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"Fent a felhő szélén
egy angyal mindent lát,
hogy a világot a Földön,
gyerekek rajzolják.
Kicsiny, hegyezetlen,
színes ceruzák."
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Kedves fiúk és lányok!
Itt van az ősz, itt van újra… hangzik a szép Petőfi-vers első sora. Ismét megérkezett a tarka hónapok
nyugtató duruzsolása, a falevelektől borított utak kellemes ropogása, a csengőszótól hangos
iskolaépület vidám rivalgása.
Dolgoznunk kell, tanulni, pontosan s szépen, ahogy csillag megy az égen. Tanulni, csak kicsit
másképpen, mint az megszokott. Mert bár nem otthon online oktatásban van dolgunk, azért az iskolai
megszokott tanítást mégis mellőzzük, ugyanis maszkokban és távolságot tartva, szünetek „nélkül”
rövidített órákkal töltjük napjainkat.
A Figyelő szerkesztősége azonban kívánja, legyen minden diáknak öröm a tudás megszerzése, mert a
tudás hatalom. Éljetek hát vele!
Diákújságotokban olvashattok újdonságokról, különös történetekről, a varázslatos GYERMEK7-ről.
Valamint vicceken szórakozhattok s fejtörőkön gondolkodhattok.
Végezetül a Petőfi iskola minden diákjának, tanárának és tanítójának, dolgozójának:
Eredményes új tanévet kíván: a szerkesztőség.

Járvány idején teljesen normális, ha szomorú vagy, rémült, aggódsz vagy dühöt érzel. Tudd, hogy
nem vagy egyedül, sok hozzád hasonló gyerek éli át azt, amit te.
Először tájékozódj a koronavírusról. Beszélj a témáról egy olyan felnőttel, akiben megbízol, lehet szülő
vagy tanár. Az információhoz jogod van. Tegyél fel kérdéseket, képezd magad és szerezd be az
információkat megbízható helyről.
Oszd meg a betegségről szerzett tudásodat a családoddal és a barátaiddal. Köhögés és tüsszentés
esetén takard el a szád, használj zsebkendőt vagy tüsszents a könyökhajlatodba. A zsebkendőt dobd ki
zárható szemetesbe és moss alaposan kezet. Ha valaki melletted tüsszent vagy köhög, tarts tőle távolságot,
min. két méterrel állj arrébb. Mutass jó példát azzal, hogy rendszeresen és alaposan kezet mosol meleg
vízzel és szappannal legalább 20 másodpercig. Moss kezet wc használat után, ételkészítés és étkezés előtt
majd után is, akkor, ha valahova megérkezel, vagy ha piszkosnak érzed. Énekelj egy dalt kézmosás közben.
Tudtad, hogy a vírus fertőtlenítőszerekkel elpusztítható? Szellőztess gyakran.
A vírus cseppfertőzéssel terjed, és tüsszentéssel, köhögéssel adható át könnyen. Mivel a vírus érintés
útján a kezedre kerülhet, kerüld az arcod, a szád és orrod érintését. Ne igyál mások poharából, ne egyél
mások evőeszközével, ne fogyasszatok egymás ételéből, italából. Kerüld a kézfogást és a puszit is. Próbálj
ki új formákat a barátaid üdvözlésére, a könyökök vagy cipők összeérintése vagy csak simán az integetés is
a köszönés egy formája.
Ne bánts senkit azért, mert beteg. Ne hibáztass másokat, és ne is találgass, hogy ki kaphatja meg a vírust.
Emlékezz, a vírus nem válogat.
https://unicef.hu/koronavirus_utmutato_gyerekeknek
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Megérkeztek elsőseink!

„ Könyv, toll, tinta, ceruza,
rontom-bontom,
kezdődik az iskola,
csak aszondom.
Kora reggel rohanás,
rontom-bontom,
nem könnyű a tanulás,
csak aszondom. „
Weöres Sándor
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Iskolánkban megtartották a Kenguru matematika
versenyt. A Kengurut minden év márciusában A Kenguru verseny dícséretben részesültjei:
rendeznek meg. A Koronavírus ellenére megírhattuk a
teszteket, de persze maszkban és egy kicsit
Horváth Miksa 1.osztály
késedelmesen.
Lázár Enikő 5.b
Babanyec Márton 1.osztály
Novák Alex 1.osztály
Szabó Balázs 4.osztály és
Török Írisz 4.osztály
A "Misliša" matematikaversenyen a következő
eredmény született:
1.osztály:
Horváth Miksa 2.hely és Novák Alex 3.hely
Különdíjasok:
1. osztály: Szabó Ádám
2.osztály: Sőregi Hunor
3.osztály: Török Írisz
4.osztály: Szabó Balázs
Újvidéken, a Klamár László matematika
versenyen is részt vett iskolánk csapata.
A diáklap szerkesztése pillanatában még nem
tudtuk az eredményt, ezért erről a következő
számban adunk hírt.
Dreára is megérkezett az ősz!
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Megalakult a Pefőfi iskola diákszövetkezete.

A Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a
Bethlen Gábor Alap és a Rákóczi Szövetség támogatásával megvalósult program keretén
belül szervezésre került PefiWood filmkészítő táborunk iskola híradójának ősbemutatója.
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BENEDEK APÓ ÁLMA VALÓRA VÁLT
„Nagy lelki örömmel hallom, hogy könyvem a csodálatos házak kedves barátja s az iskolai oktatás
segítőtársa lett: hogy a nagyok és kicsinyek gyönyörűséggel és haszonnal olvassák. A magyar népé elsősorban. Az ő lelkének kincsei ezek a mesék. Én csupán a nép mesemondó fia vagyok” – írta sok évvel ezelőtt Benedek Elek a kisbaconi székely mesemondó, író. És Benedek Elek álma valóra vált.
Meséit azóta is szeretik felnőttek, gyerekek, falun, városon. Szerte a nagyvilágban, ahol csak élnek
magyarok, emlékeznek a magyar népmese napjára, melyet a nagy meseíró, mesegyűjtő Benedek Elek
születésnapján, szeptember 30-án tartanak meg.
Lehet, hogy már szüleitek is kiskorotokban éppen a nagy mesélő kötetéből olvastak nektek meséket, s
megszeretették veletek e kincseket. S aki részt vett már népmesemondó vetélkedőn, az nagyon szeretheti a meséket!
Az óbecsei gyerekek nagyon is szeretik, már részt vettek, s máris készülnek az idei megmérettetésre,
melyet a helyi Népkönyvtár szervez.
Hogy ki szerettette meg velük a népmesét, hol voltak eddig népmesemondó versenyen, mostanában mit
olvasnak, elmesélik az óbecsei Petőfi iskola ötödikesei: Gondos Réka, Koncz Villő, Bárány Petra,
Kisutcai Ivett, Lázár Enikő.
Réka: Kiskoromban a mamám mesélt nekem sokat, mikor vigyázott rám, Rengeteg meséskönyvem
van, s mikor már tudtam olvasni, egyedül bújtam a könyveket. Van kedvencem is a Kisgömböc.
Ivett: Kiskoromban nekem is anyukám mesélt elalvás előtt. Alsós koromban a tanító néni vitt minket
népmesemondó versenyre, még Zentán
is fölléptünk. Az óbecsei Népkönyvtárban a versenyen a Mátyás királyról
szóló mesével díjat is nyertem.
Villő: Nekünk is rengeteg meséskönyvünk van, s kiskoromban szüleim, a
bátyám, a nagyszüleim sokat olvastak
nekem. Emlékszem, nagyival el is
játszottuk a meséket…Én is sokfelé
jártam mesemondó versenyen alsóban,
s most is megye k majd a
Népkönyvtárba, ahol megszervezik a
mesemondó versenyt. Nemcsak
versenyezni, hanem olvasni is
szeretek.
Petra: Én is kiskoromban szerettem
mega meséket, s mikor iskolás lettem,
én is mentem mesemondó versenyre,
harmadik helyezést értem el, még pénzutalványt is kaptam jutalmul.
Enikő: Én az állatos könyveket kedvelem, a Farkastanya a kedvencem. Én
is voltam már mesemondó versenyen,
idén is szeretnék eljutni.
Koncz Erzsébet
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A Magyar Népmese Napjának díjazottjai:
Az òbecsei Nèpkönyvtàr rajzpàlyàzatàn, melynek tèmàja Az èn nyaram volt, iskolànk 1.b
osztàlyos tanulòja Ricz Bàlint különdìjat kapott.
A községi Mesemondó versenyen a 2-3. osztályosok kategóriájában Horváth Miksa első
helyezést ért el.
Kisutcai Ivett 5.b osztályból első díjazott lett.
Koncz Villő az 5.b osztályból harmadik helyezett lett.
Herbatényi Botond a 6.b osztályból első díjazott lett.
Ferenci Orsolya 4.d különdíjban részesült.
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Az Európai nyelvek napja alkalmából mutasd meg nyelvtudásod! Teljesítsd a kihívásokat szóbelileg,
írásbelileg vagy mindkét módon! Igyekezz minél több európai nyelvet használni, hogy bemutatód
érdekesebb legyen. Nagyon változatos és kreatív alkotások érkeztek. Örömünkre, nem csak iskolánkból!!! Ezért a szakzsüri úgy döntött, MINDEN ügyeskedő diákot nyereményben részesít.
GRATULÁLUNK!
Покажите своје језичке вештине поводом Европског дана језика! Испуните изазов усмено,
писмено или на оба начина. Покушајте да користите што више европских језика како бисте
презентацију учинили занимљивијом. Стигле су врло разнолике и креативне креације, не само из
наше школе, што нас посебно радује!!!! Жири је одлучио да у овом изазову СВИ су најбољи,
тако ће СВИ добити и награде. :-)

A községi Asztalitenísz verseny második
helyezettje lett a Petőfi iskola csapata, Kisutcai
Márton és Popov Alex!
Na opštinskom takmičenju u stonom tenisu
ekipa naše škole, u sastavu Kišutcai Marton i
Popov Aleks osvojili su drugo mesto!
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Nekem nagy öröm, hogy újra iskolába
járhatok, és a barátaimmal is találkozhatok.
Felsőben a tanárok járnak be hozzánk,
pedig már nagyon vártam, hogy a termek
előtt várjunk rájuk.
A maszk nekem egyáltalán nem tetszik!
Persze tudom, hogy orvosi előírás, de
akkor is!
Sajnos nincs nagyszünet, de kárpótlásul
harminc percesek az órák.
Nagyon remélem, hogy pár hét múlva újra lesz
nagyszünet és maszkot nem fog kelleni
hordanunk.
Koncz Villő 5.b
Ez a tanév jól kezdődött. Csak amikor megtudtam, hogy nem lesz nagyszünet, akkor szomorodtam
el. Az ötödik osztály job, mint a negyedik, mert az márciustól online oktatásban ért véget. Az online tanítás
nagyon rossz volt. Ötödikben maszkot kell viselnünk, és az néha nagyon zavar.
Dominik Tót 5.b
Az ötödik osztály nagyon jó. Sokat tanulunk és beszélgetünk. Az online tanulás picit nehéz volt, de voltak jó
pillanatok is. A nehéz az volt, hogy nem mindig bírtam nézni a Panon-tévén az előadást, de szerencsére,
vissza lehetett nézni. A künnyű az volt, hogy a szülőket birtuk használni sufliként, kilenc körül kelni, google
fordítóban keresni a tanárok tudta nélkül.
Nagyon hiányoztak a barátnők. A járvány és a karantén miatt nem találkozhattunk egymásnál.
Most új tanárok jönnek hozzánk. Teljesen más mint alsóban, habár most is van saját termünk. A maszk
viselését is mostmár komolyabban kell vennünk. Várom, hogy vissza guruljunk a normális kerékvágásba,
és maszk nélkül mehessünk be a tantermünkbe.
Gondos Réka 5.b
Nekem hiányzik, hogy nincs szünetünk.
Nem tetszik a maszk, a távolság tartás és hogy nem szabad társasjátékokat játszanunk.
Szemendri Balázs 5.b
Felsősnek lenni a legjobb érzés!
Hiszen sok-sok tanárral ismerkedhetünk meg! Lett két új osztálytársunk is, és egy új tornatermünk amibe
még nem mehetünk be. Nincs rá szó, hogy
milyen szép kívülről.
A biológia óra a kedvencem, mivel
imádom az állatokat és mindenki olyan
szépen ül a székén, mintha oda lenne
ragasztva.
A mi oszink a legjobb, hiszen mindent,
megenged és mindig mindent meg lehet vele
beszélni.
Felsőben nagyon tetszik, csak, ha nem lenne
ez az úgynevezett Koronavírus és a maszk,
akkor lehet, hogy élvezném is! A suliban
nagyon tetszik a tanítás is, kár, hogy nincs
nagyszünet és így nem birunk barátkozni más
osztályokkal.
Lázár Enikő 5.b
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A VaMaDiSz, Ökobecse és az óbecsei VMSZ IF munkaakcióján iskolánk ötödikes diákjai is részt vettek. A becsei Goran-parkban a komposztálás világnapja alkalmából, október 10-én megismerkedtünk a
komposztálás fontosságával és a humusz felhasználásáról, de nagyon sokat játszottunk is. Köszönjük a
szervezőknek a lehetőséget! BRAVÓ PefiÖko!!!!
Na akciji, koji je organizovan u Goranskom parku, naši petaci su bili vredni. Puno pomagali, naučili ali
se i puno igrali. BRAVO PefiEko!
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Hvala što nam pomažete ,da i naši prvaci nauče da čuvaju svoju okolinu!
Köszönjük, hogy segitenek – ÖkoBecse - az ökotudat formàlàsàban,màr a legkisebbeknèl
is.

Az óbecsei Sportszövetség tagjai, Feherov
Dijana és Terzic Boris játékos testmozgással
tették színesebbé a dreai kihelyezett tagozat
tanulóinak napját.

Članovi Sportskog saveza naše opštine, sa
zanijivim igrama ulepšali dan našim
učenicima u Drljanu.
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A gyaloglás egészségmegtartó hatásaira hívja fel a figyelmet a Gyaloglás Világnapja. A gyaloglás az a
mozgásforma, amelyet korra, nemre, edzettségi szintre való tekintet nélkül bárki űzhet, ráadásul társakkal, barátokkal közösen gyakorolva remek időtöltés is. A Petőfisek ma gyalogoltak és remekül töltötték
idejüket a Hegymászó szakkör tagjaival, osztályfőnökeikkel , tanáraikkal. Bravó!
Pešačenje je od izuzetnog značaja za zdravlje i imunitet pojedinaca i kolektiva, kao i održavanje mentalne higijene. Mi smo danas korak bliži zdavlju, pešačili smo sa nastavnicima i članovima planinarskog
društva. Bravo za nas!

Szerdán, 2020. október 14-én a Thanházban megtartották a fafaragással
egybekötött műhelymunkát "Rovásírás"
címmel, Fülöp Attila közreműködésével.
A foglalkozáson részt vettek az óbecsei
Petőfi Sándor Általános Iskola felső
osztályos tanulói.
Projektünk támogatója a Tartományi
Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és
Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti Közösségi
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A dreai csipet-csapat a hètvègèn sok izgalmas és vidám élménnyel gazdagodott a Fantaston.
"Bárcsak minden szombat ilyen munkaszombat lenne tanító néni!"
Radna subota sa uživanjem! Deca s Drljana na izletu na Fantastu!

Tehetségfejlesztő programunk alkotó szakkörét Turzai
Valéria vezeti. Kis tehetségeink a mai alkotásaikkal az
otthonaikat fogják szépiteni. Hazavitték az anyukáknak
hadd örüljenek, mert "Itt van az ősz,itt van újra..."
Stvaralačka sekcija, koju vodi Valerija Turzai, veoma
kreativno i uspešno neguje i najmlađe talente u okviru
jednosmenskog rada.
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A diákvállalkozási program célja az általános és középiskolás fiatalok kezdeményező képességének,
vállakozói kompetenciáinak fejlesztése, valamint hatékony, önálló tanulásra való felkészítése! Mindennapokban használható gyakorlati ismeretek, játékos, élményszerű átadása, illetve a tanárok új
pedagógiai módszerek kipróbálására való ösztönzése.

Iskolánk képviselői ma 2020.10.12-én ünnepélyes keretek közöztt, dr. Milan Pašić minisztersegéd jelenlétében, aláírták azt a szerződést, amely biztosítja a diákszövetkezet munkáját segítő gépek vásárlásához
szükséges pénzeszközöket.
Predstavnici naše škole, uz prisusto pomoćnika ministra dr. Milana Pašića, danas su potpisivali ugovora o
dodeli sredstava za nabavku opreme za rad učeničke zadruge.
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Köszönve az MNT támogatásának iskolánk ettől az iskolaévtől a legkorszerűbb elvárásoknak
megfelelő IT szaktanteremmel gazdagodott. Köszönjük a támogatást!
Zahvaljujući Nacionalmon savetu mađarske nacionalne manjine naša škola je bogatija sa najsavremenijom IT učionicom. Hvala im!

Iskolánk negyedikes tanulói:
Bátori Simon, Fehér Dénes,
Ferenci Orsolya és Klima
Babett, beneveztek az Olvass
el! magyarországi online
olvasási versenyre neveztek
be. A szorgalmas csapat
munkját Vastag Géber Judit
és
Ferenci
Tünde
osztálytanítók, valamint
Bálint Adrienn tanárnő
segítik.
Četvrtaci naše škole sa
njihovim učiteljima, uključili
su se u onlajn takmičenjne u
čitanju. Uz pročitane knjige
deca imaju interesantne
zadatke.
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I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM
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I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM
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Három bűnözőt halálra ítélnek. eljön a kivégzés
napja, villamosszék általi halálra ítélték őket.
Beültetik az elsőt a székbe, a fegyőr megkérdi
tőle:
- Az utolsó szó jogán kíván valamit mondani?
- Igen. Én hiszek Istenben, és tudom, hogy meg
fog engem védeni a haláltól.
Meghúzzák a kart, erre nem történik semmi,
gondolják a fegyőrök magukban, hát ezt
megvédte Isten, ezért szabadon engedik.
Hozzák a következőt, tőle is megkérdezik, hogy
az utolsó szó jogán kíván-e valamit mondani.
Azt mondja az elítélt:
- Én a Harvard egyetem jogi karán diplomáztam,
és tudom, hogy az igazság, és a jog Istene meg
fog védeni a haláltól.
Meghúzzák a kart, nem történik semmi. Hát ezt
is szabadon engedik.
Hozzák a harmadikat, neki is felteszik a kérdést,
ő erre azt feleli:
- Én a Műszaki Egyetemen végeztem, és tudom,
hogy amíg azt a két dugót nem dugják be, itt
nem lesz kivégzés!

FIGYELŐ - SVEZNALICA

-Egy forgalmi rendőr leállit egy személygépkocsit.
-Gratulálok uram , ön az első ma , aki betartotta a
sebességet , nyereménye 50 ezer dinár.
-Mire fogja költeni ?
-Hát...levizsgázok jogositványra....
Erre az anyósülésen a feleség:
-Ne is hallgasson rá biztos úr, mindig hülyeségeket
beszél, ha részeg...
A hátul ülő nagyothalló nagybácsi:
-Mondtam , hogy ne a lopott kocsival jöjjünk!
Kiugrik a csomagtartóból egy furcsa kinézetü Arab
férfi:
-Szóval akkor ez most a határ?...
Két hegymászó kalandozik a Himalája szikláin,
mikor egyikük egy szakadékba esik. A társa
utánakiált:
- Nem ütötted meg magad ?
- Nem.
- Kezed, lábad nem tört el ?
- Nem.
- Akkor gyere, mássz ki, menjünk tovább !
- Nem tudok, még nem értem le az aljára.

Gyerekszáj
- Anyu, a nyuszi tud fütyülni?
- Nem tud.
- Akkor mi a fenének eszik annyi sárgarépát?
Kétéves számol: - Egy, kettő, három, nemhárom...
Apa vette fel kamerával az eseményeket. A fiúcska durcás
hangulatban volt. Rákiabált az apjára: - Nem akarom, hogy
lekaramellázz!

-Tudod, melyik a két kedvenc virágom?
-Hát a rózsa, meg a bimbó!

Alkudozás az esti elalvással kapcsolatban:
-Este majd itt fogok aludni veletek! Kölcsön jövök
hozzátok!

A kórházudvaron járva, a szülészet mellett halad el éppen
anya és fia, mikor a kicsi jól informáltan megkérdezi:
-Itt születtem a múltkor. Emlékszel rá, anya?

Anyuka gyorsabb sétára noszogatja kicsi fiát, mire az
mentegetőzni kezd:
-Már olyan gyorsan szedem a lábamat, ahogy csak a A kicsinek van egy játékautója, amelyben egy nyuszi a
sofőr. A gyerek egy ideig szépen játszik vele, majd
torkomon kifér!
messzire hajítja a szoba másik felébe.
-Ezt most miért csináltad? - kérdi anyuka szigorú
Anyuka mérgesen förmed rá a kisfiára, aki kérdezés és tekintettel.
-Nyuszi hopp! - jött a mosolyra késztető válasz.
engedély nélkül kinyitotta a kólás üveget.
-Miért nyitottad ki?
-Nem én voltam... Kidugult!
Az ovis gondterhelten ücsörög a sarokban. Miután nem
vesznek róla tudomást meg is szólal:
- Csak növök, csak növök, de sosem leszek már iskolás?
-Tudod anya, kibe vagyok szerelmes? Téged be!
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Egy vadász szafarin van a dzsungelben a
feleségével és az anyósával. Egyik éjjel a feleség
kétségbeesetten keltegeti a férjét:
- Drágám, eltűnt a mama, gyere menjünk és
keressük meg!
A vadász megragadja a puskát, és elindulnak a
sötét éjszakában. Nem messze a sátruktól, egy
tisztáson rémisztő látvány tárul eléjük: a mama egy
bokor előtt áll, és egy hatalmas hímoroszlánnal néz
éppen farkasszemet.
A fiatalasszony rémülten suttogja a férjének:
- Uramisten, most mit teszünk?
- Semmit. Az oroszlán kereste magának a bajt,
másszon ki belőle egyedül!
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A kaszárnyában csörög a telefon. A
kiskatona
felveszi:
- Melyik barom telefonál már megint?
- Tudja maga kivel beszél? - kérdezi a
telefonban lévő hang.
- Nem - felel a kiskatona. - Kivel?
- Kovács ezredessel.
- Kovács ezredes, és maga tudja, kivel
beszél?
- Nem.
- Akkor mázlim van - mondja és lecsapja
a kagylót.

Egy nagyvállalt vezetőjének fel kellett hívnia egyik alkalmazottját az egyik központi számítógép
meghibásodása miatt. Felhívta az alkalmazott otthoni számát, a kagylót pedig egy gyerek vette fel
suttogó hangon beleszólva:
-Hello? – Apukád otthon van? – kérdezte.
-Igen – suttogta vékony hangon.
-Beszélhetnék vele?
A főnök meglepetésére a vékony hang azt suttogta:
-Nem.
Mivel egy felnőttel szeretett volna beszélni, a főnök azt kérdezte:
-Anyukád ott van?
-Igen – hangzott a válasz.
-Beszélhetnék vele?
A vékony hang ismét suttogva:
-Nem.
A fonök, remélve, hogy akad valaki, akinél üzenetet hagyhat, azt kérdezte:
-Van még ott valaki?
Igen – suttogta a gyerek – egy rendőr.
Csodálkozva azon, hogy mit kereshet egy rendőr az alkalmazottjánál, azt kérdezte:
-Beszélhetnék a rendőrrel?
-Nem, el van foglalva,- suttogta a gyerek.
-Mivel van elfoglalva? – kérdezte a főnök.
-Az apuval, az anyuval és a tűzoltóval beszélget, hangzott a suttogó válasz.
Növekvő aggodalommal, és a telefon hátterében egy
helikopterszerű hangot hallva, a főnök azt kérdezte:
-Mi ez a hang?
-Egy helikopter - válaszolta a suttogó hang.
-Mi folyik ott? - kérdezte a főnök most már
megrémülve.
Félénk suttogó hangon válaszolt a gyerek:
-A mentőalakulat most landolt a helikopterrel.
Megrémülve, aggódva, és enyhén szólva zavartan
kérdezte a főnök:
-Mit keresnek?
Még mindig suttogva, kuncogását visszafojtva az ifjú
hang így válaszolt:
-Engem.
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Egy kis logika. Oldd meg az alábbi logikai feladványt. Találd meg a bölcs ifjaknak súgott mondatát!
Ha nem megy, akkor se aggódj, mert a megoldást elrejtettük a diáklapban. Csak meg kell találnod.

Milyen állatokat rejtenek a szilüettek? Írdd be az állatok közneveit az ábrákba!
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Tegnap a szokásosnál korábban jöttem haza a szolgálatból. Éppen asztalhoz ültem és
vacsorázni kezdtem, amikor a szomszéd szobában valami leesett. Átszaladtam megnézni, mi
történt, és láttam, amint egy férfi éppen kiugrik az ablakon, a padlón pedig ott hevert
cserepekre törve a feleségem kedvenc vázája. A férfi után eredtem, de amint az utcára értem,
a szemüvegem bepárásodott. Tudja mostanában hidegek az esték. Megbotlottam a
gereblyében, elestem, és szem elől tévesztettem a betörőt. Nagyon kérem vállalja el az ügyet,
hiszen az illető bizonyára az egész lakást ki akarta fosztani. Ráadásul a feleségemnek - aki
ma jön vissza a szüleitől - is meg kell magyaráznom, hogy hogyan tört össze a váza. Nem
értem - mondta a felügyelő - hogyan félhet annyira a feleségétől, hogy hamis nyomra akar
vezetni egy nyomozót egy képzeletbeli betörőről költött mesével, mintsem hogy feleségének
megmondaná az igazat. Miért nem volt hajlandó Szemfüles felügyelő nyomozni ebben az
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Petıfi Sándor
Általános Iskola
Основна Школа
“Петефи Шандор”
Köztársaság utca 135.
Републиканска 135.
21220 Óbecse - Бечеј
tel: 021-6915-692
Email:
sekretar.petefi.becej@gmail.com
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A Figyelő az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola Radnóti Miklós
Önképzőkörének diáklapja.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Főszerkesztők: Lázár Enikő, Herbatényi Botond és Koncz Antónió tanulók.
Szerkesztők: Gondos Réka, Kisutcai Ivett, Lázár Enikő, Koncz Villő, Beretka
Glória, Bárány Petra, Garai Lilla, Varga Árpád, Herbatényi Botond, Német
Róbert, Aranyos Andor, Lukács Ákos, Visovszki Márk, Tóth Tamás, Deák
Gréta, Varnyú Zalán és Koncz Antónió tanulók.
Felelős szerkesztő: Szűcs Budai Engelbert magyartanár.
Felelős Kiadó: Potrebić Tőzsér Gabriella 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: Лазар Енике, Хербатењи Ботонд и Конц Антонио
ученици.
Чланови уређивачког одбора: Гондош Река, Кишутцаи Ивет, Лазар
Енике, Конц Виле, Беретка Глориа, Барањ Петра, Гараи Лила, Варга
Арпад, Хербатењи Ботонд, Немет Роберт, Арањош Андор, Лукач Акош,
Вишовски Марк, Тот Тамаш, Деак Грета, Варњу Залан и Конц Антонио
ученици.
Одговорни уредник: Сич Будаи Енгелберт проф. мађарског језика.
Одговорни издавач: Потребић Тежер Габриела директор.
Штампа: чланови уређивачког одбора—ученици на фотокопир апарату у
школи

