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Szerkesztő szava – Kedves tanulók! 

 

Diákújságotok, a Figyelő legújabb számát tartjátok kezetekben. A fedőlapot szemlélve láthattátok, hogy ebben a 

számban a sport fog főszereplő lenni. Iskolánk ebben az évben a sportos nevelést, az egészséges életvitelt tette nevelési 

céljai közül az első helyre. Ezt tette a Figyelő is.  

Kis szerkesztő riportereink visszatekintéséből újra felidézhetitek a nyár legjelentősebb sporteseményeit, a futball EB-e 

és a riói Olimpiai Játékokat. Diáktársaitok tollából tarka egyvelegét kapjátok a nyári vakáció feledhetetlen élményeinek, 

csakúgy a hétvégék varázslatos világának. Mivel már két hónapja becsöngettek, ezért az izgalmas órákról is beszámolót 

olvashattok. Valamint értesülhettek az iskolában történtekről a Sulihírek rovatában. Kis pajtásaitok is megfogalmazták a 

velük történteket. De olvashattok vicceket, fejtörőket, német, angol és szerb cikkeket is.  

Kívánjuk, találjátok meg a nektek legérdekesebb írásokat, s kívánunk tartalmas időtöltést a Figyelő társaságában.  

A szerkesztőség! 

 

Sport-bonton 

 

A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés az életért való 

nemes küzdelem szimbóluma. (...) A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári 

erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a 

gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenekelőtt a "fair play", a nemes küzdelem 

szabályaira. /Szent-Györgyi Albert 

 

A Fair Play jelentése a tiszta eszközökkel játszott mérkőzés és az ellenféllel szemben tanúsított sportszerű magatartás 

eszméje. Ez a sport egyik legnemesebb tényezője, hiszen maga a sport hozta létre a Fair Play-t. Ez az eszme azért is 

fontos, mert csak a sportszerű mérkőzés jelent igazi szórakozást. A Fair Play fogalma a következő alapelvekben 

fejezhető ki. Ezek épp úgy érvényesek a játékosokra, mint a mérkőzéssel kapcsolatos bármely személyre.  

1. Tiszteletben kell tartani a játékszabályokat, valamint a különböző bajnokságok, tornák szabályzatát. 

2. Minden erőfeszítést meg kell tenni az ellenféllel, a játékvezetőkkel és a mérkőzésen résztvevő minden más személlyel 

(nézőkkel, csapatvezetőkkel, a médiák képviselőivel) szembeni sportszerű magatartás érdekében. 

3. A mérkőzés minden szereplőjét ösztönözni kell, hogy e viselkedési szabályok szerinti magatartást tanúsítsa a 

mérkőzések előtt, alatt és utána, bármi legyen is a mérkőzés eredménye és a játékvezető döntése. 

 

 

 

 

 

A becsületes játék aranyszabályai  

1.Saját örömödre sportolj! Élvezd a játékot! Ne csak szüleid, edzőid, tanáraid kedvéért sportolj!  

2.Uralkodj magadon! Sértődötten, veszekedve, duzzogva nem lehet játszani, mert mindenkinek 

elrontod a kedvét.  

3.Tanulj meg együtt játszani csapattársaiddal és ellenfeleiddel egyaránt, mert nélkülük nincs játék.  

4.Mindig tiszteld és tartsd be a játékszabályokat! Fogadd el a bíró döntését!  

5.Csak a tiszta eszközökkel elért eredmény okozhat büszkeséget és örömöt!  

6.Egyforma szorgalommal, igyekezettel dolgozz a saját és csapatod érdekében. Így mindannyian 

eredményesebben szerepelhettek.  

7.Nemcsak a győzelem a játék célja. Szeresd a játékot, fejleszd képességeidet, keress barátokat és 

próbáld meg a legjobbat kihozni önmagadból!  

8.Ismerj el minden jó teljesítményt, akár a saját, akár az ellenfél csapata volt a sikeres.  

9.Veszíteni is tudni kell; emelt fővel, méltósággal! Nyújts kezet és gratulálj a győztesnek!  

10. Mindig emlékezz arra, hogy az edzők és szakemberek azért vannak ott, hogy segítsenek neked. 

Tanulj meg együttműködni velük!  

11. Sportfelszerelésed komoly érték. Sokan megdolgoztak érte! Vigyázz rá!  

12. A sportoló teljesítményével bizonyít. Akaraterőd mutatkozzon meg tanulmányaidban is.  
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A lányok éa a fiúk 

A lányok furcsák és sunyik. Mikor kérdezek, csak azt mondják, ami eszükbe jut. A pónik, babák érdeklik őket. Miért 

nem fociznak, kosárlabdáznak? Mikor a babán kívül rengeteg jó játék van.Herbatényi Botond 2.b 

A lányok szépek. Mindig csinosak. Nagyon okosak. 

A fiúk sokat dolgoznak.Varga Árpád 2.b 

Az én barátnőm egy kedves, tündéri lány. Amikor meglátogatja a nagymamáját, eljön hozzám is. Emesének hívják és 

Topolyán él. 

Szeretünk futballozni. Ha baj van, akkor ott vagyunk, hogy segítsünk.Aranyos Andor 2.b 

A lányok kedvesek, okosak és szépek. Szeretek velük játszani. Meg kell őket védeni, ha bántja őket valaki. 

Okosak és bátrak. Megvédik a lányokat. A fiúk szeretnek focizni. Berkes Máté 2.b 

A lányok okosak és ügyesek. Ha az iskolába jönnek, mindig szépen felöltöznek. Hosszú hajuk van. 

A fiúk szeretnek számítógépezni. Néha lusták és nyafognak, ahogy a lányok. Vannak olyan srácok, akik nem 

szeretnek tanulni.Csúri Kira 2.b 

A lányok akaratosak és kényesek. Szépek és kócosak. Barátságosak és jól öltözöttek. 

A fiúk kedvesek és segítőkészek. Erősek és bátrak. Szépen öltöznek és illatosak.Szerda Leontina 2.b 

Nem értem, hogy a fiúk mért mondják mindig, hogy velünk csak baj van. Talán mert nem tudunk focizni és a 

szünetekben lökdelőzni?! Szerintük kényesek vagyunk és folyton csak árulkodunk. De ez nem igaz! Mi kedvesek 

vagyunk. 

Osztályomban hét fiú van. Mindegyik nagyon külömböző. Egyesek focizni, mások zavarócskázni szeretnek. Mind 

szeret viccelődni és a lányokat piszkálni. Kovács Lilla 2.b 

A lányok szépek. Van szoknyájuk. Kedvesek. Néhányuknak hosszú a haja, a többinek rövid. 

Osztályomban hét fiú van. Nagyon szeretnek focizni. Én is szeretek velük játszani.Mészáros Emese 2.b 

A lányok hosszú és rövid hajúak. Olykor nyafogósak, hisztisek, de szépek. Szeretik a színes ruhákat. Szoknyát 

hordanak, hajgumit, csatot, pántot raknak a hajukba. 

A fiúk verekedősek. Van köztük nyugodtabb is. Nagyon jó barátok.Sétáló Anett 2.b 

Foci Európa Bajnokság 2016 

 
Minden negyedik évben rendeznek Európa bajnokságot.   

Az első Európa bajnokságot 1960-ban rendezték Franciaországban. Az 

idei európa bajnokságot úgyszint Franciaországban rendezték meg. Az 

idei évben 53 ország harcolt a trófeáért amit Portugália nyert el.  

2010 március 8-án dőlt el hogy Franciaország fogja tartani a 2016-os 

Europabajnokságot. 53 mékőzésen összesen 108 gólt 205 sárgalapot és 3 

piroslapot szereztek a játékosok. A gólkirály Antonie Girezman lett 6 

góllal a francia csapatból, úgyszint ő szerezte az aranycipő dijat is, az 

aranykesztyüt Rui Patricio szerezet és a legjobb fiatal játékos dijat Renato Sancez szerezte Portugáliából. 10 helyszinen 

játszottak a csapatok: a Stade de France arénában , aStade Vélodrome arénában, a Stade des Lumièresarénában ,a Parc 

des Princesarénában , a Grand Stade Lille Métropole arénában, a Stade Félix-Bollaert arénában, a Stade Matmut 

Atlantique arénában, a Stade Geoffroy-Guichardarénában, a Stadium de Toulousearénában és a Allianz Riviera 

arénában.                Lukács Szabolcs 6.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Stade_de_France
https://hu.wikipedia.org/wiki/Stade_V%C3%A9lodrome
https://hu.wikipedia.org/wiki/Parc_Olympique_Lyonnais
https://hu.wikipedia.org/wiki/Parc_des_Princes
https://hu.wikipedia.org/wiki/Parc_des_Princes
https://hu.wikipedia.org/wiki/Stade_Pierre-Mauroy
https://hu.wikipedia.org/wiki/Stade_Bollaert-Delelis
https://hu.wikipedia.org/wiki/Stade_Bordeaux-Atlantique
https://hu.wikipedia.org/wiki/Stade_Bordeaux-Atlantique
https://hu.wikipedia.org/wiki/Stade_Geoffroy-Guichard
https://hu.wikipedia.org/wiki/Stadium_de_Toulouse
https://hu.wikipedia.org/wiki/Allianz_Riviera
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RIO 2016-NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 

Spotágak: asztalitenisz, atlétika, birkózás, 

szabadfogás, kötöttfogás, cselgáncs, evez-és, golf, 

gyeplabda, íjászat, kajak-kenu, sprint,  szlalom, 

kerékpár, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, 

lovaglás, lovastusa, műugrás, ökölvívás, öttusa, 

rögbi, röplabda + strandröplabda, sportlövészet, 

súlyemelés, szinkronúszás, tékvandó, tenisz, 

tollaslabda, torna,  ritmikus gimnasztika + 

trambulin, triatlon, úszás, vitorlázás, vívás, 

vízilabda. 

INDULÓK: 

Résztvevők. 2014-ben már több mint 60 ország sportolói szereztek kvalifikációs helyet Rióra. Június és 

december között összesen 18 kvalifikációs versenyt rendeztek meg kilenc olimpiai, valamint tíz paralimpiai 

sportágban, melyeket követően 64 nemzet biztosan ott lehet a brazíliai játékokon 2016-ban. A szervezők 

mintegy 10 500 olimpikont, illetve 4350 paralimpikont várnak az ötkarikás játékokra.   

HELYSZÍNEK: 

A központi Deodoro olimpiai park 10 olimpiai és 4 paralimpiai sportágnak ad otthont. Az olimpiai faluban – 

amely 75 hektáron terül el – 9460 szoba, 17 700 ágy fogja várni a nemzeti csapatokat. A riói játékokat 34 

versenyhelyszínen bonyolítják le, ebből 18 már létező helyszín (nyolcat újítanak fel), kilenc újat építenek, hét 

pedig ideiglenes. A Deodoro mellett még három különálló olimpiai egység lesz a városon belül: a Barra nevű 

városrészben, a Copacabanán és a Maracana stadion körül. A legnagyobb helyszín természetesen a 

JornalistaMárioFilho Stadion, azaz a Maracana, amely 90 ezer nézőt tud befogadni, és a nyitó-, valamint 

záróünnepség mellett a labdarúgó-fináléknak lesz otthona. További labdarúgó-eseményeknek ad otthont Rión 

kívül négy helyszín, Brazíliaváros, BeloHorizonte, Salvador és Sao Paulo. A nyári olimpiák történetében 

először az atlétikai eseményeket nem a megnyitó- és záróünnepségek helyszínén tartják. 

HÁTTÉR: 

Pályázat. A NOB 121. kongresszusán döntött arról, hogy a 2014-es brazíliai labdarúgó-világbajnokság után 

Rio de Janeiro rendezheti meg a 2016-os nyári olimpiát. A brazil metropolis a végső szavazáson Chicagót, 

Tokiót, legvégül pedig Madridot előzte meg, a spanyol fővárost 66:32-es szavazati aránnyal utasította maga 

mögé. A helyi támogatottság a szavazás idején 89 százalékos volt a szavazók körében, ráadásul 

JoaoHavelange és Pelé is a pályázat mellé állt.Ez lesz a negyedik eset, hogy egy országban rendeznek fél 

olimpiai cikluson belül olimpiát, illetve labdarúgó-vb-t. 1968-ban Mexikóvárosban volt az olimpia, 1970-ben 

a vb, 1972-ben Münchené az olimpia, 1974-ben az NSZK-é a világbajnokság, míg 1994-ben az Egyesült 

Államok rendezhette a legnagyobb labdarúgó-seregszemlét, Atlanta pedig 1996-ban az ötkarikás játékoknak 

adott otthont. 

Jelszó: „Liveyourpassion!” („Éld át a szenvedélyt!”) 

Logó. Az olimpiai logót – amely nem azonos a pályázati folyamat során használttal – egy brazil cég, a Tatil 

Design tervezte, 139 ügynökség pályázata közül került ki győztesen és 2010. december 31-én hozták 

nyilvánosságra. A jelkép három, a brazil nemzeti színeknek megfelelő alakot ábrázol, amely ölelésbe fonódva 

a Cukorsüveg-hegyet szimbolizálja (lásd jobbra!). 

 

Kabalafigurák . Azaz Vinicius és Tom , akiket a BirdoProducoes animációs cég tervezett. A figurák 

neveiről közönségszavazás döntött, és 2014. december 14-én hozták nyilvánosságra. A szervezők 

tájékoztatása szerint a figurák a világ ötödik legnagyobb országának flóráját és faunáját hivatottak 

szemléltetni, kialakításukban pedig a pop-art és az animációs filmek is közrejátszottak. Az olimpia jelképe 

egy macskára emlékeztet és a zenész Vinicius de Moraesről kapta a nevét, míg a paralimpia figurája egy 

falevélfrizurás állatka. és szintén zenész a „névadója”, Antonio „Tom” Jobim. 

Az olimpiai pontok számát az alábbiak szerint lehet kiszámolni: 1. hely – 7 pont, 2. hely – 5 pont, 3. hely – 4 

pont, 4. hely – 3 pont, 5. hely – 2 pont, 6. hely – 1 pont. 

Magyarország  8  3  4  4 5  1  110  15 

Szerbia   2  4  2  0  0 1  43  8 
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Magyarország olimpiai bajnokainak listája : 

A máig megrendezett 28 újkori nyári olimpia közül (3 elmaradt a világháborúk miatt) a magyar sportolók 26-

on vettek részt, és összesen 176 olimpiai aranyérmet szereztek. 

 Ebbol 129 aranyérem egyéni, 47 pedig csapatsportágban/versenyszámban elért eredmény. Összesen 298 

magyar sportoló viseli az olimpiai bajnok címet. Közülük: 

217 egyszeres, 

52 kétszeres, 

20 háromszoros (Balczó András, Benedek Tibor, Biros Péter, Berczelly Tibor, Fenyvesi Csaba, Gyarmati 

Dezso, Hosszú Katinka, Dusev-Janics Natasa, Kabos Endre, Kammerer Zoltán, Kárpáti György, Kásás 

Tamás, Kiss Gergely, Kovács Katalin, Molnár Tamás, Papp László, Rajcsányi László, Storcz Botond, Szabó 

Gabriella, Szécsi Zoltán), 

3 négyszeres (Darnyi Tamás, Fuchs Jeno, Kulcsár Gyozo), 

3 ötszörös (Egerszegi Krisztina, Keleti Ágnes, Kozák Danuta), 

2 hatszoros (Kárpáti Rudolf, Kovács Pál) és 

1 hétszeres (Gerevich Aladár)                                                                  összeallította: Hadnagy Zsombor 6.c 

 

 A legeredményesebb magyar sportoló Gerevich Aladár vívó, hét aranyéremmel (ebbol egy egyéni és hat 

csapatérem). A legtöbb egyéni aranyérmet – ötöt – eddig Egerszegi Krisztina nyerte. 

 

A 298 olimpiai bajnok közül: 

73 vízilabda (9 aranyérem), 

57 vívás (37), 

45 labdarúgás (3), 

32 kajak-kenu (25), 

20 úszás (28), 

18 birkózás (19), 

13 torna (15), 

12 öttusa (9), 

10 atlétika (10), 

8 ökölvívás (10), 

6 sportlövészet (7), 

2 súlyemelés (2), 

1 cselgáncs (1), 

1 művészeti versenyek (1) 

sportágban lett olimpiai bajnok. 
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Paralimpiai játékok 

A paralimpiai játékok testi és értelmi fogyatékosok, sérültek 

számára rendezett nemzetközi sportversenyek az olimpiai 

játékok mintájára. 

A kerekesszékesek elso versenyeit 1948-ban, az olimpiával 

párhuzamosan rendezték. 1960-tól vált rendszeressé a 

Fogyatékosok Világjátéka. 

1992-tol szervezetileg összekapcsolták az olimpiával, és 

annak a helyszínén, három héttel annak vége után rendezik 

meg. 

Az elso téli paralimpiai játékokat 1976-ban rendezték 

Svédországban. 

A paralimpikonok küzdenek azért, hogy úgy kezeljék oket, 

mint az ép olimpikonokat. Ennek ellenére még mindig 

hátrányos helyzetben vannak azokhoz képest. 

A 2008-as paralimpia magyar érmesei csak tizedannyi díjazásban részesültek, mint az ép olimpikonok, mondván, hogy 

ok nem olimpikonok. 

A sportolók támogatása töredéke az épekének, ezért sokuk amatorként versenyez. 

 

A játékok története: 

George Eyser mulábas tornász volt az elso fogyatékos olimpikon 1904-ben. Takács Károly 1948-ban és 1952-ben 

sportlövészetben nyert aranyat. Mivel jobb karját elvesztette, bal kézzel lott. 

Liz Hartel dán lovasatléta ezüstérmet nyert 1952-ben. 

 A kerekesszékesek számára rendezett sporteseményt 1948-ban rendezték meg eloször Aylesburyban (Egyesült 

Királyság) 1948 International Wheelchair Games néven, az elso londoni olimpiával párhuzamosan. 

Az eseményen 14 hadirokkant férfi és no vett részt, akik mind gerincsérültek voltak, és íjászatban mérték össze 

erejüket.1952-ben ugyanott rendezték meg a nemzetközivé váló sporteseményt, 

amin holland veteránok is részt vettek. A Stoke Mandeville Games az esemény egy másik neve.1960-ban rendezték meg 

elso alkalommal a Bénultak Világjátékát Rómában, de nem az olimpiával párhuzamosan, hanem néhány héttel azután. 

Azóta a paralimpiát az olimpia évében, néhány héttel az olimpiát követoen rendezik meg annak helyszínén.23 ország 

400 kerekesszékes sportolója vett részt, és nem csak hadirokkantak. 1976-tól az esemény kiegészült a téli paralimpiával, 

amit elso alkalommal Svédországban rendeztek meg.Ez volt az elso paralimpia, amin engedélyezték nem kerekesszékes 

sportolók indulását.40 ország 1600 sportolója vett részt. 

 

Egyenlőség: 

Kapcsolat az olimpiával:A sporttevékenység általános emberi jog. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy sportoljon, 

bármilyen megkülönböztetésre való tekintet nélkül, és azt olimpia szellemében, ami magában foglalja a kölcsönös 

barátságot, 

a szolidaritást és a fair playt. … Bármiféle megkülönböztetés összeférhetetlen az olimpiai mozgalomhoz való 

tartozással, legyen az az ország megkülönböztetése, vagy faji, vallási, politikai, nemi alapú, vagy bármely más 

természetu. 

Sebastian Coe, a londoni szervezobizottság elnöke a 2012-es olimpiai és paralimpiai játékokról mondta: 

Meg akarjuk változtatni a közvéleményt a fogyatékossággal kapcsolatban, ünnepelni a paralimpiai sport kiválóságát és 

köztudottá tenni, hogy a két játék egy egészet alkot. 

 

Paralimpikonok az olimpián: 

A paralimpikonok régóta keresték annak a lehetoségét, hogy az olimpián is induljanak. Ez eloször az új-zélandi Neroli 

Fairhall íjásznak sikerült, aki eljutott az 1984-es Los Angeles-i olimpiára.[44] 

2008-ban Oscar Pistorius dél-afrikai sprinter megpróbált eljutni a 2008-as nyári olimpiára. Mindkét lába térd alatt 

amputált, és karbonszálas mulábbal fut. Paralimpiai rekordtartó 100, 200, és 400 méteren. 

400 méteren 0,70 másodperccel maradt le a kvalifikációról. A paralimpiára már eljutott, és aranyérmet nyert 100, 200, 

és 400 méteren. 

 2011-ben Pistorius bejutott a 2012-es nyári olimpiára, ahol két számban indult. 400 méteren az elodöntoig jutott, és 

csapata nyolcadik lett a 4 × 400 méteres váltón.A paralimpián is indulhatnak ép sportolók a látássérült futók 

kísérojeként. 

 A látó és a vak futót egy csapatnak tekintik, és ha helyezést érnek el, mindketten megkapják az érmet. 
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Küzdelem az egyenlőségért: 

Többen is kritizálták az ép olimpikonok elonyben részesítését a paralimpikonokkal szemben. A paralimpia 

nem kevésbé rangos esemény, mint az olimpia, és a fogyatékos sportolóknak nagyobb erofeszítésbe kerül, 

 hogy kiemelkedjenek a sokaságból. Mégis, a 2008-as magyar paralimpikonok tizedannyi díjazásbsan 

részesültek, mint az ép olimpikonok. 

A paralimpia sem nélkülözi a szponzorokat. Az olimpiától eltéroen támogatóinak logói megjelenhetnek a 

stadionokban és a sportfelszereléseken. 

 

A játékokon kívül: 

Xavier Gonzalez, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság ügyvezetoje a 2008-as nyári paralimpiai játékok után 

azt mondta, hogy: 

Kínában a (paralimpiai) játékok megváltoztatták a kínaiak hozzáállását fogyatékos embertársaikhoz. 

Felgyorsult az akadálymentesítés, és a törvényeket is módosították, hogy jobban bevonják a fogyatékosokat a 

közösség életében. 

 

Sportágak: 

A paralimpián a sportolók 22 sportágban versenyeznek. 

Íjászat 

Könnyuatlétika 

Bocsa 

Kerékpározás 

Lovaglás 

10 fos futball 

14 fos futball 

Csörgolabda 

Súlyemelés 

Kenu (2016-tól) 

Evezés 

Vitorlázás 

Lövészet 

Úszás 

Asztalitenisz 

Triatlon (2016-tól) 

Üloröplabda 

Kerekesszékes kosárlabda 

Kerekesszékes vívás 

Kerekes székes rögbi 

Kerekesszékes tenisz 

 

A téli paralimpián öt  

sportágban lehet versenyezni: 

Alpesi sízés 

Északi sízés 

Jéghoki 

Kerekesszékes curling 

Biatlon 

 

A fogyatékosok más világjátékai: 

Speciális olimpia az értelmi fogyatékosok számára 

Siketlimpia a siket sportolók világversenye 

Down-sportfesztivál a Down-szindrómások számára 

A fogyatékosok 2006-os futballvilágbajnoksága 
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Terveink a nyári vakációra 
 

Idén is már nagyon várom a nyarat. 

Nagyon szeretném, ha az idei nyaram se lenne unalmas. A szünet első napján szeretnék menni Újvidékre, mert még be 

kell vásárolni a tengerre. A tenger előtt az osztályban lévő lányokkal megyünk fagyizni, fürdeni a medencére és így 

tovább. Esténként a lányokkal szoktunk menni görkorizni. Idén tervezzük egy pár barátnőmmel, hogy csinálunk egy 

fürdős bulit. Azt nem tudom még, hogy idén szeretnék, e menni táborba. Minden nyáron szoktak jönni az 

unokatestvéreim Szabadkáról. Egész nyáron itt alszanak nálunk. Ilyenkor este későig ébren vagyunk és nézzük a TV-t. 

Ha jó az idő, akkor kint alszunk sátorban. Amikor ők itt vannak,szülinapom is, a buli napját még pontosan nem 

határoztuk. 

Alig várom, hogy idén is menjünk a tengerre.                                                                                               Tallós Hédi 5.c 

 

Közeleg a nyár a meleg és a napsütéses ideje,na meg persze a szünidője is. Minden gyermek arra vár, hogy eljöjjön az 

iskola utolsó napja. Ebben a pár hétben lassacskán vége a tanulásnak és közelegnek a játékok ideje. Sokat kellett 

tanulni, hogy most a naplóban az ötös legyen az utolsó jegy. 

A nagy tervem, hogy melátogatom a testvéremet Németországban, de a tervem még megvalósíthatom, hiszen még nincs 

későn.A nyáron szívesen mennék a medencére a barátaimmal.Gondoltam arra is, hogy megyünk a Tiszára, a játszótérre 

vagy akár görkorcsolyázni az osztállyal. Kerékpározni is szívesen elmennék, jó szórakozás és jó érzés is a nyári 

melegben ha a szellő átjárja az arcod és meglebbenti a hajad. Ilyenkor majd egy kicsit a hűvösbe kényszerülök, akkor 

majd egy kicsit bejövök a szobámba és tévézek egy csöppet. Aztán folytatódhat a móka. Persze a tanulás és az olvasás is 

eszünkbe kel jusson, tudás nélkül mint sem ér belekezdeni.Néha a számítógépes játékokra is és úgyszintén a telefonra is 

számítók. Szuper móka olykor-olykor egy-két órát tölteni a kikapcsolódással. A zene se maradhat ki a bakancslistámról. 

A kedvenc és a néha unalmas számokat is meghalgatom. 

A szünet végén vége a szórakozásnak és elkezdődik a tanítás. Szomorúan, de mégis boldogan vágok bele a hatodikba. 

Dániella Daniella 5.b. 

Egy hét múlva megkezdődika nyári szünet, amit már nagyon várok. Nagyon sok tervem van. 

A hosszú és kimerítő iskolaév utná szeretném kipihenni magamat. Sokáig fogok aludni megnézem a kedvenc TV 

műsoromat. Szeretnék minnél többet horgaszni. A barátaimmal már kinéztünk néhány ígéretes horgászhelyet a közeli 

kanálison. Azt is megbeszéltük,hogy a zsákmányból közösen hallét főzünk. Szeretnék ezen kívül nég sokat focizni. 

Nyáron több helyen van erre alkalom.Legjobban szeretek a Partizánban levő műfüves pályán focizni, itt mindig jár a 

hangulat mert mindig sokan vagyunk. A testvéremmel megbeszéltük, hogy majd úszni is eljárunk a Tiszára. Terveim 

között van még népzenei tábor is, ahol hegedülést és a tánctudományomat gyarapítanám. 

Ezek a terveim. Hogy mennyire sikerült őket megvalósítanom, majd szeptemberben beszámolok. 

Károlyi Egon 5.c.  

Lassan közeledik a tanév vége és gondoltam mit fogok csinálni a nyári szünidőben. 

Azt tervezem, hogy az első hetekben nagyokat alszom és csak pihenek. Mivel nem sokára kezdődik az aratás 

megigértem apikámnak,hogy besegítek neki.A barátaimmal Júliusban a Kátai-tanyára megyünk a kézműves táborba. 

Már alig várom. Ott sok régi ismerőssel találkozom és persze új barátokat szerzek. Augustusban a szüleimmel 

szeretnénk egy kicsit valahova elutazni pihenni. A szünidő vége felé beterveztem a háziolvasmány olvasását is. 

Egyenlőre ennyit a terveimről, remélem, hogy megvalósulnak és már alig várom a nyári vakációt. 

Fehér Dávid 5.c 

Unalmas lesz a nyát a barátaim nélkül. 

Amikor kicsöngetnek az utolsó óráról, mindenki a nyári terveiről beszél majd a barátjának. Én pedig örülök, ha 

találkozok a barátaimmal, mert valaki tengerre,valai pedig a 

nagyszüleihez utazik.Ha belegondolok nem is lesz olyan 

rosz.Egy kis pihenés,fürdés... Ja és a táboról meg is 

feledkeztem. Csongrádra megyek egy pár jó haverommal. A 

program már megvan: bemutatkozás, úszás, túrázás és sok 

érdekes játék. Amikor hazaérkezek a szünet negyede se múlik 

el,de én továbbra is attól félek, hogy csak unatkozni fogok 

otthon. Ha már a többiek hazaérnek lesz alkalmam találkozni 

velük. Esténként rollerezni,vagy kerékpározni megyünk. Ezen 

kívül szeretnék tartani egy bulit, emit már tervezgetek is. 

Kertipartira gondoltam,mert elég nagy a kertünk és sokan 

elférünk. Játékokat is találtam már ki, hogy legyen egy kis 

izgalom. 

Már várom a bulit,amit a szünetre tervezek! Lázár Lea 5.c 
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Június tizenegyedikén nagy ujjongással lépjük át a Petőfi iskolakapuját. Végre! Egész  három hónapig szabadság. 

Várom a szünidőt, hogy egy kicsikét kipihenhessem magamat, mert ez a gyerekek számára nagy öröm. Anyukám és én 

Németországba utazunk a rokonokhoz. Ez lesz az igazi szórakozás,pihenés,és sok játék, kerékpározás a sok séta. 

Amikor hazajövünk Timi barátnőmmel is szeretnék sok időt tölteni. A forró napokon sem fogunk majd unatkozni. Jókat 

úszkálunk a langyos vízben,és jónagyokat fogunk ugrálni a medencébe. Esténként görizni is fogunk, és fagyival 

frissitjük magunkat. A nagyit is megfogom látogatni. Örömmel fog vendégül látni. Biztosan kedvemre fog főzni és 

kényesztet majd a szeretetével. 

A szép napok azonban gyorsan el múlnak, és az iskola kapuja tárva fog visszavárni minden kedves diákot. 

Fábián Nikoletta 5.c 

Már nagyon várom a nyarat és a szünidőt. Végre lesz időm magamra is. 

Azért lesznek kötelezetségeim hiszen az úszó edzésen a nyár folyamán is részt kell venni naponta kétszer. Nagy terveim 

közé tartozik,hogy meg tanulok görizni. Már izgatottan várom a jövő szerdát mert akkor kapom meg a rolleromat és 

kezdhetek neki a gyakorlásnak,remélem minnél kevesebb sérüléssel. Július végén négynapos táborozásra fogok menni. 

Távol leszek a szüleimtőlés mindenféle elektromos kütyüktől is. Már nagyon várom,hiszen rengeteg új barátot fogok ott 

megismerni habár még el sem tudom képzelni az életet a telefonom nélkül. 

Szeretem a nyarat, mert minden egyes nap valami újat kecsegtet, és én maximálisan ki is használom. 

Pintér Krisztián 5.b. 

 

Egyik este az asztalomnál ülve azon töprengtem, hogyan is fog nekem telni a nyaram, mivel már megint itt az évvége. 

Ahogy beköszönt a vakáció a mamámmal meglátogatjuk a nenámékat, akik Ausztriában élnek. Nagy valószínűséggel 

autóbusszal fogunk utazni. Körül-belül két hétig maradunk náluk, mivel Július 11-én kezdetét veszi a Kátai tábor. Nem 

szeretném azt az eseményt se kihagyni, mivel több barátom is ott lesz. Ha pedig szerencsém van akkor bejutunk a 

"Felszállott a páva"nevezetű tehetségkutatóra és még egy táborban lesz részem. A nyár legnagyobb élménye az lesz, 

amikor a szüleimmel eggyütt elmegyünk a tengerre. Azért is olyan csodálatos dolog ez nekem, mivel ilyenkor nem azon 

jár az eszem, hogyan tanuljak, és egy kis időre ki birok kapcsolódni. 

Ezek lennének az én nyári terveim, és remélem, így is fognak alakulni.                           Herbatányi Zalán 5.b. 

 

Hétvégén történt 
 

Egyik hétvégén sokáig akartam aludni. Arra számítottam, hogy ezen a hétvégén nem fogok sehová sem menni. 

Még az ágyban voltam, amikor csörgött a telefon. Felvettem. Egyik unokatestvérem hívott. Megkért, hogy menjek el a 

tanyájukra dolgozni. Megkérdeztem anyát, hogy mehetek-e. Ő elengedett. 

Amikor odaértem, a tatája mondta, hogy parézzuk ki az udvart. Mi örömmel csináltuk, mert együtt voltunk, s jól éreztük 

magunkat. Amikor elkészültünk a gaztalanítással, jutalmul üdítőt kaptunk.  

Fél óra pihenő után új munka várt ránk. Cirokért kellett mennünk a munkásokkal. Mivel nem tudtam, mi az a cirok, 

Józsi elmagyarázta, hogy olyan növény, mint a nád, csak zöld és a teheneket etetik vele. Kimentünk a cirokföldre. 

Erősen tűzött a Nap. Vizet nem vittünk. Egy órát kellett kibirnunk a tűző Napon szomjasan. Nehéz volt így dolgozni. Jól 

megszomjaztunk és leizzadtunk.  

Amikor visszaértümk a tanyára, Józsi tatája megdícsért bennünket. Most ittunk s azonnal mentünk szalmát donálni. Egy 

kis kocsiról dobáltuk fel a padlásra. Majd a padláson sorba kellett raknunk. Ezután egy másik nagyobb kocsiról 

dobáltuk be a szalmát a pajtába. Ez a munka azért volt nehéz, mert a szalmabálákat összefogó madzagtól vízhólyagos 

sőt, vérhólyagos lett a tenyerem.  

Szalmarakás után egy órát pihentünk. Uzsonnáztunk.  

Pihenő után ki kellett trágyáznunk a tehenek alól. Ez a munka újabb egy óra hosszát vett igénybe. Nem volt kellemes a 

fájó tenyérrel a förtelmes bűzben dolgozni! 

Később azonban vezethettem traktort, és ez mindenért kárpótolt. Nagyon szeretek traktorozni.  

Mielőtt elindultam volna a géppel, kérdeztem unokatestvéremet, van-e a traktoron fék. Azt felelte, hogy van. Én 

rendesen rátapostam a gázra. Gyorsan haladtam. Próbáltam megállni. Ráléptem a fékre. De nem történt semmi. Nem 

fogott a fék! Levettem a gázról a lábam. A kerítés gyorsan jött felém. Megijedtem nagyon. Szerencsére a gép lassult, s 

bár majdnem kiszedtem a kerítést, azért még jókor megállt a traktor.  

Leugorva a traktorról számonkértem Józsitól, mért mondta, hogy van fék, ha nincs. Azt válaszolta, hogy fék az van, de 

nem fog. Az egyik munkás elzavart bennünket a géptől. Mi elmentünk dobálni a búzát. Nagyon sokan hordják 

Józsiékhoz a búzájukat, mert csak nekik van mérőjük. A nap hátralévő részében csak búzát dobáltunk. Amikor 

besötétedett, jött anya és hazavitt.  

Végül minden héten mentem dolgozni hozzájuk. Még az új kombájnban is ültem.  

Fenyvesi Zénó 7.b 



Figyelő – Sveznalica        Основна Школа „Петефи Шандор“, Бечеј – Petőfi Sándor Általános Iskola, Óbecse 

 

 10 

Hétvégén történt 
 
Pénteken apukámmal megbeszéltük, hogy szombaton elmegyünk pecázni. Még aznap délután szedtem gilisztát és 

előkészítettem a horgászbotokat.  

Másnap korán elindultunk. Amikor odaértünk, szétpakoltunk. A horogra csalit tettem, és bevágtam a vízbe. Szépen 

sütött a Nap. A túlparton egy fűzfa hajlott a víz fölé. Alatta egy gém pihent meg. Ahogy bámészkodtam, nem vettem 

észre, hogy egy hal akadt a horgomra. A halacska ficánkolva rángatta a szerelékem, próbált utat nyerni a horogról. 

Amint észrevettem, azonnal nagyot rántottam a pecán. Hát egy pici harcsa lógott a zsinór végén. Megsajnáltam, és 

visszadobtam a vízbe.  

Ekkor apám egy blinkeres botot nyomott a kezembe.  Azt mondta, próbáljam ki ezt is, ne csak az úszós szereléket. 

Nagyon izgatott lettem. Még soha sem használtam ilyen botot. Kicsit féltem, hogy átdobom a túlsó partra. Apa 

megmutatta, hogyan használjam. Előszür nem dobtam túl messzire. Egy idő után valami elkezdte lehúzni a damilt a 

dobról. Gyorsan rántottam rajta egyet, s közben a féken is állítottam. Elkezdtem feltekerni az orsóra a zsinórt. Nem 

ment könnyen. A hal hol jobbra, hol balra próbált kitörni. Nehezen birtam vele. Beleizzadtam az erőlködésbe, az 

izgalomba. A küzdelmet én nyertem. Egy szép pontyot fogtam. Nagyon örültem a sikeremnek. Apa is boldog volt.  

Sok halat sikerült zsákmányolnunk. Mivel nagyon régen volt reggel, ezért haza indultunk. Szerintem ez egy remek 

hétvége volt.               Létó Aurél 7.b 

 

Az elmúlt hétvége igazán izgalmasan múlt el, mivel részt vettem a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napokon. A versenyt, 

amelyen hetedikes diákok játékos nyelvi feladványokban mérik össze tudásukat, idén is Adán rendezték meg. Azért 

ebben a Tisza-parti városban, mert Szarvas Gábor nyelvész ebben a kisvárosban született. 

Osztálytársammal, Zénóval mentem a megmérettetésre. A városi könyvtárban volt a gyülekező. Amikor minden 

versenyző megérkezett, átsétáltunk az adai Cseh Károly Általános Iskolába, ahol a verseny írásbeli része zajlott. Minket, 

versenyzőket, két csoportra osztottak, s két külön tanterembe kísértek bennünket. A feladatok nagy részét tudtam, 

könnyen megoldottam, mert otthon sokat gyakoroltam, sok feladatlapot kitöltöttem.  

Amikor kitöltöttük a teszteket, átkísértek bennünket egy gyönyörű étterembe, ahol megebédeltünk. Ebéd után, amíg a 

bizottság a teszteket javította, mi sétáltunk egyet a közeli parkban.  

A szóbeli vetélkedő egy órakor kezdődött. A színpadra tizenöt versenyzőt szólítottak fel, a tizenöt legjobb tesztkitöltőt. 

Köztük voltam én is. Hetediknek jutottam fel, hatvanhat ponttal. Tizenegy fordulót mentünk. A legtöbb kérdésre helyes 

választ adtam. Öt fődíjat osztottak ki. Én hatodikkénk ajándékcsomagot kaptam.  

Három óra felé értünk haza. Nagyon elfáradtam. Élveztem a versenyt és ha jövőre nem lennék nyolcadikos, akkor 

szívesen részt vennék ezen a versenyen újra.              Angeli Nikolett 7.b 

 

A hétvégén a családommal Palicsra látogattunk. 

Reggel kilenckor indultunk.  

Amikor odaértünk, elhatároztuk, hogy először az állatkertbe megyünk. Úton az állatkert felé a fasorok között apu egy 

kicsiny mókusra figyelt fel. Megálltunk és néztük a kicsi s gyors állatot. Érdekes és mókás volt.  

Amikor odaértünk az állatkerthez, jegyet váltottunk és beléptünk a kapun. Nézelődni kezdtünk. Érdekes volt a sok állat. 

Kicsik, nagyok, bolyhosak. Nekem a legérdekesebb, legaranyosabb állat egy aprócska szurikáta volt. Sikerült 

lefényképeznem amint két 

lábra állva leskelődött.  

Később a tóparton sétáltunk. 

Jót beszélgettünk, sokat 

fényképeszkedtünk.  

Amikor szomjasak és éhesek 

lettünk, bementünk egy 

kávézóba. Ittunk és ettünk, 

pihentünk. Ott is érdekes 

volt, mert a vendéglő a vízre 

épült. 

Mivel későre járt az idő, 

haza indultunk. Ez volt a 

legjobb családi hétvége.                                     

Horvát Eleonóra 7.b 
 

Tarján Orsolya 5.c → 
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Mamák és taták 

 

Minden reggel a mamám kelt fel. Nagyon szeret engem. Ezért mindég megpróbálom ötösökkel meglepni őt. 

Tatámmal sokat szoktam sakkozni. Néha vesztek, de sokszor kicselezem. Igyekszek jobb lenni, de van még mit 

tanulnom. Nagyon szeretem őt.                                                                                            Herbatényi Botond 2.b 

 

Mamám neve Gábor Valéria. Ő az anyukám édesanyja. Ötvenhat éves. Mindig finomakat főz. 

Nagytatám neve Szabó József. Ötvenkilenc éves. Ő anyukám nevelőapja. Közepes magasságú áés ősz hajú. Nagyon 

szeret enni. Vicces természetű. Egész életében gyárban dolgozott.                                     Rác Kolompár Alen 2.b 

 

Mamámtól mindig kapok édességet és új ruhákat. Nagyon szeret engem és én is kedvelem őt. 

Tatámmal együtt megyünk horgászni. Szombaton volt a szülinapja. Fogtunk egy nagy halat.       Varga Árpád 2.b 

 

A nagymamám főzi a legfinomabb levest. Engem szeret legjobban a világon. Sokat segít a tanulásban. 

Tatám egy építkezési vállalatnál dolgozik, mint kőműves. Amikor meglátogat, hoz nekem ajándékot.Aranyos Andor 2.b 

 

A nagymamám kedves és okos. Szeret főzni. Szereti az állatokat. 

Tatám okos és ügyes. Szeret bennünket.                                                                                            Berkes Máté 2.b 

 

A nagymamám nagyon finom kalácsokat szokott sütni. Sajnos ő 

cukorbeteg. Sajnálom őt. Sokat vigyázott rám. 

Tatámat Lacinak hívják. Beteg. Sokat lett operálva. Örül az 

ötöseimnek.                                                               Csúri Kira 2.b 

 

A mamám kedves, türelmes és nagyon engedékeny. Az egész házat 

felfordíthatom, ha nála alszok. 

Tatám mindig segít nekem. Addig, maíg nem pukkadozok. Aztán 

szólni sem akar hozzám, míg abba nem hagyom a duzzogást. 

                                                                             Szerda Leontina 2.b 
 

A mamámat Kóci Zsuzsannának hívják. Közepes termetű. Barna haja 

és barna szeme van. Mindig kedves és segítőkész. Szeret főzni. 

Sokszor szoktam vendégségbe menni hozzá, ilyenkor finom 

süteményeket készítünk együtt.  

Tatám neve Kóci Imre. Őszes a haja, barna a szeme. Szereti az 

állatokat. Ezért régen állattenyésztéssel foglalkozott. Kedvenc 

időtöltése a vadászat. Imi tata kedves és jószívű. 

                                                                               Kovács Lilla 2.b 
 

A mamámat Mészáros Elvirának hívják. Szeret főzni.  

Tatám neve Mészáros György. Egy ruhát kaptam tőle. Nagyon 

szeretem őt.                                                     Mészáros Emese 2.b 

 

A mamámat Katalinnak hívják.. Barna szeme van, és ősz haja.  

Tatám neve György. Őszes a haja, barna a szeme. Ötvenkilenc éves. 

                                                                               Sétáló Anett 2.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 

Az én apukám neve Herbatényi Norbert. 

Magas termetű és zöldes-kékes szemű. 

Szorgalmas és ügyes. Finomat főz ebédre. 

Herbatényi Botond 2.b 

Az én apukám neve Az én apukám neve 

Rác Kolompár Róbert. Magas és nagy a 

hasa. Negyvenötös lába van. Fekete rövid a 

haja, a szeme barna. Munkája a kubikolás. 

Rác Kolompár Alen 2.b 

Apukám sokat dolgozik. Minden nap vele 

megyek a tanyára. Együtt hordjuk a 

tejtermékeket.                   Varga Árpád 2.b 

Apukám dolgozik a műhelyben. Nagyon 

ügyes mester. Szeret engem és a 

testvéremet.                    Aranyos Andor 2.b 

Apukám kedves és okos. Nagyon sokat 

dolgozik.                          Berkes Máté 2.b 

Apukám okos. Mindig feltalálja magát. 

Amikor nála vagyok, akkor segít a házi 

feladatomban. Nagyon sokat szokott 

utazgatni.                                Csúri Kira 2.b 

Apukám nagyon szorgalmas, kedves és 

jószívű. Amikor a testvéremmel 

veszekszünk, akkor apa mérgelődni szokott. 

Szerda Leontina 2.b 

Apukám neve Kovács Zsolt. Közepes 

termetű. Barna haja és barna szeme van. 

Papa mindig vidám, vicces. Szeret 

barátkozni. Sokszor segít a házi feladat 

elkészítésében.                  Kovács Lilla 2.b 

Apukám neve Mészáros Dániel. Nagyon 

szeretem, s ő is engem. Elment messzire 

dolgozni. Nagyon hiányzik! 

Mészáros Emese 2.b 

Apukám neve József. Sokat dolgozik, ezért 

ritkán van velünk.               Sétáló Anett 2.b 

 

 

Herbatényi Botond 2.b 
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Дечја недеља  

 
Дечја недеља је најзабавнији догађај у школској години. Таква је била и ова, пуна забавних и незаборавних 

тренутака. 

Сваки дан смо имали разне, занимљиве активности. На журци и маскенбалу су се сва одељења дружила, уз 

добру музику и игру. Наставнички жири је одабрао и наградио најзанимљивије маске. Један од 

најинтересантнијих дана је био дан када смо кували. Ђаци су са својим разредним старешинама припремали 

своје омиљене специјалитете. Цело школско двориште је било испуњено разним, лепим мирисима и веселом 

дечјом грајом. 

Дечја недеља је закључена уз пуно забаве и смеха. Игре без граница, такође, нису изостале. 

Александра и Милица Мрћанов 6.а, 7.а  

ШКОЛА ИЗ СНОВА 

 
Школа из мојих снова се налази на обали мора.То је велика зграда са зидовима крем боје, наранџастом капијом 

и великим прозорима. 

У средини дворишта је велико дрво високо 20 метара и испод њега се налазе клупе.Уз ограду има пуно дрвећа и 

цвећа. Има терен за фудбал, тенис, кошарку и олимпијски базен. 

У дворишту се налази мала пекара у којој ђаци ужинају. 

Учионице су чисте и свака је у другој боји. У ходницима се налазе ормари и ту ученици остављају књиге и 

свеске јер домаће задатке ураде у школи. 

Наставници су љубазни и весели јер су ђаци паметни и добри. 

Школа има свечану салу у којој се праве разне 

представе и журке. 

Мислим да би свако дете пожелело да иде у моју 

школу. 

Ема Баркеш 7.ц 

 
Моја школа из снова налази се на мору. Плаве је 

боје.Округла је и има 20 спратова. 

Има 40 учионица и једну велику салу за физичко. Та 

сала је на дну мора и до ње се долази лифтом. 

Израђена је од непробојног стакла кроз које се виде 

лепоте мора. 

Свака учионица је друге боје и свуда је неонско 

осветљење. 

Сваки ученик сам бира предмете које ће да изучава. 

Наставници су увек љубазни. 

У мојој школи нема домаћих задатака.Велики одмор траје сат времена и ученици могу да сиђу на плажу. 

За ужину је шведски сто и свако бира шта тог дана жели да једе. 

После наставе, ученици могу да се баве слободним активностима као што су роњење, пливање, једрење, па чак 

и пецање. 

Мартина Тот 7.ц 

 
Школа из мојих снова се налази на једном острву. Острво је мало и увек сија сунце. 

Школа има прелепо двориште и пуно дрвећа. У малим језерима пливају златне рибице. 

На том острву има пуно,мачака,лептирова и делфина. Делфини пливају око школе и можемо да их посматрамо 

када нам заврши настава. 

Школа има 18 спратова и 90 учионица које су офарбане у плаву и љубичасту боју. 

Једино осветљење су петролејске лампе. 

Поред редовних предмета, ученици могу изучавати и биологију мора. 

Имамо велику трпезарију у којој можемо да се дружимо. 

На часу физичког играмо одбојку на песку и да се спуштамо низ тобоган. 

Учионица информатике је веома добро опремљена техничким стварима (iPhone, iPad, xbox…). 

У слободно време пливамо и ронимо. 

Ово је школа из мојих снова,школа за ученике који воле и учење и забаву. 

Емеше Варњу 7.ц 

1a – 2a 

3a – 4a 
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Péter Petra 3.c 

Sétáló Anett 2.b 

Garai Lilla 2.c 

Csúri Kira 2.b Tallós Kinga 4.b 
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Csapó Lara 2.c 

Ősz van 4.b 

Kovács Teodóra 5.c 

Szerda Leontina 2.b 
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 Dugyik Glória 7.b 

Milinkov Jaszmina 5.c 

Fehér Ágota 5.c 

Dániel Artúr 5.c 
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Maksimovic Anita  7.c Ördög Tímea  5.c 

Varnyú Viola  4.c 

Mészáros Emese  2.b 
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Varázskrétám  
 
Én mindenkiből... lajhárt rajzolnék a varázskrétámmal. – Kiss Alex 2.b 

 

Rajzolnék szép virágokat meg egy füzetet sok csillagos ötössel. – Varga 

Árpád 2.b 
 

Ha nekem varázskrétám volna, a világon csak mosoly ragyogna.  

Soha sem volna szomorúság és bánat. – Aranyos Andor 2.b 

 

Ha varázskrétám lenne, akkor a szüleimnek  

boldogságot rajzolnék. – Mészáros Emese 2.b 

 

Varázskrétámmal rajzolnék öcsémnek egy autót,  

Marinak egy kis kutyát, apának egy halastavat,  

Rebinek egy babakocsit. – Csúri Kira 2.b 

 

Az én varázskrétám  

autókat, robotokat rajzolna. – Rác Kolompár Alen 2.b 

 

Ha varázskrétám lenne,  

rajzolnék egy nagy házat a családomnak,  

és abba sok-sok játékot  

testvéremnek és  nekem. – Pekár Donald 2.b 

 

Varázskrétámmal lerajzolnám,  

hogy a mamának legyen egy kicsit több pénze,  

az omi hogy ne legyen beteg, hanem egészséges,  

hogy az ótata se legyen beteg,  

és hogy a Zalán jó tanuló legyen. – Herbatényi Botond 2.b 

 

Ha lenne varázskrétám, sok színes játékot rajzolnék  

és szétosztanám a világon minden gyereknek.  

Biztosan nagyon boldogok lennének. – Berkes Máté 2.b 

 

Ha varázskrétám lenne,  

minden sokkal szebb lenne.  

Rajzolnék egy világot,  

ahol a fák hatalmas nyalókákból,  

a virágok színes cukorkákból lennének.  

A folyókban olvasztott csoki folyna.  

Az összes gyereket iderajzolnám,  

és jókat játszadoznánk.  

Rajzolnék még boldogságot, szeretetet  

és hangos nevetéseket. – Kovács Lilla 2.b 

 

Ha lenne egy varázskrétám,  

mosolyt rajzolnék mindenki arcára,  

hogy boldogok legyenek.  

Kijavítanám az osztélytársaim egyeseit,  

hogy ne büntessék meg őket a szüleik.  

A lehulló faleveleket visszarajzolnám a fára  

és az égen a felhőket átfesteném fehérre,  

hogy mindig jó idő legyen. – Sétáló Anett 2.b 

Zelk Zoltán: Varázskréta 

 
Ismerek egy öregasszonyt, 

igazat mondok nem tréfát ― 

aki egyszer a tavasztól 

elkérte a varázskrétát. 

 

És azóta mint a tavasz, 

hegyre-dombra és mezőre, 

ő is virágokat rajzol 

kemencére, terítőre. 

 

Lehet ősz is, jöhet tél is, 

olyan csudát tud e kréta, 

szarkaláb és gólyahír nő, 

sárgállik a margaréta. 

 

Hadd súgok egy titkot néktek, 

nagy titok egy kicsi szóban: 

benne lakik e varázslat, 

benne minden tolltartóban. 

 

Minden színes ceruzában, 

vízfestékben és ecsetben ― 

ha akarod, rózsa nyílik, 

fa ágára levél lebben. 

 

Amíg odakünn a tél majd 

fehér jégvirágát írja, 

mi idebenn, a szobában, 

tavaszt írunk a papírra! 
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Az anyukám 

 

Az anyukám neve Herbatényi Laura. A lánykori neve 

Sági Laura. Anyukámat nagyon szeretem és tisztelem. 

Herbatényi Botond 2.b 

Anyukám neve Kovács Krisztina. Közepes termetű. 

Barna haja és barna szeme van. Mindig kedves, 

segítőkész. Az idősek otthonában dolgozik. Munkáját 

szereti.                                               Kovács Lilla 2.b 

Anyukámat Tímeának hívják. Közepes termetű. Barna 

haja és barna szeme van. Mindig finomat főz. Ő szokott 

velem tanulni. Szeret varrni. 

Sétáló Anett 2.b 

Anyukám neve Mészáros Hargita. Nagyon szeretem. 

Kaptam tőle babát. Finomat főz. 

Mészáros Emese 2.b 

Anyukám kedves és segítőkész.  

Szerda Leontina 2.b 

Anyukám nagyon jókat szokott főzni. Mindig segít a 

házi feladatban. Mindent megtesz értünk. Nagyon 

szeretem őt.                                           Csúri Kira 2.b 

Anyu segítőkész és okos. Főz, mos, takarít és 

vigyáz ránk. Nagyon szeret bennünket. 

Berkes Máté 2.b 

Az én anyukámat Aranyos Izabellának hívják. A 

kedvenc ebédemet főzte. Ő segít a házi feladatot 

megoldani.                                  Aranyos Andor 2.b 
 

Izgalmas óránk volt 
 

Hetedikben új tantárgyunk lett: a kémia. Az egész osztály nagyon várta már. Kíváncsiak voltunk, mit fogunk ezen az 

órán tanulni. 

A bevezető résszel kezdtük és már a feleléshez értünk. Mindannyian szorgalmasan tanultunk, hogy az első jegy ne 

legyen annyira rossz.  

Következett az ellenőrző írásának ideje. A tanárnő elindult felénk a hosszú folyosón. Mi a táskáink után kapkodva 

álltunk azonnal sorba. A tanárnő kizárta közben az ajtót és előre engedett bennünket. Mi siettünk a helyünkre, hogy még 

belenézhessünk a füzeteinkbe. Amíg a tanárnő a naplóba írt, hallani lehetett a ceruza sercegését, hisz mi a nagy 

csöndben ismételgettük a tananyagot, izgulva készültünk az utolsó pillanatban is az ellenőrzőre.  

A tanárnő ekkor becsukta a naplót, feláált, mosolyogva nézett bennünket, majd így szólt: 

-Tegyétek el a könyveket! Ma nem lesz rá szükségetek. 

Az utolsó mondatokat gyorsan kiolvastuk s belegyűrtük a táskákba a könyveket. Mindenki a körmét rágta. Izgultunk 

nagyon. A tanárnő így folytatta: 

-Ma kísérletezni fogunk! 

Abban a pillanatban, amikor ezt kimondta, szinte egyszerre fújtunk egy nagyot. Ezzel távozott a feszültség. 

Kimentünk az asztalhoz, ahol a kísérletezések szoktak történni, és vártuk az utasításokat.  

Jól szétszóródtunk. A tanárnő nem győzött rohangálni a padok között, hogy segítsen bennünket. Ahogy szétnéztem a 

teremben, csak annyit láttam, hogy egyik helyen füst száll a levegőbe, máshol az anyagok kis lángot adtak. Két 

barátommal szerettünk volna valami nagyot alkotni. Az asztalon állt egy üvegben folyékony anyag, ami nekünk nagyon 

megtetszett. Szerettük volna a tanárnőtől többet megtudni, annak az anyagnak a használatáról, de ő éppen nem figyelt 

ránk. A másik csoporttal volt elfoglalva. Mi türelmetlenek voltunk. Ezért egyedüli kísérletbe kezdtünk. Vettük a 

bátorságot, és összevegyítettük a többi eleggyel. Amikor ezt megtettük, azonnal nagyot robbant az egész. A tanárnő 

azonnak ott termett. Mi pedig szedtük a cuccainkat, mert a tanárnő tekintete szúrósabb volt a robbanár füstjétől. A 

csengő mentett meg bennünket. 

Következő órán megtürtént az ellenőrzés felelés formájában. Azóta nem engedtük el magunkat a kísérletezésben. Csak 

egyesével állunk ki, és a tanárnő árgus szeme ott van rajtunk szüntelenül. 

Varnyú Sára 7.b 

Meglepődtünk 

 

A családunkban öten élünk: apa, anya, Anasztázia, 

Krisztián és én. Apa egész nap dolgozik. Csak egész 

későn, este szoktam látni. Azon szoktam meglepődni, ha 

apa előbb jön haza a munkáról. Rác Kolompár Alen 2.b 

 

Amikor nagymamámék váratlanul megérkeztek 

Németországból, akkor én nagyon meglepődtem. Sok 

szép dolgot kaptam tőlük. Nagyon szeretem őket. 

Pekár Donald 2.b 

 

Unokatestvérem megérkezett Németországból. Hozott 

nekem sok ruhát és egy gyönyörű új futballabdát. 

Nagyon meglepődtem, hogy ilyen sok szép ajándékot 

kaptam.           Kiss Alex 2.b 

 

Amikor elmentünk nyaralni, anya meglepett azzal, hogy 

kaptam egy új biciklit.        Csúri Kira 2.b 

 

Apukám azt mondta, hogy vasárnap jön haza. Én 

szerettem volna, ha szombaton hazajön. Pénteken este 

hallottam, hogy megáll egy autó a házunk előtt. 

Kinéztem az ablakon. Nagyon meglepődtem, hisz apa 

érkezett haza. Nagyon megörültem.Mészáros Emese 2.b 

 

A szülinapomra sokan eljöttek. Szép ajándékokat 

kaptam. Nagyon meglepődtem, amikor apa betolta az új 

kerékpárom a szobába.    Berkes Máté 2.b 

 

 



Figyelő – Sveznalica        Основна Школа „Петефи Шандор“, Бечеј – Petőfi Sándor Általános Iskola, Óbecse 

 

 19 

Szülinapom 

   

Egész évben ezt a napot vártam,ami végre el is érkezett,ugyanis október 2-án van a szülinapom.Már reggel izgatottan 

ébredtem és nagyon boldog voltam,mert idén a tekepályát választottuk a buli helyszínéül. 

A délelőttöm a készülődéssel telt el,ugyanis szerettem volna ma a legszebb lenni és úgy is érezni magamat.Amikor 

nagynehezen elkészültem,elindultunk az adott helyre.A vendégek három órára voltak hivatalosak.Lassan el is kezdetek 

gyülekezni.A meghívottak közül mindenki eljött,ami nekem nagyon jól esett.A bulit társasjátékkal indítottuk,majd 

fogócskával és ügyességi játékokkal folytattuk. Mindenki mutatott egy gyakorlatot,amiben a legjobb és a többieknek ezt 

kellett utanozniuk.Nagyon sokat nevettünk,mert kisebb-nagyobb sikerrel mindenki igyekezett a legjobban 

teljesíteni.Közben anyukám hozta nekünk a pizzaszeleteket, mert már megéheztünk.Ezután a tortám következett,ami a 

társaságnak nagyon ízlett, ennek én igazán örültem.Tombolával is készültem a barátaimnak.Szerettem volna 

kedveskedni nekik,ezért apró ajndékokat csomagolatm a részükre.A végére az ajándékbontás maradt,amit közösen 

bonyolítottunk le.Nagyon boldog voltam, hogy ilyen sok szép ajándékot kaptam tőlük.Gyorsan elröpült az idő és az 

ünnepély nek lassan vége lett. 

Mindenkitől egyenként elbúcsúztam és megköszöntem,hogy ilyen széppé tették nekem ezt a napot! 

Bugarski Emina  4.b  osztály  

 

Szombat délután két órára tűztük ki a szülinapom ünnepi bulijának időpontját. Otthon tartottuk meg. 

A délelőtt készülődéssel múlott el. Anyu sütötte a pizzatekercseket meg fejezte a tortadíszítést.Lassan eljött a várva várt 

idő és elkezdtek érkezni a vendé- geim.A szobámban foglaltak helyet,ahol megkínáltam őket szörppel. Nemsokára nagy 

lett a hagzavar a beszégetéstől.Voltak akik leültek játszani,közben zenét hallgattunk.Kitaláltuk,hogy mivel szép az idő 

kimehetnénk labdázni vagy fizbizni. Már belefeledkeztünk a játékba,amikor anyukám szólt,hogy itt a tortaevés ideje. 

Mikor beértünk a szobába a gyertya már égett a tortámon.Elfújtam és felvágtuk a süteményt. Volt aki nem kért,inkább 

pizzát evett. Ezek után újra kimentünk az utcára,mert most bújócskázni támadt kedvünk.Lassan esteledett és jöttek a 

szülők a barátaimért. 

Nagyon jól éreztem magam és alig várom már a jövő évi szülinapomat! 

Sétáló  Ákos   4.b  osztály 

 

Az én szülinapom március 31-én van.Az idei évben a tekepályán tartottuk meg délután három és hat óra között. 

A vendégeket április 2-án szombatra hívtuk.Türelmetlenül vártam az osztály- társaimat.Először Vilola majd Emina 

érkezett meg,de lassan a többiek is befutot- tak.Egy idő után elkezdtünk bólingozni,versenyeztünk egymással.Ügyesen 

gurítot- tuk a golyót és közben egy néni ügyelt ránk.Nagyon jól éreztük magunkat.A játék alatt szörpit és ropit 

ettünk.Nemsokára eljött a tortaevés ideje is.Anyukám készí- tette,csodaszépre sikeredett.Jégvarázs kép volt a 

tetején.Csokis plazmás ízesítésű volt,a vendégek pedig el voltak tőle ragadtatva.Később az ajándékokat bontottuk ki 

közösen.Mindenki próbált nekem örömet szerezni az ajándékával,ami sikerült is,mert nagyon meghatódtam a rengeteg 

csomag láttán.Utána még sokat bólin- goztunk,táncoltunk és szórakoztunk.Anyukám is velünk játszott és mindig valame 

lyik csapatot erősítette,aminek örültek is a társaim. 

Elröppent az idő ás eljött a búcsú ideje.Barátaimnak megköszöntem,hogy jelenlétükkel szebbé tették a napomat! 

Berkes Vivien   4.b  osztály 

Szilvalekvár  

 
Elérkezett a nyár vége,amikor nagymamáméknál megérett a szilva. 

Hétvégén kimentünk a szállásukra,ahol  sok szép  gyümölcs mosolygott ránk a fákról.Arra vártak,hogy kosárba gyűjtsük 

őket.Öccsémmel  versenyeztünk,hogy ki szed több szilvát le a fáról.Nagyon megdolgoztunk ,mivel sokat kellett 

nyújtózkodnunk.Szüleim létráról szedték.Estére sok kosár megtelt a frissen szedett szilvával.A nagymamám még főzte a 

lekvárt,anyukám elmosta a befőttes üvegeket.Utána, amikor készen lett minden, elrakták a kamrába.Majd hazaindultunk 

fáradtan. 

Télen jó lesz elővenni a szilvalekvárt és finom  palacsintát enni. 

Deák Evelin 4.c 

 

Egy napon a szüleimmel beültünk az autóba és elmentünk a nagymamámékhoz. 

Nagyapa már a kapuban várt. Nagymama elmondta,hogy a szilvafákon  az  ágak a földig lógtak a sok finom 

gyümölcstől.Már szaladtunk is a roskadozó fákhoz.Amikor a szüleink odaértek,már fél kosarat megszedtünk.A nap 

végére már az össz zamatos gyümölcs kosárba volt.Ekkor nagyapám bevitte ,hogy finom lekvárt főzzenek 

belőle.Másnap mi is elkaptuk a kifőtt szilvalekvár  felét.Otthon beraktuk a kamrába. 

Mindenkinek ajánlom a szilvaszedést,hiszen a lekvár az izletes,édes gyümölcsben lakik.  

Koncz  Antónió 4.c 
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Segítettem beteg osztálytársamnak 

 

Egyik reggel,amikor becsöngetett az iskolacsengő,rohantunk sorbaállni. Meglepődve vettük észre,hogy Dávid még nem 

ért ide. 

Bementünk az osztályba és már be is csöngettek az első órára,de Dávid még mindig nem érkezett meg.Mikor bejött a 

tanító néni, kérdezte,hogy van-e hiányzó? 

-Dávid! Dávid nincs itt!-mondtuk többen is egyszerre. 

Az utolsó órán megbeszéltük,hogy én viszem el neki a házit.Ebéd után el is indultam hozzá.Meglepődve nyitott 

ajtót.Nagyon örült nekem,mert már egész nap unatkozott.Szórakozva megcsináltuk a leckét és figylemese bepótoltunk 

mindent. Tanlás után kaptunk szörpöt és csokit Dávid anyukájától.Játékra is jutott idő,de sajnos csak bent,mert 

osztálytársamnak nem volt szabad kimennie.Később Dávid húga is csatlakozott hozzánk.Nagyon jól éreztük 

magunkat.Kint a kapuban a kis beteg megköszönte hogy meglátogattam és azt is,hogy szórakoztattam. 

Ez az esemény óta mindig én viszem neki a házit és mindig jókat szórakozunk. 

Tallós  Kinga  4.b osztály 

 

Tavaly ősszel Ákos nem jött iskolába.Én jelentkeztem a tanító néninél,hogy elviszem neki a házi feladatot. 

Délután odatelefonáltam Ákosnak,hogy meghalljam mi van vele.Akkor tud- tam meg,hogy beteg és azért nem jött 

iskolába. Bepakoltam az aznapi házit és elmenetem hozzá.Már várt  rám szomorkásan. Elővettem a könyveket és füzete- 

ket,majd mosolyogva odaszóltam neki: 

-Ne félj,nincs sok! Csak ez, ami az asztalon van! 

Volt ott négy könyv és öt füzet.Kikerekedett szemmel nézett rám.Én csak mosolyogtam.A legtöbb házi magyar nyelvből 

volt.Kettő a könyvben és egy a füzetben.Matematikából egy példa a tankönyvben és kettő a füzetben. Természet- 

ből pedig három mondat és egy rajz.Zenéből pár sor és hittanból két mondat meg egy rajz.Míg Ákos írta át a 

feladatokat,addig én elmeséltem neki,hogy hiányzik az osztálynak,d efőleg nekem. Elmosolyodott és megkérdezte 

tőlem,hogy maradnék-e egy kicsit játszni?Én persze maradtam és láttam,hogy jobban érzi magát,nem szomorú.Kicsit 

játszottunk és aztán hazaindultam.Jobbulást kívántam neki,majd elköszöntem tőle. 

Elszomorított,hogy Ákost betegnek láttam.Mégiscsak jobb iskolába menni, mint betegnek lenni. 

Hegedűs Márton   IV.b  osztály 

Almaszüret 

 
Eljött ismét a szeptember és vele együtt a szüretelések ideje is. 

Nagyszüleim gyümölcsösében beért az alma. Elhatároztuk,hogy ideje 

szüretelni.Izgatottan vártam, hogy elinduljunk. Bepakoltunk az 

autóba. A tatám a létrát hozta, a mamám a kosarakat készitette. 

Amikor odaértünk, nekiláttunk a nagy munkának. Az almafák 

egymást libasorban követték. Ágaik meghajoltak a nagy súly alatt. 

Temérdek szebbnél szebb alma mosolygott ránk. A tatám odahelyezte  

az egyik fához a létrát és felmászott rá.  A kosarát a karjára akasztotta 

és fürgén nekilátott a munkának. A mamám a földről zsákba szedte a 

lehullott gyümölcsöket. Én szorgalmasan segitettem neki. Amikor 

elfáradtunk,lepihentünk. Közben vicceket meséltünk egymásnak és 

jókat nevettünk. Amikor az utolsó alma is lekerült a fáról, elégedetten 

mentünk haza. Otthon a mamám elcsomagolta a gyümölcsöt, a tatám 

pedig a zsákokból a hordóba önttötte. Pálinkát készitett belőle. 

A mi családunkban igy telt az almaszüret. 

Gál Noémi 4.c 

 

Ősz van,elérkezett az almaszüret ideje. A tatám gyümölcsösébe 

mentünk, hogy leszedjük a gyümölcsöt. 

Mikor megérkeztünk,a kosár és a létra már a fáknál volt elkészitve. A 

Naptól csillogó almák már vártak ránk. Nagyon vigyázva kerültek a 

kosárba, aztán egymás mellé raktuk őket a ládába. Amit a földön 

találtunk és nem volt olyan szép, vödörbe gyüjtöttük, amiből cefre 

készült. Mi, gyerekek, mikor meguntuk a szedést, elmentünk játszani. 

Nagyon kifáradtunk, de nagyon jó élmény volt, igy jövőre is menni 

fogunk. 

Varnyú  Viola 4.c  

AJÁNLOM MINDENKINEK 

 

Film : 

Sinister-(Horror) 

Micsoda srác ez a lány-(Vígjáték) 

Suicide Squad-Öngyilkos osztag-

(Akció-Vígjáték-Kaland) 

Ha maradnék-(Dráma) 

Démonok között-(Horror-Thiller) 

 

Zene: 

Allan Walker-Faded 

Jennifer LOpez -Ain'your mama 

Lucas Grehem-7years 

Galantis -run away 

Ariana Grande-int you 

 

Könyv: 

Paula Hawkins-lány a vonaton 

Papp Dóra- Tükörlelkek 

 Jussi Adler-Olsen Más borében 

Jeanne Ryan Nerve - Idegpálya 

Keri Smith-Nyird ki ezt a naplót 

Scott Westerfeld-Csúfok 

Boconádi Klaudia 8.b 
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Find the Olympic events in the grid below: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 archery 
badminton 
baseball 
basketball 
beach volleyball 
boxing 
canoe 
cycling 
decathlon 
discus 
diving 
equestrian 
fencing 
field hockey 

gymnastics 
hammer throw 
high jump 
hurdles 
javelin 
judo 
kayaking 
long jump 
marathon 
pole vault 
relay race 
rowing  
sailing 
shooting 

soccer 
softball 
swimming 
synchronized swimming  
table tennis 
tae kwon-do 
tennis 
triathlon 
triple jump 
volleyball 
water polo 
weightlifting 
wrestling 
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Šeguljev Jasmina tanárnő diákja, Pesti Erik 6.c osztályos tanuló hatodik helyezett lett a 

úszóversenyen. 

 

Szűcs Budai Engelbert tanár úr diákja, Angeli Nikolett 7.b 

osztályos tanuló 2016.10.14-én Adán a Szarvas Gábor 

Nyelvművelő Napokon bejutott a verseny döntőjébe, ahol 

eredményes szerepléséért ajándékcsomagban részesült. 

 

Felsős diákjaink Tóth Zsolt 

tanár úr vezetésével  

2016. 10. 28-án a BUM 

szervezésében eljutottak az 

Obedi-lápra.  

Megtekintették a láp 

élővilágát, növényeit és 

állatait, természeti kincseit. 

 

 

Az október 23-i megemlékezések alkalmából felsős 

diákjaink egy csoportja Kuszli Angéla tanárnővel 

Csongrádra utaztak, ahol a PSMK táncosaival együtt 

előadták a Rádió 56 című emlékműsort. 

 

 

 

 

 

A Hagyományaink gyerekszemmel című pályázat 

kapcsán Szűcs Budai Engelbert tanár úr és tíz felsős 

tanulója egyhetes értékfeltáró és megőrző táborban vet 

részt a csongrádi gyerekekkel együtt három napig 

Csongrádon és három napig Óbecsén.  

 

 

 

Szűcs Budai Engelbert tanár úr diákja, Károlyi Egon 6.c 

osztályos tanuló részt vett a IV. Sajó Sándor 

Szavalóversenyen, ahol a legjobbnak bizonyult. Egon első 

helye mellé eljutott Ipolyságra, ahol képviseli iskolánkat. 

 

 

 

A Benedek Elek születésének évfordulója 

alkalmából szervezett vetélkedőt immár 10. 

alkalommal tartották meg.  
A 4. és 5. osztályosok között Tufegdzic Mónika és 

Máté Ágota tanítványai eredményeskedtek. Koncz 

Antónió bizonyult a legjobbnak. Őt Varga Nikoletta 

és Tallós Kinga követték, akik osztoztak a második 

helyen. A szintén osztott harmadik díjat Tallós 

Martina és Kiskomáromi Zsolna vitték el.  
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Gyermekhét  iskolánkban 

  

A gyermekhét október első hete  volt. Sok sép szines 

program állt  tervben, de a rossz idő közbeszólt, igy a 

tervet változtatni kellett... 

 

Hétfő: Első három óra meglett tartva, majd haza 

mehettünk... 

 

Kedd: iskolai bulit tartottunk, amelyen Tóth Zsolt 

biológiatanár úr énekelt. A diákok jókedvűen táncoltak...                                                                                    

                                                                                                           

Szerdán maszkabál lett szervezve, amin a 

zsüri diszoklevelet osztott azoknak a 

tanulóknak akik otthonról sajátkészitésű 

maszkot, jelmezt hozott.   

5.a: Vulesić Petar    

5.b: Nagy Gellér Hugó, Horvát Árád, Rác 

Alexandra, Bezeg Hunor 

5.c: Ördög Timea, Kovács Teodóra, 

Csikota Annamária 

6.b: Lenyel László, Lukács Szabolcs, Pintér Krisztán, Nagy Rebeka, Deán Előd, Pakai Eduárda 

6.c: Halápi Heléna 

7.b: Fried Zoltán 

7.c: Boldizsár István 

8.a: Csoprtmunka 

8.b Fehér Endre 

8.c: Bezeg Réka 

                                                                     

         

Csütörtökön a főzőversen került megrendezésre. 

Amelyen a zsüri diszoklevelet adományozott az 

első három helyezetnek.Első helye a 5.a, a második helyen a 6.c és a harmadik helyen a 8.b 

osztály végzett. 

 

Pénteken Tojzán Ákos angoltanár úr vezetésével  

megrendezésre került a „Játék határok nélkül” nevű 

játék. 

Butás Flórián 8.b 
 

 

Szombaton Šeguljev Jasmina, Ćuk Daniella 

tanárnők illetve Szűcs Budai Engelbert tanár 

úr vezetésével, valamint az óbecsei 

hegymászók közreműködésével felsős 

diákjaink egy csoportja sétatúrán vett részt a 

Ludasi tavon.  
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A milliomos gyereke iskolába megy. Az első 

számtanórán kérdezi a tanító néni: 

- Mennyi hatszor hét? 

A gyerek nem tudja. A tanító néni felszólít egy másik 

gyereket, aki megmondja a helyes eredményt: 

- 42. 

Erre a milliomos gyereke: 

- Csak? Én megadok érte 45-öt is. 

 
- Hányasra vizsgáztál? 

- Kettesre. 

- Miből? 

- Kegyelemből. 

 
Tanárnő Pistikének: 

- Pistike! Mondj egy névelőt, és egy személyes 

névmást! 

- Ki, én??? 

 

Iskolában: 

- Pistike, ki volt I. András apja? 

- Nulladik András. 

 

A tanár figyelmezteti a diákokat: 

- El ne mulasszátok 20:50-kor a holdfogyatkozást! 

A hátsó padból megszólal egy hang: 

- Melyik csatornán lesz? 

 
- Sorolj fel néhány állatot! - mondja a tanár az 

iskolában. 

- Kutyuska, tehénke, disznóka. 

- Jó, de nem kell mindig utána mondani a kicsinyítő 

képzőt! 

- Macs, kecs, csir, puly. 

 

- Pistike, most Arkhimédesz törvényéről foglak 

kérdezni - szólítja fel a kis Pistát a tanár: 

- Mi történik, ha beülsz egy vízzel teli kádba? 

- Megszólal a telefon. 

 

- Milyen ige a "ver"? Cselekvő vagy szenvedő? - 

kérdezi a tanár úr Pistikétől. 

- A tanár úrnak cselekvő, nekem pedig szenvedő... 

 

- Pistike melyik a kedvenc tantárgyad? 

- A kvantumfizika. 

- De hiszen ti még nem is tanultok kvantumfizikát! 

- Hát éppen ezért! 

 

Az iskolaorvos kérdezi: 

- Hány órát alszol, Móricka? 

- Ötöt, hatot. 

- Az bizony kevés. És legalább nyugodtan alszol? 

- Sajnos, nem! Minden kicsengetés előtt felébredek! 

 

Móricka kikéredzkedik énekórán vécére. Látja, hogy ég 

a vécé, fut vissza az órára, és mondja a tanárnak: 

- Tanár úr kérem, ég a vécé! 

- Móricka, énekórán csak énekelve szabad beszélni! 

- Subidubi lálálá, ég a budi! 

 

A tanárnő ráüvölt Mórickára feleltetés közben: 

- Móricka, minden marhaságot összehordasz, semmi 

értelme az egésznek, ellentmondasz önmagadnak! Hát 

így mi lesz belőled? 

- Hogy-hogy mi? Hát meteorológus. 

 

Fogalom  

A tanárnő felszólítja Mórickát, hogy mondjon egy 

fogalmat. Móricka megkérdezi, hogy mi az a fogalom? 

- A fogalom olyan dolog, amit nem lehet megfogni - 

válaszolja a tanárnő. 

- Akkor elefánt. 

 

Gyerekek, ki tud nekem mondani egy nagy folyót? - 

kérdezi a tanító néni. 

Pistike jelentkezik: 

- A Volga! 

- Jól van, Pistike! Ki tud másikat? 

- Az Amazonas! - kiáltja Ferike. 

- Ügyes vagy. Tud-e még egyet valaki? 

Móricka jelentkezik, aztán mikor felszólítják, kimegy a 

tanító nénihez és odasúgja a fülébe: 

- A Duna. 

- És ezt miért suttogva mondtad? - csodálkozik a tanító 

néni. 

- Azért mert apukám azt mondta, hogy arról, ami 

nálunk folyik, csak suttogva lehet beszélni. 

 

- Móricka, ne menj folyton a diszkóba, mert elromlik a 

hallásod. 

- Köszi mama, már vacsoráztam 

 

Móricka megy haza az iskolából és lát egy öregasszonyt 

a fán. Megkérdi tőle: 

- Mi van öregasszony? Redbull? 

- Nem kisfiam... Pitbull. 

 
Főzés  

- Édesapám, főzni tanulunk az iskolában! 

- És megehetitek, ami megfőztetek? 

- Muszáj. 

 

A kisgyerek izgatottan jön haza az iskolából: 

- Anyuci, tudod mi vagyok én? 

- Nem kisfiam. 

- Személyes névmás. 
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A kisfiút az anyja az iskola kapujában várja, mert ez 

volt az első napja az iskolában. 

- Na, és mit tanultatok ma? - kérdezi tőle. 

- Képzeld anya, ma megtanultam írni! - feleli a kisfiú 

büszkén. 

- Igen? Egyetlen nap alatt? És mit írtál? 

- Azt nem tudom, olvasni még nem tanultam meg. 

 

Az apa nyitogatja a gyerek ellenőrzőjét. 

Matek egyes, durr egy pofon. 

Olvasás egyes, durr egy pofon. 

Ének ötös, durr egy pofon. 

A gyerek méltatlankodva így szól: 

- De apa, ének ötös, miért kaptam a pofont? 

- Mert két egyes után még volt kedved énekelni. 

 
- Mama, az iskolában azt mondták, hogy állandóan 

hazudok! 

- De Pistike, te még nem is jársz iskolába! 

 

- Hogy tetszik az iskola? - kérdi anyuka a kisfiát az első 

tanítási nap után. 

- Disznóság az egész! - fakad ki a gyerek. - Mi 

csináljuk meg a feladatokat és mégis a tanító néni kap 

érte fizetést! 

 

Pistike elkésik az iskolából reggel. A barátja 

megkérdezi tőle: 

- Te, miért késtél el ma reggel? 

Erre Pistike: 

- Egy focimeccsről álmodtam, de hosszabbítás volt és 

tovább kellett aludnom... 

 

Vasutas fia első nap sugárzó arccal megy az iskolába. 

Az iskolai nap végeztével már nem olyan lelkes a 

gyerek. Meg is kérdezi az apja: 

- Na milyen volt az iskolában, fiam? 

- Édesapám! Átverés az egész. Bemegyek, ki van írva 

az ajtóra hogy első osztály, közben meg odabent 

fapadok vótak. 

 

- Mi volt ma az iskolában, kisfiam? 

- Anya, ma én voltam az egyetlen aki jelentkezett, 

amikor a tanítónéni kérdést tett fel! 

- Nagyon ügyes vagy Pistike! És mi volt a kérdés? 

- Ki törte be az ablakot? 

 
- Az én kisfiam rendkívüli gyerek, tele van eredeti 

ötletekkel, igaz tanár úr? 

- Ó igen, különösen, ami a helyesírást illeti. 

 

 

 

 

Matematika tanár a gyerekhez: 

- Pistike, mennyi 2000+3650? 

- 6000. 

- Ki tanította ezt neked ezt a butaságot? 

- Az apukám. 

- És mi a te apád? 

- Pincér. 

 
Az első osztályban a gyerekek azzal dicsekednek, hogy 

kinek mik a szülei. 

- Bi-bí, az én papám pilóta. És mit csinál a te papád? 

- Bi-bí, amit a mamám parancsol. 

 
Rosszaság  

A tanító néni felszólítja egyik diákját: 

- Hallom, Pisti, hogy otthon megint rossz fát tettél a 

tűzre! 

- Tanító bácsi! Nem is igaz! Hiszen már hetek óta 

egyáltalán nem is fűtűnk! 

 
Torna-öltözőben: 

- Nagyon kényelmes vagy Gabikám, igyekezz már egy 

kicsit, vagy talán én húzzam fel a cipődet? 

- Hát, szerintem szorítani fogja a tanárnő lábát. 

 
A táblánál lévő felelőt sürgeti a tanár: 

- Igyekezz fiam, mert mindjárt kicsöngetnek. 

- Én is azt várom. 

 
- Apuci, segíts légy szíves! A föcit tanulom és az 

istennek sem találom a Kárpátokat! 

- Anyádat kérdezd, Pistike, ő pakolt a szobádban. 
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Törd a fejed! 

 

 

Az üres mezőkbe csak 2-est, 5-öst 

vagy 10-est írhatsz. Töltsd ki a 

táblázatot úgy, hogy minden sorban 

és oszlopban 22 legyen az összeg!→ 

 

 

 

←A kis köröcskékbe írjátok be 1-től 

10-ig a számokat úgy, hogy mind a 

négy nagy körben a számok összege 

egyenlő legyen. 

 

 

 

Segíts a babának megtalálni a cumit! 
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Színezd ki a képeket! 
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A Figyelő az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola Radnóti Miklós Önképzőkörének diáklapja. 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 

Főszerkesztők: Butás Flórián és Boconádi Klaudia tanulók. 

Szerkesztőség tagjai: Hadnagy Zsombor, Herbatényi Zalán, Lengyel László, Lukács Szabolcs, Rajsli Tímea, 

Nagy Rebeka, Ördög Noémi, Ördög Tímea, Tarján Orsolya, Frank Boglárka, Milinkov Jaszmina, Pakai Eulália, 

Tallós Hédi, Károlyi Egon, Fehér Dávid, Dániel Daniella, Lázár Lea, Fábián Nikoletta, Pintér Krisztián, 

Fenyvesi Zénó, Létó Aurél, Angeli Nikolett, Horvát Eleonóra, Varnyú Sára tanulók. 

Felelős szerkesztő: Szűcs Budai Engelbert magyartanár. 

Felelős Kiadó: Balog Virág Zsolt igazgató. 

Nyomda: Az iskola fénymásológépén. 
 

Фиђело је школски лист литерарне секције «Радноти Миклош» ОШ «Петефи Шандор» у Бечеју. 

Припрема: уређивачки одбор. 

Главни уредници: Буташ Флориан и Боцонади Клаудиа ученици. 

Чланови уређивачког одбора: Хаднађ Жомбор, Хербатењи Залан, Ленђел Ласло, Лукач Саболч, Рајшли 

Тимеа, Нађ Ребека, Ердег, Ноеми, Ердег Тиемеа, Тарјан Орсоља, Франк Богларка, Милинков Јасмина, 

Пакаи Еулалиа, Талош Хеди, Карољи Егон, Фехер Давид, Даниел Даниела, Лазар Леа, Фабиан Николета, 

Пинтер Кристиан, Фењвеши Зено, Лето Аурел, Ангели Николет, Хорват Елеонора, Варњу Шара ученици. 

Одговорни уредник: Сич Будаи Енгелберт проф. мађарског језика. 

Одговорни издавач: Балог Вираг Жолт директор. 

Штампање: На фотокопир апарату у школи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ki drónnal száll fölébe 

 
Ki drónnal száll fölébe, annak élmény e táj, 

A műholdak tudják, hol és merre jár, 

S ha a földi vezérlést elvesztené egyszer, 

Hazatalál, mert okos ez a rendszer. 

 

Sasnak, vércsének mutatunk utat, 

Körberepülünk templomtornyokat, 

Látjuk, hol ered a kicsiny patak, 

S azt is, hogy merre nyugszik le a nap. 

 

Nézzük a drónnal felülről: magunk, 

Mint Isten szemével - kicsinyek vagyunk - 

Színekben pompázik víg erdő s mező, 

Csillog a hegytetőn a sok szikla s kő. 

 

S itt e tó, hatalmas, fénylő víztömeg, 

Horgászik partján sok fiatal s öreg, 

Fölébe szállok, úgy irányítok: 

Vadkacsák úsznak, húzzák a csíkot. 

 

Mikor már merül az akkumulátor, 

S a nap feje biccen a látóhatáron, 

Megpihen fürge, égi madarunk, 

Mi pedig lassan hazaballagunk. 

 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom... 
 
Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,  

nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt  

kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.  

Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága  

s remélem, testem is majd e földbe süpped el.  

Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel  

egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,  

tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,  

s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon  

a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.  

Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,  

s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály,  

annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,  

de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát,  

az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,  

míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,  

erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,  

a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,  

s mi föntről pusztitandó vasút, vagy gyárüzem,  

az bakterház s a bakter előtte áll s üzen,  

piros zászló kezében, körötte sok gyerek,  
s a gyárak udvarában komondor hempereg;  

és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,  

a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,  

s az iskolába menvén, a járda peremén,  

hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,  

ím itt e kő, de föntről e kő se látható,  

nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.  

Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,  

s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,  

de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen,  

és csecsszopók, akikben megnő az értelem,  

világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva,  

míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,  

s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők 

felelnek.  

Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg. 
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