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Környezet- és egészségvédelmi hét
Készítette: Mrs.Cikk

Ebben az évben került megrendezésre először a környezetvédelmi hét. Hétfőtől csütörtökig
különböző helyszíneken lehetett próbákat teljesíteni: guggolni, fekvőtámaszozni, egy kört futni a
pályán stb. Ugyanezen hét délutánjain voltak programok is. Sőt, már az előző héten elkezdődött,
hiszen május 15-én mozgássérült emberek látogattak el intézményünkbe, akik születésük óta vagy
baleset illetve valamilyen betegség következtében lettek mozgáskorlátozottak. Megmutatták,
miképpen élik mindennapjaikat, hogyan tanultak meg gondoskodni magukról, milyen szórakozási
lehetőségeik vannak. De beszéltek nehézségeikről, akadályoztatásaikról is, meg arról, hogyan
forduljunk feléjük, ha segítséget akarunk adni.
Május 20-án, hétfőn az osztályok témákat
kaptak a környezetvédelemmel kapcsolatban és
demonstrációt tartottak az iskolán belül. Mi
például a műanyagszennyezéssel foglalkoztunk,
elképesztő dolgokat tudtunk meg a talaj és a víz
műanyagszennyezéséről.
Tényleg
riasztó
állapotokról olvastunk, elképedtünk egy-egy
adat láttán, s arra jutottunk, hogy ez így nem
mehet tovább. Ezt a demonstrációnkban is
megfogalmaztuk. Egyébként hasonlóképpen élhette meg a többi osztály is a dolgot, legalábbis ahogy
a jelszavakból, beszédekből, plakátokból és transzparensekből kiderült. Mindenki nagyon komolyan
készült, egyetlen osztály sem akarta bagatellizálni a témát. Azért ez már ad némi reményt, ugye?

önkormányzat
dolgozói
szemétfeldolgozóba.

Május 21-én, kedden hulladékot
gyűjtöttünk a faluban. Feladatként kaptuk, hogy
fotózzuk le a jelen állapotot, majd a munka után
készítsünk
újabb
felvételeket.
Osztálycsoportokban voltunk, térkép alapján
követtük az utat, majd elértük azt a helyszínt,
ahol
az
illegálisan
lerakott
szemetet
összegyűjtöttük. Az összegyűjtött kupacokat az
elszállították
a

A május 22-e az egészségünkről szólt: a megfelelő
mennyiségű
mozgásról,
sportról,
a
táplálkozási
szokásainkról például. Több helyszínen tartottak
foglalkozást, nemcsak előadást hallgattunk, hanem sokféle
gyakorlati feladatot is kaptunk.
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Május 23-án, csütörtökön ellátogattunk a ZALAISPAhoz. Megfigyelhettük a munkafolyamatokat, elmagyarázták,
hogy az egyes palackokat, zacskókat hogyan hasznosítsuk
újra vagy éppen miképp gyűjtsük szelektíven. Hatalmas
munkagépeket láttunk, megtudtuk, hogy mi a feladatuk az
ott dolgozóknak. Elképesztő szeméttengerrel találkozhattunk
itt!
Ezen a csütörtökön vége lett a környezetvédelmi
hétnek, de a következő hét hétfőjén következett a vetélkedő, amely az elmúlt hét történéseit
tartalmazta különböző feladatok formájában. A programról készült képes összefoglaló a 21. oldaltól
látható.

sport
Hosszu Dorina

Sziasztok!
Ugye nem csak én várom a nyarat? Még mielőtt elköszönnék tőletek, hadd mutassak néhány pillanatot a
diákönkormányzat szervezte sportrangadók tavaszi fordulójának egyikéből, a kosárbajnokságból. Ez volt a
legutóbbi verseny, s azért is választottam, mert a felső tagozatban meglehetősen váratlan végeredménnyel
zárult. Nem kis meglepetésünkre az 5. osztály szerezte meg a győzelmet. Nézzük a képeket!
1. helyezett: 5.osztály
Elképesztő, hogy 5. osztályosként ilyen jól játszanak. Talán a heti két edzés teszi? Lehet, hogy
jövőre nekünk is járnunk kellene rendszeresebben?
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2. helyezett
A 7-8. osztály! Ők is nagyon ügyesek voltak, legalábbis elég volt a 2. helyezéshez.

3. helyezett:
A 6. osztály! Mi próbálkoztunk,
néztük is a palánkot kitartóan, de
azért a részvétel a fontos, nem?
Meg a hangulat, s mi 6.-osok jól
éreztük magunkat. Kell ennél
több???

Legtöbb kosarat dobó a felsőben: Szabó Roland (5.o.)
alsóban: Bogdán Erik (4.o.)
Mindenkinek gratulálok!
A nyári szünidőre nagyon jó pihenést, szórakozást, kalandot kívánok mindenkinek!
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Brawl stars
Dr.News, Rocky
Sziasztok! Újra itt vagyunk, és egy újabb telefonos játékkínálatunk van számotokra. A játék neve,
ahogy a címből már egyértelmű: brawl stars. Nos, ez egy olyan online játék, amellyel tudsz barátokkal
és ismeretlen emberekkel játszani, ezenkívül belépni klánokba. A játék lényege, hogy harcolj és minél
több kupád legyen. Wifivel és mobilnettel egyaránt játszhatsz vele. Ha a nyári szünetben esetleg nem
tudsz kitalálni semmit egy esős délutánon, vagy például várakozol valahol, akkor igazán klassz
unaloműző lehet.

Karakterek
A játékban található karaktereket brawlersnek nevezik.
Ezeket láda és gem segítségével, de ingyen is kinyithatják.

Shop

A shopban pénzzel és gemmel lehet vásárolni
karaktereket és ládákat . Vannak napi ingyenes
ajándékok,
például ládákat kaphatunk az emberekhez.
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A trophy Road
A trophy Road (kupa út)
Ez egy olyan út, ahol a kupáid segítségével
kaphatsz ládákat, pénzt, karaktereket és
power pointokat.

Upgrade
A jelenlegi legújabb frissítések. Bejött egy új karakter, a
neve: Bibi. Bibinek 3- féle támadási opciója van: az
úgynevezett Home Run Bar, ami a citromsárga csík. A
szuperereje egy rágógumi, ami nagy távot tud megtenni.

Játékot segítő alkalmazások

Az egyik alkalmazás a Brawl Stats. Az alkalmazásban azt
lehet megtudni, hogy az adott pályára melyik karaktert
hasznos vinni.
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A világnapok
Készítette: Mrs. Cikk

Miért vannak a világnapok?
Állítólag világnapok azért vannak, hogy alkalmat teremtsenek a megemlékezéshez. Szerintem fontos
az emlékezés, a megemlékezés, viszont a mindennapi tetteink, döntéseink, viszonyulásaink
befolyásolják leginkább, hogy mennyire őszinték az érzéseink egy-egy témához, élőlényekhez,
egyáltalán az élővilághoz. Azt hiszem, akad még sok-sok olyan dolog, amelynek nincs világnapja,
pedig megérdemelné. Például lehetne nevekhez kötni egy-egy világnapot. Mindjárt meg is szavaznám
a „Petrák” világnapját (csak úgy eszembe jutott ez a név!), amikor mindenki felköszöntené a Petra
nevű lánykákat, ajándékkal kedveskednének nekik, meg minden. De lehetne „balkezesek” világnapja
is (ez is csak a véletlen műve!), akiket ugyancsak kényeztetnének egy kicsit ezen alkalmakkor. Viccet
félretéve a téma után kutatva, megdöbbentem, mennyi mindennek létezik emléknapja, világnapja.
Közülük hármat választottam, amelyekről rövid tájékoztatást is adok a megjelölt forrás segítségével.
Az állatok világnapja
Firenzében 1931-ben tartott környezetvédelmi konferencia keretén belül merült fel először az Állatok
Világnapjának (World Animal Day) gondolata. Azért október 4-re esett a döntéshozók választása,
mert Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentje ezen a napon halt meg. Az állatok
világnapjának az alapelve, hogy az állatok boldoggá tesznek minket. Az ünnep célja, hogy az
állatok közelebb kerüljenek hozzánk, jobban tiszteljük őket, és felhívja a figyelmet a velük
való együttélés fontosságára. Az állatok világnapja nemcsak a vadon élő, hanem minden
állat védelmezésére figyelmeztet. A haszon miatt sok állat esik áldozatul, és a kedveltetési
állattartás sem mindig alapul a felelősségen. Magyarországon például évente több százezer
kedvenc állat válik kóborrá. Vajon, ha mindennap október 4-e lenne, akkor többet foglalkoznánk
az állatokkal? Ez ugyan lehetetlen, de biztos vagyok abban, hogy minden állat – akár vadon élő, akár
háziállatként tartott- megérdemelné, hogy zavartalanul élje napjait, ne kelljen tartania például az
orvvadászoktól vagy háziállatként a veréstől, utcára kerüléstől. Nemcsak az állatok világnapján,
hanem a hétköznapokban sem szabadna elfeledkezni róluk, valamint a bennünket körülvevő
környezetről, más élőlényekről sem. Bizonyára jó alkalom, bár nem megoldás az állatvédelemre egyegy nap, de figyelemfelkeltésre talán alkalmas. Sokféle programkínálattal célozzák meg e napokon a
gyerekeket, szüleiket például az állatkertek, állatsimogató helyek; de például a budapesti Tropicarium
ennek a világnapnak az alkalmából, minden évben izgalmas programokat szervez. Csak remélhetjük,
hogy az állatok védelme, szeretete nem merül ki ezekben az éves akciókban.
Források: http://sulihalo.hu/ajanlo/aktualis/5525-az-allatok-vilagnapja
http://wwf.hu/archivum/2011/3/az-allatok-vilagnapja
Az alvás világnapja
Az alvás világnapja március 15-én van. A célja, hogy felhívják a figyelmet az alvás fontosságára. Az
alvás világnapján 65 országban a tudósok, az orvosok, a kutatók és civil szervezetek összefognak,
hogy bemutassák: az alvatlanság egyre jobban népbetegséggé válik, ezért a megelőzésére és
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kezelésére több figyelmet kellene fordítani. Az alvással foglalkozó tudományok irányainak kijelölése
és az eredményeinek hasznosítása mindennapi teendői lettek a gyógyítóknak és az orvosoknak. Az
alvás nélkülözhetetlen, ugyanis ha nem alszunk, akkor nem működik úgy az agyunk, mintha frissek
lennénk, tehát teljesítményünk csökken, iskolai feleleteink, dolgozataink minősége romlik. Hogyha
nem alszunk, felborítja az életritmusunkat a fáradság, a szervezetünkre, az egészségünkre is káros
lehet. Állítólag nekünk, tinédzsereknek legalább 10 órát kellene alvással töltenünk. Ráadásul az sem
mindegy, hogy ez a 10 óra mikorra esik. Tehát jól gondold meg, meddig pötyögteted a telefonodat
vagy a számítógépedet!
http://medicalonline.hu/kitekinto/cikk/az_alvas_vilagnapja_magyarorszagon
A zene világnapja
A zene világnapja azóta létezik, mióta UNESCO elfogadta Yehudi Menuhin javaslatát. Október 1-jén
van a zene hivatalos világnapja. Ez a nap a zeneművészet legeslegnagyobb alakjaira emlékeztet, és ez
a nap abban is segít, hogy ismerkedj a zeneművészettel. „A zene világnapján kezdetben van a csend
és a csendből jön a zene”. Az egyik híres zeneművész olyanokat nyilatkozott, hogy szeretné azt, hogy
a zenészek, énekesek, kórusok nem csak a rádióban és a TV-ben szólalnának meg ezen a napon,
hanem élőben, közönség előtt zenélnének, énekelnének. A zenével az emberek képesek a legszebb
vágyaikat, reményeiket és érzéseiket kifejezésre juttatni. A zene képes minket, embereket
elfogadóbbá, megértőbbé tenni.
Azt hiszem, erre szükségünk van, de nem csupán nekünk, gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is.
Mégiscsak ők adnak mintát, nem igaz?
http://picurradio.com/magazin/picur-hirek/oktober-1-zene-vilagnapja
https://turul.info/napok/zene
http://sulihalo.hu/ajanlo/aktualis/5524-zene-vilagnapja

Filmajánló nyárra
Léber Kiara
Sziasztok! Arra gondoltam, hogy a VAKÁCIÓRA
összeállítok még nektek egy gyors filmajánlót. Mivel
hamarosan megjelenik a mozikban a Minecraftnak
egy filmje, úgy döntöttem röviden és tömören
elmesélem, hogy miről is szól. Ezen kívül még egy
nagyobbaknak szóló filmet is kiválasztottam.
Minecraft the First Movie:
Egy tinédzser lány és kalandokra vágyó csapata
felkerekedik, hogy megmentse csodás, kockás
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világukat, mielőtt a gonosz Ender Dragon elpusztítana mindent. Nehéz lesz megmenteni a világukat,
de […].
Nézd meg, s minden kiderül!

Két lépés távolság: Stella Grant 17 éves. Összenőtt a
laptopjával, és imádja a barátait. A legtöbb tinédzserrel
szemben ideje nagy részét a kórházban tölti, mert cisztás
fibrózisban szenved. Élete csupa sablon, szabály és
önkontroll. Ezt a fegyelmet kell próbára tennie.
Megismerkedik egy nagyon helyes betegtárssal, akit Will
Newmannek
hívnak.
Köztük azonnal flörtölés alakul ki, de a szabály szerint tartaniuk kell a „három lépés” távolságot.
Ahogy a kapcsolatuk egyre intenzívebbé válik, úgy nő a kísértés, hogy megszegik a szabályt és átadják
magukat a vonzalomnak. A helyzetet tovább bonyolítja Will veszélyes lázadása a saját orvosi kezelése
ellen. Stella folyton arra biztatja Willt, hogy élvezze ki maximálisan az életét, de vajon meg tudja
menteni azt, akit szeret, amikor tilos akár
csak megérinteniük is egymást?

Ízek Íze Nápolyival
Molnár Patrik
Az amerikai pite egy nagyon népszerű süti, sokféle receptje létezik, közülük egyet kiválasztottam. Igazán finom,
kávé vagy tea mellé akár reggelire, akár vacsorára ajánlott.
Elég olcsón elkészíthető, viszont hosszú és fáradalmas munkával jár, de az íz megéri. Isteni, én már csak tudom.
Azért az almásat választottam, mert ez a kedvencem.
(A vaj és a cukor fajtája egyébként mindegy, csak ez az ajánlott.)
Almás pite amerikai módra a pitetésztához
liszt

500 gramm

Rama vajas íz

250 gramm

porcukor

100 gramm

só

1 csipetnyi

tojás

2 darab

tej vagy tejföl az összeállításhoz
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Az almás töltelékhez
kissé savanykás alma

7 darab

barnacukor

60 gramm

fahéj

1 kiskanál

liszt

1 evőkanál

tojás

1 darab

Sütéshez
Sütési idő

40 perc

Sütési hőmérséklet

180 °

Edény, sütő formája

22cm-es piteforma

Elkészítés

1. lépés A tésztához a lisztet keverjük össze a porcukorral és a csipetnyi sóval. Morzsoljuk
bele a hideg kockára vágott Rama Vajas Ízt is, majd adjuk hozzá a tojásokat, és gyors
mozdulatokkal gyúrjuk össze annyi tejjel vagy tejföllel, amennyivel összeáll a tészta.
Folpackba csomagolva tegyük hűtőbe fél-1 órára.
2. lépés Melegítsük elő a sütőt 180°C-ra. A piteformát pedig kenjük ki vékonyan margarinnal.
3. lépésEnyhén lisztezett deszkán nyújtsuk ki a tészta 2/3-át 2mm-vastagra és béleljük ki vele
a formát. Tegyük vissza a hűtőbe.
4. lépés Az almákat hámozzuk meg, magozzuk ki, szeleteljük vagy kockázzuk fel. Keverjük
össze a fahéjjal elkevert barnacukorral és a liszttel, majd helyezzük a pitetésztára. A tészta
szélét kenjük le az enyhén felvert tojással.
5. lépés A maradék (1/3) tésztát nyújtsuk ki és tegyük az almás töltelék tetejére. A széleit
nyomkodjuk össze, és formázzuk meg az ujjunkkal vagy villával. Kenjük le a tojással, és
szurkáljuk meg a tetejét, hogy sütés közben a keletkezett gőz távozhasson. TIPP: a
megmaradt tésztát is felhasználhatjuk díszítésre: szaggassunk leveleket majd helyezzük a
pite tetejére. Ezeket is kenjük le tojással, hogy szépen megbarnuljon. TIPP: szórjuk meg
kevés barna cukorral, ami a sütés során rá fog karamellizálódni.
6. lépésElőmelegített sütőben süssük (kb. 45 percig) amíg aranybarna nem lesz, majd vanília
fagyival tálaljuk.
Forrás:
https://www.receptmuhely.hu/recept/amerikai-almaspite?gclid=EAIaIQobChMIia7nhLK74AIVycCyCh2NhgTuEAAYASAAEgJAXPD_BwE
Ui: Ahogy az előző cikkembe is megírtam, nyugodtan küldjetek receptet az m.patrik2008@gmail.com-ra.
Egyéb észrevételeiteket is szívesen várom!
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Interjú Laskay annamáriával
„HozzátartoztaM egy közösségHez,
MegtanultaM alkalMazkodni”
Léber Kiara, Bogdán Barbara, Hosszu Dorina
Laskay Annamária tanárnővel heti egy alkalommal találkozhatunk iskolánkban, ugyanis néptáncot tanít
azoknak, akik ehhez kedvet éreznek. Úgy gondoltuk, hogy érdekes lenne beszélgetnünk vele a táncról, meg
egyéb dolgokról is. Így megkértük, válaszoljon néhány kérdésünkre.
-

Tudjuk Anna néniről, hogy gyermekei születése előtt ebben az intézményben dolgozott. Hadd
kérdezzük meg, ma már miért nem a mi iskolánk oktatója?

Valóban a zalabéri iskolában dolgoztam mint tanító, és erre az időszakra esik, amikor a Táncművészeti
Egyetemre felvettek, s ezzel egy gyermekkori álmom vált valóra. Elvégeztem a táncművészeti alapképzését, és
most járok a mesterképzésre. Már 5. osztályos korom óta vágyom arra, hogy én majd egyszer néptánctanár
leszek. Tehát a válaszom arra, hogy miért nem itt vagyok főállásban az, hogy több helyen oktatom a néptáncot.
Ha általános tanítóként dolgoznék, akkor nem tudnám ellátni a környéket néptáncoktatással, mert a
tanítósághoz is teljes értékű emberként lenne rám szükség. A kettőt egyszerre képtelenség lenne teljesíteni.

-

Tehát főállásban Zalaszentgróton alkalmazzák. A néptánc mellet tanít-e mást ott?

Mindössze van egy technikaórám és 2 db rajzórám. Ennyivel kellett kiegészíteni a néptáncórákat egyéb
tárgyakkal ahhoz, hogy teljes állásom legyen. Tehát tanítom a néptáncot szakköri foglalkozásokon Zalabérben
és Türjén, Zalaszentgróton pedig kötelező tanórai keretben, valamint az alapfokú művészeti iskolában is.

-

Elsősorban minket a néptánchoz való viszonya érdekel. Hogyan lett önből néptánctanár?

Amint mondtam, már 5. osztályban erről álmodtam. Volt egy napló, amibe mindenki beleírta a saját adatait, s
azt is, hogy mi lesz, ha nagy lesz. Én már akkor azt írtam oda, hogy néptánctanár szeretnék lenni. Az élet azért
másfelé is sodort, de mindig is ez lebegett előttem.

-

Ismer-e vagy foglalkozik-e más típusú tánccal a néptáncon kívül?

Tanultam az egyetemen mást is, egyebek mellett volt például volt balettóránk; aztán ismerem a keringőt, de
valljuk be, ez egy magyar néptáncot táncolónak kihívás lenne.
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-

A néptáncon belül melyik az a típusú tánc, amihez a legjobban kötődik?

A magyar néptáncban megkülönböztetjük a Magyarországon található táncokat - például ilyen a somogyi tánc,
a sárközi tánc, amelyek dinamikusabbak, ugrósabbak, a lány szabadabban tud táncolni - és az erdélyi táncokat,
amelyek bensőségesebbek, sokkal többet táncol együtt a lány és a fiú. Egy kismagyarországi táncot két lány is
táncolhat, az erdélyit azonban csak lány és fiú páros járhat. Bevallom, kezdetben az erdélyi táncokhoz jobban
húzott a szívem, de most már inkább a sárközi, somogyi, kalocsai, rábaközi táncokat tartom izgalmasabbnak.
Fárasztóbb ugyan, de sokkal látványosabb a néző számára, mint egy erdélyi.

-

Jól tudjuk, hogy még táncol Zalaszentgrót valamelyik táncegyüttesében?

Nem, nem táncolok. Néptáncos nem vagyok, csak a nagy együttest tanítom. Én már tíz évvel ezelőtt
abbahagytam az aktív táncolást, mert sajnos Zalaszentgrót elég kisváros ahhoz, hogy az idősebb korosztály
tovább űzze itt a néptáncot. Mindenki szétszéledt az ország különböző tájára, és az együttesünk szétbomlott.
Egyébként szívesen táncolnék néptáncosként, de itt a közelben nem található felnőtt táncegyüttes.

-

Akár zalaszentgróti néptáncosok, akár zalabéri néptáncszakkörösök vagyunk, vajon mit
választhatunk, ha középiskolában is szeretnénk folytatni a néptáncot? Egyáltalán van lehetőség itt
Zala megyében?

Intézményi kereteken belül nincs rá lehetőség. Hogyha valaki komolyabban szeretne foglalkozni a néptánccal,
akkor táncművészeti szakközépiskolába kell jelentkeznie a nyolcadik osztály elvégzése után. Erre azonban
inkább azok a gyerekek alkalmasak, akik kiskoruktól fogva táncolnak. Egyébként táncművészeti iskola Fóton,
Miskolcon, azt hiszem, Budapesten, s ha jól tudom, akkor már Győrben is található. Itt a környékünkön nincsen
táncművészeti szakközépiskola.

-

Mitől leszünk többek, hogyan formálja a személyiségünket a néptánc?

Természetesen a tánc – ahogy minden más művészeti ág - mindenképpen befolyásolja azt, hogy milyen
emberré válunk. Nekem rengeteget segített: hozzátartoztam egy közösséghez, megtanultam azt, hogy hogyan
alkalmazkodjam másokhoz. Például ha egy páros táncban táncolok, és nem az én feladatom az irányítás, akkor
igenis meg kell tanulnom azt, hogy alkalmazkodni kell a páromhoz. Továbbá megtanultam, hogy elfogadjam a
másikat nemétől, bőrszínétől függetlenül. Tehát mindenkivel szemben sokkal elfogadóbbá válik egy
néptáncos, de emellett készséget és képességet is fejleszt: főképp a ritmikát, az állóképességet, a gondolkodási
képességet. Biztosan állíthatom, hogy nem lennék ilyen maximalista, ennyire kitartó az általam kitűzött célok
elérésében akkor, ha hosszú éveken keresztül nem táncoltam volna.
-

Köszönjük a beszélgetést, kívánjuk, hogy még évtizedekig maradjon meg Önben ez a fantasztikus
lelkesedés és hit, a néptánc iránti szeretete.
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Nyári divat fiúknak és lányoknak
Készítette: Bogdán Barbara, Léber Kiara, Hosszu Dorina
Szeretnél trendin öltözködni a nyáron, viszont nincsen elképzelésed, hogy mit vegyél fel? Ha igen, akkor ez a
te oldalad!
Először is nézzük meg a lánydivatot!

Farmer szoknya
Nyáron tökéletes ruhadarab, hiszen nem melegít. Különleges alkalmakkor is
viselheted, ekkor vegyél fel hozzá egy csinos felsőt, egy blúzt akár. Jól néz ki egy
sima tornacipővel, szandállal vagy egy rövidszárú csizmával, mint ahogyan azt a
képen is láthatod.

Fodros overál
Egyszerű öltözék, ha hűvösebb van, felvehető egy farmerdzsekivel is.
Azonban melegben sem kell nélkülöznöd, mert lenge, jól szellőzik. Egy sima
tornacipővel is nagyon jól párosítható.

Masnis farmer hajpánt
Bármilyen frizurához alkalmazható. Feldobja a sima kiengedett hajat is akár.
A frufrus lányoknak úgyszintén ajánlom. A farmerszoknyával/dzsekivel
nagyon jól párosítható, de akár egy overálhoz is nagyon illik. Szintén a H&Mben megtalálod.
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Most pedig térjünk át a fiúdivatra is!
Feliratos pólók

A feliratos pólók a fiúk körében nagyon elterjedtek mostanában. Több fajta
feliratú pólót találhatunk a boltokban pl.: humoros feliratút, sokféle
játéklogós pólót stb…).

MelegíTÖ
Azért ajánlom, mert rövid és könnyen szellőzik a lábad és nem
mellesleg nagyon kényelmes, mivel szövetből készült. Bármilyen
pólóhoz, trikóhoz illik. Mindenféle színben kapható.

Vans cipÖk
Igaz, hogy lányok is hordják, de a fiúk körében elterjedtebb.
Mindenféle színben, fajtában megtalálod. Amit a képen
látsz, az egy Vans Old Skool. Személy szerint nekem ez a
fajta a kedvencem. Mindenhez illik, akár alkalmakkor is fel
lehet venni, nem beszélve arról, hogy nagyon kényelmes.

A ruhákat és a kiegészítőket (kivéve a cipőt) megtalálod a
H&M oldalán.

Mindenkinek jó vakációt kívánunk! 
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Mit tudsz az iskolánkról?
A szürke mezőkbe is írj betűket!

Kedves Olvasó!
A fenti keresztrejtvény megfejtése néhány rövid információt ad az iskolánk nevelési programjáról.
Jó szórakozást a meleg nyári napokon!
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Egy nem éppen átlagos lány
2. rész
(Írta: Lara White, Amira Harvey)
2019.05.14.
Felébredtem… Nagyon megijedtem, mert fehér ruhás nők (feltehetőleg nővérek) fel-le járkáltak
körülöttem. Ekkor elgondolkodtam, és azonnal eszembe jutott Lara. Föl akartam ,,ugrani”, de a fejem
lüktetett a fájdalomtól. Ekkor egy kedves nővér lépett felém, én viszont pánikolni kezdtem, és azt
kérdezgettem tőle, nem láttak-e egy szőke hajú, kék szemű lányt. Ezt felelte:
-

Nem láttunk ott senkit.

-

És akkor ki tárcsázta a mentőket? – kérdeztem hisztérikusan.

-

Egy magánszám hívott fel minket, de amikor megérkeztünk, már nem volt senki a helyszínen –
mondta teljes nyugalommal.

-

És egyáltalán mit keresek itt? – kezdtem egyre idegesebb lenni és teljesen tanácstalan voltam.

-

A vizsgálatok szerint valaki ismeretlen okból tarkón vágott valamivel, elájultál és enyhe
agyrázkódásod van.
Ezeket a szavakat hallva egyre jobban kezdett eluralkodni rajtam a pánik a történtek miatt,
mellesleg fogalmam sem volt, hol van Lara, és hogy jól van-e.

-

És hol találtak rám?

-

Az erdő mélyén található árvaház mellett.

-

Vajon Lara mit kereshetett ott? – mondtam ki a gondolataim hangosan, amit a nővér nem
igazán értett.
Már lassan egy napja bent voltam a kórházban, senki nem jött látogatni a szüleimen kívül…
De egyik délután mégis látogatóm érkezett… Lara toppant be az ajtómon, ezt már én nem
tudtam igazán hova tenni. Láttam, hogy kissé szomorú és bűntudata van. De később rájöttem,
hogy ez csak egy álca… Kezdtem összerakni a dolgokat. LARA A BŰNÖS!
Következő tanévben folytatjuk a 3. résszel!
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Készítették: Arnesz, Mrs.Cikk

Internetes beszélgetés
1.fejezet

Kedves naplóm! Most kaptalak szülinapomra téged. Én Márta vagyok, és egy történetet fogok elmesélni.
Egyszer unatkoztam és belekezdtem egy internetes beszélgetésbe. Idézem a beszélgetést.

Napló: 1. oldal

(1.beszélgetés)
Márta: - Szia, Márta vagyok.
Juli: - Szia, én meg Juli vagyok. Hány éves vagy??
Márta: - Azt nem kötöm az orrodra! Miért mondanám meg?
Juli: - Csak úgy. Kérlek, mondd meg!
Márta: - Jól van, megmondom. Én 14. És te?
Juli: - Én 2 nap múlva leszek 14. Amúgy mizu van?
Márta: - Képzeld, két nap múlva születik meg a tesóm. Fiú lesz.
Juli: - De jó! Nekem 5 nap múlva lánytestvérem születik.
Márta: - Képzeld, mikor majd együtt játszanak!
Juli: - De cukik lennének. Mit csinálsz?
Márta: - Én zenét hallgatok, miközben veled chatelek.Te?
Juli: - Amúgy egyszer találkozhatnánk. Nem?
Márta: - Eléggé jó ötlet, de ezzel szerintem még egy picit várjunk, hiszen még csak most
ismertük meg egymást. Most azonban mennem kell. Jó volt veled beszélni. Majd még írok.
[(Mintha egy sötét felhő futott volna el a szemem előtt, de gyorsan el is tűnt)]
Juli: - Szia!
2019.05.07.

Napló: 2. oldal

(Egy iskolanap a nyári szünet után)

Mentem az iskola folyosóján, feltűnt, hogy felújították az iskola folyosóját. Az is feltűnt, hogy jött egy új gyerek,
aki nagyon helyes volt. Korombeli lehetett. Mentem tovább a folyosón, és odajött hozzám. Hirtelen nem tudtam
mit mondani neki. Az volt a szerencse, hogy becsöngettek, így aztán nem égettem le magam, hogy nem tudok
megszólalni. Órán megláttam őt, kiderült számomra, hogy a mi osztályunkba jár. Ennek nagyon megörültem.
Órák után megint megkeresett a fiú. Megkérdezte, hogy mi a nevem és hazament. Én is hazamentem és vége
is lett a napnak.
2019.05.08.

Napló: 3. oldal

(egy rossz hír)

(2. beszélgetés)
Márta:- Szia. Tudnánk beszélni?
Juli: - Szia. Hát persze.
Márta: - Képzeld el, ma azzal a rossz hírrel szembesültem, hogy leégett az iskolám.
És veled mi van?
Juli: - Képzeld el, a mi sulink is most égett le.
Márta: - Rossz hír. Azért jó dolog is akad: egy nagyon helyes fiú jött az osztályunkba.
Juli: - Nekem is megtetszett egy fiú nagyon, interneten láttam.
Márta: - Az jó. És mi a neve?
Juli: - Kovács Ádám.
Márta: - Sok sikert a “kapcsolatotokhoz”!
Nekem viszont el kell mennem, mert már késő van, holnap sok dolgom lesz. Szia! (érdekes, hogy neki
is épp most tetszik valaki. De ez meglehet.)
Juli: - Szia.
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2019.05.10.

Napló: 4.oldal

(az iskola felújítása utáni első nap)

Eljött az első iskolanap a felújítás után. Megint csak találkoztam azzal a fiúval és már ideje volt megkérdeznem
tőle, hogy mi a neve. Megmondta, hogy Kovács Ádám. Ebben csak az volt érdekes, hogy Juli egy ilyen nevű
srácba van beleesve. A suli után egyből hazasiettem, hogy írjak Julinak, de ő megelőzött.

(3.beszélgetés)

Juli: - Szia. Van egy rossz hírem!
Márta: - Mi az? Mondd gyorsan.
Juli: - Az egyik osztálytársamat elütötték.
Márta: - Micsoda? Mi volt? Hogy volt?
Juli: - Hát ma szóltak, hogy elütötték és
kómában van.
Márta: - Nagyon nagy részvétem. De
nekem is kell mondanom valamit.
Juli: - Mit?
Márta: Azt, hogy valószínűleg ugyanabba a
fiúba vagyunk szerelmesek.
Juli: -…
Márta: - Tudnánk valamikor találkozni, hogy mindent letisztázzunk, ami velünk
történt mostanában? Pl.: felgyullad mindkettőnk sulija, ugyanabba a
srácba vagyunk szerelmesek.
Juli: - Most nem hiszem, majd valamikor máskor. Most utazom ki Angliába.
Márta: - Micsoda? Mennyi időre?
Juli: - Körülbelül 2-3 hónapra.
Márta: Kérlek, ne!
Juli: - Muszáj, csak ott tudják megcsinálni az orvosok.
Márta: - Ok. De ígérd meg, hogy utána tudunk találkozni. Várj csak, mit tudnak csak ott megcsinálni az
orvosok?
Juli: - Orrpolipos vagyok. És megígérem, hogy mikor visszajövök, akkor találkozunk.
Márta:- Sajnállak. Sok sikert. Szia!
Juli: - Szia és köszi.

1. fejezet vége.

Jövő évben folytatjuk!!!
Ígérjük, izgalmas lesz!
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Képregény - THE BAD HOUSE
Készítették: rocky, molnár patrik, Dr. news
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A projekt képekben
A ZALAISPA TELEPHELYÉN

HULLADÉKGYŰJTÉS
A FALUBAN
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DEMONSTRÁCIÓ A FÖLD VÉDELMÉÉRT
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