Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Kölcsey Ferenc Gyakorló Általános Iskolájak lapja

XIII. évfolyam 1. szám 2011. október

"Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr!
Boldog ember az, aki õ benne bízik."
/Zsolt 34:9/
Szeretettel köszöntöm a lap régi és új olvasóit a 2011/2012-es
tanév kezdetén.
Hosszú, fekete köpenyes, tudós külsejû diákok népesítik be a
gyakorlóiskola belsõ udvarát néhány hete. Ismerkedni és beszélgetni azonban nem lehet velük, mivel mindannyian az új kerítésre és az elõcsarnok külsõ falára vannak festve. Különös
ruhájuk évszázadokon át ismert volt a debreceni emberek
körében. A tógás diákok ugyanis a Református Kollégium
növendékei voltak. Annak a Kollégiumnak, amelynek épületében
1538 óta közoktatási és hittudományi képzés is folyik.
A nyár folyamán végbement változások eredményeként 2011.
szeptember 1-jétõl mi is a Református Kollégiumhoz tartozunk,
hiszen a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõiskola és a
Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) egyesülése következtében iskolánk neve Debreceni Református
Hittudományi Egyetem Kölcsey Ferenc Gyakorló Általános
Iskolája névre módosult.
Helyi tantervünk és nevelési programunk ugyanakkor változatlan
maradt. Az iskolában szerzett benyomásaikról a következõképpen nyilatkoznak a jelenleg második évfolyamos tanulók:
- " Örülök, hogy ide járhatok, ebbe a jó iskolába."
- " Olyan szép az iskola, meg a tanár nénik is kedvesek."

- " Nagyon szeretek ebbe az iskolába járni, az osztálytermek is
nagyon szépek."
Remélhetõleg sokan vélekednek hasonlóan iskolánkról, elfogadva egyúttal azt is, hogy körülményeinket reálisan értékelve
nem lehetséges minden, újonnan felmerülõ szülõi igény azonnali kielégítése.
Intézményünk mindennapjait továbbra is rendnek és szervezettségnek kell jellemeznie, mivel 36 osztályban 1074 diák nevelésérõl és oktatásáról gondoskodunk.
Debrecen legnagyobb általános iskolájaként mûködünk, s
munkánknak nagyon jó híre van a városban. Erre méltán lehetünk büszkék mindannyian!
E sorok írásakor már mögöttünk van az egész iskola részvételével megtartott zenei világnap, az állatok világnapja, az
ásványkiállítás és az október 6-i megemlékezés, s készülünk az
iskolánk növendékeinek és a kézdivásárhelyi Bod Péter
Tanítóképzõ diákjainak közremûködésével megvalósuló
Kulturális Gálára, az október 23-i megemlékezésre, valamint a
reformációi istentiszteletre.
Az elsõ negyedévet a Református Iskolák XV. Országos
Tanulmányi Versenyével zárjuk 2011. október 28-án.
Tanulóinknak és tanárainknak jókedvû és eredményes munkát,
a kedves szülõknek pedig sok sikert és örömöt kívánok az egész
tanévre!
Ember Sándor
igazgató
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Miért éppen október 31?
(A reformáció kezdeteirõl)

Minden nemzeti, egyházi és családi ünnepnek pontos dátuma van: egy-egy
olyan naphoz kötõdnek, melyen néhány évvel, évtizeddel, vagy évszázaddal ezelõtt valami fontos dolog történt. Így ünnepeljük október 23-át az
1956-os forradalomra emlékezve, vagy így ünneplitek otthon, családi
körben a születésnapodat, és így emlékezünk október 31-én a reformáció
kezdeteire, "születésnapjára".
Mi is történt 1517 október 31-én? A XVI. században megindult az egyházban egy megújulási folyamat, a reformáció. Azért volt erre szükség,
mert az egyház már nagyon eltávolodott mindattól, amit egykor Jézus
tanított. Luther Mártont az egyház elesettsége nagyon bántotta. Elõbb
Kovács Eszter 1.z rajza
szerzetesként, majd egyetemi tanárként próbált választ keresni kérdéseire:
Hogyan találhat vissza az ember Istenhez? Hogyan nyerhet örök életet, üdvösséget? A Szentírást olvasva felismerte, hogy az üdvösséget nem az embernek kell kiharcolnia Istentõl, hanem azt Õ adja kegyelmébõl mindazoknak, akik Benne hisznek (Római levél
1,17). Ezt felismerve már ennek szellemében tanított és prédikált. Persze ez nem tetszett mindenkinek! Egyházi felettesei akkor
figyeltek fel rá, amikor már nyíltan felszólalt az ún. búcsúgyakorlattal szemben.
A búcsúgyakorlat lényege, hogy az ember akkor kap bûnbocsánatot, ha megvallja vétkeit, s ezt valahogyan ki is mutatja. Divat lett,
hogy ki-ki pénzzel mutassa meg, hogy mennyire bánta meg bûneit. Ez odáig fajult, hogy olykor, ha az egyháznak hirtelen pénzre
volt szüksége, "különös búcsúkat" írt ki, ahol pénzért bûnbocsánatot lehetett venni.
Luther Márton idejében a római szent Péter templom újjáépítése költségeinek fedezésére éppen egy ilyen különleges jubileumi
búcsút írtak elõ (1506, 1514). A búcsúárusítást Tetzel János szerzetes vezette, aki egy ládikát vitt magával, melyen a következõ
felirat állt: "Kinek a pénze a ládában koppan, annak lelke a mennyországba toppan." Luther felháborodva prédikált ellene, amikor
azonban látta, hogy mindez eredménytelen, 1517. október 31-én kiszögezte híressé vált 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, jelezve, hogy kész azokról bárkivel vitát folytatni.
Miért pont ezt a napot választotta Luther? Azért, mert Mindenszentek ünnepére sokan érkeztek Wittenbergbe, akik Bölcs
Frigyes szász választófejedelem 17443 darabból álló, híres ereklyetárát akarták megnézni. Ezekre a látogatókra számított Luther,
mint hallgatóságra, s papjaikra, mint vitapartnerekre. A nyilvános vita ekkor még elmaradt, azonban Luther tételei 14 nap alatt
egész Németországban, majd Európában is elterjedtek, s így azokat mindenki megismerhette. Ezzel indult el egykor Wittenbergbõl
Luther Márton közremûködésével a reformáció.
Miért fontos ez nekünk ma? Luther tanai egész Európában elterjedtek. Így ismerte meg azokat Kálvin János Franciaországban
is, akinek nézetei és tanai alapvetõ fontosságúak a mi református egyházunkban (Debrecen a Kálvinista Róma). Másrészt, sok-sok
magyar diák utazott külföldi egyetemkre (Németország, Svájc, Hollandia, Anglia) azért, hogy megismerje és hazahozza a reformáció tanításait. Így adott a reformáció magyar nyelvû Bibliát, s hozott reménységet és lelki megújulást oly sokszor magyar
népünknek. Így adhat és ad ma Isten igéje naponta megújulást nekünk is. Legyen áldott Isten a reformáció lehetõségéért!
Ajánlott olvasmány: Bottyán János: Hitünk hõsei
György Antal: A hit példaképei
Szilágyi Tamás

Bibliai zoológia
Kedves Gyerekek!
Íme, máris kezetekben tartjátok az új
tanév elsõ Lajtorjáját! Milyen hamar
elrepült ez a nyár is!
De semmi baj,
máris friss olvasnivaló kerülhet a
kezetekbe. Ebben
az évben néhány bibliai állattal szeretnélek megismertetni titeket, fogadjátok szívesen!
A STRUCC
A strucc (héberül: jaana) a struccalakú
madarak osztályába, a struccok rendjébe
tartozik. Korábban nagyobb területeken
élt, de ma már csak Afrikában, Arábiában
és a szíriai sivatagban található. Az ókorban valószínûleg a Jordántól keletre
elterülõ fennsíkon is elõfordult.
A strucc a legnagyobb élõ madár.
Magassága elérheti a 2,5 métert, súlya

akár 130-150 kg is lehet. Csupasz, hosszú
nyaka, kicsi lapos feje, nagy szemei vannak, a felsõ szemhéján hosszú szempillákkal. Lapos csõre nagyon széles szájnyílást
takar, amely egészen a szemhéjáig ér.
Lábait hosszú, erõteljes pikkelyek
borítják. Széles talpával könnyen tud a
sivatag homokjában járni. Szárnyaival
csak verdesni tud, de repülésre nem alkalmasak. A kakas fekete, nyak- és farktollai
hófehérek, a tyúk barna színû. Régtõl
fogva mindmáig a hím csillogóan fehér
tollai nagyon kedvelt vadásztrófeák, és
elõszeretettel viselik díszként is.
A szárnyaira mégis szüksége van, mert a
farktollait, mint egy vitorlát kiterjeszti, és
a szárnyaival "evez" elõre, így bámulatos
sebességet ér el, és még a leggyorsabb
lovat is maga mögött hagyja. Szereti a
pusztaságot, romok között tanyázik, ezért
a próféciákban az ítéletet fejezi ki (lásd:
Ézs 13,21; Jer 50,39) Hangja az ember
jajgatásához hasonlít. Növényekkel, rovarokkal, madárfiókákkal és kisebb
emlõsökkel táplálkozik.
A nõstény homokba ássa a fészkét, amelybe kb. 25 tojást rak. Ez a legnagyobb
madártojás, 14-15 cm, súlya pedig 1,6 kg.
A fészek átmérõje kb. 90 cm. A tojásokból

általában 12-15 darabot tud kikelteni a
nõstény, a többiek táplálékká válnak.
Amikor a fiókák kikelnek, maguktól
elboldogulnak a hosszú, családi vándorlások során. Ha a strucc észreveszi, hogy
fészkét emberek fedezték fel, összetöri a
tojásokat a lábaival, és keres egy új helyet,
ahol új fészket ás ki.
A próféták gyakran említik együtt a
sakálokat és a struccokat, hogy a pusztulás
mértékét szemléltessék vagy a vadon
képét közvetítsék.
A struccok falánksága és mohósága volt
talán az oka annak, hogy az izraelitáknak
tilos volt a strucc húsát elfogyasztani
(3Móz 11,16). Napjainkban viszont már
sok helyen tenyésztik, és a húsát kedvelik.
Remélem, érdekesnek találtátok e rövid
ismertetõt. Aki még többet szeretne tudni
errõl a különleges madárról, ajánlom,
hogy nézzen be Margó nénihez a könyvtárba, s kérjen tanácsot a kutakodáshoz!
Kellemes böngészést kíván:
Kurgyisné Zsuzsa néni
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Új tanáraink

Németh Editnek hívnak. A gyökereim
egy Jármi nevû szatmári faluhoz kötnek.
Debrecenbe 14 éves koromban kerültem,
amikor a Református Kollégium
Gimnáziumának
diákja
lettem.
Végzettségem szerint tanító, kántor és
fejlesztõ pedagógus vagyok. Jelenleg az
1. e osztály napközis nevelõjeként
találkozhattok velem.
Nem az idei év az elsõ, hogy már

tanítóként léptem át az iskola küszöbét.
2006 és 2009 között már köztetek tevékenykedhettem. Ezekrõl az évekrõl nagyon
szép, maradandó emlékeket õrzök. Itt
kezdhettem el azt a pályát, amire kislány
koromtól vágytam, valamint a családi
életemben is ekkor történtek hatalmas
változások. Azok a gyerekek, akik 2007ben az 1. b osztályba jártak, velem élték
át az esküvõnket, majd egy évvel késõbb
velük várhattam a gyermekemet, akinek a
névválasztásban is szerepet vállaltak. A
kisfiammal -akit az osztály döntésének
értelmében Máténak kereszteltünk- két,
örömökben gazdag évet tölthettem
otthon.
Nagy örömmel tértem vissza a napközis
munkához, mivel úgy gondolom, a tanítói
pálya egyik különösen színes területe.
Egyszerre kell a tanítványaink tanárának,
anyukájának, bizalmasának, programszervezõjének, esetleg ápolónõjének lennünk, ami embert próbáló, mégis szép
feladat.

közis tanító nénije vagyok.
A Kisrefiben tanítottam a 6-10 éves korosztályt. Tanított tantárgyaim: természetismeret, rajz, technika, ének, testnevelés voltak.
Nagyon szeretem ezeket a tantárgyakat
tanítani. Törekszem a mai gyermekekkel
megláttatni és élõvé tenni a mindennapokban, a teremtett világ harmóniáját és
csodáját.
Dióhéjban a családomról: A férjemmel és
két gyermekünkkel Felsõjózsán élünk. A
kisfiúnk Marcell 4. osztályos, a kislányunk
Krisztina 2. osztályos tanuló a Kisrefiben.
A férjem informatikus. A felsõjózsai református gyülekezet tagjai vagyunk.
A város legnagyobb iskolájában jól érzem
Lovász Krisztina, az 1.a osztály nap- magam. Kedvesek és segítõkészek a kollégáim, a gyerekek pedig illemtudóak és
aranyosak.

Kórustalálkozó a MÜPA-ban
2011. június 25-26, a Vox elindult a
Mûvészetek Palotájába a Református
Kórustalálkozó alkalmából. Korán reggel
gyülekeztünk a parkolóban indulásra
készen. Etelka néni vezénylésével sorban
felszálltunk a buszra és elindultunk a
fõvárosunk felé! A 2-3 órás utazás lehetõséget adott arra, hogy jobban megismerhessük kórustársainkat.
Budapestre érkezve elsõ állomásunk a
szálloda volt, ahol elfoglaltuk szobáinkat.
Alighogy megcsodálhattuk a szép szállásunkat, máris próbára kellett indulnunk.
A MÜPA-ban az elsõ élményünk az óriási lift volt, amelyben az egész kórus elfért. A próba után az öltözõben elfogyasztottuk a szendvicseinket, és készültünk az
elõadásra.
Különös izgalommal vettük fel az egyenruháinkat és fontuk a hajunkat. Nagy
megtiszteltetés volt, hogy több kórussal
együtt szólaltathattuk meg a sok-sok
ember által ismert mûveket. Óriási
közönség elõtt léphettünk fel. Éjfél felé
járt az idõ, amikor buszunk elvitt minket
szálláshelyünkre. Rövid idõ alatt ágyban

voltunk, hogy kipihenhessük fáradalmainkat egy ilyen hosszú nap után.
Másnap reggel friss reggelivel vártak
minket. A szállodát elhagyva a
Tropicariumba vezetett az utunk. Sok
állattal, elsõsorban hallal ismerkedtünk
meg. A sok érdekes látvány után a
Campona éttermében ebédeltünk, ahol
sokféle finomság közül választhattunk.
Ebéd után sajnos indulnunk kellett haza,
pedig még sok érdekességet rejtett a
hely, mint például az RTL Klub stúdióját,
amit szívesen megnéztünk volna.
Kellemes fáradtság töltött el bennünket,
amit a buszon pihenhettünk ki hazafelé.
Szüleink büszkén fogadtak minket,
amikor Debrecenbe érkeztünk, hiszen
úgy, mint mi is, õk is nagyon örülnek,
hogy egy ilyen sikeres kórus tagjai lehetünk.
Zsíros Liza 6.z
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Az új elsõsök
1.a Osztályfõnök: Oláhné Soós Mónika
Aranyos Flóra Zea, Baksai Bianka, Borbély Boglárka, Boros Krisztián, Csiki
Renáta, Csirkés Péter, Farkas Jázmin, Galambos Csongor, Gulyás Réka,
Horváth Máté, Kalmár Márton, Kányási Dávid József, Kapcsa Tibor Bence,
Kiss Dóra Emese, Kovács Fanni, Kovács Kíra, Makai Benedek, Mányi
Dorottya Sára, Nagy Benedek Benjámin, Oláh Alekszandr Martin, Péter
Lõrinc, Pók Zoé Kata, Simon Réka Mária, Szabó László, Székely Kitti
Boglárka, Szilágyi Zsombor, Sztancs Dóra Imola, Tacsi Hunor Temúdzsin,
Tamás Levente Péter, Varga Fanni, Vida Alexandra Laura

1.b Osztályfõnök: Bélteki Gáborné
Adomán Luca Rebeka, Antal Róbert, Bagi Tamás, Balázs Zsolt, Balogh Árven,
Barta Gergõ, Birta Lajos Márk, Boros Zsuzsa Sára, Csernyánszki Liliána,
Csorba Csanád Benedek, Dankó Lili, Egyed Marcell, Felszeghy Luca,
Göblyös Balázs, Hacsi Ádám József, Harsányi Viktória, Huri Andrea, Kertész
Anna Ágnes, Kiss Mária Krisztina, Konyári Emese Judit,
Lovász Máté Benedek, Nagy Benedek, Ócsai Réka, Pápai Nóra Panna, Rapi
Csenge Anna, Révész Sámuel, Seprényi Gergõ, Szabó Patrik, Teremy Dóra,
Tóth Gréta, Vásárhelyi Zoltán Pál, Vincze Lilla
1.c Osztályfõnök: Kursinszky Viola
Beregszászi Ábel, Czapp Vilmos, Eigner Panna, Gorzás Gábor Alfonz,
Gyarmathy Petra Panna, Hamza Virág Csenge, Horváth Dorina Szaffi,
Horváth Milán, Kálmán Borisz, Kaló Tamás, Kapusi Lilla, Király Viktória
Kata, Kiss Róbert Bulcsú, Kótai Kitti, Lukácsi Boglárka, Magi Jázmin,
Magulya Boglárka, Martinovics Lili, Menyhárt Ágnes, Moravecz Hanga,
Musta Rebeka, Papp Dorottya Patrícia, Patai Máté, Sándor Attila, Sándor
Zsófia, Szakál Fanni, Szász Eszter Dorka, Tímár Lilianna, Török Adél, Túri
Viktor, Varga Zsófia Ilona, Vizer Veronika Gizella
1.d Osztályfõnök: Orosz Magdolna
Almási Zoltán, Balogh Attila, Bessenyei Lilla Viktória, Bunda Máté,
Csaplovics Enikõ, Csávás Flóra, Dobos Ábel, Hegedüs Dóra, Juszku Erik,
Kiss Axel Bálint, Kiss Máté, Kovács Lilla, Kreuze Jennifer Mária, Kun László
Kristóf, Lipõk Larion, Nagy Olivér Hunor, Németh Dávid, Nógrády Erik
Norbert, Paál Kinga Fanni, Petrikovits Kíra, Pogácsás Diána, Rádai Ádám,
Szántó Dorka, Szász Anna Katinka, Szegedi Liliána, Szladek Szonja Réka,
Tiszai Petra Márta, Torró Laura, Tóth Csenge Noémi, Tóth Kristóf, Valach
Mihály, Vass Melodi Mercédesz
1.e Osztályfõnök: Szécsiné Szász Enikõ
Antal Zsófia Maja, Balogh Gréta, Békési Tímea Mónika, Benke Berzsián,
Besenyei Betta, Bokor Zsófia, Bordás Bella Katalin, Boros Lilla, Erdõs
Csaba, Éles Dávid Imre, Gál Sára Borbála, Jakab Károly, Kocsis Benedek
Ábel, Kovács GrétaKupecz Anna, Leczó Dávid, Lukács Bence, Molcsányi
Róbert Martin, Nagy Máté, Nagy Milán Zénó, Pallai Zsolt, Salánki Lilla
Vivien, Sándor Dorka, Sarkadi Bíborka Sára, Szakál Veronika Anna, Szászi
Csenge, Szöllõsi Zoltán, Tene Dorina Lola, Tóth Emese, Török Tamás, VáriPatai Noel, Veréb Gergely, Zsula Péter
1.z Osztályfõnök: Szûcsné Gali Ildikó
Balogh Petra, Bulik Janka, Dinda Anna, Dóka Mercédesz, Fazekas Noé Bálint,
Gacsályi Borbála, György Gábor Benjámin, Gyõri Zsófia Borbála, Jakubecz
Luca Sára, Juhász Kata, Kiss Mirtill Laura, Kocsis Laura, Kovács Eszter,
Lehner Zalán Bálint, Lukasz Marcell, Mikó Mária Nina, Molcsányi Zsanett,
Nagy Kamilla, Nagy Milán Dorián, Péter Gergely, Péter-Szarka Teodóra, Petõ
Boróka, Plásztán Lili Anna, Rácz Ákos Zsolt, Rogovits-Fehér Krisztina,
Schmidt Sára, Serestyén Nóra, Sztányi Anna, Szûcs Emese, Tóth Janka Lilla,
Vida Áron Attila, Zákány Dorka
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Nyíregyházán jártunk
Számunkra az év eleje is pihenéssel kezdõdött, mivel a legjobb
felsõs tanulók részt vehettek a Gyakorlóiskolák Kavalkádján. Ez
egy egyhetes, háromévente megrendezett programsorozat, amelyen az általános iskolák és gimnáziumok egyaránt részt
vesznek.
Ebben az évben Nyíregyháza vállalta az esemény lebonyolítását.
A mi iskolánk tanulóit a Nyíregyházi Fõiskola Kollégiumában
szállásolták el. A többség szokásait az indulónkból vett idézet
jellemzi legjobban: "Tízkor kell lefeküdnünk/ Éjfélkor még fenn
leszünk"
Hétfõ délután érkeztünk meg a “Szõke városba”. Elfoglaltuk a
szállásunkat, lezajlott a nyitóünnepség, vacsoráztunk, megismerhettük egymás iskoláit, és akinek még volt ereje, maradhatott a karaoke-n.
Kedden délelõtt megnéztük a skanzent, ahol részt vehettünk egy
két világháború közötti tanórán. Majd egy Sóstóhoz kapcsolódó
feladatsort oldottunk meg. Itt második helyezést értünk el. A
délutáni programhoz már senkinek sem volt energiája, így felfedeztük a kollégiumot. Este a résztvevõ iskolák rock együttesei
tartottak koncertet. Ezután a felsõsöknek még egy külön
vetélkedõt szerveztek, melynek feladatai között szerepelt például
a hajszobrász, és a gúlaépítõ verseny. Aki úgy érezte, ezek után
még mindig nem tud aludni, egy rövid éjszakai túrán vehetett
részt.

A szerda délelõtt nagyon mozgalmas volt. Szó szerint, hiszen
sportvetélkedõkön vettünk részt. Végül a váltóversenyt és a
streetball bajnokságot toronymagasan megnyertük, a focicsapatunk pedig harmadik lett. Délután a Nyíregyházi Állatkertben
kalandozhattunk szabadon, este pedig mindenki õrjöngött a "Ki
mit tud?"-on. Varga Árpád a tánc, míg Kaszoni Péter az ének
kategóriát nyerte meg.
Csütörtök délelõtt Nyíregyháza felfedezése és megismerése
volt a cél feladatlapok segítségével, s a borongós idõ sem rontotta el a jó kedvet. Délután a botanikus kerthez kapcsolódó
feladatokat kellett megoldanunk. Ez volt Tünde néni kedvenc
programja. Vacsora után eredményhirdetés, Bartók Eszter koncert és az Everdance tánccsoport fellépése következett. Ezek
után pedig többségünk éjszakába nyúlóan táncolt a rögtönzött
diszkóban.
Pénteken fájó szívvel hagytuk el Nyíregyházát, ami annyi új
élmény, barátság és vicces pillanat helyszíne volt.
Hinnah Barbara 8.b
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2011. Nyári cserkésztábor
Július második felét izgatottan vártuk, mivel ekkor indultunk a Debreceni Könyves Tóth Mihály Cserkészcsapat által szervezett
nyári cserkésztáborba.
A tábor helyszíne a Keleti - fõcsatorna mellett volt. Faházakban laktunk, ahol minden nap körletellenõrzést tartott a táborvezetõség.
Az ellátásunkhoz a konyhaszolgálatban való részvétellel vettük ki a részünket.
A táborhoz saját horgászstég is tartozott, ahonnan a sikeres fogásokból finom falatok kerültek az asztalra.
A tábor hete pillanatok alatt elrepült a sokszínû, érdekes programnak köszönhetõen. Volt nyitó és záró tábortûz, izgalmas éjszakai
túrázás, a hajdúszoboszlói strandon egész napos fürdõzés.
A kissé hûvös, idõnként esõs idõjárás ellenére sok-sok élménnyel gazdagodva búcsúztunk az utolsó esti tábortûz mellett a tábori
élettõl.
Svélecz Péter 6.b

Teremi Dóra 1.b rajza

Menyhárt Ágnes 1.c rajza

A kajak kenu tábor
Az idei kajak kenu tábor nagyszerû volt. Erzsike néni Szarvasra, az erdei iskola táborhelyére vitt el minket. Elsõ nap, miután mindenki berendezkedett, elsajátítottuk a kajakozás és kenuzás alapjait. Ezután volt aki kajakba és volt aki kenuba szállt, és elmentünk
a "régi" Magyarország közepéig. Miután mindenki kellõ mennyiségû mórabórát evett visszaindultunk a táborhelyre. Kis pihenõ
után fürdõzés és ugrálás következett.
Másnap reggel mindenki magába tömött egy szelet nutellás kenyeret. Ezután csapatokba rendezõdve 2 órás túrán vettünk részt. A
túra nagyon érdekes volt. Gyönyörû helyeken eveztünk, ahol csend volt, tiszta levegõ és nyugalom. Pár hosszadalmas óra után
végre visszaértünk és folytattuk a tegnap megkezdett fürdõzést egészen estig. A vacsorát a tábortûz mellett ettük meg. Mikor már
mindenki eleget evett, kezdõdhetett az éneklés. Egészen addig daloltunk míg a tûz el nem aludt.
Harmadnap újult erõvel Szivornyák felé eveztünk. Akik most voltak itt elõször, azok nem nagyon bírták, úgyhogy a csapat 2
részre oszlott. A tapasztaltabbak elérték a kitûzött célt, míg a "zöldfülûek" megvárták õket Magyarország közepénél. Egy óra várakozás után hazafelé vettük az irányt és a fiúk megkezdték a pingpongozást.
A negyedik nap volt a pihenõnap. Egész nap fürödtünk, röpiztünk és pingpongoztunk. Este volt a vízi színház elsõ elõadása,és
ennek tiszteletére fáklyás felvonulást rendeztünk. Gyönyörû tûzijáték és görögtûz kísért minket.
Ötödik nap fájó szívvel összepakoltunk és még az indulás elõtt megkaptuk az emléklapjainkat. Mindenkitõl aláírásokat gyûjtöttünk
a hátuljára, és boldog emlékekkel szálltunk be a buszba. Reméljük, hogy jövõre is ilyen élményekben lesz részünk.
Guti Boglárka 7.b és Véha Szilvia, Ötvös Bella, Szabó Anna 7.c
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Sziklamászó tábor 2011.
Végre újra eljött a sziklamászó tábor
napja, és ahogyan azt tavaly megígértem
nektek, idén is beszámolót tartok róla.
Képzelhetitek, hogy alig vártuk az indulást! A vasútállomáson gyülekezett a csapat, onnan indultunk vonattal Hejcére.
Mikor megérkeztünk, Timi néniék már
vártak ránk a szálláson. Mi is lepakoltuk
cuccainkat és elindultunk újra felfedezni
a tavalyról már jól ismert környezetet.
Megnéztük a játszóteret, a falu közepén
folyó patakot, és meglepetésünkre több új
dolgot is sikerült felfedeznünk.
Nagy örömünkre Feri bácsi idén hozott
számunkra céltáblát és íjakat! Így a délutánt íjászkodással, valamint kártyázással
és kosarazással töltöttük. Este Feri bácsi
tábornyitó beszédet mondott s a szokásos
napi értékelést is megtartottuk, majd
eltettük magunkat másnapra.
Reggel korán keltünk és gyorsan szedelõzködtünk. Siettünk az indulással,
hiszen várt ránk a 7 km-es túra, mely a
tábortól a szikláig vezetett. Hamar
kiderült, hogy igencsak elszoktunk a gyaloglástól, hiszen mikor végre valahára
felértünk, mindenkinek csak lerogyni volt
már ereje. Kis pihenõ után aztán befûztük
a köteleket, és elkezdtünk mászogatni. A
nap sajnos gyorsan elrepült, hiszen
nagyon élveztük, hogy újra igazi sziklán
mászhatunk. A lekutyagolás már sokkal

kevésbé volt élvezetes, de kárpótolt minket Timi néni finom fõztje, mely új erõvel
töltötte fel a csapatot. A délután további
részét ismét beszélgetéssel, kártyázással
és íjászkodással töltöttük, majd az esti
értékelés után mindenki hamar álomba
merült.
Másnap ránk virradt a tábor egyik
legizgalmasabb napja, melynek végén
fenn aludtunk a sziklánál! Ezért hát reggel dupla annyi cókmókkal kellett valahogy felcaplatnunk a hegyre. Persze ez
nem vette el a kedvünket az egész napos
mászástól! Este, mikor besötétedett,
tábortüzet gyújtottunk, majd a fejlámpáink fényénél folytattuk tovább a
mászást! Nagyon izgalmas volt az éjszakát a sziklán, hálózsákban eltölteni!
Reggel aztán folytattuk a mászást, így a
nap végére annyira elfáradtunk, hogy már
csak vánszorogni volt erõnk. Hogy a szállásig vezetõ úton kicsit feldobjuk a hangulatot, kieszeltük, idén milyen ajándékkal lepjük meg Feri bácsiékat!
Elhatároztuk, hogy írunk nekik egy verset, és a Sarkadi család minden tagja kap
tõlünk egy-egy pólót, melyek elejére
rajzolunk valami vicceset.
Másnap délelõtt másztunk még egy utolsót, majd egy évre ismét búcsút vettünk a
sziklafaltól. Nem szomorkodtunk még-

sem, hiszen elõttünk állt még a délután, a
"Tábor embere" választás, és az ajándékok átadásának ideje!
Meglepetéseink nagy örömünkre, sikert
arattak! A tábor embere címet pedig idén
egy testvérpár nyerte el, a fiúk közül
Magócs Ádámot, a lányok közül Magócs
Évát választottuk. Mindketten 11.-esek a
TÁG-ban, de valaha kistékások voltak õk
is.
A 2011-es sziklamászó tábor utolsó éjszakája is gyorsan eltelt, másnap sajnos már
csak a hazautazás várt ránk. Egyetlen
"vigaszunk" az lehet, hogy 365 nap múlva
újra vár minket Hejce!
Nagy Dávid 7.b.

Kézmûves tábor
Elsõ nap gyülekezés után több csapatot alakítottunk, amelyek egymással egész héten át versenyeztek. Volt aszfaltrajzverseny,
rejtvénymegoldó verseny, és nyelvtörõgyûjtõ-verseny is. Minden délelõtt készítettünk valami érdekes dolgot, például pici dalmata
kutyát, kendõt festettünk, gyöngyöt fûztünk, képkeretet készítettünk a repülõtéren készült képekhez. Délutánonként mindig mentünk valahova: voltunk a repülõtéren, a Hangyaboly játszóházban, a jubileumi játszótéren. Én nagyon jól éreztem magam. Ez volt
a legizgalmasabb tábor.
Lencsés Bettina 4.b

Gém Hanna 2.e rajza

Horváth Szani és Nemes Ottó 2e rajza
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Hittantábor 2011 Beregdaróc
A tábort most is nagyon vártuk. Év vége felé már a tanórákon is
a szobabeosztást és az úgymond "beavatási szertartás"-t
tervezgettük, amit az új táborozóknak szántunk. Gondolataink
már nem a matematika vagy éppen a történelem körül forogtak,
annál inkább képzeltük magunkat egy tábori buli közepébe.
Végre eljött a várva várt nap! A parkoló, ahova a busz érkezett,
megtelt izgatott gyerekekkel, és még náluk is jobban izguló
szüleikkel. Az induló buszt is az integetõ szülõk díszmenete
kísérte.
Zsuzsa néninek többször is ránk kellett szólnia, mert egyfolytában felálltunk a helyünkrõl és, mert nagy volt a hangzavar (ezt
azoknak köszönhetjük akik percenként felkiáltottak, hogy:
"Szembeforgalom!").
Elsõ megállónk egy kis falu, Csaroda volt. Meghallgattuk az
ottani templom történetét, majd kiélveztük a friss levegõt és a
nagy mozgásterületet (a buszban egyik se volt).
Amikor végre megérkeztünk, rögtön el akartuk foglalni a
szobánkat, csak éppen az volt a baj, hogy elõzetes megbeszélés
nélkül, mindenki a saját elképzelése szerint kezdett el berakodni
a legjobb helyekre. Tamás bácsinak végül elege lett a dulakodásból és azonnali megbeszélést hívott össze a jól ismert kerengõben.
Beosztotta, hogy ki hol lesz, majd megkezdõdött a bepakolás.
Ezután visszamentünk a kerengõbe, hogy megtudjuk a csapatbeosztást. Négy csapat volt, mindegyik egy bibliai személy
nevét viselte és a csapattagoknak egy kis indulót is kellett
költeniük. A hittanfoglalkozásokhoz is külön csapatokat alkottunk.
A reggeli, ebéd és vacsora mindig bõséges volt. Miután jól laktunk, segítettünk a konyhán dolgozóknak összeszedni a tányérokat, evõeszközöket. Az étkezéseket mindig szabadfoglalkozás
követte. Reggelenként a tanárok szobaellenõrzést és áhítatot
tartottak.
Az egyik nap néptáncosok szállták meg a tábort és mindenkit
táncolni hívtak. Mi egy ideig nem vehettünk részt ezen a
foglalkozáson, mert valaki ránk zárta a szoba ajtót. Nagy ordibálás és integetés árán sikerült csak felhívni magunkra a figyelmet,
de így is csak Fercsi vett észre minket, aki egy szimpla intéssel
elintézte az egészet.
Egy másik délelõttünk számháborúzással telt el. A táborozókat
két nagy csapatra osztották. Ez a játék nagyon izgalmas volt.
Támadtunk, védekeztünk és még a teniszpályák mögötti "zöld
poklot" is megjártuk.
Esti programokban is részt vettünk. Ilyen volt például a csillagvadászat, ahol zseblámpával jártuk az udvart, foszforeszkáló
csillagokat keresve. A csapatok sportban is megmérettethették
magukat, például fociban és úszásban. Tíz órakor volt a
takarodó, de az éjszakai élet itt is - mint minden táborban - nagyban zajlott.
A "Ki mit tud?" ebben az évben is megrendezésre került a
táborozók körében. Most is nagyon sokszínûek voltak az
elõadások. Volt, aki énekelt, szájharmonikázott, viccet mesélt

vagy eljátszott valamit, ráadásul Hajni néni, Tamás bácsi és a két
Zsuzsa néni egy kisebb színdarabbal is kedveskedett a táborozóknak.
Az utolsó napon két részre szakadt a csapat. A tábor egyik fele
a mozgólápot látogatta meg, a többiek pedig egy közeli tóhoz
sétáltak el abban a reményben, hogy belekóstolhatnak a
horgászat örömeibe. Sajnos a pecázásból nem lett semmi, mert
nem lehetett felszerelést bérelni, de néhányunk megpróbálkozott
szigonnyal halat fogni. Sikertelenül.
A visszafelé vezetõ úton megálltunk Tákoson ahol ismét egy
templomot tekintettünk meg. Itt egy kis ebédet is kaptunk,
pizza, krumpli és lángos formájában. A buszon a szobák versenyének eredményhirdetése is lezajlott.
Mikor hazaértünk, kicsit borongós volt az idõ. Szomorúan
búcsúztunk a barátainktól, mivel vége volt a tábornak, de egyben a vidámság is kiült az arcunkra, mert visszagondoltunk a
táborban töltött szép napokra.
Ráday Zsófi, Gerda Dorina, Vastag Emese 6.b

9
Szarvas
angoloztak, ami nagyon jó volt és játékos.
Miután végeztünk az angollal és az
íjászattal, lehetettet fürödni, vagy más
elfoglaltságot találni. Mikor eljött a vacsora ideje, ismét lehetett segíteni. Vacsora
után értékeltük a napot, hogy mennyit
ettünk, és miket csináltunk. Másnap
horgásztunk. Sokan fogtak halat.
Csináltam magamnak hínárruhát. Az
utolsó elõtti nap számháborúztunk, és
este szalonnát sütöttünk, ami nem az a
hagyományos szalonnasütés volt, hanem

Június 22-én reggel sok gyerek várakozott
az iskola udvarán a Szarvasra induló buszra. Az indulás 8 órakor volt Tan bával és
Timi nénivel. Az út körülbelül három órán
át tartott. Amikor megérkeztünk, mindenki
elfoglalta a szobáját. Miután lepakoltunk,

reggel a reggeli készítésében és a mosogatásban segíthettünk. Reggeli után futottunk, utána fociztunk és íjászkodtunk.
Amíg a fiúk íjászkodtak, addig a lányok

le kellett menni a gyülekezõhelyre, a faházba. Ott megbeszéltük a szabályokat, és
hogy mit fogunk csinálni a héten.
Én nagyon jól éreztem magam. Nekem a
kenuzás és az úszás volt a legjobb . A
Kõrösben minden nap kagylókat és
csigaházakat gyûjtöttem. Úszás után
elmentünk ebédelni egy nagyon jó étterembe. Evés után elmehettünk vásárolni.
Aludni kilenc órakor mentünk. Másnap

teljesen más, és sokkal finomabb, de nem
árulom el hogy mitõl. Majd ti is megtudjátok, hogy milyen, ha eljöttök az angolés sporttáborba nyáron!
Rózsa Katalin 6.z

Ezüstérmes az EB-n
Tóth Anna az augusztus végén Horvátországban, Porec városában
megrendezett VIII. Mazsorettes Európa Bajnokságon cadet baton solo
kategóriában 17 induló között ezüstérmet szerzett.
A Tóthné Szabó Gabriella által vezetett Debreceni Maskara Alapítvány
cadet csapatában szerepelt iskolánk tanulói közül Dávid Lea, Garda
Krisztina, Vas Rebeka, Vas Gabriella, Silaghi Laura, Gönyey Viktória és
Tóth Anna. Legeredményesebb magyar csapatként, pompon kategóriában a 7. helyen végeztek 15 csapat között, botos kategóriában
pedig a 17 induló egység közül a 9. helyen zártak, így a részt vevõ 14
magyar csapat közül a 3. helyen végeztek.
Nem pihennek ám sokat, hiszen novemberben Prágában szerepelnek,
tavasszal pedig Hollandiába utaznak.
Tóthné Szabó Gabriella

Bicikli túrán

Október 8-án Rozika néni bicikli túráján voltam. A
Zsuzsi vonat állomásától indultunk. Összesen tizenketten voltunk. Sajnos egy fiú biciklijének nem volt
felpumpálva a kereke, emiatt meg kellett állnunk.
Tíz percet vártunk, végül az anyukájával hazament.
Sajnálom, hogy nem jöhetett velünk, mivel nagyon
jó volt ez a túra.
Elõször egy erdõn mentünk keresztül és utána
megérkeztünk a Panoráma vendéglõhöz. Ott tartottunk egy kis pihenõt. Bekaptunk pár falatot és utána
mentünk tovább. Egy ideig bicikliztünk, amikor
megláttuk a Fancsikai tavat. A tótól nem messze volt
egy tájház. Ott is megálltunk, az ezt követõ megálló
a Vekeri tó volt. Amikor oda megérkeztünk, már
nagyon fájt a lábam. De nem volt nagy a baj.
Elkezdtünk számháborúzni. Szerencsére az én csapatom nyert. Utána fociztunk. Ebben az ellenfél nyert.
Nagyon jó volt a Vekeri tónál, de sajnos haza kellett
mennünk. Útközben még megálltunk egy kilátónál,
pihentünk egy kicsit és utána hazamentünk. Nagyon
jó nap volt.
Farkas Mirjam 4.z
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Minden napra egy… világnap
Kedves Gyerekek!

"Szeresd és vigyáz rá mindig, minden
körülmény között! Az állatok szeretnek, és
segítenek téged! Tiszteld és szeresd õket!"
Ezen gondolatok jegyében cselekedj, ha
állatokkal kerülsz kapcsolatba!
Szûcs-Vida Éva 8.a

Idén folytatjuk a jeles napok bemutatását, rövid ízelítõt adva a
sokféle dologról, amire érdemes figyelnünk a mindennapokban.
Ha felkeltettük érdeklõdéseteket és további részletekre is kíváncsiak vagytok, nézzetek szét a földszinti aula kiállító szekréA cukorbetegek világnapja - november 14.
nyeiben, ahol színes plakátok várják a lelkes olvasókat!
A Diabétesz világnap, amelyet az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) és a Nemzetközi Cukorbeteg
Az aradi vértanúk napja - Október 6.
A világosi fegyverleté- Szövetség együttmûködésével tartanak 1991 óta az
tellel befejezõdött az inzulin felfedezõjének, Frederick Grant Banting
1848-49-es szabadság- Nobel-díjas kanadai orvosnak a születésnapján. Az
harc. A császári hadi- ENSZ hivatalosan 2007-ben nyilvánította e napot világnapnak.
törvényszék ítélete alap- Az egyes típusú diabétesz - a vércukorszint megemelkedése ján Aradon kivégezték a elsõsorban a gyerekeket érinti. Kialakulása genetikai meghamagyar honvédsereg 12 tározottságú, nem gyógyítható véglegesen, és a hasnyálmirigy
tábornokát és egy ezre- által kiválasztott hormon, az inzulin teljes hiánya jellemzi.
desét, akik a bukás után A legtöbb cukorbeteg azonban a felnõtt korban kialakuló úgykerültek az osztrákok nevezett kettes típusú diabéteszben szenved, amelynél az inzufogságába. A golyó és lintermelés jelentõs csökkenése döntõen a túlsúly és a kellõ
bitó által kivégeztetett fizikai aktivitás hiánya miatt alakul ki. Alattomosan következik
13 férfi, kik a hazájukért be, sokáig nem okoz tüneteket, s mire fölismerik, már nehezen
és nemes ügyükért haltak meg, mára a nemzetünk vértanúivá kezelhetõ, gyakran súlyos szövõdményeket okoz. Magyarváltak. . A véres megtorlásnak összesen 157 hazafi esett áldo- országon a lakosság 5-10 %-a érintett valamilyen mértékben e
zatul, és számosan kényszerültek hosszú évekre belsõ vagy külsõ betegségben.
emigrációba.
Sükei Zsuzsa 8. c
Országszerte megemlékezések, gyászszertartások idézik fel bennünk utolsó szavaikat, és bátorságukat, mely az egész magyarság
számára például szolgálhatnak.
Iskolánkban minden év október 6. napján az iskolarádió segítségével tartunk megemlékezést a 13 vértanúról.
Az aradi vértanúk kivégzésének napját 2001-ben nemzeti A csontritkulás világnapja- október 20.
A csontritkulás kóros folyamat, amelynek követgyásznappá nyilvánították.
Kasza Dominika 8.c keztében a csontokban a szilárdságot és keménységet, valamint a testmagasság megtartását biztosító
FOGYASZTÁS-SZÜNETI NAP- november utolsó péntekje ásványi anyagok - fõként a kalciumfoszfát és a sókIdén november 25-re esik a Fogyasztás szüne- mennyisége csökken, emiatt a csontok elvékonyodnak, törékennyé válnak.
ti, más néven Ne vásárolj semmit! világnap.
"A fogyasztás túlzott és egyre fokozódó mér- A csontritkulás világszerte mintegy 200 millió embert, a 60-70
téke nemcsak belsõ, lelki egészségünket, de évesek mintegy egyharmadát, a 80 év felettiek kétharmadát
külsõ fizikai környezetünket is veszélyezteti. sújtó betegség. Magyarországon is komoly népegészségügyi
Ritkán beszélünk arról a tényrõl, amelynek gond. Hazánkban évi csaknem 80 ezer törés írható a csontfontosságát aligha lehet eltúlozni: a ritkulás számlájára, de az Egyesült Államokban évente több
környezetvédelmi problémák túlnyomó többségének - ha nem mint egymillió.
valamennyinek - végsõ oka fogyasztásunk mennyiségében és A kóla rossz hatással van a csontjainkra, mert jó oldó anyagot
összetételében keresendõ. Az állandó vásárlás, az új és új javak tartalmaz, mint pl. foszforsav, ami elõsegíti már fiatal korban is
beszerzése - ami együtt jár a régiek eldobásával - vezet ter- a csontok gyengülését.
mészeti erõforrásaink kimerítéséhez, az ipari termeléssel együtt Ezt a napot próbáljuk meg úgy eltölteni, hogy mellõzzük a
járó környezetszennyezéshez és a hulladékhegyek növekedé- csontritkulást elõsegítõ anyagokat- pl.: szénsavas üdítõk-,
illetve csonterõsítõ ételeket, a tejtermékeket vegyünk nagyobb
séhez."
Sajnos egyre inkább igaz, hogy napjainkban pazarló gazdaságot mennyiségben magunkhoz.
folytatunk. Gondoljunk csak bele a sok újra nem hasznosítható
Tóth- Szolnoki Anna 8.b
felesleges csomagolásra, az egyszerre mûködtetett elektromos
berendezésekre, a kidobott kartondobozokra és papírlapokra. Ez
a nap éppen az ilyen gondokra hívja fel a figyelmet.
Amit ezen a napon tehetünk, hogy kevesebbet fogyasztunk, A zene világnapja - október 1.
például nem költekezünk, a tömegközlekedést használjuk (ha
megoldható), nem használjuk feleslegesen az elektromos beren- Yehudi Menuhin világhírû hegedûmûvész kezdeményezésére és
dezéseket, nem fûtünk, ha a lakás üres, és nem dobunk ki újra- javaslatára az UNESCO október 1-jét a Zene Világnapjának
nyilvánította. Mindez 1975-ben történt, azóta a világ minden
hasznosítható dolgokat.
Hinnah Barbara 8.c pontján ezen a napon különös figyelmet szentelnek annak a
csodának, amit zenének hívnak. Yehudi Menuhin 1975-ben
Az állatok világnapja- október 4.
hívta életre a Zenei Világnapot, amelyet idén 36. alkalommal
Az állatok világ napját 1931 óta ünnepelik minden esztendõben ünnepelhetünk. Azért hozta létre ezt a világnapot, mert szerette
Szent Ferenc emlék napján, október 4-én.
volna, hogy legyen egy nap, amelynek a fõszereplõje a zene.
Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védõ szentjének Ez a nap a zenemûvészet legnagyobb alakjaira emlékeztet,
napja.
segíti a különbözõ kultúrák zenéinek jobb megismerését.
A világnap üzenete az, hogy az állatok boldogabbá, szebbé Igyekszik ledönteni a zenei stílusok közt magasodó falakat, és
teszik mindennapjainkat.
rábírni mindenkit, hogy akár csak egy napra is, de hallgasson
Célja, hogy az emberek odafigyeljenek a környezetükben élõ bele olyan zenékbe, melyeket máskor elkerül.
élõlényekre, állatokra, hogy óvjuk õket.
Kecskés Fanni 8.b
Nagyon fontos, hogy nemcsak ezen a napon érdemel háziállatunk külön figyelmet, hanem az év minden napján.

11
Lapozgató
A kistk.hu iskolai honlapunk folyamatosan újul. Iskolarádiós játékunk kérdéseit ezentúl megtaláljátok a könyvtár
menüpont alatt. Ugyanitt könyvtári újdonságokról is beszámolunk, valamint könyvajánlásokat is olvashattok, mindig más-más osztály közremûködésével. Jó szörfözést kívánunk!
Christine Nöstlinger: Gréti szerelmes
Egy görögországi nyaralás váratlan lehetõsége, és Gréti életében minden a feje tetejére
áll. Flórián megsértõdik, s szakít, Hinzel
pedig úgy eltûnik bánatával, mintha a föld
nyelte volna el. Gréti tehát két szék között a
pad alá esik, ám ebben a helyzetben válik
világossá számára, hogy az érte versengõ két
fiú közül kihez áll közelebb kinek a társaságára vágyik mindennél jobban…
Részlet:
"Okos kislány vagy, biztos tudod, hogy mit
csinálsz. Most is biztos okosan döntöttél, még akkor is ha én
meg közben elutaztam."
Thomas Brezina: Az iskola fantomja
Léteznek még kísértetek? Dominik iskolájában egy titokzatos
fantom garázdálkodik. Ki rejtõzködhet a fekete-zöld köpeny és
a fehér maszk alatt? Az igazság felderítése közben a négy barát
jó párszor komoly veszélybe kerül.

Jelen kötet története kezdetben két szálon fut,
hogy aztán a végére szép lassan egybefonódjanak. A Gustav gimnáziumban - ahol nem
mellesleg Dominik is tanul - az iskolakezdés
elõtti héten különös dolgok történnek:
megjelenik egy fekete-zöld köpenyeges alak,
aki maszkot és kalapot visel. Nesztelenül
oson a folyosókon, egyik pillanatról a másikra eltûnik, hogy aztán váratlanul hallasson
magáról. Ferdinand, a gondnok azonban
eleinte nem törõdik vele. Eközben a három jó
barát, Axel, Lilo és Poppi meglátogatja régi
jó pajtásukat, Dominiket. A nyári szünidõ utolsó hetét ugyanis a
fiú városában tervezik tölteni, azzal azonban nem számolnak,
hogy egy bizonyos Basilisk nevû banda is ugyanekkor üti fel a
fejét: azzal fenyegetõznek, hogy az összes szobrot felrobbantják, ha a lakosok nem engedelmeskednek nekik. Az eset
felderítésére a négy térdnadrágos önként jelentkezik, noha nem
mindenki örül a nagyfokú lelkesedésnek.
Szívbõl ajánlom mindenkinek, elsõsorban 10-14 éves fiúknak és
lányoknak egyaránt.

Kicsinyeknek

Az Ószövetség könyveinek betûi összekeveredtek, írd le õket
helyesen.

Színezd ki a képet!
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