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Örlős Géza 8. c osztályos tanuló munkája

Szerkesztő szava
Régen leesett már az első hó, hósubában érkezve beköszöntött a tél. Köd borult a tájra, városra.
Elcsendesedett a tájék, az utca. Megérkeztek a csöndes, békés téli nappalok és éjszakák. A nagy nyugalmat néhanéha zavarja csak fel egy-két hancúrozó verébcsapat, egy-két zavarócskát játszó cinegecsoport. Még pár hétig az
iskola is zajos, de utána a csönd költözik be a padokba, s a diáksereg megkezdi téli vakációját.
A pihenés megkezdése előtt a Figyelő szerkesztősége szeretné kezetekbe adni a diákújságotok legfrissebb
számát. E számban megemlékezünk a télről, az ünnepekről, a karácsonyról, a tanórákon, tanítási heteken
megtörténtekről (s meg nem történtekről). Olvashattok beszámolókat, fogalmazásokat, tudósításokat, vicceket,
tréfákat, verseket... Természetesen most is négy nyelven áll módotokban cikkeket olvasnotok, hiszen pajtásaink,
szerkesztőink ezúttal is sok érdekes anyagot hoztak létre, gyűjtöttek össze.
E számunknak két fő témája van.
Az első a karácsony, a szeretet ünnepe. Röviden összefoglaltuk a karácsonyi szimbólumokat, azok
jelentését. Továbbá pajtásaink válogattak az ünnepről írt szebbnél szebb versek közül, hogy ezekkel is meghitabbé
varázsolják e számunkat Álljon itt egy közülük, egy népi alkotás:

Ezüst szánkót hajt a dér hófehér határon.
Deres szánon didereg, fázik a karácsony.
Zendül a jég a tavon, amint által jönnek.
Decemberi hópihén fénylik már az ünnep.
A kályhánkban láng lobog. Gyere be, karácsony!
Gyújtsd meg a gyertyád, fényszóród a fenyőágon!
Melegedj meg idebenn, légy vendégünk mára!
Karácsonyi csillagod tedd a fenyőfára!
A második témánk a mese. A mese olyan alkotás, amely minden nyelvterületen biztosan ismert. Minden
nép mesékben mondotta el tapasztalatait a nagyvilágról, mesékben hagyományozta át a felnövekvő nemzedéknek
mindazt a bölcsességet, amelyet az idők folyamán az ősöknek módjukban állt megfigyelniük. A mesét aztán
karácsony tájékán a meleg szobában, kuckóban nagyon kellemes hallgatni, de mesét mondani sem kisebb élvezet.
Éppen ezért e számunkban mesékre is rátalálhattok úgy magyar nyelven, mint szerb, német illetve angol nyelven.
Kellemes olvasgatást, mesélgetést kívánunk mindannyiatoknak.
Továbbá kívánunk minden Figyelő olvasónak, tanárnak, diáknak s az iskola minden dolgozójának nagyon
kellemes, békés, áldott karácsonyi ünnepeket, s sikerekben gazdag új esztendőt: a szerkesztőség.

Karácsonyi köszöntő
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet! / magyar
Srećni božićni i novogodišnji praznici! / szerb
Merry Christmas and a Happy New Year! / angol
Fröhliche Weihnachten und ein glückliches neues Jahr! / német
Buon Natole e felice anno nuovo! /olasz
Joueux Noël et une Bonne Année! / francia
God jul och gott nytt ar! / svéd
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Egy kis bonton
Vannak olyan családi ünnepeink, amelyeknek egyházi vonatkozásuk is van. Ilyenek:
Karácsony
Húsvét
Pünkösd
Adventnek a karácsonyt megelőző négy hetet nevezzük. A szó az Úr jövetelének rövidítése. Ennek jelképe
az adventi koszorú, melyen négy gyertya található, és ezeket a karácsonyt megelőző négy vasárnap gyújtják meg.
Karácsonykor Krisztus urunk születésére emlékezünk. Ekkor mindenféle felekezettől függetlenül az egész
keresztény világ ünnepel, és a jászbölcső kétezer éves történetére gondol.
Most, karácsony érkezte alkalmával mindnyájan igyekezünk meglepni szeretteinket kisebb-nagyobb
ajándékokkal, hogy ezúton is kifejezzük szeretetünket. Diáklapunkban ezúttal próbára tesszük tudásotokat, vajon
tisztában vagytok-e, mit illik, s mit nem illik cselekedni ilyen meghitt ünnepkor. Teszteld le magad, s kiderül
számodra, mennyire vagy illemtudó!
1. Melyik ünnepet illik az ajándékozások sorából kiemelni?
Karácsony.
Húsvét.
Születésnap.
2. Mit illik a karácsonyi ajándékozás kapcsán megtervezni?
Hol vásárolunk.
Az ajándék meglepetés jellegét.
A karácsonyfa méretét.
3. Mire törekedjünk karácsonykor az ajándékozottal kapcsolatban?
Sok ajándékot kapjon.
Nagy értékű ajándékot kapjon.
Vágyai teljesüljenek.
4. Mit tegyünk, ha nem a vágyainknak megfelelő ajándékot kapunk?
Örüljünk neki.
Sértődjünk meg.
Mondjuk meg, hogy nem ezt vártuk.
5. Illik-e az ajándékot kikutatni?
Nem.
Igen.
A miénket igen, a másét nem.
6. Adhatunk-e karácsonyra pénzt ajándékba?
Soha.
Bármikor.
Csak ha tudjuk, az ajándékozott nagy dologra gyűjt, s ezzel az ajándékpénzzel vágya
eléréséhez segítjük hozzá.

Harkai Mónika 8. c osztály
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Kis tollforgatóink munkái
Meghalt Mátyás, oda az igazság
-szólásmagyarázatMátyás király volt az egyetlen magyar uralkodó, aki a legigazságosabb ember, vezér hírében állott. Bölcs és
szegénypárti volt.
Nagyon óvta, féltette országa területén az igazságot. Haragudott a gonoszra, a törvényszegőkre. Hogy tetten
érhesse a fondorlatos, álnok embereket, álruhát öltve vegyült el az emberi sokadalomban. Figyelte, miként
viselkednek, hogyan bánnak a szegényekkel a magukat kiskirályoknak tartó nagyurak, katonák, hivatalnokok.
Sokszor a saját bőrén volt kénytelen megérezni a rossz bánásmódot. A gonosz cselekedetek után mindég
megbüntette az elkövetőket. Ezért a szegénynép szerette királyát, szerette annak igazságosságát.
Minek után Mátyás meghalt, ismét a zsarnokoké lett a hatalom. Ismét kizsákmányolták a szegényeket,
súlyos büntetéseket róttak ki az adót nem fizetőkre. Sírt is eleget a szegény, hogy: Meghalt Mátyás, oda az igazság.
A mostani uralkodóknak – szerintem – követniük kellene Mátyás királyunk példáját. Ha így tennének,
látnák, nagyon sok tennivalójuk van eme mai világban. Manapság számtalan Mátyás kellene ahhoz, hogy végre
ismét az igazságot lássuk győzedelmeskedni.
Ha most feltámadna Mátyás, azt sem tudná, hol kezdje el munkáját.
Zórád Annamária 7. c osztály

Lukács Orsolya 8.b

Kiss Anita 8.c

Meghalt Mátyás, oda az igazság
-szólásmagyarázatValamikor hajdanában élt a magyaroknak egy igazságos, becsületes királya, Hunyadi Mátyás. Ő volt a
törökverő Hunyadi János második fia.
Amikor királlyá választották, a nép ujjongott örömében, a templomokban megszólaltak a harangok,
harsogtak a harsonák. Soha királyválasztás annak előtte ennyi örömmel, ennyi dicsőséggel nem esett meg magyar
földön.
Sokat várt a nép, az egész ország újdonsült királyától. Mátyás nem is okozott csalódást. Egy olyan
igazságos, jólelkű királyt ismerhetett meg az ország személyében, aki mindenáron jót akart szerezni szegénynek,
gazdagnak egyaránt. Bőségesen jutalmazott, de az igazságtalanságot – s főleg az elkövetőt – szigorúan
megbüntette. Ha kellett, álruhát öltött, s úgy országolt. Közben megfigyelte az emberek életét, tapasztalta a
törvénysértéseket, melyeket később, királyi jogarral a kezében megkövetett. Okosan kormányozta országát. Helyt
állt a csatamezőn s a fehérasztalnál egyaránt.
Sok szólás született cselekedeteiről, személyéről.
Amikor meghalt, egész népe gyászolta, mert olyan embert veszített el az ország, kinek párja nem terem
hetedhét országban.
Sinkovics Sebestyén 6. b
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Kis tollforgatóink munkái
Kinek a bőrébe bújna ma Mátyás király?
Esős reggelre ébredtem. Félálomban hallottam a csatornáról lezúduló esővíz csobogását. Erről jutott
eszembe egy ősz hajú ember, a nagyapám.
-Milyen jó volna most náluk lenni!
A nyáron, amikor a szünidő egy részét náluk töltöttem a húgommal, múdomban állt jobban megismerni.
Egyik reggel, mikor felébredtem, azzal várt:
-Kis unokám, reggeli után csatornázni fogunk.
Fél órával később már egy nagy tábla horgonyzott lemez felett térdeltem. Minden jegyzéket milliméter
pontossággalkellett berajzolnom, mert a precízség nagyapám életeleme. A pléhvágó olló úgy siklott a keze alatt a
lemezbe, mintha papírt vágott volna, de azt is úgy, hogy még a vonalat is kettévágta. Hogy én se maradjak ki a
maunkából, minden méretre vágott lemezt szorgalmasan hordtam a lemezhajlítógép elé. Igyekezetemet látva
félrehúzódott, és mosolyogva megjegyezte:
-Az üres szekér térjen ki a terhes szekér elől!
Amikor leszabta a lemezeket, következhetett a hajlítás, majd az összeillesztés. Fárasztó munka volt, mondhatom.
Szereztem is egy pár hólyagot a tenyeremre. Amikor panaszkodni próbáltam, nagyapám csak annyit mondott:
-A munka nemesít, a hólyag meg majd elmúlik!
Abban a pillanatban úgy éreztem, hogy könnyű neki, amikor az ő kezén egy pár apró törés sem keletkezett.
Ebéd után jöhetett a jól megérdemelt pihenés. Pihenésképp lubickoltunk a Tiszán. Aztán következett egy
királyi adag fagylalt.
-És még mondja valaki, hogy meghalt Mátyás, oda az igazság...
Horvát Zoltán 7. b

Meghalt Mátyás, oda az igazság
Mindennek az oka a szeptemberi gyermekhét volt, amikor ellenőrzőt írtunk angolból.
Az órák rövidítettek voltak, és én nagyon siettem befejezni a feladatot.
-Bella és Tünde, a következő szünetben gyertek a tanári elé a kijavított ellenőrzőkért! – kért meg bennünket
a tanárnő.
Nagy izgalomban telt el a biológia óra, mert mindannyian nagyon vártuk az osztályzatokat. Kicsöngetés után
azonnal loholtunk a tanári elé, és vártuk, hogy megérkezzen az angoltanárnő, s hozza a javított munkáinkat.
-Tünde, hol a te ellenőrződ? – kérdezte a tanárnő, mikor megérkezett.
Ekkor jöttem rá, hogy a nagy sietségben elfelejtettem átadni az ellenőrzőmet. Ijedtemben elszorult a torkom, s
szólni sem tudtam. Átfutott az agyamon a gondolat, hogy most egyest kapok.
-Mit fognak szólni a szüleim? Hogy fogom kijavítani? – cikáztak fejemben a gondolatok.
Szomorúan kullogtam vissza az osztályba, ahol Bella már ki is osztotta a munkákat. Mindenki izgatottan nézte át
az ellenőrzőket, hangosan kérdezgették egymástól, ki hanyast kapott. Csak én ültem csöndben a helyemen.
Hallottam, hogy egyik osztálytársam hibával is ötöst kapott, az enyém pedig hibátlan lett volna.
Elhatároztam, hogy másnap beszélni fogok a tanárnővel, s megkérem, engedje meg, hogy utólag jóvá tegyem a
figyelmetlenségemet. Mondanom sem kell, hiába kerestem az igazságot, nem tudtam bebizonyítani, hogy ez az
egész véletlen történt. Pedig én igazán szeretem az angolt.
Úgy éreztem, nagy igazságtalanság történt velem, de hiába vártam az igazságtévő Mátyásra, meghalt s vele
együtt az igazság is.
Friss Tünde 5. c
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Kis tollforgatóink munkái
Kinek a bőrébe bújna ma Mátyás király?
Szerintem Mátyás király, ha ma élne, akkor egy biológiatanár bőrébe bújna. A fiatalokat arra tanítaná, hogy
vigyázzanak környezetükre, a természet szépségére, a benne élő állatokra és növényekre. Megtanítaná a
gyerekeket, miként menthetik meg a kiveszőfélben lévő élőlényeket. Mátyás felkeltené a gyerekek érdeklődését,
szeretetét az anyatermészet iránt.
Vagy magyartanár lenne, aki arra biztatja a gyerekeket, hogy felnőtt korukban gyönyörű versekkel és
történetekkel biztassák embertársaikat, hogy szeressék egymást, és barátságban éljenek egymással.
Vagy földrajztanár, aki megmutatja tanítványainak, milyen nagy a Föld, hogy mindenki elfér rajta
békességben.
Vagy történelemtanár, aki feltárja a gyerekek előtt a történelem nagy csatáit, háborúit, s bebizonyítja a
felnövekvő nemzedéknek, hogy ezek a véres tettek szörnyűek voltak, hiszen sok ember veszítette el életét…
Akárkinek is a bőrébe bújna bele Mátyás, akármilyen tanár is lenne belőle, a legfontosabb mindig az
igazság és a béke lenne a számára.
Budai Roland 7. c osztály

Ódri Levente 2.c

Benarik Dajana 2.а

Baba-dal
Volt egyszer egy baba,
Annak volt egy anyja.

A baba

Sokat sírdogált a baba,
Nyugtatgatta az anyja.

Nem alszik a babuka,
Mindjárt jön az apuka.

„Csicsíja babája,
Ne sírjál babóka.”

Apa nagyon megharagszik:
„Ez a gyerek mért nem alstik?”

Így ment ez sokáig,
Néha késő éjszakáig.

A babuka azt mondta:
„Kevés volt a vacsora.”

Mikor feljöttek a csillagok,
Aludni tértek az angyalok.

Az apuka ágyba dugja,
A babuka kezét rágja.

A manócskák álomport szórtak,
A babák álomba zuhantak.

Ördög Valentina 3. b

Molnár Gergely 3. b osztály
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Kis tollforgatóink munkái
Ésszel él az ember
A testvéremnek már régóta volt mobiltelefonja. Kértem a szüleimet, hogy nekem is vegyenek egy
készüléket. Nagy sokára beleegyeztek.
Szívemet öröm töltötte be, s alig vártam a másnapot, hogy menjünk vásárolni.
Szüleimmel együtt mentem az üzletbe. Kiszemeltem egy drága telefont, amely láthatólag sokat tudott. Tele
volt különféle funkciókat elvégző gombokkal. Tudtam, ez egy csúcskészülék. Sajnos apu drágállotta, s egy másikat
kellett választanom. Ez nagyon rosszul esett, hiszen az igazság az, hogy én ama csúcs-szerkentyűt már jó előre
kiszemeltem, s most mégsem vehettem meg.
Az idő előrehaladtával ennek a készüléknek is nagyon örülök, hiszen rájöttem, nem mindég a legdrágább
dolog az, ami boldoggá tehet.
Mester Alex 6. b osztály

Sinkovics Sebestyén 6.b

Ha nincs ló, jó a szamár is
-Holnap kerékpárverseny! – kiáltott fel örömében Péter, miközben az újság hasábjain a hirdetéseket olvasta.
Péter, a Petőfi Sándor iskola hatodik osztályos tanulója, szeretett bicajozni; szerette a kerékpárversenyek
közvetítéseit nézni. Minden vágya az volt, hogy egy versenyen ő is rajthoz álljon, s később, mint híres
kerékpárversenyzőt emlegessék az emberek.
Az újságot a földre hajította, s sietett szemügyre venni kerékpárját. Leérve a garázsba, volt mit látnia.
Járgánya nem állt ott, ahol szokott. Eltűnt.
-Valaki ellopta. – gondolta Péter, s mélységes bánatba esett.
Ott búslakodott egy ideig, majd megemberelte magát, s szétnézett milyen egyéb megoldást tudna kiötleni.
Tekintete megakadt apa régi bicaján. A canga ott magányoskodott a sarokba állítva. Lógott róla a lámpa. A fékei
lazán csüngtek rajta. Lánca olajozatlanul vöröslött. A nyergében egy kis pókocska csücsült, várta a finom falatokat.
-Éppen ebből is lehet még énekesmadár! – lelkesült fel Péter.
Gyorsan neki fogott rendbe hozni a lerongyolódott öreg drótszamarat. Ügyesen meghúzogatta a laza csavarokat.
Megolajozta a rozsdaette részeket. A kis pókocskát áttelepítette a garázs sarkába, ahol egy felriadt szúnyog azonnal
a pók ebédje lett.
Nyolclábú barátja barátságosan kacsingatott jótevője felé, aki már kifelé száguldott a garázsból felújított
kerékpárján. Tett néhány kört, majd elszáguldott bejelentkezni a holnapi versenyre.
Másnap Péter a rajtvonalon állva egy kicsit szégyellte magát öreg versenybiciklijén. A többi versenyző
ugyanis szebbnél szebb, szuperabbnál szuperabb kerékpárral tetszelgett. Egyesek enyhén ki is nevették a fiút, aki
közben elhatározta:
-Az én biciklim is gurul úgy, mint ezek a csodák. Be is fogom bizonyítani!
A verseny megindult. Péter ügyesen, tempósan taposta a pedált. A többiek, bár a rajtnál előrerohantak, mind
közelebb kerültek Péterhez. Egy idő után azt vette észre Peti, hogy a többi versenyzőből kifogyott az energia. Az ő
versenygépe pedig, egyre jobban felgyorsult.
A verseny véget ért. A kitartás és az öreg drótszamár Pétert dobogóra juttatta. A fiú mosolyogva nézett le
kerékpárjára:
„Ha nincs ló, jó a szamár is.”
Sinkovics Sebestyén 6. b osztály
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Kis tollforgatóink munkái
Ha nincs ló, jó a szamár is
Minden embernek van vágya. Szeretne elérni valamit az életben. Sokszor tervezünk, s még többször nem
úgy sikerül, ahogyan azt mi szeretnénk. Földkörüli utazásra vágyunk, szeretnénk eljutni a tengerre, végül az
egészből csak egy egyszerű kirándulás lesz. Vagy drága autót óhajtunk vásárolni, de csak egy használtra jut.
Például én szerettem volna egy szép mobiltelefont mindenféle bigyóval felszerelve. Aztán egy
egyszerűbbre jutott. És így is jó, hiszen ha belegondolok, hány s hány embernek még ilyen egyszerű sincs. Erre
alkotta meg a magyar ember a mondást: Ha ló nincs, jó a szamár is.
Cseszák Zsombor 6. b osztály

Kecskés Krisztina 6.b

Lajos Szabina 6.b

Télapó
Mit látok az ablak alatt?
Valami puhát, mint a vatta!
Fehéret, mint a hó,
Micsoda érdekes látnivaló!
Piros a ruhája,
És a sapkája.
A sapkáján szintén az a vattaféleség,
Először azt hittem, hogy
édesség.
Nicsak, milyen nagy zsák!
Olyan, mintha lenne benne sok
mák!
Szó, ami szó:
Ez csakis a

TÉLAPÓ!
Péter Lea 3.c

Kéringer Karina 2.b
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Kis tollforgatóink munkái
Megérintett a szerelem
A gyerekszerelem nem maradandó.
Negyedikes koromban egyhetes kiránduláson vettem részt Rudnikon.
Nem is gondoltam, hogy ott ragadják el először a szívemet. A sors azonban
úgy kívánta.
A harmadik-negyedik napon felfigyeltem egy szép lányra. Intelligens,
szép szemű leány volt. Észrevettem, hogy én is tetszek neki, ezért beszélgetni
kezdtünk. Sokat, jót szórakoztunk A kirándulás gyorsan múlott. Elérkezett a
búcsú pillanata. Bánatosak lettünk. Telefonszámot cseréltünk, s hazafelé egész úton levelezgettünk.
A kirándulás után még egy-két hétig üzeneteket küldtünk egymásnak, majd egyre kevesebbszer került erre
sor. Elmúlott a nagy szerelem.
Kurunci Arnold 7. c osztály

Amikor az első szerelem lágy szellője megérintett, akkor voltam a legboldogabb.
Harmadik osztályos koromban,
amikor a tengeren voltam, megláttam egy
lányt, aki, mint később kiderült, szintén
Becsén élt. Első látásra beleszerettem. A
nyaralás alkalmával sokat beszélgettem
vele. Olyankor úgy tűnt, az időnek
szárnya van, s repül.
Amikor hazaértünk, s útjaink
elváltak, azt hittem, soha sem fogom
látni ezt a gyönyörű leányt. Szomorú
lettem és bánatos.
Ötödik osztályba jártam, de őt
feledni nem tudtam. Gondolatban még
mindég foglalkoztam vele. Visszaidéztem
beszélgetéseinket, az együtt töltött
boldog órák emlékét.
Egy alkalommal, amíg az autóbuszt
vártam, valaki megérintette vállamat. Ő
volt az. Gyönge kezével simította végig
vállamat. Én megfordultam, s csak
álltam, hosszan, némán. Szólalni sem
tudtam a meglepetéstől s az örömtől.
Felújult a szerelem kettőnk között.
Ismét sokat beszélgettünk, szórakoztunk.
Jól éreztük magunkat. De sajnos az élet
megtréfált bennünket. Az ő életébe jött
egy másik fiú, s engem eldobott.
Ikač Marina munkája az
Horvát Zsolt 7. c osztály
1.a osztályból

Új tanuló jött az osztályba. Hosszú, szökésbarna hajú, kék csillogó szemű
csodaszép lány. Mindegyik fiúnak tetszett az osztályban, ezért a többi lány nem
társalgott vele. Irigyek voltak reá.
Egyik szünetben odamentem hozzá. Beszélgetni kezdtem vele. Sokat mesélt magáról, s én is olyanokat
mondtam el neki, amit eddig senkinek. Ekkor szerettem bele. Új élmény volt ez az érzés számomra. Új, de
kellemes érzés.
Két hónap múlva elhagyta osztályunkat, elhagyott engem is. Azóta nem hallottam róla semmit sem.
Azonban még mindég szívesen gondolok rá, hiszen ő ismertette meg velem a szerelem csodás érzését.
Budai Roland 7. c osztály
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Kedvencem
A szüleim nagyon aggódó típusú emberek, ezért nekem nagyon sokáig nem volt háziállatom.
A tizenkettedik szülinapomra váratlan ajándékot kaptam. Keresztanyám kezében egy aranyos kutyus ült.
Nagyon megörültem neki. A barátnőimmel kiültünk a teraszra, s azon vitatkoztunk, vajon mi legyen a kutyuska
neve. Nekem mindég is a Szimat név tetszett.
A házba nem vihettem be, ezért egész nap kint játszottam vele. Estefelé megetettük. Néztük, miként
falatozik az uzsonnamaradékból. Olyan aranyos volt, hogy alig tudtam elválni tőle. Hajnal felé aludtam csak el.
Egész addig azon tépelődtem, vajon éppen mit csinálhat Szimi. Ezt a becenevet anyu ragasztotta rá kutyusomra.
Másnap reggel nekem kellett a boltba mennem. A garázskapu és a ház között van egy kis rés, amelyen
Szimi utánam bírt jönni. Utánam is jött. Nagyon megijedtünk, hogy ez többször is megismétlődhet, ezért apu
beépítette a lyukat. Szimi immáron nem bírt utánam jönni reggelenként a boltba. Megnyugodtam egy kicsikét.
A délutánjaimat kint töltöttem az udvaron. A hintapadon ültem, kutyusom fejét ölembe hajtotta, s így
tanultam a földrajzot, biológiát…
A téli szünetben Szimat minden lépésemet követte. Eleinte nem tudta mi az a fehér micsoda, de hamar
megbarátkozott a hóval, s élvezte a havazást.
Kitavaszodván sokat játszottam húgommal és Szimattal a szabadban. Húgom még kicsi volt, s nem tudott
miként bánni a kutyussal. Sokat rugdosta és ütötte. Szimat ezért Hugi arca felé kapott. Szüleim megijedtek, hiszen
nagyon féltették Andreát.
Egyik nyári délután a barátnőmmel szerettük volna elvinni sétálni Szimatot. Éppen elkészültem az
öltözködéssel, amikor anyu bekiáltott, hogy mindjárt visszajönnek. Nem értettem, hogy mit kiált, s nem is érdekelt,
hiszen én sétálni készültem kedvencemmel. Mikor leértem, volt mit látnom. Anyuék éppen akkor hajtottak ki a
kapun. Velük utazott Szimat is. Azonnal tudtam: bekövetkezett az, amitől nagyon féltem. Elszakítottak kedvenc
állatomtól.
Mikor odaértem barátnőmhöz, s ő Szimat felől érdeklődött, szólni sem tudtam, csak sírtam, megállás nélkül,
fájdalmasan.
Sági Lívia 7. c osztály

Kedvencem
Kedvenc háziállatom egy kutya volt. A neve Lili. Sajnos apu elszakította tőlem.
Amíg Lili itt volt nálunk, sok mindenre megtanítottam. Jókat játszottam vele. Sokat sétáltunk együtt. Lili
dalmata volt, sok édes fekete pötty díszítette hófehér bundáját. Többször próbáltam futásban lehagyni, de Lili
hosszú vékony lábaival mindég győzedelmeskedett felettem. Mintha tudná, hogy legyőzött olyankor mindég ugrált
az örömtől, a sikertől. Azonban, ha látta, hogy ez engem némi bosszúsággal tölt el, akkor mindég engesztelésül
megnyalta az arcomat. Azonnal jobb kedvre derített.
Ha az iskolából érkeztem haza, mindég várt rám a kapuban. Amikor benyitottam a kaput, már futott is oda, hogy
pacsit adjon.
A háziolvasmányt kint olvastam az udvaron, hogy Lili közelében lehessek. Ha hangosan olvastam, Lili nagyon
figyelt rám, mintha értené, amit olvasok.
Ha sírás gyötört, Lili mindég fel tudott vidítani.
Télen együtt készítettünk angyalokat a hóba.
Mindég szívesen gondolok kutyusomra, s nagyon várom, hogy benyissa kapunkat. Most én szaladnék
elébbe pacsit adni neki.
Lili gyere haza!
Tallós Klára 7. c osztály
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Kedvencem
Na végre… Megérkezett. Amikor rámnézett kerek, kis, fekete gombszemével, már tudtam, hogy nagyon
fogom szeretni. Szeretni fogom tengerimalackámat!
Szülinapomra kaptam, s be kell ismernem, hősiesen kiállta a bulim megmérettetéseit. Minden zajra,
moccanásra felkapta a fejét, már ha a feje volt egyáltalán. Ki tudja? Az egész állat egyetlen szőrgombócra
hasonlított.
Az első éjszakáját új otthonában nyugtalanul töltötte. Én is nyugtalan voltam egész éjjel, hiszen pontosan
tudtam, hallottam, hogy szobámban egy élőlény szuszog, furcsa hangokat hallat. Ezek a hangok, neszek
emlékeztettek egy ósdi, nyekergő szekrény zajára, pedig újdonsült kedvencemet senki sem nyitogatta.
Étkezési szokásairól jobb, ha nem beszélek. Talán csak utalok rá, mindenkinek jobb lesz. Ha valaki
kételkedne a tengerimalac nevének eredetében, ajánlom, ne tegye. Nagyon találó elnevezés. A malac elnevezést –
véleményem, s családom véleménye szerint – méltóképpen megérdemli, hiszen étkezés előtt, alatt s után egyaránt
disznóóllá tudja varázsolni környezetét. A legnagyobb nyugalommal fészkeli bele magát az almadarabok,
sárgarépa-maradványok, magvak s forgácstörmelékek bölcsőjébe. S a szeméthegyen láthatóan jól érzi magát.
Mégis ennyi bosszúságot okozó megnyilvánulása ellenére nagyon szomorú voltam, amikor rokonaimhoz
kellett költöznie. Szomorú voltam, de nem féltem, hiszen tudtam, ott is ki fogja alakítani a maga kis királyságát,
szeméthegyeivel egyetemben.
Beretka Judit 7. c osztály

Ticsi és Tacsi
Van két kutyám. Ticsi a fiatalabb, és Tacsi az idődebb. Mind a kettő nagy szeretettel fog patkányt.
Amikor hazaérek az iskolából, akkor elébbem szaladnak, és odadörgölődznek a lábamhoz. Így mutatják ki, hogy
mennyire szeretnek.
Egy napon Tacsi kiment az utcára, és eltünt. Testvérem és én nagyon megsirattuk a kutyusunk. Azt hittük, soha
sem fog előkerülni. Szerencsére tévedtünk.
Pár napra rá visszajött. Nagyon megörültünk neki. Mikor jobban megvizsgáltuk, észrevettük, hogy valaki szépen
megfürdette. Ez jól esett nekünk.
Mivel féltjük kutyusainkat, ezért azóta jobban vigyázunk rájuk. Kistestvérem úgy szereti őket, hogy megsimogatja
és megrugdossa a kutyusokat. Ha barátaim eljönnek, jókat játszunk Ticsivel és Tacsival, hiszen játékos kutyusok.
Bedleg Edvárd 3. b

Pedro és Stella
Bemutatom háziállataimat, Pedrót és Sztellát. Ők az én tengeri malacaim.
Pedrónak barna színű a bundája, fülei pedig fehérek. Kevés olyan alkalom van, amikor Pedró nyugott képes
maradni. Mindég fészkelődik, nyugtalankodik.
Sztela, a másik tengeri malac is barna bundát visel. Az ő fülei azonban nem fehérek, mint kalitkatársának,
Pedrónak, hanem barnák. Sztela sokkal nyugottabb, mint Pedró, viszont állandóan morog valami végett.
Mindketten nagyon szeretik a meggyfa ágait rágcsálni. Kedvenc csemegéjük az alma és a káposztatorzsa.
Testvérem és én sokszor hosszan elnézzük kedvenceink miként élik mozgalmas, morgós hétköznapjaikat.
Borsos Krisztina 7. c
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Tudom, hogy szeretnek
Szüleimnek második gyermeke vagyok. Batyusomat Szebasztiánnak hívják, az én nevem Szelesztina.
Nagyon szeretem a családom, és mindenkit, aki barátként közeledik felém. Nálunk a családban kölcsönös a
szeretet, és mindég körülvesz bennünket. Még ha megpörölnek, figyelmeztetnek is, ott érzem szüleim szeretetét
kicsi szívemben. A szüleim mindenben mellettem vannak, s ez melegséggel tölt el.
Szeretném a szeretet melegségét átadni minden embernek.
Szabó Szelesztina 3. b

Fogalmazásom egy verssel kezdeném, amelyet a mamám írt anyukámnak akkor, mikor én a napvilágra jöttem.
„Számodra is felragyogott
Egy csillag az égen,
mely örökkön örökké
A tiéd lészen!
Annak a csillagnak
Kit annyira vártál,
Meglátod, mily féltve őrzöd
Édes pici álmát!
Most érzi meg anyai szíved,
Hogy lehet szeretni!
Így szeretlek én is téged,
Örökkön örökké!”

Nagyon várták érkezésemet. Apukám akarta, hogy a Huba nevet kapjam. Az ő hasán szerettem heverészni és
elaludni. Erről fényképet is készítettek anyuék. Anya sok mesét mesél, és játszik velem. Vasárnaponként együtt
sétálunk a Tisza-parton. Őszinte vagyok szüleimmel, és ha kell, szívesen segítek nekik.
Viselkedésükből tudom, hogy szeretnek engem.
Csernyák Huba 3. b

Egy reggel amikor felébredtem, arra lettem figyelmes, hogy nincs otthon senki. Megmosdottam, s úgy
döntöttem, hogy itt az alkalom, hogy meglepjem édesanyámat.
Feltakarítottam, letöröltem a port, felporszívóztam. Eszembe jutott, hogy a porcelándíszekre is ráférne egy
kis törlés, hát gyorsan nekikezdtem megtisztogatni azokat is. A nagy munkában egyet véletlenül leejtettem.
Összetört. Amikor anyu hazaért, azonnal észrevette a széttört porcelánt, s rögtön kiabálni kezdett:
-Hogy lehetsz ilyen lyukasmarkú! Miért nem vigyázol jobban!
Sírni kezdtem, s azt gondoltam, hogy engem anyu nem is szeret.
Búslakodtam, mikor azt vettem észre, hogy anyu áll mellettem, s azt mondja:
-Te kis buta, ne sírj, nem lesz semmi baj. Anyu egy kicsit fáradt s ideges, de téged nagyon szeret.
Erre abbahagytam a sírást, s azon gondolkodtam, mennyire szeret engem az anyukám!
Elek Annamária 3. b
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A szél
-karcolatA szélből mindig van elég. Mindig rohan, mindig
siet. Mindenhová befurakszik.
Vannak
meleg
szelek,
melyek
lassúak,
kellemesek, cirógatóak. Ezek társaságában
boldogok az emberek.
Vannak hideg, csípős szelek is. Ezek elől
rejtőzködik az ember. Ezeket a mindent leromboló
szeleket senki sem szereti. Ők önmagukat szeretik
csupán. Önimádóak.
A világ minden táján megtalálhatóak a makrancos
szelek. Bolond lukból fújó szelek. Ezek egyetlen
feladata elnyomni a kellemes fuvallatokat.
Vigasz lehet, hogy bármennyire is erölködjön a
viharos erejű szél, az emberek csakis a lágy
fuvallatokat kedvelik igazán.
Fekete Angelina 8. c

Gan Goran 6.a

Filléres emlékeim
Egy nyári napon, miközben anyunak segítettem a padlást takarítani, dobozokra leltünk.
- Nézd, anyu! Itt az elsős iskolatáskám! Kiáltottam fel örömömben. Milyen régen volt, amikor vásároltuk.
Emlékszem, mennyire rémült voltam, amikor anyu kézen fogva, az új táskámmal a hátamon elkisért az
iskolába. Félelemmel töltött el a nagy iskolaépület és udvar, a sok ismeretlen arc. Egyetlen szép emlék a
tanító néni mosolygós, kedves arca, aki látva rémült tekintetemet, próbált egy kis bátorságot önteni belém.
Lassanként megbarátkoztam annak tudatával, hogy iskolás vagyok, néhány órát nem a családommal, hanem
az osztálytársaimmal töltök. Barátokra leltem és elfogadtam azt is, hogy kötelességeim vannak. Néhány hét
elteltével iskolatáskámmmal a hátamon boldogan mentem az iskolába és örömmel újságoltam szüleimnek,
ha ötöst kaptam.
- Nézd csak! Itt a muzsikáló nyuszim is! Anyu, emlékszel arra, amikor azt hittem, hogy elveszítettem?
Nagyon szomorú voltam. Kétéves lehettem, amikor kaptam a nenámtól. Sárga plüss nyuszika, csíkos
ruhával és fülekkel. A bal fülét megnyomva különbüző
melódiákat muzsikált. Nagyon kötődtem ehhez a kis plüss
állatkához és mindenhová vittem magammal. Egy
alkalommal anyuval a piacon vásároltunk, és véletlenül az
egyik pulton felejtettem. Napokig sírtam utána, mígnem a
következő piacon, az asszony akinél otthagytam a nyuszim,
visszaadta anyunak. Nagy volt az örömöm, hogy meglett a
kis kedvencem...
- Nézd, csak kislányom, mit találtam! A kisharmonikádat!
Emlékszel rá, amikor farsangra bohócnak öltöztettelek?
Csíkos nadrágot, kockás kabátot és nagy cipőt adtam rád.
Fejedre kalapot tettem, amire virágot tűztem. Kezedben a
Kucsera Emese 6.c
harmonikáddal mentél a farsangi ünnepségre...
- Milyen jó mindenre visszaemlékezni... Igaz, anyu?
Szeretném ezeket a kedves tárgyakat mindnig megőrözni, hogy emlékezhessek gyermekkorom szép pillanataira...
Péter Dianna VI.c
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Mese a Mikulásról
Kiskoromban hozzánk mindig személyesen jött a Mikulás. Sötétedés után érkezett, előbb nem ért rá,
biztosan a puttonyát csomagolta napközben.
A nagyapáméknál gyülekezett a család ilyenkor. Már délután ott volt az összes unokatestvérem és a szüleik.
Annyian voltunk, mint a moziban. A konyhában fértünk csak el, ott vártuk az estét. A felnőttek forralt bort ittak, mi
pedig a cipőinket tisztogattuk. Önként tisztítottuk meg őket. A pajtásainktól tudtuk, hogy így való, és hogy az
ablakba kell tenni a kitisztított lábbelit, mert reggelre abba rakja az ajándékait a Mikulás. Nálunk, mondom,
másképp volt ez, de a cipőnket mégis kitisztítottuk, ha már ebben leli örömét a “nagy vendég”!
A pajtásaink csodáltak bennünket. Találgatták, nagyon, jók vagyunk-e, vagy rosszak, hogy hozzánk
személyesen jár a Mikulás. Én azt híreszteltem, azért is jön, mert figyel bennünket, s lehet, hogy belőlünk is
Mikulás lesz, ha majd felnövünk.
A Mikulásunk gyerekpárti volt. Amikor megérkezett nagy subában, kucsmában, még mindenki félt tőle egy
kicsit. A felnőttek is csak hallgattak a fal mellett állva. Senki nem szólt ránk, hogy ne rágjuk a körmünket. Még a
macskánk is behúzott farokkal bújt a tűzhely alá, ahonnan fújt a vendégre. Akkor a Mikulás beletúrt a puttonyába
könyékig, és szórta, csak szórta szét a földre a szaloncukrot, piros almát, aranydiót. Közben biztatott bennünket:
-Szedjétek csak, megérdemlitek, mert jók voltatok!
Imre, az öcsém olyan büszke volt a dícséretre, hogy odaszólt az apjának:
-Hallod!
Mindenki nagyon nevetett, még a Mikulás is, de annyira, hogy leesett a
bajúsza. Én vettem csak észre.
Másnap végigkutattam a házat, mert súlyos gyanúm támadt. Az asztalos
műhely mögött, a kisműhelyben, ahol a batyám lakott, megtaláltam, amit
kerestem. Ott hevert a batyám ágyán a kölcsönsuba, a vattabajúsz és a
nagyszakáll.
-Ő volt hát a Mikulás! Sose utazott a Göncölszekéren! – keseredtem el.
-Vagyis, becsaptak, elbolondítottak bennünket a felnőttek! – duzzogtam
magamban.
Rögtön felvittem az összes szaloncukrot, diót a padlásra.
-Egyék meg az egerek! Nekem ez akkor sem kell! – gonoszkodtam tovább.
De a titkomat nem árultam el senkinek, hordozgattam magamban.
-Majd következő Mikuláskor, majd akkor leleplezem én ezt a csalást!
Így terveztem egy éven keresztül. És akkor mi történt?
Éppen Mikulás napján bátyámnak sürgősen el kellett utaznia. Pedig már ott volt a műhelyben a suba, vattabajúsz és
a nagyszakáll. Láttam, ahogy dugdosta. Kárörvendve figyeltem, most mi lesz? Nagyapám szép szelíden mesélni
kezdett, hogy ma nem jár a Mikulás mifelénk, s csak a cipőnket tesszük ki az ablakba az idén. Az
unokatestvéreimet nem rendítette meg a hír, csak találgatták, mi lesz majd a cipőben reggelre. Én azonban gonosz
voltam. Kiabáltam, követeltem:
-Jöjjön, mint máskor!
Akkor a kicsik is rázendítettek. Volt, aki sírni kezdett a Mikulás után. Nagyanyám tanácstalanul gyűrögette a
kötényét. Már sötétedett odakint.
Aztán megjött a Mikulás. Subában, kucsmában, mint máskor. Szaloncukrot és dícséretet osztott a gyerekeknek. A
felnőttek csendben álldogáltak a fal mellett. Csak a magcskánk nem félt. Hozzádörgölődzött a Mikuláshoz.
-De furcsa! – méláztam el ezt látván.
A legkisebb unokatestvérem a földön ült, az aranydiók között, ahonnan váratlanul megszólalt:
-Ennek a Mikulásnak olyan a fülbevalója, mint a nagymamának.
-Most lepleződik le a csalás!
Örülni akartam, hisz erre vártam egy éve, de valahogy nem volt kedvem örülni. Csak néztem a nagymamám arcát,
amely kikandikált a vattaszakáll alól.
-Nem fülobevaló az te! Csillag! Ráhullott a Mikulásra, amikor a Tejúton utazott. – mondtam hangosan.
A kicsi nem figyelt rám, pedig én is Mikulás lettem abban a percben.
Örömet szereztem a nagyanyámnak, és az egész Mikulás-mesében ez a fontos.
Goór Enikő 6. b
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Стеван Мандић 5.а

Празнична страна
''УРАДИ САМ'' САВЕТИ
Постоји више начина да окитите новогодишњу јелку. ВАЛЕНТИНА (6.а) и МИЛЕНА (5.а) саветују
вас како то да урадите. Послушајте њихов савет, будите креативни.
За ''СРЕБРНЕ ЛОПТИЦЕ'' потребне су вам новине, алу-фолија, конац и селотејп.
Лист новина изгужвајте у облику лопте, увијте лопту у алу-фолију, а затим селотејпом залепите конац
за њу.
За ''УКРАСНИ ЛАНАЦ'' од прибора вам треба украсни папир, лепак, маказе, балони и конац.
Папир исеците на танке траке од којих ћете помоћу лепка правити алке и повезати их у ланац. Затим
балоне концем вежите за сваку другу или сваку трећу алку папирног ланца и украс је готов.
ПЕСМОМ ДОЧЕКАЈТЕ БОЖИЋ
Још увек се у Војводини чува стари обичај КОРИНЂАЊА, који је везан за Бадње вече (вече пред
Божић). Вероватно сте сви до сада бар једном коринђали и добро се забавили у то јануарско вече, идући од
куће до куће, маскирани, уз песму. Уз све то, ту су и кесице слаткиша, које вам дају домаћини пред чију
кућу дођете. Наравно, увек има и оних намрштених, који вас ни у двориште не пусте. Но, драж коринђању
не могу одузети они који су заборавили да су и сами некада били деца, све док има вас који сте
расположени да 6. јануара кренете улицама, не плашећи се ни паса, ни мрака, ни намћора иза високих
капија. Не заборавите да песме које те вечери певате доносе радост и жељу за благостањем већ неколико
стотина година.

Божић, Божић бата

Ако је колач, да чекам,

пуна врећа злата.

ако је жарач, да бегам.

Ко ми неће дати,

Седи деда на камену,
држи пушку на рамену.

Божић ћу му отерати!

Дај, деда, ора'
Ја сам мала Перица,

тако бити мора.

ујела ме керица.

Мало вина и ракије,

Претрчала преко шора

ето Божић код капије.

да ми дате два-три ора'.
И чашицу вина,

Ја сам мали коринђаш,

и чашицу ракије,

дај деда шта имаш.

ево Божић код капије.

Ако ј' колач, да чекам,
ако ј' жарач, да бегам.
Ја сам мали Ива,
капа ми је крива.
Дај ми, баба, ора'
тако бити мора,
ил' колач да чекам
ил' жарач да бегам.
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Литерарни радови
ЈЕСЕЊЕ ЈУТРО
Сунце се помаља. Буде се први јутарњи зраци. Излазе полако и несигурно.
Из даљине чује се промукао, помало уморан глас петла. Магла му је помутила глас. Први листак са
дрвета је пао. Нежно је дотакао земљу. Остаће заборављен као и први фијук ветра.
Море запљускује обалу. Песак је немиран. Покушава да побегне од мора, али не успева. Он припада
стени, као што и сваки зрак, свака звезда, припадају некоме. Шкољке се још нису пробудиле. Понеке су
нестале у мутној води. Летње морске пене више нема. Нестала је заједно са ведрином лета. Остају само
хладни, немирни таласи. Можда понека рибица исплива, али када види беживотност природе, и она
побегне у занемелу дубину. Само се у даљини види путник који се бори са ветром. Шешир му лети.
Сва летња осећања брише суморно јутро. Свака нада нестаје под уморним небом.
Остала је само нека залутала мисао и жеља, ако се и она није изгубила у овој маглини или је можда
отплутала са капљицом мора.
ДАЈАНА МИЛОВАНОВ, 6.а
КАД СКЛОПИМ ОЧИ, ВИДИМ ЧУДЕСНЕ ПРЕДЕЛЕ
У школи смо читали песму Јована Дучића, ''Подне''. Ова песма ме је подстакла на размишљање о
неким пејзажима сличним оним које песник описује. Села сам на кревет и почела да замишљам разне
пределе...
Нашла сам се поред реке. Вода из ње је била чиста попут кристала. Свака животиња у води се могла
видети. Песак на дну се пресијавао у сто боја. На обали реке су стајале жалосне врбе са својим бујним
власима које су падале и дотицале дно. Врбе су биле склониште мноштву птица које су летеле изнад реке.
И бацих поглед на небо.
Пуно облака
сањалица лута бескрајним
пространством. Бели
облаци. Они попут лађа плутају на
тихом, мирном, а
бескрајном мору.
На хоризонту – две
планине. Дели их једино ова
бистра мајка живота која
извире у долини између те две
планине. А оне гордо
стоје, усправљене као заштитнице
овог малог света.
Прекрива их густа шума борова и
јела које дотичу небеса.
Са тих горостаса чује се само
цвркут птица и цврчака.
Одједном, пој
прекида звук копита. Два дивља,
бела коња са тамним
гривама спустила су се низ
планину на другу обалу реке. Како
су
само
спокојна та створења! Газе и
Рад Гезе Ерлеш из 8 ц
леже по мекој, сочној трави, пију
воду из реке и не примећују ме. После
пар минута одјурише назад у шуме.
Ах, ево и сунца. Златно насмејано сунце спрема се на починак. Небо као да парају сунчеви зраци и
распршују облаке. Нема више несташних сањалица. Ни небеса нису иста. Њихово плаветнило сад су зраци
обојили у дивне нијансе златне, наранџасте и розе боје. Залазак сунца ми се овде чини много лепши. Сунце
урања у реку између два чувара, две планине. Река такође почиње да се мења. Њен кристални сјај са дна се
појачава. Изгледа као да су се неки златни делови сунца истопили и пали баш у ову воду.
Благи поветарац почиње да дува и милује косе врба и влати траве и доноси мирис. Шшшш, шшш...
Шуштање крошњи и птичјих крила ме носи, љуља и баца у некакав транс. Волела бих да овде останем
заувек! Волела бих да...
''Тамара! Хајде, душо. Доста си спавала', прекиде ме у жељама мамин глас. ''Спавала?! Значи, то је
био сан?!'', разочарано сам упитала. ''Вероватно је то што си сањала управо сан'', каже ми мама. ''Штета. А
било је тако лепо...Волела бих да такво место постоји овде, и да га нађем, и да живим тамо''. ''Па шта си то
сањала?'' ''Овако: нашла сам се код једне реке која је...''
ТАМАРА ТРАЈКОВИЋ, 7.а

Годишњице
ХАНС КРИСТИЈАН АНДЕРСЕН (1805 - 1875.)

Питате коме је пало на памет да напише онако сјајне
''Мале сирене'', ''Ружног пачета'' и ''Снежне краљице''?
познати дански писац Ханс Кристијан Андерсен.
Андерсен је рођен у сиромашној породици па је морао да
пословима да би преживео. Радио је у фабрици, а затим
глумац, играч и певач, али без много успеха. Много је
тога видео.
Није имао довољно новца за редовно школовање, али је
пријатеље, богате и славне, па су му они помогли да
што је пропустио у раној младости.
Постао је професор и славни писац. Сви су му се дивили,
ми данас дивимо.
Познату причу ''Ружно паче'' написао је размишљајући о
животу и судбини.
Прочитајте неку од његових бајки и препустите се
изванредног писца и великог човека.

бајке попут
Написао их је
се бави разним
се окушао као
путовао и много
стекао добре
надокнади оно
као што му се и
себи, свом
Molnar Timea 5.c

машти овог
ДАЈАНА МИЛОВАНОВ, 6.а

НОВОГОДИШЊА ПЕСМА
Година стиже нова
пуна слатких снова
који се испуне свима
и добрима и лошима.
Са јелке се чују звона,
јер посебан је дан,
за свако дете радостан.
Примите велике честитке
за НОВОГОДИШЊЕ ПРАЗНИКЕ!
МАРИЈАНА РЕСЛЕР, 5.а

ЗИМА
Зима, зима, зубе има.
Када дуне, када суне,
дах свој ледени пусти.
Отерала сунце,
отерала цвеће
и зелено дрвеће.
Донела снег са планина,
покривач земљи сашила,
и донела срећне дане,
и деци и одраслима.
МИЛЕНА ШВОЊА, 5.а
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Еко кутак
Овог пута еко – кутак посветићу једној од најопаснијих еколошких катастрофа, ЦУНАМИЈУ.
Земљина кора издељена је на бројне плоче. Тамо где се плоче сударају или подвлаче једна под другу,
сакупља се велика енергија која се ослобађа једино земљотресима.
Када се догоди велики земљотрес са епицентром на морском дну, настају огромни рушилачки морски
таласи. Они се називају ЦУНАМИ ( ова реч потиче из јапанског језика).
Море се најпре повуче са обале неколико километара. Ово повлачење траје око пола сата. Након тога
наилази огроман талас, а за њим још неколико мањих. Заиста велики, разарајући, догађају се врло ретко.
Последњи такав био је 26. децембра 2004. у југоисточној Азији.
ДАЈАНА МИЛИВАНОВ, 6.а

МОЈ НАЈБОЉИ ДРУГ
Имам једног друга
јако ми је драг.
Име му је Немања,
он је мали враг.
Понекад је добар,
а понекад као ђаво.
Коса му је светло смеђа,
а његово око плаво.
Он ми је најбољи друг
јер воли да се шали,
не прави се важан
и не воли да се хвали.
Јована Боговац, 5.а
Рад Саре Тишић 5.а

Рад Дајане Милованов 6.а
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Препоручујемо
ОКТОБАРСКА ПРОСЛАВА
Сигурно сте сви чули за нашу свечану салу у поткровљу школе.
Отварање сале у октобру није трајало дуго, што ми се веома допало. Била је то мала приредба која се
састојала од неколико тачака. Видели смо хор, представицу коју је направио 7.б, рецитаторе, плесну тачку
коју су извели чланови ритмичке секције коју води наставница Чаби Кристина и фолклорну тачку коју су
припремили млађи ученици.
ВИОЛЕТА МУТАВЏИЋ, 7.а

ФИЛМ: ДОСИЈЕ ПИЛЕНЦЕ
Када једно пиленце изазове панику на све стране, јер помисли да ће се небо срушити, одлучно ће решити да
врати углед. И баш када му ствари пођу од руке, комадић правог неба ће му ''пасти'' на главу. Са својим
другарима, малом бандом, пиленце ће покушати да спасе свет, али овог пута без ширења нове панике по
читавом граду.
ЈОВАНА БОГОВАЦ, 5.а
ФИЛМ: ХЕРБИ БУБА, НАБУЏЕНА ДО ЗУБА
Ово је Дизнијева урнебесна комедија, у којој Меги, власница својеглавог аутомобила, одлучује да учествује
у једној од најважнијих трка у Америци. ''Херби'' под својом хаубом крије низ враголија и тако увлачи
публику у једну брзу комедију пуну акције и авантуре!
ЈОВАНА БОГОВАЦ, 5.а
КЊИГА: ''ЛОВАН ГОТОВАН'', МАДОНА
Некада давно и прилично далеко живео је пребогати трговац по имену Лован Готован. Лован је имао све
што се могло купити. А ма колико брзих коња, двораца и кочија имао, био је бескрајно несрећан. У потрази
за срећом, Лован се упутио на далек пут код мудрог старца, који има одговоре на сва питања. Кроз разне
недаће које су га задесиле, Лован је на крају научио једну важну лекцију која ће му заувек променити
живот...
Потражи књигу и сазнај шта је научио!
ЈОВАНА БОГОВАЦ, 5.а
ЛЕКОВИ ПРОТИВ ДОСАДЕ!!!
Читај књиге.
Напиши писмо некоме ко није ту.
Напиши писмо мами, тати, другу или сестри, адресирај га и убаци у најближе сандуче.
Имаш ли друга коме тешко иде математика, а ти то добро знаш? Па, иди код њега и помози му!
Вежи звончиће на пертле, па ћеш сваким кораком ширити празничну атмосферу.
Направи мали календар са битним датумима (рођендани, празници и сл.).
Играј компјутерске игрице.
Иди у најближу продавницу и купи украсе за јелку.
Направи новогодишње честитке и пошаљи их.
Набави кућног љубимца. Не заборави да о њему мораш да бринеш!
Пробај да напишеш песму. Ако не пробаш, никада нећеш открити своје таленте.
ЈОВАНА БОГОВАЦ, 5.а
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Забава
ПИТАЛИЦЕ
Шта је мало, црно, на асфалту и лаје?
(мачка која је пала са гране и не зна шта прича)
Ко има 6 очију, а не види ништа?
(3 слепа миша)

МАРИЈАНА РЕСЛЕР, 5.а

ВИЦЕВИ
Иду 2 зрна песка пустињом и једно пита: ''Је л' то нас неко прати?''
Купио Перица телефон па подигао слушалицу и пита: ''Ко је најлепши на свету?'', а из
слушалице се чује: ''Ти-ти-ти-ти-...''

МАРИЈАНА РЕСЛЕР, 5.а

БИСЕРИ
Аца (7.а) је на часу математике питао наставницу: ''Имате ли аспирин за главу? Боли ме
стомак.''

ЂАЧКИ ЈЕЛОВНИК
предјела:
рибана креда,
омлет од помоћних глагола,
готова јела:
свеске у сосу,
шапутање на часу,
јела по поруџбини:
салата од оцена,
родитељски састанак на крају полугодишта,
десерт:
шлаг од лектире,
компот од неоправданих часова,
пића:
ђачке сузе,
сок од исцеђеног сунђера.
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Забава
ЈЕСТЕ ЛИ ЗА ПРОВОД?
1.Остајеш сам (сама) код куће за викенд. Ти ћеш:
а) направити журку, а да твоји родитељи не сазнају за то,
б) направити журку под условом да све остане на свом месту,
в) остати код куће и цео викенд гледати телевизију,
г) провешћеш викенд код свог најбољег друга (другарице).
2. Добио (добила) си мању оцену од оне коју мислиш да си заслужио (заслужила). Како
реагујеш?
а) Веома си љут (љута) јер си сигуран (сигурна) да си више заслужио (заслужила), али си сигуран (сигурна)
да ћеш то брзо заборавити.
б) Замрзаћеш тај предмет а уједно и наставника.
в) Више никада нећеш узети тај предмет у руке и на часовима ћеш бити безобразан (безобразна).
г) Једноставно ћеш прихватити ту оцену.
3. У школи се шири неки трач о теби. Чиниш следеће:
а) Покушаћеш да објасниш да то није тачно.
б) Пустићеш да причају и игнорисаћеш их.
в) Много те то нервира и ако је потребно, отићи ћеш из школе.
г) Узвратићеш истом мером.
4. Наставници у школи приређују маскенбал. А ти:
а) Маскираћеш се најбоље што знаш, јер је то скроз супер.
б) Имаш проблем! Мама ти не да да идеш на ту журку.
в) Нећеш отићи на маскенбал јер мислиш да је тотално глупо и за клинце.
г) Ипак ћеш отићи, па макар био немаскиран (немаскирана).

1.
2.
3.
4.

а) 4
а) 4
а) 2
а) 4

б) 2
б) 2
б) 3
б) 2

в) 1
в) 1
в) 1
в) 1

г) 3
г) 3
г) 4
г) 3

до 4 бода
Тебе уопште не занима провод и дружење, што би требало да промениш, а уједно си
експлозивна особа, што је такође лоша особина!
од 5 до 8 бодова
Понекад си спреман (спремна) за забаву, али некад мислиш да си само ти у праву и ако
се ти питаш, боље је да останеш код куће.
од 9 до 12 бодова
Ти си супер. Наравно да има ситница које би могао (могла) да промениш.
од 13 до 16 бодова
Теби ништа не замерам. Спреман (спремна) си за одличан провод. Ти си звезда попут
Бритни Спирс.
ВИОЛЕТА МУТАВЏИЋ, 7.а
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Добри пријатењи

Питала стонога слона: "Хоћеш ли са мном да купим ципеле?" "Хоћу" – рече слон. Док су ишли
улицом сви су се плашили слона. Ушли су у једну продавницу. Када их је видео, продавац се уплашио.
Слон рече: "Не плаши се. Хоћемо само да купимо стоноги ципеле." Тада се прадавац обрадовао јер ће
продати много ципела.
Придрашки Милош 2 а

Једног дана, стонога је замолила слона да пође са њом у куповину.
Стонога и слон су ушли у продавницу. Стонога упита: "Могу ли да пробам ципеле? "Продавац јој је дао
ципеле за број мање. "Уф" , рече стонога, "само да су за број веће. Слоне, разгази ми мало ципеле." Слон је
пристао. Ципеле су му се толико допале да није хтео да их изује. Стонога је морала носити старе слонове
ципеле.
Петковић Исидора 2 а

Кренули слон и стонога да купе ципеле. Ишли су градом гледајући излоге. Уђу они тако у једну
радњу. Продавац се уплашио када је видео слона. Слон га упита: "Имате ли ципеле за мене и мог друга?"
продавац му одговори: "Пробајте све што имам." и побеже из радње. Њих двоје су цео дан пробали ципеле.
На крају дана изашли су тужни из радње. За њих нису постојале ципеле!
Милојевић Јован 2а

-

Шта је то, тешко је 300 кг, зими греје а лети виси на дрвету?
Појма немам.
Пећ.
Како пећ виси на дрвету?
А шта тебе брига где ја лети држим пећ!

Играли слонови и мишеви фудбал. На крају утакмице капитен слонова прича са капитеном мишева, и
каже:
- Извините што смо били груби!
На то ће миш:
- Нема везе, и ми смо се мало гурали.
Пита учитењица малог Перицу колико је два и два.
Он каже:
- Извините, јел можете да ми дате мало више података?!
Тркају се два магарца, и један каже:
- Ко задњи, магарац!
Вицеве сакупио Александар Марић из 3а
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Мy town
The name of my town is Bečej. Bečej is a small and old town in the north of the country. It is on the
river Tisa, about 40 km away from Vrbas. It is relatively near the border with Hungary.
Bečej has a cinema, a theatre, a sports centre where children can train swimming, water polo,
basketball, volleyball, handball. There is a library, a museum and an old town hall. In the centre of the town, there
is a big square with a statue of liberty. There are three churches in Bečej: two Catholic churches and an Orthodox
one. One Catholic and the Orthodox church are in the centre of the town, while the other Catholic church is in the
part of the town called Donji grad.
Bečej has four primary and three secondary schools. Bečej has a music school, too, and near the music
school there is a department store. On the third floor of the department store there are two tennis courts where
children play tennis during the winter.
There is a pedestrian area in the centre and along the riverside, as well. On the riverside there is a sandy
beach and the view from the river is beautiful, but the river is so dirty! Near the town there is an industrial area
where a lot of people go to work. Bečej is not a touristy town, but I hope it will be one day. My favourite area is the
pedestrian area near the river Tisa, because it is a quiet area.
I would change many things in my town. I would put nice bright colours on the old and ugly buildings
like the town hall. I wish my town had more beautiful buildings.
I like my town because it is small and peaceful and Novi Sad, where we can go shopping, is only 50km
away from here. Wherever you go, it is always nice to come back to our small town.
Ikač Ivana, 7.a
My town is very small and old. It is in the north of the country, 50 km away from Novi Sad. It is near
the border with Hungary, Croatia and Romania.
In Bečej, there is a square, it is called “Pogača”. There is a cinema, a theatre, a sports centre, a
museum, and few shopping malls. There are many schools: five primary and three secondary schools. Not far away
from the centre, there is a bus station and it is very polluted.
My town is on the shore of the river Tisa. Next to the river is a hotel. Its name is “Bela Lađa”. It is a
red building and it is always full of pupils.
My favourite area in the town is the square and the riverside. This is how I see my town.
Aleksandar Maličić, 7.a
Becse lies beside the river Tisa. It is a town of circa 35,000 inhabitants. Becse is in the north of my
country, Serbia and Montenegro. It is about 50 km away from Novi Sad.
Becse has a lot of street markets and I like to buy things in these markets. In my town, there is a sports
centre with a great scope for sports. There are nice walks along the riverside. The Goran Park is the nicest park in
Becse.
There is an industrial area outside of the town. There are several factories, for example the Soya factory
that is the second biggest soya refinery in Europe.
Becse is a peaceful town. Although it is polluted, dirty and old-fashioned, it is going to be a modern
town. My favourite places in this town are the sports centre and the walks along the riverside.
I like this town, but I want to change the school system here; we need higher education.
Kéringer Szabolcs, 8.c
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Gebrüder Grimm

Rotkäppchen
Es war einmal eine kleine süße Dirne, die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah, am allerliebsten aber ihre Großmutter, die wußte gar
nicht, was sie alles dem Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Sammet, und weil ihm das so wohl stand
und es nichts anders mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen. Eines Tages sprach seine Mutter zu ihm: »Komm, Rotkäppchen, da
hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein, bring das der Großmutter hinaus; sie ist krank und schwach und wird sich daran laben.
Mach dich auf, bevor es heiß wird, und wenn du hinauskommst, so geh hübsch sittsam und lauf nicht vom Weg ab, sonst fällst du und
zerbrichst das Glas, und die Großmutter hat nichts. Und wenn du in ihre Stube kommst, so vergiß nicht, guten Morgen zu sagen, und guck
nicht erst in alle Ecken herum.«
»Ich will schon alles gut machen«, sagte Rotkäppchen zur Mutter und gab ihr die Hand darauf. Die Großmutter aber wohnte draußen im
Wald, eine halbe Stunde vom Dorf. Wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkäppchen aber wußte nicht, was
das für ein böses Tier war, und fürchtete sich nicht vor ihm. »Guten Tag, Rotkäppchen«, sprach er. »Schönen Dank, Wolf.« »Wo hinaus
so früh, Rotkäppchen?« »Zur Großmutter.« »Was trägst du unter der Schürze?« »Kuchen und Wein: gestern haben wir gebacken, da soll
sich die kranke und schwache Großmutter etwas zugut tun und sich damit stärken.« »Rotkäppchen, wo wohnt deine Großmutter?« »Noch
eine gute Viertelstunde weiter im Wald, unter den drei großen Eichbäumen, da steht ihr Haus, unten sind die Nußhecken, das wirst du ja
wissen«, sagte Rotkäppchen. Der Wolf dachte bei sich: »Das junge zarte Ding, das ist ein fetter Bissen, der wird noch besser schmecken
als die Alte: du mußt es listig anfangen, damit du beide erschnappst.« Da ging er ein Weilchen neben Rotkäppchen her, dann sprach er:
»Rotkäppchen, sieh einmal die schönen Blumen, die ringsumher stehen, warum guckst du dich nicht um? Ich glaube, du hörst gar nicht,
wie die Vöglein so lieblich singen? Du gehst ja für dich hin, als wenn du zur Schule gingst, und ist so lustig haußen in dem Wald.«
Rotkäppchen schlug die Augen aut, und als es sah, wie die Sonnenstrahlen durch die Bäume hin und her tanzten und alles voll schöner
Blumen stand, dachte es: »Wenn ich der Großmutter einen frischen Strauß mitbringe, der wird ihr auch Freude machen; es ist so früh am
Tag, daß ich doch zu rechter Zeit ankomme«, lief vom Wege ab in den Wald hinein und suchte Blumen. Und wenn es eine gebrochen
hatte, meinte es, weiter hinaus stände eine schönere, und lief darnach, und geriet immer tiefer in den Wald hinein. Der Wolf aber ging
geradeswegs nach dem Haus der Großmutter und klopfte an die Türe. »Wer ist draußen?« »Rotkäppchen, das bringt Kuchen und Wein,
mach auf.« »Drück nur auf die Klinke«, rief die Großmutter, »ich bin zu schwach und kann nicht aufstehen. « Der Wolf drückte auf die
Klinke, die Türe sprang auf, und er ging, ohne ein Wort zu sprechen, gerade zum Bett der Großmutter und verschluckte sie. Dann tat er
ihre Kleider an, setzte ihre Haube auf, legte sich in ihr Bett und zog die Vorhänge vor.
Rotkäppchen aber war nach den Blumen herumgelaufen, und als es so viel zusammen hatte, daß es keine mehr tragen konnte, fiel ihm die
Großmutter wieder ein, und es machte sich auf den Weg zu ihr. Es wunderte sich, daß die Türe aufstand, und wie es in die Stube trat, so
kam es ihm so seltsam darin vor, daß es dachte: »Ei, du mein Gott, wie ängstlich wird mir's heute zumut, und bin sonst so gerne bei der
Großmutter!« Es rief »Guten Morgen«, bekam aber keine Antwort. Darauf ging es zum Bett und zog die Vorhänge zurück: da lag die
Großmutter und hatte die Haube tief ins Gesicht gesetzt und sah so wunderlich aus. »Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren!« »Daß
ich dich besser hören kann.« »Ei, Großmutter, was hast du für große Augen!« »Daß ich dich besser sehen kann.« »Ei, Großmutter, was
hast du für große Hände« »Daß ich dich besser packen kann.« »Aber, Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul!« »Daß ich
dich besser fressen kann.« Kaum hatte der Wolf das gesagt, so tat er einen Satz aus dem Bette und verschlang das arme Rotkäppchen.
Wie der Wolf sein Gelüsten gestillt hatte, legte er sich wieder ins Bett, schlief ein und fing an, überlaut zu schnarchen. Der Jäger ging
eben an dem Haus vorbei und dachte: »Wie die alte Frau schnarcht, du mußt doch sehen, ob ihr etwas fehlt.« Da trat er in die Stube, und
wie er vor das Bette kam, so sah er, daß der Wolf darin lag. »Finde ich dich hier, du alter Sünder«, sagte er, »ich habe dich lange gesucht.
« Nun wollte er seine Büchse anlegen, da fiel ihm ein, der Wolf könnte die Großmutter gefressen haben und sie wäre noch zu retten:
schoß nicht, sondern nahm eine Schere und fing an, dem schlafenden Wolf den Bauch aufzuschneiden. Wie er ein paar Schnitte getan
hatte, da sah er das rote Käppchen leuchten, und noch ein paar Schnitte, da sprang das Mädchen heraus und rief: »Ach, wie war ich
erschrocken, wie war's so dunkel in dem Wolf seinem Leib!« Und dann kam die alte Großmutter auch noch lebendig heraus und konnte
kaum atmen. Rotkäppchen aber holte geschwind große Steine, damit füllten sie dem Wolf den Leib, und wie er aufwachte, wollte er
fortspringen, aber die Steine waren so schwer, daß er gleich niedersank und sich totfiel.
Da waren alle drei vergnügt; der Jäger zog dem Wolf den Pelz ab und ging damit heim, die Großmutter aß den Kuchen und trank den
Wein, den Rotkäppchen gebracht hatte, und erholte sich wieder, Rotkäppchen aber dachte: »Du willst dein Lebtag nicht wieder allein vom
Wege ab in den Wald laufen, wenn dir's die Mutter verboten hat.«
Es wird auch erzählt, daß einmal, als Rotkäppchen der alten Großmutter wieder Gebackenes brachte, ein anderer Wolf ihm zugesprochen
und es vom Wege habe ableiten wollen. Rotkäppchen aber hütete sich und ging gerade fort seines Wegs und sagte der Großmutter, daß es
dem Wolf begegnet wäre, der ihm guten Tag gewünscht, aber so bös aus den Augen geguckt hätte: »Wenn's nicht auf offner Straße
gewesen wäre, er hätte mich gefressen.« »Komm«, sagte die Großmutter, »wir wollen die Türe verschließen, daß er nicht herein kann.«
Bald darnach klopfte der Wolf an und rief: »Mach auf, Großmutter, ich bin das Rotkäppchen, ich bring dir Gebackenes.« Sie schwiegen
aber still und machten die Türe nicht auf: da schlich der Graukopf etlichemal um das Haus, sprang endlich aufs Dach und wollte warten,
bis Rotkäppchen abends nach Haus ginge, dann wollte er ihm nachschleichen und wollt's in der Dunkelheit fressen. Aber die Großmutter
merkte, was er im Sinn hatte. Nun stand vor dem Haus ein großer Steintrog, da sprach sie zu dem Kind: »Nimm den Eimer, Rotkäppchen,
gestern hab ich Würste gekocht, da trag das Wasser, worin sie gekocht sind, in den Trog.« Rotkäppchen trug so lange, bis der große, große
Trog ganz voll war. Da stieg der Geruch von den Würsten dem Wolf in die Nase, er schnupperte und guckte hinab, endlich machte er den
Hals so lang, daß er sich nicht mehr halten konnte und anfing zu rutschen: so ruschte er vom Dach herab, gerade in den großen Trog
hinein, und ertrank. Rotkäppchen aber ging fröhlich nach Haus, und tat ihm niemand etwas zuleid.

Kiss Anita 8. c
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Téli költemények

Majtényi Erik
December

Madár János
Karácsony

Beköszöntött
December,
Az udvaron
Hóember.
Kapott kürtös
Kalapot,
Azzal kíván
Jó napot.
Kíván, s aztán
Megbánja,
Mert a napfényt
Nem állja.
Napsütésben
Fogyton fogy,
Szinte-szinte
Összerogy.
Szívesebben
Mond tehát,
Szép jó, hideg
Éjszakát.

Csillagfényben
Aranyág.
Aranyágon
Alma.
Őrzi három
Télapó.
Úgysem alszom
El ma!
Egész éjjel
Csodálom
Ezt a
Szép fenyőfát.
Gyertyafényes
Csillagszórós,
Csilingelő
Ágát.
Karácsony,
Karácsony,
Kisült a
Kalácsom.
Kóstoljátok,
Egyétek,
A mákost is
Vegyétek!

Horváth Martina 3.b

Csanádi Imre
Karácsony fája
A karácsony akkor szép,
Hogyha fehér hóba lép.
Nem is sárba, latyakba,
Ropog a hó alatta.
Hegyek hátán zöld fenyő,
Kis madárnak pihenő.
Búcsúzik a madártól,
Őzikétől elpártol.
Beszegődik, beáll csak
Szép karácsony fájának.
Derét-havát lerázza,
Áll csillogva, szikrázva.
Ahány csengő: csendüljön,
Ahány gyerek: örüljön,
Ahány gyertya: mind égjen,
Karácsonyi szépségben.
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Kis tollforgatóink írták

A kis fenyőfa
Valahol ezen a világon található egy sűrű erdő. Ebben a sűrű, setét erdőben éldegélt három fenyő: Faóriás,
a jól megtermett fenyő, Fabehemót, a hatalmas tűlevelű s Fenyőfácska, a setesuta kisfa.
A kisfa mindég azon búsúlt, hogy az erdőben ő mindenkinél kisebb, véznább.
Amikorra eljött szent karácsony napja, addigra minden öreg, megtermett fát kivágtak a favágók. A kisfa
magára maradt. Azon gondolkodott, hogy minden kivágott fa biztosan egy meleg családi fészekben végzi, ahol a
szeretet uralkodik máma. Szomszédai, a lombhullatóak azzal vigasztalták, hogy lesz még belőle is karácsonyfa
egy kedves család asztalán. De a fenyőfácska nem igazán hitt a vigasztalásukban, egyre csak búsúlt tovább. Így telt
el három tavasz, három nyár, három ősz és három tél.
Mikor elérkezett a negyedik év tele, a kisfa már nem is volt kicsi. Hatalmasra nőtt, óriás lett belőle. Ahogy
lenézett a szomszédaira, azt kellett látnia, hogy azok eltörpülnek mellette, hozzá képest parányiak csak. Büszke is
volt a látványra Fenyőfácska.
Ahogy közelgett a karácsony, az emberek elindultak fenyőt keresni. Többen is megálltak a nagyra
cseperedett fa előtt, többen is ki szerették volna őt vágni. Végül egy meleg szívű embernek sikerült, aki kicsi fiával
szánkó húzva érkezett meg a nagyra nőtt fa alá. Kivágta a fát, szánkóra tette, és hazahúzta fia segítségével. Otthon
felállították, feldíszítették a fenyőt.
Fenyőfácska büszke volt termetére, örült, hogy meleg családi szeretetben töltheti el az idei karácsonyt.
Hálája jeléül fenyőillattal árasztotta el az otthont.
Klamár Zsanett 6. b

A megfáradt vándor
Magyarórán ismerketünk Johann Wolfgang Goethe költészetével. Világhírű író lett belőle, hiszen gyönyörűen
fogalmazta meg érzéseit.
Egyik verse olvasásakor engem is rabul ejtett az érzés, elragadott a képzelet.
A költeményt hallgatva magam előtt láttam egy alpesi kis települést, ahová vándorlása közben Goethe is
valószínű betért. A település a hegy lábánál terült el, a hegy csúcsán pedig egy kilátótorony árválkodott. Fehér
deszkakerítéssel szegélyezték. Kerítése messzire ellátszott. Biztosan Goethe is megpillantotta, amint betért a falu
fogadójába, hogy éjjeli szállást vegyen ki. Miután elrendezte, biztonságba helyezte holmiait, elindult vándorolni,
szétnézni a közelben. A templomban elmondott egy imát otthon maradt családjáért, majd elindult a hegycsúcsra.
Mikor felért a kilátóhoz, a nap éppen akkor készült lebukni a messze terebélyesedő hegylánc mögött. Az utolsó
sugárok még bearanyozták a hegytetőket, aranyló csíkot húztak a völgybe. A látvány lenyűgözte a költőt, a csend
pedig szólásra nyitotta ajakát:

„Immár minden bércet csend ül,
Halk lomb, alig érzed,
Lendül.
Sóhajt az éj.
Búvik a berki madárka,
Te is nemsokára
Nyugszol,
Ne félj!”

A verset gyorsan belevéste a kilátótorony deszkakerítésébe, hogy megmaradjon az örökkévalóságnak.
Hazafelé vette az útirányt, s közben azon törte a fejét, szívében csak az motoszkált, hogy hamarosan neki is
nyugodnia kell, csendben kell maradjon.
Sági Lívia 7. c
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A világ, amelyben élek, amely körülvesz
Álom suhan. Csapong a gondolat. Hiába űzöm nem hagy nyugodni, és, hogy nehezítse a dolgomat, nem enged soha elandalogni.
Emlékek, álmok, és vágyaim uralják még a lelkem a testem.
Nagy gondok üldöznek. Ez a világ olyan... Olyan, mintha tele lenne szögesdrótokkal, szörnyekkel, és ijesztgetnek bennünket. Mi
pedig minden apróságtól megijedünk, és elbújunk, elszökünk. Ezt nem látom a helyen, le kellene győzni minden félelmet, és én is ezen
törekszek, és csak egy kis akarattal megvalósítom vágyam. Hisz az emberi törvény is így szól ”kibírni mindent, és menni, menni mindég
tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények, és csodák”. Igen. Mindet kilehet bírni, és ez a világ mindenre rákényszerít, és
megtanít. Lehet, hogy fájni fognak némely dolgok, de egy pofon nem pofon, kapunk még az élettől többet is. Nekem sem tetszik, de ilyen
a világ, és csak akkor lenne szebb és jobb, ha nem lennének azok a háborúk, és nemzetgyűlés. Ha béke lenne a világon minden ember
közt. De vannak álmok melyek megvalósítani nagyon nehéz. Ez is olyan. Néha, persze olyan mintha mesébe lennék, tündérországban.
Minden jó, persze a sok jó is megárt, így csak egy pillanatig élvezhetjük, de olyan mintha végtelenségig tartanak. Tehát: ”A világ csak –
hangulat” mert egyik pillanatban még minden jó és minden szép, a másik pillantban már csak árnyék marad mindenkit és gyűlölsz.
Ugyan így látom a sikert is. Az nem lenne érdekes, ha mindenki sikeres lenne. A siker azokhoz pártol akik elég energikusak, hogy
dolgozzanak érte, elég türelmesek, hogy várjanak rá elég bátrak, hogy megragadják, és elég erősek, hogy megtartsák. Nem mondom,
hogy én tele vagyok szerencsével, de nem is panaszkodhatok. Szerintem a világ mindenkinek annyit adott, ajándékozott amennyire
szükségük van. Aki a kicsit nem becsüli a sokat pedig nem érdemli. Így hát én megbecsülöm amennyiben részesülök. A gondolataim
kezdenek elolvadni, elfogyni mint ahogy kezd a világ is kialudni. A végére csak annyit, hogy ma sem volt könnyű élni, nem lesz könnyű
sosem, de érdemes volt, és mindig érdemes lesz – hiszem!
Tokodi Antonella 8.c

A mai világ hideg, kegyetlen és riasztó. A világban élö sok, „túl” okos ember, mintha azt sem tudná, hogy mit kezdjen
környezetével. Talán ezért sok a természeti katasztrófa, az ember által elkövetett rossz. Mindez szemmel láthatóan rombolja a világot.
Hol az újrakezdés, hogy minden újra helyre álljon? Olyan egyszerü és szép is tud lenni azért ez a világ. Bárcsak minden ember
szeretné egymást. Mit érünk el azzal, hogy gyűlölködünk? Semmit! Ha nem szeretjük a másik embert, akkor rosszat kívánunk, vagy
teszünk neki. A gyűlölködés nem vezet sehova. Sokszor látom a felnőtteknél, de már néhány kortársamnál is, hogy kettős mércével
mérnek. Így nem lehet. Meg kell tanulni az őszinteségre törekedni a szülőknek, a gyerekeknek, de az olyan nagy embereknek is, akikre az
országok sorsa van bízva, mert egy-egy ilyen emberen rengeteg élet múlik. Lelket kell önteni az emberekbe, hogy ne magukba zárva,
szinte élő halottként éljék le életüket.
Vannak példaképeim. Egészen egyszerű, de nagyszerű emberek. Nem a pénzükkel veszik meg a bölcsességet, a nyugalmat, a
mosolyt, a jókedvet, melyből mindenkinek bőven juttatnak.Egyszerűen szelídek, jók és jó közöttük lenni. Ilyenek fogják a világunkat,
amelyben élünk, mely szüntelenül körülvesz minket szebbé tenni. Megtanulhatjuk tőlük, hogyan őrizhetjük meg a ternészetet, mely éltet,
hogy gondolatlanul éljük, csak saját problémáinkkal törődjünk, esetleg, ha van időnk segítsünk másoknak is. Minnél jobban belemerülök
a gondolkodásba, annál jobban rájövök, hogy hamarosan egy új világ lesz, ahol újra derű, mosoly, jókedv, főleg igazság és szeretet fogja
éltetni a világot. Nekem legjobban az igazságtalanság fáj. Miért nem tudják az emberek bevallani, ha tévednek? Miért olyan szomorú ez?
A világ üveglábakon áll mindaddig, míg kétszínű, haszonleső emberek élnek benne. Végül úgy is az igazság győz, s az ilyen
emberek nagyot fognak bukni az életben.
Kiss Anita 8.c

A világ, amelyben élek, csodálatos és tele van meglepetésekkel.
Minden nap újabb kihívások várnak rám. Én a főúton lakok, ahol elég eseménydús az élet.
A napjaimat úgy töltöm, hogy próbálok elegettenni az elvárásoknak. Amikor nem tudok valamit, akkor segítséget kérek.
Mikor hazaérek az iskolából legtöbbször fáradt vagyok, és már nincs kedvem semmihez. Úgy érzem, hogy valami nincs
renben velem. Hetedik óta egyre csak romlik az osztályzatom. Ez olyan rossz érzéssel tölt el. Akármit próbálok, semmi sem
sikerül. Úgy gondolom, valami hiányzik belőlem, ami még hatodikban bennem élt. Csak azért szeretek az iskolába menni,
mert ott vannak a barátaim. Ők mindig meghallgatnak. Ilyenkor érzem, hogy van esély arra, hogy egyszer minden
megváltozzék. A hétvégén sokat horgászom, mert ilyenkor, még ha csak, két napra is, sikerül megfeledkeznem a gondjaimról.
Ez a rövid idő számomra olyan, mintha akkor egy más világba csöppennék.
A világot, amelyben élek, azért szeretem, mert tele van reménységgel. Itt nagyon gyorsan rosszra és ellenkezőjére
válhat a helyzet.
Kozma Zoltán 8.b
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Napló
2005.11.1. kedd
Ma volt mindenszentek napja. Ezen a napon emlékeztünk megelhunyt szeretteinkről. Délután vendégeink is voltak,méghozzá Becséről.
Ennek ellenére unalmas napom volt.
2005.11.2.Szerda
Jól telt el ez a nap. Meglátogatott a Dia. Sokat beszélgettünk, szórakoztunk, és sétáltunk. Nem vártam, hogy hazamenjen, mert szerettünk
volna még beszélgetni.
2005.11.3.Csütörtök
Ezen a napon tanultam. Megírtam a fogalmazásom a ,,Kedvenc háziálatom”címre. Sokáig tatott, mivel egy kicsit hosszúra sikerült.
2005.11.4.Péntek
Ma is tanultam . Ezúttal egy verset. Mikor végre megtanultam, tévéztem. Este volt az egyik kedvenc TV műsorom, az ,,Áll az alku”.
Mikor csak birom, akkor mindég megnézem.
2005.11.5.Szombat
Ma nem tanultam. Tanulás tehát elmaradt. Meglátogattam a barátnőmet. Arról is szó esett, hogy milyen gyorsan elmúlott ez a rövid őszi
szünet. Nekem is gyorsan telt, de lehet, hogy azért, mert nem vártam a sulit.
2005.11.6.Vasárnap
Ez a nap a szünet utolsó napja. Ma egész nap csak tanulok. Mikor vágre mindent át ismételtem, megtanultam, örűltem, hogy megtanultam.
Leültem tévézni. A TV-ben történelmi eseményekről volt szó. Ekkor jutott eszembe:,,Ó NE !!!!! A TÖRIT ELFELEJTETTEM
MEGTANULNI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rákos Tóth Nikoletta 7. c

2005. Október 28.
Ma volt az utolsó tanítási nap az őszi szünet előtt. Hurrá! Rövidített négy óránk volt, és utána a barátnőimmel hozzám jöttünk.
Megbeszéltük a szerelmi életünket, tanácsot adtunk egymásnak. Főleg nekem volt szükségem tanácsra.
Október 29.
Ma délután elmaradt az angolóra, ezért majdnem egész nap a tévét bámultam. Este anyuék Szenttamáson voltak látogatóba, Andrea pedig
a nagyszüleimnél aludt, tehát enyém volt az egész ház. Imádok egyedül lenni, mert olyankor nem kell valakivel játszanom, vagy
segítenem a házimunkában, esetleg arról papolnom, hogyan kell megírni egy levelet angolul, vagy a legújabb viccet hallgatnom. Olyankor
nagyon hangosan lehet zenét hallgatni, vagy vivát nézni, amit máskor nem igazán tudok tenni, mert rögtön jön valaki a szokásos
dumával”halkabban, mert szétrobban a fejem”.
Október 30.
Egész nap olvastam. A verset is elkezdtem tanulni, amit a magyar tanár adott. Szerencsére elég rövid, szóval gyorsan ment. Délután, és
este vendégségben voltunk. Teli ettük magunkat mindféle, nagyon édes süteménnyel, tehát mire hazaértünk mindannyian rosszul voltunk.
Október 31.
Anyunak hála a húgomat kellett totojáznom, ugyanis a csokrokat készítette holnapra. Szerencsére délután eljött a barátnőm, és egy kicsit
megszabadultam Andreától.
November 1.- Mindenszentek
Délután mindannyian elmentünk a belvárosi temetőbe. Apuval láttunk egy igazi kriptát. Téglából épült, még az 1800-as évek vége felé. A
Tripolszki - családé volt. A nyugati oldalon egy befalazott ajtón eresztettek le kapukat. .Természetesen akkor még nem volt befalazva. .A
keleti oldalon ,egy lépcsőn lehetett felmenni a tetőre ,de sajnos benőtte a növény ,tehát nem bírtunk felmenni. A déli oldalon, egy részen
bedőlt a fal, és látszottak a koporsók. Félelmetes volt,de egyben izgi is. Mikor hazaértünk, eljöttek hozzánk a mamámék, és velük
vitatkoztunk, hogy lehetett a Tripolszkiaknak kriptájuk, akkor nem is voltak nagyon gazdagok, és akkor csak a földművesek lehettek
pénzesek.
November 2.- Halottak napja
Ma délután anyuval kisétáltunk a másik temetőbe. Miután leraktuk a virágokat, elmentünk sétálni. Bejártuk az egész temetőt. Arra is
voltunk, amerre századelejei sírok találhatók. Útközben találkoztunk a legjobb barátnőmmel, de sajnos nem bírtunk beszélni.
Sági Lívia 7. c
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Tudósítások
A hatodikos lányok testnevelés órán kosárlabdázni tanulnak, a fiúk pedig a hasizmukat erősítik a kellő erőnlét
érdekében.
Goór Enikő 6. b
Biológia órán az erdők szépségéről, rejtelmeiről tanultunk. Az óra érdekesen múlott el. A tananyag egy részét
Tudor, a törpe adta elő. Az óra végén kérdezhettünk is tőle. Többek között megtudhattuk, miként éli napjait a
herceg és Hófehérke.
Becskei Szabolcs 6. b
A hetedikesek és nyolcadikosok Pece Ferenc tanár úr vezetésével megkezték az informatika csoportot. A
hetedikesek szövegeket hoznak létre, a nyolcadikosok pedig képeket formáznak meg.
Klamár Zanett 6. b
Az októberi hónap folyamán a 8. b osztály vendégül látta a Samu Mihály Általános Iskola nyolcadikosait. A
teadélután sikeresen múlott el.
Szintén e napon, október 21-én iskolánk 6. c osztálya vendégségben járt a Zdravko iskolában. Az ő deadélutánjuk
is eredményes volt.
Acsai Alexander 6. b
November 28-án az alsó osztályosok színházban jártak. Megtekintettük a Hamupipőke című előadást, amelyet a
Szabadkai Diákszínpad mutatott be. Nagyon élvezetes előadást láthattunk. Szépek voltak a díszletek, a bábok, a
fényjátékok. A színészek is érdekesen énekeltek. Jól szórakoztunk.
Molnár Gergely, Másity László és Ördög Szabolcs 3. b

Ördög Valentina 3. b

Sárkány Krisztina 2. b

Iskolánkban igyekeznek nagyon figyelni a rendre és a tisztaságra. Minden szünetben felmossák és takarítják az
illemhelyeket és a folyosókat. Ezzel védik egészségünket.
Becskei Szabolcs 6. b
A hatodikosok képzőművészet órán vers- és meseillusztrációval foglalatoskodnak. József Attila Altató és
Harmatocska, valamint egy szabadon választott magyra népmese illusztrálása a feladatuk.
Cseszák Zsombor 6. b
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Tudósítások
Iskolánk úszói szép eredményeket értek el a vajdasági, újvidéki úszótornán Farkas Tamás negyedik osztályos
tanuló második helyezésével továbbjutott Nišbe, a szerbiai tornára.
Sinkovics Sebestyén 6. b
Az iskolánk udvarában, ahol a sárga avarszőnyeg mindent betakar hét vidám apróság mulatja minden szünetben az
időt. Némelyiknek lámpás, némelyiknek vödör van a kezében. Kihallgattuk őket, így meghallottuk a neveiket is:
Tudor, Vidor, Hapci, Szundi, Morgó…
Kozma Emese 8. b

Az első bések nagy izgalommal készülődnek a Mikulás-napi rendezvényre.
Cseszák Zsombor 6. b
A Szelence táncegyüttes tagjai, köztük iskolánk néhány tanulója is, részt vett a II. Népművészeti Találkozón, a
“Ricsaj”-on.
Cseszák Zsombor 6. b
A gyermekheti rendezvénysorozatot DVD-n is megörökítették. Decembertől megvásárolható.
Varga Valentin 6. b
Torna órán osztályunk néhány új taggal gyarapodott. Velünk ugrándozott Tapsi Hapsi, Tigris és az Oroszlánkirály
is. A kispadról nézett bennünket Csipke Rózsika és Mici Mackó, aki közben bele-belenyúlt a mézes csuporba.
Sinkovics Sebestyén 6. b
Műszaki órán házmakettet készítünk.
Becskei Szabolcs 6. b
November 17-én megtartottuk a Nemes Nagy Ágnes szavalóveerseny elődöntőjét. A szabadkai döntőbe
továbbjutottak:
Kiss Tamás 4. c osztály
Boros Tijana 6. a osztály
Péter Diana 6. c osztály
Takács Zsolt 8. c osztály
Boros Tijana 6. a
Új takarítónője van iskolánknak: Hamupipőke. Nagyon szorgalmas. A napokban elbeszélgettünk vele. Megtudtuk,
hogy mostohája nem jól bánik vele, de ő tűr, mert érzi jönnek még szebb napok.
Balzam Sarolta 8. b
Új osztálytársunk van. Nagyon szeretjük hallgatni, csak félünk a közelében tartózkodni. Ha ugyanis nem mond
igazat – ez persze sűrűn előfordul – akkor megnől az orra. Tegnap például Pinokkió orra majd nyolcvan
centiméterre nőtt.
Balzam Sarolta 8. b
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Viccek - Tréfák
-Mi az: Ha feldobod, nem látod többet?
-Talpad.

-Hogy hívják a japán autóversenyzőt?
-Kinyír a kanyar.

-Miből isszák az űrmacskák a tejet?
-Csészealjból.

-Hogy hívják az akciós sünt?
-Eksün.

-Hogy hívják az átlátszó kutyát?
-Nejlontacskó.

-Hogy hívják a hortobágyi rendőrkutyát?
-Pulice.

-Hogy hívják az átlátszó kutyát?
-Gyere ide.

-Mért süt a nap?
-Mert főzni nem tud.

-Hogy hívják a náths kutyát?
-Kold-Rex.

-Mért csíkos a zebra?
-Mert a rács mögött napozott.

-Hogy hívják a csíkos tehenet?
-TigRiska.

Micimackó bemegy a hentesüzletbe,
s szétlövi az egész boltot.
Távozóban megjegyzi:
-Ez malackáért volt.

-Hogy nevezzük a szellemek felvonulását?
-Demonstráció.

Két rendőr helikopteren utazik. Hirtelen leáll a propeller. Az egyik fakabát oldalba böki társát:
-Vajon miért lett egyszerre ilyen nagy a csend?
-Biztosan a pilóta kikapcsolta a légkondicionálót.
-Honnan gondolod?
-Hát mióta a gép tetején forgó akármi leállt, a pilótát kiveri az izzadság.
Fizikaórán megkérdezi a tanár a kis Bélát:
-Honnan jön az áram?
-Az őserdőből. – hangzik a válasz.
-Ezt meg honnan veszed?
-Onnan, hogy amikor a múltkor nem volt áram, apám azt mondta:„Na, ezek a majmok már megint kikapcsolták a
villanyt!”
Pistike hazaér az iskolából. Az anyukája kérdezi tőle:
-Mit kaptál a suliban?
-Egy piros pontot és egy feketét.
-Tessék, itt van 100 dinár.
Pisti később találkozik az apujával,
ki szintén megkérdezi tőle:
-Mi volt az iskolában?
-Kaptam egy piros és egy fekete pontot.
-Tessék, itt van 50 dinár.
Pisti találkozik a nagyival is.
-Kisunokám, mit kaptál ma az iskolában?
-Egy piros és egy fekete pontot.
-Miért kaptál fekete pontot?
-Mert beírtam egy pirosat.
Elek Annamária 3. b

A vicceket gyűjtötték: Becskei Szabolcs és Cseszák Zsombor 6. b osztályos
valamint Beretka Judit és Sági Lívia 7. c osztályos tanulók
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Tudáspróba
Ha figyelmesen olvastad diáklapod legújabb számát, észrevehetted, hogy a Figyelő decemberi számában a
meséké a főszerep. Az alábbi fejtörőben is a mesék és mondások állnak a központi helyen. Ha sok mesét, mondát
olvastál, vagy hallottál szüleid, nagyszüleid tolmácsolásában, akkor könnyen fogsz boldogulni a rejtvényben. Jó
szórakozást!
1. Ki kapta a magyar irodalomban a „Legnagyobb mesemondó” címet?
Jókai Mór
Arany János
Benedek Elek
2. Ki a szerzője a Rút kiskacsa című mesének?
Andersen
Grimm testvérek
La Fontaine
3. Milyen nemzetiségű volt Aladdin?
Török
Kínai
Perzsa
4. Ki volt Hunor és Magor apja?
Nimród
Álmos
Attila

Kovács Izabella 5.c - A tücsök és a hangya

5. Ki írt mesekönyvet Velem mindig történik valami címmel?
Janikovszki Éva
Csukás István
Lázár Ervin
6. Ki Mazsola legjobb barátja?
Egérke
Menyus
Tádé
7. Mi a helyszíne a Kecskekörmök című mondának?
Tisza
Óperenciás tenger
Balaton

Kovács Karolina 5.c - Hófehérke
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Fejtörők
Töltsd ki a négyzetrácsot a meghatározások alapján, s az első függőleges oszlopban megkapod a megoldásokat!

1
MEGHATÁROZOSOK:
(vízszintes)
1. fizetőeszköz
2. gyümölcs
3. házon van
4. magánakvaló
5. színtelen
6. füzet
7. tejtermék
8. útszéli gödör
9. női név
10. kövérkés
11. ügyes
12. énekesmadár
(függőleges)

1. Magyar költő

2
MEGHATÁROZÁSOK:
(vízszintes)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vajdasági város
vízben élő állat
belső szerv
rés
madár
világító
a szurkoló öröme
fürdünk benne
arab becenév
ét...
...-vevő
fiúnév
termék
a hajban van
török rang

(függőleges)
1. Petőfi Sándor
elbeszélő
költeménye

Készítette: Becskei Szabolcs és
Cseszák Zsombor 6. b
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Fejtörők

3
Ha helyesen töltöd ki a táblázatot, akkor egy ismert regényhőst kapsz megfejtésül a kijelölt mezékben.
Meghatározások:
Vízszintes: 1. arab férfinév 4. mozi németül 6. meglel 8. A megfejtés első része 9. Állóvíz 10. A megfejtés
második része 12. Hím állat 13. Származik 15. anyós párja 16. ŐEA
Függőleges: 1. az americium vegyjele 2. LEH 3. a ló is ez 4. harvművészet 5. vágóeszköz 7. TR 9. fa angolul 10
atya, tiszteletes 11. energia 12. kicsinyítő képző 14. igen szerbül
1

2

6

3

4

5

7
8
9
10

12

11
13

15

14
16

4
Ha helyesen kitöltöd, egy ismert kanadairockénekesnő nevéd kapod megfejtésül.
Meghatározások:
1. a kis hableány
2. a vonat útja
3. harci kiáltás
4. emberi negatív tulajdonság
5. játékszer
6. ritkás erdő
7. a ház szeme
8. háttérének
9. hivatali helyiség
10. húros, pengetős hangszer
11. kacag
12. eledelt fogyaszt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A fejtörőket készítették: Becskei Szabolcs és Cseszák Zsombor 6. b osztályos
valamint Beretka Judit és Sági Lívia 7. c osztályos tanulók.
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A F i g y e l ő az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola
Radnóti Miklós Önképzőkörének diáklapja.
Szerkeszti a szerkesztő-bizottság.
Főszerkesztők: Beretka Judit és Sági Lívia tanulók.
Szerkesztőség tagjai: Török Krisztina, Kiss Anita, Kozma Emese, Cseszák Zsombor, Sinkovics Sebestyén,
Becskei Szabolcs, Klamár Zsanett, Goór Enikő, Varga Valentin.
Felelős szerkesztő: Szűcs Budai Engelbert magyartanár.
Technikai munkatárs: Varró Stefánia.
Школски лист литерарне секције «Радноти Миклош»
Основне школе «Петефи Шандор» у Бечеју.
Припрема: уређивачки одбор.
Главни уредници: Беретка Јудит и Шаги Ливија ученици.
Чланови уређивачког одбора: Терек Кристина, Киш Анита, Козма Емеше, Чесак Жомбор, Шинкович
Шебешћен, Бечкеи Саболч, Кламар Жанет, Гор Енико и Варга Валентин.
Одговорни уредник: Сич Будаи Енгелберт проф.мађарског језика.
Технички сарадник: Варо Штефанија.

Megjött a szép karácsony
Borzas szakállával,
Fenyegetnek engem
Kétágú korbáccsal.
Nem kell nekem korbács,
Hanem vajas kalács:
A koromba húzom.
Görbe a disznóláb:
A zsebembe dugom.
Asszonyom, asszonyom,
Fuss a kamrába,
Háromsinges kolbászt
Csapj a tarisznyámba!

Magyar népköltés
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