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Sziasztok, Somssichosok!
Elkészült a suli újság 2. száma, mely a II. félévi eseményeket öleli fel. Kicsit
kevesebb az oldalszám, ennek ellenére reméljük, mindenki talál magának
érdekességet az újságban.
Nyomtatott formában csak pár példány fog megjelenni, a cikkeket, írásokat az
iskola honlapján (http://somssichsuli.hu/) olvashatjátok.
Szerkesztők: A DÖK tagjai (és persze Gyula bácsi).
A szerkesztést felügyeli, beleszól, engedélyezi: Jakab József igazgató bácsi.

Jó böngészést kívánunk:

Szerkesztőség

Aranyköpések
"Kérdés: Mi a reláció?"
Válasz: Háp-háp!
Indoklás: Reláció - relációs jel - kacsacsőr - jel, illetve csőr nélkül: kacsa - háp-háp!

"Miklós milliószor puszilja Lőrinc nénit"
"Mi a kacsaúsztató?
- Az olyan bácsi, aki áll a tóban és úszni tanítja azokat a kiskacsákat, akiket az anyukájuk nem
tudott megtanítani."

- Milyen közösségekhez tartozik egy átlagos ember élete során?
- Facebook!

Ha az osztályodban előfordul ehhez hasonló,
oszd meg velünk!

A HÓNAP KÉPE

Kirándultunk Tihanyba és Veszprémbe

ZENEBUTIK

Hírek, érdekességek a zene világából

Még egy fél évet kell várni, de akkor jön az új Queen Forever album
Brian May megerősítette, hogy új Queen-album készül, amelyen megszólalnak eddig kiadatlan szerzeményeik is
Freddie Mercury előadásában.

Dodgem: jegyezd meg a nevüket, mert ők lettek a legjobb sulizenekar
A Dodgem együttes lett a „Bet the First! Kié a legjobb sulizenekar?” című verseny győztese a közönség
szavazati és a zsűri döntése alapján.

Máris csúcsokat döntöget a Coldplay új albuma, a Ghost Stories

Nagyon tép Ákos új dala, az „Újrakezdhetnénk” – szöveggel nyomják
a videón.

Amerikai (American) pop top 10
Justin Timberlake - Not A Bad Thing
Iggy Azalea - Fancy ft. Charli XCX
Paramore - Ain't It Fun
John Legend - All Of Me
DJ Snake & Lil Jon - Turn Down for What
Rixton - Me and My Broken Heart
Ed Sheeran - SING
Calvin Harris - Summer
Ariana Grande - Problem ft. Iggy Azalea
Jason Derulo - "Talk Dirty" feat. 2 Chainz

Amerikai (American) rock top 10
Paramore - Ain't It Fun
Bastille - Pompeii
American Authors - Best Day Of My Life
Lorde - Team
KONGOS - Come With Me Now
Coldplay - A Sky Full Of Stars
Lorde - Royals
Neon Trees - Sleeping With A Friend
Tove Lo - Habits (Stay High)
Coldplay - Magic

DIVAT
Jön a nyár, a vakáció! Nézzük, miben menjünk strandra!
Idén nyáron a fürdőzés maga lesz a gyönyör színes és kedves mintákkal. Most megmutatjuk,
hogyan vonzhatjuk magunkra a strandokon és medencéknél a tekinteteket. Ne nagyon
keresgéljünk szekrényünkben, mert az idei fürdőruha divat színei és mintái semmihez nem
hasonlíthatóak. Mindenki megtalálhatja a stílusához illő színt és mintát 2014-ben, akár vissza
is mehet az időben.
Melyik bikini, milyen alkathoz illik a legjobban?

Kis mellekkel rendelkezőknek a Push-up segít majd a mellméret növelésében, és
természetes hatást érhetünk el általa.És ha még a Push-up nem lenne elég, akkor színes
mintákkal is fokozhatjuk.
Keskeny csípő esetén válasszunk fodros bikinit apró mintákkal.Ez optikailag szélesíti
csípőnket. Szerencsések, akiknek a csípő méretük optikai növelésével kell foglalkozniuk, de
számukra is lesz idén megoldás.

Széles csípő esetén válasszunk oldalt megköthető bikinit, mert ez karcsúbb kinézetet
kölcsönöz.
Kerüljük azonban a halvány árnyalatú forró nadrágokat, és válasszunk színeset helyette, ha
csípőnk szélesebb a kívántnál és pár kiló súlyfelesleg van rajtunk.

Túl lapos a hasunk?
Válasszunk vidám bikinit, ami mintás. Jó választás lehet egy magasabban szabott bugyi rész,
ami elrejti hasunk ezen részét, amit nem szeretnénk láttatni.

Akikre büszkék vagyunk- események, eredmények
Februárban rajzpályázaton és matematika versenyen vettünk részt
Nagybajomban, a Csokonai napok keretein belül.
Büki Virág 8. osztályos tanuló matematikából 3. helyezést ért el.
Dékmár Alexandra 5. osztályos tanulónk rajza 1 helyezést ért el.
Nagy Kamilla és Büki Virág rajzaikkal 2. helyezést értek el.
Alsósaink közül Czenner Kornélia munkája 3. helyezést ért.

SZAVALÓVERSENY EREDMÉNYEK:
Somogysárd 2014. 04.11.
1.OSZTÁLY:
PAPP LEVENTE: II.HELYEZÉS

2.OSZTÁLY:
CZENNER KORNÉLIA: I.HELYEZÉS
3.OSZTÁLY
NAGY STELLA: II. HELYEZÉS

4.OSZTÁLY.

ZALIVADNIJ KITTI : I. HELYEZÉS:

NOSZLOPY-NAPOK EREDMÉNYEI:
SPORTVERSENY: Iskolánk csapata lett a győztes.
SZÉPÍRÓ VERSENY:
1. o.
Osztopáni Anna 1. hely
Haris Míra 2. hely

2. o.
Czenner Kornélia 1. hely
Eredményesen szerepeltünk a nagybajomi Csokonai napokon is. Nagy Stella 3. osztályos és
Vajay Ákos 4. osztályos diákunk vers és prózamondó versenyen vett részt. Stella 1. helyezést
ért el kategóriájában.
A felső tagozatból Bézsenyi Dominik, Zvelihár Mátyás, Papp Fruzsina, és Varga Kristóf
indultak. Közülük Bézsenyi Dominik 1. helyezést ér el.
Január hónap során három tanulónk vett részt a Kisfaludy utcai Tagiskola által szervezett
Ének-zenei versenyen. Varga Kristóf 7. osztályos tanuló arany, Papp Fruzsina és Bézsenyi
Dominik ezüst minősítést szereztek.
Iskolánk április 15-én népdaléneklő versenyt rendezett, melyen a somogysárdi tagiskola
tanulói is részt vettek. Eredmények: első helyezést ért el Hetesről Bézsenyi Dominik 5.
osztályos, Varga Kristóf 7. osztályos, Csontos Alexa, Nagy Verona, Szűcs Barbara 6.
osztályos tanuló. Második helyezést ért el Papp Fruzsina 5. osztályos tanuló, harmadik
helyezést értek el Osztopáni Anna, Szalaki Dominik, Papp Levente első osztályos tanulók.

Bézsenyi Dominik

Varga Kristóf

Bugi, Barbi, Alexa

Április 16-án, Mezőcsokonyán került megrendezésre a Nyuszi-kupa sportverseny, amelyen
alsó tagozatos tanulóink vettek részt és 4. helyezést értek el.

Röplabdásaink Kaposváron, a Kodály Zoltán Általános Iskolában vettek részt röplabda
versenyen, a fiúk 1. helyezést, a lányok 2. helyezést értek el.
Keszthelyen „Volley 2020” röplabdatorna volt, a fiúk 2 helyezést, a lányok 4. helyezést értek
el.

Labdarúgó csapataink is több versenyen vettek részt, legjobb eredményt Nagybajomban érték
el, ahol a IV. korcsoportos fiúk elsők, a lányok másodikak lettek.

A cél

A csajok 3. helyezése!
Áprilisban rendeztük a DÖK által szervezett iskolai foci bajnokság tavaszi fordulóját. A
benevezett 4 csapat 2x10 perces mérkőzéseket játszott egymással, körmérkőzéses
rendszerben. Meglepetés volt, hogy a csupa csajokból álló SZJG 3. helyezést tudott szerezni.

Eredmények:
1. Fifa 10
2. Wolf
3. SzJG
4. Csinos lányok, erős fiúk
Az első három helyezett kupa és oklevél díjazásban részesült.

Saját rendezvényeink

Farsangoltunk
Madarak, fák napja

Akadályverseny

Gyermeknap……..

…. kicsiknek………………………………………….és nagyoknak.

K&H futás Kaposváron

Kicsi, de lelkes csapatunk

Kihívás Napja, Somssich napok
Iskolánk is benevezett a Kihívás Napja mozgósítási versenyre. Lehetett futni, focizni, röpizni,
kerékpározni, stb.. Akik a legtöbb percet mozogták, különdíjat kaptak. A suli több mint 150
iskola közül a 21. lett a mozgósítási versenyben úgy, hogy csak délután kezdtük a
programokat.
A Somssich Napok három egymást követő délután tartottuk. Igazán változatos programokat
állítottak össze a tanár bácsik, mindenki megtalálhatta a kedvére való elfoglaltságot. Volt itt
számháborúzás, róka vadászat, szalonnasütés és sok sport. A diákok zsetonokat kaptak egyegy eseményen való részvételért, és a legtöbb zsetont összegyűjtő 5 tanuló strand belépőt
kapott ajándékba, míg a többiek gyümölcsöt, csokit, cukrot-attól függően, hány zsetonja volt.
A legtöbb zsetont Szalaki Dominik, Fenyvesi Ákos, Orsós „Gizi”, Vajay Ákos és Kurjancsek
Máté gyűjtötte.

Dia néni reggeli tornája

Koncentrálni kellett

Labda fogyasztó

Tessék kérem figyelni!

El ne üsd a bóját!

Jó volt!

Riportok, beszámolók
Ebben a rovatban száguldó riportereink beszámolóit, interjúit olvashatjátok. A mostani számban két ballagó
nyolcadikost, Büki Virágot és Nagy Kamillát kérdeztük.

- Mi volt a legjobb élményed a suliban eltöltött évek alatt?
Nagy Kamilla: Nagyon sok volt. De ami a legjobban tetszett, az a 8.-as osztálykirándulás volt.
És persze, amikor kineveztek DÖK elnöknek. ☺
Büki Virág: Az idei osztálykirándulás, mert egy tóban fürödtünk, és a Halloween.
- Mi volt a legnehezebb esemény, pillanat az általános iskolai éveid során?
Kamilla: Amikor a harmadik osztályt hetesen kellett kezdenem. Új környezet, ismeretlen
emberek. De szerencsére gyorsan beilleszkedtem.
Virág: a felvételi időszaka, plusz 6. év eleje, mert akkor jöttünk át Hetesre és meg kellett
ismerni a sulit, a tanárokat, meg az osztályt is.
- Kedvenc tanáraid, tantárgyaid?
Kamilla: Pintér Miklós bácsi, Laczó Judit néni. Kedvenc tantárgyak: tesi, rajz és a szünet. ☺
Virág: Gartner Andi néni. Rajz, matek, irodalom.
- Könnyen vagy nehezen éled meg a suli váltást?
Kamilla: Kicsit nehezen. De ha gyorsan be tudok illeszkedni, akkor semmi probléma nem lesz.
Virág: Könnyen.
Köszönjük a beszélgetést, sok sikert az új suliban!

Nos, tisztelt diáktársaink, ennyi fért bele az 2. kiadásunkba. Reméljük, lesznek benne olyan
írások, melyek elnyerik tetszéseteket. A következő szám majd az új tanévben jelenik meg.
Ennek elkészítésében a Ti segítségeteket is kérjük, akár ötletek, akár kész írások
formájában.
Kellemes szünidőt kíván a „szerkesztőség”!

