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1.
szám

Sulilap
Télfele
Télbe nyúlik már az idő,
csendes erdő és mező.
Nem dalol a pacsírta,
még a tücsök sem húzza.
Esik eső, csepereg,
csak szélúrfi tekereg.
Kergeti a levelet,
Mit a sok fa levetett.
Esik eső, csepereg,
Korni kutyánk kesereg.

Kedves Olvasó!
Szeretettel köszöntlek Téged.
A szeptemberi csengőszóval
megnyíltak iskolánk kapui, és
megkezdődött az élet az iskola falai
között. Hogy mi is történt velünk
azóta, milyen eseményeken vettünk
részt, hogyan is köszöntöttük
nagyszüleinket októberben, hogyan
készültünk az ünnepekre az ádventi
időszakban ..... , mindezekről
olvashatsz a Sulilap Őszi – Téli
számában. Diákjaink rajzaikkal
ékesítették a lap hasábjait, valamint
a Megkérdeztük rovatunkban egy kis
meglepetéssel készültünk. Kellemes
időtöltést kívánok.

Híves Bálint, 5.B

A tél örömei
Hull a hó, hideg van,
karácsony jő boldogan.
Hull a hó, nagyon jó,
szálljon már a hógolyó.
Hej szánkózni nagyon jó,
repüljön hát a szánkó,
előttünk az ugrató.
Anonym

Z.SZ.

Karácsonyi üzenet
Eljött a szép karácsony,
mézeskalács díszeleg a faágon.
Csillagszóró bontja fényét,
látom szemedben tündöklését.
Szól a csengő,zeng a harang,
csilingel a csengettyű.
Fiúk, lányok énekelnek,
angyalhangon zengedeznek.
Figyeld kedves barátom,
halld, mit üzen a karácsony.
Zatyko Dóra, 6.B

Őszi
szi mese
Osváth Erzsébet: A fecskerepülőtéren
fecskerepül téren
A Nyár gondolt egyet és nagytitokban összecsomagolt. Elvitte az égről a kéket, a fákról a zöldet,
elvitte a virágok szép színes szirmát, a napsugarak melegét és elrepült messze tájak felé.
Az Ősz csak ezt leste. Mindjárt a Nyár helyére költözött, de nem egyedül. Magával hozta barátait,
a mindig mérges Szelet és a hol pityergő, hol síró-rívó Esőt.
Hűvösre fordult az idő. A legöregebb fecskék nagy gyűlésre hívták össze az öregeket, fiatalokat a
fecskerepülőtérre, a villanydrótokra.
A fiatal fecskék szüleik körül csivogtak. Nem értették, micsoda nagy esemény van készülőben, bár
hallották már a fecskerokonságtól emlegetni.
- Itt az ideje, hogy elköltözzünk.
De a kisfecskék, akik itt születtek, nem tudták elképzelni, hogy itthagyják puha fészküket, a
gyerekeket, akikkel egy fedél alatt laktak. Az ő ereszük alól repdestek ki és be fészkükbe, onnan
kukucskáltak kíváncsian ki a fogócskázó, bújócskázó kislányokra, kisfiúkra. Megszerették őket, de a
gyerekek is örültek nekik. A gyülekezés előtt nem sokkal azonban a kis fecskék furcsa dolgokat
láttak, amikor bekandikáltak az ablakukon. Piros, kék, sárga táskákba könyveket, füzeteket
rakosgattak. ”Talán ők is elköltöznek?” - gondolták a kisfecskék. Fecskemama akkor elmesélte
nekik, hogy ilyenkor iskolába készülődnek a gyerekek, ahol - mondta büszkén - róluk is tanulnak.
- És mi hova költözünk? - kérdezték a kisfecskék.
- Figyeljetek csak, mindjárt megtudjátok - hangzott a válasz.
Valóban. A legöregebb fecske csendet kért és fecskenyelven érdekes dolgokat mondott a fiatal
fecskéknek, amikor már megtelt a fecskerepülőtér:
- Ti, akik itt születtetek, nemsokára meglátjátok majd messze-messze másik hazátokat, a mi téli
otthonunkat. Itt már hidegre fordult az idő- folytatta a bölcs öreg fecske-, és mi fecskék csak a
meleget szeretjük, a napsugarat. Télen tollunk nem óv meg a hótól, fagytól, elpusztulnánk, ha itt
maradnánk. Ott túl a tengereken, a másik hazánkban nyár van, amikor itt hideg a tél. Kék az ég, zöld
a fű, simogató a napsugár. Ott is várnak, szeretnek minket a gyerekek. De nem leszünk hűtlenek
ehhez a hazánkhoz sem. Amint meghalljuk a tavasz csengetését, visszatérünk ide, a régi fészkünkbe.
Az öreg fecske ezután elhallgatott. A fiatal fecskék elámultak azon, amit a másik hazáról, a
tengerekről hallottak. Izgatottan várták már az indulás idejét. Nem kellett soká várniuk - mint egy
titkos jelre - egyszerre repültek fel a fecskerepülőterekről-villanydrótokról, háztetőkről a fecskék.
Egyszercsak megpillantották lent a piros, sárga, kék hátitáskás kis iskolásokat, amint búcsút
integettek feléjük a magasba.
- Gyertek vissza nemsokára! - kiáltották.
De ezt már nem hallották a messze magasan szálló fecskék. Barátságos, fodros felhők kisérték őket,
vigyáztak rájuk hosszú útjukon.

Balga Erik, 1.B

Október az idősek
id sek hónapja
Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük
hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában
eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt éveiket.
Egy bölcs mondás miszerint:
A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége, és a legnagyobb
teherbíró ereje.
„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel
a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent
hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik...“
Ezekkel a gondolatokkal indult műsorunk, melyet idős hozzátartozóinknak készítettünk.
5.B és a 6.B osztály talulói

Blaskó Mária: JÓ TANÁCS
Hallgassunk az okosabbra és jól fogunk járni,
Okos szóra ki nem hallgat, meg fogja még bánni.
Hallgassunk az öregekre, ők sokat átéltek,
Ifjú ész, új könyv, divat ezzel föl nem érnek.
Hallgassunk jó szüleinkre, az ő szavuk drága,
Áldott leszel, hogyha hallgatsz szüleid szavára.
Hallgassátok sziveteknek mit súg a Jóisten,
Mert őnála bölcsebb, szentebb és szeretőbb nincsem.

Találkozás az MKP és a Most-Híd közös képviselő jelöltjeivel
Vasárnap, 2013. november 3-án 15.00-tól a Csábi Alapiskola éttermében találkozhattunk az
MKP és a Most-Híd közös képviselőjelöltjeivel, Jámbor Lászlóval és Baki Attilával, akik a
november 9-i besztercebányai megye választásokon indulnak. Ezen a kampányrendezvényen
a helyi alapiskola magyar tagozata színvonalas műsorral szórakoztatta a közönséget. Reméljük,
hogy mindenki, aki eljött egy igazán kellemes délután részese lehetett.

December

Jön a Mikulás
Ismét elérkeztünk decemberhez, sokak kedvenc hónapjához. A legkedvesebb ünnepek találhatók
az évnek ebben a hónapjában. Elsőként jön a Mikulás. A mi iskolánkba is ellátogatott,
ajándékokat osztogatott és „megédesítette“ a napot.
Azt álmodtam az éjjel,
Iskolánkba a széllel,
Eljön majd a Mikulás,
Így is lett, ez nem vitás.
Zatyko Dóra, 6. B

Celeng Patrik, 1B

György Mária, 4B

Csécs Dániel, 2B

Karácsony közeleg
„Ég a gyertya ég, el ne aludjék,
Szíveinkből a szeretet ki ne aludjék“
Ezekkel a sorokkal indult az idei karácsonyi műsorunk. A terem megtelt szeretteinkkel,
ismerőseinkkel, és mi diákok szívünk teljes melegével és szeretetével köszöntöttük nemcsak
a megjelenteket, de emlékeztünk a kis Jézus születésére is.
„Mikor szent karácsony angyalai szállnak,
Öröm a vendége minden igaz háznak!
Eltörpül ilyenkor a lárma, az árnyék,
Megszépül a szívben minden igaz szándék!“

Békés Boldog Karácsonyt!
Mentovics Éva: Karácsonyi jókívánság
Szent karácsony beköszöntött,
pompázatos ruhát öltött.
Oly szaporán, mint a zápor,
ezer csillag hull a fáról.
Örömkönnyek hullnak egyre,
s pottyannak a kis kezekre.
Fenyőfánkat körbeálljuk,
és egymásnak azt kívánjuk:
E szép este minden fénye
adjon erőt az új évre.
Minden napja legyen ünnep,
melengesse kis szívünket.

György Mária. 4B

Kovács István. 1B

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén
Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog,
érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre.
Tiszta szívből ezt kívánom!
Szaporodjon ez az ország
emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,

s ki honnan jött,
soha-soha ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke,
gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe!

Közeleg a félévi karikázások ideje
Néhány nap múlva itt a félévi jegyek karikázásának ideje. Elérkezett az utolsó lehetőség arra,
hogy még valamit változtatni lehessen a végső eredményen. Az ünnepek után a gyerekek nehezen
lendülnek vissza a mindennapi munkába, és hiába hangoztatjuk, hogy maguknak tanulnak és
a tudást senki nem veheti el tőlük. Ezt csak jóval iskolás éveik után értik majd meg. Egyszerűbb
őket meggyőzni arról, hogy a tanulás kötelesség és a felnőtt is végez számos számára nem éppen
szórakoztató tevékenységet kötelességből.
Az utolsó hetektől csodák nem várhatók. Ülni a padban várva a pedagógus jóindulatára,
könyörületességére kényelmes dolog, de nem bevált. Ha tehát a diák valamit el akar érni, tegyen
is érte valamit. Hisz tudjuk: „ Néma gyereknek az anyja sem érti a szavát.“ Ezért jelentkezzen,
legyen aktív, dolgozzon meg azért, hogy a pedagógus tényleg elhiggye, megérdemli a jobb
jegyet. Persze nem vihetők túlzásba az elvárások, ha évközben az igyekezet csekély volt.
Nem minden szülő van olyan helyzetben, hogy gyermeke tiszta jeles. Sokkal gyakoribb
a gyengébb előmenetelről tanúskodó bizonyítvány. Dicsérjük meg gyermekünket a jó
előmeneteléért, éreztessük vele, hogy büszkék vagyunk rá. A rosszabb előmenetelhez is legyen
hozzáfűznivalónk, de legyünk tárgyilagosak, ne csak a rosszabb jegyeket keressük
a bizonyítványban, de vegyük észre az egyeseket is. Ha gyermekünkről tudjuk, hogy igyekezett,
elég ha bátorítjuk és kifejezzük bizalmunkat, hogy legközelebb biztosan lesz ez még jobb is.
Nyújtsunk segítő kezet gyermekeinknek a felkészülésben, igérjük meg, hogy az év végi
bizonyítványt egy moziban, egy pizzériában, esetleg egy közös családi kiránduláson fogjuk
megünnepelni. Tudatosítsuk a tényt, hogy a félévi bizonyítvány a gyerek féléves munkájának
értékelése, de a jegyek év végéhez javíthatók.
Z Sz

ALSÓSOK OLDALA
Mit jelent számodra a KARÁCSONY szó?
ERIK- Ünnepek, szünet, a karácsonyfa díszítése, ajándékok a fa alatt. Szeretem a karácsonyt, de
elég lett volna két nap (mint szombat, vasárnap), mert szeretem az iskolát. Szeretek rajzolni,
festeni. Szenteste mentünk vacsorázni, anyu meggyújtotta a gyertyákat, apu szétosztotta az
ostyát, mézzel megkente, kaptam diót és almát is. Az almát három szeletre vágtuk, mert hárman
vagyunk. Teleszkópot kaptam karácsonyra.
ATUS- Örültem az ajándékoknak és annak, hogy együtt volt a család. Szeretem az iskolát is,
főleg a tornát. Örülök annak, amink van. Kicsit szomorú vagyok, ha apuék elmennek.
PATRIK- Jó volt otthon, mert játszottam apuval. Társasjátékoztunk.
PISTIKE- Szeretem a karácsonyt. Szeretem anyukámat, mert mindig megajándékoz engem.
Szeretek hótúrózni, amikor hó van. Óriási távirányítós dzsippel játszottam otthon.
REBEKA- Boldog vagyok, ha a család együtt van. Szeretek iskolába járni, mert itt tudok
barátkozni. Boldog vagyok, ha anyuék elvisznek az állatkertbe.
DANI- Karácsonykor finomakat eszünk és eljönnek papámék. Kicsit elszomorít, hogy nem esett
a hó.
MARIKA- Karácsonykor együtt feldíszítjük a fát, közben karácsonyi dalokat hallgatunk. Boldog
vagyok, hogy együtt van ilyenkor a család. Szomorú lennék, ha valaki nem lenne velünk a
karácsonyban.
Mi leszel, ha nagy leszel…?
ERIK- Azt még nem tudni…, de szerintem rendőr.
ATUS- traktorszerelő leszek
REBEKA- paleontológus
PISTIKE- vontatós leszek
PATRIK- traktorista
DANI- rendőr
SZEBI- kamionsofőr
MARIKA- rajztanár

Megkérdeztük…
Iskolánk gondnoka és mindenese Miskei Ferenc.
Kedves Feri bácsi. Egy rövid interjút szeretnénk készíteni Önnel az iskolaújság számára.
Mióta működik mint gondnok? Mi motiválta arra, hogy megpályázza ezt a pozíciót?
2008 november 1-jén kerültem az iskolába, mint fűtő. Az előző gondnok, Laci bácsi nyugdíjba
ment. Az igazgatónő kérésére megpróbáltam a két állást egyszerre betölteni. Több mint két és fél
éve vagyok gondnok és fűtő is egyben.
Mondana nekünk valamit a családjáról?
Nős vagyok, két gyermekem van, akiket nem kell bemutatni.
Hogyan érzi magát ebben az iskolában? Mit gondol az idejáró gyerekekről?
Szeretem a munkámat, de nagyon elszomorít, ha a gyerekek szándékosan rongálnak meg vagy
törnek össze valamit. Én is itt voltam diák és tudom, hogy mindig nem lehet jónak lenni. Az
idejáró gyerekek többsége jó gyerek, de sajnos van aki nevelhetetlen.
Úgy tudom, a diákok szeretik Önt. Mit gondol, ennek mi lehet az oka?
Ezt a diákoktól kell megkérdezni. Talán, mert tőlem nem kapnak ötöst vagy beírást.
Általános iskolás korában mi volt a kedvenc tantárgya?
Nagyon szerettem Zatyko Marika tanító néni földrajz óráit és Fazekas Kálmán tanító úr
történelem óráit, aki telerajzolta a táblát a hetesek nem kis örömére.
Mivel tölti szabadidejét?
Nagyon szeretek gombázni és a természetben lenni, és a kutyámmal is sok időt töltök.
Kedvenc étele: juhtúrós sztrapacska
Kedvenc színe: zöld
Kedvenc szórakozása: egy jó focimeccs
Köszönjük, hogy időt szakított ránk.

8.C osztály talulói

Iskolánk volt diákjait is megkérdezt
megkérdeztük…
érdeztük…
György Szilvia- Ipolysági Szondi György Gimnázium diákja
Híves Boglárka- Ipolysági Szondi György Gimnázium diákja
Danko Alíz- Ipolysági Szakközépiskola diákja
Szeptembertől új iskolába jártok. Hogy tetszik az új hely, hogy érzitek magatokat az új
környezetben?
Sziszi- Nekem nagyon tetszik az új suli, igaz, jóval nehezebb is, mint eddig volt. Több a tanulás,
magasabb az osztálylétszám, 24-en vagyunk elsősök. Az osztályban nagyon jó az összhang, attól
függetlenül, hogy több suliból jöttünk. Szóval én meg vagyok elégedve. Én jól érzem magamat az
új környezetben.
Bogi- Én nagyon jól érzem itt magamat, főleg a barátok miatt, persze azért vagyunk itt, hogy
tanuljunk.
Alíz-Nagyon tetszik az Ipolysági Szakközépiskola és nagyon jól érzem magam az új
környezetben. Van egy tantárgy, amiből kitűnő vagyok és az a matek. Nagyon hiányzik a Csábi
Alapiskola.
Naponta utaztok, vagy csak hétvégén jártok haza?
Sziszi- Csak hétvégén járok haza. Priváton lakom egy néni lakásán a gimi mellett. A buszmegálló
kicsit messzebb van, de annyi séta nem árt hétfőn reggel és pénteken délután.
Bogi- Hétfő reggel jövök és pénteken délután/este megyek haza. Az iskola mögött lakunk egy
néninél.
Alíz- Minden reggel már 6 órakor utazom Ipolyság felé, mivel a nulladik óráim és a prax is 7
órakor kezdődik.
Van szabadidőtök? Mire fordítjátok?
Sziszi- Szabadidőmben olvasni szoktam, vagy az interneten lógok, vagy megnézek 1-2 sorozatot.
Van, amikor este is tanulok.
Bogi- Szabadidőmben olvasok, netezek, TV- zek, barátaimmal a Piccolóba járok, ...
Alíz- Négy órakor érek haza, tanulok, olvasok, ha éppen nem megyek misére.
Milyen kört látogattok?
Sziszi- Hétfőn röplabdára járok, csütörtökön énekkar van, hetente legalább egyszer van DÖK
/Diák Önkormányzat/.
Bogi- Énekkarra járok és néha színjátszózom. A DÖK egyik tagja vagyok.
Alíz- Kört nem látogatok, mert naponta 8 órám van.

Milyenek az új barátok?
Sziszi- Nagyon jó fejek! Sok új barátom van. A felsőbb évesekkel is nagyon jóba vagyok.
Bogi- Az osztályomban sok igaz barátnőt találtam, másokkal is jóba vagyok, mindenki „jófej“!
Alíz- Az új barátaimmal az iskolakezdéskor könnyen megismerkedtem, bírom őket.
Jártok-e menzára, és mi a vacsora? Esetleg főztök? Ha igen, mit?
Sziszi- Igen, járunk ebédre. A vacsora keddig vagy szerdáig az, amit itthonról viszünk, aztán
veszünk a közeli boltban magunknak valamit. Főzéssel még nem próbálkoztunk.
Bogi- Az iskolában jól főznek, de az a legjobb, hogy kétféléből is lehet választani. Legtöbbször
otthonról hozok ételt, de sokszor megfordulunk a Lidlben is. A főzéssel még nem próbálkoztam,
de csináltam már bundás kenyeret.
Alíz- Nem járok menzára, de ha főzünk, akkor muszály legalább megkóstolni az ebédet.
Általában leveseket és fő ételeket főzünk.
Milyen emlékeket őriztek régi iskolátokról?
Sziszi- Először is a régi iskolám nagyon hiányzik. Ott minden egyszerűbb volt. Hiányoznak
a tanáraim. Igazából minden hiányzik. Rettenetesen sok szép emlékem van az ott töltött éveimről.
Ezt mind tanáraimnak és iskolatársaimnak köszönhetem, szóval minden percért hálás vagyok.
Bogi- Főként szép emlékeket őrzök, de hiányoznak a régi tanárok, barátok.
Alíz- Az alapiskoláról sok szép emlékem maradt. A tanárokról sem feledkezem meg, főleg
azokról, akik az osztályfőnökeim voltak, akik kiálltak mellettem ha kellett. Az is felejthetetlen,
hogy egy időben Miklóst Guseppének hívtuk. Az osztálykirándulásokat és a karácsonyi
műsorokat soha nem felejtem el.
Mik a terveitek a jövőre nézve?
Sziszi- Ez elég nehéz kérdés, mert a jövő mindig változik, de azt hiszem, abban biztos vagyok, ha
a gimit befejezem, nyelveket szeretnék tanulni. Valamilyen nyelviskolába mennék tovább, majd
szeretnék világot látni. Majd ez még kialakul.
Bogi- Ez a kérdés elég vicces, mert ugye a diákoknak ilyenkor az elején még nincs nagyon
elképzelésük arról, hogy mit fognak négy év után csinálni. Szerintem én színészi, énekesi pályára
fogok lépni. Majd kiderül.
Köszönjük a beszélgetést!

8. C osztály diákjai

Nevessü
ssünk...
- Hogy ugat a fényképész
kutyája?
Miért sír az ajtó?
???
Mert becsapták.

-

Lány az apukájához késő este:
-

- Mi Palacsinta ország fővárosa?

-

-???

Apa, játszunk fekete, fehér, igen,
nem- et?
Ilyenkor?
Igen.
Vesztettél, jó éjt! - Hogy hívják a kínai
kabáttolvajt?

- Jean, mit tárcsáz a telefonon?

- Lekváros

- Vaku, vaku, vaku!

- Dzseki Csen.

- Semmit uram, csak a figyelmét
akarom felhívni.

+
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Állatok megfigyelésére használják
Szántani szoktak vele
Tanít
A páros ellentétje
Lakóhely
A betörők elleni védekezés eszköze
Csokoládé szelet

Készítette: György Adrián 8. C

Nevezzétek meg
a képeket! A
szavak
kezdőbetűiből a
12 hónap
egyikét
rakhatjátok ki.
Készítette:
Miskei Mónika
8. C

