Üdvözöljük a lap régi és új olvasóit! Külön köszöntjük az iskola 1. osztályos tanulóit.
A tavalyi bevezető két számmal már megismerhettétek az iskola újságját. Az új tanévben
is havonta jelentkezik a Platán-lap, benne sok érdekességgel, különböző rovatokkal,
meglévőekkel és újakkal is találkozhattok a lapban. Reméljük, elnyeri tetszéseteket, és
örömmel olvassátok az iskola havilapját.
Kellemes olvasgatást kívánunk!
A szerkesztőség
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Martonosi Péter 1.b
Tetszik az iskola szeretem benne az evést! 
Kedvesek a tanító nénik a kedvencem Icuka néni!
Sok barátom is van! 

Korsós Dorka 1.a
Szeretem az iskolát, de az ovi jobb volt! 
Kedvenc tantárgyam a matematika!
Kedvenc tanító nénim Ági néni! 

Hódossy Virág és Csanki Lizi 5.a
Jók az új tantárgyak
Rossz az, hogy mindig másik terembe vagyunk,
és sokat kell rohangálni
Minden tanítót szeretünk!
Kedvenc tantárgyunk a töri.

Kuklis Beatrix 5.b
Bejött új tantárgynak a történelem.
Nem tetszik, hogy járkálni kell az osztályokba
órákra.
Jó, hogy sok új tanár tanít.

Készítette: Janicsek Gabriella – Bánfi Nikolett 7.b
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Az első tanítási héten a felső tagozatosok 3 napos tanulás
módszertani tréningen vehettek részt délelőttönként, ahol
megtanulhatták a hatékony tanulás módszereit, önismereti és
csoportépítő játékokkal fejleszthették személyiségüket. A tréning
utolsó napján, pénteken, egy akadályversenyen alkalmazhatták a
tréningen tanultakat.

Körülbelül harmincan gyűltek össze pénteken és szombaton a Varga Tamás
Általános Iskolában, hogy újrafessék az intézmény kerítését. A munkából
gyerekek, szülők és tanárok egyaránt kivették a részüket. Augusztus végén már
ültettek virágokat az intézményben, ezen a hétvégén pedig az iskola kerítésének
festése került sorra. Mindez szülői kezdeményezéssel és támogatással valósult meg.

Egyre gyakoribbá válik az oktatásban, így intézményünkben is, hogy néhány diák rendszeresen és tartósan zavarja az
órák nyugalmát. Iskolánkban is bevezetésre került az idei tanévtől az Arizona program. Reményeink szerint, a
program alkalmas arra, hogy kezelje ezeket a konfliktusokat. Segítheti a rendbontókat abban, hogy alkalmazkodjanak
az iskolai szabályokhoz. Célunk, hogy nyugodt körülmények között dolgozhasson tanár és diák. A programot 1994ben egy Phoenix-i iskolában vezették be Arizonában (innen a név). A program nem a büntetésre, sokkal inkább a
tanulók felelősségére épül. Megtanulják, hogy cselekedeteiknek következménye van, s a döntéseiért mindenki maga
felel. Megértik, hogy csak a kölcsönös tisztelet alapján tud együttműködni tanár és diák. Alapelvek:

Minden tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz.
Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz.
Mások jogainak tiszteletben tartása.
Ezek az alapelvek minden tanteremben megtalálhatóak, így emlékezteti a tanulókat a helyes viselkedésre.

„SzékelyKapuk-ZöldKapuk” – Közép-kelet-európai iskolai játékok.
Ha érdekel a környezetvédelem, az ökogazdálkodás, és szeretsz rajzolni, jelentkezz 12 fős csapatunkba!
Ha sikeres a pályázatunk, tengerparti nyaralást vagy mórahalmi kirándulást nyerhetsz!
Keresd a plakátot az aulában!
Jelentkezés: Garai-Szabóné Póth Edit vagy Bárány Marianne tanárnőnél.
Készítette: Janicsek Gabriella – Szentmártoni Tünde 7.b
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Arthur Newman világa
amerikai film, 2013
Wallace Avery belefáradt már a saját
életébe, elvált, nincs jóba a fiával.
Mivel
változtatni
akar
az
egész
életén,
kitalál
egy
új
személyazonosságot és golfozónak áll,
ami jól is indulna, csakhogy a korábbi
élete visszaköszön.

Vakszerencse – Runner Runner
amerikai thriller, 2013
Richie (Justin Timberlake) az egyetem kiváló tanulója,
csakhogy nem tudja a tandíjat fizetni. Ezért belekóstol
az online szerencsejátékba, amit kezdetben el is bukik,
de nem adja fel és megkeresi azt, aki megalkotta az
internetes kaszinót.

Hópihe – Floquet de Neu
spanyol élőszereplős/animációs film, 2011
A
barcelonai
állatkertben
él
egy
fehérszínű kis gorilla, aki az emberek
kedvence, de a fajtársai nem kedvelik, ezért elhatározza,
boszorkányt, aki képes lehet átváltoztatni átlagos gorillává.

hogy

megkeres

Papás-Babás – The Babymakers
amerikai vígjáték, 2012
Tommy és felesége gyereket szeretnének, de
nem akar összejönni, ezért a férfinak az az
ötlete támad, hogy régi haverjával felcsap és
az évekkel ezelőtt leadott örökítőmintáját
visszaszerzi.

Készítette: Bánfi Nikolett 7.b
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egy

Hol is kezdődött a divat? Már az őskorban hordtak csini
bőröket és cipőket de, valahogyan eltér a maitól.
Nemcsak a forma, az anyag, hanem a magasság is, a
sarok. Naponta látni több száz nőt vagy lányt, akin
elegáns vagy néha egy kicsit magas, hivalkodó magas
sarkú cipő látható. A mi korunkban is lehet magas sarkú
cipőt hordani, de itt is csak egy-két centit maximum 3-at.
Vannak olyan cipők, amik igen kényelmetlenek és
rontják a tartást. Szóval lányok a sarkakkal vigyázni, ha
magas sarkút vesztek mindig nézzétek meg, hogy
elsősorban tudtok-e benne járni kényelmes- e és, hogy
nem túl magas-e. Idén a telitalpú is nagyon divatos.

Ősszel általában jó, ha valamilyen sállal díszítitek az
öltözéketeket, mivel a sok szín fel is dobja és divatos is lesz a
ruhátok. Például a lilához megy a lila, a kék, a barnához a
vörös, piros és a sárga, amelyek egyébként nagyon szép őszi
színek. Most így ősszel egy szoknya, harisnya vagy cicanadrág
és egy szép csizma vagy szandál egy pólóval, nagyon csini
megjelenés. A csőgatyához nem muszáj sportcipőt venni, ha
egy szép nyitott szandált, vagy topánkát vesztek hozzá nemcsak
divatos, hanem elegáns kifinomult megjelenést mutat.
Nem csak a lányoknak jöttem ötletekkel, a fiúk sem maradnak
ki. Nekik is írok néhány ötletet. Nagyon divatos most egy póló
és egy ing együtt. Aztán ott vannak a sapkák, van akinek ez áll
jól, ilyen a stílusa. Azt is lehet hordani, minél színesebb annál
jobb. Viszont a fiúknak nem ajánlok sálat, ugyanakkor ősszel
még a színes feliratos pólók is nagyon ”menők,, szoktak lenni.

Készítette: Gazdag Panna - Lázár Szabina 6.a
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1939 szept. 1.: ezen a napon tört ki a II. világháború, amely nap a
háború

emléknapja.►

1945 szept. 2.: 1945-ben véget ért a II. világháború.
◄1937 szeptember 2-án meghalt Pierre de Coubertin báró francia
sportpedagógus,

az

újkori

olimpiai

játékok

kezdeményezője.

1981. szept. 4.: Ezen a napon született Beyoncé amerikai énekesnő a
Destny’s Chils egykori tagja. ►
◄1959. szept. 6.: eladták az első Barbie babát.
◄1979. szept.8.: Lékó Péter nemzetközi
sakknagymester születésnapja. 14 évesen minden idők
legfiatalabb nagymestere
lett.

1932. szept. 12.: Megindult a

menetrendszerű

villamos vasúti forgalom Magyarországon.►
◄1893.
Albert

szept. 16.: ezen a napon született Szent-Györgyi
Nobel-díjas

magyar

orvos

és

kutató,

a

C-vitamin

felfedezője.

1988. szept.17.: Megkezdődött Szöulban (Dél-Korea) a XXI.
Nyári olimpia.►
◄1519. szept. 20.: Ferdinánd Magellán 5 hajóval elindult
Sevilla (Spanyolország) kikötőjéből, hogy megkerülje a Földet.

◄1903. szept. 22.: Italo Marchiony szabadalmaztatta a
fagylalt tölcsért.

1046.szept. 24.: Szent Gellért
vértanúhalála. Emlékére nevezték el
Budapesten, a budai oldalon található
hegyet Gellért-hegynek.►
◄1998. szept. 27.: ez a nap Google születésnapja

1848. szept. 29.: Pákozdnál a magyar honvédség
megállította Jellasic horvát bán csapatait.►

Készítette: Bánfi Nikolett 7.b
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1. Avicii – Wake me up

11. Sean Paul – Other side of love

2. Naughty Boy – La la la

12. Calvin Harris - I Need Your Love

3. David Guetta – Play hard

13. James Arthur – Impossible

4. Macklemore – I’cant hold us

14. Jason Derulo – The other side

5. Miley Cyrus – Wreking ball

15. Punnang Massif – Szabadon

6. Rudimental – Waiting all nights

16. Hősök – Enyém

7. Martin Garrex – Animals

17. Selena Gomez – Slown Down

8. Eliie Goulding – Burn

18. Kanye West - Niggay in Paris

9. Katy Perry - Roar.

19. Daft Punk - Get Lucky

10. Essem – Písz

20. Kis Grofó és Jolly - No roxa áj

Készítette: Szentmártoni Tünde –
Janicsek Gabriella - Bánfi Nikolett 7.b
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