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A Rákóczi Szövetségnek köszönhetően azok a diákok,
akik tagjai a Szövetségnek részt vehettek egy történelmi
megemlékezésen, Budapesten. Ez volt a minden évben
hagyományosan megrendezett Kárpát-medencei ifjúsági
találkozó és a Gloria Victis rendezvénysorozat, 1956
emlékére. Október 22-én, reggel 7,30-kor indultunk
busszal Budapestre. Ekkor még mindenki fáradt volt és a
hosszú menetelés gondolatát emésztette. Mikor odaértünk
elmentünk Műszaki Egyetemre bejelentkezni, majd egy kis időnk volt körülnézni a
környéken. Ezután már éhségtől kopogó szemekkel rohamoztuk meg az éttermet, ahol finom
ebédet kaptunk. Ebéd után elsétáltunk a Gellért hegyhez, ahol megnéztük a Szikla kápolnát,
és akinek még volt energiája fel is sétált. Visszatérve a Műszaki Egyetem aulájában ünnepi
megemlékezésen vettünk részt, amelyen beszédet mondott Sólyom László köztársasági elnök
is. Ezután zászlókkal a kezünkben elindultunk a körmenetre, mely a városon keresztül a Bem
szoborhoz vezetett. A hangulat már ekkor nagyon jó volt, bár én személy szerint hiányoltam
az éneklést. A hangulat akkor hágott a tetőfokára, amikor fáklyákat kaptunk. Mikor elindult a
fáklyás menet csodálatos látvány tárult elénk. Maga a város is gyönyörű volt, de talán még
ilyen gyönyörűnek nem is láttam. A „kis séta” végére már mindenki el volt fáradva és éhes
volt, úgyhogy már alig vártuk, hogy induljunk vissza. Ezért egy buszt le is foglaltunk. Mivel
felszállni még nem lehetett, ezért elbarikádoztuk egy „élő sorfallal” a busz ajtaját. Hazafelé
integettünk az első McDonaldsnak, de a másodikban már enni is megálltunk és teli pocakkal
már a hangulat is jobb volt.
Úgy gondolom mindenki nevében
mondhatom, hogy ez egy nagyon jó
kirándulás volt, nagyon jól éreztük
magunkat és alig várjuk a folytatást.
Bodnár Erika, III.B
Köszönet az iskolánk igazgatónőjének
és a Rákóczi Szövetségnek ezért az
élményért.

Iskolánk a 4. Iskola és pályaválasztási börzén
A Munkaügyi Hivatal idén is megrendezte
az immár hagyományos börzét. Jelen
voltak a gimnáziumok, szakközépiskolák.
Az
alapiskolák
végzős
diákjai
csoportokban haladtak és minden egyes
középiskola asztalánál meghallgatták az
iskola kínálatát a 2010/2011-es tanévre. A
mi iskolánk is jelen volt a rendezvényen.
Sok volt az érdeklődő szakjaink,
szakmáink iránt. Bízunk benne, hogy a
beiratkozásnál is találkozunk velük.
Klőr Levente

Lassan itt a március és kezdődnek az izgalmak
a végzős diákok körében. Még van pár hét
bepótolni a lemaradásokat! Idén 172 diák
érettségizik iskolánkban.
Írásbeli érettségik időpontjai a 2009/2010-es
tanévben
Március 16 - Szlovák nyelv és szlovák
irodalom
Március 17 - Angol nyelv, német nyelv
Március 19 - Magyar nyelv és irodalom
Írásbeli érettséginek két része van:
teszt és fogalmazás
Szlovák nyelvből és magyar nyelvből a teszt
megoldására 90 perc, a fogalmazásra pedig
150 perc áll rendelkezésre.
Angol és német nyelvből a teszt megoldására B1 szinten 100 perc, B2 szinten 120 perc áll
rendelkezésre, míg a fogalmazást 60 perc alatt kell megírni.

Eredményes felkészülést kívánunk!
DÍJKIOSZTÓ
Nagy Bianka, IV.D osztályos, divattervező diákunk,
Nagyszombatban vette át a díjat, amelyet egy
környezetvédelemmel kapcsolatos rajzpályázaton
nyert.

Gratulálunk!

Minden kedves diákunknak, családjaiknak és kedves olvasóinknak áldott,
békés, szeretetteljes Karácsonyt és eredményekben, örömökben gazdag boldog
Újévet kívánunk!
Az iskola vezetősége és a szerkesztőség

ÚJDONSÁG!
A MOODLE ikonra kattintva a kezdőlapon és regisztrálva, hozzáférhettek
segédanyagokhoz, a különböző tantárgyakhoz. Jelenleg az angol kurzusban
sok érettségire használható segédanyagot találtok. Letölthető!

Várjuk észrevételeiteket, írásaitokat,
véleményeteket a klorlevente@sosds.sk
címre.

• November 20-án a IV.G osztály szalagavatói ünnepségére kerül sor a
kisudvarnoki kultúrházban.

• November 27-én a IV.D osztály Nyárasdon és a IV.F osztály Kisudvarnokon
ünnepli szalagavatóját.

• December 4-én a IV. C osztály Dunaszerdahelyen és a IV.E osztály Kürtön
ünnepli szalagavatóját.

• December első hetében az OXFORD kiadó karácsonyi könyvvására lesz
iskolánkban, ahol angol, német és más könyvek közül lehet válogatni. Mindenkit
szeretettel várunk a főépületbe.

• Decemberben, iskolánkban újra megszervezzük a hagyományos és nagy sikernek
örvendő karácsonyi műsort. Ünnepeljünk együtt!

• December 23.-tól karácsonyi szünet, a tanítás január 11-én folytatódik.
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