A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõiskola
Gyakorló Általános Iskolájának lapja

XII. évfolyam 1. szám 2010. október

"Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!" 131.sz., 204. sz., 205. sz., 217. sz., 322. sz., 324. sz. tantermek),
/ Zsolt 90,12 / továbbá a 215. számú informatika teremnek és az 1.e osztály
osztálytermének (27. sz.) felújítását végeztük el közel
Szeretettel köszöntöm a lap régi és új olvasóit a 2010/2011-es 7.000.000.- Ft. értékben. Az 1.e osztály tantermébe padokat,
tanév kezdetén.
több alsós és felsõs terembe pedig padokat és székeket
Kellemes hangulatú rendezvény színhelye volt október elején vásároltunk több mint 600.000.- Ft értékben.
iskolánk. Jókedvû felnõttekkel találkozhattunk az elõcsarnok- Tisztasági festés volt az iskola konyhájában, valamint 737.000.ban, az ebédlõben, a folyosókon és a tantermekben. 24 gyakor- Ft ellenében megjavíttattuk és felújíttattuk a 33 évi folyamatos
lóiskola 250 pedagógusa látogatott el Debrecenbe, a Gyakor- használat után meghibásodott és balesetveszélyessé vált üstöt.
lóiskolák VI. Országos Módszertani Konferenciájára.
Diákjaink nagy örömére - a sikeres bolhapiac bevételének felA nagyszabású rendezvényt a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége, használásával -új játszótéri eszközök (ping-pong asztalok, kortovábbá a Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános lát, libikóka és mókuskerék) kerültek a belsõ udvarra.
Iskolája, Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája, Kossuth Informatikai fejlesztési feladataink megvalósulását normatív
Lajos Gyakorló Gimnáziuma, valamint a Kölcsey Ferenc támogatás fogja segíteni 2.100.000.-Ft értékben.
Református Tanítóképzõ Fõiskola Gyakorló Általános Iskolája A külsõ változásokon túl belsõ változásaink is vannak. 176 elsõ
közösen rendezte meg 2010. október 1-jén és 2-án.
évfolyamos tanulónknak és a más iskolából érkezett gyerekekA Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõiskolán megtartott nek köszönhetõen jelenlegi tanulólétszámunk 980 fõ. Az
megnyitót követõ kétnapos szakmai találkozó ezúttal a tanórai, intézmény történetében elõször fordul elõ az, hogy 34 osztálytovábbá a tanórán kívüli tartalmak és módszerek intézményi ban folytat nevelést és oktatást a tantestület.
gyakorlatát állította a középpontba. Szó esett a tanórán kívüli E sorok írásakor már mögöttünk van az egész iskola
tevékenységekrõl, az egészségnevelésrõl és a környezeti részvételével megtartott zenei világnap, az állatok világnapja, a
nevelésrõl, az erdei iskolákról és a szabadidõs tevékenységekrõl, papírgyûjtés, az ásványkiállítás és az október 6-i megemaz iskolán kívüli tanórákról és természetesen "Ami kiállta az idõ lékezés, s készülünk az iskolánk növendékeinek és a kézdipróbáját" mottóval a hagyományos tanórai keretekrõl - 45 percen vásárhelyi Bod Péter Tanítóképzõ diákjainak közremûködésébelül és túl. A konferenciához kapcsolódóan a gyakorlóiskolák vel megvalósuló Kulturális Gálára, az október 23-i megemvezetõi is összegyûltek igazgatói értekezletre, melynek során lékezésre, valamint a Református Kistemplomban tartandó
egyebek közt meghallgatták a Géniusz Programról, illetve a reformációi istentiszteletre.
tehetséggondozás támogatási lehetõségeirõl szóló tájékoztatót.
Az elsõ negyedévet a Református Iskolák XIV. Országos
A szervezõbizottság vezetõje az elõadások befejezését követõen Tanulmányi Versenyével zárjuk 2010. október 29-én.
bejelentette, hogy a gyakorlóiskolai pedagógusok 2012. évi Tanulóinknak és tanárainknak jókedvû és eredményes munkát,
találkozójára Gyõrben kerül sor.
a kedves szülõknek pedig sok sikert és örömöt kívánok az egész
A 2010/2011-es tanév kezdetére tovább szépült iskolánk épülete, tanévre!
ezúttal az említett konferencia helyszíneinek (102.sz., 111. sz.,
Ember Sándor
Igazgató
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A 95 tétel
Október 31-e a reformáció emlékünnepe. Ekkor emlékezünk meg Luther Mártonról, aki Németországban
született. Jogi tanulmányait, egy viharban tett fogadalmát teljesítve megszakította, és szerzetes lett.
Legfõbb célja az üdvösség megtalálása volt. Hiába sanyargatta testét, és próbált meg minden tõle telhetõt,
mindig újabb és újabb bûnöket fedezett fel magában. Még 30 éves sem volt, amikor kinevezték a wittenbergi egyetem tanárává. Pappá szentelése után Rómába is eljutott, ahonnan csalódva tért vissza. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelét magyarázva jutott el arra a felismerésre, amiben megtalálta az
üdvösséghez vezetõ utat: "Az igaz ember pedig hitbõl fog élni." (1,17) A búcsúcédulák árusítását kifogásolva fogalmazta meg és függesztette ki a wittenbergi vártemplom kapujára 1517. október 31-én 95
tételét, amiben megvallja, hogy a bûnöket egyedül Isten bocsáthatja meg ingyen kegyelembõl Jézus
Krisztusért. Ebbõl a tételsorból, amivel útjára indult a reformáció, íme néhány:
- Emberi balgaságot hirdetnek, amikor azt mondják, hogy mihelyt a ládába dobott pénz megcsörren, a
lélek azonnal a mennybe száll.
- Csak annyi bizonyos, hogy a ládában megcsörrenõ pénz által nagyra nõhet a haszonlesés és a kapzsiság.
- Aki csak igazi keresztyén, akár élõ, akár halott, az részese Krisztus és az anyaszentegyház minden kincsének, s ezt Isten adta néki, búcsúcédula nélkül is.
- Az egyház kincse valójában Isten kegyelmének és dicsõségének szent evangéliuma.
Lucas Cranach képe
- A búcsú, amirõl a búcsúhirdetõk azt hirdetik, hogy a legnagyobb áldás, - valóban az, de a kereset szempontjából.
Luther tételei a Szentírás tanítása alapján születtek. Reformációra, megújulásra azonban minden korban szükség van. Ennek ma
sem lehet más alapja, mint Isten hozzánk szóló igéje.
Szilágyi Tamás

IZRÁEL HEGYEI
Kedves Gyerekek!
Megkezdõdött az új tanév, s az év elsõ Lajtorjájában új témával jelentkezem. Tudjátok-e, milyen hegyek vannak
Izráelben? Nem? Ebben az évben 4 hegyét "másszuk meg"
Jézus szülõföldjének. Bakancsot fel, kellemes kikapcsolódást!
A BOLDOGMONDÁSOK-HEGYE
A Genezáreti tó partján fekvõ Boldogmondásokhegye Názárettel és Kapernaum romjaival azon bibliai
helyek közé tartozik, amelyet a keresztyének az egész világról felkeresnek. Már Kr. u. 326-tól kezdve jártak keresztyén
zarándokok ehhez a hegyhez. Ekkortól kezdték építeni a
templomokat, hogy a megváltás eredeti helyszínén imádkozhassanak. A perzsák Kr. u. 614-ben a születési templom
(Betlehem) kivételével a Szentföld területén minden keresztyén templomot leromboltak, de a romok még ma is mutatják
helyüket.

A Boldogmondások-hegyén alig találni
romokat. A Bibliában ez a hegy egyébként névtelen.
Máté evangéliuma így ír róla: "Amikor (Jézus) meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai." Senki nem tudja a hegy
nevét, és azt sem, hogy pontosan hol található, csak
megközelítõleg.
1937-ben egy nyolcszögletû templomot
emeltek a kenyérszaporítás helye és Kapernaum között
Izráel egyik legszebb hegyére, mely a Galileai-tenger
partjáról látható. A templom belsejében, a nyolc
sarokban láthatók felírva a boldogmondások Máté
evangéliuma szerint. A templom egy katolikus templom, melyet a ferences rend papjai és olaszországi
"kedves" nõvérek tartanak rendben.
Ezt a hegyet héberül Har Ha' Asernek nevezik.
Ez szó szerint boldogságot vagy boldognak mondottat
jelent. Ez a szó a Bibliában elõször Áser születésekor
fordul elõ, aki Jákób nyolcadik fia volt. Ennek a héber
szónak a képzett alakjai a Bibliában közel százszor fordulnak elõ. Egyedül a zsoltárokban 26-szor. Az 1., 32.,
41., 112., 119., 128. zsoltárok elsõ sorai kezdõdnek így:
"Boldog (ember az), aki..." Jákób nyolcadik fiának
gyönyörû név adatott: Áser, a boldog.
A nyolcszögletû templom külsõ teraszáról
nagyszerû a kilátás a Genezáreti tóra. Északról délre,
mintegy 21 km-es szélességben látható a panoráma.
Kissé északabbra kígyózik a Jordán vize, amely
Betsaidánál ömlik a tóba. Északkelet felé egy út látható,
amely Golán-fennsíkra vezet. A Genezáreti tótól
eltávolodva Tibériász tûnik fel, majd az Arbel-hegye és
egy halászfalu: Magdala. Ezekrõl a helyekrõl a
következõ számokban olvashattok majd.
"Boldogok a szelídek, mert õk öröklik a földet."
(Mt 5,5)

További kellemes hegymászást kíván:
A Boldogmondások-hegye ma

Zsuzsa néni
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Új tanáraink

Dr. Fekésházyné Feszner Mónikának hívnak. 1998 óta dolgozom az
iskolában. Az elsõ c osztályban tanítok környezetismeretet és vagyok
napközis tanító néni. Az idei
tanévben tértem vissza GYES-rõl.
Két kislányom van. Eszter 8 éves és a
2.c osztályba jár. Zsófika 4 éves
óvodás nagylány. Nagyon szeretem
az állatokat és a természetet.

Veretlenül a negyedik helyen
Amikor a legtöbb KisTK-s tanuló a tanév vége miatt volt izgatott az iskola
diákolimpiai focicsapata a tanév utolsó napján Pécs felé vette az irányt, hiszen
bejutottunk az országos döntõbe. Nem volt egyszerû az út, rengeteg meccs
után sikerült eljutni a városi majd a megyei döntõbe, amelyeket meg is
nyertünk.
Reggel kilenckor indultunk útnak, s délután háromra érkeztünk meg kozármislenyi szállásunkhoz. Hátvédünk Tóth Levi, s a csapatvezetõ Erzsike néni
csak hajnalban érkezett meg, mindketten ott voltak az évzáron (Levi nõvére,
testnevelõ tanárunk osztálya ballagását nem akarta kihagyni). Így õk lemaradtak a délutáni sorsolásról, ahol kiderült, hogy a D-csoportba kerültünk Szeged,
Alsónémedi, Gyenesdiás és Kapuvár társaságában, valamint a látványos megnyitóról, ahol fellobbant a (diák) olimpiai láng is.
Másnap kezdtünk, s az elsõ mérkõzésünk nem indult álomszerûen, a félidõben
3-0-ra vezetett a szegedi csapat, ám tíz perc alatt sikerült három gólt lõni, így
a 3-3-nak mi örülhettünk. Ezt követte a csoport legerõsebb csapatának tartott
Alsónémedi elleni találkozó ahol végig vezetve nyertünk 2-1-re. A Kapuvár
elleni meccsen semmi sem jött össze, hiszen két balszerencsés gólt kaptunk,
így alakult ki a 2-2-es végeredmény. Az utolsó összecsapás arról döntött, hogy
az elsõ vagy a második helyen jutunk tovább, de mivel Gyenesdiás ellen 5-0ra nyertünk mi végeztünk a csoport élén.
Másnap két fontos meccs várt ránk: a négy közé jutásért Szombathelyt vertük
meg 0-0-s döntetlen után büntetõkkel, majd a döntõbe jutásért játszhattunk
Kerékteleki ellen. Az újabb 0-0 után már nem volt szerencsénk a tízméteres
rúgásokkal. Az utolsó napra a helyosztók maradtak. A harmadik helyért a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia csapatával mérkõztünk meg, s
megõriztük veretlenségünket a "szokásos" gólnélküli döntetlen után büntetõkkel kaptunk ki. Így nem csoda, ha az eredményhirdetésnél még nem
voltunk vidámak (némi vigaszt jelentett, hogy a legjobb kapus a remekül
védõ, s két gólt is szerzõ Dukát Péter lett), ám hazafelé, a buszon, már arról
beszélgettünk, hogy 707 (!) iskola közül lettünk negyedikek, úgy, hogy
amikor 2009 õszén elindultunk, a városi döntõrõl is csak álmodoztunk.
A III. korcsoportos diákolimpia országos döntõjén negyedik helyen végzett
labdarúgócsapat névsora.
Adorján Brendon, Áncsán Levente, Bereczky Bence, Csendom Bálint, Deczki
Dániel, Dukát Péter, Kaszonyi Péter, Szabó Bence, Szilágyi Gábor, Szilágyi
Richárd, Tóth Levente

Csorbáné Major Enikõ vagyok, az
1d. osztály osztályfõnöke. Már tíz
évvel ezelõtt dolgoztam itt az iskolában. Ebben az évben tértem vissza
gyedrõl. Három kisfiunk van:
Csanád, Zétény és Bulcsú. Nagyon
szeretek olvasni, zenét hallgatni,
kirándulni, játszani.

Bereczky Bence 7/B
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Az új elsõsök
1.a
Osztályfõnök: Dr. Erdélyiné Faragó Ilona
Balogh Zoltán, Bara Péter, Békési Dániel Zsolt, Berkes Petra Anna, Bora
Fruzsina Hajnalka, Dobre Zsombor, Fekete Petra, Horváth Dávid, Jancsó
Vivien Mária, Kálló Tamás Ákos, Komáromi Balázs, Mátravölgyi Attila,
Morvai Máté, Nótin Bíborka, Parti Bianka, Posta Máté, Pótor Zsófi, Sándor
Henrietta Heléna, Szabó Gergely, Szántó Rómeó, Tar Dorina, Tatai Ottó,
Várbíró Nándor, Vincze Rebeka, Wehbe Ádám
1.b
Osztályfõnök: Szalay Mária
Antal Roland, Balogh Tamara Sára, Barna Zsófia, Berkes Zsófia, Cseh Jázmin
Deczki Benedek, Erdey Viktória Vanda, Erdõs Petra, Fülöp Fanni, Hegedüs
Hanna, Horváth Rebeka, Juhász Veronika, Kálmánczhelyi Bence, Kecskeméti
Csenge, Kiss Virág Eszter, Major Levente Imre, Milánik Tamás, MolnárSzerelem Bálint, Oláh Alekszandr Márk, Oláh Máté Milán, Ónadi Zsófia,
Petró Panna Klaudia, Rákó Eszter, Rákó Fanni, Sárkány Levente Gergõ,
Szakál Kende, Szegedi Zsófia Katalin, Szénási Ervin Levente, Szilágyi Ádám
Vitéz Anna Veronika
1.c
Osztályfõnök: Kiss Sára
Baráth Evelin, Csarnai Dorina, Cserta Dóra, Csontos Dorina, Demeter Zsuzsa
Héty Emese, Héty Hajnalka, Jankó Dóra, Juhos Beatrix Nóra, Katona Réka,
Kékesi Olivér, Kiss Gréta Borbála, Kovács Patrik Márkó, Kupecz Vivien
Zsanett, Lajter Márta Laura, Mészáros Tamás, Mikle Dávid, Moldvai András,
Molnár Imre, Nagy Domonkos, Nagy Gergõ, Nótáros Lajos Bence, Pacsura
Petra Nikoletta, Szabó Zita, Szûcs Áron, Tóth Milán, Varga Izabella Anahita
Varga Lilla Judit, Visky Zsombor, Zsupos Tamás, Zsupos Tibor Brúnó
1.d
Osztályfõnök: Csorbáné Major Enikõ
Balogh Dorottya Ágnes, Boruzs Fanni, Cseke Anna, Csiki Evelin, Donka
Réka, Dorogi Máté Gáspár, Gáspár Gabriella Léna, Gulyás Péter János, Jakab
Mercédesz Viktória, Jánossy Fanni, Jánosy Márton, Kincses Máté, Kiss
Marcell, Lovas Árpád Botond, Nagy Anna Viktória, Nagy Bence Botond,
Orbán Alex, Pallás Tamás Koppány, Papp Bálint, Piroska Zsolt, Radócz
Kamilla, Soltész Nóra, Szabó Zsuzsanna, Szalontai Andrea, Tóth Krisztofer
Márk, Tõkés Kinga, Vadász Andrea Ilona, Vass Vivien
1.e
Osztályfõnök: Kiss Edit
Balogh Annabella Petra, Baranyi Koppány Endre, Boruzs Nóra, Dánielfy
Dorottya Luca, Dankó Kincsõ Andrea, Garda Attila, Gém Hanna Fruzsina,
Hadnagy Attila, Horvát Alexandra, Jónás Károly, Kerezsi Panna, Kocsis
Nóra, Kovács Kincsõ, Medvés Kristóf, Mitró Veronika Kata, Molnár Dóra,
Nagy Panna Eszter, Nemes Zoltán Ottó, Pallás Imre, Rácz Marcell Sándor,
Sándor Zsófia, Szabó Máté, Szabó Viktória Mária, Szalontai Ferenc, Tóth
Lídia, Varga Marcell, Veres Hunor, Vincze Nikoletta Terézia
1.z
Osztályfõnök: Törökné Bordák Erika
Batiz Liza Stella, Csordás Árisz Márk, Gaál Liliána, Gyönyörû Dorka Virág,
Harcsa Regina, Hegedüs Lara, Horváth Fanni, Kálmán Anna Mónika, Katona
Sándor, Komódi Lili, Kovács Ágnes, Kuti Kitti, Magos Boglárka, Mászlai
Gergõ, Mohácsi Benedek, Nagy Ágoston, Nagy Balázs, Oláh Johanna, Õzse
Petra Réka, Paragh Bálint, Pogány Lola Borbála, Szegedi Rebeka, Szikra
Dávid Richárd, Sziráki Anna Friderika, Turi Zsófia Eszter, Vasvári Patrícia,
Venter Flóra Zita, Zöld Hanna Erika

5
Kórustábor Beregdarócon
(2010. július 20-2
24.)

Nagy lehetõséget kapott azzal kórusunk, a Vox luventutis, hogy bemutathattuk Megyeri Krisztina új mûvét a Bartók Béla
Nemzetközi Kórusverseny ünnepélyes megnyitóján.
Az õsbemutató feladat, ezért már hónapokkal elõtte megkezdtük a gyakorlást. Etelka néni és a kórus elhatározta, hogy a végsõ
simításokat nyáron, egy jó helyen végezzük el. Ezért elutaztunk Beregdarócra, a Hét Csillag Üdülõ- és Konferencia-központba,
gyakorolni a 4 tételes kórusmûvet, és persze pihenni, kikapcsolódni is.
Július 20-án reggel indult Debrecenbõl a busz. Etelka néni, Edit néni és Csilla néni jött velünk. Néhány órás utazás után érkeztünk
meg a táborba. A hotel nagyon szép volt. Volt medence, teniszpálya, pingpongasztalok, ebédlõ és a konferenciaterem, ahol
általában a próbákat tartottuk. Öt napot töltöttünk itt. Minden nap reggeli után vásárolhattunk a boltban, majd próbáltunk, utána
úszhattunk, vagy teniszezhettünk, pingpongozhattunk. Délben ebédeltünk, és ebéd után pihentünk. Délután folyamán vagy a konferenciateremben vagy a közeli református templomban, a templomkertben vagy a közösségi házban - egyszer még a katolikus
templomban is - próbát tartottunk. Naponta 2 illetve 3 alkalommal is próbáltunk, készültünk a bemutatóra. Ezek után megint
lehetett úszni, sportolni. Este, vacsora után a konferenciateremben lehetett filmeket nézni, a szobáinkban olvasni, vagy kint lenni
és beszélgetni. Az utolsó este ügyességi játékokat játszottunk, utána buliztunk.
Szombaton ebéd után indultunk haza, Debrecenbe. Nagyon jól éreztük magunkat ebben az öt napban, sikerült sokat dolgozni a
mûvön, ami az ünnepélyes megnyitón eredményesnek bizonyult, hiszen vastaps szólt a kórus levonulásakor.
Egy hét múlva a bemutatón is óriási sikert arattunk!
Ozsváth Eszter 7.z

Hittantábor 2010. Beregdaróc
2010. június 20. végre megérkeztünk Beregdarócra. Félúton benéztünk egy templomba. A Hét csillag nevezetû 3 csillagos szállodában szálltunk meg.
Mindenki ''szépen'' megvárta, hogy végre lepakolhasson a szobájába. A szobákban emeletes ágyak voltak, és volt bennük tévé és
még hûtõ is. Mikor kipakoltunk, elmentünk a kerengõbe, ahol elmondták, hogy mik a szabályok. Itt szigorú szabályok uralkodtak.
Ezek után elmentünk ebédelni. Majd egy boltba is elsétáltunk.[Vagyis mi nem.] Volt két hatalmas teniszpálya és egy kerti tó
gyönyörûséges tavirózsákkal, halakkal és egy sziklakerttel. Egy kisebb játszótérnek is volt hely az udvaron. Az élet igazán este
indult be.
Voltunk különféle helyeken és mindennap volt hittan foglalkozás, ahol Ruth életérõl tanultunk. Áhítaton vettünk részt minden
reggel és este és minden étkezés elõtt imádkoztunk. A leérettségizett nagyokkal buliztunk, ahol volt DJ és sokáig táncoltak és
mulattak. Moziztunk a konferencia teremben, a Perzsia Hercegét néztük meg. Aki akart biciklizhetett is. Volt itt minden, nem is
beszélve az alsógatyáról az ablakban. Rengeteg vallási emlékmûvet néztünk meg. Tanulhattunk virágot kötni, és megismerkedhettünk a népi fonással. A medencében és a jakuzziban levezethettük a napi feszültséget. Megnéztük Beregdaróc egyik legérdekesebb
látványosságát, a Mozgólápot. Lovaskocsival mentünk oda-vissza és a lovak megbokrosodtak a nagy sártól, ezért majdnem felborultunk. Miután elindultunk, sokan visszafordultak, mert beázott a cipõjük. Az idegenvezetõ megmutatta, hogyan kell úgy járni
a lápon, hogy ne süllyedjünk bele, de a csoport egy része (ami belõlünk és pár nyolcadikosból állt) hamarabb visszaindult. Voltak
csoportok és mindennap érdekes feladatokat kaptunk. Elõször csillagvadászat volt, utána Ruth történetébõl kellett eljátszani egy
részletet, válaszolni kellett kérdésekre, volt váltóverseny, és végül reklámtáblát kellett csinálni. Nagyon sokat szórakoztunk.
Reméljük, a következõ hittantábor is ilyen izgalmas lesz. Jelentkezz TE is bátran!
Ráday Zsófia, Gerda Dorina, Vastag Emese 5.b
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A beregdaróci hittantábor
Már nagyon vártam ezt a tábort. Életem elsõ "ottalvós" táborát. Amikor elindultunk, zuhogott az esõ. Útközben megnéztünk egy templomot. Megtudtuk a
templom történetét. Délután megérkeztünk Beregdarócra. A táborhely egy
szálloda volt. Az udvarán egy játszótér és egy focipálya is volt, valamint egy
szép tó, és ami a legjobban tetszett nekem: egy fedett medence és jakuzzi.
Érdekes programok voltak: pólófestés, medencézés, szekerezés, ki-mit-tud
vetélkedõ, filmvetítés, virágkészítés. Elindultunk a mozgó lápot megnézni
szekérrel. A mozgó láp a lábunk alatt nagyon ingott. A tanárok közül Zsuzsa
néni volt a legbátrabb, mert õ mert ráállni a mozgó lápra. Nagyon megijedtünk
amikor a szekér majdnem felborult. A kirándulás végén én is nagyon megijedtem a felém tartó szekértõl, és beugrottam egy árokba. Szerencsém volt,
hogy nem volt benne víz. Szerda éjszaka csillagvadászat volt. Zseblámpával
gyûjtöttük össze a csillagokat. A napokat áhítattal zártuk le.
Farkas Mirjam 3.z

Szarvasi vízitábor

2010. június 19-én indultunk reggel kilenckor busszal Szarvasra. Az út nagyon
gyorsan telt, az ebédet már Szarvason, a
Turul étteremben fogyasztottuk el. Az elsõ délutánon átismételtük a kajakozás és
kenuzás szabályait, és mindenki kipróbálhatta az evezést. Nagyon hamar eltelt
a délután és máris eljött az este és hatalmas ping-pong partikba kezdtünk.
Minden reggel a kijelölt szoba ment
teríteni a reggelihez, de ezt általában a
lányok végezték el. Reggelire rendszerint
müzlit, virslit, nutellás kenyeret ettünk
tejjel, kakaóval vagy teával. Ízlés szerint
lehettet választani. Ezután volt idõnk
átöltözni és máris vízre szállhattunk. Az
elsõ evezés a Szivornyákra vezetett (a
régi Magyarország középpontja) ez idõ
alatt a kezdõk is belerázódhattak a kajak,
kenu szépségeibe és nehézségeibe.
Visszafordultunk ebédelni, utána pedig
újra vízre szálltunk és nagyobb távot tettünk meg a Holt-Körös másik irányába a
Bikazugba. Mire hazaértünk teljesen
kimerültünk, de még volt idõnk egy kis
ugrálásra és úszásra. Bár az idõnk nem
volt tökéletesen meleg, de ez nem gátolt
meg minket a frissítõ fürdéstõl. Vacsora
után a fiúkkal kimentünk a focipályára.
Nagyon sokat nevettünk, mivel a
táborozók közül csak 2-3-an tudtak
igazán focizni. Így tehát mi csajok
beszélgetõ fórumokat tartottunk, és
nevettünk a sok-sok esésen, amit a vizes
füves pályán végrehajtottunk. Igazán jó
volt. Nagyjából minden nap hasonló rit-

musban telt. A programokat pedig csakis
az éppen aktuális idõjárás határozta meg.
Amikor csak a természet engedte röplabdáztunk, strandoltunk, pingpongoztunk,
esetleg tollasoztunk. Ha jól emlékszem
szerdán, nagyon viharossá vált az idõ.
Aznap pont kajakra voltam beosztva. A
Körös nagyon hullámzott és a szél is
erõsen fújt. Én és Isztu szinte szörföztünk
a kajakkal, annyira erõs volt a hullámzás.
Természetesen ekkor ébredt fel Attila
bácsiban a vágy a vadvízi evezésre.
Szerencsénkre a többség a hazamenetelt
javasolta, így épségben visszaértünk a
táborhelyre.
Az utolsó napon kisütött a nap, és meg
tudtuk tartani a röplabda meccseket,
amiben természetesen az a csapat
gyõzött, aminek én is tagja voltam. Este
Erzsike néni férje és fia nagyon finom
slambucot fõztek. Késõbb a tábortûz idejében pillecukrot karamellizáltunk, ami
nagyon finom volt. Utána egy táborgyûlést tartottunk, ahol megválasztottuk

a “tábor emberét”, ami ebben az évben
igazán különleges lett, mivel holtverseny
alakult ki, így két “tábor emberével”
büszkélkedhetünk. Én az este további
részét ping-pongozással töltöttem a
velünk táborozó kosaras srácok társaságában. Nagyon hiányoznak a szobatársaim, és minden egyes táborozó.
Alig várom, hogy 2011-ben újra
evezhessek a Körös vizén.
Horváth Ivett 8.a

7
Diákjaink tollából
A bolhapiac

Kár

Sok ruha van!
Sok játék van!
Sok ember van!
Sok bögre van!
Sok tárgy van!
Sok könyv van!
Sok pad van!
Sok pénz van!
0 állat van!

- Kár!
- Nem, én Rák vagyok. Te Var…
- Kár!
- Akkor Kár, nézd, ott a Róka!
- Kár!
- Nem, mondd szépen utánam: Ró-ka!
- Kár!
- Nem kár. Mondd, Te érted amit mondok?
- Kár!
- Reménytelen…

Szakál Dorisz 2.c
Baranyi Koppány 1.e rajza

Kalmár Eszter 4.b

A manó és a kobold
Egyszer volt hol nem volt, élt egyszer egy manó, aki elsõ osztályos lett, de nem szeretett iskolába járni, mert a többiek mindig
kicsúfolták, hogy milyen hegyes a füle. Ám ezzel nem volt
egyedül, mert volt egy másik kobold, akit ugyanúgy csúfoltak.
Egyszer a manó meglátta, hogy a többiek az udvaron csúfolják a
koboldot. A manó odament ész azt mondta a többieknek:
- Ne merjétek bántani, nem szép dolog a másikat csúfolni! - azzal
megfogta a kobold kezét és elfutottak.
- Te ki vagy?
- Én egy manó vagyok, és te?
- Én egy kobold vagyok.
- Gyere menjünk játszani.
Így aztán összebarátkoztak, a többi gyerekkel nem foglalkoztak
többé. A manó és a kobold örök barátságot fogadtak.

Dánielffy Dorottya 1.e rajza

Pótor Zsanett 3.a

Kedvenc állatom a sikló
Nekem is van egy siklóm, akit tavaly decemberben kaptam. Én nagyon szeretem, vele osztom meg a szobámat.
Fogságban egereket és csibéket eszik. A szabadban megeszi a rovarokat, ízeltlábúakat. Ha valaki szeretne egy siklót,
akkor annak vennie kell egy terráriumot, melegítõlámpát, evõtálakat, ivótálat, homokot, posztert vagy igazi köveket.
Az én siklóm kétnaponta fagyasztott egeret eszik. A kölykök évente 8-12 -szer, a kifejlett példányok 4-5 -ször vedlenek.
Nekem már van öt ilyen kiszárított siklóbõröm. A siklóm éppen tegnap vedlett, és úgy látom, hogy jól érzi magát az új
bõrében.
Villás Zsolt 3.a

Az ókor fölfedezése
Két gyerek egy barlangban eltévedt. Ahogy ott tengõdtek, ráleltek egy
bûvös tükörre, és azon átjutottak az ókorba. A tükör varázslattal
ajándékozta meg õket és elkezdték keresni a rég elhunyt fáraó jogarát.
Meg is találták egy piramis mélyén, amit sárkányok õriztek.
Tanácstalanul álltak a vörösen izzó piramis elõtt estig, amikor már a
sárkányok aludtak. De meglátták, hogy a sárkányok nyakán egy-egy
lánc van, amit odakötöztek a piramishoz. Aztán elkezdtek keresni egy
ajtót. Találtak is egyet, de az be volt zárva. Végül kinyitották. beléptek
az ajtón, és egybõl egy labirintusban találták magukat. Százszor is
próbálkoztak, mire elértek a jogarhoz. Azt egy kétfejû hidra õrizte, de
legyõzték a tükör adta mágiával. Elektromos sugár védte a jogart.
Akárhogy próbálkoztak, nem sikerült megtörniük a sugár hatalmát. Az
erejük egyesítésével végül ezt a próbát is kiállták. A jogar az övék lett,
és egyesítve erejüket a jogaréval, bûvös háromszöget alkotva hazamentek.
Sarkadi Máté 2.c

Sarkadi Máté 2.c rajza
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A kedvenc állatom: a papagáj
Aranyos és ügyes. Szeret enni, szeret játszani, szeret aludni. Kalitkában tartom. Mindig nevet és ravasz, mint a róka. Kedvenc
tápláléka a napraforgómag. Elég színes madár. Nem szereti ha egyedül van. Ha jókedvû, akkor nagyon szemtelen. Bárhol megél.
Nagyon erõs a csõre. Kicsi, de erõs, szeret énekelni. Nagyon sokáig él.
Keszthelyi Gergõ 3.a

A nyár
Az én kiscicám

A Balatonon jó volt fürödni
De most már az õsz van itt.
Jó volt a nyár is
De jó lesz az õsz is.

Az én kiscicám Picuri
És õ nagyon dundi
Bár pici, de nagyon erõs
Háziállatnak nagyon kedves õ.

A nyarat élvezzük,
Azért mert jó az idõ.
Az õszt kevésbé szeretjük
Mert hûvös az idõ.

Molnár Anna 3.a

Bobák Sándor 3.a

Hadnagy Attila 1.e rajza

English corner
Thanksgiving day
Kedves Gyerekek!
Az idei tanévben English corner címmel egy új rovattal
találkozhattok iskolaújságunkban. Remélem érdeklõdéssel
olvastok az amerikai és angol ünnepekrõl, kulturális szokásokról.
A rejtvényekhez kellemes idõtöltést kívánok!

Thanksgiving Day in Canada is, however, celebrated on the second Monday in the month of October every year. Canada celebrates Thanksgiving Day a month earlier because autumn season
starts early in Canada than in America.

Thanksgiving Crossword

Kovácsné Jendrek Anikó
Thanksgiving Day is a happy family festival celebrated in US,
Canada and several other countries. Thanksgiving Day Festival
commemorates the feast held by the Pilgrim colonists and members of the Wampanoag people at Plymouth in 1621. On this day
people express gratitude to God for his blessings and give thanks
to dear ones for their love and support. Feasting with family is
an integral and most delightful part of Thanksgiving Day celebrations.
Thanksgiving Day Symbols
Pumpkin
Pumpkins are a Thanksgiving favorite for about 400
years.
Turkey
Turkey is an inseparable part of Thanksgiving celebration.
Corn
Corn were a part of first thanks giving feast & are popular till date.
Cranberry
Cranberry sauce is turkey's favorite thanksgiving feast
partner.

Key:
across: 3:pilgrim, 4: grandma, 5: ship
down: 1:corn, 2: turkey, 3:pumpkin

Thanksgiving Day finds its roots in America. It is celebrated on
the fourth Thursday in the month of November. For the people
in US Thanksgiving is a time for merrymaking, shopping, family reunion, feasts and family dinners. People also take time to
thank God for his constant grace and for all the material possessions man enjoys. For many Thanksgiving is also the time to
thank near and dear ones and being grateful for their kindness.
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Sziklamászó tábor 2010

2010 nyara egy újabb sziklamászó tábor nyara. Immáron
negyedik éve utazik Hejcére a társaság. Már az indulásnál arról
beszélgettünk, hogy kinek mi a célkitûzése, ki melyik sziklarészt akarja kimászni. Az új tagok pedig minél hamarabb
szerettek volna ott lenni, hogy átérezzék azt a csodálatos
légkört, ami a tábort körülveszi. Aztán amikor felszálltunk a
vonatra és az mozgásba lendült, elkezdõdtek az ismerkedések,
kártyázások. Nyíregyházán és Szerencsen is át kellett szállnunk,
Nyíregyházától vonattal, Szerencstõl busszal folytattuk utunkat
Hejcéig. Amikor megérkeztünk úti célunkhoz, elfoglaltuk szálláshelyünket és ki-ki elment a maga útján körülnézni. Sokan
egybõl a falu játszótere felé vették az irányt, néhányan a patakban fürödtek, mások pedig a vízesésnél egy kisebb sziklát másztak. Amikor eljött az este Feri bácsi ismertette a tábor szabályait
a résztvevõkkel, és megnyitotta a negyedik kis TK-s sziklamászó tábort. Másnap reggel, Timi néni jóvoltából, már ott
várt minket a gõzölgõ virsli és a forró tea az asztalon.
Elfogyasztottuk az ízletes reggelit, bepakoltuk a mászó felszerelést, és elindultunk fel a hegyre a "mi sziklánkhoz". 6 km-es
túra után érkeztünk fel a sziklához. Elkezdtük befûzni a
köteleket az egyes sziklarészekbe. A kezdõk a könnyebb utakban próbálkoztak, a haladók pedig a még nekik is ismeretlen
utakba vágtak bele. Egész nap mindenki addig mászott, amíg a
keze bírta! Aztán amikor a nap elkezdett lenyugodni, mi is
elkezdtünk összepakolni és lecammogni a hegyrõl. Este a vacsorát, amit Timi néni fõzött, gyorsan bekebeleztük. Nagyon finom
volt! Magócs Ádámnak és Magócs Évának (volt 8.b-és tanulók)
hála, volt egy hordozható DVD lejátszója, így minden nap
tudtunk nézni egy filmet.
Este korán nyugovóra tértünk. Ezzel vége a második napnak. A
harmadik nap reggelén, már alig vártuk, hogy a sziklánál
lehessünk. Most mindenki egyel nehezebb utakkal, sziklarészekkel próbálkozott. Megettük a csomagolt ebédet, és aztán
másztunk, másztunk és másztunk… Este a tábor legjobb része
következett, a rajzos értékelés. Feri bácsi mindenkinek minden
este vicces karikatúrát rajzolt az aznapi tevékenységérõl. Rajzos
értékelés után megvacsoráztunk és ágyba bújtunk. Ez volt a
tábor harmadik napja.

A negyedik nap a haladóknak volt különleges, hiszen minden
táborban ezen a napon szoktak fent aludni a sziklán. Ezért mi,
akik fent alszanak, dupla cuccot vittünk magunkkal: hálózsákot,
ruhát, fejlámpát az éjszakai mászáshoz, és dupla elemózsiát.
Napközben másztunk, a szikla tetején ebédeltünk, és Magócs
Ádám dúdolásán nagyot nevettünk. A híres Muppet Show
fõcímdalát dúdolta: manamana-tü-tü-türüdtü… A kezdõk négy
óra körül elmentek, és mi haladók Feri bácsival a sziklánál
maradtunk. Ám akkor jött a baj! Óriási zuhé közeledett felénk.
Feri bácsi szerencsére idõben észrevette, és szólt, hogy szedjük,
a sátorfánkat amilyen gyorsan csak tudjuk. Erre mi világrekordot döntve pakoltunk össze, és indultunk le a szálláshoz. Feri
bácsinak hála éppen nem kapott el minket a vihar. Szomorúan,
de mégis örömteli eseményekkel zárult a negyedik nap, mely az
utolsó nap volt, amikor sziklát másztunk. Az ötödik nap
reggelén, ragyogóan sütött a nap, de mégsem mentünk fel a
sziklához. Tudtuk, hogy az esti hatalmas vihar miatt vizes lett a
szikla, ezért veszélyes rajta mászni. Ezen a délelõttön DVD-filmet néztünk, és tervet szõttünk. Azt terveztük, hogy Timi
néninek és Feri bácsinak, egy mókás akadályversenyt rendezünk. Miközben Õk versenyeznek, addig sütünk nekik egy
süteményt. Elõkészítettük a süti tésztáját, és a versenyt kiötlöttük. Délután Timi néni és Feri bácsi tréfás versenyére került sor.
Volt abban a versenyben minden: tojásdobálás, totó, akadályfutás és még sok érdekes játék. Eközben, néhányan megsütötték
titokban a sütit, amit a verseny végén, jutalomként nyújtottunk
át, aminek nagyon örültek, és még ízlett is nekik. Este táborzárás
volt, és "A tábor embere" választás. A haladóknál, Magócs Éváé
a kezdõknél, Szabó Bence 7./a osztályos tanulóé lett a cím. Pólót
kaptak jutalomként. Ezek után nyugovóra tértünk. Az utolsó nap
korán keltünk. Összepakoltunk, kitakarítottunk és elhagytuk a
szálláshelyünket. Eljött a hazautazás ideje. Debrecenbe érve
elbúcsúztunk egymástól, és mindenki remek élményekkel tért
haza. Ez volt a mi szuper táborunk. Timi néninek, és Feri bácsinak a fáradozásait ez úton is köszönöm! Én igazán jól éreztem
magam, jövõre is ott a helyem!
Nagy Dávid 6.b

Minden napra egy… világnap
Kedves Gyerekek!
Mindennapi életünkben kevesen gondoljuk, hogy mennyi dolog van a világon
amire érdemes és kell is figyelni! Ezért
ebben a tanévben új rovatot indítunk számotokra, hogy Ti is tájékozódhassatok
arról - persze a teljesség igénye nélkül,
inkább csak ízelítõt adva - a jeles napok
sokaságáról. Minden hónapban két-két
világnapról írunk röviden nektek. Ha
pedig felkeltettük érdeklõdéseteket, és
további részletekre is kíváncsiak vagytok,
nézzetek szét a földszinti aula kiállítószekrényeiben, ahol színes plakátok várják a lelkes olvasókat!
A Magyar Tudomány Napja november 03.
Az Akadémia 1997 óta emlékezik meg a

tudós társaság megalapítására, és ezzel
lehetõvé tette a Magyar Tudományos
Akadémia megalapítását.
A hivatalos indoklás szerint az
"Országgyûlés a tudomány társadalom-

Magyar Tudomány Ünnepérõl. Az
Országgyûlés 2003-ban nyilvánította
hivatalosan a Magyar Tudomány
Ünnepévé november 3- át, azt a napot,
amelyen 1825- ben Széchenyi István birtokainak éves jövedelmét ajánlotta fel a
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ban betöltött szerepét kiemelkedõen
fontosnak, a tudomány mûvelése és
fejlesztése
érdekében
végzett
tevékenységet elismerésre és kiemelkedõ
támogatásra méltónak tartja" ezért e napot
az a 2003. évi XCIII. törvénnyel a
Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánította.
Ekli Flóra 8.b
A Szív Világnapja- szeptember utolsó
vasárnapja
"Élj és tégy a szívedért!"
Szív. A hétköznapi nyelvben gyakran
megforduló szavunk, testünk motorja, a
szeretet jelképe. De vajon mi
SZERETJÜK-E a SZÍVÜNKET?
Ezrek és ezrek csak ülnek otthon,
chipsekkel és kólával tömik magukat,
vagy éppen napi két doboz cigit szívnak,
ügyet sem vetve saját életükre,
egészségükre. Habár a legtöbb embernek
a könyökén jönnek ki a különbözõ
egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsok, a Szív Világszövetsége 10 éve minden szeptember utolsó vasárnapján
megrendezi a Szív Világnapját. Megmutatva az embereknek, hogy nem csak
akkor kell cselekedni mikor már a magas
vérnyomás, a szívritmuszavar, a
szívelégtelenség, a stroke vagy akár már
az infarktus miatt gyógyszeres dobozok
piramisa sorakozik az éjjeli szekrényünkön. Ezen a napon, a világon több
mint 100 országban ingyenes szûrésekkel
egybekötött futások, ugrókötél versenyek,
nyilvános beszélgetések, kiállítások, koncertek törik meg a városok csendjét. Ezek
a programok az egészséges táplálkozásra,
a rendszeres mozgás fontosságára hívják
fel a figyelmet. Te se várd, meg míg minden ápolót megismersz a kardiológián,
ÉLJ ÉS TÉGY A SZÍVEDÉRT!
Balla Dorottya 8.b

A természeti katasztrófák elleni
küzdelem napja- október 2. szerdája
Katasztrófafilmek. Mind ismerjük õket:
kitör egy vulkán, esetleg kezdetét veszi a
második jégkorszak, az emberek pedig igazán nem hibáztathatjuk õket - pánikba
esnek. Ilyenkor mindig feltûnik egy
ismeretlen tudós, aki mindent elrendez, a
film végén pedig megnyugodva dõlhetünk hátra. A valóságban azonban még
várnunk kell az ilyesfajta hõsökre. A

folyamatos pusztítás, a természet rendjének felborítása miatt egyre gyakoribbá
válnak ezek a szörnyû katasztrófák.
Rengeteg ember vesztette el életét,
otthonát, vagy hozzáférését az alapvetõ
szolgáltatásokhoz. Mindezek miatt az
ENSZ 1989-ben kinevezte október
második
szerdáját
a Természeti
Katasztrófák Csökkentésének Nemzetközi Napjának. Ezt a határozatot a közgyûlés évrõl évre megerõsítette. Célja a
megkárosított lakosság támogatása és az,
hogy minél többen észrevegyék, milyen
fontos szerepük is van a katasztrófa-kockázatok csökkentésében, és tegyenek
azért, hogy a jövõben lehetõleg minél
kevesebbszer kelljen átvészelnünk egyegy természeti katasztrófát.
Szirák Anna 8.b

nélkül. 1977-ben már minden állam csatlakozott a mozgalomhoz, ami ekkor kapta
az egységes " Smokeout Day", magyarul
Füstmentes világnap nevet.
A felnõttek kb. 40 százaléka dohányzik,
évente átlagosan háromezer szál cigarettát szívnak el. Magyarországon minden
ötödik haláleset köthetõ dohányzáshoz.
Ezek az adatok elég aggasztóak, éppen
ezért tennünk kell saját- és társaink
egészségének megõrzése érdekében.
Szabó Hanna 8.b

A tojás világnapja- október második
péntekje
A cím elolvasása után jogos a kérdés: ma
már mindennek van világnapja? Ha nem
is mindennek, de a tojásnak biztosan.
1999 óta október második péntekén a
tojásé a fõszerep. Több mint 30
tagországban rendezvények sorozata
hívja fel a figyelmet a tojásnak az
egészséges táplálkozásban betöltött
fontos szerepére. Zsírjai, ásványi anyagai
és vitaminjai nélkülözhetetlenek az
emberi szervezet számára. Magyarországon a Tojás Világnapját két helyen is
nyilvánosan megrendezik: Zengõvárkonyban és Siófokon. A rendezvényen
jelen vannak a tojásdíszítõk is, az ország
minden pontjából. Többségük a helyszínen is bemutatja a hímes tojás készítés
mûvészetét. A tojástermelõk és feldolgozók bemutatója mellett tojásétel kóstolásra is lehetõség nyílik, továbbá folyamatosan vetítik a "Tojás az ételcsoda" címû
filmet. De akinek még ez sem lenne elég,
kulturális mûsorokkal is szórakoztatják az
odalátogatókat.
Keczeli Zsanett 8.b

Füstmentes világnap-november 17.
A tradícióvá növekedett nap alapötletét
1971-re tehetjük, amikor egy kormányzó
arra kérte a polgárokat, hogy egy napig ne
dohányozzanak. A pénzbõl pedig, amit
aznap dohányárura költöttek volna, támogassanak egy helyi középiskolát. Az ötlet
népszerûséget váltott ki az Amerikai
Rákellenes Társaságban. Nekik egymillió
embert sikerült rábírniuk arra, hogy
egyetlen napig bírják ki dohányzás

Turisztikai világnap- szeptember 27.
Mindannyiunk életében fontos szerepet
játszik a turizmus, az idegenforgalom.
Vagy saját környezetünkben, városunkban érzékeljük, vagy azokon a
helyeken, ahová mi magunk utazunk,
mint turisták. Egyes országok fõ bevételi
forrása is ez, természeti vagy kulturális
látványosságaik miatt; pl.: Izrael,
Olaszország, Montenegró, Egyiptom,
Hawaii-szigetek. Az itt élõk többsége
ebbõl él, mindennapjaik a turistákhoz igazodnak. A világkereskedelemben 7%-ban
részesedik a turizmus. A kereslet
növekedését teszi lehetõvé a közlekedésben, a szállodaiparban és a vendéglátóiparban is. A turizmus fogalmán egyrészt
az ember állandó életvitelén és
munkarendjén (lakásán és munkahelyén)
kívüli valamennyi helyváltoztatását és
tevékenységét értjük, bármi legyen azok
konkrét indítéka, idõtartama és célterülete. A turizmus másrészt az ezzel
kapcsolatos igények kielégítésére létrehozott anyagi-technikai és szervezeti
feltételek, valamint szolgáltatások
együttese. Két alapvetõ formája a hivatásturizmus és a szabadidõ-turizmus. Tágabb
értelemben az idegenforgalom névvel is
jelölt gazdasági ágazat, amely a turista
tevékenységek köré szervezõdõ szolgáltatásokon és intézményeken alapul.
Az Idegenforgalmi Szervezet határozata
alapján 1980 óta hagyományosan
szeptember 27-én ünneplik az IDEGENFORGALMI/TURISZTIKAI
VILÁGNAP- ot, annak emlékére, hogy
1970. szeptember 27-én fogadták el az
Idegenforgalmi Világszervezet (WTO)
alapítására vonatkozó okmányt.
"Megfelelõ ember társaságában a Földet
is körülutazhatod, s úgy tûnik majd, pillanat volt az egész." (Márai Sándor)
Tamus Elvira 8.b
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Kedves Szülõk, Kedves Gyerekek!
Ebben a tanévben újra indult a SULIPONT gyûjtõ akció. Fogjunk össze mi is iskolánk fejlõdéséért, gyûjtsük
együtt a pontokat!
Az akció végén ugyanis a SULIPONTOK kisorsolásával dõl el, melyik öt tanintézet kapja a 3 millió, a 2 millió a 1,5 millió, az 1 millió illetve az 500 000 forintos támogatást felújításra és fejlesztésre.
AZ AKCIÓ VÉGÉN AZ 5 LEGTÖBB PONTOT GYÛJTÕ OSZTÁLYT KOSÁRLABDÁVAL JUTALMAZZUK!
Hol találod a pontokat?
Az UNIVER által gyártott MAJONÉZ, KETCHUP és MUSTÁR flakonokon és tubusokon. Ezeket a termékeket matricával
jelölték meg a csomagolásukon. Ebben a tanévben a ZÖLD SZÍNÛ MATRICÁK szerepelnek az akcióban.
Hogyan gyûjtsd a pontokat?
Minden osztályban elhelyezünk egy gyûjtõlapot, amelyre az akció során bármikor felragaszthatod a pontjaidat.
Az akció részleteirõl részletesen olvashatsz az iskola aulájának hirdetõjén, vagy látogass el a:www.univer.hu , ill a
www.kistk.hu honlapra!
Gyûjtsünk együtt a 3 millió forintért!
Juhász M. Tünde

Furfangos nagymama
Lacinak kedve támadt egy kis befõttet enni. A kamarában látja, hogy a
nagyi nem átlátszó üvegekbe töltötte
a gyümölcsöket, és az üvegekre csak
egy-egy betût írt az abban a sorban
lévõ gyümölcs nevébõl. Melyik sorban milyen befõtt van?

Kicsinyeknek
Kösd össze a számokat és megláthatod Luther Mártont, amint írja a 95 tételét.

Számlabirintus
Nyíltól nyílig menj végig a számlabirintuson úgy, hogy az utad során
érintett számok összege pontosan
200 legyen! Merre fogsz haladni?

Nógrádi Gábor
Az anyu én vagyok.
A komikus és meglepõ fordulatokban bõvelkedõ történet
fõszereplõje az ötödikes Misi, aki nagy érdeklõdéssel követi
tudós nagyapja kísérleteit. Tata kutatásainak középpontjában
ugyanis a metamorfózis áll. Sikeres állatkísérlete után az
emberekre is ki akarja terjeszteni az átváltozást, választása
lányára és kisunokájára esik. A két vállalkozó szellemû
családtagnak mindössze fél órát kellene egymás "testében"
eltölteni. A kísérlet sikerül, Mesi anyja, a csinos
harminchárom éves, elvált történelem tanárnõ bõrébe bújik
bele, míg az lánya fiús alakját ölti magára. És ezzel kezdetét
veszi a bonyodalmakban bõvelkedõ, kacagtató események
sora. A regény végére természetesen mindenki visszabújik a
saját bõrébe, ám a kísérlet eredményeképpen sokkal jobban
megérti egymást anya és lánya.
Ajánlom olvasásra felsõ tagozatos (11-14 éves korú) fiúknak
és lányoknak.
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