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Ismét itt az iskolaújság! Újból létrejött a Lila Suli diáklapja! A közremĦködĘ
„fĘszerkesztĘk”, és a szerkesztĘk” nagy lelkesedéssel készültek erre az alkalomra.
Szeretnénk az iskola életével kapcsolatban minél több információt, tájékoztatást
nyújtani, tudósítani aktualitásokról, eseményekrĘl, közelgĘ ünnepeinkrĘl. Az újság
nektek szól, rólatok szól majd, ti töltitek meg tartalommal. Lapunk nem kívánja
felvenni a versenyt egyetlen, drága lappal sem, viszont ígérjük, hogy tartalmas
kikapcsolódást nyújt számotokra. FelvetĘdhet bennetek a kérdés, hogy miért nem a mai
korszerĦ, online megjelenési formát választottuk. Úgy gondoljuk, a nyomtatott forma
varázsa pótolhatatlan, megtapintható emlék az olvasók számára. A Lila Lapok elsĘ
számát iskolánk büszkesége, híres diákja Kiss László író, középiskolai tanár üdvözli.
Ezzel az idézettel kívánunk jó olvasást:
„Csak egyetlen gyógymód tartja életben a képzeletet: az olvasás. Az olvasás
erĘsíti a fantáziát, és arra készteti, hogy még erĘsebb legyen.”
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Burján Tamás
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Balázs Zsolt

Somogyi Pálma Julianna
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Nagy Milán
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Gyetvai Dzsesszika Gabriella
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HegedĦs Dániel

Juhász Zsófia
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Bonyhádi Péter
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Burda Attila
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Csatári Maja
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Kurta Vanda
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Csatári Maja és Sáfár Anna riportja
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Nagyon gyorsan telt a nyaram. Voltam az iskolai táborban, ez volt a legkellemesebb a nyár
során. Sajnos nyaralni nem voltam sehol, mert a lányomék lakásfelújításában segédkeztem.
9iUWDPiUD]LVNROiW"
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Vártam is meg nem is. A nyári szünetet szívesen meghosszabbítottam volna. Azért vártam,
mert minden új tanév új kihívást jelent számomra. Tavaly nyolcadikosokat engedtem el, így
most ötödik osztályban tanítok és nagy izgalommal várom a velük való munkát.
0HQQ\LEHQYROWPiVD]D]iOWDOiQRVLVNRODDKRYi|QMiUWPLQWDPDL"
0HQQ\LEHQYROWPiVD]D]iOWDOiQRVLVNRODDKRYi|QMiUWPLQWDPDL"
UWPLQWDPDL"
Kati néni: Sokkal nagyobb szigorúság volt, mint a mai iskolában. Sokkal jobban hallgattunk
és figyeltünk a tanárainkra. Az Implom iskolába jártam, régen 3. számú iskolának nevezték.
Az alsó tagozatot kihelyezték Szentpálfalvára. Ott a két tanító néni nagy szigorúsággal
foglalkozott a gyerekekkel. Érdekes lehet az számotokra, hogy a mi idĘnkben, amikor
reggel megérkeztünk, az elsĘ gyerek el kezdte mondani a szorzótáblát, ahogy érkezett a
következĘ diák, Ę bekapcsolódott. És kezdtük elölrĘl, és még kilenc órakor is kántáltuk
kórusban. Egy biztos, mindenki megtanulta rendesen a szorzótáblát.
0LYROWDNHGYHQFWDQWiUJ\D"0LpUW"
0LYROWDNHGYHQFWDQWiUJ\D"0LpUW"
Természetesen a matematika. Azért mert sikereim voltak benne, másrészt a matematika
egyértelmĦ, konkrét, nincs belemagyarázat, fehér vagy fekete.
0LYHOW|OWLDV]DEDGLGHMpWKDYDQ"+RJ\DQWXGNLNDSFVROyGQL"
0LYHOW|OWLDV]DEDGLGHMpWKDYDQ"+RJ\DQWXGNLNDSFVROyGQL"
Sajnos nagyon kevés szabadidĘm van. Nagyon szeretek olvasni, minden evĘ vagyok és
mindenfajta jó könyvet elolvasok. Fiatalkoromban táncoltam, versenytáncos voltam.
Hetente egyszer eljárok táncolni.
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A férjem is pedagógus, fizika, technika, népmĦvelés szakos. Két gyermekem van, egy
lányom és egy fiam. A lányom jelenleg otthon van, mert két hónapja életet adott a kis
unokámnak. A fiam még tanul. Mind ketten Budapesten élnek.
6]HUHWLD]iOODWRNDW"9DQKi]LiOODWD"
6]HUHWLD]iOODWRNDW"9DQKi]LiOODWD"
Igen, cicáim vannak. A három színĦ macskánk majdnem húsz évig élt, valószínĦ azért, mert
nagyon jó dolga volt nálunk. Tavaly kaptunk a barátainktól egy szintén három színĦ kis
cicát ajándékba, akinek már születtek kis cicái.
0LO\HQ]HQpWV]RNRWWKDOOJDWQL"
0LO\HQ]HQpWV]RNRWWKDOOJDWQL"
Ritkán hallgatok zenét, mert a csendet nagyon szeretem. Egyébként fiatalkorom
idĘszakának kedvenc slágereit hallgatom.
.LDNHGYHQFtUyMD"9DQ
.LDNHGYHQFtUyMD"9DQHRO\DQN|Q\YDPLWMyV]tYYHODMiQOLVNROiQNGLiNMDLQDN"
HRO\DQN|Q\YDPLWMyV]tYYHODMiQOLVNROiQNGLiNMDLQDN"
LVNROiQNGLiNMDLQDN"
Szabó Magdát nevezném meg. TĘle az Abigél címĦ mĦvet jó szívvel ajánlom.
.LQHNGREMDWRYiEED/LODEGiW"
.LQHNGREMDWRYiEED/LODEGiW"
Bor Gáborné, Katika néninek.

Iskolánk legfiatalabb tanulóit kérdeztük meg. Néhány kérdésben
arra voltunk kíváncsiak, hogyan érzik magukat iskolásként itt a
Lilában.
Ͳ Miért szeretsz lila sulis lenni?
Azért, mert
Ͳ szeretek futni. ( Széles Zsombor )
Ͳ szeretnék megtanulni olvasni és írni. ( Zsittnyán Laura Hanna )
Ͳ sportokat szeretnék kipróbálni. ( Simon Attila )
Ͳ új barátokat szerezzek és a focin kívül más sportágak szabályait is
megtanuljam. ( Resetár Dávid Zoltán )
Ͳ szeretek matekozni . (Schriffert Boldizsár )
Ͳ szeretek tornázni . ( Abonyi Marcell )
Ͳ szeretek magyarozni. ( Bogár Marcell )
Ͳ szeretek okosodni. ( CsökmeiBence )
Ͳ jó tanulni. ( GyihorJanka )
Ͳ szeretem a tornaórát, a barátaim is idejárnak, és szerezhetek új barátokat.
( Szegedi Roland)

Ͳ Mi a kedvenc órád és miért?
Ͳ A matek, mert szeretek matekozni. ( Gombos Barnabás Gergely )
Ͳ A küzdelem és játék, mert izgalmas és sokat játszunk. ( Hartmann Dóra
Eszter )
Ͳ A matek, mert ott van Andi néni. A magyar, mert ott van Edit néni.
(Zsittnyán Laura Hanna )
Ͳ A magyart szeretem, mert szeretem a kapuvonalat írni. ( Széles Zsombor )
Ͳ A tesi, mert sokat tudok sportolni. ( Szabó Levente )
Ͳ A magyart szeretem, mert szeretem a hangokat. ( Burján Tamás )
Ͳ Az angolt szeretem, mert nem értem, mit mond a tanár néni , és
szeretném megérteni.( Szabó Attila )
Ͳ Az infó a kedvencem, mert a számítógépben ügyes vagyok. ( Mátyási
Máté )
Ͳ Mi az, amit nem szívesen csinálsz?
Ͳ Nem szeretek tornázni. ( Bogár Marcell )
Ͳ A kisszünetben nem szívesen megyek le, mert túl rövid. ( Hartmann Dóra,
Széles Zsombor, Abonyi Marcell )
Ͳ Nem szívesen maradok bent gyakorolni. ( Zsittnyán Laura Hanna )
Ͳ Rendet tartani a padomban . ( Szabó Attila )
Ͳ Nem szeretek tesizni, mert nehezek a feladatok. ( KĘfalvi Hunor )
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Melyik étel volt a legfinomabb azok közül, amit itt ebédeltél?
A bolognai spagetti . ( ezt többen is választották )
A tejbegríz. ( TörĘcsik Attila, Resetár Dávid Zoltán, Simon Attila )
Rizses máj. ( ezt is többen választották )
Az almaleves. (Zsittnyán Laura Hanna )
A borsófĘzelék tojással. ( Gombos Barnabás Gergely )
A paradicsomleves. ( Árgyelán Réka )
Minden, amiben tészta van. ( Lovász Hanna )
Pipicombi tésztával. ( Árgyelán György )
Milánói, alma. ( Burján Tamás )

Köszönjük a válaszokat! Sikeres tanulást és örömteli évet kívánunk Nektek!
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Az utolsó DÖK- napunk
Iskolánk szeptember 21-én DÖK- napot tartott. A program alapján a felsĘsök
évfolyam szerinti sorrendben kibicikliztek Szanazugba. A nyolcadikosok
indultak utoljára, tehát mi.
Aznap reggel 8 órakor kellett az iskola elĘtt gyülekeznünk, az indulás pedig
háromnegyed kilencre volt tervezve. Osztályunk az iskola elĘtt lévĘ
zászlótartóknál foglalt helyet. Eléggé hĦvös volt aznap reggel, úgyhogy
mindnyájunkon volt pulcsi vagy dzseki. Amíg el nem érkezett az indulás
pillanata, addig beszélgetéssel ütöttük el az idĘt. Miután a másik osztály is
biciklire pattant, mi is hasonlóan cselekedtünk.
Az út gyorsan eltelt. Egy-két kisebb problémát leszámítva balesetmentesen
megérkeztünk.
Mindenki
lezárta
a
kerékpárját,
hogy
biztonságban
tudhassa.
Ezt
követĘen
néhányan
elmentek
focizni,
míg
a
többiek a közelben lévĘ
padokat és asztalokat
foglalták el. A bicikliút
kipihenése
után
kezdetét
vette
az
akadályverseny. A
mi
csapatunk
indult
utoljára.
Az állomások során érdekes feladatokban vehettünk részt. Az én két kedvenc
akadályom közül az egyik az volt, amikor az idei DÖK - nap témájával, az
olimpiával kapcsolatban kellett kitöltenünk egy totót. Igaz, hogy egy kérdésre
hibás választ jelöltünk meg, ám Rózsa néni, az állomás felelĘse mégis megadta
a maximum pontszámot. A másik kedvencem a Péter bácsi által kitalált feladat
volt, amikor egy piramist kellett építenünk. Mivel a miénk 10 emberbĘl állt, 10
pontot kaptunk rá. Az akadályverseny elteltével az összes felsĘs osztály az
idefele való úti sorrend szerint visszakerékpározott az iskolához. Egyik
osztálytársunk biciklijének a kereke leeresztett, így egy kis probléma akadt az
indulásnál, de szerencsére hamar megoldódott a probléma.
Véleményem szerint mindannyian jól éreztük magunkat az utolsó DÖK
napunkon. Másnap az eredményhirdetésen kiderült, hogy mi nyertük meg az
akadályversenyt. Nyereményünk egy torta volt, amit még aznap közösen
elfogyasztottunk. Az általános iskolából elballagva boldogan fogunk
visszatekinteni erre az együtt töltött 8 évre, köztük a közös DÖK- napokra.
( Molnár Odett 8. B )

9LVV]DWHNLQWĘ«
1. Iskolánk hagyományainak megfelelĘen szeptemberben megtartottuk a
DÖK napot. Alsósok és felsĘsök egyaránt jól érezték magukat ezen a
szeptember 26-i hétfĘi napon. Mozgás, játék, vidámság és némi fejtörés
részese lehetett mindengyerek.

2. Ha Ęsz, akkor papírgyĦjtés. Október 1-jén rekordot döntött a suli, hiszen
majd 15 tonna papírt sikerült
gyĦjteni az osztályoknak. Összesen
14 830 kg papír gyĦlt össze, mely
312 000 Ft - ot ért. Soha
kevesebbet! Tavasszal
célozzuk meg a 15 tonnát!
3. Október 6-án
tisztelettel
emlékeztünk az aradi vértanúkra, 23-án pedig az 56-os forradalom áldozataira.
Mindkét alkalommal a Kéri Anikó tanár néni által összeállított szép, tartalmas
faliújság segített bennünket emlékeztetni és emlékezni ezekre a sorsfordító
történelmi eseményekre.
Október 23- án a 8. A és 8. B osztály tanulóinak nagy része osztályfĘnökeikkel
együtt részt vett a városi ünnepi megemlékezésen. Az ünnepség koszorúzással
fejezĘdött be, ahol Szabadosné Bécsi Kati néni két nyolcadikos diákunk
kíséretében helyezte el az emlékezés virágait.

( Fotó: Gyulai Hírlap • Rusznyák Csaba)
Koszorúzás az október 23-án

ElĘrepillantó …
1. Novemberben ismét megrendezzük idegen nyelvi hetünket.
Nyelvtanáraitoktól személyesen is értesülhettek programokról,illetve a
nyelvi faliújságon is lesznek információk.
2. E hónap során a 'g.szervezésében sulidiszkó várható.
3. November 5-én Kiss Ottó József Attila –díjas író, költĘ lesz a
vendégünk.
4. November 27-én reggel ¾ 8-kor hagyományainknak megfelelĘen
meggyújtjuk az elsĘ gyertyát az iskolai adventi koszorúnkon.

+8025=6È.
Vizsgáztató:
- Önnek inkább a lottóval kellene próbálkoznia.
- ???
- 90 kérdésbĘl éppen ötöt talált el.

Ͳ Miért az ablakon keresztül jársz be a házba?
Ͳ Anya azt mondta, hogy ha rossz jegyet kapok, át ne lépjem a küszöböt.
-Melyik a legjobb gyógyszer?
- A hétbĘl egy.
- Miért?
- Mert mindig hat!
Ͳ Melyek a világ legbizonytalanabb állatai?
Ͳ A mitévĘ legyek.
-Hogyan tanítja a varázsló úszni a pókot?
-???
-Hókusz ! Pók ússz!
- Melyik állatnak a legvidámabb a neve?
- A juhé!
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Keresd meg az különbségeket az alsó és a felsĘ kép között!





Ha bármilyen jobbító szándékú észrevételeitek, ötleteitek vannak a kiadványunkkal
kapcsolatban, akkor kérjük, ezt jelezzétek. A kapus asztalon „Ti írtátok, ti firkászok”
felirattal egy dobozt helyezünk el, melybe javaslataitokat várjuk.

A lapot szerkesztették:Aradszkyné Szelényi Tünde és Török Zoltánné tanár nénik
irányításával Csatári Maja, Sáfár Anna, Molnár Odett, Bittó Eszter.
Köszönjük az elsĘ osztályos tanító nénik segítségét a kicsik válaszainak lejegyzésében.

