2018.
VI.
25—28.

Ügyesen
és
okosan

Anyanyelvi
TehetségTábor

ISMERD MEG A KOLOR CITYT…………
…, mert itt a legszínesebb a fesztiválok programja

mert itt meglepő dolgokkal találkozol a házak mellett elhaladva, és itt született Egressy Béni

mert itt vannak a világon a legjobb játszóterek és különleges kolor-szobrok
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Sportos traccsparti
Egyik délelőtt táborunkban járt Szepesi Attila thai box edző. A kötetlen beszélgetésből
idézünk:
Tamás: Mikor kezdte el a szakmáját?
Szepi: 1982-ben kezdtem el a küzdősportokkal
foglalkozni.
Tamás: Hogyan fedezi fel a tehetségeket?
Szepi: Eszemmel és a szememmel.
Oli: Miért pont ezt a sportágat választotta?
Szepi: Először karatéval kezdtem, de ez nem igazán
tetszett nekem. Akkor döntöttem el, hogy inkább a K.O.
sportágakat választom.
Oli: Mi a hobbija?
Szepi: Azt csinálom, amit szeretek és élvezek, ezért
boldog vagyok.
Larina: Mikor lett világbajnok az első tanítványa?
Szepi: 1997-ben.
Ágó: Mi szükséges ahhoz, hogy valaki világbajnok legyen?
Szepi: Sok munka, szorgalom és alázat.
Vanda: Hány évesen ajánlott ezt a
sportot elkezdeni?
Szepi: 6-7 éves korúak is járnak
edzésre, kortalan, hogy mikor kezdi el
az ember.
Gréta: Lesz-e mostanában verseny?
Szepi:
Októberben
lesz
Oroszországban ifjúsági VB.
Ágó: Mennyi munkaidővel jár az
edzősködés?
Szepi: Nekem sokkal, általában délután 4 órakor kezdek. Vannak edzések Berentén,
Miskolcon, Ózdon és természetesen a székhelyünkön Kazincbarcikán is. Ózdon heti 2 edzés
van, Miskolcon 3, Kazincbarcikán minden nap a csütörtök kivételével.
Attila bácsi üzenete a fiatalságnak, hogy sportoljanak valamit az egészségük és jellemük
fejlődése érdekében.
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Látogatás az anyanyelvi tehetségtáborral
a Kolor TV-ben és a Kolor Hét
szerkesztőségében

Legjobban az élőadás tetszett és a
stúdió. Megmutatták az újság
rejtelmeit. Bodó József bácsi pedig
nagyon kedves volt.

Tomi
A médiaközpont szép és modern. Király
volt!

Ágó
Legjobban az élőadás tetszett. Bodó
József megmutatta, hol készül az
újság. Elmesélte, hogy az ő szakmája
nagyon változatos.

Larina
Nekem legjobban a stúdió tetszett,
a fényekkel. Megnézhettük, hogy
készül egy élőadás.

Vanda
Az újság szerkesztősége, a Kolor
Hét és a Kolor TV híradóstábja
egy helyen a média központban
van.

Oli
Nagyon jól éreztem magam, sok új
élménnyel gazdagodtam. Bepillantást
nyerhettem a televíziós műsorok és az
újság elkészítésének rejtelmeibe.

Gréta
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……ahogy mi internetezünk
Tájékozottan a világhálón

Az internet használata az amerikai hadseregtől
indult el és világhálóvá nőtte ki magát.
Mostanában már mindenki az internetet
használja, megkönnyíti az életünket, mert ha a
házi feladatban nem tudunk valamit, akkor a
neten megnézhetjük. Szabadidőnk jelentős
részét
a
számítógép
előtt
töltjük,
megnézhetjük azokat a dolgokat, amire
kíváncsiak vagyunk. Például a focit. A tv-ben
az eredményeket akkor tudhatjuk meg, ha
megnézzük a meccset vagy megvárjuk a sport
híreket. Az interneten ezt viszont bármikor
megtehetjük Ha a most zajló foci vb meccseit
nem tudjuk megnézni, akkor később
megnézhetjük az interneten vagy egy
alkalmazás segítségével a mobiltelefonon.
Vannak olyan internetes játékok, hogy egy
időben világ bármely részéről játszhatnak
emberek együtt ugyanabban a játékban. Így
barátságok is szövődhetnek.

Az interneten sok minden található:
közösségi oldalak, Videó néző és feltöltő
oldalak, csoportosan is játszható online
játékok. Lehet üzenetet küldeni,
telefonálni, videó-csetelni, információt
gyűjteni, vásárolni, pénzügyi tranzakciót
végrehajtani.

Az interneten sok minden található:
közösségi oldalak, Videó néző és feltöltő
oldalak, csoportosan is játszható online
játékok. Lehet üzenetet küldeni,
telefonálni, videó-csetelni, információt
gyűjteni, vásárolni, pénzügyi tranzakciót
végrehajtani.

De vigyázni kell! Némely weboldal gyanús, vagy vírusos
adatokat tartalmaz. Egyes oldalakon adathalászoknak
vagy hackereknek adod meg adataidat. Az internetes
vásárlás a személyes kapcsolat hiánya miatt veszélyt
rejthet magában.
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