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Március 15.
Ebben az évben is megemlékeztünk az 1848-as forradalomról.
Az ünnepség reggel 8 órakor kezdődött a kultúrházban. Gyömörei
Barnáné egy rövidebb köszöntőt mondott a szülőknek, pedagógusoknak és
diákoknak. Ezt követte a Himnusz, amit a 7. és 8. osztályos citerások
játszottak el. Kis idő múlva a 4. osztályosok kedves, tavaszi verseket szavaltak
egymást követően. Utána az 5. osztályosok léptek színpadra. A lázadó
márciusi ifjakat játszották el. Petőfi Sándor, az egyetemisták, jogászok, fiatal
írók Pesten, a Pilvax kávé-házban tartották összejöveteleiket. Már március
11-én pontokba foglalták követeléseiket. Petőfi Sándor, Vasvári Pál és Jókai
Mór vezetésével március 15-én utcára vonultak, és egyetemisták, járókelők
csatlakoztak a fiatalokhoz. A márciusi ifjak a Landerer nyomdához mentek.
Petőfi Nemzeti dalát és a Tizenkét pont kinyomtatását követelték Landerer
Lajostól, akinek nem volt más választása. Délután a Nemzeti Múzeumhoz
vonultak, majd a Városházára, ahol a polgármester aláírta a 12 pontot. A nagy
tömeg a helytartótanácshoz tartott, hogy kiszabadítsák Táncsics Mihályt. Este
a Nemzeti Színházban ünnepelték a forradalmi győzelmeket. Polányi Lilla (7.
osztály) és Virág Judit (7. osztály) is szerepet kaptak a színdarabban. A
megemlékezést Cséza István (7. osztály) zárta, az Ismét magyar lett a
magyar című verssel.
Reméljük, hogy ez a megemlékezés a további években is folytatódni fog
az iskolások körében.

Léhner Alexandra
7. osztály

2005. március

A Mi újság ? unk

-3-

Márciusban történt
2005. március 12-én este jelmezes bált rendeztek az általános iskolában, melynek bevételét az
iskolások kirándulására fordítják. Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki részvételével
támogatta iskolánkat!

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

A közlekedési hétpróba verseiből:
Készülődés

Hétpróbázók

Itt a tavasz, jön a nyár,
Készülődni kéne már.
Pumpáljuk a bicikliket,
Szereljük a rollereket.

Négyen vagyunk egy csapatban
A feladatokat megoldjuk pontosan.
Szeptemberben fogtuk a ceruzát,
Megoldottuk az első próbát.

Kipróbálunk minden féket,
Leküzdünk sok nehézséget.
S ha minden kész,
Indulhat a közlekedés.

Rejtvényt fejtettünk, verset írtunk,
Rajzolni is megpróbáltunk.
Úgy érezzük jól helyt álltunk,
A feladatokat jól megcsináltuk.

(Interjú a vámpírokkal)

S vártuk a tavaszt, hogy utazhassunk.
Bregyó közben találkozunk,
Eszünk, iszunk, játszunk,
S a kapott ajándékokon álmodozunk.
(A suli angyalai)
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Kovács István mezőfalvi futó közreműködésével idén is sor került Húsvét előtt a
nyuszifutásra. Kisebbek és nagyobbak rótták a köröket a labdarúgó pálya körül. A kocogást
káposztaevés követte.
Ezután – a tavaly őszi akció folytatásaként – az iskola melletti kertben facsemetéket ültettek a
gyerekek.
A délutánt a húsvéti játszóház zárta, ahol különböző technikák alkalmazásával rengeteg szép
hímes tojás készült.
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Mik azok a kőolajszármazékok?
A nyersolajból a kőolajfinomító sokféle vegyszert is előállít, ezeket nevezzük petrokémiai
termékeknek. Műanyagok, textíliák alapanyagául szolgálnak. Sok gyógyszernek,
tisztítószernek, festéknek, műtrágyának is kőolaj az alapanyaga. A legfontosabb kőolajipari
termékek a benzin és a dízelolaj. Jelentős kőolajszármazék még: a petróleum, fűtőolaj,
bitumen, gépzsír, kenőolaj, motorolajok.
Kik használtak először földgázt?
Kis-Ázsia délnyugati részén Káriában már i. e. 400 táján használták a földgázt. Először csak
szertartásaiknál, később magas fűtőértéke miatt a mindennapi életben is elterjedt. A
hétköznapokban fűtőanyagként találkozhatunk a földgázzal. Magyarországon is sok lakásban
ezzel tüzelnek.
Mi az a görög malom?
A vízimalom legkezdetlegesebb változatát nevezzük így. A legrégebbi feljegyzések az i. e. I.
században születtek erről a szerkezetről. Egy fából készült függőleges tengely alsó végére
lapátokat szereltek. A tengely áthaladt az alsó malomkövön, felső végét egy másik
malomkőhöz rögzítették. A víz áramlása forgatta a lapátokat, így a felső malomkő is
ugyanezzel a sebességgel forgott.
Mi az a kanalas malom?
Kezdetleges szerkezetű vízimalom volt a kanalas malom. A kerék vízszintes síkban forgott,
ezt ferde ráfolyással hajtotta a víz. A függőlegesen elhelyezkedő tengely közvetlenül forgatta
a kereket. Ez meglehetősen kezdeteges szerkezet nem volt túl hatékony. Egy idő után
megpróbálták gyorsabbá tenni a malomkő forgatását.
Hogyan tették hatékonyabbá a vízimalmokat?
A vízimalmok kezdetleges változatában a malomkő ugyanazzal a sebességgel forgott, mint a
víz által hajtott lapátok. A fejlődés fontos állomása volt a fogaskerékáttétel alkalmazása.
Ezzel többszörösére növelték a hatékonyságot. Az első írásos feljegyzés a fogaskerék
áttétellel működő vízimalmokról Vitruvius Pollio római építésztől származik.

Polányi Lilla
7. osztály
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David Burnie: Az emberi test
El sem tudod képzelni, mennyi titkot rejt magába ez a sokszínű és fantasztikus teremtmény az
ember. Kívülről csak azt látjuk, milyen a hajuk vagy a szemünk színe alacsonyak vagyunk- e
vagy magasak. De hogyan lettünk ilyenek? A szervezetünk harcol a betegségek ellen, és
begyógyítja sebeinket. Vajon miként teszi ezt? A csaknem 200 ábrát és képet tartalmazó
Emberi test című könyv segítségével felfedezheted testünk csodálatos birodalmát, és választ
kaphatsz kérdéseidre.
Talentum Kiadó, 160 oldal, 1850 Ft

Benczik Ádám és Ménesi Róbert
5. osztály
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Az operaház fantomja
The Phantom of the Opera

-- Színes, feliratos amerikai musical, 2004, 136 perc -Rendezte: Joel Schumacher
Szereplők: Gerard Butler, Emmy Rossum, Patrick Wilson, Miranda Richardson, Minnie Driver
A Párizsi Operaház díszes folyosóin torz arcú szellem (Gerard Butler) kísért. Az épület
pincelabirintusában bujkáló fantom rettegésben tartja az opera művészeit, pedig a szíve mélyén
neki is szeretet lakozik: csak azt kizárólag a kórus egyik gyönyörű tagja, Christine (Emmy Rossum)
számára tartogatja. Álarc mögé rejtőzve énekórákat ad neki, és kiharcolja számára a főszerepet.
Ám Christine szívét már az ifjú Roul de Chagny gróf (Patrick Wilson) hódította meg. A
beteljesületlen szerelem tehetetlen dühöt szül; az Operaház fantomja egy előadás közben elrabolja
egykori tanítványát, örök szerelmét. De Chagny grófra vár a nemes feladat, hogy alámerüljön a
fantom félelmetes útvesztőjében, és megmentse imádottját.

Robotok
Robots
-- Színes, szinkronizált amerikai animációs film, 2005, 90 perc -Rendezte: Chris Wedge
Szereplők:
Főhősünk egy zseniális ifjú feltaláló, név szerint Rodney Réztalp (magyar hangja Lippai László), aki
szeretné jobbá tenni a robotvilág lakóinak életét. Imádottja Patina (magyar hangja Liptay Claudia)
elbűvölő, ráadásul meglehetősen intelligens és rátermett robotnőszemély. Útjukat keresztezi az
alávaló nagyvállalat-tulajdonos Retesz (magyar hangja Kőszegi Ákos). A továbbiakban
megismerkedhetünk Főpákával (magyar hangja Bodrogi Gyula), a rossz útra tévedt idős kutatóval,
valamint Rozsdiék csapatával, akiknek vezetője Löksi (magyar hangja Mikó István) és Csövi
(magyar hangja Bebe). Löksi némi fogyatékossággal tengeti robotéletét: feje, karja és lába
rendszerint épp a legváratlanabb és legfontosabb pillanatokban engedi el magát és pottyan le
doboztestéről. A problémaérzékeny és megoldásorientált Rodney természetesen igyekszik segíteni a
bajba jutott robottárson. Löksi és Rodney közt szoros barátság szövődik. Azután ott van még Csövi
(magyar hangja Judy), Löksi kishúga, aki mindenkit elképeszt maga körül döbbenetes
határozottságával és makacs kitartásával.

Virág Judit
7. osztály
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- Ez az undok macska megette a bifszteket, amit neked készítettem - panaszkodik a feleség.
- Semmi gond - vígasztalja a férj.
Kemény cicus ez túléli a gyomorrontást.
A matektanár Zsuzsit faggatja:
- A mamád vesz egy dzsekit 8000 forintért, továbbá egy nadrágot 4000-ért.
Mi lesz ebből?
- Apa az intenzív osztályra kerül.
Drágám! lelkesedik a friss jogosítványos feleség.
Vásárolni voltam, és csak tiltott helyen tudtam parkolni, mégsem büntettek meg.
Az ily módón megtakarított pénzen pedig vettem egy fantasztikus blúzt.
Mi lesz a sün és a kígyó kereszteződéséből?
Szögesdrót.
- Papa a marhák is házasodnak?
- Csakis a marhák, kisfiam.
Miért kering a sas a hegy fölött?
Mert alatta nem tud.
Miről ismerik fel az eszkimó, hogy hideg van?
Onnan hogy a kutyák lába odafagy a földhöz.
Miért kell elmosni a poharat?
Hogy több tea férjen el benne.
Az egész család azon töpreng,hogyan nevezzék a megszületendő kisbabát.
Ha fiú lesz, hívjuk úgy, mint az apámat - szólal meg a kispapa.
Erre a gyerek: - Nem szólíthatjuk nagypapának!
Mikor lesz 5+5=11?
Akkor ha nem tudsz számolni.

Kiadja a Hantosi Általános Iskola. 2434 Hantos, Köztársaság tér 3.
Felelős szerkesztő: Mányoki Zsolt Eng.sz.: 2.2.4./1338/2001.

