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SULISOK(K)
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Fotó: Média klub

VERSENGTÜNK
Immár hagyományos tavaszi versenyre került sor
Zalaszentgróton. A tanév során levelezős versenyben
oldhatták meg az alsós gyerekek a feladatsorokat, s most
előzetes eredményeik alapján kaptak meghívást a személyes
megmérettetésre matematikából. Olvasásból az osztályok
helyi fordulóban választhatták ki, hogy ki legyen a két fő
képviselőjük. Iskolánk 14 fővel indult neki a délutáni
programnak május 24-én, pénteken.
Az összegyűlt gyerekeket köszöntötték a szervező nevelők és
az Intézményvezető asszony.
Érthetően elmondták a verseny várható menetét. Elfoglaltuk
helyeinket, s pontos időre kezdődött a verseny. Mikor
végeztünk betérhettünk a büfébe, ahol teáztunk és pogácsát
fogyaszthattunk. Míg várakoztunk egymásra filmvetítés,
kézműves foglalkozás, focizás segítette a tartalmas időtöltést.
Az eredményekre mindenki kíváncsi volt. Két diákunk is
helyezét ért el, amelyhez ezúton is gratulálunk.
Korcsoportjában (1-2. osztály) Tóth Zsanna hangos olvasás III.
helyezettje lett.
Aczél Kristóf szintén korcsoportja (1-2. osztály) a matematika
II. helyezettjeként tért haza.

Cikk: Péter Szilvia

Képkeret: Pinterest

ANYÁK NAPJA
A legdrágább a szívünknek édesanyánk. Bár nap mint nap nem biztos, hogy hangsúlyozzuk
mennyire szeretjük, de az ünnepek előtti lelkes készülődés elárulja, szívből jövő ajándékot kívánunk
adni e jeles napon.
Az 1-4. osztályos gyerekek válogatott versekkel, dalokkal, jelenetekkel, táncokkal színesítve adták
elő műsoraikat május 6-7-én. Szép ajándékokat is készítettek (virágcsokor…), s izgalommal adták át a
nagymamáknak, anyukáknak ezeket a meglepetéseket. Minden osztályból a meghatódottságtól
könnyes szemekkel jöttek ki az emberek, hiszen emlékezetes percek voltak ezek kicsiknek és
felnőtteknek egyaránt.
Reméljük, hogy senki sem feledkezett meg köszönteni otthonában május első vasárnapján vagy a
következő napokban édesanyját, mert ANYA CSAK EGY VAN!

Cikk: Média klub Vers: Pinterest
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NYÁRI ÜNNEPEK
mozgóünnep
június 4.

Keresztény ünnep; húsvét utáni 7. vasárnap és
hétfő

pünkösd
a nemzeti
összetartozás
napja

nemzeti emléknap
a trianoni békeszerződés aláírásának (1920)
évfordulója, 2010 óta emléknap.
Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai
újratemetésének emléknapja

június 16.

Nagy Imre
emléknap

június 19.

a független
Magyarország
napja

július 22.

A nándorfehérvári diadal a magyar–török
háborúk egyik jelentős eseménye, amelynek
során 1456. július 4–21. között
a
a keresztények (magyarok és szerbek) Szilágyi
nándorfehérvári Mihály vezetésével hősiesen védték
diadal
Nándorfehérvár (a mai Belgrád) várát II.
emléknapja
Mehmed török szultán több mint tízszeres
túlerőben levő ostromló seregével szemben,
majd július 22-én Hunyadi János vezetésével
VAKÁCIÓ
a vár melletti csatában legyőzték a törököket.

augusztus 20.

nemzeti ünnep és hivatalos állami ünnep az
államalapítás és az államalapító Szent István
az államalapítás
Ha süt a nap és
király emlékére[2]
ünnepe
Szent István király szentté avatásának (1083)
évfordulója. Egyházi ünnep is.

nemzeti emléknap (1991-ben ezen a napon
hagyták el Magyarországot a megszálló szovjet
csapatok)
június utolsó szombatja: a magyar szabadság
napja

Gyűjtés: Keresztényi Roland (Wikipédia) Kép: Pinterest
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KERTÉSZ LESZEK!

Nyáron sok időnk lesz járni a természetet, élvezni a fák lombjának frissítő erejét. A suliban sem
feledkeztünk meg a tanév alatt a környezetünk ápolásáról. Időről- időre öntöztük, kapáltuk, beültettük
új növényekkel virágágylásainkat. Gondoskodjatok ti is a kertetekről!

József Attila szavai jól közvetítik gondolatainkat.

Kertész leszek, fát nevelek,
kelő nappal én is kelek,
nem törődök semmi mással,
csak a beojtott virággal.
Minden beojtott virágom
kedvesem lesz virágáron,
ha csalán lesz, azt se bánom,
igaz lesz majd a virágom.
Kép, szöveg: Média klub
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BL-döntő
Női BL döntőt szurkolhattak végig a PELC-es lányok 2019.05.18.-án.
Az MLSZ kedvezményes jegyeket biztosított a női játékosoknak, hogy a helyszínen tekinthessék meg
az UEFA női bajnokok ligája döntőjét. A csapatból több, mint 50-en szurkolták végig a mérkőzést. A
döntő az európai női labdarúgó-klubcsapatok tornájának 10., jogelődjével 18. döntője volt. A budapesti
Groupama Arénában rendezték meg a mérkőzést. A két résztvevő csapat a Lyon és a Barcelona volt. A
mérkőzés első gólját Marozsán Dzsenifer olimpiai bajnok német válogatott magyar labdarugó, jelenleg
az Olympique Lyonnais játékosa szerezte, csapattársa Hegerberg mesterhármast rúgott, a Barcelona
találatát Oshola szerezte.
Nézőszám: 19487
Játékvezető: Anasztaszija Pusztovojta(orosz)
Asszintensek: Jekatyerina Kurocskina, Petruta lugulescu
Negyedik játékvezető: Kulcsár Katalin
Tartalék játékvezető: Török Katalin
A mérkőzés legjobbja: Ada Hegerberg (Lyon)
Mindenki nagyon jól érezte magát, rengeteg élménnyel térhettünk ismételten haza.

Cikk: Koronczi Melissza Kép: Facebook
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Megyei döntő- fiúk
2019.05.16.-án Nagykanizsán megrendezték a fiú diákolimpiát.
A következő beszélgetés Károly Alex és Koronczi Melissza között zajlott
,,- Mi a véleményed erről a napról?
- Nagyon jól állt a csapat a mérkőzésekhez, bár egy kicsit kiegyensúlyozatlanok voltak. Két mérkőzés
alapján szerintem nekünk kellett volna képviselnünk Zala megyét az országos döntőn.
- Legjobb játékos?
- Nem szeretünk kiemelni senkit, de Horváth Benjámin játéka és hozzá állása évről évre lenyűgöző volt.
Köszönjük neki az egész diákolimpiai munkáját.
- Játékvezető?
- Halász Gergely
- Elért helyezés?
- 2. helyezést értünk el egy nagyon jó ellenfél ellen, ezúton is gratulálunk Zalakomárnak.

Még egyszer szeretnék gratulálni a csapatnak, főleg a fiatalabb játékosoknak. Ők jövőre ha ugyanilyen
szépen tudnak játszani a megyeinél nagyobb terveket szőhetnek.
Köszönjük Majdán Nimródnak és az iskolának a lehetőséget.”

Képek: Nagykanizsa oldala

Készítette: Koronczi Melissza
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VÁRTÁMADÁS
Iskolánk az idei évben két csapattal is képviseltette magát a sümegi vártámadáson. A rossz idő miatt
idén a versenyt a lovagi aréna pincéjében tartották meg. Bevonultak a lovagok, bemutatták őket, majd
elmondták a napirendet, és kezdetét vette a verseny. A hely szűke miatt két részletben került
megrendezésre, ezért az első órák várakozással és a már versenyző csapatok megfigyelésével töltöttük.
Utána több ügyességi és elméleti tudást felmérő állomáson mérettünk meg. Volt csatacsillag dobás,
íjászat, ágyúgolyó dobás, beteghordás, és készültünk előadással is. Az elméleti állomásokon a
honfoglalásról, középkori egyházakról, Szent László királyról megszerzett tudásunk tesztelték. Miután
véget ért a verseny a szervezők lovagi tornával leptek meg minket. Az idei évben is a türjei lányok
kapták a legtöbb virágok a hős lovagoktól.

Kép :Czeili Gergő

Cikk: Koronczi Melissza

Hittanos találkozó
Szombaton elmentek 4. és 5. osztályosok Bucsúszentlászlóra. Volt kézműveskedés, sportolás, hittan
verseny és templomlátogatás. A türjei lányok kipróbáltak minden lehetőséget. Hittan versenyen
Horváth Hanna első lett. Gyerekek a rendezvényről ajándékkal térhettek haza.

Angol verseny
Csütörtöki angol versenyről Mike Bogi és Keresztényi-Bogdán Roland számol be nekünk. ,,Amikor
odaértünk beosztották a termeket, utána elfoglaltuk helyeinket 45 perc állt rendelkezésre a megírásra.
Miután végeztünk Tamás bácsi elvitt minket fagyizni, majd indultunk haza. A versenyen jól éreztem
magam.”
,,Volt szövegértés, helyettesítő, kódlap kitöltés. Számomra a feladatok könnyűek voltak. A teremben
voltak németesek és nyelvtanosok is. A versenyen én nem izgultam.
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Minden évben nagy várakozás és tervezgetés előzi meg a
kirándulásokat. Nem volt ez másként idén sem. Az 1-4. osztály
tanítói kiválasztották a helyszíneket, egyeztettek, lefoglalták a
buszt, tájékoztatták a gyerekeket és a szülőket a programról.
Legnagyobb fejtörést az időjárás okozta szokás szerint, ezért B
tervet is kellett kigondolni.
Május 23-án reggel megfelelőnek ígérkezett a hőmérséklet.
Mindenki talált helyet a buszon, s indultunk Keszthelyre. Ott a
Balatoni Múzeumban legnagyobb tavunk szépségeivel, múltjával,
állatvilágával ismerkedtünk meg. Lementünk a partra is, ahol a
sétahajót (Helka) csodálhattuk meg. A sétányon végig haladva
láttunk sok hattyút és vadkacsát. A buszig egy-egy gombóc fagyit
is vettünk.Rezibe érve megebédeltünk, majd megváltottuk a
jegyünket a kalandparkba. Csoportonként látogattuk végig a
játékokat. Legjobban talán a vízibiciklizést, trambulint, kötélpályát
élveztük. Jól elfáradtunk a sok ugrálásban, mászásban, ezért már
nem is bántuk, amikor fél három tájban elindultunk hazafelé. Épp
jókor értünk a suli elé, hogy a megszokott rend szerint induljanak
a járatok.
Izgalmasan telt ez a nap, s néhányan már tervezgetik, hogy
szüleikkel újra meglátogatják ezeket a helyszíneket.
Edőcs Nóra élménye: ,, Nekem a rodeó bika tetszett a legjobban,
mert egyedül nekem sikerült felszállnom és fennmaradnom rajt.
A Balaton múzeumban sok érdekességeket láthattunk. A Balaton
parton fagyiztunk.”

ÉV VÉGI KALANDOK

Hova menjünk,
milyen tájra?
Hegyre talán
vagy pusztára?

Folyópartra
vagy erdőbe?
Faluszéli
zöld mezőre?

Lepkét fogjunk
vagy horgásszunk?
Vagy mégiscsak
hegyet másszunk?

Végre felsősökké váltunk, így az osztálykiránduláson már távolabbi
helyszíneket is meglátogathatunk. Osztályfőnökünkkel (Margit nénivel) és Éva
nénivel Budapestet céloztuk meg. Vonatos kirándulással felkerestük a
Hadtörténeti Múzeumot, Mátyás templomot, Halászbástyát történelmünk
csodáit.
Bár páran hiányoztak az osztályból, jól éreztük magunkat ezen a napon.

Cikk: Média klub fotó: Nagyné Szabó Éva
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BAKANCSLISTA
Már tudjátok mit kezdtek a következő hetekben rátok váró szabadidővel? Tartsátok szem előtt a
következő tanácsokat!

szöveg: Média klub kép: Pinterest
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Színezzétek ki a minta szerint a vidám virágokat!
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Ismét eljött az év vége
Alig hihető, de eltelt ez a tanév is. Rohantak a hetek egymás után. Szinte most kaptuk meg a félévi
bizonyítványt, s hamarosan az évvégit olvashatjuk.
Sok minden történt velünk, találtunk magunknak elfoglaltságot vagy kaptunk értelmes feladatot, így
múltak a napok. Mi, média klubosok kóstolgattuk az újságírást-szerkesztést. Szerencsére jövőre is
folytathatjuk ezt a szakkört.
Amerre járunk nyitott szemmel és füllel figyeljük az eseményeket, így szeptembertől újra
tudósíthatunk a legfontosabb történésekről.
Nem hagyjuk ki a nyári Erzsébet tábort, a Határtalanul hetet sem. Tartsatok ti is velünk!

Kép: PSz. cikk: Média klub
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VAKÁCIÓ
Ha süt a nap és itt a nyár,
A strand csak téged vár.
A sulinak vége pihenünk már,
Kicsöngettek matekórán.

Álmodhatsz a bulikról,
meg a nyári táborról.
Drága Szent László iskola,
búcsút mondunk a nyárra !

A vakáció az nagyon jó,
boldog vagyok, halihó!
A vakáció az nagyon jó,
Irány a strand, a Balaton!

Vers: Molnár Dominika- Horváth Hanna

Kép: Pinterest

JÓ NYARAT KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

