Kossuth Hírlap
2018/19-es tanév 4.(decemberi) száma

Sziasztok kedves Kossuthosok!
Először is nagyon boldog, sikerekben,
egészségben, örömökben és ötösökben
gazdag, új esztendőt kívánunk!

Reméljük, jól telt a téli szünet, és most
örömmel lapozgatjátok a 2018-as tanév utolsó suliújságját, benne az elmúlt hónap
eseményeivel, képeivel.
A december mindig az ünnepvárás jegyében telik, ahogy most is telt.
December elsején viszont egy szuper pályaorientációs nap részesei lehettünk Dányádiné
Reé Judit szervezésében.
Több középiskola jött el hozzánk bemutatkozni: a Vasvári Gimnázium, a Jáky Szakközép,
a Bugát Iskola, a Hunyadi Szakközépiskola és a bodajki Hang-Szín-Tér Művészeti
Gimnázium és Szakgimnázium, a seregélyesi Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági
Szakgimnázium és Szakközépiskola.
A gyerekek szívesen hallgatták a tanárok beszámolóit, figyelték a felvételi
követelményeket, így egy általános tájékoztatót kaptak a felvételi rendszerről.
Megtudhatták, hogy milyen elhelyezkedési lehetőségeik vannak az adott iskola elvégzése
után.
A gyerekeknek a gyakorlatorientált Bugát Iskola bemutatója tetszett a legjobban, ahol
maguk is kipróbálhatták az újraélesztést, a sebkötözést, persze művérrel a kezükön.
Az 5.a osztály a rendőrségre látogatott, az 5.b pedig a bíróságon járt.
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Rendhagyó kémia óra
2018. december 4-én, Angéla néni, a kémiatanárnőnk jóvoltából egy különleges
ajándékutazáson vehettem részt néhány iskolatársammal együtt. Korábbi versenyen való
részvételem miatt mehettem el én is. A kirándulás nagyon tetszett, igazán jól éreztem
magam.
Először a Richter Kémiai Kutatóintézetbe (Gyógyszergyárba) látogattunk el, ahol egy
szuper előadást hallhattunk Dr. Szántay Csaba professzortól. Beszélt az érzelmi
intelligencia fontosságáról, a munkatársak kiválasztásáról. Mondott érdekességeket a
gyógyszerek gyártásáról, a tesztelések folyamatáról és nehézségeiről. Az is tetszett,
mikor arról beszélt, hogy milyen nehéz egy előadás megtartása, de idővel meg lehet
szokni. Mivel én is izgulós vagyok, megnyugtatott, hogy mások is hasonlóan vannak
ezzel. A professzor után egyik munkatársa a gyárban dolgozóknak adott juttatásokról
beszélt, és arról, hogy milyen náluk dolgozni. Az előadások után a laboratóriumban
tettünk látogatást. Végül a Richter Emléktárral zártuk a programot.
Az elfogyasztott ebéd után átmentünk a Csodák Palotájába. Nagyon tetszettek az itt
látható és sokszor kipróbálható dolgok. Izgalmas volt a téli bob szimulátorba beülni.
A szabad foglalkozás alatt én Newton almáskertjében voltam.
Későre járt már, mire hazaindultunk. Nekem az is tetszett, hogy sokféle közlekedési
eszközön utaztunk a nap folyamán. Örülök, hogy a tanárnőm engem is elvitt erre a
szuper kirándulásra. Köszönöm szépen!
Kubena Christopher John
Aztán a december a Mikulás várással és az ünnepre készüléssel telt. Iskolánk tanulói sok
helyen szerepeltek, adtak karácsonyi műsort.
A felsős énekkar az öreghegyi Karitasz est után a Vízivárosi Adventen lépett fel Molnárné
Rádl Margit vezényletével, majd Gánton szerepeltek,ahol volt diákunk: Valicsek Donát
szólót énekelt Margit néni férjével, Feri bácsival.
https://dorkalilipanna.blogspot.com/2018/12/vizivarosi-advent-kossuthkamarakorus.html?fbclid=IwAR1GZduCIqCJKN8BgUV8QsQbMPGwljDIKxikWLez3DN2rqObT6Me_2RPeyc
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A Városház téren a Kisangyalok Karában is énekeltek tanítványaink.

Mint minden évben, a Mikulás idén is ellátogatott hozzánk. A tornateremben egy kis
jellemzés kíséretében átadta ajándékát a nebulóknak, akik meghatódva vették át.
Segítői a 8. osztályos krampuszlányok voltak. Köszönjük Zoli Mikulásnak, hogy ilyen
hűséges hozzánk!

December 8-án a felsősöknek Mikulás - diszkót rendezett a DÖK. Nagy izgalommal
várták a gyerekek, akik délután ½ 5-től ¾ 7-ig ropták a táncot, kórusban fújták a legújabb
slágereket. Aktívan részt vettek a kvízjátékokban is, s leginkább a héliumos lufi okozott a
sikert. Aki ezt megszívta, vékony hangon énekelt, ezzel hatalmas sikert aratott, mert a
körülötte állók dőltek a nevetéstől. Elmaradhatatlan volt most is a buliból a közös
vonatozás és limbo-hintózás, ami igen nagy közösség kovácsoló szereppel bír. A
talpalávalóról két volt diákunk gondoskodott: Slezák Peti és Nemes Kristóf - ők voltak a
DJ-k, - s még a gyerekek különböző kívánságait is teljesítették.

4

5

December 12-én a 3. b osztályosok az Öregek otthonában adtak meghitt karácsonyi
műsort. Erről tanító nénijük: TörjékAdrienn beszámolóját olvashatjátok.
„Nagy izgalommal indult az utunk, mert a busz nem érkezett meg értünk. Fél óra késéssel
azonban sikerült beérni, majd egy kicsit a zilált társaságot ünnepi hangulatúvá
varázsolni. A gyerekek nagyon komolyan vették a készülést, persze előtte beszélgettünk
az öregek otthonának funkciójáról, szerepéről. Szociálisan érzékenyek az osztályba járó
tanulók(legalább is a többség) A műsor összeállítására kevés időnk volt(a felkéréstől a
szereplésig) ezért a félévben tanult verseket és dalokat, illetve a mesemondó és
versmondó verseny "műveit "adták elő a gyerekek. Volt így a Vuk-ból részlet, melyet
Czombál András adott elő, és megnevettette a közönséget Gellért Szabina Blanka is A
csacsi című versével. Természetesen azért az advent hangulatát is odavarázsoltuk, a
musical csoport tagjai által előadott részlettel, verssel és énekkel. A Kiskarácsony c. dalt
hegedűn adta elő Pallos Gréta és Mádai Maja. A programot az emelt énekesek kánonban
előadott dala zárta, melyet Leiner Csilla tanárnő tanított be. A műsor végén a gyerekek
az általuk készített világító mécsesekkel díszítették ki a termet. Az idősek nagyon
örültek, és meghatódtak a program során. Kérték, hogy máskor is látogassunk el
hozzájuk. A gyerekekre mély benyomást tett, hogy sok idős el is sírta magát a versek
dalok hallatán. Örömmel töltötte el őket, hogy másoknak adhattak, és ekkora
boldogságot okoztak. Az otthon lakói egy kis uzsonnával látták vendégül a gyerekeket, és
mindenki kapott egy kis ajándékot is.
December 20-án rendeztük meg hagyományos karácsonyi koncertünket, ahol az énekzeneisek léptek fel. A műsort a legkisebbek gyertyás táncával kezdtük, majd a 2.
évfolyamosok furulyaszólóját hallhatták a kedves vendégek. Kis- és nagykórusunk tagjai
különböző szívhez szóló dalokkal csaltak könnyeket a szülők szemébe, melyeket
kórusvezetőink: Leiner Csilla és Molnárné Rádl Margit vezényeltek. Fellépett volt
tanítványunk, Neszter Patrícia is, hogy dalával megörvendeztesse a nagyérdeműt.
Iskolatitkárunk, Németh Erika által írt verseket szavaltak tanítványaink. A felsős kar pedig
Erika néni magyar szövegével énekelt egy ABBA - dalt. Az est végén a Kossuth Színkör is
fellépett A törött szárnyú angyal című meséjével, amit Dr. Kalmárné Várady Henriette
tanított be. Nem maradtak a szemek szárazon e csodás darab hallatán sem. Nagyon
ügyesek voltak a kis „színészeink”.
Az utolsó tanítási napon a többi diák is részese lehetett e szép darabnak, s az alsósok
kedves kis műsorának, melyet Kinga nénivel és Zsuzsa nénivel állítottak össze. Csaba
bácsi pedig segített gondolatban elrepülni más országokba, hogy megtekinthessük,
milyenek is más népek karácsonyi szokásai. Köszönjük nekik is!
A nap meglepetése a szeretet- sütemény csomagok voltak, amelyet meg is
kóstolhattunk!
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Kívánjuk, ha elmúlik karácsony (már pedig elmúlt), a szeretet akkor is maradjon velünk.

8

Januári előzetes:
•
•
•

január 7-én fogadóóra
A központi írásbeli vizsgákat az egész országban ugyanabban az időpontban –
2019. január 19-én 10 órától – szervezik meg.
az I. félév január 25-ig tart. Húzzatok bele!
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Humorsarok:
Pistikééknél az iskolában szülői értekezlet van. Az elfoglalt szülők helyett Pistike
nagymamája vesz részt rajta.
A tanárnő panaszkodik Pistikére:
- Az Ön unokája több tantárgyból is kettest fog kapni, matematikából meg is fog bukni.
- És ötöse nem is lesz? - kérdezi a nagymama.
- De lesz, magatartásból. Mert egyébként aranyos, szófogadó kisfiú - mondja a
tanárnő.
- Na látja: amire én tanítom abból 5-ös, amire pedig önök, abból megbukik!

- Hogy tetszik az iskola? - kérdi anyuka a kisfiát az első tanítási nap után.
- Disznóság az egész! - fakad ki a gyerek. - Mi csináljuk meg a feladatokat, és mégis a
tanító néni kap érte fizetést!
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