2016. január

S Z I S Z Infó
BUÉK

Úgy gondolom, hogy így év elején , mindenki egy kicsit

„el van varázsolva”.

Bár a szünet előtt is ezt lehetett érezni rajtatok . :)
És, hogy mennyire igaz ez, bizonyítja ezt a következő kis történet.
Reméljük , hogy újságunk mostani száma is elnyeri tetszéseteket.

Az elvarázsolt osztály
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy osztály és egy tréfás kis manó. A
manó bevarázsolt egy bájitalt az osztályterembe . A kíváncsi gyerekek
megkóstolták és egy pillanat alatt kisegerekké változtak. A bájital olyan erős
volt, hogy azonnal rágcsálni és futkosni kezdtek .
-Nagyszerű egérnek lenni!-kiabálták . Ekkor lépett be a tanító néni , aki
ijedtében sikoltozva ugrott fel az asztalra.
-Hová lett az osztály? – kérdezte magában , majd megszámolta a
futkosó egereket.
-Jé , ők is tizenketten vannak! Közben magára borította a varázsfőzetet és macskává változott. Most az egerek ijedtek meg és próbáltak menekülni . Egymás hátára mászva akarták elérni a kilincset, de nem sikerült.
A cicatanító néni kiengedte őket és lett nagy riadalom az egész iskolában . Ekkor megjelent a jó tündér és visszaváltoztatott mindenkit.
- Ez jó kis kaland volt! - mondta az
osztály és vidáman visszasétáltak a
terembe . A tündér megígértette a manóval , hogy ezután a varázstudományát
ni .

csak jó dolgokra fogja használ-

(Írta: 3. oszt., illusztrálta: Forrai Lilien)

SZALAGAVATÓ

Az estet végül a csodálatos keringő zárta, melyet az osztálytáncokkal együtt Vojt Zsanett tanárnő tanított be a végzős hallgatóknak .

December 4-én került sor a végzős hallgatók szalagavató
ünnepségére . Nemcsak a végzősök , de a szalagavatót szervező 11.-es évfolyam is hetek óta készült a fontos napra
osztályfőnökük , Szentesiné
Apágyi Ildikó segítségével .
Az ünnepséget a 11.-esek műsora nyitotta , melyből megtudhattuk milyen is az,
amikor nemcsak a tanárok cirkuszolnak ,
hanem a SZISZI cirkusz tagjai is. Többek
között az erőember, a zenebohóc és nem
utolsó sorban kecses táncosaik szórakoztatták a közönséget.
A vicces jelenetet követően
meghallgattuk az ünnepi beszédeket, majd a szalagok feltűzése következett. Ezt követően a 12. g osztálytánca csalt
mosolyt az arcunkra, melyben
osztályfőnökük ,
Garamhegyi
Gábor is részt vett.

Egy nagyon emlékezetes nap részesei lehettünk . Köszönjük a végzős
diákoknak , az osztályfőnököknek
és a szervezőknek!
Koszta Judit

A szünet előtti utolsó nap
Még az általános iskolások moziban nézhették A kis herceget,
addig a középiskolások ilyeneket csinálhattak:

A 12.a osztály pedig a katonaéletet vetítette elénk , melyben
Vass Katalin tanárnő másik arcát, a szigorú kiképzőtisztet is
megismerhettük .
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Apágyi Márk,

iskolánk 5. osztályos tanulója, nem mindennapi dologban jeleskedik. Nem árt, ha
tudjátok, hogy egy nagyon tehetséges Motocross bajnok jár közénk! Beszélgetésünk alkalmával sok minden
kiderült róla. Egy kis ízelítő:
2012 óta, 6 éves korától motorozik és 7 éves korától versenyzik, most már 65cm3-es motorján, mely otthon a garázsban várja őt minden nap. A motorozásban leginkább
a versenyt, azon belül is a rajt izgalmát szereti. De szeret a természetben is motorozni. Kérdeztem sérüléseiről
is. Elmondta, hogy 2015 nyarán úgy elesett, hogy eltört a
kulcscsontja és a csípője. Hála Istennek rendbejött és újból nyeregben van. Egyébként iskola után hetente kétszer
jár edzésre, Veresegyházra, Tápióbicskére és Kókára.

A sport lehetőség arra is, hogy új barátokat szerezzünk. Márknak is nagyon jó baráti
kapcsolatai alakultak az edzéseken az évek során. Reméljük, hogy ezek a kapcsolatok sokáig megmaradnak. Megbeszéltük vele, hogyha apukája megengedi, akkor tavasszal egyszer elhozza a motorát az
iskolába és tart egy bemutatót nekünk.
Izgatottan várjuk. :)
A sportnak jó jellemformáló ereje is
van. Márk is úgy érzi, hogy sokat változott, formálódott jelleme, azóta, hogy
rendszeresen versenyszerűen sportol.
Kitartóbb lett és bátrabb, növekedett az
önbizalma is. Nem utolsó sorban különlegesnek érzi magát. Én is úgy gondolom, hogy különleges vagy!
Kívánok továbbra is kitartást a motorozásban, és vigyázz magadra.

Eredményei:

2012 év. 50 cm3
Országos 9 (20-ból)
Nyugat Kupa. 6. (16-ból)
2013 év.
Super-Moto-Cross 1.
Országos 6. (25-ből)
Nyugat K. 3. (19-ből)
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2015 év. 65cm3
Országos 6.
Nyugat K. 6.

2014-es Magyarország Nemzetközi
Motocross Bajnokság, Újhartyán. 4.
helyezés GFS Racing.
Nyugat K. 3.
Gratulálunk a sok
szép eredményhez!

KARÁCSONYKOR : Diótörő

A Diótörőt nagyon nehéz volt eljátszani , de azért
a többieknek sem volt könnyű dolguk . Egész előadás alatt szenvedtem a maszkban, ami rajtam
volt, mert irritálta a szememet a ragasztó és a többi anyag, ami a maszk készítéséhez kellett. Például azért, hogy kényelmesebb legyen , vagy azért,
hogy legalább egy kicsit kövesse az arcom vonásait.
De ne csak RÓLAM essen szó, hiszen sok más fontos szereplő is volt a műsorban . Mária is rengeteg szöveget kapott, még az enyémnél is többet, mégsem hibázott. Persze voltak apróságok az egész műsor alatt, de szerintem Zsuzsa néni
(Illésné Deák Zsuzsanna) nagyon jól belevéste az agyunkba, hogy
ne álljunk meg, hogyha becsúszik valami hiba, hanem menjünk tovább. Mi így is tettünk , és szerencsére nem is merült fel komolyabb
probléma. Mindenkinek volt olyan szövegrészlete a műsorban , amit
nehezebben tanult meg. Sokunknak például a „Drosselmeyer” kiejtése jelentett kihívást. Nekem a Baba országban játszódó jelenet ment a
próbákon nehézkesen . Nem tudtam megjegyezni a sorrendet, hogy melyik város után melyik következik , de végül sikerült.
A műsorban szereplőkkel remek volt a színre lépni. Remélem, hogy ha jövőre is szerepelhetek , akkor is ilyen tehetséges gyerekekkel „színészkedhetek”, és persze hogy Zsuzsa néni fog felkészíteni minket. Köszönjük
a kihangosítást, a zenét Kis Tibornak , a képeket, és azok kivetítését,
a maszk elkészítéséhez lévő kreativitást Bancsics Ferencné Tündének ,
a kiváló felkészítést, a türelmet, az anyagok beszerzését Illésné Deák
Zsuzsannának . A kedves nézőket se hagyjuk ki , nekik is köszönjük a
bíztató tapsot, és hogy megnéztek bennünket.
A szereposztás a végére:
•Mária: Merényi Petra Dorina
•Apa: Kundra Zsombor
•Drosselmeyer keresztpapa: Vajda Kristóf
•Anya: Vajda Kamilla
•Frici: Apágyi Márk
•Lújza: Kladiva Nóra
•Egérkirály: Dóczi Bálint
•Orvos: Sziráki Rudolf
•Diótörő: Takács Brendon
•Tábornok: Forgács Péter
•Tamburás: Nagy Attila
•Babák: Vér Letícia és Kovács Petra
•Narrátorok: Nagy Barbara és Fekete Nanett
És még sokan mások …
(Takács Brendon)
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Készíts tárgyakat!
Iskolánkban aktívan folyik a szelektív szemétgyűjtés a kihelyezett tárolókba. Köszönjük, hogy odafigyeltek erre.
Az első számunkban (ha nem vettétek meg, online megnézhetitek weboldalunkon) írtunk már erről és volt egy felhívás is, hogy készítsetek tárgyakat szelektív szemétből.

Ádám Zaránd 2. osztályos tanulónk, nagyon szép dolgokat készített a karácsony hangulatában. Egy oklevéllel díjaztuk szorgalmas munkáját.

Felbuzdulva ezeken a szép munkákon, szeretnénk márciusban egy kiállítást rendezni.
Szelektív hulladékokból készítsetek ötletes tárgyakat
(járműveket, ékszereket, tárolókat, díszeket, képtartót,
szobrot, stb.) Az elkészült munkákat tanáraitoknak vagy Laci bácsinak adjátok oda.

Beadási határidő február 28-a. Jó munkát!

Palánta bábszínház
December 11-én meglátogatta iskolánkat a Palánta bábszínház
legújabb karácsonyi darabjával , melynek címe „Petike eltűnik”.
Alsó osztályos tanulóink , dicséretre méltó magatartással , aktív
részvétellel nézték végig az előadást. A végén egy foglalkoztató
füzetet és egy CD-t kaptak ajándékba a gyerekek .
Megkérdeztem tőlük , hogy milyen tanulságot vontak le a tör-

ténetből .

- Vigyázni kell kisebb testvérünkre , ha ránk bízzák .
- Ne legyünk túl kíváncsiak , mert abból baj lehet.
- Nem az fontos, hogy ajándékot keressünk ,
hanem az engedelmesség, hogy szót fogadjunk .
- A legnagyobb ajándék: Jézus.
Persze volt akinek „uncsi” volt, de hát ez így van jól . Nem vagyunk egyformák . Azért örülök , hogy épülhettünk , tanulhattunk valamit ezen az alkalmon is.
Várjuk a bábszínházat Húsvétra is.

Felhívás Pályázat: Tervezz egy cikket az újságba!
Téma: Febr uár 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.
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Hétfő

Kedd

4
11
18
25

5
12
19
26

Második félév
kezdete .
Ezen a héten a
bizonyítványok
kiosztása.

JANUÁR

Szerda

Csütörtök

6
13
20
27

7
14
21
28

A NETFIT-mérés
kezdete

Pótfelvételi ,
14 óra

Péntek

1
8
15
22
29

Első félév vége

Szombat

2
9
16
23
30

Középiskolai
írásbeli felvételi
10 óra

Iskolába hívogtó
a leendő
elsősöknek .
9.30 zöld épület.
2. fogalkozás

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

Vasárnap

3
10
17
24
31
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KÖNYVAJÁNLÓ

Kekszes-tejfölös süti
Hozzávalók:

Közepes tepsibe rétegezzük (20 x 30 cm)
Alulról: - keksz
- vaníliás 2/3 - a
- keksz
- kakaós 2/3 - a
- keksz
Az összes maradék krémet a tetejére
1. pohár tejfölbe: 4 evőkanál cukor
2 csomag vaníliás cukor teszük.
Esetleg fogpiszkálóval rajzolhatunk bele
2. pohár tejfölbe: 5 evőkanál cukor
1 csomag vaníliás cukor mintákat.
10-12 órára tegyük be a hűtőszekrénybe.
1 evőkanál kakaópor
50 dkg szögletes háztartási keksz
2 x 330 g tejföl
9 evőkanál kristálycukor
3 csomag vaníliás cukor
1 evőkanál keserű kakaópor

(Vajda Kristóf 5. oszt.)

Marni Bates: Rocksztárt kaptam karácsonyra - Kamupasi a fagyöngy alatt
Megtörtént már veled , hogy az undok rokonaiddal
kellett élned majd egy hétig egy hajón a nyílt tengeren , mikor kiderült, hogy tengeribeteg vagy? Ráadásul miután egy idegen kabinban hánytál zombinak
néztek és képen fújtak egy jó adag paprika spray-vel
is. Nem? Hát nem mindenki ilyen szerencsés. Például Holly se , akitől ezek után még elvárják , hogy játs�sza el egy rocksztár barátnőjét és ő beleegyezik . Alapjáraton a nagyapjával él abban a tudatban , hogy mint
a szülei egyszer ő is elmegy. Azonban azt reméli most,
hogy tudja mikor könnyebb lesz elhagynia szerelmét.
Lehet, hogy tévedett? Mégse olyan erős, mint gondolta?
(Vajda Kamilla, 7. oszt.)

Köszönjük Kristófnak ezt az egyszerű finomságot! Jó sütést kívánok!

Karácsonyra kaptuk :)

FILMAJÁNLÓ

Evan, a minden6ó
/Evan Almighty/

Színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték,
95 perc, 2007
Az immár képviselővé választott Evan Baxter Virginiába költözik a családjával. Az első hivatali napjára készülve Istenhez imádkozik, hogy segítse őt
a munkájában. A képviselőház egyik befolyásos
tagja, azzal keresi meg Evant, hogy támogasson
egy törvénytervezetet. Miután rááll a dologra, különös események történnek körülötte. Evan azt hiszi,
hogy elment az esze. Különösen, amikor egyik nap
beállít hozzá egy idegen. Azt állítja, hogy ő az Úristen és fontos dolga van vele. Egy bárkát kell épí-

tenie a családja és a barátai számára, mert a világot özönvíz fogja elpusztítani.
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VIGYÁZZATOK RÁ!!!

Azt az utasítást adja Evannak, hogy építsen bárkát,
pont olyat, mint amilyen Noé ősapáé volt, majd állatokkal, családdal és egyéb jónéppel együtt lehetőleg vészelje túl a vízáradatot. Evan ideje véges,
és még feleségét is meg kellene valahogy győzni arról, hogy nem hibbant meg, na meg a kölykök
sem rajonganak új hóbortjáért... na meg a hajó teljes megépítése is rá fog várni.
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Bárcsak ...
Egy

új év kezdetén sok

célunk és álmunk lehet.

Gyermekkorban, fiatalkorban még

merészebbek is, mint felnőttkorban.
Talán sokszor van az ajkunkon a

„bárcsak” szó.

Eszembe jut erről Jézus.

Az Újszövetségnek szinte minden szava
ezt visszhangozza:
„Bárcsak tudnád, hogy segíteni jöttem,
nem ítélni! Bárcsak tudnád, hogy a holnap mindig jobb a mánál! Bárcsak tudnád, hogy az ajándék, melyet neked készítettem: örök élet! Bárcsak tudnád,
hogy azt szeretném, ha biztonságban
hazaérnél hozzám! Bárcsak tudnád!”
Mennyi vágyakozó, sóvárgó mondat Isten ajkáról! Milyen kedves tőle, hogy így
beszél velünk! Milyen fontos lenne, hogy
megálljunk egy pillanatra és odafigyeljünk rá!
Bízz benne, hogy ő a te oldaladon áll!
Bízz benne, hogy ő mindig a legjobbat akarja neked! Bárcsak megtanulnánk
végre, hogy bízhatunk benne!

Te bízol benne?
Az ünnepek véget érnek, az év véget ér,
és sok minden véget ér. Igazából minden. De Isten végtelen! A szeretete, a hűsége, az ígéretei, a kegyelme, a bocsánata, az irgalma soha nem ér véget.
Higgy benne és higgy a szavában!

Legyen ez a jövő évben a legnagyobb
célod

- teljesen Istenben bízni.
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H.M.

Mit kérdeznél az igazgatónőtől?
Mióta vezeti az iskolát?
Pont egy éve, 2015. január eleje óta.
Mi késztette arra, hogy iskolát vezessen?
16 éves tanítói múlt után szerettem volna továbbfejlődni. Pedagógusnak születtem, kiváló tanító néni voltam, de egy idő után úgy éreztem, hogy ennél többre is képes vagyok. Az idő
remélem igazolni fog.
Szereti-e a gyerekeket?
:) Természetesen igen! Szerintem erről a tanítványaimat kellene megkérdezned.
Hol dolgozott ezelőtt, mit csinált?
Hű ez nagyon bő választ kívánó kérdés! Egyszerűbb, ha a honlapra kirakatom a szakmai
önéletrajzomat, ott, akit érdekel, elolvashatja.
Miért tanítja az elsősöket matekból?
Ennek több oka is van. Egyik, hogy az osztályfőnökük rajzot taníthasson magasabb évfolyamokon. És nem utolsó sorban, hogy én is taníthassak.
Mit szokott csinálni szabadidejében?
Legjobban úgy tudok kikapcsolni, ha a barátaimmal elmegyünk egy tájékozódási futó versenyre. Gyerekkorom
óta űzöm ezt a sportot.
Régen még az érmekre, helyezésekre hajtottam, most a részvétel a fontos: az erdő, a
táj szépsége, nyugalma, a térképolvasás,
tájékozódás észtornája, és a futás jóleső fáradtsága.
Mit kezd a rossz gyerekekkel? Kirúgja,…..stb?
Csak végső esetben.
Unásig emlegetett tény, hogy iskolánk körzetileg nem kötelező beiskolázású intézmény,
ezért ide be lehet kerülni, de súlyos magatartási problémák, vagy szabályszegés miatt kön�nyen ki is.

Bízom abban, hogy tanulóink azért ebbe az iskolába járnak, mert itt jó lenni. A jó iskola az a hely,
ahol jól érzi magát a diák, a pedagógus, az intézmény összes dolgozója és a szülő is. Ehhez pedig az kell, hogy tiszteletben tartsuk egymást, segítsük a másikat céljai megvalósításában, és ne
törjünk borsot egymás orra alá. Vezetőként ezt
szeretném megértetni a rendetlenekkel.
Milyen puskázási módszereket ismer?
Sokfélét. Használni viszont ritkán mertem, mert
féltem a lebukástól, és mire megírtam, meg is tanultam az anyagot, ezért nem is kellett.
Hány éves?
1969-ben születtem. Számold ki! :)
Hány kg és hány cm?
:) Fénykoromban 173 cm magas és 60 kg voltam.
Van-e férje? Hogy hívják a férjét és hány éves?
Volt.
Van-e gyereke?
Két nagylányom van. Egyik 23 éves, Franciaországban él és dolgozik. A fiatalabbik 19 éves,
egyetemre jár.
Mekkora háza van?
Jelenleg egy kastély
7. szobájában lakom. :)
Volt már a Balatonon nyaralni,
vagy hol volt?
Igen, voltam már néhányszor.
Legmesszebb a nagyobbik
lányoméknál nyaraltam Nizzában.
Mi a legcikibb hobbija?
:) Imádom a meséket.
Olvasni és nézni egyaránt. Bennük mindig
a jó győz, a rossz pedig elnyeri méltó büntetését. A valóságban
ez ennél sokkal bonyolultabb. :(
Mi a kedvenc zenéje, étele,
színe, száma?
:) Mindenevő vagyok ezekben a
dolgokban. Nehezen tudok egyet
kiválasztani. Szám: talán az 5
(pedagógus betegség lehet).

Szín: bordó. Étel: levesek és a grillezett dolgok
(lehet zöldség, hús vagy sajt).
Zene: nincs egy kedvenc, nagyon hangulatfüggő.
Ki a kedvence az 5. osztályból?
Az osztályfőnök. Hihetetlenül jó tanárnak tartom.
Örülhet az 5. osztály, hogy ŐT kapták.
Mitől fekete a haja?
:) Nem fekete, sötétbarna.
Most éppen sötétgesztenye színű.
Miért mindig tűsarkúban jár?
: ) Va l ó b a n
gyakran járok
tűsarkúban, de
nem mindig.
Szerintem a
legszebb cipők
tűsarkúak, de
tanítani nem a
legkényelmesebbek. :(

Mi az iskola építőanyaga?
Szerintem ti a tanulók, és
mi a pedagógusok alkotjuk
az iskolát. Sajátunknak akkor tekintjük, ha mindan�nyian kivesszük a részünket a munkából. (Ha a valódi anyagokra gondoltok,
azt a gondnok Laci bácsitól kellene megkérdezni.)
Köszönöm az érdeklődést!
Kis Ágnes

- Pistike, már megint elkéstél!
Mi ennek az oka?
- Tanár úr, a közlekedési táblák!
- Na ne nevettess már! Hogy lehetne
a késés oka egy tábla?
- Úgy, hogy ki volt rá írva:
„Vigyázat, iskola! Lassítson!”

Játék

A tanárnő az R betűt tanítja az elsősöknek.
- Na, Jolika - szólít fel egy diákot.
- Mondj egy olyan szót amelyben
R betű van!
- Tojás! - felelte habozás nélkül.
- Tojás? Hol van abban az R?
- A sárgájában!

A szavakból, melyeket fentről lefelé kell olvasni, hiányzik az első betű.
Ha ezeket kitalálod,
az I. rejtvény felső sorában egy növény,
a II. rejtvény felső sorában egy állat
nevét kapod meg.
Melyik az?

VICC

Tanár a diáknak:
- Zoli, a tanítási idő alatt láttalak, amint
az udvaron egy fa mögött dohányoztál!
Mit jelentsen ez?
- Biztos túl vékony volt a fa.

Melyik város?

Mond ki gyorsan!
Két kék kút körül
ireg-forog törpe , tarka
kurta farkú török tyúk .

Matyi szép házikót kapott ajándékba Cilitől. Hogy melyiket? Találd ki!
Annyit elárulunk, hogy:
-a házikó teteje nem zöld és nem is piros,
-a fala nem kék, és nem is sárga,
-a nyílás rajta pedig nem szív- és
nem is négyzetalakú.
Vajon melyik madáretetőt
kapta ajándékba?
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Küldj te is vicces képeket háziállatodról!

!!!

A megfejtéseket küldjétek el az újság e-mail címére,
névvel és osztállyal ellátva február 5-ig.
Sorsolás a három játékra külön-külön lesz
február 8-án, 8.45-kor a könyvtárban.
Nyeremény: CSOKOLÁDÉ!!!

!!!
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Könyvtári nyitva tartás

Csengetési rend

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.

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 februári újságba várjuk:
- Viccek
- Vicces képek háziállatodról
- Aranyköpések
- Filmajánló
- Könyvajánló
- Vers, történet
- Kreatív ötlet
- Játék, rejtvény
- sportolsz, rajzolsz, írsz?
- Beszámolók iskolánk januári eseményeiről.
- Vélemények iskolarádióról, tanárokról, büféről, barátságról, Valentin napról....stb.
Az írásokat, fényképeket, rajzokat január 20-ig küldjétek el az újság e-mail címére, és keressetek személyesen hétfőnként a könyvtárban,
hogy átbeszélhessük az írásokat.
Ha valamiről vagy valakivel szívesen készítenél riportot,
ha olyan hobbyd van, amiről írhatnánk egy cikket, kérlek jelezd felénk.
Várjuk ötleteiteket a további számokba!
sziszinfo@sziszi.hu

Főszerkesztő: Hegedűs Mónika
Szerkesztők: diákok, tanárok, szülők

