Új MEGYEREKEK
SULIÚJSÁG
A nógrádmegyeri Mikszáth Kálmán Általános
Iskola és Óvoda kiadványa
2006. január, 1. évfolyam 1. szám
Kedves Diákok, Tanárok és Olvasók!
Fogadjátok és olvassátok szeretettel az újrainduló suliújságunk első számát, amelybe Ti is
írhattok - sőt a Szerkesztőségünk el is várja! Ha van valami jó ötletetek, írásotok, örülnénk,
ha eljuttatnátok hozzánk, amelyeket szívesen meg is jelentetnénk következő
számainkban. Előre is köszönjük:
A Szerkesztőség
FELHÍVÁS!
Új nevet keresünk az újságunknak. Ötleteket várunk, az osztályfőnököknek adjátok le!

Kérdezz! Felelek
– Cseh Barbara tanárnővel
- Mikor született?
- 1983. február 3-án.
- Mikor van a névnapja?
- December 4-én.
- Mi a csillagjegye?
- Vízöntő.
- Mi a kedvenc étele?
- A spenót.
- Mi a hobbija?
- Az olvasás.
- Mi a kedvenc színe?
- A kék.
- Melyik a kedvenc országa?
- Magyarország.
- Mi a kedvenc könyve?
- Légy jó mindhalálig.

Aki nem tudná:
Cseh Barbara tanár néni a
Diákönkormányzat segítő tanára.
Hozzá fordulhattok ügyes-bajos dolgaitokkal,
kéréseitekkel.
Például a közeledő farsangot hogyan
szeretnétek „megünnepelni”? Van-e valami új
ötletetek?
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ESEMÉNYNAPTÁR
Augusztus 29.:
Október 6.:
Október 7.:
Október 9.:

Október 12.:
Október 14.:
Október 21.:
November 18.:
November 19.:
December 2-6.:
December 5.:
December 9.:

Elkezdtük a tanévet.
Megemlékeztünk az „Aradi Vértanukról”.
Őszi túráztunk (ezalatt az elsősök vigyáztak az iskolára, hogy el ne
lopják!), este pedig DISCO-ban táncoltunk.
Iskolánk tanárai és diákjai részt vettek a falubéli szüreti felvonuláson
és hagyományőrző találkozón.

Megemlékeztünk iskolánk névadójáról (Kálmán nap).
Az elsősök mostantól kezdve igazi „Mikszáthosok” lettek.
Nagyon szépen énekeltek!
A 3-4. osztály néptáncosai felléptek az Idősek Napján a Művelődési
Házban. Nem kevés sikerrel!
Ünnepi megemlékezés október 23-a tiszteletére.
A Hibó Tamás Művészeti Iskola nagysikerű hangversenye, amelyen
minden szintis növendék fellépett.
A 3-4. osztályosok ismét nagy sikerrel adták elő vásári népi játékukat
a Karitasz jótékonysági bálján.
Minden osztályba ellátogatott a Mikulás. A kicsiket a csomag és a
virgács érdekelte, a nagyokat inkább a szórakozás.
Mikulásváró műsorral kedveskedtünk az óvodásoknak.
A pásztói Mikszáth Gimnáziumban tartották a Mikszáthos Iskolák I.
Országos Találkozóját, melyen iskolánkat a 4. osztályos Rácz
Szimonetta, Mártonka Eszter és Szomora Diána képviselte
prózamondással és népdalénekléssel. A színvonalas program,
reméljük, két év múlva a mi iskolánkban kerül megrendezésre.
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December 20.:
December 21.:

Az alsó tagozatosok sportdélutánt tartottak a tornateremben, ahol
sorversenyeken küzdöttek egymással az osztályok. A győzelmet a
Skorpió, illetve a Csúcsformában csapat szerezte meg.
Közös énekléssel, az első osztályosok karácsonyi műsorával, illetve a
tanári énekkar dalával kezdtük azt a jól sikerült napot.
A délelőtt folyamán a kicsik játszottak, a felsős osztályok pedig
összemérték „tudásukat” (Bár a legyek és pókok összeszedéséhez
inkább „gyomor” kellett!) A vetélkedőt a 8. osztály nyerte.
Délben végre sor került a hetek óta zajló FLÚGOS FUTAM döntő
összecsapására is. Egyéniben Rácz Dezső, csapatban a Veszett
Kutyák tagjai akaszthatták nyakukba az aranyat.
A nap fénypontja a tanár-diák focimeccs volt, amely végeredményét
ugyan senki sem tudta megmondani, de abban mindenki biztos volt,
hogy a tanárok nyertek. Szép volt fiúk!

November végén a nyolcadikosok több középiskolát is meglátogattak. Reméljük, sikerült jó
döntést hozniuk, és szeretni fogják majd leendő iskolájukat. A felvételizőknek sok
szerencsét kívánunk!
Novemberben zajlottak a házi versenyek is. Megyei döntőbe KRESZ-ből, matematikából
és magyar nyelvből jutottak tovább tanulóink. Nektek is sok sikert kívánunk!
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HUMORZSÁK

ARANYKÖPÉSEK
A TANÓRÁKON

Szeptemberben az első nagy feleltelés
következik. Senki nem akar első lenni, a
tanár végül felajánlja:
- Aki elsőnek jelentkezik, egy jeggyel jobb
osztályzatot kap.
- Akkor tessék nekem beírni egy kettest –
áll fel gyorsan Sanyi.

2. osztályban hangzott el:
„Ugye, tanár néni, a medvét a
medvesajthoz le kell lőni? ”

***

***

Pistike a suliba 8 helyett 9-re ér be és a
tanító így fogadja:
- Pistike! Mit jelentsen ez? Ezen a héten
már 5-ször késtél!
- Azt, hogy ma péntek van!
Jó válasz!

- Alkoss mondatot a „cica” szóval!
- A cica macskára vadászik.

SLÁGERLISTA

REJTVÉNY
1-4. osztály:

1. The Pussycat Dolls: Don’t cha

4. Sean Paul: We be burning

Kázmérnak van egy jó módszere, amellyel
szappant takarít meg. Három maradék
szappanból egy újat tud készíteni
Hány újat képes készíteni összesen kilenc új
szappan maradékából?

5. The Black Eyed Peas: My humps

5-8. osztály:

6. Green Day: Wake me up

Mely versekből valók az idézetek?
1.) ér, lován, hadd, léptet, tartomány,
király
2.) kedvvel, védő, küzd, áldd, magyart, jó

2. Rihanna: Pon de replay
3. The Black Eyed Peas: Don’t lie

7. Shakira: La Tortura
8. Gwen Stefani: Cool
9. Bon Jovi: Have a nice day

Megfejtéseiteket 2006. január 27-ig
dobhatjátok be a felső aulában
elhelyezett gyűjtőládába. A neveteket és
osztályotokat ne felejtsétek el felírni!
A helyes megfejtők között ajándékokat
sorsolunk ki. Sok sikert!

10. Akon: Belly Dancer
(Készítette a 8. osztály)
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