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Nyárköszöntő
Szervusz, kedves Napsugár!
Örülünk, hogy itt a nyár.
Kérlek, süss jó melegen,
pihenhetsz a réteken.
Érleld meg a gabonát,
lombosítsd a sok szép fát,
langyosítsd a vizeket,
melegítsd a szíveket!
K. László Szilvia

Az idei tanév bonyolult és nehéz volt, hónapokig távoktatás folyt az iskolán. Voltak hónapok,
mikor félig üres volt az iskola épülete, mert csak az alsó tagozatos diákok jártak iskolába.
Ennek következtében az iskolán kívüli rendezvények, aktivitások elmaradtak, vagy csak
osztályon belül valósultak meg. Szerencsére túl vagyunk rajta, és bizakodva tekintünk
a jövőbe, várjuk, hogy szeptembertől hagyományos módon folytatódjon majd a tanítás és
remélhetőleg az iskolában megtarthatóak lesznek a hagyományos rendezvények – Mikulási
ünnepség, karácsonyi műsor, sítanfolyam, gyermeknap, év végi osztálykirándulás, stb.

Mi így éltük meg...
A nagy újrakezdés
Több mint egy éve, úgy hozta az élet, illetve arra lettünk kényszerülve, hogy otthonról
folytassuk a tanulást. Eleinte még tetszett is a dolog, hogy otthonról kényelmesen, nem sietve,
csak

olyan

lazán,

ráérősen,

de

persze

az

órarendet

betartva

tanulhattunk.

Egy idő után viszont ez megváltozott és hiányozni kezdett minden. A mindennapok
unalmassá váltak. Nehezebb lett a tanulás, de leginkább a barátok hiányoztak. Most végre
hosszú várakozás után ismét itt lehetek a suliban. Már nagyon vártam ezt a napot.
Meglepődve

tapasztaltam,

hogy

az

osztálytársaim megváltoztak, vagyis megnőttek.
A helyzet már jobb lett, mint volt, de az lenne
az igazi, ha minden visszatérne a régi
kerékvágásba. Ami engem igazán zavar, az a
maszk. Ha még attól is meg lehetne szabadulni,
az igazán csúcs lenne.
Balga Erik, 8.B
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Elmélkedés a koronavírus idején
A koronavírus nagy változásokat idézett elő az életünkben. Nehéz időszak ez mindenki
számára, mindenki máshogy kezeli ezt a problémát. Egyesek elfogadják, és megpróbálnak
vele

együtt

élni,

míg

mások

erősen

tiltakoznak

a

szigorítások

ellen.

Szerintem meg kell találnunk azt az utat, ami a leghatékonyabb. A szabályok azért vannak,
hogy megvédjenek minket. Sajnos előfordul, hogy néha túlzásokba esnek a szigorításokkal
kapcsolatosan. Nyitott szemmel kell járnunk, és összetartva, békességben élnünk. A tüntetés
is egy módszer arra, hogy kifejezzük valami iránti nemtetszésünket. Viszont ilyenkor sok
ember összegyűlik egy helyen, és ez tökéletes hely arra, hogy a vírus terjedjen.
Hiszem, hogy mint minden problémát, ezt
is meg fogja tudni oldani az ember. Ha
nyitott szemmel járunk, elfogadjuk a
döntéseket, akkor hamarosan vége lesz
ennek a rémálomnak, és újra visszatér
minden

a

megszokott

kerékvágásba.

Kovács István, 8.B
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Megújult az iskolai könyvtár

A 2020/2021-es tanévben sor került az
iskolai

könyvtár

felújítására.

Jelentős

változás történt az elmúlt hónapokban, új,
modern berendezést kapott a helyiség,
valamint

sor

került

a festésre

és

a padlószőnyeg cseréjére is. Ezáltal szebb,
komfortosabb környezetben fogadhatjuk
olvasóinkat.
Az Iskolaügyi Minisztérium pályázatoz
hirdetett „Örömmel olvasunk„ címmel. A
benyújtott pályázatunk sikeres lett, így a
kapott anyagi támogatásból és az adó 2%ból a könyvállományt frissítettük fel.
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„Képzeljétek magatokat valamilyen állat bőrébe, s készítsetek fogalmazást egyes szám
első személyben! Olyan állatot válasszatok, melyet jól ismertek, és vannak értékes
tulajdonságai! A következő fogalmazások születtek a 6. osztályosok tollából...”
Én, a kutya
A nevem Buksi. Én egy kis növésű sicu kutya vagyok. Úgy nézek ki, mint egy kis oroszlán. A
gazdám nagyon jó hozzám, gondoskodik rólam. Enni és inni ad, és tisztán is tart. Én
iparkodom szófogadó lenni, és bár nem vagyok házőrző kutya, ugatásommal jelzek, ha valami
történik. Nagyon szeretem a kisgyerekeket is, ők olyan
barátságosak. A gazdámhoz ragaszkodom és a
családjához is. Nem szeretem, ha valaki goromba
hozzám. A gazdim gyakran elvisz kirándulni, de
nagyon szeretek a szoba hűvösében is tartózkodni.
Remélem, egymásra találtunk Kevinnel, a gazdimmal,
mert szeretem őt, és tudom, ő is szeret nagyon engem.
Menyhért Kevin, 6.B

Én, a delfin
Én egy delfinnek születtem. Talán nincs is olyan ember, aki ne szeretne engem.
Palackorrú delfin vagyok, ami nálunk a legelterjedtebb és a legnépszerűbb. Mindig
mosolygok, a vízben élek, nagyon hasonlítok a halra, de mégis emlős vagyok. Tüdővel
lélegzem, ezért percenként többször is felúszok a tenger felszínére levegőt venni. 3-4 méter
hosszúra is megnőhetek. Súlyom elérheti akár az 500kg-ot is. Akár 100 kicsi fogam is lehet.
Kisebb halakkal, rákokkal táplálkozom. Rendkívül könnyen tanulok. Különleges képességem,
hogy visszhang alapján tájékozódom. Nagyon barátságos és kedves állat vagyok. Nagyon
szeretek játszani, úgy mint a többi delfin barátom.
Korábban vadásztak rám, de ez már csak kevés országban
megengedett. Viszont a halászháló állandó veszélyt jelent,
mert ha beleakadok, megfulladok. (Celeng Riana 6.B)
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Búcsúzom
Mintha ma lett volna, amikor beléptem a csábi alapiskola magyar tagozatára.
Csupa izgalommal teli, csillogó szemű diákot láttam. Hat évesen még
szorongva léptem át az iskola küszöbét, valami új, ismeretlen világba
kerültem. Marika tanító néni, sok-sok türelemmel vezetett be

a betűk és

számok birodalmába.
Mind ismeretlenek voltunk egymásnak, de az évek során igazi barátokká
váltunk. Osztályfönökeim Szilvia, Aranka és Júlia tanító nénik, akiknek ma is
hálásan köszönöm a sok türelmet.
Sokszor tűnődtem azon, hogy milyen is lesz majd, ha véget érnek az iskolás
évek. És most, hogy elérkezett a ballagás napja, nehéz szívvel állok előttetek:
az egyik szemem sír, hiszen ettől a naptól kezdve már nem látjuk nap, mint
nap egymást, a másik szemem nevet, mert tudom, hogy el kell válnunk ahhoz,
hogy tovább tanuljunk, és az álmainkat megvalósítsuk. Nem is kívánhattam
volna jobb osztálytársakat, mint ti voltatok.
Kedves Tanárok! Ti adtátok a követendő példát, amiért sokáig hálás leszek.
Sok sikert kívánok mindenkinek a továbbtanulásban.
Csécs Dániel, 9.B
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Olvasósarok
Kosztolányi Dezső: Pacsirta

Kosztolányi Dezső a Nyugat első nagy
nemzedékének

kiemelkedő

alakja.

Prózában és lírában egyaránt nagyot
alkotott. Kiváló költő, novellista, regényíró
és virtuóz műfordító. Példaképe Arany
János

volt,

tökéletességre,
Kosztolányi

ugyanolyan
teljességre
prózaírói

nyelvi
törekedett.

munkássága

a húszas években bontakozott ki. Egymás
után

írja lélektani regényeit.

1924-ben

jelenik meg a Pacsirta című regénye.

A 8.B osztály diákjai irodalom órán azt a feladatot kapták, hogy éljék bele magukat
a cseléd helyzetébe, aki a Vajkay család házában tölti mindennapjait. Kosztolányi
a regényben egy nagyon összetett lélektani folyamatot mutat be. A tudatalatti elfojtást,
az

emberre

ráerőltetett

magatartásformák

hátterét

boncolgatja.

Balga Erik: Cseléd voltam a Vajkay-házban
Amikor cselédként dolgoztam a Vajkay-házban, nem is gondoltam, hogy az egész ház, a
család, milyen hatással lesz rám.
Maga a ház nem volt se túl nagy, se túl kicsi, inkább csak olyan átlagos. Kívülről rendezett, a
ház falai közt viszont igen szigorú szabályok uralkodtak. A berendezés, a bútorok nem
hivalkodóak, kicsit kopott, fakó darabok. Amikor beléptem a házba, vegyes érzések fogtak el.
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Az első pillanatban inkább menekültem volna, de végül a család miatt maradtam. Éreztem,
hogy a családtagok szeretik egymást. A mindennapok leginkább monotonon teltek. A kis
család nem járt el sehová. Otthon főztek, otthon tartózkodtak. De mindez egy nap
megváltozott, amikor a lányuk, Pacsirta elutazott a rokonaikhoz vakációra. Ekkor érdekes
dolgot tapasztaltam. A Vajkay család egyre gyakrabban bejárt a városba vacsorázni,
szórakozni. A szülők mintha megváltoztak volna, boldogabbnak tűntek, szerették, élvezték az
életet. Viszont mikor a lány hazaért, újra folytatódtak a szomorú, unalmas hétköznapok.
Min kellett volna változtatni?
Talán a szülőkkel volt a baj,
mert hagyták, hogy a lányuk
parancsoljon, és minden úgy
legyen,

ahogy

azt

Pacsirta

szerette

volna?

Szerintem

a

szülőknek határozottabbnak és
példamutatóbbnak kellett volna
lenniük a gyerekük számára.
Talán ez lett volna a megoldás.

Berger-Schäpers Theresa Elke: Az én szememmel...
Cseléd vagyok. A Vajkay-házban dolgozom. Kedves család, de mégsem érzem magam túl jól
közöttük. Hogy megértsétek, mesélek nektek egy kicsit.
A család három személyből áll: Vajkay Ákos, Vajkayné és a lányuk, Pacsirta. Pacsirta már 35
éves és sajnos nagyon csúnya. A család ebből az okból soha nem megy étterembe, színházba.
Otthon vannak többnyire. Pacsirta főz, mos, takarít. Nem használ fűszereket. A családtagok
szeretik a főztjét, de én bevallom, nem voltam elégedett vele. A rokonok elhívták vakációzni,
ekkor törtek felszínre az elfojtott érzelmek. Első napokban nagyon magányosnak érezték
magukat a szülők, láttam, hogy nem találják a helyüket, aztán elmentek étterembe, színházba,
szórakozni. Egész héten olyan boldognak tűntek. Az volt az érzésem, hogy nem várják haza
lányukat. Kezdtem sajnálni Pacsirtát. Eljött a hetedik nap. Nagy meglepetésemre mindkét
szülő az állomáson a lányuk felé rohant és átölelte. De az volt az érzésem, hogy nem örültek
annyira, mint mutatták. Ezt Pacsirta is érezhette, mivel bement a szobájába, és halkan
zokogott.

Hallottam

a

tompa

sírást,

ahogy

elmentem

az

ajtaja

előtt.

Sajnos azt kell mondanom, hogy minden ugyanúgy folytatódott ezek után is, mint Pacsirta
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elutazása előtt. Én nem mondhatom meg a véleményem, nem tartozom a családhoz,
cselédként

vagyok

jelen.

Sajnálom

őket,

mivel

tudom,

hogy

jó

emberek.

Kovács István: Ahogy én látom...
Egy kisvárosban, Sárszegen vagyok cseléd a Vajkay családnál, akik egyszerű, kedves
emberek.

Jól

érzem

itt

magam,

bár

mintha

hiányozna

a

boldogság.

A szülőknek van egy lányuk, Pacsirta, aki igen csúnya szegény, és boldogtalan.
Észrevehetően az én kedvemre is kihat ez az ingerszegény környezet. Úgy gondolom, ezért
maradhatott Pacsirta pártában. Egyik nap hallom, hogy Pacsirta elutazik a rokonokhoz. Látom
a szülők szemében a csillogást. Az állomásról hazaérve a saját fülemmel hallom, hogy
megbeszélik, nem fognak otthon főzni, hanem a Nagy Királyban fognak étkezni. Másnap
sajnálattal hallom, hogy újra elmennek otthonról, elkezdenek társasági életet élni. Mintha csak
erre vártak volna, hogy kiszabaduljanak a rabságból, mintha a lányuk tartotta volna őket
fogságban. Egész életük egy elfojtott érzelmekkel teli hazugság. Lassan eltelik az egy hét. A
szülőkön nem látom, hogy izgatottan várnák haza Pacsirtát. Bár lányukat szeretettel fogadják,
tudom, szívük mélyén mást éreznek, tudják, hogy minden visszatér a régi kerékvágásba.
Egy ember nem csak külső, de belső értékeivel is szép lehet, mint Pacsirta. Ebben a házban
senki sem boldog, mert a hazugság az úr. Nem mernek őszintén beszélni a problémákról, ami
életük sanyarúságát okozza.
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Egészségünkre…
Csokis, banános turmix
Hozzávalók:
2 db banán
1 csokis joghurt
Tej - hogy az egészet ellepje
Egy fél csomag vanília cukor
Ízlés szerint citrom

Húšťava Alexandra, 5.B
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Kefires, epres kevert süti

Hozzávalók 16 szelethez:


2 bögre liszt



2 db tojás



1.5 bögre eper



1.5 bögre kefir



1 bögre cukor



1 dl olaj



1 csomag sütőpor



1 csomag vaníliás cukor

Elkészítés:
Szitáld a lisztet egy tálba, és keverd hozzá a sütőport. Egy másik edényben habosítsd a
tojást a cukorral, majd add hozzá az olajat, a kefirt, és jól dolgozd össze a lisztes
keverékkel. Az epret alaposan mosd meg, a nagyobb szemeket ketté is vághatod.
Öntsd a tésztát egy kivajazott, kilisztezett tepsibe, és a tetejét rakd ki eperrel.
Egyengesd előmelegített sütőbe, és 170 fokon süsd 25 percig. Tűpróbával teszteld!
Ha a tésztába szúrt fogvájó vagy tű nem lesz ragacsos, biztos, hogy elkészült. Vedd ki
a sütőből, várd meg, míg kihűl, majd szeleteld

fel. Kínáld tejszínnel,

gyümölcsöntettel!
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Berger Schäpers T., 8.B
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Summer is a time to have
fun. Here are some things
you can do to help you stay

Take a friend with you whenever
you go places or play outside.
Hike, Bike, Swim, explore always
with a friend, never alone.

safe, too. How many can you
remember?

Try to stay indoors between
10 am and 2 pm. That´s
when the sun is the
highest.
Beat the Heat! Bring and drink
water, wear hats, seek shade,
and check for ticks in the
woods.Stay hydrated and drink
plenty of water.

Eat well balanced, light, and
regular meas.
Wear loose- fitting, lightweight, lightly coloured
clothing. Wear a helmet at
every bike ride, every time.

Sunscreen! Sunscreen! Sunscreen! Use
sunscreen at least SPF 15, 30 min.
before going out.
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Read the story and colour
the pictures.....Enjoy it!
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Alsósok oldala
Miniszteri látogatás
Június 2-án a nagykürtösi járásban
tett látogatást a szlovák oktatásügyi
miniszter Branislav Gröhling.
Rövid látogatást tett iskolánkban is.
Az eseményen részt vett Csáb
község

polgármestere

–

Tóth

Henrik, a falu lelkésze – Novák
József, a szülői szövetség elnöke –
György Júlia, az iskolatanács elnöke – Ďörď Mária, tantestületünk tagjai és iskolánk diákjai.
Az igazgatónő és a polgármester köszöntő beszéde után iskolánk diákjai rövid műsorral
kedveskedtek a vendégeknek. Az iskola vezetősége bemutatta az iskolánkat.
A tanintézmény megtekintése

után a tanári kar néhány tagjával, az igazgatónővel, és a

polgármesterrel folytatott kötetlen beszélgetés következett.
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Gyermeknap az iskolában
Június 1-jén tartottuk hagyományos rendezvényünket az iskolában a gyermeknapot.
Ez az a nap, amikor a gyerekek még kiemeltebben kerülnek a figyelem középpontjába, s
különféle rendezvényekkel, élményekkel, ajándékokkal próbálják a pedagógusok és szülők
emlékezetesebbé tenni a múló gyermekéveket.
Nagy izgalommal készültünk. Sajnos az időjárás nem kedvezett, de így is különböző
programok közül választhattunk. Először kézműves foglalkozásokon mutathatta meg
mindenki ügyességét. Később több játékban és versenyben próbálhattuk és bizonyíthattuk
ügyességünket, tehetségünket – kislabda célbadobástól az akadályfutásig.
Az ügyesebbek, a legjobban szereplők az egyes játékokban csokit kaptak pontozás helyett.
Ebéd

után fáradtan, jóllakottan még meglepetés csomagot is kaptak sok finomsággal, de

a legnagyobb jutalom a rengeteg élmény volt. A gyermeknap nagyon jól sikerült, a diákok és
a pedagógusok egyaránt jól érezték magukat.
Köszönjük a szülői szövetség ajándékát, a tanító nénik türelmét és fáradságos munkáját!
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Milyen ma gyereknek lenni?
Alsó tagozatos gyerekeknek tettem fel
a kérdést, hiszen náluk jobban senki sem
tudja, mi a jó a gyerekkorban.
Sok gyerek érzi úgy, hogy a felnőtteknek
sokkal könnyebb, mivel számos olyan
dolgot megtehetnek, amit ők nem.

Válaszaik :
„Én szeretem azt, hogy gyerek vagyok.
Imádok játszani más gyerekekkel, udvaron,

„Szerintem is jobb gyereknek lenni, mert
így nem nekünk kell gondoskodni
a családról.“

kertben szaladgálni. Néha

„Amíg az ember gyerek ugrabugrálhat,

rosszalkodhatok.“

bohóckodhat, hempereghet játék közben

„Azért jó gyereknek lenni, mert nem kell
dolgozni, pénzt keresni. Nem nekem kell

a játszótéren, maszatos lehet....Egy
felnőttől ez hogy nézne ki?“

fizetni a bevásárlást, az adót, a csekkeket,

„Gyereknek lenni jó is, meg nehéz is. Jó,

a nyaralást...“

mert sok barátod van, és nehéz mert sok

„Egész jó gyereknek lenni. Én inkább

szabályt kell betartanod.“

iskolába járok, mint kora reggel munkába.

„Akkor utálok gyerek lenni, ha rossz jegyet

Szerintem dolgozni nehezebb, fárasztóbb,

kapok. Ilyenkor inkább lennék felnőtt, mert

mint tanulni.“

őket nem osztályozzák.“
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Munkáinkból

Darányi Krisztofer 4.B

Bodžár Stephanie 4.B
Húšťava Dániel 3.B

Bodžár Stephanie 4.B

Bodžár Stella 2.B

Schäpers Isabel Frija 3.B

György Terézia 4.B
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Munkáinkból

Zaťko Olivér 2.B

György Terézia 4.B

György Terézia 4.B

György Terézia 4.B

Štriho Peter 7.B
Dola Zsombor 3.B

Oravec Mathias 3.B
19

Celeng Riana 6.B
Menyhért Kevin 6.B
Celeng Riana 6.B

Húšťava Alexandra 5.B

A szerkesztőség tagjai: Mgr. Zatyko Szilvia, Mgr. Súth Diana, Mgr. Jámbor
Mária, Mgr. György Júlia és a magyar tagozat tanulói
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Pillanatképek

Menyhért Kevin 6.B
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