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“BALLAG MÁR A VÉNDIÁK ...” 2006. JÚNIUS
Igen, ha ballag már a véndiák, akkor júniusi
hónap van, ami egyben azt is jelenti, hogy közeleg
az iskolai év vége. Most a 2005/06-os iskolai év
vége. Ilyenkor, ebből az alkalomból, illik
visszatekinteni, értékelni az elmúlt hónapok sikereit,
csalódásait és illik előre is tekinteni, mi vár ránk a
következő hónapokban. Milyen is volt a 2005/06-os
iskolai év?
A választ mindenki megfogalmazhatja magának, de
biztosan mindenki a saját szempontjából, magából
kiindulva adná meg, ami az adott személy
szubjektív véleménye lenne. Én, mint az iskola
igazgatója, el kell hogy tekintsek a szubjektív
véleménytől, és inkább az objektív válaszadást kell,
hogy előtérbe helyezzem.
A magyar iskolát 58 tanuló látogatta, öt osztályban.
Igyekeztünk nektek, a körülményekhez képest
optimális feltételeket biztosítani az iskolai
munkához. Biztosítottuk a szakoktatását az egyes
tantárgyaknak, körökre járhattatok, versenyekbe,
olimpiászokba,
stb.
kapcsolódhattatok
be.
Igyekeztünk családias légkört teremteni. Vannak
köztetek, akik ezt pozitívan fogadták és voltak, akik
ezt “kihasználva” inkább a “lógósabb” iskolai életet
választották. Mindig voltak kiváló és gyengébb
tanulók egy iskolában, ennek okai változóak, de ne
felejtsétek Einstein szavait: “A siker titka 90%-ban
az akaraton múlik”.

Az idei iskolai év kedves meglepetése a Sulilap.
Szívügyemnek tekintettem a lap megjelenését.
Megbíztam
Zatyko
Szilvia
tanító
nénit,
gondolkodjon el, hogy nézzen ki, mit tartalmazzon a
Sulilapunk. Örülök, hogy a tanító néni komolyan
vette a megbízást, és most az idei harmadik számot
tartjátok
a
kezetekbe.
Köszönet
a
diákszerkesztőknek, Bojtos Andrea tanító néninek
és mindenkinek, aki cikkeivel támogatta a lapot.
Zatyko Szilvia tanító nénit pedig megbízzuk, jövőre
is legyen a lap főszerkesztője. Köszönet
mindenkinek.
Visszatérve a címhez: “Ballag már a véndiák ...”.
Kilencedikesek, lezáródik az “alapképzésetek”.
Irány a középiskola. Ott az élet egy kicsit más,
jobban magatokra lesztek utalva, sok mindenről
önállóan kell majd dönteni, nagyobb lesz a
“szabadság”, de nagyobb a felelőség is. Tanuljatok
meg magatokért felelni, meglátjátok nem is olyan
egyszerű.
Sikeresnek tartom a 2005/06-os tanévet. A
sikerestől lehet még sikeresebb, és kívánom, hogy a
2006/07-es iskolai év ilyen legyen mindenkinek.
Ehhez kívánok tanulónak és minden kollégának
erőt, egészséget.
Viszlát 2006 szeptemberében.
(Csala László)

ESEMÉNYNAPTÁR
Március 15
Március 22
Március 25
Március 28
Április 7
Április 11
Április 20
Április 14-17
Május 1
Május 5
Május 8
Május első vasárnapja
Június 1

Magyar nemzeti ünnep,egyúttal A magyar sajtó napja. 1848-ban ezen
a napon nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad termékét.
A víz világnapja – reláció a hangoshíradóban
Az emberi jogokért vívott harc napja
Tanítónap
Egészségügyi világnap
A költészet napja
Nevelési koncert – bemutatkozott a Korzár együttes tagja
Húsvéti ünnepek
A munka ünnepe
Európai Tavasz – nagy esemény az iskolában
A fasizmus legyőzésének napja – emlékmű-koszorúzás
Anyák napja
Nemzetközi gyermeknap
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KÖSZÖNTLEK, KEDVES OLVASÓ !
Iskolaújságunk immár harmadik
számát tartod a kezedben. Ez a kiadvány is
bizonyára hozzájárul majd a munkánkról,
életünkről, eredményeinkről szóló hiteles, őszinte
tájékoztatáshoz. Kívánom, hogy forgasd e lapot
kíváncsian, örömmel és megelégedéssel.
A jövőben is természetesnek tartom, hogy
helyet kapjanak a lap hasábjain tanulóink versei,
fogalmazásai, írásai, hogy ezzel is színesebbé,
tartalmasabbá váljon. Tudom, munkánk csak akkor
lehet eredményes és sikeres, ha továbbra is egymást
segítve, tisztelve dolgozunk.
A mostani szám olyan búcsúszám féle. Nem
szeretnék hosszasan búcsúzni, hisz őszre
remélhetőleg újra találkozunk. Ami a lényeg: most
köszönetet szeretnék mondani elsősorban iskolánk
igazgatójának, aki az iskolaújság életrehívója, hogy

mindenben támogatott minket, továbbá a
szerkesztőbizottság tagjainak, a kivitelezőknek és
persze nektek, újságba íróknak, akik vettétek a
fáradságot és alkottatok. Köszönet nektek, az újság
olvasóinak, akik az egész munkának értelmet
adtatok azzal, hogy kezetekbe vettétek a lapot,
átlapoztátok, elolvastátok és beszéltetek róla.
Sajnos elhagynak bennünket kilencedikeseink,
így távozik körünkből Németh István és Katyi
Gábor is. Ők, akik a szerkesztőbizottság aktív tagjai
voltak. Ezúton köszönöm kifejtett munkájukat, és
kívánom, hogy új iskolájukban sok jó jegyük
legyen.
Mi mást írhatnék még, mint azt, hogy kellemes
vakációt kívánok mindnyájatoknak, és ne
feledjétek: szünet után visszajövünk.
(Zatyko Szilvia)

Még valami: Amíg lapozgatod az újságot, kérlek légy vidám és mosolyogj. Jól esik ez nekünk, a
szerkesztőknek, mert mosolyod szárnyakat ad, hogy repülni lehessen velük. A következő
gondolatokat olvastam valahol, s most, megosztom veletek.
(Sergely Melinda
6.oszt.)

A MOSOLY FONTOS, MERT:

‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚

Értéke felbecsülhetetlen, mégsem kerül semmibe.
Az arc legszebb dísze, a lélek derűje.
Gazdagabbá teszi azokat, akik kapják, és mégsem
juttatja koldusbotra azokat, akik adják.
Egy pillanatra él csak, de az emléke örökre megmarad.
Senki sem olyan gazdag, hogy meglenne nélküle, és senki
sem olyan szegény, hogy ne lenne gazdagabb tőle.
Boldogabbá teszi az otthont, táplálja a jóakaratot és az elfogadás biztos jele.
Nyugalom a megfáradtnak, napfény a csüggedőnek, világosság a szomorkodónak és
a természet legjobb orvossága bajok ellen.
Mégsem lehet megvenni, elkérni, kölcsönadni vagy ellopni, csak önként lehet adni.
Élni csak örömben érdemes, csak örömben szeretheted az életed.

Ezért hát mosolyogjatok, EMBEREK!
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Julius Caesar óta az év harmadik hónapja, azelőtt az első volt. Vele kezdődik a tavasz.
A magyarság számára az 1848-as ifjak tették emlékezetessé 15-ik napját a híres 12
ponttal és a Nemzeti dallal. A Nap a Kos jegyébe lép.

Március 22

A VÍZ VILÁGNAPJA
A víz éltető folyadék. 1993-tól
március 22-e a víz világnapja. A
földfelszín 71%-át borítja. Mennyisége
kb. 1380-1500 millió köbkilométer.
Ha kinyitjuk a csapot, abból tiszta,
egészséges ivóvíz folyik.Vannak olyan
országok, ahol az ivóvízkészletek
szűkösek, sőt van, ahol egyáltalán nincs
ivóvíz.
A tiszta víz kincs, melyre vigyáznunk
kell, s meg kell őriznünk a következő
generációk számára.

(Danko Alízka,
2. oszt.)

(Zatyko Lívia,
9. oszt.)

HA UTÁLOD AZ ANGOLT…
Már sokszor elmondtam, soroltam az
érveket, hogy miért kellene komolyabban venni az
angol nyelv tanulását. Beismerem, hogy néha
kikeltem magamból és szidtalak titeket, ha azt
láttam, nincs eredménye a sok magyarázatnak, és
nem érdekel titeket a tanulás.
Csalódottságomban ilyenkor mindig a fejetekhez
vágtam, hogy így nem lesz belőletek semmi, és
hogy az érettségi előtt majd sírhattok, hogy miért
nem tanultatok rendszeresen…
Mindezt már nagyon unhatjátok, ezért nem is fogok
ezzel érvelni. Hiszen mindenki MAGÁNAK
TANUL, nem a tanítónak, sem a szüleinek.
Az viszont tény, hogy idegen nyelvek nélkül
nem sokra vihetjük manapság. Próbáljátok ezért
más szemszögből nézni az angol (esetleg német,
stb.) nyelv tanulását.
Az a legfontosabb, hogy vonzódj ahhoz a
nyelvhez, amit tanulsz. Sokszor elég egy jól sikerült
vakáció, hogy megtetsszen egy nyelv, de ehhez
utazni sem kell. Biztos vannak olyan külföldi
együttesek, amelyeket szerettek és érdekelne, hogy
ugyan mi a fenét énekelhetnek?! Hát vedd a

szótárad és keresd ki azt a
fránya refrént! Meglátod,
sokkal szebb, ha hozzád szól,
ha érted!
Vagy ismerkedjetek
más kultúrákkal, emberekkel
e-mailen, sms-en, esetleg
levélen keresztül. Tudod,
milyen izgalmas lesz egy-egy
e-mail lefordítása? Eközben
észre sem veszitek és szórakozva tanultatok meg pár
kifejezést. Úgyhogy hajrá! Itt a nyár, ismerkedjetek
bátran kirándulás közben. Az angolt a világ minden
táján tanulják, épp úgy, mint ti. Ne kelljen
szégyenkeznetek, hogy nem értetek semmit…
hiszen rajtatok múlik.
Befejezésül idézném Picassót, akinek még
gyerekkoromban megragadott egy mondása:
”Nem tudok angolul, ezért egy angol könyv lapjai
számomra üresek. Ez persze nem jelenti azt, hogy
az angol nem létezik. Senki mást nem okolhatok
azért, hogy nem értem azt, amiről semmit sem
tudok, csak magamat…”
(Gemer Éva)
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MÁGIKUS

SZÁMOK

A numerológia ősi tudomány. Művelői szerint a számokban
benne van a sorsunk.
Mindenki kiszámíthatja a maga sorsszámát. Először össze kell
adni a dátum számjegyeit ( pl.: 1996.5.12 –> 1+9+9+6+5+1+2=33)
azután ezt is összeadjuk ( 3+3=6). Tehát a 6 lesz a sorsszám. Ezután
már csak el kell olvasni a megfelelő jellemzést.

1.

Az
1-es
egyedülállót,
egyetlent jelent. „Isteni szám”.
Senkit sem enged magához. Az
erős akaratú, fürge észjárású
embereket jellemzi. Az „egyesek”
egocentrikusak
(énközpontúak).
Becsvágyuk
erőt
ad
nekik.
Számukra mindig a saját óhajuk áll
az első helyen. Mindenütt élre
akarnak
törni.
Barátaiknak,
szerelmeiknek nehéz kijönni velük.
Könnyen
falhoz
szorítanak
másokat.

A halak réme
Erik vagyok a halak réme
sosem érek haza délre.
A tó partján várom az estét,
sosem nézem az esti mesét.
Nicsak, most már este lett,
A harcsák rablásának ideje
elérkezett.
Nyomás ki a botokat,
bedobni a horgokat.
Tüzet gyújtunk, jön a várás,
csendet töri halk ropogás.
Szaladok a bothoz s berántok,
Nini! Egy nagy harcsát látok.

(Tóth Patrik,
5.oszt.)

(Bojtos Erik,
6. oszt.)

HÁBORÚ A HANGFALAKÉRT
Egy áprilisi napon történt, hogy
korábban kikértük a hangfalakat, mint a 8.C
illetve a 9.C osztály. Az első két szünet
rendben telt, hallgattuk
a zenét. Ám a harmadik szünetben megjelent egy kilencedikes tanuló, és
kérte a hangfalakat. Mi védtük a tulajdonunkat és így „kitört a háború”. A
9.C szövetséget kötött a 8.C-vel. Ennek köszönhetően már két osztály
támadott minket. Mi becsületesen védekeztünk. A tanárok szerencsére
észrevették, hogy a 8.C és a 9.C az osztályunkban gyülekezik, így időben
közbeavatkoztak. Mivel mi vagyunk a legfiatalabbak,engednünk kellett a
hangfalakat.
Mióta nincsenek nálunk a hangfalak, nem zavar a többi osztály.
(Murár Joachim,
6.oszt.)

(Napközisek munkája)
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Neve a latin aperire (megnyitni) szóból származik. Április csalfa és változékony
jellegű s ezzel függ össze az elsejei „április bolondja” népszokás. A Nap a Bika
jegyébe lép.

2.

(György Cyntia,
5.oszt.)

A kettes különbözőséget jelent. Mindent kettéoszt:
férfiakra és nőkre, világosra és feketére, nappalra és
éjszakára. A „kettesek” az érzelmek emberei. Számukra az
emóció ( érzelem) fontosabb a józan észnél. Hajlamosak a
passzivitásra. A munkában meglehetősen határozatlanok,
amit sokszor a szemükre vetnek. Magánéletükben
szívélyesek
és
igyekeznek
életüket
a
lehető
legkellemesebbé tenni.

Folytasd ...

Egyszer Arisztid...
Egyszer Arisztid elhatározta, hogy megtréfálja barátját, Taszilót. Átballagott hozzá egyik reggel, és
gyomorfájást színlelve így nyöszörgött neki:
- Jaj, jaj. Egy egér bújt bele a gyomromba az éjjel, mialatt békésen aludtam.
- Mondd meg nekem, mitévő legyek?!
A 6. osztály tanulói így fejezték be a mesét:
1. Hegedűs Kriszti: -Vedd be ezt a tablettát, ez biztosan segít.
Arisztid hazafelé menet eldobta a tablettát. Másnap újra gyomorfájásra panaszkodott.
Megint kapot tablettát, amit újra eldobott. Meglátta ezt Tasziló. Harmadnap, amikor
Arisztidnek tényleg fájt a gyomra, már nem kapott tablettát. Így jár, aki másokat be akar
csapni.
2. Berecky Roland: - Kérj az orvosodtól hashajtót!
3. Bodzsár Ádám: - Igyál citromlevet, egyél fokhagymát. Ha ez sem segít, vegyél be hashajtót.
4. Zahorec Zsolt:
- Egyél patkánymérget, igyál rá káposztalevest. Ez biztosan segít.
Arisztid érezte, hogy nem sikerült a vicc, így szomorúan hazaballagott.
5. Murár Joachim: - Menj el az orvoshoz, röntgeneztesd meg magad, és ha van benne egér, operáltasd ki.
6. Cibula Dani:
- Ezt az egeret csak úgy lehet kiűzni, ha koplalsz egy hétig.
Egy hét múlva Arisztid visszament a barátjához és azt mondta:
- Itt a kisegér ebben a dobozban.
Tasziló kinyitotta a dobozt és megijedt, mivel abban egy rúgós kisegér volt.
- Ez mi? – kérdezte.
- Ez volt a vicc. – felelte Arisztid.
- Nagyon érdekes. – válaszolt Tasziló. Ha, ha, ha!!
7. Móc Niki:
- Edd meg rögtön ezt a tál káposztát, igyál rá vizet!
Evés után Arisztidnek igazi hasfájása lett. Pórul járt.
8. Bojtos Erik:
- Edd meg azt a kányát! Ez majd megeszi az egeret. – felelte Tasziló.
- Te lökött, hogy mehetett a hasamba az egér? Április elseje van. Csak tréfáltam! – szólt
Arisztid.
Ekkor Tasziló vidáman beleharapott a csokikányába és jóízűen falatozott. Úgy gondolta,
az ő tréfája jobban sikerült.

SULILAP

3-4/I. 2005/2006

7. oldal

3.

(Zatyko Noémi,
5.oszt.)

Minden jó dologból
három van. Ez a szám
titokzatos, ám mégis pozitív
jelentésű. A „hármasokat”
nem
lehet
könnyen
megrendíteni.
Az
élet
napfényes oldalát kedvelik.
Többnyire
jókedvűek,kreatívak,
fantáziadúsak, vidámak. Az
emberek kedvelik őket, a
társaság
központjai.
A
szerelemben
ösztönösek.
Noha fellángolásuk nem tart
sokáig a „hármasokkal” nem
lehet unatkozni.

Vannak tájak…
Vannak tájak, mik gyönyörűek,
De mégis oly keserűek.
Lelkemben megízesül,
De ott is csak legbelül.
Virágok nyílnak dombjain,
Kár őket leszedni,
Kár, mert oly gyönyörűek,
Elképzelni sem lehet szebbet.
A sziklák oldalai oly kopárak,
Végig fut rajtuk egy kis patak.
Vannak tájak, mit elviselek,
Pedig oly egyszerűek.
Csak elképzelni kell őket,
S máris oly gyönyörűek.
(Móc Nikolett,
6.oszt.)

VICCEK
- Mi volt ma az iskolában? – kérdezi az anyuka.
- Kémia órán a robbanóanyagokat tanultuk.
- És mi lesz holnap az iskolában?
- Iskolában? Miféle iskolában?

(Zatyko Noémi,
5.oszt.)

Hazamegy Pistike a focimeccsről, és büszkén
újságolja:
- Képzeld papa, két gólt is rúgtam!
- Nagyszerű! És mennyi lett az eredmény?
- 1 : 1.
(Napközisek munkája)

- Pistike, melyik a kedvenc tantárgyad?
- A fizika.
- De hiszen ti még nem is tanultok fizikát!
- Épp azért!

- Jancsi, miért iszol annyi vizet?
- Almát ettem.
- No és?
- Elfelejtettem megmosni.

(Hegedűs Krisztián,
6.oszt.)
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Maia istennőnek szentelték az antik világban, aki a föld termékenységét oltalmazta.
E hónap ünnepségei – a majálisok – a tavasz és a nyár örömeinek szólnak. A Nap az
Ikrek jegyébe lép.

4.

A 4-es a rendszeretők
száma. Négy elem létezik,
négyféle temperamentum van,
ugyanúgy négy fő világtáj. A
„négyesek”
rendszerekben
gondolkodnak.
Észjárásuk
gyors,
a
problémákat
elemzik.
kitűnően
Gyakorlatiasak, soha
nem
építenek
légvárakat.
Rendkívüli az akaraterejük, és
a
munkában általában
sikeresek.
Akit a sorsa
„négyeshez” köt, az tudja,
hogy a társa pedantériája
nehezen elviselhető, és olykor
az idegeire megy.

(Zuber Ádám,
5.oszt.)

(Cibuľa Dániel
6.oszt.)

ANYÁK NAPJA
Nemcsak a tavasz, de az év egyik legszebb
ünnepe is az anyák napja. Ezen a napon minden
gyermek és felnőtt az édesanyját köszönti!
Köszönetet mondunk a sok szeretetért, fáradozásért,
segítségért és gondoskodásért, melyet egész évben
nyújtanak nekünk. Tudjuk, egy nap kevés ahhoz,
hogy az egész évi fáradalmakat megköszönjük neki,
mégis

igyekezzünk, hogy ez a nap legyen olyan, hogy
érezze szeretetünket és azt, hogy mennyire fontos
nekünk.
Anyák napja alkalmából műsort készítettünk,
mellyel őszinte érzéseinket tártuk édesanyáink elé.

Kicsi szívem érted dobban,
Virágomat néked hoztam.
Olyan sokat törődsz velem,
Felügyeled minden léptem.
Ha nagy leszek, meghálálom,
Jószágodat viszonozom.
törődésed nem feledem,
életedet szebbé teszem.
(6. oszt.)
(Híves László, 9. oszt.)
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5.

Öt érzékszervünk van és ujjaink, lábujjaink száma is
annyi. Ez nagyon emberi szám. Az „ötösök” bonyolult jelleműek.
Gyakran önfejűnek tartják őket. Nyugtalan természetűek.
Agyukban számtalan terv születik, de még a fele sem valósítható
meg. Az „ötösök” önmagukkal és másokkal egyaránt igényesek.
Ez néha megnehezíti mások kapcsolatait velük. Viszont
tökéletesen megbízhatóak. Főleg, ha tudják, hogy lényeges
dolgokról van szó.
(Tóth Marika
6.oszt.)

EURÓPAI TAVASZ 2006
A Csábi Alapiskola és Óvoda is bekapcsolódott
abba a rendezvénysorozatba, amely az Európai
Bizottság kezdeményezésére valósult meg immár
negyedik alkalommal. Az „Európai Tavasz-2006”
tervezett célja, hogy diákjainknak lehetőséget adjon
nézeteik kifejtésére, hiszen ők azok, akik majdan
felelősek lesznek a jövő Európájáért, annak
sorsáért.
Iskolánk igazgatója, Csala László éppen ezért
olyan személyeket, személyiségeket hívott közénk,
akik megfelelő szinten foglalkoznak ezzel a
kérdéskörrel, és szívükön viselik kontinensünk
jövőjét. Rendezvényünk fő mottója – „Értekezzünk
jövőnkről” – szinte előre vetítette ennek a napnak a
programját, ki-ki megtalálhatta benne a neki
legjobban tetszőt.
Az „Európai Tavasz – 2006” rendezvény
május 5-én valósult meg. A nap illusztris vendége

Berényi
József,
a
Szlovák
Köztársaság
Külügyminisztériumának államtitkára volt. Az
államtitkár úr beszélt nekünk az Európai Unió
előnyeiről és arról is, mit jelent mindez számunkra,
akik a jövő generációja vagyunk.
A nap folyamán az 1 -2. osztály
aszfaltfestés keretén belül „Tavasz Európában”
témára mutathatta be alkotásait. További
vendégeink
voltak
még
Gáspár
László
paraolimpikon, az asztalitenisz csehszlovákiai és
szlovákiai többszörös olimpiai bajnoka, Balázs
Péter, a Nagykürtösi Körzeti Hivatal vezetője,
Zatyko Ferenc, Csáb község polgármestere. A
diákparlament magyar tagozatának tanulói ezúton
mondanak köszönetet iskolánk igazgatójának, Csala
Lászlónak, hogy részesei lehettünk ennek a
rendezvénysorozatnak, és együtt örülhettünk ennek
a szép napnak.

A Csábi Diákparlament vezetői
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EURÓPAI TAVASZ 2006

Gyermekszemmel
Az Európai tavaszra már egy hete készülődtünk sok meglepetéssel.
A tanító néni egy verset adott, hogy olvassuk el,
és rajzoljuk fel a táblára, mit gondolunk róla. A
következő órán behozott egy nagy rajzlapot. Arra
rajzoltuk rá, amit a táblára előzőleg felrajzoltunk.
Európát rajzoltuk le, bele embereket, házakat, egy
kardot, amely azt szimbolizálja, hogy ne legyen többé
háború. Egy kerítést, hogy biztonságban vagyunk.
Aztán ki is kellett színeznünk, festenünk. Ez már kicsit
nehezebb volt. Önállóan dolgoztunk. Nagyon jó móka
volt, ahogy dolgoztunk. Remélem, hogy mindenki így
vélekedett.
(Molnár Vivien,
4. oszt.)

Az iskola ünnepelt. Először a kis kabinban voltunk, játszottunk. Majd mi
másodikosok és a szlovák tagozatról is a gyerekek kimentünk az iskola elé. Színes
krétákat kaptunk, és lerajzoltuk az aszfaltra a virágzó európai tavaszt.
(György Szilvia,
2. oszt.)

A
harmadikosok
és
a
másodikosok egy másik verset kaptak.
Ők arra készítettek rajzokat. Majd a
vers betűit színezték. Két nappal
később virágokat készítettünk rajzlapra.
A tanító néni elküldött öt szép fehér
abroszért. Az asztalok megterítéséhez
kellettek. Egy napra át kellett
költöznünk a kis kabinba, mert az
osztályunkban volt a vendégeknek
megterítve.
(Miskei Ferenc,
4. oszt.)

Pénteken volt az a nap, mikor
mindannyian
egy
asztaliteniszező
világbajnokot láttunk. Nagy esemény
volt, és nagyon jó volt hallgatni Gáspár
Lászlót. Sokat mesélt magáról, és sok
kérdésünkre felelt. Megmutatta érmeit,
mely szintén sok gyereket érdekelt.
Nagyon sok érdekességet mesélt. Jó
volt vele találkozni, és remélem, hogy
lesz még rá esély, hogy mindannyian
találkozzunk vele. Én, és szerintem
mindenki más is további szerencsét
kíván neki. Örülök, hogy találkoztam
egy világbajnok sportolóval.
(Batta Angelika,
3. oszt.)
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Amikor becsöngettek elmentünk az
olvasóterembe. Ott az Európai Unióról tartott
előadást egy néni. Majd a tornateremben anyák
napi műsort adtak elő az idősebb gyerekek.
Nagyon ügyesek voltak. Mi sajnos nem
léptünk fel. Ismét felmentünk az olvasóterembe.
Jött a csábi polgármester Zatyko Ferenc, és a
képviselő úr Berényi József, és elmondták, hogy
mi történt velük. Az ebédszünet után egy bácsi és
egy énekes pár várt minket, akik tíz éneket adtak
elő. A bácsi vicceket mondott. Sokat nevettünk és
tapsoltunk.
(Balga Krisztián, 4.oszt.,
Gombai Friderika, 3.oszt.)

Délután a kis kabinban teadélutánt tartottunk. Kristóf több kazettát hozott,
de mindegyiket meghallgattuk. Táncoltunk is. Volt keksz, sósperec és chips is.
Nagyon jól éreztük magunkat.
(Miskei Ferenc,
4. oszt.)
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Junónak, a Holdistennőnek a hónapja, aki a házasság által megszentelt
szerelem pártfogója. Ő a családi áldás istenasszonya.
A Nap a Rák jegyébe lép.

VISEGRÁDON
A múlt héten az iskolában megtudtam, hogy az idei
iskolai kirándulás egyik állomása éppen Visegrád
lesz. Ettől kezdve állandóan ezen járt az eszem. Én
ugyanis már jártam ott, semit láttam, elevenen él
emlékezetemben. Papírt, tollat ragadtam, hogy
megosszam veletek élményeimet.
Egyszer, egy szép nyári reggelen családommal
kirándulni indultunk Visegrádra, hogy megnézzük a
várat.
Én és a testvérem nagyon álmosak voltunk, de
a napsütéstől hamar felfrissültünk. Első utunk
Szlovákgyarmatra vezetett, ahol a határátkelő van.
Magyarországon folytattuk utunkat egészen
Nagymarosig. A Dunán egy nagy komppal keltünk
át személyautóstul. Kis idő múlva ki is kötöttünk
Visegrádnál. Elindultunk a várba, amely egy
meredek hegyen található. A várkapuban jegyet
váltottunk és bementünk a várudvarba. Az első
dolog, ami szemembe ötlött, az egy hatalmas
huszita harci szekér volt. De voltak ott régi ágyúk,
sőt még nagy kőhajító is. Az udvar sarkában egy
szép ló sétált, amelyen lehetett lovagolni is. Én nem
bizonyultam ügyes lovasnak, de a célbalövés
nagyon jól sikerült. Négyszer találtam el a céltáblát,
egyszer sem tévesztettem el. A várudvar után
megnéztük a várban található múzeumot is. Bent
nagyon hideg volt, de az élethű viaszbábuk, no meg
a kínzókamra ezt hamar elfeledtették velünk.
Érdekes volt az étkező is, ahol a királyi család és a
lovagok ebédeltek. Itt is minden viaszból volt, még
a sült malac is. Ebben a helyiségben sok
vadásztrófeát is láttunk. Amikor visszatértünk az
udvarra, dobszóra lettem figyelmes. Egy csapat
katona vonult el előttünk, régies, korhű öltözetben,
kardokkal, dárdákkal felfegyverkezve. Ez után az

érdekes felvonulás után még sokáig néztük távcsővel a
vár alatti várost, amely nagyon szép.
Ez a kirándulás az egész családnak tetszett, és
hazafelé elhatároztuk, hogy valamikor ismét
ellátogatunk Visegrádra.
Mire ezek a sorok megjelennek, talán már
további élményekkel leszek gazdagabb.
(Zahorec Zsolt,
6.oszt.)
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VAKÁCIÓ
VAKÁCIÓ
AKÁCIÓ
KÁCIÓ
ÁCIÓ
CIÓ
IÓ
Ó
Ó

Nyakunkon a nyári szünet, és már
biztosan mindenki azon töri a fejét, hogy
hogyan tudná összehozni minden idők
legjobb nyarát. Milyen jó is lenne, ha elénk
toppanna egy jótündér, és teljesítené nyári
álmainkat. Eljátszottunk a gondolattal, és a
következő
körkérdést
tettük
föl
tanulótársainknak.

VAKÁCIÓ
VAKÁCI
VAKÁC
VAKÁ
VAK
VA
V
V

MIT FOGADNÁL EL SZÍVESEN EGY JÓTÜNDÉRTŐL AZ IDEI
NYÁRRA?
- legalább 1 évig tartó szünidőt (Marika)
- egy tengerparti nyaralást a barátaimmal (Niki)
- egy hosszú nyaralást Tahitin (Katka)
- egy másik jótündért (Berni)
- egy fiútündért Berni jótündérének, hogy ne unatkozzon az idei nyáron (Lívi)
- én legyek a legjobb focista a világon (Jocó)
- kiadós pihenést a családnak (Pityu)
- egy hosszabb nyarat (Laci)
- egy kirándulást a 9.C osztállyal (Gabi)
(a 9.C tanulói)

NÉHÁNY VÁLASZ A 8. CÉSEKŐL
- egy aranyhalat, akitől 3 kívánságot kérhetek (Anna)
- egy szép nőt (Pista)
- hogy ne utánozzon senki (Marietta)
- egy kiadós nyaralást Szöszével (Roli)
- 40 000 koronát (Feri)
- Ez csak a mesében létezik (Feri 2)
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REJTVÉNYEK
Ha megfelelő sorrendbe rakod
a betűket, megtudod, mi a
foglalkozásuk.

VOZMONYTŐZEDE
S Z E L V I L L AY E R N Ő
ASAZSOLT

REJTVÉNY ÁBRA

1. Évszak
2. Elszáradt levelek
3. Február 14
4. Háziszárnyas
5. Két ember közötti fellángolás
6. A látás szerve
7. Növény és női név
8. Folyadék
9. A szerelem hónapja
10. Nyitható csukható

.
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