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A szeretet ünnepén...Karácsonyváró ünnepi
műsorunk
Iskolánk immár harmadik éve együtt ünnepel Karácsony előtt. Idén, az eddigi évek
legsikeresebb műsorát tekinthették meg diákok és tanárok egyaránt. Zsúfolásig megtelt a
városi művelődési központ mozi terme. Köszönet a fellépő diákoknak, azért hogy elvállalták a
felkérésemet és közösen ezt a szép ajándékkosarat tehettük le iskolánk karácsonyfája alá.
Köszönet Gyurkovics Alexandrának, Kiss Helgának, Lacza Marcellnek, a Rendszerhiba
együttesnek, akik önálló koncertjeikkel színezték műsorunkat. Köszönet Németh Sándor
diákunknak, aki immáron három esztendeje biztosítja koncertjeink kiváló hangosítását.

Diákjaink a VI. Járási drogmegelőző konferencián
A rendőrség beszámolt a dunaszerdahelyi járásban
leleplezett esetekről és statisztikai adatokat
ismertetett, melyek meghökkentőek. Egész
Szlovákiában 2010-ben a drogos bünőzők száma: 958 –
14 év alatti és 3696 – 14-18 év között.
Az első számú drog országunkban az ALKOHOL.
A második előadás az iskolai zaklatás és megelőzése
volt. A SIKANÉRIA - gyermekkori agresszió, zaklatás,
zsarolás-fizikai, szellemi zsarolás.
A gyerekeknek jogai vannak – BIZTONSÁG az iskolában.
A harmadik előadás a GYEREKEK és a MODERN KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK.
A mobil, a számítógép, az internet és TV veszélyei.
A modern kor szenvedélyei: JÁTÉKSZENVEDÉLY, INTERNET és MOBILFÜGGŐSÉG!
„ Ma már el sem tudnám képzelni az életem mobiltelefon nélkül. Sok szülőnek fogalma sincs
arról, hogy a gyerek mit csinál az interneten, kivel irogat vagy mit néz. Aztán csodálkoznak,
hogy a gyerekűk agresszív, nem tanul, mert azért köztudott, hogy a diákok többsége nem
tanulásra használja az internetet, hanem szórakozásra. Sok érdekes dolgot tudtunk meg a
konferencián, jó ötletnek tartom, hogy diákokat is visz a tanár úr, sőt a jövőben bárcsak több
diák részt vehetne ilyen konferenciákon!”
– Paluch Dominika-3.E

Rákóczi Szövetség helyi
szervezetének programjai


A Rákóczi Szövetség elnöke, Halcz József úr,
volt iskolánk vendége. Találkozott elsős
diákjainkkal, akikkel a Szövetség céljairól
beszélgetett.



Diákjaink, Méhes Adrián és Sidó Attila
segédkeztek a Művelődési Központban, ahol
idén is átadták az alapiskolás diákoknak járó
ösztöndíjakat. Az ünnepségen részt vett Szili Katalin is.

Más rendezvényeink


Író-olvasó találkozó
Gál Sándor-író, költő, publicista,
dráma és esszéíró diákjaink
körében



Kozmetikai bemutató, arcmasszázs,
csoki pakolás
elmélet és gyakorlat



Negyedikes diákjaink szalagavatói
lezajlottak





Nagy volt

az érdeklödés iskolánk iránt az V. Iskola és
Pályaválasztási Börzén
Lezajlott az Expert verseny, melyen 86 diák
vett részt
Megnyílt a harmadikos kereskedelem és
vállalkozás szakon tanuló diákok által
működtetett diákbüfé

Érettségizők figyelmébe!!!
Közelednek az írásbeli érettségik időpontjai.

Március 15-én szlovák nyelv és szlovák
irodalom




Március 16-án angol nyelv és német nyelv
Március 17-én matematika
Március 18-án magyar nyelv és irodalom

Mindenkinek jó felkészülést kívánunk!
Előző évek fogalmazástémái angol és német nyelvből
1 .Write a letter to your friend abroad telling him/her what you most
like and dislike about being a student. Name two things you
like and two things you dislike and give reasons.
2. Write an informal letter to your English penfriend in which you describe a place in
Slovakia that you like.
3. Write a letter (160 – 180 words) to a British friend describing the birthday party you are
going to organise for your sister.
********************

1.Unsere gemeinsamen Sommerferien (Brief)
2.Meine Schulzeit (Aufsatz)
Sie stehen kurz vor dem Abitur. Rekapitulieren Sie Ihre Schulzeit. Gehen Sie dabei auf folgende
Punkte ein....
3. Umwelt und unsere Zukunft
4. Geburtstagsfeier (Brief)
Vorige Woche haben Sie Ihren Geburtstag gefeiert. Ihr Freund/Ihre Freundin konnte nicht kommen.
Schreiben Sie ihm/ihr einen Brief (160 – 180 Wörter), in dem Sie auf folgende Punkte eingehen...

****************
Szeretnél hasznos segédanyagokat letölteni
tanulmányaidhoz?
Akkor regisztrálj a MOODLE programba és minden
anyaghoz hozzáférhetsz!
****************
Nevessünk egy kicsit!
1. A nő olyan, mint a versfordítás: ha szép, nem hű, ha hű, nem szép.
2. Bennem és a férjemben csak egy dolog a közös: egy napon
házasodtunk.
3. A fogaid olyan szépek, mint a csillagok. Kicsik, sárgák és távol állnak
egymástól.
4. Valahányszor le akarsz valamit kopogni, rájössz, hogy a világ alumíniumból és PVC-ből
áll.
5. Rendeltem egy új Porsche-t és nagy örömömben írtam Facebook-ra egy üzenetet: "Alig
várom az új 911-et!"
Másnapra 4000 muszlim lájkolta.
6. A lét határozza meg a tudatot. Ha megisszuk a lét, a tudat elszáll...
7. Az életem egy nyitott könyv. Sajnos azonban gyakran a rossz oldalon.

Békés, egészségben,
eredményekben és sikerekben
gazdag, boldog Újévet kívánunk
minden kedves olvasónknak!








Januárban lesz a félévi értékelő konferencia
Január 12-én kerülnek nyilvánosságra az Expert verseny eredményei a
www.sutazexpert.sk oldalon
Január 31-én félévi szünet lesz
Február 1-én, kedden kezdődik a második félév
Február 21-25 között lesz a tavaszi szünet
Februárban lesz a hagyományos fodrászbemutató



Februárban lesz a hagyományos „Improve Your English” iskolai angol nyelvi
verseny
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