Kossuth Hírlap
2019/20-as tanév 1. szeptemberi száma
Sziasztok, kedves Gyerekek!
Nagy szeretettel köszöntelek benneteket és kedves kollégáimat az idei tanév első
suliújság számával.
Már megint eltelt egy év, megint egy évvel öregebbek lettetek. (lettünk)
Gyorsan elszállt a nyár, és bizony már a szeptembernek is vége.
Tudjátok, a szeptember:
Szeptember az év kilencedik hónapja a Gergelynaptárban, és 30 napos. E hónap neve a
latin septem szóból ered, melynek jelentése hét,
mivel szeptember eredetileg az év hetedik
hónapja volt a római naptárban. A 18.
századi nyelvújítók szerint a szeptember:
gyümölcsönös. A
népi
kalendárium Szent
Mihály havának nevezi.
Külön szeretettel köszönjük az új Kossuthos
diákokat és az első osztályosokat.
Szeptember óta már biztosan megszoktátok a sulit, belejöttetek a tanulásba.
Sok sikert kívánok nektek erre a tanévre!
Donkó László: Elsős leszek
Kopogtat a vadgesztenye,
Vége van a nyárnak.
Anyu mondja: Ideje, hogy
Az isibe járjak!
Kinőttem az ovit, igaz,
Nagy legényke lettem,
S a csengettyűs iskolába
Megyek szeptemberben.
Elsős leszek, vár az osztály,
Számológép, tábla,
Eszes Péter, János vitéz
Hív az iskolába.
Aranyos tanító néni
Kézen fog, ne féljek,
Esztendőre a suliba
Várlak én is téged!
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A tanévnyitó ünnepségre Schieder Teodóra tanító néni készítette fel diákjait.
Így ír erről:
„Szeptember 2-án – hosszú hallgatás után – ismét megszólalt a csengő.
Iskolába hívogatta a diákokat. A gyerekek lebarnulva, kipihenten és várakozással telve
érkeztek meg iskolánkba.
Legjobban ilyenkor rendszerint az első és ötödik évfolyamos nebulók izgulhatnak, hiszen
rájuk új feladat, eddig szokatlan szerep vár.
Mellettük a 2. évfolyamos kisdiákok is izgalommal üdvözölték egymást. Mi volt az
izgalmuk oka? Hát az, hogy ők köszöntötték színes műsorukkal az intézménybe érkezett
gyerekeket.
Műsoruk során verseltek, daloltak, köszöntötték az új tanévet.
Néhány elsősnek is átadták a mikrofont, hogy ők is – képviselve diáktársaikat –
elinduljanak a NAGYBETŰS ISKOLAI ÉLETBE.
Mindenkinek boldog új tanévet kívánunk!”
Köszönjük Dóra néninek és a kedves kis diákjainak, hogy a nyári szünet utolsó napjaiban - nem
sajnálva szabadidejüket - energiát szántak a felkészülésre , szorgalmasan készültek ezzel a
színvonalas, remek műsorral.

(Dóra néni és minden tanár)
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Szeptember 19-én a sulirádióban megemlékeztünk iskolánk névadójáról, Kossuth
Lajosról.
A megemlékezést Koháriné Pásztor Beáta tanárnő vezetésével a 8. b osztályosok
tartották.

Kossuth Lajos (Monok, 1802. szeptember 19. –
Torino, 1894. március 20.) magyar államférfi, a
Batthyány-kormány
pénzügyminisztere,
a
Honvédelmi Bizottmány elnöke, Magyarország
kormányzó-elnöke. A nemzeti függetlenségért, a
rendi kiváltságok felszámolásáért és a polgári
szabadságjogok
biztosításáért
vívott 19.
századi küzdelem egyik legnagyobb alakja,
a magyar szabadságharc szellemi vezére. Máig
egyike azoknak, akik a magyar nép emlékezetében
leginkább
megtestesítik
az
1848–1849-es
forradalmat
és
szabadságharcot,
Széchenyivel és Petőfivel együtt.

„Amely percben Magyarországon akadna
ember, aki urává akarna lennie e nemzetnek,
aki bármely hatalmat mástól, mint e nemzet
képviselői testület kezéből akarna venni, azon
emberre, uraim, vigyázzanak önök, az egész
nép, és soha semmi esetben ne tűrjék, ne
engedjék azt, hogy e nemzet felett más
határozhasson valaki, mint e nemzet maga.”
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Iskolánkban nem csak új diákok, hanem új tanárok is érkeztek.
Mayer Réka és Major Alexandra 6. b osztályos tanulók
készítettek riportot Melinda nénivel. Olvassátok szeretettel!

-

-

-Csókolom Melinda néni! Megengedi, hogy egy riportot
készítsünk Önnel?
-Igen, természetesen.
Hol tetszett dolgozni először?
Komlón, a Nagy László Gimnáziumban.
Hogy érzi magát velünk?
Köszönöm, remekül.
Mi a különbség az előző és a mostani iskola között?
Itt több a diák, mint az előző iskolámban, és udvariasabbak a gyerekek, a
kollégák is sokkal kedvesebbek.
Milyen hangszereken játszik?
Furulyán, gitáron és zongorán.
Mióta tanít?
Már tizenhét éve vagyok a pályán.
És hol végzett?
Érdekességképpen elmondanám, hogy itt születtem Székesfehérváron, majd
Kecskeméten jártam középiskolába, s Pécsett végeztem az énekkar-vezető
szakon az egyetemet.
Van-e családja?
Igen. Egy kisfiam és egy kislányom, ők is ide járnak a Kossuthba.
Van-e valami hobbija?
Igen, nagyon szeretek futni. Legutóbb 12 km-t futottam egy óra alatt.
Hát, ez nem semmi!
Mi a kedvenc zenei stílusa?
Szeretem a rockzenét, a dzsesszt és természetesen a klasszikus muzsikát.
Végül még megenged Melinda néni egy utolsó kérdést?
Igen, és mi lenne az?
Van-e kedvenc étele, s ha igen, akkor mi?
A lecsó jöhet minden mennyiségben, hisz vegetáriánus vagyok.
Köszönjük szépen, hogy tetszett válaszolni a kérdéseinkre.
Jó tanítást kívánunk!
Mayer Réka és Major Alexandra 6. b osztályos tanulók
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Idén is megrendezésre került a Mobilitási Hét.
Arany Csaba bácsi összefoglalóját olvashatjátok:
Szeptember 16-a hetében került megrendezésre a Mobilitási hét, amelyen iskolánk
tanulói is részt vettek. Alsósaink a Rácbányához látogattak, és Sóstó természeti értékeit
nézték meg. A felsősök körében a Palotavárosi tavak volt a kedvenc helyszín. Sok osztály
teljesítette a Városismereti sétát és töltötte ki a hozzá kapcsolódó feladatlapot.
Pénteken az autómentes naphoz kapcsolódóan zenés tornával kezdte az iskola a napot.
6. b osztályosaink pedig a Legmobilisabb osztály vetélkedőn vettek részt. Élményekkel
teli, mozgalmas hetet tudhatunk magunk mögött.
A Mobilitási Hét keretében szeptember 20-a ismét autómentes nap volt .
Ezen a reggelen iskolánk tanulóinak Adrienn néni és Rita néni vidám reggeli tornát
tartott. Sokak szerint minden reggelt így kéne kezdeni. (Majd szólok nekik!)
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Minden évben rendezvénysorozattal emlékeznek meg Pákozdon, a Pákozd-sukorói
csatára.
Ebből az alkalomból számháborút hirdettek az iskolásoknak.
Szeptember 24-én kedden, a mi osztályunk, az 5.a Csaba bácsival és iskolatitkárunkkal,
Erika nénivel részt vett a Honvédfesztivál napon.
Két „igazi” katonát osztottak be segítőül hozzánk.
Két menetben folyt a játék. Először el kellett helyezni a zászlót, és meg kellett védeni.
Izgalmas volt a küzdelem. Jól kiizzadtunk közben a nagy futkározásban. Némelyikünknek
a keze –lába is kisebesedett a kúszás alatt, hisz a szúrós tövis imitt-amott beleállt a
kezünkbe, vagy a lábunkba, hisz jól el kellett rejtőzni, nehogy az ellenség le tudja olvasni
a számokat.
Nati nadrágja ráadásul még ki is szakadt a nagy küzdelemben.
Kárpótlásul vendéglátóink finom, meleg ebéddel vendégeltek meg bennünket. S ekkor
jött a nagy meglepetés! Volt osztályfőnökünk, Lidi néni is megjelent a helyszínen, s nem
akárhogyan! Egy csomó palacsintával lepett meg bennünket. El sem lehet mondani,
mennyire örültünk a finom, ízletes édességnek.
Ebéd után következett a második menet. Ekkor mi voltunk a támadók, s vissza kellett
szereznünk a zászlót.
A háború vége felé döntetlenre állt a verseny, amin egy sikító-versennyel döntötték el
végül, hogy ki nyerjen.
Hiába küzdöttünk sportszerűen, sajnos a végén nem mi győztünk, de nem is ez volt a
lényeg.
Nagyon jól éreztük magunkat ezen a kiránduláson. És egy diák számára az sem
utolsó szempont, hogy ezen a napon elmaradt nekünk a tanítás.
S megtapasztalhattuk, hogy milyen kemény dolog katonának lenni.
(Grubits Natália és Szepes Kondrád 5. a osztályos tanulók)
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Szeptember 27-én pénteken,az Európai Diáksport Napja alkalmából iskolánk tanulói
körbefutották az iskolát.

Kossuthos hírek, Kossuthos sikerek:
•

A Gárdonyi Művelődési Ház 15. alkalommal hirdeti meg a Fejér megyei Tollpihe
Meseíró Pályázatot. Bővebb felvilágosítást a magyartanáraitoknál kaphattok.

•

Hálás szívvel köszönjük a kedves adakozó szülőknek a hűtőszekrényeket. Az Önök
gyermekeinek is fontos, hisz sok tanuló otthonról hozza az ebédet.

•

Tanítványaink a Megyei Diákolimpián atlétika csapatversenyben
a súlylökés 1. helyezettjei és
a magasugrás 2. helyezettjei lettek.
Gratulálunk nekik és felkészítő tanáruknak, Géza bácsinak!

•

https://ww.youtube.com/watch?v=DKFKDo31HjA

A nyári szünetben Vámi Ármin egy kanadai egyetemi kurzuson is részt vett.
(Természetesen nem általános iskola 5. osztályát végzett diákok számára kiírt
tanfolyamról van szó.). Az Alberta Egyetemen 5 hétig tanult paleontológiát,
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vagyis angolul olvasta el a tananyagokat, meghallgatta az előadásokat, megnézte
a videókat, majd a megadott anyagból hetente egy tesztet kellett megoldania a
továbblépéshez. Ármin végül sikeresen elvégezte a Paleontológia: A theropod
dinoszauruszok és a madarak eredete kurzust. Gratulálunk a különlegesen
kiemelkedő teljesítményhez!

Humorsarok:

– Te Gizike, nagyon szépen fejlődik az osztályod! Arra a
kérdésre, hogy ki volt a legnagyobb királyunk, már csak nyolcan
írták, hogy a Burger King!

Az iskolában a tanító megkérdezi a gyerekeket, hogy kinek az apukája hasonlít valamelyik
híres emberre. Az egyik diák büszkén mondja:
– Az én apukám Mátyás királyra hasonlít.
– Miért?
– Mert olyan igazságos.
Erre megszólal egy másik gyerek is:
– Az én apukám Dugovics Tituszra hasonlít.
– Miért?
– Mert vállalatigazgató volt, és amikor lebukott, három másik
embert is magával rántott!

– Pistike, most Arkhimédesz törvényéről foglak kérdezni –
szólítja fel a kis Pistát a tanár:
– Mi történik, ha beülsz egy vízzel teli kádba?
– Megszólal a telefon.
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Rejtvény:

A rejtvény helyes megfejtését lefelé összeolvasva kapod meg. A helyes megfejtők között
csokit sorsolunk. A helyes megfejtéseket a DÖK Varázsdobozba kérem, bedobni
szíveskedjetek névvel, osztállyal ellátva.

Szeretettel várjuk írásaitokat az e-mail címemre:

juditalmassy@freemail.hu
DÖK vezető
lukacsadry@gmail.hu
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