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Áprilisban történt 
 
Április elején egy ismeretlenségbe burkolódzó vállalat jóvoltából megszépült iskolánk. 
 

Április 9. 

 
 

Április 10. 
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Április 11. 

 
 

Április 12. 
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Április 13. 

 
 

Április 13. 
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Az iskolaszépítők: 
 

 
 

 
 
Munkájukat ezúton is köszönjük! 
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Sporthírek 
 
 
2005. április 9-én, Pécsen rendezte meg a Magyar Zen Bu Kan Kempo Sportszervezet a 
Gyermek Országos Bajnokságot. Ezen iskolánk három tanulója is részt vett, az ötödikes 
Kovács László, Takács Eszter és Tóth Erik. Őket kérdeztük a kempóról. 
 
 
- Mikor kezdtétek el a kempót? 
- Eszti: Tavaly márciusban. 

- Laci: Tavaly januárban. 

- Erik: Nem tudom. 

- Miért kezdtetek el kempózni? 
- Eszti: Hogy meg tudjam védeni magam. Ez végülis önvédelmi sport. 

- Milyen versenyre jártok? 
- Laci: Eddig ez volt a legelső versenyünk. 

- Nehéz volt? 
- Eszti: Hát így utólag visszagondolva elég nehéz volt. Országos verseny. 

- Milyen érmet nyertetek? 
- Eszti: Én kaptam egy kupát és egy rúgó emberkét. 

- Laci: Én két ezüstérmet. Az egyiket formagyakorlatból, a másikat földharcból. 

- Erik: Egy kupát. 

- Milyen övetek van? 
- Eszter, Erik: Nekünk zöld. 

- Laci: Narancssárga. Nekem is zöld lenne, de pont a vizsga előtt betegedtem meg. 

- Miből áll egy vizsga? 
- Először kezdjük az erőnlétet, ami hatszor 20 fekvőtámasz, aztán tornagyakorlat, utána pedig 
ütés és rúgás. Az ütéseket és rúgásokat el kell mondani japánul, meg kell mutatni és el kell 
mondani magyarul. 

- A tornagyakorlat miből áll? 
- Mindenkinek ugyanazt kell csinálnia. Van egy gyakorlatsor, ami minden oldalra 5 
mozdulatból áll, és mind a 4 oldalra ugyanazt az 5 mozdulatot (rúgások-ütések) kell csinálni. 

- Nehéz ezt így csinálni? 
- Meg kell tanulni, utána már könnyű. 

- Mikor vannak az edzések? 
- Kedden és csütörtökön 1800-tól 1915-ig. Utána jönnek a felnőttek. 

- Egy edzésen sokat gyakoroltok? 
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- Mindig másból áll egy edzés, általában 40 perc futás, vagy szőnyegen vagyunk vagy 
erősítést végzünk. 

- Mi az a 3 pontos küzdelem? 
- Ahhoz kesztyű, fejvédő és térdvédő kell. Boxolunk és háromszor kell betalálni. Lehet rúgni 
is fejre és testre. 

- Milyen a földharc? 
- Térden vagy és meg kell fogni az ellenfelet. Le kell húzni a földre és le kell szorítani a vállát 
10 másodpercig. 

- Hányféle fogás van? 
- Eddig ötöt tanultunk, de van vagy száz. 

- Az edzésen küzdötök egymással? 
- Persze, mindig. 

- Hol edzetek? 
- Sárosdon a kultúrházban. 

- Szeretitek ezt a sportágat? 
- Igen, nem hagyjuk abba. 

- Célok? 
- Minimum barna öv. 
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Tűzoltóbemutató 
 
 
Április 18-án a sárbogárdi parancsnokság tűzoltói bemutatót tartottak iskolánkban. 
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Mi a különbség az alulcsapoló és a felülcsapoló malom között? 
Az alulcsapoló malomnál a víz a kerék alatt folyik el, annak lapátjait maga előtt tolja. A 
felülcsapoló malom esetében a zsilipekkel felgyorsított, lezuhanó víz a kerék tengelye felett, 
esésének irányában éri a lapátokat, a kerekeket mozgási energiájával forgatja. 
 
 
Mire használták a víz erejét a középkorban? 
A víz erejét gépek meghajtására használták fel. Ilyen gépekkel készítettek papírt és szövetet, 
fát fűrészeltek, vasat kovácsoltak. 1088-ban készült el Szu Szung órája, melyet szintén 
vízikerék hajtott. Ez viszonylag pontos szerkezet volt, bár később nem terjedt el igazán. 
 
 
Mi az a vízturbina? 
Olyan szerkezet, amely kis mennyiségű, nagy esésű áramló víz energiáját használja fel gépek 
meghajtásához. 1827-ben Fourneyron készítette az első vízturbinát. Alkalmazásával jelentős 
mennyiségű energiát tudtak hasznosítani. Legfontosabb felhasználási területük a 
vízerőművekben van. 
 
 
Mikor épült az első vízierőmű? 
Az Egyesült Államokban a Niagara vízesésnél és Németországban Frankfurt mellett építették 
meg az első vízierőműveket 1891-ben. A víz által hajtott turbinák állítják elő az elektromos 
áramot. 
 
 
Kik találták fel a szélmalmot? 
Biztos ismereteink nincsenek a szélmalom eredetéről. Valószínűleg Tibet vagy az iszlám 
világ az őshazája, a perzsák már 644 körül használtak függőleges tengelyű szélmalmot. 
Részletes leírás a szélmalmokról csak a XIII. században született. Elképzelhető, hogy a világ 
egyes részein már korábban felismerték, hogy a szél energiáját hasznosítani lehet, de erről 
nem maradtak fenn leírások. 
 
 
 

Polányi Lilla 
7. osztály 
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David Attenborough: Az élet erőpróbái 

 
David Attenborough csodálatos új könyve, Az élet  erőpróbái egy természetrajzi trilógia záró 
darabja. Az Élet a Földön az állatvilág fejlődésének történetét, Az élő bolygó az állati test 
felépítésének hihetetlen változatosságát mutatja be, ez a kötet (és a belőle készült 12 részes tv-
sorozat) pedig arról szól, milyen módon használják testüket az állatok és hogyan viselkednek. 
 
Park Kiadó, 327 oldal 
 
 

 
 
 

Benczik Ádám és Ménesi Róbert 
5. osztály 
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Virág Judit 
7. osztály 

 

A tolmács 
The Interpreter 

 
-- Színes, feliratos angol thriller, 2005, (16) --  

Rendezte: Sydney Pollack 
Szereplők: Nicole Kidman, Sean Penn, Catherine Keener 

Silvia Broome a szavak embere. Az afrikai születésű tolmácsnő az ENSZ-nek dolgozik, és véletlenül 
fültanúja lesz egy halálos beszélgetésnek: valakik merényletet terveznek egy afrikai államfő ellen, 
aki beszédet készül tartani az ENSZ gyűlésén. Silvia rájön, hogy ő maga is a merénylők célpontja 
lett, és kétségbeesetten próbálja megakadályozni az összeesküvést, de ez csak akkor sikerülhet, ha 
időben talál valakit, aki hisz is neki. Tobin Keller a tettek embere. Szövetségi ügynök, akit a 
tolmácsnő védelmére rendeltek ki, de azt gyanítja, hogy Silvia nem mondja el a teljes igazságot. 
Silvia és Tobin természetüknél fogva különböző oldalról látják a világot: a tolmács a szavak 
erejében és szentségében hisz; a titkosügynök viszont az emberek viselkedésben olvas, függetlenül 
attól, hogy mit mondanak.  

 

        

 
Millió dolláros bébi 

 
-- Színes, feliratos amerikai dráma, 2004, 137 perc, (16) --  

Rendezte: Clint Eastwood 
Szereplők: Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman 

Frankie Dunn pályája során számos fantasztikus bunyóst edzett és menedzselt. Legfőbb tanítása, 
mely vezérli az életét is, hogy a legfontosabb az, hogy mindig védd magad. Mióta elidegenedett a 
lányától, Frankie jó ideje senkit sem engedett közel magához. Egyetlen barátja Hepaj, az egykori 
bokszoló, ő tartja rendben Frankie edzőtermét. Csak Frankie tudja róla, hogy a mogorva külső olyan 
embert takar, aki az elmúlt 23 évben szinte minden nap misére járt, hogy feloldozást találjon bűnei 
alól. Aztán egy nap Maggie Fitzgerald besétál az edzőterembe. Maggie-t nem kényeztette el az élet, 
de egy dologban szerencsésebb, mint a legtöbb ember a világon: tudja, hogy mit akar, és minden 
áron el is akarja érni. Élete állandó küzdelem, amit nyers tehetségével, kizökkenthetetlen 
koncentrálásával és elképesztő akaraterejével képes túlélni. Ám mindennél jobban vágyik arra, hogy 
valaki higgyen benne.  
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Kiadja a Hantosi Általános Iskola. 2434 Hantos, Köztársaság tér 3. 
Felelős szerkesztő: Mányoki Zsolt  Eng.sz.: 2.2.4./1338/2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A diliházban megkérdezi az orvos a beteget. 
- Mi történik ha kiszúrom az egyik szemét? 
- Nem látok majd arra a szememre. 
- Jó! És ha a másikat is kiszúrom? 
- Akkor megvakulok. 
- Kiváló, ön hazamehet. 
A beteg találkozik a barátjával és elmondja, hogy mit kell válaszolnia. 
Másnap megkérdezi az orvos a barátot is. 
- Mi történne ha levágnám az egyik fülét? 
- Nem látok majd az egyik szememre. 
- M..mi? 
- Na mindegy. 
- És ha a másikat is levágom? 
- Megvakulok. 
- Maga őrült!!? 
- Nem doktor úr, ha levágja az egyik fülem akkor félig lecsúszik a kalapom. Ha másikat is, akkor 
teljesen leesik a kalapom és nem fogok látni! 
- Jól van, hazamehet. 
 
- Miért nem fut a csiga? 
- Mert lobogna a szeme! 
 
- Hogy lesz öngyilkos a csiga? 
- Belenéz a konnektorba! 
 
- Magát miért ültették le? - kérdi a régi rab a börtönben az újtól. 
- Szöktetésért. 
- Kit szöktetett meg? 
- Két idegen bőröndöt a vonatról. 
 
Reumatológus orvos várószobájában ülnek a betegek. Egyszer csak szólítják a következőt. Nagy 
nehezen feláll egy idősebb úr, és kétrét görnyedve betámolyog az orvoshoz. 
Tíz perc múlva egyenes derékkal jön ki. Az egyik beteg felkiált: 
- Csoda történt! Fel se tudott egyenesedni, most meg milyen peckesen jött ki! 
Erre az öreg pirulva: 
- Egy fenét csoda! Csak kiszedte a nyakkendőmet a nadrágom cipzárjából! 
 
Egy előadás után a csodadoktor gyakorlatban is be akarja mutatni képességeit. Odamegy az egyik 
emberhez: 
- Látom, sánta vagy. Most dobd el a botodat és járj! 
Odamegy egy másikhoz: 
- Mi a bajod? 
- Pösze vagyok. 
- Most beszélj ... hibátlanul! 
- Eleszett a szánta. 
 
 

Horváth Hajnalka és Zádori Martina 
5. osztály 


