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Már megint!!! 
Újra itt, újra Nekünk, újra Rólunk szól! Ismét kezünkben a Suli 
Újság! Igen, ez az eredeti és egyetlen, kicsit új köntösben és tel-
jesen új tartalommal. Sporteredmények, iskolaesemények, órai 
aranyköpések, tájékoztatók, versenyek, horoszkóp, vidámság, 
szerelem, happy end...mi kell még??? Persze, hogy sok minden! 

Akiben elveszett a költı, sürgısen csörgesse meg, mert nagy szükség lenne 
néhány jó versre, vagy egy-egy írói vénával rendelkezı emberke mővére. Lát-
tál egy jó filmet? Oszd meg velünk is! Várjuk az ötleteket az újság címéhez 
és logojához is. Az újság remek alkalmat nyújt arra, hogy szárnyainkat ki-
bontsuk, egymást megismerjük és elismerjük. Szemeket kinyitni, szájakat be-
csukni és ...igen! 

Lakatos Szonja 8.c 

Ui.: A kritikát is várjuk (de nem annyira fontos). 

Nyári szösszenet 
Zirc 

Ezen a nyáron megint útnak indult a táboros csapat, régi és új arcok egyaránt. Egy hetet töl-
töttünk a Balatonnál, szálláshelyünk Zircen, egy panzióban volt. Tikkasztó hıség, hosszú 
túrák (HOSSZÚ), csodálatos helyek,tájak, szoruló ajtózárak, veszekedések, békülések, egész 
estés kártyapartik, éjszakába nyúló beszélgetések. „Véres” számháború, nem csak diákok-
nak. És persze, gyızzük a döglesztı meleget, délutánonként a Balatonban hőtöttük magun-
kat. Kell még más egy nyári hétre? Szerintem megérte!! Aki nem hiszi, jövı nyáron járjon 
utána.           Lakatos Szonja 8.c 
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Kossuth nap az iskolában 
 

Az idén is, mint minden évben, az elsı szabadidıs rendezvényünk a Kossuth–nap volt. 
Igazi kikapcsolódást jelentett felnıtteknek, gyerekeknek egyaránt. Reggel 9 órakor megem-
lékeztünk Kossuth Lajosról. A Nagykórus énekelt, Monokiné Gizike néni méltatta iskolánk 
névadójának munkásságát, Végh Dominik pedig verset mondott Kossuthról. A megemléke-
zés végén megkoszorúztuk a dombormővet az iskola falán. Délelıtt „Kossuth toborzó” cím-
mel akadályverseny volt 11 állomással, amelyeken szerepeltek fejtörık, 
ügyességi játékok, Kossuth-nóták és helytörténeti kérdések. 

A Kossuth toborzó eredménye: 
I 6.c osztály      I.8.c osztály 
II. 6.a osztály      II.8.a osztály 
III. 5.c osztály       III. 7.c osztály 
IV. 5.a osztály      IV. 7.a osztály 
V. 6.d osztály 

Magatartási verseny is volt a toborzó alatt, amelyet ezúttal a 8.a-sok nyertek meg, jutalmuk 
egy finom torta volt. Délután is változatos programok között válogathattunk. Sorverseny 
volt, a felsıs osztályok között, játékos-ügyességi feladatokkal. Nagyon jól szórakoztunk. 

Szabadtéri játékok kicsiknek, nagyoknak, fızés, kosárlabda-bajnokság, palacsintasütés, min-
den földi jó. A szülık is itt szoktak jókat beszélgetni, mialatt fı a sok finomság a bográcsok-
ban, kellemesen telik az idı. Estefelé már vártuk a DISCOT, amelyet a 8.a-s fiúk nagy hoz-
záértéssel szolgáltattak. Aki csendesebb szórakozásra vágyott, filmet nézhetett az ének te-
remben. A nap méltó befejezése volt a gyönyörő tőzijáték, amely mindenkinek nagyon tet-
szett. 

Ezúton mondok köszönetet diáktársaim nevében, tanároknak, szülıknek, mindenkinek, akik 

szervezték és megrendezték ezt a szép napot. 

Mészáros Dóra 5.a  
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Énekel a város 
 

 A Zenei Világnapot ebben az évben rendhagyó módon ünnepeltük, itt az iskola elıtt álló 
pávás kút körül. 

Meghívtuk a Polgármester urat és Hivatal 
dolgozóit, az Arany János Iskola tanulóit a 
Református Iskola kórusát, a zeneiskolai ta-
nárokat, a civil szervezeteket, a 48-as Asz-
szonykórust és minden énekelni szeretı kis-
újszállási lakost. 

Varga Vincéné igazgatónı köszöntıjében 
emlékezett Kodály Zoltánra, és méltatta a 
Zenei Világnap jelentıségét. 

A mi iskolánk kórusaival fogadtuk a vendé-
geket. 

A 48-as asszonykórus Kunsági népdalokkal 
színesítette a mősort. 

Ezen az ünnepségen vehette át iskolánk 
Zenei Nagykórus az „Év kórusa” kitüntetı 
címet is, amely országos elismerés. 

A rendezvényt közös énekléssel zártuk, 
minden jelenlévıvel együtt énekeltük a 
Kisújszállás körül van ibolyával….kezdető 
népdalt. 

Jó hangulatban telt ez a rövid idı, és elha-
tároztuk, hogy hagyományt teremtünk eb-
bıl az eseménybıl. 

 

Kórusvezetık 

Csillag születik? Nem születik? 
Ugye emlékeztek?! A Kossuth napon kihirdettük, hogy várjuk a 
CSILLAGOKAT! 

Vers, próza, tánc, villámtréfa, bővészkedés és egyéb kategóriában! 

NOS! Azóta semmi mozgást nem tapasztaltunk! Nem hiszem, hogy 
nem nézitek a TV-ben a hasonló címő mősort!!!!! Együtt is szok-
tunk errıl beszélgetni!!!!!!!!! Onnan is vehettek ötletet! Ne titkoljá-
tok azt, amit tudtok! Mutassátok meg egymásnak, jelentkezzetek, 

válasszunk mi is CSILLAGOT! Itt a Kossuthban! A téli szünetben győjtsetek erıt, bátorsá-
got, ötletet, és január 10-ig várjuk a jelentkezıket! 

Monoki Kálmánné 

tanár néni 
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Tisztelgés gróf Batthyány Lajos emléke elıtt 
A Batthyány emlékév alkalmából a Városi Könyvtár versenyt hirdetett 7-8. osztályos tanu-
lóknak „Batthyány emlékezete” címmel, történelembıl és rajzból. 

Iskolánkból Lakatos Szonja, Bereczki Szabina, Kiss Györgyi, Bökfi Kata, Monoki Orsolya, Herczeg 

Dóra, Vatai Alexandra, Tóth Alexandra, Kerekes Viktor, Szabó Dániel, Oros Tibor, Katona Zoltán, 

Bottlik Gabi, Faar Nóra, Klujber Klaudia, Rácz Klaudia, Mészárovics Olga, Ficzere Szandra, Hıgye 

János, Mándoki Miklós, Balogh Dávid,  Patkó Niki, Katavits Cintia, Sáfár Rebeka, Tóth Csilla, Sza-

kács Izabella Majzik Rebeka jelentkezett, és 3 fıs csapatokat alkotva ismerkedett Batthyány 
életével, tevékenységével és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeivel. 

A kutatómunka, a sok olvasás meghozta a szép eredményt. A résztvevık könyvjutalmat kap-
tak. A két legeredményesebb csapat tagjai: Bottlik Gabi, Faar Nóri, Klujber Klaudia, Lakatos 

Szonja, Kiss Györgyi, Bereczki Szabina, a rajzpályázaton 50 tanuló vett részt, akik szintén érté-
kes ajándékokat, könyvjutalmat kaptak.  

A rajzosok közül a legeredményesebb munkát adtak be: Blum Nikoletta, Tóth Alexandra, Far-

kas Mónika, Bökfi Kata, Lakatos Aletta, S. Nagy Dóra, Csák Leila, Monoki Orsolya, Földvári Eszter, 

Szakács Izabella. 

Az elsı felelıs magyar miniszterelnök születésének 200. évfordulójára emlékeztünk a ver-
sennyel. 

„KÉSZÍTS – NEVEZZ!” egészségnevelési vetélkedı. 

 A verseny öt részbıl állt, s külön idıpontban versenyeztek az 5. – 6. és a 7. – 8. osztályok 3 
fıs csapatai. Az  elsı fordulóban egy „egészségnevelési plakátot” kellett elkészíteni és leadni 
a nevezı  csapatoknak. Szomorúan vettük tudomásul, hogy a 8. c osztály nem kívánt bene-

vezni, de mivel a verseny önkéntes volt, így nem erıltettük. 

A következı három fordulóban az induló csapatoknak már a verseny helyszínén  kellett 1-1 
feladatlapot kitölteni környezetvédelmi, fogászati és elsısegély nyújtás témakörben. A fel-
adatok megoldása közben az asztalokon elhelyezett gyümölcsökbıl mindenki kedvére cse-
megézhetett. A versenyzık gyorsan és szorgalmasan dolgozgattak, s öröm volt látni, ahogy 
felelevenítették tizenéves élettapasztalataikat, és a különféle csatornákon megszerzett tudá-
sukat. Majd jött az ötödik forduló, ami egy szituációs játék volt, ahol a csapatoknak 1-1 
egészségnevelési helyzetet kellett bemutatni a kihúzott témáról. Ebben a végjátékban min-
denki igen jól szórakozott, de a sok ügyes jelenet közül a pálmát és a zsőri erkölcsi elismeré-
sét az 5. c osztály csapa vitte el. 

Az eredmény hirdetéskor a dicsérı szavak mellett a csapatok átvehették a DÖK szerény 
ajándékát is. Úgy éreztük, hogy a versenyzık tanulságos, és vidám délutánt töltöttek el 
együtt, ahol a következı eredmények születtek: 

5-6. osztály:  1. helyezés   5. c                          7-8. osztály:   1. helyezés:   8.a 
   2. helyezés  6. a                2. helyezés:   7.a 

                      3. helyezés  6. d              3. helyezés:   7.c 

                      4. helyezés  6. c 

                      5. helyezés  5. a 

                                                                   GRATULÁLUNK! 
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 Továbbtanulás! 
Menjek vagy maradjak? 

Ez itt a kérdés. Itt az ideje, hogy elgondolkodjunk, hogyan tovább. Menni kell, mert lassan vége az 
évnek. De hová? Milyen középiskolát válasszak? Szakközép? Szakiskola? Gimnázium? Melyik a 
megfelelı? 

Szakközépiskola: az válassza, aki valamilyen szakmát kinézett már magának, amit meg szeretne ta-
nulni, de itt az érettségit is megszerezheti. 

Szakiskola: itt a három év alatt szakmát szerezhet az, aki nem nagyon szeret tanulni. 

Gimnázium: akinek még fogalma sincs arról, mi is szeretne lenni, de tanulni akar. An-
nak még így lesz négy éve, hátha addig megtalálja az „igazit”, vagyis, hogy mi érdekli. 

Ráér negyedikben(tizenkettedikben) gondolkodni azon, amit a többi iskolában koráb-
ban el kell dönteni. Van, akinek az a fontos, hogy itthon maradjon, van, aki szívesen 
megmérettetné magát más város középiskolájában. 

Elınyök és hátrányok versengenek a gyızelemért, bármelyik lehetıséget nézzük. 

Vidék: bírni fogom a tanulást? 

 szeretek majd a kollégiumban lakni? 

     milyenek lesznek az  új osztálytársaim? 

Itthon: fogok majd eleget tanulni? 

 kikkel maradok egy osztályban? 

 Nyaggatnak-e majd a szüleim, hogy tanuljak többet 

Hát mindenki döntse el, neki mi a fontosabb.  

Még van szők egy hónap! 

Herczeg Dóra 8.c 

Kossuthos kosarasok 
Iskolánkban a legnépszerőbb sport a kosárlabda. Sajnos a sport szeretete 
nem minden. Nem igazán úgy sikerülnek a meccsek, ahogyan szeretnénk. 
A tavalyi év elég mozgalmas volt: a megyei utánpótlás bajnokságon szere-
peltünk a 7-8. osztályos leánycsapattal. Sok mérkızés, gyızelem, vereség. 
Végül a 3. helyen végeztünk. A Diákolimpia is nagy megmérettetés volt, 
végül a 4. helyet sikerült megszereznünk. Szerencsére a tavalyi év végére 
megalakult a kosárlabda egyesület a Kossuth 
és Arany iskolásokból. Ebben a félévben már, 

mint egyesület, indultunk a bajnokságokon. 

Eddig elért eredményeink: 

1. meccs: Szolnok Zöldház. 3 csapat mérette meg magát, Kisújszál-
lás, Szolnok, Mezıtúr. 

2. meccs: Kisújszállás 3 csapat: Kisújszállás, Mezıtúr, Karcag ját-
szott egymás ellen. A legutolsó játék 2007. december 9-én került 
sorra Karcagon. A meccsek hol ilyen, hol olyan eredménnyel vég-
zıdtek. 

Reméljük, hogy az utánunk következı csapatnak, az 5-6. osztályosoknak is legalább ennyi sikerél-
mény jut majd, mint nekünk. 

Herczeg Dóra 8.c 
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MOZI  MOZI  MOZI  

Helyszín: ének terem 

Idıpont: 20007. november 2. 15. 00 óra 

The Heigh School Musical 

Szereplık bemutatása 

Zac Efron(19) a musicalnak 
köszönhetıen a lányok ked-
vence lett. İ játssza Troy 
Baltont, a kosárcsapat kapitányát, aki  Gabriella hatására rájön, hogy 

mennyire vonzódik a musicalek-
hez.. İk ketten a filmben és a 
magánéletben is egy párt alkot-
nak. Zac hobbija a gördeszkázás 
és a KOSARAZÁS. Vanessa 
Anne Hudgens (18) játssza az új 
lányt Gabriella Montezt, aki el-
csavarja Troy fejét a filmben és 
a valóságban egyaránt. Ashley 

Tisdale (22) „ a cserfes, nagyszájú” Sharphey Evanst játsz-
sza.. Nagyon féltékeny a fıszereplıkre, mindent megtenne, 
hogy ı kapja meg a musical fıszerepét és Troyt. Carbin 
Blen (18) játssza a sport nagyágyú Chadet, Troy legjobb 
barátját. Mikor Troy érdeklıdni kezd a musical iránt, Chad 
megijed, hogy elveszíti legjobb barátját és egyben a kosár-
labda döntıt. 

Lucas Grabeel (22) a szıke szép fiú és Sharpey ikertestvé-

re, Ryan Evanst. Szabadidejében gitározik és dalokat ír. 
Monique Coleman (26) alakítja Taylort a természettu-
dományos csapat vezetıjét, akinek az a hobbija, hogy 
vigyáz a gyerekekre. 

Majláth Édua Ildikó, Veres Dorina 6.a 

HIRDETÉSEK, FELHÍVÁSOK 

Rajzpályázatot hirdetünk „graffity”stílusban! Szabadon választott 
témában, tetszıleges színekben, sajátos megformálásban. Adjatok cí-
met a munkátoknak! Rajzotokat lássátok el jeligével, vagy írjátok rá a 
neveteket! Várjuk munkáitokat 2008. január 31-ig! 
 

Az utolsó tanítási napon, december 21-én 18 órakor hagyományızı 
BETLEHEMES mősort rendez a Bokorvirág Hagyományırzı Egyesület a Kossuth 
Lajos Általános Iskola udvarán. 

Minden érdeklıdıt szeretettel várnak a rendezık. 

Hagyományos VÁROSI KARÁCSONYI HANGVERSENYRE hív minden érdeklı-
dıt a Zenei Nagykórus december 22-én délután 17 órakor a Református templomba. 
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NEM CSAK TI VAGYTOK ILYEN „ÜGYESEK”? AZ 
INTERNETEN IS OLVASHATUNK ILYEN „BÖLCS” 
GONDOLATOKAT 

 

-Nyáron nı a kalaposgomba, télen a kucsmagomba. 

-II. József a vaskalapos király Mária Terézia fia volt. 

-A nemzetiségi iskolába több ajkú diákok járnak. 

-Ady Boncza Bertalant vette feleségül. 

-A kıolajat kövekbıl sajtolják. 

-Anonymus III. Béla névtelen jegyese volt. 

-Bombay éghajlata olyan egészségtelen, hogy lakosai 
máshol laknak. 

-A harangvirág a bimbambuszok családjába tartozik. 

-Ki volt Kussuth Lajos?-Természetes költı! –És mit 
írt?- Kossuth Lajos táborában. 

-Mi angolul a szalámi?-Salami.-Na de olyan szép an-
golosan!–Kóbász! 

-Egyiptom ıslakói a múmiák. 
 

ISKOLAI DOL-
GOZATOKBÓL  

IDÉZÜNK: 
Olvassátok csak, 
milyen „okosak” 
vagytok néha!! 

 

Nyelvújítók, nyelvmővelık: 

Jobb-lyob, szájról-szályról 

megismerhetjük-megismerhetlyük 

Kémia-,matekórán: 

elektronhély, meg kell gyökölni, 
átfogólya, 

Biológiaórán: 

méh-méhly 

Énekórán: Milyen elismerést kapott 
Kodály Zoltán?   Válasz:-Oszkár díjat! 

Ki írta a Mátrai képek címő kórusmő-
vet?   Válasz:-Vidróczki 

Földrajzóra 

Aszály: „amikor egy 
folyiba nem  érkezik 
csapadék és leesik a 
vizállás” 

-”iszapos sár amelyet 
a tengerek tavak ön-
tenek ki a partra” 

-”letelepszik az iszap” 

Tökéletes síkság: „állatoknak való 
éllem mert teremnek növények és ezt 
eszik az állatok 

-nincsenek rajta gátló tényezık messzi-
re el lehet látni” 

Futóhomok: „ha rá lépünk beleesünk 
mert ilyen folyékony” 

-A fútóhomok Az egy ojan homok ami 
elnyeli az embert 

-Ha valami nehezék kerül a homokra az 
lefelé elkezd süllyedni 

Aki végigböngészte az újsá-
got, már az elsı lapon ol-
vashatta a következı felhí-
vást: 
 

Kedves Olvasók, akik forgattátok a 
Suliújságot, mondjatok, írjatok róla véle-
ményt! Mi tetszett az újságban? Mit olvas-
nátok szívesen ezeken kívül? Van-e új ötle-
tetek? 

Várunk minden építı javaslatot! Van-e ér-
telme munkánknak? Szívesen olvassátok-e? 

Alakult egy szerkesztıbizottság: Lakatos 
Szonja, Herczeg Dóra, Faar Nóra, Mészáros 
Dóra, Mohácsi Nikolett, Adamacz Tünde, 
Szakács Izabella, Majláth Édua, Veres 
Dorina. 

A szerkesztésben segítettek: Monoki 
Kálmánné és Molnárné Bucsai Ildikó tanár 
nénik 

Várjuk véleményeteket, írásaitokat, versei-
teket, rajzaitokat, ötleteiteket, hogy a követ-
kezı számot is meg tudjuk tölteni. 


