Kossuth Hírlap
2018/19-es tanév 2. (októberi) száma
Sziasztok Kedves Kossuthosok!
Reméljük, jól telt az őszi szünet mindnyájatok számára, és most szívesen olvassátok az
elmúlt hónap eseményeit, történéseit.

Október 1. A Zene Világnapja
„Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy. A bennünk továbbrezgő
dallamok és foszlányaik olyat vallanak felőlünk, amit semmi lélekelemzés nem hoz
felszínre. Bevilágítanak a lélek rejtett zugaiba, ahova másképp nem férkőzhetünk.”
Kodály Zoltán

A Zene Világnapját 1975 óta a világhírű hegedűművész, Yehudi Menuhin és az UNESCO
Zenei Tanácsának a felhívására ünneplik október első napján.

Ezen a napon az 5. b-sek Csilla néni irányításával az iskolarádióban tartottak méltó
megemlékezést a Zene Világnapjáról. Az órák közötti szünetekben kellemes, halk
muzsika szólt.
Majd délután külön autóbusszal elmentek az Alba Regia Sportcsarnokba, ahol először a
város kórusainak közös próbáján vettek részt.
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Az esti koncert előtt a McDonald’s-ban finom ételekkel csillapították fáradalmaikat, s
erőt gyűjtöttek az esti szerepléshez.
A Zene Világnapja alkalmából rendezett koncerten
iskolánk énekkarosai is felléptek.
Szép és tartalmas élménnyel gazdagodtak diákjaink.

„Legyen a zene mindenkié!”(Kodály)

Váminé Hegyi Angéla tanárnővel idén is elutaztak Budapestre tanítványaink a
Kutatók Éjszakájára. Kreitzer Noémi élménybeszámolóját olvashatjátok erről:
„2018. szeptember 28-án felmentünk Budapestre megnézni a Kutatók Éjszakájának
néhány rendezvényét. Az iskolából indultunk egy busszal, melyen diákok, tanárok és kísérők
utaztak, összesen ötvenen.
Először az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézetébe mentünk, ahol két
előadáson vettünk részt.
Dr. Róka András, “A szférák harca” című előadásán - a csillagok kialakulásától kezdve a
mai korig terjedő időszakra vonatkozóan - elmagyarázta az élet keletkezését. Beszélt a csillagok
és a Föld kialakulásáról, az élet megjelenéséről, és az állatok és emberek közötti bonyolult
rendszerről. Kiemelte, hogy az ember megjelenésével felborult a természet egyensúlya, mivel az
ember megváltoztatja a környezetét.
Dr. Zsély István “A gyertyalángtól az erdőtűzig” című előadásának elejéről kicsit késtünk, de még
így is nagyon érdekes volt. Az előadóban kémiai kísérleteket mutattak be. Megnézhettük a
durranógáz kialakulását, a tűz sokszínűségét. Sok kísérlet mindenféle kémiai anyag
gyúlékonyságával foglalkozott. Sokszor használtak folyékony nitrogént. Nekem legjobban az
tetszett, mikor többféle anyagot összekevertek, szétkenték az asztalon, és meggyújtották. Ekkor
a tűz lángja mindenféle színben játszott.
Az épületben megnéztünk egy ingát (Foucault-inga), ami megmutatja a Föld forgását.
Ezután sétáltunk a BME-re. Itt először megnéztünk egy olyan előadást, ahol sűrített levegőn
lézerrel átvilágítottak, és így kis örvényeket láttunk.
A másik helyszínen a víz és a levegő segítségével egy kilövést hajtottak végre, vízrakétát
készítettek. Ezt a kilövést mindenki kipróbálhatta. Ugyanitt egy Tesla tekercs segítségével az
elektromos kisülést figyelhettük meg, így láttunk apró kis villámokat is.
Ezután a robotika kiállításra mentünk, az Ericson épületébe. Itt már kevés időnk volt, nem
tudtunk mindent megnézni és kipróbálni. Volt itt lego robot, robotporszívó és mindenféle jövőbe
mutató technikai kütyü.
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Ez a rendezvény szerintem nagyon jó és érdekes volt, hiszen így játékos kísérletekkel közelebb
tudják hozni a tudomány bonyolult világát a gyerekekhez.”
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A KOSSUTHOS DIÁKOK A LEGMOBILISABBAK - AZ AUTÓMENTES NAP RÉSZTVEVŐIT
KÖSZÖNTÖTTÉK.
A Városházán gratulált Székesfehérvár polgármestere az Autómentes nap résztvevőinek.
Az iskolások versenyében a legmobilisabb osztály címet iskolánk 8. a osztályosai nyerték.
A képeken Schüzt Tamás bácsi osztálya, a 8.a

Hűha

A Széna Téri Általános Iskola új sportcsarnokának falára 8 iskola diákjai festhettek meg egy falfestő verseny keretében - különböző sportágakat. Iskolánk tanulói a röplabdát
jelenítették meg Elvira néni és Botás-Kovács Brigitta segítségével.
SzomorúHűhaSzomorúDühítő
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Okóber 22-én iskolánk színjátszóköre és felsős énekkara 1956. október 23-ára, a magyar
forradalom és szabadságharc 62. évfordulójára emlékezett.
A Kossuth Színkör ennek a nagy történelmi pillanatnak az eseményeit játszotta el,
elképzelve azt, hogy hogyan élték meg a veletek egykorú diákok, gyerekek. Történetük
valóságos eseményeken alapult, de a szereplők és az események egy része a fantázia
szülötte.
Vezényelt: Molnárné Rádl Margit
Iskolánkat ünnepi díszbe öltöztette: Wunderlich-Fésű Anikó és "kis" csapata
A színdarabot rendezte: Dr. Kalmárné Várady Henriette
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Verébfogó

„A Verébfogó nagy élmény volt számunkra. A bulit megelőző napokban
reggelente órák előtt gyakoroltunk ,és nagyon élveztük minden percét. Az
osztályok zenés bemutatkozása után játékos vetélkedőn vettünk részt Judit néni
és nyolcadikos segítői vezetésével, majd letettük a Veréb-esküt. A buli utolsó
órájában sokat táncoltunk és énekeltünk. A három osztály együtt
"makarénázott" és vonatozott az osztályfőnökökkel, akik velünk együtt bulizták
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végig ezt a délutánt. Nagyon várjuk már a következő sulibulit, immár felavatott
felsősként! „ (Mayer Réka 5.b)

Kossuthos sikerek:
•

Vámi Ármin idén átvehette a Nemzeti Tehetség Program ösztöndíját

•

Sporteredményeink:

Varga Dávid (5.o) részt vett a kajak-kenu országos diákolimpián, a középmezőnyben
végzett.
Háger Ádám, Fizély-Kovács Márk és Finta Bence a kötött- és szabadfogású birkózó
országos diákolimpián indultak,
közülük Finta Bence szabadfogás országos döntő 3. helyezése volt a legkiemelkedőbb.
Duatlon diákolimpia megyei döntőben, egyéniben 2. Kabáczy Áron, 4. Klein András és 6.
Szabó Balázs(8.b)
Csapatban megyei 2. a Kossuth csapata a fenti összeállításban.
Csapat sportágak:
Floorball: Városi diákolimpia IV. kcs.( résztvevő 15 csapat)
Szeptember 20; csoport meccsek: 3 győzelem, 1 vereség, csoportmásodikként
jutottunk be a városi döntőbe.
Október 11; városi döntő: két szoros vereség után városi 5-6. helyen végzett csapatunk
Labdarúgás: Városi diákolimpia III.kcs (résztvevő 15 csapat)
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Október 2; csoport meccsek: 2 győzelem, csoport elsőként mentünk tovább
Október 5; egyenes kiesés; 3:2-re kikaptunk a Vörösmartytól, így kiestünk
Labdarúgás: Városi diákolimpia IV.kcs (résztvevő 16 csapat)
Október 9; csoport meccsek: 2 győzelem, 1 döntetlen csoport másodikként mentünk
tovább
Október 16; egyenes kiesés; 2:1-re kikaptunk a Vasvári Gimnáziumtól, így kiestünk
Labdarúgás: Városi diákolimpia II.kcs (résztvevő 13 csapat)
Október 15; csoport meccsek: 2 vereséggel kiestünk (tavaly ez a csapat városi 3. volt.
Idén egy csoportban játszottunk a tavalyi bajnokkal és a 2. helyezettel, pech. Helyt
álltunk, de kevés volt.)
Október 6 szép délelőttjét együtt tölthettük a 7. Aszalvölgyi kupán, ahol 4. évfolyamos
iskolai csapatunk a 4. helyet szerezte meg.
Hajrá Kossuth! S.T.
•

A VOKE szavalóversenyen az alsó tagozatból I. helyezett lett: Czombál Andris 3.b
(Felkészítő tanára: Törjék Adrienn)

A felső tagozaton Sipos Nóra II.helyezést ért el, Komáromi Erika különdíjat nyert.
(Felkészítő tanár:Ötvösné Almássy Judit)
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Humorsarok
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Az előző hónap rejtvénye nehéznek bizonyult? Kevés helyes megfejtés érkezett. Ezért
most egy kicsit könnyebb rejtvényt adok. A helyes megfejtők között csokit sorsolunk ki. A
helyes megfejtést névvel, osztállyal ellátva az új DÖK Vrázsdobozba várom november 3.
hetéig!

Keresztrejtvény - ősz
1

2
3
4
5
6
7

1. Könyvvel szórakozik
2. Házőrző állat
3. Tudást átad
4. Kíván valamit
5. Nem egészséges
6. Apró, zöld, szőrös gyümölcs
7. Rátapad valamire

Mi köze van az őszhöz a megfejtésnek?
________________________________________________________________

MEGFEJTÉS: ____________________________

Novemberi előzetes:
•
•
•
•

november 10-én tanítás nélküli munkanap. Ti, kedves gyerekek, ne gyertek suliba! A
tanároknak lesz továbbképzés.
november 19-24-ig:”Törődj magaddal!”
november 21-23-ig papírgyűjtés
november 26. fogadóóra
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