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Nyitott nap
iskolánkban
December 20-án iskolánkban nyitott napot
szerveztünk, amelyen szép számban vettek részt az
iskolánk iránt érdeklődő végzős, kilencedik
osztályos diákok. Az érdeklődők interaktív órákba
kapcsolódhattak be, megtekintették iskolánkat és
információkat kaphattak a különböző szakokról,
szakmákról, iskolánk nyújtotta lehetőségekről. Ezen
a napon sakkverseny is volt iskolánkban.

Együtt ünnepelt az iskola
Karácsony előtt
Immáron hetedik esztendeje diákjaink műsorral
kedveskedtek társaiknak és tanáraiknak. Zene,
táncprodukciók, divatbemutató, szavalatok, vidám
jelenetek, vendégszereplők és igazi karácsonyi
hangulat jellemezte a közös együttlétet.

Expert Geniality Show
Iskolánk ötödik esztendeje bekapcsolódik az országos ismeretfelmérő versenybe. A jelentkezők 5
kategóriából kötelezően két kategóriát választanak és 60 perc alatt kategóriánként 35
tesztkérdésre válaszolnak. Idén a versenykategóriák a következők voltak: angol nyelv,
informatika, történelem, asztronómia és természetismeret. 475 alap- és középiskola diákja
mérte össze tudását országos szinten. 9861 diák
vetélkedett. A mi iskolánkból több mint 70 diák
jelentkezett és az eredmények magukért beszélnek.
Országos helyezéseink:
Angol nyelv:
Czanik Anita IV.E- 6. hely
Paluch Dominika IV.E –14.hely
Kovács Zoltán I.A –41. hely
Václáv Enikő I.F –52.hely
Sánka Gábor III.C –64.hely
Gál János III.D –77.hely

Varga Dávid II.C –87. hely
Kardos László III.C –93.hely
Gódány Anita I.F- 98. Hely
Informatika
Csicsay Imre IV.C –informatika 77.hely
Gašparek Krisztián II.D – informatika 86.hely
Asztronómia:
Václáv Enikő I.F –23.hely
Kovács Tamás II.C- 62.hely
Gódány Anita I.F- 73. Hely

Gratulálunk a szép eredményekhez és jövőre újra versenybe lendülünk!

Érettségiző diákjaink figyelmébe
Az érettségi írásbeli vizsgák időpontjai a 2011-12-es tanévben:
Szlovák nyelv és szlovák irodalom
Angol nyelv/Német nyelv
Matematika
Magyar nyelv és irodalom

2012. március 13.
2012. március 14.
2012. március 15.
2012. március 16.

A tesztek típusai és időtartama:
Angol nyelv - Német nyelv B2 szint
extern írásbeli – 120 perc – 46 tesztfeladat (több lehetőség közül kell kiválasztani egy jót),
34 tesztfeladat rövid válasszal
intern írásbeli – 60 perc – 1 adott téma kidolgozása
Angol nyelv - Német nyelv B1 szint
extern írásbeli – 100 perc – 36 tesztfeladat ( több lehetőség
közül kell kiválasztani egy jót),
24 tesztfeladat rövid válasszal
intern írásbeli – 60 perc – 1 adott téma kidolgozása
Matematika
A teszt időtartama: 120 perc
Feladatok: 20 feladat rövid válasszal (csak végeredmény), 10
tesztfeladat
Szlovák nyelv és szlovák irodalom - Magyar nyelv és irodalom
Extern írásbeli – 90 perc – 40 tesztfeladat (több lehetőség közül kell kiválasztani egy jót),
24 tesztfeladat rövid válasszal
Intern írásbeli – 150 perc – 4 központilag meghatározott téma közül kell választani egyet

Mindenkinek sok sikert kívánunk!

Csallóköz pompázó színekben
Divattervező szakon tanuló diákjaink részt vettek a címben említett
rajzversenyen.Csiba Tímea és Mayer Tünde rajzait értékelték, Takács
Barbara, Restár Annamária, Egri Bianka és Václáv Enikő rajzait pedig
kiállították. Gratulálunk!

Trying to forget someone you love is like trying to
remember someone you never met.
Relationships are like glass: sometimes it's better
to leave them broken than try to hurt yourself
putting it back together
Do you ever wonder
if we make the moments in our life or if the
moments make our life?
God made men first - because he had to do a
rough draft before the masterpiece!
We were given 2 hands to hold. 2 legs to walk. 2
eyes to see & 2 ears to listen. But why only 1
heart? Because the other 1 was given to someone else - we just have to find it.

Kedves Diákok!
Egy játékra hívunk meg Titeket. A Kristály minden egyes számában egy kérdést
teszünk fel nektek. A helyes választ mailben küldhetitek el a
klorlevente@sosds.sk címre. Kérjük, a válasz mellett tüntessétek fel
neveteket és az osztályotokat. A helyes választ beküldők közül sorsolással egy
valaki ajándékban részesül.

Kérdésünk: Tippeld meg vagy nyomozd ki hány diáktársad van a
mi iskolánkban a 2011/2012-es tanévben?
Beküldési határidő: február 15.
Látogass el iskolánk weboldalára:

www.sosds.sk

Nevessünk egy kicsit
Megállítja a rendőr az autóst.
- Meg kell önt büntetnem, mert ez egyirányú utca.
- Rendben van, kifizetem a büntetést, aztán megfordulok.
- Itt nem lehet megfordulni.
- Akkor tolatok majd.
- Tolatni sem szabad.
- Akkor itt hagyom a kocsit.
- Csakhogy itt tilos a parkolás.
- Rendben van, akkor beszéljük meg, mennyit ad a kocsimért...
*******
Az öreg székelynek 100 litert tejelő Riska tehene van, csodájára is jár az
ország-világ. Kimegy a bácsihoz a riporter is érdeklődni:
- Bácsika! Hogy lehetséges, hogy az ön tehene ennyi sok tejet ad?
- Áááá, semmiség az egész, minden a kedvességen múlik.
- Minden reggel kimegyek az istállóba és megkérdem a Riskát, hogy "Mi lesz ma vacsorára? Tej vagy
marhasült?"

Diákjaink bekapcsolódtak az Európa kútja környezetvédelmi projektbe
Iskolai német nyelvi versenyt szerveztek a német szakos tanárok, iskolánk a járási
olimpiász versenyen Szemes Nikoletta, I.E osztályos diákunk képviselte. Harmadik
helyezést ért el.
Buday Dániel, III.D osztályos diákunk harmadik helyezést ért el az angol
olimpiászverseny járási fordulóján.
Január 25-én Improve Your English iskolai angol nyelvi verseny zajlik iskolánkban.
Január 26-án – Korai szexualitás – előadás a kultúrházban az I., II., III. évfolyam
diákjai részvételével.
Január 27-én félévi konferencia lesz.
Január 31-én bizonyítványosztás a tanítási nap utolsó óráján
Február 3-án félévi szünet
Februárban Arany János halálának 120. évfordulója alkalmából iskolai magyar nyelv és
irodalom verseny kerül megrendezésre
Februárban kerül megszervezésre a hagyományos iskolai sakkverseny
Február 20-24. tavaszi szünet
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