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8a –
“Odjednom:
ko da su prešli
preko velikog mosta,
izvijenog i lepog
što podseća na dugu,
u neki novi život,
na neku obalu drugu.”

Miroslav Antić

8b –
“Utad értelme
nem a cél,
hanem a
vándorlás!”
Márai Sándor

8c –
“Mert az égi
útnak elve:
kúszva, vérzőn
énekelve,
portól, sártól
piszkosan
menni mindig,
biztosan.”
Dsida Jenő
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Kedves Ballagók! Kedves diákok!

“E békés, boldog diákesztendő
elmúlt, vissza sose jő.
Mint egy álom, úgy suhant tova,
Diákok többé nem leszünk soha.”
Madách Imre

Figyelő diákújságunk ismét teljes pompájában kerülhet kezetekbe.
Ezúttal is tarka oldalakon olvashattok a már megszokott rovatokról,
szemlélhettek képeket, rajzokat, amelyeket diátársaitok készítettek
vagy ebben a tanévben, vagy valamelyik korábbi tanév folyamán. Ismét böngészhettek szép, díjnyertes
írások között, olvashattok iskolánk életének pillanatairól, kedves és kedvenc tanárokról, a természetről,
riportokon keresztül tájékozódhattok eredményes tanulóinkról. Olvashattok szerb, német s angol szövegeket,
amelyeket szintén társaitok hoztak létre vagy nyelvórán, vagy nyelvet lógatva óra előtt, a szünetben, vagy
fejbúbot vakargatva otthon, szoba csöndjében. Nevethettek vicceken, tréfás történeteken, törhetitek
agytekervényeiteket különféle IQ-s feladványokon.
A leglényegesebb, hogy sok-sok írásból értesülhettek nyolcadikosaink, ballagóink Petőfiben eltöltött
napjairól, örömteli vagy ürömteli pillanatairól, ellenőrzők és dolgozatok okozta izgalmakról, első
szerelmekről, különféle csalafintaságokról. Olvashattok érzelmes esszéket, bölcseleteket neves íróink
tollából. Körbejárjuk a Hova tovább? örök kérdést is.
A szép írásokat, visszaemlékezéseket, képeket, rajzokat köszönjük minden szorgos diákunknak, s
természetesen az őket, diákokat segítő pedagógusoknak, Kuszli Angélának, Nataša Kruščićnak, Suncica
Banjaninnak, Szenti Lillának, Csernyák Szilviának, Palotás Alekszandrának, Hain tündének, Molnár Sóti
Irénnek, Máté Ágotának, Vastag Géber Juditnak, Turzai Valériának, Nemeš Svetlananak, Štrbac Ivananak,
Simin Danielanak, Banko Ibojkanak…
A Balagóknak pedig a végén egy kis útravalóul a batyuba egy üzenetet csomagolunk. Olvassátok el szívvel,
hallgassátok meg lélekkel, s mélyen zárjátok el az emléketekbe. Gazdagodhattok általa. Íme:

Pál apostol: a szeretet himnusza
Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén
ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok
vagy pengő cimbalom.
Lehet prófétáló tehetségem,
ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat,
hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,
ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt,
odaadhatom a testemet is égő áldozatul,
ha szeretet nincs bennem,
mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny,
nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak,
örömét az igazság győzelmében leli.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet nem szűnik meg soha.
A prófétálás véget ér,
a nyelvek elhallgatnak,
a tudomány elenyészik.
Most megismerésünk csak töredékes,
és töredékes a prófétálásunk is.
Ha azonban elérkezik a tökéletes,
ami töredékes az véget ér.
Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a
gyermek,
úgy gondolkoztam, mint a gyermek,
úgy ítéltem, mint a gyermek.
De amikor elértem a férfikort,
elhagytam a gyermek szokásait.
Ma még csak tükörben homályosan látunk,
akkor majd színről színre.
Most még csak töredékes a tudásom,
akkor majd úgy ismerek mindent,
ahogy most engem ismernek.
Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet,
ez a három, de közülük legnagyobb a
SZERETET.
(Szent Pál Korintusiaknak írt 1. levele 13.)
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Butás Flórián:
7. osztályos diák búcsúztató beszéde
Kedves ballagó nyolcadikosok!
8 évet töltöttetek el ebben az iskolában. Eljött az
idő, hogy továbblépjetek, hogy más helyen
próbáljatok szerencsét. Itt az ideje a búcsúnak.
Búcsúztok tanáraitoktól, az iskola dolgozóitól,
tőlünk - hetedikesektől, iskolatársaitoktól és a
tantermektől.
Búcsút vesztek a titkokkal teleírt iskolapadoktól is.
Búcsút vesztek a Petőfi iskolától.
Nyolc szép évet töltöttetek ezen falak között.
Hat évesen még szorongva léptétek át az iskola
küszöbét, valami új, ismeretlen világba kerültetek.
Tanítóitok, sok-sok türelemmel vezettek be titeket a
betűk és számok birodalmába.
Ötödik osztályban már ismerős tanárok fogadtak
titeket. Segítségükkel bővíthettétek ismereteitek
körét. De ne feledjétek, nem csak a tananyagot
tanulhattátok meg tőlük, nem csak tanítottak,
neveltek
is
benneteket.
Sokszor talán nem hittetek nekik, de higgyétek el,
ők csak a javatokat akarták. Mindent, amit tettek
értetek tették!
Búcsúzunk most tőletek mi hetedikesek:
Hát itt hagytok minket. Talán vissza se néztek,
amikor kiléptek ezen épület falainak kapuján,
egyenesen a nagybetűs ÉLETBE! Irigyellek és
féltelek titeket egyben, hiszen olyan kihívásokkal
fogtok szembenézni, amiknek vagy meg tudtok
felelni, vagy nem. Már nem fog titeket körülvenni
szeretett
iskolánk
gondoskodása, féltő szeretete…
Üres és csendes lesz az iskola nélkületek. De soha
ne feledjétek, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola
tanulói voltatok 8 éven át, azért emléketeket sokáig
őrizni fogjuk.
Szomorúan gondolunk arra, hogy vége szakadt az
együtt eltöltött időnek. Többet már nem követünk el
együtt diákcsínyeket, nem mesélhetünk egymásnak
mulatságos, tanulságos történeteket.
Kívánjuk, hogy mindent, amit el szeretnétek érni
életetek során, sikerüljön!
Ady Endre soraival búcsúzunk:
A szárny megnőtt, üresen áll a fészek,
Csak álom volt a szép diákvilág,
S mint a fecske alkonyati szélben,
Ma szárnyat bont egy sereg diák.
(Ady Endre)
2016. 05. 31.

Bonton - Hogy miről beszélgessünk társaságban
Hogy miről beszélgessünk társaságban, az elsősorban
egyéniségünktől, a magunk és főleg társaink érdeklődési
körétől függ. Lehetőleg hagyni kell szóhoz jutni mindenkit.
Alapvető ugyanis, hogy másokat is hagyjunk beszélni, nem
kell mindenáron az érdeklődés középpontjába kerülni.
Anekdotát, tréfát csak az adjon elő, aki nem teszi tönkre a
csattanóját. E tréfák ne legyenek durvák, trágárak, és élük ne
sértse a jelenlévőket.
Saját magáról az ember nagyobb társaságban ritkán beszél.
Ugyanúgy kerüljük a panaszkodást, a foglalkozásbeli
problémákat, betegségek taglalását.
Társalgás közben vigyáznunk kell az idegen szavak
használatára is. Ha az a célunk, hogy másokat zavarba
hozzunk, és ezért halmozzuk beszédünkben az idegen
szavakat,
nem
műveltségünkről,
hanem
csak
neveletlenségünkről állítunk ki bizonyítványt.
Ha valakiről valami bizalmasat tudunk meg, azt tartsuk meg
magunknak. Társalgásunk ne abból álljon, hogy mások viselt
dolgait kiteregessük.
Társaságban soha ne súgdolózzunk, ezzel illetlenséget
követünk el a többiekkel szemben.
Beszélgetés közben lehetőleg nézzünk arra, akivel
beszélünk. De ne egész este ugyanahhoz a személyhez
beszéljünk, hanem felváltva, lehetőleg mindenkihez. Ebéd
és vacsora közben
csak a közvetlen szomszédokkal
beszélgessünk, ne kiabáljunk át a más asztalnál ülőknek.
Egy általános beszélgetés 10 - 12 személy között, nem lehet
hosszú időtávú.
 A pénz, a családi és szakmai gondok, olyan témák,
amelyeket egy társaságban kerülni kell. Ugyanígy a
politikáról és a vallásról sem ajánlatos beszélgetni.
 Figyelmes kell lenned, mit és hogyan mondasz,
mivel társad könnyen alábbvalónak érezheti magát.
 Hallgasd meg és tiszteld a más véleményét, még
akkor is ha kölönbözik a tiédtől. Véleménye,
indokolt lehet.
 A bókok, a kis ajándékok, fenntartanak egy
társalgást, egy barátságot.
 Egy anekdóta felvidíthatja a beszélgetést, azzal a
feltétellel, hogy tudjuk, mikor és kinek mondjuk.
 A megfelelő megoldás: csendben és feltünés nélkül
távózni, és minden jót üzenni a társaságnak.
 Társaságban, illetlenség zsebre, csipőre, hátra tett
kézzel állni. Ne támaszkodjunk az asztalra, székre
és a társunkra.
 A széken helyezzük magunkat kényelembe, üljünk
egyenesen.
 Társalgás közben, ne lógassuk kezünket, és ne
játszódjunk ujjainkkal.
 Köhögés, tüsszentés, ásítás esetén, tegyük kezünket
a szánk elé.
 Hallgasd meg, amit mondanak, válogasd meg
szavaidat, ellemezd, hogy mi a jó és rossz, hogy
gazdagítani tudjad a szótárod és a kifejező
készségedet.
 Igyekezzünk, megértően kifejezni magunkat.
 Ha nem értékeled társaidat, kis hibáikat kijavítod,
kifognak közösíten
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Prijateljstvo je najteža stvar
na svetu za objasniti. To nije
nešto što se uči u školi, ali ako
nisi naučio šta je smisao
prijateljstva, nisi ništa naučio.

8.a

ИЗ ПОСЛЕДЊЕГ ПИСМЕНОГ ЗАДАТКА...
ОПРАШТАМО СЕ, ПАМТИЋЕМО
...Памтићу оне дане у четвртом разреду када нисам смела да пређем улицу јер сам се бојала једног пса који је
сваког дана лајао на мене. Због тога сам увек каснила на час, а учитељица је викала на мене и давала ми
неоправдане часове....
ЛАНА ПЕТРОВИЋ
...Ускоро одлазимо из ове школе и знам да ће ми недостајати све. Увек ћу се радо сећати свега што сам
прошла у школи...
ОЛГА ЂУРИЋ
...Иако је било кратко, време проведено у овој школи ми је било најлепше. Упознала сам седам дивних особа
које много волим. Памтићу екскурзије на којима смо јели ''као мећаве''; памтићу свакипут кад су ме насмејали,
сваку сузу, свађу....
МАРИНА АДАМОВИЋ
МОЈИ ПЛАНОВИ ЗА БУДУЋНОСТ
...Моји планови су да завршим основну и средњу школу, научим немачки језик и одем из Србије. Планирам да
се запослим у Немачкој....
КРИСТИАН ЧОЧИЋ
...Планирам да завршим средњу аутомеханичарску школу и да се запослим у Немачкој. Највероватније ћу
радити у Опеловом сервису. У Немачкој има доста планина па бих наставио да се бавим алпинизмом. Јако бих
волео да обезбедим лепу будућност за своју породицу....
ТЕОДОР РОДИЋ
... Циљ ми је да постанем програмер. То је доста захтеван посао...Остали планови углавном се тичу слободног
времена. Волим да цртам и имам дара за то. Такође, знам да свирам клавир и гитару. Све ове таленте ћу
неговати и усавршавати у будућности.... Волео бих да одем у Јапан, земљу која је у потпуности другачија у
односу на нашу. Традиција, уметност и дисциплина Јапанаца су невероватне....НИКОЛА ДАМЈАНОВИЋ
Моја хајдучка дружина
Харамбаша, вођа хајдучка, је био Турчин, који се прерушио у хајдука. Лагао је нас Србе и тајно помагао Турчима да нас
побеђују у свакој акцији.
Коначно су Србе схватили да нас лаже и предложили су да им ја будем харамбаша. Турчина смо убили и ја сам им
предложио да пресретнимо следећи караван са храном и благом.
Наоружали смо се и кренули у бој. Ми смо понели сабље, али Турци су имали и кубуре. Били су јачи и побеђивали нас.
Махали смо сабљама како смо могли. Ја сам једном Турчину одсекао главу. И моји хајдуци су дали све од себе. Турци су
нам увек нишанили у главу. Одједном нам је стигао остатак дружине који су имали кубуре. Почели смо пуцати и побили
све Турке.
Био сам много поносан што сам њихов харамбаша, што имам тако храбру војску.
Петровић Немања 4.а

2016. 05. 31.
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ПРИСЕТИ СЕ ПРВИХ ДАНА ШКОЛОВАЊА
ИНТЕРВЈУ СА ОСМАЦИМА
КАКО СИ СЕ ОСЕЋАО/-ЛА? СА КИМ СИ СЕДЕО/-ЛА?

Najbolja vrsta prijatelja je ona sa
kojom možete sedeti celo veče ne
progovorivši ni reči, a kad odlazite
osećate se kao da je to bio
najbolji razgovor u životu.

КРИСТИАН: Први дан школе је био катастрофа... али полако
смо се навикли. Седео сам са Николом Томићем.
ЛАНА: Сећам се првог дана. Много сам се бојала, чак сам и плакала. У клупи сам седела са најбољом
другарицом Данијелом Савин.
ОЛГА: Први дан сам се плашила да дођем у школу. Мислила сам да нећу наћи другарице. Седела сам са
Светиславом Јовановић.
МАРИНА: Када сам кренула у први разред, била сам радознала. Све ме је интересовало и хтела сам да
упознам нове особе око себе. Седела сам сама.
ТЕОДОР: Први дан је био јако чудан. Чинило ми се да ћу тешко наћи пријатеље.
НИКОЛА Д: Био сам збуњен и уплашен, Колико се сећам, седео сам са Стефаном.
НИКОЛА Т: Први разред је био потпуно другачији од свих других. Нико никога није познавао, сви су ћутали
и слушали. Мислим да сам седео са Кристианом.
СТЕФАН: Једино ми се прва недеља допала јер смо имали само по 3 часа. Седео сам са Николом Д.
КАКО ЈЕ ТВОЈЕ ОДЕЉЕЊЕ ИЗГЛЕДАЛО? КО НЕДОСТАЈЕ?
ЈЕСТЕ ЛИ ОСТАЛИ У КОНТАКТУ?
СТЕФАН: Пуно њих је отишло. Са некима се дружим, са неким не.
КРИСТИАН: Кад смо се сви упознали, било је одлично. Недостаје пар девојака и пар момака. Нисмо баш
остали у контакту.
НИКОЛА Т: На почетку нас је било дванаесторо или тринаесторо. Пуно њих је отишло. Остао сам у контакту
само са пар њих.
НИКОЛА Д: Одељење је било и тада мало. Отишло их је осморо. Неки су се преписали, а неки пали разред.
ТЕОДОР: Доста их је отишло. Нисам у контакту са њима.
ОЛГА: Могу рећи да смо се дружили, али не и да смо увек били сложни. Отишао је Небојша, Ненад и још
неки. У контакту сам још увек са Небојшом.
МАРИНА: Сви смо били сложни и дружили смо се. Нема неколико ученика који су отпутовали у
иностранство. Са некима сам још у контакту.
ЛАНА: У мом одељењу било је 32 ученика. Сви смо се слагали и било нам је лепо.
СЕТИ СЕ ПРЕЛАСКА У ПЕТИ РАЗРЕД, ОЧЕКИВАЊА, СТРАХОВА, ''ОПАСНИХ НАСТАВНИКА''...
ЛАНА: Када сам прелазила у пети разред, имала сам велику трему јер се растајем од учитељице. Много сам се
бојала наставнице српског јер је стално викала на мене.
ТЕОДОР: Прелазак у пети разред био је одличан зато што ми се скратило време од осам година.
НИКОЛА Д: Кад смо прешли у пети разред, већина наставника нас је дочекала лепо. Једино наставник
историје нас је дочекао ''грубо'', није нас питао ни како се зовемо.
КРИСТИАН: Једва сам чекао да пређем у пети разред. Уопште се нисам плашио.
СТЕФАН: Нисам знао како је у вишим разредима, али сам једва чекао прелазак. Од петог разреда време је
брже пролазило. Пети разред је најтежи у целом
школовању.
ОЛГА: Бојала сам се наставника јер сам чула да су јако
строги.
МАРИНА: Прелазак у пети разред ми није тешко пао. Била
сам храбра и сигурна у себе. Нисам мислила да су
наставници опасни, али сам знала да ћу морати да се
потрудим да би били задовољни.
НИКОЛА Т: Очекивао сам да ће пети разред бити претежак.
Једна од ''опаснијих'' наставница била је наставница
биологије. Она је увек била строга.
2016. 05. 31.
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Nema čoveka koji je podelio svoju
radost s prijateljem a da se nije
jos više radovao, kao što nema
čoveka koji je podelio svoju tugu s
prijateljem, a da nije manje
tugovao.

ШТА ЋЕ ОСТАТИ НАЈУПЕЧАТЉИВИЈА УСПОМЕНА ИЗ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ?

ЛАНА: Најупечатљивија и најгора успомена је везана за дане
кад сам се доселила у Бечеј. Било ми је много жао што
напуштам свој разред.
ТЕОДОР: Екскурзије. Најбоље је било на Засавици.
НИКОЛА Д: Најупечатљивија успомена је Никола Томић.
КРИСТИАН: Има много лепих успомена. Ниједну не могу да издвојим.
СТЕФАН: Има много лепих успомена. Заувек ћу памтити како је другар Ненад држао једну другарицу за ноге
док је она висила кроз прозор.
ОЛГА: Највише ћу памтити дечаке из одељења јер сам са њима од првог разреда.
МАРИНА: Крај првог разреда ће ми остати најупечатљивија успомена. Певали смо на завршној приредба, а ја
сам се припремала за прелазак у другу школу. Кад сам се сетила тога и колико ће ми све недостајати,
расплакала сам се.
НИКОЛА Т: Најупечатљивија успомена је из трећег разреда, када је наш друг Ненад држао једну девојчицу из
нашег разреда за ноге док је висила са прозора на првом спрату.
ПО ЧЕМУ БИ ВОЛЕО/-ЛА ДА ТЕ НАСТАВНИЦИ ПАМТЕ?
ЛАНА: Волела бих да ме наставници памте по добру.
ТЕОДОР: О овоме нисам размишљао. Мислим да ће ме памтити по хиперактивности.
НИКОЛА Д: Ни по чему.
КРИСТИАН: По томе што никад нисам волео да учим, али сам ипак прелазио из разреда у разред.
СТЕФАН: И по лошем и по добром.
ОЛГА: Волела бих да ме памте по лењости.
МАРИНА: Волела бих да ме наставници памте по добрим стварима, успесима, оценам, мом труду и учењу.
НИКОЛА Т: Волео бих да ме памте по мојим успесима на такмичењима и школским приредбама.
КОЈИ ЧАСОВИ ЋЕ ОСТАТИ УПАМЋЕНИ? КОЈИ НАСТАВНИЦИ? ПО ЧЕМУ?
ЛАНА: Никад нећу заборавити часове историје и наставника историје јер на тим часовима не морамо много да
учимо и осећамо се одлично.
ТЕОДОР: Најбољи су били часови физичког зато што смо радили шта хоћемо.
НИКОЛА Д: Углавном часови историје пошто је наставник Александар по мом мишљењу најбољи наставник.
КРИСТИАН: Сећаћу се часова физичког и немачког. Наставнице српског и математике памтићу по томе што
су нам увек задавале домаће задатке и терале нас да учимо.
СТЕФАН: Памтићу немачки, физику, математику, историју, српски. Наставница српског ће остати упамћена
по највећем броју оцена за једно полугодиште, наставница немачко по својим изјавам, а остали по
занимљивостима са часова.
ОЛГА: Ликовно, историја и физичко зато што на тим часовима не учимо.
МАРИНА: Највише ћу памтити часове на којима смо се смејали шалама друга из разреда. Сећаћу се свих
наставника, али ћу се највише сећати наставника енглеског, наставнице математике, хемије и разредне.
НИКОЛА Т: Часови који ће остати упамћени су часови физике, на којима смо се највише глупирали. Сви
наставници ће остати упамћени по свему што су урадили за нас.
ШТА ПОРУЧУЈЕШ МЛАЂИМ УЧЕНИЦИМА?
ЛАНА: Млађима препоручујем да се не боје првог разреда као што сам се ја некад бојала.
ТЕОДОР: Поручујем им да пуно уче и да се не боје првог дана у школи.
НИКОЛА Д: Поручујем им да се не боје школе и да гурају напред ради своје будућности.
КРИСТИАН: Поручујем им да не иду у ову школу. Искрено, мени се ова школа не допада.
СТЕФАН: Поручујем млађима да се боре за своја права и да се не плаше дневника.
ОЛГА: Млађим поручујем да се спреме за учење.
МАРИНА: Млађим ученицима поручујем да буду упорни и да увек дају све од себе.
НИКОЛА Т: Млађим ученицима поручујем да се слажу и увек помажу једни другима.
2016. 05. 31.
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МАТУРСКОГ

ТЕСТА,

УПИСА,

Prijatelj će možda otići živeti
negde daleko, tako daleko da ga
možda više nikada nećeš sresti.
Pa ipak, on je deo tebe zauvek.

ЛАНА: Не плашим се ни матуре ни уписа.
ТЕОДОР: Не плашим се матурског. Једва чекам упис у средњу
школу.
НИКОЛА Д: Не. Нема разлога за страх.
ОЛГА: Не плашим се.
МАРИНА: Не плашим се матурског ни уписа јер сам увек давала свој максимум да бих постигла оно што
желим и тако ћу урадити и сад. Не сумњам у свој успех.
НИКОЛА Т: Не плашим се матурског јер знам да ћемо сви супер урадити. Једва чекам да видим шта нас чека
у будућности.
Поједини ученици 8.а остаће упамћени и по својим специфичним талентима, успесима ван школе,
интересовањима везаним за спорт, музику...
КАЈАКАШ
Теодор Родић је дечак који се опробао у разним неконвенционалним и не много популарним спортовима.
Познат је по томе што може да се успуже и на највише дрво Бечеја, а припремао се и за пењање на зграду
робне куће. Сам је правио појасеве и друге делове алпинистичке опреме.
Тренутно, Теодор тренира кајак у Кајак и кану клубу ''Бечеј''. Тренира на Тиси кад год временски услови то
дозвољавају и каже да му је узор познати кајакаш и eвропски шампион, Бечејац Марко Новаковић.
Кајак је, каже Теодор, спорт у којем је потребна снага да би кајакаш, који весла док клечи, могао одржавати
равнотежу. Надамо се да ће Теодор истрајти у овом спорту и освојити вредне награде.
НА СЦЕНИ НИКАД НИЈЕ ИЗНЕВЕРИО
Никола Томић је дечак који није међу најпричљивијим и најекстровертнијим у својој
генерацији, али смо сигурни да га сваки ученик наше школе зна јер је он редовни
учесник школских приредби, било као водитељ, било као глумац или рецитатор.
Николин таленат за глуму препознали су и у драмској секцији при Градском
позоришту Бечеј, тако да је он члан ове групе коју води глумица Анета Туцаков.
Николу можете видети и на сцени бечејског позоришта у представи ''Робин Худ''.
ЏУДО, РУКОМЕТ,... ИПАК ЏУДО
Стефан Велицки, носилац зеленог појаса (и препознатљиве зелене јакне), има све
предиспозиције да једног дана достигне рекорд познатог бечејског џудисте Ристе
Бабића и освоји медаљу на неком светском такмичењу. Он тренира пет пута недељно и, без обзира што не уме
да изговори називе на јапанском, зна да изведе све захвате овог борилачког спорта.
Предност тренирања џуда је то што је бесплатно и свакодневно, каже Стефан, а његов највећи успех до сада је
из 2009. године, када је био 3. на државном првенству.
ЛАНИНИ ТРИБАЛИ
Лана Петровић воли да црта, а најчешће црта трибале и портрете. Црта и дању и ноћу, кад год има времена.
Воли и да поклања своје цртеже.
ГИТАРА И КЛАВИР
Никола Дамјановић је ове године дупли матурант.
Он, наиме, завршава и Музичку основну школу
''Петар Коњовић'', одсек за клавир. Пријају му молске
композиције, а уме и сам да компонује, и то на
рачунару. Направио је музичку подлогу за видеоигрицу коју је направио један Пољак. Воли да свира и
гитару, која би да је није он узео, завршила у смећу.
Како каже, клавир ће свирати цео живот, а планира и
да купи појачало и можда да оснује бенд.
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“Gondolj merészet és nagyot,
és tedd rá éltedet,
nincs veszve bármi sors alatt,
ki el nem csüggedett.”
Vörösmarty Mihály

Ilyenek voltunk....

8.b

Reményik Sándor: Mi mindig búcsúzunk
Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk.
Az éjtől reggel, a nappaltól este,
A színektől, ha szürke por belepte,
A csöndtől, mikor hang zavarta fel,
A hangtól, mikor csendbe halkul el,
Minden szótól, amit kimond a szánk,
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk,
Minden sebtől, mely fájt és égetett,
Minden képtől, mely belénk mélyedett,
Az álmainktól, mik nem teljesültek,
A lángjainktól, mik lassan kihűltek,
A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk,
A kemény rögtől, min megállt a lábunk.
Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz,
Mert minden csönd más, - minden könny, vigasz,
Elfut a perc, az örök Idő várja,
Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána,
Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.
Hidegen hagy az elhagyott táj, Hogy eltemettük: róla nem tudunk.
És mégis mondom néktek:
Valamitől mi mindig búcsúzunk.

,,Ilyenek voltunk, vadak és jók,
Bűnösök közt is ártatlanok.
Ilyenek voltunk, és marad egy jel,
Amit itt hagyunk, ha indulni kell. „

Szonett ballagóknak
Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep,
a szó, a könny, a mosoly s a virág.
Körétek gyűlik szinte a világ,
s mi néktek adjuk búcsúzó szivünket.
Az életet, mely jutalmaz és büntet,
s melyben az ember örökké diák,
most jelképezi zöld májusi ág,
s halljuk: reménytől szívetek hogy lüktet.
Szép lassúsággal, búsan szól az ének,
föl-fölrepülne, leszáll, tétováz,
a sok kopott pad integet felétek,


Osztályunkban mosolyból sosem volt hiány,
így lett gyermekhéten csapatnevünk Mosolyország.

tán könny is csordul, nem tudni okát.
Elsápadva a messzeségbe néztek,
s a szívetekben fölzeng, hogy: tovább!
2016. 05. 31.
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,, Legszebb emlék a szeretet, melyet mások
szívében hagyunk magunk után.“
Karácsonyi Orsolya írta ötödikben ezeket a sorokat:
„Azért vagy itt, hogy
mindent láss
Hogy érts a szó, olvasd az
írást.
Azért vagy itt, hogy mindent
megtanulj,
hogy az égbe szállj, nehogy
a porba hullj.”

“Nem fontos, hogy az országúton
poroszkálva haladjunk, fontosabb tán,
hogy magunk után egy-két lábnyomot
hagyjunk.”
Kiss Tamás

Bubó, az osztály kabalája

„Barátom, ez nem volt
álom
Minden dal igazat szólt,
És ha később valaki kérdez,
hát feledd el azt, ami volt”
Ákos

Ákos

Nem elég a jóra vágyni,
A jót akarni kell.
De nem elég akarni,
Tenni, tenni kell.

„Hass, alkoss, gyarapíts, s
a haza fényre derül”

Váci Mihály

Kölcsey Ferenc
2012. X. 16. A képen Orsi és Bubó

Bubó velünk egyidős,vagyis 2001-ben kelt ki a pici tojásából. A testvérei között mindent ő tanult meg
először. Két év alatt kijárta a három éves bagolyovit, négy év alatt befejezte a nyolc évig tartó általános
bagolyiskolát. Mivel azt szerette volna, hogy minél okosabb legyen,igy a négyéves középiskolát
választotta.Utána jött az egyetem,méghozzá Ürgevárosba.Gyorsan elmúlt az öt év, és kapta azt a furcsa
sapkát. Bubó már nagyon várta, hogy vissza költözhessen a családi fészekbe. A tanulás közben megtanulta
az illemet is. Egy nap hallotta a szomszédok csiripelését az 5.b osztályról,igy elrepült az osztályfőnökükhöz,
Kuszli Angélához, elbújt a táskájába, hogy ne vegye észre. A tanárnő már csak az osztályban jött rá, hogy
bagoly bújik a táskájában.Bubót mindenki jól fogadta, így lett az osztályunk kabalája.
Az ajándékot ugyanolyan jó adni, mint kapni.
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“Amit teszünk csak egy csepp a
tengerben. A nélkül a csepp nélkül
azonban sekélyebb volna a tenger.”
Teréz anya

Legszebb emlékeim a Petőfiben

Már nyolc éve, hogy ebbe az iskolába járok.
Rengeteg jó és rossz emlékem van,mégis nehezen választottam ki
azt az egyet, amit a későbbiekben a legfontosabnak fogok tartani.Valahol hetedikben az osztállyal törént valami. Mi,
lányok sokkal többet mentünk el egymáshoz vagy éppen sétálni és összeszoktunk. Közben a fiúkkal is jobban
megismerkedtünk és sokkal színesebbek lettek a napjaim, hogy ilyen vegyes társaságba keveredtem. Minden tanitás
előtt együtt bandáztunk és küldtük el a padokról az alsóbb éveseket, ha nekünk nem maradt hely. Tiltott helyekre
mentünk és együtt vittük el a balhét.
Nyolcadikban már úgy éreztem,hogyha valaki hiányozna ebből a társaságbó,l akkor az már nem lenne teljes.
Elkezdtünk közös programokat szervezni,kártyáztunk,filmeztünk és alsós emlékeket idéztünk fel. Szünetekben
mottókat gyártottunk. Egyre még emlékszem: Erő, izom Pepszit iszom!
Hát igen,ebben az időben víz helyett is Pepsit ittunk...
Egyre több tanár mondta, hogy mennyire összetartóak vagyunk. Ezt hetedikben bebizonyitottuk. Különlegessé teszi
ezt a nyolc évet amit itt töltöttem, ebben a diákok nyelvén nevezett "pokolban". " A pokol egy olyan hely, ahol sok az
ismerős."
Talán azt,hogy ennyire összekovácsolódtunk két személynek köszönhetjük .Az egyik a tanitó nénink aki nagyon sokat
foglalkozott velünk,a másik pedig az osztályfőnök.Megtanitotta nekünk,hogyha már egy közösség vagyunk,szeretni
kell egymást, és álljunk ki a másikért.

Almási Vivien 8.b
"Nem hal meg az, ki milliókra
költi
Dús élete kincsét, ámbár napja
múl,
Hanem lezárva ami benne földi,
Egy éltető eszmévé finomul,
Mely fennmarad és nőttön nő
tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik,
Melyhez tekint fel az utód
erénye:
óhajt, remél, hisz és imádkozik."
Arany János

Kedves 8.b!

Nektek hála, így válhattam én az iskola legnépszerűbb tanárává, hisz még a kis szünetekben is folyton keresett
valaki....
,,Tanárnő, megcsupáltak.... Tanárnő, hozzám vágta a szivacsot... Tanárnő, csúfol az osztálytársam...”
Igen, valahogy így kezdődött... De azt mondják, ha találsz egy utat, amin nincsenek akadályok, akkor az valószínűleg
nem vezet sehová.
Voltm én nagyon büszke osztályfőnök is, példás magaviseletű, kimagasló eredményeket elérő gyerekek vettek körül.
S e négy év úgy elmúlt, mint egy pillanat. Közben folyton arról
beszéltem, hogy összetartozunk, egy nagy család vagyunk. Úgy
látszik nem volt hiába a jelmondat, mára már egy összetartó
osztály osztályfőnökeként írom nektek e sorokat.
Ahogy az első szerelmet, az első osztályát sem felejti el az ember.
Életetek
egyik
meghatározó
korszaka
lezárul,
hogy
elkezdődhessen valami új. Száz út vár rátok.
Sok sikert kívánok Mindenkinek a jövőben!
Osztályfőnök: Kuszli Angéla
A 2.c osztály rajza
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Sági Andrea:
8. osztályos diák búcsúzó beszéde
Kedves szüleink, tanáraink, diáktársaink,
vendégeink!

és

kedves

“Kövesd a megérzéseidet, ahogy a régi
hajósok követték a csillagokat. Az
utazás lehet magányos, de a csillagok
elvezetnek célodhoz.”
David J. Mahoney

Nyolc évvel ezelőtt amikor először jöttünk az évnyitóra még nem gondoltam, hogy ilyen hamar elrepül ez a
nyolc év.
Micsoda szorongással, félelemmel indultunk.
A tanító néni szava, amely törvény volt messze hangzóan sokáig kísért bennünket.
Köszönetet kell mondanom a magam és társaim nevében a tanárainknak, az osztélyfőnökeinknek azért a sok
türelemért és segítő fáradozásért, amit értünk tettek.
Nem csak a tanórákon, hanem az együtt átizgult versenyeken, és a pályaválasztás időszakában.
Hiszen ők biztosan tudták, hogy minden szájrándítás és tiszteletlenség idővel megváltozik és a sok szép
amiről beszéltek nekünk, egyszer a tulajdonságaink közé fog tartozni. Arra kérem őket, hogy maradjanak
meg emlékezetükben a szép órák, a közös kirándulások, és ne a csínytevéseinkre emlékezzenek!
Szinte hihetetlen, hogy ma szólt utoljára a csengő szó nekünk. Hogy az új tanévet már egy másik épületben
más gyerekek közt az ismeretlenben kezdjük. Eddig talán bele sem gondoltunk, hogy ez mit jelent. Bele sem
gondoltunk eddig, mit is jelentett Petőfisnek lenni.
A gyermekkort a maga gondtalan boldogságával ma elhagyjuk.
Emlék lesz egy-egy helyes fiú/lány valamelyik osztályból, aki egy pillanatra összezavarta az egész világot és
oly könnyen feledtette kötelességünket, a tanulást.
Búcsúzunk iskolatársainktól, elsősorban tőletek hetedikesek. Ti, most bizonyára arra gondoltok, hogy végre
milyen jó, hiszen ti lesztek a „nagyok”. A nagyok, akikre mindenki felnéz. Higgyétek el, gyorsan elrepül.
Reméljük jó példát mutattunk számotokra és az együtt töltött élményeket nem felejtitek el.
Utoljára szüleinkhez szólok. Hogy nekik mennyi mindenért tartozunk köszönettel, azt felsorolni szinte
lehetetlenség. Igyekszünk szorgalmunkkal és a becsületes életünkkel meghálálni mindazt, amit értünk tettek
és tesznek ezután is. Ezt megígérjük.
Mi pedig indulunk megkeresni az utat, amely ránk vár!!!
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Nem kívánom senkitől,
hogy csodás dolgot tegyen,
de joggal elvárom mindenkitől,
hogy mindig ember legyen."
Ady

8.c

Ric Csongor:
Alsóban mindig csak gyermekhetet akartam. Mert ekkor kimentünk az udvarra és sok játékban vettünk részt. Amikor harmadikos
lettem, elkezdett érdekelni, milyen lehet felsősnek lenni. Ekkor sok kérdés merült fel bennem. Vajon a felsősök is játszanak
gyermekhéten? Vajon ők milyen játékokat játszhatnak?
Amikor negyedikes lettem, akkor tudtam meg, hogy a felsősök nem csak játszanak, hanem főznek is.
Emlékezek még az ötödikre, az első felsős gyermekhét napjára, amikor minden osztálynak paprikást kellett főznie. Az előkészület
során megbeszéltók, hogy ki mit bir hozni. Valaki tűzifát hozott, valaki húst... A főzésből mindegyikünk kivette a részét. Főzés
közben sokat nevettünk, beszélgettünk. Végül jó kis paprikást ettünk.
Rajsli Fábián:
Második vagy harmadik osztályban történhetett. Osztálykirándulás alkalmával egy állatkertbe látogattunk. Ez számomra nagyon
izgalmas volt, hiszen először jártam olyan helyen.
A legjobban tetszettek az egzotikus állatok, azok közül is a színpompás madarak. És tetszett maga a hatalmas állatkert is.
Emlékszem, a nap legnagyobb részét ott töltöttük, jót játszottunk.
Végső Zsuzsanna:
A Petőfi Sándor Általános Iskolába negyedikes koromban kerültem. Nem volt mindegy, amikor megláttam a hatalmas épületet.
Olyan kicsinek és elveszettnek éreztem magam. A tanítóm Vastag Géber Judit tanító néni lett. Nem telt el hosszú idő, és én
megszerettem az osztálytársaimat és az iskolát. Nagyon szép műsort készítettünk, amikor búcsúztunk a tanító nénitől. Félve
vártam az ötödik osztályt, ahol sok új tantárgy és tanár várt ránk. A legszebb napok a felsőben azok voltak, amikor gyermekhét
alkalmával jókat szórakoztunk, miközben rendeztük az iskolaudvart.
Varnyú Áron:
Kedvenc kirándulásom a negyedikben megrendezett zlatibori természetiskola volt. Egy hetet töltöttem osztálytársaimmal és a
tanító nénivel a hegyekben egy hotelben. Az épület jól berendezett volt, benti medencével, mozival, valamint nagy játszótérrel,
ahol focipálya és egy kosárlabda pálya is helyet kapott. Hosszú sétákon vettünk részt, érdekes játékokat játszottunk, valamint
filmeket néztünk. Nekem ez a kirándulás életre szóló élményt adott, hiszen az a hét nap jól összekovácsolta az osztályt s
mélyítette a barátságokat közöttünk.
Szokolai Tivadar:
Legszebb emlékem a gyermekheti főzőversenyhez köthető. Akkor ötödikes voltam. Károlyi Áron osztálytársammal és az
osztályfőnökünkkel főztem együtt. Nagy eredményt nem értünk el, de én nagyon élveztem a főzést. Sőt, a paprikásunk sem
sikerült nagyon rosszul.
Augusztin Bernadetta:
Mielőtt felsősök lettünk, akkor értettem meg, hogy mit is jelent a változás. Elmentünk az osztállyal kirándulni a Csíkra. Sokat
játszottunk, beszélgettünk a téglából épített kunyhócskákban. A lábunkat belemártottuk a tóba, s úgy élveztük az együttlétet.
Nagyon jól éreztük magunkat a tanító nénivel és a szüleinkkel ott a vízparton. S akkor belegondoltam, hogy ilyen pillanat többet
nem lesz. Hasonló minden bizonnyal, de pont olyan, soha.
Tóth Lúcia:
Most tizenöt évesen próbálok visszaemlékezni az elmúlt nyolc évre.
A tanító nénire, akit a mai napig nagyon szeretek és tisztelek.
Emlékszem, amikor egyik alkalommal én akartam megtartani helyette az egyik matematika órát...
Emlékszem a kirándulásokra, amikor mindannyian együtt voltunk: a Kátai-tanyára, a Fruska-gorara, a Zlatibori természetiskolára,
a Csíkra, ahol velünk együtt szórakoztak az anyukák is.
A felső is eseménydús volt. Új tantárgyak, tanárok és tanárnők. Gondolom, mindenkinek van kedvenc tanára, tantárgya. Nekem,
hogy őszinte legyek, nincsen, mert mindegyiket megkedveltem a maga furcsa módján. S itt, felsőben találtam meg a legjobb
barátnőmet is...
Milinkov Alekszandra:
Maradandó emlék számomra a tanító nénitől való búcsúzás. A műsor után a saját tantermünkbe vonultunk. Az egyik
osztálytársam anyukájával készítettünk egy kis külön műsort a tanító néninek. Nagyon megható volt, amikor láttuk, hogy a tanító
néni sírni kezdett. Mi is nyügve-nyelve mondtuk a verseket, küszködtünk a sírással. A végén megajándékoztuk és adtunk neki egy
csoportos ölelést. Erre az érzésre mindég emlékezni fogok.
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Tóth Krisztina:
Emlékezetes számomra a zlatibori természetiskola. Odaérve elfoglaltuk a
szobáinkat, kicsomagoltunk, ebédeltünk és kezdődtek a programok.
Egyik alkalommal tejgyárba látogattunk. Megnéztük, hogyan készülnek a
tejtermékek.
Hosszú sétákat tettünk. Délutánonként a medencében fürödtünk. Esténként,
vacsora után pedig különféle játékos programokban volt részünk: jelmezbálon
szerepeltünk, frizuraversenyt tartottunk, téncversenyeztünk, discoztunk.

"Hinnünk kell, hogy tehetségesek
vagyunk
valamiben és, hogy ezt a valamit
bármiáron el kell érnünk."
Curie

Sági Andrea:
Nekem mindegyik kirándulás emlékezetes. Azonban mégis csak a negyedikes természetiskola volt a
legjobb.
Hónapokkal indulás előtt tervezgettük, hogy ki kivel fog ülni a buszban, és ki kivel fog egy szobában
lenni.
Egy héttel indulás előtt az iskola közelében szerencsétlenség történt. Kótfórás közben feltört a gáz. A
környék nagy részét evakuálták. Mi is közel lakunk az iskolához. Bár nem telepítettek bennünket ki a
házunkból, azért minket is érintett a katasztrófa. Kikapcsolták az áramot. Így anyunak gondot jelentett a
ruháimat kivasalnia. Azért indulásig megoldotta, hiszen mégsem vehettem fel gyűrött ruhákat.(...) Nagy
integetések közepette kifordultunk az állomásról és robogott velünk a busz Zlatibor felé. Az út nagy
részét átszórakoztuk minden baj nélkül. A hegyek közé érve kezdődtek a gondok. Az utazás olyan lett,
mintha hullámvasúton ültünk volna. Nem kellett sok idő, hogy az utazási tabletta ellenére elfogjon a
rosszullét. Így történt, hogy tanító nénim lányának, Teklának az ölébe hánytam. Ma már nevetek rajta, de
akkor nagyon szégyelltem magamat. Az út további része baleset nélkül telt el. A gond a szállodában jelentkezett újra. Egy egész
folyosót elfoglaltunk. A folyosó elején aludtak a tanító nénik és a fiúk, a másik végén pedig mi lányok. Amikor az én
elszállásomra került sor, a korábbi tervek ellenére senki sem akart velem egy szobába kerülni. Negyon meglepett a dolog, s
mélyen elszomorodtam. Olyan cserbenhagyottnak éreztem magam. Végül kiderült, hogy azért nem akakrtak egy szobába kerülni
velem, mert úgy gondolták, hogy behányok majd a szobába.(...) Ma már nevetve emlékezünk vissza arra a napra.
Zórád Bernadetta:
Legjobb emlékem a Csík-tavi kiránduláshoz köthető. A szülők a fa hűvösében pihentek, mi pedig játszottunk. Barátnőmmel,
Natival mi röplabdáztunk a tó partján. Nati véletlenül beütötte a tóba a labdát. Nagyon megijedtünk, mivel a szél két méterre
befújta a labdát a vízbe. Egy bottal próbáltuk kivenni, de a bot rövidnek bizonyult. Féltünk szólni anyuéknak, ezért tehetetlenül,
ijedten álltunk a parton. Vagy tíz perc is elmúlt, amikor egy idegen ember odajött a motorcsónakjával és visszahozta a labdánkat.
En nagyon meglepődtem az ember kedvességén. Ezek után nem volt kedvünk tovább labdázni, hanem vettünk fagyit és lábunkat a
vízbe lógatva elnyaltuk. Ezt követően pedig vízzel locsoltuk egymást.
Boldizsár Ketina:
Hetedikben együtt mentünk a nyolcadikosokkal kirándulni Bácsra és Péterváradra. Az öreg várról a történelemtanár mesélt
nekünk. Figyelmesen hallgattuk, mert érdekesen magyarázta a múlt eseményeit. A vár mögött sok virág nyílt. A biológia tanár
arra kért bennünket, hogy rajzoljunk növényeket. Az volt a jó benne, hogy ketten is rajzolhattunk egy lapra.
Keller Nikoletta:
Emlékszem a teadélutánokra. Hetedikben meghívtuk a Sever iskola hetedikeseit. Nagyot buliztunk velük. Mindég emlékezni
fogok erre a napra. És arra is, amikor ők hívtak meg bennünket egy hasonló összejövetelre. Megkedveltük egymást, barátokká
váltunk.
Károlyi Áron:
Most, nyolcadik végén igyekszem az előttem álló érettségire koncentrálni. Próbálom majd a lehető legjobban megírni a teszteket,
hiszen a tesztek eredménye alapján fogok tudni beíratkozni a kívánt középiskolába.
Azt már most érzem, hogy nagyon fog hiányozni a Petőfi és a Petőfisek.
Boja Letiszija:
Első négy osztályt Dreán végeztem. Emlékszem arra az érzésre, félelemre, ami az iskolakezdés előtt átjárt. Féltem az
ismeretlentől. Vajon milyen lesz? Mi fog ott az iskolában történni? Nehezek lesznek-e a tantárgyak?
Aztán gyorsan megkönnyebbültem. Első nap csak ismerkedtünk, játszottunk. Második napon már tanultunk is. De nem volt nehéz,
sem félelmetes.
S aztán az összes többi osztály sem volt legyőzhetetlen. Igaz mind többet tanultunk, s mind kevesebbet játszottunk.
Mostmár az érettségire gyakorolunk. Pici félelem, izgalom, kiváncsiság és szomorúság keveredik bennem.
Jó volt Petőfisnek lenni!
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az élet annyi csak,
Valaki jön, valaki megy,
S az emlék megmarad."
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Rajsli Fábián:

Én
műszaki
iskolában
szeretnék
továbbtanulni.
Érdekelnek a gépkocsik. Érdekel az autók
Leonard Da Ung
szétszedése és összerakása, a sok különféle
alkatrész, amely megfelelően összerakva képes a működésre. Érdekelnek a
különféle gépezetek, amelyek szükségesek a mindennapjainkban, a
gyártásban.
Érdekelnek a számítógépek is.
Kicsit tartok a szerb nylvtől, mert be kell valljam, hiányos a nyelvtudásom, ezért igyekszek olyan iskolába
kerülni, ahol magyar az oktatás nyelve.
„Kössétek fel az alsóneműtök szárát, s tanuljatok jól, mert nyolcadikban már nem jó, ha csak vicceltek,
hiszen jól fel kell készülnötök a záróvizsgára, ehhez pedig fel kell időben melegítenetek a széketek.”
Milinkov Alekszandra:
Gimnáziumba akarok menni, mivel még nem tudtam eldönteni, hogy valójában mivel is szeretnék
foglalkozni. Szerintem a gimnáziumi évek alatt lassan biztosan megérik bennem a gondolat, hogy merre
tovább.
„Tanuljatok, mert a tudás hatalom, s csak vele, a tudásnak birtokában lehet sikeres, eredményes az ember.”
Tóth Krisztina:
Én Nagybecskerekre az Egészségügyi Középiskolába szeretnék bejutni. Szeretnék egy napon orvos lenni,
hiszen segíteni szeretnék az embereken, a betegeken.
„Üzenem, hogy tanuljatok, hogy megvalósíthassátok álmaitokat.”
Tóth Lúcia:
A Becsei Gimnáziumba szeretnék tovább tanulni. Szerintem ez az iskola jó alapokat ad az egyetemhez.
Jártam már többször is a gimiben és nagyon tetszettek a látottak. Várom, hogy megismerjem az új iskolám
és az új osztálytársaimat.
„Tanuljatok sokat, hogy elérjétek célotokat.”
Sági Andrea:
A Becsei Gimnázium diákja szeretnék lenni. Már a nővérem is oda járt, és mindég érdekesnek találtam,
amikor anyukámnak mesélte napi iskolai élményeit.
„Birjátok ki! Idővel minden jobb lesz. Mindég gondolkodjatok pozitívan. Csak a kitűzött célotok lebegjen
szemetek előtt. Ne foglalkozzatok azzal, ha valaki kicsúfol benneteket, vagy ha kiközösítenek benneteket.
Mindég lesz valaki, aki barátként szeretne rád tekinteni. Csak fel a fejjel!”
Varnyú Áron:
Én azért választom az Óbecsei Gimnáziumot, mert
szerintem minden alapot megtanulhatok ott ahhoz,
hogy
később
bármelyik
egyetemi
karon
továbbtanulhassak.
„Tanuljatok, hiszen a tudásra nagy szükségetek fog
lenni az életben.”
Ric Csongor:
Én Adán szeretnék továbbtanulni a Műszaki
Iskolában informatikát. Árdekel a programozás.
„Időben kezdjetek el tanulni az érettségire, s az utolsó
pillanatban.”
2016. 05. 31.
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Zórád Bernadetta:
Az egészségügy, azon belül az ápolás érdekel nagyon. Ezért Újvidéken
szeretnék továbbtanulni az egészségügyi iskolában.
„Igyekezzetek időben hozzáfogni a tanulásnak, mert nyolcadikban, főleg
év vége felé nagyon nehéz bepótolni a sok elfelejtett anyagot.”

"A boldogsághoz semmi sem
szükségesebb, mint, hogy
életünk egy meghatározott
célja legyen"
Eötvös József

Augusztin Bernadetta:
Két szakma érdekel. Az egyik az ügyintéző, a másik az egészségügyi nővér. Ez utóbbi főleg azért, mert
szeretek segíteni másokon, örömöt varázsolni az arcokra.
Ezért vagy Zentára vagy Óbecsére szeretnék bejutni a megfelelő középiskolába.
„Az élet nem a fejünk feletti csillagokban rejlik, hanem a lábunk előtti lépést nevezzük életnek.”
Végső Zsuzsanna:
A sok dolog közül legjobban a cukrászat érdekel. Egyszer szeretnék saját
cukrászdát nyitni s ott dolgozni. Másokat is felvennék, és velük együtt
dolgoznék.
„Kívánom Nektek, Petőfiseknek, hogy jók legyetek!”
Boldizsár Ketina:
Én kereskedő szeretnék lenni, ezért a Közgazdasági-kereskedelmi Középiskolába szeretnék íratkozni
Óbecsére.
„Érjétek el vágyaitokat.”
Szokolai Tivadar:
Adán szeretnék tovább tanulni a Műszaki Iskolában informatikát. Az info tantárgy megy a legjobban s azt is
szeretem a legjobban.
„Tanuljatok, hogy azzá lehessetek, akikké a legjobban akartok válni.”
Keller Nikoletta:
Mivel szeretek sütni, tortákat és aprósüteményeket készíteni, ezért cukrásznak
szeretnék továbbtanulni.
„Tanuljatoik, hiszen abból rossz nem sülhet ki!”
Boja Letiszia:
Kereskedő szeretnék lenni. Szeretnék boltokban dolgozni.
„Sok szerencsét mindannyiatoknak.”
Károlyi Áron:
Még nem tudom pontosan melyik szakra, de abban biztos vagyok, hogy Adára szeretnék íratkozni a
Műszaki Iskolába.
„Tanuljatok, mert szükségetek lesz a tudásra, szükségetek lesz az érettségi pontszámaira.”
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Az óbecsei Labud Pejovic Iskoláskor Előtti Intézmény
Kreatív csoportja képzőművészeti pályázatot hirdetett
"Régi mesterségek" címmel. Osztályonként egy közös vagy
öt különálló munkát lehetett küldeni. Mi, 4.b-sek a
csoportmunkát választottuk, amivel 3. helyezettek lettünk.
3D-s képet készítettünk. Egy oklevelet és értékes
rajzfelszerelést kaptunk (pasztell ceruzát,krétát,többszínű
tust, faszínezőt, temperát, víziszínest).
4. b osztály
A péterrévei Samu Mihály és az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói idén részt vettek az
Adj,király,katonát! csoportos ifjúsági vetélkedőn, amelyet a romániai Magyar Ifjúsági Tanács
szervezett immár 10. alkalommal.
A délvidéki elődöntőre egy mesefüzetet kellett kiolvasni. Izgatottan készültünk, mert még nem vettünk
részt ilyen jellegű versenyen. A gyerekek negyedik osztálytól nyolcadikig jelentkezhettek.
A Thán-házban Megyeri Csilla tanárnő vezetésével tartották meg az elődöntőt, ahol Vukov Enikő,
Milinkov Jaszmina és Urbán Boglárka összetételű "család" jutott el a MindentEldöntőre, Kolozsvárra.
A rendezvény családcentrikus életfelfogást, valamint a gyermek családban illetve társadalomban
elfoglalt helyének tudatosítását, az aktív részvétel szükségességét kívánja erősíteni,életvalóságra
nevelni a fiatalokat a mesékre épülve.
Május 7-én a János Zsigmond Unitárius Kollégium tornatermében került sor a megmérettetésre.
Elsőként 3-3 versenyzőből álló ún. "családok" alakultak meg, akik nevet és mottót találtak ki
maguknak. Ezután kezdetét vette a verseny. A vetélkedő feladatait ügyességi, leleményességet és
kreativitást igénylő ill. a résztvevők tárgyi felkészültségét felmérő próbák jelentették. Az óbecsei és a
péterrévei gyerekek a Rózsa család, A három testvér és a Remény családhoz tartoztak. A próbákat
sikeresen kiálló "családok" ebéd után az eredményhirdetés és díjkiosztás keretében értékes
könyvjutalomban részesültek. Minden versenyző, aki eljutott a MindentEldöntőre, Kolozsvárra, jogot
nyert Maksán Bardócz Csaba által megrendezésre kerülő Hun táborba.
Nagyon jól éreztük magunkat, szíves vendéglátásban részesítettek bennünket, ezért köszönet a Mitesek
csapatának. Nagyon finom volt a jubiláris torta is!
Külön köszönetet az óbecsei Önkormányzatnak, Kinka Erzsébet alpolgármester-asszonynak, aki
személyesen is elkísért bennünket és Stefaniga Csabának, a kultúrával és regionális fejlesztéssel
megbízott tanácsnoknak, hogy segítségükkel eljuthattunk erre az élménydús versenyre és ahonnan
Vukov Enikő 1. és Milinkov Jaszmina 3. helyezésével tértünk haza. A péterrévei Urbán Boglárka is
ügyesen teljesített és az oklevél mellett könyveket tartalmazó
csomagot kapott.
Csernyák Szilvia tanítónő
Beszélgetés Vukov Enikővel
Mi okból mentetek Kolozsvárra és mikor történt mindez?
-Mivel továbbjutottunk a Thán-házban az elődöntőn, ezért
mentünk a következő fordulóra, a döntőre, ami 2016.05.07-én
Kolozsváron zajlott.
Hogyan történt a verseny?
-Először mindenki egy csapatba, ugymond családba került, ami
három versenyzőből állt. Minden csapatnak ki kellett találnia
egy nevet és egy mottót. Az én csapatom neve Rózsacsalád lett.
Ezután kezdetét vette a verseny. A vetélkedő feladatai
ügyességet, leleményességet és kreativitást igényeltek.
Milyen helyezést értél el?
-Első helyezést értem el Károly Róberttel és Ercse Annával.
Milyen értékes könyveket kaptál?
-A legértékesebb könyv a Történelem régi fényképeken című.
Valamint szépek a verseskötetek és regények is.
Varnyú Sára 6.b
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A XV. ÁMV-n díjazott tanulóink névsora.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Koncz Antónió 3.c osztály – szólóének: I. hely
Károlyi Egon 5.c osztály – versmondás: I. hely
Kisutcai Szilárd 8.b osztály – szépbeszéd: I. hely
Lázár Lea 5.c osztály – képzőművészet: I. hely
Tallós Kinga 3.b osztály – szólóének: II. hely
Fenyvesi Zénó 6.b osztály – szólóének: II. hely
Herbatényi Botond 1.b osztály – versmondás: II. hely
Berček Marčelo 3.a osztály - versmondás magyart, mint környezetnyelvet beszélőknek: III. hely
Tallós Hédi 5.c osztály – szólóének: III. hely
Kiskomáromi Zsolna 3.c osztály – prózamondás: III. hely

Szólj, síp, szólj!
Csicserke csoportban Tallós Kinga 2. helyezés
Herbatényi Botond, Fenyvesi Zénó, Lukács Szabolcs csoport: arany helyezés
Herbatényi Botond, Fenyvesi Zénó páros: kiemelt arany helyezés
A Népkönyvtárban megtartott községi szavalóversenyről Gál Noémi a 3.c osztályból továbbjutott
Szabadkára, a körzeti szintű versenyre, ahol szintén jól szerepelt és így a tartományi versenyen is
részt vehetett Szécsányban.
Nemzetközi zongoraverseny Tallós Kinga 3.b osztály 2. helyezés
A költészet napja alkalmából megrendezett szavalóversenyen a 3-4. osztályosok kategóriájában:
Berkes Vivien különdíjas, Sétáló Ákos 3. hely, Tallós Kinga 2. hely;
Károlyi Egon az 5-6. osztályosok kategóriájában 1. helyezés.
Az Újvidéken megrendezett TIT Kalmár László Matematikaversenyen Fleisz Ákos 3.c osztályos
tanuló ért el 3.helyezést és bejutott a május 27-28-án Budapesten megrendezésre kerülő döntőbe.
A Kenguru Matematikaversenyen iskolánk két tanulója ért el eredményt:
Varga Árpád 1.b osztályos tanuló 3.helyet és Kákonyi Balázs 5.c osztályos tanuló különdíjat kapott.
A Misliša Matematikaversenyen iskolánk tanulója, Varnyú Emese dícséretben részesült.
8.b – Eredményes diákok névsora
Vuk-diplomára jelöltek névsora: Varnyú Kinga, Almási Vivien és Rajsli Dorottya.
Különdiplomára jelöltek névsora:
Varnyú Kinga – magyar nyels és kémia;
Bagi Natália – magyar nyelv és testnevelés;
Almási Vivien – magyar nyelv;
Karácsonyi Orsolya – magyar nyelv;
Kisutcai Szilárd – magyar nyelv;
Rjsli Dorottya – magyar nyelv;
8.c – Eredményes diákok névsora
Vuk-diplomára jelöltek névsora: Sági Andrea és Tóth Lúcia.
Különdiplomára jelöltek névsora:
Sági Andrea – magyar nyelv és történelem;
Tóth Lúcia – testnevelés;
Ric Csongor – testnevelés;
2016. 05. 31.
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Fülig pirultam
Tavaly nyáron a barátnőimmel kint játszottunk.
Néhány nappal korábban az utcánkba egy új fiú költözött. Ő is kijött játszani,
és megkérdeztük tőle:
- Hogy hívnak?
- Krisztián a nevem! – felelte.
Játszás közben szerelmes lettem belé, s amikor vele beszéltem, mindig fülig
pirultam.
A barátnőim azt mondták, hogy belezúgtam, de én tagadtam.
Egyre többet barátkoztunk, együtt mentünk mindenhová. Ő is szerelmes lett belém! A barátaink azt mondták rólunk,
hogy:
-Két szerelmes pár, mindig együtt jár!
De mi nem törődtünk velük. Krisztiánnal mindig együtt írtuk a házit.
Öt hónappal később azt mondta, hogy már mást szeret. Én megharagudtam, és lekevertem neki egy pofont. Azóta nem
beszélünk egymással.
Így volt, mese volt, szerelmem nekem sose volt.
Tallós Kinga 3.b
Egyik délután, amikor a matek házi feladatot írtam, nehézségekbe ütköztem.
Eszembe jutott, hogy anyukámnak van a fiókjában egy számológép. El is vettem, megoldottam a feladatokat. Jött anya
és leellenőrizte a példákat. Mivel hibátlanok voltak, gyanakodni kezdett. Írt újabb feladatokat, hogy oldjam meg, de
ezúttal mellettem ült. A feladatok nehézkesen mentek, ezért kérdezgetni kezdett, hogy az előzőeket hogyan sikerült
megoldanom hibátlanul. Kénytelen voltam bevallani, hogy csaltam. Nagyon kellemetlenül éreztem magam. Fülig
pirultam, annyira szégyeltem magam, hogy anyának hazudtam.Végül sírva fakadtam, és anya mondta, hogy nem sírni
és csalni kell, hanem szorgalmasan gyakorolni. Ezért együtt megoldottuk a feladatokat.
Mondtam anyának, többet ilyet nem fogok csinálni, inkább segítséget kérek tőle, mint ahogy szoktam is.
Berkes Vivien 3.b
Első osztályba indultam. Első nap a tanterembe érve észrevettem egy lányt.
Nem ismertem, de amikor bemutatkoztunk a tanító néninek, megtudtam, hogy Kingának hívják. Kellemes hangja és
szép mosolya volt, azonnal elvarázsolt. Amikor rámnézett, annyira zavarba jöttem, hogy szerintem fülig pirultam.
Mostanára már jobban megismertem és tudom róla, hogy azon kívül, hogy szép még okos is. Nagyon jó tanuló,
szorgalmas és mindenki szereti az osztályban. Amikor velem játszik és rámnéz vagy hozzám szól mindig fülig
pirulok. Ez szerelem?
Remélem, hogy egyszer ő is így fog érezni, mint most én.
Sétáló Ákos 3.b
Kedvenc játékom
Létezik egy kedvenc játék, ami végigkiséri gyermekkoromat, részese a mindennapjaimnak. Nem múlik el nap, hogy
legalább egyszer ne vegyem a kezembe, ne szeretgessem meg.
Az én kedvenc játékom egy baba, Sárikának hivják. Még az anyukám kapta az első
szülinapjára. Sári volt az ő kedvence is. Egy valódi élő babára hasonlit. Amikor
megszülettem, a mamám becsomagolta őt és nekem ajándékozta.
Ahogy nőttem, mindig kedvesebb lett számomra. Nagyon szeretem öltöztetni. A
kinőtt ruháimban ékeskedik. Mindennap átöltöztetem, hogy csinos legyen. Fürdeni
is szoktunk együtt. Ilyenkor őt csak mosdatni szabad. Fésülni nem tudom, mert
kopasz, de igy is aranyos, igazi kislány. A körmeit pirosra festettem, az arcát is
kiszineztem filctollal. Anya haragudott is, de nekem igy tetszik. Amikor eljönnek
hozzám a barátnőim, Sári is minden játékban részt vesz. Elmaradhatatlan kelléke
minden bulinak. Vele jókat lehet játszani, mert nagyokat hallgat, nem veszekszik,
csak némán tűri a sok kényeztetést. Élvezem a vele eltöltött időt, mert mindig
minden úgy van, ahogy én szeretném, soha nem ellenkezik.
A babasarok tele van számtalan szebbnél-szebb játékkal, azonban nekem mégis ez
a kopott, harminc éves baba a kedvencem, és nem cserélném el semmiért sem.
Gál Noémi 3.c
A képen látható madárijesztőt az 1.b osztály készítette. (díjazott munka az ÖKO
Becse pályázatán)
2016. 05. 31.
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Mit látok a szobám ablakából?
Tegnap reggel, amikor az ablakhoz mentem, kinéztem és sok mindent láttam.
Az ég világoskék színű volt és hófehér felhők haladtak tova a fák lombjai
felett.
A Nap vöröslő korongjai már előbújtak a látóhatár peremén.
A szemközti emeletes ház tetején sötét tollazatú madár énekelt.
A táj békés volt. A fák lombjai és a fenyőfák zöld tüskéi integettek felém.
Egy-egy autó haladt csak az úton.
Távolabb pedig a játszótér szép képe rajzolódott ki.
Jó lett volna még nézelődnöm, élvezni a természet nyújtotta szépségeket, de készülődnöm kellett az iskolába.
Tufegdzic Dániel 4.b
Kiülök a dombtetőre
A dombtetőn ülve nagyon sok mindent láthatok.
Előttem van egy nagy legelő,amin juhok legelnek,amikre a juhász és a kettő pulikutyája vigyáz.Távolabb lehet látni a
várost apró házakkal.Ahátam mögött folydogál a Tisza,ahol csónakban ülve horgásznak.Jobbra fordulva egy
parasztház,kertje rengeteg gyümölcsfával beültetve,ahol szorgos emberek szedik az érett termést.Balra nézve van egy
erdő,amiben megcsillan a lenyugvó nap sugara.
Élmény volt kiülni a dombtetőre.
Kuszli Petra 4.b
Mit látok a szobám ablakából?
Amikor kinézek a szobám ablakából a szép természetet látom,s a néha,néha megforduló autókat.
Házunkkal szemben szántóföld van,ami be van vetve árpával. és herével.Nagyon szépen zöldellnek.
Amikor lemegy a nap gyönyörködökma csillagokban,amik oly szépen ragyognak.Melyeket csak mi látunk
kicsibe,mert messze vannak tőlünk.Ők különleges égitestek.Látom a hosszú utat,ami rengeteg kavicsokból áll össze.A
kis katicabogarakat,amik piros szárnyaikkal szálldosnak egyik ágról a másikra.
Szeretek nézelődni az ablakból,mert mindig valami újabb dolgot látok.
Budai Szabina 4.b
Búza vagyok
Szántóföldekbe vetnek el,mint nagot.Kikelésem után sokat kell fejlődnöm,nőn9m.
Ősztől nyárig sok mindenen megyek keresztül.Apró szemként a hó alatt melegszem.Vékonyan és zölden a hideg szél
sokszor meglibegteti a száram.Az esőtől és naptól egyre jobban erősödöm.Száram lassan vastagodik,kalászomon több
mag lesz.Ellenállóbb leszek mindennel szemben.Színem sárgásbarnáról aranysárgára változik.Érett búzakalászként
learatnak,kicsépelnek és a magvaimat malmokba viszik.
Lisztté őrölnek,majd süteményeket,kalácsokat,kenyeret készítenek belőlem.Táplálékként használnak fel az emberek.
Bezeg Hunor 4.b Óbecse
Tulipán vagyok
Én egy kedves család kertjében lakom.
Elkápráztatta őket a gyönyörű piros szirmom,a vékony száram és a hosszúkás levelem.Nagyon szép növénynek
tartanak.Piros a színem.Kedvelem a napsütést és a vizet.Régóta náluk élek.
Szeretnek,mert széppé teszem az ágyásukat.
Brada Petra 4.b Óbecse
Én egy nád vagyok
A folyók,tavak és nádak között élek.
Hosszú zöld levelem és száram van,sötétbarna a virágom.Szeretem a vizet.Különös
növény vagyok.A virágzási időm július-augusztusközött van.
Az emberek hasznára vagyok,mertmatracok,párnák kitömésére használnak.A száramat
tetőfedésre alkalmazzák.
Budai Szabina 4. b Óbecse

Az 1.b és 1.c osztály rajzai
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Rád nem lehet számítani

Egy szép nyári délután Szebi, a barátom eljött hozzám játszani.
A szobámban játszottunk egész délután. Amikor már meguntuk az autózást, akkor
eldöntöttük, hogy társasjátékozunk. Kerestük ám, de sehol sem találtuk. Ekkor én
észrevettem, hogy a polcomon van legfelül. Ugrálni kezdtünk, de nem értük el. Ekkor
eldöntöttem, hogy felmászok érte. Megkértem Szebasztiánt, hogy fogja meg a széket.
Ő azonban nem fogta meg, hanem bámulni kezdte a tévét. A szék kicsúszott alólam
és elterültem, mint egy béka. Kicsit megütöttem magam, de nem igazán fájt. Nem
haragudtam meg rá, mert érdekes műsort sugároztak a tévében. Később létrával elértük a társasjátékot, és jót játszottunk estig.
Tanultam a történtekből. Többé sohasem biztam meg benne teljesen, mert rá nem lehetett mindig számitani.

Koncz Antónió 3.c
Városom
Én egy Szerbiában élő ,vajdasági kislány vagyok.A várost , ahol élek,Óbecsének hivják.
Az én városom egy Tisza-menti helység.Itt található a zsilip,ami egy valóságos műszaki csoda.Minden turista örömmel nézi
meg.
Itt többnemzetiségű ember él együtt,nagy összetartásban.A gyáripar is fejlett,ami sok embernek biztosit
munkalehetőséget.Városomban több sárgavizes kút is található,aminek gyógyhatása ismert az emberiség számára.Ilyen vizzel
üzemel a óbecsei gyógyfürdő is.A központunkban több épület is ékeskedik.Az egyik legrégebbi a Községháza,majd a katolikus és
a pravoszláv templom.Ezek az épitmények csodálatossá varázsolják a központot.
Büszke vagyok arra ,hogy itt élhetek családommal, ebben a szép városban.

Kádas Anna 3.c
Az én városom neve Óbecse. A Tisza folyó partján fekszik.
Tavaly nyáron Ausztráliából hazalátogatott a nenám. Sokat voltunk vele sétálni. A
város központjában megmutattam neki a községházát, a két templomot, könyvtárat.
Sétálva tovább lejutottunk a Tisza-partra, megnéztük a zsilipet és a Goranski
parkot, ahol még mókust is láttunk!
Hazafelé menet bementünk egy cukrászdába kicsit megpihenni és jégkrémet enni.
Kijövet a cukrászdából egy figyelmetlen kerékpáros nekünk hajtott és majdnem
fellökte a nenát. Kicsit dühbe gurult, mert náluk azért elővigyázatosabbak az
emberek. Mondta a nena, hogy kár ezért a Becséért, hogy így megengedi a város
vezetősége, hogy tönkremenjen. A központban szökőkutat lehetne építeni, köré
több padot elhelyezni és virágokat lehetne ültetni.
Akármilyen is – mondtuk- a városunk, mi akkor is szeretjük, remélem egyszer
történik csoda és megszépítjük.

2.b osztály rajza

Berkes Vivien, 3.b
Én Vajdaságban lakom, egy kisvárosban, Óbecsén.
Egy napon jött a szomszédba egy külföldi gyerek a mamájához. Átmentem hozzájuk és kihívtam a fiút játszani.
Megkérdeztem tőle:
-Hogy hívnak?
-Kvinton a nevem! – mondta.
Kihoztuk a biciklinket és elmentünk egyet fordulni.
Körbevezettem őt a környéken. Először a mi utcánkon mentünk végig. Megmutattam neki a szomszédban az állatorvosi rendelőt.
Mentünk tovább a köves úton és néztük a házakat, mert ott, ahol Kvinton lakik, a házaknak más a kinézete.
Útközben azt is megkérdeztem tőle:
-Honnan jöttél?
-Belgiumból! – felelte.
A mi utcánkon végigmentünk a kanálisig. A kanális partján láttunk horgászokat és a nádasban megfigyeltük a gólyákat is.
Odaértünk a zsiliphez és elmagyaráztam Kvintonnak, hogy ez egy nagyon régi építmény. Végigbicikliztünk a Tisza-parton, aztán
hazafelé vettük az irányt. Ugyanazon az úton mentünk vissza. Ahogy tekertünk, kiugrott elénk két kóborkutya és hazáig kergettek
bennünket.
Kvinton olyan jól érezte magát, hogy nem akart hazamenni. Sajnos, ez nem volt lehetséges, de csináltunk egy közös szelfit és
posztoltuk a Facebookon.

Tallós Kinga 3.b
Vendégek jöttek hozzánk külföldről és bemutattam nekik a városomat. A neve Óbecse.
Óbecse a Tisza folyó mentén fekszik. Közepes nagyságú város. A városban van három katolikus és egy pravoszláv templom.
Található nálunk még múzeum, színház és mozi is. A Tisza-parton található még egy régi fajta zsilip is, amit még az OsztrákMagyar-Monarchia alatt építettek. A párizsi Eiffel(Ejfel)- tornyot és a zsilipet ugyanaz az ember tervezte. Tavasszal rendezik a
virágpiacot és májusban tartják a Májusi játékokat. Augusztusban megünnepeljük Szent István napját és még van a picoderi napok
is.
A vendégeknek nagyon tetszett, én pedig nagyon büszke vagyok a városomra.

Hegedűs Márton 3.b
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Ilyen vagyok (Személyleírás)
Ördög Noémi vagyok,egy óbecsei negyedikes tanuló.Nemsokára töltöm a
tizenegyedik évemet.
A Svetozar Miletic utcában lakom egy takaros házban.Én vagyok a család
legfiatalabb tagja.Az anyukám neve Irén,apukám Sándor és legkedvesebb
személy az életemben Valentina, a nővérem. Magas,világosbarna hajú,kék
szemű lány vagyok.Fekete szemüveget viselek. Szeretem a sötétebb színű
nadrágokat,amiket vicces feliratú pólókkal hordok.Függőt,nyakláncot és karkötőt rendszeresen viselek. Szerintem
kedves és megértő személy vagyok.Nagyon szeretek rajzolni,zenét hallgatni,olvasni,sportolni és barátimmal
találkozni.Hetente háromszor kedden,csütörtökön és pénteken járok karatera.Szerdánként angol tanfolyamon is részt
veszek.Általában korán kezdem a napot.Késő estig ébren szoktam lenni.Nagyon jó vagyok
matekból,helyesírásból,angolból és rajzból.Próbálok igyekezni és jól megoldani a feladataimat.Első osztályos
koromban egy hétre barátaimmal Szolvéniába utaztam.Minden évben a családommal tengerre megyünk.
Remélem,hogy a továbbiakban is ilyen kitartó maradok és terveimet minél hamarabb valóra tudom váltani.
Ördög Noémi 4. c
Legkedvesebb állatom (Leírás)
Én a kutyusomat szeretném bemutatni.Úgy hívják,hogy Hoki.
Fehér színű a szőre és középnagyságú a termete.A feje gömbölyű,a füle pedig barnás.A bajsza hosszú.A farka vékony
és fehér,mindig csóválja,ha odamegyek hozzá.Picit világosabb foltok borítják a testét.Nagyon okos és hűséges
állat,kedveli a gazdáját.Szeret játszani,mindig ugrál.Vidám,eleven teremtmény.Nincs kedvenc étele,mert mindent
megeszik.Ismertetőjegye a sötét füle.Apa készítette neki egy házat és abban alszik.Örül,ha elviszem sétálni.
Fáradhatatlan,nagyon sokat tud futkározni. Szeretem,mert felvidít,ha rossz a kedvem.Minden nap a kapunál
várja,hogy hazaérjek az iskolából.
Jó lenne,ha sokáig köztünk maradna,mert ő egy igazi társ az életemben.
Ördög Tímea 4.c
Édesapám (Személyleírás)
Milinkov Dejan az én édesapám.Negyvenkét éves. Őt már születésem óta ismerem.
Barna hajú és a szeme élénk kék.Testesebb férfi,erős és izmos.A bőre sötétebb színű.Nem szokott nagyon
kiöltözni.Szereti a fekete és a kék színeket.Jószívű ember,mert bármire megkérjük,megcsinálja.De azért néha mérges
is tud lenni.Barátságos,bárki ismerőssel találkozik,megáll vele beszélgetni. Ha valami nem sikerül,úgy ahogy
eltervezte,akkor tovább próbálkozik, tehát kitartó.Megbízom benne,mert amikor anyukámnak a születésnapjára
készítettünk ajándékot apa tudta,de mégsem árulta el.Az édesanyját Erzsébetnek hívják,az édesapját Ivánnak.Van egy
nővére Angéla,ő Földváron él és neki is vannak már gyerekei,csak sokkal idősebbek nálunk.Apa mindig kora reggel
már fent van,hogy megetesse az állatokat.Eléggé szereti őket,kedvencei a dísztyúkok és kakasok.Apu a városházán
kézbesítő,munkáját délelőtt és délután végzi.Mikor hazaér a baromfinak ad egy kis csemegét,összeszedi a tojást vagy
az udvart takarítja.Sok embert ismer és mindenkit a barátjának tart. Az az álma vagy terve,hogy kiutazzunk külföldre.
Szerintem ez menni fog neki,mert magabiztos.Azt mondta,hogy azt szeretné,hogy nekünk gyerekeknek jobb életünk
legyen,mint neki.Nem mintha rossz gyermekkora lett volna,sőt régen még jobb volt mint most.
Bárcsak olyan bátor,erős és kitartó lennék,mint ő.Véleményem szerint apa olyan ember,aki bármit megtenne a
családjáért.
Milinkov Jaszmina 4.c
Моја хајдучка дружина
Једнога дана сам путовао пешке кроз шуму и угледао хајдуке како вежбају. Сакрио сам се иза жбуна да ме не би видели.
Хтео сам да исм се придружим.
Сматрао сам да сам и ја довољно за хајдука. Дошо сам до њих и рекао шта желим. Они су ми одговорили да нисам ја за
то. Хтео сам да им докажем да нису у праву.
Баш у том тренутку су пролазили Турци. Они су нас напали, а ја сам одлучио да помогнем хајдуцима. Храбро сам се
борио и побио највише Турака. У том тренутку сам повикао:
-Ја сам харамбаша! Победник!
Хајдуци су били мало збуњени али су ме прихватили за вођу. Преживеле Турке смо одвели у тврђаву
и затворили у ћелије. Преко ноћи су успели некако да побегну. Потрчали смо за њима и сустигли их.
Борили смо се сабљама и кубурама. Успели смо да ихпобедимо.
Тада смо позвали своје јатаке да нам помогну да поделимо благо са њима и са сиротињом.
Чочић Норберт 4.а
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Kukorica János
-Miért nem végezte
el Kukorica János a
nyolc általánost?
-Mert
lemorzsolódott☺

Ding-ding-dong
-Mi az, se keze, se lába, mégis énekel?
-Csonka András☺

Húsváti-szigetek

Gyurunk?
-Szia. Konditeremben voltál?
-Ne mondd. Meglátszik!?
-Nem. Büdös vagy☺

-Mi a Húsvéti-szigetek fővárosa?
-Nyúl York☺
A buszsofőr
Egy autóbusz 10km/h-val laspog az úton. Megállítja a rendőr.
-Maga mért megy ilyen lassan?
-Mert azt írta a táblán, hogy 10.
-Na de az a házszám volt! No, de mondja, mért ilyen mereven
az utasai?
-Mert az előbb egy 120-as táblánál mentünk el☺
Titanik
-Pistike, mond egy szót, amiben benne van a Titanic!
-Óceán☺
Láz
-Doktor úr, a bátyám erősen köhög és láza is van.
-Magas?
-Nálam egy jó fejjel magasabb☺
Úszóbajnok
-Ki az abszolút úszóbajnok?
-Aki képes hosszában átúszni a befagyott Dunát☺
A házi feladat
-Pistike, először fordul elő, hogy hibátlan házi feladatot adtál
be. Hogy lehetséges ez?
-Az apukám elutazott a hétvégére és nem tudott segíteni☺
A hosszabbítás
Pistike reggel késve érkezik az iskolába.
-Te mért késtél ma Pisti?
-Mert egy focimérkőzésről álmodtam
játszottak, ezért tovább kellett aludnom☺

és

hosszabítást

A füllentő
-Mama, az iskolában azt állítják, hogy én mindig hazudok.
-De Pistike, te még nem is jársz iskolába☺
Ádám, Éva és a gyerekek
-Pistike, hány fia volt az első emberpárnak?
-Kettő.
-Úgy mint?
-Úgy mint nálunk☺

2016. 05. 31.

Pinokkió
-Pinokkió, hol a bal lábad?
-Jaj, ne! Rossz fát tettem a tűzre☺

Metrón
-Tudja kedveském, én már negyvenöt éve metrózok.
-Ajaj, hol tetszett felszállni!!? ☺
A televízió
- Pistike, az utóbbi időben egyre jobb és jobb osztályzatokat
kapsz. Valld be, ki segít?
- A televízió! Elromlott☺
Az új könyvek
Pistike lelkedezve rohan haza a bizonyítványával:
- Papa, papa, óriási mázlid van!
- Na mesélj!
- Képzeld, jövőre nem kell új tankönyveket venned☺
Protekció avagy pech
Felvételizik három diák. Bemegy az első, akinek hatalmas
protekciója van. Megkérdezi a bizottság:
- Mikor fejeződött be a második világháború?
- Hát talán a század közepe felé - mondja a felvételiző.
- Zseniális, fel van véve!
Bemegy a második jelentkező, akinek van egy kis protekciója.
A kérdés ugyanaz:
- Mikor fejeződött be a második világháború?
- 1945.
- Egy kicsit pontosabban esetleg?
- Valamikor tavasz vége felé, tán májusban.
- Rendben. Felvettük.
Bemegy a harmadik jelentkező, akinek egyáltalán nincs
protekciója. A kérdés ugyanaz:
- Mikor fejeződött be a II. világháború?
- Európában, 1945 május 6.-án lépett érvénybe a
fegyverszünet, a japánok 1945 szeptemberében kapituláltak.
- Hmmm. Hány embert vesztett a Szovjetúnió?
- Huszonkétmillió-hétszázezer-százkettő.
- Hmmm. Név szerint? ☺
Apu, az író
Irodalom órán:
- Pistike, neked ki a kedvenc íród?
- A papám. Ő szokta írni az igazolásokat, amikor nem jövök
iskolába☺
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A biciklitolvajokat a rendőrök triciklin üldözik. Összesen 10 keréken gurulnak. Hány
biciklit loptak el? /Két biciklit loptak el a tolvajok, akiket két triciklis rendőr követ.
2+2+3+3=10/
Az amerikai-kanadai határon lezuhan egy utasszállító repülőgép 15 óra 29 perckor. A
repülőn 37 férfi, 49 nő, 15 gyerek utazott plusz a 8 légikísérő, 2 pilóta, 3 technikus.
Melyik országban fogják eltemetni a túlélőket? /Egyikben sem, hiszen a túlélőket nem
temetik el./
Dani elhatározta, hogy ezentúl hétfőn, szerdán és pénteken mindig igazat fog mondani, más napokon mindig hazudik. Egyszer azt
mondta a barátjának: „Holnap igazat fogok mondani.” Melyik napon történt ez? /„Holnap igazat fogok mondani.” – ez nem lehet
igaz állítás, mert akkor két egymás utáni napon mondana igazat. Így, ezt egy hazudós napján mondta, amit egy újabb hazudós
napnak kell követnie, ezért csak szombaton mondhatta./
A kapitány hajója most 40 éves. Kétszer annyi idős, mint amennyi a kapitány volt akkor, amikor a hajó annyi idős volt, mint a
kapitány most. Hány éves a kapitány? /A hajó most kétszer annyi idős, mint a kapitány volt korábban, tehát mivel a hajó 40, a
kapitány 20 éves volt akkor, amikor a hajó annyi volt, mint a kapitány most. Ez csak úgy lehetséges, ha a kapitány 30, hiszen
ugyanannyit öregedett, mint a hajó, tehát pont 20 és 40 között félúton kell az életkorának lennie./
A folyó egyik partján állsz, a túlsó oldalon van egy barackfa. Hogyan mész át a másik oldalra nyáron? Van egy csónakod így át
tudsz evezni. És télen, hogyan mész át barackot enni? A folyó befagyott így nem tudsz csónakkal menni. /Sehogy, hiszen télen
nem terem barack./
Egy béka egy 30 m-es kút alján csücsül. Naponta egy nagy ugrásra van ereje, ami 3 m-el viszi feljebb, de éjszaka álmában 2 m-t
visszacsúszik. Hány nap alatt menekül meg a kútból? /Naponta 1 métert halad előre, tehát adódik a válasz, hogy 30 nap alatt.
Csakhogy a 27. nap után már 27 métert haladt előre, így mikor a 28. napon ugrik 3 métert, a béka már kijut a kútból./
Egy datolyaparti mulatságra selyemmajmok és aranyhörcsögök voltak hivatalosak. A nyitótáncon 13 selyemmajom vett részt,
közülük 8 volt fiú. A mulatságra összesen 22 fiú érkezett, és 8 aranyhörcsög lány. Hányan voltak a selyemmajmok és
aranyhörcsögök összesen? /Összesen 22 fiú, 5 selyemmajom lány és 8 aranyhörcsög lány vett részt a mulatságon, tehát
22+5+8=35/
Meghalt az öreg arab. Végrendelete szerint a két fia közül az örökli mesés vagyonát, amelyikük tevéje egy verseny során
LEGLASSABBAN ér a legközelebbi oázisig. A végrendelet felolvasása után a két fiú tevére pattant, és gyors iramban elindultak.
Miért? /Mindegyikük a másik tevéjén ült./
A szobának négy sarka van. Minden sarokban ül egy macska. Minden macskával szemben három macska ül. Minden macska
farkán ül egy macska. Hány macska van a szobában? /Minden sarokban egy macska ül, akik a saját farkukon ülnek, és
mindegyikkel szemben a másik 3 sarokban 1-1 macska ül./
Lívia apjának öt lánya van: Nana, Nene, Nini, Nono. Hogy hívják az ötödik lányt? /Lívia/
összeállította: Nagy Rebeka és Rajsli Tímea 5.b
Fenn lakom az égen, melegít a fényem,
sugárból van a bajszom, este van, ha alszom. /Nap/
Éjjel-nappal mindig forog s mégsem szédül el soha. /Föld/
Tiszta, fehér a születése, lucskos, sáros a temetése. /hó/
Mi nem lesz vizesebb, ha a vízbe esik? /az eső/
Mi van az üres kancsóban? /levegő/
Tavasszal a patakban mi szólól meg először? /a
vízcsobogás/
Fekete bika vörös nyelvét nyújtja. Mi az? /tűz/
Ha vizet iszik, rögtön meghal. Mi az? /tűz/
Két szomszéd lakik egymás mellett, mindenkit látnak, csak
egymást nem láthatják. Mi az? /szemek/
Hány feje van az embernek? Jól gondold meg mielőtt
válaszolsz! /5=fej+két kézfej+két lábfej/
Szádba teszed, mégsem eszed. Nos, mi az? /kanál/
Se oldala, se feneke, mégis megáll a víz benne. /felhő/
Se hárfája, se gitárja, mégis szól a muzsikája. /tücsök/

összeállította: Nagy Rebeka és Rajsli Tímea 5.b
2016. 05. 31.

Zene top4:
1. Calven Harris: Summer
2. Shawn: Stiches
3. Cloudt: Nights
4. Marron: This summer
Film top4:
1. Ramona&Beezus – kalandfilm
2. Lol – romantikus film
3. Felhők felett három méterrel – romantikus film
4. Életrevalók – dráma
Könyv
1.
2.
3.
4.

top4:
Beth Revis: Túl a végtelenen
Zakály Viktória: Szívritmuszavar
John Green: Csillagainkban a hiba
Jeff Kiney: Egy ropi naplója
összeállította: Boconádi Klaudia 7.b
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A Figyelő az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola Radnóti Miklós Önképzőkörének diáklapja.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Főszerkesztők: Varnyú Kinga és Tóth Lúcia tanulók.
Szerkesztőség tagjai: Kovács Dominik, Herbatényi Zalán, Lengyel László, Fajin József, Lukács Szabolcs,
Pintér Krisztián, Rajsli Tímea, Nagy Rebeka, Hadnagy Zsombor, Csepella Levente, Lázár Lea, Sárkány
Vilmos, Károlyi Egon, Angeli Nikolett, Varnyú Sára, Vukov Enikő, Fenyvesi Zénó, Boconádi Klaudia,
Marjanović Lea, Karácsonyi Orsolya, Bagi Natália, Kisutcai Szilárd, Sági Andrea, Károlyi Áron, Tóth
Krisztina, Milinkov Alekszandra tanulók.
Felelős szerkesztő: Szűcs Budai Engelbert magyartanár.
Kiadó: Balog Virág Zsolt igazgató.
Nyomtatva: az iskola fénymásológépén

Свезналица

је школски лист литерарне секције
«Радноти Миклош» Основне Школе «Петефи Шандор» у Бечеју.
Припрема: уређивачки одбор.
Главни уредници: Варњу Кинга и Тот Луциа ученици.
Чланови уређивачког одбора: Ковач Доминик, Хербатењи Залан, Ленђел Ласло, Фајин Јожеф,
Лукач Саболч, Рајшли Тимеа, Нађ Ребека, Хаднађ Жомбор, Чепела Левента, Лазар Леа, Шаркањ
Вилмош, Карољи Егон, Ангели Николет, Варњу Шара, Вуков Енике, Фењвеши Зено, Боцонади
Клаудиа, Марјановић Леа, Карачоњи Оршоља, Баги Наталија, Кисутцаи Силард, Шаги Андреа,
Карољи Арон, Тот Кристина, Милинков Александра ученици.
Одговорни уредник: Сич Будаи Енгелберт проф. мађарског језика.
Издавач: Балог Вираг Жолт директор.
Az élet egyetlen – ezért vedd komolyan!
Az élet szép – csodáld meg!
Штампано: на фотокопир апарату у школи

"Ne légy ma ez
holnap emez
s jövőre ismét
mást szemezz.
Érc légy mely
mindig egy marad
ne törmelék - dirib - darab.
Ibsen
“Szép reményeinknek hajnalcsillagánál
A jövendő tündérkert gyanánt áll.”
Petőfi Sándor

Az élet boldogság – ízleld!
Az élet álom – tedd valósággá!
Az élet kihívás – fogadd el!
Az élet kötelesség – teljesítsd!
Az élet játék – játszd!
Az élet vagyon – használd fel!
Az élet szeretet – add át magad!
Az élet titok – fejtsd meg!
Az élet ígéret – teljesítsd!
Az élet szomorúság – győzd le!
Az élet dal – énekeld!
Az élet küzdelem – harcold meg!
Az élet kaland – vállald!
Az élet jutalom – érdemeld ki!
Az élet élet – éljed!

Teréz anya
“Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad.
Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad.
Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad.
Oltsd ki lángjaid - a szerelem legyél te magad.
Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad.
Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad.
Törd át gátjaid – a világ legyél te magad.
Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad.”
Weöres Sándor

2016. 05. 31.
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Radovi 1-4.a razreda
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Az 1.b/1.c és a 2.b/2.c osztály rajzai
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Az 3.b/3.c osztály rajzai
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Az 4.b/4.c osztály rajzai
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