2019/2020

ESEMÉNYNAPTÁR
Szeptember 20.- Célirányos
menetgyakorlat

Október 4.- Állatok
világnapja

Október 8.- Rendőrök
munkája a kutyákkal

Október 29.- Idősek
hónapja [műsor]
December 6. - Színház
[Hamüpipőke] + Mikulás a
suliban

December 18. - Karácsonyi
műsor és vásár

Január 12. – 17. – Sítúra

Január 19. – A magyar kultúra
napja
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ALSÓSOK OLDALA
AMIKOR SZÜLŐ LESZEK …
Ha én egyszer anyuka leszek, a gyerekeimmel egy kicsit szigorú leszek, de nem
annyira, hogy megverem őket. Megveszek nekik mindent, amire szükségük van, de nem
fogom őket elkényeztetni. Mindig fogok velük játszani. Sokat fogunk kirándulni, segítek
nekik mindenben. Arra tanítom majd őket, hogy illedelmesek, segítőkészek, jók és kedvesek
legyenek.

/Húšťava Alexandra, 4.B /

Sok gyerekes anyuka szeretnék lenni, kertes házban élni. Szeretnék anyukámra
hasonlítani. A gyerekeimet nagyon fogom szeretni, megtanítom majd őket főzni, de csak ha
már nagyobbak lesznek. Tarthatnak majd háziállatokat - nekem is van egy kiskutyám - persze
csak ha gondoskodnak róluk. Ha nem fogadnak szót mérges leszek.
/György Terézia, 3.B /

Ha egyszer apuka leszek, nagyon fogom a gyerekeimet szeretni, remélem ők is engem.
Ha fiúk lesznek, megtanítom őket focizni. Szombatonként játszom velük, vagy majd
kirándulunk. Mindenben segítek majd, a tanulásban is. Nem vitatkoznék velük, de nem
engedném meg, hogy veszekedjenek, verekedjenek. Arra nevelném őket, hogy jók legyenek.
/Dola Ákos, 3.B /

Ha egyszer anyuka leszek, szeretnék mindent megadni a gyerekeimnek. Szeretnék
mindent megtenni értük. Elmegyek velük bárhová, ha sírnak megvigasztalom őket. Minden
este mesét olvasok majd, elkísérem őket az iskolába, segítek a házi feladatban. Ha
rosszalkodnak, akkor dühös leszek.
/Bodžár Stephanie, 3.B /
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Ha egyszer anyuka leszek, gondoskodom majd a gyerekeimről. Szép ruhába
öltöztetem őket, sokat játszom majd velük, mindig mosolygok. Soha nem verem meg őket.
Sokat leszek velük, nem fogom őket elkényeztetni. Nem leszek szigorú. Soha nem hagyom
őket magukra, rám mindig számíthatnak. Jó anyuka szeretnék lenni, megértő és kedves.
/Molnár Viktória, 4.B/

Őrizzétek meg ezt a lapszámot, s húsz év múlva kérjétek számon magatoktól vajon
sikerült-e jó szülővé válnotok. Legszebb jutalmatok az lesz, ha egészséges, okos és vidám
gyerekek vesznek majd körül benneteket. Ehhez sok sikert kívánok!
/J.M./
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ALSÓSOK OLDALA
MINDEN KEZDET NEHÉZ

- ELSŐS VAGYOK !

Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolakezdés. Az, hogy milyen
lesz a gyermek és az iskola viszonya, nagyban függ attól, milyen sikerek, kudarcok érik az
első osztályban.

MIT VÁR A LEENDŐ ISKOLÁS A SZÜLEITŐL?

Feltétlen

szeretetet

minden

problémája

ellenére.
Megerősítést abban, hogy minden rendben lesz
vele. Biztonságot, hogy segítünk neki, ha
gondjai támadnak.
Bizalmat, hogy képesek vagyunk őt elengedni,
és bízni benne, hogy jól fogja venni az
akadályokat.
Ráfordított időt, hogy kifejezze érzelmeit,
megossza a nap eseményeit, érdekességeit.

MIT VÁR A GYERMEK AZ ISKOLÁTÓL ?

Biztonságot, szeretetet, érdekességet, ami felvillanyozza őt, ami érdekli és nem engedi
unatkozni.
Játékos tanulást, izgalmas feladatokat, új barátokat, türelmet, segítséget.
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MIRE GONDOLHATOTT EGY ELSŐS GYERMEK, AMIKOR BELÉPETT AZ ISKOLA
KAPUJÁN ? MEGKÉRDEZTÜK TŐLÜK.

Zaťko Olivér /1.B/
Úgy izgultam, de azért kíváncsi is voltam. Mit fogunk csinálni? Milyen lesz a tanító néni?
Lesznek-e barátaim? Fogunk-e sokat játszani? Ki segít majd, ha valamit nem tudok?
Azt mondták az oviban, hogy az iskolában minden más lesz.
Sokat fogunk tanulni és okos leszek, szerintem már most is okos vagyok. Az oviba nem
akarok visszamenni, ott egy kicsit már uncsi volt. Csak azt nem szeretem, hogy nem lehet
akármikor felállni és futkosni. A padban kell ülni, de ha pisilni kell, kienged a tanító néni.

Bodžár Stella /1.B/
Én szerettem az oviba járni, de az iskolában is nagyon jó.
Minden olyan izgalmas. Sokat tanulunk, így egyre okosabbak vagyunk. Tudom, hogy nekem
is ott kell ülni a padban, és nem lehet mindig felállni, de a szünetekben sokat játszom az új
barátaimmal. Nemsokára úgy fogok olvasni, írni és számolni, mint a másodikos, harmadikos
és negyedikes barátnőim.
Néha még mindig izgulok, nehogy fekete pontot vagy szomorú napocskát kapjak. Szomorú
lennék, és anyáék is szomorúak lennének.
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A kínai agyaghadsereg a losonci zsinagógábanKiállításon jártunk
2019.11.20- án a 8. A és 8. B osztályos tanulók részt vettünk a losonci zsinagógában
megtalálható kínai agyaghadsereg kiállításon.
Az agyaghadsereg az

első

kínai

császár, Csin Si Huang-ti sírhelyét „őrző”
agyagkatonák, lovak, kocsik és zenészek
elnevezése.
A hadsereget Csin Si Huang-tivel temették
el i. e. 210-209-ben. Az építmény és a
szobrok célja az volt, hogy biztosítsák a
császár uralmát a túlvilágon is.
A losonci zsinagógában 55 agyagkatona és
két, életnagyságot is meghaladó méretű ló
szobrának hitelesített másolatát állították
ki.
A figurák magassága 184–197 centiméter
között változik, attól függően, hogy milyen
szerepet töltöttek be a hadseregben. Az
agyagkatonák súlya egyenként 150-180
kilogramm, a lovaké meghaladja a 600
kilogrammot.
A tárlaton betekintést nyertünk az első kínai császár bámulatos mauzóleumába, melynek
építése i. e. 246-ban kezdődött, 700 000 munkás részvételével, valamint részleteket is
megtudtunk az uralkodó életéről, aki képes volt egyesíteni Kínát, lezárva ezzel az ország
történelmének egyik kaotikus fejezetét.
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A kiállítás részét képező filmen részletesen megismerkedhettünk az elkészítés folyamatával.
Szó esik arról is, hogy a figurák eredetileg színesek voltak, de a festékanyag megőrzése
rendkívül nehéz folyamatnak bizonyul. A több ezer évig a földben nyugvó szobrok a kiemelés
után gyorsan kiszáradnak, melynek eredményeként az eredeti festékszemcsék gyorsan
leperegnek róluk. A filmben az is elhangzik, hogy minden szobor más, egyedi. Ezt erősítette
meg az e célra készült alak- és arcfelismerő programmal történt vizsgálat is.
Az agyaghadsereget a világ nyolcadik csodájaként tartják számon. A több mint 8000
agyagharcosból álló leletegyüttesre 1974-ben bukkantak rá, és a 20. század tíz legnagyobb
régészeti felfedezése között tartják számon. 1987 óta az agyaghadsereg az UNESCO
világörökségének része.
Nagyon tetszett a kiállítás, élmény volt számomra. Megdöbbentő látvány volt látni azokat
a szobrokat. Remélem, még egyszer eljutok oda.
/Csécs Dániel, 8.B/

8

A téli horgászat
A téli időszakban sokan nem hagynak fel a horgászattal és akár a jég hátán is
megélnek, vagyis a léki horgászat különös hangulatú varázsának sem tudnak ellenállni.
Aki egyszer belekóstolt, keresni fogja a következő alkalmat is a léki horgászatra.
Speciális hangulata van. A léki pecának kevés az eszközigénye, pár rövid bot, egy lékfúró
vagy megfelelő fejsze és persze egy szerelékes láda, ami leginkább szükségeltetik. Mindez
egy ládában vagy akár nagyobb hátizsákban is elférhet. Azonban a legfontobb a léki
horgászathoz a megfelelő jégvastagság és minőség. Megvannak az erre kialakított szabályok,
amelyek figyelembevételével, biztonságban közlekedhetünk a jégen. Fontos, hogy folyó vagy
erősen áramló víz jegén tilos horgászni, ugyanis nem látjuk hol van esetleg elvékonyodva
a jég a nagyobb áramlat hatására.
Szívesen járok horgászni, ha van lehetőségem és időm. A környékünkön legközelebbi
tó Lukanényében található. A környékünkön pontyra, keszegre, süllőre és harcsára
horgászhatunk.

/Štriho Péter, 6.B/
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Mikulás ünnepség az iskolánkon
Decemberben ismét ellátogatott hozzánk nagy örömünkre a Mikulás. Míg várakoztunk
a megérkezésére, az iskola éttermében a GÖRÖMBŐ KOMPÁNIA szórakoztatott bennünket.
Együtt kerestük A MIKULÁS KESZTYŰJÉT, énekeltünk, játszottunk. Énekkel hívtuk a
várva-várt vendéget, mígnem megérkezett. Sok finomságot hozott ismét. Köszönjük, Mikulás!
iskolánk diákjai

Advent
Advent első vasárnapján megkezdődik a felkészülés a karácsonyra.
Az adventi időszak négy vasárnapból áll. Jelképe az adventi koszorú, amelyet
többnyire fenyőgallyakból készítenek, és a ráhelyezett négy gyertyából minden vasárnap
eggyel többet gyújtanak meg. A négy vasárnapi gyertya a világosságot jelképezi, amely Jézus
születése által szétárad a Földön, egyben a hitet, reményt, szeretetet és az örömöt fejezi ki. Az
adventi koszorúkat a templomokban áldják meg.
Karácsonykor ünnepeljük Isten fiának, Jézusnak a születése napját.
/Húšťava Alexandra, 4.B/

Az adventi időszak karácsony előtt négy héttel, kb. András napja körül kezdődik.
Az advent négy vasárnapból áll, az első vasárnapon gyújtjuk meg az adventi koszorú
első gyertyáját. A második vasárnap a bronzvasárnap, majd jön az ezüstvasárnap és az
aranyvasárnap. Ez a várakozás időszaka, ami december 24-ével ér véget. Ilyenkor az emberek
feldíszítik az otthonaikat, karácsonyfát állítanak, készülődnek a szentestére. Nálunk
a karácsonyi vacsora káposztaleves, hal és mákos guba.
A legfontosabb, hogy megszületett Jézus, amit karácsonykor ünneplünk meg. Én
nagyon szeretem a karácsonyt.
/Molnár Viki, 4.B/
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Karácsony
Karácsony ünnepén a keresztények Jézus Krisztus születésére emlékeznek.
Az ünnepet nem csak keresztények tartják: december 25. minden embernek az öröm és
békesség, a család és gyermekség, az otthon és szülőföld, a szeretet és a másikkal való törődés
ünnepe.
Az ünnepben a készülődés időszaka a legszebb. Azért, mert a várakozás csodájával
telnek meg a napjaink, és mert szeretteink kicsit közelebb kerülnek hozzánk azáltal, hogy
gyakrabban gondolunk rájuk, de azért is, mert ilyenkor összefog a család és együtt készülődik
az év legszebb élményére.

Karácsonyi készülődés
A karácsony a szeretet és Jézus Krisztus születésének ünnepe. Eljövetelét minden
évben várjuk, készülünk ajándékkal és ünnepi finomságokkal. Anyukám karácsony előtt
takarít, bevásárol, süt és főz. Felállítjuk és feldíszítjük a karácsonyfát. A fa alá kerülnek az
ajándékok. A szentestéhez anyukám szépen megteríti az asztalt, elkészíti a vacsorát, amit
a karácsonyi köszöntések után elfogyasztunk. Kibontjuk az ajándékokat, sokat beszélgetünk,
társasjátékozunk. Utána éjféli misére indul a család. Másnap a rokonokat látogatjuk meg és
beszélgetünk a karácsonyról és azokról, akik már nincsenek velünk.
/Menyhért Kevin, 5.B/

Nálunk a karácsonyi készülődés már karácsony előtt 2-3 héttel kezdődik. Apu
megveszi a fenyőfát. Anyu takarít, mi gyerekek pedig segítünk neki mézeskalácsokat sütni.
Karácsony előtt apu behozza a fenyőfát. A testvéremmel beállítják, és rárakják az
égőket. Ezután együtt feldíszítjük. Anyu kidíszíti a házat. Én kitakarítom a szobámat.
Szoktam segíteni a konyhában is. A szentestéhez káposztaleves, krumlipüré, kirántott hal és
rántott sajt készül. Persze kerülnek sütemények is az asztalra.
Én nagyon szeretem a karácsonyt, mert számomra ez a legszebb ünnep.
/ Celeng Riana, 5.B/
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A magyar kultúra napja
Petőfi Sándor: János vitéz
Erkel Színház
1989 óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját annak emlékére, hogy a
kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt.
A magyar kultúra napja alkalmából 2020. január 19-én, vasárnap, iskolánk 4 diákja,
tanári kísérettel ellátogatott Budapestre az Erkel Színház János vitéz című daljátékára. A
kirándulás a Rákóczi Szövetség és a Klauzál Lions Klub eredményes együttműködésének
köszönhető. Hálásak vagyunk, felejthetetlen élményben volt részünk.
Rianka, Dominik, Kevin és Petike

Apró lépések önmagunk megismerése felé….
Milyen vagyok? Milyennek látom magam, és vajon milyennek lát engem a
környezetem? Önmagunk megismerése a legnagyobb kaland és egyben a legizgalmasabb
utazás.
Iskolánk 7. osztályos tanulói őszintén vallanak önmagukról, tulajdonságaikról,
érzéseikről...
Schäpers-Berger Theresa Elke, 7.B
Sziasztok! Theresának hívnak. 13 éves vagyok. Jelenleg az
alapiskola 7. osztályába járok.
Hajam szőkésbarna, mert az egész családom barnás hajú.
Testalkatom atlétikus, sportos, mert a testem feszes és izmos.
Arcformám szív alakú. Mandulavágású, sötétbarna a szemem,
mint az anyumé. Belső tulajdonságaim közé jók és rosszak is
tartoznak. Legzavaróbb tulajdonságom, hogy nagyon lusta és
felületes vagyok. Nehezen viselem a kritikát. Annak ellenére
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együttérzőnek tartom magam. Ha valaki bántja azokat, akiket szeretek, könnyen túl is
reagálom. Mi az, amit szeretek? Hát, szeretem a sportot, de nem akármilyet. Például a
labdajátékokat igen, kivéve a röplabdát, azt viszont utálom. De nagyon! A gimnasztikát
szeretem, Amit még szeretek, az az éneklés. Ha mások előtt kell énekelnem, nagyon félős
vagyok. Ilyen lennék én.

Ilyen lennék én….

Kovács Pisti, 7.B

Eléggé elgondolkodtató téma ez, mert még én sem
ismerem teljesen saját magamat.
Kezdem azzal, hogy mit szeretek magamon. A
szememet, mert szép csokibarna. A csokiért pedig nagyon
odavagyok. A másik, amit szeretek magamon, a hajam, mert se
nem rövid, se nem hosszú, bármilyenre tudom formázni. 168cm
magas vagyok, amit apumtól örököltem. Régebben zavart a
magasságom, de most már nem, mert az osztálytársaim kezdtek
hozzám nőni. A lábam is nagy, amit úgyszintén aputól kaptam.
Igazából se sovány, se kövér alkat nem vagyok. Amivel
elégedett vagyok, vagy nem. Attól függ, milyen a kedvem. A belső tulajdonságaimnak
legalább a felét biztosan el fogom felejteni leírni….Azt hiszem, feledékeny vagyok, mert a
rövidtávú memóriám néha szórakozik velem. Nem szeretem, ha piszkálnak, mert ilyenkor
dühömben gyakran olyat mondok, amivel megbántom a másikat. Szerintem vicces is tudok
lenni. Egyedi poénjaim vannak, amit csak nagyon kevesen értenek. A leginkább anyu érti a
vicceimet, mert neki is ilyen a humora. Kedvenc hobbim a rajzolás, mert olyankor
odaképzelem magam a történeteimbe, és rajzolás közben sikerül azokat át is élnem. Szeretem
a sétákat a természetben, órákig tudok gyönyörködni a színes tájban.
Az hiszem, ennyi lennék én. Összeszedni talán nem tudtam mindent, ami engem
jellemez, de ez vagyok én.
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Celeng Patrik, 7.B

Engem Celeng Patriknak hívnak. Csábon élek a
szüleimmel és a húgommal. Losoncon születtem 2006.
november 30-án. 13 éves vagyok.
Közepes termetű vagyok. A hajam és a szemem színe
barna. Az arcom ovális. Közepes tanuló vagyok. A kétkezi
munkában szoktam otthon segíteni. Szeretek TV-t nézni és
tabletezni is. Szeretek biciklizni és szoktam focizni is. Ha az
időm engedi, mindig kint vagyok a természetben. Nagyon
szeretem az állatokat. Kedvenc évszakom a nyár.

Nagyon szeretek itt élni, mert nagyon szép a környezet körülöttünk.

Milyen vagyok én…?

Balga Attila, 7.B
Én egy középmagas,

erős fiú vagyok.

Rövid,

gesztenyebarna a hajam, az arcom ovális és sima a bőröm. Ha
rám nézel, két szürke szem pislog rád. Az alkatom sportos és
izmos, látni, hogy szeretek mozogni. Lassabban tanulok, de
igyekszem utolérni és néha megelőzni a többieket. Szorgalmas
vagyok a torna, matematika és a magyar órákon. Néha
azonban elfelejtem leírni a házi feladatot.
Én egy segítőkész, kedves fiú vagyok, de tudok
lobbanékony is lenni.
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Én!
Balga Erik, 7.B
A nevem

Balga Erik. Most a hetedik osztályba

járok és 13 éves vagyok. Anyukám és a családom szerint
Losoncon születtem egy szép, őszi reggelen október 6-án 2006ban.
Testalkatom magas, vékony, a hajam szőkésbarna,
a szemem kék. A szüleim szerint vicces, rendes, és állítólag
segítőkész gyerek is vagyok. De tudok ám mérges is lenni, ha
úgy érzem, hogy igazságtalanul vádolnak meg. Ja..., lenne itt
még valami. Az anyukám gyakran szokta mondani, hogy
segítsek neki, én meg... hát, valamikor sok a dolgom és nem
érek rá, így hát mire segítenék, már kész van. Szeretem a sulit, mert ott vannak a barátaim, és
persze valami okosságot is tanulok nap mint nap. Még nem tudom, hogy mi leszek, ha nagy
leszek. Anyukám meg mert volna rá esküdni, hogy autószerelő, mert amikor kicsi voltam,
minden autót felismertem az úton, ami mellettem elhaladt.
Most, hogy egy cseppet megnőttem, már nem épp az autók foglalkoztatnak. De ez
maradjon inkább a jövő titka.

Drdanko Rebeka, 7.B

Sziasztok! Engem Rebekának hívnak, 13 éves vagyok.
Hosszabb barna hajam van, kékes-szürkés szemem, magas
a termetem. Kicsit darababb lány vagyok, mert a Cellengekre
ütöttem.
Általában vidám lányka vagyok, de tudok szigorú is
lenni. Sokszor elfeledkezem a házi feladatokról, de azért
szorgalmas és igyekvő vagyok. Általában démonnak vagy
sátánnak neveznek, mert ha a barátaimat bántják, mintha
átváltoznák. A ház körül sokat segítek, mostanában főzni is
tanulok. Ha van időm, rajzolok, találkozom a barátaimmal vagy

a kutyámat sétáltatom. Nagyon szeretem a kihívásokat. Szeretem a sportot, korcsolyázást,
lovaglást és még sok mást is. Az izgalmasabb sportágakat szeretem. Olyanokat, amelyekben
ki tudok fáradni. A gimnasztika nem tartozik a kedvenceim közé.
Nagyjából talán elmeséltem mindent. Ez volnék én, Rebeka, szó szerint egy fiús
lány.
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BÁTOR VAGY FÉLÉNK TESZT

1. Mit csinálsz, ha esik az eső?
a./ Jaj, a sminkem, a ruhám! Meg fogok ázni, beteg leszek! Ki se megyek!
b./ Egye fene! Muszáj elmennem, fogok egy esernyőt és elindulok.
c./ Szeretem, ha esik az eső, megnyugtat mindent és engem is.

2. Mit csinálsz, ha találsz egy sötét helyet?
a./ Elfutok.
b./ Eléggé kíváncsi vagyok. Fogom magam és bemegyek.
c./ Nincs időm butaságokra, elmegyek a helyről és kész.

3. Megosztod a legjobb ötletedet másokkal?
a./ Háát, nem is tudom, nincs merszem. Mi van, ha kinevetnek?
b./ Naná, még szép!
c./ Még várok vele, eljön az én időm.

4. Mi van a horrorfilmekkel?
a./ Kihagyom. Nem tudok tőle aludni, ha megnézném, rosszat álmodnék.
b./ Megnézem sötétben, egyes egyedül.
c./ Megnézem, de csakis haverokkal, vagy szülőkkel.

5. Mennyire érzed magad szépnek?
a./ Nem igazán. Néha, néha...
b./ Szerintem szép vagyok.
c./ Nem a külsőre megyek. A lényeg a belső.
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MOST KIDERÜL!!!
Legtöbb
a.) válasz: Nagyon óvatos vagy! Kicsit legyél magabiztosabb, mindenkinek jó lenne, ha
megemberelnéd magad. Ne legyél ilyen, mert akkor a saját árnyékodtól is félni fogsz,
nemcsak a közösségtől.
Legtöbb
b.) válasz: Te aztán bátor vagy! Ami néha előny, néha hátrány. Vigyázz, mert ha sokat
hősködsz, valaki meg is sérülhet. De persze add, aki vagy, ne akarj másnak látszani!
Legtöbb
c.) válasz: Te vagy a harmónia! Tudod, mikor kell cselekedni és mikor
nem. Egyszerre vagy föld és ég. Csak így tovább!

Az én félévi bizonyítványom

Január végén véget ér az első félév. Nagyon sok gyerek várja a bizonyítványát. Sok tanuló
lelkét boldogság tölti el, de vannak, akik csalódottságot éreznek.
A rossz jegyek olykor a jó tanulókat is megtalálják. Sajnos most nekem is sikerült
beszereznem egy pár szomorúságot keltő jegyet. Nagyon csalódtam magamban. Vannak
olyan iskolatársaim, akik már az órákon megtanulják a tananyagot. Nekem sajnos órákba telik
mire egy tananyagot megtanulok, és akkor a többi feladatot nem is említem. Vannak
tantárgyak, amiket élvezettel, érdeklődéssel értelmezek és tanulok meg. De mi a helyzet azzal,
amit kevésbé szeretek? Azt szinte „utálattal“ veszem magam elé. Hiába olvasgatom,
magolom, próbálom a fejembe elraktározni. Egyszerűen semmi. Akkor kérem a szüleim
segítségét. Anyukám mindig nyugtat, hogy ne csüggedjek, lesz ez még jobb is. Engem
tragédiaként ér, hogy a sok igyekezetem ellenére is kevés, amit elérek.
Tudomásul vettem, hogy még jobban kell igyekeznem, mert így sosem fogom elérni az
álmaimat.
/Kovács István, 7.B/
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A sítanfolyam

Ebben az iskolai évben olyan szerencsés helyzetben voltunk mi hetedikesek, hogy az
állam támogatásával részt vehettünk a sítanfolyamon. Az osztály többsége nagyon megörült
a lehetőségnek.
Amikor hazaértem az iskolából, nagy örömmel és lelkesedéssel mesélten el a dolgot.
Anyukám persze egyből mondta, hogy menjek, biztosan jól fogom érezni magam, és még
síelni is megtanulok. A nagy nap közeledtével már nagyon izgatott voltam, hogy vajon hogy
is zajlik egy sítanfolyam. Vasárnap délután elindult az autóbusz tele sok-sok lelkes gyerekkel.
Megérkeztünk Telgártba a szállásunkra, ahol kipakoltunk. A finom vacsora után jóllakottan
alig tudtam elaludni, mert már nagyon vártam a reggelt, amikor elindulunk a hegyre síelni. Az
oktató mindent részletesen elmagyarázott, és utána mindenki megpróbálta elsajátítani
a mozdulatokat. Ez alatt az öt nap alatt az egyenes tereptől a dombosig mindent kipróbáltunk.
Amikor már mindenki kifáradt, akkor visszamentünk a hotelba. A délután is jó volt, mert
a barátaimmal kártyáztuk és egyéb dolgokat csináltunk. Éjszaka mindenki úgy aludt, mint
a bunda.
A sítanfolyam hete nagyon gyorsan eltelt, és bizony mondhatom, hogy ha nem is profi
szinten, de jól megtanultam síelni. Számomra ez egy életre szóló élmény marad.

/Balga Erik, 7.B/
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Barackos pite

Hozzávalók:


120 g puha vaj



150 g cukor



2 tojás



200 g liszt



1 teáskanál sütőpor



csipetnyi só



1 teáskanál vaníliaaroma



12 – 13 kajszibarack



porcukor

Elkészítés:
A vajat a cukorral keverjük habosra, adjuk hozzá a tojásokat, majd a vaníliaaromát és
keverjük tovább. Amikor krémes állagú, keverjük hozzá a lisztet, a sót és a sütőport is. Egy
tepsit béleljünk ki sütőpapírral és öntsük bele a tésztát. A barackokat mossuk meg és vágjuk
ketté, a félbevágott barackokat tegyük a tészta tetejére. Ha a gyümölcs nem elég édes, szórjuk
meg kevés cukorral. 180 fokos sütőben nagyjából 40 perc alatt süssük meg, hagyjuk kihűlni
és szeletelés előtt szórjuk meg porcukorral.
/Celeng Rianka, 5.B/
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VICCEK
Gyorsan Budapestre
A paraszt bácsihoz odamegy a falu szélén egy turista:
- Mondja bátyám, hogy jutok el leggyorsabban Budapestre?
- Gyalog van, vagy autóval?
- Autóval.
- Akkor szerintem autóval …

Találat nélkül
A rendőrt megkérdezi a kollégája:
-

Mi a kedvenc színed?

A rendőr gondolkodik, majd rávágja:
-

Nem tudom! Szabad a gazda
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Visszafelé
Pistike kérdezi a tanárnőtől:
- Tanárnő, hogyan esik a hó visszafelé?
- Sehogy, miért kérdezel ilyen hülyeségeket?
- Mert anya azt mondta, hogy vigyek magammal kabátot, mert lehet,
hogy visszafelé esni fog a hó!

Őszinteség
- Miért fested magad, Gizi néni?
- Hogy szép legyek.
- És akkor miért nem vagy szép?

Valami van a füle mögött
- Anyu, mehetek sétálni?
- Ilyen piszkos füllel?
- Nem. A barátaimmal.

/Molnár Bernadett, 9.B./
21

Rejtvény

1. A víz kemény állaga
3. Az autónak kerekén van
5. A fejünkön hordjuk
6. A kéményen jön be és ajándékot hoz
7. Mit használunk, ha esik az eső?
9. A nyaralás más neve
10. Milyen állat szereti a sajtot?
/Hegedűš Dominik, Menyhért Kevin, 5.B/
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Rejtvény
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1.
2.
3.
4.
5.

ENERGIA
6.ALERGIÁS
TELEFON
7.HÓPEHELY
KEVIN
8.OLASZ
DOMINIK
9.OLAJ
KUTYA
10.MEDVE

11.HÓEMBER
12.TÁSKA
13.LOVAG
14.ANYUKA
15.NAP

16. RÓKA
17. ALOBAL
18.FÓKA
19. JÉG
20. MODUL

A megfejtés: ..........................................................................................
/Hegedűš Dominik, Menyhért Kevin, 5.B/
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Törd a fejed...
1. a) Különbség piramis

b) Összegpiramis

a)

b)

2. Számold ki:

/Celeng Rianka 5.B, Molnár Bernadett, 9.B/
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Csigatalálkozó

25

Esős idő

26

Pillanatképek az első félévünkből
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28

29

Munkáinkból

Zaťko Olivér 1.B

Bodžár Stella 1.B

Darányi Krisztofer 3.B

Bodžár Stella 1.B

Bodžár Stella 1.B

Bodzsár Stephanie 3.B

Bodžár Stella 1.B
30

Dola Zsombor 2.B

Bodzsár Stephanie 3.B

Oravec Mathias 2.B

Schäpers Isabel 2.B

Darányi Krisztofer 3.B

György Terézia 3.B

Dola Ákos 3.B

Bodzsár Stephanie 3.B

Bodzsár Stephanie 3.B

György Terézia 3.B
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Molnár Viktória 4.B

Húšťava Alexandra 4.B

Húšťava Alexandra 4.B

Dola Ákos 3.B

Molnár Viktória 4.B

György Terézia 3.B

Molnár Viktória 4.B

Bodzsár Stephanie 3.B

Molnár Viktória 4.B
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Húšťava Alexandra 4.B

György Terézia 3.B

Húšťava Alexandra 4.B
Húšťava Alexandra 4.B

Molnár Viktória 4.B

Molnár Berni 9.B

Striho Péter 6.B
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György Viktória 6.B

Molnár Berni 9.B

Menyhért Kevin 5.B
Celeng Patrik 7.B

Celeng Rianka 5.B, Celeng Patrik 7.B

Kovács Pisti 7.B

34

Celeng Rianka 5.B

Hegedűs Dominik 5.B

Csécs Dániel 8.B

Drdanko Rebeka 7.B

Menyhért Kevin 5.B

A szerkesztőség tagjai: Mgr. Zatyko Szilvia, Mgr. Jámbor Mária, Mgr. György Júlia,
Mgr. Sztancsik Deák Aranka, Mgr. Korcsok László és a magyar tagozat diákjai35

