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Benedek Elek
Dalolva jön egy kis madár,
Kisleányka vállára száll.

Itt a nyár!
Zöldbe borult az almafa,
Kis leányka ül alatta.

Azt csicsergi a kis madár:
Megjött a nyár, megjött a nyár!

Kislány ruhája hófehér,
Szőke haja válláig ér.

Vadvirágtól ékes határ,
Ezer vidám örömmel vár
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Háttérkép: B.J.

Eseménynaptár

2018. II. 1.
Jelmezbál

2018. I. 31
Paramisi társulat színházi előadása

2018. III. 21.
Húsvéti előkészületek
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2018. III. 27.
Nyitott ajtók napja

2018. III. 28.
A Víz napja iskolánkon

2018. IV. 5.
Tudod mit olvasol? - A legjobb olvasók kiértékelése

2018. IV. 30.
A Föld napja

2018. V. 20.
Anyák napja

2018. IV. 12.
Bairatkozás az első osztályba

2018. V. 3.
Közlekedj okosan az alsó tagozaton

3

2018. V. 25.
Rendőri előadás

2018. V. 31.
Gyermeknap

2018. V. 30.
Exkurzió a Kékkői várban

2018.06. 04.
Nevelési koncert

2018.06.11.-15.
Úszótanfolyam 2. – 5. évf.

2018.06.11.-15.
Természeti iskola 3.-4 évf.
.

2018.06.23.-24.
Szeder olimpia
2018. 06.21. – Esztergomi
kirándulás
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Fogalmazások képekkel
Kinézek az ablakon
Szép napsütéses idő van. Kinézek az
ablakon. A távolban látom a bárányfelhőket és
a hegyeket. A hegyek alatt fák nyújtózkodnak a
magasba. Az ablakom alatt magányosan áll egy
pad. Talán arra vár, hogy valaki megpihenjen
rajta. Az ablakpárkányon egy kismadár éppen
magocskákat csipeget. A kertünkben kizöldült a
fű, virágzik a barackfa. Látom az embereket a
kertekben mozogni. A szomszéd udvarban
nyírják a füvet. Az utcában is több embert látok beszélgetni.
Tavasz van. Csodálatosan szép az idő. Szinte észre sem vettem, egyik napról a másikra
ébredt fel a természet. Örülök, hogy kinéztem az ablakon.
/ Celeng Patrik, 5.B /

A rossz társaság magával ránt...
A legtöbb szülő félti a gyerekeit attól, hogy rossz társaságba kerülnek és olyan dolgokat
tesznek, amivel ártanak maguknak. Egy olyan embert, aki befolyásolható, nagyon könnyen
magával ránt egy rossz társaság.
Ahhoz, hogy ez ne történhessen meg, erős akaraterőre van szükség. Az ilyen emberek könnyen
manipulálják a másikat. Hazudnak és gúnyolják az embert azért, mert nem akar olyan lenni mint
ők. Nem szabad hinni nekik, akármit is mondanak. Lehet, akkor jó ötletnek tartod, de később
rájönnél, hogy nem kellett volna rájuk hallgatni. Vedd körül magadat olyan emberekkel, akik nem
akarnak befolyásolni és rávenni arra, amit valójában nem is szeretnél. Szerintem annak, hogy
valaki hagyja, hogy magukkal rántsák, komoly oka lehet. Megtörténhet, hogy épp egy rossz
időszakon megy keresztül. Mindenki gyengébb és befolyásolhatóbb ilyenkor. Én mindenesetre
remélem erős tudok maradni és lesznek, akik segítenek ebben nekem.
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Mindig gondolni kell a jövőre és arra, hogy amit teszünk most, azt később ne kelljen
megbánnunk. Nem szabad úgy tennünk, mintha semminek nem lenne következménye.
Vigyáznunk kell az olyan dolgokkal, amik árthatnak nekünk.
/ György Mária, 8.B /

A rossz társaság magával ránt ?
Szerintem igen! De csak
akkor, ha az ember nem
elég

magabiztos

és

kiegyensúlyozott. Ha egy új
környezetbe,

iskolába

kerülünk, akkor ösztönösen
hozzánk
emberekkel,

hasonló
csoportokkal

keressük a kapcsolatot.
Mindenkiben

vannak

negatív hajlamok. Egy labilis személyben egy rosszul megítélt baráti kör felerősíthet önromboló
testi és lelki hajlamokat. Több oka lehet annak, hogy rossz társaságot választunk. Lehet, hogy az
elején még nem vesszük észre, milyenek valójában, vagyis, hogy rossz hatással lennének ránk.
Amikor egyedül és elhagyatottnak érezzük magunkat, ők azt az érzést adják nekünk, hogy nem
vagyunk egyedül, mögöttünk állnak, hogy a csapathoz tartozunk. Sokszor az a helyzet, hogy nem
vagyunk elég magabiztosak, vagy labilis állapotban vagyunk. Ilyenkor könnyű minket
befolyásolni. Ezzel kapcsolatban egy megtörtént esetet hoznák fel példaként. Az egyik volt
osztálytársnőm nagyon „menő” lány volt. Sokan akartak vele barátkozni. Ez a vezető személyiség
rászedte a barátnőit egy gonoszságra, amiért mindannyiuknak a jövőjüket illetően komoly
következményekkel kellett fizetniük. Egyik osztálytársnőjüket bezárták az iskolai WC egyik
fülkéjébe, és miközben ő kétségbeesetten szabadulni akart, filmezték őt azzal a céllal, hogy az
interneten közzé tehessék.
Hallgassunk a belső hangra, hogy mi az, amit szívből helyesnek tartunk. Álljunk ki bátran
mellette. Hibázni és tévedni emberi dolog! Belátni azt és tudatosan a helyes irányt választani a
legjobb út. Ez nemesíti a személyiségünket és az emberiség értékes tagjává tesz.
/ Rafaela Berger- Schäpers, 8.B /
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Az életre kelt rajz
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú, akit Marcinak hívtak. Ez a kisfiú nagyon
szeretett rajzolni. Egyszer rajzolt egy kisegeret. Rajzolás közben mélyen elaludt. Miközben aludt,
megjelent egy kisegér és fölmászott az asztalra. Meglátta a rajzot és a színes ceruzát, ami nagyon
megtetszett neki, így el is vitte az odújába. Ott aztán addig nézegette, szagolgatta, mígnem
rágcsálni kezdte. A ceruza életre
engem,

kisegér!

kelt és könyörögni kezdett. Ne bánts

–

mondta

a

ceruza.

Inkább

rajzolok neked valami

szépet. És a ceruza

rajzolni kezdett. Előbb

csak egy karikát,

bele két szemet, egy orrot, hosszú bajúszt, hegyes füleket és végül a testét és egy hosszú farkat.
Jaj! – kiáltott fel a kisegér. Hisz ez egy macska! A macska életre kelt és elkergette az egeret. Így
járt túl a ceruza a kisegér eszén.

/ Balga Erik, 5.B /

A nyár
A nyár a legszebb évszak. Ekkor a
legpompásabb a táj. Néha jól esne egy
fuvallat.
Szeretem a nyarat, mert ilyenkor
többször a teraszon tartjuk a vacsikat,
sokáig ébren maradhatok. Esténként a
függőágyban

lengedezek.

melegben

anyuval

A
a

nagy
kerti

medencénkben úszkálunk. Sokat segítek
a családnak a kerti munkákban. Különösen élvezem a fűnyírást. Nyáron lehet a legjobb fagyikat
enni. Nincs is jobb, mint a nagy forróságban választani a gyümölcsös vagy csokis finomságok
közül. Éjjel szeretek nyitott ablaknál aludni. Segít álomba ringatni a sokféle virág csodálatos illata.
Szeretem a nyarat, mert a napfény boldogságot oszt, D– vitamint ajándékoz a szervezetnek és
minden fényárban úszik.
/ Kovács István, 5.B /
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„Kedves ballagó diákok.” Ezt a mondatot jó pár éven keresztül mi mondtuk másoknak, olykor
könnyekkel a szemünkben.
Eljött az idő, amikor nekünk kell végighallgatni ezeket a szavakat diáktársainktól. Nagyon
szépen köszönöm tanítóimnak, hogy megtanítottak a fegyelemre, tiszteletre és sok más dologra,
amit az életben majd kamatoztatni tudok. Tudom, hogy tudásom nagy részét is nekik
köszönhetem. Különösképpen szeretném megköszönni osztályfőnökünknek a sok fáradozását.
Nélküle most nem lennénk itt. Köszönöm diáktársaimnak a sok vicces, olykor komoly emléket.
Eszembe jutnak az alsó tagozatos futkosások, kisebb balasetek, a nagy folyosón való körbe-körbe
menetelések, vagy a madár, amit a múlt évben találtunk. Felhoztuk őt az osztályba, majd egész
órán csicsergett. A minden évben megtartott világnapok, amikor kimentünk a rétre vagy a
patakhoz. Mind, mind a szép emlékek sorát bővítik. Nagyon fognak hiányozni diáktársaink és
tanáraink is. Remélem sosem felednek el minket.
Izgalommal várom/várjuk az új tanévet. Könnyekkel a szemünkben búcsúzunk el, és könnyekkel
a szemünkben látogatunk majd vissza. Ez az iskola maradjon mindig ilyen szép, és várjon minket
tárt kapukkal, ha majd jövünk.
/ György Barbi, 9.B /
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Immár mi is a kilencedik osztály végére érünk, mi is fájó szívvel lépjük át utoljára ennek az
iskolának a küszöbét. Leperegnek előttünk az elmúlt kilenc év, nekem három év emlékei. Nehéz
lenne az összeset pontosan felidézni, de az biztos, hogy szép évek voltak.
Ahogy ide kerültem, mindenki befogadott és egy családias környezetbe találtam magam.
Mindvégig összetartók voltunk jóban-rosszban, nemcsak mi az osztály, de az egész tagozat is.
Nehéz szívvel hagyom itt a barátaimat, tanáraimat, akikkel sok mindent átéltem, akiktől sok
mindent tanultam.
Akármilyen nehéz is, úgy érzem készen állok egy magasabb fokra lépni, és megismerni a
számomra még ismeretlem és új világot.
/ Jakab Viki, 9.B /

Kilenc évet eltöltöttünk ebben az iskolában. Itt az idő, hogy máshol próbáljunk szerencsét.
Szeretnék elbúcsúzni az iskola tanáraitól, igazgatónőjétől, az iskola dolgozóitól, iskolatársaktól és
a tantermektől. Hat évesen még alig mertünk belépni az osztályterembe, később pedig már úgy
jöttünk az iskolába, mintha otthonunk volna. Annyi jó és rossz esemény történt velem a 9 év alatt,
hogy 2 éven keresztül is tudnám mesélni. Az egyik osztálykiránduláson még moziztunk is. No, az
nagyon szuper volt. Nagyon szerettem a focizós tesiket, az érdekes tananyagokat, meg sok minden
mást.
Szerettem ide járni. Remélem az új iskolám is megszeretem, lesznek új barátaim, de sosem
felejtem el a régi barátaimat.
/ Híves Bálint, 9.B /
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Alsósok oldala
Édesanyám
Anyává válni a legcsodálatosabb
dolog a világon, hiszen az ember egy új
életet hoz a világra, akit szeretetben,
gyengédségben nevel teljes szívével,
lelkével , hogy boldog felnőtt legyen.Az
anyaság nem könnyű.Vannak pillanatok,
amikor kifejezetten nehéz.
A gyerek néha nem fogad szót,
vitázik, rosszalkodik – mégis,édes teher.
A legszebb feladat, amit nő kaphat.
A kis gyerekek jól meg tudják fogalmazni
a gondolataikat. Naivan és ártatlanul
szemlélik a világot. Szavaikban mély
bölcsesség is lakik, az a fajta gyermeki
ártatlanság, a világra való
rácsodálkozás, ami a felnőttekből már kiveszett. Tanulhatnánk tőlük, ha
jobban odafigyelnénk rájuk. Őszinteségből és szeretetből mindenképpen
érdemes lenne leckéket venni tőlük.

Szeretem az anyukámat, mert...
-Azért

jó, hogy ő az anyukám, mert ő vigyáz rám, szeret engem, én is
szeretem őt. Mindig megad nekem mindent, ha sírok megnyugtat , átölel.
-Azért jó, hogy az én édesanyám, mert gondoskodik rólam, sokat
dolgozik, mindenhez ért.
-Szeretem az anyukámat, mert ő hozott a világra, és élhetek, boldog
az életem. Tudom, hogy minden anyuka jó, de az enyém akkor is a
legjobb.
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-Az én anyukám maga a csoda. Egyszerre főz, mos, takarít, vigyáz
ránk. Annyit tesz meg egy nap alatt, amit én egy hét alatt se tudnék.
Mindig vigyáz rám és a testvéremre, türelmes, nem veszekszik, ha kell a
leckében is segít.
-Az én anyukám nagyon kedves, sokat tanultam tőle. Olyan, mint egy
tündér, aki mindig teljesíti a kívánságaimat. Őt mindennél és mindekinél
jobban szeretem. Biztosan tudom, hogy ő a világ legjobb anyukája.
-Anyu hosszú hajú és szép szeme van. A legjobb akkor, amikor ránk
nevet. Mennyi dolga lehetett velünk, amikor kicsik voltunk. Megetettet,
meggyógyított minket. Este imádkozik velünk és mesét olvass.
-Az én anyukám soha nem panaszkodik, hogy sok a dolga, még
akkor is dolgozik, amikor már mi alszunk. Remélem örökké velünk marad,
akkor is ha felnőttek leszünk.
-Az én anyukám olyan ügyes, mindent meg tud csinálni. Ha
rosszalkodunk a testvéremmel szigorúan beszél velünk. Szeretnék jó
gyerek lenni, hogy ő sose legyen szomorú.
-Anyu csendes, halk szavú. Mindig ott van, ha szükségünk van rá.
Mindent azért tesz, hogy nekem még jobb legyen. Sokat segítek neki,
igyekszem jól tanulni, hogy boldog legyen és mosolygós.
-Anyu magas, sovány, nagyon fiatal. Sok mindent megenged, de ha
kell, tud szigorú lenni. Szeretem, mert mindent együtt csinálunk: olvasunk,
játszunk, kirándulunk. Jó vele beszélgetni. Ha felnőtt leszek szeretnék
olyan lenni, mint ő.
-Anyu sokszor elfoglalt, sokat dolgozik, kevés ideje jut rám. Tudom,
hogy szeret, még akkor is, ha megszid. A haragja szerencsére nem tart
sokáig.
/ 1-4.B tanulói /
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/ 1-4.B tanulói /
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Miért jó biciklizni?
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Hu- mor- zsák
- Jean! Miért
dobta bele az
órámat a gőzölgő
fazékba?
- Mert fő a
pontosság, uram!

- Apu, vegyél nekem
csokoládét!
- Nem veszek!
- Akkor legalább pofozz
meg!
- Miért?
- Mert akkor sírni fogok, és a
mami vesz csokoládét!

- Te hallottad, hogy a
Zsuzsi plasztikai
sebésznél volt és
felvaratta az arcráncait?
- Tényleg?
- Igen, de most ha
elmosolyodik,
felemelkedik a bal lába a
földről.

.

Turisták látogatnak el a
Louvre-ba, és megállnak
egy egyiptomi múmia előtt.
- Szerinted mit jelent az,
hogy 1437. AV. B.C.? kérdi az egyik.
- Biztosan annak a
rendszáma, aki elütötte.

- Ki az abszolút
paraszt?
- Aki csak
vízummal jöhet ki
a disznóólból!

.

(összeállította : Balga Erik, Celeng Patrik 5.B)
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Recept
Gyümölcsös kosárkák
Tészta:
250 g vaj
120 g porcukor
1 csomag vanília cukor
2 db. tojássárgája
350g sima liszt
Krém:
3/4 l tej
2 csomag vanília puding
1 csomag vanília cukor
3 db tojássárgája
3 kanál félgrízes liszt
5 kanál cukor
1 vaj
Díszítés:
1 ks színtelen zselatin
gyümölcs

Elkészítése:
1. Sima tésztát készítünk. Két órára a hűtőbe helyezzük.
2. Ha a tészta megpihent, megtöltjük a kosarakat és 220 fokon sütjük.
3. Az összes krémbe való dolgot összekeverjük és sűrű krémet főzünk belőle.
Hogyha kihűlt, hozzáadunk egy szobamérsékletű vajat.
4. A kosarakat megtöltjük krémmel, fantáziánk szerint díszítjük és átlátszó
zselatinnal leöntjük. A hűtőbe tesszük lehűteni.
B.J.
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Finom nyári italok
1. Limonádé még frissebben
Imádod a limonádét? Itt az ideje,
hogy ne csupán cukorból és
citromléből álljon! Vegyél egy
másfél literes kancsót. Vágj a
kancsóba kicsi karikákra egy
citromot, egy lime-ot, egy
grapefruitot és egy narancsot.
Tegyél hozzá egy kis cukrot és a
kapott eredményt töltsd fel
kellemesen hideg vízzel. Ha ez mind nem lenne elég, akkor rakhatsz hozzá egy kis mentalevelet
is, így biztosan felfrissít majd téged és a csajokat is ez a citromos nyári ital. Ne feledkezz meg a
körítésről sem. Egy citromkarika a pohár szélén és egy-két színes szívószál biztosan még
eredetibbé teszi majd a limonádét.
2. Szörp, szörp és szörp
A nyár során számos gyümölcs kínálja magát, hogy szörpöt készíts belőle. Miért nem használnánk
ki akkor a lehetőséget? A következő házi málnaszörppel biztosan leveszel mindenkit a lábáról. Az
elkészítés során mosd meg először a
málnát és minden kilóhoz adj egy liter
vizet és 75 dkg cukrot. Forrald negyed
óráig, közben folyamatosan szedd le róla
a habot. Ha ezzel készen vagy, akkor
szűrd át és forrald ismételten húsz percig.
Ha kész a szörp, akkor hagyd kihűlni.
Miután kihűlt jól lezárt üvegekben,
hűvös helyen tároljuk. A szörp
legkedveltebb fogyasztási módja, ha egy
kis szódával, vagy szénsavas
ásványvízzel fogyasztod. Ha pedig végképp szeretnél feledhetetlen eredményt nyújtani, akkor
hozzáadhatsz a pohárban még egy-két málnadarabot is.
3. Meglepő és finom
Gondoltad volna, hogy a lekvárból ízletes
italt készíthetsz? Egy egyszerű és gyors
módját áruljuk el annak, hogy miként készíts
egy különleges italt. Egy pohárba tegyél egy
evőkanálnyi lekvárt, először csak annyi vizet
tegyél hozzá, ami éppen ellepi. Ezt keverd
össze, és ha már úgy gondolod, hogy jól
összekeverted, akkor teleöntheted a poharat
és már fogyaszthatod is a gyümölcsös
finomságot.
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/ világháló/

Munkáinkból
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Berger-Schäpers Rafaela
Zita 9.B
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György Marika 8.B

Thalész
-Milétoszi Thalész a hét bölcs egyike, a
matematika és filozófia atyja.
-Ő az első olyan görög matematikus akinek a
neve fennmaradt.
-Thalész volt az ión avagy milétoszi filozófia
iskola alapítoja.
-Mérnökvboltmiétoszban.
-Foglalkozott csillagászati megfigyelésekkel és
a Föld stabilitásával.
-Úgy vélte, hogy minden alapja a víz.
-Neki tulajdonították a szög fogalmának
bevezetésétés a csúcsszögek egyenlőségének
belátását.
-Ő látta be, hogy két háromszög egybevágó, ha
megegyezik egy oldaluk és azon fekvő két szög.
-Megfogalmazta a geometria egyik legelső
alaptételét, a róla elnevezett Thalész-tételt.
További három téte, amit Thalésznak
tulajdonítottak:
1,A kört átmértője felezi.
2,Az egyenlő szárú háromszög alapján fekvő
szögek egyenlőek.
3,A szembenálló csúcsszögek egyenlőek.

figyelése közben halt meg.
Balga Szebi 8.B

a róla elnevezett Thalész tételt. Az olümpiai játékok

megfogalmazta a geometria egyik legelső alaptételét,

a háromszög szögeinek összege 180 fok és

világtérképet készítette. Megállapította, hogy

a szintén milétoszi Anaxinandrasz aki az első

csillagászattal is foglalkozott. Thalész tanitvány volt

avagy milétoszi filizófiai iskola megalapítója. Thalész

kereskedett és beutazta a világot. Thalész volt a ión

görög matematikus, akinek neve fennmaradt. Olajjal

a matematika és filozófia atyja. Ő az első olyan

Milétoszba született. A hét bölcs egyike,

Milétoszi Thalész Kr. e. 624 körül – Kr. e. 546

Thalész
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Bodžár Stefi - I.B

Bodžár Stefi – I.B

Darányi Kristofer - I.B
Dola Ákos, I. B

Darányi Kristofer - I.B

György Terézia - I.B

György Terézia - I.B
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Hušťava Alexandra - II.B

Hušťava Alexandra - II.B

Hušťava Alexandra - II.B

Molnár Viktória - II.B
Molnár Viktória - II.B
Molnár Viktória - II.B

Hegedüš Dominik - III.B
Hegedüš Dominik - III.B

Hegedüš Dominik - III.B
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Celeng Rianka - III.B

Celeng Rianka - III.B

Celeng Rianka - III.B

Celeng Rianka - III.B

Menyhért Kevin - III.B

Menyhért Kevin - III.B
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György Viktória - IV.B

Menyhért Kevin - III.B
György Viktória - IV.B

Striho Péter - IV.B

Striho Péter - IV.B

Striho Péter - IV.B
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Indulunk a vakációra
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Autóbusszal utazni jó, suhan, mint egy nagy hajó.
Együtt utazik Rebi, Pisti, Tercsi, így a tanítást biztos eléri.
Több állomáson is megáll, sok ember föl és le szál.
Kirándulni busszal megyünk, sokan együtt elférhetünk.

Utazásra manapság, autóbusz a megoldás.
Sok ember a munkahelyre, csak autóbusszal juthat be.
Forognak a kerekek, végre mehet a menet.
Rázós buszon az ellenőr, sosem tudni merre dől.

Messzeségben tenger leszek, talán ott majd megpihenek.
Tenger felé fut a vizem, kis hajódat oda viszem. Néhány nap és
megérkezem.

Folyó, hová fut a vized? Kis hajómat hova viszed?

Lenn a völgyben folyó leszek,
talán ott majd megpihenek.
Folyó felé fut a vizem, kis hajódat oda viszem. Néhány óra s
megérkezem.

Patak, hová fut a vized? Kis hajómat hova viszed?

Domboldalban patak leszek, talán ott majd megpihenek.
Patak felé fut a vizem, kis hajódat oda viszem. Néhány perc és
megérkezem.

Forrás, hová fut a vized? Kis hajómat hova viszed?
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A szerkesztőség tagjai: Mgr. Zatyko Szilvia,
28 Mgr.Jámbor Mária, Mgr. György Júlia,
Mgr. Korcsok László, ThLic. Balga Jácinta és a magyar tagozat diákjai

Egyedül aki szóra hallgat, az a szerény Berni
Kedveli is ezért őt sok tanító néni.
Elhagyjuk a fedélzetet, az ejtőernyőbe kapaszkodunk.
Vissza-vissza tekintgetünk és egy emléket sem feledünk.

Elrepültek felettünk az évek, mi is szárnyalunk,
Magasba törnek vágyaink, néha el-el fáradnak szárnyaink
majd elapadnak vágyaink.
Barbi tehetséges, Bálint ügyes, Viki pedig okos,
Így lesz tőlünk minden tanár sokkos.

