Kossuth Hírlap
2019/20-as tanév 2.(októberi)száma

Szeretettel köszöntöm kedves olvasóimat. Remélem, tetszett újságunk első száma, sokan
olvastátok, forgattátok.
Mire 2.számunkat kézbe veszitek, már vége is az őszi szünetnek.Reméljük, jól telt. Szinte
még nem is volt mit kipihenni, hisz nem is olyan rég kezdődött csak el a tanítás.
Október az év tizedik hónapja a Gergelynaptárban. arra, hogy eredetileg ez volt a az
A 18.
századi nyelvújítók
szerint
az
október: mustonos. A katolikus egyház
októbert a rózsafüzér hónapjának tekinti. A
népi kalendárium Mindszent havának
nevezi.
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Október 1-én ismét megünnepeltük a Zene Világnapját.
Iskolánk ének-zeneis diákjai több, mint félezer emberrel énekeltek együtt az Alba Regia
Sportcsarnokban ezen a napon.
Az ünnepi műsorban megemlékeztek a 120 éve született Bárdos Lajosról is.

Október 1-jén minden a zenéről szólt. Reggel az iskolarádióban hallgattunk egy rövid
megemlékezést a zenei világnapról. Köszönjük Szünder Nóra tanárnőnek a zenés
iskolakezdést. Az emelt énekesek egész délelőtt az esti fellépésre próbáltak a
sportcsarnokban. Este pedig a város kórusaival és zenekaraival együtt csodálatos
hangversennyel örvendeztették meg a sportcsarnok közönségét. Felemelő érzés volt a
közel 500 énekestől megszólaló népdalokat, kórusműveket hallgatni.
Köszönjük a gyerekek és felkészítőjük, Bartha Melinda munkáját!
Október 8-án az ARADI VÉRTANÚKRÓL a 6. b osztály tanulói emlékeztek meg a
sulirádióban. A technikai munkát Adrienn néni segítette, a
műsort Ötvösné Almássy Judit néni szerkesztette.

1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848-49. évi
szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig ugyanezen a
napon hajtották végre a gróf Batthyány Lajos egykori
miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. A bécsi
forradalom évfordulójára időzített kivégzéssorozat a levert
szabadságharc utáni megtorlások tetőpontja volt, amiről a
magyarság évről évre nemzeti gyásznap keretében
emlékezik meg.
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Mihály napja, egész Európa-szerte ismert pásztorünnep. Ezen a napon hajtják be a
legtöbb állatot a faluba, ekkor lépnek szolgálatba az új pásztorok. Bérfizető,
pásztorfogadó napnak is tartották Mihály napját.
Időjárásjósló napnak is tartották, mert ha Mihály itt találja a fecskéket, akkor kellemes
meleg ősz várható. A pásztorok az állatok viselkedéséből jósoltak az időjárásra. Ha
Szent Mihály éjszakáján a juhok vagy a disznók összefeküdtek, hosszú, erős telet vártak,
ellenkező esetben enyhét. Bácskában úgy mondják: Szent Mihálykor keleti szél igen
komoly telet ígér.
Szeptember 29. után már nem kell a fűnyírót használnunk, állítólag ekkortól nem nő a
fű, mondják is: „Szent Mihály nap után
harapófogóval sem lehetne kihúzni a füvet.” E
napra női munkatilalom is vonatkozott. Azt
tartották, hogy aki ilyenkor mos, annak
kisebesedik a keze, ha pedig ruhát tereget,
egész évben dörögni fog a háza felett az ég.
Általában e nappal kezdődött a kukoricatörés,
és egyéb őszi munkák.

•

Az iskolai Mihály-napi vásárról olvashattok most, Wunderlich Róza 2.osztályos tanuló.
tollából:

“A Mihály- napi vásár nagyon izgalmas volt. Nekem több dolog miatt is, mert az osztályunkkal mi
szerepeltünk az elején, és az nagyon jó érzés volt, az egész alsó tagozat előtt verset mondani. A
műsor után Klári néni megnyitotta a vásárt és mindenki elkezdett izgatottan vásárolni. Ez is
nagyon izgalmas volt, azt sem tudtam mire költsem a tallérjaimat, mert mindent szerettem volna
megvenni. A legjobban azért a jóslás tetszett, kétszer is beálltam a sorba, és igaz is volt, amit Ica
néni jósolt. A vásár nagyon rövidnek tűnt, remélem jövőre is ilyen jó lesz! “ (Róza)
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Október 14-én versmondó versenyen vettek részt a 3. b
osztályosok közül: Jákli Kata, Komlós Veronika, Kovács
Réka, Lombino Concetta Ilona, Mahler Kata, Nagy Sára
Dorottya, Posch Dóra és Tóth Péter a székesfehérvári
VOKE művelődési ház könyvtárában. Nagy Sára Dorottya
legnagyobb örömünkre a III. helyezést szerezte meg,
igazán kifejező szavalatával. Az élményen túl a résztvevő
gyermekek emléklapot és könyvjelzőt kaptak ajándékba.

Kutyás bemutató
2019. október 15-én az IBM Data Storage Systems Kft. önkéntes munkatársainak
szervezésében az SOS Mentőkutyás Egyesület 2 tagja látogatott el az iskolába.
- Szemes Zsuzsanna Cindyvel és Lunával,
- Gáspár Ildikó Pencével és Szuszóval.
A ragyogó idő miatt az udvaron tartották bemutatójukat mentőkutyáikkal, amelyek
magas szintű terület- és romkereső vizsgával rendelkeznek.
Egy esetleges katasztrófahelyzet, eltűnés esetén segítik a szakemberek munkáját,
Szuszó nyomkövetésben 2017-ben az Olaszországban megrendezett Mentőkutya
Világbajnokságon 6. helyezést ért el,
Cindy Olaszországban és Ausztriában vett részt a Mentőkutya Világbajnokságon
területkeresésben jó eredménnyel.
Luna jelenleg mantrailing vizsgára készül.
Az egyesület tagjai a felelős állattartásról is beszélgettek a gyermekekkel, valamint
bevonták őket feladatos helyzetekbe is a keresőkutyákkal.

Az alsó tagozat igazgatóhelyettese, Fentné PockTímea
kiváló kommentárként segítette a bemutatót.
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Néhány tanulói megnyilvánulás:
" Azt tetszett a legjobban, amikor engem keresett meg a kutyus."
"A legaranyosabb a fehér kiskutya volt. Legszívesebben haza is vittem volna. "
" Jó lenne, ha az én kutyám is tudna ilyen trükköket. "

2019. október 16-án a 7. évfolyam számára Fajkusz Ferenc címzetes egyetemi
professzor, az IBM Data Storage Systems Kft. osztályvezető managere tartott Robotika
előadást és bemutatót a robotika történetéről, a mai robotokról, a mesterséges
intelligenciáról. TJBot robot is bemutatkozott, amelyet akár egy érdeklődő hetedikes is el
tud készíteni.

Szabó Martin 7. b osztályos tanuló fogalmazása a robotika előadásról:
„A robotika bemutatón TJ bottal és Doggyval ismerkedhettünk meg. Ha Doggy látott
valamit, akkor TJ robot leellenőrizte, hogy valóban azt látja-e. Például: Ha egy cipőt
látott, akkor azt mondta: ”Nyugi Doggy, ez csak egy cipőbolt.” Ezután Doggy leült.
Majd több munkagépet is bemutattak nekünk. Láthattunk robotporszívót is. Volt
kutyaszabású lépegető robot is, ami a katonák nehéz felszerelését vitte a bevetésre.
Elgondolkodtató: először a robotok csak a fantáziában léteztek, meg a TV sorozatokban,
filmekben, mesékben. S hihetetlen, hogy ma már valóban léteznek igazi robotok.
Csak nehogy átvegyék az uralmat az emberiség felett!”
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2019. október 18-án, az 5. b osztály rendhagyó környezetismeret órán vehetett részt:
Pócza Ágota, az IBM Data Storage Systems Kft. munkatársa (1. a osztályos gyermek
édesanyja). Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, Európai Hulladékgazdálkodási Hét,
Erdőmentők Egyesület munkája. A gyermekek aktívan részt vettek a beszélgetésben,
érdeklődtek, tovább bővítették ismereteiket.
2019. október 18: az IBM Data Storage Systems Kft. 19 munkatársa, köztük többen az
iskolába járó gyermekek szülei, rokonai, az iskolában a növényeket ültettek át, a
kisudvaron nagy mennyiségű lehullott falevelet gyűjtöttek össze és a kisudvar kerítését
újra festették. A levélgyűjtésben az ott lévő gyermekek lelkesen segítettek.

VERÉBFOGÓ
A DÖK idén is megszervezte az ötödikesek „beavató” ünnepségét, a Verébfogót. Mint
minden évben az új felsősöknek ez a legjobb bulija. A játékokat igyekeztünk megújítani,
de a WC papírból készülő múmia mindig osztatlan sikert arat, akárcsak a lufiborotválás.
Együtt drukkolnak, sikítanak társaiknak a versenyzők.
Mindnyájan fülig érő szájjal, vigyorogva hallgattuk az ötödikesek bemutatkozását, amire
osztályfőnökeikkel rengeteget készültek. Izgultak a gyerekek, de a siker nem maradt el.
Remekre sikerült, és egymást is megtapsolták.
Jó poénnak bizonyult, hogy a segítő nyolcadikosok közt volt olyan diák, (Laura) aki a saját
öccsét avatta. (Zsombort.) A Verébeskü szövegét is idén egy kicsit megújítottuk.
Mosolyogva, de komolyan mondták kórusban: ”Fogadom, hogy órán nem fogok
facebokozni, zenét hallgatni, a telefonomból puskázni, sutyiban játszani.”
Majd megkapták az emléklapot, s estig tartott az önfeledt, vidám kacagásokkal teli
táncos mulatság, amit a finomabbnál finomabb ételek csak tetéztek.
Természetesen a DÖK egy finom csokitortával ajándékozta meg az új verebeket.
És
Ez a buli nem jött volna létre ÚjváriLukács Adrienn néni nélkül, hisz az új, fiatal
kolléganő műszaki hozzáértő munkája révén sikerült a hangosítás, és remek DJ-nek
bizonyult Adrienn néni! Köszönjük neki!
(Ötvösné Almássy Judit néni
DÖK vezető)
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Október 23.
1956. október 23-án forradalom és szabadságharc tört ki Magyarországon. A nép a
második világháborút követő sztálinista terror és a szovjet megszállás elleni küzdelme a
szovjet politikai vezetés által indított hadjárat miatt bukott el, hiszen az aránytalan
túlerővel szemben a hősies forradalmároknak esélyük sem volt.

Iskolánkban
2019.
október
22-én,egy
rendhagyó
„osztálytalálkozó”
részesei
lehettünk. Ugyanis ez volt a címe a remekbe
szabott, nagyszabású emlékműsornak,melyet a
Kossuth Színkör mutatott be Dr. Kalmárné
Várady Henriette tanárnő vezetésével .
A műsor során
megemlékeztek a gyerekek elhunyt tanáraikról,
diáktársaikról, sokan pedig elmesélték, mi történt
velük az elmúlt évtizedek alatt.
A fellépő gyerekek rengeteget gyakoroltak a műsorra.
Az előadáson szerepeltek az énekkarosok és a musical
kórus tagjai is. Orsi néni pedig önálló énekkel lépett fel.
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A nézőközönség tátott szájjal figyelte
az előadást, a végén a megérdemelt
taps sem maradhatott el. Gratulálunk
a fellépő gyerekeknek és felkészítő
tanáraiknak is! És ismét köszönet
Adrienn néninek a kiváló műszaki
munkájáért!

Pályaorientációs nap:
A Fejér Megyei Kormányhivatal idén is megrendezte a Pályaválasztási kiállítás
rendezvénysorozatát Fehérváron.
Az érdeklődők ismereteket szerezhettek a szakmákról, a térségben működő szakközépés szakiskolákról, a felsőfokú oktatási intézményekről, az iskolarendszerű és
iskolarendszeren kívüli továbbtanulási lehetőségekről, valamint a hazai és az uniós
képzési és általános munkavállalási lehetőségekről.
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Ennek keretében minden osztály ellátogathatott egy üzembe vagy egy érdekes
munkahelyre. A 7.-8-osztályosok a pályaválasztási kiállítást tekintették meg.
A pályaorientációs nap célja, hogy a gyerekek minél megalapozottabban és időben
felkészüljenek a pályaválasztásra, hiszen a jó pálya-és iskolaválasztás hosszú időre
befolyásolja a tanulók életét.

Október 25-én a pályaorientációs nap keretében a Városházára látogatott el a 3. b
osztály. Abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy Dr. Cser-Palkovics András
kalauzolt bennünket végig az épületben. A tanácsteremben kezdtük a sétát,
megismerkedtünk néhány történelmi eseménnyel, mely városunkban történt,
megnéztük a Szent Korona hiteles másolatát. A polgármester úr megmutatta a
nevezetességeket, megnéztük a dolgozószobáját, ahol a gyerekek beleülhettek a székébe
is, integettünk Mujkónak, megismerkedtünk az ott dolgozók munkájával. Sokat
kérdeztek, okosan, érdeklődéssel vettek részt a túrán tanulóink. Sétánk végén egy
tárgyalószobában pihentük ki a fáradalmakat, ahol vendégül látták osztályunkat, és a
látogatás végén ajándékkal búcsúztak tőlünk. Mi is ajándékkal kedveskedtünk, néhány
iskolánkról készült rajzot hagytunk ott emlékül. (Kinga néni)

A pályaorientációs napon a Vízügyhöz látogatott a két 5. osztály. Az igazgatóság
laboratóriumában kaptunk bemutatót tevékenységük egy részéről. Három csoportban,
váltva ismerkedhettek meg tanulóink a víz mintavételi módszerekkel, a vízben található
anyagok kimutatásával, valamint a parányi élőlények mikroszkópi vizsgálatával. Két nagy
tavunk a Balaton és a Velencei-tó vízét vizsgálják így rendszeresen.
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A 6. a, a beat étterembe látogatott el.

„Pénteken a pályaorientációs nap keretein belül a 6/A osztály a BEAT étterembe
látogatott el. Sok érdekes dolgot tudtunk meg a vendéglátással kapcsolatban.
Megtudhattuk, hogy valójában
milyen nehéz is az étterem
dolgozóinak a munkája. Figyelnek a
trendekre, a dizájnra is. Egy nagyon
izgalmas és információkkal teli
délelőttünk volt.”
(Kovács Dani 6.a)

A 6.c osztály a Magyar Király Étterem és Hotel munkásságával ismerkedett meg
ezen a napon, majd osztályfőnökükkel bowlinggal indították az őszi szünetet.
„A pályaorientációs napon a Magyar Király Hotelbe látogattunk el. Sok érdekességet
meséltek nekünk az épület történetéről, például azt, hogy a Zichy- palota kb. 200 éve
épült, és legutóbb 2010-ben újították fel. A szálloda régies stílusú, de természetesen
modern berendezések is vannak benne. Megnéztük még az éttermet, a szobákat, a
rendezvénytermeket, bemutatták nekünk a szállodai munkákat, szakmákat. Szép helyen
jártunk, sok új dolgot tudtunk meg. Nagyon jól éreztük magunkat! Köszönjük szépen a
szervezést!”
(Vámi Ármin 6.c osztályos tanuló )
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Humorsarok: Az iskolai élet filmcímekben

Napi bölcsességek:
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Rejtvény: A helyes megfejtők közt csokit sorsolunk ki. Hajrá!!!!
Megfejtendő: az őszhöz kapcsolódó tevékenység.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1. A szamár kicsinye
2. A bárányok őrzője
3. Ősszel érő gyümölcs
4. Piros húsú zöldség,
porát fűszerként használjuk
5. A tölgyfa termése
6. Lisztből sütik

7. A lovak kedvenc csemegéje
8. Falevelek más néven
9. Hangszer és virág is lehet
10. Melegebb vidékre repült
11. Csontos héjú, ősszel érő
gyümölcs
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