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BEKÖSZÖNTŐ
Egy szeptember végi tantestületi
ülésen az igazgató úr részéről született
a nagy ötlet: Legyen az iskolánknak
iskolaújságja!
Örültem az ötletnek, bár akkor
még nem sejtettem, hogy én leszek az
egyik megbízott, aki felelős azért, hogy
ez a lap beinduljon. Tudom, hogy egy
újság létrehozása csapatmunka, nagyon
nagy munka, még akkor is, ha csak ilyen
néhány oldalas, mint amit a kezedben
tartasz.
Amikor kezedbe veszed, olvasod,
gondolj arra, hogy ez egy indoló újság
bemutatkozó példánya.

A suliújság akkor lesz jobb, ha Ti
is
benne
vagytok!
Alkossatok,
ötleteljetek! Írjatok, rajzoljatok bele,
bizonyítsátok, hogy ügyesek vagytok.
Mindenkitől várunk cikkeket, rajzokat,
saját irodalmi műveket. Az újság nevére
is várunk ötleteket tőletek. A jelenlegi
„SULILAP“ egyelőre csak munkacím. Ha
úgy érzed, van javaslatod az újság
nevére, ne tartsd vissza magad, írd meg
nekünk. Az emeleti folyosón lévő ládikába
dobhatod kritikáidat, megjegyzésedet és
tanácsodat is. Üzenhetsz társaidnak,
tanítóidnak is e hasábokon keresztül.
Jó munkát kívánok nektek kedves
diákok, és hosszú életet neked Sulilap!
/Zatyko Szilvia/

Eseménynaptár
Szeptember 2:
Szeptember 15:
Szeptember 29:
Október:
Október 6:
Október 16:
Október 21:
Október 24:
November 17:
November 18:
November 22:
November 30:

Ünnepélyes keretek között
megnyíltak iskolánk kapui
Célirányos menetgyakorlat
Autókiállítás Nyitrán
Az idősek iránti tisztelet hónapja
Emlékeztünk az aradi vértanúkra
Élelmezési világnap
A turisztikai kör tagjai fölmentek
a Kőhegyre
Élj, és hagyj élni! Koncert
A szabadság és demokrácia napja
„D“ nap
Negyedévi értékelő konferencia
Nyitott kapuk napja

Az iskolán működő DIÁKPARLAMENT tagjai:
1 – 4
5 – 7
6
8
9

Miskei Ferenc, Molnár Vivien
Filip József
Bojtos Erik
Povalač István
Zaťko Lívia

Bojtos Patrik

Eszperente vers
Egyszer egy ember
Kevert egy elegyet.
Elemeket beletett,
Kevergette eleget.
Meleg helyre tette,
Lepellel lefedte.
Percek teltek,
Egyre keverte.
Keveset elvett,
Lenyelte s elment.
Kedve szebb lett,
Teste egyre felelevenedett.
E nedvet megszerette,
Egyre nyelegette.
Mert teste s lelke,
Megkedvelte.
Szerelmes lett,
Ketten lettek.
Ketten nyeltek elegyet,
S lettek egyre gyerekek.
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A 2005/2006 –os tanévben működő szakkörök:
Matematikai szakkör, a 9. osztály tanulói látogatják (vezető Zatyko Mária)
Turisztikai szakkör, 5 -8. évfolyam (vezető Balázs Éva)
Turisztikai szakkör, 1 -4. évfolyam (vezető Jámbor Mária)
Számítástechnikai szakkör (vezető Bojtos Andrea)
Angol szakkör, 5 -9. évfolyam (vezető Gemer Éva)

Szeptember – a régi rómaiak hetedik hónapja, innen a neve, septem (hét). Nálunk
a kilencedik hónap, s a tanítási év kezdete. A NAP a Mérleg jegyébe lép.

Autókiállítás Nyitrán
Szeptember
29-én
iskolánk
kilencedikes tanulói
György Mária
tanítónéni felügyelete alatt elindultak
Nyitrára,
hogy
megnézzék
az
autókiállítást.
Az indulás reggel 8 órakor volt.
Rövid három óra alatt oda is értünk.
Először befizettük a belépőt, aztán
ráültünk a bejáratnál a vonatra, amely
egyenesen elvitt minket a pavilonokhoz. Ott
különböző
autógyártók
jobbnál
jobb
autókat állítottak ki, mint például: BMW,
Citroën, Daewo, Dacia, Hummer, Kia,
Peugeot, Mercedes. A helyszínen több üzlet

és tucatnyi étterem volt. A bunge jumping
és golfpálya a rossz idő miatt sajnos nem
üzemelt. Jól éreztük magunkat, tetszettek
a jól felszerelt autók és berendezések.
Este 7-kor értünk haza, telve élményekkel
és vidámsággal.
/István, László, 9.C/

Október - nyolcadik hónapnak számított a rómaiaknál (octo), nálunk a tizedik hónap.
A Nap a Skorpió jegyébe lép. A 6. napján a hősi halált halt aradi vértanúkra
emlékezünk.
OKTÓBER 6
Ha férfi vagy, légy férfi,
S ne szád hirdesse ezt,
Minden Demosthenesnél
Szebben beszél a tett.
Építs vagy ronts, mint a vihar,
S hallgass, ha műved kész,
Mint a vihar, ha megtevé
Munkáját, elenyész.

Ha férfi vagy, légy férfi,
Erős, bátor, szilárd.
Akkor, hidd, hogy sem ember
Sem sors könnyen nem árt.
Légy tölgyfa, mit a fergeteg
Ki képes dönteni,
De méltóságos derekát
Meg nem görbítheti.
/Petőfi S. részlet/

Tizennégy kidöntött tölgyfáról szól a mai nap, és szólni fog mindaddig, amíg a tölgyek inkább némán
kidőlnek, mintsem hogy meggörbült derékkal éljenek tovább.
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Az én nagymamám
Az én nagymamámat Szabó Máriának hívják, 65 éves.
Segítőkész, jószívű és dolgos. Nagyon szeret
gondoskodni az állatairól. Sokat segítek neki. Néha
nem hallgatok rá, bár tudom, hogy neki van igaza. Ha
mérges vagyok, feleselek, amit később megbánok, és
bocsánatot kérek tőle. Ő mindig megbocsát. Nagyon
szeretem a nagymamámat. Ígérem, hogy a jövőben
hallgatok rá, és igyekszem megfogadni tanácsait. Élj
sokáig drága nagymama!
/Siket Péter,5.oszt./

Október az idősek hónapja, ezért illik több
figyelmet fordítani rájuk.
Segíthetünk nekik a közlekedésben,bevásárlásban,
átadhatjuk helyünket az autóbuszban. Elkísérhetjük őket
az orvoshoz, kiválthatjuk gyógyszereiket. Segíthetünk
a kerti munkákban, ha pedig betegek, ápoljuk őket, hogy
minél előbb meggyógyuljanak.
/Zatyko Noémi, 5.oszt./

/Móc Niki,6.oszt./

Október 16 - Élelmezési világnap
Október 16-án előadást hallottunk a
hangoshíradóban az egészséges táplálkozásról.
Tudjuk, hogy a vitaminokban és ásványi
anyagokban gazdag táplálkozás szépít. Nem kell
szintetikus vitaminokat vagy drága táplálék kiegészítőket szednünk.Elég, ha odafigyelünk a
táplálkozásra.
Egész napon át tartó energiával tölt fel
bennünket a rizs, a gabonafélék, zabpehely.
Fogyasszunk diót, mogyorót, merta szív- és
érrendszeri betegségek kockázatát a felére
csökkenthetjük.
Együnk húst, halat, tojást, mert sok vasat,
vitaminokat
és
egyéb
ásványi
anyagokat
tartalmaznak.
A
hagymában,
fokhagymában,
káposztában olyan anyagok vannak, amelyek erősítik
a hajat és körmöket.

/Híves Bogi, 2. oszt./

A sajtfélék, tejtermékek kalciumtartalma a
csontozatra van pozitív hatással.
A friss zöldségek, gyümölcsök védik
immunrendszerünket. Táplálkozzunk egészségesen!
Lendüljünk formába!
/Zahorec Zsolt, 6. oszt./

/Siket Péter, 5.oszt./
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Irány a Kőhegy
A turisztikai kör tagjai egyhangú szavazással
a Kőhegy megmászása mellett döntöttek.
Izgatottan vártuk a napot, amikorra a
szikla legfelső csúcsának meghódítását
terveztük. Talán tőlünk is izgatottabb volt
Balázs tanító néni, vajon hogyan is fogjuk
leküzdeni az utunkba kerülő akadályokat.
Szerencsére Molnár tanító úr is velünk
tartott, így némileg határozottabban vettük
az irányt a cél felé. Kissé bizonytalanok
voltunk az irányt illetően. Végül is jó felé
indultunk el. Vagy mégsem? Történt
ugyanis, hogy menet közben egyszer
csak egy hatalmas szakadék szélére
értünk.
Mivel
nem
volt
más
választásunk, elindultunk befelé a
meredek szakadékba, aztán kifelé a
mély árokból. Ráadásul még sár is volt,
így nehezen haladtunk. Következett
egy hosszú, fölfelé vezető rész, majd
bokrok, fák sűrűsége, majd ismét egy
meredek emelkedő. Megérkeztünk a
szikla
tövéhez,
kicsit
kifújtuk
magunkat, és újult erővel vágtunk neki

a szikla megmászásának. Lenyűgöző látvány
tárult elénk, az összes környező telepü lést,
mezőket,
szőlőket,
erdőket
tisztán,
kivehetően láthattuk.Nem tudtunk betelni a
látvánnyal.
Hazafelé másik utat választottunk, amely
már kevésbé volt veszélyes.
Jól elfáradtunk, de megérte, mert a friss
levegőn való séta az egészségünk javára vált.
/Bojtos Patrik, 8. oszt./

/Hegedűs Kriszti, 6. oszt./

Élj, és hagyj élni!
Október 24-én egy kéttagú szlovákiai együttes
vendégszerepelt az iskolánkban. Előadásuk arról szólt,
hogy az emberek békében éljenek egymással, ne
legyen köztük megkülönböztetés faji vagy kisebbségi

alapon, és hogy szabadon érvényesülhessenek
a hátrányos helyzetű emberek is.
Az előadás
tetszett iskolánk diákjainak, amit a végén nagy
tapssal jutalmaztak.
/Marika,Niki, 9. oszt./

November – a régi római naptárban a kilencedik hónap volt; nálunk a tizenegyedik.
A Magyar Tudományos Akadémiát e hónapban alapította Széchenyi István gróf,
s a Nemzeti Múzeumot annak atyja, Széchenyi Ferenc gróf. A Nap a Nyilas jegyébe lép.

Szabadság és demokrácia
A szabadság az emberi jogok alapja. Az embernek
A modern államok életében már olyan sok a közügy,
joga
van
az
élethez,a szabad
akarathoz,
hogy lehetetlen minden kérdés eldöntésében minden
a szólásszabadsághoz, a gyülekezési joghoz az azonos
állampolgárnak részt vennie. Erre csak nagyon ritkán
nézeteket valló emberekkel. Fontos, hogy legyen sajtó– és
a legfontosabb kérdések esetében kerülhet sor.
vallásszabadság.
(Ilyenkor népszavazást tartanak). Az állampolgárok
Gyakran összekeverik a demokrácia és szabadság
képviselőket választanak, s rájuk bízzák a közügyek
fogalmakat, bár ezek nem azonos értelműek.
intézését.
Az ókori domokráciákban (pl. Athénban) a polgárok
A domokrácia elveken alapszik, melyek közül
a népgyűlésen maguk döntöttek a legfontosabb közügyekről.
a legfontosabb: az emberi jog és a törvény előtti
Ezt nevezzük közvetlen domokráciának.
egyenlőség.
/részlet, elhangzott a hangosrádióban november 17-én
Molnár Tamás ped. előadásában/
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November 18 - „LAZA“ nap az iskolában
DISCO
Könyvkiállítás
Filmvetítés

Művészeti
tevékenység

Sport –
tevékenység

Már megint izgulnom kell
Már megint konferencia. Megint értékelnek. Miért kell velem annyit foglalkozni? Nem elég, hogy nem
hiányzom? Hogy mindig itt vagyok? Igaz, hogy néha huncutkodom, talán rossz is vagyok, de meg akarok
javulni. Főleg így a konferenciák tájékán.
/Híves Robi, 8. oszt./

Sporthírek

Csukázás

Sok
diák
kedveli
a sportot.
Iskolánkban sokféle sportot lehet űzni.
Legtöbben a focit kedvelik. Szinte mindenki
szereti. Talán azért, mert a focisták az
egész világon híresek. Vannak köztük
tehetségesek és kevésbé tehetségesek.
Iskolánknak van két tornaterme,
aszfaltozott- és füves pályája.Többféle
gyakorlatot végeztünk a tornaórákon, mint
pl. futás rövid- és hosszú távon, távolugrás,
bakugrás, rúdmászás, kötélmászás. Ezeket
jegyekkel osztályozzák.
A sakkot sem szabad kifelejtenünk.
Ezt is sokan kedvelik. Jómagam is sok
versenyen szerepeltem sikerrel, és remélem
még fogok is.
Remélem, hogy sok-sok jó eredményt fogunk
még elérni a sport terén és azon kívül is.
/Balga Ferko, 8. oszt./

Kora
ősszel
elkezdődik
a csukázás időszaka. Ilyenkor minden
horgász a tó, vagy folyó mellett tölti az
éjszakát, ugyanis egy szép példány
kifogásához türelem kell. A nagy csukák
többségét éjszaka vagy hajnalban lehet
horogra csalni.
Akinek a horgára akad egy apró
pikkelyű hosszúkás testű és fejű, élesés dupla fogsorú aranysárga hal, az
biztos, hogycsukát fogott.
A csuka étlapjára tartoznak az
apró halacskák, de a földigilisztát is
szívesen elfogyasztja.
Akinek a horgászat a vérében
van, az nem riad vissza az időjárás
viszontagsá gaitól sem.

Kedvencem

/Bojtos Erik, 6.oszt./

A nagy öröm
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Kedvencem
Van egy kutyánk. Úgy hívják, hogy Szundi,
mert kiskorában mindig aludt.
Amikor nagy lett, elmentünk sétálni vele.
Kimentünk az erdőbe. Befutott a fák közé és
elveszett. Órákig kerestük. Már hazafelé
tartottunk, amikor megláttuk őt az erdő
szélén. Csupa víz volt. Biztosan beugrott egy

tóba. Bezzeg nyáron, amikor egy vaskádban
akartuk fürdetni úgy ugrált, hogy mindenki
vizes lett. Nagyon eleven és mozgékony állat.
Mindig az úton szaladozik és a macskákat
kergeti.
Bármilyen csibész állat, én mégis nagyon
szeretem.
/Molnár Vivien, 4.oszt./

FEJTÖRŐK
1. Hogyan jutsz el ÁRPI –tól ILKÁ – ig úgy,
hogy minden lépésben egy betűt cserélhetsz?

2. Melyik szó kapcsolható az alábbi
szópárhoz?

Á R P I
. . . . . . . . .

K É R

( . . . . . ) L E L

L Á B

( . . . . . ) H A L L G A T Ó

E K E

( . . . . . ) V I L L A

. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
I L K A

gabonaféle
ásása eredménye
füzet

3. Melyik számok következnek?

10,1,8,3,6,5,

,

,

4. Egészítsd ki a két szót úgy, hogy
értelmes szavakat kapj!

,

,
B . R .

B . R .

B I T . . .
H A R . . .

5. Egészítsd ki ugyanazzal a 3 betűvel!

6. A 9 betűt úgy helyezd el, hogy függőlegesen és vízszintesen 3 –3 főnevet tudj

összeolvasni! Egyik se legyen személynév.
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Megkérdeztük ......
....... az 1-4 évfolyam tanulóit, miért szeretnek a csábi iskolába járni.

Néhány a válaszok közül:
Friderika (3.oszt.): Azért, mert jók a tanítónénik. Sok érdekes dologról tanulunk, főleg
természetismeret órán.
Kristóf (3.oszt.): Én azért, mert sokat kirándulunk, és mindent megtanulunk, amire
szükségunk lesz felnőtt korunkban.
Krisztián (4.oszt.): Azért szeretek ebbe az iskolába járni, mert a barátaim is ide járnak.

Jani (4.oszt.): Nagy a tornaterem, és én szeretek sportolni. Jól főznek.
Boglárka (2.oszt.): Én szeretek tanulni, és a tanítónénit is szeretem. Sokat játszunk és
beszélgetünk az osztálytársaimmal.
Szilvia (2.oszt.): A gyerekek munkahelye az iskola. Megtanulunk olvasni, számolni, rajzolni.
Szeretnék mindent jól megtanulni.
Alíz (2.oszt.): Szeretek ide járni, mert sok gyereket ismerek. Egyre több barátom van.

Jártam a fővárosban
Reggel az iskola előtt várakoztunk.
Izgatott voltam. Még soha nem voltam a
fővárosban.
Végre
megérkezett
az
autóbusz.Elindultunk Pozsonyba. Útközben
szép
tájakat
láttunk.
Amikor
megérkeztunk
először
a Szlovák
Parlamentbe mentünk. Bugár Béla nagy
szeretettel
vezetett
minket
végig
a parlament
folyosóin.
Még
a
tárgyalóterembe
is
beengedtek
minket.Nagyon érdekes volt. Eddig ilyet
csak a tévében láttam.
Elmentünk a várba is, ahol sok
szépet láttunk. Délutánra hajókirándulás
volt tervezve. A kikötőben egy nagy hajó
várt minket, amivel Dévényig hajóztunk.
Sajnos esett az eső, nem tudtunk kimenni

a várhoz. Jártunk még a belvárosban és
a repülőtéren is. Késő este, fáradtan
értünk haza.
Nagyon jó kirándulás volt, soha nem
fogom elfelejteni.
/Miskei Ferko, 4.oszt./
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Főzőcske
Burgonyafasírt

Tojásrántotta

Ohajda Annamária receptje

Vido Katka receptje

Hozzávalók: 1kg főtt burgonya,
1 fő hagyma, 3 gerezd fokhagyma,
2 tojás, fűszerek ízlés szerint.
A főtt burgonyát meghámozzuk,
burgonyatörőn áttörjük. Hozzáadjuk
az apróra vágott hagymát és fokhagymát. A masszából gombócokat
formálunk, zsemlemorzsában megforgatjuk, majd forró olajban kisütjük. Savanyúsággal lehet fogyasztani.

Hozzávalók: tojás, zsír, hagyma, só
Teflonos serpenyőbe zsírt olvasztunk, rávágunk egy fő hagymát. Üvegesre pároljuk, majd a sóval ízesített
felvert tojást ráöntjük. Megsül és kész.
Megszórhatjuk pirospaprikával.
Reszelt sajttal is finom.

Beverly Hills Punch
Tomasík Marietta receptje
Hozzávalók: 2 dl mentatea, 1 kiska–
nál citromlé, 1 kanál méz, 1 db kivi,
2 dl szódavíz.
2dl mentateát összekeverünk 1 kiskanál citromlével és 1 kanál mézzel.
A kivit meghámozzuk, feldaraboljuk,
a kitöltött italba tesszük, majd kb. 2dl

/ Ohajda Annamária,8. oszt./

Viccek:
Tudod-e:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Tudod-e, hogy a tigris ötször olyan jól lát
a sötétben , mint az ember?
Tudod-e, hogy az egyes költoző madarak
éjszaka a csillagok alapján tájékozódnak,
s így találják meg a helyes utat?
Tudod-e,
hogy
azok
a fajok
kelnek
legkorábban
útra,
melyek
később
érkeztek?
Tudod-e, hogy a sarlósfecske százötven
kilométeres sebességgel képes szárnyalni?
Tudod-e,
hogy
a kígyó
szaglószerve
a szájüre gében van?
Tudod-e, hogy több mint 1,4 millió állatfajt
ismerünk, de valójában talán tízmilliónál is
több létezik a Földön?
Tudod-e, hogy becslések szerint évente
egymilliárd csigát szolgálnak fel a világ
éttermeiben?

- Hol nőnek leggyorsabban a halak?
A horgász emlékezetében
- Mi az egér?
Az elefánt japán változata
- Miért keresztezik a postagalambot
a papagájjal?
Azért, hogy ha eltéved, meg tudja
kérdezni, merre kell repülnie
- Mi lesz az ólomkatonából, ha átmegy
rajta az úthenger?
Lemezlovas
- Pisti, ne húzd a macska farkát.
Én csak fogom, ő húzza
- Mikor van abszolút szárazság?
Amikor a fák kergetik a kutyákat
- Ki az abszolút paraszt?
Aki szédül a betonon
- Miért tesz a rendőr kést a TV elé?
Hogy élesebb legyen a kép
- Miért megy a rendőr esernyővel
zuhanyozni?
Hogy ne kelljen törülköző
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10. oldal

A 7.oldal megfejtései:

1.

ÁRPI, ÁRPA,ÁRKA, IRKA, ILKA

2.

ÉSZ
FEJ
VAS

3.

4,7,2,9

4.

BÍRÓ

BÁRÓ

5.

BITANG

HARANG

(KÉRÉSZ, ÉSZLEL)
( LÁBFEJ, FEJHALLGATÓ )
( EKEVAS, VASVILLA)
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A Szerkesztőbizottság tagjai

Bojtos Erik, Móc Niki, Balga Ferko, Bojtos Patrik,
Németh Pisti, Híves Laci, Katyi Gábor

