
SZ ISZ Infó
2016. február

Egy kis szerelem (Valentin nap), 
egy kis farsang, álarcok mögé bújva, 

és mínusz vagy plusz egy nap 
(február 29-e?).  

Erről szól a február. 
Persze másról is szól ......

kinek-kinek miről ...... :-)

Én már a közel-
gő tavaszt érzem 
ilyenkor. :) 
Örömömre kap-
tam pár színes 
rajzot. Mi le-
hetne ragyogóbb 
színű, mint egy 
szivárvány. 

Ez a szivárvány két 
barátnő közös mun-
kája. A színek közé-
pen összeérve eggyé 
váltak. Olyan jó fel-
fedezni ebben a rajz-
ban az egység erejét. 
Kívánom, hogy fe-
dezzétek fel ti is, 
hogy ketten vagy 
hárman többre vagy-
tok képesek, mint 
egyedül! :-)

Horváth Lilla

2.bForgács Laura

(Emma 1.b)
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Zámbori Soma 
február 11. 13.30
SZISZI aula
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Minden év januárjában gyerekek ezrei írják meg különböző gimnáziumokba a továbbtanu-
láshoz szükséges írásbeli felvételi vizsgát. Persze a felvételi szó hallatára szinte mindnyá-
junkban megfagy a vér, mert azt hisszük, hogy valamilyen szörnyű dolog fog velünk tör-
ténni. Eleinte én is azt hittem, de TÉVEDTEM. Egyszer minden gyerekre rákerül a sor, 
és szerintem ők is amint beülnek a terembe, előttük a felvételi tesztlappal, rögtön megvál-
tozik a véleményük ezzel kapcsolatban. 
Én úgy gondolom, hogy aki készül rá, 
annak nincs mitől tartania. Egy kis 
izgalom persze kell, mert ez azt bizo-
nyítja, hogy nem veszi félvállról. A szü-
leim jóvoltából én már tavaly október-
ben elkezdtem járni a Tudásvágy Cent-
rum által szervezett felvételi előkészí-
tőre. Eleinte nem igazán örültem, :( 
mert az előkészítőre 8 szombatom ment 
rá, és a szóbeli felvételi előkészítő mi-
att további 5 szombatom úszik el, de megéri, mert nagyon jól éreztem magam.:) 
Hogyha meg szeretnénk valósítani az álmainkat, azért bizony tenni kell!!!
Ezért ha a szüleitek előállnak azzal a javaslattal, hogy: „Édes gyermekem… Mit szólnál 
hozzá, ha felvételiznél egy gimnáziumba?” :D –akkor ne vessétek (ne nevessétek) el rögtön 
az ötletet, megéri átgondolni.                                                               
                                                                                                               (Takács Brendon  6. oszt.)
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-rövidített órák
-kevesebb biológia
-csak  5-6 óránk legyen
-a jó gyerekeknek adjanak csokit
-legyen kéthetente szünet
-kint legyenek az órák az udvaron
-legyen X-box óra
-legyen focióra
-legyen alvásóra
-legyen TV az aulában
-TZ-t ne írjunk, hanem feleljünk
-ne keljen ennyi verset tanulni
-ne legyen sok röpi
-legyenek lyukas órák
-kezdődjön 9-kor az iskola
-ne kapjunk házit
-ne legyen főzelék
-lehessen az órán telizni
-a rossz osztályközösségek változhatnának
-ne legyen tankönyv, csak lap-top, hangos könyvek, videók
....álmodjunk tovább....:(

ÉS AMI TETSZIK: 
JÓ, HOGY VAN PUFF,  CSO-CSÓ, és

 SZELEKTÍV SZEMÉTGYŰJTÉS

                             ...legalább valami .....:)

Gondolatok a felvételi körül Brendontól
Álmom az iskoláról
Megkérdeztem a diákokat, 
milyen iskoláról álmodnak.

Játszott már Brad Pittel , 
Monica Belluccival , 
Robert Redforddal , Jean 
Renoval is filmekben , eu-
rópai reklámokban , szín-
házban többnyire Buda-
pesten volt látható és a The 
Voyage Projectben a világ 
különböző pontjain , szá-
mos szakmai díj tulajdono-
sa, a legnagyobb hollywoo-
di sztárok magyarhangja, 
pl . Madagaszkár: Alex, 
több mint 20000 mérföl-
det hajózott már önállóan 
skipperként, nős és pászto-
ra, édesapja 3 gyermeké-
nek és nem utolsó sorban 
féllábú teológus.
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Mindenki hallott már a szökőév-
ről , ami igazán egyszerű, min-
den negyedik évben egy nappal 
hosszabb az év. Azt viszont nem 
mindenki tudja pontosan , hogy 
mikor is van . :) ????????

Miért van szökőév?
Célja, hogy a naptárat szink-

ronba hozza a csillagászati  vagy 
évszakok szerinti idővel . Az év-
szakok és a csillagászati események nem egész számú napok szerint is-
métlődnek, ezért a naptár, ami ugyanannyi napot tartalmaz, minden 
évben elcsúszik a világ eseményeihez képest. Ha időnként beillesz-
tünk egy plusz napot az évbe – vagy egyéb módon időnként módosí-
tunk az év hosszán – akkor ez a csúszás korrigálható.
A ma ismert naptárunk rengeteg változáson ment keresztül , mire elér-
te a mai formáját. A világ legtöbb országában a Gergely-naptárt hasz-
nálják, mely 1582-ből  XIII. Gergely pápától származik. Ez a naptár 
meghatározott években a 28 napos február hónaphoz egy plusz napot 
ad, így az a szökőévben 29 napos lesz.

Gergely-naptár alakulása
325-ben a tavasz kezdőnapját március 21-ében állapították meg, 

az eltérés már 10 napra nőtt a Julián-naptár és a csillagászati naptár 
közt. Ezért 1582-ben Gergely pápa elrendelte, hogy október 4-e csü-
törtök után, október 15-e péntek következzék, (Hmmm??? Ilyen jól 
jönne a suliba néha) hogy ezáltal az eltérést kiküszöböljék. Magyaror-
szágon 1587. október 21-e szombat után, november 1-e vasárnap követ-
kezett, és ezzel szinkronba került a legtöbb európai országgal. 

Mikor is van szökőév?
Szökőévek minden néggyel osztható év, kivéve a százzal is oszt-

hatókat, de a 400-zal osztható évek is szökőévek.
A Gergely-naptárban minden 400 évre 97 szökőév jut, így kb. 3000 
évente marad el 1 nappal a csillagászati naptár mögött.

Valójában melyik nap a szökőnap?
Az emberek többségében az a hit él , hogy február 29-e a szökő-

nap, de ez tévedés.:) A szökőnap február 24. Ennek oka a ró-
mai naptárban keresendő, amelyben  Julius Caesar kihirdette, hogy „a 
március kalendasa előtti 6. nap kettőztessék meg”, mely a mai naptá-
runk szerint február 23. napjának felel meg, melyet a szökőnap követ. 

Szökőév
Más naptárak

Julián-naptár
A julián naptár minden 4-gyel osztható év februárjában egy 
plusz napot iktat be . Így kb. 130 év alatt a csillagászati év 1 
nappal megelőzi a julián naptár szerinti évet.
A julián naptár az  ókori egyiptomi naptáron alapul . Az 
egyiptomiak azonban nem használtak szökőéveket, bár is-
merték magát a jelenséget, hogy a csillagászati év csak 1460 
évenként esik egybe a naptári évükkel .
Kínai és héber naptár
Mind a kínai , mind a héber naptár holdhónapokban méri az 
időt, és így a szökőévnek egy külön hónapja van , a szökőhó-
nap.

A  kínai naptárba a szökőhónap egy bonyolult szabály alapján kerül 
be, ami biztosítja, hogy a 11. hónap mindig tartalmazza a téli nap-
fordulót. A hónap mindig ugyanazt a számot kapja, mint a megelőző 
hónap; például ha a második hónapot követi , akkor egyszerűen „szö-
kő második hónapnak” nevezik.
A  héber naptárban a szökőhónap neve Adar Rishon (első Adar) és 
mindig Adar hónap elé kerül , melynek neve ekkor Adar Sheni (va-
gyis második Adar).
Iráni naptár
Az iráni naptár szintén négy évente iktat be egy szökőnapot, de nagy-
jából 33 évente ez a periódus egy évvel meghosszabbodik, tehát ek-
kor a szökőévek között öt év telik el . Ez a pontosabb, ám bonyolultabb 
rendszer a tavaszi  nap-éj egyenlőséghez igazodik.
Egyéb érdekesség
Az 5. században Szent Patrikra és Szent Brigittára visszamenő hagyo-
mány Írországban , hogy a nők csak szökőévekben tehetnek há-
zassági ajánlatot.

Tehát minden naptár más-
képp próbálja utolérni a 
csillagokat, emiatt érdekes 
és sokszor nagyon bonyolult 
módon alakultak a naptá-
rak. Tökéletes pontosságra 
viszont nem leszünk képe-
sek, ameddig kerek számok-
kal számolunk.

(F.F. 10. oszt.)



FEBRUÁR
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

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

FARSANG 14 óra
Iskolába hívogató
leendő elsősöknek 

az aulában .
Belépés

 csak jelmezben .

Januári
 iskolaújság 

rejtvény sorsolása,
 8.45 könyvtár

Szökőnap
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Zámbori Soma 
előadása az 

aulában 
13.30-tól

Színházlátogatás
Thália-bérlet

A középiskolában 
megemlékezés a 

Diktatúrák áldo-
zatairól
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Készíts tárgyakat!
Erre a felhívásra már nagyon sokan készítettetek valamit. Továbbra is várjuk az ötle-
tes munkákat, hogy egy kiállítás keretében megtekinthessük őket.
Szelektív hulladékokból készítsetek ötletes tárgyakat 
(járműveket, ékszereket, tárolókat, díszeket, képtartót,  
szobrot, stb.) 
Az elkészült munkákat tanáraitoknak vagy Laci bácsinak adjátok oda. 
Beadási határidő február 26-a. Jó munkát!
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A téli borongásban sokszor még felkelni is nehezünkre esik, a mun-
káról , napi rutinokról már nem is beszélve . Ne hagyjuk, hogy 

erőt vegyen rajtunk a kedvetlen-
ség, inkább aranyozzuk be a kör-
nyezetünk hétköznapjait, s meglát-
játok, a kedvesség nem marad vi-
szonzatlan . Ez a bájos kis semmiség 
igazán egyszerű ötlet, mégis sokkal 
több, mint elsőre látszik. Készítsé-
tek el ti is a személyes jókívánságai-
tokat a számotokra fontos emberek-
nek, mert 
egy gyufásdoboznyi szeretetre mindenkinek szüksége van!

Bábel /Leiner Laura

Néhány barát, világfesztivál , love-
storyk. Zsófi és barátai a Bábel feszt-
re tartanak, hogy iskolakezdés előtt 
még ,,pihenjenek” egyet. Zsófi azért 
megy, hogy találkozzon kedvenc 
bandája énekesével , nagy szerelmé-
vel Anthony Kids-szel , majd össze-
házasodjanak, Kaliforniába menjenek és családot alapítsanak. Azon-
ban a nagy tervekbe bekavar egy új ismerős, egy kétségbeesett exbarátnő, 
egy ismeretlen olasz és Szasza, a lány egy jó barátja. Vagy több annál? 
Sok mindenen , fájdalmas, boldog és vicces pillanatokon kell keresz-
tülmenniük, míg rájönnek, hogy mennyit jelentenek egymás számára.

(Vajda Kamilla 7. oszt.)

Szívhez szóló üzenetek gyufásdobozban

(Vajda Kristóf, 5. oszt. 
forrás: szinesotletek.reblog.hu)

KÖNYVAJÁNLÓ

Van valaki
aki még 
nem tudja?..
..., hogy  iskolánk két tanulója, 
Kollár Ábel és Marton Mátyás 
a No Respect zenekar gitárosa 
és dobosa. 
A jövőben tervezik, hogy meglep-
nek minket egy koncerttel. 
KÉSZÜLJÜNK! 
Ők pedig készüljenek, hogy az új-
ság következő számában 
kérdéseitekre válaszoljanak. :) 
Addig is gondolkozzatok: 
-Mit kérdeznétek tőlük?
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Betű – betűt, szó – szót, sor – sort követ egymás után,
Szomorúnak látni a másikat, ez az, amit mindenki utál.
Napról napra mindig újabb sorokba fojtom bánatom,
Hogy szomorúságom senki ne lássa, s ne mondja, szánalom.
Talán nem észre vehető, de én is boldog vagyok néha,
Nem mindig játszom meg a mosolyom, nem vagyok néma,
Csak a szavaknak mindig nagyobb a súlya, mint hinnénk,
Fájó szavak miatt hátunkon csak nagyobb terhet vinnénk.
Hát én nem szólok, hogy ne kelljen bocsánatot kérnem,
Csak némán ülök és mosolygok magamban szépen.
Nem mondom, ha fáj, de azt se, ha minden jó,
Kifejezni úgysem lehet, hát felesleges minden szó.
Most, hogy mindenki megnyugodjon, elmondom,
Boldog vagyok, bár talán néha még elrontom,
Viszont örülök, hogy ilyen szerencsés lehetek,
Hogy végre van olyan, akit én is szeretek.
Kevesen tudják, de a leghálásabb a szeretet,
Az életben ez tölti be a legfontosabb szerepet.
Lehet egy vagy két irányú, de mindenképp,
Ez az érzés, még ha fáj, akkor is csodaszép.
Így még a hamis mosoly is azért hiteles,
Szeretet a titok, amit a boldogság is keres.
A szeretet még a boldogságot is táplálja,
Ha érzed mások szeretetét, a békesség átjárhat.
Megnyugtat, hogy ők közel vannak hozzád,
Szeretteid védenek, hogy nyugodtan álmodj tovább.
Ha bele gondolsz, hogy nem vagy egyedül,
Máris mosolyogsz és gyorsan érzed magad remekül.
A boldogság mámor, mire többet már nem várok,
Hogy kihasználhassam az érzést minden sort zárok.

Cím nélkül

(T., mint Titkos)

Köszönjük, hogy megosztottad velünk verseid egyikét!

Hanna 3 éves korában kapott egy Welsh 
póni lovat, akit Rustynak nevezett el . 

Testvére Emma 1 éves volt, amikor nővé-
re mögé ülve megszerette a lovaglást. Az-
tán lett neki is egy sa-
ját lova, egy Shetland 
póni , akit Mikkának 
hívtak. Őt már az-
óta eladták. Versenyek 
közül a dányi Hadak 
Útja versenyen , 20-
ból a 4. helyezést érte 
el . Egyébként már sza-
badidomítást is gyako-
rol . Három éves korá-
ban esett le a lóról elő-
ször, azóta is előfordul 
ilyen , de szerencsére 
nagyobb baj nélkül . 

Hannának is említésre méltó eredményei van-
nak. Izsó Tanyán Isaszegen 2. helyezést, a 

Hilltop Farmon Gödöllőn a D1 díjlovaglásban 3. 
helyezést ért el . Mindketten tudnak vágtázni és 
ugratni is.

„Amikor belépek a lovardába, kikapcsolódok. Min-
den megváltozik, még én is. Úgy érzem, hogy 
ilyenkor jó vagyok.” -mondta Emma.  
Bárcsak ennyin múlna, hogy jók legyünk. És ha annak is érez-
zük magunkat, bárcsak ne változnánk vissza. Az viszont jó dolog, 
ha valami ki tudja belőlünk hozni a jót. Kiből egy ló, kiből más. 
Gratulálunk a helyezésekhez és kívánom, hogy további szor-
gos munkával formáljátok egymást, ti a lovat a ló pedig titeket.
Emma nagy álma, hogy karácsonyra 
kapjon majd egy másik pónit is. 

Mi pedig reméljük, hogy egyszer láthatjuk őket 
lovagolni az iskolánkban is. :)

A H. Nagy testvérek, Emma és Hanna, 
iskolánk 3. és 6. osztályos tanulóinak 

lovas dolgaiba tekintünk



Játék

   A megfejtést küldjétek el az újság e-mail címére:
sziszinfo@sziszi.hu

vagy a portán lévő dobozba dobjátok bele,
névvel és osztállyal ellátva március 4-ig.

 Sorsolás március 7-én, 8.45-kor a könyvtárban.
Nyeremény: CSOKOLÁDÉ!!!
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!!! !!!

Tanár a diákhoz:
- Ha jól felelsz egy kérdé-
semre, akkor megkapod a 
kettest földrajzból. Hány csil-
lag van az égen?
- 2.316.524. - feleli a diák.
- Hát ezt meg honnan vet-
ted?
- Ez már egy második kér-
dés, tanár úr.

Az ősember kisfia hazaviszi a bi-
zonyítványát, és az apja elkezd 
vele ordítani:
- Fiam, azt még megértem, hogy 
halászatból csak kettest kaptál, 
de hogy történelemből is, pedig 
csak fél oldal az egész?

- Sorolj fel néhány állatot! - 
mondja a tanár az iskolában.
- Kutyuska, tehénke, disznóka.
- Jó, de nem kell mindig utánna 
mondani a kicsinyítőképzőt!
- Macs, kecs, csir, puly.

Küldj te is vicces képeket 
háziállatodról!
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1. Száraz gabonából készült madárijesztő.
2. Szórakozás.
3. Majd ha ...... hó esik.
4. Kora tavaszi növény.
5. Szilvesztert követi.
6. Maszk.
7. Télbúcsúztató.
8. A gyerekek télen ezzel csúszkálnak a havon.
9. Ünnepi kanyargó, papírdísz.

A tanár felelni szólítja 
Pistikét:
- Pistike, mondd meg mi 
az egyes szám 3. személy!
- Őőőőőő...

- Pistike, az utóbbi időben egy-
re jobb és jobb osztályzatokat 
kapsz. Valld be, ki segít?
- A televízió! Elromlott.

A keresztrejtvényt Vajda Kamilla és Kristóf ötletelte. Köszönjük nekik!

„A tatárjárás majdnem kiírtotta a magyar fajt.”
OLVASD TÜKÖRREL!

„IV. Béla megépítette a budai várat.”

„Képviselő az lehet, aki nincs alkohol és drog befolyása alatt.”



A márciusi újságba írjatok:
vicceket, aranyköpéseket, könyvajánlót, filmajánlót, játékot....Küldj vicces képek háziállatodról.

Ha szépen rajzolsz, vagy jókat írsz, vagy fényképezel, küld el nekem.

 TÉMA: megújulás, új, régiből újat 
Ha valamit sportolsz, táncolsz...stb, jelezd felém.

Írj beszámolót iskolánk eseményeiről.
Várjuk ötleteiteket a további számokba!

sziszinfo@sziszi.hu
Főszerkesztő: Hegedűs Mónika

Szerkesztők: diákok, tanárok, szülők

  Így farsang táján sok gyermek készít álarcokat. Egy nap a kislányom 
azt mondta, hogy „álarcot” készítettek az iskolában . :-) Jót nevetve 
megmagyaráztam neki , hogy az a papír arc, vagyis ál-arc, miért is 
„ál” vagyis hamis. És felébresztett bennem egy gondolatot, amit veletek 
is szeretnék megosztani . 
  Álarcokat mindig hordunk. Már egy csecsemő is álarcot hord, hiszen min-
dent megtesz, sír, kiáltozik, hogy elérhesse célját. Aztán az óvodások 
is tudják, hogy másképpen kell viselkedni az óvó néni előtt, mint a 
háta mögött. Később a barátságok is ilyenek. Az álarcok közé tartozik a ha-
zugság az érdekkedveltség, a játékok és az érvényesülés utáni harc is. Másképpen 
viselkedünk a szülők előtt, mint a hátuk mögött, vagy a társainkkal . 
Egy feleléskor is a kétségbeesés álarcában mondjuk, hogy „de tanár úr, 
én készültem!”-pedig nem is. Aztán felnőttként a főnökkel való kap-
csolatban is van ilyen . Jó példa erre a telefonálás is, amikor nyájasan 
beszélünk, utána pedig kígyót-békát mondunk rá. Összefoglaló néven: 
NEM VAGYUNK ŐSZINTÉK. És ahogy telnek, az évek egyre több álarc ra-
kódik ránk. És ezt egyre nehezebb viselni .
  Itt szeretném nektek elmondani azt is, hogy én ismerek Valakit, aki-
hez úgy mehetsz, ahogy vagy, mert úgy szeret, ahogy vagy! Semmit 
nem kell takargatnod, mert nem is tudsz, hiszen Ő jól ismer téged! És 
egyébként is az őszinte szívet szereti . Ő tud abban segíteni , hogy álar-
cainkat elhagyva őszinte életet tudjunk élni. Az Ő neve JÉZUS. Fordulja-
tok bizalommal Hozzá! Ő egy olyan barát lehet, mint senki más.

ÁLARC
(Készítette:
 Emma 1.b)


