-Hogy érzi magát a
mamut?
-???
-Nem jól, mert már
kihalt.

A Vörösmarty Mihály
Katolikus Általános Iskola
és Óvoda lapja
2013. szeptember-október

-Nyuszika megy az
erdõben, egyszer
csak elesik.
Mi Baja?
-???
- Egy város.

Sziasztok, kedves VörösmartYrka Olvasók!
Szeretettel köszöntök mindenkit kis újságunk hasábjain. Jelszavunk továbbra
is: Szeretni! Tanulni! Mozogni! Ahogyan az aulában jelenlévő kis Hithajónk árbocai is mutatják.

Továbbra is: Tanulni! Ez a
munkánk. Okosodni, bölccsé
válni,
minél
több
tudást
magunkba szívni, hogy aztán
ezzel az okosságunkkal sok
szépet tudjunk majd létrehozni.

- Mondja, Feri bácsi, maga mit
szokott csinálni, ha este nem tud
elaludni?
- Én, fiam? Elszámolok háromig
és már alszom is.
- Tényleg? Csak háromig?
- Esetleg fél négyig is ...

☺
Két tehén biciklizik a padláson.
- Te, messze van még húsvét?
- Dinka! Nem is arra megyünk!

☺
Mondtam az orvosnak, hogy eltörtem a lábam két helyen. Azt
mondta, máskor ne menjek erre a
két helyre.

☺
- Mit csinál az indián a lóbőrrel?
- Abban tartja a lovát.
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Mozogni!
Erőssé
válni,
állóképessé válni, hogy bírjuk a
napi
megterheléseket,
hogy
legyen erőnk sok-sok jót tenni
egymásért, családért, országért,
Isten ügyéért.
Szeretni! Erre lettünk teremtve. Erre
születtél, ezért születtél akár hiszed, akár
nem. Tanulásban nem biztos, hogy kitűnő
tudsz lenni. Mozgásban, sportban nem
biztos, hogy kitűnő tudsz lenni, de ebben
az elsőrendű fontos területen: a
Szeretetben mindenki lehet kitűnő. S hidd
el: ma a világon, Magyarországon ez a legfontosabb! Így év elején:
Küzdelmes tanulást, kitartó mozgást és látványos, szívből jövő, nem
múló szeretetet kívánok mindannyiotoknak!
Ede atya
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Riport Mariscsák István Igazgató
Úrral I. rész
-Hogyan érzi magát igazgató úr itt
az iskolában?
-Jól érzem magam, és remélem, hogy
ti is jól érzitek magatokat. Az életemben ez egy nagy újdonság, mert eddig
olyan iskolákban dolgoztam, ahová
nagyobb gyerekek jártak, itt pedig
van alsó tagozat, továbbá az is új nekem, hogy az iskolának saját konyhája és étterme van. A csúcs újdonság
az, hogy még óvodája is van az iskolának. Ezeknek mind nagyon örülök,
kicsit megfiatalítanak. Azért is nagyon jól érzem magam, mert a gyerekek általában tisztelettudóak.
-Milyen volt az elmúlt időszak, milyenek a tapasztalatai?
-Augusztus elsején jöttem az intézménybe, és ez a két hónap arra kellett, hogy megismerjem. Még ennél is
sokkal több időre lesz szükség, de
már nagyjából eligazodom, már tudom a dolgokat rangsorolni, hogy mi
az, ami fontos, mi az, ami sürgős.
Örülök, hogy több újdonság is velem
együtt kezdődik itt az iskolában. Az
egyik a tanárok megbecsülését illeti,
ez a pedagógus életpálya-modell. Ez
rengeteg új feladatot jelent. A diákságot ez annyiban érinti, hogy egész
napos iskola van. A jogszabályok
előírják, hogy nyolctól tizenhat óráig
foglalkozások legyenek az iskolában.
A másik nagy újdonság, ami remélhetőleg sok örömöt fog az iskola életében hozni, hogy egy elnyert pályázat révén építkezések fognak indulni.
Nagyon jól tudunk együttműködni a

kollégákkal. Nagyon emberséges tanárok vannak, akiknek az a legfontosabb, hogy a gyerekeknek minden
lehetőséget megadjanak, a diákok
minden odafigyelést megkapjanak, a
lehető legjobban biztosítsák a feltételeket a ti fejlődésetekhez, hogy minél
többet tudjatok megtanulni, és minél
rendesebben és tisztességesebben tudjatok viselkedni. A diákok részéről
nagyon kellemes meglepetés különösen az alsósok részéről - hogy
halálos csendben tudnak ebédelni,
olyan fegyelmezetten tudnak ide-oda
vonulni, amit sajnos nagyobb korukra
már elfelejtenek. Megjegyzem, a nagyoknál sem találkoztam kiugró problémával. Örülök annak, hogy mindenki figyel a másikra, nekem is megadják a tiszteletet, köszönnek, amikor
találkozunk. Azzal még nem igazán
vagyok tisztában, hogy a kötelességüket mennyire lelkiismeretesen végzik,
de szeretném, ha így lenne. Összegzésképpen jók a tapasztalatok.
-Mit tanít az iskolában igazgató úr?
-Eredeti végzettségem kutató fizikus,
tehát nem is tanárnak indultam. Később végeztem el a tanár szakot, amikor hazajöttem Miskolcra és tanítani
kezdtem. Annyi örömet, szeretetet,
figyelmességet kaptam a tanári pályám során, hogy bár egy időre viszszakanyarodtam a kutatásba, az iskolában érzem igazán jól magam. Szerintem a legizgalmasabb tudomány a
világon a fizika, ezért szeretem tanítani. A világ megértéséhez konkrét,
kézzelfogható tapasztalatokat szolgáltat, a természetet tudjuk leírni általa.

Egészségnap a Vörösmartyban
(2013. szeptember 20.)
Szeptember 20-án
a felsősöknek
akadályverseny és
kirándulás volt az
Avasra. A programon voltak logikai
és fizikai feladatok. Mikor már minden osztály felért,
szabadfoglalkozás volt. Voltak akik fociztak, kosaraztak vagy röplabdáztak.
Akadtak olyanok is, akik ültek vagy sétáltak. Délben díjkiosztóra került sor. Az 56. évfolyamon a 6. b osztály nyert. A 7-8.
évfolyamon a 7. b lett az első. Gratulálunk nekik!
Friedmanszki Martina
Az alsósok ezen a napon egészséges ételekből műalkotásokat készítettek, majd az
aulában kóstolási lehetőséggel egybekötött bemutatót tartottak.

Nyereményjáték alsósoknak

Mi a fenti figura neve? Ki alkotta
meg ?
A megfejtést, vagyis a két nevet egy
külön lapon névvel és osztállyal ellátva a könyvtárban található média dobozba kérjük bedobni!
Beküldési határidő: 2013. nov. 15.
A helyes megfejtők között egy tábla
csokoládét sorsolunk ki.
Nyereményjáték felsősöknek
Melyik híres magyar született Kápolnásnyéken?
A megfejtést, vagyis a nevet egy külön lapon névvel és osztállyal ellátva a
könyvtárban található média dobozba
kérjük bedobni! Beküldési határidő:
2013. nov. 15.
A nyertesek jutalma egy feleletmentesítő kupon.

A papírgyűjtés
eredménye:
1-2. évfolyam: I. 2.c, II. 2.a, III. 1.b
3-4. évfolyam: I. 4.a, II. 3.b, III. 4.b
5-6. évfolyam: I. 6.a, II. 5.b, III. 6.b
7-8. évfolyam: I. 7.b, II. 8.b, III. 8.c

