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Évszaksoroló
Gyorsan jött és ment a nyár;
virágpapucsban szaladt,
telerakta gazdagon
a gyümölcsöskosarat.

Szélcipőben jött az ősz,
fázós fák alatt osont,
míg a gazda szüretelt,
lepergett a sárga lomb.

Hócsizmában jött a tél,
nagy pehelybatyut cipelt;
megcsúszott a tó jegén,
fehér lett a rét, a kert.

Mezítláb jött a tavasz,
s akkora csodát csinált,
hogy kinyílt a gólyahír,
s kikeltek a kislibák!
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Eseménynaptár

Szeptember 26.
Nagyjaink nyomában 9.B
tanulmányi kirándulás

Szeptember 19.
Honvédelmi gyakorlat

Október 4.
Állatok világnapja

Október 22.
Gloria Victis 1956
Budapest

November 9.
Sajó Sándor szavalóverseny

Október 26.
Idősek hónapja (műsor)

November 16.
„D“ nap (cirkusz, diszkó,...)

December 5.
Színház (Aladin) és Mikulás az osztályban
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December 20.
Karácsonyi műsor és vásár
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Visszatekintés
Nagyjaink nyomában
A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya
immár nyolcadik éve indítja útjára a „Tárjuk fel és
őrizzük meg értékeinket” elnevezésű programot.
Minden év szeptemberében egy busznyi gyermek
indul útnak „Nagyjaink nyomában“. A program célja
a hagyatékok megőrzése, ápolása. Minden évben
iskolánk diákjai is csatlakoznak ehhez a programhoz. Az idén, 2018. szeptember 26-án, négy
kilencedikes diákunk és tanáruk csatlakozott a rendezvényhez, hogy az irodalom órákon tanult
ismereteiket bővítve még többet megtudhassanak járásunk jeles szülötteiről.
Gloria Victis-1956
A Csábi Alapiskola ebben a tanévben is, október 22-én
bekapcsolódott a Rákóczi Szövetség Gloria Victis-1956
elnevezésű rendezvénysorozatába. Öt diák és
kísérőtanáruk vett részt az 1956-os budapesti fáklyás
felvonulással egybekötött Kárpát-medencei ifjúsági
találkozón
Sajó Sándor szavalóverseny
Mintegy ötven szavaló vett részt a Kárpátmedence számos szegletéből a november 9-én
megtartott Magyarnak lenni – magyar költők
hazafias verseinek seregszemléjén. A Palóc
Társaság által szervezett rendezvény a Sajó
Sándor– emlékév egyik legjelentősebb
eseménye volt. A versszemlének helyt adó ipolysági Szondy György Gimnáziumban elhangzott,
hogy Sajó Sándor születésének 150. évfordulóját ünnepeljük az idén, ugyanakkor halálának 85.
évfordulójára is emlékezünk. „Verset mondani nagyon nehéz, mégis évről-évre szép számmal
vannak fiatalok, akik vállalják a megmérettetést.
Iskolánkat két tehetséges diákunk képviselte Csécs Dániel és Balga Erik személyében. Szép
eredménnyel térhettünk haza, Csécs Dániel különdíjban részesült a megmérettetésen.
ZSz
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Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és
én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van
az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni.

Adventi készülődés
December elején Szilvia tanító néni egy javaslattal állt elő. Készítsünk közösen
adventi kalendáriumot. Jó ötletnek tartottuk. Közösen kitaláltuk, hogyan készítjük majd
el, hogyan fog kinézni. Mindenki hozzájárult egy kis aprósággal. A gyerekek hoztak
édességet, apró ajándékokat, mi ketten pedig feladatokat ötlöttünk ki, amiket az adventi
időszak alatt teljesítettünk. Minden hétre jutott egy feladat. Ilyen volt például a
szeretetháló. Kört alkottunk, gombolyagból kialakítottuk a mi szeretethálónkat. Dani
indította a gombolyagot, Eriknek dobta, és elmondta neki, hogy mit kedvel benne. Majd
Erik folytatta, ő is választott egy valakit, majd folytatódott mindaddig, amig mindenki
sorra nem került akár többször is. Jól estek a kedves szavak. Ez volt a mi szeretethálónk.
A feladataink között szerepelt az is, hogy megköszönjük a szakács nénik munkáját.
Valamint az is, hogy mindannyian egy közösen kiválasztott színbe öltöztünk fel másnap.
Téli ajtódíszt is készítettünk. Mi így készültünk a szeretet ünnepére.
Rafi és Marcsi

Az adventi kalendárium előtt is pózoltunk…
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Mindenki várja a gombolyagot,
a kedves szót…

Szeretetgombolyag
indulásra készen…

Ho-ho-ho-hó...Csábom is járt a Mikulás...
Az ajándékosztó, jóságos Mikulás az idén is
meglátogatta a csábi gyerekeket. December 5-én
az alapiskolában járt. Elsőként az óvodásokat lepte
meg csomagjaival, majd az iskolások örömére
osztályról osztályra járva megajándékozta őket is.
Nem csupán az ajándékozásról szólt ez a nap
nálunk. Lelki örömökben, kulturális élményekben
is gazdagodhattak a gyerekek, hisz színvonalas
színházi

előadásával

ellátogatott

hozzánk

a

Clipperton társulat. Aladin mesés világába csöppenhettünk a nap első felében. Ezt követte az
elsősök avatása, akik ünnepélyes keretek között fogadalmat tettek, hogy méltó, igyekvő diákjai
lesznek iskolánknak. Játékos ügyességi próbát is tettek, bebizonyítva ezzel talpraesettségüket és
rátermettségüket. Mindezek után tért be hozzájuk
is a Mikulás. A gyerekek kedveskedtek az elfáradt
vándornak, voltak akik rövidke dallal, mások
verssel köszöntötték őt.

Ez a szerdai nap

élményekben bővelkedett.
December 9-én, advent második vasárnapján
"Fergeteges Mikulásváró ünnepség"-re került sor
falunkban. A rossz idő ellenére is megtelt
iskolánk étterme kicsikkel és nagyokkal egyaránt.
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Neves magyarországi színészek ismert karácsonyi dalokkal szórakoztatták a gyerekeket,
ráhangolva őket a nagyszakállú, kedves Mikulás érkezésére. A Hókirálynővel, a Hókirállyal és
Mióval, a manóval együtt táncoltak, énekeltek a gyerekek. A közel két órás szórakoztató előadás
végére megérkezett a nagyszakálú Télapó, aki minden jelenlévő gyermeket kedves szavakkal
köszöntött, majd megajándékozott.
A fergeteges zenés Mikulásváró ünnepség és az azt megelőző kézműves-foglalkozás nagy sikernek
örvendett. A karácsonyi dalok által ráhangolódhattunk a szeretet ünnepére is.

Szép karácsonyi műsorunk képekbe foglalva
Sokat készültünk erre a napra. Szívvel - lélekkel, minden tudásunkat beleadva
gyakoroltunk. December 20-án szüleink, nagyszüleink, kedves ismerőseink részére
előadtuk karácsonyi műsorunkat iskolánk színpadán. Izgultunk, de imádtuk minden
percét. Köszönjük a dícsérő szavakat.

8

9

Riport:
A report angol szó. A latin reporto, reportare igéből eredeztethető. Jelentése =
visszahoz, visszaad.
•

•

A riport megpróbálja az eredeti eseményt valósághűen visszaadni.

• A riport komplex műfaj. Szinte minden műfaj elemeit felhasználja a hírtől, az interjún
át, egészen az esszéig.
• Alapja az élmény. A tudósító szemlélője, a riporter aktív részese az eseményeknek. A
riportot a személyesség különbözteti meg a többi műfajtól. A riporter benne van az
eseményekben.

Mi igenis kíváncsiak vagyunk…
Balga Erik: Édesanya, kérlek, mesélj…
Megkérdeztem édesanyámat, hogy meséljen a régi gyerekkoráról. Megelevenedtek gondolataiban
az emlékek és szüntelen csak mesélt és mesélt.
Elmesélte, hogy szép gyerekkora volt, mert akkoriban még sok gyerek (összesen 6) játszott az
utcában, amiben hosszú sor orgonabokor húzódott, ami tavasszal nyílt és ezáltal az övék volt a
legillatosabb utca a faluban. A bokor nem csak illatos volt, hanem remek rejtekhely a bújócskához.
Míg a fiúk labdával játszottak szívesen, addig a lányok vették a kiskosaraikat és kimentek a
legközelebbi rétre virágot, gombát, sóskát szedni. A megtöltött kosárkát örömmel vitték haza, és
büszkén mutatták meg édesanyjuknak, hogy mit gyűjtöttek. A közös játék szinte mindennapos
volt, egészen sötétedésig tartott. Persze volt házimunka is, amit játszás előtt el kellett végezniük.
Én nagyon szeretem, amikor édesanyám mesél, mert olyankor én is beleélem magam a történetébe.
Számtalan sok emléke közül nekem ez tetszett meg igazán.

Drdanko Rebeka: Riportot készítettem anyukámmal…
Megkérdeztem anyukámat, hogy milyen is volt régen a karácsony. Ő így felelt: Reggel, mikor
felkeltünk, szaladtunk segíteni a szüleinknek. Apukámmal elmentünk karácsonyfáért, majd
feldíszítettük azt. Anyukámmal mentünk a konyhába sütni-főzni. Eközben apukám egy kosárba
szénát, szalmát, tojást, meg patkót rakott. Én addig anyukámnak segítettem, sok finom
aprósüteményt készítettünk. Csináltunk krumplisalátát, halászlevet, kirántott halat. Vacsoránál
apukám szétvágott egy almát annyi felé, ahányan ültünk egy asztalnál. Vacsora után ajándékokat
bontottunk, játszottunk és beszélgettünk…
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Gyermekkorom emlékei
Kovács Pisti nagymamájával beszélgetett
Interjú alanyom az én nagymamám volt, akit kifaggattam a
gyermekkoráról. Hosszas gondolkodás után elkezdett mesélni.
Elmondása szerint nagyon szép gyermekkora volt. Reggel kiment
a libákkal a legelőre. Egész nap őrizte az állatokat, közben
játszott

a

saját

készítésű

babájával.

Elmesélte,

hogy

sokgyermekes, összetartó család voltak. Szófogadó lány volt.
Faggattam őt a régi szokásokról. Elmesélte, hogy karácsonykor,
amikor már beesteledett, mentek az ablakok alá énekelni. Kaptak
diót és szaloncukrot. Elmondta, hogy iskolába a falujukba járt, ott
volt helyben. Megkérdeztem, hol ismerkedett meg nagyapával. Azt válaszolta, hogy vasárnapokon
a lányokkal sétálni jártak a szomszéd faluba és ott ismerkedtek meg. Végezetül kíváncsi voltam
arra, mivel töltötte szabadidejét. Elmesélte, hogy szeretett hímezni, kötni és tányérra festeni.
Tudott volna még mesélni, szinte regényt lehetne írni az életéről, de majd máskor. Így
illedelmesen megköszöntem neki az izgalmas interjút.

Régi gyermekkor, régi karácsony
Csécs Dani a nagymamáját kérdezte
Ellátogattam nagymamámhoz, aki elmesélte, hogy milyen volt régen. Elmesélte, amikor
iskolába jártak, nem volt telefon, sem számítógép és még a játékbabát is maguknak
csinálták. Iskola után libát őriztek, majd mentek haza segíteni a szülőknek. Sok időt
töltöttek a szabadban. Patak mellett játszottak, szedték a rákokat. Téli estéket
tollfosztással töltötték, sokat beszélgettek és énekeltek. Karácsonykor a fa becsomagolt
dióval volt díszítve, nem volt szaloncukor. Az ajándékok számukra nagyon értékesek
voltak, pl. alma, csoki. Végül azt mondta nagymamám, hogy nagyon boldog
gyerekkoruk volt, és azóta sokat fejlődött a technika.
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Újévi szokások a világ minden tájáról
Mire vigyázzunk, mit tartsunk szem előtt, hogy az új
esztendő sikert, szerencsét és boldogságot hozzon? Mit
együnk és mit ne újév napján? Hazánkban szinte már
mindenki ismeri ezeket a szokásokat, de mi jellemző
határainkon túl? Milyen babonák, természeti jelenségek
befolyásolhatják az újesztendőt?
Sok országban nem december 31-én ünneplik a szilvesztert. Az újév ünneplése leginkább
a keresztény kultúrákban szokás, más vallások esetén a Hold állása alapján ünneplik az
újév elérkezését. Eltérő napokon ünneplik az újévet többek között Vietnámban, Kínában,
Thaiföldön, Szaúd-Arábiában és Egyiptomban is.
Lássuk, milyen szokások, babonák befolyásolják a szerencsét más országokban!
Kutakodtunk egy kicsit, és most megosztjuk veletek 8 ország újévi furcsaságait.
Írország
Szilveszterkor itt abból jósolják meg az ország jövőjét, hogy aznap milyen irányból fúj a
szél. Ha újév előtt nyugati szél fúj, akkor gazdagság és jólét következik, ha keleti, akkor
nőni fog a brit befolyás a sziget politikai életére.
Finnország
Finnországban újév napján olvadt ónt öntenek hideg vízbe, az ón ilyen módon kialakult
alakja megjósolja a jövő eseményeit. Az egyedülállók persze a szív vagy gyűrű alakú
eredménynek örülnek a legjobban…
Oroszország
A nők és a férfiak színes alsóneműt húznak fel
szilveszterkor. A hagyomány szerint ez szerencsét hoz a
következő évre.
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Anglia
Az óra első ütésére a házigazdának ki kell nyitnia a hátsó ajtót,
hogy kiengedje az óévet, majd a 12. ütésre pedig beengedni az
újat. Az angolok szerint balszerencsét hoz, hogyha a következő
évi naptárt idő előtt kiakasztják, legfőképpen ha a jövő évi
határidőnaplóba írnak.
Spanyolország
A spanyol újévi szokások szerint éjfélkor minden egyes harangozásnál bekapnak 1-1
szőlőszemet, hogy szerencsét hozzanak az újévre. Ha elszámolják magukat, balszerencse
vár rájuk.
Dél-Afrika
Bevált szokás náluk is – az olaszokhoz hasonlóan – a lomtalanítás. Itt azonban olyan
komolyan veszik az újévi hagyományokat, hogy gyakran nagyobb bútoroktól, vagy
elektronikai cikkektől is megszabadulnak az ablakokon keresztül, akár a hűtőszekrénytől
is, éppen ezért nem ritka a sérülés sem.
Japán
Japánban újévkor gereblye segítségével húzzák be a szerencsét a házba és a
hagyományok szerint pontosan 108-at kongatnak a harangokkal. A japánok ugyanis úgy
tartják, hogy 6 bűn van, és minden egyes bűnnek 18 árnyalat. Fő bűnnek számít a
mohóság, a butaság, a harag, a könnyelműség, a határozatlanság és az irigység.
Kína
Ajánlott imádkozni az ősökért, vadászni és halászni. De nem
ajánlatos

boldogságért

imádkozni,

házasságot

kötni,

kerülendők a ház körüli javítások és építkezés elkezdése. Aki
újév napján söpör, az kisöpri a házból a szerencséjét.
A
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világháló

nyomán

(6-7.B)

Márai Sándor Füves könyve ihletett írásra minket, kilencedikeseket.

A mi füves könyvünk
Tanácsok tőlünk, nektek. Kilencedikesként benneteket, itt maradó diákokat a
következő hasznos tanácsokkal látnánk el…
Ebéd
Tiszteld az ebédet, mert érte a szakácsok sok órát álltak a konyhában. Ahhoz, hogy mi
meleg és finom ebédet kapjunk tanulás után, bevásárolták az élelmiszereket és sok
szorgalmas munkával elkészítették nekünk az ebédet. Kiértékelték, hogy mit szeretünk és
mit kevésbé, mit főzzenek gyakrabban és hol javíthatnak rajta. Az ebéd egy fontos
étkezés, mivel feltöltődünk energiával. És így folytatni tudjuk napi teendőnket. Ezért, ha
éppen nem is a kedvenc ételed van a tányérodon, legalább kóstold meg és egyél belőle, és
ne játszál vele vagy ne kend szét. Így tudod kimutatni, hogy értékeled a munkát, amivel
elkészült. Máshol éheznek az emberek.
Összetartás
Tartsatok össze! Működjetek osztályként nem
mint néhány gyerek, akik valahogy együtt
ülnek a szobában. Ha valaki valamit nem ért,
segíts neki, így, ha neked lesz egyszer egy
problémád, biztos visszajár a segítség. Ne
harcoljatok egymás ellen, hanem együtt. Egy
játékos nem tudja megnyerni a meccset, de egy csapatnak, egy osztálynak sikerülni fog!
Figyelmesség
Légy figyelmes, az órákon, ha kint vagy, vagy amikor csak egyszerűen a napi
tevékenységet végzed el. Ha a tanár magyaráz, akkor nem azért, hogy idegesítsen, hanem
neked akarja könnyíteni a tanulást és a következő iskolára szükséges tudást. Figyelj, így
otthon nem kell annyit tanulnod, mivel már az iskolában hallottad az egész tananyagot,
már csak át kell ismételned. Ha figyelmetlenül mész át az úton, neked lehet baleseted, te
sérülhetsz vagy halhatsz meg, neked következnek ebből problémáid. Ha nem figyelsz a
többi emberre, ki fognak taszítani, nem fogja érdekelni őket, ha problémáid vannak,
mivel te se figyeltél rájuk, amikor szükségük volt rád. Ha figyelmes vagy, elsősorban
magadnak könnyíted meg az életedet.
Rafaela
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A kamaszkorról
Mindenki életében eljön a kamaszkor. Az emberek ilyenkor érzékenyebbek és
ingerültebbek. Gyakran megtörténik, hogy egy gyerek kamaszkorban van, és mivel
érzékenyebb, hamarabb lesz szomorú vagy dühös. Gyakran érezheti úgy, hogy senki
nem érti meg őt. Egy kamasznak nagy szüksége van a szüleire és a barátaira. Ebben az
időszakban keresi önmagát leginkább az ember, és ezért kellenek olyan emberek akik
támogatják és segítik őt.

A ,,legeslegjobb barát”
A gyerekek gyakran ,,jelölnek” ki embereket a legjobb barátjukká. Ez nem helyes. Az
ember nem úgy szerez barátokat, hogy odamegy valakihez és kijelenti:,,Te leszel a
legjobb barátom”. Szerintem a barátság egy fokozatosan épülő dolog. Először meg kell
ismerni a másikat és aztán barátokká válnak. Nincs szükség arra, hogy kijelentsük ki lesz
a legjobb barátunk. A barátságot az ember érzi. Érzi, hogy a kötelék erősebb lesz
közöttük és ezt mások is észreveszik.

A bizalomról
A

bizalom

nagyon

fontos

dolog.

Bármilyen

kapcsolatról legyen szó, mindig kell bíznunk
egymásban.

Nem

osztogatjuk

csak

úgy

a

bizalmunkat másoknak. A bizalmat el kell nyerni,
,,harcolni” kell érte. Ha nincs bizalom a kapcsolatok
nem érnek semmit. Minden embernek szüksége van
valakire, akiben bízhat és ugyanúgy valakire, aki
bízik benne.
Marcsi
A tanulásról

A tanulás fárasztó dolog, de a tanulás által válunk műveltebbé. Addig jó, ameddig
tanulsz. Ha dolgozni fogsz, rájössz, hogy tanulni jobb volt. Azt tanácsolom, tanuljatok!
Szebi

15

Amikor szárnyal a fantázia
A fantázia szárnyal, megszűnik a különbség a valóság és a képzelet között.
A pórul járt bogár
Élt egyszer egy kis rovar, Gedeon. Majd megveszett egy fazék
paprikáskrumpliért.
Mindenféle formában szerette a krumplit, ami egy-kettő
elfogyott. Ezután erősen éhezett. Pénze viszont nem volt, hogy
a boltban vegyen valamit. Törte a fejét erősen. „Hogyha
krumplit termelnék, megoldódna minden gondom!” Ásott egy
gödröt a barackfa tövében, ahol majd áttelelteti. Tavasszal öntözgette, ápolta.
Betakarításkor lett is volna jócskán, csakhogy Gedeon elfeleljtette, hogy hol a verem. Arra
gondolt, hogy a körtefa tövében. Útközben a barackfa mellett ment el és beleesett a
verembe. Édesapja találta meg este. Fájt az egész teste. Mi ebből a tanulság? Aki másnak
vermet ás, maga esik bele.

Kovács Pisti meséje
A ház, amit szeretnék
Ha felnövök, egy egyszerű házat gondoltam magamnak. A ház,
amit megálmodtam magamnak, emeletes. A ház körül szép
fakerítés húzódik. A hátsó kertben medence is található, mellette
grillező is van. Az előkertben lesz egy terebélyes szökőkút, amit
egy hal tisztít. Persze nem maradhatnak el a növények sem. A ház
földszintjén található a konyha, szép világos étkező, nappali
házimozival felszerelve és persze egy fürdőszoba. A lépcsőn
felfelé haladva jutunk el az emeletre, ott pedig tágas szobák helyezkednek el. Itt található
a hálószoba, egy fürdőszoba, gyerekszoba és egy nagyobb szórakozóhelység. A szobákat
széles folyosó köti össze. A hálószobából nyílik az erkély, ahonnan este kiülve fürkészem
majd a csillagokat. Én így képzelem el a házamat.
Balga Erik
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Könyvajánló
Öt értékes könyv, öt izgalmas történet…

Vannak a világon olyan dolgok,

amiket nem hagyhatunk ki, hiszen

kevesebbek lennénk

nélkülük. Ilyenek például a

könyvek, amelyek nemcsak

arra képesek, hogy képzeletben

teljesen más helyre repítsenek,
szolgálnak. Olvasni szerető

de tanítással és rengetek útrevalóval
diákjaink saját kis olvasmányélményeikkel

ismertetnek meg bennünket, kedvet csinálva másoknak az olvasáshoz.

György Marcsi ajánlja…
Joanne Rowling: Herry Potter
Herry Potter történetét nagyon sokan ismerik. Én mégis úgy gondolom, hogy nagyon
sokan inkább nézik meg a filmet, ahelyett, hogy elolvasnák a könyvet. Pedig a két dolog
között nagyon sok különbség van. Ezért szeretném most a figyelmetekbe ajánlani a
könyveket, amelyek J. K. Rowling tollából származnak. A történet egy kisfiúról,
nevezetesen Herry Potterről szól, aki tizenegy éves korában egy furcsa levelet kap,
amiből megtudja, hogy ő bizony varázsló és felvételt nyert a Rokfort Boszorkány és
Varázslóképzőszakiskolába. Ezek után hét könyvön keresztül követhetjük végig Herry
kalandjait. Tudom, soknak hangzik hét könyvet elolvasni, de higgyétek el nekem, nem
fogjátok megbánni.
Nagyon ajánlom nektek, hiszen érdekes és izgalmakkal teli olvasmány. Remélem
felkeltettem az érdeklődéseteket a könyvek iránt is, és nem csak a filmet fogjátok
megnézni. Higgyétek el nekem, olvasni sokkal nagyobb élmény.

Berger - Schäpers Theresa Elke ajánlja…
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Az Egri csillagok című regényt németül és magyarul is elolvastam. Apukám ajánlotta,
hogy olvassam el. Nekem tetszett a történet. Ez egy történelmi regény, Eger 1552-es török
ostromát mutatja be, valamint Vicuska és Gergely életét, szerelmét. Aki szereti a
történelmi regényeket, annak szívből ajánlom.
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Balga Erik ajánlja…
L. Frank Baum : Oz, a nagy varázsló
Én már elolvastam az Oz, a nagy varázsló című könyvet.
Sok benne a kaland, az izgalom. Én nagyon jól
szórakoztam, amikor olvastam. Nekem a legjobban a
Smaragdvárosba vezető úton átélt kaland tetszett. A
történet főszereplője Dorka, aki a forgószél által elkerül
egy mesebeli tájra. Dorka útja során találkozik a gyáva
oroszlánnal, a bádog favágóval, a madárijesztővel,
akikkel különböző kalandokat él át. Azért ajánlom elolvasásra, mert nagyon szép a
történet levezetése. Remélem, nektek is tetszeni fog.
Berger - Schäpers Rafaela Zita ajánlja…
Kersin Gier : Időtlen szerelem
Én az Időtlen szerelem című trilógiát ajánlom elolvasásra. Eredetileg német nyelven írta
Kersin Gier az inkább lányoknak való könyvet. Nekem nagyon tetszik a történet és az író
stílusa. Már másodszorra olvasom a könyvet, de most már magyar nyelven. A történet a
16 éves Gwendolynról szól, aki a családjával és a rejtélyes rokonával nő fel. Állítólag az
unokatestvére, Charlotte a 17. szülinapja betöltése napján képes lesz a múltba utazni.
Sokszor elviszik őt is egy titkos helyre, ahol előkészítik a későbbi titkos küldetésére, de
többet nem árulnak el Gwendolynnak, vagyis addig nem, míg egyszer csak akarata
ellenére a múltban nem találja magát. Ettől kezdve az egész élete egy nagy káosz lesz. A
főszereplőnek mindenféle előkészület nélkül kell megbirkóznia a múlt nehézségeivel és a
jelen veszélyeivel. Elsősorban lányoknak ajánlom ezt az izgalmakkal teli regényt.

Striho Petike ajánlja…
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
A regény az első világháború előtti Budapesten játszódik. A könyv a korabeli fiatal fiúk
életét mutatja be, amelyben sok a cselszövés és hősies megnyilvánulás. Apukámtól
kaptam a könyvet, még a nyári szünetben elolvastam. Nagyon tetszett a történet, kicsit
szomorú, de ajánlom elolvasásra, mert nagyon jó volt.
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Mi, 4. osztályosok, így vártuk a Mikulást…
Rianka: Ezt a napot minden évben nagyon várom. Mikor eljön az
este, izgatott vagyok, mert tudom, hogy jön a Mikulás. Anyu
szokott szólni, hogy legyünk csendben, mert ő bizony hallott
valamit. Mondja, hogy nézzünk ki az ajtón. Amikor kinézünk, látjuk, hogy ott vannak a
csomagok. Behozzuk őket és elkezdjük bontogatni.
Kevin: Mikulás december 6-án van. Mindig izgatottan várom. Előző este kipucolom a
csizmámat. Utána az ablakba teszem. Reménykedem, hogy éjszaka megtelik édességgel,
ajándékkal. Reggel, amikor az ablakhoz megyek, úgy érzem, hogy ebben az évben is jó
gyerek voltam.
Dominik: Mi otthon a Mikulást, Szent Miklóst, csendben várjuk. Amikor halljuk a jólelkű
Mikulás csengőjét, elkezdünk énekelni. Utána bejön a Mikulás, valami szépet mondunk
neki. Mindig az enyém a legnagyobb ajándék. Szépen megköszönjük neki, és integetve
kimegy a házból.
Gondolatok a télről…
Lehet, hogy nem mindig szeretjük a telet, de az biztos, hogy sokszor csodáljuk. Télen
havas a táj és hófehér. Mikor reggel megyek az iskolába, a talpam alatt ropog a hó és
látom a lábnyomaimat. A tavak ilyenkor be vannak fagyva. Néha hallani a madarak
csiripelését. Sokszor befedi a hó a fákat is. A gyerekek kint szánkóznak és örülnek a
hónak, amikor havazik. A tél még szép azért is, hogy ilyenkor jön a Mikulás és a
karácsony.
Menyhért Kevin, 4.B
Nagyon szeretem a telet. Ilyenkor szép a táj. A fák zúzmarásak és havasak. Az ablakot
jégvirág díszíti. Szeretek szánkózni és hógolyózni. Minden télen építek hóembert. A telet
azért is szeretem, mert ilyenkor van karácsony. A karácsonyfát anyuval közösen szoktuk
feldíszíteni. Karácsonykor sok ajándékot kapok, aminek nagyon örülök. A karácsony
számomra a legszebb ünnep. Télen szeretek az ablakon kifele nézni, mert tetszik, ahogy
hull a hó.
Celeng Rianka, 4.B
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Télen a gyerekek szánkóznak, hógolyóznak, hóembert építenek. A téli hónapok:
december, január, február. Szenteste, december 24-én megszületik a kis Jézus. Ezen a
napon van az ajándékozás ünnepe, amikor együtt van a család.
Hegedűs Dominik, 4.B

Karácsony számomra az év legszebb ünnepe. Ilyenkor ünnepeljük a kis Jézus születését.
Az iskolában is készültünk az ünnepre egy szép karácsonyi műsorral. Otthon is nagy volt
a készülődés. Anyuka sütött, főzött. A takarításban mi is segítettünk a testvéremmel.
Közösen feldíszítettük a karácsonyfát. Szenteste apuka elkészítette az ünnepi vacsorát.
Vacsora után kibontottuk az ajándékokat.
Húšťava Alexandra, 3.B

Én karácsonykor nagyon izgatott voltam. Sok mindent kaptam: órát, pulóvert, sálat,
színes ceruzákat, termoszt, babaházat. Este az ünnepi vacsora káposztaleves és hal volt.
Anyukámmal finom sütiket készítettünk az ünnepekre. Sütöttünk mézeskalácsot,
gesztenyés tekercset és diós kalácsot. Nagyapámék is meglátogattak Rimaszombatból.
Kaptam tőlük egy meleg pulcsit és egy nadrágot. Már alig várom a következő karácsonyt.
Molnár Viktória, 3.B

Húšťava Alexandra 3.B

Molnár Viktória 3.B
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Ügyes kezek
Nyalókák fonalból - Molnár Berni műhelyéből
Szükséges alapanyagok, eszközök:
piros, krémszínű és fehér fonal,
olló, ragasztóstift, fogpiszkálók,
fehér akrilfesték, tű, cérna
•
A háromféle fonalból
készítsünk egyszerű hármas
fonást, kb.50 cm hosszúságban.
•
Ha elkészült a fonatunk,
kössük el a végét, majd
az egyik oldalát végig
ragasztózzuk be.
Tekerjük fel csigaformában a
fonalát úgy, hogy
mindig a ragasztós rész kerüljön
belülre.
•

Ha a fonatot végig feltekertük, a végéről vágjuk
le a csomót, a fonalvégeket pedig a ragasztó
segitségével simítsuk a fonalcsigára.

•

A fogpiszkálók egyik hegyes végét vágjuk le, a
fapálcikát pedig fessük fehérre. Száradás után
a hegyes végét ragasztózzuk be, és szúrjuk a
fonalcsigába. Végül fűzzünk egy tűbe cérnát,
szúrjuk át a nyalókán, és így akasszuk fel.
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Munkáinkból
Schäpers Isabel 1.B

Celeng Rianka 4.B

Menyhért Kevin 4.B

Húšťava Alexandra 3.B

Húšťava Alexandra 3.B
Húšťava Alexandra 3.B

Celeng Rianka 4.B

Schäpers Isabel 1.B

Húšťava Alexandra 3.B

Molnár Viktória 3.B
Bodzsár Stephanie 2.B
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Hegedűs Dominik 4.B

Oravec Mathias 1.B

Dola Zsombor 1.B

Celeng Rianka 4.B

Menyhért Kevin 4.B

György Terézia 2.B

Celeng Rianka 4.B

Molnár Viktória 3.B

Húšťava Dániel 1.B

Molnár Viktória 3.B
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Húšťava Alexandra 3.B

Darányi Kristopher 2.B
Celeng Rianka 4.B

Zaťko Viktor 1.B
Schäpers Isabel 1.B

Dola Zsombor 1.B

Dola Ákos 2.B

Húšťava Dániel 1.B
Bodzsár Stephanie 2.B
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Erdő makett - 5-9.B munkája
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Számítógépes alkotások:

Striho Péter 5.B

Celeng Patrik 6.B

Balga Erik 6.B

Balga Attila 6.B

György Viktória 5.B
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Berger - Schäpers Theresa Elke 6.B

Molnár Berni 8.B
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Hu- mor- zsák
Két taxis beszélget:
- A te kocsidban van riasztó?
- Csak ha benne ül az anyósom.

- Na, hogy megy a lányodnak az autóvezetés?
- Mint a villám!
- Olyan gyorsan?
- Á! Hol egy fába, hol egy oszlopba csapódik.

Vlagyimir, a hajótörött, már legalább 15 éve él egyedül egy lakatlan
szigeten. Egyik reggel azt veszi észre, hogy közeledik egy hajó a sziget
felé. Gyorsan meggyújtja a jelzőtüzet, integet, kiabál, ennek
köszönhetően észre is veszik. A hajó lehorgonyozik, és egy csónak, benne
néhány matrózzal elindul a partra. A parton az első tiszt átad
Vlagyimirnek egy újságot, és ezt mondja neki:
- A kapitány úr azt javasolja, hogy olvassa el, mik történnek manapság a
világban, aztán döntse el, hogy megmentsük-e?

- Pistike, mondj egy ritka európai
állatfajtát.
- Tigris.
- De Pistike, a tigrisek Ázsiában élnek.
- Éppen ezért olyan ritka Európában.

Három öreg golfozik. Az egyik
elüti a labdát, ami messzire
repül.
- Ti láttátok, merre repült? kérdi az ütő.
- Én nem, nekem nagyon rossz
már a szemem. - mondja az
első.
- Én láttam! - mondja a másik.
- Akkor mutasd meg!
- Nem tudom, már elfelejtettem!

Két tehén beszélget:
- Hallottál arról az új betegségről,
amitől a tehenek megőrülnek?
Kergemarha kór vagy mi.
- Igen. Még szerencse, hogy mi
pingvinek vagyunk.

Becsönget a postás a házba. Kijön egy nő,
átveszi a levelet, majd csodálkozva látja, hogy
a postás odaugrik egy kis csigához, ami a lába
mellett mászik, rátapos és ezt kiabálja:
- Na, most megkaptad te undorító,
csúszómászó korcs!
- Ezt meg miért csinálta? - kérdi a nő.
- Ez a kis rohadék követett egész nap!

Két skót találkozik. Az egyik
megkérdezi:
- Ismered az egyik rólunk szóló
jó viccet?
- Nem én. Meséld el.
- Ha adsz egy pennyt,
elmondom.
A másik skót egy pillanatra
meglepődik, majd felnevet:
- Hahaha! Valóban jó vicc!

/összeállította: Balga Sz. 9.B/
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Budapest, vélemény, remény, hóember, gyakori, kutya, macska, hörcsög,
farkas, esik, fütyül, medve, ing, fal, nyerj, ülök, hajó, Dóra, kép, föld.
/Striho P. 5.B, Molnár B. 8.B/

Számítsd ki!
3
:

*
*

=
3
18
-

+
+

=
+

=
19
=

=
:
3
=

:
=

=

*

47
-

108
:

=
=

=
3
=

*
+

:
=
15

=
6

=

12
*

=
=
12

=
:

/Balga Szebasztián 9.B /
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Színezd ki az eredmények alapján!

29 - fekete

17 - rózsaszín 

11 - sárga 
26 - kék 
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9 - piros 
/György Viktória 5.B /

Kösd össze a számokat és színezd ki!

A szerkesztőség tagjai: Mgr. Zatyko Szilvia, Mgr.Jámbor Mária, Mgr. György Júlia,
Mgr. Korcsok László és a magyar tagozat diákjai
34

