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Kiadja: Tarczy Lajos Általános Iskola Diákönkormányzata – 2010. május 20.

A természetjáró szakkör gyalogtúrája Csesznekre
Május 8-án, szombaton ismét kirándulásra indultak iskolánk természetjárói.
33 diák és 4 kísérı foglalta el helyét reggel 7 órakor a buszon. Minden
évfolyam képviseltette magát a harmadikosoktól a nyolcadikosokig. A túrát
8 órakor kezdtük a cseszneki vártól.
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Útvonalunk állomásai voltak: Kı-árok – Gézaháza – Ördög-árok – Töbörhegy – Csesznek. Kellemes tájakon, patakmederben, vízmosások mentén jó
hangulatban haladt a kis csapat. Kisebb pihenık tarkították az utat, ilyenkor
mindenki jóízően falatozott. A nap csúcspontja egy barlangtúra volt,
amelyre csak a legbátrabbak vállalkoztak, hiszen a hely megközelítése
ügyességet igényelt. Megérte a merészség, mert a lámpáinkkal
megvilágított barlangi üregek igazi titkokat rejtettek, az ott töltött idıre
valódi felfedezıknek érezhettük magunkat. Ezen a túrán mindenki
élvezhette a természet kincseit: aki a barlangi kalandot kihagyta, gátat
épített a patakmederben, mások kipróbálták, milyen kellemes a pihenés a
puha avarban, a kisebbek rovarokat kerestek és megfigyelték
viselkedésüket.
A 12 km-es túra délután 4 órára fejezıdött be, kissé fáradtan nyújtóztattuk
tagjainkat a buszon. Felüdülésként Veszprémvarsányban még néhány
fagylaltot és üdítıt fogyasztottunk, aztán irány Pápa! Köszönjük a szép
napot a szervezınek, Cser László tanár úrnak és a természetjáró szakkört
támogató Bortársaságnak!
A kirándulás képei iskolánk honlapján (tarczypapa.hu), a Galériában
tekinthetık meg.

Kosáredzés lányok részére
Iskolánkban a felsıs lányoknak lehetıségük van aktív sportolásra, pl.
délutánonként kosárlabdázni tanulhatnak. Az edzés hétfın és szerdán az
"A" épület tornatermében, csütörtökön pedig a "B" (két tannyelvő)
épületben van, mindhárom napon 14:25-tıl 15:45-ig. Az edzı Dudás
Szabolcs tanár úr. Az edzésen számos hasonló érdeklıdéső, kedves lánnyal
lehet megismerkedni. Fontos feltétel, hogy aki belépett, rendszeresen
járjon, az edzés ingyenes.
Aki bekerül a kosárcsapatba, részt vehet versenyeken, például városi vagy
megyei bajnokságon, az 5-6. és a 7-8. évfolyam diákjai külön csapatba
kerülnek. Iskolánk csapata 2000-ben és 2005-ben megyei bajnokságon 1.
helyezett lett, 2006-ban pedig 2. helyezett. Szabolcs bácsi visszajelzései
alapján a kosárcsapatban számos tehetséges játékos van.
Mindenkinek szeretettel ajánlom ezt a sportkört.
Ódor Nikolett, 7.c
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Versenyeredményeink 2009/2010 (II. rész)
Pápa város és térsége atlétikai
verseny 2009. 09. 21.
III. Czigler Viktória 1. a
(Matyasovszky Albertné)
Városi és területi atlétikai verseny,
döntı 2009. 09. 23.
II. helyezett a 2.3.4. osztályosok
csapata
(Matyasovszky Albertné,
dr. Kalmárné Bóka Ildikó)
Megyei angol nyelvi és
országismereti verseny 2010. 01. 13.
I. Oláh Hunor 8. a
(Martonné Klimó Irén)
II. Hugo Hedén 8. e
(Martonné Klimó Irén)
IV. Katona Bence 5. e
(Szür Anett)
IV. Mezei Fanni 7. e
(Hardi Tünde)
IV. Horváth Dániel 8. e
(Martonné Klimó Irén)
V. Hunyadi-Nagy Eszter 8. e
(Martonné Klimó Irén)
VI. Bánhidi Márk 8. e
(Martonné Klimó Irén)
Országos angol nyelvi és
országismereti verseny 2010. 01. 13.
I-V. Katona Bence 5. e
(Szür Anett)
VI. Oláh Hunor 8. a
(Martonné Klimó Irén)
VIII. Hugo Hedén 8. e
(Martonné Klimó Irén)
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Megyei német nyelvi és
országismereti verseny 2010. 01. 13.
IV. Tóth Klaudia 8. a
(Bánhidiné Csapó Ágnes)
VI. Rákóczi Anett 8. a
(Bánhidiné Csapó Ágnes)
Teleki Pál városi földrajzverseny
2010. 02. 11.
II. Tóth Klaudia 8.a
(Kovács Gézáné)
Városi-körzeti diákolimpia 2010. 02.
17.
I. helyezett a III. korcsoportos leány
kosárcsapat
(Dudás Szabolcs)
Megyei Történelem tanulmányi
verseny 2010. 02. 23.
I. Oláh Hunor 8.a
(Rostáné Horváth Ida)
II. Tóth Klaudia 8. a
(Rostáné Horváth Ida)
Városi angol nyelvi kiejtési verseny
2010. 02. 24.
I. Szalóky-Kató Ágnes Ilona 5.e
(Szakácsné Kokas Judit)
II. Nagy Julianna 6. a
(Szür Anett)
II. Sör Klaudia 8. a
(Martonné Klimó Irén)
Megyei irodalmi „Ki mit tud?” saját
próza kategória 2010. 02. 24.
II. Hunyadi-Nagy Eszter 8.e
(Lombosi Anikó)

3

Gerencsér Attila városi-területi
helyesírási verseny 2010. 03. 02.
II. Vass Krisztina 6. a
(Horváth Lászlóné)

Városi-területi istenes
szavalóverseny 2010. 04. 16.
III. Hunyadi-Nagy Eszter 8. e
(Lombosi Anikó)

Megyei diákolimpia 2010. 03. 06
III. helyezett a III. korcsoportos
leány kosárcsapat
(Dudás Szabolcs)

Városi-területi számítógépes
rajzverseny 2010. 04. 19.
I. Gyenge Ádám 4. c
(Sashalmi Tamásné)
II. Kovács Martin Tamás 4. e
(Szakácsné Kokas Judit)
III. Aradi Kíra 4. c
(Sashalmi Tamásné)

Gerencsér Attila városi-területi
helyesírási verseny 2010. 03. 10.
I. Tóth Klaudia 8.a
(Lombosi Anikó)
Városi-területi Heitler Lászlóné
matematikaverseny 2010. 03. 24.
I. Margl Roland 4.c
(Vadóczné Mátis Gabriella)
V. Hajdu Norbert 5. c
(Németh József)
II. Ivánkovics Bertalan 6. a
(Taxné Major Zsuzsanna)
III-IV. Oláh Hunor 8. a
(Ferencziné Simon Ágnes)
Megyei német nyelvi verseny 2010.
03. 26.
IV.Tóth Klaudia 8. a
(Bánhidiné Csapó Ágnes)
Megyei diákolimpia 2010. 03. 27.
III. helyezett a IV. korcsoportos
leány kosárcsapat
(Dudás Szabolcs)
Országos történelem tanulmányi
verseny 2010. 04. 9-10.
13. Oláh Hunor 8. a
(Rostáné Horváth Ida)
14. Tóth Klaudia 8. a
(Rostáné Horváth Ida)
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Városi-területi német nyelvi verseny
2010. 04. 20.
II. Tóth Klaudia 8. a
(Bánhidiné Csapó Ágnes)
Városi-területi angol nyelvi verseny
2010. 04. 20.
I. Horváth Dániel 8. e
(Martonné Klimó Irén)
II. Bánhidi Márk 8. e
(Martonné Klimó Irén)
III. Oláh Hunor 8. a
(Martonné Klimó Irén)
I. Tóth Csaba 7. e
(Hardi Tünde)
II. Mezei Fruzsina 7. e
(Hardi Tünde)
III. Mezei Fanni 7. e
(Hardi Tünde)
Városi-területi anyanyelvi verseny
2010. 04. 28.
1. Szalay Viola 1.e
(Cserneczkyné Kapa Nikolett)
2. Tóth Regina 2.c
(Hegedős Erzsébet)
2. Klauz Gréta 4.c
(Sashalmi Tamásné)
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Városi-területi diákolimpia 2010. 05.
03.
3. lány csapat:
Tóth Nikolett, Aradi Kíra 4.c
Móczár Lili 4.a
(dr. Kalmárné Bóka Ildikó)
Sárközi Klaudia 4.e (Kiss Zsanett)
Gulyás Dalma 3.c
(Szalainé Kálovics Erzsébet)
Rozgonyi Amanda 4.b
(Knollné Domonkos Erika)
3. fiú csapat:
Balogh Barnabás, Kovács Martin 4.e
(Kiss Zsanett)
Antal Márk, Czemmel Dániel 4.c
Laman Richárd, Pápai Ákos 4.a
(dr. Kalmárné Bóka Ildikó)

Városi-területi Weöres Sándor
prózamondó verseny 2010. 05. 06.
1.Szabó Boglárka 5.c
(Bakóné Kiss Katalin)
1. Hunyadi-Nagy Eszter 8.e
(Lombosi Anikó)
2. Móczár Bence 7.a
(Horváth Lászlóné)
Városi-területi történelmi verseny
2010.05. 06.
1. Sághi Tamás 6.a
(Laukóné Berki Gyöngyi)
2. Schveighoffer Péter 5.a
(Rostáné Horváth Ida)
4. Fülöp Réka 5.a
(Rostáné Horváth Ida)

Városi Madarak és Fák Napja vetélkedı 2010. 05. 07.
3. Sághi Tamás, Ivánkovics Bertalan, Császár Csaba 6.a (Kovács Gézáné)

Az iskolai szavalóverseny
Mint minden évben, az idén is a költészet napja alkalmából rendezte meg
iskolánk a Nagy László városi-területi szavalóversenyt. A könyvtárban az
5-6. és 7-8. évfolyam tanulói mutatták be tehetségüket. Zsuzsa néni
köszöntı szavai után sorszámot húztunk. Elıször a kötelezı verset hallgatta
meg a zsőri. Ezután szünetet tartottunk, és üdítıvel, pogácsával
vendégeltek meg bennünket. A pihenı után következtek sorszám szerint a
szabadon választott versek. Miután mindenkit végighallgattunk, a zsőri
elvonult értékelni. Izgatottan vártuk az eredményhirdetést. Hosszas
várakozás után került sor erre. Elıször Venczel Csaba igazgató bácsi
mondott köszönetet a versenyzıknek, felkészítı tanáraiknak, valamint
megköszönte a zsőri munkáját is. Ezután Gosztola István, a zsőri elnöke a
jó versmondás titkait osztotta meg velünk. Röviden értékelte a
produkciókat, majd ismertették az eredményeket.
Pozsgai Réka, 5.a
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Április 22. – A Föld napja
A Föld napja célja, hogy különféle akciókkal hívják fel a figyelmet a
környezetvédelem fontosságára. Magyarországon 1990 óta rendezik meg.
Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató 1970. április 22-én mozgalmat
indított el a Föld védelmében. (Azóta az alternatív energiaforrások
világhírő kutatója és szakértıje lett.) Már mozgalmának megindításakor
több mint 25 millió amerikai állt mögé, ma pedig szinte az egész Földre
kiterjed az általa kezdeményezett mozgalom. Ezernél több szervezet vesz
részt benne. A Föld napja mozgalom egyik jelmondata: „Ki mondta, hogy
nem tudod megváltoztatni a világot?”
1989-ben Kaliforniában a Föld Napja Nemzetközi Hírközpont megalakulása a következı jelentıs esemény, ettıl kezdve havonta küldenek
hírlevelet a világ minden országába, hogy sokféle akcióval ünnepeljék
április 22-én a Föld napját az egész világon. Több mint 125 ország
polgárai, civil szervezetei kapcsolódtak be a programba.

Mórocz Attila, 7.c
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Mit fogok csinálni nyáron?
Még nem gondolkoztam, hogy mit
csinálok nyáron, de azt már tudom,
hogy apáékkal megyünk egy kalandparkba. A neten már utánanéztem, és
sok jó dolgot alakítottak ki ott. Van
olyan, hogy a 30 cm-re a víz felett
fogunk átmenni.
Anyával Bécsbe fogunk ellátogatni,
világot látni.
A családommal és barátaimmal
strandolunk vagy a Balatonra utazunk. Nyáron lesz Rocky-tábor is
Keszthelyen, ez nagyon drága és fárasztó, de jó lesz. Megyünk strandra,
bulizni és még sok más helyre, de edzeni is fogunk. Lesz éjféli edzés, ami
kettıig fog tartani. Már nagyon várom, mert egy egész hetet a barátaimmal
lehetek. Székesfehérvárra is eljutok, mert ott laknak a keresztszüleim.
Amikor már közeleg a nyár vége, nekiállok egy picit tanulni.
Kovács Antónia 5.a
Lehet, hogy elutazunk Horvátországba 2
napra a tengerhez. A barátnımmel a
játszótéren hintázunk, mérleghintázunk,
csúszdázunk.
Nyáron meg fogom látogatni a rokonaimat
is. Ha lesz búcsú, lehet, hogy oda is
elmegyek. Akkor este lesz egy bál, lehet,
hogy még azon is részt veszek.
Berki Georgina 5.a
Nagyon szeretnék nyáron elmenni egy szép helyre, ahol lehet fürödni a
tengerben. Remélem ez sikerül is. Ha minden jó megy, akkor el tudok
menni kézilabda táborba is. Ennek örülnék a legjobban, mert nagyon
szeretek kézilabdázni. Remélem, mindkét program lesz legalább egyhetes.

Ébresztı – 2010. május

7

De azért az osztálytársaim közül is meg
fogok látogatni egypárat. Ha lesz búcsú a
faluban, ahol a barátnım lakik, akkor
lehet, hogy elmegyünk együtt.
Havasi Dorina 5.a
Június végén elutazunk Görögországba,
és mindenképpen szeretnék megmártózni
a csodálatos tengerben. Nyáron nagyon szeretek a mamámnál lenni, mert
ott van egy aranyos kiskutya, akivel szívesen játszom, és az
unokatestvérem is ott van ilyenkor. Otthon imádok kint lenni, mert nekünk
is van kiskutyánk (aki nem is olyan kicsi, mert rotweiler), valamint van egy
aranyos kismacskám is mellé. Apával
esténként szeretek tollasozni, és biztos
vagyok benne, hogy idén nyáron is ki
fogunk menni. A Balatonra is el fogunk
látogatni, és igencsak élvezem a Magyar
Tengerben való fürdızést. Szerintem
nagyon jó nyaram lesz, amin
remélhetıleg nem kell sokat tanulni.
Már alig várom, hogy vége legyen az
iskolának, és végre szabad lehessek.
Fülöp Réka 5.a

Az idén nyáron elutazunk Törökországba. Remélhetıleg repülıvel
megyünk, mert kocsival az út nagyon hosszú. A kiskutyámat sajnos itthon
kell hagynunk, ı nem utazhat
velünk, nagyszüleimnél vagy
barátainknál hagyjuk. A nyár
hátralévı részében tánctáborba
és strandra megyünk.
A sok program mellett sok idıt
fogok tölteni az unokatesóimnál
és apukámnál is. A lovat, amit
karácsonyra kaptam, nyáron
tudom igazán
kihasználni.
Sajnos mostani nyolcadikosaink
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elballagnak iskolánkból, de velük is fogom a nyáron az interneten keresztül
tartani a kapcsolatot. Az idei nyaram elıre láthatólag elég sok programot és
tevékenységet fog tartalmazni.
Bolla Mirella Dzsenifer 5.a

Továbbtanulás
Szerkesztıségünk megkérdezett néhány nyolcadikos tanulót a továbbtanulással kapcsolatban:
Elsıként a Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium kereskedelmi
szakára jelentkeztem. Aztán ugyanebbe az iskolába vendéglátóira.
Harmadiknak az Acsády Ignác Szakközépiskola és Kollégiumba
fodrásznak. A levelet még nem küldték el, neten megnéztem, és felvettek
kereskedelmire. Kilencedik után talán eladó leszek. De lehet, hogy még
meggondolom magam, és elsı után vendéglátóira megyek. Ott szakács
leszek vagy pék-cukrász. Azért választottam elıször a kereskedelmi
szakirányt, mert ezt a munkát szívesen végezném, majd ha idısebb leszek,
és néhány osztálytársam is velem lesz.
Csukárdi Rózsa Krisztina, 8.c
A Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola és Kollégiumba jelentkeztem. Elsı
helyre a szakközépben a kereskedelmi szakirányt jelöltem meg. Második
helyen a vendéglátóit, harmadiknak a szakmunkásképzıben a
kereskedelmit, és ugyanitt a vendéglátóit.
Azért ide jelentkeztem, mert nagyon szeretnék eladó lenni, és tetszik nekem
ez a szakma. Ha elvégeztem a 4 éves képzést, akkor utána még ott maradok
2 év technikumra. Utána még szeretnék tovább tanulni és egyetemre vagy
fıiskolára menni. Én igazából manikőrös szeretnék lenni, csak nincs erre
lehetıség. Ezért inkább a kereskedelmi szakirányra jelentkeztem,és késıbb
egy tanfolyamon elvégzem a manikőröst. Ha ezt a tanfolyamot is
elvégeztem, akkor pedig külföldre kimennék dolgozni és ott nyitnék egy kis
manikőr szalont. Ez minden álmom és remélem, hogy meg tudom
valósítani.☻
Hlogyik Jennifer, 8.c
Én 1. 2. 3.-nak a Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola és Kollégiumba
jelentkeztem: 1. pénzügy és számvitel, 2. üzleti kommunikáció, 3.
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vendéglátás. Negyediknek az Acsády Ignác Szakközépiskola és
Kollégiumot (fodrász).
Nemrég jött meg a papír a közgázból, és felvettek az elsı helyre, amit
megjelöltem. Az osztályunkból még jön pár lány abba az osztályba, így
nem egyedül megyek. Ha elvégeztem a 4 évet és sikeresen leérettségiztem,
még szeretnék ott maradni a technikumban. Azért ezt a szakot jelöltem
meg, mert szeretnék ügyvéd vagy vám- és pénzügyır lenni. ☺
Sárközi Dorina, 8.c
A következı szakokat jelöltem meg:
A Pápai Gazdasági Szakképzı Iskolában szakközépiskolai szinten:
- vendéglátás
- kereskedelmi - élelmiszer osztály,
szakmunkás szinten: vendéglátás, pincér.
Az Acsády Ignác Szakközépiskola és Kollégiumban: építészeti szak.
Ha csak a szakmunkásba vesznek fel, akkor tuti ott maradok érettségire. Ha
nagy leszek, Gyırben szeretnék hivatásos katona lenni. A levelet még nem
kaptam meg, hogy hova vettek fel. Ha nem lehetek katona, akkor kimegyek
francia idegenlégiósnak. De ez nem biztos, mert ha pincér leszek, akkor
kimegyek Amerikába és felszolgáló leszek egy világjáró hajón. Ha már
megszedtem magamat pénzzel, akkor visszajövök Magyarországra, veszek
egy házat, és nekikezdek a családalapításnak. Ha itt Magyarországon
keresek munkát, akkor a Balatonon szeretnék felszolgáló lenni, vagy nyitok
egy kis bódét a Balatonon.
Ignácz Tamás, 8.c
A Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola és Kollégiumba adtam be a
jelentkezési lapot. Elsınek a vendéglátóipari szakot jelöltem meg.
Másodiknak a vendéglátói orientációt. Harmadiknak az üzleti
kommunikációt jelöltem meg. Még nem jött meg a papír, de az iskola
honlapján már fent van, hogy kit vettek fel. A szakot azért jelöltem meg
elsınek, mert szeretek sütni-fızni. Miután kijártam a sulit, még tovább
szeretnék tanulni.
Mórocz Adrienn, 8.c
A Pápai Gazdasági Szakképzı Iskolába és Kollégiumba jelentkeztem
elıször vendéglátás szakirányra. Szakképzı: vendéglátás orientációra
vettek fel, és szakácsnak, vagy pék-cukrásznak szeretnék tanulni. A
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gondolat onnan jött, hogy pár éve apukám egy éjszakai bárt vezetett. A
családunkban többen is a vendéglátásban helyezkedtek el. Az iskola
elvégzése után talán magánvállalkozásba kezdek, ha sikerül. De az is lehet,
hogy csatlakozom egy kisebb étteremhez. Még nem tudom. Az a
szerencsém, hogy szakácsot sok helyre keresnek, bár cukrász Pápán
nehezen helyezkedne el.
Boros Anikó, 8.c

Diákok mondták
Ady Endre szülei: Góg és Magóg.
Caesar utolsó szavai ezek voltak: "Te is fiam, Brumi!"
A világ legnagyobb sodrású folyója az Anakonda, melynek ıserdeiben
rengeteg amazonas él.
Juhász Gyula egyik legszebb szerelmes verse az Anna ökör.
A költık csak akkor tudnak jó verseket írni, ha homlokon csókolja ıket egy
mázsa.
Amerikában, a Sziklás-hegységben rengeteg gizi medve él.
A tengerszint emelkedését dagálynak, a süllyedését apámnak nevezzük.
A medvéknek több fajtája van: barnamedve, fekete medve, jegesmedve és
Micimackó.

Logikai fejtörı
Ha

2 + 3 = 10
7 + 2 = 63
6 + 5 = 66
8 + 4 = 96
akkor 9 + 7 = ?
(A megoldásoddal keresd meg a matektanárodat!)
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"Mértan"
Ha egy rövid és egy hosszú egyenes szakasz 27 fokos szögben találkozik a
számtanfüzetedben, nem új házi feladatot kaptál, hanem egyest. ☺

Viccek
Béluci büszkén mondja a mamájának:
- Anya! Öt legyet ütöttem le az elıbb. Két hímet és három nıstényt.
- Ezt meg ugyan honnan tudod ilyen pontosan?
- Egyszerő. Kettı az asztalon ült, három a tükör elıtt.
- Az én bácsikám pap, és mindenki úgy szólítja, hogy fıtisztelendı úr dicsekszik az egyik fiú a többieknek.
- Az én bácsikám pedig bíboros, és eminenciás uramnak szólítják - licitál a
másik.
A harmadik srác is erre:
- Mit hencegtek? Az én nagybátyám olyan kövér, hogy ha kimegy az
utcára, mindenki azt mondja, hogy "Úristen!".
Anyuka vitatkozik a kislányával, aki nem akarja megenni az ebédet:
- Mit gondolsz, mi történik azokkal, akik nem eszik meg azt, amit eléjük
raknak?
- Vékonyak maradnak, topmodellek lesznek, és hülyére keresik magukat.
- Na, gyerekek, aki tud mondani egy igazi hıst, az kap egy csokit.
Karcsika jelentkezik:
- Én tudok egyet! Hunyadi János.
- Nagyon ügyes vagy! Jöjj ki, odaadom a csokit.
Karcsika kimegy, elveszi a csokit, visszamegy a helyére, majd kiveszi a
padból Batman fényképét.
- Ne haragudj, Batman, de az üzlet az üzlet.
Anyuka a hétvégén megkérdezi az elsıs gyerekétıl:
- Na, mi mindent tanultatok az iskolában?
- Most már tudom az összes betőt - dicsekszik a srác -, hacsak a tanító néni
nem talál ki újabbakat.
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- Samuka, mondj egy kétjegyő számot! - kéri a tanító.
- Huszonnyolc.
- Jó. Most mondd ezt fordítva!
Samuka hallgat.
- Hát nyolcvankettı, te csacsi! Jakabka, te is mondj egy kétjegyő számot!
- Harminckilenc.
- Jó. Mondd ezt fordítva!
Jakabka hallgat.
- Butuska! Hát kilencvenhárom. Móricka, te is mondj egy kétjegyő számot!
- Rajtam nem tetszik kifogni: harminchárom!
Magyarórán a tanító néni Józsikát korholja:
- Józsika, a kutyádról írt fogalmazásod szó szerint ugyanaz, mint a
testvéredé.
- Igen, tanító néni, mert a kutya is ugyanaz.
Az agresszív kismalac mohón fal egy tábla mogyorós csokoládét. A
nyuszika odamegy hozzá, nézi, nézi, csurog a nyála, annyira megkívánja a
csokit.
Azt mondja neki:
- Te, malacka, én még sose ettem ilyen csokoládét!
- Most se fogsz!
A tanító néni azt meséli a gyerekeknek, hogy szellemek mindenütt vannak.
- Az iskolában is? - kérdi az egyik kisfiú.
- Igen, itt is.
- Az édességboltban is? - kérdezi egy kislány.
- Igen, ott is. -feleli a tanító néni.
- És otthon, a mi kamránkban is? - kérdezi Móricka.
- Igen, kisfiam.
- He-he, nekünk nincs is kamránk!
- Hogyan lehet megkülönböztetni a tehenet a zsiráftól?
- ???
- Egyszerő: a kettıt egymás mellé állítod, és amelyik a zsiráf mellett van,
az a tehén!
Győjtötte: Necz Krisztián, 5.b
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HIRDETÉS
MU
ULTIKUL
LTU
URÁLI
IS Gála
A 2010. május 28. 18. óra
R
JMK színházterme,
C
a belépıjegy ára:
Z
500 Ft
Y
Jegyek a gondnoki irodában
és az osztályfınököknél igényelhetık.
Szeretettel várjuk!
(Iskolavezetés)

2010. május 29-én, szombaton iskolánk Diákönkormányzata szervez
programokat a tanulóknak. A részletekrıl kérdezzétek az osztályotok
DÖKE-képviselıit vagy Dudás Szabolcs tanár urat.

Feleletmentesítı jegy
Tantárgyanként csak egy jegyet használhatsz fel egy félévben!
A jegyet az óra elején kell tanárodnak odaadni!
Ha szemtelen vagy, kizárod magad a kedvezménybıl!
2010. május
Sorszám:
Tantárgy:
Tulajdonos:
„A jegy hamisítását a törvény bünteti!”
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