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Iskolánkból idén is szép számmal jelentkeztek lelkes versmondók a Petőfi Sándor
Szavalóversenyre. Diákjaink közül három tanulót találtak alkalmasnak a háromtagú
zsűri újra megmérettessék magukat a legjobbak között. A döntőben mindhárman
kiválóan megállták a helyüket. Sós Leventének (2.a) az I. kategória 3. helyét,
Dávidházi Dórának (3.a) a II. kategória különdíját, Török Beátának (4.a) pedig a II.
kategória 3. helyét ítélte oda a szigorú zsűri.
Március 19-én a Klauzál Gábor Általános Iskolában
rendezték az Arany János balladamondó versenyt.
Idén közel 30 kisdiák szavalt az intézményben. Iskolánkból három tanuló
vett részt a megmérettetésen – Rédecsi Dóra, Kántor Judit, Lakatos
Boglárka - és mindhárman nagyszerűen szerepeltek. Rédecsi Dóra (5.a) 2.
helyezett, Kántor Judit (5.b) holtversenyben 3. helyezett lett, Lakatos
Boglárka (8.b) pedig egy hajszállal maradt le a dobogóról. Felkészítő
tanáraik: Vicsainé Kabók Ibolya és Molnárné Megyeri Anikó.
A Németh László Gimnázium és Általános Iskolában rendezték a Városi Kazinczy
Szépkiejtési Versenyt, melyre összesen 25-en neveztek. A diákok egy szabadon
választott és egy kötelező, növényekről és állatokról szóló szöveggel álltak a zsűri elé.
A megmérettetésen iskolánkból Török Beáta (4.a) IV. helyezést ért el. Felkészítő
tanár: Horváth Tímea.
Versünnepet tartottak az Emlékpontban március 27-én délelőtt, ahol a helyi általános
– köztük a Varga Tamás Általános Iskola diákjai - és középiskolások mutathatták meg
magukat. Az I. kategóriában Török Beáta (4.a) II. helyezett lett, Dávidházi Dóra
(3.a) pedig V. helyezést ért el, a II. kategóriában Kántor Judit (5.b) III. helyet szerzett. A verseny a
versünnep elődöntője volt. Felkészítők: Horváth Tímea, Czeróczki Claudia és Molnárné Megyeri Anikó.
Április elején zajlott az iskola versmondó verseny, amelyről mindkét korcsoportból az I. és II. helyezett
tanuló képviselhette az iskolát a városi versenyen.
1-2. osztály: I. Hegyi Márk (2.a), II. Budincsevich Péter (1.b), III. Rakonczai Diána (1.a)

3-4. osztály: I. Meixner Lili (4.a), II. Török Beáta (4.a), III. Csarmaz Dóra (4.a)
A városi versmondó versenyt április 8-án a Liszt Ferenc Általános Iskolában tartották. A 3-4 osztályosok
között Török Beáta (4.a) VI. helyezett lett.
Bessenyei Ferenc Művelődési Központban rendezték a Péczely Attila Városi
Népdaléneklési Versenyt. A versenyen a 3-4. osztályosok csoportos
kategóriájában a Pipacsok - Meixner Lili, Mészáros Evelin, Rakonczai
Dorina (4.a) - I. helyezést szereztek. Egyéniben a 3-4. osztályosok között
Meixner Lili III. helyezett lett. Felkészítő tanár: Horváth Tímea.
A dél-alföldi régió számára április 7-én, Kalocsán
rendezték a sajátos nevelési igényű tanulók Ki mit tud versenyét. A tanulásban
akadályozott alsó tagozatos diákok versenyében Szakál Dániel Árpád, 3.a osztályos
tanulónk 3. helyezést ért el.
Hódmezővásárhely legjobb alsó tagozatos helyesírói vetélkedtek a Szent István
Általános Iskolában péntek (április 11.) délután. A rendezvényre összesen 44 második,
harmadik és negyedik osztályos gyermek nevezett.
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Iskolánkat a 2. osztályosok közül Nagy-Szabó Ádám (2.a), Bánfi Emma

(2.b), Fehér Hanna (2.c), a 3. osztályosoknál Bálint Henriett (3.b) és
Kindlik Dániel (3.a), míg a 4. évfolyamból Lőkös Tímea (4.a) és Tóth
Gabriella (4.b) képviselte. A megmérettetésen a 2. osztályosok között
Nagy-Szabó Ádám I. helyezett lett, a 3. osztályosok mezőnyében
Kindlik Dániel (3.a) II. helyezést ért el.
Március

22-én

a

Fekete

Sas

Kávéházban rendezte meg a MagyarFrancia Baráti Társaság 21. alkalommal az „Ismerd meg Franciaországot!”
című vetélkedőt, melyen iskolánk csapata az I. helyet szerezte meg. Az
idei verseny témaköre Párizs volt. A nyertes csapatot Bozsogi Henriett,
Sallai Mirandella, Szabó Anna és Farkas Brendon (7.a) alkotta.
A

március

28-án

a

Kertvárosi

Katolikus

Általános

Iskolában

megrendezett Édes hazám, Magyarország! földrajzi és honismereti
vetélkedőn a „Dunától keletre járunk” előadáson iskolánk csapata Aggtelek és az Aggteleki Nemzeti Park
bemutatásával a III. helyet szerezte meg. A lelkes csapat tagjai: Ménesi Flóra (6.a), Bozsogi Henriett,
Szabó Anna (7.a), Csernák Patrik (8.a). Felkészítő tanár: Bárány Marianne.
Izgalmas és kreatív pályaválasztási vetélkedőt szervezett 6.,7. és 8.
osztályosoknak a vásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola. A Próbáld
ki magad! háromfordulós pályaorientációs döntőjére a Fekete Sasban
került sor március 28-án délután, amelyen nyolc csapat - köztük iskolánk
három csapata - versenyzett. A csapatoknak sokféle feladatot kellett
megoldaniuk, például csavarokat párosítottak, lufit borotváltak vagy
éppen hajat fontak, csavartak. A nyolc csapat közül a 6.a osztályos
Gazdag Panna, Nagy Brigitta, Ménesi Flóra és Lázár Ágota Szabina alkotta négyes nyerte a versenyt,
értékes nyereményekkel gazdagodva.
Március 13-án rendezték a városi mezei futó Diákolimpiát, melyen iskolánk
tanulói nagy létszámban és lelkesedéssel vettek részt. A város egyik legnagyobb
diáksport

versenyén

Égető

Kende

(2.b)

korcsoportjában III. helyen végzett.
Március 21-én Szentesen a III.

korcsoportos

megyei leány kézilabda elődöntőn iskolánk csapata
23-15 arányban győzött a Koszta József Általános
iskola csapata ellen, így bejutott az április 28-i megyei döntőbe.
Április 12-én bonyolították Kecskeméten a Kecskeméti Tavasz 2014 elnevezésű
országos gyermek sakkversenyt, melyen Márkus Molli 1.a osztályos tanulónk
IV. helyezést ért el.

A Víz világnapján az alsósok és felsősök
is játékos vetélkedőn vettek részt,
előadást hallgattak a víz fontosságáról,
illetve élőképben rakták ki a VÍZ
feliratot.
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A 3. osztályosok fogalmazásai a szegedi kirándulásról
Péntek reggel otthonról elindultunk a buszpályaudvarra. Mikor odaértünk, nem kellett sokáig
várni és ott volt a busz. A szegedi buszmegállótól elsétáltunk a Szent-Györgyi Albert Agórába. Ott
először egy lézeres kísérleten voltunk, azután egy teljesen sötét szobában kellett eligazodnunk,
utána bekötött szemmel kellett felismerni az alakok anyagát és, hogy mit ábrázolnak. Még
felmentünk egy terembe, ahol bekapcsoltak hangokat és meg kellett mondani, hogy mit hallunk.
Mikor már összegyűlt az osztály minden tagja, elindultunk egy olyan helyre, ahol régi gépek, voltak
kiállítva, mint például a katicabogár és a Commodore számítógép.
Ezután a Nemzeti Színházhoz mentünk el, ahol a történetéről meséltek és lemehettünk a színpad
alá. Ezután voltunk fagyizni és a Zsinagógában, ahol a fiúknak kellett sapka. Visszamentünk az
Agórába és utána a buszmegállóhoz, vártunk a buszra, ami kis késéssel, de megjött. Ott
számoltam az autókat. Hódmezővásárhelyen már vártak a szüleink és mi örültünk nekik.

Kindlik Dániel 3.a
Pénteken az osztállyal elmentünk Szegedre. Első cél az Agóra volt. Ott információkat kaptunk
arról, hogy mi fog történni velünk. Kétfelé osztottak minket. A mi csoportunk először egy sötét
szobába ment. Ott az volt a feladat, hogy tájékozódni kellett, miközben nem láttunk semmit.
Tehát a lényeg az volt, hogy megtapasztaljuk milyen vaknak lenni. Utána kivezettek minket és
visszakísértek oda, ahol elosztottak bennünket. Azután bekötötték a szemünket és egy kedves
vak nénivel különböző formájú, alakú szobrokat tapintottunk meg. Ki kellett találni mit ábrázol.
Aztán levették a kötést.
A következő állomás a látvány laboratórium volt. De ez előtt lehetett nassolni. Miután mindenki
befejezte, elindultunk. Eközben beszéltek az informatikáról és a fizikáról meg arról, hogy
vigyázzunk a lézerrel. Sok mindent elmondott a bácsi. Azt is, hogy el fogunk végezni egy kísérletet. Méghozzá egy
olyat, amit ki fognak vetíteni, nehogy elromoljon a szemünk a lézersugártól.
Ezután elmondták, hogy működik a 3D. Később elsétáltunk a színházba. Claudia néni és Kati néni azt mondták,
hogy a tetőtől a pincéig mindent megnézünk. De csak a pincét néztük meg és azt, hogyan forgatják a színpadot.
Azután elmentünk a fagyizóba. Én grillázsos fagyit ettem. Utána a Zsinagógába mentünk. Nagyon szép volt, főleg
a homlokzata. Aztán visszaporoszkáltunk az Agórába. Meguzsonnáztunk és odagyalogoltunk a buszmegállóhoz
végül hazamentünk.
Szarka Gerda 3.a
Egy szép tavaszi napon mentünk el kirándulni az osztállyal Szegedre. Már nagy izgalommal vártuk ezt a
napot. Busszal utaztunk át a Tiszán, a közeli városba. Én az úton Laura mellett ültem, és jegyzeteltem,
de nagyon éhes voltam. Szegeden az első, amit megnéztünk, az első, amit megnéztünk, az Agórában
egy láthatatlan kiállítás volt. Úgy éreztem magam, mint egy vak, tapogatózni kellett, mi milyen tárgy.
Utána egy hallási feladatban vettünk részt, majd lézerkísérletet láttunk. Végül itt megnéztük a legrégibb
számítógépeket. Igazság szerint, csak részleteit, mert olyan nagyok, hogy nem fértek volna be a
terembe. Én ezt nagyon élveztem. Innen a színházba mentünk, benéztünk a kulisszák mögé, nekem ez
nem annyira tetszett. Ezután következett a legjobb rész. Mentünk fagyizni, ahol én egy meggyes
gombócot kértem.
A nap folytatása a Zsinagógában volt, ahol sokat kellett várni. A bácsi helyett egy néni válaszolt a
kérdésinkre. A nap zárásaként visszamentünk az Agórába pihenni és megettük a szendvicseinket.
A buszmegállóban sokat kellett várni. Itt nagyon meleg volt, ezért mindenki árnyékot keresett. Vásárhelyen anyukám várt az
állomáson, már türelmetlenül. Nagyon izgalmas, élményekkel teli nap volt.

Garai Dominika 3.a
Reggel a buszpályaudvarról indultunk az osztállyal Szegedre. Az Agórába mentünk először.
Elsőnek egy kicsit vakok voltunk, aztán tudósok, és végül számítástechnikusok. Majd lábbusszal
mentünk a Szegedi Nemzeti Színházba. Sok adatot tudtunk meg az eddigi történetéről és közben
az alagsorban is jártunk. Majd a Zsinagóga felé vettük az irányt, ahol szigorú szabályok voltak. A
kirándulás végére mindenki teli volt élménnyel.

Borsi Zalán 3.a
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Április hónap
Az április az év negyedik, 30 napos hónapja a Gergely-naptárban. A
népi kalendárium Szent György havának nevezi. A hónapot Mars
kedveséről, Venusról nevezték el, Venust ugyanis Aperirének is
hívták. A név a latin aperire szóból származik, melynek jelentése
„megnyitni” – ez valószínűleg utalás az ekkor kinyíló természetre.
Április 1. - „Bolondok napja”.
Április elseje a bolondság, a tréfálkozás napja. Az „áprilist járatás”, „április
bolondja” az ókori tavaszkezdő tréfás örömünnepekre vezethető vissza.
Hozzánk talán német közvetítéssel került. Hajdan sok népnél évkezdő nap
volt, az újjáéledő természetet ünnepelték.
Április 5. - Vince
Eredete: latin, Jelentése: győztes
Ferreri Szent Vince (1357–1419): dominikánus szerzetes. Híres szónok, aki
Európa nyugati országaiban nagy hatással hirdette a bűnbánatot. Már 1458-ban
szentté avatták. Különösen betegek fordultak hozzá gyógyulásért,
vigasztalásért és kerestek enyhülést a Szent Vince vize néven emlegetett
szentelményben.
Április 10. - Zsolt
Jelentése: Fejedelem, uralkodó; Eredete: Török-magyar eredetű, török méltóságnévből származó
személynév, a Solt név alakváltozata
Április 14. - Tibor
Jelentése: Tibur városából való férfi; Eredete: Latin eredetű, a Tiborc név rövidülése
Időjóslás: Ha ilyenkor már szép zöld a vetés, akkor jó lesz a szénatermés. A hagyomány szerint ezen a napon szólal
meg a kakukk.
Április 24. – György
Jelentése: földműves, gazdálkodó; Eredete: görög-latin eredetű, a Geórgiosz
(latinul Georgius) névbõl
Szent György (270 körül – 303. április 23.): római kori katona és keresztény
mártír. Diocletianus császár alatt hadiszolgálatba lépett. Kiváló kardforgató
képességének és más tulajdonságainak is köszönhetően hamar magas
pozícióba jutott. Ám amikor a császár a keresztényeket üldözni kezdte,
lemondott hivataláról, és a császár ellen fordult. Emiatt börtönbe vetették, és
miután a legkegyetlenebb kínzásokkal sem bírták őt hitétől eltéríteni, 303-ban kivégezték. Leginkább a
sárkányt legyőző lovag képében ismert, emellett több ország és város védőszentjeként is tisztelik.
Sárkányölő Szent György a lovasok, fegyverkovácsok patrónusa volt.
Szent György napi szokások: Magyarországon a tavaszi évkezdő szokások
leginkább ehhez a naphoz kapcsolódnak. Az állatok első kihajtásának napja. Az
állatokat gallyal ütögették, hogy a rontást a gonoszt elhárítsák. A néphit szerint a
földbe rejtett kincs Szent György napján lángot vet, ezért alkalmasnak tartották
ezt a napot a kincs keresésére. E nap hajnalán lepedővel szedett harmattal
kenyeret sütnek.

5
Április 25. – Márk
Jelentése: Mars istennek szentelt; Eredete: a latin eredetű Marcus rövidüléséből
önállósult
Szent Márk evangélista: Márk, a négy evangélista egyike Pál és Barnabás
apostolokat kísérte misszióikon, később Pált Rómába is követte. Zsidó
származású volt, eredetileg Johanannak (János) hívták, de mivel nem zsidók
között térített, latin nevén (Marcus) vált ismertté. A hagyomány szerint Szent
Péter „tolmácsolója” volt, az ő diktálása nyomán írta meg evangéliumát.
Állítólag ő volt Alexandria első püspöke, ott is szenvedett mártírhalált április 25én, húsvét napján.
Időjóslás: Ha Márk napján megszólal a pacsirta vagy a béka jó termést várnak arra az évre. Ha viszont a fülemüle
énekét nem hallották, a néphit szerint a tavasz változékonynak ígérkezik.
Nagyböjt és a húsvét
Nagyböjt: Jézus 40 napig böjtölt, s ennek, valamint kereszthalálának
emlékére tartják. A nagyböjt húsvétvasárnapig tart, egyházi előírások,
étkezési, mulatozási és szórakozási tilalmak jellemezték. Ez idő alatt
nem lehet fogyasztani semmiféle zsíros és húsos ételt. Jellegzetes
ételek böjt idején: cibereleves, kenyér, hal, növényi eledelek. Nagyböjt
idején nem tartottak lakodalmat, tilos volt mindenféle hangos
mulatozás, táncos rendezvény. A lányok és asszonyok nem viseltek
világos színű ruhákat.
Időjóslás: április a feltámadt böjti szelek hónapja. Ha esős az idő az nedves májust, ha száraz, az száraz májust ígér.
Húsvét ünnepe
A tavaszi ünnepkör legjelesebb ünnepe. Nem esik minden évben ugyanarra a napra, mint pl. a
karácsony. A húsvét március 22-e és április 25-e közötti ünnep. Pontos időpontja attól függ, hogy mikor
van a március 21-ét követő első holdtölte. Az ettől számított első vasárnap húsvét első napja.
Húsvétvasárnap: ezen a napon a néphit szerint tilos a munka, nem
főznek, nem söpörnek, nem varrnak. Jellegzetes ételeket
fogyasztanak: sonkát, tojást, kalácsot és húsvéti bort.
Húsvéthétfő: Legjellemzőbb népszokás ezen a napon a húsvéti
locsolkodás. Ennek az alapja a víz tisztító erejébe vetett hit.
Régebben a legények a kút tiszta vizével öntötték le a lányokat,
közben verseket, rigmusokat mondtak. A locsolkodó fiúkat,
férfiakat sonkával, tojással és borral vendégelik meg.
A húsvét egyik legnépszerűbb szokása a tojásfestés. A locsolkodóknak
hímes tojást adtak a lányok, és asszonyok.
Ők festették a tojásokat is, hagymalevél főzetével vörösesbarnára
festették, majd viasszal rajzoltak formákat vagy belekarcolták a
mintákat.
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Főszerepben a Húsvét!
Most az 5 legszebb körömfestést láthatjátok illetve 5 tuti telefontokot hoztam nektek.
Szöveg helyett beszéljenek a képek. 
Körmök

Telefontokok
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3D-s szerkesztő programok:
Google SketchUp 7.01 3D
A SketchUp segítségével a 3D tárgyak körvonala változtatható. A
tradícionális CAD programokkal szemben ezt a szoftvert kezdők
is használhatják, néhány egyszerű eszköz használatával
épületek, házak és gépek 3D képét készítheti el. A hátterek
könnyen hozzáadhatók és változtathatók, a kész modelleket
pedig a Google Earth-ön publikálhatja.

BumpTop 3D
A BumpTop egy virtuális 3D asztal, ami olyan, mint egy igazi
íróasztal. A BumpTop egy igazi íróasztalt mintáz, így szervezetten
tarthatod az ikonjaidat, vagy teljes káoszt kavarhatsz. A BumpToppal könnyen lecserélheted régi 2D-s asztalod.
Maya 3d

A Maya egy olyan szoftver, ami képeket és animációkat hoz létre
az alapján, amit a felhasználó egy virtuális 3D munkaterületen
előállít, virtuális fényforrások által megvilágítva, virtuális kamerákkal
fényképezve. A Maya segítségével olyan képeket készíthetünk,
amelyek megközelítik a fotorealisztikus minőséget, mintha digitális
kamerával készültek volna. Bármely paraméter beállítható úgy,
hogy időben változzon, így animáció hozható létre, ha több képet
renderelünk egymás után: a kamera mozoghat és foroghat, a
textúrák megváltozhatnak krómról fára, az objektumok
széteshetnek vagy összeállhatnak, és így tovább. A lehetőségek
száma végtelen, tényleg csak a fantáziánk szabhat határt.

2014 Top 10 játékok:
1. The Witcher 3
2. Assasin’s Creed: Black Flag
3. Watch Dogs
4. Battlefield 4
5 .BioShock Infinite

6. Titanfall
7. Batman: Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition
8. Arkham Asylum
9. Mass Effect 3
10. DiRT 3

A mostani lapszámban a kiemelt játékokról olvashattok
részletesebben.

Battlefield 4
A Battlefield4 története a harmadik világháború kitörésének határán játszódik: Kínában meggyilkolnak egy fontos
politikust, az ország vezetése pedig az Egyesült Államokat vádolja a gaztett elkövetésével. Persze ez nem igaz, az
USA jófiúi pedig elindulnak, hogy bizonyítsák ártatlanságukat.
Minimum gépigény:
Operációs rendszer: Windows Vista SP2 32-bit (KB971512
frissítéssel)
Processzor: 2,4 GHz-es Intel Core 2 Duo / 2,8 GHz-es AMD Athlon
X2
Memória: 4 GB RAM
Videokártya: AMD Radeon HD 3870 / Nvidia GeForce 8800 GT
Merevlemez: 30 GB HDD
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Ajánlott gépigény:
Operációs rendszer: Windows 8 64-bit
Processzor: Négymagos Intel processzor / Hatmagos AMD processzor
Memória: 8 GB RAM
Videokártya: AMD Radeon HD 7870 / Nvidia GeForce GTX 660 (3 GB videokártya-memóriával)
Merevlemez: 30 GB HDD
Mass Effect 3
A galaxis lángokban, milliárdokat fenyeget pusztulás. A totális káoszból látszólag nincs menekvés, az összefogást
ezeréves ellentétek akadályozzák. A világ utolsó reménye egy ember. Egy ember, aki még a halált is legyőzte,
csakhogy megmenthessen másokat. Egy ember, akit semmi sem állíthat meg.
Minimum gépigény:
Processzor: 1,8 GHz Intel Core 2 Duo
Memória: 1 GB - XP / 2 GB - Vista/Win 7
HDD: 15 GB
Videókártya: 256 MB-os Pixel Shader 3.0 kompatibilis kártya
Merevlemez: 15 GB
Hang: DirectX 9.0c
Ajánlott gépigény:
Processzor: 2,4 GHz Intel Core 2 Duo
HDD: 15 GB
Memória: 2 GB - XP / 4 GB - Vista/Win 7
Videókártya: AMD/ATI Radeon HD 4850 512 MB / NVidia GeForce 9800 GT 512 MB
Batman: Arkham Origins Blackgate (Deluxe Edition)
A történet Arkham Citybe kalauzolja a játékost, ahol Joker és talpnyalói lázadást szítanak a híres Blackgate
börtönben, Batman pedig elhatározza, hogy rendet rak az intézmény falain belül, leveri a zavargást és felelősségre
vonja a tetteseket. Csel nélkül persze semmire sem megy, mindent észrevétlenül kell csinálnia és csak akkor
keveredhet konfliktusba, amikor feltétlenül szükséges. Javarészt szellőzőjáratokban kolbászolunk, a továbbjutást
jelentő ajtókat nyitogatunk és trükkösen intézzük el a rosszfiúkat. A börtön felfedezésében ezúttal is temérdek
felszerelési tárgy lesz a Sötét Lovag segítségére, melyek közül több darab eddig soha nem látott eszköz lesz.
Minimális gépigény:
Operációs Rendszer: 32-bit: Vista, Win 7, Win 8
Processzor: 2,4 GHz órajelű kétmagos CPU (Dual-Core),
Memória: 3 GB RAM,
Grafikuskártya: nVidia 8800 vagy ATI 3800, 512 MB VRAM-mal,
Hangkártya: 100% DirectX9.0c kompatibilis hangkártya,
DVD-meghajtó: 4x sebességű DVD-ROM olvasó,
Merevlemez: 17,5 GB szabad hely az installációhoz
Ajánlott gépigény:
Operációs Rendszer: 64-bit: Vista, Win 7, Win 8
Processzor: 2.5 GHz órajelű kétmagos CPU (Dual-Core),
Memória: 4 GB RAM,
Grafikuskártya: nVidia GeForce GTX 560 vagy AMD Radeon HD 6950, legalább 768 MB VRAM-mal,
DirectX11-kompatibilitással,
Hangkártya: 100% DirectX9.0c kompatibilis hangkártya,
DVD-meghajtó: 4x sebességű DVD-ROM olvasó,
Merevlemez: 17,5 GB szabad hely az installációhoz
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ENGLISH CORNER
EASTER - WHAT IS EASTER?
Easter is the oldest and the most important Christian Festival, the celebration of the death and coming to life
again of Jesus Christ. Easter is the story of Jesus' last days in Jerusalem before his death.The Easter story
includes Maundy Thursday (the Last supper leading to the Eucharist), Good Friday (the day on which Jesus
was crucified) and Easter Day (the day on which Jesus came back to life). Easter always falls on the first
Sunday following the full Moon after 21 March. If the Full Moon falls on a Sunday then Easter is the next
Sunday. The Friday before Easter Sunday and the Monday after are a bank holiday in the UK. Over Easter
schools in the UK close for two week.
EASTER TRADITIONS IN BRITAIN

◄Easter eggs
They are a symbol of spring and
new life.
Easter Rabbit (Easter Bunny)►
They are a symbol of fertility.
◄Sending Easter cards
Morris Dancing►
Morris dancing is a traditional
English form of folk dance.
In the dance men dress up in
costumes with hats and ribbons
and bells around their ankles.

Maundy Thursday
Maundy Thursday - also called Holy Thursday, is the beginning of the
three day celebration of Easter - the most important time in the year
for Christians. This period ('The Triduum') is one big celebration,
remembering the last supper, the crucifixion and the death of Jesus,
and the Resurrection to new life. Maundy Thursday commemorates
the Last Supper of Jesus Christ with the Apostles.

Hot Cross Buns
A traditional favourite on Good Friday in England, Hot Cross Buns are a
spicy currant or raisin studded yeast bun, topped with a "Cross" of lemon
flavoured icing. While Christians have adopted the cake and the symbolism
of the cross, it wasn't always so. To Pagans then as now, the cross was
symbolic of the sun wheel, which symbolizes perfect balance at the time
of the Spring Equinox.
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’Egg rolling’
In some areas ’egg rolling’ is still popular today. People take the eggs
to the top of a hill and roll them down. The first egg to get to the foot
of that hill is the winner.

Egg hunting
Egg hunt is a game during
which decorated eggs, real hard-boiled ones or artificial, filled with or
made of chocolate candies, of various sizes, are hidden in various
places for children to find. The game may be both indoors and
outdoors.
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1792. április 2. - Az Egyesült Államokban bevezetik a dollárt►

◄1968. április 04. - Először mutatott be a
Magyar Televízió színes filmet. A film a Fekete
István regényéből készült Koppányi aga
testamentuma volt.
1860. április 8. – Meghalt Gróf Széchenyi István. ►
◄1905. április 11. - Megszületett József Attila. A magyar
költészet egyik legkiemelkedőbb alakja, Édesanyja korai halála
megviselte, nővére és annak férje nevelte fel, járatták iskolába. A
Szegeden élő Juhász Gyula támogatásával jelent meg 1922-ben
első verseskötete, amikor József Attila még csak 17 éves volt.
Országos ismertséget Nem, nem soha! című versével szerzett.
Magyar-francia szakos tanárnak kezdett tanulni a Szegedi
egyetemen, ahonnan Horger Antal nyelvész versei miatt
eltanácsolta. Ezután Bécsben majd Párizsban járt egyetemre.
1927-ben tért vissza Budapestre, barátságot kötött számos költővel és íróval, műveit
folyóiratok közölték, azonban állandó munkája nem volt. 1935-ben a Szép szó szerkesztője lett, ez volt első rendes
munkahelye.1937. december 3-án vesztette életét, amikor máig tisztázatlan körülmények között a vonat alá esett.
Születésnapján ünnepeljük a költészet napját. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel,
könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és - versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. A rendezvényeken klasszikus
és kortárs költők versei egyaránt szerepelnek.
1912. április 14. - Útban Southamptonból
New Yorkba 2200 utassal a fedélzetén
jéghegynek ütközött és elsüllyedt a
Titanic.►
◄1222. április 24. - II. András kiadja az Aranybullát Fehérváron

1970. április 22. - A Föld Napja
1970-ben először rendezték meg a "Föld napja" környezetvédelmi akciónapot az
Amerikai Egyesült Államokban. A "Föld napja" azóta világméreteket öltött, 1990.
óta Magyarországon is megrendezésre kerül.►

◄1916. április 28. - Megszülett Ferruccio Lamborghini
olasz gépkocsigyáros.
Először katonai kocsikat gyártott majd 1949-ben rátért a traktorok építésére. A róla
elnevezett autógyártó társaságot az 1950-es évek végén alapította Bolognában.
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Need for Speed
amerikai akciófilm, 2014
Az EA Games Need for Speedje a leghíresebb autó-száguldós videojáték, és a megfilmesítése már
régóta terítéken van. A Halálos iramban most éli a virágkorát és ez lökést is adott a
számítógépesjáték-adaptációnak, amiben várhatóan újra a gyorsulási versenyeken lesz a
hangsúly… Egy ártatlanul elítélt versenyautó-szerelő a szabadulása után elhatározza, hogy
bosszút áll a bűnbandán, akik börtönbe juttatták, és mindezt a De Leon futamon, egy egész
Amerikát átívelő versenyen akarja végrehajtani.
Amerika kapitány 2 – A tél katonája
amerikai akció/kalandfilm, 2014
Steve Rogers, azaz Amerika kapitány a hibernációból való felkelés és a
bosszúállókkal közösen legyűrt manhattani idegen támadás után a Shielddel
együtt próbálja jobbá tenni a világot. Ezúttal egy összeesküvésbe keveredik bele,
ami egy bizonyos Tél katonájához köthető. Ráadásul a több mint félévszázados
alvás után a mai világba való beilleszkedés nem a legkönnyebben megy mind a
magánélet és mind az igazságtevés terén.
Így neveld a sárkányod 2
amerikai animácios film, 2014
Hablaty a viking sárkánybűvölő és tűzokádó barátja, Fogatlan visszatér, de úgy,
hogy abba beleremeg a Hibbant-sziget. Amíg Astrid, Takonypóc meg a többiek
sárkányversenyekkel múlatják az időt, az immár elválaszthatatlan páros
meghódítja a tágas eget. Olyan tájakra jutnak, ahol nem járt még viking. Így
fedeznek fel egy titkos jégbarlangot, melyben több száz idomítatlan sárkány
fészkel. Hablatyék belekeverednek életük legnagyobb háborúságába: a rájuk váró nagy csatán nemcsak az ő életük
múlik, hanem az emberek és sárkányok jövője is.
Rio 2 (3D)
amerikai animációs film, 2014
Azúr, Csili és három fiókájuk boldogan éldegél a világ legszínpompásabb,
legvidámabb városa, Rio de Janeiro egyik lakályos fakoronáján, ám Csili úgy
gondolja, a kicsiknek is meg kell tanulniuk azt, amit a vadon élő madarak
mindegyikének, így aztán a család nekivág és elhúz délre. A szülők azt tervezik,
hogy megmutatják, mihez kezdhet egy madár az Amazonas dzsungelében. A
kalitkában nevelkedett, elkényeztetett családfő egyre inkább úgy érzi, hogy
szerettei többre tartják a sűrű erdő örömeit nála - és ha a benne fészkelő ragadozó madár nem bont szárnyat
mihamarabb, még el is veszítheti őket.

Áprilisi slágerlista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pharrell Williams – Happy
Clean Bandit feat. Jess Glynne – Rather Be
Katy Perry feat. Juicy J – Dark Horse
Faul & Wad Ad – Changes
Pitbull feat. Kesha – Timber
Avicii – Hey Brother
Coldplay – Magic
Avicii – Addicted To You
Shakira feat. Rihanna – Can't Remember To
Forget You
10. Sam Smith – Money On My Mind

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Milky Chance – Stolen Dance
Klingande – Jubel
Onerepublic – Counting Stars
Imagine Dragons – Demons
Mr. Probz – Waves
John Legend – All Of Me
Bastille – Of The Night
Eminem feat. Rihanna – The Monster
A Great Big World feat. Christina Aguilera – Say
Something
20. Avicii feat. Aloe Blacc – Wake Me Up
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1. Hogy hívják?
- Kovács Gültem
- ???
- Amikor megszülettem, anyám
azt mondta: "Legyengültem."
Apám válasza: "Legyen!"
2. A házaspár betér egy
étterembe.
- Vajon itt milyen a csiga? - kérdezi a nő.
A szomszéd asztaltól átszól egy férfi:
- Pincérnek van
öltözve,asszonyom...

3. - Hol dolgozik a férje?
- A sörgyárban. Már három
hónapja.
- És hogy tetszik ott neki?
- Nem tudom, azóta sem jött
haza.
4. Két szöszi beszélget
-Szia! Neked milyen neted van?
-Hááát… szerintem inter.
5. Szőke nő a kollégájának:
- Laci, hogy kell kinyitni a
pénztárgépet?
- Nyomd meg a C-t!
- Lacccccci, hogy kell kinyitni?
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Suliszkóp – Április
Ha valaki azt mondja neked, hogy céljaid
nem reálisak, lehet el kellene
gondolkoznod rajta. Ábrándozni szép
dolog, de idővel szükség lesz konkrét tervekre is!

Egy társaddal való kapcsolatod az egész
osztályra kihat. Versengő, produktív légkört
teremt. Persze adj hangot véleményednek,
ha nem tetszik ez a felállás.

Több lehetőség közül is választhatsz,
viszont mielőtt meghozod a nagy döntést,
gondolkozz el rajta, hogy inkább a
biztonságos utat járnád vagy vállalod a
rizikót!

Beiratkozol egy új tanfolyamra vagy új hobbi
után nézel. Akkor jársz a legjobban, ha
meghallgatod
tapasztalt
emberek
véleményét is a témáról.

Ki nem állhatod, ha nem tudsz dönteni.
Saját
feladataid fontosabbak vagy
másokon kellene segítened? Mi lenne, ha
ötvöznéd a kettőt?

Végre úgy tűnik, kezded érezni a téged illető
elismerést a környezetedben lévőktől.
Megtaláltad a siker útját, már csak arra kell
figyelned, hogy ne térj le róla!

Teljesen más szinten gondolkozol a héten,
mint mások. Új kontextusban értelmezel
néhány problémát, amivel már egy ideje újra
és újra meggyűlik a bajod. Ideje
megoldanod!

Kulcsfontosságú a kommunikáció, így ha
valakivel problémád van, mindenképpen
beszéljétek meg. Még ha veszekedtek, az is
jobb, mintha némán tűrnétek a feszültséget!

Új lehetőségeid adódnak, viszont csak rajtad
múlik, hogy élsz-e velük. Fontolóra kell
venned, hogy mennyit vagy képes dolgozni
céljaidért.

Hihetetlenül jól működnek megérzéseid,
gyakorlatilag minden pontosan úgy alakul,
ahogy te előre kigondolod! Ne is kételkedj
magadban, hiszen látod, hogy semmi okod
rá!

Néha kissé gyerekesen viselkedsz, ami azt
eredményezi, hogy nem várnak el tőled túl
sokat az emberek. Viszont így annál jobban
meg tudod őket lepni!

Senki sem hagyja figyelmen kívül
segítőkészséged, viszont lehet, nem fognak
ódákat zengeni rólad. Ha nyílt elismerést
szeretnél, fel kell hívnod a figyelmüket!
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Főszerkesztő:
Török Zsolt

Szerkesztők:
László-Molnár Angelika
Csikós Erzsébet
Gazdag Panna 6.a
Lázár Szabina 6.a
Ménesi Flóra 6.a
Kősasvári László 6.a

Az újság kiadását támogatja a DÖK.

