KÜLÖNSZÁM | 2014. június

ISKOLAÚJSÁG
COMENIUS HÍREK
Iskolánk a Comenius Egész életen át tartó
tanulási program, Iskolai Együttműködések
alprogramban vesz részt a 2012-14-es
időszakban. A program az Európai Unió
támogatásával és a Tempus Közalapítvány
segítő közreműködésével valósul meg.
Projektünk címe Water Management and
Values for European Students – WAVES,
WAVES
közös nyelve az angol. Ennek keretében a
találkozók során a vízgazdálkodás, vízzel
kapcsolatos problémák, az adott ország
vizeinek, vízkészletének megismerése, a
vizek megóvása, hasznosítása témákat jártuk
körbe különböző tevékenységek révén.
Betekinthettünk más kultúrák, iskolák,
családok életébe, gyönyörű helyeken
jártunk, izgalmas feladatokban vettünk részt,
gyakoroltuk az angol nyelvet és életre szóló
barátságokat kötöttünk.
Iskolánkból több, mint 20 diák vett részt a 8
projekt találkozón. Ellátogattunk a résztvevő
országok
mindegyikébe,
sorrendben
Németországba,
Ciprusra,
Madeirára,
Lengyelországba,
Törökországba,
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Spanyolországba,
Belgiumba
és
Görögországba is. A budapesti találkozóra,
2012. decemberében 26 tanár érkezett a
fent említett országokból. Programunkban
szerepelt a Szécsényi és a Gellért fürdő
megtekintése, tettünk egy kirándulást az
Észak-pesti Víztisztítóba, hajókáztunk a
Dunán, budapesti és gödöllői városnézésen
vettünk részt és bemutattuk iskolánkat is a
résztvevőknek, ahol programokkal és egy
finom ebéddel vártuk őket.
Számos programot, vetélkedőt, kirándulást,
projekt feladatot szerveztünk iskolán belül is
diákjaink számára.
Reméljük, hogy mind a külföldi, mind a hazai,
iskolai programok maradandó élménnyel
szolgálnak és rengeteg hasznos, a jövőben
kamatoztatható ismeretet sikerült szerezni a
projekt résztvevőinek, tanároknak és
diákoknak egyaránt.
Köszönjük a lehetőséget a Tempus
Közalapítványnak, iskolánk vezetőségének és
tanárainak.

HÍREK ISKOLÁNKBÓL

Matematika tanár a gyerekhez:

NYÁRI SZÜNET
Hamarosan véget ér a tanítás az iskolában, a
diákok egy része már megkezdte a nyári szakmai
gyakorlatát a ciprusi, spanyol illetve a
görögországi gyakorlati helyeken. Az itthon
maradt diákok már az utolsó napot várják.
A nyári szünet: 2014. június 16-tól augusztus 31ig tart, a következő tanév szeptember 1-én
kezdődik.

KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLAT
Az iskolánk diákjai számára az idei évben is
lehetősége adódott arra, hogy a kötelező nyári
szakmai gyakorlatukat külföldön töltsék. Az idei
tanévben három ország közül választhattak a
diákok:
• Ciprus
• Görögország
• Spanyolország
A turisztikai szervező, értékesítő osztály diákjai
Ciprusra illetve Görögországba jutottak ki,
szakács
és
cukrász
tanulóink
pedig
Spanyolországban, Cipruson és Görögországban
töltik nyári gyakorlatukat 2014. júniusa és
szeptembere között.

-

Pistike, mennyi 2000+3650?
6000.
Ki tanította neked ezt a butaságot?
Az apukám.
És mi a te apád?
Pincér.

Az iskolai előadáson odahajol az egyik szülő a
másikhoz:
- Maga szerint az a gyerek a bal oldalon fiú,
vagy lány?
- FIÚ! Méghozzá az én kisfiam!
Jajj, elnézést, nem tudtam, hogy Ön az
anyja!
- Az APJA vagyok!

Mama, az iskolában azt mondták, hogy
állandóan hazudok!
- De Pistike, te még nem is jársz iskolába!

A tanár megkérdezi a kislány anyjától:
-

Mondja, honnan örökölte a kislánya azt a
hatalmas tudásszomját?
A tudást tőlem, a szomját az apjától!

FŰBEN, FÁBAN ORVOSSÁG…
Orbáncfű cseppek

Humorsarok
Pistikééknél az iskolában szülői értekezlet van. Az
elfoglalt szülők helyett Pistike nagymamája vesz
részt rajta.
A tanárnő panaszkodik Pistikére:
- Az Ön unokája több tantárgyból is kettest fog
kapni, matematikából meg is fog bukni.
- És ötöse nem is lesz? - kérdezi a nagymama.
- De lesz, magatartásból. Mert egyébként
aranyos, szófogadó kis fiú - mondja a
tanárnő.
- Na látja: amire én tanítom abból 5-ös, amire
pedig önök, abból megbukik!
Mama, az iskolában azt mondták,
állandóan hazudok!
- De Pistike, te még nem is jársz iskolába!

hogy

Leginkább a vizsgaidőszakban lehet
nagy segítség a diákok számára,
hiszen felfrissíti a memóriát.
Különböző
hatásokat
tulajdonítanak
ennek
a
csodaszernek, mint például: AIDS
ellen, sebgyógyítás, depresszió.
Virágjának, magjának főzete veseés epe betegségekre, szív- és ideggyengeségre
alkalmas. Gyomor- és bélfekély, magas
vérnyomás, emésztési zavarok, külső és belső
vérzések esetén is javallt. Vizsgálják az AIDS
kezelésében is. Pajzsmirigy betegségek kiegészítő
terápiájaként is használatos. Öblögetőként
fogínysorvadás
ellen,
borogatásként
bőrbetegségekre, levelének és virágának
őrleménye nehezen gyógyuló sebek esetében
használható
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NYÁRI PROGRAMAJÁNLÓ
SZIGET EYE
RAMADA RESORT AQUAWORLD
AQUAWORLD BUDAPEST
A Sziget Eye Európa legmagasabb, 60 méter
magas mobil óriáskereke, amely 2013 nyarán állt
a budapesti Erzsébet téren, majd a Sziget
Fesztiválon. 2014 nyarán ismét látogatható.
A 60-65 méteres építmény 332 fő befogadására
képes. 37 db nyolcfős, légkondicionált, zárt
kabinnal rendelkezik, valamint egy négyfős VIPkabinnal. A Sziget Fesztivált is rendező iroda, a
Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. állította fel
a 60 méteres óriáskereket az Erzsébet téren,
mely októberig látogatható.

Közép-Európa legnagyobb fedett szálloda- és
élményfürdő-együttese. A szállodának van
egy saját wellness-részlege, melyet Oriental
Spának neveznek, a komplexumon belül
megtalálható egy nagyobb alapterületű,
több szolgáltatást magába foglaló vízi park,
melyet Aquaworld Budapestnek hívnak.
Megközelíthetőség: Ramada Resort –
Aquaworld Budapest - 1044 Budapest, Íves
út 16.
NYITVA TARTÁS: Minden nap 06:00 órától
22:00 óráig.
Medencetér és a Szaunavilág zárása: 21:30

BALATON SOUND
A Balaton Sound Európa egyik legnagyobb
szabadtéri elektronikus zenei fesztiválja.
A rendezvényre 2007 óta minden év
júliusában négy egymást követő napon kerül
sor Zamárdi városában, a Balaton déli
oldalán, közvetlenül a vízparton. A fesztivált
a Sziget Fesztivál produkciós irodája szervezi.
A 2012-es fesztivál 2013 elején elnyerte a
rangos European Festivals Award kitüntetést
a legjobb közepes méretű fesztivál
kategóriában.
Az idei évben július 10-13. között
megrendezésre kerülő fesztivál sztárvendége
David Guetta lesz.
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SZIGET FESZTIVÁL
A Sziget Fesztivál Európa egyik legnagyobb
könnyűzenei és kulturális rendezvénye,
melyet minden év augusztusában rendeznek
meg Budapesten, az Óbudai-szigeten.
Az idei évben augusztus 11-18. között
megrendezésre kerülő fesztiválon olyan
előadók
és
zenekarok
koncertjein
szórakozhatnak a fiatalok, mint pl. The
Prodigy, Placebo, Outkast, Calvin Harris…

SPORTHÍREK
LABDARÚGÁS
1996 után ismét spanyol bajnok az Atlético
Madrid labdarúgócsapata, amely drámai
küzdelemben 1-1-re végzett szombat este a
Barcelonával a Nou Campban, a liga utolsó
fordulójában. Sánchez klasszis gólja után
előnyben pihenhetett a katalán csapat, de
aztán nekirontott az Atleti, és egy Godínfejesből egyenlített. A madridiak masszív
ellenállását nem lehetett megtörni a
hajrában. 90 ponttal első, tizedszer
aranyérmes a piros-fehér alakulat. Először
történt meg, hogy nem a Barca ünnepelt
bajnoki címet a Nou Campban. A Realnak a
bronz jutott ebben az idényben.
Ryan Giggs bejelentette visszavonulását
azután, hogy kinevezték az új menedzser,
Louis van Gaal segédedzőjének a
Manchester Unitednél. 1990 novemberében
kapta meg első profi kontraktusát a walesi
legenda az MU-nál, a PL-éra legsikeresebb
játékosaként, 40 évesen fejezte be,
segédedzői teendőire koncentrál.

Ryan Giggs akkor debütált, amikor még
létezett a Szovjetunió, Diego Maradona a
Napoli játékosa volt, Michael Jordan nem
rendelkezett bajnoki aranygyűrűvel, a
Manchester Unitedet hétszeres bajnokként
tartották nyilván a sportstatisztikusok, a
csapat jelenlegi hátvédje, Phil Jones még
meg sem született.
A sírból jött vissza, de végül 4-1-es diadallal
szerezte meg a tizedik Bajnokok LigájaLigája

győzelmét a Real Madrid a lisszaboni fináléban
az Atlético Madrid ellen. Diego Costa kezdett, de
csak 9 percig bírta, aztán Diego Godín használta
ki Iker Casillas hibáját. 93 percig úgy tűnt, hogy
ez a gól mindent eldönt, ám Sergio Ramos
tökéletes fejese feje tetejére állította a világot.
Az Atlético a hosszabbítás első félidejét még
kihúzta, ám a másodikban összeomlott, Gareth
Bale bólintása után Marcelo 18 méterről,
Cristiano Ronaldo pedig büntetőből vette be
Thibaut Courtois kapuját. A portugál 17. BLgóljával méltóképp zárt, még ha a fináléban nem
is villogott annyira. Nálunk a mérkőzés hőse
Ángel di María, aki beadásaival, cseleivel
őrületbe kergette a BL legjobb védelmét.
Összességében kimondható, a jobb csapat
győzött, vége a Real 12 éves várakozásának,
megvan a La Decima!

TENISZ
Tíz éve nem esett meg ilyen kudarc Roger
Federerrel: nem jutott a legjobb nyolc közé a
Roland Garroson. A lett Ernests Gulbisnak
esett áldozatául a 17-szeres Grand-Slamgyőztes svájci, aki újabb ikrei születése óta
nem találja csúcsformáját, Rómában a 2.
fordulóban kiszállt (Madridban nem indult).

A lett Ernests Gulbis is bejutott a Francia
nemzetközi
teniszbajnokság
negyeddöntőjébe, miután öt játszmában,
6:7, 7:6, 6:2, 4:6, 6:3-ra legyőzte Roger
Federert. Gulbis a nyolc között a John Isnert
három
szettben
búcsúztató
Tomás
Berdychhel találkozik. Novak Djokovics
könnyedén jutott tovább, a nyolc között
Milos Raonic lesz az ellenfele.
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Már a negyeddöntőben megismétlődik a
legutóbbi finálé a Francia nemzetközi
teniszbajnokság férfi tornáján: Rafael Nadal
és David Ferrer egyaránt sikerrel vette hétfői
nyolcaddöntős mérkőzését.

A Flensburg-Handewitt nyerte a férfi
kézilabda Bajnokok Ligája kölni négyes
döntőjét, mivel a vasárnapi német
házifináléban 30-28-ra legyőzte a THW Kiel
együttesét.

FormaForma-1

A férfi kézilabda NB I-ben listavezető MKBMVM Veszprém jobbszélsője, Iváncsik Tamás
az egyik közösségi portálon jelentette be,
hogy hét szezon után távozik a bakonyi
klubtól, amely nem hosszabbítja meg nyáron
lejáró szerződését.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA)
négy év után újra csapatot keres a Formula1-be, mert bővíteni szeretné a mezőnyt.
Jelenleg 11 istálló versenyez egymással a
sorozatban, de a szabályok szerint akár 13 is
lehetne.
A Scuderia Ferrari spanyol világbajnok
versenyzője, Fernando Alonso dobogóra
állna Kanadában az F14-T-vel, addig Kimi
Räikkönen, a finn „Jégember” nem tekint
ennyire előre.
Sebastian Vettel a nehéz időkben is hűséges
ahhoz a csapathoz, mellyel zsinórban négy
címet nyert. A címvédő olykor szívesen
beszélne nyíltabban a háttérről, de tudja,
ezzel komoly károkat is okozhatna.

Kézilabda
A Veszprém 29-26-os vereséget szenvedett a
Final Four első elődöntőjében ezzel nem
tudta megtörni 2002 óta tartó átkát a férfi
kézilabda Bajnokok Ligájában. A Kiel
háromgólos hátrányból, a svéd Palicka kapus
vezetésével a második félidőben magához

ragadta a kezdeményezést és óriási harcot
vívva felőrölte a magyarok erejét.
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NYÁRI HOROSZKÓP 2014
A nyár a legtöbbeknek a nyaralásról,
kikapcsolódásról szól, még akkor is, ha a
pihenő legfeljebb csak pár hetet jelent. Az
évszak nagy részét azonban ugyanúgy
munkával töltjük, és lássuk be, már csak az
anyagiak miatt sem mindegy, hogy hogyan
alakul az életünknek ez a területe. Nézzük,
neked mit ígérnek a csillagok!

Kos
Sok energiát fektetsz valamibe, az eredmény
azonban nem egészen olyan lesz, mint amire
számítottál, és ez csalódással tölt el.
A munka azonban nem lesz hiábavaló, és
ugyan kisebb sikereket könyvelhetsz el, mint
amit szerettél volna, nyár végére fordulhat a
kerék.
Bika
Ez a nyár nem a lazaságról fog szólni, a
munkatempódra és a teherbírásodra sokan
alapoznak, és lehet, hogy lesz olyan időszak,
amikor az egész céget neked kell vinni a
hátadon.
Lehet, hogy képes vagy erre, és nem is
panaszkodsz, de ez nem jelenti azt, hogy a
dolog sétagalopp lesz, így jogos, ha anyagi
juttatást is elvársz cserébe.

Ikrek
Kicsit fásultnak érezheted magadat, mintha
már nem élveznéd úgy a munkádat, mint
régen, de a nyár közepén találhatsz egy
feladatot vagy kihívást, ami újra feltámasztja
benned a régi lelkesedést.
Az első lépések talán nehezek lesznek, de ha
nyitottan állsz a dologhoz, újra megtalálod a
lendületedet.

Skorpió
Nehezen viseled ezt az időszakot, feszült,
ingerült vagy, és egy nagy projekt miatt
aggódhatsz, de az is lehet, hogy egy
magánéleti válság lesz hatással a karrieredre.
A kitartásod és a szenvedélyed azonban végül
felülemelkedik majd a melankólián, és
bebizonyítod, hogy bármilyen helyzetből képes
vagy győztesen kikerülni.

Rák
Ez az évszak abban segít, hogy elrendezz
magadban néhány kérdést, és végig gondold,
hogy továbbra is azzal szeretnél-e foglalkozni,
amivel most.
Ha megtaláltad a választ, meg fogod találni a
módszert is, és nem lesz többé bizonytalanság
benned a karriered alakulását illetően.

Nyilas
Itt az ideje a változásnak, és ez a döntés már
régóta érlelődik benned. Most azonban valami
külön is motiválhat arra, hogy megtedd a
szükséges lépéseket.
Nem biztos, hogy az út első fele könnyű lesz,
és az is lehetsz, hogy komoly válságokat,
kríziseket élsz majd meg, de végül
bebizonyosodik, hogy jól döntöttél.

Oroszlán
Nagy terveket szősz, és a nyáron lehetőséget is
kapsz a megvalósításukra, noha lehet, hogy a
dolog nem hoz azonnal gyümölcsöt.
A terhesebb feladatok elvégzése után azonban
nyitva áll előtted az út a siker felé. Vigyázz,
hogy addig jól oszd be a pénzed, mert az
anyagi megkönnyebbülés csak a sikerrel együtt
érkezik majd meg.
Szűz
Ez az évszak abban segít, hogy kicsit feltöltődj,
vegyél egy nagy levegőt, mielőtt újra egy nagy,
embert próbáló projektbe vágnál bele.
Nem ijedsz meg a munkától, így ezt az
időszakot is hasznosan és aktívan töltöd, de
most szükséged van arra, hogy kicsit valami
mással foglalkozz, mint eddig tetted.
Mérleg
A rutin és a mindennapi teendők elvégzése
közben
a
hosszabb
távú
terveid
megvalósításáért is sokat tehetsz ezen a
nyáron.
Adódik néhány kivételes lehetőség, ami
nagyban segítheti a karriered alakulását, de
ezeket meg kel ragadnod, mert ha nem csapsz
le rájuk, önmaguktól nem kínálják fel magukat.

Bak
Úgy érzed, ugyanazt a mókuskereket taposod,
és kicsit fáraszt, hogy nem látod a kiutat vagy a
kihívást a mindennapjaidban.
Ugyanakkor az anyagi biztonság gondolata
megnyugtat, és a hosszabb távú céljaid elérése
érdekében most nem gondolkodsz a váltáson,
hanem megalapozod a gondtalan jövőt.
Vízöntő
A nyár során talán egy olyan lépést is meg kell
tenned a karriered érdekében, amihez nem
sok kedved van, és ami talán a magánéletedre
is
negatív
hatással
lesz.
Érzed azonban, hogy ez egy soha vissza nem
térő lehetőség, és ha kihagyod, akkor azt
sokáig bánni fogod. Ha racionális maradsz,
sikerül megőrizned az egyensúlyt.
Halak
Egy munkahelyi konfliktus nehezítheti meg a
nyarat, és téged nagyon bánt, hogy míg a
szakmádat kifogástalanul végzed, éppen egy
emberi kapcsolat keseríti meg a munkahelyi
életedet.
Sokáig kerülgethetitek a konfliktust, ami a nyár
végén aztán mégis kirobbanhat, ám könnyen
lehet, hogy a feszültség kiengedése végül a
helyzet enyhüléséhez vezet majd.
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SUMMER CROSSWORD
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Across

Down

5. It is an area on the ocean where the beach is covered with
sand. Some beaches are rocky or covered with seashell
fragments.

1. Generally, it is the time of the day when the sun is high in the
sky and its rays are absolutely strong.

8. It is a red summer fruit, you can eat it with sugar.

2. When you go abroad or to an unfamiliar place with friends or
family.

10. You can see with this in the sea.

3. You can wipe yourself with this.

12. It's usually at nights, you go there with friends.

4. It is a fruit and it has 80 % water content.

13. It is a garment generally worn as either underwear or as a
swimsuit in some countries.

6. It is an annual celebration of life found in many countries in
the world.

14. It protects against the harmful rays.

7. You can tell them your problems and jokes.

15. It is a kind of cold dessert.

9. You feel it in summer.
11. You can wear it when you are on the beach.

MEGOLDÁS AZ ŐSZI SZÁMUNKBAN.
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