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SZENT-GYÖRGYI
HÍRMONDÓ

A tartalomból:
- a tanév rendje
- Őszi divattippek
- humor
- új tanáraink
- fejtörő
- meglepő, de igaz tények
- VICCEK
-STB.
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A TANÉV RENDJE:
Esemény

Dátum

Első tanítási nap

2010. szeptember 1. (szerda)

Utolsó Tanítási nap

2011. június 15. (szerda)

A befejező évfolyam utolsó tanítási napja

2011. április 29.

A szorgalmi időszak első féléve

2011. január 14-ig tart.

Az öszi szünet időpontja :

2010. november 2-től 5-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap

2010. október 29. (péntek).

A szünet utáni első tanítási nap

2010. november 8. (hétfő).

A téli szünet időpontja :

2010. december 22-től - 2011. január 2-ig
tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap

2010. december 21. (kedd).

A szünet utáni első tanítási nap

2011. január 3. (hétfő).

A tavaszi szünet időpontja :

2011. április 21-től április 26-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap

2011. április 20. (szerda).

A szünet utáni első tanítási nap

2011. április 27. (szerda).

FILMAJÁNLÓ

Az Oscar-díjas amerikai filmrendező, Martin Scorsese legújabb mozija
lebilincselő két amerikai rendőrbíró, Teddy Daniels ( Leonardo DiCaprio) és Chuck Aule (
Marc Ruffalo) története, akiket egy mindentől távol fekvő, sivár szigetre rendelnek nyomozni.
A szigeten egy erőd-szerű elmegyógyintézet áll beteg bűnözők számára, és innen szökik meg
rejtélyes körülmények között egy gyilkosságért elítélt nő…
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ŐSZI DIVATTIPPEK
Idén a nyár végeztével sem kell döntened végre, hogy nőiesen vagy inkább melegen
öltözködj-e. A 2010/2011-es őszi-téli kollekciók szerint ugyanis divatba jön minden, ami
puha, meleg és kötött. De ne kinyúlt pulóverekre és slampos mackónadrágokra gondolj,
hiszen a kötött cuccok lehetnek finomak és nőiesek, olyanok, amikbe nagyon jó érzés
belebújni, és garantáltan magára vonzza a férfitekinteteket is!
Az idei őszi és téli divattrendek között a tiszta és egyszerű színek, vonalak és formák a
népszerűek.
 a vastagabb és vékonyabb fonalból készült darabok egyaránt divatosak, és
hordhatod őket szoknyával és nadrággal egyaránt
 Egy kötött kardigán az enyhébb napokon helyettesítheti a kabátot, és finoman
hangsúlyozza alakodat is. Nagyon trendi a kicsit hosszabb pulóver is, amit
derekadon vagy csípődön övvel egészíthetsz ki
 viselj bátran túlméretezett garbót vagy vastag és hosszú sálat
 idén férfiasan is lehetsz nőies, divatba jöttek ugyanis a férfiasabb holmik, például
a mellények és a bővebb fazonú nadrágok
 ha mégis a nőiesebb fazonoknál szeretnél maradni, viselj magas derekú szoknyát
vagy nadrágot,persze mindig a tavaly óta elmaradhatatlan övvel
 az őszi divat épp olyan színes, mint az őszi falevelek, hiszen a nyers és
természetes krémszínektől kezdve a melegebb tónusú vörösen, vörösesbarnán és
karamellen át a sötétebb bordóig, burgundiig és a liláig bármilyen színben
viselheted a szezon legmenőbb darabjait
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FEJTÖRŐ
A világ 2%-nyi legintelligensebb embere közé tartozol?

Einstein ezt a feladványt a múlt században találta ki. Azt állította róla, hogy az emberek 98%-a képtelen
megfejteni.
Jó Szórakozást!
1. Van 5 ház, mindegyik más színű
2. Minden házban egy más-más nemzetiségű személy lakik
3. Minden háztulajdonos bizonyos italt részesít előnyben, bizonyos márkájú cigarettát szív és bizonyos állatot tart.
4. Ezen személyek közül, EGYIK SEM iszik UGYANOLYAN italt, nem szív ugyanolyan cigarettát és nem tart
ugyanolyan állatot, mint valamelyik szomszédja.
A kérdés: KIÉ

A HAL?

Tudod, hogy:
- A brit a piros házban lakik.
- A svéd kutyát tart.
- A dán szívesen iszik teát.
- A német Rothmanns cigarettát szív.
- A norvég az első házban lakik.
- A zöld ház tulajdonosa kávét iszik.
- Aki Winfield cigarettát szív, szívesen iszik sört.
- A sárga ház tulajdonosa Dunhill cigarettát szív.
- Az a személy, aki Pall Mall-t szív, papagájt tart.
- A férfi, aki a középső házban lakik, tejet iszik.
- Aki Marlboro-t szív, a mellet lakik, aki macskát tart.
- A férfi, akinek lova van, a mellett lakik, aki Dunhill-t szív.
- A norvég a kék ház mellett lakik.
- Aki Marlboro-t szív, annak a szomszédja vizet iszik.
- A zöld ház a fehér ház mellett balra van.

Ház
Szín
Nemzetiség
Ital
Cigaretta
Állat

1.

2.

3.
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KULTÚRA
További két részt tervez az Avatarhoz James Cameron, aki arról is beszélt, hogy 2012ben előrukkol a Titanic háromdimenziós felújításával, de közben az Avatar-munkát
sem hagyja félbe.
Szeptember 12-én tartják harmadszorra a magyar dal napját, aminek már fővárosa is
van: Eger. Budapesten kívül tíz helyszínen lesznek koncertek, Győr városában is.
Szeptemberben újra indul az Olvassunk együtt! 2010 programsorozat, első
állomásként közös olvasásra várnak minden érdeklődőt vasárnap az ARC
plakátkiállítás helyszínére Budapesten.
Hamarosan megkezdődik az első, Jézus gyermekkorát feldolgozó bollywoodi
produkció forgatása Izraelben. Manapság egyre több sztár áll elő saját illatszerrel,
most a Sex Pistols is beállt a sorba. Merthogy a legendás brit punkzenekarnak is van
már saját parfümje, és az illatot készítő párizsi cég már a következő termékeket készíti
elő.
Továbbra is trendkívüli akar lenni Ben Stiller, hiszen a korábbi híresztelésekkel
ellentétben a Zoolander – A trendkívüli folytatását állítólag mégis leforgatják.
A legújabb felmérések szerint jelenleg Michael Jackson a világ legkeresettebb
előadója, legalábbis a cégnél a letöltési szám alapján a néhai popsztár mindenkit maga
mögé utasít.
MEGLEPŐ TÉNYEK
 A tetoválógépet Samuel O'Reilly találta fel, Thomas Edison gravírozó gépének
továbbfejlesztésével
 Samuel Colt 1836-ban szabadalmaztatta találmányát, melyet revolver néven ismerünk.
 Virginia Woolf az összes könyvét állva írta.
 A reptéri biztonsági emberek átlagosan napi hat utasnál találnak fegyvert.
 A szamócában több a C vitamin, mint a narancsban.
 A ketchup kiválóan alkalmas réztárgyak tisztítására.
 A világ rózsajajtáinak 80%-a Ázsiából származik.
 A Lodoicea Seychellarum nevű pálmafa egyetlen magjának tömege 15 kilogramm
körüli.
 Évente 9 millió tonna sót (a világ teljes sótermelésének több, mint 10%-át) használnak
fel az USA autópályáinak jégmentesítésére.
 Egy lónak 18-cal több csontja van, mint egy embernek.
 Elvis Presley eredeti hajszíne szőke volt, Roy Orbison iránti tisztelete jeléül festette
feketére.
 A történelem egyetlen házaspárja, akik együtt jártak az űrben, Jan Davis és Mark Lee
volt, akik az Endeavour fedélzetén 1992 szeptember 12-20 között hagyták el a Földet.
 Egy átlagember bőrének összfelülete körülbelül 2 négyzetméter.
 A koponya 29 különböző csontból áll.
 Az emberi beszédhez 72 izom együttműködése szükséges.
 A "The Simpsons" a világ legrégebb óta folyamatosan futó televíziós rajzfilmsorozata.
 1933-ban a rajzfilmfigura Miki egér 800 000 rajongói levelet kapott.
 1-től 100-ig összeadva az összes számot 5050-et kapunk eredményül.
 A zeller negatív mennyiségű kalóriát tartalmaz; több energiát éget el evés közben az,
aki megeszi, mint amennyi energiát tartalmaz a zeller maga.
 Egy skorpióra egy kis csepp alkoholt cseppentve azonnal megőrül és halálra szúrkálja
magát.
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ŐSZI KÖNYVAJÁNLÓ

Miért vannak nemek? Miért hal ki tízmillió év múlva a férfi? Mi a női szépség és mit vár a nő
a férfitől? Ezekre és ehhez hasonló mindannyiunkat foglalkoztató kérdésekre keresi a választ
Szendi Gábor A nő felemelkedése és tündöklése című könyvében, miközben az evolúciós
pszichológia nézőpontjából vizsgálja Nő és Férfi kapcsolatát. Szendi lebilincselő és
elgondolkodtató gondolatmenetei bizonyítják, hogy ebben a férfiközpontúnak hitt világban
valójában a Nő a titkos mozgató!

LATIN KISOKOS- VILLOGJ!






A kocka el van vetve – Alea iacta est Julius Caesar
Decipimur specie recti – Az igazság látszata megtéveszt bennünket Horatius
Et tu mi fili? – Te is, fiam? Julius Caesar
Gyakorlat teszi a mestert – Exercitatio artem parat Tacitus
Mindenki a maga szerencséjének kovácsa – Faber est suae quisque fortunae Sallustius
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OPTIKAI CSALÓDÁSOK

Fiatal lány vagy öregasszony?
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HUMOR
A rendőr felesége elküldi a férjét a boltba:
- Hozzál margarint, és ha van tojás, akkor hozz tízet!
Hazajön a rendőr tíz margarinnal:
- Volt tojás!
Rendőr igazoltatja a csavargót:
- Milyen iskolai végzettsége van?
- Semmi. Analfabéta vagyok.
- Mi maga?
- Analfabéta.
- Betűzze, kérem!
Megállítja a rendőr az autóst.
- Meg kell önt büntetnem, mert ez egyirányú utca.
- Rendben van, kifizetem a büntetést, aztán megfordulok.
- Itt nem lehet megfordulni.
- Akkor tolatok majd.
- Tolatni sem szabad.
- Akkor itt hagyom a kocsit.
- Csakhogy itt tilos a parkolás.
- Rendben van, akkor beszéljük meg, mennyit ad a kocsimért...
A könyvtáros megszólal a betérő rendőröknek:
- Mi van fiúk, esik az eső?
Egy rendőr ül a kocsijában, miközben egy őrült iszonyatosan veri a
hátsó ablakot egy kalapáccsal. Arra megy egy másik rendőr és
odakiált:
- Hé, Józsi! Valaki iszonyatosan püföli a kocsidat egy kalapáccsal!
- Mi? Nem hallom, mert valaki püföli a kocsimat egy kalapáccsal.
- Hallottad? Keresztezték a gólyát a harkállyal - mondja a rendőr fia a
barátjának.
- Minek?
- Hogy kopogtatni tudjon, amikor a bébit hozza.
Két rendőrjárőr sétál éjjel az utcán. Az egyik meglát a földön egy
összetaposott papírlapot, felveszi.
- Mi az? - kérdezi a társa.
- Végrendelet.
- És miért van ilyen szörnyű állapotban?
- Nem látod? Megtámadták!
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