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„Szép lassan elmúlik minden szép
korszak. Az öröknek hitt évek
lassan elmúlnak. Szépen lassan
véget érnek az együtt töltött évek.
Csupán emlékek maradnak,
melyek örökké bennem élnek.“
/Balga Tamás, 9. C/

„Kilenc év. Kimondani és értelmezni
egyszerű, elhinni nehéz, de
belegondolni a legnehezebb. Minden
búcsú fáj, az emlékek sokasága
bizonyítja, hogy milyen jó is volt
a csábi alapsuliban.“
/Miskei Mónika, 9. C/

„... de még mielőtt elmennék,
szeretném megköszönni
tanáraimnak a kitartó munkát.
A rossz dolog az, hogy a 9 éve
szövődöt barátságok most elválnak
egymástól . Szeretném megköszönni
barátaimnak a sok közös élményt.
Hiányozni fog sok minden.
/György Adrián, 9. C/
Háttérkép: Miskei Monika

Eseménynaptár
2015. február 14-én- Bálint- napi
mulatság volt. Műsorral
kedveskedtünk a jelenlévőknek.
Bemutatkozott az iskolai tánckör is.

Április 15. - Tesztelés 9

Március – A könyv hónapja

Április 29. - A Föld napja

Március 12. – Tompa Mihály
Országos Vers- és Prózamondó
Verseny járási fordulója
Balga Tamás- II.helyezés,

Május 6. - Makrancka
királykisasszony - mesejáték

György Mária, Híves Bálint

Március 14- én az 1848/49- es
forradalom és szabadságharc
tiszteletére szervezett ünnepi
rendezvényen mi is szép műsorral
emlékeztünk.

Március 20. – Napfogyatkozást
láttunk

Május 7. - Anyák napja

Május 29. – Gyereknap

Március 24. - Bibliaverseny
Felsőtúr
Június 18. – Hollókői kirándulás

Április 11. – A költészet napja –
megemlékezés április 10-én

Június 26. – Ballagás

Búcsúzunk…
"Régi harcok, régi kopott könyvek
Derű, mosoly, néha fájó könnyek
Múlik minden, suhannak az évek
Búcsút intünk fájó diákévek."
(Hemingway)
Kilenc év. Kimondani és értelmezni egyszerű, elhinni nehéz, de belegondolni a legnehezebb. Minden búcsú
fáj, az emlékek sokasága, mikre most visszaemlékezünk, bizonyítja, hogy milyen jó is volt a csábi alapsuliban.
Emlékszem az első tanévnyitónkra, mikor először léptük át az iskola küszöbét, teli buzgósággal és izgulással.
Szüleink óvó tekintetére és bátorító szavaira hallgatva megkezdtük első iskolaévünket. Sikeresen el is sajátítottuk az
alapokat tanító néninknek köszönhetően, akinek hálával tartozunk.
Később megkezdtük felsőtagozatos éveinket, ahol már nagyobb elvárásokkal néztünk szembe, több tanulással,
aktivitással, komolysággal (ami nálunk, valljuk be, nehezen megy/ment). Új barátokra tettünk szert, nekivágtunk
valami újnak. Néha tanáraink csalódtak bennünk, de úgy gondolom, amikor kellett, megmutattuk, hogy mire is
vagyunk képesek. Erről tanúskodik megannyi sikeres vetélkedő, oklevél, elért helyezések és emlékek. Ha nem is úgy
viselkedtünk néha ahogy kellett, mindig igyekeztünk bocsánatot kérni és rájöttünk, hogy az ember tényleg a hibáiból
tanul. Majd folyamatosan nőttünk, idősebbek lettünk. Beléptünk a kamaszkorba, ahol még kezelhetetlenebbekké
váltunk. Tanáraink próbáltak minket "megszelídíteni" az egyenletekkel, Pitagorasz-tételével, a költők életrajzaival és
még rengeteg egyéb, az élethez nélkülözhetetlen tudással. Sokszor problémáink adódtak, amiket együtt megoldottunk
az osztályfőnöknőnk segítségével, akinek tényleg sokat köszönhetünk. Második anyaként óvott minket, kiállt
mellettünk, de sokszor meg is szidott (persze megérdemelten).
E kilenc év alatt sok mindent átéltünk az osztály- és diáktársainkkal. A karácsonyi műsorok, kirándulások, versenyek
és egyéb programok élvezetessé tették ittlétünket.
Remélem a diákoknak jó példát mutathattunk, és így ballagó kilencedikesekként kívánunk nekik sok kitartást és
csakis a legjobbakat minden téren. A tanároknak pedig egy jó kis nyári pihenést és fellélegzést tőlünk!
Búcsúzóm Arany János szavaival zárnám:
"Útjaink százfelé válnak,
De szívünk egy célért dobog,
Nekivágunk a küzdelmes mának,
És épít karunk egy szebb holnapot..."
/ Miskei Mónika, 9.C/

Búcsúzom
Írás közben nagyon sok emlék tört fel belőlem és bevallom, kicsit megkönnyeztem
ezt az egészet. Mert olyan fura, hogy most nem mi búcsúzatatjuk a kilncedikeseket,
hanem mi ballagunk, hogy nem másokért izgultunk a monitorkor, hanem magunkért,
és legfőképpen, hogy most mi vagyunk a középpontban. Ebben az évben jöttem rá igazán,
milyen jó barátokat is szerztem a kilenc év alatt.
Meg arra is, mennyit változtunk mi is és a környezetünk is. Mert már nem vagyunk
azok a gondtalan kisgyerekek, akik akkor voltunk, amikor először léptük át az
iskola küszöbét, amikor megkaptuk az első bizonyítványunkat. Már félig felnőttünk, már
sokkal több gondunk van, és lassan elválnak útjaink. De ennek ellenére várom,
hogy milyen lesz az új helyen, új emberekkel, új környezetben.
Ezzel is szeretném megköszönni minden tanáromnak, minden barátomnak,
szüleimnek, osztálytársaimnak, egyszóval mindenkinek. Köszönöm, hogy ennyi éven
keresztül eltűrtek minket. Köszönöm.

/ György Veronika, 9.C/

Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny
Mindenhol van kezdet és vég. Ebben az esetben az előkészületek jelentették a kezdetet. Sokat készültünk Szilvia
tanító nénivel erre a szavalóversenyre, de még mindig nem eleget.
Második helyen végeztem, de úgy érzem, háromszor többet kellett volna készülnöm, úgy, ahogy azt a tanító néni
szerette volna.
A verseny maga nagyon jó hangulatban zajlott, mindenki ideges volt egy kicsit, de megérte eljönni. Sok ismerőssel
találkoztam, szinte mindenkit ismertem. A harmadik kategóriában versenyeztem öt további emberrel együtt. Elindult
a verseny és egy szempillantás alatt el is jutottunk a harmadik kategóriához, amikor is meghallottam a nevemet.
Mintha csak egy pillanat lett volna a egész. A verseny után kaptunk ebédet, majd jött a kiértékelés. Már alig vártam az
eredményt. Éreztem, hogy második leszek és be is következett.
Ez lett tehát a vég. Örültem, mégis kicsit szomorú voltam, mert tudtam, ha többet készülök, még jobb vége is
lehetett volna.
/ Balga Tamás, 9. C/

Aranyosi Ervin: Meg kéne tanulni őszintén szeretni!
Félelem uralja az emberiséget.
E gonosz varázsnak, mondd, mi vethet véget?
Min kell változtatni, mit kellene tenni?

Hazug médiákból, cenzúrázott hírek,
ömlenek fejünkre, miből én nem kérek.
Reklámok özöne: Venni, venni, venni!

– Meg kéne tanulni őszintén szeretni!

– Meg kéne tanulni őszintén szeretni!

Mert amíg a szívnek nincsen szabadsága,
sötét felhők ülnek a reszkető világra.
A lélek csak fázik, nem tud melegedni.

Hazug politika, mázsás adóterhek,
dolgozol, mint “állat”, mégis letepernek.
Pénzed elpárolog, nem is marad semmi.

– Meg kéne tanulni őszintén szeretni!

– Meg kéne tanulni őszintén szeretni!

Míg az embereknek korlátolt a joga,
a gazdag világnak többre fáj a foga!
Minden háborúnak véget kéne vetni!

Illúzió pénzek, gazdagodó bankok,
gazdasági válság, félrevert harangok.
Nem kéne a népet így félrevezetni.

– Meg kéne tanulni őszintén szeretni!

Meg kéne tanulni őszintén szeretni!

Kizsigerelt Földünk, nyomorgó szegények,
éhező milliók, másodrangú lények,
– míg telve sok raktár – nekik nincs mit enni!

Lelki konfliktusok, lelki betegségek,
félelemben élők, lélekben szegények,
a bűnt vállatokról le kellene tenni!

– Meg kéne tanulni őszintén szeretni!

Meg kéne tanulni őszintén szeretni!

Kitalált betegség, lassan ölő mérgek,
gyilkos oltóanyag van itt már temérdek.
Túl sok már az ember? Nem is kéne ennyi?

Félelem uralja az emberiséget.
E gonosz varázsnak, mondd, mi vethet véget?
Min kell változtatni, mit kellene tenni?

– Meg kéne tanulni őszintén szeretni!

Meg kéne tanulni őszintén szeretni!

Modern rabszolgaság, értéktelen munka,
sikertelen élet vár mindannyiunkra?
Gyilkos betegségek, rák és “dili flepni”.

Ha tetszik a vers, hát ne tartsd meg magadnak!
Azoké a jövő, akik szívből adnak,
s ahhoz, hogy szebb legyen, nem kell több, csak ennyi:

– Meg kéne tanulni őszintén szeretni!

– Taníts meg másokat őszintén szeretni!

Megemlékezés az 1848/49- es szabadságharc
tiszteletére
Az iskolában egy februári magyar órán Szilvia tanító néni verseket osztott szét közöttünk. Elmondta, hogy
közeledik az 1948/49 -es szabadságharc emléknapja, arra fogunk ünnepi műsorral készülni. Teltek múltak a napok,
egyre lázasabban készültünk, tanultuk a verseket, gyakoroltuk az énekeket és egyszer csak azon kaptuk magunkat,
hogy ünneplőbe öltözve várjuk a tanító néninket, hogy utoljára még elismételjük műsorunkat.
Zatyko Veronika a zeneiskola tanító nénije megtanított velünk egy népdalcsokrot, amit közösen adtunk elő a Csábi
Szeder Fábián Dalegylettel. Mi énekeltük a fődallamot, a kórus pedig kísért bennünket Árpi bácsi a kórus karnagya
ötlete és feldolgozása alapján.
Az iskola közösségi terme megtelt. A polgármester úr nagy szeretettel köszöntött mindenkit, és mi elkezdtük
műsorunkat a „ Ha én rózsa volnék“ című dallal. Ezt követték a szebbnél szebb szavalatok. „Szép vagy, gyönyörű
vagy Magyarország”- énekelte édesanyám. A kecskeméti férfikar szépen csengő éneke után a dalegylet lépett
a színpadra és a tőlük megszokott magabiztos, minőségi előadás után a himnusszal zárult a megemlékezés.
A hálás közönség vastapsa után várt még bennünket egy finom uzsonna, amit a polgármester úr biztosított.
/ Híves Bálint, 6. B/

Napfogyatkozást láttunk
Nem mindennapi esemény részesei voltunk
pénteken /március 20. /, ugyanis részleges
napfogyatkozás volt. Nagy készülődések után
iskolánk is szervezett egy programot, ahol
mindenki megtekinthette e szokatlan csodát.

Pár nappal előtte a diákok szemüvegeket
készítettek tanáraikkal, az ügyesebbek még UV
sugarakat szűrő üvegeket is hoztak. Az esemény
napján,

mi

kilencedikesek,

osztályonként

kivezettük a tanulókat. Mindenki várta a 10:48kor

bekövetkező

csúcspontját,

amit

60%-

os

napfogyatkozás

eszméletlen

jó

volt

megcsodálni, hiszen mi még ilyet nem láttunk.
Lehetőségünk

volt

megtekinteni

a távcsővel

kivetített napot, amit utólag köszönünk Korcsok
László tanár úrnak, aki egyik főszervezője volt
ezen programnak.

Véleményem szerint ez egy jó nap volt, főleg
azért, mert ilyet, vagy csak ehhez hasonlót sem
láttam még soha. A másik szuper dolog pedig az
volt, hogy ezt mind az iskolánkban láttuk, néztük
végig.

/Miskei Mónika, 9. C/

Bibliaverseny Nagytúron
Március 24- én iskolánkat hárman képviseltük
a bibliaversenyen. György Mária, György Veronika,
Zatyko Dóra Brigitta. Ebben az iskolai évben
a következő témákból

kellett készülnünk: Józsue

könyve 1-11,15; 24,1-33, Tóbiás könyve, Apostolok
cselekedetei. Közös téma: Vándorlás a cél felé.
Három

hónapon

keresztül

tanulmányoztuk

ezeket a szentírási könyveket eredményesen. Járási
viszonylatban

másodikok

lettünk,

összesített

végeredményként a hatodik helyet szereztük meg. Az
egész verseny légköre feszültségtől és izgalomtól
mentesen zajlott, oldott volt a hangulat, egészséges
versenyszellem uralkodott. Köszönjük ThLic. Balga
Hyacinta

tanító

néninek,

hogy

felkészített

erre

a versenyre. Jövőre is szívesen megyünk.
/György Mária, 5.B, Zatyko Dóra, 7.B, György Veronika, 9.C /

Március 22. - A Víz Világnapja
Hasonlóképpen, mint tavaly, az idén is
megemlékeztünk a Víz Világnapjáról – kék
öltözékkel, plakátok készítésével, relációval. A
besztercebányai

művészek

előadásukban

kifejezésre juttatták a víz nélkülözhetetlenségét.
Nem hiányzott a jókedv és a lendület sem.
Köszönet mindenkinek, aki fantáziájával és
igyekezetével felejthetetlenné tette ezt a napot.
A víz értéke felbecsülhetetlen. A víz minden
élet alapja ezen a bolygón.

"A Víz képes rá, hogy emberek nélkül létezzen,
de az emberek víz nélkül, csak pár napig tudnak életben maradni."

/5 – 9. oszt./

Április 22. - A Föld napja
Ekkor ünnepeljük bolygónkat – de nemcsak e napon igyekszünk a kedvében járni! Mi, a Csábi
Alapiskola és Óvoda tanulói

április 29-én azon munkálkodtunk, hogy tettekkel is

bizonyítsuk,

számunkra nem közömbös a Földünk. Föld napját nem csak ünnepelni kell, hanem tenni, sokat tenni
azért, hogy szűkebb, tágabb környezetünkben megóvjuk a levegőt, a vizeket, növényeket, madarakat,
állatokat. Ezen a napon virágot ültettünk, sziklakertet készítettünk, szépítettük környezetünket, a hulladék
osztályozásával is foglalkoztunk, megtanultuk, milyen színű tartályokba kell gyűjtenünk a szemetet.
Befejezésképpen szalonnát és kolbászt sütöttünk, nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük ezt az
élményekben gazdag napot!
!

/Zatyko Dávid, 7.B/

Makrancka királykisasszony –
mesejáték
2015. május 6-án Hódmezővásárhelyről ellátogatott
hozzánk egy színjátszócsoport és előadta a Makrancka
királykisasszony című mesét.
Makrancka királykisasszony nagyon morcos volt, mert
pici korában egy boszorkány kiűzte a szívéből a szeretetet,
amit egy csillagba zárt és felküldött az égre. Minden éjjel
ez a csillag világított a legfényesebben. Furfangos Palkó –
egy parasztlegény – elhatározta, hogy visszahozza
a szívébe a szeretetet, majd megkéri a kezét. Három
próbát kellett kiállnia, ezzel túljárni a boszorkány eszén és
megszerezni
a csókjával

a csillagot.
ébresztette

A királykisasszonyt
fel,

ezzel

Palkó

megszabadította

morcosságától, majd megkérte a kezét. A királykisasszony
boldogan igent mondott.
Mi, gyerekek is bekapcsolódtunk az előadásba,
énekeltünk, tapsoltunk, varázsigéket tanultunk, mi voltunk
a legszebb virágok, tanácsokat adtunk a hősnek, hogyan
varázsolja vissza Makrancka királykisasszony szívébe
a szeretetet. Jól éreztük magunkat, élveztük az élményekben gazdag előadást. Köszönjük szépen.
/5 – 6. B osztály tanulói/

Anyák napja
Május 7-én színes, tartalmas műsorral köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat.
Megköszöntük féltő szeretetüket, fáradhatatlan gondoskodásukat, odaadásukat. Hála, szeretet,
köszönet – e három szó melengette szíveinket.

Az édesanyám

Drága jó édesanyám,
Tavasz van a világon,
Nap süt le a földre,
Madár szól az ágon.
Szívünk világában
Szintén szép tavasz van,
Szeretetnek napja
Fürdeti sugárban.
Tele van a szívünk
Szép madárénekkel,
Légy megáldva hosszú
És boldog élettel.

/7. B osztály tanulói/

Gyereknap az iskolánkon
2015. május 29-én a gyerekeké volt a főszerep a Csábi
Alapiskolában. Kicsiké nagyoké egyaránt.
A környék óvodáiból megérkeztek hozzánk az aprócska
gyerekek pirosba, kékbe öltözve. A hazai ovisok a tanító
nénikkel együtt zöld színt öltve várták kis társaikat. A napot
egy zenés színielőadással kezdtük. A Clipperton színtársulat
Besztercebányáról a Császár új ruhája című vicces darabot adta
elő. Sok nevetéstől, tapstól visszhangzott iskolánk étterme. Az
előadás után ki-ki megtalálhatta a neki tetsző foglalkozást.
Voltak, akik színes szappant készítettek, voltak akik pólóból
táskát varázsoltak, mások origamiztak. Mi, a magyar tagozat
tanulói és tanárai erre a délelőttre birtokba vettük az iskola
kiskonyháját.

Mindenki

sürgött-forgott,

készültek

a

finomságok. A legkisebbek - persze tanári segítséggel - tortát
készítettek,

finom

gyümölcsös,

tejszínhabos

tortát.

Az

ötödikesek és a hatodikosok ropogós, omlós pogácsát sütöttek.
A hetedik és nyolcadik osztály diákjai

csokiba mártott

falatkákat „gyártottak“. Végzős diákjaink finom sajtos,
ananászos pizzát sütöttek. Illatok keringtek a folyosón, be is
vonzottak néhány arra sétáló diákot, tanárt egyaránt. Persze
szívesen kínáltunk meg minden kedves hozzánk betévedőt.
Sütés-főzés után következett egy kis mozgás az iskola körüli
pályán. Különböző állomásokon pecséteket gyűjthettek a
diákok. Volt kötélhúzás, gránáttal célbadobás, zsákbaugrálás,
sőt még bátorságpróba is. A kisebbek az ugrálóvárban
kiadhatták fölös energiáikat. A fiúk focimérkőzést játszottak az
iskola műfűves pályáján.
A nap végén minden gyermek egy kis édességcsomaggal
kezében tért haza. Az arcokon a jókedv az elégedettség érzése
tükröződött.
„A gyerekek azért látják a varázslatot, mert keresik.“
/Christopher Moore/
/Z.Sz./

Hollókőn kirándultunk...
A magyar tagozat diákjai június 18-án osztálykiránduláson vettek részt. Reggel 8: 00 órakor érkezett
meg az autóbusz az iskolánk elé.
Első megállónk a balassagyarmati mozi volt. Két műsort vetítettek le nekünk, az egyik a Paddington
volt, a másik pedig a Hős6os. Mindenki arra ment, amire szeretett volna. Vettünk sós, pattogatott kukoricát
és üdítőt. Amikor véget ért a film, felszálltunk a buszra és indultunk Hollókőre. Az idegenvezető itt
körülvezetett a falun és a történelmét elmesélte. A hagyományosan berendezett házakat megtekintettük,
részletesebben a falumúzeumot, a babamúzeumot, amely a különböző népviseleteket mutatja be az odalátogatóknak. Aztán a felújított hollókői várat ˮ vettük birtokbaˮ , de előtte megismerkedtünk filmvetítés
forrmájában a vár történelmével. Jól elfáradtunk, majd a Pajtakert udvarában hagyományos, kemencében
sült lángossal vendégeltek meg minket. A napot fagyizással tettük még élvezetesebbé Balassagyarmaton, és
a nap végére mindenki épségben hazaért.
Ezúton szeretném megköszönni a tanulók nevében a Szülői Szövetségnek a lehetőséget és a
támogatást.
/Zatyko Dóra, 7.B/

Hollókői kirándulás képekben Danko Zsófia és Zatyko Dóra illusztrálásában

Alsósok oldala
Gyermeknap
De jó lenne, ha minden nap gyermeknap lenne.
A suliban az élet izgalmasabb lehetne.
A tornateremben uszoda működne,
a sok gyerek délután a vízben hűsölne, fürödne.
Az iskola udvarán rakétaállomás lenne,
s a jó tanulókat kilőnék az űrbe.
Amikor aztán hazaérnének elmesélnék,
hogy mit ettek a MARSLAKÓK EBÉDRE.
Azért néha-néha tanulni is kéne,
ne hogy buták maradjunk egész életünkben.
/2.B osztály tanulói/

Nyár
Elmúlt a tavasz, itt a nyár.
Viki nagyon örül már.
/György Viktória, 1.B/

Vakáció
Fussunk, itt a vakáció,
hív minket a nyár.
Itt hagyjuk az iskolát,
kirándulás vár.
/Balga Erik, 2.B/

Alsósok oldala
MILYEN GYEREKNEK LENNI?
Gyereknek lenni jó:
-

Gyereknek lenni rossz:

mert lehet reggeltől estig

- mert iskolába kell járni

játszani
-

- mert a felnőttek

mert sok ajándékot

parancsolgatnak és nem

kapunk
-

hallgatják meg, hogy mit

mert nem kell dolgozni,

szeretnénk

munkába járni
-

- mert nem lehet autót vezetni

mert a szüleink szeretnek

- mert este nem lehet sokáig

minket és gondoskodnak

tévézni, számítógépezni

rólunk
-

- mert a felnőttek nem akarnak

mert sok jót tanulhatunk

velünk játszani.

a felnőttektől.

Nyár
Végre itt a nyár, lassan vége az iskolának. Már
nagyon várom a bizonyítványosztást. Remélem csupa jó
jegy lesz benne. Anyu és apu nagyon örülne, hogy ilyen
ügyes gyerekük van. Itt a játék a pihenés ideje. Nem kell
reggel korán kelni, könyveket cipelni, dolgozatokat írni! A
szünidő nagyon jó dolog, de a barátok azért hiányozni
fognak. Találkozunk szeptemberben. Jó vakációzást, sok
kalandot kívánunk mindenkinek!
/Balga Erik, 2.B és Balga Attila, 2.B/

Amikor én kicsi voltam...
Ennek a visszaemlékezésnek a megírásában a babanaplóm segített.
Még pólyás voltam, amikor egy fekete ruhás nénitől megijedtem annyira,
hogy elsírtam magam. Egyébként mindenkire mosolyogtam. Nagyon eleven,
mozgékony kislány voltam és egyben akaratos is. Szerettem ha evés közben az
ajtó fölötti csingilingi megszólalt. Amikor rájöttem a mászás fortélyára,
megcéloztam a virágcserepet, a fiókokat és a szekrényajtót. Szerettem nézegetni magamat a tükörben,
nevettem, integettem, sőt puszit is adtam a tükörképemnek. Az unokatesómat Dávidot, aki másfél hónappal
fiatalabb mint én, mindig örömteli sikollyal fogadtam, amitől ő megijedt és sírt. Később Dávid már nem
reagált a nagy hangra, így leszoktam az ijesztgetésről. Azt is megtudtam, hogy a BACK // BLACK zenéjére
repdestem örömömben. Szerettem a zöldséglevest, az almát, a banánt és az epres joghurtot, amitől
kipattogtam.
Hát ilyen voltam kis koromban és jó volt visszaemlékezni a már majdnem elfelejtett időkre. Ja, és
még most is szeretem az epres joghurtot.
/ Zatyko Dóra, 7. B /

Sport
A sportolás egy nagyon egészséges időtöltés.
Én sokat sportolok, szinte minden nap, mert tudom, hogy jót tesz
a szervezetemnek. Kedvencem a foci. Ez egy olyan sport, amit húsz játékos és
két kapus játszik, a mérkőzést pedig egy bíró vezeti. Több szabálya van,
például

a játékosok

kézzel

csak

bedobásnál

érhetnek

a labdához,

szabálytalanságért a bíró sárga, vagy piros lapot adhat. Ez a legismertebb sport és nagyon könnyű játszani
annak, aki jó kondícióban van. A mi iskolánkon is vannak foci versenyek, külön a fiatalabb és idősebb
fiúknak és lányoknak is. Aki szereti a sportolást, az még viharban is kint lenne, de sok fiatal inkább
a számítógép előtt görnyed ahelyett, hogy az egészségére is gondolna.
Itt a tavasz, jön a nyár, azt tanácsolom mindenkinek, hogy tartózkodjon többet a szabadban,
sportoljon, gondoljon egészségére és tartsa magát a mondáshoz, miszerint „Ép testben ép lélek“ lakozik.
/Danko Zsófia, 8. B/

Riport
Nagyapámat, Zatyko Ferencet kérdeztem zenekari múltjáról.

Mikor kezdtél zenélni?
Zenélni 1968- ban kezdtem.
Milyen hangszeren játszottál?
Gitáron kezdtem játszani és azon is folytattam mint
a zenekar szólógitárosa.
Milyen volt az első gitárod?
Az első gitáromat saját kezűleg csináltuk a testvéremmel. Mikor zenekart alapítottunk vásároltam egy
csehszlovák gitárt, amit idővel lecseréltem egy „ IRIS“ nevű gitárra, ami a mai napig is megvan.
Hogy alakult meg az első zenekarod?
Egy baráti találkozón eldöntöttük, hogy zenekart alapítunk és együtt fogunk játszani.
Milyen zenekarokban játszottál?
Játszottam a Meteorsz, Sugár, Trend zenekarokban.
Hol léptetek fel?
Nagyon sok helyen felléptünk, lakodalmakban, falunapokon, ifjúsági találkozókon, mulatságokon
zenéltünk. Koncert fellépéseink is voltak.
Hány évig zenéltél?
25 évig aktívan, utána már csak alkalmanként zenéltem.
Milyen zenei stílust kedvelsz?
Szeretem rock zenét de szívesen játszottam mulatós zenét is.
Foglalkozol még a zenével, zenéléssel?
Igen, foglalkozom a zenével, szívesen gitározgatok és számítógépes zenei programmal is dolgozom.
Köszönöm a beszélgetést!

/ Zatyko Dóra 7.B/

Rejtvényszigetek
Ha elég ügyesnek érzed magad, teszteld le tudásodat. Az első keresztrejtvényt kilencedikes diákunk,
György Adrián állította össze.

1. A vízben kezdi életét
ebihalként.
2. Olyan élőlény, melynek egyik
fajtája meztelen is lehet.
3. A rák egyik végtagjának része
4. A pókok ezzel ejtik el
zsákmányukat
5. A növényi sejtrészecske, mely
főként a vizet és cukrot tárolja
6. Gerinctelen, melynek minden
testszelvényén 4 pár serte
található, bőre nyálkás
7. A hal petéje
8. Rovarok átmeneti alakja

Ha még nem vagy elfáradva, próbád megoldani Z. Dóra, D. Zsófia és B. Dávid keresztrejtvényét.

1. Állat, fákon ugrál.
2. Fejünkre tesszük, véd a naptól.
3. Kerti szerszám, leveleket szoktunk vele
összehúzni.
4. Évszak, ekkor érik a dinnye.
5. Aköré gyűlik össze a család.
6. Favágáshoz használjujuk.
7. Déli gyümölcs, kerek, megisszuk a levét.
8. Ékszer, nyakba akasztjuk.
9. Erdei állat, téli álmot alszik.
10. Közlekedési eszköz, két kereke van.
11. Növény, a tavasz első hírnöke.
A helyes megfejtést beküldő diákok közül hárman meglepetésben részesülnek. A megfejtéseket a neveddel feltüntetve, a hét
folyamán, 2015.6. 24- 26-ig várjuk a szerkesztőségünkbe /magyar kabin/. A sorsolásra 2015.6. 29-én kerül sor a nagyszünetben,
a 7-8. B osztályban.
Megjegyzés: Z. Dóra, D. Zsófia, B. Dávid, Gy. Adrián a saját keresztrejtvényeddel nem nevezhetsz, de a másikkal igen 

π
A

vers

(pi) egy matematikában és fizikában használt valós szám. A

kör kerületének és átmérőjének hányadosaként definiálják. Ludolph-féle
számnak is nevezik, a német matematikus Ludolph van Ceulen
tiszteletére, aki a

-nek minél több tizedesjegyét próbálta meghatározni.

A mindennapi életben a

értékére 3,14 használatos, de a tudományban

sokkal nagyobb pontossággal használják ezt a számot.
Első néhány tizedesjegyére kerekítve:
3,1415926535897932384626433832795
No, de ki tudja ezeket a tizedesjegyeket megjegyezni?
Léteznek „versek”, amiknek szavai annyi betűt tartalmaznak, mint a π soron következő számjegye. Ezeket
nevezzük π-verseknek.

Kilencedikes diákjaink Miskei Mónika és Balga Tamás vették a bátorságot, ők is írtak π verset:
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