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Szerkesztő szava

Ady Endre: Békesség ünnepén
-RészletBékesség most tinéktek, emberek.
Örvendezzél, derék világ,
Hangozzatok, jámbor legendák,
Zsolozsmák, bibliák, imák.
Kicsi gyertyák, lobogjatok föl,
Bóduljunk tömjénnek szagán!...
Szép dolog ez!... Így kell csinálni
Minden karácsony-éjszakán...

Ismét végéhez közeledik egy félév. Ismét fehér köntösét húzza magára a természet. A Mikulás nyaralása is
véget ér. Munka vár a rénszarvasokra. Munka vár a nebulókra, rátok. A szerkesztőség
kívánja, eredményesen záruljon le számotokra ez az év,
hozzon a Mikulás a virgács mellé puha kalácsot, sok jó
jegyet.
A téli szünetben szeretnénk, ha olvasnátok, ha az
olvasás felüdülést, pihenést is jelentene. Ezért adjuk kezetekbe a diáklap legújabb számát. Negyven oldalon olvashattok
szebbnél szebb írásokat magyar, szerb, angol és német nyelven. Tudósításokat, verseket, vicceket és fejtörőket
találhattok még ebben a számban. Ajánljuk, böngésszétek figyelmesen a Figyelőt, hiszen ezúttal is nyerhettek. A
múlkori számban lévő feladvány helyes megoldását: „Nagy fába vágta a fejszét” a 4. c osztályos Balog Albert juttatta
el legelsőnek postaládánkba. Gratulálunk neki, s ígérjük, jutalma sem marad el. (Csak a pontos megoldásokat fogadjuk
el. Ügyelj a helyesírásra! / a szerkesztő megjegyzése)
A munkánkat most is segítette Kiss Nella és Tót Daniella angoltanárnő,
Nataša Knežević szerbtanárnő, Čolak Milena némettanárnő és Szél Gabriella
rajztanárnő.
Végezetül iskolánk minden tanulójának, tanítójának, tanárának és dolgozójának
békés karácsonyt és sikeres új esztendőt kíván: a szerkesztőség.
(Várjuk leveleiteket, képes beszámolóitokat a telelésről, a téli vakációról. Írjátok
le élményeiteket, gondolataitokat. Küldjetek vicceket, fejtörőket.
Figyelem: A legtöbb írást beküldő nyerhet!)
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Bonton
„...az idő múlhat,
a szépség és a jóság,
a szeretet és az igazság
nem múlik el az évszakokkal,
nem múlik el az emberekkel,
hanem örökös,
mint a testetlen valóság,
s ezekből annyit kap mindenki,
amennyit megérdemel.”

„Amíg csak ember él a földön,
akinek szíve – lelke lesz,
amíg csillagra néznek
égre kitáguló gyermekszemek,
amíg a kérges szívek mélyén
lesz egy parányi szeretet,
addig mindig lesz karácsony
a télbe burkolt föld felett.”

A karácsony a szeretet ünnepe.


Úgy szeretem az édesapámat, mint ahogy még senki sem szerette
az apukáját.




Úgy szeretem az édesapámat, mint ahogy Jézus szeret minket.
Úgy szeretem az édesapámat, mint ahogy Isten szereti az
embereket.



Úgy szeretem az édesapámat, mint ahogy az ember szereti az
Istent.






Úgy szeretem az édesapámat, mint az emberek a levegőt.
Úgy szeretem az édesapámat, mint a két szememet.
Úgy szeretem az édesapámat, mint az emberek a vizet.
Úgy szeretem az édesapámat, mint az emberek szárazságban
esőt.








Horvát Szilvia 5.c

Úgy szeretem az édesapámat, mint az emberek a boldog életet.
Úgy szeretem az édesapámat, mint a száraz búza a vizet.
Úgy szeretem az édesapámat, mint ő engemet.
Úgy szeretem az édesapámat, mint gyermekek a cukorkát.
Úgy szeretem az édesapámat, mint hal a vizet.
Úgy szeretem az édesapámat, mint emberek a sót.

Összeállította: a 4.b osztály
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A karácsony jelképei

Angyalok
Az angyalok a Bibliában az Úr küldötteiként keresik fel
az embereket, vagy dicsőítve állják körül az Úr trónját. Az
angyalok kilenc hierarchiája a késő antik teológiában az
embertől az Istenhez való felemelkedés fokozatait
szimbolizálja. A keresztény művészet az angyalokat
kezdettől fogva ember (férfi) alakban jeleníti meg, antik
római viseletben. Eleinte szárnyak nélkül, a 4. századtól
jelennek meg a szárnyas angyalok, majd a késő
reneszánsztól a szárny ismét eltűnik a vállukról. Az
angyalok fejedelmei a hét arkangyal, a három
legnépszerűbb: Mihály, Gábor, Rafael. Mikhaél az ítélkező, a gonosz legyőzője, a mennyei seregek vezére, a középkor
harcias szentje. Névnapja szeptember 29-én van, az őszpontot vigyázza. Gábriel a hírhozó. Attribútuma a liliom vagy a
jogar. Névnapja március 24-én van, a tavaszpontot vigyázza. Ráfáel a gyógyító és az őrangyalok elsője.

Gyertya
A Biblia alapján a Logosznak, a Világ Fényének szimbóluma a keresztény szimbolikában Krisztus jelképe. A
gyertya is megsemmisül, miközben fényt ad, miként az Üdvözitőnek is meg kellett halnia, hogy az. embereket
megváltsa. A gyertya a szentháromságot testesíti meg a láng, a kanóc és a viasz egysége folytán. A magyar néphit úgy
mondja, hogy a mennyországban mindenkinek van egy égő gyertyája, ameddig az lángol, addig él az ember. A gyertya
végigkíséri az embert az életen, a keresztelő alkalmával éppoly jelentős szimbolikus szerepet játszik, akárcsak a
születésnapi tortán, a haldokló mellett vagy a ravatalnál.

Háromkirályok
A 9. századtól Gáspárnak, Menyhértnek és Boldizsárnak nevezték, s a három életkor, ill. a három, akkor ismert
földrész - Európa, Ázsia, Afrika szimbólumává lettek. (Boldizsárt sokszor mórnak vagy szerecsennek ábrázolták). A
napkeleti bölcseket, akiket a messiás csillaga vezetett a gyermek Jézushoz, Máté evangéliuma említi. Ajándékaiknak
jelképes értelme van: az aranyat mint földi királynak, a tömjént mint istennek, és a halott bebalzsamozására szolgáló
mirhát mint a keresztfán szenvedő embernek adták át Jézusnak.

Jézus születése
A születés körülményeit Lukács evangéliuma beszéli el. A legáltalánosabb ábrázolásmód szerint a helyszín egy
istállóként használt omladozó barlang Betlehem városának falain kívül. A Kisded jászolban vagy a földön fekszik.
Ökör és szamár hódol neki, felette Mária imádkozik térdepelve, s látjuk elébe jönni a köszöntésére érkező pásztorokat.
József rendszerint félrehúzódva, mogorván ül magában. A jelenetet a betlehemi csillag világítja meg. Az ökör és a
szamár, akárcsak a barlang jelképek. Forrásuk egy mózesi törvény, mely szerint tilos ökörrel és szamárral együtt
szántani; szamár tisztátalan állatként megfertőzné a tiszta ökröt. Az istállóban egymás mellé kötött két állat jelzi, hogy
a keresztényvallás az ilyen jellegű tilalmakat eltörölte, valamint a Messiás nemcsak zsidók, hanem az egész emberiség
szabadítójaként jelenik meg.
A karácsonyi betlehemi jászol állításának szokása Assisi Szent Ferenc leleménye. Az Assisivel szomszédos
Greccióban Ferenc felépítette karácsonykor a betlehemi istállót: eleven ökröt és számarat állított bele, pásztorokat.és
zenészeket hozatott.
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Karácsonyi népszokások
Régen a gyerekeket szigorúan nevelték. Ma már mindent szabad nekünk.
Ismerősen hangzik ez a dal?
Tente, baba, tente,
A szemedet hunyd le,
Aludj, ringó-bingó,
Pici rózsa bimbó.
Alszik az ibolya
Csicsija babuja.

Vajon hányan ismerik ma már? Miután megszülettek a kisbabák az
anyukáknak nem volt mindig ideje altatgatni gyereküket, mert a rengeteg
munka elfárasztotta őket, ennek ellenére ringatták a bölcsőt. Régen a
Zavarkó Áron 6.c
gzerekek fegyelmezve voltak, nem hazudhattak és tisztelni kellett szüleinket
és az idősebb személyeket, mire megtanulták ezeket a dolgokat, addig sokszor kikaptak, és mégis boldogan nőttek fel. Nem ültek
a számitógép elé és játszottak, hanem csutkababával babáztak, rongylabdával labdáztak, körjátékot játszottak, énekeltek és
táncoltak. Eltelt a gyermekkoruk, érett felnőttek lettek. Nagynéném, akinek szigorú neveléssel telt el a gyerekkora, egy üdítő
mellett szívesen mesélt jó és rossz élményeiről. Kezében a kézimunkájával idézte fel gyermekkora emlékeit:
-Szegény bérescsalád negyedik gyerekeként jöttem a világra. Édesanyam, mint sok más ilyen sorsú édesanya nagyobb
testvéreimre bizott, míg ő édesapámmal a földön dolgozott. Egymás kinőtt ruháját hordtuk, mig az teljesen hasznavehetetlen nem
lett. Új ruha? Á, esetleg egy évben egyszer, ha kaptunk...
Szorgalmasan öltögetett, majd folytatta:
-Éhezni, hát hála Istennek nem éheztünk. Na, húst nem ettünk mindennap. Vasárnap főzött édesanyánk egy csirkepaprikást, és azt
ettük heten. Játszottunk-e? Még csak mi tudtunk igazán játszani! Nem volt a tanya körül az a fa, amit meg nem másztam voltam.
Bújúcskáztunk, zavarócskáztunk, labdáztunk. Láttam, rám néztél. Igen labdáztunk. Rongyból készült. Igaz, nem pattogott, mint a
mai labda, de megtette.
Félbeszakadt beszélgetésünk, mert valaki csöngetett. Villanyórát olvastak. Miután elment az ember nagynéném tovább folytatta:
-Hat-hét éves lehettem, mikor rámbizták a libák legeltetését. Még a libák legeltek, addig én a nővéremtől hallott dalt énekeltem:
Süss fel nap,
Fényes nap,
Kertek alatt a kis bárány,
Majd megfagy.

-Jaj, de sokat szaladtam a libák után. Mindig arra mentek, amerre nem kellett volna. Sajnos megfeledkeztem róluk, amíg egyszer a
fa alatt elaludtam, így a veteményeskertbe mentek. Ajaj, de kaptam érte. Még most is érzem a pálca helyét.
-Négy osztályt fejeztem be, de addig is minden ősszel kimaradtunk az iskolából, hogy télire csumát szedjünk. Nem tudod, mi az a
csuma? Hát a kukorica szárának az alja, ami félig a földben, félig a füld fölött van. Bottal vertük ki belőle a földet, aztán
lovaskocsira tettük és hazavittük. Avval tüzeltünk. A fiúgyerekek már elsőből esetleg másodikból kivették és elszegődtették őket
kanásznak, vagy szolgálni. Jaj, de tudod mire emlékszem még? Tél volt, a szobába szorultunk, legidősebb testvérbátyám
szárizikből állatokat és jászlat készített. Tudod milyen szépen nézett ki! Napokig avval játszottunk. Az akkori telek hidegek
voltak. Rengeteg hó esett, ha csak tehettük kimentünk egy szál ruhába hógolyózni. Kikaptunk, de úgy gondoltuk, a verés csak
aztán jön...
-Hű, ha láttad volna a fürdésünket! Nem volt ám akkor fürdőszoba! Édesanyám vizet melegített a nagyüstbe, fateknyőben
fürödtünk. Szagos szappan csak ritkán került a házhoz, házisszappannal mosakodtunk. Szegények voltunk, de tiszták.
Újból megszakadt beszélgetésünk, mert eszébe jutott, hogy nem kinált meg kaláccsal. Majd ismét mesélni kezdett.
-Narancsot, tudod mikor láttam először? Tizenhárom, vagy tizennégy éves lehettem, mikor az egyik nagyságtól karácsonyra
narancsot kaptam. Képzeld el, úgy akartam megenni, mint az almát. Ő nevetve elvette tőlem, és meghámozta, és azt mondta, hogy
úgy egyem meg. Akkor nagyon elszégyeltem magamat. Ott jöttem rá, hogy milyen buta és szegény is vagyok. Ekkor döntöttem,
hogy én többre viszem, mint szüleim. A háború után férjhez mentem és a kefegyárba kezdtem dolgozni. Az én gyerekeim már
tudták mi a narancs és már volt labdájuk is.
Hazafelé elgondolkodtam azon, hogy milyen nehéz volt a valamikori gzermekek élete. De nehéz sorsuk ellenére mégis boldogok
voltak. Játékok nélkül is tudtak játszani. Mi még a sok játék ellenére is unatkozunk. Sokszor csak bámuljuk egymást. Mi nem
tudunk játszani. Sajnos, de ez az igazság.

Bőviz Bettina 7.c
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Karácsonyi szokások
Kiskorom óta elmondhatok neki mindent, még a panaszaimat is. Mindig mindent megért. Ő a nagymamám. Nemrég
gyerekkoráról mesélt.
-Jaj, jaj!
-Mi a baj kislányom, hogy ekkorákat sóhajtozol?
-Fárasztó. A zeneiskola mellett alig jut időm tanulni. Úgy várom a karácsonyt!
-A karásonyt? Hát ay még odébb lesz. Addig még két hónap.
-Tudom. De karácsonykor minden olyan szép. Ilyenkor elfelejtem az összes gondomat. Titokzatos ajándékozás, szeretet az
emberek között, és...
-Sajnos, ma már a karácsony sem olyan, mintrégen...
-Milyen volt a te idődbe, mama?
-Tudod, kisláyom, az én időmben egész máshoy éltek az emberek. Titelben, ahol én születtem és neveledtem, a katolikus
karácsonykor szerb gyerekek jöttek köszönteni, amiért éedességet, diót, alm
-T kaptak. Ay ő karácsonyzkkor mi viszonoztuk ezt. Koringyálásnak hivtuk ezt a szokást. Akkoriban fenyőfára sem volt pénzünk.
Ay utcánkban álló fenyőfákról titikoban levágtunk egy-két ágat, hazavittük és csokorba kötöztük. Később ezt diszitettük.
Szalmadiszeket magunk készitettünk. Néha kukoricaszemekből főztünk csillagokat vagy szivet.. Az éjféli mise előtt szobánk
padlóját szalmával boritottuk, az asztal alá elé egy szakajtóba búzát, diót, almát tettünk. Élveztük, hogy vizkeresztig minden nap
hemperegtünk a szalmakupacban.
-Miért pont szalmát teritettetek szét?
-Hát, mert Jézus is születéskor azon feküdt. Akkoriban csak húsvétkor és karácsonykor ettünk krémes kalácsot. Hétköznap
ilzesmire nem tellett. Oyankor csak kőtkalácsot csinált anyu. A lábasban, amiben a krémet kevertték, ujjunkkal összekapatuk a
maradékot és leszopogattuk. Körbeültük a tálat. Gyakran elvontuk egymás figyelmét, hogy belekóstoljunk a másik részébe, hátha
az finomabb. Nagyon szerettünk hzerekjátékokat is csinálni. Jászlat szalmából, a bárányokat és az embereket csutkából
késyitettük. Gyakran játszottunk szórakozásból mi magunk is betlehemest. Engem mindig pásztornak választottak. Bárány sosem
lehettem, mivel én voltam a legnagyobb. December 24-én, karácsonz böjtjén, ijesztő ruhába öltözött bácsik kopogtattak be
hozzánk és a jó gyerekeknek gyümölcsöt, a rosszaknak virgácsot osxtottak. Ők általában szomszédok, vagy ismerősök voltak
akiket a szülők kértek fel ajándékozásra. Nem a fenyőfa alatt álltak a finomságok, mint manapság, hanem tülük kaptuk. Cserébe
anyukánk megkinálta őket finom házikeszitésű borral vagy süteménnyel. A jelmezük félelmetes volt. Nagyon rettegtünk ám tőlük,
ezért sokszor az ajtó mögé bújtunk, de ahogy elkaptuk ajándékainkat, megenyhültünk – mosolyosgta el magát a távolba révedbe
mamám:
-Bizony, azok voltak a szép idők...
-Szegény, de szép gyerekkorod volt. Igazad van, ma máshogy élünk.
Köszönöm, hogy elmesélted ezt a sok szép dolgot. De jut eszembe! Indulnom kell. Még a magyar foglamazással sem
vagyok kész! Szai mami!
-Szerbusz csillagom! És szivesen mesélek másokr is – hallom távozóban a hangját, - de felelni már nincs időm...

Péter Dianna 7.c
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Egy emlékezetes napom
Szombaton volt a születésnapom.
Pénteken, amikor lefeküdtem, alig bírtam elaludni, mert annyira izgatott voltam. Mikor felébredtem még tíz óra
sem volt.
-Csináld meg a házit, akkor majd gyorsabban telik az idő. - mondta anyukám.
Neki is kezdtem, de gyorsan megcsináltam.Eszembe jutott, hogy van házi olvasmányom, ekkor beszólt anyukám:
-Jössz a tortáért?
-Igen!
Útközben elmentünk egy kis sósért. Mikor hazaértünk, már két óra volt. Alig vártam a fél négyet, mert akkora
hívtam az első vendéget. Lassan telt az idő, de végül fél négy lett, és jött az első vendég. Bementünk játszani. Mind
a ketten kezdtük unni a benti játékot.
-Kimegyünk focizni? - kérdeztem.
-Gyerünk! - felelte.
Egyszer csak jöttek a mamámék és a körösztanyám.
-Gyertek tortát enni. - hívott anyukám.
Megettük a tortát és kimentünk játszani. Estefelé elköszöntünk egymástól.
Mikor egyedül maradtam, és bementem, elgondolkodtam, és azt hiszem, hogy ez volt a legszebb napom.
Tóth Attila 4.c
Ördög Valentina 4.b

Horvát Martina 4.b

Az én udvarom
A mi házunk a Nikola Teszla utcában található, és hozzátartozik egy nagy udvar.
Az udvaunk két részből áll: az első részben helyezkedik el a házunk és a virágoskert. A másodikban a
veteményeskert, melyben karfiolt, brokkolit, kelkáposztát, zöldséget és sárgarépát termesztünk.A virágoskert középen
áll., egy nagy fenyőfa, a kétszélén egy fügefa és mogyorófa. A többi területen rengeteg fajta virág pompázik. Az első és
a hátsó udvart egy kapu választja el. A ház mögött található a daráló. Benne morzsoljuk a jószágoknak a kukoricát és
daráljuk a takarmányt. A hátsó udvarban található három góré. Mostmár tele van aranysárga kukoricával. A régi két
istálló is. Egyikben nyolc kecskét gondoz anyukám és feji. Mivel szeretem az állatokat, az etetésben is segítek. A tejet
nagyon szeretjük és a húsát is fogyasztjuk.
Azért tartunk ilyen sok kecskét, mivel a tejük jótékony hatású a külömböző betegségekre. Az összes tejfajta közül ez a
legegészségesebb tejfajta. Ezért az utóbbi időben tőlünk is egyre többen vásárolják a tejet és a túrót. A másik istálóban
borjúkat szoktunk nevelni, de most üresen áll. Az udvar hátuljában három évvel ezelőtt egy nagy fészert emeltek.
Ebben tároljuk a szénát. Télen elfér még a présgép és a pótkocsi is. Mellette található a szenes, ahol csutkát, fát és
szenet tárolunk. A hátsó udvar füves, ezért ez a baromfik birodalma. Innen mindig hangos gágogás, kodálás, vagy
kutyaugatás hallatszik.
Örülök, hogy ilyen nagy az udvarunk, és szép, tiszta, mert anyukám, a bátyám és én gondoskodunk a tisztaságról
és rendről.
Kis Kornél 6.c
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Ha én szél lehetnék
Valamelyik nap jót ebédeltem és nagyon boldog voltam. Fekve tv-t néztem, ám ekkor anyu benyitott a
szobámba és azt mondta:,
-Bella, mosogass el 
Mérges lettem. Dühömben becsaptam magam után az ajtót, és kirohantam. Abban a percben legszívesebben
Izabellának, a hurrikánnak az ikertestvére lettem volna... Mi ketten, két pörgős csaj söpörtünk volna mindent.
Lesöpörtük volna a háztetőkről a cserepet, kicsavargattuk volna az öles fákat... Meglátogattuk volna a Mont Everestet,
amit a mondás szerint ,,Egy madár sem tud átrepülni.” Mi ketten kézen fogva, ha elkezdtünk volna forogni képesek
lettünk volna átsuhanni rajta és gyönyörködni a fehér tájban. Azután ha már úton
vagyunk egyúttal az amerikai Jelloustoni védett állatparkba is bekukkantottunk volna. Eljátszhattunk volna egy kicsit a
zebrákkal, a nagy macskákkal és az elefántokkal. Ám mire az ellenőr észrevett volna, hogy valaki hangoskodik, a
társam és én tovább pörögtünk volna a Csendes-óceán felé, Bora-Bora szigetére, mely teli van pálmafákkal. Azok
kókuszdióit megcsapoltuk volna, és jót ittunk volna a friss kókusztejből, még a hibiszkuszokat is megszagoltuk volna.
Végül Kanadába kötöttünk volna ki a Niagara vízesén partján, ahonnan fejest ugrottunk volna a tomboló vízbe...
Végül mégis nagy morgással elmosogattam.
De a széllé válás lehetősége tovább foglalkoztatott. Elképzeltem, hogy mikor jó jegyet kapok az iskolában, szellő lesz
belőlem, s lassan a madarakkal együtt elrepülünk az amazonasi dzsungelbe, ahol megcsodálom az állatvilágot.
Elnézünk a Kalahári sivatagba, ahol szemmel követjük a karavánt, és én viccből egy kis homokvihart keltek, majd
visszaszálok Amerikába, ahol lobogtatom a lányok szőke, barna és fekete haját. Európába, pedig ősszel megyek vissza
és fújom az őszi avart, megtréfálva ezzel az utcasöprőket.
Az iskolában, magyar órán, ha ötöst kapok, vidám vagyok és szellő, ám, ha véletlenül egyes csúszik be
szatyromba, akkor szomorú tornádó arcát öltöm magamra, aki mindent elsöpör.
Kovács Izabella 6.c

Szabó Kornél 3.b

Irigyelem a szelet, mert minden kis zugot meglátogathat.
Elmehet Párizsba, ahol a többi társával hancúrozhat az Eiffel – torony tetején, vagy például a hawai-i tengerpartra, ahol
hullámokkal barátkozhatna és a hawai-i lányoknak a szoknyáját fújdogálhatja. Olaszországba a pizzának és a
spagettinek az illatát fújhatja a turisták orrába becsalogatva őket az étterembe. Megcsodálhatja a különlegességeket,
gejzireket, a vulkánokat. Elehet egy lakatlan szeigetre vagy Ausytri hegyeibe. Ellátogathat Braziliába, hogy megnézzen
egy jó focimérkőzést. Mérgében rosszakat is tehet, fákat csavarhat ki, cserepeket törthet. Megtréfálhatja az embereket,
elfújhatja a kalapjukat, vagy kifordithatja az esernyőjüket. Ha én szél lehetnék, a meleg tájon tartózkodnék, pizzát
ebédelnék, uzsonnára déli gyümölcsöket habzsolnék. Este megnézném a kivilág0tott New Yorkot is.
Csodálatos élmény lenne, ha körbejárhatnám a világot, mert minden egzotikus helyet megnézhetnék.
Friss Tünde 6.c
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Meglepett az ellenőrző
Meglepett az ellenőrzö. Igen, történt már velem pár ilyen eset.De köztük mégis a

legérdekesebb…

Áhítottan várakozunk a magyarterem előtt, hiszen ma kapjuk ki az ellenőrzöt. Mindenki azt érdeklödi a
másiktól, hogy hanyasra számit.
-Én úgy egy négyesre számitok! - mondom lelkesen a barátnőimnek.
Végre a magyartanár kijön a tanáriból, és a terem felé tart. Mindenki izgatottan bevonul és leül a helyére.
-Hát…gyerekek az ellenőrzök nem sikerültek valami fényesen! - meséli a tanár.
Én mégis nyuodtan ülök, mert biztos vagyok benne, hogy jó jegyet kapok. Kiosztotta az ötösöket, aztán a négyeseket.
Kezdtem kicsit ideges lenni. Amikor a háromasokat is kiosztotta, remegni kezdtem. Az utolsó nyamvadt kettest én
kaptam, azt is minusszal.
Nagyon meglepődtem, mert biztos voltam a jó jegyben, de hát mindenkinek tévedhetnek az érzései.
Lajos Szabina 7.b

2006.október 10. ( kedd)
Megérkezek az iskolába, indulok fel a matematika tanterem elé, mivel matek az első órám. A többiek már az
osztály előtt várakoznak.
-Te tudod a fizikát? – kérdezte Rita Liviától.
-Nem is ma írjuk! – vágtam közbe. – A tanár azt mondta, hogy csütörtökön.
Jött a matektanárnő, így nem vitatkoztunk tovább. El is múlt az első két óra, és következett a tizenöt perces
nagyszünet. Elvettük az uysonnát az ebédlőből, kicsempeztük az ügyeletes tanár mellett az udvarra. Leültünk a
megszokott padon, és mig fogyasztottuk az uysonnát, addig ismét a fizika ellenőrző került syóba, mivel fizikaóra
következett. Ám, de sehogy sem tudtunk megegzeyni, hogy lesz-e fizika ellenőrző.
Én elmendtem az egyik 8.c-s fiúhoz, akit Bertalannak hivnak, és megkérdeztem, hogy ők mikor írják az ellenőrzőt. A
válasz az volt, hogy aznap. Megdöbbenve mentem vissza a törzshelyünkhöz és elújságoltam a "végzetes" hírt.
-Lógjuk meg! – szólt közbe valaki.
Az ötlet csodásnak bizonyult.
-Csak ez lehet az egyetlen kiút. – gondoltuk.
Becsöngettek. Felrohantunk a táskákért és lehoztuk. Nagyon meglepődtünk, mikor láttuk, hogy a lányok is jönnek le az
udvarra..
-De, ha én visszamegyek, akkor úgysem írok egyedül ellenőrzőt. – gondoltam, és futottam fel a lépcsőkön. Csaba jött
velem. A többiek néztek utánnunk, hogy mi hová futunk, de nm sokat törődve velünk, elmentek valamerre. Mire
fölértünk Csabával, a tanár már bent volt a kabinetben.
-Tanár úr, most mi írunk ellenőrzőt?- kérdeztem bizakodva.
-Igen, tessék, foglaljatok helyet és kezdjetek hozzá. – válaszolt határozottan.
-De tanár úr! Most ketten írjuk az ellenőrzőt? Nem is tanultunk. Maga azt mondta, hogy csütörtökön írjuk – folytattam
a vitát.
-Én pontosan előre megmondtam, hogy ma írjuk.
-Viszont látásra! – köszönt a tanár, mi pedig kijöttünk az óráról. Lementünk az udvarra és leültünk egy padra.
A többiekkel a következő óra elején találkoztnk. A hír a lógásról futótűzként terjedt. Így biológia órán a pszihológus
fogadott bennünket. Az osztály, elmondása szerint, az utcán sétált. A büntetésünk egy igazoltatlán óra, és a további
fizika ellenőrzők eltitkolása lett.
Vannak, akik megbánták az esetet, és vannak, akik egy jó mókának tartották az egészet.
Lázár István 8.b
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Régi Szokások
Zavarko Áron 6.c

A régi szokások, változatossá teszik életünket.
Például karácsonykor együtt van a család és a barátok.Ünnepi ruhába
öltözünk,megajándékozzuk szeretteinket.
Ápoljuk hagyományainkat. A mi családunkban például nagy és régi szokás, hogy
december13-át, Luca napján búzát ültetünk, és karácsonykor kivisszük a temetőbe,
szeretteinkre emlékezünk, és persze a karácsonyfa alá is rakunk.
Ősszel, Mihálynapkor a moholi mamánkhoz szoktunk menni a búcsúba. Még mindég
emlékszem, amikor kicsi voltam, és búcsúba mentünk. Megpillantottunk ott egy
palacsintaevő versenyt, és mi is versenyeztünk. Azóta mindég, mikor megyünk a búcsúba,
palacsintát süt nekem és a testvéremnek a mama. Mihály napján állatvásárok is vannak,
ahova apukámmal szoktunk menni.
Ezek a szokások így mennek nálunk, mióta az eszemet tudom. Én örülök neki,
hogy ilyen szokásaink vannak, és remélem, az életem során több szokással is
megismerkedem.

Kecskés Krisztina 7.b
Eltévedtem
Egy napon a családommal
kempingezni mentem az erdőbe.
Mikor mindent kipakoltunk a
kocsiból, apu szólt, hogy hozzak
gallyakat az erdőből. A hatalmas
fenyőfák között rátaláltamegy terebélyes
diófára. Alatta sorakoztak a letört
gallyak. Ide-oda ugrándoztam, ahogy
szedtem az ágakat. Oly’ jót szórakoztam! Telt, múlt az idő. A fák lombjai hírtelen mozogni,
táncolni kezdtek. Feltámadt a szél. Hatalmas vihar kerekedett az égen. Összemarkoltam az
összegyűjtött ágakat, s futni kezdtem. Szaladtam, ahogy a lábam bírta. Nem találtam vissza
szüleimhez. Egyszer csak összefutottam egy erdőőrrel.
-Hova szaladsz kisfiam? – kérdezte meglepődve az őr. – A családoddal kellene lenned!
-Tudom, de sajnos eltévedtem.
-A táborok arra vannak. – mutatott a bácsi keletre.
Vukov Anita 4.c
-Elkísérne a szüleim sátráig? – kérleltem a vadőrt.
-Természetesen. Gyere velem!
Gyors léptekkel haladtunk előre. Nagyon izgatott voltam.
Mikor megérkeztünk, megpillantottam anyutz és aput. Nagy kő esett le a szívemről. Ahogy láttam, anyu és apu is megkönnyebbült.
Ők is aggódtak értem, s biztosan a vadőrt is ők értesítették eltünésemről.

Molnár Gergely 4.b
Találkoztam Karcsi Robottal
Álmomban találkoztam egy robottal, akit Karcsinak hívtak.
Ennek a Karcsinak volt egy serege. A híres fekete sereg, a Fekete Hollók.
A tizedes megkérdezte, hogy melyik helyre csapnak le.
Karcsi pedig azt felelte:
-A fehérindián robotok területére.
-Ott ahol repülőgéppel repültünk el?-kérdezett rá a tizedes.
-Igen - tette hozzá a robotvezér.
Végül elindultak. Utazás közben láttak egy egyszemű robotot. Megkérdezte Karcsi, hogy velük tart-e?
Ő azt mondta, hogy igen.
-Ti a fehérindiánokkal vagytok?- kérdezte az egyszemű robot.
-Nem - felelte Karcsi. - Épp azok ellen megyünk harcolni - mondta.
-Ilyen sokan vagytok, ahhoz elég ötszáz ember is- beszélt az egyszemű.
Sok beszédnek sok az alja, végül odaértek, és ekezdtek harcolni
A harcban Robot Karcsit nem bírták legyőzni. A harc véget ért, a két király közül Robot Karcsi győzött. Robot Karcsi és az emberei nagyon
örültek.
Én pedig a győzelmi táncra felébredtem.

Csepregi Csaba 4.c
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Találkoztam Karcsi Robottal
Az egész tőrténet egy esős délutánon kezdődőtt.
Szakadt az eső, szomorúan ültem a szoba kőzepén, amikor édesanyám bejőtt a
szobámba és így szólt hozzám:
-Kislányom, miért nem csapod fel a televíziót?
-Nincs kedvem - feleltem nyűgösen.
Anyu kiment a szobából. Én elkezdtem olvasni, de meguntam. Miután nem tudtam mit
csinálni, megfogadtam anya tanácsát és felcsaptam a TV-t. Az egyik programon pont az
Űrutazás címü sorozat ment, amiben Karcsi volt a főszereplő. Nézés kőzben elaludtam, és
álmomban a Marson mendegéltem és valami fényes, mozgó valamit láttam. Gondoltam,
odamegyek hozzá:
-Szia! Én Lea vagyok és a Főldről jőttem. Te ki vagy? - kérdeztem a valamitől.
-Szer-busz! Én Ro-bot Kar-csi vagyok. Ő-rü-lők, hogy lát-lak.-válaszolt a kedves teremtmény.
-Miféle ember vagy te? - érdeklődten.
-Én ro-bot va-gyok. Mond csak, el-jössz hoz-zám egy te-á-ra?
Mivel kedves volt ez a Karcsi nevű robot, nem féltem tőle, és elfogadtam az ajánlatát.
-Rendben.
Elmentünk a ,,barátom” házába, egy vasból készült kunyhóba.
-Mindjárt jövök, kinnhagytam a táskámat. Addig te főzd, meg a teát.
-Jó de si-ess!- mondta.
Még kiszaladtam fényeket láttam és hangot hallottam:
-Kicsim, kelj fel! Megyünk a városba. –keltegetett valaki.
Ez a valaki anyu volt.
-Adj még tíz percet! –feleltem.
Felvettem a táskát, és bementem. Az asztalnál ott ült a robot a gőzölgő teával.
-Kész van! –szólt.
-Jó, nagyon finom. - mondtam kedves szóval.
-Már ennyi az idő? Mennem kell! - kiáltottam fel.
-Jó. Szia. Gyere el máskor is !
-Oké! Eljövök máskor is. Szia. - köszöntem el, majd hozzá tettem. - Köszönöm a teat!
-Szívesen máskor is.
Ahogy kiléptem, egy arc rajzolódott ki előttem, és azt hallottam:
-Lea, most már tényleg kelj fel. Becsuknak az üzletek
-Jó! Fenn vagyok.- pattant ki a szemem.
Mikor kinéztem az ablakon, láttam, a nap ragyog az égen. Útközben örömmel meséltem el anyunak, amit láttam
álmomban.
Péter Lea 4.c
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A legszebb este
Nekem az év legszebb estéje a karácsony szentese.
Ilyenkor összejön a család, és együtt önnepel. Előtte anyukámmal sütünk-főzünk finomakat. Apukámmal felállítjuk a karácsonyfát. A
testvéremmel feldíszítjük. Amikor eljön a szenteste, mindenkinek jut valamilyenndék a fa alatt.

Horvát Leona 5.c
Az év legszebb estéje a karácsony este.
Nagyon szeretem, hiszen a fa alatt meglepetéseket lehet találni. Ilyenkor összejön a család apraja-nagyja, s együtt énekelünk. Sokat mesélünk
egymásnak. A vacsora is nagyon finom szokott lenni ekkor. A dió és az alma mézzel igazán finom.
Minden karécsony este odaülünk a karácsonyfa elé s nézegetjük, Jézusra emlékezünk .

Kovács Kornélia 5.b
December huszonötödike Jézus születésnapja. Ekkor van karácsony.
Karácsony előtt családunkban nagy a sürgés-forgás. Javában tart a sütés-főzés. A boltokban is
érezhető az ünnepi bevásárlási láz. Mindenki valamilyen aprósággal szeretné meglepni szeretteit. Én
is készülődök, hogy megvegyem a kicsi ajándékaimat, melyeket a karácsonyfa alá helyezek, s
várom, hogy lássam szüleim, testvérem, nagyszüleim arcán az örömet.
A karácsony a szeretet és a béke ünnepe.

Barta Enikő 5.b
Számomra a legszebb este a karácsonyi szent este.
Szüleimmel mindig elmegyünk az éjféli misére. A mise végén megnézzük az oltárnál
felállított Betlehemet. Ezután iparkodunk haza, hogy megnézzük, kaptunk-e ajándékot a karácsonyfa
alá. A fenyő, mely otthon vár bennünket, teljes díszben és fényben ragyog. Közös munkánk
eredménye a csillogó szép karácsonyfa.
Nálunk ilyenkor mindig különleges vacsora van. Az asztal közepén egy szál gyertya szokott égni,
ünnepivé téve a szentestét. A közös azstali ima után látunk hozzá a vacsora elfogyasztásához. A
vacsora után megnézzük az ajándékokat. Ezen az estén mindenki kap ajándékot. Halk zene mellett
bontjuk ki a csomagokat.
Azért szép ez az este, mert ilyenkor mindenki szereti egymást, hiszen ez az ünnep a szeretetről szól.

Gortva Zsolt 5.b
Nekem minden este szép, amikor együtt van a család. Otthon van anyu, apu és mi gyerekek. A szenteste pedig egyszerűen varázslatos.
Ekkor, kora délután anyuék szinte titokban beállítják a szoba sarkába a fenyőfát. Ezután közösen díszítjük fel. Ezt nagyon szeretem
csinálni. A csillogó-villogó gömböket, súlytásokat aggatjuk fel a fa ágaira. Apu feladata a lámpák felszerelése. Mikor felöltöztetjük a
karácsonyfát, akkor eléállunk, s gyönyörködünk benne.
Este szentmisére megyünk. Mise után megajándékozzuk egymást. Majd elfogyasztjuk a finom vacsorát.
Nagyon várom már a karácsonyt, hiszen szeretem a fenyő illatát s örömet hozó alakját.

Farkas Tamás 5.c

Megtanultam úszni
Izgatottan vártam a hét órát.
-Ma megyek először úszni a hatalmas medencére. Jaj, már alig várom! – ujjongtam.
Végre jött anyu. Beültünk az autóba, s elmentünk az uszodába. Odaértünk, s már rohantam is az öltöző felé. A nagy sietségben csak
egy kézzel dobott puszi jutott anyunak. Az öltözőben találkoztam az úszóoktatómmal. Rövid barna haja és kék szeme volt.
-Te vagy az új diákom? – kérdezte mosolyogva.
-Igen, én vagyok. – feleltem.
-Szólíts Gábornak.
-Én Valentina vagyok.
-Nos Tina, menj bele a kismedencébe, hogy megnézzem mit tudsz, hogyan mozogsz a vízben.
Belementem a vízbe. Különböző érdekes gyakorlatokat végeztünk. Sok boldog gyerek vett körül. Lemerültünk a víz alá. Csillagot csináltunk,
tanultuk a lélegzési tehnikákat. Végül úszódeszkával úsztunk.
Fáradtan, de boldogan mentem haza.

Ördög Valentina 4.b
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Fruška gora és a Kopaonik
A Fruška gora nemzeti park Ürög, Újvidék, Palanka, Sremska Mitrovica, id, Beočin és Inđija községek
határában terül el. Geológiai és palentológiai kutatások alapján a Fruska gora kb. 200 millio évvel ezelött keletkezett. A
kutatások szerint hoszzú ideig a Fruška gora sziget volt a Pannon tengerben, melyet külömböző tengeri kagylók,
csigák sünök és korallok maradványai bizonyítanak. A Fruska gora 1960-ban lett nemzeti parkká nyilvánítva .
A Fruška gora a Duna és a Száva kőzőtt húzódik, mintegy 80 km hosszan. A legnagyobb szélessége 15 km. A
Fruška gora alacsony hegység, legmagasabb csúcsa a Crveni Cot 539 m. Mintegy zőld sziget emelkedik ki a sík
Vajdaságból.
A Fruška gora 25525 hektár területen fekszik. Enyhe lejtőin 90 %-ban fehér nyír- és tőlgyfaerdő terülnek már
tőbb évszázada. Alacsonyabb részeit megmúvelheő szánto, szőlőskertek és gyümőlcsősők borítják.Hires szőlőskertjei
és kolostorai vonzák a turistákat, valamint a természetkedvelők és tudósok figyelmét is.
A Fruška gora nővényzetében tőbb mint 1400 fajta található.
Ez a terület vendégszeretetet nyújt tőbb mint 200 madárfajnak, legismertebbek a tőrpe sas, a keresztes sas, a
harkály, a szürke cinege stb. Az állatvilágban ritka fajként megtalálható a vadmacska, a borz, a lapátos szarvas, az
aranymenétek, a muflon és tőbb fajta bőregér.
A park területén 17 ortodox kolostor található, melyek a XV. és a XVI. században épültek.Ezeknek a
kolostoroknak a nagy része a XVIII. században lett felújitva, és ezek a kolostorok jelentik az egyedi kulturálistőrténelmi egészét a szerb barokk müvészetnek, melynek szelemi és edukativ turisztikai szerepe nagy jelentőségű.
Ismert fürdőhelyei a Vrdnik és a Stari Slankamen.
Ismert kiránduló hely a Ledinačko jezero, Stražilovo, Brankovac, Iriški venac, Zmajevac stb
Enyhe éghajlata, jól termö talaja és gazdag erdei folytán a Fruška gora már ősidők óta lakott. A rómaiak Moris
Almusnak, termő hegynek nevezték.
A nemzeti park területén sok a hétvégi ház,legtöbb van Čortanovci környékén.

Kopaonik Szerbia és Crna Gora legnagyobb hegysége:110 kilóméter hosszúságban húzódik Észak-Déli
irányban. Csúcsai az ég felé törnek a felhőkig, sőt azokon túl is több mint 2000 m magasságba. Régen ezen a helyen
értékes ezüstöt, ólmot, cinket, vasat, és aranyérceket kerestek és találtak is. Az emberek nagyon kiváncsiak, s el kell
ismerni, nagyon bátrak. Nem féltek széditó magasságtól és a szakadékok mélységétöl. Az emberek még ma is ásnak
rajta. Rengeteg kincset rejt még magában, de sajnos nincs eléggé kihasználva. Kincsei még a beláthatatlan árnyas
erdők, a kövér és nedvdús legelők, a még fel nem tárt természeti szépségek, gyógyvizek stb.
Nyáron egészségi szempontból a tiszta, friss levegő és gyógyforrásai hideg vize miatt fontos elmenni. A régi
pásztortelepen rengeteg juhot tenyésztenek. Télen a behavazott lucfenyők és az óriás erdeifenyők akárcsak a mesében,
úgy ragyognak a téli napsütésben. Európa egyik legnagyyobb turistaszállója Kopaonikon található. Érdemes felmászni
a több mint 2000 m magassában épült közvetitőállomásig , amely az ég minden tája felé sugározza a televizióműsort
Szerbia és Crna gora részein. Tavasszal is érdemes eljönni, amikor a lábánál fekvő elszórt falvakat elboritja a virágzó
gyűmölcsfák illata, s amikor a virágos réteken zümmögnek a méhék. Összel is érdemes elmenni, amikor a lábánál és
enyhe lejtőin az érett szőlő illatozik.
Josip Pancsity összejárta Kopaonikot keresztbe hosszába.A természettudós-tanár ismeretlen növényeket fedezett
fel, s megismertette velük a világot. Kivánsága szerint a legmagasabb csúcson temették el. Sirját felkeresni a Suvo
Rudistén lehet , amelyet most Panicsity-csúcsnak neveznek.
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Gyermekheti rendezvénysorozat 2006 / 2007 (alsó tagozat)
Hétfőn játszottunk. (társasjátékok)
Kedden Kollázsoltunk, terményekből készítettünk bábokat.
Szerdán, sportnapon két tűz közöttet játszottunk.
Csütörtökön az iskola dísztermében Most mutasd meg címmel játékos Ki mit tud-on vettünk részt.

Képes beszámoló

Játszottunk
Sportoltunk

Ügyeskedtünk

Ki mit tudot játszottunk
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Gyermekheti rendezvénysorozat 2006 / 2007 (felső tagozat)
Hétfő – Diákigazgató-választás
Jelöltek:
-Kurunci Arnold
-Rákos Tóth Nikoletta
-Lázár István
-Beretka Judit
-Trajković Tamara
A nap folyamán kampányoltak a gyerekek, majd
választottak.
Diákigazgató: Lázár István.
Helyettese: Trajković Tamara.

Diákigazgató és helyettese
Varga
Sarolta
magyar
órát
tart

Kötelezően minden osztály zöldbe öltözött.
Kedd – Tanár-diák csere
A tanárból diák lett. A diákból tanár vált.
Szerda – Sportnap

A mérkőzés

A diák és tanár csapatok mérkőztek meg egymással.
Eredmény: 3 : 2.
Csütörtök – Örökzöld dallamok
Fellépő osztályok:
5.b
5.c

Csűr@Döngölő: Rugdalódzó
Zöld páros: Zöld őrület

6.a
6.b
6.c

Povratak Bitlisa: Helo, Gudbaj
Becseonik: A kör
Zölderdő

7.a
7.b
7.c

Amazonke: Green song
Zöld radiátorok: Zöld mix
Bódi Guszti és a Zöld szemek: Zöld eső

8.a
8.b
8.c

Komunalci
Edda: Kör
Jamajka: Đurđevdan

Bódi Guszti és a Zöld szemek
A győztes csapat
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Jogaink és Kötelességeink
Vajon tudjuk-e, hogy milyen jogokkal élhetünk, s milyen kötelességeknek kell eleget tennünk?
Figyeljük meg alsós diákjaink miként gondolkodnak erről!

Jogaink

Kötelességeink

o Jogunk van szólni;

 Kötelességünk tanulni;

o Jogunk van játszani;

 Kötelességünk iskolába járni;

o Jogunk van tanulni;

 Kötelességünk a szabályokat

o Jogunk van érdeklődni;

betartani;

o Jogunk van válaszolni;

 Kötelességünk másokon segíteni;

o Jogunk van szórakozni;

 Kötelességünk másokra figyelni;

o Jogunk van szeretni;

 Kötelességünk kitartani;

o Jogunk van barátkozni;

Bezeg Nikolett 4.b

o Jogunk van élni;

mások felé;

o Jogunk van az igazság elmondására;
o Jogunk van az érzéseinket kimutatni;
o Jogunk van a jó, békés élethez;

betartanunk;
 Kötelességünk védeni

o Jogunk van sportolni;

embertársunkat;

o Jogunk van az egészséghez;

 Kötelességünk védeni az állatokat;

o Jogunk van a higiéniához;

 Kötelességünk meghallgatni

o Jogunk van választani;

embertársunkat;

o Jogunk van a boldogsághoz;

Ördög Szabolcs 4.b

 Kötelességünk az igéreteinket
 Kötelességünk összetartani;

o Jogunk van családban élni;

o Jogunk van a szeretethez;

 Kötelességünk nyitottnak lenni

Molnár Gergely 4.b

 Kötelességünk illedelmesen
köszönni;
 Kötelességünk betartani a rendet;
 Kötelességünk megőrizni mások
dolgait;
 Kötelességünk szótfogadni;
Készítette a 4. b osztály

Rad Boroš Tijane iz 7.a razreda

Genije
Bezeg Noémi 8.b

Nikola Tesla
Nikola Tesla - čovek koji je promenio svet. Tako
ga zna današnja omladina. Ali, kakav je bio Nikola Tesla
kao dete i kad je bio naših godina?
Vratimo se u Nikovo detinjstvo. Bio je, naizgled,
jedan sasvim običan dečak. Imao je mačka. Nadimak mu
je bio Niko. Ali, on je već u ranom detinjstvu počeo da se
izdvaja svojim fantastičnim idejama. Pravio je kojekakve

drangulije. Zainteresovao se za elektricitet jedne olujne noći. Tada je pomislio da je
priroda jedna velika mačka i sinulo mu je:
“Ko li je miluje”? Bio je to njegov zivotni poziv.
Njegov otac zeleo da Nikola postane sveštenik, a on se, odbivši taj poziv i
suočavajući se s pritiskom porodice, razboleo od kolere. Mislili su da će umreti. Nije
imao volje za zivot. Njegov otac, shvativši da gubi i drugog sina, odluči da da volju
Nikoli da se bori za zivot. Rekao je da će ga pustiti da studira politehniku u Gracu,
samo neka ozdravi. I te reči kao da su magično delovale na Nikolu.
Na fakultetu je radio 18 sati dnevno, 2 sata je koristio za obroke, dok je
ostatak proveo spavajući. Pio je čak 72 kafe dnevno. Bio je opsednut idejom o
naizmeničnom motoru. Dugo se trudio da ga napravi, a ideju mu je dao jedan divni zalazak sunca u parku.
Kao i svaki naučnik, i Nikola je imao čudne opsesije i strahove. Gadio se ljudske dlake, i jednom prilikom rekao
da bi mozda samo pod pretnjom revolverom dotakao nečiju kosu. Rukovanje je izbegavao kako je znao i umeo, a kada
bi morao s nekim da se rukuje, trčao bi da opere ruke. Imao je svoju sobu u koju niko, osim njega, nije smeo da ulazi.
Tu je on prao ruke. Mrzeo je breskve, debele zene, zenski nakit i koješta. Čudan je bio Nikola Tesla!
Godina 2006. je obelezena kao godina Nikole Tesle. Tacno 28. juna bilo 150 godina od Teslinog rođenja. A, ipak
njegova ličnost i dalje zivi među ljudima.

Preporuke
S obzirom da Nikola Tesla s pravom nosi titulu najvećeg srpskog naučnika, veoma je lepo znati o njegovom
životu. Preporučujem vam knjigu ,, Tesla, mladost” Vladimira Pištala. Knjiga prati život i rad Nikole Tesle.
Knjiga je vrlo zanimljiva i sigurna sam da ćete pronaći nešto što dosad niste znali o Tesli.
Dajana Milovanov 7.a
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Test
Csuzdi Noémi 8.b

Moda - ali samo za devojke
Došla je zima, pa ćeš najkul biti ako obučeš neku vunenu –
pletenu stvarčicu. Ako želiš nešto pleteno, ali ipak drugačije, najbolji
izbor za tebe su pončo, rolka ili džemper. Najbolji je da ima jedan detalj
na njima, kao što je pertla sa krznenim lopticama na krajevima. Može biti
prikačena ili uvezena. Ako želiš da budeš još modernija, uzmi jedan uski
štrikani šal I zaveži ga na farke ili mini suknju – kao kaiš. Uz kratke
rukavice sa krznenim detaljima, kao i uz slične čizme – sa krznenim
detaljima, sigurno ćeš izgledati kul. Možeš staviti i grejače, ako želiš.

P.S. Nadam se da ti se sviđa.

Helena Rodić 5.a

TEST: Da li si party kraljica?
1) Čuješ da ima super žurka, ti:
a) Odmah zoveš drugarice da idete od butika do butika da izaberete najlepša odela.
b) Brzo uzimaš knjige u šake da što pre uradiš domaći da bi te roditelji pustili na žurku.
c) Molim? Kakva žurka, imam pametnija posla!

2) Kada se spremaš za žurku, ti:

a) Oblačiš svoju najlepšu crvenu haljinu.
b) Nerviraš se zato što nemaš takvu odeću koja ti se slaže sa očima.
c) Ma šta da se picanim i ovako ću se brzo vratiti kući.

3) Stigla si na party, ti:
a) Uočavaš najslađeg dečaka kome ćeš prići.
b) Uočavaš najbliži sto sa hranom da se najedeš.
c) Uvučeš se u neki ćošak i glumiš nevidljvu.

4) Tvoja simpatija te pita da plešeš sa njim, ti:
a) Kao najsrećnija devojčica na svetu skačeš sa stolice, pridruzuješ mu se.
b) Ulećeš kao tornado u WC da malo bolje prekriješ tu ogromnu bubuljicu na svom nosu.
c) Sva zbunjena izmišljaš neki izgovor za to što ne znaš da igraš.

5) Dok si plesala, slučajno su te ispolivali sokom, i tako je nastala velika fleka, ti:
a) Nastavljaš da igraš, nema veze opraću to sutra.
b) Trčiš kući da se brzo presvučeš.
c) Sva uvređena, počneš vikati na zločinca i na kraju sedneš.

6) Kada ti spremaš žurku, ti prvo stavljaš na listu:
a) Najbolje drugove i drugarice.
b) 50 pica i sokova.
c) Svoju malu sestru i brata.

7) Kada ti roditelji ne daju da ideš na žurku, ti:
a) Kada odu u svoju sobu ti sva sređena iskačeš kroz prozor i uputiš se prema žurci

8) Idealno mesto za super žurku je:
a) Pod mesečinom na plaži u havajskom stilu.
b) U disku uz bučnu muziku.
c) Kod kuće.

Najviše odgovora pod A: Ti si prava party kraljica! Kada ti praviš ili ideš na žurke, to onda dobro prođe. Veoma si živahna,
jednostavno voliš da se zabavljaš. Ali nemoj da se previše navikavaš na to, jer tu je i škola!
Najviše odgovora pod B: Voliš žurke, ali se previše brineš kako izgledaš i kako ti stoji šminka. Ne moraš uvek da udariš u ratne
boje da bi te neko zapazio, dođi u svom najlepšem svetlu sa osmehom na licu i zabavi se!
Najviše odgovora pod C: Ti si prava spavalica i jako vezana za knjigu. Dobro, škola jeste važna, ali moraš nekad i da predahneš i
da se jednostavno zabaviš! Zato… šta čekaš?!

Tijana Boroš 7. a
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Vicevi

Horvát Natália 8.b

Kovács Szabina 8.b

Na času biologije, nastavnica kaže učeniku da nabroji vrste korenova. Učenik ćuti. Na kraju
nastavnica pita: “ Kakav koren ima šargarepa?” Učenik samouvereno odgovara: “ Šargarepast!”

1. Mama:” Hajde, budi se, sine, moraš u školu!”
Perica:” Ali, mama, juče sam bio, šta ću opet?”
2. Došao Perica Jovici u goste. Pita Jovica: ”Dokle ćeš ostati kod mene?”
Perica: ”Dok ti ne dosadim.” Jovica: ”Tako kratko?”

3. Beži Perica od psa i trči oko bunara. Naiđe Jovica pa reče: ”Pazi, uješće te pas”. Perica: ”Neće,
bežim mu za dva kruga”.

4. Pita Jovica Pericu, čekajući da počne koncert grupe “U2”: “Kada počinje koncert?” “Pa zar nisi
video šta piše na plakatu? U dva”.

Helena Rodić 5.a
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Tolerancija

Másity László 4.b

DAJANA: Većina ljudi tvrdi da je tolerantna, ali to je zaista netačno. U poslednje vreme retki su slučajevi u kojima
možemo prepoznati pravu toleranciju. Niko nikoga ne sluša, pa čak ni ne sačeka da neko kaže svoje mišljenje, već ga
odmah odbacuje. Ja sam cesto svedok takvih situacija i nimalo mi nije drago zbog toga.
Najtolerantnija stvorenja su nastavnici. Često popuštaju učenicima i tolerišu njihovo ponašanje.
Ponekad previše tolerancije ne valja.Većina to zloupotrebljava dok onim tolerantnima ostaje
samo da se nadaju da će se stanje popraviti.

MARKO: Da bih saznao sta znači reč tolerancija, otvorio sam Leksikon stranih reči i saznao
da biti tolerantan znači postovati tuđe mišljenje, dopuštati, biti pristojan, shvatati. Bilo bi
dobro da svako od nas bude tolerantan.

VALENTINA: Netolerancija nije u modi, budite tolerantni.

DRAGANA: Nisi tolerantan ako želiš da komšiji umra krava.
Nagytorma Arnold 6.c
MILICA: Tolerantni ljudi mogu da prihvate različita mišljena i uverenja. Na primer, moja
drugarica i ja slušamo različitu vrstu muzike. Ona voli rok, a ja ne. To ne znači da ne
možemo biti drugarice.
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Tolerancija
Kovács Kornélia 5.b

KATARINA: Tolerancija je jako važna. To je neka vrsta strpljenja. Mislim da sam tolerantna. Uvek saslušam one koji
mi pričaju, iako me nekad njihova priča ne zanima. Ne ućutkujem ih jer se ne bi osećali lepo.

TIJANA: Iako su mi mnogi rekli nije dobro biti tolerantan prema svima, ja mislim drugačije. Kada si tolerantan, znači
da si strpljiv, da imaš poverenja u nekoga, da umeš da opraštaš. Pre par dana u školi, dok sam izlazila iz toaleta, neko
me je poprskao vodom, jer me je sa nekim pobrkao. Bila sam sva mokra, ali mi to nije smetalo jer sam znala da to nije
namerno uradio.

RELJA: Roditelji su mi objasnili da tolerancija znači popustljivost, poštovanje tuđeg mišljenja. Nadam se da svako od
nas može da bude tolerantan, i da takvim stavom učini sebi i drugima lakši i lepši zivot.

GORAN: Tolerancija je kada prihvatamo tudj način mišljenja. Svi treba da budemo tolerantni.

IGOR: Tata mi je rekao da je tolerancija prihvatanje drugačijeg mišljenja i mislim da svi treba da budu tolerantni.
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Intervju sa đačkom direktorom
Torma Ramona 2.c

Sárkány Krisztina 3.b

LAZAR ISTVAN
1) Ko ti je dao ideju da se kandiduješ za direktora škole?
2) Videli smo da su ostali đaci bili veoma uzbuđeni i da su navijali za tebe, kako si se
osećao u tom trenutku?
3) Ko ti je pomogao oko kampanje?
4) Kako si se osećao kada si pobedio, i kako si saznao?
5) Da li si se nadao da ćeš pobediti? Moraš priznati da konkurencija nije bila mala.
6) Šta možemo očekivati od tebe, da li imaš neke planove?

Odgovori:
1) Moj ceo razred.
2) Pa, bio sam veoma srećan zbog toga, što su navijali za mene!
3) Moj prijatelj, Horvat Zoltan mi je vrlo rado pomogao oko kampanje.
4) Bio sam veoma srećan. Nastavnik mađarskog Sič Budai Engelbert me je obavestio o pobedi.
5) Pošto je takmičenje trajalo veoma kratko, ono što sam pisao na papiru nisam mogao ostvariti, ali sam želeo
mnogo bolju školu!
Tijana Boroš 7.a
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Mozgalice

1. Народне умотворине
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Љубав је лепа, али је ....
2. ... кућу гради, а неслога је руши.
3. Добар ... далеко се чује, а зао још
даље.
4. У ... су кратке ноге.
5. Во се веже за ..., а човек за језик.
6. Мудрог човека је тешко ....
7. Ко пита, не ....
8. Ко се ... крије, боље да га није.

Budai Andrea 3.b

9. На муци се познају ....

Јована Боговац VI.a
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Vers mindenkinek
Juhász Gyula:
BETLEHEMES ÉNEK
A kocsma ajtaját kitárják,
S hozzák subában a telet,
Az istállóban ott a jászol,
A jászolban a Szeretet.
A gyémánt csillag áll fölöttük
Füstös lármában szeliden,
Nyájas barmok közt az almon
Az Ácsnak Gyermeke pihen.
Kántálnak a háromkirályok,
S velük a jámbor pásztorok,
A söntés mélyén egy elázott
Elbúsult zsöllér tántorog.
Könnyes szeme bámulja báván .
A betlehemi csillagot,
A jó reményt, mit körülállnak
Szegények, árvák, magyarok!
Magyar karácsonyi ének
MENNYBŐL AZ ANGYAL
Mennyből az angyal
Lejött hozzátok,
Pásztorok, pásztorok,
Hogy Betlehembe sietve, menve
Lássátok, lássátok:
Istennek fia,
Aki született jászolban,
Jászolban,
Ő leszen néktek
Üdvözítőtök valóban,
Valóban.
Mellette vagyon
Az édesanyja, Mária,
Mária,
Barmok közt fekszik,
Jászolban nyugszik szent fia,
Szent fia.
El is menének
Köszöntésre azonnal,
Azonnal,
Szép ajándékot
Vivén szívükben magukkal,
Magukkal.

Hárs Ernő
KARÁCSONY

Sarkady Sándor
FELSÜT A CSILLAG

Zsong az erdő,
Nagy a nyüzsgés benne,
Messze útra készül
A fenyőfák ezre.

Felsüt a csillag,
Hold is eljön;
Jégcsapok égnek
Karcsú fenyőkön.

Beszórják a felhők
Őket puha hóval,
Madarak díszítik
Szőlővel, dióval.

Kései szán fut,
Porzik a porhó –
Jégrögös úton
Villog a patkó.

Őz és farkas ámul,
Mint szökik a lombra
Itt is, ott is egy-egy
Kerekfejű gomba.

Cinke szeméről
Foszlik az álom;
Csenget a csengő:
Itt a karácsony!

S miközben a gallyak
Csilingelve ingnak,
Mindegyik facsúcsra
Alászáll egy csillag.

Donkó László
A FENYŐ ÉNEKE

Így indul az erdő
Ezer fénylő fája
Örömöt szerezni,
Szerte a világba.

Nemes Nagy Ágnes
HÓESÉSBEN
Szakad a hó nagy csomókban,
Veréb mászkál lenn a hóban.
Veréb! Elment az eszed?
A hóesés betemet.
Nem is ugrálsz, araszolsz,
Hóesésben vacakolsz.
Fölfújtad a tolladat,
Ázott pamutgombolyag.
Mi kell neked? Fatető!
Fatető!
Deszka madáretető.

Aggass rám csillagot,
Gyertyát is,
Fehéret,
Lehajtom ágaim
Könnyebben felérhesd.
Díszíts fel ezüsttel
Öcsédnek,
Húgodnak,
Megrakott ágaim
Elébük
Hajolnak.
Mondjatok éneket,
Zengőt és
Vidámat –
Békesség reményét
Nyújtom a
Világnak.

Tudósítások
Jelentés a Gyermekhétről
2006. 10. 02. (hétfő)
Ma diákigazgató-választás volt iskolánkban.
Öt jelölt közül lehetett választanunk.
Jelöltek voltak:
Beretka Judit
Kurunci Arnold
Lázár István
Rákos Tót Nikoletta
Tamara Trajković
A nagy kampányolást követően megszületett az eredmény.
Diákigazgató: Lázár István.
Helyettese: Trajković Tamara.

Zöldek

2006. 10. 03. (kedd)
Ma tanár és diák helyet cserélt. Minden órát egy – egy diák tartott
meg. A tanárok jó ill. rossz diákként foglaltak helyet a padokban.
A 7.b osztályban például Máriás Mónika lett a matematika
tanárnő, Kocsis Katarina a magyartanárnő, Bartuc Csilla a
tornatanárnő...
2006. 10. 04. (szerda)
Ma sportnapot tartottunk. A tanárok csapata mérkőzött meg a
diákok csapatával. A végeredmény 3:2 lett.
2006. 10. 05. (csütörtök)
Ma örökzöld dallamok címen megasztár partit tartottunk. Minden osztály egy produkcióval léphetett fel. A 7. c osztály
nyert.
2006. szeptembere
Ettől a tanítási évtől iskolánkban felújították a magyar termet. Új székekkel és asztalokkal tették kényelmesebbé a diákoknak a tanulást.
Valamint új táblát szereltek fel a falra, s ezen jobban lehet látni a tanár által felírtakat.
A tanítás korszerűsítése érdekében számítógépet állítottak be a terembe, melyhez kapcsolható kivetítő is. Már több tantárgyból is alkalmazták a
tanárok ezt a modern tanítási módszert. A gyerekek élvezik az ilyen órákat, hiszen sokkal látványosabbak ezek az órák.
2006. 10. 13.
Hetedikeseink közül Máriás Mónika és Dudás Melinda részt vett az adai Szarvas Gábor Nyelvművelő Napokon. Emléklappal tértek haza.
2006. októbere
Iskolánkban december elején tartják meg a moravicaiak a Játszóházat. Már nagyon várjuk!
2006. 12. 02.
Rókus Zoltán és Horvát Zoltán első helyezést ért el a szavalóversenyen Szabadkán. A Himnuszt és a Szózatot szavalták.

Tudósítások
2006. októbere
A biológia terembe új lakók költöztek. A sarokban a tengeri malac rágcsál állandóan. A falon két madár foglalja el kalitkáját. Az
„akváriumban” halacskák úszkálnak nagy békességben. A legújabb lakó egy pöffeszkedő béka. Érdekes jól szemügyre vennünk az állatvilág
néhány lakóját. Ezáltal is növekedni kellene bennünk az állatok és növények iránti szeretet.
2006. októbere
Ökocsoport alakult iskolánkban. Tagjai: Barta Hargita, Borsos Krisztina, Barta Bertalan és Varga Roland. Feladatuk, hogy ápolják a folyosón
elhelyezett virágokat, gondozzák a biológia terem kisállatait.
2006. szeptembere - októbere
Iskolánkban gyűjtési akciót szerveztünk. Először papírt gyűjtöttünk. Négy tonna papírt sikerült elszállíttatnunk. Másodszor pillepalackokat
gyűjtöttünk. A szeptemberi és októberi hónap folyamán közel tízezer palackot vittek el tőlünk.
2006. 11. 09.
Dísztermünkben a 2.b és a 2.c osztályosok Cseszák Bezzegh Julianna és Tufegdžić Mónika tanítónők vezetésével Őszi ünnepséget tartott.
2006. 11. 26.
Törökbecsén megtartották a III. Népművészeti Fesztivált, a RICSAJT. Ikolánk is képviselte magát. Cseszák Bezzeg
Julianna tanítónő és kis csapata vezz részt a fesztiválon. Sok érdekességet láttak, hallottak. A népzenei részben
Cseszák Zsombor is fellépett.
2006. 11. 29.
Iskolánk hatodikos és hetedikes diákjai ellátogattak az Újvidéki Színházba. A Dzsungel könyve című előadást
tekintették meg. Nagy élményben volt részük.
2006. 11. 18.
Iskolánkban megtartottuk a 16. Nemes Nagy Ágnes Szavalóverseny elődöntőjét. A versenyen harminchat tanuló vett részt. Továbbjutottak a
szabadkai döntőbe:

-

Molnár Kinga 2.b
Péter Lea 4.c
Kiss Tamás 5.c

-

Horvát Zoltán 8.b
Ikač Ivana 8.a

2006. 11. 24.
Megtartottuk a bátaszéki matematikaverseny elődöntőjét. A versenyen negyven tanuló vett részt. Továbbjutottak:

o
o
o
o
o
o

Sinkovics Áron 4.b
Csúzdi Noémi 4.c
Barta Enikő 5.b
Szabó Róbert 5.b
Máté Enikő 5.c
Kovács Noémi 5.c

o
o
o
o
o
o

Szecsődi Imre 6.c
Rajsli Andor 6.b
Jovanovity Péter 6.c
Bővíz Bettina 7.c
Kucsera Emese 7.c
Dudás Melinda 7.c

o
o
o
o
o
o

Nagy Szanella 7.c
Máriás Mónika 7.b
Péter Dianna 7.c
Beretka Judit 8.c
Sági Lívia 8.c
Bezeg Noémi 8.b

2006. 11. 30.
Kovács Izabella 6.c és Péter Dianna 7.c fogalmazásai a Városi Könyvtárban díjazottak lettek.

A tudósításokat gyűjtötte:
Acsai Aleksander
Becskei Szabolcs
Cseszák Zsombor
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BERÜHMTE DEUTSCHE SPORTLER

Sági Lívia 8.c

Dirk Nowitzki – der beste deutsche
Basketballspieler

Er wurde am 19. Juni 1978 in
Würzburg geboren. Seine
Mutter Helga spielte früher auch in der Basketbaball- Nationalmanschaft
und sein Vater war Handballspieler. Der 2,13 Meter große Dirk spiel in der
NBA, in Dallas Mavericks. 2004 im Spiel gegen Houston Rockets schaffte
er 53 Punkte! In den Jahren 2005 und 2006 wurde er zum drittwertvollsten Spieler der NBA ernannt.

Michael Schumacher
Größe/Gewicht: 1,74m – 73 kg
Geburtstag/-ort: 03.01.1969, Hürth-Hermülheim
Wohnort: Schweiz
Familie: Frau Corina, Tochter: Gina und Maria; Sohn: Mick
Hobbies: Kart fahren, Fußball, Rad fahren, Skifahren, Tennis
Lieblingsessen: Pasta
Lieblingsgetränk: Apfelsaft
Lieblingstier: Hund
Lieblingsmusik: Rock, Dance
Seit 1991 ist Schumi bei der Formel 1. 1995 verließ er
Benetton und wechselte zu Ferrari. Nach 16 Jahren und 250
Rennen, hat Michael Schumacher sein letztes Rennen gefahren.
Silagyi Albert 6.b und Rajsli Andor 6.c
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Michael Groß – der erfolgreichste deutsche Schwimmsportler
Er wurde am 17. Juni 1964 in Frankfurt am Main geboren. Groß war fünf
Mal Weltmeister und dreizehn Mal Europameister. Er stellte 12
Weltrekorde und 24 Europarekorde auf. Wegen seiner Arm – Spannweite
von 2,13m und 2,01 m Größe wurde er Albatros gennant. 1983 und 1985
wurde er Weltschwimmer des Jahres.
Finde 10 Sportarten:
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Kovacs Izabella, Szecsödi Imre,
Selymesi Valentina, Friss Tünde 6.b und 6.c klasse

Halloween
The word “Halloween” means holy evening. It is celebrated on 31st October. Halloween is more important in the
USA, although this festival came into being in Britain.
On this day children play a lot of games. First of all, they knock on people’s doors and say “ trick or treat”.
People usually give them sweets, but if they don’t, children play a trick on them. Secondly, some people make jack-o’lanterns. They cut out the inside of the pumpkin and put a candle into it. It has a face, so the candle shines out of the
pumpkin. Then, on Halloween, some children organize Halloween parties. They invite their friends and wear frightful
costumes. The most popular fancy dresses are the witch’s or ghost’s costumes. On these parties the guests play games.
The most popular one is Apple Bobbing. A large bowl is filled with water. There are apples in the water and children
have to get hold of the apples with their teeth.
Now Halloween is a funny festival, but long time ago people were afraid of this day. They wore costumes so that
the souls of the dead could not hurt them. Luckily, we don’t believe in ghosts nowadays.
Sági Livia 8.c
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Englich corner
My room
My favourite room is my bedroom.
The walls are pink and there are lots of posters. My sister and I share the room.The carpet is green.The desk is big and green.The computer is
on the desk.My books are in the drawers.my bed is on the left.The door is opposite the window.The TV is between the wardrobes.The
wardrobes are white.The piano is on the right of the door.The curtain is white.
I like my room because I spend a lot of time there.

Friss Tünde 6.c
My favourite room in my house is my bedroom.
The walls are yellow and orange.There is a clock on the wall.The carpet is blue.On the right of the door is
my bed,and on the left is the wardrobe.The wardrobe is big and brown.The bed is in front of the desk.The
desk is brown and orange.Next to it is a lamp.The door is opposite the bookshelves.On the bookshelves there
are plush animals,books and plants.The bookshelves are on the left of my TV.
I like my room because it is very big and nice.

Kovács Karolina 6.c
My room is small.
In my room,on the left, is a wardrobe.There are my clothes.On the right is a plant.In front of the plant is my
bed.On the bed is my pillow.Above the bed is a small window.In the middle of the room is a small table.On
the table there is a big vase.There are bookshelves.On the bookshelves there are small toys and one photo.In
front of the table there is a very small wardrobe.On the left,there is a writing desk.In my room I have a colourful carpet.The walls are
blue.There are big pictures on the walls.
I love my room because it is nice.

Zavarkó Ákos 6.c
Thanksgiving poem
Thank You
for all my hands can hold --apples red
and melons gold,
yellow corn
both ripe and sweet,
peas and beans
so good to eat! Thank You
for all my eyes can see --lovely sunlight,
field and tree,
white cloud-boats
in sea-deep sky,
soaring bird
and butterfly. Thank
You
for all my ears can hear ---

For the new year…
Ring out the old, ring in the new,
Ring, happy bells, across the
snow:
The year is going, let him go;
Ring out the false, ring in the true.
Alfred, Lord Tennyson, 1850

Share your gifts and talents listen with your heart.
Do the things you dream about but don't have time to start.
Pick a bouquet of flowers show someone that you care,
Be gracious and forgiving life is never fair.

birds' song echoing
far and near,
songs of little

Hold on to your courage you may need it down the road,
We all have a cross to bear it could be a heavy load.

stream, big sea,
cricket, bullfrog,
duck and bee!

If you practice all these things no matter where you roam,
You may find both sun and rain but you'll never feel alone.
Ivy O. Eastwick
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~Author Unknown~

Englich corner
My room is big and nice.
I have one poster on my door.On the poster is Aleksandar Sapic.On the left of the door is my
wardrobe.There is a TV on it.On the television are my medals.I have thirteen medals and one cup.There
is a desk in front of the door.On the desk there are many CDs,one lamp,one cup and a few books.The
bed is on the right of the door.The bed is very long.There are posters above the bed.I like posters with
animals.
In my room I am the king!I like my room very much.
Szilágyi Albert 6.b
My room is big.The walls are green and yellow.There is a bookshelf,two wardrobes and two desks.There
are also two beds.One wardrobe is on the left of the bed.I like my bed because it is very comfortable.In
front of the wardrobe I have a dolphin CD brace.In front of that there is a window.On the right of the
window there are shelves for the TV,radio and DVD player.On the left of the shelves there is the other wardrobe.There are my clothes.On the
left of the wardrobe is my desk,and on the desk I have many notebooks and books.There are big posters on my door.I like my Madonna poster
very much.
My room is very nice and I like it .
Dudás Enikő 6.b

My favourite season
My favourite season is winter, because everything is white. We can make snowmen, and throw snowballs. This is fun.
In winter we wear boots, jackets, trousers, coats, pullovers, scarfs, hats and gloves. Christmas tree. I usually get lots of presents. In
winter people can go to the mountains to ski. We can climb the peaks there and take long walks. I visit my grandparents during the winter
holidays. People can skate on ice rinks.
I like winter because there are no insects.
Kovács Izabella 6.c

My favourite cartoon character
My favourite cartoon characters are Tom and Jerry.Jerry is brown and
small.Tom is tall and grey.He has got blue eyes.Jerry has brown
eyes.They are thin.

Máté Enikő 5.c
My favourite cartoon character is Sponge Bob.His nose is short and he is
silly.His eyes are blue.His mouth is small and red.

Beretka Csaba 5.b
My favourite cartoon character is Mr Bean.His hair is short and black.His favourite plush animal is Teddy.He
is very funny.My Bean has got a big nose.

Kovács Kornélia 5.b
My favourite cartoon character is Mr Bean.His hair is black.He is very silly and funny.His head is big.His hair is short.His favourite plush
animal is a teddy bear.

Zombori Árpád 5.b
My favourite cartoon character

is Spiderman.He lives in New York.He is a
spider.He can climb walls.He can make a
spiderweb.

Soltis Kornél 5.c
My favourite cartoon character is Domino. It
is from 101 Dalmatians. It has got small
ears,small nose, blue eyes and short legs. It has
got black spots. His favourite food is bone.

Kovács Noémi 5.c
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Viccek – Tréfák
Sivatagi

Részletkérdés

Sivatag, forró, napos délután. Egy megviselt vándor
kúszik a homokban. A távolban oázis, messziről látszik
a kút kávája. Estére odaér.

Két barát beszélget. Az egyik afrikai vadászkalandjáról
mesél:
- Képzeld, öregem, éppen a Szaharán vágtam át egy
terepjáró kocsival, amikor leállt a motor. Leszállok,
keresem a hibát, egyszerre csak látom, hogy egy óriási
oroszlán rohan felém. Nem maradt más hátra, mint
azonnal felmászni egy fára!

- Víz, víz... - hörög alig hallhatóan.
- Hol? Hol? - ugrik ki három vándor a kútból.

Csere

- Megálljunk csak! - szól közbe a barát. - Hiszen a
Szaharában nincs fa!

Ejtőernyőket válogat a pilóta.
- Remélem, ezek jó ejtőernyők - mondja.

- Abban a pillanatban az teljesen mindegy volt
számomra!

Mire a raktáros:

Ellenőrző beírások

- Ha nem működnek, tessék visszahozni, kicseréljük...
- Hümérnek egyre jobb a helyismerete. Már minden
sarkot
ismer
az
iskolában.
- Jani nagyon jól áll. Minden nap másik sarokban.
- Dömötör ellenõrzõ könyvében van három ötös és egy
egyes. Az egyest azért kapta, mert beírt magának három
ötöst.
- A fia remekül játszik zongorán. Az a baj, hogy nem
rapszódiát,
hanem
ultit
és
dominót.
- Jenõnek egy barátja sincs. A gyengébbek utálják, mert
megveri õket, az erõsebbeket õ utálja, mert megverik.
- Roland közepes tanuló. Nem túl okos, és nem kicsit
buta.
- Gyulából kitûnõ politikus lesz. Mindig meg tudja
magyarázni,
miért
nincs
kész
a
leckéje.
- Azt hiszem Bercinek szemüveg kellene. Annyira
rövidlátó, hogy amit felír a táblára krétával, megnézi
közelrõl
és
az
orrával
letörli.
- Gyermekük túl sokat szerencsejátékozik, viszont
számolni csak egytõl harminchatig tud. Három színt
ismer: pirosat feketét és zöldet. És számára nem létezik
tört és negatív szám, csak páros és páratlan.
- Az ön lánya szép és buta. Javaslom nevezzék be
valamelyik valóságshowba! Gazdag és híres is lesz.

Sanyarú sors
- Csak azt sajnálom, hogy nem a pátriárkák korában
éltem - panaszolja egyik diák a másiknak.
- Bizony, azok voltak a szép, harcos idők - válaszolja a
barátja.
- Nem az a lényeg, hanem az, hogy akkor jóval
rövidebb volt a történelem...

Kutyadolog
A kutya besétált a postára, és közli, hogy táviratot
szeretne küldeni a barátjának. Megkapja az űrlapot,
kitölti, majd odaadja a postásnak. Ez áll rajta: ,,Vau vau
vauuuu, vau van vauuu."
- Ugyanezért az árért még hozzáírhat egy ,,vau vau"-t.
A kutya így válaszol:
- De nem gondolja, hogy úgy már kissé bután
hangzana?
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Karikatúrák

A Törpe és az Óriás találkozása
Szevasz, te behemót.
Mit szólsz a
mutatványomhoz?
Reszketek,
mint a
lehulló
falevél.

Halak
Milyen unalmas
műsort adnak
egész este!

Viccek – Tréfák
Erre várt

- Állítsd be, nagyi reggel ötre a vekkert, nehogy
lekéssem a vonatot!

Az őrszobában az ügyeletes rendőr előtt izgatott nő áll,
akit többszöri szabályszegés miatt kísértek el.

- Lelkecském - mondja a nagymama -, nekünk nincs
vekkerünk, csak kakasunk...

- Neve?

- Nekem mindegy. Akkor azt állítsd be pontosan ötre!

- Kovács Piroska.

Betlehemes kocsi

- Foglalkozása?
A rendör leállit egy autot és müszakilag ellenörzi.
Felnyittatja a
motorháztetöt és rábök különféle alkatrészekre:
-Ez mi?
-Gyertya.
-És ez?
-Gyertya
-Hát ez?
-Gertya.
Mire kifakad a rendör:
-Hát mi a fene ez, auto, vagy betlehemes kocsi?

- Tanítónő.
A rendőr elvigyorodik, és utasítja a hölgyet:
- Pompás! Ilyen alkalomra vártam egész életemben.
Most leül, s ötszázszor leírja tökéletes szép írással: ,,Ha
piros a lámpa, az útkereszteződésnél áthaladni tilos!"

Rosszul nézik
Egy idős hölgy remegő
rendőrségre:

hangon

betelefonál a

Kannibalizmus

- Azonnal jöjjenek ki! A szemben lévő ház kertjében
egy fiatal pár naphosszat csókolózik.
A rendőrök helyszíni
beszüntetik az eljárást.

szemlét

tartanak,

-Hogy hangzik a kannibál leánykérés?
-Légy az eleségem!

majd
-Mit eszik a kannibál kisgyerek reggelire?
-Tejbepapát.

- Asszonyom, az égvilágon semmit sem lehet látni!
-Mit eszik a vegetáriánus kannibál?
-Zöldségest.

- Hát persze, mert rosszul nézik! De húzzák csak ide az
asztalt az ablakhoz, tegyék rá a széket, és ha fölállnak
rá, oldalt azon a kis résen át mindent láthatnak!

-Mit eszik a zenerajongó kannibál?
-Töltött Papp Ritát.

Az ügyfél

- Mi az a hákettőópéóká?
- Vízipók.

Az ügyvéd rosszcsont kisfiát a mamája jól elfenekeli,
mire a gyerek beront az apja irodájába:

- Mit csinál a szú a fában?
- Perceg.
- És a kis szú?
- Másodperceg.

- Apu, elfogadsz ügyfelednek? El akarok válni a
mamától!

Vekker

- Mikor van abszolút hideg?
- Amikor a családfát is feltüzelik.

Jucika megkéri a falun élő nagymamáját:
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Szegény Télapó!
Matematikán és fizikán alapuló logikus levezetés arról, hogy a Télapó nem létezhet abban a formában, ahogy azt a
gyerekek (köztük te is!) elképzelik.
Minthogy a témában rendkívüli az érdektelenség, a nemzetközileg is ismert `Spy` magazin (1990. január) segítségével
örömmel járulok hozzá a tudományos közéletnek a hagyományos típusú Télapóval kapcsolatos vitájához.
1. Egyetlen fajta ismert rénszarvas sem tud repülni, de több mint 300,000 fajta élõ organizmus létezik, amely még
besorolásra vár, és bár ezek többsége ízeltlabú vagy baktérium, nem zárhatjuk ki teljesen annak lehetõségét,
hogy a Télapó mégis repülõ rénszarvasok vontatta szánon közlekedik.
2. A világon kétmilliárd gyerek (18 éven aluli) van. De minthogy a Télapó (szemmel láthatólag) nem törõdik a
mohamedán, hindu, zsidó vagy buddhista gyerekekkel, így a munka 15%-ra mérséklõdik - 378 millióra (az
ENSZ Népességügyi Hivatala szerint). Háztartásonként átlagosan 3.5 gyerekkel számolva ez 91.8 millió otthont
jelent. Feltételezzük, hogy mindben van legalább egy jó gyerek.
3. A Télapónak, hála a különbözõ
idõzónáknak és a Föld forgásának, 31
órája van feladata elvégzésére, ha
feltételezzük, hogy keletrõl nyugatra
halad (ami logikusnak tűnik). Így
822.6 látogatást tesz másodpercenként.
Ez azt jelenti, hogy minden jó
gyerekkel rendelkezõ keresztény otthon
esetén 1/1000 másodperce van,
hogy leparkoljon, lepattanjon a szánról,
beugorjon a kéménybe, megtöltse
a zoknikat, a maradék cuccot szétszórja a
fa alatt, fogyasszon a kitett
csemegékbõl, felmásszon a kéményen át,
vissza a szánra és átmenjen a
következõ házhoz. Feltételezve, hogy az
említett 98.1 millió megálló
egyenletesen oszlik el a Föld felszínén
(ami persze nem így van, de
számításainkhoz ez is megteszi), két ház
között átlagosan 1.2 km távolság
adódik, a teljes útra pedig 117 millió km,
nem
számolva
azokat
a
megállásokat,
amikre
mindnyájunk
rászorul legalább egyszer minden 31 órában, plusz a táplálkozás, stb.
4. Ez azt jelenti, hogy a Télapó szánja mintegy 1000 km/s-os sebességgel mozog, a hang sebességenél mintegy
3000-szer gyorsabban. Az összehasonlítás kedvéért a leggyorsabb emberalkotta szerkezet, az Ulysses ûrszonda,
mindössze 44.6 km/s-mal vánszorog, egy hagyományos rénszarvas pedig 25 km-t tesz meg óránként - ha
nagyon siet.
5. A szán rakománya egy újabb érdekes elem vizsgálódásunkban. Feltéve, hogy egy gyerek sem kap többet, mint
egy közepes Lego (1 kg), a szán mintegy 321,300 tonnát szállít, nem számítva a Télapót, aki így túlsúlynak
minõsül. A földön egy hagyományos rénszarvas maximum 150 kg-ot tud elhúzni. Még ha feltételezzük is, hogy
a repülõ rénszarvas (l. 1. pont) tízszer ennyit húz, a szán nem mozdul nyolc, de még kilenc rénszarvassal sem.
214,200-ra van szükség. Ez megnöveli a súlyt (ha magát a szánt nem is számoljuk) 353,430 tonnára. Csak az
összehasonlítás kedvéért, ez négyszer annyi, mint a világ legnagyobb hajójának, a Queen Elizabeth-nek a súlya.
(A hajót a Titanic katasztrófája után építették, 1962-ben vonták ki az atlanti-óceáni forgalomból, most Los
Angeles-ben áll.)
6. Ha 353,000 tonna 1000 km/s sebességgel halad, az nagy légellenállásba ütközik - ez felmelegíti a
rénszarvasokat, kb. úgy, ahogy az ûrhajók felmelegednek, amikor visszatérnek a Föld légkörébe. A két vezérrénszarvas 14.3 milliárdszor egymillió (összesen 14300000000000) Joule energiát nyel el. Másodpercenként.
Mind a kettõ. Vagyis szinte azonnal kigyulladnak, felgyújtva maguk mögött az egész fogatot, miközben
fülsüketítõ robaj hallatszik. Az egész rénszarvassereg 4.26 ezredmásodperc alatt ég el. Eközben a Télapó
17,500-szor akkora centrifugális erõnek van kitéve, mint a Föld gravitációja (ez 17 ezer g). Egy 120 kilós
Télapó (ami röhejesen kicsi) mintegy 8,207,123 kilogrammos erõvel préselõdik majd szánja háttámlájának.
7. Összegezve: Szegény Télapó!
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Fejtörők
Anagramma
Írd be az üres ábra melletti szavak anagrammáit a megfelelő sorokba. Ha jól csinálod, akkor az átlóban az iskolában
dolgozó szakember megnevezése alakul ki.
NÓGAT

Betűrejtvények

DRÁMA
ANDOR

DDDDDD

FA

DÁS

MA

PA

Á

BATÁR
GÁBOR

Törd a fejed!
Írd be a számokat 1-től 25-ig az ábrába úgy, hogy minden sorban és oszlopban, valamint a két átlóban is a számok
összege 65 legyen.

Számlogika

17
7

6

8

10

18

32

50

12

24

Milyen szám kerül
az üres négyzetbe?

22
21
18

Én
tudom.
S te?

Keressük a közös tagjukat!
óra
vas
ezüst
fa
könyv
disznó
macska
ima
csónak
ló
nyúl

őr
hálózat
fa
papír
lámpa
táska
iskola
moly
csónak
ló
fűző

kulcs
tűz
fény
üveg
tűz
gyász
üveg
szem
templom
üveg
válasz
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oszlop
madár
szak
virág
félelem
vágás
pásztor
ablak
óra
pont
titok

Fejtörők
Milyen név rejtőzik a hópelyhen és a pék sapkáján?

M

M

Ó

I

L

S

K

E

K

E
L

E
N

Horvát Martina 4.b

Rejtvénykedvelőknek I.
1. a kályha része
2. nyári édesség
3. gyümölcsfa
4. afrikai vad
5. leánynév
6. természeti jelenség
7. időmérő

Rejtvénykedvelőknek II.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

gyümölcs
házfedél
férfinév
állat
fiatal
súlymérték

1.

Jovanović Péter 6.c

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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8.

9.

10. 11. 12.

7. az eső teszi
8. vulkán terméke
9. becénév
10. öreg
11. íróeszköz
12. izmos

Fejtörők
Keresd meg az eltéréseket!

Vajon ki rejtőzködik a képen?
Megtudod,
ha összekötöd
a számok mentén a rajzot.

38

Színezd ki a közmondást ábrázoló képet!
Vajon melyik népi bölcseletet jelenítettük meg? Ha rájöttél, s azt is tudod, mit akar az adott közmondás kifejezni, akkor
írd meg szerkesztőségünknek! Nyerhetsz!
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A Figyelő az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola
Radnóti Miklós Önképzőkörének diáklapja.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Főszerkesztők: Beretka Judit és Sági Lívia tanulók.
Szerkesztőség tagjai: Cseszák Zsombor, Becskei Szabolcs, Acsai Alexander.
Felelős szerkesztő: Szűcs Budai Engelbert magyartanár.
Technikai munkatárs: Varró Stefánia.
Felelős Kiadó: Máté Ágota igazgató.
Nyomda: Lux Color Printing.

Фиђело је школски лист литерарне секције «Радноти Миклош»
Основне школе «Петефи Шандор» у Бечеју.
Припрема: уређивачки одбор.
Главни уредници: Беретка Јудит и Шаги Ливија ученици.
Чланови уређивачког одбора:Чесак Жомбор, Бечкеи Саболч, Ачаи Александер.
Одговорни уредник: Сич Будаи Енгелберт проф.мађарског језика
Технички сарадник: Варо Штефанија.
Одговорни издавач: Мате Агота директор.
Штампање: Штампарија Lux Color Printing.

Pásztorok, keljünk fel
Pásztorok, keljünk fel,
Hamar induljunk el.
Betlehem városába,
Rongyos istállócskába.
Siessünk,
Ne késsünk,
Hogy még ezen éjjel odaérhessünk,
Mi urunknak tiszteletet tehessünk.

Pólyába,
Be vagyon takarva posztócskájába,
Áldott gyermek, szenved már kis korába.
Jézus, a szent kisded
Mily szükséget szenved!
Nincsen meleg szobája,
Sem ékes palotája.
Szükségben,
Hidegben
Melegíti őt a barmok párája,
Ó, isteni szeretet nagy csodája!

Angyalok hírdetik,
Messiás szüeltik,
Itt van jele fényének, helye születésének.
Pajtába,
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