak ne lenne annyi más
Ami sokkal izgalmasabb
Ablakon ki kandikálsz
Elég neki mit az órán
a tanártól összeszed
A Dominik? Sikersztori
Tennék rá nagy összeget
Hihetetlen csodabogár
Totálisan egyéni
Húzentróger, kisdobosöv
Így kell ide belépni!
Hadtörténet szakértője
Fegyvereknek mestere
Azt kérdezem Závodi úr
Maradna vagy menne-e?
Bogi saját kis világa
Eltért ám a többitől
Töri- és angoltanára
Magába ezt ötli föl:
Tárja szívét szélesebbre
Ki a színes világra
S teljesüljön minden amit
Álmaiban kívánna

Szorgalomnak ha akarnék
Egy szobrot állítani
Vonásaid használnám fel
Mert hűen szállítani
Azt, hogy a kitartó munka
Eredménye mi lehet
Leginkább az Ábel tudta
Kísérjenek sikerek!

Ki számítástechnikázom
Csatornámra feltöltve
A vidámság vírusával
Van ő jól megfertőzve
Helyzet van ma, esemény van
Hál’ Isten nem harci
Tovább klikkel, mással osztjuk
Elmegy a Szabó Marci

Salga marha pipa vagyok
Ez itt most egy hiszti-kész
Pedagógus napon láttam
Önben meg a kis színészt!
Szerény mosoly? Csöndben elvan?
S félrevezet évekig
Azt sajnálom, hogy mond prózát
Többé már nem nézhetik

Projektornál jobb kezem volt
Ő hatalmas nagy fazon
Mit tegyek a tarisznyádba?
Ez van most az asztalon
Kitartást és jó szerencsét
Mit mondjak még veretest?
Legyen Tiéd minden csillag
Gyerünk Marci Kerekes!

Digitális Picassónk Ő
Ecset, cerka egyre megy,
Engedje meg,
Hogy közelebb férkőzzenek emberek
Az a tabló nem lett semmi
Örökre a falon lóg
Vajon Bernáth Laurához
Találunk majd hasonlót?
Ha idegen nyelven szólnék
Gond nélkül megértene
Ha magyarul többet szólna
Hozzám az se’ sértene
Kiváló utolsó cikked
Kérlek jobban nyílj ki
És életed sikerfilmjét
Te fogod megírni
Megköszönni ezer dolgot
Néhány sorban nem lehet
Veres Mátéban ismertem
Tökéletes jellemet
Zseniális diákelnök
Az meg csupán véletlen
Ha megszólal töri órán
Mit mond néha éretlen

Angol pipa, töri hagyjuk
Ki az? Most a Tomi hív
Nagyon bírtam ha mosolygott
Legyen többet pozitív
Találja meg mit szívesen
Életen át csinálna
Önnek egyik régi tanár
Szívéből ezt kívánja

Én itt vagyok és Te hol vagy?
Lehetnénk ma egy helyen?
Kérdeztem ezt néha szerdán
Pénteken és keddeken
Úgy látom, hogy nyolcadikra
Meglelted az utadat
Mócsy Laci járd azt végig
S rájössz, hogy egy csuda vagy!

Búcsúzik a 8. osztály
Churchill szavait idézve: „Ez nem a vég. Nem is a vég kezdete. De talán ez a kezdet vége.”
Úgy gondoljuk, most valami hasonló történik itt és most. Valami véget ért, de minden most kezdődik el.
„Minden nap születik valami, amiért érdemes élni és küzdeni, de megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik.” – mondta Hérakleitosz, görög filozófus. Igen. A jövőnk lassan elkezdődik, és mint madarak a
fészekből kiröppenünk iskolánk óvó falai közül, s majd mosolyogva gondolhatunk vissza az itt töltött évek
szép emlékeire.
Kedves Tanáraink! Köszönjük a ballagók nevében, hogy mindig volt kihez fordulnunk problémáinkkal,
gondjainkkal, és mindig volt, aki kérdéseinkre megadta a választ. Hogyan tudnánk ezt viszonozni? Jól kell
teljesítenünk a következő iskolánkban, számukra ott lesz majd az ajándék, ha pár év múlva kiegyensúlyozott emberként térünk vissza hozzájuk.
Emellett köszönettel tartozunk szüleinkben, családunknak mindenért, amit eddig értünk tettek. Ezt a tiszta, mélyről jövő, igazhitű szeretetet köszönjük nektek. Ti nyújtottátok nekünk a menedéket, ti voltatok
legfőbb bizalmasaink, de a legfontosabb, hogy mindig úgy szeretettek minket, ahogy voltunk, olyannak,
amilyenek vagyunk. Ti voltatok a föld, melyből táplálkoztunk. A jó példa, melyet követhettünk. Mi mindannyian hálásak vagyunk a sorsnak, hogy olyan szüleink vannak, mint ti.
Kedves itt maradó Diáktársak! Köszönjük, hogy életünk legboldogabb éveit együtt tölthettük el veletek.
Kívánjuk, hogy mint mi is, őrizzetek meg mindent emlékeitekben, és ha elsétáltok tablóink alatt, gondoljatok vissza a közös nevetésekre, egy-egy történetre és a vidám pillanatokra. Kívánom, teljesüljenek kívánságaitok, váljanak valóra álmaitok. Töltsétek hasznosan és eseménydúsan a még itt töltött időtöket! Sosem fogunk benneteket elfelejteni. Sok sikert kívánunk az elkövetkezendő éveitekhez!
Egy új holnap kezdődik számunkra. Mindnyájunknak kívánjuk, járjunk biztosan, legyenek álmaink, céljaink, amikért érdemes küzdeni. Egyikünk sem tudja, hogy kinek mit hoz a jövő, de az együtt töltött éveket
mélyen a szívünkben fogjuk őrizni.
Gondolatainkat egy filmből vett idézettel zárjuk:
„Van egy általános igazság, amivel mindannyiunknak szembe kell néznie, akár akarjuk, akár nem. Egyszer
minden véget ér. Akármennyire is vártam ezt a napot, sosem kedveltem, ha valami véget ért. A nyár utolsó napja, egy nagyszerű könyv utolsó fejezete, a búcsú egy közeli baráttól. De a befejezés elkerülhetetlen.
A levelek lehullanak, becsukod a könyvet, elbúcsúzol. Számunkra ez is egy ilyen nap. Ma búcsút intünk
mindennek, ami ismerős volt, mindennek, ami kényelmes volt. Tovább lépünk. De attól, hogy elmegyünk és ez fáj - lesznek emberek, akik részesei maradnak az életünknek, akármi is történjen. Ők a mi biztos talajunk, a sarkcsillagaink, és az apró tiszta hangok a szívünkben, amelyek velünk lesznek, örökre.”
8. osztály tanulói
2010-1018

Visszatekintő
„Brr… brr…”- szól a csengő.
Bágyadt, álmos tekintettel indul meg a nép matekórára, ami… igen romantikus, hisz az ember oda vinné el
a párját, mert az egy örökkévalóság! Ezután, mikor megszólal a szünetre hívó csengő, battyog mindenki
vissza az osztályába. Kezdődnek a magyarórák. Irodalom, nyelvtan, fene tudja, hogy melyik a jobb. De
kell! Miután végighangoskodtuk ezeket, áttérünk a természettudományos tárgyakra. De nem az, amire
számítunk. Se robbanás kémián, se boncolás bioszon.
Fizikán már van lehetőség megtömni a bendőnket. Testnevelés órán az osztály lustán megpihenne, mintha úgy elfáradt volna a nagy semmittevésbe, de Zoli bácsi gondoskodik izmaink mozgatásáról. Ki gondolná, hogy nem énekóra lesz István bácsival, hanem életrajz óra. Az egyik legmegosztóbb óra. Ha belenéz
az ember a könyveinkbe, minden kiderül. Kicsengetnek: Erőt, egészséget, viszontlátásra! Hazaindulunk.
Özönlik ki a diáksereg az iskolából, mennek haza tanulni. Csak vicceltem. Mennek haza nyomkodni a telefont, mert ugyebár azt sem lehet használni iskola időben. Otthon összehoznak valami matek házira hasonlót, ezt követően ráhangolódnak a pihenésre.
7:58 van, elkésünk!!!!! Készülődik
mindenki, siet a suliba. Siet rajz vagy földrajzórára. Rajzra, ahol hangulatos rajz-kíséret
mellett csodásan meg lehet reggelizni. Földrajzórára, ami remek lehetőséget kínál hazánk, világunk természeti és gazdasági megismerésére. Kinek mi fekszik jobban. Vagy épp
ki fekszik a padon. Ezután csere. Természetesen a nyelvórák sem maradhatnak ki a sorból.
Nagyon szép dolog a nyelvismeret…közel
olyan szép, mint a kilátás az ablakból. És
megint matek. Rohanó tempóban, szoros
időkorlátokkal. Bár ezt a 45 percet is lehetne még csökkenteni! Ismét tornaóra. Megtanuljuk, hogy húzódnak össze és ernyednek el izmaink melegítés közben, mialatt ….. a tanárt, hogy már megint nem játszunk.
Majd ofőn megtárgyalja az osztály a teendőket, vagy nem, és hallgatja a prédikációt, ami - bár nehéz bevallani - jogos. Eltelt egy újabb nap. Másnap izgulva ülünk be föcire, hogy ma milyen napja lehet Zoli bácsinak. Ezután magyar, magyar, töri, és rajz! Az igazi: ”Ó, megcsinálom én, csak minőségi munkát ne várjanak tőlem!”- óra.
Összegezve, semmiféle kivetnivalót magunk után nem hagyva, egész rendes társaság vagyunk.
Lehet, hogy ezt többször ki kéne mutatni, de az nehéz. Köszönjük megértésüket!
Hetedikesek! Szerintünk kezdeményeznetek kéne pár házirend-módosítást a jövő generációja
számára, hadd örüljenek a nevelők. Ilyesmiket:
·
A telefon használata ajánlott órákon, a tananyag hatékonyabb elkerülése végett.
·
Az óra megkezdésekor a tanár köteles a diákot étellel kínálni.
·
Alvó diákot csak a 2. pontban leírtakkal szabad zavarni.
·
A diákok kapjanak ösztöndíjat az iskolába járásért.
·
A távollétet duplán kell fizetni.
·
Ettől a házirendtől eltérni csak akkor szabad, ha az új, a diákok számára kedvezőbb!
De siessetek mindezt megtenni, mert hamar eljön a brr… brr… utolsó csengőszó!

Itt hagyjuk kedves iskolánk,
ahol szereztük tudásunk legjavát.
Ez volt nekünk a második otthon,
ahol a házirendet betartatják folyton.
Kedves itt maradó diáktársak!
Kívánunk mi nektek további szép éveket.
A ¾ éves vizsgától pedig ne féljetek,
egyszerűbb, mint hinnétek.
Ha szemetek elé tablónk kerül,
szívetekbe reméljük vidámság derül.
Veletek töltött évek sokat jelentenek,
reméljük minket sosem felejtetek.
Búcsúzunk tanárainktól,
óvó, védő pótanyáinktól.
Nézzük hát egyesével,
fűszerezve egy kis mesével:

Szüleinkhez fordulunk,
kiknek végtelen hálával tartozunk.
Törődést és szeretetet ezt kaptuk mi tőletek,
belátjuk, hogy nem jutottunk volna eddig nélkületek.
Menedéket, biztonságot nyújtottatok nékünk,
így már a közeli jövőtől igazán nem félünk.
Legfőbb bizalmasunk mindig ti lesztek,
gimnáziumi években sem fogunk hanyagolni titeket.
Búcsúzunk az irodai dolgozóktól,
A háttérmunkát végző csillagoktól.
Nem látjuk mi át a teendőiket,
De visszük magunkkal az emlékeiket.
Barátságos kommunikáció, telefonüzenet,
Fontos okmányok bekötése,
Sorolhatnám még, mi tartozik a titkárnők feladatkörébe.
Mariann és Reni néni! Köszönjük munkáikat,
kívánjuk mi Önöknek a legjobbakat!

Mariann néni jól manageli a sulit,
megmondja ő mindig a tutit.
Pörög 1000-rel, mint a hinta,
Önkormányzat felé írt kéréseit alább nem adja.
Ő a legjobb igazgató,
a focitól se riad vissza, ha arról van szó.
Orbán Vince a földön hempereg,
„Ne csináld már, csak tetteted!”
Az első évünk Éva nénivel kezdtük,
a bio kajáit jóízüen esszük.
Írni, olvasni tanított minket ő,
fejünkben e tudás azóta is csak egyre nő.
Sok ökonapot szervezett,
ez a természetnek kedvezett.
Nagy meleg volt nyáron?
Nála a fürdés egy valóra vált álom.

Ildikó néninél bocikért radírt is vehetsz,
de előbb fuss 100 kört vagy nem Hay Day-ezhetsz.
Rajzórán a csendélet volt a menő,
a négyeseket szívesen osztogatta ő.
Bicskei otthonában egyszer jártunk,
nem mentünk többször, pedig nagyon vártuk.
Máté az ablakon az egeret kidobta,
Ildikó néni kirohant sikoltva.

Palatinnál sok a politika,
Mi ez itt? Egy ars poetica?
Andi néninél a költői kérdést nem ismered?
ismételhetsz is évet te gyerek.
Mássalhangzótörvények, összeolvadás,
Csenge hátát ez rég nem érdekli már.

Zsohár Kati néni a legjobb tanító néni,
a kis gyerekeket jól megérti.
Tánc és drámák oktatója,
az etikus szabályok hódolója.
Azt szerette volna, hogy mutassunk példát,
de ehhez képest sok rossz tettet élt át.
Barbara néni haja aranyos,
a szőlőcukorja nagyon zamatos.
Futásban ő a nyerő,
a facebookon ez megtekinthető.
Biciklivel jön az iskolába,
köszön neki mindenki, aki látja.
Az ő óráin a jókedv nagy,
tőlünk ajándékba egy verset kap.
Tauber Andi néni csapása olyan az asztalra,
mint a pokol haragja.
Ha a gondolatmenetét megzavarod,
az ellenőrződ elő is kaphatod.
A dolgozatoktól a székről le is szédül,
főleg az osztály aranyköpéseitől.
Az általános mókus egy rozsdás út mentén mendegél,
az alumínium pedig egy közveszélyes edény.
Lajosbácsinak nem éppen egyenes az írása,
Teremből hallatszik ki a szomorú gyerekek sírása.
Töri prezi? Nem jó! Csináld újra! - mondja,
pedig már hetedszer adtam oda.
Nóri erkölcseit figyelembe veszi,
a felnőtt részt gyorsan áttekeri.
A Csillag születikben ő volt a nyerő,
a youtube csatornája is nagyon menő.
Ágy, asztal, szék, fotel.
Ez lehetne egy normális lakás, de nem,
mert ez: a Mama Hotel.

Ha Széchenyi Ági néni óráin sokat beszélsz?
Egyből a folyosóra mész.
Éjfélkor a nutellás kenyér?
Finom ám a balatoni táborhelynél!
Szerenádozni van vágyad?
Hát kis anyám, érdemeld ki azt nála!
Nem sétál már egyedül ő,
kis unokája kíséri el őt.

Pais Mariann néni nagyon kedves,
mindig ért a gyerekekhez.
Tanultunk vele sokat,
főleg a víziállatokat.
Ha kaja szünetben folyosón ülsz csendesen,
akkor is beküld a terembe, de rendesen.
Edit néninél
Már harmadjára esik le a toll,
ez egy beírást indokol.
Számszing, wulf és még sok egyéb,
a kiejtésből most már elég!
Szabó Marci ásítozik, Edit néni rákontrázik.
Schrauf Ági néninél ha hintázol a széken,
add az ellenőrződet szépen.
Isten nevét szádra ne vedd!
Naplóba az intő rögvest megy.
4 egész az átlagod?
a hármast simán megkaphatod!
Markos Kati néninek mindenki megnézte
gyönyörű szettjét,
nem vitatta senki csodás tettét.
Sok becenevet adott nekünk,
amit mi nagyon megbecsülünk.
Bocikám, drágám, bogaram, életem,
ez nagyon sokat jelent nekem.
Tűzoltó a Karcsi bá,
ezért vagyunk büszkék rá.
Sokoldalú ez a férfi,
az informatikát is nagyon érti.
A bia tv nagyon gáz,
hétvégente nincs adás.
De mióta ott van ő,
az adás minősége egyre nő.
Berni nénivel jó volt a félév,
nekünk annyinak tűnt, mint egy fényév.
Táblára mindig írogatott,
de minket ez lázba nem hozott.
Ha hangosak vagyunk órán,
a tanári asztalt rugdalja durván.
Nem is értem, hogy nem fáj még a lába,
Ági néni a suli legjobb rajztanára.
Oktatott ő hűségesen,
még jó, hogy nem tanultunk zeneművészetet.

Német órán énekeltünk,
Judit nénivel beszélgettünk.
A lelkünket neki kiönthettük,
ezért őt nagyon szerettük.
Nyelvi napot megszervezte,
sajnos az osztály őt elvesztette.
István bácsi átér Sóskútra öt perc alatt,
kiló 80-nal gyorsan halad.
Pityókásüvegből jó a kávé,
az egész életét tudjuk már kábé.
Salga Bence mindig mutál,
ezért a jobb jegy neki dukál.
A többiek meg szenvednek,
az évvégi jegy egyes lesz.
Zoli bácsi jó nagy ember,
megijedsz, ha látod őt a füzetekkel.
Medicinlabda, kötélmászás,
40 fokban futkorászás.
Emese, Noémi mindig késik
a naplóba ezt be is vési.
Toldi Szilvi nénivel olvastuk a Pál utcai fiúkat,
a magyar óráról kerestük a kiutat.
Csak egy évet volt ő velünk,
De így is sokat jelentett nekünk.
Most Judit nénitől búcsúzunk...

Ennyi sok jó tanár egy helyen
ilyen más iskolában nem terem.
Sok jó tanács, gondviselés szeretet
az odafigyelésből sem volt kevesebb.
Gondoljanak majd szeretettel erre az osztályra,
most már viszontlátásra.

Osztályfőnökünk volt Ő négy évig,
Szeretetet és törődést kaptunk tőle végig.
Az együtt töltött idő most véget ér,
de emlékeinkben mind tovább él.
Utolsó évünk stresszesre sikerült,
de vele arcunkra így is mosoly derült.
A felvételi időszakot is átvészeltük vele,
Szívünkbe vésődött az Ő neve.
Aranyköpésiet örökre megjegyeztük,
de jaj volt nekünk, ha véletlenül letegeztük.
Ha unatkoztunk a fenekünket a földhöz vertük,
Ő vele libát őrizni is mertünk.
Nem baj, ha nincs füzeted,
Judit néni erre is mond ötletet.
Ha nincs papír, a homlokodra írj,
de akkor a matek egyesért se sírj.
Köszönünk mindent a legjobb osztályfőnöknek!

ZÁRSZÓ
MARIANN NÉNITŐL

Szabad vagy, szállj, mint a madár,
Ez legyen a legeslegszebb nyár.
Kacérkodj azért, mert megteheted,
Mutasd meg külvilágnak büszkeségedet.
________________________________
Végre itt a szünidő,
Játékra is van idő.
Vége van a tanulásnak,
Helye van a kacagásnak.
Pihennek a tanárok,
Örülnek a diákok.

Iskola nélkül vakáció sem lenne.
(Janne Teller)
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