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Figyelő—Sveznalica

Tartalom:

Együtt járnak most iskolába,
s Peti mindig megvárja őt.

„A tanítvány nem tudja egy az egyben utánozni
vezetője lépteit.
Mivel mindenki a maga módján látja a világot,
a maga módján éli meg a nehézségeit és
a sikereit.
Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget.
Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.”
Paulo Coelho
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„Önmagában a tehetség kevés a sikerhez, gyakorlás nélkül nem juthat a felszínre. Megfelelő hozzáállás,
alázat, megbízhatóság, akarat - azaz kőkemény munka - nélkül nincs igazi siker.” Miller Zoltán énekes
idézetével köszöntünk benneteket az új tanévben. Megszívlelendő gondolatot hagyományoz át számunkra az
Emberek zenekar frontembere. Kökemény munka nélkül nincsen igazi siker. A tehetség, a tálentum bennünk
szunnyed, de csak verejtékes munkával állítható talpra. Ehhez a munkához ad bátorítást, segítságet, útmutatástt
diáklapunk szeptember-októberi száma.
Továbbá új rovatokkal is kísérletezünk, remélve, hogy elnyerik a tetszéseteket. A hagyományos fejezetek mellett,
mint a Bonton, a KisTollforgatóink, a Sulihírek, a Sveznalica, az Angol és Német oldalak, a Viccek és Fejtörők
mellett, riportokat, interjúkat olvashattok, KisOkosból tanulhattok, TopListákból tájékozódhattok, Divatról és
Receptekről informálódhattok.
Lapunk olvasásához kellemes időtöltést kívánunk.
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TEHETSÉG: kezdetben a sikeres embereket, így a legmagasabb rangúakat, a legjobb tanulókat, a leggazdagabbakat sorolták ide. Később a különböző intelligencia-tesztekben a legmagasabb pontszámot elérőket vélték a
legtehetségesebbeknek. Jelenleg sokkal bonyolultabbnak tartják a tehetség, talentum eredetét. A józan ész
alapján a tehetség megfogalmazásakor öt kritériumot érdemes kiemelni: (1) a tehetség potenciát, lehetőséget,
ígéretet, reményt, esélyt jelent (2) valamelyik emberi tevékenységi körben (3) olyan kiemelkedő teljesítményre,
amely (4) társadalmilag hasznos és amely (5) megelégedettséggel, örömérzéssel, tehát sikerélménnyel jár
elérője számára. A tehetség - összetevők legfontosabb jellemzői:
Átlag feletti képességek:
 magas szintű elvont gondolkodás, fogalomalkotás, kombinációkészség,
 jó memória és beszédkészség,
 kiváló matematikai logika, térbeli viszonyok átlátása,
 speciális képességek (pl.: zenei),
 alkalmazkodóképesség, új helyzetben hamar feltalálja magát,
 kritikus, független gondolkodás,
 gyors, pontos, szelektív információfeldolgozás,
 a lényeges és a lényegtelen dolgok megkülönböztetésének képessége.
Kreativitás:
 gördülékeny, rugalmas és eredeti gondolkodás,
 ötletgazdagság, szokatlan feladat - és helyzetmegoldások,
 az új, különös, akár irracionális gondolatok, alkotások, tevékenységek iránti fogékonyság,
 kíváncsiság, merészség, szellemi játékosság, kockázatvállalás,
 humorérzék.
A tanulmányi eredmény nem arányos a könyvek előtt töltött idővel. Összegyűjtöttünk néhány hasznos tanulási
tippet és segítő technikát, ami hatékonyabbá és sikeresebbé teszi az otthoni tanulást.
Gondold végig, írd le magadnak a kérdésekre a választ!
 Hány órát tanulok hétköznap (átlagosan)? És hétvégén?
 Melyik tantárgyat tanulom a legnehezebben? Miért?
 Melyiket tanulom a legkönnyebben? Mi lehet az oka?
 Milyen a tanulási stílusom? Hogyan tanulok? Vannak-e tanulási szokásaim? Melyek azok?
 Miért tanulok? Vannak-e tanulási céljaim?
 Mit kell tanulni? - Mennyi időt vesz igénybe?
 Melyik tantárggyal kezdjem?
A tanulási stratégia nem a szokásos "olvasgatom/ átnézem a könyvet", hanem olyan technikát válassz, ami
megfelel a
- Tanulási stílusodnak
 hallom-mondom/rajzolom/magyarázom-értelmezem/
- Tanulási szokásodnak (íróasztalnál/fotelban/sétálva)
 olyan technikákat alkalmazok egymás után, melyek a tananyag megértését és lényegének
megjegyzését segítik elő. (kiemelés, kulcsszavak, vázlatírás);
A TANULÁS menetét tehát a következőképp alakítsd:
 ráhangolódás + tanulási idő megszervezése;
 olvasás + lényegkiemelés és memorizálása;
 ellenőrzés és az ismétlés;

Jó tanulást és kibontakozó tehetséget kívánunk!
Tisztelettel: a szerkesztőség
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Egésznapos oktatás - Tehetséggondozással: Iskolánk is részese lett annak a szerbiai Oktatási Minisztérium
által bevezetett új tanítási modellnek, amely az egésznapos oktatásra fejezi a hangsúlyt. Erről a programról
kérdeztük iskolánk igazgatóját , Balog Virág Zsoltot.
- Miért kezdődött el iskolánkban a tehetséggondozás?

-Azért kezdődött el, mert állandóan kutatjuk, hogy hogyan neveljük a fiatalokat, hogy egész életükben
aktívak legyenek, tanuljonak, szociális életet éljenek ez visz előre egy társadalmat, és hogy ne a telefont
nyomjuk és a gondolkozási szintünket megváltoztatjuk.
Milyen tantárgyakat érint a program?
-Szülők által fontos tantárgyakra fektettük a hangsúlyt. A szülők kérték hogy a matek, angol,
informatika kerüljön előtérbe, ezt bővítettük szerbbel és magyarral.
Kiket érint a program?
-1-6-dik osztályosok lettek becéloztak, mivel nekik van a legnagyobb esélyük még fejlődni.
Ki támogatja a programot?
-A minisztérium mindig támogatja az iskolákat, az Újvidéki igazgatóság mindig érdeklődik a
programról. A tanítóképző Dr.Bene Annamária, aki tanít is a programban 3-6-dik osztályt, emellett
Dr.Námesztoszki Zsolt, aki szintén a tanitóképző egyik tagja. Együtt dolgozunk még Kis Igorral a
községházáról, Bonifárt Lászlóval a Thán-emlékház vezetőjével, az idősek otthonával, Tojzán Ákossal,
a múzum igazgatójával...
Ördög Noémi és Tarján Orsolya 8.c

Diákok véleménye a tehetséggondozásról:
A tehetséggondozó angolóra hétfőn és pénteken van tizedik órán. Nem sokan veszünk részt, körülbelül egy
osztálynyi diák. Hetedikesek és nyolcadikosok vannak együtt. Az én véleményem az, hogy jó ez a
tehetséggondozó, mert jobban megtanuljuk az angolt. Ez a tudás segít az órákon is.
Ördög Tímea
Gimnasztikán sokat tornázunk és ugrálunk. Előző órán hullahopp karikával játszottunk és gyakorlatokat
végeztünk. Nagyon szeretek járni, mert sokat segít a tornában is. Šegujev Jasmina tartja az órát.
Garai Lilla
Én matekra és angolra járok. Nekem nagyon tetszenek az órák. Nagyon érdekesek.
Koszorús Emese
Én rajzra, matekra és közlekedésre járok. Szerintem érdekesek az órák.
Nagyon szeretek ezekre a tantárgyakra járni.
Pekár Dianna
Én sakkra járok. Szeretem, mert megtanulunk egy-két trükköt.
Varnyú Zalán
Nagyon érdekesek a külön magyar órák, hiszen sokat játszunk a szavakkal.
Közmondások körülírása és még sok más csupa jó dolgot csinálunk.
Deák Gréta
Jobban megértem a mostmár a matekot mióta járok délután is.
Az angol nagyon érdekes és jobban értem a nyelvtant belőle.
Horvát Zsaklin
Az angol jó, jobban átvesszük az anyagot, mint órán.
Szumer Nikoletta
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A nagy család
Renáta apjának 5 lánya van.
1. Kach
2. Kech
3. Kich
4. ???
Az tetszik a tehetséggondozó szakkörben, hogy új Kuch
dolgokat tanulunk, és
Hogyan hívják a negyedik leányzót?
hogy felkészülünk a kisérettségire.
Dupák Ákos
Almaosztás
Egy kosárban öt alma van. Az almákat úgy kell
Nekem az tetszik, hogy fejlődik a tudásunk és nem elosztani öt ember között, hogy mindenki kapjon egy
kell bejárni össze-vissza különórákra.
almát és a kosárban is maradjon egy.
Deák Evelin
Hogyan csinálnád?
Nekem az tetszik benne, hogy: segítőkészek a
tanárok,
elmagyarázzák
az
anyagot,
és
felkészítenek
minket a nagybetűs életre.
Gál Noémi

Azért jelentkeztem erre a programmra, hogy Macivadász
szerezzek még egy diplomát a Vuk-diploma mellé. Egy vadász elindul délnek és megy 100 métert, utána
Varnyú Viola
keletre fordul és megy 200 métert, majd ismét 100
métert megy északnak. Ezzel visszaérkezett a
Nagyon jók a programmok, hasznosak, és a kiindulási helyére. Ebben a pillanatban meglát egy
tanárok megértőek velünk.
medvét és lepuffantja szegényt.
Fleisz Ákos
Milyen színű volt a medve?
Nagyon szeretek járni a tehetséggondozóra, mert A farkas, a kecske és a káposzta
sok mindent pluszban megtanulunk.
Egy parasztnak át kell vinni a folyón egy farkast, egy
Kádas Anna
kecskét és egy káposztát. A csónak olyan kicsi, hogy
csak a paraszt ülhet bele és mellé még vagy csak a
Az én tantárgyaim a rajz, a matematika és az farkas, vagy csak a kecske, vagy csak a káposzta fér
angol. Rajzon sok kreatív dolgot csinálunk.
el. Ha azonban a paraszt magára hagyja a farkast a
Matematikán gyakorolunk a versenyre. Angolon kecskével, vagy a kecskét a káposztával, akkor az
peig fejlesszük a tudásunkat.
egyik megeszi a másikat. Hogyan kelhetnek át a
Kaszás Korina
folyón, hogy senkinek ne legyen bántódása?
Azért íratkoztam focira, hogy segítsek az Alszik, vagy nem alszik?
iskolának. Nagyon szeretem a focit, mert jó azt Amikor a király alszik, minden, amit igaznak hisz,
nézni,
hamis. Más szóval, minden, amit a király alvás
mikor az általam rúgott labdával lett gól.
közben hisz, az hamis. Amit viszont ébren hisz, az
Popov Aleksz
mind igaz. Nos, múlt éjszaka, a király azt hitte, hogy
ő is, és a királynő is alszik. Aludt ekkor a királynő,
Azért jelentkeztem a szerbre, mert az egyik vagy sem?
kedvenc tantárgyam. Sokat gyakorulunk és
játszunk szerbül.
Kiskomáromi Zsolna
Én azért jelentkeztem a focira, mert ez a kedvenc
sportom.
Kisutcai Márton
Nekem azért tetszik ez a programm, mert sokkal
több anyagot átveszünk, mint az egszerű órán.
Így felkészülünk a kisérettségire és könnyebben
megtanuljuk a leckát.
Koncz Antónió
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Iskolánkban Lázár László, Máriás Mónika és Tóth Zsolt tanáraink által elindult egy
projekt, melynek a neve Árvácska projekt. Jobban meg szerettünk volna ismerkedni
vele, hogy pontosan miről is szól ez a munka, ezért riportot készítettünk velük.
Miért kezdtek bele ebbe a projektbe?
 Nagyon érdekelt minket mi is lehet az a microbit, hogyan kell használni és
programozni. Szeretünk új dolgokba belekezdeni és újítani a régiken. A projekt alatt
sok új kollégát ismertek meg, és tapasztalataikat meg is osztották velük.
Meséljenek a projektről! Miről szól? – kérdeztem.
 A lényege, hogy több tantárgyat összekössünk. Ez esetben a biológiát, matematikát
és informatikát. Az iskola udvarát be szeretnénk telepíteni növényekkel, hogy minél
barátságosabb és szebb legyen, ez tartozik a biológiához. A munkához jól jön egy kis
matek tudás is, mert ki kell számítani a beültetendő területek nagyságát. A kertekben
pedig kis táblákon meg fognak jelenni az adott növények nevei több nyelven, a
microbitek segítségével. Projekt oktatásnak hívják ezt, mikor több tantárgyon
keresztül taglaljuk ugyan azt a témát. Nem mi vagyunk az egyetlenek, akik bele
vágtak egy ilyen nagy és komoly munkába, hanem ország szerte több száz iskola
vesz részt ebben. Ennek a projektnek a lényege a tapasztalatszerzés. A diákok is bele
lesznek vonva az iskolakert szépítésébe. Az iskolánk biztosítja a szükséges költségek
egy részét.
Köszönjük szépen, hogy szántak ránk egy kis időt és válaszoltak a kérdéseinkre!

Ördög Noémi és Tarján Orsolya 8.c
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Europai nyelvek napja: szeptember 26-án iskolánkban négy állomáson mutattuk be a magyar, szerb, angol és
német nyelv szépségét, nyelvi kultúráját. A projektben résztvevő diákokat Szűcs Budai Engelbert magyartanár,
Ćuk Daniela és Sági Lívia angoltanárnők, Banjanin Sunčica szerbtanárnő és Márton Ilona némettanárnő
készítették fel a tanulókat. Vendégeink voltak a Samu Mihály Általános Iskola tanulói és tanárnőjük,
Nagynémedi Eszter.
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A barátság
A barátság szép és jó dolog,mondja mindenki....Én még sem tudom elmondani,hogy nekem mit jelent.....pedig
sokat töröm a fejem rajta.
Amikor Villőnek megsérült a lába nagyon sajnáltam, hogy nem birtunk futkározni. Hiányzott a társasága. Talán
ez lenne a barátság???
Juditnak, mikor fülgyulladása volt nem bírtunk találkozni, s szomorú voltam. Ez lenne az????
Tavaly az iskolaudvarban elestem. Megütöttem a lábam. A lányok felsegÍtettek. Talán ez lenne????
Ivettel,mikor összevesztünk és nem akarta, hogy együtt menjünk haza. Akkor nagyot néztem... Fájt és nem
értettem... Anyától és apától kérdeztem, de elfelejtettem mit mondtak... Sokat meséltek, még sem értettem meg
pontosan.....
Nekem is, mint másoknak a barátság fontos. Sokat beszélgetünk a suliban a barátnőkről, barátokról, barátságról...
Talán majd egyszer idősebb koromban rájövök, hogy mi is az??...
Gondos Réka 4.b
Nekem az egyik legfontosabb dolog az életemben.
A barátság fontos,hogy benne megbízzak, ne csapjon be, kitartson mellettem, hogy számíthassunk egymásra. A
barátság pár óra alatt alakul ki és hosszú évek során válhat igazán szorossá. Sok együtt töltött idő, komoly
témák,titkok felfedése kell hozzá. Megismerjük egymás hibáit,gyenge pontjait és ha zavaró akkor is kitartunk
mellette.A távolság sem vethet véget e köteléknek a mai technikának köszönhetően.
A barátság az egy értékes dolog, amit ápolni és védeni kell,hisz egy életre szól....
Kisutcai Ivett 4.b
Nagyon értékes dolog a barátság. Sokféle barátság létezik...
Fontos az emberi kapcsolatban. Szokásom mondani,hogy mindenki a barátom, de szüleim mindig kijavítanak,
hogy barát csak egy lehet... Az igaz barát az mindig mellettem áll jóban-rosszban, minden titkomat elmondhatom
neki és soha nem fecsegi ki. Egyszóval mindig kiáll mellettem és ez kölcsönös.Tanulunk egymás hibáiból és
tanácsot adunk egymásnak.
Büszke vagyok a barátomra és nagyon becsülöm a barátságunkat.!
Becsei Bence 4.b
Számomra a barátság azt jelenti, hogy ha csak tehetjük együtt játszunk, nem csúfoljuk egymást, egymás mellett
mindég kiállunk. Ha az egyikünk beteg elvisszük a házi feladatot. Egymásnak nem hazudunk.
Reggelente együtt járunk iskolába,útközben jókat beszélgetünk..
Szemendri Balázs 4.b
Szerintem a barátság az,amikor valaki mindig elmondja az igazat és a véleményét.
Igaz néha sértődő lehet, de ilyen az igaz barát, aki törődik veled.Néha összevesztek,majd kibékültök. A végén
mindenki nevetésbe tör ki... Én jóba vagyok a barátaimmal és remélem ez így is marad. A barátaim mindig
kiállnak mellettem és én is mellettük. Velük megyek haza az iskolából.
Ők számomra minden kincsnél többet érnek.
Koncz Villő 4. B
Számomra a barátság az, amikor két ember őszinte, igazságos, segítőkész egymással szemben.
Fontos még,hogy a titkokat ne árulja el. Igaz cimborámnak tartom azt a személyt, akire mindenben lehet
számÍtani akár jóban akár rosszban.
Örülök, hogy nekem sok barátnőm van hiszen a világon ez egy nagy kincs.
Lázár Enikő 4.b
Számomra a barátság azt jelenti, hogy feltétlenül megbízhatok a
barátaimban,mindig számíthatok rájuk.
Velük mindig felhőtlenül tudok szórakozni és önfeledten nevetni. Az
igazi barátaimmal titkaimat is megoszthatom.
Ők mindig kiállnak mellettem, ha bajban vagyok és ugyanúgy ők is
számÍthatnak rám.
Farkas Larissza 4.b
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A Bugaci betyár

Törökbecse határában az idén immáron harmadjára népesült be az Aracsi Pusztatemplom és környéke. Az
Aracsi Pusztatemplom egy Árpád-kori műemlék. Itt került megrendezésre az Aracsi-piknik, „A nyári
napforduló” elnevezésű rendezvény.
A nyári napforduló egy ősi ünnep. Ilyenkor a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. E
rendezvényre határon innenről és túlról érkeztek vendégek. A rendezvény célja, hogy felelevenítse a múlt
hagyományát, őseink hitét. A műsoron hagyományőrző csoportok vonultak fel és mutatták be
népviseleteiket. Volt köztük honfoglaláskorabéli és XV. századi is. Voltak lovasok, gyalogosok, harci
bemutató, íjászkodás, lovagos gyermekjátékok, török portyázás, csatajelenet és sok-sok társalgás.
Bugacon rendezik meg a Kárpát-medence legnagyobb hagyományőrző rendezvényét, az Ősök napját és a
Kurultájt.Ezen a rendezvényen mi is részt vettünk.
Az idén is mint minden évben hatalmas jurtatábor épült. Itt található a világ legnagyobb szétszedhető
júrtások “Attila sátra„. Ebben a több mint húsz meter átmérőjű jurtában a hun korszak régészeti leleteit
antropológiai arcrekonstrukciókat, festményeket mutattak be.
A küzdőtéren több száz lovas és gyalogos hagyományűző főleg ősi hun, avar és magyar viseletben
páncélzatban vonult fel.
A küzdőtéren egésznapos programok vannak. Ilyenek a lovas harci, lovasviadal, sólymászat,
lovasbirkózás, pusztavágta, lovasgyorsasági verseny “köböre” nomád lovas harc, agárbemutató.
A nap fénypontja a seregszemle, ahol az összes hagyományőrző felvonult. A rendezvény szenttűzzel
zárult, ahol sámánok, táltasok tartanak szertartást.
Számomra ezek a rendezvények felemelőek és erőt adtak. Egy ilyen rendezvényt nem lehet elmesélni,
hanem ezt át kell élni.
Becsei Hunor 6.b

Iskola a jövőben
A jövő iskolájának egy emelete lenne. A föld színe fölött. A föld alatt leérnének az emelet szintjei a Föld
középpontjáig. A legalsó szinten tartanánk a lávavizsgálatokat. Minden szinten valamit kutatnánk,
kísérleteznénk. Lifteken száguldoznánk az órákra. Kívülről a legfelső szint téglás lenne. Csokoládétéglákból,
mint a mesebeli kunyhó. Csak nem a vén banya lakna benne. Mindenképp működne benne mozgólépcső is.
Veszélytelenül üzemelne. Meg mozgópadló röpítene bennünket a termek között.
Egy hangulatos nagy ebédlő lenne a minden szinten. Olyan ebédlő, ahol naponta több fogás is kapható és
mindég a nekünk legjobban tetsző finomságokat készítenék el. Lehetőségünk lenne magunknak is elkészíteni az
ebédünket.
A szinteken három tanteremmel rendelkezne az iskola, egy moziteremmel, egy színházteremmel, tanári
szobával, titkársággal. Külön szinteken lenn a diszkó, a sporttermek. Bevásárlóközpont is üzemelne a suliban.
A tantárgyak között matematika és a helyesírás szerepelne. A tanulók laptopon keresztül tanulhatnák. A
laptopon pedig csak a tananyag lenne, internet és játékok nélkül. De ha kutatással foglalkoznánk, akkor egy
iskolai kutató programot használhatnánk. Informatikán a helyes internet használatáról tanulnánk, a testnevelésen
pedig régi-új játékokkal ismerkednénk: falrakapaszkodás, plafonrólcsüngés, légúszás, cukorszintemelés,
hátrabikkfenc, nagyotlátás, közelrehallás, helybenforgás, fejenkoppanás...
Robortos fagyasztást is játszanánk. A Fagyasztó az a robot lenne, aki csak robotos mozgással közlekedhetne. A
többiek, mi, ha a robot lefagyasztottbennünket, akkor nem mozdulhatnánk. Akkor jönne a nagy Feloldó. Ő
lenne az, aki kiolvasztja a lefagyasztottakat, hogy forrófejűekként szabadon futhassunk. Amíg a fagyasztó újra
le nem zsibbaszt bennünket. És akkor újra várnánk a nagy Feloldót.
A tanítás 1000-től 1310-ig tartana. Utána gyakorlati kutatást végeznénk szintekre osztva. Az órarendben első óra
matematika, második nyelvtan, harmadik testnevelés, negyedik idegen nyelv, ötödik informatika lenne.
Az iskolában mindenkinek lenne laptopja, füzete, íróeszköze, tornafelszerelése.
Minden második hónapban lenne kirándulás. Természettúrákat tennénk, hegyet másznánk, sielnénk,
búvárkodnánk, érdekes helyeket látogatnánk meg. Más iskolákat is meglátogatnánk.
Ördög Gabriella 6.b
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Dečja nedelja

VICEVI I ŠALE
Kako se zove lav bez grive?
Dečju nedelju svi učenici željno očekuju. To je nedelja ĆeLav.
u kojoj se nešto manje uči, ali se zato najviše zabavljaDigitron je čovekov najbolji prijatelj?
mo, jer je obogaćena različitim sadržajima.
Sve škole organizuju razne zabavne aktivnosti, pa i mo- Zašto?
ja škola. Mislim da moja škola ima najbolji i najzanim- Uvek možeš da računaš na njega.
ljiviji program u našoj opštini. Nastavnici se maksimalno trude da osmisle dobar i kvalitetan program. Organi- Koja mačka nije mačka?
zuju razne ekskurzije, posete, šetnje. Najzanimljivije su Nemačka.
mi šetnje kao i zabava u Adrenalin parku i zajedničko
kuvanje u školskom dvorištu. Svako odeljenje sa raz- Perica:- Sanjao sam da jedem špagete.
rednim starešinom sprema omiljeno jelo. Volimo da se Jovica:- Pa?
družimo sa nastavnicima jer tada imamo osećaj da nis- Perica:- Pa, kad sam se probudio, nisam mogao da
nađem pertle!
mo isključivo nastavnici i učenici nego i prijatelji.
Kada budem završio osnovnu školu, Dečju nedelju ću
poneti kao jednu lepu uspomenu na nas i naše nastavni- Vrati se Perica iz škole i kaže tati:
- Danas sam dobio pet.
ke.
Miroslav Mrđanov, 8.a
- Bravo, sine! A iz čega?
- Četiri iz fizičkog i jedan iz matematike!
- Perice, kad kažem "pada kiša", koje je to vreme?
Loše nastavnice, loše vreme - odgovori Perica.
Zašto Perica uvek sedi u prvom redu u bioskopu?
Hoće prvi da vidi film.
Zašto balerine plešu na prstima?
Da ne probude publiku!
Miroslav Mrđanov 8.a
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FRIENDSHIP QUIZ - Are you a good friend?
You might think you are the perfect friend, but are you really? What do your mates think of you? Take this quiz to
find out.
1. You’re at home on a Saturday afternoon when your friend phones you and says they are in the town centre and have spent all their money and feel really ill. Their family is away for the day. You...
a. go as quickly as you can to help your friend.
b. tell your friend to find a taxi and come to your house. Your parents will probably pay for it, but it might be hard
to find a taxi.
c. tell your friend to walk home. The fresh air will make them feel better.
2. Your friend has had lots of problems with Maths, but you find it easy. Your friend has asked for some
help to study for an important Maths test. You...
a. sit down and help your friend study, even if it means you have less time to study.
b. show your friend some online videos about the Maths problems.
c. tell your friend that they can copy from you in the Maths test.
3. You and your friend are both interested in going out with the same person. You know your friend has
really liked this person for a long time, but the person seems to prefer you. You...
a. invite the person out with a group of people, then make sure your friend has a chance to talk to the person.
b. tell your friend that if they don’t invite the person out, you will, even though you know your friend is too shy.
c. ask the person out and don’t tell your friend. All’s fair in love and war!
4. Your friend has just completely changed their image: new hairstyle in blue and red and new clothes in
terrible colours. Now they want to get some tattoos and piercings. You...
a. suggest to think about it, tattoos are hard to remove.
b. say that you’ll go along, but don’t want tattoos or piercings for yourself.
c. tell them that you think the new style is awful, and they should get professional advice before doing anything
else.
Answers
Mostly As - you’re a great friend, but don’t let your mates take advantage of you.
Mostly Bs - you’re a pretty good friend, but not reliable in real emergencies.
Mostly Cs - with friends like you, who needs enemies? You need to treat your friends the way you’d like them to
treat you.

Kreuzworträtsel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Senkrecht 1.: Svájci néphős
Waagerecht
1. farkas németül
2. én
3. balra
4. kalap
5. tizenegy
6. emberek
7. anya
8. nagynéni
9. enni
1o. lámpa
11. város Svájcban
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2019. szeptember 30-án az óbecsei Népkönyvtárban megtartották a
községi Népmesemondó versenyt és kihirdették a rajzpályázat
díjazottjait.
Iskolánkból Dániel Csilla 1.d osztályos tanuló 3. helyezést ért el
rajzával.
A mesemondón Bárány Petra 3., Farkas Larissza 2., Koncz Antónió
szintén 2., Kisutcai Ivett és Ferenci Orsolya pedig 1. helyezést értek
el mesemondásban.

Iskolánk tanulói is részt vettek a Kutatók éjszakáján a
Thán-házban. Európa szerte tartanak hasonló
rendezvényt, melynek célja a kutatói életpálya és a
tudomány népszerűsítése, vonzóvá tétele. A tanulók
megismerhették Nikola Tesla és Van De Graaff kutatók
életét és találmányait, ezenkívül betekintést nyerhettek
a Klíma-sátorba.
Iskolánkba látogatott Dijana Fehirov ès Nemanja Vasin
az óbecsei Sportszövetség munkatársai. Alsós
tanulóinknak játékos torna órát tartottak.
Volt móka,kacagás,szurkolás....

Iskolánkban üzembe helyezték az új ebédlőt, amit a
valamikori Angol tanteremből alakítottak ki. Itt
étkeznek szeptembertől azok a tanuélók, akik részt
vesznek a tehetséggondozó programban a délutáni
foglalkozásokon.
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Lego-robotok versenye
Szabadkán a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon megrendezték a WRO
elnevezésű Lego-robotok versenyt. A csapatoknak meg kellett építeniük robotjukat
majd beprogramozniuk, hogy teljesíteni tudja a versenypályát. Iskolánkból Bátori
Flórián és Herbatényi Botond 2. helyezést értek el a korcsoportjukban.
Ők így foglalták össze élményüket: Negyedik osztályos voltam, amikor az

iskolában robotikás bemutató volt. Akkor találkoztam először ilyen dologgal.
Nagyon érdekesnek találtam. Otthon sok Lego-kockánk volt, hiszen a
testvérem és én is szerettünk jatszani vele. Szabadon vagy model szerint
építettem mindenféle járművet, épületet.
Ezt a robotot is apro Lego elemekből készítettük. Ezek között volt 2 motor ,
ami segítségével haladt a robot, es egy harmadik, amivel az emelőkarját
mozgatta. A robot testében egy kis programot építettünk be, amely
utasításokat vitt szét szenzorokba es a motorokba.
Adrienn tanarnő segítségével nagyon sokat tanultam a robotikából ás megkedveltem.
További terveink is vannak ezzel kapcsolatban: szeretnénk még többet megtanulni és újabb versenyeken
is résztvenni.
Herbatényi Botond Bátori Flórián 5.b és c osztály

Mese-projekt: ötödik bé és cé
osztályosaink a mesékről, mondákról
tanultak. A tanultakat alkalmazva
mesebábokat készítettek, majd az
elkészült
bábok
segítségével
bábszínházat csináltak. Így született meg
Az elveszett malacka és a Bolond falva
lakói című mesék.
A mese-projekt alatt történelmi és
földrajzi ismereteket is bővítették.
Megtamulták merre van Óperencia,
mikor élt Mátyás...
A foglalkozásokat nagyon élvezték. Sok
mesét megnéztek mesefilmben is. És ők
is mondtak meséket.
Deák Gréta 7.c
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Alsó osztályok programja:
Hétfő: „Játék határok nélkül”
Kedd: aszfaltrajz és Csiga duó koncertje
Szerda: Than-házban, Bratsvo iskolában és
az Erdőtelepítők prakjában
Csütörtök: szánházban, néptánc
Péntek: vásár
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Felső osztályok programja:
Hétfő: séta és kerékpártúra (Óbecse - Fantast)
Kedd: elképzelt országunk - időutazás
Szerda: Adrenalin-park (Újvidék)
Csütörtök: sütés-főzés - kis-mester-szakács
Péntek: retro-party - nagyszüleink divatja
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Mindig olyan zöldségeket és gyümölcsöket válassz,
amelyeknek éppen szezonja van, legyen az tavasz,
nyár, ősz vagy tél. Ha az étrendedet az adott
évszakban termő helyi gyümölcsökből és
zöldségekből állítod össze, akkor biztosan
egészségesen étkezel.
Íme azon zöldségek és gyümölcsök részletes listája,
amelyek az optimális étrend alapját képezik
számunkra minden évszakban.
1. Tavaszi zöldségek és gyümölcsök
Tavasszal a hangsúly a zsenge, leveles zöldségeken
van, amelyek jellemzően ebben az évszakban
teremnek.
Ezt egyétek tavasszal: bazsalikom, sóska, hónapos
retek, spárga, karalábé, spenót, petrezselyem,
újborgonya, római saláta, újhagyma, sárgarépa,
zöldborsó, snidling, zöldhagyma.
2. Nyári zöldségek és gyümölcsök
Nyáron koncentrálj a könnyű és hűsítő zöldségekre,
gyümölcsökre és fűszerekre. Gyümölcsök közül
például ekkor terem az eper, az alma, az áfonya és
a szilva, cseresznye, őszibarack, ribiszke (ribizli),
sárgabarack,
sárgadinnye,
görögdinnye,
kajszibarack, meggy; a zöldségek közül a paprika,
Színező: színezd ki a fenti ábrát, öltöztesd őszi
a paradicsom, az uborka, a patisszon és a kukori- színekbe, hogy pompázzon!
ca, uborka, cukkini, bab, mángold; míg a fűszerek
közül a borsmenta és a koriander.
Találd ki! Vajon ki az alábbi költemény fordítója?
3. Őszi zöldségek és gyümölcsök
Ősszel fordítsd figyelmedet az ősszel termő
zöldségekre és gyümölcsökre, mint például a körte,
csemegeszőlő, füge, szőlő, brokkoli, a csemegekukorica, zöldbab, vöröskáposzta, karfiol, az
édeskömény, a kínai kel, a padlizsán és a petrezselyem. A fűszerek közül ősszel a gyömbér, a bors és
a mustármag szezonja van. Továbbá ilyenkor a
legjobb választás a dió, a mogyoró és a mandula is.
4. Téli zöldségek és gyümölcsök
Télen a zord időben különösen jól esnek például a
sütőtökből készült krémlevesek. Ilyenkor van
többek között szezonja a fekete reteknek, a céklának, a póréhagymának és a sütőtöknek és ehető
még a zellergumó, csicsóka, kelkáposzta, fehér
káposzta, lila káposzta, naspolya, birsalma.

Ősz húrja zsong, / Jajong, busong / A tájon, / S ont /
monoton / Bút konokon / És fájón.
S én csüggeteg, / Halvány beteg, / Míg éjfél / Kong, /
csak sírok, / S elém a sok / Tűnt kéj kél.
Óh, múlni már, / Ősz! hullni már / Eresszél! / Mint
holt avart, / Mit felkavart / A rossz szél...
(Paul Verlaine: Őszi chanson)
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TOP 5 Legokosabb állat
5. Orángután
4. Varjú
3. Elefánt
2. Palackorrú Delfin
1. Mókus
TOP 5 Leghallgatottabb zene 2019 nyarán
5. Girls like you – MAROON 5 FT. CARDI B
4. Bounce back – LITTLE MIX
3. I don’t care – ED SHEERAN & JUSTIN BIEBER
2. You need to calm down – TAYLOR SWIFT
1. Señorita – SHAWN MENDES & CAMALIA CABELLO
Top 5 Legfurcsább épület a világon
5. La Pedrera
4. Lótusz Templom
3. Kő ház
2. Ferde Ház
1. Kocka Házak
TOP 5 Legdrágább gyümölcs a világon
5. Kocka Dinnye
4. Heligan Ananász
3. Taiyo No Tamago Mangó
2. Ruby Roman Szőlő
1. Densuke Dinnye
Visovszki Márk 6.b
Piskóta csokiöntettel
Hozzávalók
 A piskótához:
 5 db tojás
 30 dkg cukor
 30 dkg finomliszt vagy 2 dkg holland kakaópor, liszt helyett
 1 dl langyos víz
 1 tk sütőpor
 1 csipet só
 A csokiöntethez:
 10 dkg étcsokoládé
 2 dl főzőtejszín
 4 dl tej
Elkészítés
A tojásokat a cukorral habosra keverjük. A sütőporral elkevert, átszitált lisztet és a vizet lassan, felváltva
adagolva hozzákeverjük a tojásos keverékhez. (Ha szeretnénk márványos piskótát a lisztet elfelezzük, és annak
mennyiségét kakaóporral helyettesítve keverjük be. A tojásos keveréket is felezzük és így keverjük össze. Így
lesz egy fehér és egy barna tészta alapunk. A fehéret öntsük először a tepsibe, majd csurgassuk közé a kakaós
masszát. Sütőpapírral bélelt tepsiben (20x30 cm-es), 25-30 perc alatt, 180 fokra előmelegített sütőben készre
sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük, hogy megsült-e a tészta. Amíg sül a tészta elkészítjük az öntetet.
A csokoládét vízgőz felett összeolvasztjuk a tejszínnel, folyamatos kevergetés mellett egy homogén masszát
kell kapnunk. A tejet egy kis forralóedényben felmelegítjük, majd apránként adjuk hozzá a tejszínes
csokoládékrémet és alacsony lángon, folyamatos kevergetés mellett csomómentesre, homogénre főzzük.
A piskótát kockára vágjuk és a meleg csokoládé öntettel leöntve kínáljuk.
Gyerekek, EZT KI NE HAGYJÁTOK! Csúcsszuper!!!! Én mondom, az ÁKOS!!!!
Lukács Ákos 6.b
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A zár
A Kulcsmesterhez bemegy egy pasi hajnali 3-kor.
- Bocsánat a zavarásért uram, egy Tuto lakatot szeretnék
venni.
- Nincs.
- Akkor egy Elzettet.
- Az sincs.
- Akkor egy tolózárat.
- Az sincs.
- Akkor egy vacak ringlit!
- Sajnos az sincs.
- Mondja, akkor mi a fenének vannak
nyitva ilyen későn?
- Nem tudjuk bezárni a boltot!
Ősmagyarok
-Mit tettek az ősmagyarok a nyereg alá?
- Lovat!
Holdfény
- Jean, mondja, élnek maga szerint a Holdon emberek?
- Nem, uram.
- Akkor miért világítják ki minden este?
Elveszett a gyerek
Pistike odamegy a plázában a biztonsági őrhöz:
- Bácsi, tessék nekem segíteni, elvesztettem az apukámat!
- Tudnál róla személyleírást adni?
- Igen, szereti a sört!
Pénzhamisító
Két rab beszélget a börtönben.
- Magát mi juttatta ide?
- A konkurencia. Ugyanolyan bankjegyeket nyomtattam, mint
az állam.
Őszinte választ adott
- Móricka, mikor szoktál felébredni hétköznap? - kérdezi tőle a tanár.
- Körülbelül másfél órával azután, hogy beérek az iskolába.
Ennyi annyi
A falusi iskolában olyan mondatot kell mondani, amiben benne vannak
azok a szavak, hogy "mennyi", "ennyi", "annyi".
- Pistike, mondj egy mondatot ezekkel a szavakkal! - kéri a tanárnéni.
- Mikor anyukámék nyem voltak ottyhon, gondoltam, hogy ki kénye mennyi a disznyóknak ennyi annyi.
Csendben
A tanár így szól az osztályhoz:
- Ha a hátsó padokban ülők olyan csendben kártyáznának, mint akik a középső padokban alszanak, akkor az első
padokban ülők tudnának figyelni!
Vacsoraasztal
- Pistike, addig nem állhatsz fel az asztaltól, amíg meg nem eszed a vacsorát! - mondja haragosan az anyuka.
- Jaj, de jó, akkor holnap nem mehetek iskolába!
A vicceket gyűjtötte: Butás Bence, Visovszki Márk, Tóth Tamás 6.b
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Petőfi Sándor
Általános Iskola
Основна Школа
“Петефи Шандор”
Köztársaság utca 135.
Републиканска 135.
21220 Óbecse - Бечеј
Phone: 021-6915-692
Fax: 021-6915-692
E-mail: ospetefi@stcable.rs
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A Figyelő az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola Radnóti Miklós
Önképzőkörének diáklapja.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Főszerkesztők: Ördög Noémi és Tarján Orsolya tanulók.
Szerkesztőség tagjai: Milinkov Jaszmina, Varnyú Zalán, Koncz Antónió,
Kaszás Korina, Deák Gréta, Kovács Lilla, Sétáló Anett, Pekár Donald,
Csapó Lara, Pekár Nikoletta, Lukács Ákos, Visovszki Márk, Butás Bence
és Tóth Tamás tanulók.
Felelős szerkesztő: Szűcs Budai Engelbert magyartanár.
Felelős Kiadó: Balog Virág Zsolt igazgató.
Nyomtatja: a szerkesztőség tagjai—tanulók az iskolai fénymásológépen
Фиђело је школски лист литерарне секције «Радноти Миклош»
Основне Школе «Петефи Шандор» у Бечеју.
Припрема: уређивачки одбор.
Главни уредници: Ердег Ноеми и Тарјан Орсоља ученици.
Чланови уређивачког одбора: Милинков Јасмина, Варњу Залан, Конц
Антонио, Касаш Корина, Деак Грета, Ковач Лила, Пекар Доналд,
Чапо Лара, Пекар Николета, Лукач Акош, Вишовски Марк, Буташ
Бенце и Тот Тамаш ученици.
Одговорни уредник: Сич Будаи Енгелберт проф. мађарског језика.
Одговорни издавач: Жолт Балог Вираг директор.
Штампа: чланови уређивачког одбора—ученици на фотокопир
апарату у школи

