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Iskolaújság az ELMŰ-ÉMÁSZ Energia Suli iskolaprogram támogatásával

Gyógytesi az
iskolában (2. oldal)

Gabi néni, a szorobán
rajongója (6. oldal)

A zenei hét
eseményei (8. oldal)

A díjátadó után.
Ebben az évben
iskolánk
diákönkormányzata
kapta Szolnok Város
Ifjúsági Díját!

Kis Herceg
A Fiumei  diákújságja



Az aula egyik sarkában van a gyógytesi terem. Sok iskolatársunk jár ide 2 - 8.
osztályosig. Van, aki már 7 éve, van, aki csak az idei tanévben. Van, aki nem jár, de
szeretne, és van olyan is, akinek járnia kell, de nem szeretne. Az ajtón a feliratot már
az elsősök is elszótagolják: gyógy-test-ne-ve-lés. És jönnek a kérdések: ”Mi van itt?”
„Mit csinálnak?” Miért járnak ide?” Bemehetek?”Ahhoz, hogy megérthessük az itt
folyó munkát, megkérdeztünk néhány dolgot Szilvi nénitől.
     - Kik járnak gyógytesire és miért? Gyógytestnevelésre az iskolaorvos, illetve az
ortopéd szakorvos utalhatja azokat a tanulókat, akiknél a vizsgálat vagy szűrés
alkalmával olyan belgyógyászati vagy mozgásszervi eltérést talál, mely szükségessé
teszi a speciális foglalkozást, tornát. A legtöbb tanulónak tartáshibája (hanyag tartás,
domború hát, nyerges hát) vagy gerincferdülése van. Vannak, akik túlsúly vagy lúdtalp
miatt járnak ide. Nagyon fontos feladat azt elérni, hogy a már meglévő állapot ne
romoljon tovább, javulást érjünk el, de sok esetben teljes gyógyulás is lehetséges.

 

     - Milyen gyakorlatokat végeznek az órákon? -A legtöbb hasonlít azokhoz a
gyakorlatokhoz, melyeket testnevelés órákon is végeztek. Leginkább gimnasztikai,
nyújtó-lazító, erősítő valamint légző gyakorlatokat végeznek a gyerekek.
     - Vannak speciális eszközeik is?- Az általunk használt eszközök is ismerősek
lehetnek mindenki számára. Szőnyegen, padon és bordásfalon szinte minden órán
dolgozunk. A könnyű labda, a tornabot, a kézi súlyzó is előkerül időnként. Nagyon
kedvelt a gimnasztikai labda, melyen a fiúk is szívesen végzik a gyakorlatokat. Van
néhány kondi gépünk is, legtöbbször a szobabiciklit használjuk.
     - Játékra is van lehetőség?  - Természetesen az órák végén itt is szoktunk játszani,
például dobóversenyt, fogót, kiütőt vagy zsinórlabdát.    

                                                                        Bede Gréta és Horváth Regina 5.a 

Aki otthon
van a
táncházban
A zenei hét egyik programja az
alsósoknak rendezett táncház
volt. A meghívott néptáncosok
gyönyörű népviseletben
tanították a többieket az
alaplépésekre. A 4.a-s Pap
Bettina már negyedik éve
táncol a Tallinnka
néptáncegyüttesben. A
Napsugár Gyermekházban
ismerkedett meg a néptánccal.
Heti 2-3 alkalommal próbálnak
a Kodály Zoltán Általános
Iskolában.
- Fellépéseitek is vannak? –
kérdeztem. - Igen. Hamarosan
az Országos Néptánc
Fesztiválra megyünk
Budapestre. Bodrogközi és
mezőföldi táncot adunk elő –
mondta Betti. Elmondta még,
hogy tánctanára Benkéné
Spech Julianna, de a
gyakorlásban gyakran Nagy
István Péter tanár bácsi is segít
a csoportnak. Betti énekelni is
szeret. A zenei héten egy
bodrogközi népdalcsokrot
énekelt az alsó tagozatosok
előtt.
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GYÓGYTESI AZ ISKOLÁBAN



Ebben a tanévben hatvanéves a Napsugár Gyermekház. Az évfordulóra iskolák közötti versenyt
hirdettek meg, amelyre a 3.b-sek négy háromfős csapattal jelentkeztek. A háromfordulós vetélkedő
nagy élmény volt a résztvevőknek.

A 3.b-sek sikerei
       A tizenkét harmadikos gyerek
Némethné Tarczali Nóra tanító nénivel
együtt vendégünk volt az újságíró
szakkörön. Megcsodáltuk a
makettjeiket, amelyeket a verseny
harmadik fordulójára készítettek. Nem
gondolnátok, hogy a
gyermekprogramoknak valamikor
régen a mai Technika Háza adott
otthont. Később a Zeneiskola épülete,
a Széchenyi lakótelepen a Zöld Ház és
a Baross úti Kézművesház is színtere
lett a szakköröknek, alkotóköröknek,
játszó-házaknak.  A makettek ezeket
az épületeket ábrázolják. A „Kreatív
kalózok” és a „Három barátnő” nevű
csapat a látogatók szavazatai alapján
különdíjat szerzett makettjével,
jutalmul könyvet kaptak. 

        Mi történt az első fordulón? Régi
ügyességi játékokat próbálhattak ki,
és teljesítményükért pontokat kaptak.
A második fordulóra megismerték
dióhéjban a Gyermekház történetét,
amelyből játékos kérdésekre kellett
válaszolniuk. A csapatok jól
szerepeltek, egy negyedik és egy
hatodik helyezést is elhoztak.
Jutalmuk sok finom és érdekes
ajándék volt, és az, hogy
meglátogathatták a Kézművesházat
egy kézműves foglalkozás
keretében. A versenysorozat nagyon
hasznos volt, mert Szolnokról, a
hagyományokról sok érdekességet
megtudtak. Játék és tanulás volt
egyszerre. A csapatok pedig nagyon
jól összeforrottak a közös munkában.
   

      - Mindannyian nagyon szeretünk
olvasni, Janikovszky-könyvet is
szívesen veszünk a kezünkbe –
nyilatkozta Rőczey Sára.
      Február 1-jén a Verseghy Gyermek-
könyvtárban emlékkiállítást rendeztek.
Egy pályázatot is hirdettek, amelyre
könyvajánlókat kértek az írónő műve-
ihez. Az emlékversenyt az írónő fia
rendezte. A 3.b-seknek gyerekjáték
volt könyvajánlót írni, hiszen ezt a
Fiumei Nagy Könyv gyerekkönyveihez
is rendszeresen elkészítik. Az osztály
csokitortát nyert a munkájával.

Nóri néni megmutatta, milyen aján-
dékot készített az osztály a könyv-
tárnak. Janikovszky Éva stílusában
írtak az osztályról egy jó kis szöveget
(ez főleg Nóra néni munkája), és a
gyerekek Réber László stílusában
rajzocskákkal tűzdelték meg a mon-
datokat. Az emlékkiállítás szervező-
je elkérte a rajzos tablót, hogy egy
országjáró körúton másik kilenc nagy-
városban is bemutathassák a kiállítás
részeként. Nagy dicsőség ez iskolánk
számára, és reméljük, a 3.b-sek a jö-
vőben is szép eredményeket érnek el.  
                     Pintér Anita Dorina 5.c
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AZ ISKOLA ESEMÉNYEI



Mi jut arról eszünkbe, hogy sport? Van, akinek egy kötelező rutintevékenység; szabadidős

elfoglaltság, egyfajta hobbi; olykor életcél, eredmények, siker, hírnév.

A sport bűvöletében
E riport szereplői évek óta kiemelkedően
eredményesen űzik a kajak- kenu
sportágat, és határozottan állítják, a
fáradságos munka bizony előbb-utóbb
meghozza várva várt gyümölcsét. Ez
nemcsak a jó versenyeredményekben
nyilvánul meg, hanem az egészségesebb
életmódban, kiegyensúlyozott
életvitelben, illetve nem elhanyagolható
tényezőként a külsőn is. Mert, ugye, nem
tagadhatjuk, hogy az izmos, sportos fiúkra
azonnal felfigyelnek az ellenkező nem
képviselői: ezt Mányi Tomi és Komáromy
Dominik is megerősíti. Mindketten 8.a
osztályos tanulók. Dominik harmadikban
került hozzánk, azóta is nagyon jó tanuló,
illetve az osztály ügyeletes bohóca.
Hatodikig kitűnő volt, hetedikben
és nyolcadik félévkor egy-két négyese volt
csupán. Erősségei közé tartozik
a matek, ezért a Varga matek-angol

tagozatára jelentkezett. Három éve
kajakozik, előtte vízilabdázott, azonban
hamar rájött, hogy inkább valamilyen
egyéni sportágban jobban tudna
érvényesülni: így esett a választása a
kajakozásra. 2011-ben a Magyar
Bajnokságon 2.-ok lettek négyesben 2000
méteren, 2012-ben ugyanebben a
kategóriában már 1. helyezést értek el.
2011-ben a Szarvas Kupán párosban
aranyérmesek lettek. A párjával már előtte
is sok versenyt nyertek. Ugyancsak
Szarvason 2012-ben egyesben 2000 m-en
első lett, amire nagyon büszke. Tomi első
óta fiumeis. Hármas-négyes tanuló.
Meggyőződése, hogy ha nem sportolna,
akkor sem tanulna jobban, szerinte ez
csak egy kifogás a lusta emberek részéről,
hogy miért is hanyagolják a mozgást.
Sokkal jobb kint lenni a szabadban, a
vízen, mint bent a négy fal 

között tanulás helyett lopni a napot. Négy
éve kajakozik, volt ideje elsajátítani a
mozgásforma fortélyait. 2010 óta
versenyez, általában kettesben vagy
négyesben indult. A Nagy Zoltán
Emlékversenyen K-2-ben 2010-ben és
2011-ben 2000 méteren 3. helyezést ért
el, a Magyar Bajnokságon több évben,
több ízben az első tíz között végzett
váltóban, K-2-ben, illetve 2012-ben az
Országos Diákolimpián is részt vett,
szintén a legjobb 15 között végezve.
Nagyon sokat adott neki 

a kajak. Tanulmányait a Széchenyi
Gimnázium testnevelés tagozatán szeretné
folytatni. A fiúk a téli edzésekre is
becsületesen eljárnak, nem hagynák ki
semmi pénzért. Persze, nyáron sokkal jobb
kint lenni. Van, aki csak ilyenkor jár el -
szerintük ez sunyi dolog. A téli futásos-
kondizós edzések adják az alapokat,
kitartást kölcsönöznek, és kiválóak az
izmok fejlesztésére. Véleményük szerint
ma már alapdolog, hogy valaki sportoljon.
A sport megtanít győzni és emelt fővel
veszíteni. Kitartásra, elhivatottságra,
alázatra és empátiára tanít, felkészít az
életre. És még mindig jobb évekig várni a
sikerre, mint meg sem próbálni küzdeni
érte.                                                           
                                 Réz Gabriella 8.a 
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SPORT



„Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz”

Iskolánk egyik népszerű angoltanára Vágó Anita. A főiskolát
angol - fizika szakon kezdte, de a fizikát egy év elteltével
abbahagyta. 2005-ben a Mátyás suliban kezdett el tanítani. A
mai napig szereti munkáját, tanítványait. A nem nívós
csoportoknál az a fő célja, hogy megszeressék az angol
nyelvet, itt a poénokra is lehetőség van. A nívócsoportokban
azonban sokat követel. Osztályából hét gyerek felvételizett
angol nyelvből, Anita néni szerint némelyik a középfokú
nyelvvizsgát is megkísérelhetné. Osztályát, a 8.a-t imádja,
sokszor voltak bowlingozni, pizzázni. Kevesebb már a közös
osztályprogram a sok különböző elfoglaltság és érdeklődés
miatt, de kirándulni manapság is megy osztályával. Niki néni
kezdett el anno kirándulásokat szervezni nekünk, felsősöknek,
most ezt a jó kis bevett szokást vette át Anita néni, ő fog
minket kirándulni vinni. Jövő évtől valószínűleg ő tanítja az
erkölcstant Laura nénivel. Szerinte  alapkövetelmény a
nyelvtudás. Lehet abban valami igazság, hogy 1000 szóval el
lehet boldogulni külföldön. Ekkora alapszókincs kezdetnek
elegendő. Ha kint van az ember, nap mint nap hallja az utcán,
a munkahelyén, a boltokban, mit mondanak, mit beszélnek
mások. Ebből rengeteget lehet tanulni. Érdemes leállni és
beszélgetni a többi emberrel, hogy minél hamarabb
beilleszkedjünk, biztos legyen nyelvtudásunk. Anita néni
mesélt nekem egy aranyos történetet. István bácsival egy
szlovák városban lementek üdítőért, hogy csillapítsák
szomjukat. Anita néni gyönyörűen, körmondatokban
megfogalmazta, hogy mit szeretnének, a pincér csak
értetlenül bámult. Erre István bácsi csak annyit mondott: „2
orange juice”, s a pincér máris értette, mit kérnek. Nem
feltétlenül kell profi nyelvtudás ahhoz, hogy kommunikálni
tudjunk. Persze a tudásunkat mindig is fejleszteni kell. Anita
néni jól érzi itt magát, nem menne ki külföldre lakni, és ez
nekünk, tanítványainak szerintem nagyon is jó hír.                  
                                                            Kovács Krisztina 6.a 

Alkotókörösnek lenni nagyon jó

Iskolánk egyetlen rajztanára Rab Beatrix, Betti néni 2000-ben
alapította a rajzszakkört, ami ma az Alkotókör nevet viseli.
Most 2. osztálytól lehet járni Alkotókörre. Két korcsoport van,
a kicsik és a nagyok. A kicsik csütörtökön járnak, a nagyok
hétfőnként. A gyerekek szeretnek ebbe a közösségbe tartozni,
kik azért, mert új, érdekes technikákkal ismerkedhetnek meg,
kik pedig azért, mert szeretik a pályázatokat, mert jó
eredményt is érhetnek el, de emellett mindenki rajong a közös
programokért. Télen a karácsonyi vásárban árulták azokat a
tárgyakat, amiket a szakkörön készítettek, ennek a
bevételéből tartanak közös programokat. Sokszor pizzáznak,
nyáron gyakran fagyiznak, kirándulnak is, idén karácsony
alkalmából sütit sütöttek, amit szépen ki is díszítettek.
Mostanság főleg a pályázatok idénye van.  A gyerekek
kiválasztják, hogy melyik pályázatra szeretnének munkát
beküldeni. Ezután vázlatot készítenek, melyet tanárnő
megnéz, elmondja véleményét, és ha kell, tanácsot is ad.
Nyári szünetben tábort is szervez Betti néni.  Elsős koromban
én is részt vettem egy ilyen táborban. Nagy élmény volt akkor
nekem az a pár nap.                        Kovács Krisztina 6. a 

Európa a Fiumeibe jön
Megújult iskolánk fokozatosan új dekorációba öltözik. Erről is az alkotókörösök
gondoskodnak. A tanári ebédlőt díszítő faliképek közül a középső Fábián Blanka
alkotása. Blanka elmondta, hogy most üvegfestményeket készítenek Európa országairól.
Anglia készen van, Franciaország, Olaszország és a többi még munka alatt. Könyvekből
gyűjtik a jellegzetes képeket, majd előbb kicsiben tervezik meg, aztán a végleges
méretben is megrajzolják. Egy-egy képet ketten-hárman, néha többen készítenek.
Szeretnek csapatban dolgozni.
                                                                                                Kovács Krisztina 6.a  
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ISKOLA A TANÓRÁKON TÚL



SOKAN ISMERHETITEK GABI NÉNIT, A 4/C-SEK TANÍTÓJÁT, ÉS A SZOROBÁN SZAKKÖR EGYIK VEZETŐJÉT. FŐISKOLÁS KORÁBAN KEZDETT EL
SZOROBÁNOZNI. AKKORIBAN MÉG NEM VOLT NAGYON ISMERT HAZÁNKBAN EZ A JAPÁN SZÁMOLÓESZKÖZ.

Gabi néni, a szorobán rajongója

          Egy tévéműsorban látta, ezután vett egyet egy
tanítókönyvvel, hogy megtanulja csínját-bínját. A
manapság szokásos Kyú vizsgát, ami egy 10 szintből álló
vizsgasorozat, nem tette le, mert akkoriban még nem
szerveztek Magyarországon ilyet. Körülbelül 10 éve lehet
hazánkban Kyú vizsgázni, az első években még egyenesen
Japánból küldték a feladatlapokat. Gabi néni szerint a
szorobánozás a gyerekek számára egyesíti a kellemest a
hasznossal: nem csak ülni kell, és hallgatni a tanárt,
hanem interaktív, lehet vele „babrálni”. A matekban is
segít, mert a gyerekek látják is a műveleteket, és így jóval
egyszerűbb megérteni. Ezt egyik tanítványa, Hegedűs
Hanna is igazolta, neki is jobban megy a matek, mióta
szorobánozik. Szerinte jobb vele számolni, mint írásban.
A  gyerekek ügyessége is fejlődik, mert a  feladatokat
időre kell teljesíteni. A megyei szorobánversenyről az első
4 továbbjut az országos döntőre.

Gabi néni régi vágya: eljutni Japánba. Nem csak a
szorobánozás a hobbija: nagyon szeret kötni, hímezni,
kreatív dolgokat, díszeket készíteni. Szeret tanítani, mert
bele tudja vinni a tanításba a hobbijait is. Kedvenc
tantárgyai a matek és a technika. Szokásos kérdésünkre,
hogy mi volna a három kívánsága, Gabi néni azt
válaszolta, hogy legyen boldog a három kislánya.
                                                  Szabó Zsombor 7.b

A ZENEI HÉT ALKALMÁVAL ISKOLÁNKBA ELLÁTOGATOTT A BARTÓK KÓRUS. MINT MINDEN ÉVBEN, MOST IS HATALMAS SIKERREL.

A Bartók-kórus

         A mostani előadás különösen izgalmas volt, hiszen
idén híres musicalekből énekeltek dalokat, melyeket
sokan ismertek. Az előadás után folytattam egy rövid
beszélgetés Koháriné Izbéki Tímeával, a kórus egyik
tagjával. Az ő fejéből pattant ki az ötlet, hogy a klasszikus
komolyzene után énekeljenek valami mást. Így indult
útjára a „MusiKell” című 50 perces zenei válogatás.
Riportalanyomat kifaggattam a kórustagok
mindennapjaival kapcsolatban is. Most megosztom
veletek mindazt, amit egy 10 perces szünet alatt meg
tudtam szerezni. 
         A Bartók Kórus 1969-ben indult el. A tagok
folyamatosan cserélődtek az évek során, de egy valami
nem változott. A kórus tavaly nyárig csupán klasszikus
komolyzenét énekelt. Ezért is volt nagy áttörés a
MusiKell. A Bartók Kórusnak jelenleg 12 tagja és egy
karnagya van, aki nem más, mint Molnár Éva.
        

     A dalkörnek minden nap van próbája, a tagok
főállásban énekelnek. Az énekkarba viszonylag
nehéz bejutni, hiszen nemcsak elhivatottság és jó hang
kell, hanem magas szintű zenei végzettség is.                    
                                                             Halasi Hanna 8. a 

Halasi Hanna 8.a
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TANÁRAINK CIVILBEN



A hetedikesek elmélkedéseiből olvashattok szemelvényeket a kamaszkorról, amitől minden szülő

fél. Pedig szívesen mondogatják, hogy ők is voltak kamaszok...

Kamasz vagyok!!!!
.... de a viselkedésük nem ezt mutatja.
Szerencsére én most is mindent meg
tudok beszélni az édesanyámmal, és
bármilyen helyzetben fordulhatok hozzá
tanácsért. Nagyon vártam már a
kamaszkorom, mert végre már nem
vagyok gyerek. De sajnos ezzel nagyon
sok változás jár együtt. Testi-lelki fejlődés,
az érzelmek folyamatos változása, és az
elengedhetetlen „Ki vagyok én?” kérdés.
A felnőttkor előtt állva már nem olyan
távoli a jövő. Előkerülnek a
továbbtanulással kapcsolatos kérdések.
Lassan a „Mi legyek, ha nagy leszek?”
kérdésre nem lehet azt válaszolni, hogy
„Nem tudom, de úgyis ráérek még!” Egész
életünk legjelentősebb évei ezek, mivel a
személyiségünk is most változik a
legtöbbet. Rengeteg kérdés és
bizonytalanság áll előttünk, de csak ezt
legyőzve válhatunk igazából felnőtté.

...Az ember társas lény, így természetes,
hogy barátot/barátnőt szeretnénk
magunk mellé. Vannak olyan tinédzserek,
akik javában züllenek, alkoholt
fogyasztanak, mondván, hogy ők már elég
nagyok ehhez. Vannak szerencsésebb
szülők, akiknek a gyerekei szinte
„átolvassák” a kamaszkorukat..
… Komolyabban próbálok tanulni. Úgy
érzem, nagyobb lett a fejem, nem abban
az értelemben, hogy nagyképű lettem,
hanem úgy, hogy a fejemben az ész több
lett. Jobban tisztelem a felnőtteket. Sokat
nőttem, és a hangom is mélyült.
... Amióta kamasz vagyok, egyre többször
lázadok a szüleim ellen. Néha úgy
kezelnek, mintha 16-17 éves lennék,
máskor pedig úgy, mint a nyolcévest. A
tanuláshoz rosszabbul állok hozzá, ez a
jegyeimből is látszik. Többször
gondoltam,

hogy írok egy könyvet, amit el is kezdtem,
hála a sok utazásnak és olvasásnak. Ha jó
lesz a könyvem, és sikerül kiadatni, talán
az osztályban lesz egy kis hírnevem. De
addig itt dekkolok magányosan.
Remélem, a gimiben jobb dolgom lesz.

... Az ízlésem változott, más zenét
hallgatok, más ruhákat hordok. Jobban
kezdem szeretni a verseket, kicsivel talán
többet olvasok. Míg mások lázadnak,
elvadulnak, én ezt nem érzem magamon.
Lehet, hogy kicsit szeleburdibb lettem,
meg sokszor változik a hangulatom, de
szerintem ez még elviselhető. Az
eddiginél is jobban szeretek aludni. A
nagy lustaság ellenére igyekszem jól
tanulni, mert szeretnék jó helyen
továbbtanulni.
... Mostanában semmi sem biztos, csak
ami már elmúlt. A dolgok fontossági
sorrendje is megváltozott. Megtörtént,
amire minden lány vágyik: végre nő
lettem. Az érzelmek tombolnak, és
olyanokat kezdünk érezni, amiket még
sose. 
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Szolnoki szimfonikusok a
Fiumeiben
Nemrég iskolánkban a Szolnoki Szimfonikus Zenekar adott
koncertet a diákseregnek. A koncert végén egy rövid időre én
is karmester lehettem! Amikor jelentkeztem a
jutalomvezénylésre, még nem tudtam, mire vállalkozom.
A karmester a zenekar irányítója. Ő adja meg a zenészeknek a
ritmust. Ő az, aki mozdulataival jelzi, hogy halkan vagy erősen
kell játszaniuk a hangszereken, kinek mi a feladata, mikor lép
be egy-egy hangszer, ki mikor játszik szólót.
Először a karmester bácsi megmutatta, hogyan kell a
karmesteri pálcát fogni, és vezényelni a zenekarnak. Utána
magamra hagyott azzal a sok hangszeres felnőttel. A szívem a
torkomban dobogott, annyira izgultam. Összeszedtem minden
bátorságomat, intettem a pálcával, és csodák csodájára a
hangszerek életre keltek, megszólalt a zene. Nagyon jó érzés
öntött el.
Amikor vége lett a zenének, mindenki tapsolt és mosolygott.
Még a felnőttek is! Nagyon zavarban voltam, a szívem majd
kiugrott a helyéről, de ugyanakkor a boldogságtól repülni
tudtam volna.
                                                  Kaszanyi Gabriella 3.a 

Vélemények a
hangszerbemutató után:
- A zenekar 5 tagja egy keddi napon az első három órát a mi
osztályunkban töltötte. Nagyon jó volt ez a délelőtt. Új
hangszereket ismerhettünk meg. Fafúvós, rézfúvós, vonós és
ütős hangszereket. Zsombor is bejött, megmutatta a
klarinétot, és játszott is rajta. Ildikó néni, Ibolya néni, Balázs
bácsi, Éva néni és Józsi bácsi nagyon aranyosak voltak.
- Filmrészleteket néztünk, a Karib-tenger kalózait, a Rózsaszín
párducot, meg a Supermant. Elhatároztuk, hogy az E. T.-t meg
fogjuk nézni közösen. Aztán csoportmunkában dolgoztunk,
sok kérdésre tudtuk a választ. A vége is nagyon jó volt, mert
beöltöztünk kalóznak, és megijesztettük az igazgató bácsit.
- Azért volt jó ez a délelőtt, mert kalózkodtunk, csapatban
dolgoztunk, új hangszereket ismerhettünk meg.
- Nagyon tetszett a hangszerbemutató, mert a kezünkbe
foghattuk és megnézhettük a hangszereket. Feladatlapot is
oldottunk meg, és kirakóztunk, meg filmeket néztünk.
Köszönöm, hogy a mi osztályunkba jöttek.
- Csak én tudtam megszólaltatni a kürtöt, nekem ez egy nagy
élmény volt. Jó volt a hangulat.
- Csupa érdekességeket mutattak. A múlt heti hangverseny is
nagyon tetszett, egy film sokkal jobb zenével.
- Én is kipróbálhattam két hangszert, a trombitát és a furulyát.
Ennek nagyon örültem.
- Nekem a hangverseny és a bemutató is tetszett, még ha nem
is kedvelem az ilyen zenéket.
- Nagyon jó volt találkozni a szimfonikus zenekarral, ez egy
kihagyhatatlan élmény volt.

                                                  a 3. a osztály tanulói 

A KLARINÉT: A klarinét egy fafúvós hangszer. A működési elve egyszerű:  A fúvókán
található résre rá kell erősíteni egy nádnyelvet, és ezt megfújva a nádnyelv  rezgése
adja meg a hangszer hangját. A hangmagasságot lyukak befogásával és billentyűk
lenyomásával lehet szabályozni. A klarinét hangterjedelme majdnem 4 oktáv. Nagyon
sokoldalú hangszer: lehet vele játszani pl: komolyzenét, jazzt, de a fúvószenekaroknak
is oszlopos tagja
A GITÁR: Kétféle gitár létezik, elektromos és akusztikus. Utóbbival kezdeném: három fő
részből áll, a testből, nyakból és fejből. A test aljától a fejig megfeszített húrok futnak
végig. Ha megpengetsz egy húrt, az elkezd rezegni, ám ez még nem lenne elég hangos:
ezért a testet üregesre faragják, hogy a hang belemenjen, majd felerősödve kijöjjön. Az
elektromos gitár is hasonló alapokon nyugszik, ám a hang felerősítésének technikája
teljesen más: a tömör testen pickupok (mágnestekercsek) találhatók, melyek a húr
rezgésére aktiválódnak, és az erősítőbe küldenek egy elektromos jelet, hogy az
megszólaljon.
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„Ugyanazon célhoz több út vezet, s ugyanaz az út nem való
mindenkinek.” (Wesselényi Miklós)

Nem megy a tanulás?
Szinte minden osztályban vannak tanulási
nehézséggel küzdő gyerekek. Dr. Rédlné
Tóth Mária fejlesztőtanárt kérdeztem
erről. Marika néni így magyarázta meg,
mit jelent a „specifikus tanulási
nehézség”: - Az átlagos vagy átlagon felüli
értelmi képességű gyerekeknél fellépő
megmagyarázhatatlan állapot, amely a
tanulás egy vagy több területén
megmutatkozó jelentős mértékű
elmaradást jelent. Ez jelentkezhet az
olvasás, az írás, a helyesírás, a számolás
vagy a nyelvtanulás terén. Vannak olyan
rendellenességek, amelyek a kitartás, a
szervezés, az önuralom, a szocializálódás
és a mozgáskoordináció területén
mutatkoznak meg.
- Mit tegyenek a szülők és a tanárok, ha
egy gyerek „gyanús”? - Egy átfogó
kivizsgálás során tisztázni kell a helyzetet.
Ezután a  szakemberek kidolgozzák a
gyermek kezelésének módszerét.

-  Megszűnhet-e a tanulási
probléma? - Igen. Minden gyermek
állapota javul, egyeseknél teljesen el
is tűnnek a nehézségek.

Mészáros Éduát, osztálytársamat
kértem, hogy meséljen a
fejlesztőórákról. - Én heti egy órában
járok. Érdekes feladatokat csinálunk.
Szövegértési, nyelvtani és irodalmi
ismeretünket fejlesztjük. Vannak órák,
amikor logikai- és társasjátékokkal
játszunk.
- Segítenek neked ezek a különórák?
-Úgy érzem, hogy az elmúlt évek alatt
sokat javultam. A tanárok is figyeltek
rám. Hosszabb ideig írhattam a
dolgozatokat, vagy ha nem lettem
kész, szóban kiegészíthettem. A
felvételin is több időt kaptam.

Szalai Rozina néni is fejlesztőtanár. Tőle
tudom, hogy több híres ember is van, aki
gyermekkorában diszlexiás volt,
felnőttként viszont óriásit alkotott.

Ilyen pl.: Szent-Györgyi Albert, Albert
Einstein, Hans Christian Andersen, John
Lennon, Walt Disney, Agatha Christie…
Gróf Széchenyi István.  

Leonardo da Vinci így vélekedett:
„Mindenképpen jobb, ha tudósként tűnik
ki valaki, aki nem tud jól olvasni, mintha
olyan valaki lenne, aki jól tud olvasni, de
nincsenek tudományos képességei.”

Pablo Picasso-t értelmi fogyatékosnak
tartották, pedig nála is a tanulási zavarok
okozták az iskolai kudarcokat.

Steve Jobs-t, az Apple cég tulajdonosát
(ipad, ipod, iphone..) „diszlexiás
rosszcsont”-nak nevezték gyerekkorában.

Végül Rozina néni személyes élménye: 

" Egy saját tanítványomat is hadd
említsem (a nevét nem mondom meg), aki
diszgráfiás volt, a Fiumeit és a Verseghy
Ferenc Gimnáziumot is kitűnő
eredménnyel végezte, érettségije is kitűnő
minősítésű volt… ma egy orvostudományi
egyetem hallgatója. Ha nem hagyjuk a
tanulási zavarokkal, nehézségekkel
küszködő gyerekeket elkallódni, sikeres,
boldog felnőtt lehet belőlük! "          

                                 Burka Bettina 8.a 
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Horváth Kristóf, a
tehetséges röpis
Iskolánkban nagyon népszerű elfoglaltság a röplabda.  Két 
fiúcsapat és egy lánycsapat is működik. Az edzésekről, a
mérkőzésekről és az eredményekről kérdeztük a 7.a-ba járó
Horváth Kristófot, aki szintén ezt a sportot űzi.
- Tizenhét hetedikes fiú jár edzésekre, ők két csapatot alkotva
vettek részt a március 20-án megrendezett diákolimpián. Egyik
csapatunk második, a másik negyedik lett. Egy ponttal
kaptunk ki a Kunhegyestől.
- Mióta röplabdázol?  - Három éve. Hetente 8 edzésem van,
hétfőn, kedden, szerdán délután és este is. Hétvégén gyakran
mérkőzést játszunk, az idén Székesfehérváron, Pesten,
Kunhegyesen volt meccsünk.
- Hogyan jut rá ennyi idő? - Kevesebbet ülünk a számítógép
előtt. az első edzés és az esti edzés után is tanulunk. Így meg
tudom őrizni a négyes-ötös eredményt. A sport sokkal
fontosabb nekem, mint bármilyen más szórakozás. Később is
szeretném űzni a röplabdát, ameddig csak bírom.
- Miért éri meg? - Szeretnénk az elsők között lenni, és ez
energia- és időbefektetéssel jár. Érzem, hogy fizikálisan sokat
fejlődtem, és önbizalomban is sokat ad az embernek. Emellett
megtanít minket csapatban dolgozni,ami később is hasznunkra
válik.
- Ákos bácsi szerint nagyon tehetséges vagy. Hogyan
nyilvánul meg ebben a sportban a tehetség? - Tovább tud
egy labdamenetben koncentrálni, több labdát fog meg, mint a
többiek, magasabbra tud felugrani, jó a kézügyessége és a
labdaérzéke, mozgékony…
- Mitől jó edző Ákos bácsi? - Jól sportol, ezzel példát mutat
nekünk. Közvetlen. Segítségével sikereket érünk el. Szigorú,
arra ösztönöz, hogy a tanulásban is legyünk jók. Aki nem
tanul, vagy aki durva a többiekkel, büntetést kap.
                                                                   Abonyi Tekla 7.b 

                                                   

Ugróköteles palánták
A lenti képen az alsós ugrókötelesek láthatók: Boronkai Csenge 2.a, Fábián
Fanni 2.a, Rocsa Roberta 2.b és Gál Csenge 3.a osztályos tanulók.

A legutóbbi országos versenyen csoportosan a gyorsasági kategóriában 6.
helyezést, a szabadon választottban 4. helyezést értek el. Egyéni szabadon
választott kategóriában Boronkai Csenge 1., Fábián Fanni 2., Roberta 3. és a
másik korcsoportban Gál Csenge 2. helyezést ért el. Gratulálunk nekik!

                                                                                      Zsigmond Bíborka 8.b
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PERFECT STORM
Az emberek már réges-régen felfedezték, hogy a zenélés
egyedül is öröm, de társaságban a legjobb. Manapság
rengeteg az olyan feltörekvő rockzenekar, akik a csúcsra
akarnak érni. Ám nem sokan tudják, hogy iskolánk két
tanulója is egy könnyűzenei együttest alapított.

A lassan másfél éve gitározó Szmatana Alfréd egyszer
elhatározta, hogy kedvenc trash-metál, rock és punk
együttesei mintájára saját zenekart alapít. Telt-múlt az
idő, miközben csatlakozott hozzá dobosként
osztálytársa, Pogány Domokos, valamint két facebookos
hirdetés kapcsán Csirke Zsolt ritmusgitáros és Gecse
Dániel basszusgitáros.

Fredó, a frontember elmondása szerint mindene a zene,
amikor szomorú, dühös, vagy csak jó hangulata van,
gitárt ragad. Van több elektromos és egy akusztikus
gitárja is. Leginkább a Metallica énekes-gitárosát, James
Hetfieldet tekinti példaképének, Domokos pedig
ugyanezen együttes dobosát, Lars Urlichot tekinti a
szakma egyik legjobbjának.

Fredó közel másfél éve tanul gitározik. Szerencsés
véletlen, hogy tanára, Dian Róbert pont az ő
lépcsőházukban tart gitárórákat. Domokos tavaly július
óta dobol, de csak szeptember óta jár a szolnoki Bartók
Béla zeneiskolába, hogy Ugró Béla tanár úrtól tanulja
meg a dobolás fortélyait.

A heti három próbájuknak eredményét hamarosan be is
fogják mutatni nekünk: először a gálán, azután a
fordított napon, végül az Art-járóban terveznek fellépést.

Sajnálatos hír, hogy a ritmusgitárosuk, Csirke Zsolt nem
Szolnokon fogja folytatni tanulmányait, így a zenekarnak
hamarosan muszáj búcsút intenie neki, ezért a jövőben
várják minden ritmusgitáros jelentkezését, aki már
játszik egy ideje, szolnoki, és szereti a rockot, trash-
metált, punkot, de legfőképp a Metallica-t!

                                                       Szabó Zsombor 7.b

Március 25. Európai tehetségnap
 Iskolánk bábszakköre is csatlakozott ahhoz az országos felhíváshoz, hogy
március 25-én spontán szerveződés keretében mutatkozzanak be a tehetséges
gyermekek. A 3. b. bábszakkörösei három rövid mesét játszottak el az érdeklődő
gyermekeknek. A gyermekek többsége 2011 óta bábozik, ekkor még a mostani
7.a osztályosokkal együtt dolgoztak. Szívesen adnak műsort iskolánk
tanulóinak, a hozzánk készülő óvodásoknak. Terveik között szerepel egy városi
szintű bemutatkozás a Verseghy Ferenc Könyvtár szervezésében. A családi
napon szabadtéri előadáson a Firkász Ferkó című mesét láthatják az érdeklődők.

                                                       A szakkör vezetője: Földváriné Kupai Judit.
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Igen, ez az idő is eljött, hogy cikket írok az osztályról. Nagyon nehéz belegondolni abba, hogy mi lesz velünk a nyár után, hiszen más és más iskolába
megyünk tovább, és egyre kevesebbet fogjuk egymást látni. De a nagy szavaknak még nem most van itt az ideje. Mondhatom, hogy ez a 7 és fél év...

     A mi osztályunk: a 8.a

tele volt nevetésekkel. Persze mi sem
voltunk mindig jókedvűek. De egyvalami
állandó volt: az összetartásunk, amely a
nehéz helyzeteken is átsegített minket.
Ezt leginkább 4 embernek köszönhetjük.
Füzes Edit néninek, Csőke Ildikó néninek,
Balog Melinda néninek, akik alsós
tanítóinkként minden kisiskolás
élményünknél ott voltak, és Vágó Anita
néninek, aki megkapott minket
kamaszkorunk elején (köztudott, hogy
ilyenkor vagyunk a legrémesebbek), de ő
ezt az időszakunkat is jól kezelte. Emlékek
kötnek össze bennünket. Van olyan, amit
mindenki inkább csak elraktároz
magában, de természetesen léteznek
olyanok is, amiket szívesen megosztunk
másokkal. Emlékeink nagy részének
kifulladásig tartó nevetés a vége, és a
legtöbb történet poénját csak mi értjük.  

Egyet azért elmesélek. A kétbodonyi
hatodikos osztálykiránduláson egyik
osztálytársunk eltévedt a toalettre menet,
és az Anita néniék szobájában kötött ki.
Mivel félálomban volt, majdnem sikerült
ott elintéznie ügyes- bajos dolgait, de a
tanárok hamar felvilágosították, hogy
rossz helyen jár.  Ebben a tanévben
meghatározó közös élményünk a Neon
Party megszervezése volt. Kisebbként
mindig ámulva néztük, ahogy a „nagyok”
kiteszik a plakátokat. És amikor ránk
került a sor, nagyon izgatottak voltunk.
Táncot tanultunk be, népszerűsítő videót
készítettünk, témát találtunk ki. Egyszóval
sokat dolgoztunk a diszkón, ami
egyébként nagyon jól sikerült. Régen nem
volt már annyi gyerek az iskolai
diszkóinkon, mint ekkor.
                       Halasi Hanna 8.a    
  Folytatás az iskola honlapján 

Interjú az igazgatói irodában

Az utóbbi hónapokban sok fontos dolog
történt az iskolánkkal. Erről kérdeztem
Karcsi bácsit.
        - 2012 januárjában egy idős asszony
vette fel ügyvédjén keresztül a
kapcsolatot iskolánk Művelt Emberfőkért
alapítványával. A hölgy beköltözött az
idősek otthonába, és megüresedett
Vízpart körúti házát - élő rokonok híján -
 alapítványunkra hagyta. Az alapítvány
pénzét kezelő kuratórium hosszas
mérlegelés után az értékesítés mellett
döntött, ugyanis a telek és az épület
mérete nem megfelelő iskolai programok
lebonyolítására. Az épületet 2013.
március 7-én sikerült eladni. A befolyt
összeg felhasználásáról szintén a
kuratórium dönt. Egy részét tőkésítik, a
maradékot pedig intézményünk technikai
eszközparkjának korszerűsítésére
fordítják, néhány digitális táblát és
projektort terveznek vásárolni.
Karcsi bácsi elmondta, hogy az iskola
életét szabályozó alapdokumentumokban
lesznek kisebb változások, amelyek április
elsejével lépnek érvénybe. Ezek közül a
diákokat leginkább a házirendi változások
érintik. A mobiltelefonoknak órán ezután
is kikapcsolt állapotban kell lenniük, és
szünetben is csak fülhallgatóval lehet
zenét hallgatni. Energiaitalokat nem lehet
fogyasztani az iskolában. A jövő évtől
erkölcstant is oktatni fognak iskolánkban
első és ötödik osztályban. Erkölcstan
helyett hittan is tanulható. Igazgató
úr büszke az iskola diákönkormányzatára,
amely elnyerte Szolnok város Ifjúsági
Díját!

                    Réz Gabriella 8.a 
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