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Hópelyhek ringnak
Hópelyhek ringnak,
lengnek a légbe'.
Aprón, fehéren
szállnak a rétre.
Szállnak a rétre,
szállnak a fákra,
rácsodálkoznak
a téli világra
Hófehér pelyhek,
mint puha bársony,
csendben pihennek
a téli tájon.

Elkezdődött a második félév!
Mindenkinek eredményes és jó tanulást kívánunk!
____________________________________________________________________________________

Felvételi
A felvételi idén január 18-án zajlott. Délelőtt 10 órakor kezdődött a magyar feladatsorral. 45 percig
írhattuk ezt, majd egy 15 perces szünet következett. 11 órakor pedig folytattuk a matematikai
feladatsorral, amit ugyanúgy 45 percig írhattuk. Az eredményeket kb. 2 hét múlva kapjuk meg.
A jelentkezési a lapokat a középiskolákba február 14-ig kell elküldeni. Március 12-én tudjuk meg, hogy a
beadott jelentkezés alapján melyik középiskolába vesznek fel. Ha szükség van rá a jelentkezési lapon az
iskolák sorrendjét meg lehet változtatni március 17-én valamint 18-án.
Ajánlott vinni: vonalzót, körzőt, ceruzát, színes ceruzát, tollat és egy kis CSOKIT 
Amit nem lehet használni: számológépet és telefont.
Sok sikert kívánunk a következő években felvételiző diákoknak is!
Nóri, Katica

A kézilabda csapatok sikerei
Az iskola két fantasztikus kézilabda csapata két megmérettetésen esett át az elmúlt időben.
December 17-én, első mérkőzésünkön jól szerepeltek a lányok, a tanult technikai és taktikai elemeket
szépen alkalmazták.
A IV. korcsport (7-8. osztály) versenyzői Pannonhalma, a III. korcsoport (5-6. osztály) csapata Écs ellen
mérkőzött. A III. korcsportos csapat védelmi játéka csaknem tökéletes, a támadásokat szervezetten
hajtják végre. A IV. korcsoportos játékosok védelme megfelelően alkalmazkodott az ellenfélhez, akik az
első pontjukat csak a 4. perc után tudták belőni. A támadásunkat egyenlőre összezavarták kissé, de ez a
második mérkőzésre változott.
A visszavágó meccsen január 14-én határozott fejlődésen mentek át a játékosok. Sajnos a IV. korcsoport
csapatával nem tudtunk teljes létszámmal részt venni a meccsen két sérültünk miatt, de Gede Lilla és
Pusztai Anna is mindent megtett a csapat sikeréért. A két mérkőzés között eltelt idő alatt a csapatok
tagjai teljes erődobással és lelkesedéssel készültek jól észrevehető eredménnyel. Ennek egy
kézzelfogható jelét említve, a IV. korcsoportos csapat ötször annyi gólt lőtt, mint első alkalommal. A IV.
korcsoport játékosai nemcsak fizikailag, hanem fejben is játszották a meccset, megfontoltságukra a sok
passz tesz tanúbizonyságot, és hogy egy labdát se lőttek kapura fölöslegesen.
A jövőben poszt- és kapus edzéseket tervezek, több taktikai formáció, továbbá állóképesség és
lövőerősség- fejlesztő foglalkozásokat. Természetesen mindenhol van még mit javítani, de a tanult
mozgásokat a játékosok alkalmazták, ezért 100%-os megelégedéssel és büszkeséggel gondolok vissza
mindkét mérkőzésre.
Szalay Zsófia

Csapat tagjai:
II. Korcsoport:
Bognár Boglárka
Eőri Klaudia
Kántor Zsanett
Kompis Lilla
Molnár Jázmin
Borbély Evelin
Németh Sára
Pál Mercédesz
Radics Adrienn

IV.Korcsoport:
Gede Lilla
Nagy Bianka
Németh Dominika
Pusztai Anna
Szabó Dóra
Szabó Réka
Tóth Emese
Farkas Nóra
Kiss Nikolett

Szabó Bianka

Kovács Klaudia
Tóth Zsófia

Látogatás a Révai Miklós Gimnázium
laboratóriumába
Január 9-én pályázati lehetőségnek köszönhetően el tudtunk menni a Révai Miklós Gimnázium
laboratóriumába. Nagyon modern különjáratú busz szállított bennünket. A 7. és 8. osztályosok közül
húszan lehettünk ott hat órán keresztül.
Az első három órában fizikai, utolsó három órában pedig kémiai kísérleteket végeztünk. A fizikai
kísérletekben kis villámokat csináltak, felállt a lányok haja, a nyolcadikosok Ampert mértek, a hetedikesek
pedig egyenletes mozgást. Néhány kémiai kísérlet, amit eddig tanultunk: karamellt és oxigént állítottunk
elő, megnéztük hogyan oldódik a kálium-permanganát vízben. Ez minden lánynak tetszett a gyönyörű
lilasága miatt. Nagyon érdekes volt, de a nap végére el is fáradtunk.
Még négyszer mehetünk jan. 30-án, március 20-án, április 24-én és május 23-án. Összesen 30 órát
tölthetünk ott. Köszönjük a lehetőséget!
Pusztai Anna 7.oszt
______________________________________________________________________________________________________

Téli Olimpia
A 2014. évi téli olimpiai játékok, hivatalos nevén a XXII. téli
olimpiai játékok egy több sportot magába foglaló nemzetközi
sportesemény lesz, melyet 2014. február 7. és február 23. között
rendeznek az oroszországi Szocsiban.
Oroszország még soha nem rendezett téli olimpiát, a Szovjetunióban, Moszkvában volt már nyári olimpia 1980-ban.
Várhatóan 85 ország részvételével kezdődnek Szocsiban a XXII.
Téli Olimpiai Játékok. Az orosz tengerparti városban 15 sportág
98 versenyszámában hirdetnek bajnokot.
Viktor és Gábor
____________________________________________________________________________________

Jazz balett
Én már egy éve járok táncra, amit nagyon szeretek. Hetente
kétszer járok, fel szoktunk lépni itt Tápon, a farsangon.
Nekem pénteken van 16:45-kor, több féle korosztály van, én
már haladó vagyok, vannak kicsik, nagyok és felnőttek.
Pannonhalmán van a művelődési házban. Mindig vannak új
koreográfiák és fellépő ruhák. Először bemelegítünk és
utána táncolunk. Következőnek tél köszöntőn lépünk fel
Pannonhalmán.

Van

egyenruhánk

fekete

nadrág

és

narancssárga póló, általában nem cipőben táncolunk,
hanem balett cipőben.
Molnár Jázmin

Vízkereszt
Január 6-a a vízkereszt napja hagyományosan a karácsonyi ünnepkör lezárása és a farsangi időszak
kezdete volt. Sok országban ez a karácsonyfa lebontásának napja. Az ünnep előestéjén szentelik meg a
szenteltvizet és a tömjént a katolikus papok a templomokban. Az emberek felírták a három napkeleti
király nevének kezdőbetűjét a házuk ajtajára. Egyes országokban ma is élő szokás, hogy
megajándékozzák a gyerekeket az éjjel az ajtó elé vagy ablakba tett csizmájukba rejtett édességekkel,
amit a „háromkirályok” vagy a „jó boszorkány” hoz nekik. A katolikus templomokban a vízkereszt utáni
második vasárnap olvassák fel a papok a Jézus első csodatételéről, a kánai menyegzőről szóló
evangéliumi részt. Ezen a napon régen a hívők egy-egy magánházban is összegyűltek és eljátszották a
kánai menyegző történetét, majd együtt elfogyasztották a vendégek által hozott étel- és italajándékokat.
Az év első hónapját a csillagászati év megfelelő hónapneve után régente Vízöntő havának is nevezték. A
csillagászati hónapok a napév fordulópontjaihoz igazodva a naptári hónapok utolsó dekádjában
kezdődnek: a tulajdonképpeni Vízöntő hava január 21-én vagy 22-én. A régi időszámítás természetesen
az évkezdetet is csillagászati fordulóponthoz, esetünkben a téli napfordulóhoz igazította.
___________________________________________________________________________________

Az iskolánkba jött új diákról készült egy riport.
-

Hogy hívnak?
Imre Bianka.
Hány éves vagy?
11.
Mi a kedvenc állatod?
A ló.
Mit szeretsz csinálni?
Szeretek sportolni.
Szereted-e az 5. osztályt?

-

-

Nagyon!
Melyik tantárgy a kedvenced?
A rajz.
Mi leszel, ha nagy leszel?
Kőműves vagy magánnyomozó.
Köszönöm a riportot!
Mindenkit üdvözlök!
Birbauer Réka 5.osztály

Téli divat
Lányok

Fiúk

Dzseni , Nóri

humorlap
- Miért nem figyelsz, Móricka?
- Figyelem én, plébános Úr!
- Akkor ismételd el, hogy mit mondtam az előbb!
- "Miért nem figyelsz, Móricka?"
Móricka megy haza, és az anyja rászól:
- Móricka! Miért koszos a sapkád?
- A fiúk fociztak vele.
- Miért nem vetted vissza tőlük?
- Nem mozdulhattam a helyemről.
- Miért nem?
- Mert én voltam a kapus!

A
furulya

Furulya órára járok hetente egyszer,
szerdán, amit Vitéz Máté tanár bácsi tart
nekünk. Az óráin sok szép dal tanulunk.
Ezekből a dalokból vizsgáztunk is.
Egészen jól sikerült! Az iskolai ünnepségeken remélem fel tudok majd lépni

Nagyon esik az eső, így a lord kiszól az udvarra:
- Jean Te ázol odakint?
- Dehogy teázom, be akarok menni!

vele!
Bognár Boglárka
5. osztály

___________________________________________

A csúnya királyfi és a szép királykisasszony
Hol volt,hol nem volt hetedhét országon is túl volt egyszer egy király,s annak egy olyan szép leánya,
mint égen a ragyogó csillag . A szomszéd országban meg volt a királynak egy fia s ez olyan csúnya volt,
mint az éjszaka. Meghallotta ezt egyszer a király, s hirtelen olyan haragra gerjedt, hogy kiment az
erkélyre s összehívta a katonákat, a szolgákat, a testőröket s megkérdezte tőlük. Tényleg olyan csúnya a
fiam? Csak úgy makogtak az emberek s mindenki úgy elvörösödött, mint a paradicsom. Ez a királyfi
kérte az apját, hogy kérje feleségül a szomszéd ország királylányát! Édes fiam, nem te hozzád való az a
szép leány, mert ha rád néz, rögtön elfordítja a fejét. Majd meglátja édesapám, küldök neki ajándékot!
Első ajándéka egy csodálatos rózsa volt, ami úgy illatozott, hogy minden embert mosolyra fakasztott. A
második ajándéka egy kis csengettyű volt, ami mindenkinek örömet hozott a lelkébe, a harmadik
ajándéka egy csalogány volt, aminek az énekétől a királylány szívébe szerelem költözött.
Ezek után a királylány már nem látta többé csúnyának a királyfit, hiszen aki ilyen ajándékokkal halmozza
el szerelmét annak a szíve és a lelke csodálatos szép. Harmadszorra már igent mondott a királyfi
kérésére, nagy lakodalmat csaptak, s boldogan éltek, míg meg nem haltak
Írta: IMRE BIANKA 5. osztály
___________________________________________________________________________________

Lencsesaláta
Hozzávalók:
250g lencse
1-2 fej lilahagyma
só, bors babérlevél
balzsamecet, extraszűz olívaolaj
Elkészítés:
A lencsét alaposan átmossuk,megfőzzük a sós, borsos vízben 3-4 nagyobb babérlevéllel.
A hagymát vékony szeletekre vágjuk, vagy gyaluljuk, majd a még langyos lencséhez tesszük.
A hagymás lencsét meglocsoljuk az ecettél és olajjal, majd hűtőben 1-2 órát állni hagyjuk.

Farsangi jelmez ötletek

Nagyítsd fel és vágd ki!

A kíváncsi hópelyhek
A nap éppen lement, amikor az erdő felett elkezdett esni a hó. No, anyó – mondta varjú apó a
feleségének a nyárfahegyen -, azt hiszem, holnap fehér abrosznál esszük az egérpecsenyét. Nemsokára
a búzamezők fölött kezdenek táncolni a hópihék.
- Gyertek, gyerekek – csalogatták őket a szántóföldek -, jó ám a vetésnek a jó puha hó. Az tart meleget a
búzaszemnek, hogy meg ne fagyjon a földben. A falu már régen elcsendesedett, mire a hófelhők
odaértek föléje.
- No, ezt a falut megtréfáljuk – mondták a hópelyhek. – Reggel maga se ismer magára, olyan fehérre
meszeljük még a háztetőket is.
Voltak kíváncsi hópelyhek is. Messze az ég alján nagy világosság látszott. Ott a város lámpái világítottak,
s ezek a kíváncsi hópelyhek a várost akarták látni.
- Majd meglátjátok, hogy megbecsülnek ott minket – mondták a falura, mezőre hulló testvéreiknek. – Még
székkel is megkínálnak, talán hintóba is ültetnek.
Azzal a kíváncsi hópelyhek elszálltak a város fölé, s ott lehullottak a háztetőkre, az utcákra, a terekre. Alig
várták a reggelt, hogy szétnézzenek a városban.
De mire kireggeledett, akkorra a hópelyheknek beesteledett. Jöttek a hóhányó munkások, megkínálták a
havat seprűvel és lapáttal. Aztán rakásra rakták, úgy hordták ki a városból.
Lekotorták a havat a tetőkről is, és elsárosodva vitték a többi utcán. Mire delet harangoztak, locs-pocs lett
a városi hóból. Így járták meg a kíváncsi hópelyhek.
Klaudia
___________________________________________________________________________________

A Tyrannosaurus rex (zsarnok gyík) a
valaha élt legnagyobb szárazföldi
ragadozó volt. Egyet lépve akár 4
métert is haladhatott előre. Ember
nagyságú fajét két emelet magasan
hordta. Hatalmas koponyájának súlyát
űregek csökkentettek.

A mindig éhes „hústorony” óriási száját 1
méteresre is képes volt kitátani.
Állkapcsában 550-600 darab fűrészes élű
fog sorakozott. Ezekkel a prédák csontjait
is könnyedén szétmorzsolta.
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