Kossuth Hírlap 2018/19-es tanév 8.(áprilisi) száma

Sziasztok! Íme, az idei tanév utolsó előtti
száma, ami azt jelenti, hogy vészesen
közeledik az év vége. Ugye milyen
hihetetlen?

Április az év negyedik, 30 napos
hónapja a Gergely-naptárban.
A
hónapot Mars kedveséről, Venusról nevezték el, Venust ugyanis Aperirének is hívták. A
név a latin aperire szóból származik, melynek jelentése „megnyitni” – ez valószínűleg
utalás az ekkor kinyíló természetre. A 18. századi nyelvújítók szerint az április: nyilonos. A
népi kalendárium Szent György havának nevezi.

A tavasz a mérsékelt öv egyik évszaka. A

trópusi éghajlatú tájakon nem létezik.
Tavasszal felélénkül az élet, virágba
borulnak a növények, kizöldellnek az erdők
és a mezők. A Föld északi féltekéjén
március, április és május, míg a déli
féltekéjén
szeptember,
október
és
november a tavasz hónapjai.
A csillagászati tavasz a tavaszi napéjegyenlőségtől a nyári napfordulóig tart, tehát az
északi féltekén közelítőleg március 21. – június 21. közé esik. Ez az az időszak, mikor
emelkedik az átlaghőmérséklet, hosszabbodni kezdenek a nappalok, és szeszélyessé válik
az időjárás. Ebben az évszakban esik a legtöbb eső, ennélfogva a nagy áradások is erre az
időszakra esnek. A vándormadarak általában ilyenkor térnek vissza fészkelőhelyeikre.
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Megint sok eseményről számolhatunk be nektek.
Április elején a felső tagozat tanulmányi versenyeket rendezett különböző
tantárgyakból. Így: matematikából, magyarból és idegen nyelvekből. Sok tanuló
mérettette meg magát, melyeken szép eredmények születtek, s értékes ajándékokat is
kaptak érte a nyertesek. Volt olyan tanuló, aki több tantárgyból is nyert oklevelet.
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Április 11-én megemlékeztünk a költészet napjáról.
A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én, József Attila
születésnapján ünnepeljük, akinek az életműve megkerülhetetlen teljesítmény mind a
költőutódok, mind a művészettel foglalkozók számára.
Idén a 6.a osztályos tanulók hangulatos, vidám megemlékezését hallhattuk az
iskolarádión keresztül.
(Felkészítő tanáruk: Ötvösné Almássy Judit ) A közös
versmondással nagy költőnk, Ady Endre előtt hódoltunk, halálának 100. évfordulója
alkalmából.

Született: 1877.november 22. Érmindszenten
Meghalt: 1919. január 27.(41 évesen) Budapesten
Ady: Szeretném, ha szeretnének című költeményét mindenki
a saját termében közösen szavalta, s egész nap megzenésített
verseket hallgathattak a diákok a sulirádión keresztül.
Délután pedig szavalóversenyt rendeztünk a könyvtárban.
Sajnos, kevés volt a felső tagozatos versmondó.

Április 10-én: Lelkes Zsófia és Kiss Johanna Laura 6. a osztályos tanulók a Zentai Úti
Általános Iskola szervezésében nyelvi-logikai versenyen II. helyezést értek el.
(Felkészítő tanár: Ötvösné Almássy Judit). Szívből gratulálunk nekik!
Zsófi még emellett eredményesen szerepelt a Bókay Árpád Országos Biológiai Verseny
döntőjében is.
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Reméljük, a tavaszi szünetben mindenki jól kipihente magát, a fiúk sok piros tojást
gyűjtöttek, a lányokat pedig meglocsolták a fiúk, hogy el ne hervadjanak!
A locsolkodás közép európai húsvéti hagyomány.
E szokás szerint húsvéthétfőn hajnaltól kezdve
a fiúk vízzel, újabban csak illatos kölnivel locsolják
meg az ismerős lányokat.

Vízbevető, vízbehányó hétfőnek nevezték,
ugyanis még ötven évvel ezelőtt is elterjedt
formájában vödörnyi vízzel locsoltak, vagy az
itatóvályúba dobták a lányokat, akik a nemes
alkalomra a legszebb ruhájukban pompáztak.
A városokban, illetve napjainkban a finomabb
formája
az
elterjedt,
amikor
illatos parfümféleséggel, locsolóvers elmondásával kell kiérdemelni a jutalmul kapott
festett hímes tojást.

A szünet után sem állt meg az élet. Különösen az énekkarosoknak volt sok szereplése.
Április 16-án iskolánk mindkét kórusa megmérettetett az Éneklő Ifjúsági Versenyen, ahol
színvonalas, hangulatos műsorukkal elkápráztatták a zsűrit, s megérdemelten mindkét
kórusunk arany minősítésben részesült. Szívből gratulálunk a gyerekeknek és két remek
karvezetőnknek: Leiner Csillának és Molnárné Rádl Margit tanárnőnek.
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Április 25-én volt az AMV (Alapműveleti Matematikaverseny) Eredményhirdetése
a Teleki Gimnázium Sziget úti épületében.
1. helyezett: Valicsek Zétény 4.b (Felkészítő tanára: Szabó Judit)
2. helyezett: Szolga Ádám 7.b (Felkészítő tanára: Molnárné Rádl Margit)
Mindketten bejutottak a május 11-én, Marcaliban megtartandó országos fordulóba.

A Felsős Énekkar április 25-én a Karitász nyugdíjas délutánján énekelt nagy sikerrel az
Öreghegyi Templom Közösségi Termében.
Zongorán kísért: Miniska Mónika zongoraművész. Karnagy: Molnárné Rádl Margit
Gratulálunk a sok munkához, az elért sikerekhez!
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"TUDOMÁNY, ÉN SZERETLEK!"
2019. április 15-én Természettudományos Napot rendeztünk iskolánkban.
Minősített Tehetséggondozó Műhely szervezésében valósult meg.

A program a

A tudományos csapatversenyen olyan tanulók vettek részt, akik érdeklődnek a
természettudományok iránt. Verseny jelleggel kísérleteztek, megfigyeltek, kreatívan alkalmazták
a tudásukat, de mindemellett alkottak tárgyakat, szövegeket is. A tevékenységek és a feladatok
érintették a fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, matematika jellegzetes témáit, de szó
volt többek között újrahasznosításról, közlekedésről, dizájnról, érzékelésről, űrtechnikáról is.
A látványos, interaktív demonstrációs kísérletek közül a tűztornádó tetszett a legjobban
mindenkinek, de érdekesek voltak még a füstkarikák, a rakéták és a vákuumcsirke kísérletek is. A
tanulók által kipróbálható kísérletek során a kísérleti eszközöket mindenki kézbe vehette,
kipróbálhatta. A videó elemzésénél a tudományos (technikai folyamatok, eszközök, természeti
jelenségek) összehasonlítása, elemzése, megfigyelése volt a feladat.Tárgyalkotásra is sor került:
a csapatoknak egy lufi meghajtásos kisautót kellett készíteniük a megadott anyagokból, majd az
indítási versenyt az nyerte, akinek az autója a legmesszebb jutott. Kvízek segítségével biofizika
(emberi és állati érzékelés) és humoros tudomány témakörökben ellenőrizték a diákok tudását,
de ezek a feladatok a verseny mellett a játékos és humoros ismeretterjesztést is szolgálták.
A változatos, sokirányú, érdeklődést felkeltő tevékenységek minden résztvevő számára óriási
élményt jelentettek, nagyon jól éreztük magunkat!
Váminé Hegyi Angéla
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2019. április 11-én került megrendezésre a Városi ARAK döntő, amelyen tíz általános
iskola 1-4. osztályos diákjai vettek részt. A Kossuth iskola immár tizedik alkalommal
szerepelt ezen a versenyen. A döntőn izgalommal és örömmel vettek részt iskolánk alsó
tagozatos diákjai. A verseny végeztével helyezéstől függetlenül mindenki éremdíjazásban
részesült, aminek a gyerekek nagyon örültek. Összességében elmondhatjuk, hogy egy jó
hangulatú versenyen vettünk részt és rengeteg élménnyel gazdagodtunk.
Bárány Rita

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 kis fiú - mondja a tanárnő.
- Na látja: amire én tanítom abból 5-ös, amire pedig önök, abból megbukik!

Parancsolat
A pap kérdezi a hittanórán Pistikétől:
- Pistike, mondd meg nekem, mi történik, ha a Tízparancsolatból egyet megszegünk?
Pistke gondolkozás nélkül rávágja:
- Marad kilenc...
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Rejtvény: A helyes megfejtők között csokit sorsolunk ki! Tudjátok, a DÖK varázsdobozba
tegyétek a helyes megfejtéseket, névvel, osztállyal ellátva!
Az első függőleges sort kell összeolvasni! (Az X helyére nem kerül betű!)

A megfejtendő: egy kedvelt évszak neve.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

évszak
gyümölcs
ital
gondolkodásunk szerve
ételízesítő
romlott tojás

X

X
X
X

X
X

Még egy poén:
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2019. április 27-én rendezték meg az
Aerobik
Diákolimpia
Országos
Döntőjét Budapesten, a Folyondár
utcai sportcsarnokban. A verseny
elődöntőjét Ajkán rendezték meg, ahol
a 60 fő közül választották ki NyugatMagyarország 5 legjobb versenyzőjét.
BenczeEszter (iskolánk 8. a osztályos
tanulója) itt a 2. helyen kvalifikálta
magát a döntőbe. Az országos döntőn
szintén 2. helyen végzett.

Május első vasárnapja anyák napja. Ne felejtsétek el édesanyátokat felköszönteni!
Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A
különböző országokban más és más napokon ünneplik, Magyarországon május első
vasárnapján.
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