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Zelk Zoltán: Október 

 
Kisöccsétől, Szeptembertől 

Búcsút vesz, és útra kél, 

Paripája sűrű felhő, 

A hintója őszi szél. 
 

Sárga levél hull eléje, 

Amerre vágtatva jár, 

Félve nézi erdő, liget, 
De ő vágtat, meg se áll. 

 

Hová, hová oly sietve, 
Felhőlovas szélszekér? 

Azt hiszed tán, aki siet, 

Aki vágtat, messze ér? 

 
Dehogy hiszi, dehogy hiszi, 

Hiszen nem megyen ő messze, 

Csak addig fut, míg rátalál 
A bátyjára, Novemberre. 

 

 

 

 

 

 

A levél Szabó Kornél 3.b osztályos 

tanuló munkája 
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Szerkesztő szava 

 
 

 Weöres Sándor: A tanév-nyitáskor című versében olvashatjuk a következő sorokat: 
 

„Mint az égen átcsóvázó 

üstökösök, 

ragyogjanak munkánk nyomán 

az ötösök!” 

 

Ezzel a jókívánsággal köszönt benneteket az új tanév kezdetén diákújságotok, a Figyelő 

szerkesztősége. Kívánjuk, hogy valamennyien megtaláljátok a jót s szépet ebben a tanévben is; 

hogy arcotokon a boldogság ragyogjon. 

 A beszámolókból, levelekből arra következtetünk, 

hogy remek nyaratok volt; hogy valamennyien 

tartalmasan töltöttétek el a vakációt. Tengeren jártatok, 

élményfürdőket látogattatok, kirándulásokon s túrákon vettetek részt, olvastatok / 

ha-ha-ha!/... 

 

 Most viszont becsöngettek. A munka, a tanulás lett ismét a legfontosabb. Tanulni kell, 

hiszen a jó pap is holtáig tanul, hogy egy népi bölcseletet adjunk ajándékul. Egyébként e 

számunkban, ha figyelmesen olvasol, több közmondást is találsz, melyek jelentését, ha nyerni 

szeretnél, küldd el szerkesztőségünk címére.  

Az októberi számunkban kis tolforgatóink tollából olvashatsz érdekesebbnél érdekesebb, 

különleges történetet magyar, szerb, angol és német nyelven. Nem marad el a fejtörő és a viccrovat 

sem. S természetesen pajtásaitok rajzaival tettük színesebbé e számunkat is.  

Minden diáknak, aki bedolgozott a Figyelőbe, köszönjük a szép, tartalmas munkát. Ahogy 

köszönjük Nataša Knežević szerbtanárnőnek, Tót Daniella és Kiss Nella angoltanárnőknek, Čolak 

Milena némettanárnőnek és Lázár Tibor rajztanárnak az együttműködését. 

 

Eredményes tanévet kíván a: szerkesztőség. 
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Bonton

 
 

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 
 

Minden tanuló joga, hogy: 

 adottságainak, képességeinek  megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, 

 személyiségét tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára, 

 tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekről és jogairól, 

 szabadon véleményt nyilvánítson, javaslatot tegyen az emberi méltóság tiszteletben tartásával. 

 

Minden tanuló kötelessége, hogy: 

 rendszeres munkával, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek,  

 tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait, 

 tartsa be a házirendet, 

 őrizze meg és óvja a közösség tulajdonát, az intézmény és a saját felszerelését, 

 óvja saját és társai testi épségét, egészségétés biztonságát. 

 

A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 10 perccel az iskolában kell lenniük. 

A tanítás előtti gyülekezés helye az iskolaudvar. 

Becsengetéskor a tanulók kettesével felsorakozva várják az ügyeletes tanárt. 

A folyosókon mindenki a jobb oldalon közlekedik. 

Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a tanárt a tantermekben, illetve a kabinetek előtt. 

 

A csengetés időrendje: 

 

Délelőtt:        Délután: 

1. óra:  8.00-tól    8.45-ig    5 perces szünet  13.30-tól 14.15-ig 

2. óra:  8.50-tól    9.35-ig   15 perces szünet  14.20-tól 15.05-ig 

3. óra:  9.50-tól  10.35-ig   10 perces szünet  15.20-tól 16.05-ig 

4. óra: 10.45-tól 11.30-ig    5 perces szünet  16.15-től 17.00-ig 

5. óra: 11.35-tól 12.20-ig    5 perces szünet  17.05-től 17.50-ig 

6. óra: 12.25-tól 13.10-ig    5 perces szünet  17.55-től 18.40-ig 

 

Tilos az iskolában hivalkodó ékszerek és az életkornak nem megfelelő kozmetikai szerek használata, valamint a 

dohányzás, a szeszes italok fogyasztása és kábítószerek használata! 

 

A tanítási órákon minden tanuló feladata, hogy: 

 előkészítse a szükséges tanfelszerelést, 

 a tanterembe belépő és távozó felnőttet a napszaknak megfelelő köszönéssel és felállással üdvözölje, 

 figyeljen és képességeinek megfelelően aktívan részt vegyen a tanórák munkájában, 

 kézemeléssel jelezze ha szólni kíván, és felszólításra állva feleljen, 

 a tanítás végén tisztaságot és rendet hagyjon maga után. 

 

A tanuló köteles rendszeresen részt venni a tanítási órákon és a választott tanórán kívüli foglalkozásokon. 

A betegség miatti hiányzásról orvosi igazolást kell hozni.  

Tanévenként 3 tanítási napig a szülő is igazolhatja a hiányzást. 

A hiányzás miatti tanulmányi elmaradást pótolni kell. 

Igazolatlan az a hiányzás, melynek indoklását az osztályfőnök nem fogadja el. 

Az iskola területe tanítási idő alatt csak írásos tanári engedéllyel hagyható el. 

A tanítási órákon tilos a rágózás és a mobiltelefon használata! A szobacipő használata kötelező. 
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Velünk történt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyári élményem 
 

Az idén voltam nyaralni Horvátországban, Adán és Péterrévén a nagyszüleimnél. 

A tengeren nagyon jól éreztem magam..Sokat fürödtünk, napoztunk, sétáltunk..Voltunk vidámparkban és 

megtanultam úszni. 

Horvátországban én és a barátnőm, Lea voltunk egy templomi GEN-3 találkozón..Érdekes programokat, 

játékokat szerveztek. 

Adán a nenámnál voltam egy pár napra..Ott volt egy kislány, Viki, aki szinte az idegeimre ment..Folyton 

nyaggatott, piszkált..A szüleimmel voltam Adán a fürdőben, ahol szintén jól éreztük magunkat. Sokat 

Játszottam a  kishugommal és a szomszédlányokkal.itthon is sokat játszottam a barátnőimmel. 

Szerintem elég jól múlt el ez a nyár.              

                                                Vukov Anita 4.c     

Tükör előtt 
 

Reggel, mielőtt isibe indulok, belenézek a tükörbe, és néha elijedek magamtól...!? 

A hajam, mint a madárfészek, persze ennek is én vagyok az oka, mert növesztem. Mikor kicsi voltam, kopasz 

volt a fejem, akkor azt szerettem, de elkezdett unalmas lenni, hogy edzés után nem kell szárítani, ezért 

elkezdtem növeszteni. Most meg tessék, mint a madárfészek! Csak nem tudom, melyik madárnak van ilyen 

ronda fészke...?! Az orrom nem nagy sas tehát nem vagyok. A szemem se nagy, bagoly sem vagyok. Barna, 

gesztenyére hasonlít. Lehet, hogy nem fészek, hanem fa vagyok? Igen,mert mikor mérges vagyok, a szél 

megmozgatja az ágaimat és süvít! A hajam a lombja, a testem a törzse, karjaim az ágak hajladoznak, de senkit 

sem bántok. Néha úgy érzem, engem bántanak, amikor a leveleimet csupálják. Ez akkor van, mikor a szüleim 

mondják, hogy menjek el a boltba, vágjam le a füvet, igazítsam meg az ágyat...   

Ja, igen! Itt is egy pattanás, meg itt is! Ez a rücskös fának a kérge,ami remélem idővel eltűnik. 

Legjobban a tavaszt szeretem! Ilyenkor  gyönyörű virágaim ékesítenek, még a pattanásaim se látszanak. Ekkor 

mindenki engem néz. Szépségemmel jókedvre derítek mindenkit. Mert,ha görbe tükörbe nézek,valóban én 

vagyok a legszebb és a lagjobb...! 

                                                             Farkas Dániel 8.b 

 

Sinkovics Áron 4.b 
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Velünk történt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szüleim és én 
 

Helló! Én egy 8. osztályos tanuló vagyok, sok jó barátom van, de a szüleim... 

Amióta az eszemet tudom, azóta állandó csatát vívok a szüleimmel. Hol ez a bajuk, hol meg az. Nincs öt 

nyugodt percem, hogy ne szóljanak rám: 

-Meddig ülsz a TV előtt? Halkítsd le a zenét! Már megint nem tanulsz? 

-„És ez így megy évek óta...” 

Hazaérek, fáradtan, a suliból, már alig várom, hogy egy kis csend és nyugalom vegyen körül, és erre 

megint kezdik. Hiába mondom, hogy már kész a házim: 

-Nézd át te csak még egyszer! 

-Már megnéztem. 

-Ne feleselj az idősebbel! 

Nem értik, hogy én nem feleselek, csak válaszolok; de, ha ezt is megmondom, addig magyarázzák, hogy 

ez nem válasz, hogy utóbb már a lábam is elzsibbad. Ilyenkor leülök, de nem, ilyenkor duplára 

kapcsolnak, és utóbb már azt se tudom, hogy álljak, vagy üljek, a szemükbe nézzek, vagy a földet 

bámuljam, kimenjek, vagy ott maradjak? Ha faképnél hagynám őket, akkor jönne az igazi pokol! Ezért 

csak állok, és várok. Mikor végre nagy nehezen abbahagyják, szép lassan, fél szemmel őket figyelve, 

elvonulok.... 

Ahogy visszaemlékszem a múltamra, és összehasonlítom az akkor történteket a maiakkal, azt veszem 

észre, hogy a jelenben sokkal keménnyebben bánnak velem. Sokszor elgondolkozom azon, hogy vajon a 

többi osztálytársammal mi a helyzet, de ahogy hallom tőlük, náluk sem rózsás a helyzet... 

Én tudom, hogy az idősebbeknek több tapasztalatuk van, de azért a kisebbeknek is lehet igaza... Azt 

mondják, hogy, ha én is olyan idős leszek, mint ők, majd én is úgy vélekedem az olyan cselekedetekről, 

melyeket  én manapság elkövetek, mint ők. 

Hát nem tudom, majd meglátjuk... 

Lázár István 8.b   

 

 

Horvát Martina 4.b 
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Velünk történt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajnálom, hogy megbántottam a barátom 
 

Adrián a legjobb barátom az utcában. Egyszer egy napsütéses délután leültünk a pázsitra beszélgetni. 

-Hogy vagy? 
-Kösz’, jól. S te? 

-Én sem panaszkodhatom. 

-Sakkozunk? 
-Igen. 

Kihoztuk a játékot és  pokrócot. Elkezdtünk sakkozni. A huszárral kezdett. Én is. A gyaloggal lépett. Én is. A futót indította 

csatába. Én is. 
Utánoztam Adriánt. Igaz, hogy megbeszéltük, ezt nem szabad, én mégis megtettem. Egyre érdekesebb lett a játék. 

Győzelemre álltm. Adrián vesztésre. Ekkor szólítottak ebédre. De mi nem hagytuk abba a játékot. Végigjátszottuk. Én 

nyertem. Adrián mérges volt, hiszen én vétettem a szabály ellen. S még kárörvendő is voltam: 

-He-he-he. Nyertem! Én nyertem! Buta vagy. 
Még azon az estén elgondolkodtam, hogyan érezhette magát Adrián. Belenyilalt a lelkembe a fájdalom. Másnap bocsánatot 

kértem a barátomtól.  

Molnár Gergő 4.b 

 
 

Martinával, a legjobb barátnőmmel labdáztunk a zöld gyepen. 

Gyorsan dobáltuk egymásnak a pöttyös labdát. Martina állandóan elejtette a pöttyöst. Nekem sem kellett több: 
-Lyukaskezű! Lyukaskezű! – kiáltoztam. 

Martina úgy tett, mint aki nem hallotta. Igyekezett ügyesebben elkapni a labdát. Mégis kicsúsztatta a kezéből.  

-Hi-hi-hi. Nem tudsz játszani. – nevettem barátnőmön ismét. 
-Na nekem ebből elég volt! – csattant fel Martina.  

-Most meg mi a bajod? – értetlenkedtem, de már késő volt. Martina elment haza. 

Gondolkodni kezdtem. Rájöttem, hogy mennyire megbántottam a barátomat. 

Másnap átmentem hozzá, s kértem, bocsásson meg. 
Ő ragyogó szemekkel rámnézett, s azt mondta: 

-Megbocsátok neked legjobb barátnőm. 

Ördög Valentina 4.b 

 

Elek Annamária 4.b 
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Velünk történt 

 

Amikor én kicsi voltam 
 

Egyszer egy nap anyukám a vendégeket fogadta. 

Amikor a vendégek leültek, anyukámék megkínálták a 

vendégeket keksszel, szörppel és kávéval. A féfiaknak még 

öntöttek pálinkát is. Anyukám kispohárba öntötte az italt. Áron és 

én épp akkor ettünk és szomjasak lettünk. Apukám pohara még 

tele volt, mert még nem itta meg. Odaszaladtam és gyors 

felhajtottam, mert azt hittem, hogy víz. Nagyon elkezdtem 

köhögni, mert nagyon erős volt. Anyukám megijedt, hogy más 

valamit nyeltem le, és elkezdték ütögetni a hátam. Akkor 

anyukám megérezte a pálinka szagát, és már tudta, hogy mitől 

kezdtem el olyan nagyon köhögni.  

Itt azonban nincs vége, mert még fogok egy pár szót 

mesélni.Azon a héten disznóvágás volt nálunk. Amikor 

felkeltünk, hallottuk, hogy sok ember beszélget, és nagyon 

hangosan kopácsolnak. Kivitt anyukám a szobából és láttuk, 

hogy egy hosszú asztalon vagdossák darabokra a húst. Apukám 

meglátott bennünket, hogy kint lábatlankodunk az asztal körül, és 

kikötött bennünket az oszlophoz a járókával együtt. Amikor 

elkezdtünk az oszlop körül járókázni, a szomszédok azt hitték, 

hogy betonkeverő dolgozik nálunk. Az egyik szomszéd kíváncsi 

volt, és átjött megkérdezni, hogy mit betonozunk. Anyukám mondta neki, hogy semmit sem betonozunk. A 

szomszédasszony nem hitte el és bejött. 

Álmélkodva nézett bennünket, hogy az oszlop körül járókázunk. 

      Zavarkó Ákos 5.c 

A nagy kaland 
 

Egy meleg napon anyu, apu s én elindultunk sátorozni. Útközben leállt az autónk. Apu kiszállt, s kisvártatva 

kétségbeesetten megállapította, hogy javíthatatlan a jármű. Ott álltunk tétlenül a járgány mellett. Elhatároztam, 

hogy amíg anyuék megoldják a problémát, addig szétnézek a környéken.  

Sétálni kezdtem. Tarka virágok borították a mezőt. Pipacstenger hullámzott a déli szélben. Méhek zümmögtek a 

fejem felett. Virágporért igyekeztek. A közeli bokrok is hajladoztak, bólogattak, mintha a természet szépsége előtt 

hajladoznának az elismerés jeleként.  

Egyszerre nagy lett a csend. A szél is kifáradt. Én is csak álltam, csak álltam, s a természetet csodálltam.  

Amilyen gyorsan lett csend, olyan gyorsan keletkezett a zaj is. A lábamnbál lévő bokor remegni kezdett. Közelebb 

hajoltam, vaj’ mit mond? Hallgatóztam, hallgatóztam, amikor az oorm majdnem elsodorván egy kisnyúl száguldott 

ki a bozót menedékéből. Utána vetettem magam, de a tapsifüles fürgébb volt nálam.  

Visszamentem anyuékhoz, s elmeséltem nekik a nagy kalandot. 

Sinkovics Áron 4. 

Rózsák között 
 

Amikor még csak három éves voltam, kiszöktem a hátsó kertbe, ahová nem volt szabad kimennem. 

Kiszöktem, s azt tapasztaltam, hogy egy rózsaliget közepén állok. Elvesztem a hatalmas rózsaszálak között. 

Tekingettem jobbra-ballra, de nem találtam a hazavezető utat. Elkezdtem mászni. 

Szerencsémre nem kellett sokat kúsznom, mert jött anyukám, aki az ölébe vett, összepuszilgatott, s megmagyarázta, 

hogy azért nem engedtek hátra, mert féltettek, meg a rózsákat is féltették.  

Bementünk a biztonságos házba, ahonnan jó volt visszaemlékeznem a rózsás-kalandomra. 

Molnár Gergely 4.b 

Szabó Szelesztina 4.b 
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Velünk történt 

 
 

A homokozó 
 

 Az egyik verőfényes nyári délután összegyűltünk az udvarunkban. Ott volt 

Alex, Anna, Bella, Lea, Ákos s én. A nagy diófa hűvösében ültünk, s néztük a 

szomszéd magas kéményét, ahol az évente visszajáró gólyacsalád éppen a fészkét 

tatarozta. 

 Mi is szerettünk volna valami nagyot építeni. Mivel akkor épült a garázsunk, odamentünk a téglarakáshoz s 

a mellette álló homokdombhoz.  

-Építsünk homokozót! – kiálltottunk fel szinte egyszerre. 

Gyorsan hozzá is fogtunk. Téglából egy négyzet alakú keretet építettünk, és belelapátoltuk a homokot. Amikor 

ezzel készen lettünk, azonnal hozzákezdtünk a homokvár építéséhez. Fantasztikusan eljátszadoztunk az új 

homokozóban.  

Egy idő után azonban meguntunk a homokban játszani. Hintázni akartunk. Hozzáfogtunk hintát készíteni. Ez 

azomban kemény diónak bizonyult, mert hol az egyik, hol a másik vége volt hosszabb a kötélnek.  

Én közben, míg a többiek a hintával szenvedtek, szorgoskodni akartam, s elkezdtem a helyére hordani a téglákat. 

Néhány forduló után az egyik tégla, lehet, hogy bosszúból, lehet, hogy szórakozásból, egyenesen a lábam ujjára 

esett. Olyan sírásba kezdtem, hogy a szomszéd kéményen fészkelő gólyacsalád majdnem azon nyomban 

elköltözött. Természetesen a játéknak is vége lett, sa többiek is hazamentek. 

 Azóta már új köröm ékesíti lábamujját.  

Varga Sarolta 7.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Világjáró 
 

Alig vártam a nyarat, hiszen ezúttal szüleimmel Ausztráliába utaztam.  

Az út hosszú volt, s unalmas. Órákig egy helyben ülni s nem mozdulni! Nem az én világom! 

Amikor megérkeztünk a reptérre, a tatámék s a bátyám már vártak ránk. Egy hosszú beszélgetés következett, hiszen 

már régen nem láttuk egymást. Jól megbeszéltük a velünk s velük történteket. A nap másik felét pihenéssel 

töltöttük. 

Az egyik napon állatkertbe látogattunk. A látvány leíthatatlan volt. A Palicsi állatkert sem csúnya, de a Melnbourni 

hozzá képest egy dzsungel. Állatok milliónyian voltak. Olyanok is, milyeneket addig soha sem láttam. Az egyik 

kengurúval össze is barátkoztam.  

Másik alkalommal hajókázni mentünk. A tenger békés volt. Hullámai csendesen csókolgatták a hajó testét. 

Unokatestvéremmel egy delfint is észrevettünk, aki követett bennünket. Jól szemügyre akartam venni, s kihajoltam 

a víz fölé. Nagyon kihajoltam. Bele is estem a tengerbe. S azonnal alá is merültem a mélyslgnek. Arra emlékszem 

ezután, hogy a delfin érintette meg testemet, s én megfogtam uszonyát, ő pedig felúszott velem a felszínre, 

megmentve ezáltal az életemet.  

Fájó szívvel ültem fel a repülőre, s hagytam el a szép Ausztráliát. 

Kocsis Katarina 7.b 
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Velünk történt 

 
 

Amikor én kicsi voltam 
 

Mostanában elég sokszor nézegettem a régi fényképeket. Eközben megtaláltam köztük egy igen 

furcsát. Én voltam rajta. A szám tátva volt, mintha mondtam volna valamit, és az ujjamal felfelé 

mutattam. Pont, amikor ezt a fényképet nézegettem, anyu a hátam mögött állt, és 

elmondta, hogy mit is jelent ez a fénykép. 

-Te mikor még kicsi voltál, sok szót furán mondtál. Amikor megláttad a 

repülőt az égen, a kis ujjadal rámutattál, és azt mondtad: 

-Api. 

Én erre elnevettem magamat. 

Még mindig szívesen emlékszem vissza a régi vicces beszédemre. 

Amikor felidézem magamba, jót mulatok rajta. Amikor már kicsit 

nagyobb voltam, kb 5-6 éves, egy izgalmas, s egyben rossz 

élményben volt részem. Az egész azzal kezdődött,hogy 

szüleimmel elutaztunk Adára fürödni. Útközben apu mellett ültem 

az autóbuszban,s ő figyelmeztetett: 

-Ne menj a kisbazen közelébe! 

-Miért? - kérdeztem egyszerre ijedten és kiváncsian. 

-Ne!, mert a nagy és hatalmas hullámok ura elkap! - mondta nagyon meggyőzően.. 

Én, mikor leszálltunk a buszmegállón, megkérdeztem anyut is a hullámok uráról. Ő 

elmosolyodott, és annyit mondot: 

-Apád csak meg akart viccelni. 

-Nos rendben - mondtam, - akkor az lesz az első dolgom, hogy beleugrok a medencébe és megkeresem azt a 

bizonyos urat. 

Amikor odaértünk, így is tettem. Magamra kaptam az úszógumimat, és fejest ugrottam a vízbe. Sajnos csak ekkor 

jutott eszembe, hogy nem tudok úszni. Torkom szakadtából elkezdtem sikítozni. Apu utánam 

ugrott, és kimentett..Amikor észhez tértem, apám mérgesen, de boldogan azt mondta: 

-Én figyelmeztettelek! 

Ezek után csak a melegvizes bazenban lubickoltam anyuval. 

Hazafelé apu elmondta, hogy a hullámok ura egy nagy átverés, hisz’ nem létezik. 

Én elnevettem magam, és még most is, amikor felidézzük a történetet, 

jót mulatok rajta. 

A vizes kaland után pár héttel láttam a tévében 

bemutatóként, hogy a boltban a burgonyás ládából 

kiemelkedett egy hatalmas  lény, akit krumpliszörnynek hívtak. Az 

egész úgy történt, hogy egy férfi a kedvenc élelmiszerboltjában 

vásárolt. Amikor a krumplihoz ért, hozzányúlt. Hiába orditotta az 

egész bolt: 

-Ne nyúlj a krumplihoz!!! 

A hatalmas szörny ezzel életre kelt. 

Eljött a másnap, a szombat, amikor a piacra kellett mennünk. Elhatároztam, 

hogy elmegyek anyuval és a krumplit én fogom kiválogatni. Úgy is lett. 

Kiválogattam, de furcsamódon semmi sem történt. Rögtön sirva fakadtam.. Amikor 

hazaértünk, anyu megkérdezte: 

-Mi történt?  

Én elmondtam. Elnevette magát,  és elmondta, hogy a krumpliszörny nem létezik. 

Csalódottan, de boldogan néztem meg újra, meg újra a történetet. 

Kovács izabella 5.c 
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Velünk történt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyári élményeink 
 

Alig vártam már a nyár kezdetét, mert akkor 

meleg van, lehet fürdeni, sok gyümölcsöt enni, 

fagyizni. 

Eljött a nyár, vége a tanévnek. Egyik vasárnap 

kimentünk a tanyára a mamához, és a tatához. A 

tanya közelében van egy kanális. 

Lementünk a kanálishoz pecázni.Legelőször beetettük 

a halakat, szétszereltük a peca fölszerelést, 

letelepedtünk a fűre. Késő délutánig  pecáztunk, 

apukám az öcsém és én. Sok apró halat fogtunk, 

összecsomagoltunk. Fölmentünk a tanyához, jó sok 

üditőt ittunk. 

Még egy kicsit elbeszélgettünk, utána elindultunk 

haza. Szeretném, ha a következő nyaram is így telne.                             

Balog Albert 4.c 
 

Utolsó nap az iskolában én már azt terveztem, 

hogy mit fogok csinálni a szünidőben. Egyszer csak: 

-Trrrrr!-megszólalt a csengő. 

-Hurrá!-kiáltott fel az egész osztály. Minden felől 

gyerekek sikoltozása halatszott. Elköszöntünk a tanító 

nénitől, mindenki kirohant az osztályból.  

Vidáman érkeztem haza. Ebédeltem és később 

egy füzetbe írva tervezgettem, mit fogok csinálni a 

szünidőben.Teltek-múltak a napok és sehol semmi. 

Egyszer csak anyu és a keresztanyu kezdtek furcsának 

tünni. Valami útról, moziról és plázáról beszéltek. 

Nem sokkal később anyu bejelentette, hogy: 

-Gyerekek, készitsétek ki a ruháitokat, amit holnap 

felvesztek, mert megyünk Szegedre! 

Ennek én nagyon örültem, mert közben a Noémi is 

felhívott, hogy van-e kedvem elmenni velük 

holnapután Belgrádba, amire én természetesen igent 

mondtam. Megbeszéltük a részleteket, elbúcsúztunk 

egymástól. Leraktam a telefont, majd leültem 

gondolkodni: 

-Hogy lehet, hogy eleinte unalmas volt az egész 

szünidőm, most meg ilyen jól megy minden? 

Tudom,hogy erre nem kapok választ, de mindegy az a 

lényeg , hogy ettől fogva jól ment minden. Voltam a 

szegedi plázában, moziban, a Corában, a Tescóban és 

még vizibicikliztem is. Voltam Belgrádban, s ami a 

legjobb, részt vehettem Križevcin a gen 3-ak 

találkozóján, ahol utazhattam vonaton, találtam új 

barátokat és ezen kivül sok más gyönyörű élményben 

volt részem. 

Péter Lea 4.c 



Velünk történt 

 
 

Életre kelt a táskám 
 

1 
 

A táskám kék és fekete színű, kitartó. Amikor nagyra nő a hasa, akkor megpakolom könyvekkel és füzetekkel. 

Sokszor megszokta szorítani a vállamat, hogy aztán fáj. Van neki sok rakhelye.  

Egyik este alvás előtt fényt láttam a szobámban. Csöndesen odalopozkodtam az ajtóhoz, és meghallottam, hogy a 

táskám elkezdett beszelgetni a tolltartommal. Kicsit jobban füleltem, és meghallottam hogy a viselkedésemről 

beszélgetnek, mégpedig arról, hogy hogyan szoktam bánni velük. Elkezdi a beszedet a taska:  

-Tudod tolltartó barátom, hogy hogyan bánik velem a gazdim? - kérdezte a táska. 

-Hogyan? - kérdezte a tolltartó. 

-Hát van amikor rosszul, és van amikor jól. - felelte a táska. 

-Megtudnád, hogy velem hogy bánik. Van amikor úgy teletöm ceruzákkal, hogy 

majdnem kipukkadok.  

-Velem meg azt szokta csinálni, hogy amikor fáradtan ér haza az iskolából, akkor úgy 

odadob a sarokba, hogy azt hiszem, felkelek és én vágom oda őt. - mondta a táska. - De 

képzeld el mi történt a múlt héten!? -Mi történt? - kerdezte a tolltartó. 

-Voltunk az osztállyal Belgrádban, és ott olyan jó volt... Voltunk a Mecdonalds-ban, a 

repülőmúzeumban, és még fagyiztunk is. -  felelte a táska. 

-Nekem is jó volt, mikor voltunk a Tiszán rajzolni. Nekem olyan szép volt a táj! - mondta a tolltartó. 

Elszunditottam az ajtóban, és egyszer csak beestem a szobába. Rögtön felébredtem, és azt hittem, hogy ez az egész 

csak egy álom volt. 

Gálfi Tamás 5.c 

 

2 
 

Nagyon szeretem a táskámat. Kár, hogy nem tud beszélni. Szürke a füle, zöld színű. Sajnos sokszor 

látom sírni, főleg akkor, mikor odavágom a falhoz. Amikor viccet olvasok az újságból, nevet. Néha nagy a 

szája, de ő akkor is az én hűséges társam. 

Egyik nap összevesztem a barátommal, s nem volt senki, akivel beszélni tudtam volna. Nagyon szomorú 

voltam. Szomorúságomban azt mondtam a táskámnak, hogy bárcsak megszólalnál. Azt hiszem ez volt a kulcsszó, 

mert már az este egy zajra ébredtem. Először azt hittem, hogy csak apu hortyog. De amikor kimentem, kinyitottam 

egy kicsit az ajtót, s láttam, hogy a táskam focizik a gyertyával. Ijedten rohantam be a szobámba. Félelmemben 

elaludtam. Másnap a táskám már a szobámban feküdt. A következő estén ismét kilestem a táskám. Ekkor 

beszelgetett a párnával. Azt mondta: 

-De jó neked. Egész nap az ágyon fekszel. Bezzeg engem mindenhova visz a gazdám. 

Ekkor megszólalt a párna: 

-Nemcsak neked rossz. Engem is mindig a falhoz vágnak, ha párnacsata van! Ekkor pedig kihullik minden tollam. 

-Igaz, hogy az emberek kegyetlenek, de jok is tudnak lenni. - védelmezett a táskám. 

Örömömben rájuknyitottam. Mind a kettő elhallgatott. Azóta nem beszélt a táskám.  

 
Kiss Tamás 5.c 

 

 
 

 



Velünk történt 

 
 

Életre kelt a táskám 
 

3 
 

 Égszínkék színű, kék ábrákat rejtő s piros szívekkel ékeskedő az én táskám. Állandó lakhelye az íróasztalom 

mellett van. 

 Egyik éjjel arra lettem figyelmes, hogy zaj üti meg a fülemet. Hallgatóztam. Hát a táskám beszélgetett. Az 

íróasztalnak panaszkodott. 

-Képzeld ma hogy kifárdtam. Óriási terhet kellett cipelnem. Az Enikőnek hat órája volt, s rengeteg füzetet, könyvet 

kellett magával vinnie. Nagyon kitömte a bendőmet. 

-Én is tudom, milyen az mikor megtőmik a bendőmet. Most is fiókjaim majd kipukkadnak a rengeteg holmitól. 

 A hallottak, s látottak annyira lenyűgöztek, hogy csak álltam, s mozdulni sem tudtam. Egyszer csak a vekker 

kezdett el ordítani. Én elindultam mosakodni, a táskám s az íróasztalom pedig elveszítette hangját. 

Barta Enikő 5.b 

4 
 

Amióta felsős lettem, megnagyobbodott az én táskám szája. Szinte mindent elnyel, aminek én kimondottan 

örülök. Annak kevésbé szoktam örülni, amikor felesel velem, mert nagyon megterheltem a gyomrát. De hát meg 

kell szoknia, hogy felsőben ennyi terhet kell cepelnie. 

 Nemcsak a hasa nagy az én puttonyomnak. Nagy annak a füle is. Mindent meghall. Azt is amit nem kellene. 

Ha a földre dobom, a portól köhögni kezd. Ilyenkor nagyon mérges rám. Ha bezzeg szépen teszem le, akkor 

rámmosolyog, s hálás a törődésemért. 

 Történt a múltkor, hogy bejőve az udvarról, a szobámból kiáramló zajokat hallottam. Hallgatóztam. Hát a 

táskám s a sportszatyrom csevegett. Rólam. Kihallgattam őket. 

 Tanúságos volt. Azóta jobban bánok a táskámmal, a szatyrommal, s minden holmimmal. Te hogyan bánsz a 

dolgaiddal? 

Máté Enikő 5.c 

5 
 

Van egy narancssárga táska, ami egyszerű anyagból készült, ezért nem tartotta 

magát különlegesnek, pedig mennyire is az volt. 

Egyszer este, valami furcsa zajra ébredtem. Bementem a tanuloszobába, s látom, 

hogy a hátitáskám beszélget a patentceruzámmal. 

-Engem mindig odadob a sarokba, és ettől olyan fejfájást kapok, hogy csak másnap 

reggel térek észhez! - panaszkodik a hátitáska. 

-Az semmi!-szól a patentceruza. Velem nagyon sokat ír az iskolában, a hittanon, a 

cserkészeten, és ettől annyira megfájdul a derekam, hogy már meg is görnyedtem. 

-Gyökeresen megváltozhatna már! Csupa rohanás az élete!-mondja felháborodottan a hátitáska. 

-Hát igen...-gondolkozik el egy kicsit a patentceruza. Már kezdtem elálmosodni egy kicsit, mikor újra megszólalt 

valamelyik: 

-Tudtad, hogy osztályelnök is szeretne lenni? 

-Tessék? – kérdezi meglepődve a patentceruza. 

Őszintén nem is tudom mikor fog ez a lány aludni, ha még ezt a terhet is a vállára veszi. - mondja a hátitáska. 

Amikor le szerettem volna őket leplezni, véletlenül megbotlottam az egyik játékban, és úgy elhallgattak, 

hogy soha többé nem hallottam beszélni őket. 

Kovács Noémi 5.c 

 

 

 



 13 

Velünk történt 

 
 

Csőrike 
 

 A májusi nap bekukucskélt az ablakomon. Rámmosolygott, mintha azt 

mondaná: 

-Ébredés, ébredés! Elérkezett a várva várt nap, a szülinapod. 

 Nyújtózkottam egy nagyot, s azon kezdtem el töprengeni, hogy vajon 

az idén mit fogok kapni ajándékba. Jutott eszembe sok érdekes gondolat: torta, kerékpár, írószer, 

ékszer… Épp becsuktam a szemem, hogy magam elé képzelhessem az ajándékaim, mikor kopogást 

hallottam az ajtómon. 

-Ki az? 

Anyu lépett a szobába: 

-Ugorj ki az ágyból, nyuszika. Vár rád odalenn valaki. 

Nem kellett kétszer mondania. Máris felpattantam, s igyekeztem lefelé. Odalenn apu 

várt rám, kezében tarka dobozt tartott. 

-Vajon mi lehet benne? – furdallt a kíváncsiság. 

Mikor apu leemelte a doboz fedelét, egy félénk papagájt pillantottam meg, amint ott 

kuporgott egyedül a  csöndösségben.  

-Juhé! – kiálltottam fel örömömben. 

-Milyen nevet adjunk neki? – kérdezte anyu tőlem. 

-Majd elgondolkodom rajta. – feleltem. 

 Teltek a hetek. Jó nevet azonban még nem találtam kis barátomnak. Viszont arra felfigyeltem, hogy 

immáron nem is olyan csendes a madárka. Állandoán csicsergett. Be nem fogta a csőrét. Duzzogtam is miatta. 

-Te, te nagycsőrű madár! Miért csicseregsz oly sokat? Hát soha sem fogod be a csőröd,he?! 

S ahogy ezt kimondtam, hirtelen a neve is megszületett madaramnak. 

-Csőrike! Hát persze, csőrike lesz a neved. 

 Nos,így lett nekem egy kis barátom, aki sokszor feledteti velem a rossz kedvemet. Igaz néha bosszant is, ha 

nem hagyja abba a csivitelést. 

Tallós Klára 8.c 

 

 

 

 

 

 

 

Fickó, a teknősbéka 

 
 Házi kedvencemet Fickónak hívják. A születésnapomra kaptam. 

 Egy akváriumban lakik, persze komfortosban. Lakhelyének alját víz borítja, hiszen kétéltű a kis barátom. 

Fickó kedveli a különböző növényeket. Jóízűen falatozza az almát is. Napjai nagy részét szobámban tölti. Ha jó az 

idő, akkor kiviszem az udvarra is, hogy ismerkedjen a természettel. A kutyámmal, Tappanccsal, s a cicámmal, 

Dagmanccsal már jól megbarátkozott. Először azt hittem, hogy felfalják egymást, pontosabban, hogy Dagmancs 

kebelezi be Fickót. De nem ez történt. Cicusom minden alkalommal  repesve várja, hogy Fickót kivigyem hozzá 

vendégségbe. Amikor engedek szeméből sugárzó kérésének, akkor hatalmas játékba kezd a két rosszcsont. Ekkor 

látom, hogy milyen fürge az én Fickóm. 

 Örülök Fickónak, s remélem sokáig élvezni fogom társaságát, hiszen olyan ö nekem, mintha a testvérem 

lenne. 

Beretka Judit 8.c 
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Velünk történt 

 
 

Juhú! Zuhanunk! 
 

Egy kopaonki nyaralás alkalmával történt. Ott volt az egész osztály. 

 Reggel hétkor ébresztettek bennünket. Gyorsan összerakodtunk a szobánkban, majd igyekeztünk a reggeli 

tornaórára. Még mindenki álmos volt, de a reggeli mozgást alig vártuk. A szálloda egy hegy lábánál feküdt. Erre a 

hegyre kellett fel illetve leszaladnunk. Fárasztó volt, de a látvány s a friss hegyi levegő kárpótolt minden fáradságot. 

Ahogy kiléptem a bejárati ajtón, megcsapott a reggeli levegő varázsa. A madarak vidáman csiviteltek. A hotel 

mögött kanyargó patak halk csobogása köszöntötte a futókat. Futás közben nézegettem a gyönyörű tájat. Tuja és 

fenyő amíg a szem ellát. Barátságosan bólogattak felénk, mintha köszöntöttek volna bennünket. Illatuk erőt adott, 

hogy végigfussam a távot. 

 Visszaérkezvén a táborhelyre reggeliztünk, s indultunk hegyet mászni. Bepakoltunk a hátizsákokba, s máris 

úton voltunk a nagy hegyhez. Odaérve a tetthelyre egy meredek ösvényt láttunk lánypajtásaimmal. Azon kellett  

felkapaszkodnunk a tetőre. Nekivágtunk. Volt, hogy toltuk egymást, de feljutottunk a csúcsra. Már nagyon éhesek 

voltunk. Elővettük hotelben elkészített elemózsiánkat, s jóízűen elfogyasztottuk az utolsó morzsáig. Utána jót 

játszottunk, nassoltunk. A sípszó jelezte, indulunk lefelé. Anna s én voltunk az elsők, akik nekivágtunk a lejtőnek. 

Rengeteget nevettünk, s azon eszeltünk egymás kezét fogva, hogy ha elesek, velem rántsam társam is. Festettük az 

ördögöt a falra, hát meg is jelent. Elcsúsztunk, s együtt gurultunk lefelé. Közben nevettünk s kiáltoztunk: 

-Juhú! Zuhanunk! 

Sokat forogtunk, mikorra megálltunk. Szánk, szemünk, ruhánk, táskánk tele volt földdel, fűvel.  

Bartuc Csilla 7.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horvát Ervin 3.b Szabó Kornél 3.b 
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Velünk történt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyerekzsivaj 
 

 Volt egyszer egy kicsinke kis falu, a neve Gyerekfű. 

 Ebben a faluban élt egy öttagú család. Három fiúgyermek nevelkedett a családban. Édesanyjukkal és 

nagymamájukkal éltek együtt. Amióta apjuk nem élt, azóta egyre neveletlenebbül viselték magukat a fiúk. Míg 

édesatyjuk élt, addig szorgalmasan részt vettek a házimunkában, tanultak szorgosan, szótfogadtak pontosan. Ez a 

szokás mostanság csak vágy maradt a felnőttek szívében. Mostanra a fiúk jegyei leromlottak, nem segítettek 

semmiben s tiszteletlenül viselkedtek mindenkivel. Pedig ennek ellenére anyjuk és mamájuk a legnagyobb 

szeretetben nevelte őket.  

Egyszer az anyjuk a piacra készülődött. Megkérdezte a fiúkat, hogy mit hozzon nekik? 

-Nyalókákat! – mondták egyhangúan. 

-Jól van, hozok, de ígérjétek meg, hogy mostmár jól fogtok viselkedni! 

-Igen, ígérjük! 

Az anyja hitt fiainak, s hozott nyalókákat. Még aznap segítségre szorult. Hívta fiait, de azok inkább az utcára 

mentek, s ott zajongtak. Azon a délutánon a nyagymama lebetegedett a nagy szófogadatlanságtól, a zajtól. A két 

felnőtt megállapodott, hogy szigorúak lesznek, s nem fognak semmit sem venni a fiúknak. 

A gyerekek pár nap múlva megláttak egy felfújható medencét az egyik kirakatban. Nagyon megtetszett nekik. 

Elhatározták, hogy megvetetik az anyjukkal. Elmondták kérésüket. Megdöbbentek a válaszon. 

-Nem veszek nektek semmit sem. Nem érdemlitek meg. 

-De miért? 

-Mert mióta édesapátok nincs velünk, veletek nem lehet bírni. Nagyon rosszak lettetek. Nem szerettek senkit sem. 

Engem s a mamát sem. Pedig hányszor kértünk benneteket, hogy legyetek jók? 

-Sokszor. Nagyon sokszor anyu. – mondták búsan a fiúk. 

 A gyerekek szomorúak lettek, s rájöttek arra, hogy nem minden alakul úgy, ahogy az ember szeretné, de 

azért szeretni kell azt, ki jót akar nekik. 

Máriás Mónika 7.b 

 

 

Szabó Kornél 3.b Horvát Ervin 3.b 
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Tudósítások 

 
 

KKirándulások 
 

A Kátai tanya 
 

Szombaton reggel nyolc órakor gyülekeztünk az iskola udvarán. Izgalommal vártuk, hogy meglássuk a 

Kátai tanyát.  

 Megérkezett az autóbusz, és mi gyorsan elfoglaltuk helyünket. Elindultunk. Ujjongtunk. Integettünk a 

mellettünk elsuhanó tájnak.  

 Amikor megérkeztünk, egy pékmúzeumot tekintettünk meg. Finom reggelivel kínáltak meg bennünket. 

Bemutatták nekünk, miként készítették régen a kenyeret. Megkóstoltuk a kürtöskalácsot is.  

 Jóllakottan a játszótérre mentünk. Később traktoroztunk is. Utánna felültünk a csacsi hátára. Legérdekesebb 

a drótkötél-pálya volt. 

 Elérkezett az ebédidő. Fáradtan ültünk asztalhoz, de a finom leves és gulyás feledtette velünk a 

fáradalmakat.  

 Ebéd után a jurtasátrat néztük meg. Később játékkal töltöttük a délutánt. 

 Élménnyel telve értünk Becsére. 

Ódri Levente 3.c 

 

A Fruška gorán 
 

 Megérkazett az autóbusz. Gyorsan megtelt izgatott tanulókkal. Mikor mindenki megérkezett, elindultunk 

úticélunk felé: a Fruška gorára. 

 Temerinben egy rövid sétát tettünk a mini állatkertben. Sok érdekes állatot láttunk. Némelyiküket, mivel 

szabadon jártak-keltek az állatkert területén, meg is simogathattuk.  

 Amikor megérkeztünk Péterváradra, körülnéztünk a vár magas falairól. Elénktárult az óváros, s a csillogó 

vizű Duna, amelyen lomha hajók siklottak a messzeségbe. 

 Felérve a Fruška gorára, egy szép fás területen álltunk meg. Szobrokat néztünk meg, ugrálóköteleztünk. A 

tanító nénik ellen még kiütőcskéztünk is. Pihenés gyanánt erdei sétára indultunk. A fiúk a gyalogtúra közben kígyót 

fogtak. Amikor azonban jobban szemügyre vettük, megállapítottuk, hogy csak siklóra leltünk. 

 Nagyon boldogan jöttünk haza. Tele voltunk mesével. 

Molnár Gergely és Horvát Martina 4.b  

Péter Lea 4.c 

 

A Császár-tavon 
 

 A Petőfi negyedikesei a Császár-tavon jártak.  

 Amikor elindult velünk az autóbusz, felkiáltottunk: Hurááá! 

 Megérkezvén a tetthelyre, először múzeumba mentünk. Festményeket, szobrokat csodálhattunk meg. Ezután 

következett a nap fénypontja: a hajókázás. Csodálatos élmény volt siklani a vízen, hallgatni a tó vizének 

csobogását, a felriadó madarak rikoltozását. A táj valamennyiünket lenyűgözött.  

 Friss levegővel a tüdőnkben hagytuk el a tavat. 

Barta Enikő és Kozma Enikő 5.b 

Máté Enikő és Kovács Noémi 5.c 
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ОКТОБАР 

 
У октобру жуто лишће 

опада, 

неким људима се то веома 

допада. 

У октобру ради дечја машта, 

од лишћа деца праве 

свашта. 

Мале ласте одлазе на југ, 

тај пут је сигурно веома дуг. 

Најлепше годишње доба ми 

је јесен, 

јер је у њој овај прелепи 

месец! 

Јована Боговац 6.а 
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Кућни ред наше школе 

 
 

Svaki učenik ima pravo na : 

 Vaspitno – obrazovni rad prilagođen njegovim potrebama i mogućnostima 

 Uvažavanje ličnosti i zaštitu 

 Na informacije o njegovim pravima i o pitanjima značajnim za njegovo školovanje 

 Slobodno izražavanje sopstvenog mišljenja uz poštovanje sebe i drugih 

Svaki učenik ima obavezu da: 

 Redovnim radom un skladu sa svojim mogućnostima ispunjava svoje školske obaveze 

 Poštuje nastavnike, radnike škole i učenike 

 Se ponaša u skladu sa kućnim redom škole 

 Čuva školsku imovinu i sam vodi računa o svojim stvarima 

 Vodi računa o ličnoj higijeni i o bezbednosti sebe i drugih 

Učenici 

 Treba da su u školi 10 min pre početka zvona 

 Mesto okupljanja je školsko dvorište 

 Kad zvoni učenici u redu po dvoje čekaju dežurnog nastavnika  

 Prilikom kretanju po školi, svako se kreće isključivo svojom desnom stranom 

 Posle zvona učenici disciplinpvano čekaju nastavnika u učionici odnosno ispred kabineta 

Raspored zvonjenja 

  I.  smena     II. smena 

  1.  8:00 – 8:45     1.  13:30 – 14:15 

  2.  8:45 – 9:35     2.  14:20 – 15:05 

  3.  9:50 – 10:35     3.  15:20 – 16:05 

  4.  10:45 – 11:30     4.  16:15 – 17:00 

  5.  11:35 – 12:20     5.  17:05 – 17:50 

  6.  12:25 – 13:10     6.  17:55 – 18:40 

Učenicima je zabranjeno 

Korišćenje provokativnog nakita, kozmetičkih sredstava neprimerenih uzrastu, pušenje, upotreba alkohola i narkotičkih 

sretstava  

Zadatak svakog učenika na nastavnom času je da 

 Pripremi sav pribor potreban za čas 

 Ustajanjem pozdravlja odrasle osobe kada ulaze i izlaze iz učionice 

 S pažnjom i u skladu sa svojim mogućnostima, aktivno učestvuje u radu 

 Dizanjem ruke stavlja do znanja da želi nešto da kaže i kada ga prozovu , stojeći daje odgovor 

 Na kraju nastave, ostavlja čisto i uredno mesto iza sebe 

Zabranjeno je 

 žvakanje  gume 

 korišćenje mobilnih telefona za vreme časa 

Učenik je obavezan da 

 redovno pohađa nastavu 

 Izostanci zbog bolesti pravdaju se lekarskom potvrdom 

 U toku školske godine roditelj može da pravda najviše tri dana izostajanja 

 Propušteno gradivo zbog izostajanja treba nadoknaditi 

 Neopravdano izostajanje je ono za koje nastavnik ne prihvati obrazloženje 

 Školsko dvorište i zgrada, za vreme nastave, napuštaju se samo uz dozvolu nastavnika 
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Портрети 

 
 

Мирослав Aнтић (1932 – 1986)  
 

Мирослав Антић рођен је 1932. 

године у северном Банату, у селу 

Мокрину. Тамо је ишао у школу. У 

гимназију је ишао у Кикинду и Панчево, а 

студирао је у Београду. Живео је у Новом 

Саду. Написао је много књига. Бавио се и 

сликарством и излагао на многим 

изложбама. Снимио је много филмова, 

написао драмске текстове, писао је 

репортаже у новинама. Добио је много 

награда и признања. Две му је доделио часопис за децу 

"Невен". Писао је књиге за децу и младе: "Плави чуперак", 

"Шашава књига", "Гарави сокак", "Плаво небо", "Насмејани 

свет", "Последња бајка" и др.  

Мирослав Антић радио је и послове који немају везе са 

уметношћу. Био је зидарски помоћник, физички радник у 

пивари, кубикаш на пристаништу, морнар, позоришни 

редитељ. Радио је у  водоводу и канализацији, обрађивао 

дрво, глумио у једном луткарском позоришту, водио 

телевизијске емисије. 

 "Знам људе с мислима које не смеју да се мисле. Знам 

бунтовнике с речима које неће моћи да се изрекну. Знам 

заљубљене са сузама које не смеју да потекну. Знам паћенике 

који бол гуше у смеху. Знам жељне одмазде са руком која 

мора да се спутава. Знам песнике са песмама које само за себе 

пишу. Знам људе судбином притиснуте, а још дишу. И знала 

сам песника за кога сам веровала да никад неће умрети а сад 

му држимо помен". Ову песму је написала Десанка 

Максимовић 1986. када је нажалост преминуо славни песник 

Мирослав Антић. Александра Божић 6.а 

 

Јован Стерија Поповић (1806 – 1856)  
 

Рођен 1806. године у Вршцу, а умро 

1856. године, Јован Стерија Поповић је, по 

мишљењу многих, отац српске драме. 

Осим драмских текстова, писао је и 

романе, а познат је по својим сатирама 

(''Кир Јања'', ''Покондирена тиква'', 

''Лажа и паралажа''...). Имао је велику 

улогу у развоју наше културе. Основао је 

Српску академију наука и Народни музеј, а био је и начелник 

Министарства просвете. Са разлогом га, дакле, спомињемо на 

његов двестоти рођендан, јер он и даље живи у срцима 

читалаца.           

Тамара трајковић 8.а 

Horvát Zoltán 8.b 
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Препоручујемо 

 
 

''КРВ И МЕСО'',Џонатан Келерман 
Књигу ''Крв и месо'' написао је Џонатан Келерман, иначе познати писац психо-

трилера, што је жанр и ове књиге. Књига нас води кроз живот једне лепе девојке коју 

родитељи шаљу код психолога, иначе помоћника инспектора за крвне деликте у 

Америци. Она тада улази у свет проституције, изгубљених нада, амбиције и смрти. 

Ову књигу заиста вреди прочитати. Помало је стресно читати је, и потребно је 

одређено време и потпуна концентрација за тако нешто. Искрено се надам да ће је 

неко од наших читалаца узети у руке, јер сам сигурна да неће зажалити. 

Дајана Милованов 7.а 

Новинарска школа 
Протекло лето је у Бечеју било врло занимљиво. Наиме, организоване су разне 

секције у оквиру Културног лета, а међу њима је била и новинарска школа. 

Трајање ове школе је 14 , и то веома напорних и узбудљивих дана. Сваки дан 

су сви чланови добијали по неки задатак. Обично је то био задатак који је требало 

обавити на бечејском базену или у позоришту. Циљ је да се дочара атмосфера и 

примете све замерке, али и да се дају позитивне критике у вези са неким концертом, 
позоришном представом или неким другим наступом. Циљ је, наравно, и да се сви 

новинари добро забаве, а тај циљ је био свакако испуњен. 

Наравно, новинари су били у центру свих радионица и та секција је обухватала 

и све друге и пратила дешавања на њима. Свака екипа је имала задатак да се бави 

надгледањем различитих група, а било их је неколико – радионица за визуелна 

истраживања, цртаоница и радионица за прављење костима. Последње две 

радионице су претежно за малишане, док је радионица за визуелна истраживања за 

мало старије и искусније. 

На крају, организована је журка поводом завршетка рада радионица и тада је 

објављен нулти број Креативног центра, под називом ''Креативо'', а сви новинари се 

могу похвалити да су новине веома добро урађене, а једина сугестија тиче се 

повећања броја страна. Али, најбитније је да су сви нешто научили. Неки су научили 
да ураде правилно интервју или напишу вест, неки су научили да прате догађаје, али 

сви су научили оно најбитније – да се забаве, да комуницирају више са људима и да 

проводе време квалитетно. 

Дајана Милованов 7.а 

 

Музика од генерације до генерације 
Много људи, свих узраста, ужива у rock ‘n’ roll музици. Једна од њих сам и ја. 

Има разних врста рока: хеви метал, хард рок, треш метал, блек метал,...Мени 
омиљена врста ове музике је хеви метал (heavy metal), хард рок (hard rock),  и рок. 

Неке од најпознатијих и мојих најомиљенијх група су:”Guns ‘n’ roses”, “Whitesnake”, 

“Iron maiden”, “Cult”, “Metallica”, “Aerosmith”, “Bon Jovi”. Моја омиљена група су 

“Guns-i”. Њихова музика је чист хеви метал. Све песме су им добре, а међу њима су и 

баладе: “November rain”, “Don’t cry”, “Sweet childe of mine”...Без њих не може ништа 

да прође... Енергичне песме “Guns-a”, са жестоким ритмом су: “Wellcome to the 

jungle”, “Nightrain”, “Paradise city”, “It’s so easy”. 

Они су ове године одржали концерт у Будимпешти, у Спортарени, 31. маја. 

Концерт је одлично прошао! 

А сада и легенде рока! “Whitesnake”! Њих слушају и они који су били млади 

1966. године и моја генерација. Ово је једна од група која се најдуже одржала на 

трону, а њихова музика је и даље веома слушана! “Whitesnake”  је недавно, 30. јула 
на стадиону Ташмајдан у Београду одржао концерт који је прошао са великим 

успехом! 

Надам се да ће се они који воле ову врсту музике још више заинтересовати, а 

они који не воле, нека пробају, јер ће им се сигурно свидети. Верујте, то се и мени 

десило! 

Катарина Петковић 7.а 

 

 

Tóth Anita 8.b 
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Актуелно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПОЗНАЈТЕ СВЕТ ЖИВОТИЊА 

 
ЛАВ 

Лав се сматра ''краљем животиња''. Лавови имају бујну гриву око главе и најбројнији 

су у Африци. Лавица окоти три до четири лавића. Ова занимљива животиња је тешка 

и до 230кг, а за један оброк поједе 30кг меса. Лав се храни разним животињама: 

зебрама, срнама, младунцима бизона итд. Већи део дана проведе одмарајући а мањи 

ловећи. 

 

ТИГАР 

Тигрови живе у Азији. Они су такође ловци. Тигрица окоти два до три тигрића. Ове животиње су веома 

крволочне. Људе чешће нападају женке него мужјаци. Тигровима прети истребљење захваљујући човеку. 

Сечом шума смањујемо природно станиште ових лепих животиња. 

 

ЛЕОПАРД 

Леопард је такође крволочна грабљивица. Лови све од мишева до човека. Највише их има у Африци. 

Леопарди су веома спретне и хитре животиње. Током ноћи може да закоље и до 40 оваца. Искључиво се 

храни месом. 

 

Ево нешто и о овим мачкама! 

 

Ако сте пажљиво читали, одговорите на следећа питања: 

 

1. Која мачка живи у Азији, а која у Африци? 

одговор: ____________________________________  

 

2. Да лу су ове животиње месоједи или биљоједи? 

одговор: ____________________________________  

 

3. Ко је одговоран за угрожавање станишта тигрова? 

одговор: ____________________________________  

Милена Швоња 6.а 

 

 

Friss Tünde 6.c Nagytorma Arnold 6.c 
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Актуелно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА ВРХУ СВЕТА 
 

Сећате ли се Силађи Чабе, једног од најбољих ученика наше школе у 

последњих пет година? Чаба је једини од нас ове године посетио Бразил и тамо 

дотакао светски пливачки врх! 

Свезналица: Знамо да си на Светском јуниорском првенству у пливању освојио 
2. место. Колико си се дуго припремао за то такмичење? 

Чаба: Тачно. У дисциплини 50м прсно освојио сам 2. место, али имам и једно 

6. место на 100м прсно и 4. место у штафети 4x100м мешовито. За ово 

првенство сам се припремао 7 – 8 месеци. Било је јако тешко одрадити тренинге, 

али мислим да је вредело... 

Свезналица: Да ли си раније освајао неке награде? 

Чаба: Па истакнуо бих да сам 6 пута био првак државе у дисциплинама 50, 100 и 

200м прсно, у мојој и у јуниорској категорији. До сада сам оборио 25 

државних рекорда и освојио око 150 медаља на разним међународним 

такмичењима. 

Свезналица: Ученик си гимназије у Бечеју, а тренираш у Новом Саду. Колико често тренираш и да ли ти је напорно? 

Чаба: Од јануара тренирам у Новом Саду и до јула сам сваки дан путовао на тренинге. Проводио сам три сата 

у аутобусу, тамо сам учио, спавао...После Светског јуниорског првенства морао сам два пута дневно 

тренирати. Од септембра сам почео и у Бечеју да тренирам, и то ујутру од 6 сати, пре наставе, а наставио сам, 

наравно, и да путујем у Нови Сад сваки дан. 
Свезналица: Имаш ли времена за пријатеље и изласке поред свих својих обавеза? 

Чаба: Па, нажалост, скоро сваки викенд имам неко такмичење или тренинге, тако да имам јако мало 

слободног времена. Али кад год имам слободан викенд, покушавам максимално да га искористим... 

Свезналица: Шта је следећи циљ који си себи поставио? Да ли се надаш да ћеш учествовати на олимпијади?  

Чаба: Већ од октобра почињу разна такмичења мањег значаја. Њих треба ''одрадити'', освајати злата и 

поправљати времена. Следеће године ме чекају ''права'' такмичења. У јулу ме чека Европско јуниорско 

првенство у Белгији, где треба да потврдим сребро са светског, а после европског имам и Балканијаду, такође 

у јуниорској категорији, која је такође значајна. 
Свезналица: Честитамо ти на успеху и желимо да се и са будућих такмичења враћаш са медаљама. 

Разговарали смо и са Чабиним млађим братом, Албертом, учеником 6. разреда наше школе, који већ две године 

тренира ватерполо. И он је успешан спортиста: ове године његова екипа постала је првак Војводине и освојила 4. 
место у Србији. 

Тијана Борош 7.а 

О, НЕ, ОПЕТ ШКОЛА... 

 

Опет она школа, 

септембар је дошао. 

Нема више забаве 

распуст је прошао! 

Нека деца уопште 

распуст не воле. 

А неки би волели 

да нема школе. 

Распуст је прошао, 

септембар је дошао. 

Да учимо немамо воље, 

јер нам је на распусту било боље. 

Јована Боговац 6.а 

 

ПЕСМА О МЕНИ 

 

Моје име нек се зна 

Јована се зовем ја. 

Надимак ми Јоле, Јоца, Јованица, 

и одлична сам ученица. 

''Петефи Шандор'' се зове школа 

моја, 

часове српског јако волим ја. 

Волим разно цвеће. 

Кад добијем петицу, 

ја скачем од среће! 

     Јована Боговац 6.а 
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Дечја недеља 

 
 

 ОД КАДА ПОСТОЈИ? 

Уједињене нације су 1954. године прогласиле четвру среду у октобру Дечјим даном. Замисао је била 

да се широм света промовишу љубав, пријатељство и разумевање за децу. Одмах у почетку тај дан се 

развио у дан када се сви усредсређују на проблеме и потребе деце и њихових породица. Ускоро се тај дан 

развио у Дечју недељу, која је слављена на свим територијама и у свим државама. Међутим, слављена је у 

различито време и на различит начин у свакој од њих. Од 1985. године датум слављења је утврђен на свим 

територијама. 

ШТА ЈЕ ДЕЧЈА НЕДЕЉА? 

Дечја недеља је догађај који се широм света славио четврте недеље октобра. Године 1996. одлучено је 

да се усвоје одређене теме које ће деца следити током активности за време Дечје недеље. Различите 

активности и теме се организују на националном, државном и локалном нивоу. Дечја недеља слави права 

деце да уживају у детињству. То је такође време да деца изразе своје вештине, таленте и способности. 

Хиљаде деце и њихових породица учествују у активностима које укључују и игралишта, школе, 

библиотеке...Створена од стране народа широм света, Дечја недеља позива друштво да одговори на потребе 

милиона деце широм света којој су ускраћене основне потребе за срећно детињство, и да им помогне. 

Тамара Трајковић 8.а 

СТОП ЗА БАТИНЕ! 

Ти си дете и нико нема права да те туче, да те на било који начин злоставља и малтретира у твојој 

кући, школи, на улици или било где друго. Ако ти се којим случајем деси или ти се дешава да те неко 

злоставља, ако те неко тера да радиш нешто што нећеш, немој да трпиш батине и увреде. Ти имаш право на 

заштиту. 

ШКОЛА ЗА СВЕ 

Твоје право је да идеш у школу, да учиш и да сазнајеш нове ствари. Основна школа је обавезна за сву 

децу и бесплатна је, али не сасвим. Морају да се купе књиге, свеске, торба и све остало што уз то иде. Иако 

све државе у свету морају својој деци да обезбеде основно школовање – многи наши вршњаци у 

сиромашним државама не иду у школу. И у нашој држави неколико хиљада деце не седне у школску клупу, 

не зато што не желе, већ због разних проблема, а један од њих је и сиромаштво. 

Јована Боговац 6.а 

ДЕЧЈА НЕДЕЉА У БЕЧЕЈУ 

Дечја недеља ће трајати од 2. до 6. октобра.  

У понедељак, 2. октобра, увече, биће отварање изложбе фотографија ''Црно-бели свет'' у градском 

позоришту. Тема изложбе је кршење дечјих права. Исто вече биће приказан и филм на ову тему. 

Фотографије и филм снимили су бечејски средњошколци. 

У уторак је хуманитарна акција ''Деца деци''. Тог дана ћемо сакупљати одећу, школски прибор, 

играчке... за сиромашну децу. 

У среду ће председник општине посетити средње школе. 

У четвртак, 5. октобра после подне биће занимљиво, јер ћемо моћи гледати фудбалске утакмице на 

градском тргу с почетком у 16.00. Такмичиће се екипе ученика против екипа професора, политичара и 

полицајаца. 

Петак ће бити најзанимљивији и последњи дан Дечје недеље. Дешавања почињу у 15.00 на тргу 

испред Градског позоришта. Тамо ће се отворити изложба креативних радова. Свако ко жели, моћи ће да 

изложи (али и прода) нешто што је сам направио. Истовремено ће бити и дечји вашар на који ће деца моћи 

да донесу играчке, књиге, сличице, салвете,...и све оно што желе да мењају или продају. У 17.00 почиње 

приредба ''Покажи шта знаш''. Позорница у центру града биће резервисана за све оне који желе да певају, 

глуме, плешу, имитирају...Своју пријаву треба раније убацити у кутију за пријаве у нашој школи. У 19.00 на 

истом месту почиње рок концерт бечејских бендова под именом ''Језик није препрека, музика нас спаја''. 

Програм ће бити шарен, свако може наћи нешто за свој укус, па ко воли нек изволи. 

Милица Швоња 7.а 
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Забава 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИСЕРИ 

Ученици 6.а на часу физике, обрађујући лекцију о мерењу, спомињу кљунасто мерило. Наставник 

при крају часа поставља брзо кратка питања и брзо пита Владу:''Како се ти зовеш?'', а Влада 

одговара:''Кљунасто мерило.'' 

Маријана Реслер 6.а 

Ученици 5.а на часу српског језика понављају функције на примеру реченице: Камионџија брзо 

вози камион. Наставница пита:''Коју функцију врши реч камион? Шта вози камионџија?'' Један ученик, 

самоуверено одговара:''То је прилошка одредба за шта!'' 

ШТА је вишња? 

Кисело расположена трешња. 

ШТА се доноси на сто, сече се, а не једе се? 

Шпил карата. 

ШТА се сервира, али се не једе? 

Тениска лоптица. 

ШТА је зебра? 

Коњ који навија за Партизан. 

ШТА је мало, шарено у трави? 

Мрав у народној ношњи. 

ШТА има шест очију, а не може да види? 

Три слепа миша. 

ШТА носи зец на леђима кад лети? 

Орла. 

ЗАШТО зец има дугачке уши, а кратак реп? 

Да је обрнуто, био би веверица. 

КАКО да засмејеш глупака у недељу? 

Испричај му виц у петак по подне. 

Маријана Реслер 6.а и Хелена Родић 5.а 

 

СМС ПОРУКЕ 

Грешком ће ти стићи порука са мог броја и писаће:''Волим те, љубави моја!'' Због слатког 

присуства твог лика у мојој глави, срце често НАМЕРНЕ ГРЕШКЕ ПРАВИ! 

Једном ћеш ме питати кога више волим – свој живот или тебе. Ја ћу рећи живот. Ти ћеш се 

наљутити и отићи, а никад нећеш сазнети да си мој живот ТИ! 

Дајана Милованов 7.а 

 

Kovács Karolina 6.c 
Péter Donald 6.c 

ВИЦЕВИ 

 

Наставница се обраћа одељењу:''Ко је глуп, нека 

устане.'''Сви седе, само Перица устаје. 

Учитељица га пита:''Шта? Ти мислиш да си 

глуп?'' ''Не, него ми је жао да стојите сами.'' 
Маријана Реслер  6.а 

 

Ишао магарац кроз кукурузно поље. Пошто је 

била велика врућина, кукуруз је сам од себе 

почео да се кока. Магарац је мислио да пада снег 

и смрзао се. 
 

Причају две мачке: 

-Данас ће ми се сигурно нешто лоше десити. 

-Откуд знаш? 

-Јутрос ми је црни ауто прешао пут. 
Хелена Родић 5.а 
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Velünk történt 

 
 

Bemutatom a családom 

 
A családom három főből áll. Szüleim már tizenhét éve 

élnek együtt. 

Édesanyám, Angela,háziasszonyként dolgozik: főz, 

takarit, mos... Idén tölti a 37.életévét. Édesapám Ottó, 

forgalmi rendőr, ő kersi meg a pénzt a megélhetéshez. 

Negyvennégy éves. 

Én, Izabella, a lányuk felelős diák és jó tanuló vagyok A 

Petőfi Sándor Általános Iskolában. Idén februárban  

tartottuk a 11. születésnapomat. Szombaton az 

osztálytársimmal nagyot buliztunk, vasárnap pedig 

családi ebéd volt nálunka nagyszüleimmel és a 

keresztszüleimmel együtt . Szabad időmben anyu 

megtanított kávét főzni, így mostmár én kedveskedem 

neki mindennap egy fekete, cukornélküli kávéval, ami 

neki mindig izlik. Néha, amikor együtt a család, 

lekerékpározunk a Tiszáig. Szeretünk kártyázni és 

anyuval teniszezni. Az ünnepek mindig vidáman múlnak 

el, vagy mi megyünk el a nagyszüleimhez , 

keresztszüleimhez , vagy ők jönnek hozzánk.Van két 

cicám, Marcsi és Márton. Szeretik, amikor símogatják 

őket, ekkor szépen dorombolnak. Van két kutyám,  

Zsuzsa és köjke Vili. Mikor Vili kicsi és természetessen 

virgonc volt, elneveztem  őt VIRGONC  VILINEK. 

Zsuzsa kutyámnak van egy piros poráza, amivel nagyon 

szeret sétálni. Olykor-olykor anyuval kint állnak a kapu 

előtt, várnak engem a suliból, és én, mikor elkiabálom 

magam a sarokról: Zsuzsa!, ekkor ő hozzám szalad, és elkísér a házunkig. Anya mikor játékból mérges rám, 

no és persze el akar érni valamit, mindig egy nagy fakanállal a kezében zavar a konyhában az asztal körül. 

Ilyenkor jókat nevetünk. Mivel én a családban egyes gyerek vagyok, mindent megkapok, amit a szemem és 

szám megkíván. Fél éve kaptam egy vadonatúj számitógépet, apukám szerepelt Belgrádban egy kvízműsorban 

, ahol 10.000 dinárt nyert, és ebből egy gyönyörű metalikpiros kerékpárt vett, ezen kivül ruhákat, CD-ket és 

egy DVD lejátszót, valamint sok-sok édességet kaptam. A sok jót, amit a szüleimtől kapok, csakis jó 

tanulásommal, szeretetemmel, viselkedésemmel és megbecsülésemmel viszonozhatom.  

Kovács Izabbella  5.c 

 

Nyári élményeim 

 

Alig vártam már a nyár kezdetét, mert akkor meleg van, lehet fürdeni, sok gyümölcsöt enni, fagyizni. 

Eljött a nyár ideje,vége lett a tanévnek. Egyik vasárnap kimentünk a tanyára a mamához és a tatához. A tanya 

közelében van egy kanális. Lementünk a kanálishoz pecázni. Legelőször beetettük a halakat, szétszereltük a 

peca fölszerelést, letelepedtünk a fűre. Késő délutánig pecáztunk, apukám az öcsém és én. Sok apró halat 

fogtunk, összecsomagoltunk. Fölmentünk a tanyához, jó sok üditőt ittunk. Még egy kicsit elbeszélgettünk, 

utána elindultunk haza. 

Szeretném, ha a következő nyaram is így múlna el. 

                                                                                      Balog Albert 4.c 

Đorđević Veronika 4.b 
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Velünk történt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyári élményem 

 
 

A nyári szünetben sok-sok élményben volt részem és ezekből szeretnék egyet elmesélni. 

Augusztus végén izgatottan vártam azt a  hétfőt, amikor a Kátai tanyára mentem táborozni. Annyira izgatott 

voltam, hogy alig bírtam elaludni, de anyukám azt mondta, hogy ideje lefeküdnöm, mert reggel nem lesz, aki 

felkel. 

Másnap nagy izgalommal vártam, hogy elinduljak. Elkezdtem készülődni, és mikor eljött a fél hét elindultunk. 

Nem nagyon tudtuk, hogy merre kell menni így hát három embertől is megkérdeztük az útirányt. Mikor 

odaértünk, nagyon szép látvány fogadott bennünket. A környék csodálatos volt. Minden napra készítettek 

valami elfoglaltságot. A nap tornával kezdődött, délután külömböző növényekről, állatokrol tanultunk. 

Esténként pedig frizuraversenyt szerveztek. Másnap maszkabált, harmadnap tőzsdejátékot, negyedik nap 

pólófestés, ötödik nap ki-mit-tud-ot rendeztek nekünk. Megtanultunk kürtöskalácsot sütni. Megmuttatták, 

hogyan szőttek régen az asszonyok. Az este fénypontja a szamaragolás volt..A legnagyobb élményem az utolsó 

este volt, mikor hatalmas tábortüzet gyujtottunk és mindenki a saját vacsoráját sütötte meg, ami egy kolbász és 

egy szelet szalonna volt. 

A tábor vége felé azért már a szüleim és a testvérem nagyon hiányoztak. Mikor értem jöttek, vidáman szaladtam 

feléjük. Boldogan muttatam be a tábort, azokat a helyeket, ahol sok szép időt eltöltöttem. Ezután elbúcsúztam a 

nevelőktől. Megköszöntem, hogy sok nagyon szép élményben volt részem. 

Remélem, hogy a szüleim jövőre is el fognak engedni. 

                                       Pásztor Tímea 4.c 

 

 

 

 

 

Topić Tamara 4.b 
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Velünk történt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tükör előtt... 
 

 

Eddig még nemigen érdekelt a külsőm. Tavaly még nem volt semmi bajom vele, egész normálisan néztem ki.  

Egyszer, iskolábe menet, belepillantottam az előszobánkban lévő tükörbe, és akkor tünt fel először, hogy 

milyen alaktalan képem van, azóta folyton percekig  bámulom magam, és fantáziázok, hogy miként 

palástolhatnám  a természet adta csúfságaimat. Először is az tűnt fel, hogy tele van a homlokom dudorral. 

Tovább fürkészve egy sebet is találtam rajta, amit még alsós koromban vésett oda egy leszerelt csap kiálló 

csücske oly módon, hogy zavarócskázás közben ész nélkül a mosdóba  rohantam, és elbotlottam a 

szemeteskosárban, majd bevertem a homlokom... Szerencsére a siskám eltakarja, így nem látszik a seb, és a 

csúf dudorok se annyira... A hajammal is sokszor meggyűlt a bajom. A legjobban azt útálom, ha alvás közben 

eldeformálódik. Az felháborító. Akárhogy fésülöm, mindig visszaugrik, akár egy rugó, makacsul ragaszkodik 

eltorzult alakjához. Ha pedig zselével lapítgatni próbálom, akkor lesz csak igazi „tüskevár” belőle. Ezt a széna 

kazalt sokszor nem is nevezném hajnak... Inkább cserjének! Még csak a tűz hiányzik belőle, és rögtön égő 

csipkebokorrá válik, mint amilyet Mózes látott a pusztában. 

Hát az alakom is elég gázos! Úgy nézek ki, mintha egy présgéppel össze akarnának nyomni konzervdoboz 

méretűre. Arról sem tehetek, hogy a fejem egyszerűen hozzánőtt a testemhez, szinte nincs is nyakam. Egyre 

erőlködök, nyújtogatom a nyakam, hátha csodával határos módon megnyúlik... De hiába... 

Szerencsére,a szüleim még nem szóltak rám amiért sokáig időzgetek a tükör előtt kivéve, ha a 

kötelezettségeim helyett bámulom  magam... 

                                                                                    Horvát Zoltán 8.b 

 

 

Ördög Valentina 4.b 
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Deutsche Seite 

 
 

Mein bester Freund – Meine beste Freundin 

 
Meine beste Freundin heißt Livia. Ihr Nickname ist Lia. Ihre Haare sind blond. Sie hat blaue Augen. Meine beste 

Freundin soll meine Probleme verstehen. Sie lügt nie. Lia ist hilfsbereit. Ihr Hobby ist Computer spielen. Meine 

beste Freundin soll Zeit für mich haben. Lia ist immer da. 

Tallós Klára 8.c 

 

 

Meine beste Freundin heißt Klara. Ihr Nickname ist Clara. Sie hat braune Haare und Augen. Sie liebt sich modisch 

anzuziehen. Sie ist immer ehrlich. Sie verratet nicht meine Geheimnisse. Clara versteht meine Probleme. Meine 

Freundin ist nett und hilfsbereit. Wir haben nicht so viele Gemeinsamkeiten. Sie gibt mir immer ein paar Tipps. 

Sági Livia 8.c 

 

 

Meine beste Freundin ist Judit. Ihr Nickname ist Dita. Sie ist 14 Jahre alt. Sie hat braune Haare und braune augen. 

Sie ist immer ehrlich. Dita versteht meine Probleme. Sie ist immer da. Sie lügt nie. Sie verratet nicht meine 

Geheimnisse. Sie hat immer Zeit für mich. 

Koszti Klementina 8.c 

 

 

Ich habe sehr viele Freundinnen. Eine von ihnen ist Anna. Anna wohnt in meinem Dorf. Drea. Sie geht in die 6. 

Klasse. Jeden Tag treffen wir uns im Bus. Wir sprechen über alles. Anna ist freundlich und macht viel Spaß. Sie hat 

hell braune Haare und blaue Augen. Anna liebt die Tiere und hat verschiedene Haustiere. Mir gefällt ihr Aquarium 

mit verschiedenen Fischen. Die Freizeit verbringen wir zusammen. 

R.ákos Tóth Nikoletta 8.c 

 

 

Mein bester Freund heißt Zsolt. Sein Nickname ist Csipcsa. Er ist 14 Jahre alt. Er geht in meine Klasse. Er hat 

braune Haare. Er hat eine Schwester. Sein Hobby ist Fußball spielen, lesen und lernen. Mein bester Freund soll 

witzig sein. Csipcsa ist hektisch und hilfsbereit. Er erzählt Geheimnisse nicht weiter. 

 

Ich lach mit dir, 

du lachst mit mir.  

Ich wein mit dir, 

du weinst mit mir. 

Wir sind Freunde 

für immer- 

und auch  

für noch später. 

Kurunci Arnold 8.c 
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English corner 

 
 

MY SCHOOL 
 
                My name is Peter Diana. I’m thirteen. I go to Petőfi Sándor primary school. I’m in Form 7C. 

                The school is in my street. It is big, but it is not very nice. We have seventeen classrooms, a gym, a theatre and the teachers’ 

room. The classrooms are clean, because the pupils must wear slippers, but the gym is very small and it is bad.  

                 The school starts at eight o’clock in the morning or at half past one in the afternoon. When the 1st-4th forms go to school in the 

morning, the 5th-8th forms go in the afternnon or vice versa. We usually have six classes a day, but sometimes we have five or seven. 

                 We have many problems at school. The toilets are dirty and that is awful. We sometimes have seventh class in the evening. We 

have too much homework. The gym is small and the classes are long, but on the other hand, the school is big, the classrooms are clean, the 

schoolyard is big, too, and we have two yards, and it’s good. 
                  My school is not fantastic, but I like it, because it is my old school. 

 Péter Diana, 7.c 

 

                 I go to the 7th form of Petőfi Sándor primary school. My school is on the corner of Republikanska and 

Nikole Тesle Street. It is a big building, it has three floors. 

                 The classes last for minutes and we have short and long breaks between them. This year we have 

fourteen subjects, some of them are difficult and some are not. I don’t like when we have seven classes, because we 

are very tired. I think that the toilets are dirty, the gym is small and the walls are not so clean. The pupils have too 

much homework and some of the teachers are old-fashioned. 

                 I would like to have a beautiful school with clean classrooms and toilets and with a bigger gym. I would 

like to have less homework and better teachers, because we have some terrible teachers. 

                            Rókus Ármin, 7.c   

 

 

My favorite animal 
 

My favorite animal is a tiger. Tiger is a very big cat.  

Tigers are from Asia. They have long claws, long back legs and front legs. Tigers eat deers. This animal 
likes very much swim in rivers. Tigers are orange, black and white. White tigers are rare animals. And tigers have 

a black nose, small ears, big teeth. Black and orange eyes. Tigers can see very mell at night. They hill people 

every year in Asia.  

I like tigers very much would like to see one tiger in Asia. 

Szilágyi Albert 6.b 

 

 
My favorites animal is a dog. 
His name is Maci. He is yelow and he has yelow eyes. He sleep in a little box. 

When I go to shopping, he comes whith me. He doesn`t like when I was him. 

When I come from the bus, he is waiting for me. Sometimes he barks. 

I like my dog very much. 

Horvát Adrianna 6.b 

 

 

 
My favorites animal is a dog. 

The dog is a mammal. He eats everything. My dog`s name is Aszka. He is a 
malammut. Her eyes are blue. Her fur is black and white. He likes people. He likes snaw, 

bat she doesn`t like the sun. He is three years old. He likes to play football. I have two 

dogs. The other dog is roki. He is a rotwailer. His fur is black and orange. He likes 
the sun , bat he does`n like snow. He is one year old, but he is big. I love my dogs. 

Ric Dávid 6.b 
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English corner 

 
 

MY DAILY ROUTINES 
 

              My name is Nagy Szanella. I’m thirteen and I live in Becse, a town in Serbia. My parents are farmers, they 

sell vegetables in the market place. I go to Petőfi Sándor elementary school, which has about four hundred pupils. 

              When I go to school in the morning, my mother wakes me up at half past six. I stay in bed for a few more 

minutes before I go to the bathroom and wash my face. I get dressed and have breakfast. I go to school at seven 

o’clock. I come home from school at ten past one. I have lunch and visit my friends. In the afternoons I do my 

homework. On Mondays and on Thursdays I go to mi\usic school. I like playing the piano. On Mondays I have 

sport activities at school. 

                When I go to school in the afternoon, my mother wakes me up at seven o’clock. On Mondays, after 

breakfast I go to music school at half past nine. After that I have sport activities at school. Then I go home and I do 

my homework. I have lunch at twelve o’clock. I go to school at a quarter past one. I come home from school at 

seven o’clock. After school I do my homework and I watch television. I have dinner and I go to bed at about ten 

o’clock. 

                 On Saturdays I help mu\y mother in the market place. In the afternoon me and my frien play games or we 

ride our bicycles. In the evening when I get home, I work for an hour or so. I sometimes watch television or read a 

newspaper. On Sunday mornings I go to church. After that I go for a walk with my friends. In the afternoon I often 

play the piano. My family usually goes to parties in the evening. 

 

                                                                Nagy Szanella 7.c 

All about me 
 
 

My name is Valentina Ördög. 

I`m a schoolgirl. 

My favourite subject is English. 

 

My name is Csongor. 

I`m schoolboys. 

I`m very good at Sport. 

 

My name is Zoltán Koszorús.  

I`m ten. 

I have many friends. 
 

My name is Huba. 

I have a brother. 

His name is Hunor. 

 

My name is Áron Sinkovics. 

I have a pet. 

It`s a dog. 

 

My name is Veronika. 

My mother is a housewife. 
My father is a worker. 

 

My name is Szelesztina. 

We live in Becse. 

My address is 180, Moša Pijade Street.  

 

 

 

My name is Tímea Pásztor. 

I have a sister. 

Her name is Antonella. 

 

My name is Lea. 

I have a sister. 

We live in Becse. 

 

My name is Martina Horvat. 

I have pet. It`s a dog. 

His name is Foxi. 
 

My name is Nikolett. 

My favourite subject is English. 

I`m very good at Sport. 

 

My name is Másity László. 

I have many friends. 

My best friends are Huba, Aron,…etc. 

 

My name is Gergely. 

My mother is a teacher. 
My father is a vet. 

 

My name is Edward. 

I have a dog. 

His name is Ticsi. 

 

 

 

My name is Noemi. 

I have a sister. 

Her name is Beatrix. 

 

My name is Anita. 

I`m a schoolgirl. 

I`m ten. 

 

My name is Albert. 

My favourite subject is English. 

I`m very good At English. 
 

My name is Csaba. 

My favourite subject is Maths. 

I`m very good at Maths. 
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English corner 

 
 

A LETTER TO A FRIEND 
Dear Marcia! 

 
School has started again. The summer holiday has gone so quickly. We have many subjects, but we haven’t got any new this 

year. My favourite subjects are Biology and english. Biology is especially interesting this year. I like learning it because we 

learn anatomy this year, and I like to know what are the parts of the body and how they work. I have a lot of work this year, 

too, but I think that the 7th class was harder than the 8th. 
When I have free time I like listening to music or reading books and magazines. I like listening to reggae music and I like 

Jamaica very much – Jamaica is the home of reggae. And I like spending my free time with my friends, of course! We always 

have fun together. My best friend’s name is Tina, but you have become my good friend, too. I get pocket money every week, 
but not always the same amount. I spend my pocket money on books, CDs, sweets and on clothes. 

What about you? What’s your favourite subject this year? What do you do in your free time? And the most important 

question: would you like to visit me next summer? 
Please write soon. 

Best wishes, Judit 

 Beretka Judit 8.c 

Dear Marcia! 

 

It was great to hear from you. 

This year I gave a new subject, informatics, but my favourite subject is P.E. In my free time I go out with my best 

friend, Ema. I do everything with Ema. Sometimes we go to „Largos” to drink a milkshake. At the weekends I get 

pocket money. This is very little pocket money and I spend it on food – I usually buy pizza and hamburgers.  

What are you doing? How is your family? 

I must stop now. I’m doing my English homework. 

Please write back soon. 

Love, Kristina 

 Palinkaš Kristina 8.a   

 

My family 
 

My name is Gálfi Tamás. I am eleven years old. I go to “Petőfi Sándor” primary school class 5c. My classteacher is 

Jager Stevan. My favorite subject is physical education. My mother1s name is Gálfi Magdolna. She is a housewife. 

She isthirty-six years old. My father`s name is Gálfi Ottó. He works at the `remont` factory. He is forty-one years 

old. My sister`s name is Gálfri Andrea. She goes to “Petőfi Sándor” primary school to class 3c. My brothers name 

are Rolland and Csaba. They work also at the `remont` factory Rolland is twenty-one years old. Csaba is eighteen 

years old. I live in Becse. My telephone number is … 

Gálfi Tamás 5.c 
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Viccek - Tréfák 

 
 

Keresztrejtvény  

Földrajzórán látja a tanár, hogy az egyik nebuló elmélyülten foglalkozik a pad alatt valamivel. Hirtelen 
rászól:  

- Mondd csak, Pista fiam, mi Magyarország fővárosa?  

- Hány betű? - néz fel a fiú.  

 

Vadnyugaton  

Két seriff áll egy fogadó előtt. Egy veszélyes gengsztert akarnak elfogni. Megszólal az egyik:  

- Menj előre! Ne félj, megbosszullak!  

 

Biológiaórán  

- Tanárnő kérem!  

- Tessék, Gyurika.  

- Az ember valóban a majomtól származik?  

- Igen, kisfiam.  

- De akkor melyik ember vette észre először, hogy már nem majom?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ford 

Einstein 

Douglas 

Been 

Clooney 

Banderas 
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Viccek - Tréfák 

 
 

Ötös találat  

Manci néninek ötöse volt a lottón. Kimegy hozzá az újságíró és faggatja:  

- Manci néni, miért éppen ezeket a számokat tette meg?  

- Hát, kedveském, álmot láttam.  

- Aztán mit álmodott?  

- Hét bárányka körtáncot járt. Így megtettem a 7-est. Egy báránykának meg ugye négy lába van, így 

megtettem a 4-est. No meg a 47-est és a 74-est. Végül pedig a 32-est.  

- Hát a 32-est miért?  

- Mert 4-szer 7 az 32.  

- De hát Manci néni, 4-szer 7 az nem 32, hanem 28!  

- Nekem ne mondja, kedveském, hiszen ötösöm van a lottón!  

Sivatagi  

Sivatag, forró, napos délután. Egy megviselt vándor kúszik a homokban. A távolban oázis, messziről 

látszik a kút kávája. Estére odaér.  

- Víz, víz... - hörög alig hallhatóan.  

- Hol? Hol? - ugrik ki három vándor a kútból.  

Miértek  

- Miért van az elefántnak ormánya?  

- Hogy ne kezdődjön olyan hirtelen az a hatalmas állat.  

- Miért van a harkálynak csőre?  

- Hogy ne verje be a fejét a fába.  

- Miért van a mókusnak hátul a farka?  

- Mert elöl a mókus van.  

- Miért van a medvének bundája?  

- Hát hogy nézne ki dzsekiben?  

Đorđević Veronika 4.b 
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Viccek - Tréfák 

 
 

Vicces gyerek  

A városi fiú megkérdezi falusi társától:  

- Milyen volt a nyár nálatok?  

- Őrült forróság volt - feleli a falusi. - A tyúkokkal fagylaltot ettünk, nehogy főtt tojást tojjanak...  

 

Kutyadolog  

A kutya besétált a postára, és közli, hogy táviratot szeretne küldeni a barátjának. Megkapja az űrlapot, 
kitölti, majd odaadja a postásnak. Ez áll rajta: ,,Vau vau vauuuu, vau van vauuu."  

- Ugyanezért az árért még hozzáírhat egy ,,vau vau"-t.  

A kutya így válaszol:  

- De nem gondolja, hogy úgy már kissé bután hangzana?  

 

Hová, hová?  

A kalauz benyit a fülkébe, és kéri a jegyet. Az utas keresi, keresi, de nem találja.  

- Nem baj, uram - mondja a kalauz -, majd később visszajövök.  

Mire az utas:  

- Csak maradjon, kalauz úr, meg kell találnom a jegyet, mert különben nem tudom, hova utazom...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travolta 

Stalone 

De Niro 

Samuel L. 

Jackson 

Willis 
Napoleon 
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Viccek - Tréfák 

 
 

Miért?  

- Miért zsíros a tej?  

- Hogy fejés közben ne csikorogjon a tehén...  

Megoldás  

A vasúti sorompónál hosszú autósor áll. Egy idő múlva kilép az állomás épületéből egy vasutas, és közli 
az utasokkal:  

- Várjanak türelmesen. Éppen most telefonáltak, hogy ez a vonat 60 percet késik...  

Bonyolult 

A Nyuszi találkozik az Öszvérrel:  
-Én vagyok a Nyuszi, hát te ki vagy?  
-Öszvér vagyok.  
-Az meg mi?  
-Apám lo volt, anyám szamár.  
Megy tovább a Nyuszi, találkozik a Farkaskutyával:  
-Én vagyok a Nyuszi, hát te ki vagy?  
-Én a Farkaskutya vagyok.  
-Az meg mi?  
-Apám farkas volt, anyám kutya.  
Megy megint tovább, zümmögést hall a feje fölött:  
-Én vagyok a Nyuszi, hát te ki vagy?  
-Én vagyok a Lodarázs.  
A Nyuszi eltöpreng, aztán mérgesen fölnéz:  
-Na szorakozz a nénikéddel!  
 

Állati viccek 

- Melyik a legsárgább madár? 

- A citromhéja. 

- Hogy hívják a nagyothalló macit? 

- MACI!!! 

 

- Bükkfán van és fütyül, mi az? 

- Eltévedt rézfánfütyülő. 

 

- Mi az: müz-müz? 

- Méhecske hátramenetben. 

 

 

Lefekvéshez készülődöm 
 

Kapom magam, 

A kádból kicsobbanva 

Megtörlöm az arcom 

Azon nyomba’. 

 

Kezembe veszem 

Csillogó csatomat, 

Ezután rendezem 

Keszekusza kontyomat. 

 

Felhúzom a majicám, 

Az ibolya díszítésűt. 

Azután a pizsamám, 

A lila színűt. 

 

Megmosom a fogamat. 

Mosolygok ekkorát. 

Illatosítom az arcomat. 

S máris jöhet az ágy! 

Kovács Izabella 5.c 
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Fejtörők 

 
 

Karikázz!       Mi tud repülni?  
 

Keresd meg a sorok elején levő formák árnyképét,   Nagy forgalom van a levegőben. Vajon mindegyik  

és karikéázd be!      tárgy tud repülni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melyik közmondás rejtőzik a képen? 
 

Ha tudod a megoldást, s hogy mit fejez ki a kapott közmondás, akkor írd meg a szerkesztőségnek! 
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Fejtörők 

 
 

Rajzoló! 
 

Ha ügyes vagy, akkor biztosan sikerül átmásolnod a lovon ülő kislányt a négyzetrácsba! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen állatokat rejtenek az alábbi nevek? 
 

Ha rátaláltál az állatok neveire, akkor a kezdőbetűikből, helyes sorrendbe rakva, egy újabb állatnevet tudsz 

összeolvasni. 
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Fejtörők 

 
 

„Mint az égen átcsóvázó 

  üstökösök...” 
 

Ha megfejted a kereszrejtvényt, akkor Weöres Sándor: A tanév-nyitáskor című versének egy üzenetét olvashatod! 

 

Meghatározások: 

 

1. Tésztaétel (sütemény) 

2. Férfinév 

3. Belső szervünk 

4. Doktor bácsi 

5. Férfinév (híres a rézágyúja)  

6. Ország a távolkeleten 

7. Inas (hadisegéd) 

8. Kacag 

9. Testrészünk 

10. Borús a hangulata 

11. Minden dolog ez 

12. Kellemetlen érzés 

13. Nemzet 

14. Tanulunk belőle 

15. Átvet 

16. Indulatszó (rácsodálkozást fejez ki) 

17. Névmásfajta 

18. Vakáción van 

19. Tanuláskor tesszük 

20. Matematika diákszóként 

21. Fiúnév 

22. Fiúnév 

23. Állatnév (tulajdonnév) 

24. Állatnév (köznév) 

25. Locsol 

26. Tanteremben van 

27. Vegyít 

28. Diadal 

29. Mosás munkamenete 

30. Nem egyenes 
 

 

 
 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      
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Fejtörők 

 
 

Színezd ki a közmondást ábrázoló képet! 
 

Vajon melyik népi bölcseletet jelenítettük meg? Ha rájöttél, s azt is tudod, mit akar az adott közmondás kifejezni, 

akkor írd meg szerkesztőségünknek! 
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A Figyelő az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola 

Radnóti Miklós Önképzőkörének diáklapja. 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 

Főszerkesztők: Beretka Judit és Sági Lívia tanulók. 

Szerkesztőség tagjai: Cseszák Zsombor, Becskei Szabolcs, Acsai Alexander. 

Felelős szerkesztő: Szűcs Budai Engelbert magyartanár. 

Technikai munkatárs: Varró Stefánia. 

Felelős Kiadó: Máté Ágota igazgató. 

Nyomda: Lux Color Printing. 

 

Фиђело је школски лист литерарне секције «Радноти Миклош» 

Основне школе «Петефи Шандор» у Бечеју. 

Припрема: уређивачки одбор. 

Главни уредници: Беретка Јудит и Шаги Ливија ученици. 

Чланови уређивачког одбора:Чесак Жомбор, Бечкеи Саболч, Ачаи Александер. 

Одговорни уредник: Сич Будаи Енгелберт проф.мађарског језика 

Технички сарадник: Варо Штефанија. 

Одговорни издавач: Мате Агота директор. 

Штампање: Штампарија Lux Color Printing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hétfő  

Понедељак 

Kedd      

Уторак 

Szerda      

Среда 

Csütörtök  

Четвртак 

Péntek   

Петак 

0.  
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2.  

 

    

3.  

 

    

4.  

 

    

5.  

 

    

6.  

 

    

7.  

 

    

Órarend – Распоред часова 
 

Só 

 

Mi a só? 

Talán hó? 

Az is fehér, 

De nem jó. 

 

Mi a só? 

Talán szó? 

Nem kell a „z” 

Akkor jó. 

 

Mi a só? 

A só az jó, 

Kenyérre való. 

Bocor Natália 4.b 
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