Az ipolybalogi alapiskolások lapja
VI. évfolyam

1. szám

2004. november

Kedves Tanulók!
Ismét jelentkezik iskolánk „szórványosan" megjelenő
lapja, a Kisszünet.
Az idei évben szeretnénk, ha diákjaink
még több hasznos ötlettel, írással, javaslattal járulnának
hozzá a lap megtöltéséhez. Ehhez egyrészt az iskolánkban
működő diákönkormányzat segítségét kértük, másrészt
Titeket is megszólítunk, amennyiben van használható
ötletetek, elképzelésetek a lap tartalmára illetve formájára
vonatkozólag, azt adjátok tovább, tudassátok velünk, akár a
diákönkormányzat képviselőin keresztül, s mi teret,
lehetőséget adunk a
megmutatkozásra. Rajtatok /is/
múlik, milyenné teszitek az iskola
diáklapját. Ebben a számban több
hasznos információt, diáktársaitok
írásait találhatjátok meg, és
beszámolót olvashattok a
Diákönkormányzat munkájáról,
tevékenységéről is.
Az új tanévben kívánunk mindenkinek jó tanulást, sok-sok
jó jegyet és rengeteg új élményt!
A szerkesztők

A diákönkormányzat hírei:
A DIÁKPARLAMENT MŰKÖDÉSE
A diákparlament a diákok érdekeit képviseli. Nem is
gondolnátok, a diákparlament mennyi munkát végez... Az összes
esemény, amely az iskolán belül történik,
mind a diákparlament elé kerül. Az
ötödik
évfolyamtól
a
kilencedik
évfolyamig minden osztályból két-két
tanuló
képviseli
osztálya
gondjait,
problémáit.
Az iskolánk
diákparlamentjének elnöke Básty Tímea,
kilencedikes tanuló, alelnöke Régi Dávid,
nyolcadikos tanuló, pénztárosa pedig
Cseri Nikolett, szintén nyolcadikos tanuló. Minden tanév elején
választunk egy tanárt, aki a diákparlamentet segíti. A tavalyi
évben Faggyas tanító bácsi töltötte be ezt a feladatot. Sajnos az
idei évben ő elhagyta az iskolánkat, s ezért csak most, így utólag
szeretnénk megköszönni a tavalyi tanévben nyújtott segítségét.
Az idei választások még előttünk állnak, és reméljük, hogy egy
megértő tanár lesz a képviselőnk.
Régi Dávid, 8. osztály

A diákönkormányzat hírei:

GYERMEKNAP
A 2003/2004-es tanév tervei közt volt a gyermeknap megszervezése.
Ez különleges nap volt, mivel a gyermeknapot megelőző éjszakán az
iskolában
aludtunk
(illetve
nem
aludtunk).
A
gyermeknap
megszervezésében a diákönkormányzat vett részt. Az iskolában a 7., 8. és
9. osztályosok közül maradhattak itt a diákok, felügyeletnek kijelölt
tanárokkal. Lefekvés előtt az iskola udvarán közös gulyásfőzés volt.
Miután jóízűen elfogyasztottuk a vacsorát, a tornateremben aludtunk.
Reggel mindenki friss reggelit kapott. Másnap, amikor a többiek is
megérkeztek az iskolába, nagyon sok program várta a tanulókat. Voltak
sportolási lehetőségek, versenyek, videó nézés és még sok más érdekes és
izgalmas program. A foglalkozások után következett a kiértékelés az
egyéni és az osztályok közti versenyben. A gyermeknapot egy közös
diszkóval zártuk.
Próbáltuk ezt a napot minél érdekesebbé és élménydúsabbá tenni.
Cseri Niki, 8. osztály

JELMEZBÁL
Tavaly a jelmezbál nagyon jól sikerült. Sok-sok érdekes jelmez volt.
Nekem legjobban a karácsonyfajelmez tetszett. A figyelmemet felkeltette
a madárijesztő is, amelyen látszott, hogy saját kezűleg készítették. A zsűri
figyelemmel kísérte a jelmezeket, és kiválasztotta a legjobbakat. A
nyertesek sok szép ajándékot kaptak. Akiket nem értek el helyezést, azok
egy csokit és egy tollat kaptak, hiszen ők is megérdemelték az ajándékot
fáradságukért, munkájukért.
Illés Ivett, 5. osztály

A Pázmány Péter Alapítvány és az iskolánk mellett
működő
szülői
szövetség
jóvoltából.
Most
egy
beszámolót olvashattok a nyolcadik és kilencedik osztály
közös kirándulásáról.

Két nap a Tátrában
„Szép
napsütéses
őszi
reggelen
indultunk.
Első
állomásunk Besztercebánya volt, ahol a város főterét
néztük meg. Utunkat folytatva a liptói víztárolóhoz
értünk, utána pedig a Tátra egyik legszebb, de nem
a legnagyobb tavánál pihentünk meg. Ez nem más mint
a Csorba-tó. Újult erővel a déményfalvi Szabadságbarlang felé indultunk. A barlang cseppkőképződményei
mély, élményszerű benyomást hagytak bennünk. Az esti
órákban fáradtan értünk szálláshelyünkre, Poprádra. Itt
az egyik iskola tornatermében hajtottuk nyugovóra
fejünket, azaz csak hajtottuk volna, mert ki akar aludni
egy ilyen jól sikerült nap után. ... Másnap reggel
fáradtan, de lelkesedéssel indultunk útnak. Első utunk
Tátralomnyicra
vezetett,
ahol
kabinos
felvonóval
a Kőpataki-tóhoz mentünk. Innen gyönyörű kilátás tárult
elénk az Alacsony-Tátra hegyvonulataira. A Lomnyicicsúcsot csak lentről figyeltük. Következő járművünk
a fogaskerekű volt, de természetesen egy kis túrázást is
beiktattunk,
mert
a
friss
levegőn
való
gyaloglás
számunkra kihagyhatatlan volt. A Tátrát megannyi
vízesés is ékesíti, mi a Hideg-pataki vízeséshez mentünk
el már messziről hallottuk a víz dübörgését, és a látvány,
amely
elénk
tárult,
még
csodálatosabb
volt.
Úgy gondolom, hogy ez a kirándulás nemcsak nekem, de
osztálytársaimnak is mindennél többet ért.

Csernus Károly, 9. osztály

ÍGY ÍRTOK TI
Mi lenne, ha...
Tegyük fel, hogy egy unalmas óra közepén vagyunk, a tanító kérdez,
maximum 3-4 kéz a levegőben. Az egész osztály hasal a padon, rajzolgat,
dumál és ásítozik. A tanító forgatja az osztályzót, nézi, kit
emelkedik,
síri csönd
hívjon ki felelni. Az adrenalin szint
Valami recsegés,
van, még a legyet is hallani lehet,
megszólal a hangszóró:
mindenki
felfigyel,
fülel.
Ekkor
döntött, hogy egy hét
„Kedves diákok! Az igazgatóság úgy
sem várjuk, mindenki
rendkívüli szünetet ren... a többit már meg
szól,
hogy hallgassuk
ordít, zsibong, sikít, ugrál. A tanító ránk
a közleménynek,
végig, de mire abbahagyjuk, már vége van
megbeszéli a másikkal,
Ilyenkor megkezdődik a show. Mindenki
nagy
zsivajtól nem
hogy hova megy, mit fog csinálni stb. A
zeneteremig amúgy
tudjuk, mikor csöngetnek, de mindegy, a
sem ér el a csengő hangja. Az óra végén otthagyunk csapot-papot, egyszerre
akar az egész osztály kijutni a folyosóra, ahol még nagyobb hangzavar vár
minket.
Molnár Barnabás, 7. osztály

A mi osztályunk eddig minden rekordot megdöntött. Egy a
gond, hogy negatív irányban. Minden osztályban vannak jó
és rossz tanulók egyaránt, ez nálunk sincs másképp. De hozzá
kell tenni, hogy az osztály háromnegyed része „szuperjó
tanuló". Emiatt a tanárok gyakran
rágják a
fülünket, de persze mindig hozzáteszik: „tisztelet a
kivételnek". Na ebből, sajnos, szintén nincs sok.
Vanda Réka, 7. osztály

VERSENYEK
Az idei iskolai évben is megkezdődtek a versenyek.
Tanulóink ez idáig a következő megmérettetéseken
vettek
részt,
s
értek
el
szép
sikereket:
a Magasmajtényban /Hrusov/ megrendezett SPORT
SHOW-n a kilencedik osztály tanulói képviselték
Jakab
Gábor, Csernus
iskolánkat,
név szerint:
Károly, Malik Nikolett és

Szabos Zsuzsanna.

A népes mezőnyben a 7. helyet szerezték meg. Az idei járási
asztalitenisz-bajnokságon egy fiú- és egy lánycsapat képviselte
iskolánkat. A fiúk /Jakab Gábor, Skabela Péter, Régi Dávid és
Kiss Kristóf/ az előkelő második helyen végeztek, amelyhez
diákoknak és felkészítőnek egyaránt gratulálunk. A lányok
szintén szépen helytálltak, csapatuk /Saróka Katalin, Szabos
Zsuzsanna, Malik Nikolett és Sztruhár Szimona/ a negyedik
helyet szerezték meg. A Dejtárban megrendezett Mikszáth
Kálmán Prózamondó Versenyen már hagyományosan részt
vesznek diákjaink, és nagyon szép eredményeket érnek el. Idén
Valentini Gábor, a 6. osztály tanulója térhetett haza a versenyről
nagyon szép eredménnyel, hisz a nemzetközi versenyen második
helyezést ért el. A következő verseny ismét járási szintű
volt, iskolánk sakkot kedvelő és sakkozni tudó diákjai közül
a legjobbak képviselték iskolánkat Nagykürtösön a járási
sakkbajnokságban. Eredményeik szintén nem jelentéktelenek,
hisz Gyurász Dianka kategóriájában a második helyen végzett,
s így továbbjutott
a Nagyrőcén
megrendezendő kerületi
fordulóba. A többiek is sikeresek voltak, hisz Csernus Nikolett
4., Jakab Gábor 3., Csernus Károly pedig szintén 4. helyen
végzett. Gratulálunk nemcsak a győzteseknek, de mindazoknak,
akik készültek ezekre a versenyekre, hisz ezzel önmaguk tudását
gyarapították, és elismerést szereztek iskolánknak. A további
versenyekhez is jó felkészülést, sok sikert kívánunk.

Amit mindenki nagyon vár...

Iskolai szünetek
Őszi szünidő: 2004. október 28tól (csütörtöktől) 2004. október
29-ig (péntekig) tart. A tanítás
2004. november 2-án (kedden) kezdődik, ugyanis
november elseje (hétfő) munkaszüneti nap.
Karácsonyi szünidő: 2004. december 23-tól
(csütörtöktől) 2004. december 31-ig tart. A
tanítás január 3-án (hétfőn) kezdődik.
Félévi szünidő: 2005. február 1. (kedd)
Tavaszi szünidő:
február 1 8-ig tart.

2005.

február

14-től

2005.

Húsvéti
szünidő:
2005március
24-től
(csütörtöktől) 2005. március 29-ig (keddig) tart.
A tanítás 2005. március 30-án (szerdán) kezdődik.
Nyári
szünidő:
2005.
augusztus 31-ig tart.

július

l-jétől

2005.

Iskolai humor
Pistike anyjának ikrei születnek. Az apa megkéri Pistikét, hogy szaladjon be az
iskolába, hogy ezen a héten nem fog iskolába menni.
Mikor Pistike hazaér, kérdi az apja, hogy minden rendben volt-e.
- Igen, apa, a tanár úr pedig gratulált a picihez.
- De hát nem mondtad neki, hogy ikrek születtek?
- Nem, a másikat a következő hétre tartogattam
Pistikeék az iskolában dolgozatot írnak.
Puskázik, minden gyűrődésmentesen
megy....
Két nap múlva megkapják a dolgozatot:
- Pistike! 5...! Remélem, nem kaplak még
egyszer rajta a puskázáson!
- Én is...

Az iskolában a tanárnő mondja:
- Gyerekek, írjátok le a leghíresebb 11 magyart!
Már mindenki végez, kivéve Pistikét. A tanárnő megkérdezi tőle:
- Mi van Pistike, már mindenki végzett, csak te nem!
- Igen, azon gondolkozom, ki legyen a kapus: Babos vagy Király!

Tanárduma
-Gyerekek! Van egy jó hírem. Ma nem írunk, felelünk.
-Fiam! Ha még egyszer megszólalsz, akkorát csapok a fejedre, hogy a köldöködön
fogsz kinézni.
-Nekem ennyi elég. Neked pedig elégtelen.
-Ha kicsit figyelnétek rám, akkor elmondanám miről is beszélek.
-Még egyszer elmondom, hátha valaki megérti.
-Kedves Anyuka! Az ön gyereke csodálatos. A többi gyereknek egy feladatot kétszer
kell elmondani, de a maga gyereke már elsőre sem érti.
-Ne vágj ilyen képet, mert belemászik a tenyerembe!
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