Kossuth Hírlap 2018/19-es tanév 7. (márciusi) száma

Március az év harmadik, 31 napos hónapja a Gergelynaptárban. Március nevét Marsról, a háború római
istenéről kapta. Az ókori Rómában szerencsét hozónak
tartották, ha a háborút ez idő tájt indítják. A 18.
századi nyelvújítók szerint a március: olvanos. A népi
kalendárium böjt máshavának (vagy másképpen böjtmás
havának) nevezi.

Sziasztok, kedves kossuthosok! Már megint itt vagyunk. Jó sok dolog történt velünk
márciusban is. Csak győzzétek olvasni!
A március rögtön egy kossuthos sikerrel kezdődött. Leiner Csilla tanárnő népdalénekes
csapata, a Babszem csapat a Pesovár Ferenc Gyermek-és Ifjúsági Népdaléneklési és
Népzeneversenyen Arany minősítést szerzett. Szívből gratulálunk nekik és Csilla
néninek!!

Az éneklő csapat tagjai: Jankó Tekla ,aki szólóének kategóriában arany minősítést
szerezett.
Holly Kitti 3.c, Pingor Jázmin 3.c, Török Viola Boglárka 3.c, Anda Valéria 3.b, Czombál
András 3.b, Mádai Maja 3.b, Meiszter Panna Lara 3.b, Pallos Gréta Júlia 3.b, Pék Anna
Sára 3.b, Sánta Kata Kamilla 3.b, Csanakay Blanka 4.b, Csanakay Katalin Zsófia 4.b, Köböl
Vivien Eliána 4.b
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Március 6-án iskolánk tanulói is szerepeltek a Vörösmarty Színházban. „24 ének,
12100 hexameter, egy közel 3000 éve született történet. Homérosz Odüsszeia történetét
dolgozták fel, és vitték színpadra egy teljes estét betöltő előadás keretében a fehérvári
és Fejér megyei diákok. A cseppet sem egyszerű nyersanyaghoz minden iskola másképp
nyúlt hozzá. Így aztán a klasszikus drámától a legmodernebb feldolgozáson át a dallal,
hangszeres és gépi zenével gazdagított, sok humorral, ötletes színpadi megoldásokkal
fűszerezett jelenetek során kísérhette kalandos útján a hőst haza Ithakába a Vörösmarty
Színház közönsége szerda este.”
A legjobb előadás címet idén is iskolánk tanulói kapták. Megérdemelték. Szívből
gratulálunk nekik! Szuper nagy élmény volt az előadás!
Antalfy Márk Ákos a „legjobb egyéni alakítás” díjat is megkapta.

.
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A kulisszák mögött a metorral -Kozári Ferenc színművésszel - a kis csapat.

Akikre büszkék lehetünk:
Odüsszeusz: Antalfy Márk Ákos Mesélő: Reiber Péter Szirének: Akhájok: Balogh Vanessza
Belegrai Boglárka Biró Kitti Boros Bianka Herke Júlia Horváth Boglárka Lili Kiss Johanna
Laura Laboda Villő Lelkes Zsófia Matusek Ágnes Neszter Laura Rácz Abigél Gréte Smitt
Boglárka Liliána Pallasz Athéné: Balogh Vanessza Poszeidon hangja: Baranyai Bence
Dobszóló: Szijártó Dóra Baranyai Bence Kovács Áron Strobl Attila Szolga Ádám Tankó
Attila Boldizsár Tűzhányó Levente Vámi Ármin Szkülla: Filipkó Bence Görög Attila
Horváth Nikoletta Járossy Máté Sábián Roland Viola Dorina Kirké: Balogh Vanessza Boros
Bianka Horváth Boglárka Lili Kiss Johanna Laura Lelkes Zsófia Rácz Abigél Gréte
Hanganyagok vágása: Lőrincz György Díszlet: Wunderlich-Fésű Anikó Felkészítő tanárok:
Molnárné Rádl Margit, Ocskó-KüGyönygyi , Váminé Hegyi Angéla
Mentor: Kozáry Ferenc
Köszönjük ezt a felejthetetlen élményt! Büszkék vagyunk kossuthos diákjainkra.
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Mit ünneplünk március 15-én?

Március 15. a modern parlamentáris
Magyarország megszületésének napja,
az 1848-49-es polgári forradalom és
szabadságharc kezdete, amelynek
célja
a
Habsburg-uralom
megszüntetése, a függetlenség és az
alkotmányos berendezkedés kivívása
volt. Március 15. 1989-ben volt
először munkaszüneti nap, 1990 óta hivatalos nemzeti ünnep, s egyben a magyar sajtó
napja, annak emlékére, hogy 1848-ban ezen a napon nyomtatták a magyar sajtó első
szabad termékeit.

Idén a március 15-ei műsort a 6. a osztály tanulói adták elő. Nem volt könnyű dolguk a
szereplő diákoknak, hisz közülük néhányan az Odüsszeiában is szerepeltek, így
párhuzamosan készültek a két előadásra. De hát tehetségesek, okosak, ezért sikerült
nekik a feladatot megoldani. Bár sok izgalommal járt, a néha igen csak foghíjas szereplő
gárdával a készülés, de megérte! A műsort lélegzet- visszafojtva hallgatták tanulótársaik,
s a végén óriási tapsot kaptak a kis „színészek”. Íme, néhány kép az előadásból.
(Felkészítő tanár: Ötvösné Almássy Judit)
Köszönet Gyuri bácsinak a zenei bevágásokért, Anikó néninek és Elvira néninek a szép
dekorációért.
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Nagy sikert arató műsor zajlott iskolánk aulájában 2019. március 13-án a Gyermekévek
Alapítvány támogatására. A program ötletadója Erőss Orsolya tanító, aki a maga által 2008-ban
alapított (majd némi kihagyás után 2018-ban újjászervezett) MusicKell Amatőr Musical Együttes
vezetője is. A műsort együttesére építette, együttműködve a Leiner Csilla és Molnárné Rádl
Margit által vezetett iskolai kórusokkal. Az est folyamán lehetőséget kapott a Kid Rock
Tánccsoport is a bemutatkozására. A zsúfolásig megtelt aulában közel száz fellépő vett részt a
szívet melengető programon. Nemzeti ünnepünk kapcsán a megemlékezéshez méltó keretbe
foglalták a zenei összeállítást, melynek sztárvendége Kósa Zsolt énekes, színész volt, aki
fergeteges közreműködésével még emlékezetesebbé tette a lelkesen éneklő, táncoló gyerekek
műsorát. Hampó Péter

ó
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Már három éve annak, hogy iskolánkban
jártak a VIDIS focisták. Most Berecz
Zsombor és Tamás Krisztián látogatott el
hozzánk a gyerekek nagy örömére. Először
kérdéseket tehettek fel a játékosoknak,
akiktől megtudtuk, hogy Zsombort a szülei
eltiltották az edzésektől, ha nem
megfelelően tanult. Krisztián pedig azt
mesélte, hogy több évet Milánóban töltött, ott tanult.
A beszélgetés után dekázóversenyt rendeztek, ahol a legjobb játékosnak az 5.a osztályos
Budai Bálint bizonyult. Több, mint 60 dekázással ő nyert.

A végén minden
résztvevő diák különböző aláírt Vidi-ajándékkal és közös fotóval
távozhatott az eseményről.
Köszönjük Tamás bácsinak a szervezést.
A képen iskolánk két igazgató-helyettes asszonya és Tamás bácsi az
ajándékba kapott vidis pólóval.
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Március 22-én pénteken az „Az Örökös Boldog Iskolában „ járt Bagdi Bella író, énekes és
zenekara, aki a Boldogság Intézet vezetője, és az oktatásnevelési intézetekbe bevezetett Boldogságórák elindítója.
Iskolánk programjához igazodva dalaival a lelki békére,
önfejlődésre ösztönzi az embereket.
Együttesével igen jó hangulatú, fergeteges műsort varázsolt a
gyerekek elé.
Zenéjének szövege az önbecsülést, önszeretetet, önelfogadát
hirdeti, pozitív énképre illetve önbizalomra nevel.
Ilyen mondatokat énekeltetett és ismételtetett el a gyerekekkel:
• „Köszönöm, hogy mindenem megvan.”
• „Elhatároztam, hogy jól érzem magam.”
• „Hálás vagyok mindenért, amim van.”
• „Szeretem és elfogadom magam.”-s ezáltal megerősítést
gyakorolt a gyerekekre, melyek segítenek nekik
megteremteni életükben a belső békét, boldogságot.
Élő koncerten felhasznált zene a fejlődéshez azért a
leghatásosabb, mert ott 3 fontos faktor ötvöződik: a nagyfokú koncentráció, a zenehangok
az egész testre direkt módon hatással vannak, és a kollektív érzelem.
Bizony a mi kis diákjaink egyszerre tapsoltak, táncoltak, énekeltek az énekesnővel,
miközben ismételgették a pozitív mondatokat.
„A zenének pozitív hatása van az immunrendszerre is, a ritmus felébreszti az ösztönöket,
a dallam az érzelmeket, a harmónia az intelligenciát. Ha még énekelünk is, az formálja a
személyiségünket, csökkenti a stresszt és fájdalomcsillapító hatása is van.”
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Március 25-én iskolánkból 5 tanulóval vettünk részt a Városháza Dísztermében: a
Székesfehérvári Diáktanács Szakmai Napján. A résztvevők előadásokat hallgattak,
pódiumbeszélgetéseket, és gyakorlati bemutatón vehettek részt. A valóban színes
programkínálatban az ODT kihelyezett ülésétől a helyi fejlesztésű pályaorientációs
programon át a szakmák legjobbjainak és a tehetségkutatók döntőseinek a
bemutatkozása is szerepelt.

További kossuthos sikerek:
•

A Felsővárosi Iskolában rendezett LÜK versenyen Grubits Natália I. helyezést (felkészítő:
Mayer Ildikó), Valicsek Zétény III. helyezést és Posch Csaba IV. helyezést (felkészítő:
Szabó Judit) ért el a negyedikesek között.
Továbbjutott az első három helyezett.
• 3. Országos Harry Potter Verseny
Országos döntő
2019.03.23. Zsámbék, Catharineum
Szervező: Korponay-Szabó Péter, Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Iskolaközpont
Csapattagok:
Haag Blanka Lilla, Herke Júlia, Vámi Ármin (5.c) Eredmény: országos 10.helyezés
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Fenntarthatósági témahét
Március 18-22. közötti héten volt az idei
fenntarthatósági hét, amely kibővült a Víz világnapjával
(márc. 22.). Ezen a héten több programot valósítottunk
meg. Csatlakoztunk a Te Szedd! mozgalomhoz, aminek
keretében a 7-8. osztályosok kedden az Aranybulla
környékét igyekeztek mentesíteni a szeméttől. Sok
zsákot töltött meg az itt talált hulladék. A 2.a osztály az
iskola udvarán gyűjtött szemetet, így csatlakozva a
mozgalomhoz.
A csütörtöki napra vetélkedőt szerveztünk a felsősöknek, amelyben szerepeltek a közlekedés
légszennyezése, a víz és a víztakarékosság, és érdekességek a kerékpározással kapcsolatban. Az
osztályonkénti 4-4 tanulóból vegyes csapatokat szerveztünk, akik így mérték össze ismereteiket. Az
alábbi eredmény született: 1. helyezett a Szűcs Dóra, Finta Luca, Szolga Ádám, Horváth Lili négyes, 2.
helyezett a Meiszter Lili, Kovács Gréta, Klein Benedek, László Barnabás csapat, 3. helyezett a Budai
Bálint, Sipos Nóra, Raffai Róbert, Marx Kata alkotta csapat.
Ehhez a héthez kapcsolódóan Vágvölgyi Elvira rajpályázatot hirdetett „Fellépés az éghajlatváltozás
ellen” mottóval. Mintegy 50 alkotás érkezett a pályázatra, amelyek témája igen változatos pl.: a
légszennyezés, felmelegedés, a Föld eltartóképessége stb. A zsűri véleménye alapján 1. helyezett lett
Végh Laura 8. a, 2. helyezett

Dányádi Lili 7.c, 3. helyezett Szaniszló
Gréta
5.a
osztályos
tanuló.
Különdíjban részesült: Brajnovics Zoé 5.b, Lelkes Zsófia 6.a, Telkes Viktória
8. c, Kovács Endre 6.b osztályos tanuló.
A hét folyamán természetismeret és biológia órákon álló- és folyóvíz vízmintáit vizsgáltuk a hétre
kölcsönkapott mikroszkóp alatt. Sok parányt láthattunk a látómezőben, nyüzsgő életet figyelhettünk
meg egy csepp vízben. Köszönjük Nagy-Lendvai Melinda tanárnőnek, hogy hozzásegített minket ehhez
az élményhez.
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Rejtvény: Megfejtendő: Egy húsvéti népszokás. A helyes megfejtéseket a DÖK
„Varázsdobozba” tegyétek, névvel, osztállyal ellátva. A helyes megfejtők között csokit
sorsolunk ki!

Humorsarok:
•

Kisgyerekek gyónnak Húsvét előtt. Bemegy a gyóntatófülkébe az első, megvallja
bűneit, és ezzel zárja: "bedobtam a vízbe a tökmagot". A plébános nem érti, de
nem kérdez rá.
Jön a következő gyerek, az is megvallja, hogy bedobta a vízbe a tökmagot, s ez így
megy tovább, míg az utolsó gyerek nem említi ezt a bűnt. A plébános rákérdez:
- Te nem dobtad vízbe a tökmagot?
- Nem - feleli a gyerek - én vagyok Tökmag!

•

- Mi a Húsvét-szigetek fővárosa?
- ???
- Nyúl York.
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Közeledik a tavaszi szünet, a húsvét. Néhány vicces locsolóvers a nagy alkalomra.
Sivatagban jártam,
Ott lakik a teve,
Ha akarod, ha nem,
Meglocsollak, hehe!
Lombos nagy fán ül a bögöly,
meglocsollak, meg ne dögölj!
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár a puszi!
Húsvét táján édes szokás,
a vödörrel locsolkodás,
nálam is van szagos kölni,
ha rád öntöm, meg fogsz ölni?
Ól sarkában disznó röfög,
meglocsollak, aztán mögyök.
Egy gondolat bánt engemet,
elfeledtem a versemet.
Kossuth téren jártam,
nagy tömeget láttam,
nem akart oszolni,
szabad-e locsolni?
Zöld erdőben jártam,
sok szép leányt láttam,
szedték az egrest,
ide azt az ezrest!
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda),
a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda)
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