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Háttérképet színezte: György Mária és Molnár Bernadett

Közeleg a vakáció – Jótanácsok a nyári szünetre
Számos olyan veszélyhelyzet létezik, melyet te magad kerülhetsz el a legegyszerűbben.

Fogadd meg az alábbi hasznos tanácsokat:
– Jól válaszd meg barátaidat!
– Sötétedés után ne járj egyedül az utcán, inkább kérj meg egy
ismerős felnőttet, hogy kísérjen el!
– Szüleid tudta nélkül ne menj sehova, mert ha baj van, nem tudnak
segítségedre sietni.
– Lehetőleg olyan helyen közlekedj, ahol sok ember jár! A rövidebb út
sokszor veszélyesebb.
– Ne hordj feltűnő és drága ékszereket, mert megtámadhatnak érte!
– Lakáskulcsodat ne tartsd feltűnő helyen /nyakadban, öveden, stb./,
mert figyelhetik, és amikor be szeretnél menni a lakásba,
megtámadhatnak.
– Tömegközlekedési eszközökön figyelj értékeidre! Gyakori a
zsebtolvaj.
– Ne fogadj el semmit idegenektől!
– Ne kóstolj meg semmi bizonytalan eredetű anyagot! Lehet, hogy
veszélyes kábítószer.
– Ha eltévedtél, ne szégyellj segítséget kérni!
– Ha valami szokatlant tapasztalsz, ami számodra furcsa, vagy
érthetetlen, feltétlenül beszéld meg szüleiddel!
– Soha ne szállj be idegen autójába! Ne stoppolj!
– Ha egyedül vagy otthon, ne engedj be idegent a lakásba!
– A közlekedési szabályok nem csak az autósokra, de a gyalogosokra,
kerékpárosokra is vonatkoznak, a Te épségedet is védik!

Eseménynaptár
Január 29. Félévi bizonyítványosztás

Március 9. Bibliaverseny

Január 29. Jelmezbál

Március 13 –án az 1848/49-es eseményeket ünnepeltük

Március 22. A víz világnapja

Április 22. A Föld napja

Április 11. A költészet napja

Május 15. ITEFESZT, György Viktória – 1. helyezés

Május 18. Anyák napja

Június 1. Gyereknap,

Május 27. Gyereknap

Június 4-5. Nemzeti összetartozás ünnepe – kirándulás

amit május 27-én tartottunk

Június 16. Osztálykirándulás - Budapest
Június 29. Ballagás

Bibliaverseny 2016
Az idei bibliaverseny 2016. 3. 9-én került megrendezésre Nagycsalomján.
Iskolánkat egy háromtagú csapat képviselte. György Mária, Híves Bálint és
Zatyko Dóra becsületesen készültek a megmérettetésre, igyekeztek minél többet
tudni, minél több ismeret birtokában lenni.
A 2015/2016-os iskolaévben Sámuel első könyve és Szent Lukács
evangéliuma volt a két fő témakör. Tanulóink összesítésben az 5. helyen, járási
viszonylatban a 2. helyen végeztek.
Gratulálunk nekik.

A víz világnapja
"Víz!
Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy
megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy."(Saint-Exupéry)
Március 22. a víz világnapja 1994 óta, mivel az ENSZ közgyűlése így határozott többek
javaslatára, ugyanis sokan belátták, hogy ránk köszöntött a „vízválság” korszaka.
Azóta világszerte ezen a napon ünneplik egyik legféltettebb kincsünket, a vizet. Iskolánk is
csatlakozott a nemzetközi kezdeményezéshez, amelynek egyik fontos célja, hogy a jövő
generációiban
tudatosítsa
a
víz
szerepének,
védelmének
jelentőségét.
Minden évben más jelmondat jegyében zajlik a megemlékezés létünk nélkülözhetetlen
eleméről. Az idei mottó - „ Víz és mesterségek!”

A Költészet Napja Csábon
2016. április 11-én a Csábi Alapiskola és Óvoda magyar tagozata a költészet napjának
megünneplésébe egy rendhagyó irodalom óra keretén belül kapcsolódott be.
A megemlékezést József Attila: Mama című versével kezdtük. Ezt követően tanító
nénink méltatta József Attila munkásságát, röviden mesélt életéről, majd meghallgattuk
a Kertész leszek c. megzenésített versét. Ezután mi tanulók kedvenc versünk elmondásával
vagy felolvasásával léptünk társaink elé. Egy plakátot is készítettünk, amely jelenleg az iskola
folyosóját díszíti. A megemlékezés végén a tanító néni elszavalta József Attila: Tiszta szívvel
c. versét. Mi így ünnepeltünk.

Médiasztár 7
Folytatva a hagyományt, a Gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola a 2015/2016os tanévben meghirdette a Médiasztár 7. évfolyamát.
Kategóriák:
A/ Az év diákújságírója:
1. kategória: alapiskolák 5. - 7. évfolyama
2. kategória: alapiskolák 8. - 9. évfolyama
3. kategória: szakiskolák, szakközépiskolák, gimnáziumok,
felépítményi osztályok és nyolcosztályos gimnáziumok 5. 8. évfolyamának tanulói számára
B/ Az év diákriportere:
Az alapiskolák 8. - 9. évfolyama és a szakiskolák,
szakközépiskolák, gimnáziumok, felépítményi osztályok és
nyolcosztályos gimnáziumok 5. - 8. évfolyamának tanulói
számára
C/Az év iskolaújsága:
1. kategória: alapiskolák és középiskolák
Az év diákújságírója kategóriába Zatyko Dóra 8. osztályos tanulónk is benevezett. Ez egy
4 fordulós egyéni levelezőverseny. A versenyre jelentkező diákok minden fordulóban egy
feladatlapot kapnak, melyben az írott sajtóban, a médiában előforduló műfajokkal kapcsolatos
feladatok találhatók. A versenyző ez alapján készíti el saját írását a meghatározott módon és
terjedelemben. Az élő döntőre egy- egy kategória 10 legsikeresebb (legtöbb pontszámot elért)
diákja kap meghívást.
Ebbe a kategóriába az idén 28 tanuló nevezett be. Dóra az 5. helyen végzett, így ő is
meghívást kapott a 2016. április 12-én megrendezésre került döntőbe. A megnyitó a Gútai
Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola oszlopgalériájában zajlott, a nyitóműsorban
megzenésített verseket hallhattunk. Külön élmény volt nekünk, hogy ezek előadásában
Jámbor Viktória, a számunkra ismerős nyéki diáklány is közreműködött. Ezt követően az
iskolaalapító Szokol Dezső köszöntötte a jelenlévőket.
A megmérettetésben három feladattal kellett megbírkózni. A felkészülési idő feladatonként
25 perc volt, majd minden versenyző saját előadásában vitte a közönség elé kreatív alkotását.
Igazán érdekes és tanulságos alkotások születtek.
A Médiasztár 7. országos vetélkedője jó hangulatban és szép, kellemes környezetben zajlott.
Majer Péter iskolaigazgató úr záróbeszéde után az emléklapok és könyvjutalmak átadása
következett. Remek nap volt!
/ZSz/

Föld napja - április 22.
„ A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az ember léte attól függ, milyen
kapcsolatot tud teremteni a természettel...”
/Szent-Györgyi Albert /
Ennek a jelmondatnak a jegyében iskolánkon is megtartottuk a Föld napját. A Föld napján
való megemlékezések alkalmat adhatnak arra , hogy az emberiség mérlegelje, hogy
kíméletesen bánik a környezetével, s mit tesz azért, hogy ember és természet egészségesen
éljen együtt.

„A természet varázsát ontja bőven
A fűben, a virágban és a kőben.
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad,
De nincs oly jó, mely ne volna vész,
Ha balga módon véle visszaéls!”
/ Szent-Györgyi Albert /

Gyereknap a Csábi Alapiskolában
Vidám, hangulatos, játékos délelőtt várta a Csábi Alapiskola diákjait május 27-én. Az
intézmény hagyományaihoz híven idén is megtartotta gyermeknapi rendezvényét, mely az
iskola vezetőinek ötletei nyomán most is sok meglepetést tartogatott a gyerekeknek.
Idegen ovisokat és iskolásokat is vendégül láttunk.
Bátorfalu ovisai batikolt, Újfalu óvodásai kék, a hazai apróságok pedig zöld pólót
viseltek.
Így még véletlenül sem lehetett összekeverni őket. Sirak és Príbel szomszédos
községek iskoláiból is érkeztek diákok. A napot egy zenés színielőadással kezdtük. Az Arany
csillag királykisasszony című mesejátékot láttuk, amely nagy sikert aratott a közönség
körében. Ezt követően ugrálóvár, csúszda, arcfestés, lufihajtogatás várta a jókedvű, vidám
társaságot. Nagy sikere volt a játékos ügyességi versenyeknek, a diákok gyűjtötték a
pecséteket. Volt kötélhúzás, gránáttal célbadobás, zsákba ugrálás, sőt még bátorságpróba is. A
fiúk focimérkőzést játszottak az iskola műfüves pályáján. A rendezvény végén finom
gulyásleves, kalács és édesség várta a gyerekeket.
Vidáman, sok nevetéssel, jókedvvel telt el ez a nap. Köszönjük szépen mindenkinek,
aki bármilyen módon hozzájárult a nap sikerességéhez.
Mondd el nekem –
Gyermeknapon
mi lenne az álmod?
Hogyha lehet, teljesítem
minden kívánságod.
Mert ez a nap
csak rólad szól,
te vagy csak a fontos,
azt kívánom, ne csak ma –
mindig legyél boldog.

/ZSz/

Nemzeti Összetartozás Napja

Magyarország Parlamentje 2010. május 31-én nyilvánította június 4-ét, az 1920. évi
trianoni békediktátum napját a Nemzeti Összetartozás Napjává. Ez a nap az összetartozásnak,
összefogásnak állít emléket. Ezen a napon számos helyen megemlékezéseket tartanak. Ebből
az alkalomból kifolyólag a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programja keretében június 4-5én a Csábi Alapiskola négy diákja tanítói kísérettel jutalomkiránduláson vett részt.
A regisztráció és szállás elfoglalása után elindultunk a Kossuth térre. Az Országház
megtekintése után a Budai Vár felé vettük utunkat. Kellemes, napos idő volt, jól esett a séta,
közben gyönyörködtünk a szép panorámában, ismerkedtünk a más iskolákból érkezett
diákokkal. A finom ebédet a Fortuna Mátyás Étteremben fogyasztottuk el. Öt órától a
Városmajori Szabadtéri Színpadon ingyenes koncertek voltak, fellépett a Créme de la Pop, a
Maszkura és a Tücsökraj és a Compact Disco. A legnagyobb sikert a Compact Disco aratta,
tombolt a közönség, számunkra is nagy élmény volt. Másnap megtekintettük a Magyar
Nemzeti Múzeum állandó kiállítását,
majd megköszöntük idegenvezetőnknek
a kitartó együttműködést és elindultunk
hazafelé.
A Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából

szervezett

kirándulás

számunkra nagy élmény volt, hiszen
fontos a határon innen és a határon túl
élő magyarság kapcsolatainak erősítése,
egymás jobb megismerése. Köszönjük a
Rákóczi Szövetségnek az odaadó és
kitartó munkáját.
/ ZSz /

Riport nagyival

1951-ben mikor nagymamám született (Zatyko Mária), akkor még nem volt villany és
petróleum lámpával világítottak. 1958-ban vezették be a faluba az áramot, nagymamám ekkor
volt 7 éves. Bátorfaluba kezdett iskolába járni, majd 5. után Lukanényében folytatta
a tanulást. Nagyon szerette a zeneórákat. Sok színdarabot játszottak, betanulták és lejátszották
az iskola folyosóján vagy az iskola udvarán. Egy helységben volt 5 évfolyam, kb. 3 sorban
voltak a padok, kettesével ültek a gyerekek és 25-30 diák lehetett az osztályban. Az
iskolákban laktak a tanítók, családjukkal együtt.
Abban a korban az emberek szekerekkel, lovon vagy gyalogszerrel jártak. Nem voltak
aratógépek, kézzel kellett kaszálni, az asszonyok a férfiak után kötözték a kévéket és
félkeresztbe rakták. Cséplőgéppel kicsépelték a gabonát, a malmokba vitték és lisztté őrölték.
Vasárnap délutánonként a lányok összefogtak és a falut járva énekeltek, a kisebbek
követték őket és ők is énekeltek. A mulatságok nem este 10-kor kezdődtek, hanem már
délután.
A lányok, asszonyok ruhaviselete: két alsószoknya, rajta apróra rakott szoknya és
kitevős blúz. A fiatal menyecskék bekötötték a fejüket szép kendőkkel, a homlokukon pedig
víloska volt. A kendő vastag brokátból és kázsmérból készült.
A reggeli finom szalonna, kolbász, sült krumpli, otthon sült kenyér volt. Szerették
a kukoricakását mézzel, paprikáskrumplit, derelyét, mácsíkot, haluskát, hús csak vasárnap
volt. Bab kétszer is volt egy héten, egyszer édesbab, másszor savanyú.
Az emberek otthon tyúkot, kacsát, disznót, libát, nyulat tartottak, macska is volt
a háznál, aminek nem volt neve.
Nem volt TV (később volt egy valakinek), telefon se volt, még olyan kagylós sem.
Mindenkinek volt kertje, kisebb vagy nagyobb, ez a vagyontól függött. Mikor
megalakult az EFSz (JRD), aki belépett az kapott földet.
Örülök, hogy ennyi mindent megtudhattam a régi szép időkről.
/ Híves Bálint, 7.B /

A kritika
Kritikát írni az égvilágon mindenről lehet. Filmről, könyvről, színházi előadásról,
művészeti kiállításról, tv műsorról.
A jó kritika tartalmazza a mű erősségeit és gyengéit is. Érdemes a kritikát úgy
felépíteni, hogy a dicsérő nyitómondat, majd a negatívumok és pozitívumok felsorolása után
zárásként következzék egy összbenyomás, melynek a vége lehetőleg dicséret legyen. Meg kell
találni az egyensúlyt. A kritika írásával, vagy kinyilvánításával ne az legyen a cél, hogy egy
művet, egy alkotást és vele a szerzőjét a sárba tiporjuk, hanem, hogy a lehető legkevésbé
bántsuk meg vele az alkotót. Az ilyen építőkritika, bíztatás, megerősítés, de ugyanakkor
fejlődésre ösztönzés is egyben, hisz tartalmazza a javításra szoruló negatívumokat is.
Iskolánk három 8-ik osztályos tanulója is megpróbálkozott a kritika írásával, nézzük, hogy
sikerült:

Barátok közt
Minden hétköznap az RTL-en nyomon követhetjük a Barátok közt sorozatot, ami már
1998 októbere óta fut a TV képernyőn. A Berényi család és környezete hétköznapi történeteit
mutatja be nap, mint nap.
Az intézetben felnőtt gyerekek sorsa különös és elszakíthatatlan szállal fonódik össze.
Az azóta eltelt évek során megélték a siker és a bukás sokféle szintjét. Karriert építettek,
családot alapítottak, elváltak. Néhányuk nem is gondolta, hogy később egy házban fognak
lakni. Kezdetekben egy nagyon jó sorozatnak indult. Laza, pihentető, szórakoztató, tele
jobbnál jobb szereplőkkel. Ezekből mára már sokan hiányoznak. Egy idő után az egész
átalakult krimisorozattá. Már nem olyan szórakoztató és vonzó, mint volt. Ez
a családregénynek indult TV műsor tele van gyilkossággal, lövöldözéssel, lopással és más
rendbontó történéssel.
Lehet, hogy a Barátok közt az életről szól, vagy utánozza azt, és a forgatókönyvbe írt
tragédiák csupán azért lettek beleírva, hogy legyen cselekménye, és a sorozat rajongói
tudjanak min izgulni. Tudjuk, hogy egy szappanopera lényege a hihetetlen fordulatok és
események sorozata, amit persze időnként az élet is produkálhat, de nem ilyen sűrűséggel.
Időnként bele- bele nézek, de az igazság az, hogy már nem is annyira érdekel.
/ Zatyko Dóra, 8.B /

Illegális gyorsulási versenyek

Ez a műsor egy valóságshow, az igazat mutatja be, Oklahoma Cityben játszódik.
Van egy top 10-es lista, aki fent van rajta, az Amerikában az egyik legjobb
autóversenyző, de aki az első, az a leggyorsabb. A kocsik teljesítménye 300 és 3000 lóerő
között van. A főnök Big Chief (igazi nevén Justin Shearer), ő vezeti a műsort, de nem ő van
a középpontban. Sokan fel akarnak kerülni a listára, van, amikor mások hívják ki őket, hogy
bebizonyítsák, nem az Oklahomaiak a leggyorsabbak. Ott van Azn és Farmtruck, akik nagyon
szórakoztató dolgokat csinálnak. Pl. nitrót (teljesítménynövelő) tesznek fűnyíróba, riksával
mennek versenyezni és még nagyon sok humoros dolgot eszelnek ki, hogy szórakoztassák
a közönséget. A lista nagy dolognak számít, az első helyezettnek mindig van mitől félnie.
Én nagyon szeretem ezt a műsort, nincs vele problémám.
/ Zatyko Dávid, 8.B /

Mónika show

A Mónika show egy magyar kibeszélőshow, ami az RTL Klubon futott. Az első adást
2001. május 7-én sugározta a csatorna. A műsor hétköznap délutánonként jelentkezett kilenc
éven át. Az utolsó adást 2010. március 31-én vették fel, de az előre felvett adásokat még az év
nyaráig sugározták. 2014. március 17-től az RTL+ ra került.
Az RTL Klub rivális csatornája a TV2 több konkurens talkshow-t is indított, de ezek
közül csak a Joshi Bharat tudta megelőzni nézettségben. A műsor sok agresszív vendéget
tartalmazott és nem volt feltüntetve a 16-os és 18-as korhatár, ezért a Mónika volt az RTL
Klub legtöbbet büntetett műsora.
Én is néztem az adásokat, tetszettek benne a családi kibékülések és a sokszor vicces
szereplők, de nem tetszett a sok agresszív vita és veszekedés. Ez a műsor bemutatta
számomra, hogy milyen emberi kapcsolatok és viszonyok vannak.
/ Csécs Miklós, 8.B /

Mobil
A világ szerencsésebb vidékein olyan generációk nőnek fel, akik számára a mobil egy
létfontosságú és elengedhetetlen eszköz, amely lassan többet tud rólunk, mint mi magunk. Ez
ihlette két tanulónkat írásra. Lássuk......

Egy rossz nap
Egy átlagos napnak

indult. Bepakoltam a táskámba, megreggeliztem és elindultam

a suliba. Odaértem, valami bűz ütötte meg az orromat. Úgy éreztem, mintha hagymás
pörköltet csináltak volna a szakácsnők. Elájultam. Amint fölébredtem, otthon, az ágyamban
találtam magam, a mobil a hasamon volt. Megszólalt, csúnya szavakat kezdett el mondani és
megint éreztem azt a furcsa szagot. Egyszer csak a mobilnak keze nőtt és egy kést akart
a lábamba szúrni. Becsuktam a szemem és elkezdtem imádkozni. Mire kinyitottam, a mobil
eltűnt a hasamról. Láttam, hogy békésen pihen az éjjeli szekrényen.
Azóta is hallom még néha azokat a csúnya szavakat, de a mobilom már messze pihen
az ágyamtól. Esténként könyvet olvasok, csak nehogy az is életre keljen.
/ Balga Dávid, 8.B /

Én és a mobilom
A mobilt több dologra lehet használni. Például játszani, zenét hallgatni, vagy videót
lehet nézni rajta. Na, meg persze hívni. Mi irányítjuk a telefont. De mi van akkor, ha ez pont
fordítva történik?

Egy reggel felkeltem, felöltöztem, megreggeliztem és mentem bevásárolni, mivelhogy
minden szombat ezzel kezdődik. Lekaptam a pultról a mobilomat és elindultam. Útközben
megszólalt és egy idegen hívott. Felvettem, de nem szólt bele senki. Mentem tovább. Egy
rövid időn belül megint megszólalt, de már nem vettem fel, csak lehalkítottam. Amikor az
üzlet elé értem, valami bizsergést éreztem. Valami hangot hallottam. Azt gondoltam, hogy
a mobilomon megnyomódhatott valami. Így is volt, csak egy kicsit másképp. Egy kicsit
nagyon másképp. Életre kelt. Megijedtem. Elkezdett hozzám beszélni. Nem értettem, hogy ez
hogy történhetett. Parancsolgatott. Hiába próbálkoztam, nem tudtam elhallgattatni. Egyre csak
azt hajtogatta, hogy énekelj, énekelj! De hát az üzlet előtt mégsem kezdhetek el énekelni, és
különben sem vagyok a szolgája. A mobil hangja egyre erősödött. Énekelj, énekelj!- harsogta.
Inkább sarkon fordultam és sietve hazafelé vettem az irányt. No, a bevásárlásnak annyigondoltam. Útközben mindent megpróbáltam, hogy elhallgattassam, de igyekezetem
hiábavaló volt. Nem tudtam elnémítani. Lehetséges ez? Már nagyon dühített a dolog, ezért
már azon törtem az eszem, hogy mit is énekeljek, amikor bezavart egy ismerős hang, az
ébresztőórám hangja. Hirtelen kinyitottam a szemem, kiugrottam az ágyból sokkal fürgébben,
mint máskor. Örültem és nagyon megkönnyebbültem, hogy ez csak egy álom volt. Tekintetem
az íróasztalomon pihenő lemerült mobilomra esett, amely talán attól merült le, hogy sokat
„beszélt“ az éjszaka. Elmosolyodtam. Megnyugtató érzés, hogy ez csak egy álom volt, ami
remélem álom is marad.
Bízom abban, hogy a jövőben nem a mobilom fog engem irányítani, hanem társam,
segítőm lesz a mindennapokban.
/Zatyko Dóra, 8.B/

Használati utasítás
Használati utasítás magamhoz/ barátomnak /
Szeretnél

megismerni?

Ez

az

írás

pont

ennek

a problémának a megoldására lett elkészítve, remélem tetszeni
fog!
Szeretem, ha megdicsérnek a munkám miatt, esetleg az
iskolában a házi miatt, vagy ha valamit hiba nélkül csinálok. Nagyon szeretek aludni,
hétvégén sokszor 11-ig is alszom. Nem szeretem, ha valaki vagy valami megzavarja békés
álmomat. Inkább sokat gondolkodj azon, amit mondasz, minthogy meggondolatlanul mondj
nekem valamit, ami nem tetszik, mert ritkán, de akkor nagyon pipa tudok lenni. Nagyon nem
szeretem azt, amikor valaki egy mikroszkóppal sem látható dolog miatt lesz mérges. Az ilyen
emberek nagyon idegesítőek tudnak lenni. Szeretem, ha valaki azért barátkozik velem, mert
normálisnak, vagy jófejnek talál, és nem azért, mert esetleg általam akar közelebb kerülni
valakihez. Nagyon- nagyon nagy örömet okoz nekem az, amikor együtt van a család, közösen
kirándulunk, együtt töltjük a karácsonyt. Sokkal jobban szeretek adni, mint kapni.
Igazából ennyit tudtam most így neked összegyűjteni használati utasításként
magamhoz. Remélem most már jobban ismersz, és így állsz hozzám!
/ György Barbara, 7.B /

Használati utasítás XY barátomnak
Kedves XY barátom!
Szeretem, ha odafigyelnek rám és foglalkoznak velem. Ha
valamit kínálok és nem veszel belőle, jaj neked! Nagyon tudom
szeretni a barátaimat, de ha egyet is elveszítek depibe esem. Ki nem
állhatom, ha valaki egyfolytában csak magáról beszél és egy dolgot
százszor elmond. A kétszínű emberekről is megvan a véleményem.
Aki előttem angyal és a hátam mögött kibeszél és letagadja, hát az nálam le van írva. Ha jó
vagy hozzám, én is jó leszek. Ha a napom fel szeretnéd dobni, ölelj meg, ha találkozunk!
/ Danko Zsófia, 9.B /

Receptek
Almás kalács
Hozzávalók: 60 dkg alma
40 dkg félgrízes liszt
40 dkg cukor
2 dcl olaj
3 tojás
1 sütőpor, 1 csomag fahéjas cukor
Az almát lereszeljük és összekeverjük egy csomag
fahéjas cukorral. A 3 egész tojást a cukorral
habosra keverjük, hozzá öntjük az olajat a lisztet
és a sütőport. Az így elkészített masszába
belekeverjük a lereszelt fahéjas almát. Kivajazott, kilisztezett tepsibe öntjük és előmelegített
sütőben 170-180 °C-on 20-30 percig sütjük. Ha kihűlt, kockákra vágjuk és vaníliás cukorral
megszórjuk a tetejét.
/Molnár Bernadett, 5.B/

Palacsinta nagymamám receptje szerint
Hozzávalók: 1l tej
3 tojás
3 kanál cukor
liszt
egy csipet só
Összekeverem a tojást a cukorral. Apránként
beleteszem a lisztet, majd a csipet sót és
összekeverem. Palacsintasütőben
megsütöm.
Csokival, túróval vagy lekvárral töltöm.
/György Mária, 6.B/

Alsósok oldala
Közlekedj okosan!

Közeledik a szünidő, hamarosan rengeteg
szabadidőnk lesz. Senki sem fog azért otthon
ülni és unatkozni. A szünidőben sok a jövésmenés, kirándulás. Gyakran egyedül kell majd
közlekednünk: gyalog, autóbusszal, kerékpárral.
Ehhez

ismernünk

kell

a

legfontosabb

közlekedési szabályokat. Kicsiben, eljátszva,
modellek

és

kisautók

segítségével

is

gyakorolhatunk, de sokkal izgalmasabb a tanulás

Celeng Patrik

egy közlekedési parkban rollerral, kerékpárral,
valódi táblákkal.
Iskolánkban minden évben lehetőségünk
van

arra,

hogy

megismerkedhessünk

gyalogosok

és

legfontosabb

szabályokkal.

nevelés

órán

a

kerékpárosok
A

sportpályára

a

számára
közlekedési

festett

utak,

kereszteződések és táblák segítettek ebben.
Először

átismételjük

szóban

Csécs Dániel
a

tudnivalókat, majd kerékpárral, rollerre ülve
kezdődhetett a tudáspróba. Aki nem tudott
bicajozni

gyalogosként

közlekedésben.

Igyekeztünk

vett

részt

a

odafigyelni

és

betartanin a szabályokat. Volt egy – két tanuló,
aki hibázott, őket kiállították a sorból és újra
átismételték a tanító nénivel a közlekedési
szabályokat. Kicsit elfáradtunk, de okosabbak lettünk.
Már közlekedhetünk az igazi utakon, persze mindig óvatosan!

György Viktória
/3.C és 4.B tanulói/

Alsósok oldala
Mielőtt bringára pattannál, ismerd meg a kerékpározás szabályait!
- 12 év alatti gyermek főútvonalon nem bicajozhat!
- Tilos kerékpáron ülve kutyát vezetni!
Tilos
elengedett
kormánnyal
kerékpározni!
- Csomagtartón utast szállítani tilos,
veszélyes!
- Az úttesten a jobb oldalon közlekedj!
- Járdán tilos kerékpározni!
- Viselj védősisakot!
- Este viselj fényvisszaverő mellényt!
- Csak jól felszerelt biciklin közlekedj!
/3.C és 4.B tanulói/

Mennyire kedvelnek az osztálytársaid?
Érdekel mennyire vagy népszerű?
1. Új tanuló érkezik az osztályba mit szólsz hozzá?
- Végre jött egy új barát.
- Szeretettel fogadjuk, bemutatkozunk, helyet adunk neki.
- Megmutatjuk neki az iskolát, a játékainkat.
2. Hány embert mondanál nagyon jó barátodnak az osztályból?
- Sok barátom van.
- Csak 1 igazi barátom van.
- Csak néhány jó barátom van.
3. Gyakran kérnek tőled tanácsot?
- Néha-néha.
- Nagyon ritkán.
- Szeretek jó tanácsokat adni a barátaimnak.
4. A legjobb barátod jobb jegyet kap egy dolgozatra, mint te. Hogyan reagálsz?
- Gratulálok neki, hogy ügyes volt.
- Örülök, hogy legalább neki sikerült.
- Szomorú vagyok, legközelebb jobban figyelek.
- Nem hiszem, hogy okosabb nálam, csak szerencséje volt vagy lesett.
5. Azokat az embereket szeretem akik….
- viccesek, jót nevetgélhetünk,játszhatunk.
- hozzám hasonlítanak, jól megértjük egymást.
- segítenek, ha kell, barátságosak.
-akik nem sértődnek meg, ha viccelek.
/3.C és 4.B tanulói/

Alsósok oldala
Anya
Melyik a legkedvesebb magyar szó? Természetesen az hogy ANYA-ÉDESANYAANYUKA
-Ő a legkedvesebb, a legszebb, a legmegértőbb. Bármikor szívesen odabújok hozzá.
-Szeretem, ha simogat, cirógat, mesét olvas. Néha már nem hallom a mese végét, mert
elalszom.
/1.B és 2.B tanulói/

Drdanko Rebeka

Nyár
Zöld erdőben jártam,
Kiderült, hogy nyár van.
Sokáig gombáztam,
A végén jól megáztam.
/Balga Erik 3.C/

Balga Attila

Striho Péter

Vakáció
Örülnek a gyerekek,
Mert a nyár közeleg.
Jön a játék, futkosás
A bokrokban bújdosás.
Vigyázz kedves barátom,
Ha nem figyelsz
Megbánod,
Elszakad a nadrágod.
/Menyhért Kevin, 1.B/

Humor
☺A skót gyerek odaszalad az anyjához:
-

Anyu, az ajtóban áll egy bácsi.
És mit akar?
A most épülő uszodára gyűjt.
Adj neki két vödör vizet!

☺A skót kisfiú megkérdezi az apjától:
- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?
- Parketta, kisfiam.

☺Az oroszlánkölyök egy embert kerget egy fa körül. Az anyja rárivall:
- Hányszor mondjam, hogy ne játssz az ennivalóval!

☺A rendőr megállít egy autóst:
-

Uram, felírom gyorshajtásért.
- Még mindig jobb, mint ha én írnám fel magát.
- Miért, kicsoda maga?
- A sírköves.

☺Hogy kezdődik a kannibál kupadöntő?
- ???
- A csapatok csak kóstolgatják egymást.

☺Hogy hívják a vallásos szuperhőst?
- ???
- Á- men.

☺Ha egy cápa a tenyeredből eszik, a lábadból is fog.
/5-6.B osztály tanulói/

Munkáinkból

Balga Dávid

Jakab Viktória

Babós Patrik

Balga Sebastián

Zatyko Dávid

György Mária

Híves Bálint

Molnár Bernadett

Zatyko Dóra

Kovács István

Csécs Miklós

Munkáinkból

György Mária

Csécs Dániel

Striho Péter

Menyhért Kevin

Danko Zsófia

Drdanko Rebeka

Kovács István

György Viktória

Hegedüš Dominik

Drdanko Rebeka

Minden jó, ha a vége jó!

Mi így kívánunk mindenkinek kellemes nyári szünidőt és kikapcsolódást a
Budapesti Fővárosi Nagycirkuszból….
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A szerkesztőség tagjai: Mgr. Zatyko Szilvia, Mgr. Sztancsik Deák Aranka, Mgr.Jámbor
Mária és a magyar tagozat diákjai

