Tavasz/Nyár
Zelk Zoltán: Hóvirágok, ibolyák
"Jó reggelt, Nap, ég,
hegyek,aludtunk egy éven át..
"Így köszönnek a kibújó
hóvirágok, ibolyák.
"Jó reggelt, szél, fellegek,
jó reggelt, te szép világ!"
Bólogat a kék ibolya,
nevetgél a hóvirág.
"Jó reggelt, fa, kis bogár,
mikor hajt rügyet az ág?
Mikor lesz az ágon levél,
levelek közt száz virág?"
"Jó reggelt, virágszedők,
Örül, aki minket lát..."
Jő a tavasz, hirdetik a Hóvirágok, ibolyák.

Híves Bálint, 4.osztály

A farsang vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig terjed. Miután a hamvazószerdával kezdődő
nagyböjt alatt a böjti fegyelem a középkorban nagyon szigorú volt, szokásba jött az ezt megelőző időt
lakmározással, mulatozással tölteni.
A magyarság körében a farsang a párválasztás időszaka volt és egyben fontos „esküvői szezon”, mivel
a húsvéti böjt időszakában már tilos volt esküvőt tartani. A falvakban a legények szervezték a bálokat.
A lányok rokonaik közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt legényeknek, akik a farsang végén
nyilvános színvallásként a kalapjukra tűzték a bokrétát. A báli szezon és táncmulatság lényege az
eljegyzés volt.
Húshagyókedden /hamvazószerdát megelőző nap/ történt, a sok farsangi lakodalom után, a pártában
maradt leányok, agglegények kicsúfolása. Az úgynevezett tuskóhúzás vagy tuskózás a legények tréfás
lakodalmi menete volt végig a falun; a menet végén vénleányoknak öltözött legények kötélnél vagy
láncnál fogva egy fatuskót húztak a pártában maradt leányok megbélyegzésére.
A másik húshagyókeddi szokás a farsangtemetés: szintén tréfás felvonulás, amelynek végén a
farsangot (vagy telet) jelképező és a faluban végighordott szalma- vagy rongybábut tréfás siratás
közben elégették, esetleg a vízbe dobták.

És természetesen nincs farsang farsangi fánk nélkül...

Ismét eljött az iskolai farsang ideje. Február 8- án iskolánk 1- 5. osztályos tanulói jelmezbe
öltözve siettek a tornaterembe, ahol megkezdődött a felvonulás. A jelenlévők megcsodálhatták
az ötletes jelmezekbe öltözött vidám sereget. Az idén nem volt zsűri, mindenkit
megjutalmaztak, színes ceruza volt a jutalmam. A „büfében“ mindenki nagy örömére
süteményt kínáltak, aki pedig éppen szomjas lett, üdítővel olthatta a szomját. Jól kitáncoltuk
magunkat és élményekkel gazdagodva, vidáman indultunk hazafelé.
Zatyko Dávid, 5. oszt.

A Petőfi és a márciusi ifjak nevével összeforrott magyar szabadságharc 165 év
után is elevenen él a magyar emberek szívében. A Pilvax-kör tagjai által
megfogalmazott 12 pont néhány eleme napjainkban különösen aktuális téma.

1848. március 15- re emlékeztünk mi is egy színvonalas
ünnephez méltó műsorral. Ének, zene, vers és kiállítás tette
szebbé ezt az ünnepet. A műsorban felléptek az alapiskola
és művészeti alapiskola diákjai, valamint a Csábi Szeder
Fábián Dalegylet is.

LEINER LAURA: Szent Johanna gimi
Leiner Laura új, tiniknek szóló sorozata nemcsak attól egyedi, hogy szerzője fiatal magyar
írónő, hanem azért is, mert manapság a piacon intenzíven jelen lévő vámpíros, fantasy,
ezoterikus, természetfölötti könyvek mellett üde színfoltot képvisel.
A Szent Johanna Gimi egy sorozat mai magyar fiatalokról, fiatalok számára.
A regény során a fiatal főszereplő Rentai Renáta naplóján keresztül ismerkedhetünk meg a
mai gimnazisták életével, gondjaival, örömeivel. A Szent Johanna Gimi ugyan nem egy
átlagos gimnázium, inkább egy olyan ideális hely, ahova mindenki szívesen járna, de a
különböző karaktereken keresztül, mindenki rátalál saját gimnáziuma tipikus tanáraira és
diákjaira. A tanárok között felfedezhetjük a szigorú és tiszteletet parancsoló irodalomtanárt és
a nagyon lelkes, kedves és megengedő osztályfőnököt egyaránt.
A padsorokban ülő diákok között is megtalálhatóak a tipikus karakterek, az ultra stréber
Kinga, a butácska, de nagyon meleg szívű legjobb barátnő Virág, a szuperintelligens, különc
Arnold és természetesen a nagymenő, a tantárgyakra kevéssé odafigyelő fiúcsapat.
A főszereplő Renáta okos és szorgalmas lány, aki kissé félénk ugyan, de nagyon jól képviseli
a mai fiatalság útkeresésének viszontagságait, középpontban a szerelemmel, reménykedéssel,
vágyakozással, csalódással.
A regény a mai fiatalság stílusában íródott sok humorral, és természetesen nem hiányozhatnak
belőle az iskolabulik, a mai trendi zenék,a sulirádió, a suliújság, a gördeszka, az
osztálykirándulás, a zenélés, az msn, a facebook, mySpace és egyéb mai vívmányok.
A sorozat 8 kötetes, egy kötet egy félévet ölel fel, így tanúi lehetünk a szereplők fejlődésének,
változásának a 4 gimnáziumi év során.
Egy sorozat a való életről.
Egy sorozat, amely itt és most játszódik.
Egy gimi, ahová mindenki szívesen járna.
Srácok, akik olyanok, mint te és mégis mások.
A történet rólad is szól!
/Z.SZ. az internet nyomán/

Az idei tél nagyon változatos volt. Hóból volt elég, hidegből is, no meg latyakból is. „ Istenem, mikor
lesz már vége!“ Hallom gyakran nagymamámtól. Nem is tudom, mi a baja ezzel a gyönyörű
évszakkal? Én szeretem.
Nálunk a tél az ünneplés időszaka. Nem csupán azért, mert akkor jár a „Mikulás“, hanem mert
akkor van anyukám meg az én szülinapom is. Annyi a különbség, hogy anyu nálam két nappal később
született. Én decenber 6-án, anyu 8-án jött a világra, természetesen valamivel én előttem. Arra az én
életemben még nem volt példa, hogy Sándor, József, Benedek a meleg napok helyett bőséges havat
„hozott“ volna. És még mindig nincs vége. Továbbra is hideget, fagyos éjszakákat, havat, esőt
jósolnak.
Két hét múlva itt a húsvét, ami már mindenképpen a tavaszi ünnepkörbe tartozik. Így bizonyára ha
kissé megkésve is, de jön a tavasz. Ezt jelzik a hó alól kandikáló hóvirágok, nárciszok és krokkuszok is.
Zatyko Dóra, 5.osztály

Kikészített minket az idei tél
Néhány napja még mindenki a ragyogó kék égnek és a napsütésnek örült, és a tavaszt érezte a
levegőben, egy napra rá pedig lehetett havat lapátolni.
Az idei tél szinte példátlan volt. Volt olyan nap, hogy 2-3 különböző front váltotta
egymást.Szinte folyamatosan alkalmazkodnunk kellett a változó körülményekhez, aminek
eredménye, hogy február végére már nemcsak a türelmünk, de az energiatartalékaink is
elfogytak.Amikor a szervezetünk ennyire elhasználja tartalékait, akkor minden eddiginél
jobban oda kell figyelnünk magunkra, arra, hogy miből, mennyit eszünk, és arra is, hogy
megerősítsük az immunrendszerünket.A szakértő szerint a kimerült raktárainkat helyes
étkezéssel, tengeri halak, tej, gabonafélék, tojás és máj segítségével tölthetjük fel.
A legtöbb D-vitamint a napsugárzástól kapjuk (nem a szoláriumtól), ezért a szakember is azt
javasolja, hogy amint lehetőségünk van rá, töltsünk minél több időt a napon. Már az is elég,
ha szabadon hagyjuk a kezünket, arcunkat, nyakunkat. 7. osztály tanulói

"Eljött a szép Húsvét reggele, feltámadásunk édes ünnepe, ünneplő
ruhákba öltöztek a fák, pattognak a rügyek és virít a virág! A
harang zúgása hirdet ünnepet, egy kismadár dalol a zöld rétek
felett, hadd kívánjunk kellemes húsvéti ünnepet!"

Az idén Húsvét vasárnapja március 31- ére esett.
Rados Barbi, 2.osztály

A Húsvét keresztény ünnep: Jézus Krisztus feltámadására való emlékezés, hálaadás az általa
elvégzett áldozatért, melyet az emberek bűneinek megváltásáért tett.
Magyar elnevezése onnan származik, hogy ekkor ér véget a nagyböjt, a hústól való 40 napos
tartózkodás.

Várjuk a tavaszt!!!
Szeretjük a tavaszt, és ha lehet, most még jobban várjuk a közeledtét. Nemcsak azért, mert
ilyenkor ébredezik a természet, hanem azért is, mert ez az évszak a termékenységről, a
születésről szól.

Végre itt a tavasz!

Zelk Zoltán: Hóvirág
Jó hogy látlak hóvirág,
megkérdezem tőled,
mi hírt hoztál, mit üzensz
erdőnek, mezőnek?

Szedd a szárnyad szaporán
vidd a hírt madárka,
útrakelt már a tavasz,
itt lesz nemsokára.

Megújulás!
Tavasszal virágba borulnak a növények, kizöldellnek az erdők és a mezők. Emelkedik a
levegő hőmérséklete, hosszabbodni kezdenek a nappalok és szeszélyessé válik az időjárás.
Ebben az évszakban esik a legtöbb eső, ennélfogva a nagy áradások is erre az időszakra
esnek. A vándormadarak általában ilyenkor térnek vissza fészkelőhelyeikre.A természet
csodás képet rajzol elénk.. Nemcsak egyszerűen süt a Nap, de ragyogásával mindent
bearanyoz. Illatos, színes virágba borul a világ.. Az egész világ újjászületik és felkészül a
nyári forróságra..

ANYÁK NAPJA

„Az anya nem az a személy, akire támaszkodhatunk, hanem, aki
szükségtelenné teszi a támaszkodást“

Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg.
Ezen a napon az emberek nagy többsége megpróbálja a lehetetlent,: megköszönni az
édesanyáknak önzetlenségüket, áldozathozatalukat. Olyan ünnep ez, amelyet nem lehet
elsöpörni, értéke túlnő mindenféle társadalmi konvención. Anyák napja a mi iskolánkban is
jelentős esemény.

Gyorgy Marika, 3.osztály

Híves Boglárka, 9.osztály

Anya csak Nő lehet. Ez az ő kiváltsága. Az ő hivatása. A legszebb és legnehezebb. A
legnehezebb, hiszen olyan hivatás, amely sosem ad szabadságot, soha nem enged pihenőt,
állandó figyelmet, szeretetet, odaadást kér, vár, követel. Ám mégis szép. Mert csak ő ismeri
a titkot. Az anyai szív titkát. Hogy miként válik egy új élet önálló emberré.
Dóra, Alíz, Bogi, Sziszi

Szeresd, becézd hát édes anyukádat,
ő a földön a legdrágább kincs.
Csak akkor tudod, mi a bú, a bánat,
Ha egyszer ő - Isten őrizz - nincs!...
Van nékem pompás, gazdag, szép lakásom,
De kolduskunyhó lehetne tanyám,
Ha még egyszer - úgy mint te, kispajtás Csókolhatnám édes, édes, édes jó anyám!...
5.osztály tanulói

Látogatóban Zsugori uramnál
Egy szeles keddi napon történt. Elhatároztam, hogy felkeresem Zsugori uramat és egy
kicsit elbeszélgetek vele, hogyan is él. Már messziről látom a nádkerítését. Benyitok
a kapun, majd odasétálok az ajtóhoz. Már majdnem kopogok, amikor kinyílik az ajtó. Két
mogorva szempár kémlel engem. Kedvesen bemutatkozom neki. Köszönésre sem méltat,
csak int felém. Belépek a szobácskájába és körbenézek. Meglepődöm, látom, hogy
a helységben csak egy poros láda és egy ócska szék van. Leülök és felteszek néhány
kérdést az úrnak. Amennyit ez az úr panaszkodik! Elmeséli, hogy mostanában a rácok
nem fizetik a lakbért, hogy a szél tegnap kiszakította a lantornás ablakát. Folyamatosan
panaszkodik az úr, érzem, lassan mennem kell.
Elköszönök, s már akarok indulni, de ő megállít és kéri a pénzét. Kérdőn nézek rá, majd ő
elmagyarázza, hogy nála bizony senki sem fog ingyen cseverészni. Dühösen odadobok
neki egy százforintost és száguldok haza. Elgondolkodom azon, hogy lehet valaki ennyire
zsugori, ráadásul pénze is van elég. Miskei Mónika, 7. osztály

Állítólag nyár van. Elméletileg. Gyakorlatilag nem nevezném nyárnak a mostani időt.
Kiöntenek a patakok, folyók árasztják el a lakóhelyeket, földrengés rémíti az embereket.
A jelek szerint még egy meteorit is becsapódott Németország táján. Már komolyan, csak
a földönkívüliek hiányoznak vagy valami mutáns szörnyek vagy akár egy kis
vulkánkitörés. Egész eredeti lenne. Na, de mindegy....Az egész tegnap történt, amikor
megrengett a talaj alattunk.
Nyugalomban ültem a forgószékemen, miközben a közösségi oldalon beszélgettem
barátnőimmel. A laptopomon gépeltem éppen, amikor hirtelen egy fura hangot
hallottam és nekicsapódtam az ágyamnak. Az hittem villám csapott be a közelbe.
Rájöttem végül, földrengés! Felpattantam és rohanni kezdtem a harmadik emeletről
lefelé. Mellettem a szekrények mozogtak. Annyira rezegtek a lábaim, a kezeim, hogy azt
hittem, legurulok a lépcsőn. Apu is kiabált fel, hogy gyorsan menjek le. Mindenki nagyon
megijedt. Az egész falu kiment az utcára, és rémülten mérték fel a helyzetet és
a történteket. Ha máskor is megremeg a Föld, tudni fogjuk mi az. Ez még csak egy 4,3- as
erősségű rengés volt, de akkor milyen lehet egy 8- as erősségű......Soha nem akarom
megtudni! Nagyon féltem, hisz ez itt nálunk elég ritka. Szerencse, hogy senkinek nem
esett baja. Remélem lassan jön az igazi nyári idő és vele együtt a szünidő.
György Szilvia, 9. osztály

Dél- Szlovákiában nagyon ritkán érzékelhetünk földrengést, ezért a tegnapi földmozgás
a falunkban és környékén minden embert megijesztett. A mostani esőzések és árvizek
nagy károkat okoznak nemcsak Szlovákiában, de Németországban, Csehországban,
Ausztriában, Magyarországon is.
A tegnapi földrengés előtt a szobámban olvastam és zenét hallgattam, amikor
megmozdult az ágyam. Nagyon megijedtem, mert nem gondoltam földrengésre.
Magamban imátkozni kezdtem. Kisiettem anyukámhoz, aki nem érzékelte a földmozgást.
Remélem hamarosan végetérnek az esőzések és Európában normalizálódik a helyzet. Ha
legközelebb földrengést érzékelnénk ezen a tájon, akkor remélem mindenki tudni fogja,
hogy mi a dolga.
Híves Boglárka, 9. osztály

Éppen Gyürkiből igyekeztünk haza anyuval és testvéremmel kb. háromnegyed kilenckor.
Mikor nyitottuk az ajtót, a fölöttünk lakó szomszédok szaladtak az udvarra, miközben

elmondták, hogy mi történt. Mi is rohantunk velük. Mire kiértünk a lakásból, akkorra
már mindenki kint volt. Nagy volt a pánik, de megkönnyebbültünk, mert senkinek nem
esett baja. Az egyik szomszéd elmesélte, hogy hallottak egy robbanást és mozogtak
a bútorok. A keresztmamám azt mondta, hogy náluk a poharak is csörögtek. Mi nem
éreztünk semmit, de a nagy pánikrohamban jómagam is megijedtem.
Danko Alíz, 9. osztály

A gyalogosok is a közlekedés résztvevői. Ismerniük kell a közlekedési szabályokat,
a jelzőtáblákat, nehogy balesetet okozzanak.
Többféle táblát ismerünk. Vannak veszélyt jelző táblák, utasítást adó táblák, tájékoztató
táblák.
Június 5- én közlekedési
a szabályokkal és táblákkal.
közlekedést. Aki nem tudott
a többieket. A szabálytalanul
megdicsérték.

nevelés keretén belül megismerkedhettünk ezekkel
Kerékpár és roller segítségével gyakoroltuk a helyes
kerékpározni gyalogosként gyakorolt velünk és figyelte
közlekedőket kiállították a pályáról az ügyeseket pedig

Sok okosat és fontosat tanultunk ezen a napon.
Ha biztonságosan akarsz közlekedni a kerékpároddal tudnod kell:

-

- önállóan 10 éves kortól közlekedhetsz az úttesten a kerékpároddal
- ismerned kell a közlekedési szabályokat
- a kerékpárodnak hibátlan műszaki állapotban kell lennie
sisakot kell viselned
1- 4. osztály tanulói

Csécs Dani, 1.osztály

Valóban minden gyerek a szünidőt várja. Meg persze a bizonyítványosztást és az év végi
kirándulást.
Mi is nagy izgalommal vártuk június 8-át, amikor kirándulni voltunk Budapesten.
Megnéztük a város nevezetességeit, az áradó Dunát, a hidakat. A nap fénypontja
a Parlament megtekintése volt, ahol idegenvezető kíséretében megcsodálhattuk az
„ország házát“.
Jól éreztük magunkat. Fáradtan, de elégedetten és vidáman tértünk haza.
az 1-4. évfolyam tanulói

Energianyomozó – vetélkedő
2013. 5.15-én, mi hetedik osztályosok részt vettünk egy vetélkedőn,
Cserhátsurányban. Közösen készítettünk egy makettet és egy
plakátot, ami a régi csábi vízimalmot ábrázolta. A versenyen második
helyezést értünk el. Minden csapat egy kétnapos kiránduláson
vehetett részt. Az első napon meglátogattuk a Mikszáth-házat és a
kékkői várat. A második napon megnéztük a füleki várat és a
szécsényi ferences kolostort. Mind a két napon rengeteg élményben
volt részünk. 7.osztály tanulói

A jegesmedvék süketek.

A krokodil nem képes kinyújtani a nyelvét.

A lepkék a lábaikkal érzékelik az ízeket.

A víziló bőre közel 6,5 centiméter vastag, így a legtöbb fegyver lőszere ellen védelmet nyújt.

A patkányok hosszabb ideig bírják víz nélkül, mint a tevék.

Egy újszülött kenguru olyan kicsi, hogy belefér egy teáskanálba,

A leggyakoribb hazugság: jól vagyok!

A pupillánk 45%- al kitágul, ha valami kellemes dologra nézünk.

Albert Einstein 6 éves korában kezdett beszélni.

Egy csónakban két indián ül. Megszólal az egyik:
- Te az én fiam vagy, de én nem vagyok a te apád. Hogyan lehetséges ez?
(Az anyja volt.)

Egy ember néz egy arcképet. Valaki megkérdezi tőle: Kinek a képét nézed?
Testvérem nincs –válaszolja az ember-, de ennek az embernek az apja az apám fia.
Kinek a képét nézi?
(A gyermeke képét nézegeti.)

Péter a Pál háta mögött, Pál a Péter háta mögött áll. Hogyan lehetséges ez?
(Háttal állnak egymásnak)

5 szénrakás meg 7 szénrakás összehordva hány szénrakás?
(egy)

Egy literes edényben 6 dl tej van. Öntsünk hozzá még 6 dl-t. Mennyi tej lesz most az
edényben?
(1liter, mert az edénybe nem fér több.)

Egy 4 fokos szöget 4-szeres nagyítású nagyítón át nézünk. Hány fokosnak látjuk?
(A szög nagysága a nagyítón keresztül is 4 fokos.)
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az
ember
átlagos
alvásigénye?
Csak
még öt
perc
.. .
Miért
nem
esznek
reggel
banánt?
Mert
az
déligyümölcs.
Ki
követi
el
a
legtöbb
összeadási
hibát?
Az
anyakönyvvezető. .
Milyen
mértékegységgel
mérik
a
malac
hosszát?
Rőfben .
Hogy
öltöznek
az
eszkimók?
???
Nagyon
gyorsan!
Miért nem játszik a tűzoltózenekar betonon? - Mert olyan hangszer nincs.
Mi lesz abból, ha két busz összeütközik? - Két rombusz.
Honnan tudod, hogy egy politikus hazudik? - Mozog a szája...
Pedagógusok egymás között: - Ti idén hol nyaraltok?
- Mi krétára gyűjtünk.

- Doktor úr, azt hiszem egy új szemüvegre lenne szükségem.
- Az biztos, mert ez egy hentesüzlet.

-

Miért nincs bástya a vonaton?
- Mert a vonat nem vár....
-
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