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József Attila
TÉL
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek.
Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,
Gyermekjátékot, - ó, boldog fogócska! S rászórni szórva mindent, ami szép.
Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét.
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek...
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.
Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!
Háttérkép: György Mária

Karácsony 2016
December 21- én hagyományos karácsonyi műsorral leptük meg szeretteinket.
Itt ajándékot is kaptunk a szülői munkaközösségtől és Mgr. Miskei László
lelkiatyától.

1
jó
szót
szólni. Egy
beteget felvidítani.
Valakinek kezet nyújtani.
Megdicsérni az ételt. Nem
feledkezni
meg egy
közeledő születésnapról.
Óvatosan csukni be az ajtót.
Apróságoknak örülni. Mindenért
hálásnak lenni. Jó tanácsot adni. Egy levél
írásával örömöt szerezni. Apró
tűszúrásokon
nem évődni. Jogos
panaszt nem emlegetni
föl újra. Nem tenni szóvá,
ha a másik hibázott. Nem
fogni fel elutasításként, ha háttérbe
szorulunk. Levert hangulatot nem venni
komolyan. Nem sértődni meg egy
félresikerült szó miatt.
Megtalálni az elismerő, dicsérő szót
a jóra, az együttérzés szavát a megalázottnak,
egy tréfás szót a gyerekeknek. Meleg kézszorítással
vigasztalni a szomorút. Becsületesen elismerni az
elkövetett helytelenséget. Örülni a holnapi napnak.
Bizonyos dolgokra aludni egyet. Mindenre rászánni
a kellő időt és gondot.
És mindenben: szeretettel lenni.
A fenti gondolatok jegyében
kívántunk békés, szép ünnepeket!

Eseménynaptár
Október 4. - Az állatok világnapja- Mini
állatkert az egyik tanteremben

Október 27. Éjszaka az iskolában

Október az idősek hónapja
köszöntöttük szeretteinket

–Műsorral

„D“ nap – november 17-re emlékeztünk, gazdag
program, sok élmény

December 4. Vonaton érkezett a Mikulás

December 21.
Mikulási ünnepség, karácsonyi vásár

December 21.
Hagyományos karácsonyi műsor
Jó hangulat, gazdagon terített asztal,
ajándékok....

Október 27-e a Csábi Alapiskolában
Az idén október 27-én kezdődött az őszi szünet. Ez a nap nagyon mozgalmas volt
számunkra. Kora délután iskolánk közösségi terme megtelt a sok nagyszülővel, szülővel,
rokonsággal. A hagyományokhoz híven szeretett nagyszüleinket, idős hozzátartozóinkat
köszöntötte vidám, zenés, táncos, énekes műsorunk. Érezhető volt a meghatottság szeretteink
szemében, és szeretettel öleltek magukhoz, amikor műsorunk végén átadtuk apró ajándékainkat,
amit számukra készítettünk.
Múlik az idő, őszre jár, de fénylik még a napsugár.
Aranyat szór és meleget, örüljenek az öregek.
Az őszidő is szép lehet, kívánunk hosszú életet.
Maradjatok még itt velünk, jövőre újra eljövünk.
A sikeres műsor után siettünk haza, hogy az összekészített holmikkal fölpakolva este hatra
visszaérjünk az iskolába. Nem tanulni, hanem azért, hogy megismételjük a tavaly oly jóra
sikeredett bentalvásos akciónkat. Osztálytermeinket hálószobává alakítva mindenki megtalálta
a számára megfelelő alvóhelyet. Persze az alvás még messze volt. Következett a vidám fölvonulás.
A hangszóróban szólt a zene, és mi jókedvűen bandukoltunk falunk főutcáján, integetve
a kapukban megjelent kíváncsi embereknek.
Visszaérve az iskolába finom vacsora várt bennünket. Sokféle szórakoztató játék, verseny
várt ránk, és persze a discónak is nagy sikere volt. Az idő gyorsan elrepült és osztályfőnökeink esti
mesére invitáltak bennünket. Bizony rég volt, amikor még szüleink meséje ringatott álomba
minket. Hosszas próbálkozás után végre elaludtunk, s egyhamar eljött a reggel. Az előttünk álló öt
szabad napnak örülve elindultunk haza. Az mindenesetre biztos, hogy jó volt együtt lenni. Szuper
akció volt.
/ ZSz /

A verseny
December 2-án háromtagú kis csapatunk ipolybalogra utazott az Ipolyi Arnold
Emléknapra. A helyi alapiskolások szép műsorral köszöntötték a jelenlévőket,
szivélyesen fogadtak bennünket. A verseny három fordulóból állt. Nagyon jól össze
tudtunk dolgozni. Ebéd után kiértékeltek bennünket, harmadik helyen végeztünk.
Kaptunk két könyvet és egy emléklapot.
A szüleim nagyon büszkék voltak rám. A tanárnő pedig megdicsért.
/ György Mária, 7.B /

A háromtagú csapat tagjai: György Mária, 7.B

Jakab Viktória, 8.B
Zatyko Dóra, 9.B
Felkészítő tanár: Mgr. Zatyko Szilvia

Vonaton érkezett a Mikulás Csábra
Advent második vasárnapján délután 13:00 órakor
megtelt a Csábi Alapiskola előtti tér kicsikkel és nagyokkal.
Idén első alkalommal különleges jármű érkezését várták.
Nemsokára

meg

is

érkezett

a három

kocsit

húzó

Mikulásvonat.
Utasok nem jöttek ezzel a vonattal, teljesen üresen
érkezett.

Az

iskola

igazgatónője,

valamint

a falu

polgármestere szivélyesen köszöntötte a megjelenteket és
utazásra invitálta a jelenlévők apraját- nagyját. Hamarosan
megtelt a vonat, és tele kocsikkal „pöfögött“ többször is le és
föl Csáb egyre szebb utcáin. Egyszerre 45 személyt tudott
szállítani. A helyszínen maradottak sem unatkoztak, hiszen
nagyon ötletes és érdekes kézműves foglalkozásokon
mutathatták meg kreativitásukat, ügyességüket. Kicsik és
nagyok

egyaránt

élvezték

a festést,

rajzolást,

papírhajtogatást. Nagyon szép karácsonyi díszek, gyertyatartók, betlehemek készültek, amik majd
hangulatosabbá varázsolhatják otthonainkat és az idei karácsonyt. Kellemes zene mellett meleg
teát és forralt bort is lehetett fogyasztani, ami kellemesebbé tette a várakozás pillanatait. Fél három
tájékán hangos csengőszó jelezte, hogy a vonaton megérkezett a Mikulás. Nem egyedül érkezett.
Két hófehér angyal kísérte, s ott volt a nyomában az ördög is a vasvillájával. Elfoglalta helyét
a kényelmes kanapén, majd az alapiskola és zeneiskola tanulói színes programmal köszöntötték őt
és a jelenlévőket. Volt itt zene, ének, vers, fotózkodás és persze jó hangulat. Az ünnepség végén
minden csábi és nem csábi gyereket
megjutalmazott

a Mikulás.

Nagyon

sok csomagot osztott ki a gyerekek
nagy örömére.
A rendezők

remélik,

hogy

rendezvényükkel sikerül hagyományt
teremteniük, és a következő években
ismét elindul a Mikulásvonat Csábon.
/ZSz/

Különös találkozás
Az egyik reggel nagy dörömbölésre ébredtem. Nagy nehezen kikeltem az ágyból, és
elcsoszogtam az ajtóig.
Nagy meglepetésemre az ajtóban egy nagyszakállú férfi állt. Úgy körülbelül a 16.
századból érkezhetett. Eszembe jutott, hogy az iskolában is egy ilyen hasonló kinézetű férfiről
tanultunk. Rájöttem, hogy ez nem lehet más, mint maga Zrínyi Miklós a szigetvári hős.
Ámulatomban meg sem tudtam szólalni. Miután kicsodálkoztam magam, behívtam a házba.
Megkínáltam kávéval, csak az volt a gond, hogy nem tudta mi az. Azért elfogadta. Szagolgatta,
ízlelgette, aztán annyira megtetszett neki, hogy egy hörpintésre megitta az egészet. Közben
beszélgettünk. Sajnos nem értettem minden szavát, mert régimódiasan beszélt. Az egyik
pillanatban megcsörrent a telefonom, a vendégem pedig úgy megijedt, hogy azt sem tudta hová
meneküljön. Azt hitte, hogy valami háború van készülőben. Megnyugtattam, hogy ez csupán
a mobiltelefonom volt, de ő csak értetlenül nézett rám. Eszembe jutott, hogy körbe vezethetném
a házban. Beértünk az ebédlőbe. A tévében pont a kedvenc sorozatom ment. Rácsodálkozott, mert
nem értette, hogyan kerülhettek bele azok az emberek abba a pici dobozba. Elmagyaráztam neki,
és végül is talán megértette. Anyu épp az ebédlő közelében porszívózott. Zrínyi megint megijedt,
de annyira, hogy kirántotta a kardját és ketté szelte a porszívót. Azt hitte, hogy ez egy szörny, aki
be akarja szippantani a szakállát. Anyu dühösen mondta, hogy máskor ilyen meg ne történjen.
Megigértem, hogy nem fog. A nap izgalmai után szegény Zrínyi Miklós úgy döntött, hogy inkább
visszatér a 16. századba.
Arra az esetre, ha ismét meg szeretne látogatni, megmutattam neki a csengő használatát,
mivel nem szeretnék újra dörömbölésre ébredni.

/ Zatyko Dóra, 9.B /

Különös találkozás
Viharos egy nap volt, de másnapra kitisztult az ég. Egy ember mászott elő a pincémből,
valakire nagyon hasonlított. Rájöttem, hogy ő Zrínyi Miklós. Bevezettem a házba. Sok kérdése
volt.
-

Mi ez a nagy fekete tégla?

-

Ez TV. Lehet rajta műsort nézni, programokat, amiket emberek játszottak el.

-

És ez a kis fekete tégla?

-

Ez egy mobil. Lehet rajta beszélni más emberekkel.

-

Meg lehet enni?

-

Nem, nem ehető.

-

És ez a nagy fehér furcsaság?

-

Ez hűtőszekrény. Ebbe rakjuk az ételt, hogy ne romoljon meg.

-

Mi ez a kis dolog, amiből hangok szólnak?

-

Egy rádió. Több adást lehet vele fogni, és zene szóĺ rajta vagy valami beszélgetés.

-

Mi akar lenni az a nagy, otromba, egetrengető, megfejthetetlen furcsaság?

-

Az egy űrhajó. Azzal ki lehet jutni az űrbe, akár más bolygókra is.

-

Érdekes- felelte.

Ekkor megcsörrent a mobilom. Ettől nem ijedt meg, mivel ezt már látta. A lakásban minden
tetszett neki, mégis vissza akart menni a 16. századba. Így hát beültettem az időgépembe és
visszaküldtem.
Érdekes egy nap volt, biztos, hogy sose fogom elfelejteni.
/ Zatyko Dávid, 9.B /

Elmélkedés a hazugságról
„Ha valaki hazudik a szájával, néha elárulja az igazat a szemével.“
Manapság nagyon sok ember hazudik. Sajnos már a gyerekek nagy része is.
Több oka is lehet annak, hogy valaki hazudik. Lehet, hogy a másik érzéseit
akarja védeni, és előfordulhat, hogy viselkedésének következményeitől fél.
Ezt hívjuk kegyes hazugságnak. Nagyon sok ember van, aki nagyon jól tud
hazudni, de ettől ők még nem tökéletesek, ők is sok hibát vétenek. Félrevezetik
embertársaikat, haragot szítanak, miközben saját magukkal nagyon elégedettek.
Nagyon bosszantó tud lenni, amikor valaki hazudik neked, de te pontosan tudod
az igazat. Aki nem rutinosan hazudik, nem szívesen néz a szemedbe, hiszen rajta
keresztül megláthatnád a lelkét. Sok esetben izzad, kényszeredetten
mosolyog, esetleg rágja vagy nyalogatja a szája szélét. Gyakori eset az
is, hogy a szemkontaktus nem természetes, inkább erőltetett, félrenéz
a személy vagy gyakran pislog.
A profi hazudók ezzel szemben mereven néznek a másik szemébe.
A szem sok mindent elárul. Szomorúságot, boldogságot, ijedtséget és
persze a hazugságot is.
Szerintem a hazugság semmit nem segít rajtunk, sem
a helyzetünkön.
Véleményem szerint „ A hazugság újabb hazugságot szül.“
/ György Barbara, 8.B /

Elmélkedés a sorsról
Vannak emberek, akik a sorsban hisznek és csak sodródnak az árral.
Hagyják, hogy a dolgok, események maguktól megtörténjenek. Abban hisznek,
hogy „ott fent“ megírattatott a sorsunk és minden úgy történik, ahogy a nagykönyv
szerint történnie kell. Én ezt nem hiszem. Szerintem csak mi dönthetünk arról, mi
hog legyen, hogyan alakuljon sorsunk. Az emberi akarat és a sors az két dolog.
Sors- az események irányítják az embert.
Szabad akarat- az ember irányítja az eseményeket.
Ha azt szeretnénk, hogy elképzeléseink, vágyaink teljesüljenek, azért
tennünk is kell. Sokszor a vesszők helyett pontot kell tenni, és
a pontok helyett vesszőket. Miénk a döntő lépés. Nem kell
elcsüggedni, ha valami elsőre nem sikerül. Mindig van egy
második esély, aminek lehetőségével élhetünk. Tegyünk érte,
hogy jól éljük meg a dolgokat, szülessenek szép emlékek, amikre
szívesen emlékezünk. Sorsunk alakulásáról nem mindig tehetünk,
de miénk a döntő szó, rajtunk múlik, hogy merre lépünk, milyen
emberré válunk.
Igazából a sors és szabad akarat is szerepet játszik életünkben.
A sors gondoskodik róla, hogy ki lépjen az életedbe, te
pedig eldöntöd, hogy ki maradjon. Minden pillanat attól
különleges, hogy egyedi.
/ Jakab Viktória, 8.B /

Januárban született híres emberek
Január 1.: 1823-ban ezen a napon született Petőfi Sándor. Verseinek
egy része nemcsak közismert, de olyan népdallá vált, amelyről sokan
azt sem tudják, hogy Petőfi írta.. 1822-ről 1823-ra virradó szilveszter
éjszakáján született, Petrovics Sándornak hívták. Mindössze huszonhat
évet élt. Az 1848-as forradalom elválaszthatatlan a nevétől. Kora
legkövetkezetesebb hazai forradalmára volt. Az ő forradalmisága ma is
forradalmiság. Az ő szerelmi lángolása ma is szerelmi lángolás. Amit ő
tragédiának érzett, azóta is folyton tragédia; és ami az ő számára
humor, az mindmáig derűt áraszt.
/ Balga Dávid, 9.B/

Január 15.: 1908-ban ezen a napon született Teller Ede, világhírű
magyar származású amerikai atomfizikus. A Műegyetemen kezdte,
majd Németországban folytatta egyetemi tanulmányait, s 22 évesen
doktorált. 1935-ben érkezett az Egyesült Államokba, de egész életében
kötődött a magyar kultúrához, a magyar nyelvhez. Vallotta, hogy a
tudományos sikereit annak köszönhette, hogy a magyar nyelv volt az
anyanyelve. Legismertebb a hidrogénbomba-kutatásokban való aktív
részvétele, emiatt mint „a hidrogénbomba atyja” vált közismertté.
Teller az Osztrák–Magyar Monarchiában született, Budapesten. Apja Teller Miksa, jó nevű
ügyvéd. A matematika iránt érdeklődött, de apja azt tanácsolta neki, hogy praktikusabb irányt
válasszon, így állapodtak meg a vegyészmérnökségben. A chicagói reaktor (1942) sikeres
decemberi beindítása után meghívták a Manhattan tervbe. A hirosimai bomba ledobása után, a
Nagaszakira ledobott bombát feleslegesnek tartotta. Ennek már nem urán, hanem plutónium volt a
hasadóanyaga, amit Amerika hadvezetése feltétlenül ki akart próbálni.
Munkásságáért számos kitüntetést kapott. Ezekről az elismerésekről nyilatkozva azt mondta:
abban látja kitüntetése okát, hogy a hidrogénbomba elkészítésében való közreműködésével
segítette a hidegháború áldozatok nélküli megnyerését.
Díjai:
Albert Einstein-díj, 1958

National Medal of Science (Nemzeti Tudományos Medál), 1982
A Budapesti Műszaki Egyetem díszdoktora, 1991
/Babós Patrik, 9.B/
Január 16.: 1847-ben ezen a napon született Mikszáth Kálmán. Írói
pályája nehezen indult, mivel stílusa, eredetisége elütött korának
megszokott normáitól. A sikertelenség miatt elkeseredve 1878-ban
Szegedre ment, és a Szegedi Naplónál helyezkedett el mint újságíró.
1881-ben visszatért Budapestre, s előbb a Ország-Világ című lap, majd
a Pesti Hírlap hasábjain jelentek meg írásai. Alig fél év múlva annyira
megkedveltette magát a lap olvasóival, hogy Jókai Mór mellett az
egyik legkedveltebb szerző és humorista lett. És ettől kezdve írói útja
egyenes vonalú. Életműve a nagyregénytől a röpke novelláig, a nagy korrajzi műtől a napi
karcolatig átfogja a széppróza és a publicisztika minden műfajárnyalatát. Hőseit mindig egyszerre
láttatja hibáival és erényeivel.
/ Balga Szebasztián, 7.B /

Január 22.: a magyar kultúra napja. 1989 óta ünnepeljük meg annak emlékére, hogy – a kézirat
tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.
Az emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. E naphoz
kapcsolódva adják át a magyar kultúrával kapcsolatos díjakat.
/ Jakab Viktória, 8.B /
Január 23.: 1734-ben ezen a napon született Kempelen Farkas,
magyar tudós. Sokoldalú tehetség volt. 1770 táján beszélőgépeket
szerkesztett, melyek a belenyomott levegőt az emberi hanghoz
hasonló

levegőrezgésekké

alakították

át.

Buda

vízellátásának

javítására vízemelőt tervezett két szivattyúval. Másik híres találmánya
a sakkozógép, melyet 1769-ben készített. A Török néven híressé vált
gépben ugyan egy ember is el volt rejtve, de ez a találmány
újszerűségéből keveset von le, hiszen az ember nem volt a közönség

számára látható, hanem rafináltan elhelyezett tükrök és rések segítségével belülről tájékozódott.
Emellett készített nyomtatógépet a vakok oktatásához, és írógépet készített egy vak bécsi
zongoraművésznő részére, mozgatható betegágyat épített a himlőben megbetegedett Mária
Teréziának.
/ György Barbara, 8.B /
Január 25.: 1900-ban ezen a napon született Fekete István. Jókai
mellett minden idők legolvasottabb magyar írója. Eddig csaknem 9 000
000 példányban adták ki műveit magyar nyelven. Külföldön tíz
nyelven, 12 országban, 45 kiadásban jelentek meg könyvei.
1936-ban az Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság történelmi
regénypályázatára írta meg A koppányi aga testamentumát, amellyel
első lett. 1939-ben a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda magyar
nemzeti szellemiségű regénypályázatán a Zsellérek című regénye kapta
az első díjat. Hamarosan a Kisfaludy Társaság tagja lett, és innentől híres írónak számított 1946-ig.
Akkor a bolsevizmusról írottak miatt a politikai rendőrség, az ÁVO üldözte, bántalmazta. Kiverték
a szemét, szétverték a veséjét, és hajnalban egy katonai kocsiból kidobták a János Kórház mellett.
Miután kizárták a Magyar Írók Szövetségéből, már csupán az Új Ember és a Vigilia című folyóirat
fogadta szívesen írásait. Aztán újra változtak az idők: 1960-ban József Attila-díjjal tüntették ki a
Tüskevár című regényéért. Ismét népszerű lett. Nem sokáig élvezhette, hetvenévesen érte a halál.
/ György Mária, 7.B /
Hunyadi Mátyás 1443. február 23-án született, viszont érdemes
megemlíteni, hogy 1458. január 24. ezen a napon választották
királlyá. Mivel a Szent korona ekkor III. Frigyes tulajdonában volt, a
koronázására csak hat év múlva került sor. Éppen ezért Mátyás
uralkodásának kezdeti évei bizonytalanságban teltek: a korona nélkül
nem igazán volt legitim magyar uralkodónak nevezhető. 1464.
március 29-én a székesfehérvári országgyűlés alkalmával koronázták
meg. Igazságossága legendássá vált: az ország törvényeinek betartását
egyaránt kérte számon a főurakon és az egyszerű embereken, akik panaszaikkal személyesen
fordulhattak a királyhoz is.
/ Csécs Dániel, 5.B /

Hagyományos csörögefánk
Híves Bálint ajánlásával ...

A farsangi szezon kihagyhatatlan fogása.

Hozzávalók:
45 dkg finomliszt
4 db tojás
3 ek tej
2 ek rum
2 ek cukor
1 csipet só
5 dl napraforgó olaj
Elkészítés:
1. A tojásokat egy mély tálba ütjük, hozzáadjuk a lisztet, sót, a tejet, a cukrot és a rumot.
2. Jó 10 percig gyúrjuk - egy meglehetősen ragacsos, lágy tésztát fogunk kapni, de
aggódalmora semmi ok, ilyennek kell lennie.
3. Letakarjuk, és 30 percig pihentetjük.
4. Ha kész, vastagon lisztezett deszkán 1-2 cm-re nyújtjuk, majd derelyeszaggatóval
rombuszokat vágunk belőle. A nagyobbaknak a közepébe szintén ejthetünk egy kis
bemetszést.
5. Forró olajba tesszük, és oldalanként kb. 2 perc alatt roppanósra sütjük. Még melegen
megszórjuk porcukorral. Langyosan a legfinomabb!

Hu- mor- zsák
Kulcsmester
A Kulcsmesterhez bemegy egy pasi hajnali
3-kor.
- Bocsánat a zavarásért uram, egy Tuto
lakatot szeretnék venni.
- Nincs.
- Akkor egy Elzettet.
- Az sincs.
- Akkor egy tolózárat.
- Az sincs.
- Akkor egy vacak ringlit!
- Sajnos az sincs.
- Mondja, akkor mi a fenének vannak
nyitva ilyen későn?
- Nem tudjuk bezárni a boltot!

Ütközés
Egy fickó meg egy rabbi ütköznek az
autójukkal. Az autók totálkárosak, de ők
megúszták egy karcolással. Kiszállnak az
autóból és beszélgetni kezdenek.
Egyszercsak megszólal a rabbi:
- Semmi baj, az a lényeg, hogy nekünk nem
esett bajunk. Gyere testvérem, igyál velem
egy kortyot! - és elővesz egy flaska rumot.
A fickó nagyot húz belőle, majd megszólal:
- Hál Istennek, megúsztuk egy karcolással!
- azzal átnyújtja a rumosflaskát a rabbinak.
A rabbi fogja a flaskát, rácsavarja a kupakot
és elrakja, ekkor a fickó megkérdi:
- Hát te nem iszol velem?
Mire a rabbi:
- Én majd csak a helyszínelés meg a
szondáztatás után…
Kapásból válaszolt
Az iskolában a következőt kérdezi a
tanárnő:
- Mondjatok nekem gyerekek 4 Északi-sarki
állatot!
Móricka majdnem kiesik a padból, úgy
jelentkezik.
- Na, Móricka?
- Egy fóka és három jegesmedve.

Alvás
Az iskolaorvos kérdezi:
- Hány órát alszol, Móricka?
- Ötöt, hatot.
- Az bizony kevés. És legalább nyugodtan
alszol?
- Sajnos, nem! Minden kicsengetés előtt
felébredek!

Mesél a nagyi
A nagyi a fiatalkoráról mesél az unokájának:
- Tudod, amikor húszéves voltam, a
szerelmem elment a háborúba. Minden héten
írtunk egymásnak levelet. Akkoriban jöttem
rá, milyen nagyszerű ember is a nagyapád.
- És akkor mentél hozzá a nagypapához,
amikor hazajött a háborúból?
- Nem, nagyapád nem volt a fronton, ő volt a
postás, aki hozta a leveleket.

Ő szánna rá többet is
Elsős főiskolásoknak tart eligazítást a
kollégium igazgatója:
- Nos fiúk, a tiétek az első szint, a lányok a 2.
szinten laknak. A különböző problémák
megelőzése érdekében mindenki az éjszakát
a saját szintjén tölti. Az a szabály, hogy ha
valakit először rajtakapunk a másik szinten,
megbüntetjük 50 dollárra. Ha ez még egyszer
előfordul, akkor már 100 dollár a büntetés,
harmadszorra pedig már 150!
Hátulról megszólal egy hang:
- És egy féléves bérlet mennyibe kerül?

Balga Szebasztián és Babós Patrik gyűjtéséből

Keresztrejtvény
Ha szereted a biológiát és a természetet, teszteld tudásodat. A keresztrejvényt 5.B diákunk
Csécs Dániel állította össze számotokra. Jó szórakozást!
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1.Virágtalan és spórás növény.
2.Téli álmot alszik.
3.Erős csőrével lyukat váj a fába.
4.A legnagyobb testű bagoly.
5.Nyálkás bőrű puhatestű állat.
6.Falkában élő húsevő állat.
7.Oxigéndús, hideg, hegyi patakokban élő hal.
8.Nedves talajokban járatokat vájó gerinctelen állat.
9.Gyógynövény, más néven orvosi szekfű.
10.Nedves réteken és mocsarakban élő, sárgavirágú növény.
11.Legnagyobb és legnehezebb pók 11- 13 cm hoszú, 28- 29 széles.
12.Sárgás színű, ehető gomba.
13.Ragadozó rovar, áldozatát röptében kapja el.

Alsósok oldala
Szinte már ember...

A macska és a kutya
Legkedvesebb háziállataink.
Ők is tudnak szeretni,
haragudni, félni, mint az
emberek.

A farkas
Ápolja megbetegedett
társait, élelmet visz nekik.

A varrómadár
Tud varrni, csőrével nagyobb
levelekből lakást készít magának.
Csőrét tűnek, a növényi rostokat
(gyapotszálakat) cérnának használja.

Szinte már ember...

Csimpánzok
Jóízűen kacagnak, nevetnek.
Használnak kőből, fából készült
eszközöket. A vízben,
pocsolyában felismerik saját
tükörképüket.

Birkák
Képesek különbséget tenni a különböző
arckifejezések között. Bizonyított, hogy a
vidám arcokat jobban szeretik, mint a
dühös tekintetet.

Elefánt
Faágakból légycsapót készít magának,
eltemeti elpusztult társát.

Celeng Patrik, 4.C
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Munkáinkból
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