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Egy felejthetetlen hét
2016. október 3-a és 7-e között a pártosfalvi általános iskola 9. osztályos tanulói
a bogojinai és a fokovci általános iskola tanulóival együtt öt érdekes és
tanulmányos napot töltöttünk a CŠOD Kavka Központban.
Mivel több mint 1000 m magasan
voltunk, nem maradt el a gyönyörű
kilátás sem. Az ebédlőből még a tengert
is láthattuk.
Nagyon sok izgalmas programunk volt.
Megtekintettük Simon Gregorčič költő
szülőházát, végigkerékpároztunk a Béke
Ösvényén és megtekintettük az első
világháborús szabadtéri emlékhelyet.
Emellett a környéken található növény- és állatvilágot kutattuk, megnéztük a
Kavka barlangot. Sokak számára talán a legizgalmasabbnak a falmászás,
a siklóernyőzés, valamint a Soča folyón való közös raftingolás bizonyult.
Rengeteg maradandó emléket szereztünk és sok új barátságra tettünk szert
e felejthetetlen hét alatt.
A pártosfalvi iskola kilencedikesei

3

Kerékpározás két államfővel
2016. október 5-én a pártosfalvi felső tagozatos tanulóknak kerékpáros
sportnapunk keretében abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy két
államfőt kísérhettünk, mégpedig Borut Pahor, Szlovénia, valamint Áder János,
Magyarország elnökét. A közös kerékpározás elsődleges célja a kölcsönös
kapcsolatok megszilárdítása volt.
A túrát Orrfaluból kezdtük, majd a határon túlon folytattuk Dolenci-ig, a »Mali
raj« falusi vendéglátóig, ahol megvendégeltek bennünket, és beszélgethettünk
az elnökökkel, ami felejthetetlen élmény volt számunkra. Itt el kellett
búcsúznunk tőlük.
További útvonalunk Hodoson és Magyarországon keresztül vezetett bennünket
vissza az iskolához. A sportnap végén izgatottan vettük szemügyre a
kerékpárokon levő távolságmérőket, amelyeken több mint 30 km megtett út
volt.
Špilak Larisa és Bočkorec Miša
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"Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értikŐk, akik örökségbe kapták-:
Ilyen nagy dolog a Szabadság? ..."
"Mennyből az angyal" Márai Sándor
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Halloween története
A halloween egy kelta eredetű ünnep, mely lassanként az egész világot
behálózza. A kelta újév ünnepéből indul ki, mely november 1-jére esett. Ezen a
napon a kelták megköszönték a napistennek az éves termést, és mert úgy hitték,
a holtak ekkor vándorolnak át a túlvilágra, állatáldozatokat mutattak be a
sötétség és halál istene előtt.
Úgy tartották, hogy a holtak kikelnek sírjaikból, hogy új testet találjanak
maguknak, ezzel esélyt kapva egy új életre. Talán éppen emiatt az újév előestéjén
- október 31-én - a papok tüzet raktak, melynek parazsából reggel minden
családnak adtak, hogy otthonaikban ők is tüzet gyújthassanak, elűzve ezzel a
gonosz szellemeket.

Ha esetleg bulit szeretnél szervezni, vagy csak fel szeretnéd dobni egy kicsit a
szobád, olvasd el tippjeink:

Halloweeni dekorációk:
1. Véres gyertya
Gyújts meg egy piros gyertyát, forgasd körbe és
csepegtesd rá egy fehér gyertya szélére.

2. Világító kéz
a)
b)
c)
d)

Tegyél egy kis led-es mécsest egy vizes pohárba.
Húzz rá fehér gumikesztyűt.
Fújd fel óvatosan levegővel.
Tedd egy sötét sarkoba.
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3. Édes tök
Nem, nem egy cuki tökről van szó. Ehhez a tökhöz gumicukrokat kell
beszerezned.
a) Faragd ki a minitököt.
b) Tedd bele a finomságokat (pld. a szájába fogsort gumicukrból, ehető
műszemeket a kivágott szem részre stb.)

4. Cukorkatál
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Helyezz egy nagyobb tökre egy üvegtálat
Rajzold körbe
Egy éles késsel vágd ki
Kapard ki a tök belsejét
Tedd bele a cukorkákkal teli tálat
A buli végeztével pedig csak egyszerűen dobd be a sütőbe és süsd meg a
tököt.

5. Világító szemek papírgurigából
a) Gyűjts papírgurigákat és világító pálcákat
b) A papírgurigán vágj ki különböző rémes szemformákat
c) Tedd bele a világító pálcát

6. Szellemes forrócsoki
a) Készíts el egy finom forrócsokit
b) Rajzolj szemeket ételfilccel, vagy ecsettel és ételfestékkel
pillecukrokra és potyogtasd bele a forrócsokiba

7. De hogy azért ne legyen
túl sok az egészségetelen
dolgokból, használjunk
gyümölcsöket is, pld. így:
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Halloweeni sminkek:
Ha van kedvetek, csinálhattok magatoknak ijesztő halloweeni sminket is!
Lányoknak: Sok YouTube videós csinál halloweeni sminkes videókat, amikben pontosan
elmondják, mit hogyan használjatok. Ilyen téren nagyon ismert a Móni szépségvilága csatorna.
Ha tényleg jó sminket szeretnétek otthon csinálni, ne felejtsetek el előre bevásárolni, mert
sokszor van szükség teljesen fehér alapozóra ill. arcfestékre, művérre, fehér vagy fekete
kontaktlencsére, amik nem annyira mindennapi kellékek.
Móni legjobb sminkjei:

.

Ha pedig jokerek szeretnétek lenni, Aviana Rahl csatornájára kell
rákeresnetek és követnetek az utasításait
Fiúknak: Nektek pedig egy zombi és egy joker sminket ajánlunk
figyelmetekbe.
Ha a zombi sminket szeretnétek elkészíteni, látogassatok el a
Csinifix YouTube csatornájára, ahol 11
perc alatt elsajátíthatjátok a profin
elkészített.
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, a modern emlősök fővárosa, különleges hely.
Ebben a világban minden tájról származó állatok élnek egymás
mellett békében. Itt nem számít ki vagy. A legnagyobb elefánt
és a legkisebb állat is megfér egymással.
Amikor megérkezik a városba Judy Hopps, a zöldfülű rendőr, rá
kell, hogy ébredjen, nem egyszerű feladat első nyuszinak lenni
a nagy és erős állatokkal telezsúfolt rendőrségen. Judy
azonban elszántan bizonyítani akar, ezért együtt kell dolgoznia
a gyors észjárású szélhámos rókával, Nick Wilde-dal.

A trollok vidámak és színesek, pláne Pipacs,a
tollkirálylány. Ám egy csúnya szörny elragadja
a kis vidám manókat és egyedül marad a
királylány. Vagyis mégsem, mert van egy
bezárkózott kis szürke troll, akitől segítséget
kérhet.

Az újszülöttet a
hozza. Illetve dehogy. Régen talán így volt, de ma
már a gólyák egy internetes áruszállító cégnél vállalnak szállítmányozást.
Junior a vállalat legsikeresebb tehergólyája, és éppen előléptetés előtt áll,
amikor véletlenül működésbe hozza a Babagyártó gépet, amely - hisz ez a
dolga - gyárt is egy bűbájos, de engedély nélkül készült kislányt. Junior a
gyárban fellelhető egyetlen ember segítségével igyekszik minden nyomot
eltűntetni a főnöke szeme elől. Olyat tesz, amit még sosem: elszállítja a
babát. Hosszú, kalandos és meghökkentő felfedezésekkel teli útja végén
egy család boldog lesz - viszont az egész világ megváltozik.
A kis kedvencek titkos élete
Szeretnéd tudni, mit művelnek kis kedvenceink otthon
nap mint nap, miután mi elmentünk dolgozni, vagy az
iskolába? Nézd meg a rajzfilmet!

10

Langdon professzor (Tom Hanks) felébred. A Harvard veszélyes
kalandoktól sem visszariadó szimbólumkutatója számára ez
kivételesen nem hétköznapi eset. Ugyanis egy firenzei
kórházban van, és nem tudja, hogyan került oda. Lőtt sebbel
ápolják, és azt a különös tárgyat sem tudja megmagyarázni,
amit nála találnak.
A prof. - mint eddigi kalandjai során mindig - ismét egyszerre
kénytelen menekülni és nyomozni. Egy fiatal orvosnő (Felicity
Jones) segítségével próbálja keresztülvágni magát az őt
körülvevő rejtélyek hálóján. Csupán Dante legendás műve, a
Pokol néhány sora segíti - és úgy érzi, egyre mélyebbre kerül az
életre kelő, rejtélyekkel és fenyegetésekkel teli pokolban.

Szellemirtók
Szellemek még mindig vannak, és
szellemirtókra is szükség van.
Az új szellemirtókban három nő
alakítja New York megmentőit, de az
eredeti filmek sztárjai (Bill Murray,
Dan Aykroyd, Sigourney Weaver) is
mind visszatérnek - és persze jönnek
a digitális forradalomnak
megfelelően felturbózott földöntúli
lények is!

Edward Snowden a hazáját akarta szolgálni. Bár egészségi
állapota katonai karrierjének hamar véget vet,
informatikusként azonban helyet kap a titkosszolgálatnál.
Itt aztán megdöbbentő felfedezést tesz: az amerikai
kormány a világon bárkit képes megfigyelni, telefonokat
hallgat le, e-maileket olvas el, még a laptopunk kameráin
keresztül is képes megfigyelni saját otthonunkban.
Snowden, aki szentül hisz a szabadságban és az Amerikai
Egyesült Államokban, válaszút elé kerül: vagy ő is asszisztál
a kormány illegálisnak vélt és etikátlan cselekedeteihez,
vagy nyilvánosságra hozza mindazt, amit megtudott és
menekülni kényszerül...
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Mesék az élet csodáiról
Boldizsár Ildikó
Boldizsár Ildikó mesekutató ebben a kötetben olyan meséket gyűjtött
egybe, amelyek valóban csodálatosak, de nem a bennük szereplő
varázslók vagy tündérek miatt. Az emberi életnek olyasféle csodáiról
szólnak, mint hogy élnek közöttünk bátor és bölcs emberek, és hogy
nemegyszer megtapasztalhatjuk a szeretet és a szerelem
mindenekfölötti erejét. Külső és belső világunk felfedezésére hívja
olvasóit, s arra biztat mindenkit, kicsiket és nagyokat, hogy ne csak
szórakoztató olvasmányként szeressék és élvezzék a meséket, hanem
úgy is, mint eszközt önmaguk mélyebb megismeréséhez és
elfogadásához. Takács Mari illusztrációi szárnyakat adnak
képzeletünknek és a meséknek.

Amíg kirándulunk
Gévai Csilla
A Most én olvasok!-sorozat elindításával a Pagony régi vágya
teljesült: egy szisztematikusan felépített, pedagógusi
szakértelemmel megtámogatott kortárs, magyar ,,olvasni
tanulok"-sorozatot építünk. A Pagony legkiválóbb szerzői
írnak a sorozatban: Berg Judit és Finy Petra után most Gévai
Csilla folytatja az Amíg utazunkban már megismert és
megszeretett gyerekek, Panni és Doma történeteit, négy,
különböző nehézségi szinten. A második kötetben Panniék
osztálykirándulásra mennek: megtudják, hogy milyen egy
igazi tanya! Lovagolnak, bográcsban főznek, kertészkednek,
sőt, még egy éjszakai bátorságpróba is szóba kerül...

Szerelmi nyomozás
Lackfi János
SZERINTEM A BÁLINT TÖK HELYES, TOTÁL BELEZÚGTAM LOVE
egyik nap ilyen feliratú levélkére bukkan Bálint, aki az egyik legjobb
fej srác a laza osztályban. Elkezd nyomozni, vajon ki érdeklődhet
ennyire az ő szerelmi ügyei iránt Merthogy lennének neki szerelmi
ügyei, ha végre megtalálná azt a lányt, aki ezt a levelet írta Igazi
kamaszregény!

12

D.A.C. - Egy új élet
Kalapos Éva
Unatkozol? Magányos vagy? Vagy csak egyszerűen úgy érzed, az
életed egy irtó nagy káosz? Így van ezzel a 16 éves Fellegi Flóra
is, aki egy budapesti lakóparkban él elfoglalt apjával és idegesítő
öccsével. Kevés barátja van, a pasizásban tapasztalatlan, egyedül
a filmekért rajong mániákusan. Amikor azonban megismeri a
kicsit fura, de nagyon vagány Zsanit, az élete fenekestül felfordul,
és világossá válik az is, hogy idővel minden titokra fény
derül...lépj be te is a D.A.C. világába, és éld át velünk a
kalandokat! Barátság, szerelem, család, problémák és megoldások
D.A.C.!

Harry Potter és az elátkozott gyermek - Első és
második rész
J. K. Rowling - Jack Thorne - John Tiffany
Harry Potter élete sosem volt könnyű - és most sem az, amikor
a Mágiaügyi Minisztérium túlhajszolt dolgozójaként, férjként
és három iskolás korú gyermek apjaként kell helyt állnia.
Miközben Harry a múlttal viaskodik, ami nem hagyja magát
eltemetni, legkisebb fiának, Albusnak meg kell küzdenie a reá
nehezedő családi örökséggel. A múlt és a jelen vészjósló
összeolvadása azzal a ténnyel szembesíti apát és fiát, hogy a
sötétség néha egészen váratlan helyekről támad.
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Valahol - Bexi-sorozat 5. kötet
Leiner Laura
Márk vagy Tomi? Bexi sokáig azt gondolta, hogy ez a
kérdés nem létezik: Márkkal való kapcsolata már a múlté.
A legutolsó szakításuk óta eltelt időben Bexi élete végre
nyugvópontra jutott, és ebben fontos szerepe volt
Tominak is az Üres Utcák együttesből. A nyári turné
azonban felforgatott mindent a zenészek életében.
Fesztiválok, koncertek, fülledt turnébusz, őrült bulik
Aszádékkal, zsarolás... Valahol a Balaton-parton.

Szabadlábon
Mészöly Ágnes
Győri Dani tizenhat éves. Az apját sohasem látta, kettesben él az
anyjával, közepes tanuló egy közepes gimnáziumban, rajong a
Barcelonáért, az indie zenéért, egész jól gitározik, és nagyon szeretne
végre egy barátnőt. Mégsem mondható átlagosnak: Dani
mozgássérült, vagy ahogy ő hívja magát: nyomi.
Egy rosszul sikerült iskolai program és egy hatalmas otthoni
veszekedés után őrült ötlete támad: elemeli anyja hitelkártyáját,
vásárol magának egy repülőjegyet, és péntek reggel az iskola helyett
Münchenbe indul.
Párizs, Amszterdam és Barcelona, egyetemi kampusz és
autópályapihenő, bajor nemesi kastély és kolostor. Full extrás BMW és
szakadt teherautó, zenészek, hackerek, örömlányok, deszkások: road
movie _ kerekesszékben.

Tánc - Ritmus és mozgás
Christine Paxmann
Mozgás és ritmus! A tánc nyelvét a világon mindenütt
megértik.
Ez a Mi MICSODA kötet átfogó képet nyújt a tánc
történetéről az ókortól napjainkig. A legkülönfélébb
táncokról olvashatsz: rituális táncokról, mint a hastánc és a
szamba, vagy éppen a modern sporttáncokról.
Felfedezheted a balett, a jazztánc, a kortárs tánc és a
táncos musicalek világát egyaránt.
És te szeretsz táncolni? Ki tudja, a könyv nyomán talán te is
táncra perdülsz!
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Hamarosan mind mehetünk a Marsra a SpaceX atyja
szerint
Egy ilyen méretű járművön
ráadásul a 115 napos út is
elviselhető.
Na de ki akarna a Marsra menni?
Jó marketing mellett szinte mindenki.
És ez tényleg igaz?
A bejelentés óta nagyon sok a szkeptikus hang. Egy csomó
technológia még a NASA-nak sem áll rendelkezésre ezek
közül, vagy csak elméleti szinten.
A Marsot még fel kell melegíteni, a vízkészletét is fel lehet
használni, és elvileg akár a növénytermesztés is
megoldható. Ez azonban persze mind elmélet.
A Mars-utazás sok tekintetben szinte megoldhatatlan feladat. Nézzük, miért:





Ha minden feltétel a legjobban alakul, akkor is tízmilliárd dollárba kerül egyetlen
embert a Marsra juttatni (helló, Matt Damon).
A jelenlegi technológiákkal csak az odaút megoldott, sem az ember, sem a jármű nem
térhet vissza.
Nincs kiépített megoldás arra, hogy a Föld körüli pályán töltsék újra az űrhajók
üzemanyagtartályát.
Ahhoz, hogy pár embernél többet szállíthassanak egyszerre, óriási kapacitású
járművek és ma még gyakorlatban nem létező meghajtás szükséges.

A Hubble új adatai valamint egy kutatócsapat
elképzelései alapján a világegyetem ismét tágult legalábbis számunkra. Míg korábban a tudósok
úgy gondolták, 100-200 milliárd galaxis van az
univerzumban, az új becslés szerint ennél tízszer
több, nagyjából 2 billió.

15

Azt régóta tudjuk a méhekről, hogy a fizikát is átverik, hiszen
elvileg a testük méretéhez viszonyítva nagyon kicsi szárnyukkal nem lenne szabad repülniük,
ám őket ez fikarcnyira sem zavarja, és boldogan repkednek szerte a világban. Egy új kutatás
pedig olyasmit fedezett fel, ami végképp megbolygat mindent, amit eddig ezekről a
nélkülözhetetlen kis rovarokról tudtunk.
Kiderült, hogy a méhek nem csupán képesek megtanulni egy trükköt, hanem a megszerzett
tudást egymásnak is átadják, és azok az egyedek is felkészülten oldják meg a feladatot,
melyeknek semmiféle gyakorlati tapasztalata nem volt korábban a problémát illetően.
Mindebből Christian Rutz (St. Andrews Egyetem, Egyesült Királyság), evolúciós ökológus azt a
következtetést vonja le, hogy ezek szerint hibás az állítás, miszerint nagy agy szükséges új
készségek elsajátításához.

EDDIG SOHA NEM LÁTOTT ÁLLAT BARLANGRAJZÁRA
BUKKANTAK
A kőre rajzolt ábrázolás körülbelül 15 000 évvel ezelőtt
kerülhetett oda, ugyanakkor a titokzatos faj valamikor 120 000
évvel ezelőtt alakulhatott ki az azóta kihalt őstulok (Bos
primigenus), és a sztyeppei bölény (Bison priscus)
kereszteződéséből. A Sci-News szerint a tanulmány azt állítja,
hogy az így kialakult faj lehetett az őse a ma is élő európai
bölénynek (Bison bonasus).

Új ipari forradalmat indíthatnak el a kémiai Nobel-díjasok kutatásai
A Svéd Királyi Akadémia a francia Jean-Pierre Sauvage, a brit Sir James Fraser Stoddart és a
holland Bernard L. Feringa számára ítélte oda
molekuláris
gépek tervezéséért és megvalósításáért.
Tudjuk, hogy a gépek igen fontos szerepet játszanak az emberiség fejlődésében. Idővel az a
gondolat is megjelent, hogy ne csupán a látható világban, hanem a mikroszkóp alatt is
létrehozzuk a magunk kis szerkezeteit.
Ma még talán nehéz megérteni, hogy ezek az apró, a hajszálnál is több ezerszer vékonyabb
szerkezetek mire használhatók, hiszen méretükből és erejükből adódóan nem alkalmasak
látványosabb munka elvégzésére.
A molekuláris gépekkel egy nap új anyagokat építhetünk, átszabhatjuk a mikroszkopikus világ
képét. Segítségükkel megnyílik az út az intelligens, azaz a környezet hatásaira automatikusan
reagáló anyagok egyszerű fejlesztése felé. Képzeljük csak el, hogy a jövőben a használati
tárgyakon keletkező hibák maguktól helyrejönnek.
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Zeneajánló:

Ti is szerettek zenét hallgatni? Mennyire ismeritek a jelenleg
leghallgatottabbakat? Most kiderül! Na, hányat ismertek fel ezek közül?
1.

Enrique Iglesias feat. Wisin -Duele el Corazón

2.

Calvin Harris – My Way

3.

Dj Snake feat. Justin Bieber – Let Me Love You

4.

Kungs feat. Jamie N Commons - Don`t You Know

5.

Major Lazer feat. Justin Bieber & Mo – Cold Water

6.

Lady Gaga – Perfect Illusion

7.

Sia feat. Kendrick Lamar – The Greatest

8.

Justin Timberlake - Can`t Stop The Feeling!

9.

Ellie Goulding - Still Falling For You

10.

Charlie Puth feat. Selena Gomez – We Don`t Talk Anymore

Melyik a kedvenced ezek közül?

Részletek a zeneszámok videóklipjeiből:
Tudod esetleg hogy melyik kép melyik zeneszámhoz tartozik?
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Humortarisznya

Közlekedési táblák
- Pistike, már megint elkéstél! Mi ennek az oka?
- Tanár úr, a közlekedési táblák!
- Na ne nevettess már! Hogy lehetne a késés oka egy tábla?
- Úgy, hogy ki volt rá írva: "Vigyázat, iskola! Lassítson!"

Megtanult írni
A kisfiút az anyja az iskola kapujában várja, mert ez volt az első napja az iskolában.
- Na, és mit tanultatok ma? - kérdezi tőle.
- Képzeld anya, ma megtanultam írni! - feleli a kisfiú büszkén.
- Igen? Egyetlen nap alatt? És mit írtál?
- Azt nem tudom, olvasni még nem tanultam meg.

Óceán
- Pistike, melyik óceán ez? - kérdezi a tanár a térképre mutatva.
A fiú mélyen hallgat.
- Így van! Ez a Csendes-óceán!

Beteg lett
- Halló! Jó estét kívánok tanárnő, azért telefonálok, mert a fiam nem tud menni
holnap iskolába, mert beteg lett.
- És hogy hívják a gyermeket? - kérdezi a tanár.
- Kovács Pistikének. - felelik a vonal túlsó végén.
- És önt hogy hívják? - kérdi a tanár.
- A papámnak.
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