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Szeretettel köszöntöm az új bajtársainkat, az elsıs diákokat. Immár lassan három éve
mőködik iskolánkban a diáktanács. Ez alkalomból fordulunk hozzátok, és kérünk, hogy
észrevételeitekkel, javaslataitokkal, véleményetekkel segítsétek a diáktanács munkáját.
Bizalommal forduljatok a diáktanácshoz, hiszen a mi jelszavunk: „Ha tudunk,
segítünk!”.
Engem, a diáktanács elnökét, megtaláltok a fıépületben, Szabó Gyula 21 alatt. A
diáktanács koordinátora Kamocsai Mária tanárnı, aki, mint tudjátok „diákpárti”. Az
iskolai faliújság mellé kihelyeztünk egy dobozt, melybe elhelyezhetitek észrevételeiteket,
véleményeiteket és javaslataitokat. Várjuk ezeket, és elıre köszönjük!
Borsányi László, 4.D

Még hogy ki iskolánk legszimpatikusabb tanára, tanárnıje? Hát ez egy nem normális
kérdés! Miért?
Lehet, hogy ilyen nincs is? Az is lehet, hogy csak ilyen van s nehéz a választás?
A Kristály lap meghirdette ezt a versenyt a negyedikes diákok körében. A versenyben a
4.C, 4.D, 4.E, 4.F, 4.G osztályok vettek részt mőszaki informatika és kereskedelem és
vállalkozás szakról. A szavazás hagyományos, titkos módszerrel történt. Mindenki egy
kis lapra felírta, hogy ki számára a legkedvencebb és legjobb tanár, tanárnı a négy év
során. A szavazatok megszámlálása után, az eredmény megszületett.
Még mielıtt kihirdetném, szeretném leszögezni, hogy minden tanár és tanárnı kapott
szavazatokat, akik az adott osztályokban tanítottak, tanítanak.
Kívánunk az összes tanárnak és tanárnınek további jó munkát és kötélidegeket a
gyerekekhez.Tehát a negyedikesek szemében a legjobb és legkedvencebb

tanárok:
1. Klır Levente
2. Pongrácz Anikó
3. Csánó Matild

Hírek a suli világából
1. A nyár folyamán, a World Sports Fesztiválon, Ausztiában, Szlovákiát CSÁNÓ
GYÖRGY, 2.D osztályos diákunk képviselte asztali tenisz sportágban. 2 helyezést ért el,
ezüstérmesen állt a dobogóra és 2010-ben is ott lesz ezen a világversenyen.
2. Szeptember 2-án iskolánk igazgatónıje a tanévnyitón üdvözölte az elsıs diákokat,
akik a mi iskolánkat választották.
3. Szeptemberben a kereskedelem és vállalkozás szakon tanuló negyedikes diákok 3
hetes gyakorlaton vettek részt.
4. Szeptember 30-ig negyedikes diákjaink leadták az érettségire a jelentkezési íveiket.
5. Szeptember 11-én iskolánk nagyszabású rendezvénnyel köszöntötte az alapiskolák
jelenlegi kilencedikes diákjait a Mővelıdési Központ mozi termében. a rendezvényen
iskolánk mutatkozott be, szakjainkat, szakmáinkat ismertettük volt, sikeres diákjaink
által. A rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Bohunyicky Mária mérnökasszony, az
Európai Szociális Alap munkatársa. A hangulatot Sidó Attila, 3.C osztályos diákunk
zenéje, valamint a divattervezı lányok divatbemutatója emelte. A hangosítást Németh
Sándor 3.D osztályos diákunk biztosította. Köszönet mindenkinek!
A telt ház azt bizonyította ez alkalommal is, hogy nagy az érdeklıdés az iskolánk iránt.
6. Autószerelı diákjaink részt vettek a Nyitrán idén is hagyományosan megrendezett
autó kiállításon.

Iskolánk 24 diákja, akik informatika
szakon tanulnak a 3.C és a 3.D
osztályban,
szeptember
24-én,
ünnepélyes keretek között vehette át
az ECDL bizonyítványt.
Az ünnepélyes átadáson jelen volt
Molnár Ilona, iskolánk igazgatónıje,
Klır Henrietta, informatika szakos
tanárnı, aki a diákokat felkészítette,
valamint
a
két
osztály
osztályfınöknıje, Csibrey Erika és
Csánó Matild tanárnık.
Az
igazgatónı
beszédében
hangsúlyozta, hogy amióta diákjaink
vizsgáznak
az
akkreditált
vizsgaközpontunkban, több mint 1000 diákunk jutott ECDL bizonyítványhoz. Továbbá
kiemelte, hogy elengedhetetlenül fontosak a mai világban, a munkaszerzéshez és az
érvényesüléshez az informatikai ismeretek és az idegen nyelvek, valamint az államnyelv
ismerete.
Köszönet mindenkinek, a felkészítı tanárnınek, a vizsgáztatóknak és az iskolának e
fantasztikus lehetıségért.
Gratulálunk a bizonyítványt szerzett diákoknak és kívánjuk, hogy a tudást, amit
megszereztek, tudják érvényesíteni.
Klır Levente

Hogy hívják a kövér indiánt?
Gömbvillám.
***
Melyik állaté a legjobb kedv?
A juhé!
***
Ádám kérdi a Jóistent a Paradicsomban:
-Mondjad, Uram, miért teremtetted
szebbnek Évát, mint engem teremtettél?
-Hogy tetsszen neked, Ádám.
-És
miért
teremtetted
szeretetreméltóbbnak ıt, mint engem?
-Hogy legyen kit szeretned, Ádám.
-De miért nem alkottad ıt okosabbnak,
mint engem formáltál, Uram?
-Hogy téged válasszon, Ádám.

***
Miért nem futnak a csigák?
Mert lobogna a szemük.
***
Mért szenvedés a szerelem?
-Reggel nem tudok reggelizni, mert rád
gondolok…
-Délben nem tudok ebédelni, mert rád
gondolok…
-Este nem tudok vacsorázni, mert rád
gondolok…
-Éjjel nem tudok aludni…mert gyötör az
éhség.
**********

Új mértékegységek
LAZSA- a lógás mértékegysége, 1 lazsa az az erı, amely a 70 kg tömegő diákot 1 nap alatt 8
órás tétlenségre készteti a munkakedv dermedési hımérsékletén.
STRESSZ- az iskolai légkör mértékegysége, 1 stressz a tanár és a diák közti ellenállás, ahol
a köztük lévı feszültség 1 volt, de több lesz. A légkör szellıztetéssel nem javítható.
HAHAHA- a jókedv mértékegysége, 1 hahaha a vihornya 777 atomsugárzása, amely 6 cm
szájfeszületet 45 foknyi felfelé görbülésre késztet.

Buli a suli?
Jelszavunk:
Érezd jól magad! Az iskolában!
Könnyő mondani, mikor a tanárok megkeserítik az életed, a suli messze van, az
osztálytársaiddal nem jössz ki. Min nem változtathatsz?
1. a tanáraidon nem valószínő, de okos érvekkel próbálhatod ıket meggyızni.
2. Sulid épületét nem tudod áthelyezni tengerparti napsütéses környezetbe.
Amin változtathatsz:
1. Iskola-diákközösség-jó megértéssel, okos érvekkel
2. Az iskola, osztály belsı képe-ötleteiddel, képekkel, virágokkal, faliújsággal…
A felboríthatatlan sorrend törvénye:
A felnıttek szerint: a tanulás mindenekelıtt
A diák szerint: minden a tanulás elıtt

Kelepelı, 1995.december-iskolalapunk

Nemsokára szlovák és angol nyelven is!

ÚJDONSÁG!
A MOODLE ikonra kattintva a kezdılapon és regisztrálva, hozzáférhettek
segédanyagokhoz, a különbözı tantárgyakhoz. Jelenleg az angol kurzusban
sok érettségire használható segédanyagot találtok. Letölthetı! Ha nem
mőködik, keresd Klır tanárurat.

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

• Október 22-én a Rákóczi Szövetség helyi szervezetünk néhány tagja részt vesz az
1956-os emlékünnepségeken, Budapesten

• Október 23-án, rendhagyó történelemóra keretében bemutatásra kerül a Hóhér,
vigyázz! címő film Wittner Máriáról és az 1956-os eseményekrıl. Szervezi: Klır
Levente tanár úr

• Október 29-30 ıszi szünet, a tanítás november 2-án folytatódik.
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