Kedves Isten…

Ma is
tanultam
valamit:
ide ne
tedd az ujjad.

Ilyennek tervezted a zsiráfot, vagy csak véletlenül
alakult így?
Norma

Köszönöm a kistestvért, de
én egy kiskutyáért imádkoztam.
Joyce

Hogyhogy az utóbbi időben nem találtál fel egy új
állatot se? Csak a régiek
vannak.
Johny

Kérlek, küldj nekem egy
pónilovat. Eddig még sose
kértem semmit. Utánanézhetsz.
Bruce


Kérlek, tegyél még egy
ünnepet a karácsony és a
húsvét közé!
Neil


Boldog szülinapot, Jézus!
Miért hívják a szülinapodat karácsonynak, Jézus? Az én szülinapomat nem
hívják sehogysem…, csak úgy egyszerűen május 8., meg szeptember 14. és
így tovább. Mindenesetre tök jó, hogy ilyen nagy buli van az egész világon a
szülinapodon. Minden ki van világítva, tiszta fényben úsznak a városok, a
falvak. A karácsonyfák fénye látszódik az ablakokon keresztül az utcára… Szép látni. Röpködnek az ajándékok… A boltok ilyenkor annyi

Coe atya a barátod, vagy
csak üzleti kapcsolatotok
van?
Donny

forgalmat bonyolítanak, mint egész



ből te kimaradsz? Azta... most jut

Ha vasárnap figyelsz a
templomban, megmutatom
az új cipőmet.
Mickey
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évben összesen. Ja! Hogy mindezekeszembe, hogy nekem sem jutott
eszembe, hogy ez a Te szülinapod!

Azt tanultuk, hogy Edison
csinálta
a
fényt.
De a hittanórán azt mondták, hogy Te csináltad.

Ne haragudj…, teljesen kiment a fe-

Biztos vagyok benne,
hogy ellopta az ötleted.

végre mégis a Te szülinapod lenne.

jemből! Megkérdezhetem: mit is
kérsz KARÁCSONYRA, Jézus? ElEde atya

Péter bácsival beszélgettünk

-Miért
pont
a
magyartörténelem szakot választotta?
-Gyerekkoromban szerettem, és
most is szeretek olvasni. Gyakran
előfordult, hogy az éjszakát olvasással töltöttem. Nagyon kedveltem azokat a történeteket, amiket a
nagyszüleim meséltek a régmúlt
időkről. Ez a két dolog szerettette
meg velem ezt a két tantárgyat.
-Melyik tananyagrész végére
fárad el legjobban?
A nyelvtanilag sok helyesírási
problémát okozó anyagrészek
után. A helyesírás gyakorlására
nagyon sok időt kell fordítanunk,
ez rengeteg munkát igényel.
-Mi a kedvenc témaköre Péter
bácsinak?
-Történelemből az 1848-as szabadságharc, illetve a két világháború közötti rész azért, mert nagyon sok mindenben érintett volt a
családom. Sok történetet tudok,
ezeket az óráimon el is mondom.
A 48-as események különösen
azért ragadtak meg, mert volt szerencsém találkozni Perczel Mór
(az 1848-as szabadságharc magyar
tábornoka) dédunokájával, aki a

családi kastélyukat személyesen
mutatta be nekem. Nagyon sok
szép emléket mutatott Perczel Mór
tábornokságáról.
-Mi a hobbija?
-A könyvolvasás és a kertészkedés. Ez utóbbi szeretetét édesapámtól örököltem. Sokat járunk
ki a telekre, ott többé-kevésbé sikeresen tevékenykedek, bár volt
olyan eset, hogy egy növényt úgy
lepermeteztem, hogy az többé nem
hajtott ki. Nagyon szeretem a tudományos-fantasztikus könyveket
és az útleírásokat. Érdekel még a
sport és a tudomány különböző
vívmányai.
-Mit mondana el a családjáról?
-Két felnőtt lányom van, akik
Angliában dolgoznak, a feleségem
óvónő.
-Mi a legkedvesebb gyerekkori
élménye?
-Ezt nehéz megmondani, egyet
nem tudok kiragadni. Szerencsés
voltam, mert a családom révén
rengeteg jó élményben részesültem. Elvittek külföldre, sportoltunk együtt, és nagyon sok időt
töltöttek velem.
-Mitől fél?
-A betegségtől, mert az sajnos
mindenkinek az életét átalakítja,
épp ezért igyekszem egészségesen
élni.
-Mit szeretne szakmailag elérni?
-A nagy kihívás a Mező Ferenc
Szellemi Diákolimpia. Jó lenne
ezen minél előrébb végezni. Szeretném, ha minél több tanítvá-

nyom nyolcadik után azt mondaná,
hogy megtanult mindent.
Köszönjük szépen az interjút!

Szolgálat a GYEK-ben

átadni. A konyhát, a tornatermi
öltözőket áthelyezik. A két épület
közötti füves területen új tornaterem kerül kialakításra, a mellette
futó folyosó végére mozgássérültek
számára lift kerül. A tornaszoba
mérete megnő, egybenyitják az 1es teremmel. A jövő évben kerül
sor a nyílászárók cseréjére.
Rejtvény alsósoknak
Melyik szó betűi keveredtek össze?
ú, a, h, ó, a, cs, z, r, v

Hagyománnyá vált, hogy színjátszó szakköröseink az adventi időszakban meglátogatják a beteg
gyerekeket, ezzel egy kis melegséget, meghittséget visznek a szívekbe, kórtermekbe. Idén Szent Miklós történetét mutatták be.

Valószínűleg mindenki értesült
róla, hogy iskolánk nyáron felújításra kerül, emiatt hamarabb fejeződik be a tanév. A konkrét munkálatokról érdeklődtünk igazgató
úrtól. A következőket tudtuk meg:
519 millió forintos beruházásról
van szó, amelyet teljes egészében
az Európai Unió finanszíroz. Az
építkezési területet jún.1-jén kell

A megfejtést egy lapon, névvel és
osztállyal ellátva a könyvtárban
található média dobozba kérjük
bedobni!
Beküldési határidő: 2014. jan. 20.
A helyes megfejtők között egy tábla csokoládét sorsolunk ki. Előző
rejtvényünk nyertese: Békési Blanka 2.c
Nyereményjáték felsősöknek
Melyik magyar költő karikatúráját
látjuk?
A megfejtést, vagyis a költő nevét
egy lapon névvel
és osztállyal ellátva a könyvtárban
található
média
dobozba
kérjük
bedobni!
Beküldési határidő: 2014. jan. 20.
A nyertesek jutalma egy feleletmentesítő kupon. Előző rejtvényünk nyertese: Lipták Viktória 6.c

