A hónap aranyköpése

Vörösmart”y”rka

(5. b osztály)
A tanár kérdése:
- Ki volt az a tudós, aki összegyűjtötte a Kalevala történeteit?
A tanulók válasza Elias Lönnrot helyett:
- Alian Lönnrot,Alias Lönnrot,Elias Löburn,Elias Nimrót .
Novemberi kvíz:

2011. november
„A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövőnek”
Sziasztok!

Mit tanult Ede atya Rómában?
A nyertesek nevét következő lapszámunkban közöljük. A nyereményük
egy feleletmentesítő kupon, amit dec. 20-ig lehet beváltani feleléskor. A
válaszokat a könyvtár előtti gyűjtődobozba kell bedobni! A lapodra írd rá
az osztályodat és a nevedet!
Csak a helyes választ beküldő gyerekek közül sorsolunk! Jó játékot
kívánunk!
Beküldési határidő: nov. 30. Sorsolás: dec.1. 1445 /könyvtár/

Sok szeretettel köszöntünk benneteket! A Vörösmart”y”rka első lapszámát
tartjátok a kezetekben. Reméljük, hogy örömmel fogadjátok, tetszeni fog
nektek, és várjátok az újabb lapszámok megjelenését!
Jó olvasást! (órák alatt csak mértékkel)
A szerkesztők

Őszi kirándulás
7.A

Decemberben
ismét
találkozunk!
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Egy szép, napos pénteken felkerekedtünk egy izgalmas kirándulásra. Első
utunk a Mindszenti templomba vezetett, ahol meghallgattuk Feri bácsi
orgonajátékát. Csodálatos volt! Ezt követően a Kálvária-kápolnába
látogattunk el, ami romantikus, neogótikus stílusú tervek alapján épült.
Innen az Avasi kilátóhoz sétáltunk, ahol alkalmunk nyílt focizni,
kosarazni, futkározni. Jót beszélgettünk, nevetgéltünk, egyszóval
kikapcsolódtunk, ráadásul friss levegőn. Délutánra úgy elfáradtunk, hogy
amikor hazaértünk, csak a finom vacsorára és a puha ágyra vágytunk.
Élményekkel teli nap volt.

6.C
Nagyon szép pénteki napon találkoztunk a Búza téri pályaudvaron, s
onnan egy „sárga” busszal kimentünk a Bükkbe, Kisgyőrbe. Miután
leszálltunk a település központjában, egy erdész vezetett minket egy 6 kmes túrára.

A kirándulás izgalmas volt, közben terméseket, leveleket gyűjtögettünk
biológiaórára. Délelőtt meglátogattunk egy forrást, aminek vize nagyon
jólesett. Pont harangszóra megérkeztünk a vadászházhoz. Itt ehettünk egy
finom, meleg babgulyást. Nagyon ízlett mindenkinek! Ebéd után
rengeteget fociztunk, tollasoztunk, repülőmodelleket repítettünk. Kora
délután pedig elindultunk haza, Miskolcra.

Éberen figyel a Hulladék-kommandó
Jártunkban-keltünkben azt tapasztaljuk, hogy nem vigyáztok eléggé
iskolánk tisztaságára. Eldobott flakonok, papírgalacsinok, nejlonzacskók
bántják a szemünket.
A ti szemeteket nem bántja? Kérünk benneteket, hogy óvjátok, védjétek
környezetetek tisztaságát, s erre hívjátok fel társaitok figyelmét is! A
Hulladék-kommandó éberen figyel, s lecsap a szemetelőkre. Íme:

Szemetel:
Farkas Piroska
Tank Aranka
Vad Virág…

A papírgyűjtés eredményei
I.
helyezettek: 1.b 3.b 6.b 8.b
II. helyezettek: 2.b 4.c 5.b 7.a
III. helyezettek: 2.a 4.b 6.c 7.c

HUMOR
„Toldi Miklós naphosszat henyélt az árnyéban, miközben szotyizott.”
„Petőfi Sándor Plató Pál úr című verse egy szép regény.”

Hogyan tisztítottuk meg a Kálváriát a hulladékoktól?
Lelkes kis csapatunk önként arra vállalkozott, hogy egy péntek délután a
Kálvária környékén összegyűjti a szétdobált hulladékot. Mintegy 30
zsáknyi szemetet szedtünk össze. A Miskolci Televízió munkatársai is
rögzítették az eseményt. A jutalom sem maradt el, a Mindszenti templom
mögötti millenniumi teremben egy kis édességgel, gyümölcslével
ajándékoztak meg bennünket.

„Egyiptom őslakói a múmiák.”
„István királyt a pápa felkente a trónra.”
„Toldi Lőrincné hatalmas testét az asztalra borította, úgy zokogott.”
„Ádám evett a tiltott fa gyümölcséből, ezért büntetésül feleségül kellett
vennie Évát.”

