1

Az idei Platán héten is rengeteg érdekes programmal találkozhattunk,
mindenki részt vehetett valamin. Úgy gondolom mindenki nagyon jól
érezte magát. Most bemutatunk nektek néhányat, amin ott voltunk.
A történelemtehetség kör előadásainak témája a magyar hungarikumok
voltak. A történelem szakkörös diákok kiválasztottak egy adott témát,
amely lehetett egy találmány vagy éppen egy jellegzetes magyar étel.
Mindenki nagyon élvezte az előadást. Még a szülők is ellátogattak a
bemutatóra.
Az angol teadélutánon a játékos feladatok megoldása mellett volt
teázás, sütizés, és karácsonyi zene is. A teadélutánon került sor az
angol szövegértési verseny eredmény hirdetésére. Iskolánkból ketten
is értek el helyezést: Török Milán (7.b) első helyezett, Molnár Csaba
(6.a) harmadik lett.
A

süti

versenyre

rengetegen

jelentkeztek alsósok és felsősök
egyaránt. Nagyon sok sütemény
gyűlt össze, amelyek nagyon gusztusosak voltak. A versenyzőket sok
értékes nyeremény várta például sütőkötény, tányér és bögre csomag. .
A süti versenyen idén még meglehetett kóstolni a sok finomságot.
A Platán hét folyamán a hagyományos kézműves karácsonyi vásárra is
sor került, amelyen nagyon sok
szép karácsonyi dísz és ajándék várta a vásárlókat. A vásárban nem
csak sokan nézelődtek, hanem vásároltak is a családnak, barátoknak
ünnepi ajándékokat.
Hét folyamán kutya bemutatón
is részt vehettek az érdeklődők.
A
tornateremben
tartott
bemutatóra
rengetegen
kíváncsiak voltak. A gyerekek
részt
vételével
különböző
feladatokat oldottak meg a kutyusok, amiért jutalom falatokat és soksok simogatást kaptak. A gyerekek körében nagy népszerűségnek
örvendett a három kutya, amelyeket a bemutató után meglehet
simogatni, szeretgetni. Az előadás végén a helyes és felelős kutya tartásról is szó esett.

Az újév a nyolcadikosok számára keményen indult. A második héten írták meg 4 év anyagából a félévi
vizsgákat magyarból és matematikából. A szóbeli vizsgákra év végén kerül sor, melynek során matematikából
tételeket húznak, míg magyar helyett mestervizsgákra készülnek. A mestervizsgára bármilyen témából
készülhetnek egy mentortanár segítségével, mely témát egy előadáson mutatják be.
Január folyamán kerül sor a központi felvételi vizsgákra a középiskolákba való jelentkezéshez. Idén a 8.b
osztályból 3 tanuló ír felvételi vizsgát.
Elkezdődött a felvételi jelentkezési lapok kitöltése is, amit február 14-ig kell elküldeni a középiskolákba.
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Minden, ami sport
Most nem igazán egy sportról, hanem inkább egy táblajátékról szeretnék írni, ami remélhetőleg felkeltheti az
érdeklődéseteket.

Érdekes sportok
CARROM = (Gombfoci + Biliárd)
Eredete
A carrom a legtöbb ember szerint a Maharadzsák játéka volt, de sok indiai úgy emlékszik, hogy a britek vitték be
az országba. Vannak olyan adatok is, melyek szerint kínai, vagy afrikai eredetű a játék, hogy mi az igazság, az
alighanem soha nem fog kiderülni. Ami biztos, hogy az utóbbi száz évben India egyik legkedveltebb hobbija lett a
carrom, vagy ujjbiliárd, (ott mindkét név használatos).
A tábla
A carrom táblajáték, egy 74 cm oldalú négyzet alakú pálya. A pályát
furnérlemezből készítik, az oldalain fa falak vannak. A tábla négy sarkán lyukak
vannak, ezekbe kell a nagyobb ütő vagy csatár bábuval beütni a kisebb korongokat
és a királynőt. A tábla sarkaiban lévő lyukak átmérője 4,45 cm, ezekbe kell a 3,1
cm körüli korongokat belökni. A pályát a jobb csúszás miatt porral, (bórsavval)
szórják be a játék elején.
A játék szabályai
A játék elején az összes bábut egy kezdő állásba helyezik, a kezdőjátékos az
alapvonalról szétbontja a kezdőállást. Az alapvonal, ami a tábla végével
párhuzamos, minden lökést innen kell kezdeni. A
bontás után hasonló a helyzet, mint a
biliárdsportokban, addig lehet lökni, amíg a
lyukakba sikerül ütni a bábukat. Mindkét játékos
kilenc bábuval kezdi a partit a cél az, hogy
mindegyiket lelökjék. Nem számít az, hogy egy
játékos saját, vagy ellenséges bábut talál el először, csak az, hogy a saját bábut lökje
a lyukba. Amelyik játékos letisztítja a táblát, az nyeri az adott játékot, mégpedig
annyi – nullára amennyi bábuja az ellenfélnek marad.
Most bemutatott sportolónk:
Nagy Brigitta 6.a osztály - kézilabda (HLKC: Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club)
-

Miért a kézilabdát választottad?
Néhány osztálytársam ajánlotta, hogy kézilabdázzak, kipróbáltam és
megszerettem.
Szoktatok-e versenyekre járni és van már dobogós helyezésetek?
Sok verseny voltunk és általában a 2. és 3. helyezést sikerült megszereznünk.
Sajnos első helyezést még nem sikerült elérnünk, de nagyon szeretnénk.
Mit tudnál mondani azoknak, akik érdeklődnek a kézilabda után?
Ebben a sportban fontos a labdabiztosság, ezért labdázzatok sokat, tanuljátok
meg elkapni és dobni a labdát, aztán jöhet a többi egy edző segítségével.
Van-e példaképed, ha igen, akkor kicsoda?
Igen Görbicz Anita a Győri Audi Eto játékosa.

Remélem most is tudtam érdekeset mutatni nektek.
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Újév első hónapjához sok hiedelem és praktika kapcsolódik. Most ezekből válogattunk össze néhányat.
Január 1.
 ha ezen a napon az időjárás napfényes, akkor egész évben jó
idő lesz
 újév napján az első látogató csak férfi lehet, mert szerencsét
hoz
 napközben tilos lefeküdni, hogy év közben ne legyünk
betegesek
 amit ezen a napon csinálunk, azt fogjuk egész évben is.
 disznóhúst (újévi malacot) kell enni, mert a malac előtúrja a
szerencsét, mellé szemes terményeket kell fogyasztani (rizs,
lencse, mák, köles) hogy pénzbőséget okozzon.
 baromfi és hal fogyasztása nem ajánlott újév napján, mert a
szárnyas elkaparja vagy elrepíti a szerencsét, a hallal
pedig elúszik a szerencse
Január 6. - Vízkereszt és a három királyok napja
 Ezen a napon szedik le a karácsonyfát.
 Ilyenkor szenteltvízzel lelocsolták a bejárati ajtót és
felírták a G.M.B betűket ezzel emlékezve Gáspár
Menyhért és Boldizsár napkeleti királyok látogatására
az újszülött Jézusnál.
Január 7. - Attila - Jelentése: Atyuska, atyácska
Név eredete: Germán (gót) eredetű, Attila hun fejedelmet nevéből. A gót „atta” (atya) kicsinyítőképzős
származéka.
Január 21. és 22.- Ágnes és (Szent) Vince
Ágnes - Jelentése: Tiszta, szemérmes, szent, érintetlen, szűzies, tartózkodó
Becenevek: Ági, Ágika, Ágica, Ágneska, Gigi, Gica, Ága, Ágnis, Ágni
Név eredete:
Görög eredetű, a testi vagy lelki tulajdonságot kifejező Hagnész szóból ered. Latinba H nélkül átkerülve
Agnesnek írták és Ágnesnek olvasták

Szent Ágnes: előkelő római családban született. Szüzességi fogadalmat tett, és
ezért visszautasította a prokonzul fiának házassági ajánlatát. A prefektus
először tisztaságától akarta megfosztani, ám a meztelenre vetkőztetett Ágnest
leomló haja megvédte, ezért máglyahalálra ítélték. Mivel onnan is sértetlenül
került vissza, 13 évesen lefejezték. Állítólag január 21-én temették el Rómában,
azóta is ez a nap az ünnepe.
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Vince - Jelentése: győztes; Eredete: latin eredetű, a Vincentius rövidülése;
Becenevek: Vinci(ke), Vincus, Vici, Vini
Szent Vince: hispániai vértanú volt. A keresztényüldözés idején Vincét a zarragozai diakónust (egyházi
szolga) a hite miatt megkínozták, amibe belehalt. A keresztényüldözés után Vincét szentté avatták és a
halászok, valamint a szőlőtermesztők, borászok védőszentje lett.
 A pápa ekkor szenteli meg azokat a bárányokat, amelyek a gyapjából
készítik az új püspökök beiktatására a palliumokat, azaz a fehér
vállszalagokat.
 „Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy teljen a pince” – hogyha
Ágnes napja hideg, akkor a másnapi Vince biztosan enyhébb időt hoz
 Ha fénylik Vince, tele lesz (borral) a pince” - Szép, napos idő esetén jó,
ellenkező esetben rossz bortermésre jósoltak.
 szőlősgazdák Vince napján szőlővesszőt vágtak le, és a meleg
szobában rügyeztetni kezdték. Ennek állásából, mértékéből azután az
őszi termésre következtettek.
Január 25. – Pál (Június 29-e Pál igazi névünnepe, Péterrel együtt, mert a hagyomány szerint
mindkettőjüket ezen a napon végezték ki i.sz. 67-ben Rómában.
Pál - Jelentése: kicsi, kis termetű férfi; eredete: Latin,
Becenevek: Pálka, Pali, Palika, Palkó, Palcsi, Palcsika, Palus, Pálocska
 Pálfordulásnak is nevezik ezt a napot a bibliai történet alapján. Az
elnevezés Pál apostollal a damaszkuszi úton történt eseményre, Pál
megtérésére megy vissza. Ekkor lett a Jézust üldöző Saulból, Jézust
követő Pál apostol.
 Ebben az időszakban az időjárásban is pálfordulás következhet be,
ezen fordulatok rendszeresen jelentkeznek is.
 Ha szép, derült az idő, ez megfordulhat és hosszan tartó hidegre
lehet számítani, vagy ha nagy hideg volt január 25-ig, akkor enyhe
idő is jöhetett.

Januári slágerlista
1.James Arthur - You're Nobody
2. Avicii - Hey Brother
3.Lorde – Royals
4. Jessie J - I t's My Party
5. Miley Cyrus - Wrecking Ball
6. James Arthur – Recovery
7. Eminem Feat. Rihanna - Monster
8. Lady Gaga Feat. R. Kelly - Do What U Want
9. Mr. Busta - Mutatom a fukkot
10. Children Of Distance – Five

11. Anti Fitness Club – Lábnyom
12. Calvin Harris & Alesso - Under Control
13. Pitbull feat. Ke$ha – Timber
14. Avicii Feat. Salem Al Fakir - You Make Me
15. Tóth Gabi – Sors
16. OneRepublic - Counting Stars
17. Katy Perry – Unconditionally
18. Quimby - Senki se menekül
19. P!NK - Are We All We Are
20. New Level Empire - The Last One
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1700. január 1. Ettől a naptól ünneplik újév napját.►

◄1888. január 3. Szabadalmaztatták a szívószálat.

◄1400. január6. A farsang első napja

◄1610. január 7. Galileo Galilei felfedezte a Jupiter bolygó négy holdját.

1813. január 11. Elültették az első ananászfákat Hawaii-on. ►

◄1878. január 12. Megszületett Molnár Ferenc író, drámaíró,
újságíró (A Pál utcai fiúk).

1797. Január 15. Először viseltek cilindert Londonban.►

◄1773. január 17. Cook kapitány áthajózott a Déli-sarkkörön, ő volt az első európai, aki
idáig eljutott.

1865. Január 20. Szabadalmaztatták a hullámvasutat. ►

◄1823. Január 22. Megszületett a Himnusz. - A magyar kultúra
napja

1926. Január 26. Londonban John L. Baird bemutatta az első
televízió készüléket. ►

◄1959. Január 29. Először mutatták be Walt Disney
Csipkerózsikáját.
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Csodabogarak - Az elveszett hangyák völgye
Francia animációs film, 2013
Egy békés tisztáson, egy hirtelen félbeszakadt piknik maradékai harcot
szítanak két hangyafaj között. A csata tétje nem más, mint a
felbecsülhetetlen értéket képviselő cukros doboz. Egy katica véletlenül a
hangyacsata közepén találja magát. Összebarátkozik Mandible-lel, a fekete
hangyák egyikével és segít neki megmenteni a fekete hangyák otthonát a
kegyetlen vörös hangyák támadóitól, akiknek ostromát, a félelmet nem
ismerő Butor vezet.
Streetdance - All Stars
Szinkronizált angol zenés film
Ethan és Jaden komoly tervet eszeltek ki: újra összeboronálják táncos csapatukat
egy tehetségkutatóra, amelyen megszedik magukat pénzzel, s így megmentik
kedvenc klubjukat a bezárástól. Illetve Ethan emellett még álmai hercegnőjét is le
akarja nyűgözni. A gond mindössze annyi, hogy Ethan nem tud táncolni, Jadent
szülei tiltották el tőle, a többiek pedig egy teljesen kezelhetetlen társaság. Ennek
ellenére megpróbálják a lehetetlent, először is meggyőzni Ginát, a klub
tulajdonosát, hogy adjon egy esélyt tervüknek.

Jack Ryan: Árnyékügynök
Amerikai film, 2013
Ryan a barátai és szerettei szemében csak egy a sok New York-i banki elemző
közül, de titokban már évek óta a CIA-nak dolgozik. Eredetileg azért vették fel,
hogy globális gazdasági adatokat rágjon át, de amikor rábukkan egy
aprólékosan kidolgozott tervre, amelynek célja az amerikai gazdaság
megroppantása és globális káosz kirobbantása, akkor kiderül, hogy csak ő
tudja megakadályozni ezt a terrorakciót. Így teljes jogú ügynökké avanzsál, és
máris a gyanakvás, az átverések és a halálos veszedelmek világában találja
magát. Ezért aztán kénytelen szófukar felettese, mit sem sejtő menyasszonya
és egy briliáns elméjű orosz oligarcha között lavírozni, és kénytelen
szembenézni egy új valósággal, ahol senkiben sem lehet megbízni, ám milliók
sorsa függ attól, hogy rátalál-e az igazságra. A gyújtózsinór ég, és Ryannek
mindenki előtt kell járnia egy lépéssel a halálos versenyben.
A mogyoró-meló
Szinkronizált, amerikai animációs film, 2014
Mit ér az élet mogyoró nélkül? Vagy dió nélkül? Netán mandula nélkül? A parkban
lakó rágcsálóknak nem sokat. A leleményes, mindig izgága Surly már megint
akcióba lendül, mikor feltűnik a környéken a mogyoró árus. Ám a küldetés balul sül
el, az egyetlen élelemforrás, a park szép nagy fája felgyullad. Nincs mit tenni, a
mókust száműzik a biztonságot nyújtó lakóhelyéről. De a nagyvárosi fergetegben
nem is olyan egyszerű eligazodni, mint ahogy azt a talpraesett mókus gondolja.
Surly az első szembejövő akadályok után egy olyan brigádot verbuvál össze,
akikkel betörhetnek Maurey rágcsa boltjába, a kánaán földjére. Cél: minden
magvakat szerető parklakónak megszerezni télire az eleséget. Komoly szervező, és
tervező munkát igényel a betörés, aztán a kitörés, de Surely és csapatát bizony
elég kemény dióból faragták. Számukra nincs olyan, hogy lehetetlen meló.
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ENGLISH CORNER
SMS ENGLISH
Oldjátok meg az alábbi rejtjeles SMS-t! A LEGGYORSABB HELYES megfejtést beadó tanuló jutalmat kap!
A megfejtéseket adjátok oda Zsóka néninek! Sok szerencsét!
HI M8! HNY 2U! HRU 2 DAY?
LTNS! IS UR ENGLISH OK?
B CLEVERER THAN B4 &BI OUR SCHOOL MAGAZINE! LOL
Segítség a megoldáshoz:
&=and

X =kiss

B=be

L8=late

2DAY=today

SIS=sister

U4E=you fourever

M8=mate

B4=before

2=two ,to or too

2MORROW=tomorrow

U= you

L8R=later

PLS=please

BF=boyfriend

BRO=brother

MU=I miss you

BI=buy

CUL=See you later.

F8=fate

D8=date

BT=but

IC=I see

GF=girlfriend

HRU=How are you?

RUOK=Are you ok?

GR8=great

C=see

HNY=Happy New Year

UR=your

LOL=laughing out loud

2DAY=today

LTNS=Long time no see.
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1. Móricka lestoppol egy kocsit az iskolába menet:
- Bácsi kérem, vigyen el az iskoláig!
- Nem arra megyek.
- Annál jobb.
2. Két rendőr biciklizik. Az egyik leszáll, és leengedi a hátsó kereket.
- Miért engedted le? - kérdezi a társa.
- Túl magasan volt a nyereg.
- A másik erre szó nélkül leszereli a saját nyergét meg a kormányát. A kormányt a nyereg
helyére teszi, a nyerget pedig a kormány helyére.
- Ezt miért csináltad? - kérdezi a másik.
- Egy ilyen hülyével én nem bicajozok tovább, inkább megfordulok és hazamegyek.
3. - Pistike! Először fordult elő, hogy hibátlan házi feladatot adtál be. Hogy lehet ez?
- Az apukám elutazott a hétvégére és nem tudott segíteni.
4. A rendőrőrsön feltűnő, hogy Kovács tizedes egy nagy 2-es feliratot tartalmazó táblával
mászkál. Megkérdi az egyik kollegája
- Te Józsi! Miért hordod azt a nagy kettest a hátadon?
- Mert azt hallottam egyeseket kirúgnak
5. - Mi a különbség a Mikulás és a japánok között???
- A Mikuláson van zsák, a japánok viszont nindzsák...
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Juss ki a labirintusból:)
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Suliszkóp – január
KOS [03.21-04.20]

MÉRLEG [09.23-10.22]

Folytonosan olyan helyzetekbe kerülsz, hogy
döntőbírót kell játszanod két, vagy több ellentétes
körülmény között. Középen állsz, és az
ütközőszerepet vállalod annak reményében, hogy
harmóniát teremtesz. Nem szeretsz egyedül lenni,
de időnként kívánod a magányt. Egészség: ne feledd a
citrom gyógyító hatását, mely leghatásosabb vírusölő,
kitűnő szer megfázás ellen, ill. annak gyógyításában.

A rejtélyesség és magánéleti rámenősség
folytatódik, de most már kicsit más a helyzet. A
hét közepére megoldódnak a problémáid. Büszke
lehetsz magadra, mert mindent meg tudsz oldani,
de parancsolgatsz. Egészség: Érdemes betárolni
némi vitamin muníciót, szüksége lesz rá! Elsősorban
természetes vitaminokban gondolkodjon!
SKORPIÓ [10.23-11.21]

BIKA [04.21-05.21]
Egyre fontosabb számodra az érzelmi háttér. Ne
legyél követelőző! A hét elején több vitára
számíthatsz, különösen, ha sürgeted azt, aki
hozzád a legközelebb áll. Egy baráti kapcsolat
révén viszont kitűnő lehetőséghez juthatsz.
Egészség: Egyél több petrezselymet! Lúgosító hatása van a
savas vérre, egyben az allergia elleni küzdelem egyik
hatékony gyógyszere.
IKREK [05.22-06.21]
Ezen a héten fordíts több figyelmet az iskolára!
Ragadd meg a lehetőséget, ha új „munkahelyet˝
kínálnak. Érzelmi életed változatos lesz, egyre
gyakrabban kimondod, ami nem tetszik neked.
Egészség: bőrre, hajra, körömre a legajánlottabb a
fehér paszternák. Nem véletlenül a profi hús és
zöldséglevesek elengedhetetlen hozzávalója.
RÁK [06.22-07.22]
Kiemelkedő teljesítményt nyújtasz a tanulásban.
Az otthonod és a családod is nagyon fog
támogatni, örülnek sikerednek. Lehetőséged nyílik
arra, hogy megmutasd mennyi mindenben jó vagy.
De, ne csak adni, hanem kapni is tanulj meg!
Egészség: Fogyassz több paprikát! Serkenti az anyagcserét,
antioxidáns, tele van bioflavonoidokkal!
OROSZLÁN [07.23-08.22]
Az Oroszlán jegyében áthaladó bolygók kicsit
megbolondítják tanulmányi eredményeid. Ebben
a hónapban segítőkész leszel, és ez elvonja a
figyelmed az iskoláról. Egészség: Egyél sok ételt,
mely gazdag vitaminokban és ásványi sókban.
SZŰZ [08.23-09.22]
Érzelmi életed minden lesz, csak unalmas nem.
Érdeklődésed megnő az újdonságok iránt,
mindenre nyitott leszel. Egészség: Egyél olyat, ami
jólesik, ez a hónap nagy izgalom lesz számodra.

Kisebb nyereség ütheti markod. Kapkodás helyett
add meg a módját a tanulásnak, használj új
technikát a tanulási módszeredben Egészség:
Egyél több zöldséget, gyümölcsöt, főleg olyanokat,
amelyek immunrendszert erősítő hatásukról
ismeretesek!
NYILAS [11.22-12.20]
Ideje rendbe tennie az érzelmi életedet, mostanság
ugyanis kicsit kezd boldogtalanná válni a helyzet.
Húzni a dolgokat, annyit jelent, hogy blokkolja
magát. Egészség: fáradékony lehetsz télen, amit a
legkézenfekvőbb módon, pihenéssel orvosolhatod!
Nem szabad túlhajszolnod magad. A ,,munka˝ is lényeges,
de az egészség sokkal fontosabb.
BAK [12.21-01.19]
Minden igyekezeteddel próbálod rendezni a
kapcsolatod a családoddal. Csak akkor jutsz egyről
a kettőre, ha nem akarsz erőnek erejével senkitől
döntést kicsikarni. Ne feledd, mindennek van egy
átfutási ideje! Egészség: Ha síelni mész, kificamodhat a
bokád, vagy akár el is törhet valamid.
VÍZÖNTŐ [01.20-02.18]
Minden azon múlik, hogyan kezeled a
problémákat. Nagyon kell igyekezned, hogy a
baráti kapcsolataid elviselhetőek maradjanak.
Családi problémák, mind-mind halaszthatatlan
döntést, sürgős változtatást igényelnek. Egészség:
szellőztessen rendszeresen, jó alaposan! Egyél sok
természetes vitamint! Ha ezekre nem figyelsz, akkor sajnos
te is beállhat a betegek sorába.
HALAK [02.19-03.20]
Egyes Halak régi, kapcsolatot˝ hivatalossá
tesznek, míg egyesek körültekintő és bölcs társra
találhatnak. Egészség: a minduntalan változó
időjárás megviselheti közérzeted. Gyakran érezheted
magad levertnek, és bizony, fájhat néha a fejed is. Ne egyél
sok fájdalomcsillapítót, inkább menj többet a levegőre.
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Felelős szerkesztő:
Török Zsolt

Szerkesztők:
László-Molnár Angelika
Csikós Erzsébet
Gazdag Panna 6.a
Lázár Szabina 6.a
Farkas Izabell 6.a
Ménesi Flóra 6.a
Szentmártoni Tünde 7.b
Bánfi Nikolett 7.b
Janicsek Gabriella 7.b

Az újság kiadását támogatja a DÖK.

