
 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Olvasó! 

Ebben az évben utoljára jelenik meg  

a Platán lap,  

benne karácsonyi melléklettel. 

Minden kedves olvasónknak  

békés, boldog karácsonyi ünnepeket 

és boldog új évet kívánunk! 

Találkozunk 2014-ben! 

A szerkesztőség tagjai 
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Iskolánkban az őszi szünet alatt festették fel az udvar 

aszfaltjára a kézilabda-, és a kosárlabdapályát, illetve új hálók 

kerültek a kapukra. A gyerekek örömére bővült a kültéri 

játékok köre az aszfaltra festett malomtáblával és 

ugróiskolával is. 

 

 

2013. november 13-án került sor a Ki mit tud? verseny II. 

elődöntőjére. Egy zenétől hangos vidám mosolyokkal teli 

fantasztikus délutánt töltött együtt az alsó tagozat apraja-

nagyja. Volt, aki hangszeres tudását mutatta be, a táncos lábúak 

ropták, többen énekükkel káprázatták el a közönséget, a karikás 

produkciónál pedig egy emberként szorított mindenki, hogy 

forogjon még tovább a hullahopp. A zsűrinek igencsak feladták a 

leckét szereplők. A döntőbe 13 produkció jutott tovább.  

A januári döntő nagyon színesnek ígérkezik. Várunk szeretettel 

minden érdeklődőt! 

 

 
November 5-én délután rendezték az alsó tagozatosok 

versmondó versenyét. Jó hangulatú, vidám délután volt, ahol 

összegyűltek a mesét szerető diákok, szülők és kollégák. Mindkét 

kategória első és második helyezettjei a csütörtökön, november 

7-én, a kistérségi mesemondóversenyen is előadták 

produkciójukat.  

1-2. évfolyamon első helyezett lett Deák Norbert (2.a) 

3-4. évfolyamon első helyezett lett Meixner Lili (4.a) 

 

 

2013. november 20-án került megrendezésre iskolánk saját 

szervezésében a városi angol nyelvi szövegértési verseny. Több 

mint ötven 6-7-8. osztályos versenyző érkezett hozzánk 

Hódmezővásárhely összes iskolájából.  

A verseny szervezői Botkáné Kovács Henriett, Csikós Erzsébet és 

Molnárné Megyeri Anikó angol szakos tanárok voltak. Az 

eredményhirdetésre ünnepélyes keretek között kerül sor a Platán 

Héten, december 4-én, szerdán 14.30-kor, az angol karácsonyi 

teadélután előtt.  
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Minden, ami sport 

Mostantól az újságban sportrovattal is jelentkezünk, amelyben megismertetünk benneteket 

Magyarországon kevésbé ismert sportágakkal, valamint bemutatunk egy az iskolánkba járó, 

valamilyen sportágban jeleskedő tanulót. 

Érdekes sportok 

Sepak takraw 

A Sepak takraw egy több mint 500 éves múltra visszatekintő távol-

keleti sport, ami Malajziából származik. A labda régen bambuszból 

készült, ma már inkább műanyagból fonják. A sportág igazi 

különlegessége, hogy a játékosok akrobatikus mozdulatokra 

képesek. A profi játékosok látványos forgó rúgásokkal és 

szaltókkal próbálják megszerezni a pontot. Az egész játék 

harcművészet és labdajáték keverékekére hasonlít. 

 

Két 3-3 fős csapat játssza egymás ellen egy röplabda pályához 

hasonló játéktéren. A játék lényege is hasonló, mint a röplabdáé. A 

körülbelül 150 cm magas háló felett kell átjuttatni a labdát, úgy 

hogy az ellenfél térfelén essen le. A játékosok a lábuk mellett a 

fejüket is használják a labda továbbítására.  

A játékosok kb. 2 méter magasra ugranak, és onnan rúgják el a 

labdát. Közkedvelt és hatásos támadórúgások az olló egy hátra 

szaltóval egybekötve a leglátványosabb azonban a vízszintes 

pörgéssel való leütés az ellenfél térfelére.  

 

Most bemutatott sportolónk: 

Kősasvári László  6.a  osztály - vízilabda 

 Miért éppen a vízilabdával kezdtél el foglalkozni? 

 A szüleim ajánlották ezt a sportot és bíztattak, hogy próbáljam ki. 

Lementem az uszodába kipróbálni és akkor úgy döntöttem, hogy 

vízilabdázó szeretnék lenni. 

 Hány edzésetek van a héten és meddig tart? 

 Minden hétköznap van edzésünk és 17:00 - 19:30 -ig tart. 

 Voltatok-e már valamilyen versenyen és értetek-e el, helyezést a 

csapatoddal? 

 Nagyon sok tornán és kupán vettünk már részt, mindenhol sikerült 

első helyet szereznünk. 

 Tudnál-e segítséget adni azoknak, akik szeretnének vízilabdázni, de nem tudják, 

hogyan kezdjenek neki? 

 Először is tanuljatok meg gyorsan és jól úszni, sok meccset nézni és közben tanulmányozzátok 

a szabályokat, ez után elkezdhetünk edzeni. 

 

Gratulálunk Lacinak az eddigi sikereihez és kitartást kívánunk, hogy meg tudja valósítani céljait. 

Remélem tudtam nektek érdekességekkel szolgálni.   
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Kányádi Sándor: Novemberi szél 

Lefonnyadt rég az áfonya, 

deres a medve lábnyoma. 

Lecsupaszult a málnavész. 

Minden toboz a földre néz. 

Hályogod szemmel pillogat 

olykor néhányat még a nap. 

Se cirpelés, se csipogás, 

hallgat minden kis muzsikás. 

Csak a szél, csak a szél, 

egyedül ő zenél. 

 

 

Kosztolányi Dezső: Téli alkony 

 

 

  Aranylanak a halvány ablakok… 
  Küzd a sugár a hamvazó sötéttel,   

  fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, 
  a hósík messze selymesen ragyog. 

 
  Beszélget a kályhánál a család, 

  a téli alkony nesztelen leszállott. 
  Mint áldozásra készülő leányok, 

  csipkés ruhába állanak a fák. 
 

  A hazatérő félve, csöndesen lép, 
  retteg zavarni az út szűzi csendjét, 

  az ébredő nesz álmos, elhaló. 
 

  S az ónszín égből, a halk éjszakában 
  táncolva, zengve és zenélve lágyan, 

  fehér rózsákként hull alá a hó. 

 

 
 

 
 

December 

Beköszöntött december, 

kopogtat a hóember. 

Varjú károg,fúj a szél, 

esik eső,itt a tél. 

Jaj,de nagyon hideg van, 

ropog a hó alattam. 

Hahaha,havazik, 

hehehe,hetekig. 

Huuu,hull a hó,  

hihihi,jaj,de jó. 

Zúzmarát dermeszt a szél, 

reszket,fázik akit ér. 

 

 

 

Ady Endre: A téli Magyarország 

 

Magyar síkon nagy iramban át 

Ha nyargal a gőzös velem 

Havas, nagy téli éjjelen, 

Alusznak a tanyák. 

 

Olyan fehér és árva a sík, 

Fölötte álom-éneket 

Dúdolnak a hideg szelek. 

Vajjon mit álmodik? 

 

Álmodik-e, álma még maradt? 

Én most karácsonyra megyek, 

Régi, vén, falusi gyerek. 

De lelkem hó alatt. 

 

S ahogy futok síkon, telen át, 

Úgy érzem, halottak vagyunk 

És álom nélkül álmodunk, 

Én s a magyar tanyák. 
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◄1507 nov. 3.: Leonardo da Vinci megfesti a Mona Lisa-t. 

 

1810 nov. 7.: Gyulán megszületett Erkel Ferenc zeneszerző, a nemzeti 

opera megteremtője, a magyar Himnusz megzenésítője.► 

 

◄1859 nov. 14.: Elkészült a fizikus és 

feltaláló Jedlik Ányos dinamója.  

1877 nov. 22.: Megszületett Ady Endre 

költő, újságíró.►  

◄1867 nov. 25.: Alfred Nobel a szabadalmaztatta dinamitot. 
1953-ban ugyanezen a napon az Aranycsapat 6-3-ra győzött az 
angolok ellen a londoni 
Wembleyben.         ►  

 

 

 

◄1975 nov. 29.: Bill Gates megalapítja a Microsoftot 

1848 dec. 2.:  I. Ferenc  József  lett Ausztria császára és 

Magyarország királya► 

 

◄270 dec. 6.:  Myra városában először ünnepelték a Miklós napot 

1882 dec. 16.: Megszületett Kodály Zoltán magyar zeneszerző, 

zenepedagógus és népdalgyűjtő► 

◄1879. dec.: 20 Thomas Edison bemutatta az 

izzólámpát 

1000. dec. 25.: István fejedelmet 

királlyá koronázták a II. Szilveszter 

pápától kapott koronával► 

 

◄1796 dec. 30.: Megszületett báró Wesselényi Miklós író, a 

reformkor egyik kiemelkedő alakja, az „árvízi hajós”.    
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Fiúk, lányok amint azt észrevehettétek a Platán 

lap új karácsonyi kiadással készült az 

olvasóinak. A téli divatokat az előző újságban 

meg is beszéltük félig meddig, hiszen még 

mindig van pár dolog. Idén a nagy szám a 

barna, sárga színű bakancs, a hosszúszárú 

csizma, és a telitalpú cipő egyaránt. A hosszú 

szár vékonyítja és hosszabbítja a lábakat.  

Most nézzünk pár ajándék ötletet. Karácsonykor, 

ha ajándékot akarunk venni a barátunknak, 

szerelmünknek nem kell mindig nagy ajándékra 

gondolni, lehet az egy karkötő, egy süti, egy 

csoki, ami kifejezi, hogy fontos számunkra. A 

Platán héten a tanár nénik, mint minden évben 

karácsonyi vásárt rendeznek ahol apró és olcsó 

ajándékokat lehet vásárolni. A szünet után 

várlak titeket a téli kora tavaszi divat tippekkel 

és elfoglaltságokkal.  

 

MINDENKINEK KELLEMES KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KIVÁNOK! 

Decemberi slágerlista 

1. Newik - My love 

2. Ellie Boulding - Burn 

3. John Newman - Cheating 

4. New Lwvwl Empire - The last one  

5. Wankelmut & Emma Louise - My head is a jungle 

6. Avicii - Hey brother 

7. Jason Derulo feat. 2 Chainz - Talk dirty 

8. Lana del ray - Summertime sadness 

9. Calvin Harris - Thinking about you 

10. James Arthur - You're nobody 'til somebody… 

 

 

 

11. Lady Gaga - Applause Lady Gaga - Applaus 

12. Blue Foundation - Eyes On Fire 

13. Macklemore & Ryan Lewis - Can`t Hold Us 

14. Katy Perry - Roar 

15. Flo Rida feat. Pitbull - Can't Believe It 

16. Infinity Ink – Infinity 

17. Calvin Harris & Alesso  - Under Control 

18. Bricklake & Sean Darin - Don`t You Mind 

19. Lady Gaga - Applause Lady Gaga - Applaus 

20. Avicii - You Make Me 
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Khumba 
amerikai animácós film, 2013 

Khumba egy félig csíkos zebra, aki egy elszigetelten és a 

csíkok megszállottjaként élő csordába születik. Gyorsan 

elterjed a hír, hogy a különös zebra meg van átkozva és 

rövidesen mindenki őt hibáztatja már a szárazságért is, 

kivéve barátnőjét, Tombit. Amikor Khumba apja, a 

csorda vezetője is őt hibáztatja az eső elmaradása, sőt 

anyja halála miatt, Khumba elhagyja a csordát. Célja, 

hogy megtalálja csíkjait, közben kalandjai során 

megismerkedik számos állattal. 
 

Justin, a hős lovag 
amerikai animációs film, 2013 
 

Valahol egy messzi-messzi királyságban a bürokraták hozzák a 

törvényeket, a szabályok uralkodnak mindenen, és már a lovagoknak 

is rég nyoma veszett. Az ifjú legénynek, Justinnak azonban minden 

vágya, hogy belőle is olyan hős lovag váljon, mint egykoron nagyapja 

volt. Apja, Reginald, a királynő főtanácsadója azt akarja, hogy fia a 

nyomdokaiba lépjen, és az ügyvédi pályát válassza.  

 
 

Thor 2: Sötét világ 
amerikai kalandfilm/akciófilm, 2013   

 
Thor a Föld és a Kilenc birodalom védelméért száll harcba 

egy eddig az árnyakban bujkáló ellenséggel, aki most 

magát az egész univerzumot akarja.  

A Thor és A bosszúállók eseményeit követően, a Sötét 

világban Thor a világegyetem rendjéért harcol, eközben 

azonban egy ősi faj a bosszúra szomjazó Malekith 

vezetésével visszatér, hogy az egész univerzumot 

sötétségbe taszítsa. Még Odin és Asgard sem tud 

szembeszállni azzal az ellenséggel, akivel Thornak szembe 

kell néznie. Veszélyes úton indul el, mely során újra 

találkozik szerelmével, Jane Fosterrel és fel kell áldoznia 

mindent, hogy megmentse a világot. 

ANIMÁCIÓS FILMEK: 1. Khumba, 2013; 2. On my way, 2013; 3. Justin, a hős lovag 2013; 4. PinoccHio, 

2013; 5. A mikulás mentőakció 2013 

FILMEK: 1. Thor 2 – Sötét világ, 2013; 2. A nyár királyai, 2013; 3. Gravitáció, 2013; 4. Phillips kapitány, 

2013; 5. Transformers 4, 2014 

 

http://filmek.s9.hu/thor-2/
http://filmek.s9.hu/2013-filmek/
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1. Két rendőr elmegy az erdőbe, hogy karácsonyfát vágjanak maguknak. A térdig érő hóban gázolva 
órák hosszat keresik a megfelelő fenyőfát, de nem találják. A nap lenyugszik, feltámad a jeges szél, 
a távolban felvonyít valami állat. 
Az egyik rendőr odafordul a másikhoz: 
- Na, ebből nekem elegem van! A legközelebbi fát kivágjuk, akár fel van díszítve, akár nincs! 

2. Miben különböznek a japánok és a mikulás? 
- A japánok nindzsák, a mikuláson meg van zsák. 
3. Mit mond az egyetemista november elsején? 
- De jó! Karácsonyig már csak kettőt alszunk! 
4. A skót kisfiú megkérdezi az apjától: 
- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt? 
 - Parketta, kisfiam, parketta... 
5. Az iskolában a tanító néni így szól Pistikéhez: 
- Pistike, ha anyukádnak van három almája, és hétfelé kell osztania, mit csinál? 
- Kompótot! 

Vicces képrejtvények 

 

  

 

(hallótávolság) 

     (csillagcsavarhúzó) 

 

 

 

(karikatúra) 

(víz van a Marson)  
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Kösd össze a pontokat a számok 

sorrendjében és megkapod, hogy mit 

épített a kisgyerek. 

 

A kérdőjelek helyén egy négybetűs szó rejtőzik. A fekete 

szmájli azt jelzi, hány betű van a helyén, a fehér pedig az 

eltalált, de rossz helyen lévő betűket jelzi. A feladat: a szó 

kitalálása. Jó szórakozást!  
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  Suliszkóp – december
Kos  
Már a hét elején feldobott hangulatban vagy egy 
aprócska jó hírtől, ami a napokra előre bebiztosítja 

a jókedvedet! Még a körülötted lévők sirámai és panaszai 
sem tudnak lehangolni, mivel tökéletesen elégedett vagy 
önmagaddal és a teljesítményeddel. A hét második felében 
azonban te is elkezded az aggódást, mert valami nem úgy 
alakul, ahogy előre eltervezted.  

 
Bika  
Tele vagy energiával és tervekkel, különösen 
hétfőn és kedden égsz lázban attól, hogy valami 

nagy dolgot vihetsz végbe! A hét közepén egy kis 
visszavonulót fújsz, a saját dolgaid rendezése helyett inkább 
a családod segítségére sietsz. Itt volt az ideje, hogy végre 
másokkal is törődj önmagad helyett! A hétvégén légy 
nyitott, optimista, hagyd, hogy a barátaid melletted 
legyenek, és nem érhet csalódás!  

Ikrek  
Ez a hét egy hatalmas robbanással kezdődik, 
ugyanis szerelmes lettél! Magától értetődően a 

romantikus oldalad került előtérbe, még az égből is apró 
szívecskéket látsz lepotyogni! A hét közepe táján 
szerencsére felszáll ez a rózsaszín köd, és újra önmagad 
leszel. A hétvégét töltsd a családod társaságában! Még egy 
csendes ünneplés is várható. 

 

Rák 
A hét elején egy kicsit lassú vagy, de szerencsére 
az osztálytársaid ezt nem nézik rossz szemmel. A 

hét közepén azonban próbáld jobban összeszedni magad, 
és minden energiáddal fókuszálj a tanulásra! Az utóbbi 
időben túl sok volt a hiba! Pénteken emiatt egy kisebb 
szidalmat is kapsz, de szokás szerint nem érzed 
megérdemeltnek. A hétvégén igyekszel levezetni a sok 
stresszt - több-kevesebb sikerrel. 

 

Oroszlán 
Komoly döntés elé állítanak a hét elején, ami 
attól lesz még nehezebb, hogy más emberek 

sorsa is tőled függ. Próbálj higgadt maradni, és ne a 
szíveddel, hanem az eszeddel gondolkodj! Szerdán vagy 
csütörtökön kellemetlen szituációba kerülsz, de ügyesen 
kilábalsz belőle. A hétvégét töltsd a természetben, minél 
távolabb az emberektől, mostanában csak gondot okoznak 
neked. 
 

Szűz  
Egész héten kétségek gyötörnek, mert sosem 
érzed úgy, hogy a lehető legjobban döntöttél. Ez 

egy idő után az őrületbe kerget. Mindennek két oldala van, 
és törődj bele, hogy az egyik mögé sosem láthatunk, 
egyszerre csak az egyik oldalon lehetünk! Szerdán vagy 
csütörtökön szerencsére már jobb a hangulatod, egy kiadós 
alvásnak köszönhetően feltöltődsz energiával, és tisztán 
látsz!  
 

Mérleg 
Hétfőn és kedden olyan sok lehetőséged adódik 
arra, hogy jobbíts az életszínvonaladon, hogy elsőre 
képtelen vagy letenni a voksodat bármelyik mellett. Később 
azonban, miután jól átgondoltad a dolgokat, ki tudod 
választani a neked leginkább megfelelőt, tehát ne aggódj, 
nem hozol rossz döntést! A hétvégén le kell bonyolítanod 
néhány fontos telefonhívást, amivel nagyban hozzájárulsz 
az egyik családtagod sikereihez. 

 
Skorpió 

A legnagyobb baj veled az, hogy nem vagy túl alapos, ez 
meglátszik az iskolában és az otthon is. Hétfőn és kedden 
erre jobban figyel oda, mert meglepetések érhetnek, és ha 
nem vagy felkészült, akár kellemetlen is lehet. A hét 
közepén foglalkozz többet magaddal, mert mostanában egy 
kicsit elhanyagoltad a külsődet, ami meg is látszik rajtad. A 
hétvégét is töltsd aktívan, egy kirándulás a hegyekbe sokkal 
jobbat tenne, mint a strandon való heverészés. 

 
Nyilas 

Ezen a héten nagyon figyelj az apró részletekre, 
és az osztálytársaid minden kis rezdülésére! Nagyon sokat 
tanulhatsz tőlük, ami nem fog megártani, a fejlődés mindig 
jól jön! Egyelőre maradj inkább az információgyűjtésnél! A 
hét közepén megmutatkozik az intuitív oldalad is, s egész 
csütörtökön és pénteken brillírozni fogsz. Hétvégén élj a 
pillanatoknak, ez most nem az otthon ülés és a jegyzetelés 
ideje! 
 

Bak 
Vidám vagy, energikus vagy a hét elején. Senki 
nem tud ellenállni a kisugárzásodnak, bárkit levehetsz a 
lábáról. A hét második felében rájössz, hogy egy kicsit 
lassabban és óvatosabban kellene űzni az új "hobbidat". A 
hétvégén nagyon aggódsz majd az egyik barátod miatt, aki 
nem tud magára vigyázni. Nem a te feladatod megmenteni 
őt! 
 

Vízöntő 

Rendkívül kételkedő vagy ezen a héten, még 
abban is kételkedsz, amit korábban feltétel nélkül elhittél. 
Úgy gondolod, hogy a te logikád kitűnő, de hamar 
megkérdőjeleznek ebben. Szerdán és csütörtökön tölts 
több időt a családoddal. A hétvégén kényeztesd egy kicsit 
önmagad, különösen vasárnap, hiszen egy teljes tatarozást 
igényel tested-lelked! 
 

Halak 
Sokat beszélgetsz a barátaiddal, de túlságosan 
felszínesen érintesz olyan témákat is, amelyeket mélyen 
kellene kitárgyalni. A hét közepén alig van időd, 
szerencsétlenül torlódtak fel a dolgok. Emiatt egy kicsit 
kétségbe vagy esve, de ne bánkódj, mert hamar sikerül 
bepótolni a lemaradást a rengeteg energiádnak és 
türelmednek köszönhetően. Péntekre teljesen kimerülnek a 
tartalékaid, semmi másra nem vágysz, mint egy kis 
pihenésre, ami hétvégén be is következik.

http://www.nlcafe.hu/ezoteria/20131201/sarkadi-kriszta-szerelem-december/
http://www.nlcafe.hu/ezoteria/20131201/sarkadi-kriszta-szerelem-december/
http://www.nlcafe.hu/ezoteria/20131201/sarkadi-kriszta-szerelem-december/
http://www.nlcafe.hu/ezoteria/20131201/sarkadi-kriszta-szerelem-december/
http://www.nlcafe.hu/ezoteria/20131201/sarkadi-kriszta-szerelem-december/
http://www.nlcafe.hu/ezoteria/20131201/sarkadi-kriszta-szerelem-december/
http://www.nlcafe.hu/ezoteria/20131201/sarkadi-kriszta-szerelem-december/
http://www.nlcafe.hu/ezoteria/20131201/sarkadi-kriszta-szerelem-december/
http://www.nlcafe.hu/horoszkopok/ikrek/
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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. 
 


