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„Az iskolának az a feladata, 

hogy a kérdezést 

természetes és 

leküzdhetetlen szokásunkká 

tegye.”
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Várunk olvasóink között!

Újságunk előnyei 

Miért olvass minket? 

Újságunkkal egyedi információkhoz juthat az iskolában folyó élettel kapcsolatban. 

Lapunk bepillantást enged az iskola falai között folyó munkába, és megismerteti 

az olvasókat az intézményben folyó élettel, hogy mindenki hiteles képet 

alakíthasson ki a Dési Suliról. Az újságban megjelenő cikkek pozitív, kiemelt 

vélemények. A figyelemfelkeltő, érdekes írások és képek rólunk szóló, velünk  

megtörtént események hiteles publikációi. Célunk  nemcsak az volt, hogy színes, 

érdekes, sokakat érdeklő újságot készítsünk, hanem az  is, együtt írjuk, sokan 

férjenek hozzá, és rólunk szóljon!

Szerkesztőségünk havonta tesz közzé híreket. 

Dési Huber István Általános Iskola  7. 8. osztálya 2018. április
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Digitális témahét   

HÍREK

Digitális témahét április 

9 -13.

Rákellenes világnap

április 10.

A Költészet napja április 

11.

A Föld világnapja április 

22.

Helló Április!

Iskolánk két osztálya április 

9. és 13. között részt vett a 

digitális témahét 

eseményein.

A projektben a 7.A és 8.A 

osztályos tanulók vettek 

részt, négy tantárgy közös 

munkájában. (magyar, 

történelem, angol és 

informatika).

A diákok csoportokra osztva 

dolgoztak egy-egy 

publicisztikai műfajon. A 

projekt során 

megismerkedtek az adott 

műfaj sajátosságaival, 

cikkeket készítettek és a 

projekt végén Suliújság 

készült nyomtatott formában 

és online változatban is 

egyaránt.

. 
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Egy kiállítás képei A Föld világnapja 

A magyar költészet napját Magyarországon

1964 óta József Attila születésnapján, április 11-

én ünneplik. (Márai Sándor is ezen a napon 

született, 1900-ban.)

Ebből az alkalomból minden évben irodalmi 

előadóestekkel, könyvbemutatókkal, 

költőtalálkozókkal és -versenyekkel tisztelegnek a 

magyar líra előtt.

1998-ban a költészet napját tizennégy magyar 

költő (Bella István, Beney Zsuzsa, Borbély Szilárd, 

Ferencz Győző, Géher István, Kalász Márton, 

Kántor Péter, Kodolányi Gyula, Lászlóffy Aladár, 

Parti Nagy Lajos, Takács Zsuzsa, Tőzsér Árpád, 

Varró Dániel, Balla Zsófia) úgy ünnepelte, hogy 

közösen írtak egy szonettkoszorút Weöres Sándor

Hála-áldozat című szonettjének két-két megadott 

sorából (a szonettkoszorú ugyanis 14 szonettből

áll).

Részletek az online változatban

A Dési iskolában sokadszorra is 

megrendezésre került a Föld napja 

kiállítás, melyet az aulában lehet 

megtekinteni. A 8. A osztályos diákok 

erkölcstan órájukat feláldozva 

segítettek létrehozni a diákok által 

készített plakátok kiállítását. A 

plakátok rengeteg érdekes és 

hasznos információt tartalmaznak. 

Színes képi világát szintén a 

diákoknak köszönhetjük. A plakátok 

felrakása nehézségekbe ütközött, 

ugyanis a kezdeti celluxszal való 

próbálkozás sikertelenül végződött, 

ezért megpróbálkoztunk szögekkel 

rögzíteni a plakátokat, mely 

sikeresnek bizonyult. A Föld napjával 

kapcsolatos plakátok mellett, 

kiállításunk a Víz Világnapjával is 

foglalkozott. Plakátjaink fő 

mondanivalója a természeti értékek 

megóvásának fontossága volt.

Iskolánk tanulói a nap folyamán megzenésített 

verseket hallhatnak az iskolarádióban, a 

nagyszünetben az énekkarosok adják elő rövid 

műsorukat. 

A költészet napja.

József Attila egész.docx


De szeretnék gazdag lenni,

Szivárványon átszánkázni,

Bogarakkal szárnyra kelni, 

Családommal vígan élni.

Míg a földön ücsörögnék,

Madárkákban gyönyörködnék,

Trillájukat meghallgatnám,

Végre tavasz! – kiabálnám.   

(Tonka Dóri)

De szeretnék gazdag lenni,

Jó ruhákban járni, kelni,

Százezerért ruhát vennék,

Modellnek is elindulnék.

Szépségversenyt is 

rendeznék,

Hol mindenkit indítanék.      

(Román Krisztián)

De szeretnék gazdag lenni,

Az USA-ba is eljutni,

Ott meg egyet kirándulni,

Azután meg csacsit venni.

A szamárral egy jót futni,

És egy versenyt meg is nyerni,

A díjat meg bezsebelni,

A profikat jól megverni. 

(Imre Laura)

Költők után szabadon… avagy a mi átirataink

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,

nekem iskolám itt e kerítéssel ölelt

kis ház, messzeringó gyerekkorom világa.

Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága,

s remélem, tudásom is majd e földben gyökerez.

Néha otthonom is. S ha közben elém téved

egy-egy diák, nevét is, osztályát is tudom,

tudom, hogy mit éreznek, ha történelem

óra van a soron, tudom, hogy egy nehéz napon

mit jelenthet szomorú tekintet a gyerekarcokon….

(Rákóczi Csenge)

De szeretnék mérnök lenni,

Egész nap csak tervezgetni,

Épületeket emelni,

Projekteket szervezgetni.       

(Roboz Rebeka)

De szeretnék farkas lenni,

Vadállatokat üldözni,

Nagy hegyeken üvölteni,

Az egész verset leigázni.

( Orosz Petra )

Április 11-én a költészet napja alkalmából elmentem verseket ragasztani az utcára.

Azon a szerdai napon ollóval, ragasztóval, egy adag Radnótival és egy zsák örömmel 

indultam el. Kicsit rossz tapasztalatom lett ezzel, mert a járókelők megvetően mérték 

végig, hogy mit művelek, de boldoggá tett, hogy én is hozzájárulhattam e jeles 

esemény szépségéhez.

Remélem, hogy jövőre már korombeli gyereket is látok ilyen módon megünnepelni ezt 

a napot.

Rákóczi Csenge



Felújítás

2018 tavaszán felújításokat 

végeztek a Dési Huber 

István Általános Iskolában.

Több terem laminált padlóját 

dizájnos parkettára 

cserélték

Érdekességk iskolánkból, hírek, események

Diákközgyűlés

Április 18-án délután négy órakor

ismét Diákközgyűlésre várják az

osztályok képviselőit a

Diákönkormányzat vezetői. A

megbeszélésnek ezúttal is a

könyvtár ad otthont. Kérjük az

osztályok képviselőit, hogy

javaslatokkal érkezennek, kiemelt

téma: a házirend módosítása.

Kirándulás

Május 11-én, pénteken kiürül a Dési

iskola épülete. Az osztályok mindegyike

tanulmányi kiránduláson vesz részt. Az

alsó tagozatos osztályok közelebbi

helyszíneket választottak, a felsősök

tanulmányaikhoz illeszkedő

nevezetességeket keresnek fel. A 7. a

és a 8. a osztály például

Mosonmagyaróvárra utazik, ahol a

Futura Látogatóközpontban töltik el a

napot. Ez említett napon mindazok

számára, akik nem vesznek részt a

kiránduláson ügyeletet szerveznek az

intézményben.

így megújult többek között a 15-ös,16-os,27-es valamint a 34-es terem. 

Ezek mellett a nyílászárók cseréjére is sor került az első valamint a 

második emeleten. 

Interjú kedvenc együttesemmel

Scooter

Tanuló: Német származású vagy, német az anyanyelved ezért úgy gondolom,

hogy valamilyen módon angolt kellett tanulnod. Hogyan és mikor kezdtél el

angolt tanulni?

Scooter: Az iskolában, és az elejétől fogva nagyon tetszett, mert mindig

szerettem az angol zenét és együtteseket/zenekarokat



SCOOTER együttes

Tanuló: Kiket hallgattál, amikor tinédzser voltál?

Scooter: Inkább az angol zenekarok és zene iránt érdeklődtem, nem egy bizonyos

előadó iránt. Tetszett a nyelv és a dalok. Amikor elkezdtük az első órákat a suliban

igazán nagyon kíváncsi voltam, hogy hogyan lehet megtanulni és megérteni a

nyelvet. Nagyon tetszett. Ez volt a kevés dolgok közül az egyik a suliban, amit

nagyon szerettem. Az általános iskola végén, amikor eldöntheted, hogy mit akarsz

tanulni, természetesen az angolt választottam.

A legjobb tapasztalatom volt, amikor 16 évesen először utaztam biciklivel a

barátaimmal Angliába a nyári szünetben. Ott aztán olyan szituációkban voltam, ahol

angolul kellett beszélni. Ez nagyot sokat segített. Egész életre szóló leckét kapsz, de

sokkal jobb ott gyakorolni, ahol angolul kell beszélned. Ez volt az első tréningem, és

később, amikor turnéztunk természetesen mindig angolul kellett beszélnünk.

Tanuló: : Adtatok elő valaha számot németül? Vannak német nyelvű dalaitok?

Scooter : Nem igazán. Volt egy vagy két számunk, de az nem ugyanaz. Azok inkább

trance számok voltak kevés szöveggel. A dalaink általában csak angol nyelvűek.

Tanuló: Hogy szerzel dalszöveget angolul?

Scooter : Tudod, néha csak kigondolok valami dalszöveget és leírom. Másrészt

összegyűjtöm az ötleteket, mindent, ami eszembe jut, amikor turnézunk vagy

valamit meglátok.

Tanuló: : Ezeket a dolgokat németül vagy angolul írod le?

Scooter : Angolul. Felveszem a mobilomra, nehogy elfelejtsem. Aztán összeszedem

ezeket a dolgokat és megpróbálom összerakni, amikor dalokat szerzünk.

Tanuló: Mit gondolsz, mi a német bandák sikerének titka?

Scooter : Az egyetlen zenekar a Rammstein, aki németül énekel, de a német igazán

passzol a zenéjükhöz. Azonban azok az emberek is szeretik a zenéjüket Amerikában

is, akik nem tudnak németül. Ez igazán egy kivétel. Az angol a nemzetközi nyelv.

Interjú kedvenc együttesemmel
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Famous people of Szombathely 

What do Gábor Király, Sándor Weöres, Richárd Rapport and Ferenc Hujber have in common? 

They all were born in Szombathely and became famous.

Gábor Király was born on April 1 1976 in Szombathely. He started playing football in the

football team of Haladás in 1982. His post is the goalkeeper. He was the member of the

Hungarian national eleven 108 times which means that he is the record-holder at the moment.

He played in several foreign teams in Germany and England.

Sándor Weöres was born on 22 June 1913 in Szombathely. He is one of the major personalities

of the Hungarian literature who published since the age of 14. Generations were grown up on his

colourful melodious poems. Statue on the bank of river Perint commemorates the poet as well as

the theatre that was named for the writer-poet.

Richárd Rapport was born on 25 March 1996 in Szombathely. He is an international chess

grandmaster. He started playing chess at the age of 4 and he started the activity intensively when

he was 9 because he got a bad mark in Maths. He got the international grandmaster title in 2009

and he became the fifth youngest grandmaster in the world.

Ferenc Hujber was born on 9 September 1974 in Szombathely. He is an actor he plays in

theatre and movies as well and also synchronizes. He played the most famous role in the

Hungarian movies Valami Amerika and Valami Amerika 2. Nowadays he is in the media due to

his troubled private life and strange manifestations.



Látogatás az IQOR-ban

Az IQOR egy 17 országban működő,

több mint 45.000 munkavállalót

foglalkoztató, elektronikai termékek

javításával foglalkozó globális vállalat.

A cég mintegy 1000 embert

foglalkoztat. A Dési Huber István

Általános Iskola 7. a és 8. b osztályos

tanulói a szombathelyi IQOR-ban tettek

látogatást 2018. április 10-én.

Katavics Zsolt oktatás- és

fejlesztésvezető elmondása szerint

ennek a napnak az volt a célja, hogy a

gyerekek megismerjék, hogy mivel is

foglalkozik az IQOR. Emellett beszélt

még középfokú és felsőfokú

képzésükről is, valamint klubjaikról és

szakköreikről. Elmondta, hogy az

irodában a pénzügyön és

személyügyön dolgozók többsége nő,

míg a férfiak inkább a műszaki

területeken alkotnak. Az irodákban

dolgozóknak feltétlenül szükséges az

angoltudás. Az IQOR több

nagyvállalattal is együtt dolgozik,

például Microsoft vagy Media Markt.

A gyerekeknek ez a nap bizonyára egy

nagy élmény lehetett. Több

munkafolyamatot is megtekinthettek,

sőt a raktárban még a targoncázást is

kipróbálhatták.

Tudósítás: Látogatás az iQor gyárban

Április 10-én a 7.a és a 8.b osztály 

üzemlátogatást tett az iQor

gyárbanban.

A látogatás során megtudtuk, hogy az 

iQor nagyvállalatok hibás termékeit 

javítja 17 országban 45000 

munkavállaló segítségével. 

Magyarországi székhelye 

Szombathelyen van, ahol 1000 ember 

dolgozik azon, hogy az értékesítés 

utáni piacon professzionális 

szolgáltatásokat nyújtson partnereinek. 

A cég kultúrális és sportolási 

lehetőségeket nyújt dolgozóinak. 

A raktárban kipróbáltuk a targoncát, 

amin magas polcokra rakodják az árut, 

emellett körbesétáltuk az egész gyárat 

és sok érdekes dolgot megtudtunk.

Nagyon tartalmas délelőttöt 

töltöttünk el, örülünk, hogy 

résztvehettünk ezen a programon.



Neked ajánlom…

Veszélyes, mágikus, izgalmas:

neked a Harry Potter Könyvsorozatot ajánlom.

Időutazás, humor, barátság:

neked az Időfutár könyveket ajánlom.

Szomorú és letargikus:

neked a Nővérem Húga című könyvet ajánlom.

Fesztiválhangulat, kínos pillanatok, poénok:

neked a Bábelt ajánlom.

Varázslatos, vicces, fantáziadús:

neked a Tündérboszorkány trilógiát ajánlom.

Bűvös, veszélyekkel teli:

neked a Spiederwick krónikákat ajánlom.

Ne ijedj meg az oldalszámtól, bánni fogod, hogy csak 

ennyi!

Gondolatot írt, nem gondolatot irt - wattpad

• Senki sem tudja, hogy ki vagy

• Bármilyen nevet használhatsz, 

bárki bőrébe bele bújhatsz

• Sok kategória található (pl: 

Fanfiction, Romantikus) 

népszerűség alapján rangsorol 

 Tök jó érzés, amikor érkeznek a kommentek (pl: Folytasd! ,  Tök jó!).

 Kihívásokat teljesíthetsz (ennek külön könyvet kell csinálni).

 Követőket szerezhetsz.

 Könyvek száma határtalan, annyit írhatsz, amennyit szeretnél.

Lassan 2 éve vagyok tagja ennek a csodás közösségnek, ajánlom mindenkinek.



Nem hívták mindig Csudánének. Valaha ő volt Mari, az 

amazonok hercegnője, aki egy távoli, titkos szigeten, 

csupa nő között élt. Uralkodónak nevelték, 

legyőzhetetlen harcosnak képezték ki, de békében 

teltek a napjai.

Míg meg nem látta az első férfit.

Egy pilóta lezuhan a parton, és óriási háborúról beszél 

a páncélba öltözött nőknek, amely a kinti világban dúl. 

Mari biztos benne, hogy ő véget tudna vetni a 

vérengzésnek, a lábadozó pilótával együtt elhagyja az 

otthonát, és beleveti magát a harcba.

A legutóbbi küldetése után Tony Stark talonba tette a 

Vasköszörűt. A tudós-szuperhős boldogan él egykori 

asszisztensével, ám álmatlanságban szenved, és 

pánikrohamok gyötrik. Amikor merényletek sora rázza 

meg a várost, Stark úgy dönt, hogy felveszi a 

kesztyűt, és szembeszáll a titokzatos ellenséggel. A 

Vasköszörűn végzett legújabb fejlesztése azonban 

még nem tökéletes, ráadásul felbukkan néhány 

korábbi ismerőse is. Az ösztönei és a találékonysága 

segítségével talán sikerül felülemelkedni a 

nehézségeken.

Egy nap Alice arra ébred, hogy a világ nem olyan, 

mint eddig az utcákon CGI elemek mászkálnak akik 

Selfiet akarnak készíteni vele, de ezt Alice nem 

engedi. Alice egy nap megunja a városi életet és 

elugrik Racoon Citybe nyaralni nagyon élvezi a 

napsütést, ám de dolga van mivel Ő Alice. És ez az 

ő története. Az utolsó.

FILMAJÁNLÓ



A SuliÚjság közelebb hozza  számodra a világot!

Játssz velünk!!!

Egy tárgy van elrejtve 

a képen. 
A fotón egy vers 

címét rejtettük el. 
Egy híres énekesnő 

neve 

Németh Kristóf Gábor 5/a. 

osztály magántanulója a 2018. 

március 25-én Békéscsabán 

megrendezésre került “Országos 

kick-box Diákolimpián két 

kategóriában is érmet szerzett, 

egy bronz( 3.) és egy arany (1.) 

éremmel tért haza -37 kg-os 

súlycsoportban.

Sporteredményeink

Egy kis humor

Felújító reklám (lapunk online változatában.)
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Kapcsolatfelvétel

Keress bennünket, ha 

érdekes, újszerű hírekre 

vágysz!Kapcsolatfelvétel

Keress bennünket, ha érdekes, újszerű hírekre 

vágysz!


