
  
Mint minden évben, az ideiben is megtartásra került a DÖK 

nap. Első órában az aulában egy nagygyűlést tartottunk, a 
Diákparlamentet. Itt minden osztályból, minden diák feltehette 
az iskolai élettel kapcsolatos kérdéseit. Elsőnek a tavalyi 

kérdések lettek megemlítve és rövid választ kaptunk rá. Többek 
közt említés esett a következőkről: több fa az udvaron, játékok 

az udvarra, a tornaterem felvonalkázása, iskola disco. 
Megkértek minket, hogy vigyázzunk a környezetünkre, a 
tisztaságra, mert ez a mi érdekünk is. Utána jöttek az idei 

kérdések, kérések: 
 

 2 évfolyamból: Csend legyen a tanítási órákon, hinta a 

hátsó udvarra, 

 3 évfolyamból: Suli póló, kerítés javítás, 

 4 évfolyamból: Állat nap, iskola rádió, 

 7 osztály: iskolai póló. 

A Diákparlament után egész napos programok következtek. 
Mindenki kipróbálhatta a röplabdázást, újságpapíron táncolást, 
focibajnokságot, ügyességi játékokat, sakkot. Meglepetésként 

fagyit kaptunk. 
 
S. Laura 7. osztály 
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Nyáry Pál Általános Iskola iskolaújság 

Támogatói ár:  
100 Ft. 

 

 DÖK nap 

 

DÖK nap képekben és egyéb információk a 2-3 oldalon 
 

 

Programok 

 Őszi termések-kézműves 
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 Túra az őszi erdőben 
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kirándulás 

 Koncertlátogatás 
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Gyerekszáj 
 
 
Nem mindenki szereti a 

nyilvánosságot. A következő 
vélemények, kérések névtelenek, de 

diákjainktól származnak. 
 
Szerinted miről szól a DÖK nap? 
 

Arról szól, hogy elmondjuk, mit 
szeretnénk, és hogy miben legyen 

jobb a suli. 
Arról, hogy a gyerekek 

kéréseket tesznek fel, amiknek a nagy 
részét megcsináljak, hasonló a 
gyereknapra. 

Gyereknap 2 Jeee! 
Olyan, mint a gyereknap, csak 

sokkal jobb! 

 
Milyen programokat szeretnétek 
jövőre? 
 

Jövőre ilyen programok 

legyenek még: lisztfújás, versenyek, 
lovaglás. 

Legyen kutyabemutató, magyar 
vizslával. 

Krosszmotorozás. 

 
Egyéb óhaj, sóhaj? 
 

Négy nap suli, 3 nap szabad. 
Legyen kevesebb óra naponta. 

Amikor a kicsik esznek, akkor 
a nagyoknak legyen büfé, és amikor a 
nagyok esznek, akkor a kicsiknek 

legyen büfé 
Játékok. 

Legyenek kötelek a 
kötélmászáshoz. 

Hengereljék le a focipályát. 

Legyen a héten egy nap, amikor 
behozhatjuk a kutyát, lovat, macskát 
stb. 

Legyen almachips a büfében. 
 

 

 

 

2/8 oldal Iskolaújság DÖK nap képekben. Gyerekszáj. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



3/8 oldal Iskolaújság Kutatók éjszakája 

 

 

 

Kutatók éjszakája 

 
Sokan már tudják, miről szól ez a nap, ez az éjszaka:  
  

„Arról, hogy a kutatók sokfélék, lehetnek laborban dolgozó, fehér köpenyes, szemüveges, 
kissé szórakozott professzorok, de lehetnek álmodozó fiatalok, dinamikus középkorúak, 

férfiak vagy nők is; és (időnként) dolgozhatnak autógyárban, búzamezőkön, tisztatérben, 
öntödében, az afrikai szavannán, csillagvizsgálóban, óceánjárón vagy egy vulkán tetején.”  
 

40 felső tagozatos diákkal megpróbáltuk kideríteni, hogy tényleg ilyen-e a kutatók élete. 
Egy egész napot töltöttünk tudós emberek között, elviseltük bogaraikat és egyéb 
állatságaikat, végignéztük, ahogy felrobbantják a saját laboratóriumukat, majd üzemet 

látogattunk, hátha munka közben is megleshetjük őket. Nem hiszitek? Bizonyítékunk van. 
Fényképet készítettünk, ahogy tudós emberek kígyókat tesznek a vállalkozó kedvű 

diákjaink vállára vagy kezébe. Bogaraik is voltak szép számmal, vagy rovaraik? 
Valószínűleg ők sem tudják. Fényképen rögzítettük, ahogy egy fehér köpenyes fizikus 
felrobbantja az előadótermet (még videónk is van, de az egyelőre titkos). Egy kémia szakos 

mérnökember majdnem felgyújtotta a kísérlet helyszínét! Erről is készült kép 
természetesen. Az is tény viszont, hogy az üzemlátogatás során láttuk a mérnöki munka 

eredményét: hatalmas csarnokokban automatizált robotok végezték a gyártást. Itt rend, 
tisztaság és fegyelem volt mindenhol. 
 

Nem hiszed el? A képek nem győztek meg? Gyere el te is jövőre! 
 

  



  

4/8 oldal Iskolaújság Október képekben 

Október 4: Állatok világnapja

 

Október 13: Futóverseny

 

 

Eredmények: 
 
4. osztály - Lányok 
I. helyezett: Szabó Eszter  

II. helyezett: Jeruska Bianka 

III. helyezett: Kiss Virág  

 

4. osztály - Fiúk 
I. helyezett: Nagy Attila  

II. helyezett: Szitó Bálint  

III. helyezett: Solymosi Martin  

 

5-6. osztály - Lányok 

I. helyezett: Kovács Laura  
II. helyezett: Svajer Anett 

III. helyezett: Deák Fanni  

 

5-6. osztály - Fiúk 

I. helyezett: Horváth Krisztofer 

II. helyezett: Horváth Dániel 
III. helyezett: Malik Rajmund 

 

7. osztály - Lányok 

I. helyezett: Nichita Nikolett 

II. helyezett: Nánási Zsófia 
 

7. osztály - Fiúk 

I. helyezett: Kánya Zsolt  

II. helyezett: Duchaj Edvárd  

III. helyezett: Antal Levente  

 
8. osztályos - Fiúk 

I. helyezett: Méhes Dániel, 

Hugyecz Lóránt 

II. helyezett: Czifra Márkó  

III. helyezett: Cseh Ferenc 



  

Iskolaújság 

Október 16: „Közlekedésbiztonság” előadás Mészáros Pál 

iskolarendőrrel 

 

Október 17: M5 vetélkedő, Ismerd meg! 5. A osztály 

 

 

 

 

  

 

Október képekben 5/8 oldal 



  

Iskolaújság 

Október 20. Alsó tagozatos kirándulás 

 

Október 24. Halloween, 7. osztály

 

 

 

   

 

 

Október képekben 6/8 oldal 



 
 
  

7/8 oldal Iskolaújság Herman Otto tanösvény 

Szeptember 8-ról sokaknak a falunap jut eszébe. Iskolánk több falunapi rendezvény, kiállítás helyszíne 
volt: hivatalos megnyitó, Süsű és barátai kiállítás, Tetz Nyáregyháza képzőművészeti kiállítás, véradás.  
 
Igazi különlegesség volt viszont a Hermann Otto vándorkiállítás. Rendhagyó tanítási órák keretében 
látogathatták meg diákjaink a tanösvény állomásait. Kipróbálhatták a madárház építést, sok mindent 
megtudhattak a Magyar bajuszról, közmondásokat találhattak ki, óriás puzzlet rakhattak ki, magvakat 
ismerhettek fel vakon, kísérletezhettek. Játékos formában kerültek közelebb a biológia, fizika, 
temészetismeret, földrajz és rajz világához.  
Kicsik és nagyok merültek el a polihisztor játszóház feladataiban, váltak ők is kísérletező kedvű 
tudósokká. 

 

  

 
 

A kinyomtatott fényképek iskolánk aulájában lesznek kiállítva egész novemberben.  



 
 

8/8 olda Iskolaújság 

g 
 

Egyéb Ballagás Iskolaújság   Hírek, tudnivalók, viccek                   8/8 oldal 
 
 

Társadalom- és Természettudományi komplex vetélkedő NOVEMBER 9-10. 
 

Várunk idén is a vetélkedőre. Alkossatok 4 fős csapatokat (5-6-7-8-os diákokból), 
találjátok ki a csapatneveteket és készüljetek az idei versenyre is! 

 

 

Már weben is elérhetők 

vagyunk. 

Az iskola: 
www.nyary-

nyhaza.sulinet.hu 
 

https://www.facebook.
com/iskola.nyaregyhaza.

hu/?fref=ts 
 

Az újság: 
 

https://www.facebook.com/  
groups/1208700835842371/ 
 

vagy keresd a Facebookon a 

 

Nyáry Pál Iskolaújság 

csoportot. 

Szerkesztőség: 
 
Tantestületi szoba-
ötletláda 
 
Ötletgazda: 7. osztály 
 
Szerkesztők: 
Benkő Zoltán 
Silman Laura 
Iskolánk diákjai 
Segíts te is! 
 
Várjuk ötleteidet, 
véleményedet, 
cikkeidet. 
 

Támogatná iskolánk 

tanulóit? 
 

Iskolánk 
alapítványának 
adószáma: 
 
18682575-1-13 

Informatikus viccek 
 
 
Hány programozó kell 
 egy villanykörte kicseréléséhez? 
Egy sem, mert az hardverhiba. 

 
Két számítástechnikus beszélget:  
- Szia! Kölcsön adnál 1000 Ft-ot?  
- Adok 1024-et, hogy kerek legyen! 

 
Hogy találod meg a Nagy Ő-t?  
- ???  
- Shift+kis ő.  
 
- Hogyan fog kezdődni a jövő meséje?  
- ???  
- Egyszer volt, hol nem volt, az operációs rendszeren is túl...  
 
- Hogyan működik az internetes szépségápolás?  
- Átküldünk egy kiló bájt.  
 
A nő olyan, mint a Shareware Program:  
- Vagy korlátozott a használati ideje, - vagy a legjobb funkciói le vannak tiltva, - vagy 
állandóan macerál, hogy regisztráltasd.  

 
Jelek, amik arra utalnak, hogy túl sokat gépezel: 
- Olvasol egy könyvet, és automatikusan keresed a lap szélén a gördítősávot.  
- Felveszed a telefont, és automatikusan egy IP címet kezdesz beírni.  
- A liftben kétszer kattintasz a kívánt emelet gombjára.  
- Keresed az ikont, amire kétszer kattintva ki tudnád nyitni a hálószoba ablakát.  
- Ha elkövetsz valami hibát, elkezded keresni a visszavonás funkciót.  
- Lenézed azokat az embereket, akik csak szimpla írássűrűséggel beszélnek.  
- Simán megértesz egy olyan mondatot, amiben háromnál több betűszó szerepel.  
- Az autód sebességmérőjét km/h-ról átskáláztatod dpi-re.  
- Gyakrabban cseréled a képernyővédődet, mint az alsógatyádat.  
- Összeveszel gyerekkori barátoddal azon, hogy vajon a trackball vagy a touch pad 
használata kényelmesebb-e. 

 

Közmondások programozói nyelven 
   
/* Addig jár a korsó a kútra... */  
 
 while( state(Korso) != _BROKEN ) go( Korso, &Kut);  
 
/* Ajandék lónak... */  
 
  if( origin(Horse) == _SOUVENIR ) Allow_Look_At.Teeth=0;  

 
{Ki korán kel, aranyat lel} 
 
If TimeToInt(Wakeup.Time)<TimeToInt(StrToTime("06:00:00")) then 
  AddToList(UserLoggedIn.FoundItems,Gold);  
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