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III. Évfolyam
1. Szám

Őszi-Téli szám

Vallomás
Hideg hónapban születtem,
ezért a telet mindig is szerettem.
Most már nem annyira várom,
mert midig csak ázom és fázom.

Jön már az ősz
Jön már az ősz, a szeles, deres ősz,
Meg-meg áll, s krumplit ás,
Sóhajtoz nagyokat,
s harapja a hosszú napokat
/Danko Alíz, 5.o./

Az oviban még tanulni szerettem,
de mostanra mindezt kinőttem.
Nekem jól megy a rajzolás,
nem mint a matekozás.
Én az iskolát kedvelem,
főleg akkor, ha nem kell bemennem.
Iskolába korán kelek,
hogy én legyek az első gyerek.
Az órák mindig lassan telnek,
ezzel mindenki egyet értett.
Az iskolánkat kevés diák látogatja,
ezért is ül mindenki külön padba.
Gyakran felelünk,
bár mi írni jobban szeretünk.
Mindenki jó jegyet kap,
hiszen a tanuló puskázhat.
De ha ötöst kapunk,
mindannyian siratunk.
Hisz kijavítani már nehéz,
Egy-egy jó jegy mindehhez kevés.
Móc Nikolett, 9.o./

KÖSZÖNTLEK SULILAP!
Hogy mi a véleményem a sulilapról ?
Mindezt leírom a következő fogalmazásomban.
Nos, elsősorban azt gondolom, hogy hasznos, mert nem a tanárok írják bele
a cikkeket, hanem a diákok, és ez önbizalmat adhat nekik. Vegyünk például egy világhírű
úságírót. Neki is el kellett kezdenie valahol, és én úgy gondolom, hogy ő pont így kezdte:
írt egy jó cikket
valamilyen lapba még egészen kiskorában, és az, hogy ez a cikk került az újságba,
plussz a tanár dícsérte, annyi önbizalmat adott neki, hogy hitt abban, hogy egyszer híres
újságíró lesz, és ezt el is érte. Na de hagyjuk, mert már nagyon belementem.(: Továbbá
az is jó dolog,
hogy elsősöktől kilencedikesekig bárki elolvashat például egy másodikos által írt cikket.
akkor biztos, hogy előszeretettel emlékszik vissza azokra az időkre, amikor ő is
másodikos volt, és ő is hasonló dolgokról írt.
Továbbá előnye az újságnak, hogy változatos. Az alsótagozatosok által írt versektől
kezdve keresztrejtvénzeken át egészen a komoly fogalmazásokig minden megtalálható
benne. Egy negatívuma az, hogy össze van csatolva a két tagozat újságja, így kevésbé
áttekinthető.
Így mindent összevetve jó dolog,hogy létezik ilyen újság, ami egyszerre hasznos és
szórakoztató is.
/Murár Joachim, 9.o./

Reneszánsz Év
"Mátyás uralkodásának érdemei" címmel a Csemadok NTV a Reneszánsz Év alkalmából történelmi vetélkedőt
hirdetett.
Iskolánk egy kis csapattal nevezett be a megmérettetésre.
Csapatunk tagjai :
Molnár Vivien / 7.osztály/, Miskei Ferenc / 7.osztály/, Móc Nikolett / 9.osztály/.
A versenyre 2008.október 14-én került sor a kékkői vár egyik termében. A megmérettetés barátságos közegben
zajlott. Izgatottak voltunk, vajon helyt tudunk-e állni, milyen minőségben tudjuk majd képviselni iskolánkat.
Tizenegy csapat nevezett be a versenyre, ebből mi az ötödik helyen végeztünk.
Az eredményhirdetésre a Balassi Bálint-emlékszobában került sor.
2008.október 17-én részt vettünk egy egynapos jutalomkiránduláson,
Visegrád nevezetességeit, a Duna-kanyar szépségét, a királyi kastély
újjáépített részeit tekintettük meg.
A versenyen, valamint a jutalomkiránduláson is nagyon jól éreztük
magunkat, sok új élmennyel gazdagodtunk.
A sakk
sakk--kör
Már hetedik éve, hogy rendszeres látogatója vagyok az iskolai sakk-körnek.
Versenyeken veszünk részt, jó eredményeket elérve.
2008. november 20-án Nagykürtösön versenyt rendeztek, és minket is meghívtak.
Ezen a rangadón öten vettünk részt : Bojtos Erik, Cibuľa Dániel, Miskei Mónika,
Zatyko Adrian és én, Hegedüs Krisztián. A Szabadidőközpont egyik termében zajlott
ez az esemény. Nagykürtösi, csábi, csali iskolát képviselő gyerekek versenyeztek.
Hét fordulót játszottunk, én ebből ötöt megnyertem, ezzel a 3. helyen végeztem.
Én mint kilencedikes, lassan elhagyva ezt az iskolát, ösztönzöm a fiatalabb
diákokat arra, hogy járjanak sakk-körre, és őrizzék ezt a szép hagyományt.
/Hegedüs Krisztián, 9.o./
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Őszi séta

Minden hónapnak megvan a maga szépsége és
varázsa. Az ősz nagyon szeszélyes évszak.
Lehet szeretni és nem szeretni. A ködös reggelek,
az esős nappalok, a zimankós esték szinte
mindenki hangulatát szomorkássá teszik. Ám, ha
kisüt a napocska, sok ember indul útra, hogy
a melengető sugarakban megfürödve barangoljon
a természetben.
Egy verőfényes délután mi is útra keltünk.
Elhatároztuk, hogy megmásszuk a Kőhegyet.
Kíváncsiak voltunk, hogy fest a természet ilyenkor,
ősszel. Hosszú utunk során madárcsiripelés kísért
minket. Lábunk alatt zörgött az avar. Az út fárasztó
volt, de megérte.
Csodás látvány fogadott minket a hegy tetején. A
völgyben elterülő erdő ezernyi színben pompázott.
Hosszú percekig figyeltük. Egy tisztáson őzeket
vettünk észre, ahogy legelésznek.
Nemhiába ír költőnk, Petőfi Sándor egyik versében
oly csodálattal az őszről:

„Itt van az ősz, itt van újra,
S szép mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.
Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.“
/Molnár Vivien, 6.o./

Szüretelni jó!
Hosszú volt ez a nyár, de elmúlt, akár
a tavalyi.
Véget ért a kánikula, már nem panaszkodhatunk
a melegre.
Igazi őszi borongós idővel beköszöntött
a szeptember.A természet lassan megváltozott,
a fák levele gyönyörű színben ragyog. Az
emberek dolgoznak a kertekben, betakarítják a
termést, és lassan megkezdődik az ősz fő
munkája, a szüret. A gyerekek is kedvük szerint
részt vesznek a szüret előkészületeiben.
Sokan segítenek a szüleiknek:szőlőt szemeznek,
préselnek és kóstolgatják a hordóba csordogáló
édes must ízét. De a szőlőszem még néha
fanyar, oly savanyú. A legfinomabb édes must
dércsípte, érett szemekből készül.
Ilyenkor
sok
helyen
rendeznek
szüreti
ünnepséget, nagyon sok érdekes műsorral, szüreti
felvonulással és kirakodó vásárokkal.Az emberek
ünneplik a szüretet.
Az ősz kissé szomorú, a táj is lassan megpihen
a hótakaró alatt. Tavasszal majd minden újra
kizöldül, és madárdaltól hangos lesz a határ.
BattaAngelika, 6.o./

Viccek
-Miért megy a rendőr érettségire?
-Elrettentő példának.
-Miért hallgatja a rendőr a hasáról a rádiót?
-Hogy róla szóljon a műsor.

-Azt szeretném tudni,hogy mikor volt a mohácsi vész?
-Ha a tanár úr is csak szeretné tudni akkor mit szoljak én?
-Hogy állsz,fiam az iskolában?-kérdezi az apa a fiátol.

-Nagyon jól.Mindennap másik sarokban.

„ D “-nap
Ismét eljött a „D“-nap. Mit is írhatnék róla? Ez a nap a DEMOKRÁCIA napja. Az idén
november 14-én ünnepeltük.Kicsi, nagyok egyaránt várták.
Otödik osztályban kötelező olvasmányunk volt A kis herceg. Most lehetőségünk nyílt arra, hogy megnézzük színészek
előadásában. Ugyanis ezzel a darabbal indult a „D“-nap. Mindannyiunknak tetszett. Majd az iskola tánccsoportja
mutatta be ugra-bugra diszkótáncát.
Ezután Danka Barteková sportlövész következett. Részt vett a pekingi olimpián. Elmesélte
élményeit. Elhozta érmeit és fegyverét is. Délután a fiúk és a lányok mérhették össze erejüket
és ügyességüket kosárlabdában. Izgalmas meccsek voltak. Végül a kilencedikeseink győzedelmeskedtek.
Különböző foglalkozásokon vehettünk részt.Volt üvegfestés, gyertyakészítés, cserépfestés, bábkészítés. Én az
üvegfestést választottam. Egy kutyust és egy rákot festettem. Anyukámnak nagyon tetszett. Kigondolta, hogy
poháralátétként fogjuk használni.A nap végén elmentünk megnézni a gyerekek által készített töklámpásokat. Egyikmásik igen leleményes volt. Nekem a félig cica, félig kalóz lámpás tetszett a legjobban.
Izgalmas, élménydús napot tudhattunk magunk mögött.

/Molnár Kristóf, 6.o./

Üvegfestés – ki gondolta volna, hogy ez ilyen jó móka!

Töklámpásaink
– milyen ötletesek!

Az euró
2009.január elsejétől Szlovákiában is hivatalosan bevezetik
az eurót. Bár még január 16-ig szlovák koronával is lehet majd
fizetni, fel kell mindenkinek készülni erre a történelmi pillanatra.
Ezt a problémát a pósták, a bankok úgy próbálják
orvosolni, hogy különféle könnyen használható számológepeket
küldenek minden házhoz. Az eurónak megfelelő pénzösszeg most
30,126 SK. Külön felhívom mindenkinek a figyelmét,hogy az
árusokra ügyeljünk, ne váltsuk be a koronánkat náluk, mert
becsaphatnak, hamis pénzt adhatnak vissza.
Szerintem nagyon jó lesz az euró, tobb előnye van, de
természetesen hátránya is. Nagyon nehéz lesz megszokni a
százasokat,ötszázasokat felváltó apró pénzt.
/Bojtos Erik, 9.o./

Kilencedikeseink írták
Kilencedikeseink a következő feladatot kapták:
Képzeld el, hogy 32 éves vagy, és visszatekintesz a „múltra“.Az alapiskola elvégzése után...
Innen folytasd! Elbeszélésedbe sződd bele mostani elképzeléseidet, vágyaidat!
Nagyon érdekes fogalmazások „születtek“.
Olvassátok el Dani, Erik gondolatait!

Harminckét évem elszelelt
Az alapiskola befejezése után elvégeztem a középsulit, majd a fősulit is. Pár éven belül
magánvállalkozónak álltam. Háztartási és kerti cikkek nevü szaküzletláncot nyitottam.Az üzleteim DANI-SZAKI
szaküzletként szerepeltek az újságokban. Az üzlet jól ment az RTL nevü csatorna reklámkampánya után.
Később új fába ütöttem a fejszémet.
Megpróbálkoztam a főzőiparral. Hotdogot és hamburgert árultam a környező városokban, ami nagyon jó üzletnek
bizonyult. Sajnos ez túl kimerítő munka volt, ezért becsuktam az üzletláncot.
Tanári pályát választottam. Most külföldön tanítok, de ez mellett a SZAKI üzletlánc még mindig üzemel. Hát erre
vittem 32 év alatt.

/Cibula Dániel,9.o./

Sikeres 32 év
Az alapiskola elvégzése után gimnáziumban folytattam a tanulmányaimat, ahol mind a négy
iskolaév végén kitűnő lett a bizonyítványom.
Befejeztem a gimnáziumot, majd Angliába repültem unokatestvéremhez, ahol egy étteremben dolgoztam
hétvégente, mellette főiskolára jártam. A főiskolán én lettem a legsikeresebb tanuló.A suli elvégzése
után egy fogorvosi rendelőt nyitottam, ahol nagyon jó volt a bevétel, mert fele annyiért csináltam
a fogat, mint a többi kolléga.
Most egy villában lakom kedvesemmel és gyermekemmel. A fogorvosi rendelő mellett még testépítéssel és
fotballal foglalkozom. Jelenlegi clubbom a Reál Madrid, ahol csapatkapitány
vagyok.
Már alig várom a holnapi napot, ugyanis holnap ünneplem a 32.születésnapomat. Bizton állíthatom,
hogy ilyen sikeres 32 év nem minden embernek adatik meg. Köszönöm Istenem!
/Bojtos Erik, 9.o./
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Házi baromfi.
A PC electronikai része.
Két ember közötti viszony.
A felnőttek kedvenc itala.
Leglassúbb állat.
Ezzel áldoztat a pap
Nemesfém[sárga].
1001-ben koronázták királlyá(keresztnév).
A legkedveltebb gyümölcs.
Mit játszanak jégkoronggal?
Mézes ............... .(mi?)
Ekkor hullot le az első hó(idén, melyik hónap).
Milyen kertben volt Ádam és Éva.
Mi van a világűrben?
Mi lesz December 5-én?
(készítették: Miskei F. és Balga K.,7.oszt.)

Kíváncsi voltam, mi a véleménye tanulóinknak az olvasás
fontosságáról. A következő válaszokat kaptam:
Joki: Szerintem az olvasás fontos, bővíti a szókincsünket. Nem telik el olyan nap, hogy ne olvasnánk.
Nem csak könyveket lehet olvasni, lehet például reklámfeliratokat, útjelzőtáblákat stb.Én személy szerint
nem szeretek olvasni, főleg a kötelezőket olvasmányokat nem, mert sokat kell vele foglalkozni, és leköti
a drága szabadidőmet. Viszont a legjobb könyv, amit olvastam, az a Tesco titkok volt.
Niki: Ha nem olvasnánk, akkor nem lenne szókincsünk. Ha nincs szókincsünk, akkor nem tudjuk
magunkat kifejezni és ez kínos.
Én a kalandregényeket szeretem, de az Egri csillagok is nagyon megfogott. Igaz, hogy terjedelmes, de
aki szeret olvasni és érdekli a folytatás, az biztos, hogy minden nep előveszi és olvas belőle.Én
mindenkinek szívből ajánlom az olvasást.
H. Krisztián: Az olvasás fontos, az író a lelkitükrét tárja elénk.
Sajnos én azok közé a gyerekek közé tartozom, akik nem szeretnek olvasni.
Erik: Az olvasással bővítjük a szókincsünket. A kötelező olvasmányok közül az Oz, a nagy varázsló és az Egri
csillagok tetszett a legjobban. A választható olvasmányok közül a Tüskevár nagyon tetszett. Én szerettem olvasni,
de amikor megkaptam a számítógépem, valahogy elveszett ez a vágy.
Dani: A kötelező olvasmányok egyrészt fontosak, mert művelődünk általuk, bővül a szókincsünk,
érdekes dolgokat ismerhetünk meg belőlük. A kötelező olvasmányok közül a kalandregényeket és az
ifjúsági regényeket kedvelam. Hogy őszinte legyek, kicsit lustának érzem magam az olvasáshoz., de ha
jó könyvről van szó, akkor elolvasom.
Vivien:Tudom, a szókincsem bővül, ha sokat olvasok, csak sajnos nem szeretek olvasni, mert
unalmasak a kötelező olvasmányok. Oz, a nagy varázsló és A kis herceg nagyon tetszett, még
ötödikben olvastam őket.
Krisztián: Eddig még minden kötelező olvasmányt elolvastam, de eddi még egyik sem tetszett.Amikor
olvasok, mindig várom a történet végét.
Boglárka: Olvasással bővül a szókincsem. A mesékben csodás lényekkel találkozhatunk, a képzelet
világába léphetünk. Ha sokat olvasunk, talán még mi is írhatunk meséket.
Sziszi: Az olvasás fontos, mert bővíti a szókincsünket.Ha sokat olvasunk, a helyesírásunk jó lesz, folyékonyabban
tudunk majd olvasni.
Alíz: Szókincsünk bővül az olvasással.Megtanulunk kifejezően olvasni.
Friderika: Ha olvasunk, hasznosan eltöltjük a szabadidőnket.
Angelika: Ha sokat olvasunk, okosabbak leszünk. Szebben tudjuk magunkat kifejezni, több mesét
fogunk ismerni.

Mikor vagy boldog?
Tomika: Akkor vagyok boldog, ha karácsonykor
együtt van a család. Akkor is, ha fürdőbe megyünk.

WxvxÅuxÜM
Dec. – Elökészületek a karácsonyi
müsorra
Dec. 4 – Az alsótagozatos tanulók
Mikulás alkalmából színházi
előadáson
vettek részt „ Mese a hét kecskegidáró
l“
címmel
Dec. 5 – A Csábi Alapiskolába
megérkezett a várva várt

Mikulás!

Monika: Boldog vagyok, ha elmehetek misére, ha
beszélgethetek a barátaimmal. Ha reggelinél, ebédnél és
vacsoránál együtt van a család.
Z. Dávid: Ha Mikivel elmegyünk dínócsontokat keresni és
halászni, akkor boldog vagyok.
Adrián: Amikor ajándékot kapok. Ha valaki szeretetet ad.
Bogika: Akkor vagyok boldog, ha vakációzom.
Dóra: Boldog vagyok, ha játszhatom a barátaimmal,ha a
sötét kiscicánk hozzám bújik.
B. Dávid: Amikor anyuka megsimogat.Amikor átmegyek
Dóriékhoz.

A gyerekek örültek a csomagoknak
Dec. 8 – Meglepetés készítés a
vendégeknek
Dec. 12 – Karácsonyfa díszítése
Dec. 17 – Karácsonyi müsor
Dec. 18 –Teadélután a karácsonyfa
mellett

Mit is adhatok?

Dec. 19 – Jan. 8 - Téli szünidő

Mit is adhatok?
Csak arra gondolok,
hogy szent Karácsony napján
mit ajándékozhatok.

Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
a karacsonyi műsorunkra,
mely 2008. dec. 17-én
17 30 órai kezdettel lesz
megtartva.
Helyszín: 1 - 4. osztályterme
Csábi Alapiskola tanulói

Anyukámnak szívet,
hogy tudja szeretem.
Apukámnak radírt,
hogy kigumizza szépen,
itt-ott elkövetett csíntevésem.
/György Szilvia, 5.o./

