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ÍGY TELT AZ ŐSZ ISKOLÁNKBAN:
☛ Nálunk Járt Katus Attila!
☛ Ilyen volt a kerékpáros nap
☛ Őszi séta a Rimánál
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Kedves Olvasó!
Újabb színfoltot festünk a
Szihalmi Iskola palettájára, az
iskolaújság
mostani,
ünnepi
megjelenésével. Újságunk lapjain
keresztül betekintést kaphatnak
az iskolában folyó oktató-nevelő
munkáról, az eredményeinkről és
a
rendezvényeinkről.
Sokszor
igazán egyedi szemszögből, a
diákok egyéni megközelítésében
tárulnak a szemünk elé az iskola
életének pillanatképei. Büszkén
mondhatom,
hogy
mindenki
számára tartogatunk ilyen-olyan
érdekességeket a most induló
suliújság
hasábjain;
kicsik
és
nagyok, szülők és nagyszülők,
kedves
érdeklődők,
mindenki
találhat
kénye-kedvére
való
érdekességet a sorok között.
Kedves Olvasóink! Forgassák
örömmel és érdeklődéssel az
újságunkat!:)

Pásztor Gabriella
intézményvezető

Nálunk járt Katus Attila!
Turbucz Szofi

Szeptember 16-án, délután izgatottan várták az iskola diákjai, hogy
megérkezzen a nagyon híres aerobikedző, Katus Attila. Azzal a céllal látogatott
el iskolánkba, hogy az általa tartott edzés összegyűlt pénzéből a legtöbb fiúnak,
aki az iskolában a kondi szakkörre jelentkezett, az iskola egy szuper
konditermet alkosson. Az aerobik előtt beállították a hangfal erejét. Az edzésen
szülők, gyerekek, az iskola tanulói is részt vettek. A torna végén az aerobikedző
sok érdekes és tanulságos tanáccsal látott el minket. Ezt követően elkezdődött
a tombolahúzás. Sok jó, értékes dolgot lehetett nyerni. A fődíj a vízilabdaválogatott által dedikált labda volt. Ezen kívül szerintem a Katus Attila által
aláírt póló és a Milka csokis kosár is nagy nyeremény volt. A tombolahúzás
végén mindenki hazament. A rendezvényről videó is készült, ami felkerült a
Youtube-ra: https://www.youtube.com/watch?v=0M-lTVctQAY

Interjú Katus Attilával
Bai Vanda Tícia, Podlóczky Vivien

- Örülünk, hogy ellátogattál iskolánkba, pár kérdést szeretnénk intézni hozzád.
Miért kezdtél el aerobikozni?
- Az egész életemben mindig sportoltam. Már 5 évesen elkezdtem úszni, aztán fociztam,
vízilabdáztam és az egyetemen ismerkedtem meg az aerobikkal. Aztán kipróbáltam magam.
Kíváncsi voltam, hogy milyen érzés színpadon tornázni, milyen érzés megcsinálni a spárgát
és egyéb tornászelemeket. Nagyon élveztem, versenyekre jártam. Talán az a jó szó, hogy
nyitott voltam rá. Szerintem az a jó, ha az ember nyitott a dolgokra, nyitott az újdonságokra,
nyitott az életre és kipróbálja. Aztán ha ez nem jött volna, nem ez lettem volna, de
szerencsére bejött. Focista lettem volna szívesen, de inkább aerobikos lettem.
- Milyen érzés egy országot képviselni versenyeken?
- Nagyon jó érzés, nagyon nagy izgalom ez mindig. Utólag elmondhatom, hogy nem is az,
amire a világ emlékszik, hanem a sok-sok barátság, a sok-sok élmény, az a sok-sok
tapasztalat, amit az ember a hosszú évek alatt szerez. Úgyhogy ez az, ami a legjobb. Persze,
jók ezek az eredmények, meg a magyar himnuszt meghallgatni, mikor győztünk, de
összességében azt gondolom, hogy fontosabb, hogy egészséget adott és sok tapasztalatot
nyertem.

- Jársz még versenyekre?
- Már nem vagyok élsportoló, most éppen a TV2-n lesz egy műsor, amit tudtok nézni. Ez
október 7-én kezdődik, a Fuss család, fuss! Tornákat még tartok, de élsporttal már nem
foglalkozok.
- Mennyire kemények a versenyek?
- Igazából az edzések a kemények. Mikor az ember edz hétköznap, akkor már a verseny az
egy ünnepnap, akkor már azt csinálod, amit megtanultál a hétköznapokban. Jó versenyző
típus voltam, szívesen mentem föl a színpadra. Valaki fél a színpadon. Persze az első
alkalmakkor én is féltem, de az ember megszokja és élveztem azt, hogy megmutathattam,
mit gyakoroltunk heteken, hónapokon keresztül.
- Milyen érzés volt megnyerni az első versenyedet?
- Nagyon jó érzés, de már az országos bajnokságot megnyerni is óriási élmény volt. Nem
feltétlenül a verseny nagysága, hanem hogy az ember mit érez közben miközben megnyeri.
Pláne amikor nem mi voltunk az esélyesek. Nem mindig voltunk lépéselőnyben. Sokszor
hátrányos helyzetben versenyeztünk és sokszor úgy is sikerült nyerni. Ez nagyon jó, mert
mindig beérik a munka gyümölcse és a kitartás, a szorgalom. Nagyon szép volt mindig
nyerni. Ha nem nyertünk és megtettünk mindent, akkor sem voltunk igazán csalódottak.
Akkor lett volna rossz, ha nem tettünk volna meg mindent és úgy nem sikerül egy verseny.
- Mi volt a legelső gondolatod, amikor meghívtunk téged?
- Örültem, hogy az ember tud valamiben részt venni és segíteni. Azt gondolom, hogy a
gyerekek sokkal nyitottabbak az egészséges életmódra. Még sok-sok hosszú év vár rátok és
nem mindegy, milyen információ vár rátok. Én is hogyha minél hamarabb megkapom ezeket
az információkat, annál tovább jutottam volna. Azt gondolom, hogy az, hogy édesapámék
soha nem dohányoztak, édesanyám gyógyszerész, édesapám mindig mondta, hogy
sportoljak, szóval rossz információkat nem kaptam. Sokkal jobb, ha az ember minél
hamarabb megkapja azt az utat, azt a követendő utat, amire ha rálép, akkor tovább jut. El
lehet ezt kezdeni 40-50 évesen is, csak nem biztos, hogy az a jó, hanem az a jó, ha már
gyermekkorban okosan építjük fel az életünket.
- Milyen volt velünk az edzés?
- Nagyon jó volt. Nagyon nyitottak voltatok, barátságosak, befogadtatok engem. Én
próbáltam jó zenét hozni, jót tornázni veletek.
- Köszönjük a beszélgetést!

A LEGKISEBB FELSŐSÖK
Azt kérditek milyen az ötödik? Jó. Legalábbis
mindenki ezt mondta az osztályból, mikor
megkérdeztem. Senki nem mondta, hogy
rosszabb,
mint
a
negyedik,
hogy
kényelmetlenebbek a székek, hogy sok a magolni
való. Én azt hittem, hogy sokkal nehezebb lesz, de
mondjuk még csak október van… Unalmasnak
biztos, hogy nem unalmas, hiszen minden órán
más tanár jön be. A kedvenc órája szerintem
mindenkinek az osztályfőnöki. A legfurcsább az
5. osztályban az, hogy kicsinek már nagyok
vagyunk, de nagyoknak meg még kicsik. Azért
biztosan tök jó lesz ez az év, persze annyira nem,
hogy repetát kérjünk belőle.:)

Turbucz Szofi

A VÉGZŐS OSZTÁLY
A nyolcadiknak megvan a maga jó és rossz oldala
is. Ez egy meghatározó év és egyben életünk egy
szakaszának lezárása is. Már 1. osztályban azt
várjuk, hogy végre mi lehessünk az iskola
legidősebb tanulói, akikre felnéznek a kicsik. Bár
én mindig is erre vágytam, most mégis kissé
elszomorít, hogy ez az utolsó évem itt és lassan el
kell válnom azoktól az emberektől, akikkel
együtt nőttem fel. 8 év nem kevés idő és ijesztő
belegondolni, hogy jövőre már egy teljesen más
közösségbe kerülök. Ám ezek előtt el kell
dönteni,
melyik
iskolában
folytatom
tanulmányaimat és sokat tanulni, hogy
felvegyenek. Ez az év főként a tanulásról és a
jövőnk megalapozásáról szól. Sok mindent
befolyásol és nehéznek tűnik, de ez semmi egy
középiskolához képest. Nos hát, ilyen a nyolcadik
osztály, talán ez lesz a legemlékezetesebb évem.

Koós Fruzsina

ILYEN VOLT A
KERÉKPÁROS
NAP
2019. szeptember 26-a volt az a
nap, amit mindenki várt, hiszen
ekkor volt a kerékpáros nap.
Mindenki hozott biciklit, csak én
nem, a legnagyobb bánatomra, de a
legjobb haverom kölcsönadta az
övét, így én sem maradtam ki a
buliból. Az akadálypályán volt
szlalom, célba dobás és még zene is
szólt hozzá. Egész jó kis mulatság
volt, de sajnos hamar véget ért.
Sportoljatok sokat!:)

Kelemen Krisztián
Én tavaly kerültem az iskolába,
akkor tapasztaltam meg mennyire
élvezetes ez a nap. Tavaly sajnos nem
tudtam részt venni rajta, mert nem
hoztam
biciklit,
amit
nagyon
sajnáltam. Nekem ezek a kedvenc
programjaim ilyenkor, ezeket várom:
akadályverseny, a település körbe
biciklizése, bicajversenyek. Szerintem
lehetne ez is legközelebb: roller,
akadálypálya, ügyességi versenyek.
Mindenki boldogan újságolta otthon
a szüleinek az élményeket, amiket
ezen a rendezvényen szerzett.

Kiss Márk Csaba

ŐSZI SÉTA A
RIMÁNÁL
2019. október 17-én egy napsütéses őszi
délutánon elindultunk Rajmund tanár úrral a
Rima partjához sétálni. A Rima csillogó
vizében láttuk úszni a sok kicsi halat. Ahogy
sétáltunk tovább, megláttunk két diófát.
Szedtünk diót a földről és a fáról is. Átnéztem
a másik oldalra és megfigyeltem, hogy a
halványlila virágok egymásba tömörülnek.
Láttunk három vonatot is. A híd alá mentünk
le és megcsodálhattuk a patak növényi
élővilágát. A magtárt is megfigyeltük. Mikor
visszaértünk, kezdődött a napközi.

Turbucz Szofi

Megújult az 5. osztály tanterme
Már 5. osztályosok vagyunk és nagyon vártuk
az új osztálytermet. Először lelakkozták és
lefestették a falakat. A gyerekek a parafa táblákat
festették le, a szekrényeket meg zöldre és bézsre.
A falra az 5. osztályosok, az osztályfőnökük és az
igazgató néni rátette a kezét sárga színnel.
Középre egy földgömböt ragasztottak és köré
írták, hogy I CAN CHANGE THE WORLD WITH
MY HANDS.:)

Cseh Levente, Mlinkó Dániel

AZ ARADI VÉRTANÚK
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
bukását az aradi vértanúk halála zárta le. Ez az
esemény 1849. október 6-án volt Aradon. Az aradi
vértanúk az a tizenhárom magyar honvédtiszt,
akiket kivégeztek. Haynau megkegyelmezett négy
elítéltnek: Kisst, Dessewffyt, Schweidelt és Lázárt
átvitték a keleti szárnyba és fejbe lőtték őket. Kiss
Ernő kivételével mindenki a földre esett. Őt csak a
vállán érte a lövés, ezért maradt állva. Három
katona közel állt és újra lőttek. Ekkor már Kiss
Ernő is földre rogyott. A többi tiszt – aki nem
kapott kegyelmet – kötél által halt meg.

Cseh Levente, Mlinkó Dániel

K Ö R K É R D É S :

"Milyen az iskola?"
VÉLEMÉNY:

VÁLASZADÓ:

"Nagyon jó az iskola, mert sok mindent megtanítanak a tanárok
nekünk."

Zakar Ádám (6. o.)

"Néha jó, néha rossz, mert korán kell felkelni."

Kockás Áron (2. o.)

"Jó, mert sokat okosodunk és többet tudunk meg olyan dolgokról,
amelyekről alig tudtunk valamit."

Mészáros Veronika (5. o.)

"Jól érzem magam, mert kedvesek a tanárok."

Bajzát Levente (5. o.)

"Jó, mert okos gyerekek járnak a suliba."

Edina néni

"Jó az iskola, mert sok különleges gyerekkel találkozok nap mint nap."

Evelin néni

"Kedves, ügyes, aranyos, lelkes gyerekek járnak ide, akik néha fegyelmezetlenek. Szívesen kipróbálnak mindent."

Ági néni

"Szerintem jó, mert sokat tanulunk, sokat játszunk, a diákok néha
normálisak, néha nem. Jól érzem magam az iskolában. Ha valami rossz
történik velem, tudom, hogy vannak olyanok, akik megvigasztalnak."

Vastag Beáta (5. o.)

"Nem szeretem a sulit, mert sok a házi és sok a nehéz tantárgy.
Inkább játszanék az udvaron a barátaimmal."

Szűcs Ágnes (5. o.)

"Az iskola nagyon jó, ügyesek a gyerekek, sok érdekes programunk
van, sokféle szakkörből választhatnak a tanulók."

Anita néni

"Szerintem jó az iskola, mert sokat tanulunk."

Szőnyi Jázmin (5. o.)

"Rossz az iskola. Bár ne kellene jönni, lehetne otthon telefonozni."

Szegedi István (7. o.)

"Szuper jó az iskola, mert kifestették az osztályokat, a folyosót és
szép, díszes lett az épület."

az 5. osztályosok

Kelemen Krisztián, Kiss Márk Csaba, Szűcs Tamás

TICI ÉS VIVI BEMUTATJA:

Kedves lányok!
Ez a rovat nektek szól, hogy tudjunk segíteni! Az életetekben ugyanúgy, mint
nekünk is, nagyon sok jó és rossz dolog lesz. A legelső szerelem mindig fáj
lelkileg, de ha bántod magad, az nem segít semmin!
Ülj le azokkal az emberekkel, akikben 100%-ban megbízol és biztosan
meghallgatnak! Sajnos a mai lányok 90 %-a önbizalom– és szeretethiányos.
Ehhez Sade Greta 2017. 02. 19-én feltöltött Youtube-videóját ajánljuk, ami „Ha
lány vagy, ezt meg kell nézned!” címen található. Érezd jól magad a saját
bőrödben!
Ne akarj mások véleménye miatt megváltozni!
Ha megváltozol, egy egyéniséggel biztosan kevesebb lesz!

GAMER
ZONE

Ebben a szuper rovatban a
számítógépes játékoké lesz a
főszerep! Elsőre egy top 3-as
listát hoztam el nektek.;)

1. GTA V

Ez egy story alapú akció-kaland játék, mely
2013. szeptember 7-én jelent meg
Playstation 3-ra, Xbox 360-ra. Egy évvel
később jelent meg Playstation 4-re, Xbox
One-ra és számítógépre. 3 karaktert tudunk
benne irányítani:
- Franklin Clinton
- Trevor Philip
- Michael De Santa

2. PUBG

Ez a játék a battle royal stílust követi. A battle
royal típusú játékokban néhány játékost
ledobnak egy szigetre, ahol fegyverek és
egyéb tárgyak segítségével meg kell ölniük
egymást és az nyer, aki a végén életben
marad! Nagyon sok platformra kijött ez a
játék, például Xbox One-ra és számítógépre.

3. CS:GO

A játék menetét tekintve versengő jellegű. A
sorozat többi tagjához hasonlóan a játékban két csapat méri össze az erejét, a terroristák (T-k) és a terrorelhárítók (CT-k). A
Counter-Strike sorozat klasszikus bombalerakós és túszos játékmódja mellett más
játékmódok is játszhatók rajta.

Hindulák Péter Joachim

NYELVÉSZKEDJÜNK!

November 13-án ünnepeljük a magyar nyelv napját, hiszen 1844-ben ezen a
napon nyilvánították a magyart hivatalos államnyelvvé. A jeles nap alkalmából
álljon itt néhány egyszerű játék, melyeknek a megfejtését egy különálló A4-es
papírlapon az őszi szünet után az iskola földszintjén kihelyezett dobozba
várjuk névvel ellátva! Jó szórakozást kívánunk!:)

I. FELADAT Kedves Gyerekek! Eszes emberek

III. FELADAT Betűvesztő szókapcsolat, tehát

eszperente nyelven jegyzetelnek. Eme nyelvezet

fejtsd meg a szókapcsolat jelentését két

nem lehetetlen, de esetleg kellemetlen. Nem

szóval úgy, hogy az első szó első betűjét

embertelen e nyelvezet, felelgessetek nekem

elhagyod a második szónál: "Zokogó szerző =

rendesen mekegve!:)

síró író"

☛Ezt csinálja a gólya: ................................................................

☛tápláló - födém: ..............................................................

☛Örökké gondolni fogok rád: ..............................................

☛vándorló - szőlőlé: .........................................................

☛Létrehozta:

☛dühödt - évszak: .............................................................

...................................................................................

☛deresedő hajú - anya: ..................................................

☛Így hívták régen a kávét: .....................................................

☛oktondi - moszat: ..........................................................

☛Végletekig elszomorodott: ................................................

☛vásárló - étkező: ..............................................................

☛Egészen borzalmasan: .........................................................
☛Tiszteletlenül visszaszólogat: ...........................................

IV. FELADAT Sajnos csak mássalhangzóink
maradtak. Szerintetek melyik közmondásra

II. FELADAT Csacsipacsi, avagy írjatok rímelő

gondoltunk?

szókapcsolatokat a minta alapján: "Nagy költőnk

☛K MSNK VRMT S MG SK BL: .....................................

hozzátartozói = Csokonai rokonai"

☛DDG NYJTZKDJ MG TKRD R: ..................................

☛Alávaló rokonság: ....................................................................

☛GY

☛Belevaló egyedüllét: ..............................................................

...................................................

☛Furfangos évszak: ....................................................................

☛KCS BRS D RS: .................................................................

☛Kisjuhocska rajzolmány: .....................................................

☛K MNT VT GYT GY LSSZ LMT: ..................................

☛Néma hal: .....................................................................................

☛HNY HZ NNY SZKS: ......................................................

BLND

SZZT

CSNL:

VICC ROVAT

Cseh Levente, Kelemen Krisztián

Tanácsok az őszi szünetre
Menj el a családoddal kirándulni! Olvass sokat! Játssz a szabadban! Rakd le a telefont
és kézműveskedj, menj a szabadba! Segíts a szüleidnek! Gyűjts színes faleveleket!

Menj ki a kertbe vagy a parkba és szedj
minél több diót, ezután törd fel, tedd egy
tálba és tegyél rá egy kanálnyi mézet!
Finom tízórai lehet belőle!:)
Csinálj gyümölcstálat! Ügyelj arra, hogy minél kevesebb cukrot szórj bele!
Egy külön tanács: azért a tanulásról se feledkezz meg!

MINDEN JÓT AZ ŐSZI SZÜNETRE!

