
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. évfolyam 1. szám     Az Ifjúsági Diák Unió lapja   2013. szeptember 

 

 

Munkarend 

2013/2014-es tanévre 

 

 

 

 

Első tanítási nap               2013. szeptember 2. (hétfő) 7:30 

„Aradi vértanúkra emlékezés”                    2013. október 4. (péntek)  

Szecskaavató                                               2013. október 9. (szerda) 12:30-14:00 

Diákközgyűlés                                            2013. október 16. (szerda) 14:00-től 

„Nemzeti ünnep”                                         2013. október 22. (kedd)  

Őszi szünet                                                  2013. október 26-tól november 3-ig tart. A szünet  

                 előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szü- 

                 net utáni első tanítási nap november 4. (hétfő).  

Karácsonyi ünnepség   2013.  december 21. (szombat) 10:00 

Téli szünet                                                  2013. december 22-tõl 2014. január 5-ig tart. A szünet 

előtti utolsó tanítási nap 2012. december 21.,  

                                                                     a szünet utáni első tanítási nap 2013. január 6. (hétfő) 

 

Első félév vége    2014. január 17.  

Félévi osztályzatokról szülők értesítése 2014. január 24-ig 

Félévi tantestületi értekezlet   2014. január 31 (péntek) 08:00 

Szalagavató ünnepség   2014. január 31. (péntek)  17:00 

„Diktatúra áldozatainak emléknapja” 2014. február 25. (kedd) 

„Nemzeti ünnep”    2014. március 14. (péntek) 

„Holocaust áldozatainak emléknapja” 2014. április 15. (kedd) 

Diáknap     2014. április 16. (szerda) 

Tavaszi szünet                                             2014. április 17-től április 22-

ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap április 16., a szü-

net utáni első tanítási nap ápri-

lis 23. (szerda). 

Utolsó tanítási nap: 

Végzős évfolyamok számára  2014. április 30. (szerda) 

Nem végzős évfolyamok számára  2014. június 13. (péntek). 

Ballagás     2014. május 2. 10:00(péntek)  

Írásbeli érettségi kezdőnapjai  2014. május 5. 8.00-tól 

Szakmai vizsgák 

Írásbeli és interaktív vizsgák kezdő napja 2014. május 12. (szerda) 

Kompetencia mérés (a 10. évfolyamon) 2014. május 28-án (szerda) 

„Nemzeti összefogás napja”   2014. június 4. (szerda) 

Sportnap - Egészségnap   2014. június 12-13. (csüt. - pén.) 

Szóbeli érettségi vizsgák napjai  2014. június 17-19. (kedd-csüt.) 

Tanévzáró ünnepély    2014. június 26. (csütörtök) 

Üdv mindenkinek!Üdv mindenkinek!  
 Szeretettel köszöntelek titeket az új tanévben! Remélem már mindannyian 

hozzászoktatok ahhoz a tényhez, hogy újra suliba kell járni. Iskolánkban több 

mint 300 tanuló kezdte meg a  2013/2014-es tanévet. Megfeszített munkatempó 

eredménye ez a 4 oldalas kiadvány amit a kezedben fogsz.  

 A legközelebbi szám november elejn jelenik meg, amiben beszámolnánk 

több titeket érdeklő témáról is. Remélem, hogy a kéthavonta megjelenő 

suliújságot szívesen fogjátok olvasni. Nem akarunk a facebookkal versenyezni, 

nem is az a szándékunk. De várjuk az írásaitokat, ötleteiket, humoros rajzaitokat, 

érdekes cikkeiteket az iskoláról, a szabadidőről vagy bármiről. 

Tudom, hogy néhányan szép verseket is írtok. Ne szégyelld azt 

itt megjelentetni. A „Szilánkok” nevű suliújság színes kiad-

ványként 8 oldalon 1999. szeptemberében, azaz 14 évvel ezelőtt 

jelent meg először. Majd 2000/2001-es 2012/2013-as tanévben 

is több számmal jelent meg.  

 A 9. osztályosok (I/9A, I/9B, I/9C és a H II/1.) figyelmét 

itt szeretném felhívni: OKTÓBER 9-én szerdán 12:30-tól 14-

14:00-ig Szecskaavató címmel játékos avató akadályversenyt 

szervez az IDU (a diákönkormányzat itteni neve: Ifjúsági Diák 

Unió) a részükre, melyre mindenkit várnak a szervezők. A tor-

nateremben kezdődne az avatás játékos vetélkedővel, majd az 

ebédlőben folytatódna vicces feladatok megoldásával. A jóked-

vet és az aktivitását minden résztvevő hozza magával. 

Jó tanulást kívánok mindenkinek!                                                      - Iván Attila - 
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Hogy hívják a kínai kabáttolvajt?  

- Dzseki Csen  

Hogy hívják a vallásos szuperhőst?  

- Ámen  

Hogy hívják a világtalan vezért?  

- Vak Ond  

Hogy hívják a félelmet elűző sámánt?  

- Nefossámán 
*** 

Miért a kutyát küldik el újságért??? 

 

 

 

 

 

 Kovács kérdi a haverját: 

- Figyelj, te miért sántítasz? 

- Semmiség, egy szimpla focibaleset! 

- Nem is tudtam, hogy szoktál focizni. 

- Nem is. Csak tegnap kikapott a válo-

gatott, és mérgemben belerúgtam a 

tévébe. 

*** 
Mit keres a szőke nő,a lakatlan szigeten?  

??? 

Lakatot 

Iskolakezdés ... 
 

 

 Új tanév, sajnos magunk mögött kell hagynunk a nyarat, a szép emlékeket, 

de már csak kicsivel több, mint 200 nap és újra miénk a világ, addig is el kell lát-

nunk a feladatainkat, visszarázódni a szokásos teendők unalmas világába. Hama-

rosan szintvizsgáznunk, érettségiznünk, dogát írnunk, és felelnünk kell, hogy ötöst 

kapjunk. Mindenkinek kitartást, sok erőt és energiát kívánok. Itt az idő, hogy pozi-

tív csalódást okozzunk, és bebizonyítsuk, hogy nem csak lógni és fecsegni tudunk. 

Gyerekek, elő a tollat és a füzetet, leckeírásra fel!!!  

Gyalogtúra 
 

 

„A bűnelkövetés ellen szeretettel és 

méltósággal” a Kökönyösi Szakkö-

zépiskolában - címmel, az Európai 

Unió által támogatott programon ve-

hetnek részt azok, akik vállalkoznak az 

október eleji gyalogtúra leküzdésére. 

Csonka Miklós tanárúr emlékére indul 

túra október 7-én hétfőn 8 órakor a 

KBSK sportpályáról Pécsre. Visszaér-

kezés Komlóra várhatóan délután 2 óra 

felé autóbusszal - aminek a költségét a 

pályázatból álljuk. 
 

A túra útvonala: Komló - Mánfa - Me-

leg-mányi-völgy - Pécs.   
 

Jelentkezni Iván Attila tanár úrnál le-

het október 3-án csütörtökön 12 óráig.  
 

Osztályonként 2 főt várunk a túrára, 

akiket kikérünk erről a napról az isko-

lából.   

*** 

Ebédelj a suliban 
 

Az iskolánkban 368 Ft-ért lehet ebé-

delni a diákoknak. Azoknak, akiknek 

több órájuk van, esetleg vidékiek, vagy 

csak hazaérve később ebédelnének, 

érdemes a gazdasági irodában előfizet-

nie az ebédre. A támogatottak csak 

189 Ft-ért juthatnak kétfogásos ebéd-

hez. A részletekről a gazdasági irodá-

ban érdeklődjél. 

*** 

Ösztöndíj pályázat 
 

 

A 11/NA és a 12/NA osztály tanulói-

nak tanulmányi ösztöndíj pályázatot ír 

ki a Kökönyösi Diákokért Alapítvány. 

Pályázati adatlap igényelhető a diák-

irodában naponta a 10:10-es szünetek-

ben. Leadási határidő: október 14. 

Diákközgyűlés 
 
 

Október 16-án szerdán 14:00 órától 

tartjuk az Ifjúsági Diák Unió első ösz-

szejövetelét.  

Erre a programra ami kb. 45 perces 

lesz, várunk minden önkéntes IDU-

jelöltet, osztálytitkárt, osztálytitkár 

helyettest, vagy csak érdeklődő diákot.  

 
 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló a diákönkormányzat 

elmúlt egy év munkájáról 

2. A 2013/2014-es tanév programter-

vezete 

3. Egyebek, tájékoztatók 
 

Ha van ötleted, javaslatod, akkor fel-

tétlenül gyere el, ha nincs, csak érde-

kel a téma, akkor is legyél ott.  

A megbeszélés helyszíne a 6-os terem. 

*** 

Iskolai Tömegsport 
 

Iskolánk testnevelő tanárainak vezeté-

sével különböző sportágakat próbál-

hatsz ki. 
 

Fiú foci           Hétfőnként 14:10-15:30 
 

Fiú röplabda (foci)  

                      Szerdánként 14:10-15:30 
 

Röplabda     Csütörtökönként 15:00-tól 
 
 

*** 

Diákiroda 
 

Megújult és új helyre költözött a diák-

iroda. Eredeti funkcióját visszanyerve 

nektek próbál segíteni.  

Naponta a 10:10-es szünetben a diák-

önkormányzat tagjai várnak téged, ha: 

 problémád van az iskolában, 

 javaslatod, ötleted van az iskolai 

élet megújítása céljából, 

Az iroda a földszinten van a  

4-es teremmel szemben. Lufi borotválás a 2012. évi szecskaavatón... 

IDU sarokIDU sarok  

Októberi  

Programok 

 

- D i á k k ö z g y ű l é s 

összehívása 

- Szecskaavató le-

bonyolítása 

- Hetente csütörtö-

könként IDU veze-

tőségi megbeszélés 

- Új tagok toborzá-

sa, fejlesztő tréning 

- Túra a Mecsekben 

 

  


