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Karácsony
Itt van a karácsony
Jézus születése,
Gyertyafényes karácsonyfa
Csodálatos ének.

Leülünk a fa köré
Énekelünk egyet,
Ajándékot bontogatunk
Hurrá, hurrá, éljen!

Itt az egész család 
Szeretem én őket,
Ha mindenki boldog
Én is az leszek tőle .

(H. Nagy Emma, 3. oszt.)

Az év utolsó hónapjához értünk. Úgy gondolom, a december tele van várakozással. 
Van, aki a szünetre vár, van aki a karácsonyi ajándékokra, van aki a Mikulást várja, 
van aki a finom süteményeket, van aki a havazást és az ezzel járó sportolást, van aki 
az elcsendesedést, meghittséget. Mindenesetre egy eseményekben gazdag hónap 
elé nézhetünk. 
Az újsággal kapcsolatban nagy öröm számomra, hogy egyre többen veszitek ki ré-
szeteket a szerkesztéséből. Remélem, hogy ti is örömmel forgatjátok második szá-
munkat.

(Rajzolta: Emma 1.b)
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    Osztálytársainkkal és évfolyam-
társainkkal már több, mint egy 
hete készültünk a gólyaavatóra és 
már nagyon izgultunk a feladatok 
és az előadások miatt.
    Pénteken elindultunk az isko-
lába, felkészülve a legrosszabbak-
ra, de mélyen mindenki tudta, 
hogy valójában nem kell rosszra 
számítanunk, és hogy utólag majd 
jót nevetünk az egészen . Nagyon 
izgalmas feladatokat kaptunk, és 
világossá vált számunkra, hogy 
nincs miért izgulnunk.

    A gólyanap a műsorokkal kezdődött. 
Tanúi lehettünk egy bokszmérkőzésnek 
a 9. A osztály előadásában , majd egy 
hétköznapi kamasz életének vicces vál-
tozatban , amelyben a 9. B osztályfőnö-
ke is remekül helyt állt.
    Ezt követően kezdődtek a feladatok. 
Volt, akinek pelenkából kellett Nutellát 
ennie, volt, akinek egy gördeszkán ülve 
WC pumpával kellett eveznie, de voltak 
még kínosabb feladatok is, amelyeket jó 
páran megörökítettek, de mindenesetre 
mindenki nagyon élvezte . Ilyen volt az 
a feladat is, ahol a nem létező énektu-
dásunkat kellett bemutatnunk, szóval 
reméljük, hogy ez volt az első és egyben 
az utolsó éneklésünk is.

    Mi úgy láttuk, hogy a ta-
nárok is élvezték a délutánt, 
mivel ők találták ki a fel-
adatokat, és örültek, hogy 
jól szórakozunk. Egy-egy fel-
adatban segítettek is nekünk, 
ha nehezebben mentek a dol-
gok.
Köszönjük ezt a szórakozta-
tó délutánt!

Gólyaavató Tücsökavató

A megnyitó 
(Keresztúri Jusztina)

Kiváló koreográfia az új 
pedagógusok előadásában
(Kaszai Forgács Eszter, 
Kis Ágnes, Harkai Zsuzsa)

Tücskök és bogarak 1.a

Házasodik a tücsök 1.b

Nehéz a horgász élet

Szalagot kapnak az új tücskök
A felső tagoza-
ton is avattunk

A legtöbb labda célba talált - mindenki kiállta a próbát

A bal lábadat 
tedd valamire, 
ami mozog....(Dmour Tamara, Kottán Fanni 9.B)
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Immár hagyománnyá vált iskolánkban az őszi és tavaszi papírgyűjtés megszervezése. Az idei 
tanévben október 19-22. között hozhatták be kicsik és nagyok az összegyűjtött papírokat a szü-
lők és nagyszülők segítségével. A munkát az általános iskola pedagógusai, az iskola dolgozói 
és két középiskolás diák segítette. 
Összesen 3 320 kg papírt gyűjtöttek általános iskolás diákjaink. A képzeletbeli dobogó legfelső 
fokára az 1.b osztályosok állhatnak, mivel 786 kg papírt hoztak. A második az 1.a osztály lett 
624 kg-mal. A bronzérmet a harmadik osztályosok szerezték meg 550 kg-mal.

A legtöbb papírt gyűjtők:
•  Zimány Adél (1.b) 540 kg
•  Pintér Dóra és Pintér Lili (1.a) 264 kg
•  Markó Levente (3.) 243 kg.

Köszönjük a lelkes munkát! 
A megérdemelt jutalom: 66 400 Ft, 
melyből december 18-án, 
Gödöllőn egy mozielőadást tekintünk meg.

Tudod-e?
   A papírhasználat növekedése egyre nagyobb terhelést okoz a környezetnek, hiszen egy kilo-
gramm papír előállításához 5 kilogramm fára van szükség. Magyarországon évente 700 ezer 
tonna papírt használnak fel, egy ember évente átlagosan 60-70 kilogrammot. Ebből a papír-
mennyiségből 400-450 ezer tonnát gyűjtünk vissza és hasznosítunk.
   Hogyan lesz a papírból „újrapapír”? A háztartásokban, intézményekben keletkezett papírhul-
ladék között nagyon sokféle és különböző minőségű papír található. Pl. újságpapír, kartonpa-
pír, stb. Mielőtt ezeket a papírokat a szelektív tárolóba dobnánk, távolítsuk el közülük a fóliá-
zott, laminált vagy felületkezelt papírokat, és vigyázzunk, hogy ne legyen szennyezett.
A begyűjtés után a hulladék előbb gépi, majd kézi válogatáson esik át. Ezután fajták szerint bá-
lázásra kerülnek. Innen kétféleképpen folytatódik az újrahasznosítás:

1. Pépesítik a bebálázott papírt, majd a papírgyártás hagyományos folyamatain keresztül fél-
kész termékeket állítanak elő belőlük. Ebből állítják elő a késztermékek nagy részét. 
2. Pépesítés helyett ledarálják a bálázott papírt, majd a ledarált papírt magas hőmérsékleten 
összetömörítik. Ezekből készülnek többek között a tejes és üdítős dobozok.

   Ha ennyi munka van az újrahasznosítással, akkor megéri?
A papírgyártáshoz rengeteg energiára van szükség, az újrahasznosított papírral azonban ren-
geteg fát és energiát takaríthatunk meg. 
Amíg egy tonna „rendes” papír előállításához 417 köbméter vízre, 1700 kiló fára, 717 kW ener-
giára van szükség, addig az újrahasznosított papírhoz mindössze 100 köbméter vízre, 1150 
kiló újságpapírra, 300 kW energiára.
Ugye, mekkora a különbség? Márcsak ezért is megéri szelektíven gyűjteni a papírhulladékot!
   Egyébiránt március 1-én „Újrapapír” Világnap van, amely a pazarló papírfogyasztásra és az 
újrahasznosítás fontosságára hívja fel a lakosság figyelmét.

(forrás: www.felsofokon.hu)

Őszi papírgyűjtés

(Rajzolta: Emma 1. A.)
(Kleinert Teréz)

Nagyon izgalmas és színes 
feladatokkal tarkított verse-
nyen vehettünk részt. Nagyon 
jól éreztük magunkat! Kö-
szönjük az angol tanároknak, 
hogy létrehozták ezt a ver-
senyt, és reméljük, hogy ha-
gyománnyá fog válni az is-
kolában . 

(Vivi és Noémi 10. G)

Angol Halloween
 vetélkedő

Énekóra Csaba bácsival 
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SZISZITUD-on Voltunk
Garamhegyi tanár úr előadásában hallhattunk a káoszról, november 20-án, 18 órá-
tól, az iskolánkban. Miközben finom zsíros kenyeret és teát fogyasztottunk, előadá-
sából kiderült, hogy a bemutatott képeken és grafikákon látható káosz nem is igazán 
egy áttekinthetetlen rendetlenség, hanem bizony egy matematikai képletekkel kifejez-
hető rend. Ez a rend fedezhető fel a teremtett világban. Számos példa közül megem-
lítettük a hópelyhet, ahol a kristályos szerkezetek, csodálatosan rendben ismétlődve 
épülnek fel. Vagy a falevelek erezetén is hasonló rendet figyelhetünk meg, de még-
sem egyformák. Azt gondolnánk, hogy egy ilyen bonyolult alakzat leírásához valami-
lyen végtelenül bonyolult képlet vagy meghatározás szükséges. De nem így van. Egy 
rendkívül egyszerű műveletsort hajt végre a számítógép - igaz, 
azt rengetegszer -, megvizsgálva az általunk kijelölt sík-részlet 
minden koordinátapontját. Így készülnek azok a misztikus ké-
pek, melyeket fraktáloknak nevezünk. Ezen az alkalmon meg-
érthettük azt is, hogy a természetben olyan váratlan események 
befolyásolhatják az időjárást, amelyek miatt nem megjósolható 
teljes biztonsággal a következő napok időjárása. Így van ez a 
mágneses ingaóra kiszámíthatatlan mozgásával is.
Nagyon élveztük az előadást. 
Kíváncsian várjuk mi lesz a témája a januári előadásnak. 
A tanár úr szeretettel vár szülőket, diákokat, mindenkit!
(Bertold, 9 a. és H.M.)

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOSOKKAL
BESZÉLGETTEM

Egyik délután szorgos fiatalokat találtam Laci bá-
csi mellett az udvaron. A falevelek gereblyézé-
se után, jól esett Csabának és Edvárdnak egy 
kis meleg tea és sütemény. Miközben falatoztak, 

megosztották véleményü-
ket a közösségi szolgálat-
ban végzett munkáról. Ki-
derült, hogy nagyon sze-
retnek Laci bácsival dol-
gozni, mert közvetlen. Szí-
vesen kipróbálnák a traktorozást is. Mivel otthon nincs kertjük, 
örömmel dolgoznak az iskola kertjében, de csak „könnyebb 
munkát”. Más terület is érdekli őket. Csaba például nagyon sze-
retne gyerekekre is vigyázni. A legközelebbi alkalommal ismét 

velük találkoztam. Rendíthetetlenül dolgoztak. Bizony, ahhoz hogy vágyaik - és sze-
rintük minden fiatal vágya is egyúttal (a sok pénz!) - valóra váljanak, sokat kell majd 
dolgozniuk. Nem árt, ha már a közösségi szolgálatban kipróbálják képességeiket.
Köszönöm a beszélgetést!                           

MEGKÉRDEZTÜK
Mit jelent számodra a karácsony?

- Boldogságot, mert az egész család egy helyen van.
- Jó a kaja.
- Ajándékozást.
- Várakozást.
- Jézussal való találkozást.
- Szeretetet.
- Krisztus születését.
- Reményt.
- Találkozást a rokonokkal.
- Ünnepet.
- Szünetet, végre nem kell tanulni.
- Szeretek adni, és azt lehet ilyenkor.
- Szeretet ünnepét jelenti.
- Díszeket, fényeket.
- Sok evést, süteményeket.
- Jó beszélgetéseket a családdal, rokonokkal.

Felhívás Pályázat: Tervezz egy cikket az újságba!
Téma: Február 14 – Valentin nap

Készíts egy oldalt (fektetett A/4-es felezve, vagy A5-ös) az iskolaújságba! 
A fenti témában kell önmagad vagy csapatod által készített grafikai oldalt tervezni. 
Természetesen a tartalom rátok van bízva, csupán a téma kötött. 
Jelentkezni az alábbi e-mail címen lehet: sziszinfo@sziszi.hu
A szerkesztett oldalt Adobe Indesign vagy Adobe Photoshop programban kell elkészíteni.  
Az elkészült oldalakat  jpg, vagy a programotok által használt project file-ként (psd,indd,pdf) 
kell elküldeni, január 20-ig.
A kész munkákat értékeljük az újság szerkesztőivel és az informatika tanárok segítségével. 
A legjobb művet a februári számunkban láthatjátok!  
A szerkesztésben segítségetekre lehetnek az informatika tanárok! 
Amelyik pályázat nem nyert megtekinthető lesz az iskola facebook oldalán.

Az ötödikesek is szí-
vesen csatlakoztak 

a munkához, a gyö-
nyörű időben.

 Köszönjük segítsé-
geteket!

(H.M)
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Gólyaavató

Újság határ-
időSZISZITUD

18 óra

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4

DECEMBER

Újév

Karácsony Karácsony

Szünet utáni
 első tanítási

 nap

Tanulók 
jelentekzése 
a központi 

írásbeli 
felvételire

Luca nap az 
óvodában

Luca napi 
„MEGFAGYSZ-

TÚRA”

Karácsonyi 
műsor és vásár

A programokról , az elmúlt és következő eseményekről , tájékozódhatsz a 
www.facebook.com/isaszegi .gabor.denes.szki vagy a www.sziszi .hu oldalain is. 

Nyílt nap a le-
endő kilencedi-

keseknek.
MIKULÁS

Szalagavató 17.30

Iskolába hívogató 
a leendő 

elsősöknek.
9.30 zöld épület

Cultura 
Nostra 

Történelmi 
Verseny 

14-16 óra

Közép isk.:
Játékos

 Karácsony 
Ált. isk .: Mozi 

 TÉLI 
SZÜNET!!!

Játék sorsolás
8.45

Palánta bábszín-
ház, ált. isk . 8 óra

Óvodai 
Karácsony

Óvodai 
bábelőadás

Luca-hét az 
Óvodában .
Búzaültetés

Mikulás az 
óvodában
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A kis herceg 
Magyarul beszélő, francia animá-
ciós film. A történet főhőse egy 
kislány, akit édesanyja nagy erők-
kel készít fel a felnőtt életre, ám 
szigorú menetrend szerint zaj-
ló napjaikat megzavarja a furcsa, 
ám jólelkű szomszéd. A pilóta egy 
egészen különleges világot mutat 
meg kis barátjának, ahol bármi le-
hetséges. Egy világot, mellyel sok 
évvel ezelőtt a kis herceg ismer-
tette meg őt.

Magyar premier: 
2015. november 5. 
Világ premier: 2015. július 29. 
Korhatár nélkül megtekinthető 
Rendező: Mark Osborne 

(Forrás: www.filmpro.hu/kis-herceg)

KÖNYVAJÁNLÓ
Kelly Oram: Szívzűrterápia strébereknek

Avery és Aiden teljesen össze vannak nőve. Így nem csoda, hogy az 
egyébként is pánikbeteg Avery az idegösszeomlás szélére kerül , mikor 
Aiden közli vele: szabadságra vágyik. A lány aggódó anyja elől beug-
rik a  legközelebbi zuhanyzóba Aiden bátyja, Grayson mellé . Grayson 
jó testvér módjára segít Averynek, ám rá kell jönnie, hogy komoly ér-
zelmek fűzik hozzá. Vajon kitart mellette? Segít felgyógyulnia Aiden 
okozta csalódásából , hogy együtt lehessenek? Vagy úgy dönt, nem bír-
ja tovább és visszalép?

(Vajda Kamilla, 7. oszt.)

Gondolom egyetértünk abban, hogy Jusztina néni nagyon finomakat szokott 
sütni, főzni. Sokan kóstolhattuk már finomságait. Egyik kedvenc sütemény re-
ceptjét olvashatjátok most. Remélem, hogy egy kis segítséget nyújt a kará-
csonyi készülődéshez.

Diós mézes süti (Román mézes)
Tészta: 25 dkg liszt, 10 dkg porcukor, 5 dkg darált dió, 2 egész tojás, 
                ½ evőkanál szódabikarbóna, másfél evőkanál olvasztott méz.
                3 cipót készítünk, hűtőben kb. 12 órát pihentetjük. 
Krém: 10-12 dkg darált dió, 10 dkg  porcukor, 
             4,-4,5 dl tejföl, 1-2 cs. vaníliás cukor
A cipókat vékonyra nyújtva, normál méretű tepsi hátlapján megsütjük.
A krémet jól összekeverjük, a kihűlt lapokat megtöltjük.
Legalább fél napig állni hagyjuk, hogy megpuhuljon.

Jó sütést és jó étvágyat!                                                                          (H.M)

SÜTI Karácsonyra

KREATÍV Karácsonyi dísz
Összetevők: 2 egység szódabikarbóna, 1 egység kukorica keményítő, 
                         1+1/4 egység víz.
Elkészítés: egy lábasba összekeverjük a hozzávalókat, majd folyamatos keverge-
tés mellett  forraljuk  a még  krumpli püré állagú nem lesz.
Kiborítjuk egy tányéra, és letakarjuk sütőpapírral. 
Néhány óra elteltével formázhatjuk, ilyenkor lehet a masszához ételfestéket tenni 
vagy a sütés után kifesthetjük.
Kis hőfokon süssük. Attól függ, hogy mennyi ideig, hogy mekkora és mennyi a forma.
Jó munkát!                                                                                            (Vajda Kristóf 5. oszt.)
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(Illusztáció: Forrai Lilien 3. oszt.)

   Három kis fa a hegy csúcsán arról ál-
modozott, mik szeretnének lenni, ha na-
gyok lesznek. 
Az első azt mondta: 
- Remélem, hogy egy napon díszes ék-
szeres láda lesz belőlem, amelyben drá-
ga kincseket őriznek. 
A második fa erre azt mondta: 
- Én talán erős hajó leszek egy napon. A 
királyt és a királynőt szállítom fedélze-
temen, kievezünk a nagy vizekre. Min-
denki biztonságban érzi magát rajtam. 
Végül megszólalt a harmadik fa is: 
- Én növekedni akarok, hogy én legyek a 
legnagyobb fa az egész erdőben.
Ha az emberek meglátnak a hegy csúcsán, az égre gondolnak majd, Isten-
re, és arra, milyen közel vagyok Hozzá. Én leszek minden idők legnagyobb 
fája, és az emberek soha nem fognak megfeledkezni rólam. 
    Eltelt néhány év, és egyszer három favágó jelent meg a hegyen, vállu-
kon fejszével.
Egyikük odalépett az első fához, és így szólt: 
- Ez jó, erős fának látszik. Az asztalos biztosan megveszi.
A fa boldog volt, hogy az asztalos műhelyében végre szépséges ékszeres 
ládává változhat. 
A második favágó megnézte a második fát, és így szólt: 
- Ez a fa erős és szilárd, jó lesz a hajókészítőknek. 
A második fa is boldog volt, mert remélte, hogy most erős, hatalmas hajó 
lesz belőle. 
Amikor a favágók a harmadik fához értek, az megremegett, mivel tudta, 
hogy ha őt is kivágják, álmai nem teljesülhetnek. 
Az egyik favágó mégis úgy döntött, hogy kivágja. 
Alighogy megérkezett a műhelybe, az asztalos az első fából állatetetőt 
készített. A második fából kis halászhajót készítettek. A harmadik fa 
rönkökre vágva felhasználatlanul, elfeledve feküdt évekig. 
Teltek az évek, a fák már el is felejtették hajdani álmaikat.
Egy napon egy férfi és egy nő lépett be egy kis istállóba. Az asszony gyer-
meket szült, és az újszülöttet abba a jászolba fektette, amelyet az asz-
talos az első fából készített. A fa tudta, hogy most minden idők legna-
gyobb kincsét őrzi.

Ismét eltelt néhány év. Egy este kis csapat szállt be az 
öreg halászhajóba. Egyikük fáradt volt, és elaludt. Amikor 
kieveztek a nyílt vizekre, vihar támadt, és a fa attól tar-
tott, nem lesz elég erős, hogy biztonságot nyújtson az em-
bereknek. Az alvó ember felkelt, és egy szavával lecsillapí-
totta a vihart. A fa abban a pillanatban tudta, hogy a Kirá-
lyok Királyát szállítja a fedélzetén. 
Végül valaki a harmadik fáért is eljött. Egy megtört ember 
hurcolta a város utcáin, akit az emberek gúnyoltak és szi-
dalmaztak. Egyszer csak megálltak, és az embert szögek-
kel a fához szegezték, majd felemelték, hogy meghaljon. 
Mikor elérkezett a vasárnap, a fa megértette: elég erős 
volt, hogy a hegy csúcsán állva olyan közel kerüljön Isten-
hez, amilyen közel egyáltalán lehetséges, hiszen rajta halt 
meg a világért Jézus Krisztus. 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

Ezzel a történettel, és egy dallal 
(Pintér Béla - A szeretet nem fogy el sosem. 

A youtube-n meghallgathatjátok.) 
szeretnénk békés és nagyon áldott ünnepeket kívánni, 

a SZISZI összes diákjának 
és dolgozójának!

(Hegedűs Mónika a szerkesztő és Hegedűs László a gondnok bácsi)

A három fa

(Illusztráció: Dorka 3. oszt.)
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Játék

MIKULÁS

Ha minden Mikulás 125 gyereket lá-
togat naponta 30 napon át, akkor 

hány gyereket látogat meg összesen 
400 Mikulás?   

MÉZESKALÁCS

Betti mézeskalács-figurákat készít. Két 
mazsolát használ a szemükhöz, három 

mazsolát az inggombjukhoz minden figurá-
nál. Négy zacskó mazsolát vásárolt, mind-
egyikben 120 mazsola van. Hány tucat figu-
rát tud ebből így készíteni?

KARÁCSONYI 
KVÍZ
1. Milyen eredetű a karácsony szó?
a. Finnugor eredetű és ünnepet jelent.
b. Szláv eredetű, lépőt, átlépőt jelen-
tett. 

2. Ki volt a főszereplője a Hull a pely-
hes (1996) című karácsonyi filmnek?
a. Arnold Schwarzenegger 
b. Tim Allen

3. Hány rénszarvas húzza Mikulás 
szánját (Rudolfot beleszámítva)?
a. 9
b. 7

4. Ki volt a Karácsonyi Ének című 
(Christmas Carol) könyv szerzője?
a. Hans Christian Andersen
b. Charles Dickens 

5. Mit talált fel az amerikai Ralph E. 
Morris?
a. Karácsonyi égőt  
b. A karácsonyi csillagot

6. A Csendes Óceánban található Ka-
rácsony sziget eléggé népszerű. Hol 
van a másik Karácsony sziget?
a. Atlanti Óceán
b. Indiai Óceán

7. Milyen állaton utaztak a keleti bölcsek Jézushoz, 
hogy ajándékot vigyenek neki?
a. szamár
b. teve

8. Melyik név nem tartozik Mikulás szarvasaihoz – 
Táltos, Agancs, Táncos, Üstökös, Ágas?
a. Agancs
b. Táncos

9. A felsoroltak közül melyik ajándékot NEM vitték 
a napkeleti bölcsek az újszülött Jézusnak? – arany, 
ezüst, mirha és tömjén?
a. ezüst
b. arany

10. A Biblia szerint hol született Jézus?
a. Betlehemben
b. Jeruzsálemben

11. Mit ajándékozott először a Mikulás?
a. csokit
b. aranytallért

12. Kik húzzák Ausztráliában a Mikulás szánját?
a. rénszarvasok
b. kenguruk

13. Milyen színű volt eredetileg a Mikulás ruhája?
a. piros
b. kék 

   A megfejtéseket küldjétek el az újság e-mail címére, névvel és osztállyal ellátva január 2-ig.           
            Sorsolás a három játékra külön-külön lesz január 4-én, 8.45-kor a könyvtárban.

VICC
Pistikét történelemórán felszólítja a 
tanár.
- Pistike, mondd meg, mi volt Olasz-
ország államformája a második vi-
lágháború alatt!
Pistike nézegeti a térképet, majd bi-
zonytalanul megszólal:
- Háááát... csizma?

Aranyköpések

- Mondd csak fiacskám, ebben a mon-
datban: A pásztor a mezőn legelteti a 
nyájat melyik a helyhatározó?
- A pásztor.
- Nono! Már hogy lenne a pásztor a hely-
határozó?
- Azért, mert a pásztor határozza meg a 
helyet, hogy hol legeljen a nyáj!

- Az emlősöknek 4 pár lába van.

- Az egyenletet balról jobbra, vagy jobbról 
balra rendezem mindaddig, amíg ki nem 
jön a nulla.

Tanár: - Képezzen mondatot a hajol igével!
Diák: - Ha jól látom, kisütött a nap.

Biológia:
A gyöngytyúk, gyöngyhagymát 
tojik.

Földrajz:
Kaposvár Budapest fővárosa.

Küldj te is vicces képeket háziállatodról!
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Könyvtári nyitva tartás

Hétfő:         10.45-11.40 és 12.35-13.30
Kedd:          8.50-11.40
Szerda:       8.50-11.40 és 12.35-13.30
Csütörtök: 11.40-13.30
Péntek:       8.50-10.50
A könyvtár ajtajánál kihelyezett fali tartóban, 
ingyen elvihető könyvek és újságok vannak. 

Az iskolánk rendőre

Paragi László főtörzsőrmester
Tel.: 70/387-26-93
Rendőrkapitányság: 28/524-600

Csengetési rend

1.  8.00-8.45
2.  9.00-9.45
3.  9.55-10.40
4. 10.50-11.35
5. 11.45-12.30
6. 12.40-13.25
7. 13.30-14.15
8. 14.20-15.05

A januári újságba várjuk:

- Viccek
- Aranyköpések
- Vers az új évi fogadalmakról
- Filmajánló
- Könyvajánló
- Téli kreatív ötlet
- Játék
- Mit sportolsz?
- Beszámolók iskolánk decemberi eseményeiről (Mikulás. Szalagavató. Mit néztünk 
meg a moziban? Megfagysztúrán voltunk. Karácsonyi műsor. stb.)
Az írásokat, fényképeket, rajzokat december 20-ig küldjétek el az újság e-mail cí-
mére, és keressetek személyesen hétfőnként a könyvtárban, hogy átbeszélhessük 
az írásokat.
Ha valamiről vagy valakivel szívesen készítenél riportot, ha olyan hobbyd van, ami-
ről írhatnánk egy cikket, kérlek jelezd felénk. Várjuk ötleteiteket a további számokba!

sziszinfo@sziszi.hu

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Főszerkesztő: Hegedűs Mónika
Szerkesztők: diákok, tanárok, szülők


