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ÖKOSZÜRET 2016
Dionüszosz ünnep rajza egy sztamnoszon
Dionüszosz görög isten a római mitológiában Bacchus vagy Liber, (etruszkoknál
Fufluns), a bor és á or egtestesítője, aki értett a ezőgazdasághoz és
ter éke ységet is hozhatott. Ő volt a görög szí játszás patró usa is. Gyakra
ábrázolták tigrisek vagy párducok húzta szekéren, amint kísérete körülötte táncol.
Fejé szőlőlevelek ől fo t koszorú volt, íg kezé e tartott egy orospoharat és a
thürszoszt, a ely egy hosszú szüreti ot volt, végé egy to ozzal, és szőlőlevelekkel
díszítve.

A kormányos: Oláh Richárd
A Kosztolá yi Dezső általá os iskolá a is ét egre dezésre került a ár
hagyománnyá vált Családi és alapítványi nap, melyet "ÖKO SZÜRET" néven
re deztek eg. Először szőlőkötözés volt az esőház ál. A űsorfolya a
szüreti ha gulatot idézte fel. Voltak előadások, ze e, tá , külö féle
játékok. Volt egy hagyo á yőrző lovaskocsis felvonulás, ahol mi tanulók és
ta árai k é ekelve végigjártuk a kör yező ut ákat. A űsor végé
felavatták a mászófalat és mászóversenyt is rendeztek. Az eközben zajló
sakkszimultánon Fehér Gyula sakknagymesterrel játszottunk le egy-egy
partit. A szőlőt leszüreteltük és ittuk a agyo fi o
ustot. Neke az
egész agyo tetszett agyo váro a következő ilye ese é yt.
Oláh Richárd 6.b

KERÜLETI SAKK SZIMULTÁN
KERÜLETI SAKK SZIMULTÁN
Iskolánk, az ÖKO szüret Családi Napján az egész kerületre szóló sakk
szi ultá t hirdetett eg FEHÉR GYULA e zetközi esterrel. Az érdeklődés
nagy volt, a kerületi fiatalokon kívül iskolánk legjobb sakkozói indulhattak el.
17 tanuló mellett egy édesapa is elindult a versenyen. Izgalmas csaták
alakultak ki, de sajnos mindenki alul maradt a nemzetközi mesterrel szemben
a i valljuk e e soda . Az i duló apuka is a közép ező y e kiesett.
Minden induló gyerek emléklapot kapott és a három, a küzdelmet legtovább
bíró gyermek még egy-egy kupa díjazásban is részesült (arany – ezüst –
bronz). A mi iskolánk legjobb eredményét, a bronzkupát OLGYAY-SZABÓ
KATALIN nyerte.
Ez a verseny már a második szimultán volt iskolánk életében és ezt a nemes
küzdelmet is szeretnénk hagyománnyá tenni
KOSZTOLÁNYI SZIMULTÁN
címen. Minden évben kétszer rendeznénk meg és mindig a magyar sakkélet
egy-egy kie elkedő tagját hív á k eg.
Baumann Péter

Olgyay-Szabó Katalin 3. b osztályos tanuló
harmadik helyezett lett

Iskolánk csapata a kerületünk iskolák közötti váltófutó 1956.évi forradalom 60.
évfordulójának tiszteletére rendezett versenyen
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Aki a legtöbb munkát végezete
- Linda a ló -

KÖZÖS ÉNEK

--------

A NÉ)ŐK

Pillanatképek a zsákba futásról

Becsomagol…

Mi van a zsákodban?

Ez az igazi zsákolás.

Hát ez meg mi?

NOS EGY KIS SZÜRETI MUSTRA
• Becsaptam az ajtót, azt mondtam neki,hogy
nyitva van.
• A csigafiú kérdezi az anyukáját:
- Anya átszaladhatok az úttesten?
- Nem kisfiam, mert két óra múlva jön a
busz.
• Egy őt egállít a re dőr:
- A gyerek csak tizenkét év felett ülhet elöl.
- Jaj ost az a két per …
• Mit eszik a magyar kannibál?
- Nem tudom.
- Papp Ritás krumplit.
• Hol lakik az öreg alkoholista?
- Nem tudom.
- Az üveghegyen túl.
• Chuck Norris elszomorított egy Happy Meal
menüt.
• Két rendszergazda beszélget:
- Te , hogy lehetsz olyan ostoba, hogy a
kutyád nevét adod jelszónak?
- Miért, mi bajod azzal, hogy wfk41a2qs?
Veres Roland 6.b

MÁSZÓFAL AVATÁS

MÁSZÓFAL AVATÁS
A rendezvény sorozat keretében
a tornateremben felavatták a
mászófalat, amely nemcsak
színfoltja iskolánknak,hanem
alkal at ad az erő,a lele é y és
a bátorság kipróbálására. Erre sor
került a nap folyamán. A
gyerekek örömmel vették
birtokba, és nemcsak
résztvevőké t, ha e
verse yzőké t tették pró ára a
falat és önmagukat.
Ezen oldallal fejezzük ki
köszönetünket Kovács
Antal,Bessenyei Péter,Németh
Gábor ötletgazda,
tá ogató,kivitelező felé.

Szaktanácsadás

ˮFöl, föl fiúk, csak semmi félelem…ˮ

foto archívum

MEGEMLÉKEZÉS

Megemlékezés iskolánkban az ’ő6-os forradalomról

2016. október 21-én megünnepeltük az 1956. október 23-án
lezajlott forradalom 60. évfordulóját. Erre az ünnepségre
vendégművészeket hívtunk: a TEATHEATRE társulat tagjait.
k elmesélték magukról, hogy
Rákoshegyr l érkeztek.
A színdarab, amit bemutattak, Vámos Miklós: Zenga Zének
címet kapta, mert az író a saját gyermekkori élményeit írta, hogy
miként élte meg az 1956-os éveket. Bemutatták a darabban, hogy
egy gyermek milyen megpróbáltatásokon ment keresztül
ezekben a napokban.
A feln tt és gyermekszínészek 2016 augusztusától októberig
készültek fel a darab el adására. A diákokat castingon
válogatták ki. A testvérem: Vill is szerepet kapott benne, t is
beválogatták. volt az író gyermekkori „énje”. A szerepl k
egyhetes felkészít táborban részesültek, ahol összekovácsolódott
a csoport és a műsor.
Az el adást fegyelmezetten hallgatták végig a tornateremben a
diákok. Az id sebb feln ttek közül néhányan saját
gyermekkoruk élményeire ismerhettek. Nekünk, diákoknak ez
már történelem. Sok furcsa dolgot láttunk, ami már a mai
világunkra nem jellemz . Szokatlan volt az egyenruha, köpeny
viselése, a tisztelgés, a mozgalmi dalok éneklése, csatakiáltások,
jelszavak skandálása.
Sok áldozatot követelt f leg a fiatalok körében ez a történelmi
esemény. Szeretettel emlékezünk rájuk, többek között a
helytörténeti foglalkozásokon és az azt követ iskolai és kerületi
helytörténeti versenyeken. Bejártuk az útvonalat a ferencvárosi
’ő6-os helyszíneken.
Az, hogy most szabadon, szabadságban élhetünk, az ’ő6-os
forradalom mártírjainak, h seinek is köszönhetjük.
lejegyezte: Vargha Zsófia 7. a o. tanuló

KIRÁNDULÁS

Hajókázott a 6.a
A múlt tanév második
felében mi nyertük
meg a GYÖK napot.
Ezzel egy szabadnapot
kaptunk, amit egy
hajóútra szerettünk
volna felhasználni.

Az első eg eszélt alkal at a viharos idő iatt saj os ki kellett hagy u k.
De másodszor, szeptember 19-én megkönyörültek az égiek, s útra kelhettünk. Utólag
elmondhatom, hogy érdekes kirándulásban volt részünk.
A kinézett hajó lekésése miatt egy órácskát a felújítás után nemrég átadott Nehru parton, s
annak játszóterén töltöttünk.
Odafelé a Petőfi-híd pesti hídfőjé él szálltu k fel a BKK hajójára, ely ek fedélzeté
utaztunk, s útközben nézegethettük a Duna mellett végighúzódó nevezetes épületeket.

A Hajógyári sziget él szálltu k ki rövid időre. Csak a yi idő k volt, hogy kis kavi sokkal
kacsázhattunk. Hamarosan indultunk is vissza.
A hazafelé vezető úto a hajó k utasteré e eszélgettü k, kóláztu k.
Nagyon jól éreztük magunkat az egész kirándulás alatt, reméljük lesz még hasonlóban részünk.
Készítette: Surtya Dániel

2016.11.24-én

SULIGAZDA

Fizika és kémia
laborgyakorlaton
járt a hatodik
évfolyam
Laborgyakorlatra mentünk a Leövey Klára Gimnázium
bemutatójára. Számunkra ez azért volt izgalmas, mert a
hatodikosok még nem tanulják e tantárgyakat. Szaktanáraink
érdeklődésünk felkeltésére szervezték a foglalkozást.
Felváltva került sorra a két osztály a bemutatókon. A fizikát
Barabás Péter, a gimnázium fizika tanára tartotta, akinek a
mi tanárunk, Magdi néni is segített.
A kémiát Szabolcs bácsi tartotta egyedül. Szó szerint
bevezetett minket a kémia rejtelmeibe.
A fizika blokknál mágneseket és energiaforrásokat
vizsgáltunk. A kémiánál pedig kálium nitrát oldatból, azaz a
KNO3-ból Szabolcs bácsi megmutatta, hogyan készítsünk
lőport. Na persze a megfelelő mennyiségek megadása
nélkül.
A résztvevőknek nagyon tetszettek a bemutatók.
Izgalommal várjuk a következőt….
Írta: Csordás Patrik 6.a

Novemberben a suligazda a friss felső
tagozatos 5.a osztály. Egy társasjátékos
délutánt találtunk ki programul. Szép
plakátok hívogatták az érdeklődőket a
november tizenötödikei eseményre.
Sokan jöttek játszani, 29 vendégünk
volt. A legtö ször yerőket
emléklappal jutalmaztuk! Mindenki jól
érezte magát, kellemes délutánt
töltöttünk együtt!!!

