Humor

..

A hónap aranyköpése:
Rajzórán kérdezi Julika néni:
- Gyerekek, mondjatok egy miskolci várat!
A tanuló válasza:
- Palotaszálló.

Vörösmartyrka
2012. április-május

Kvíz

Sziasztok Vörösmartyrka Olvasók!

Ha valakire haragszol, jobb, ha leülsz, és
csendesen elgondolkodsz rajta.


Nagymama az unokájához:
- Kisfiam, én nem értem ezeket a mai zenéket!
- Nagymama, ez a porszívó!

A tanár úr így szól az osztályhoz:
- Ha a hátsó padokban ülők olyan csendben
kártyáznának, mint akik a középső padokban
alszanak, akkor az első padokban ülők
tudnának figyelni!

Magyarórán a tanár korholja Józsit:
- Józsika, a kutyádról írt fogalmazásod szó
szerint ugyanaz, mint a testvéredé…
- Igen, tanító néni, mert a kutya is ugyanaz.

A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda lapja

Melyik teremben készült a kép?
A választ, vagyis a tanterem számát a
könyvtár melletti dobozba kell bedobni. A
nyeremény egy feleletmentesítő kupon, amit
jún. 15-ig lehet beváltani szóbeli feleléskor.
Beküldési határidő: máj. 3. 14 óra
Az előző számunk nyertesei: Juhász Petra 5.
c, Elek Zsófia 6. c, Deres Dominik 6. c,
Kondás Gyöngyi és Réka 7. c
Vörösmart”y”rka
A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános
Iskola és Óvoda iskolaújságja
Szerkesztők: Kocsisné Porgánczki Ilona,
Koós Gergely, Fridmanszki Martina 5.c,
Gecsó Dóra 5.c, Juhász Petra 5.c, Kaposvári
László 6.c, Lénárt Zsófia 5.c, Rapács Gréta
5.c, Sándor Bianka 5.c, Szőke Kinga 5.c
Lájkold az újságot a Facebookon!
Elérhetőségünk: vorosmartyrka@gmail.com
Következő lapzárta: 2012. máj. 18.

Lassan vége az áprilisnak… Itt az ideje, hogy megjelenjen kis lapunk. S mivel
a gyönyörű május küszöbén állunk, inkább már
előre tekintsünk, mintsem hátra! Nincs igazam?
Előttünk állnak: az Anyák
Napja, az osztálykirándulások,
Pünkösd
szép
ünnepe,
Gyereknap. Lázas készülődéssel fog telni ez az egy hónap
is. El ne feledkezzünk leginkább erről a kettőről: Az
ANYÁK és PÜNKÖSD ünnepe. Megható volt valamelyik nap, amikor
„meglestem” nyolcadikosaink Anyák napi műsorát. Bizony,
még a könnycsepp is megjelent a szememben… gyönyörű
volt! S milyen jó, hogy idén olyan szépen összekapcsolódik a
nagy keresztény ünnep: Pünkösd és a Gyereknap. A Pünkösd az EGYÜTTlevés ünnepe. Gyereknapon is legyünk majd EGYÜTT: úgy lenne szép, ha:
GYEREKEK-SZÜLŐK-TANÁROK együtt. Remélem sikerülni fog. Szép májust
mindenkinek!!!
Szeretettel: Ede atya

Az Őszi Napsugár Otthonban jártunk…
Április 11-én a költészet napja alkalmából az
Őszi Napsugár Otthonban jártunk, ahol egy
versés
dalcsokorral
emlékeztünk.
Közreműködtek: Kis Martin 5. b ,Rapács
Gréta , Szőke Kinga 5.c , Pavlik Ajsa 6.a ,
Kaposvári László 6.c, Mérai Dorina, Skarupa
Tamás 7.b , Fister Csenge, Majoros Lilla 7. c
osztályos tanulók, valamint az alsó tagozatos
énekkar Pethő Erika néni vezetésével.

Zsolti bácsi azt mondta, körülbelül olyanok
lehetünk, mint a menekültek.
Remek túrát tettünk, jövőre a létrási
barlangban megismételjük!
Halász Petra 6. b
AZ ISKOLAI TÁRKÁNYI BÉLA
NYELVMŰVELŐ VERSENY
EREDMÉNYEI

Versmondó kategória
5-6. évfolyam
1. Horváth Petra 6.c
2. Kis Martin 5.b
3. Pavlik Ajsa 6.a
7-8. évfolyam
1. Fister Csenge 7.c
2. Kaplonyi Benjámin 7.a
3. Jordán Mirjam 7.b
Szépkiejtési kategória
5-6. évfolyam
1. Trembóczki Liliána 5. b
2. Tőzsér Sára 6.a
3. Varga Dániel 6.b
7-8. évfolyam
1. Kaplonyi Benjámin 7.a
2. Jordán Mirjam 7.b
3. Laczkó Dániel 7.c

Kirándulás a Kőlyuk – barlanghoz
Ápr. 21- én a 6. b osztály barlangászni indult
a Bükkbe.
Tíz órakor találkoztunk a Bükki Nemzeti Park
barlangászaival Közép – Garadnán. Innen
kocsival, majd gyalogosan közelítettük meg a
barlangot. A barlangász, aki vezette a
csoportot, sok érdekességet mesélt az úton.
A barlang bejáratánál mindenki megkapta a
fehér színű kezeslábasát és a sisakját.
Fejlámpákkal vágtunk neki a túrának. Az első
teremben hatalmas cseppkődombot láttunk, a
következőben medvecsontot mutattak nekünk.
Ahogy
beljebb
haladtunk,
egyre
veszélyesebbé vált az út. Egy „csúszdán”
például fenéken kellett lemenni, utána hason
átkúszni egy kis résen.
Másfél órás bolyongást követően jutottunk el
a felszínre. Visszafelé platós kocsin utaztunk.

Prózamondó kategória
5-6. évfolyam
1. Horváth Petra 6.c
2. Literáti – Nagy Réka Fanni 6.b
3. Lénárt Zsófia 5.c
7-8. évfolyam
1. Móricz Márk 8.a
2. Kádár Réka 8.b
3. Ökrös Félix 7.a

Interjú

Tibi
bácsival
Hol dolgozott korábban Tibi bácsi?
Korábban óraadó tanár voltam az avasdéli
plébánián, oda több iskolából jártak diákok, öt
osztálynak voltam a tanára. Előtte úgy alakult
az életem, hogy sokáig otthon kellett
maradnom, ezt az időt tanulással töltöttem.

Sok mindent tanultam, többek között
számítástechnikát is.
Hogy érzi itt magát?
Ez az iskola remek hely, ez az én iskolám,
teljesen otthon érzem magam benne. A
második otthonomnak tekintem. Nagyon
remek a hangulat. Ügyesek vagytok,
kíváncsiak. Az órák többsége ajándék, nagyon
jól érzem magam köztetek.
Mi a hobbija?
Sok hobbim van, mert az édesapám
ezermester volt. Ha valami elromlott otthon, ő
mindig meg tudta javítani. Gyerekkoromban
így sokat segítettem neki. Akár parkettát kell
lerakni , akár bútort kell javítani , ezekkel
mind szeretek foglalkozni. Szeretem a
kézimunkát, amihez ügyesség, manuális
képesség kell. A házimunkákból is szívesen
kiveszem a részemet. Nagyon szeretek
olvasni, ez a munkámmal is jár, így szívesen
olvasok szabadidőmben is. Nemcsak vallásos
könyveket olvasok, hanem szépirodalmat,
humoros írásokat is. Szeretem a természetet
járni, sajnos erre egyre kevesebb alkalmam
van. Van egy telkem, ahol szeretek dolgozni,
különösen tavasszal, mert ez számomra a
legszebb évszak.
Mi a kedvenc étele?
Sok van. Hobbiból szeretek főzni, csak úgy
készíteni valami finomat a családnak,
különösen hétvégén, amikor több idő van rá.
A húsos ételeket kedvelem, gulyáslevest,
halászlevet, a finomságok közül a madártejet,
a szilvásgombócot. Nekem nagyon sok
kedvenc ételem van!
Volt-e diákcsínye?
Nem nagyon emlékszem, hogy lett volna
diákcsínyem, én kisdiákként sportoltam.
Barátságaim sem az iskolában alakultak ki
igazán, ott inkább laza kapcsolataim voltak.
Inkább az uszodában barátkoztam, ugyanis
úsztam.
Ott
szövődtek
szorosabb
kapcsolataim. Arra emlékszem, hogy a
rajztanáromat egyszer megtréfáltuk, ugyanis
nem lehetett radírozni az órán. Az történt,
hogy elmentünk egy papír-írószer üzletbe, és
rengeteg radírt vásároltunk. Bevittük az órára,
kitettük az asztalra, a tanár elvette, és mi
mindig újat tettünk ki. A huszadik után csak
legyintett, így azon az évfolyamon mi voltunk
az egyetlen olyan osztály, aki radírt
használhatott az órán.

Mit sportolt gyermekkorában?
Tehetséges úszó voltam, jó eredményeket
értem el. A kötöttségeket nehezen bírtam,
napjában többször is volt edzés, ezt egy 15-16
éves fiú nehezen viselte. Beleestem abba a
csapdába, hogy a türelmem elfogyott, akkor
hagytam abba. Egy évet jártam még a
selyemréti uszodába. Ezzel véget ért az úszás
karrierem.
Köszönjük szépen az interjút!
Rejtvény alsósoknak
Az ábrák nevét írd a megfelelő vízszintes
sorba! Olvasd el felülről lefelé a vastag
keretbe került szót!
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A megfejtéseket nevetekkel, osztályotokkal
máj. 4-ig dobjátok be a könyvtár melletti
dobozba! A nyertesek jutalma egy szelet
csokoládé. Áprilisi nyerteseink: Kiss Dominik
3.a, Kublik Dominik 3.a, Balázsi Dániel 4. a

