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Tisztelt Figyelőt olvasók! Kedves diákok! 
Diáklapunk új számát „tarthatjátok” kezetekben. A szerkesztőség bízik benne, hogy előbb-utóbb 
nyomtatott formában is a kezetekbe tudjuk adni a kordokumentumot jelentő, a Petőfi iskola értékét 
megőrző diáklapunkat, a Figyelőt. Simonyi Mária tanárnő és Föglein János tanár úr valamikor azért 
indították útjukra a Kistörténész, majd Figyelő nevet kapott diáklapot, hogy mindenkor összefoglalja az 
iskola életét, ezáltal olyan értéket adva nektek, olvasóknak, amely iskolai életünk egy szeletét hagyja, 
örökíti meg az utókor számára. S a kézbe vehető nyomtatott példányoknak nincs párja. Azoknak illata 
és testet öltött varázsa van. 
Bízunk benne, hogy jönnek még szebb, emberibb, virusmentes idők. 
Minden gát ellenére, most is olvashattok a Figyelőben már megszokott rovatokban megfogalmazott 
tarka tudósításokat, híreket magyar, szerb, angol és német nyelven. Valamint új szemelvényekben 
tanulhattok az adventi-karácsonyi ünnepkörről, a spanyol nátháról és a ma olyan nagyon hangoztatott 
Covid19-ről.  
Rajzok, fényképek teszik vizuális tartalmúvá lapunkat. 
A karácsonyi verses idézeteket a nyolcadikosaink válogatták. Ahogy az ünnepi jókívánságokat a 
hatodikosok tollából kölcsönöztük.  
Itt kell megköszönnünk azon szorgalmas embereknek írásaikat, akik elküldték nekünk, miért volt jó, 
személyiségformáló a Petőfi iskola diákjának lenni. Természetesen továbbra is nagy szeretettel és 
hálával fogadjuk a visszaemlékezéseket, valamikori és mostani diákjainktól, de hasonlóképpen 
valamikori és mostani pedagógusainktól is. 
Ünnep előtt állunk. Jézus Krisztus születését, Megváltónk földi eljövetelét várjuk: az Úrjövetet s a 
karácsony szent napját. Ebből az alkalomból kíván a szerkesztőség minden tagja: áldott, békés 
karácsonyt minden kedves Figyelőt olvasónak.  
Valamint az új év eljövetele kapcsán egészséget, lelki békét kívánunk mindenkinek:  

„Emberek, legyetek újra gyermekek, hogy lélekben tiszták lehessetek!” 
 
 

"Harang csendül,  
Ének zendül,  

Messze zsong a hálaének  
Az én kedves kis falumban  

Karácsonykor  
Magába száll minden lélek."  
(Ady Endre: Karácsony)  

"Ezüst esőben szàll le a karàcsony,  
a kàlyha zùg, a hòesès sűrű;  

a làmpafèny aranylik a kalàcson,  
a kocka pörög, gőzöl a tejsűrű.,,  

(Koszolányi Dezső: Karácsony) 

“Elérkezett már december,  
foga van a télnek,  

házak meghitt melegében  
kis gyertyácskák égnek.”  

(Mentovics Éva – Mese a karácsonyról)  

"Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. A szeretetnek 
csillagára nézek. Megszáll egy titkos, 

gyönyörű igézet, Ilyenkor decemberben." 
(Juhász Gyula – Karácsony felé)  

"Legyen ma templom  
minden ember szíve,  

Melyben a lélek szárnyat bontogat!  
Karácsony édes ünnepén  

Legyen imádság minden gondolat.,,  
(Móra László: Karácsony édes ünnepén)  

 

"Bort,  

búzát,  

békességet,  

Otthonodba melegséget,  

Lányodnak egészséget,  

Dolgos napokra  

könnyedséget,  

Otthonodba szeretetet,  

Gyengéknek erősséget,  

Új utad legyen szerencsés,  

Jég hátán is megélj,  

Életed könnyű legyen,  

Véleményed mindig legyen, 
Engem el ne feledj,  

Tenéked én ezt kívánom az 
új évre."  

(Vanczel Alexandra:  

Köszöntő)  

"Angyalok ölelnek láthatatlanul,  
Jégbe fagyott szív bíborrá alakul.  

Sokunk melegétől felolvad a Föld,  
S boldogság terül szét az ünnep fölött." 

(Diószegi Judit: Karácsonyi láng)   

 

"Betemetett a nagy hó  
erdőt, mezőt rétet.  

Minden, mint a nagyanyó haja,  
hófehér lett.  

Minden, mint a nagyapó bajsza,  
hófehér lett,  

csak a feketerigó  
maradt feketének."  

(Kányádi Sándor: Betemetett a nagy hó)  
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Szabolcska Mihály: 
Karácsony 
 
Egy nap meg egy este  
Minden esztendőben:  
Szeretném, ha király  
Lehetne belőlem! 
 
Ha nem is, ha nem is  
Valami sokáig:  
Karácsony estétől  
Karácsony napjáig. 
 
Karácsony estéjén,  
Hogy a csillag támad:  
Kinyitnám aranyos  
Gyöngyös palotámat. 
 
Minden elhagyottat  
Oda gyűjtögetnék,  
Sápadozó árvát  
Szárnyam alá vennék. 
 
Ha koldus, ha bűnös:  
Nagy birodalmamba'  
Szerető szó nélkül  
Senki sem maradna. 
 
Könnyet ahol látnék:  
El azt sem kerülném,  
Szép selyem 
kendőmmel  
Szépen letörülném! 
 
… Karácsony estéjén  
Minden esztendőben,  
Szeretném, ha király  
Lehetne belőlem! 

A karácsonyra nagytakarítással, fenyőfa díszítéssel, szobám díszítésével  
készülök.  
Karácsony alkalmából az a kívánságom, hogy mindenki legyen egészséges  
és hogy mindenkinek a szívébe költözzön békesség és szeretet.  
Sétáló Anett  
 
A karácsonyra már készülődök, anyukámmal már az égőket feltettük  
a házra, és az ablakokat kidíszítettük. Majd a sütiket is közösen készítjük el. 
Karácsony alkalmából mindenkinek jó egészséget és  
boldog karácsonyt kívánok.  
Gergely Dominik  
 
 
Az ünnepre már egy - két héttel korábban elkezdünk készülődni.  
Általában a ház takarításával és díszítésével kezdjük.  
Majd ezt követi a bevásárlás és a sütemények készítése.  
Családomban hagyomány a mézeskalács sütése és díszítése.  
Karácsonyra azt kívánom, hogy mindenki lelje meg a békességet  
és a boldogságot.  
Kovács Lilla 
 
Családommal először feltakarítjuk a házat. Utána pedig felállítjuk a karácsonyfát. 
Minden évben testvérem és én díszítjük fel a fát. Karácsony napja előtt anyukám és 
én elkészítjük a mézeskalácsot, karácsony napján pedig az ebédet,  
hiszen minden karácsonykor a nagyszüleimmel ebédelünk.  
Az én kívánságom az, hogy végre vége legyen ennek a vírusnak és mindenki 
egészséges legyen.  
Hódi Lúcia 
 
A karácsonyra úgy készülünk, hogy édesapámmal 24-én összeszereljük  
a karácsonyfát és feldíszítjük, édesanyám pedig elkészíti a szaloncukrot  
és a fa alá csempésszük az ajándékokat. A mi családunk közösen elmegy  
minden évben az éjféli misére.  
A karácsonyi kívánságom az lenne, hogy egészség és  
szeretet legyen mindenhol.  
Kiss Alex 
 
Mi már nagyon várjuk a karácsonyt. Karácsony előtti napokat azzal töltjük,  
hogy feltakarítjuk , díszítjük a házat illetve a karácsonyfát.  
Karácsony alkalmából azt kívánom, hogy a vírus ellenére is legyen boldog  
és szeretettel teljes ez a csodálatos ünnep.  
Pekár Donald 
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Advent a karácsony, december 25-e előtti negyedik virágvasárnappal – más megfogalmazásban a Szent 
András apostol napjához - november 30-ához - legközelebb eső vasárnappal – veszi kezdetét, és karácsony 
napjáig tart.  
Advent első vasárnapja mindig november 27. és december 3. közé esik. Ez a nap három időszak kezdetét is 
jelenti: a keresztény egyházi év kezdetét, a karácsonyi ünnepkör kezdetét és természetesen az adventi 
időszak kezdetét. Az egyházi naptárban a hét vasárnappal kezdődik, így advent négy hete is a négy 
vasárnapot követi. Az utolsó hét hossza lehet egy nap (amikor a negyedik vasárnap december 24-re esik) 
vagy akár egy teljes hét is (amikor az utolsó vasárnap december 18-a). 
December 24. az advent utolsó napja, még nem karácsony. Ennek megfelelően a régebbi 
egyházfegyelemben ez még böjti nap volt, így a nap hagyományos ételei (pl. hal, mákos guba) is böjtösek. 
A sötétség beálltával fokozódik a várakozás, mely a Jézus Krisztus születését ünneplő éjszakai misével ér 

véget. 
Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr 

eljövetele”. A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát. Régebben egyes vidékeken 
„kisböjtnek” nevezték ezt az időszakot.  

A katolikus egyházban advent liturgikus színe a lila, amely a bűnbánatot, a szent fegyelmet és 
összeszedettséget jelképezi. Az adventi lelki felkészülés időszakára III. Ince pápa rendelte el a lila 
miseruha használatát. Az egész időszakban dísztelen a templomi oltár, az orgona szerepe pedig az énekek 
kíséretére korlátozódik. 
Advent harmadik vasárnapján, örömvasárnapon (gaudete vasárnap) az Úr eljövetelének közelségét 

ünneplik; e nap liturgikus színe legtöbb helyen a rózsaszín. 
Szokások 

Böjt: Korábban szokás volt az adventi időszakban böjtöt tartani. Az adventi böjti idő alatt tiltották a 
zajos mulatságokat és az ünnepélyes házasságkötéseket, de az utóbbit az 1661. évi nagyszombati zsinat püspöki 

engedélytől tette függővé. A böjtölés hagyománya a 20. század közepén tűnt el.  
Jelenleg a katolikus egyházban nincsen böjti előírás az adventi időszakra vonatkozóan, ugyanakkor ajánlott a 

visszafogottság, csend, a több ima és lelki olvasmány, valamint a bűnbocsánat szentségéhez járulás.  
Szentcsalád-járás: A szentcsalád-járás a 20. század elejéről származó katolikus szokás. A hívek minden 

nap más házhoz visznek egy a szent családot ábrázoló képet, majd imákat mondanak, és kisebb 
szertartásokat mutatnak be körülötte. A népszokás arról a bibliai eseményről emlékezik meg, amikor a 

gyermekét váró Szűz Mária és Szent József Betlehembe érvén szállást kerestek maguknak.  
Adventi koszorú: Így nézhetett ki Wichern evangélikus lelkész adventi koszorúja: vasárnapokra fehér, 

hétköznapokra és szombatokra piros gyertyák jutottak 
Az adventi koszorú ősét 1839-ben készítette Johann H. Wichern németalföldi evangélikus lelkész: egy 

örökzölddel díszített szekérkeréken 24 gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet gyújtott 
meg karácsonyig. Ma az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú koszorú, melyet négy 
gyertyával díszítenek. A gyertyákat vasárnaponként (vagy előző este) gyújtják meg, minden alkalommal 

eggyel többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten 
Jézusban a várakozónak ad karácsonykor.  

Adventi naptár: Az adventi naptár használatának népszokása 1900 körül kezdődött, kialakulása egy német 
édesanyához kötődik, akinek kisfia, Gerhard, már hetekkel az ünnep előtt türelmetlenkedett a várva-várt és 
megszokott karácsonyi ajándékok miatt. Az édesanya ezért egy játékot talált ki gyermeke számára: egy kemény 

papírlapot huszonnégy részre osztott, mindegyik részre 
rátűzött egy-egy darab csokoládét, majd 

megengedte, hogy a gyermek minden este 
megegyen egyet-egyet közülük. Közben a kisfiú 

felnőtt, s nem felejtette el édesanyja meglepetését, 
és üzleti vállalkozásba kezdett. Olyan naptárt szerkesztett, 

amelyen huszonnégy ablakocska mögé egy-egy darab 
csokoládé vagy cukorka volt elrejtve, s ezek csak a 

spaletták kinyitása után váltak láthatóvá. 
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Advent  
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Karácsony a kereszténység jelentős ünnepe, Jézus születésnapja. 
Napjainkra családi vonatkozása felerősödött, a szeretet, az 
összetartozás, az ajándékozás ünnepe lett. 
A karácsony előzményei 
Amióta az emberiség földműveléssel, állattartással foglalkozik a 
napfénynek, a meleg tavaszi és nyári hónapoknak óriási 
szerepük van az emberi társadalmak életében. Az emberek 
táplálékukat a meleg időszakokban tudták megtermelni, 
ilyenkor bőség és jólét jellemezte a közösség életét, szemben a hideg téli 
napokkal, amikor az éhezés, a hideg és a sötét kerítette hatalmába az 
embereket. 
Érthető tehát, ha az ókori népek hálaadó, köszöntő rítusokkal 
ünnepelték a téli napfordulót, amely időponttól kezdve a 
nappalok egyre hosszabbodnak, átvitt értelemben a fény 
győzedelmeskedik a sötét éjszaka felett. Ezeknek a rítusoknak az is a 
szerepük volt, hogy az elcsigázott emberekbe reménységet, hitet 
öntsenek, hogy könnyebben viseljék azt az időt, ami a tavasz 
beköszöntéig hátravan.  
Az ókori Rómában a december 17 - 24. közötti időszakban tartották 
a Szaturnália ünepeket. Szaturnusz a földművelés, a paraszti munkák 

istene a római hitvilágban. Az emberek nagy lakomákkal, ivászatokkal, tánccal, zenével ünnepelték 
Szaturnuszt, szokásban volt a szolgák megajándékozása, és bizonyos munkák tiltva voltak. A házaikat örökzöld 
borostyánágakkal díszítették. A naptárreformig a Római Birodalomban az új év kezdete is ekkorra esett.  
A mai értelemben vett, keresztény karácsonyról a IV. század óta emlékezünk meg, eredetileg december 25-e 
Jézus születésnapja, az előző este karácsony vigíliája, más szóval karácsony böjtje vagy Szenteste, 26-a 
pedig az ünnep második napja. 
December 24.- Karácsony vigíliája 
Hagyományosan ezen a napon állítjuk fel a karácsonyfát és ezen az estén ajándékozzák meg egymást a 
családtagok Magyarországon. Az ajándékozás szokásának eredete bizonyos elméletek szerint a Napkeleti 
Bölcsek történetére vezethető vissza, akik a csecsemő Jézusnak ajándékokkal hódoltak Betlehemben. 
Karácsony megünneplése a kereszténység terjedésével az egész világon elterjedt, bár vannak 
természetesen különbségek az egyes országok szokásai között. 
Karácsony csodája  
A karácsony éj varázslatát valószínűleg mindnyájan ismerjük. Bár napjainkra az ajándékozás rendkívül 
fontos momentuma lett az ünnepnek, mégis a karácsony éj misztikuma, csodája nem múlt el. Ez az ünnep, 
melynek valódi tartalma a legelevenebben él ma is. Karácsony este minden elcsendesedik, a közlekedés 
leáll, és ha olyan szerencsénk van, hogy hó is esett, a csend még teljesebb. Míg advent a reményteli 
várakozás ideje, a Szenteste maga a megvalósult és beteljesedett csoda, a Megváltó születésének 
napja. A képzőművészetben, a zenében talán a legtöbbször feldolgozott téma. 
Jézus születésének története 
Anyja, Mária, Józsefnek a názáreti ácsnak a jegyese volt, de még mielőtt egybekeltek volna, Mária 
gyermeket fogant a Szentlélek erejéből. József a judeai Betlehembe ment Máriával, mert Augusztusz 
császár rendelete szerint összeírás volt. Ott tartózkodásuk alatt jött el a szülés ideje, de mivel szállást 
nem kaptak, Mária egy jászolban hozta világra gyermekét. A pásztoroknak , akik a pusztán legeltették 

a nyájat, megjelent az Úr angyala, és tudatta velük, 
hogy megszületett a Megváltó. A pásztorok meg is találták 
Betlehemben Máriát és a Kisdedet, hódolatukat fejezték ki 
az Isten fiának. (Más változatban a Napkeleti bölcsek 
kaptak jelet Jézus születéséről, ők keresték fel a 
kisdedet, és ajándékokat vittek neki.) 
Forrás: http://www.unnepekoldala.hu/karacsony  
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Karácsonyfa állítás előzménye a pogány hagyományokban a termőág, zöldág házba vitele, illetve a ház és a 
ház környékének örökzöld ágakkal díszítése. A szokást ismerték a kelták, náluk a fagyöngy, a magyal és egyéb 
örökzöldek játszották a főszerepet. Magyarországon a zöldág általában rozmaring ágacska, nyárfa vagy 
kökénybokor ága. A gerendára függesztették fel, aranyozott dióval, piros almával, mézesbábbal, 
szalmafigurákkal díszítették. A diónak rontást űző erőt tulajdonítottak, a gyümölcs a bőség, egészség jelképe, a 
szalma pedig a betlehemi jászolra emlékeztet. A karácsonyi ág később fejlődött kis fácskává, amit szintén a 
házba vittek, és különféle módon díszítettek. Feljegyzések szerint az első hagyományosnak mondható 
karácsonyfát freiburgi pékinasok állították a város kórházában a XV. században. Átvitt jelentése a 
hagyományosan pirossal ékesített fenyőnek az életfa, a természet évről-évre megújulása, körforgása. A fán 
látható girland (vagy boa!) a paradicsomi rosszra csábító kígyót jelképezi, az alma a tudás fájáról szakasztott 
gyümölcsre emlékeztet (ennek mintájára alakultak ki később a piros, arannyal díszített üveggömbök), a 
gyertyák pedig a fény, a nap, keresztény felfogás szerint Jézus szimbólumai. A manapság megszokott díszes, 
üveggömbökkel, szaloncukorral felállított fa német protestáns hatásra terjedt el bécsi közvetítéssel, kezdetben 
az arisztokrácia és a városi polgárság körében. A feljegyzések szerint először Brunswick Teréz martonvásári 
grófnő állított karácsonyfát. Magyar paraszti életben a mai értelemben vett karácsonyfa állítás szokása, házilag 
főzött szaloncukorral, a fa alá helyezett betlehemmel csak a XX. században terjedt el. A szegény paraszti 
családokban a II. világháború végéig megmaradt a zöldág állítás szokása, sőt volt ahol a jó szaporulat 
reményében az istállóba is vittek belőle. A karácsonyfát hagyományosan Vízkeresztkor (január 6.) bontják le.  
Karácsonyi ünnepi vacsora: A karácsonyi asztal a néphagyományban fontos szerepet játszott az ünnepkor. 
Mind az asztal díszítésének, mind az étkezésnek szigorú rendje volt. A feltálalt fogásoknak mágikus erőt 
tulajdonítottak. A karácsonyi abroszt az év során még általában vetőabrosznak használták (ebből vetették az 
első gabonamagvakat, hogy bő termés legyen.) Az asztalra gabonamagvakat helyeztek, ebből adtak a 
baromfiaknak, hogy jól tojjanak, az asztal alá pedig szalmát tettek, annak emlékére, hogy Jézus jászolban 
született. Később ezt a szalmát a jószág alá tették, hogy egészséges legyen, de volt ahol a gyümölcsfákra is 
kötöztek belőle, jó termést remélve. A szigorú rituálékhoz tartozott, hogy a gazdaasszony nem állhatott fel 
vacsora közben az asztaltól, hogy jól tojó tyúkjai legyenek. Az ételek közül előnyben részesítették azokat, 
amelyek bőséget, jó termést ígértek a háziaknak. Innen a bab, borsó, lencse, mák, dió, hal a (halpikkely miatt) 
megjelenése a karácsonyi asztalon. A fokhagyma az egészséget, a méz (mézesbáb) az élet édességét jelképezte. 
A kalácsból, almából az első falatokat szétosztották egymás között, hogy a család mindig összetartson. A 
karácsonyi morzsát összeszedték, és az állatoknak adták, hogy termékenyek legyenek, de jó volt betegek 
gyógyítására, rontás elűzésére is. Sok helyen este az asztalt nem szedték le, hogy a betérő kis Jézus ne maradjon 
éhes. A paraszti étkezési szokások alapjai ma is megtalálhatók karácsonyi étrendünkben. Gyakoriak a halból 
készült ételek, de angolszász befolyásra elterjedt a pulyka is. A borleves egyértelműen a nagypolgári étkezési 
kultúra része, a mákosguba viszont a paraszti hagyományból ered, csakúgy, mint az elmaradhatatlan beigli (a 
diós, mákos kalács).  
Karácsonyi népszokások: Regölés - a téli napforduló ősi, pogánykori szokása. Férfiak jártak házról-házra és 
bőség, termékenységvarázsló rigmusokkal köszöntötték a háziakat. Általában karácsony másnapján, 26-án 
került rá sor. A néprajzkutatók a regölés dallam és prozódiai sajátosságaiban finnugor eredetet mutatnak ki ( a 
kutatás szerint a sámánénekkel van összefüggésben). Különféle népi hangszerekkel (duda, dob, csengő...) is 
kísérték a regölést, a szereplők kifordított báránybőr bundát viseltek. A regösök a házhoz való megérkezéskor a 
házigazdától engedélyt kérnek, hogy elmondhassák az éneket, ezután beköszöntőt mondanak, majd gyakori a 
csodaszarvas legenda valamely változatának elmondása, ezután következnek a jókívánságok a háziaknak és az 
adománykérés. Állandó szövegrész a refrén: " Haj, regö rejtem, azt is megengedte az a nagyúristen." 
Betlehemezés - a magyar paraszti hagyomány egyik legismertebb és legnépszerűbb, többszereplős, dramatikus 
népszokása a karácsonyi ünnepkörben. Tulajdonképpen pásztorjáték, azt a történetet meséli el, melyben Jézus 
születésekor a pásztorok vagy a "három királyok" ( a napkeleti bölcsek) meglátogatják a jászolban, barmok közt 
fekvő kisdedet és Máriát. A betlehemezők, általában férfiak, legények vagy gyerekek betlehemet visznek 
magukkal. Ez fából, papírból készült jászol, melyben a szent család figuráit és a jászolban fekvő állatokat 
ábrázolják. A dramatikus játék részei a bekéredzkedés, a háziak köszöntése, a születéstörténet felolvasása vagy 
előadása, adománygyűjtés. Állandó szereplők a pásztorok (külön megemlítendő az öreg pásztor) és egy angyal, 
illetve  Szűz Mária és Szent József. 
A magyar népi hagyományban Szenteste napján csak a ház körül szabadott dolgozni, a mezőn tilos volt 
tevékenykedni. Nem volt szabad kölcsönadni, mert ez elvitte a szerencsét. Ezen az éjjelen merítették az ún. 
aranyos vizet vagy életvizet, melynek egészségvarázsló szerepet tulajdonítottak.  

http://www.unnepekoldala.hu/szenteste
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GÁL NOÉMI: KORONANAPLÓ  
 
2020.március 14. szombat 
Kedves Naplóm! 
Tudod, hogy szeretek tanulni. Ugye, hogy tudod?! 
És ma is egész nap tanultam. Mert hétfőn nehéz napom fog lenni, hiszen ellenőrzőt írunk angolból.  
Nagyon izgulok.  
Lehet, hogy épp ezért nem megy a fejembe? 
Olyan csalódott vagyok. De nem adom fel. Ebéd után újult erővel fogom folytatni a magolást. 
Elegem van. Érzem, nem állok a helyzet magaslatán. Bár történne valami,  
és elnapolnánk ezt a hétfői tesztet! Szükségem van még pár nap gyakorlásra. 
 
2020.március 15. vasárnap  
Drága Naplóm! 
Képzeld, valóra vált a kivánságom! Csoda történt. Hétfőtől nem szabad iskolába mennünk.  
Rendkívüli helyzetet hirdetett az elnök Szerbiában. Nincs angol ellenőrző.  
Nincs felelés. Úgy örülök! 
A Koronavírus elérte országunkat is. Online iskoláról beszélt az elnök, meg kijárási tilalomról. Ez 
olyan izgalmas! 
 
2020.március 17. kedd  
Ma egész napom az online tanteremben töltöttem. Tanáraim küldték a termek kódjait és  
azokba jelentkeztem be. Ismerkedtem a Google tanterem működésével.  
Online beszélgettem a barátnöimmel. Anya se tiltakozott, hogy egész nap a gép előtt ülök  
és a fülemen lóg állandóan a mobil.  
Tetszik ez a tanulás! 
 
2020.március 26. csütörtök  
Nem is olyan jó ez az online oktatás. Ma nagyon elegem lett belőle.  
Napok óta reggeltől estig a gép előtt ültem. Sorra érkeztek és érkeznek a feladatok, a tesztek.  
Csipog, berreg hol a számítógépem, hol a mobilom. Őrület. 
A fejem szét durran. 
Nyugalomra vágyok! Vissza a suliba. 
 
2020.március 27. péntek 
Ma van iskolán napja. Ünnep van. Barátok nélkül, iskola nélkül. De ünnep.  
Hát milyen az ilyen ünnepelés?! 
Én a társaimmal akarok lenni! Bent az iskolában játszani, hogy tanulok.  
„Hol vagytok ti régi játszótársak?” 
 
2020.április 22. szerda  
Sokat hanyagoltam. Több feladatom is késve készítettem el. És megfogadtam, hogy csak reggel és 
délután két-két órát tanulok. Akkor kapcsolom be a gépem. Utána Noémi nincs itthon-t játszok.  
Segítek anyunak, játszok a kistestvéremmel.  
S ma tényleg így is cselekedtem. Sokkal jobban érzem magam. 
Lelkem mélyén azért tudom, hogy nincs ez így jól. De csak így tudom elviselni ezt a bezártságot. 
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2020.május 6. szerda 
Kedves Naplóm! 
Ma feloldoták a rendkívüli helyzetet! Úgy örülök neki! 
A Koronavìrusról azt mondták még sokáig velünk marad, - pedig nem szívesen látott vendégünk! - így 
meg kell tanulnunk élni ezzel a járvánnyal. Maszkokat hordunk, tàvolsàgot tartunk, kezet mosunk 
folyton. 
Iskola tovàbbra sincs. Ezt az évet már így zárjuk le, a világhálón telekommunikációs kütyükkel. Soha 
nem gondoltam volna, hogy egyszer még hiányozni fog az iskola, az udvar, a csengő, a tanárok arca, a 
baràtok szava. 
 
2020.május 31. vasárnap 
Ma van a szülinapom.  
Reggel 8 óra, még mindenki ágyban van.  
Hetek óta a Koronavírus határozza meg az életünket. Nyomasztó érzés. Semminek nem tuudok már 
örülni.  
A barátokkal hetek óta nem találkoztunk. Az első szülinapom, amelyet egyedül ünneplek.  
Bevallom nem ilyen szülonapról álmodtam. 
 
2020.szeptember 1. kedd  
Kedves Naplóm! 
Ma újra megszólalt az iskola vén csengője. Szívmelengető volt hallani a hosszú berregését.  
Ám minden más megváltozott.  
Olyan idegen lett.  
Az ajtóban lázmérőkkel fogadtak bennünket. Fertőtlenítő szőnyegbe kellett taposnunk. Kezet kellett 
fertőtlenítenünk. S csak így léphettünk be az épületbe, másodiknak nevezett otthonunkba. Bármerre 
néztem a gyerekek arcát félig maszk takarta el. A termekben a padokat széthúzták, hogy meglegyen 
köztünk a biztonságos távolság.. A szünetek nem léteznek többé, saját tantermünk foglyai lettünk. 
Pedig mennyi csintalanságot követtünk el szünetek alatt! Ettől volt izgalmas a tanulói lét.  
A világ más lett, s vele együtt mi is megváltoztunk Csak bámultam az osztálytársakat, megnőttünk, 
megkomolyodtuunk és falakat emeltünk.  
„Hol vagytok ti régi játszótársak?” 



LX II I .  É VF . 1 9 4 .  S Z Á M   O LD A L 9  

Az iskolakönyvtár „Gyereknek lenni jó!” gyermekheti rajz- és fogalmazáspályázatának eredménye:  
Резултат ликовно-литерарног конкурса школског библиотека поводом дечје недеље „Бити дете 
је добро!“  
 
Ajánlott témák: 
Jót játszottunk / Лепо смо се играли  
Az én mesém / Моја прича 
Egy felejthetetlen élményem / Један незабораван доживљај 
Adni jó! / Együtt lenni jó / Даривати је добро! / Бити заједно је лепше!  
 
Rajzpályázat/Ликовни конкурс: 
1 – 2. osztályosok számára 
1. Szabó Ádám 2.d 
1.Bíró Benedek 1.c 
2. Hódi Zsófia 1.c 
3.Врекић Лазар 2. разред, Милешево 
3.Bocor Zsombor 1.c 
Különdíjasok:  
Ган Јован 1.а, Szöllősi Csenge 1.b, Аlkotó 
szakkör tagjainak csoportja: Kúti Hanna 1.c, Dvorszki Rihárd 1.c, Butás Fanni 1.c, Gál Adrienn 1.c, Babenyac 
Márton 2.b 
 
Fogalmazáspályázat/ Литерарни конкурс: 
3 – 8. osztályosok számára 
 
Magyaр nyelven: 
3 – 4.osztály 
1. Hallai Viktor 4.b 
2. Bátori Simon 4.b 
3. Török Írisz 4.b 
3. Ferenc Orsolya 4.b 
Különdíj: / 
5 – 6.osztály 
1. Szabó Balázs 5.b 
2. Herbatényi Botond 6.b 
Különdíj: -  
7 – 8.osztály 
1. Tallós Kinga 8.b 
2. Deák Evelin 8.c 
3. Papp Marinella 7.b 
Különdíj: Hegedűs Márton 8.b 
 
Szerb nyelven: 
3 – 4.osztály 
1. Матеј Алић 4.а 
2. Теодора Козма 4. разред, Милешево 
Posebna nagrada: / 
5 – 6.osztály 
Posebna nagrada: Милица Пантелић 5.а 

Iskolánk újdonsága az emeleti képtár. Ismert és 
kevésbé ismert alkotók munkái.  
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Bartha Áron történelem tanár úrral október 26-án látogatást 
tettünk a városi levéltárban. Megismerkedtünk az 
intézmény munkájával, az ott őrzött dokumentumokkal, 
legrégebbi könyvekkel. Útmutatást kaptunk a 
családfakutatáshoz. Megtekintettünk egy régi tűzoltósági 
emlékbotot. Élményekkel gazdagodva tértünk vissza az 
iskolába.  

 
Szabò Balàzs a Kalmàr Làszlò matematikaversenyen, bejutott az 

országos döntőbe, ahol különdíjat érdemelt ki és emellett jutalma 

tizenháromezer dináros kèszpènz-nyeremény volt.  

 
A Thurzó Lajos Általános Iskola idén online hirdette meg az „ 
Messzeringó gyerekkorom világa…” elnevezésű szavalóversenyt. Az 
1. és 2. osztályosok kategóriájában 75 videóra felvett vers érkezett be. 
Iskolánkból, az 1.c osztályból 14 tanuló szavalatát küldük el. A zsűri 
szerint Hódi Zsófia III. helyezést ért el, Bartusz Áron pedig különdíjat 
érdemelt ki.  
 
Az olvasást többféleképpen gyakoroljuk, hogy mindig az újdonság 
varázsával hasson. Az egész 1.c osztály csipeszelt.  

A FORRÁS Magyar Népművészeti és Kulturális Oktató Központ 
néptáncos foglalkozással tette színesebbé a dreai kihelyezett tagozat 
tanulóinak napját. Cseszák Balázs, Cseszák Korcsik Anikó és Szabó 
András énektanítással, moldvai táncokkal és ügyességi játékokkal 
varázsoltak feledhetetlen és fergeteges hangulatot. Mindemellett volt 
hangszerbemutató is, melynek keretében tanulóink megismerhették a 
pásztorfurulyát, a kavalt és a magyar kecskedudát. 
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Vadonatúj pingpongasztalok kerültek az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola előcsarnokába. A 
diákok a PEFISPORT nevű projekt keretében ismerkedhetnek meg az asztalitenisszel. 
Bezeg Réka junior szerb bajnok is ebbe az iskolába járt. Bezeg Réka, háromszoros junior 

asztalitenisz szerb bajnok, Óbecse: „Remélem, hogy valaki kedvet kap hozzá, hogy kipróbálja, mert 

most igazából nagyon jó lenne, ha többen elkezdenének a pingponggal foglalkozni.” 

2020. novemberében a Petőfis diákok részt vettek 
a községi úszóbajnokságon a becsei 
sportközpontban. A versenyen a Samu Milyály,  
a Zdravko Gložanski és a Sever Đurkić ikola 
talulói is mérték össze úszástudományukat.  
 
A Petőfisek csillogtak!  
1.-2. osztály: kraul, fiúk 50m 
1.helyezett: Novák Alex  
2.helyezett: Babenyac Márton 
3.-4. osztály: kraul, fiúk 5om 
3.helyezett: Kádas Dávid 
5.osztály: kraul, fiúk 50m 
2.helyezett: Deák Dominik 
5.osztály: kraul, lányok 50 m 
1.helyezett: Maša Ćuk 
6.osztály: hát, fiúk 50m 
2.helyezett: Aranyos Andor 
6.osztály: mell, lányok 50m 
1.helyezett: Elena Ćuk 
7.osztály: kraul, fiúk 50m 
2.helyezett: Varró Tódor  
7.osztály: hát, fiúk 50m 
2.helyezett: Tót Tamás 
7.osztály: mell, lányok 50m 
1.helyezett: Ördög Gabriella 
8.osztály: mell, lányok 50m 
2.helyezett: Horvát Zsaklin 
7.osztály: hát, lányok 50m 
1.helyezett: Bada Mia 
8.osztály: hát, lányok 50m 
1.helyezett: Kaszás Korina 
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Vàrakozni, kèszülődni.... Boldog időszak ez, 
amelyet àtjàr a szeretetteljes izgalom. Az 
Adventi időszak karàcsony előtti negyedik 
vasàrnaptòl karàcsony napjàig tart. Ez az 
időszak gyerek ès felnőtt szàmàra egyarànt nagy 
izgatottsàggal teli vàrakozàssal telik. Szilvia 
tanìtò nèni kis diàkjai is meggyùjtottàk az 
adventi koszorù első gyertyàjàt: 
"Èg a gyertya èg, 
el ne aludjèk, 
a szeretet a szìvünkből  
ki ne aludjèk...." 
Fogadalmat is tettek,hogy bővìteni fogjàk jòcselekedeteik listàját!! Már Andrej levette az adventi naptàr 
első meglepetès csomagjàt ! Időt szànunk arra, hogy együttes èlmènyt faragjunk az előkèszületekből, 
mert a legkisebb esemènyekből lehetnek kèsőbb a legnagyobb emlèkeink. 
 

 
A magyarországi Edutus Egyetem és a szabadkai 
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar közös projektje 
egy robotprogramozási verseny. Id;n, a 
virushelyzetre való tekintettel online formában 
szerveznek meg. Iskolánk három csapattal is 
megméretteti magát.Önáló kutatómunkában, robot 
összeállításban és programozásban versenyeznek 
iskolánk csapatai. 
 
 
 

We're thankful for our students.  
Minden évben november negyedik csütörtökén ünnepelik a 
Hálaadást az Észak-Amerikai államokban. 
Emelt szintű angol órákon Sági Lívia tanárnő alsó osztályos 
kisdiákjai ezzel az ünneppel ismerkedtek. Az első és 
második osztályosok kreatívan bemutatták miért hálásak, 
míg a harmadik és negyedikesek interaktív módon tanultak 
az ünnep eredetéről.  
 
 
 

 
A KözgazdÁSZ 
palánta elnevezésű versenyre iskolánkból 5 csapat nevezett be. A 
harminchat csapat közül iskolánk PefiMath csapata (Fleisz Ákos, 
Sétáló Ákos és Varró Tódor első helyezést értek el.  
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Légy segítőkész! 
Az önkéntesség egész évben nagyszerű dolog, de a legtöbb időnk, tény és való, a szünetek idején akad. 
Ekkor, ha nincs jobb dolgunk, elmehetünk segédkezni! Nagymamák és nagytaták várják, hogy unokáik 
meglátogassák őket. 
Alkoss! 
Ha nem érzel magadban elég bátorságot ahhoz, hogy a szobádat vagy a házat kidekoráld, akkor csinálj 
valamit sajátkezűleg!  
Rajzolj, fess vagy próbálj ki új módszereket.  
Menj el egy múzeumba! 
Sokszor csak azokat az épületeket nem nézzük meg, melyek előtt nap mint nap elmegyünk! Most, a szünet 
beköszöntével látogassunk el pár ilyen helyre! A múzeumok többsége ilyenkor rengeteg programmal 
kedveskedik! Nézz körül az interneten, majd válaszd ki a számodra legmegfelelőbbet! 
Házi vagy pótlás? 
Sajnos a szünet se mindig fenékig tejfel! Vannak dolgok, amiket muszáj megcsinálnunk! Ha a suliból sokat 
hiányoztunk a karácsonyt megelőző hetekben, itt az idő, hogy bepótoljuk elmaradásunkat! Ha sok a házi, 
nos azt is meg kell csinálni valamikor! Higgyétek el, sokkal jobb nyugalomban, a szünet közepén elkészülni a 
leckével, mint az utolsó napon ráébredni, hogy mennyi mindent kellene még tanulnod! 
Olvass! 
Ilyenkor karácsony környékén mindig van egy kis időnk, hogy leüljünk és elmélkedjünk bizonyos dolgokról. 
Így hát nincs is jobb, mint egy elgondolkodtató könyv elolvasása! Ha nem szeretsz olvasni, nem kell egy 
nagyregényt végigrágnod! Viszont, ha szereted az oldalakat lapozni, akkor bátran fogj bele egy-egy nagyobb 
könyvbe is! Meglátod, ha jól választasz, le sem bírod majd tenni! 
Írj! 
Gyakran a legegyszerűbb dolgok a legnagyszerűbbek! Lehet, hogy nem vagy egy írótehetség, de mindenféle 
gátlás nélkül leírni a gondolataidat remek dolog lehet. Lelkileg is megkönnyebbülsz, és emellett fejleszti a 
gondolkodásodat is. Persze nem muszáj itt megállnod, írhatsz komplett sztorikat, vagy készíthetsz 
képregényeket is! Ez már csak rajtad áll! 
Kirándulj! 
Ha elmész a nagyihoz egy hétvégére, az is tekinthető kirándulásnak, ha messzebb lakik.  Mozdulj ki! 
Tedd rendbe magad! 
Itt az idő hogy végignézz magadon, számba vedd, hogy hova is kell ellátogatnod! Kérj időpontot, a 
fodrászodtól, a fogorvosodtól, a kozmetikusodtól, vagy attól, akihez úgy érzed, feltétlenül el kell menned, 
hogy rendbe szedd magad az ünnepek után! 
Játssz! 
Talán furcsán hangozhat, de nincs is jobb, mint néha újra gyereknek lenni! Ezért nem szégyen, ha veszünk 
egy új játékot, vagy elővesszük a régi beporosodott játékainkat! Elsőre talán picit vicces, de hamar 
rájössz, hogy mennyire jó szórakozás is ez! 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/3718/onkentesmunka
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/773/otletek-szunidore
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/2675/tanulas-betegen
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/1914/konyvek
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/6867/naplo-es-blogiras
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Film recommendations for Christmas 
Watch these Christmas films with your family and have a great time! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jingle Jangle: A Christmas Journey (available on Netflix) 
 
It’s a musical story about a toymaker, Jeronicus Jangle, whose prized creation 
is stolen by an apprentice. His inventive granddaughter goes on an adventure 
to get it back. The film reminds us of the strength of family and the power of 
possibility.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klaus (available on Netflix) 
 
This beautifully animated adventure comedy is about a postal worker who 
befriends a lonely toymaker. It’s an origin story for Santa Claus in a small 
island to the North. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Nutcracker and the Four Realms 

 

Disney’s fantasy adventure film is about Clara who travels to a magical land, 
the Land of Sweets to defend it from Mother Ginger. She also has to find a 
key to her mother’s gift.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Barbie in the Nutcracker 
 
Barbie tells this story to her sister, Kelly. It’s about a girl, Clara. She gets a 
nutcracker for Christmas, and travels with him to Parthenia to find the Sugar-
plum Princess. The Sugarplum Princess is the only one who can fight the evil 
Mouse King. There’s beautiful music and dancing.  

Christmas Jokes 
 
- What do you call an old snowman? 
- Water. 
 
- What do you call Santa Claus when he doesn’t move? 
- Santa Pause. 
 

Christmas Jokes 
 
- What often falls at the North Pole but never gets hurt? 
- Snow! 
 
- What’s white and goes up? 
- A confused snowflake. 
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The Christmas Chronicles (available on Netflix) 
 
It’s a comedy film, in which two children, Kate and Teddy, notice Santa 
Claus in their home and jump into his sleigh with his reindeer. But they crash 
the sleigh, and the Christmas presents are lost. As Christmas morning ap-
proaches, it is up to the children and Santa to save Christmas by correctly de-
livering all presents. 
 
It has a sequel: The Christmas Chronicles 2 (available on Netflix)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mariah Carey’s All I Want for Christmas Is You 
 
Young Mariah wants a puppy for Christmas very much, but her parents think 
that she shouldn’t have one. They agree to let Mariah dog-sit the puppy Jack 
and if she can take care of Jack, then she can have a dog of her very own.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arthur Christmas 
 

This version of the North Pole uses a highly trained team of elves to take care 
of Christmas business, but when one gift is left behind it's up to Santa's son, 
Arthur, to make sure no kid goes without a present.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Polar Express 
 
This animated film is about a young boy who, on Christmas Eve, sees a mys-
terious train for the North Pole stop outside his window. The conductor in-
vites him to travel by this train. The boy joins several other children as they 
visit Santa Claus preparing for Christmas.  
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Дан толеранције 
 
О значају права на слободу мишљења Волтер 
је рекао: 
„Не слажем се са оним што мислиш, али ћу 
до краја бранити твоје право да то кажеш.“  
Унескова дефиниција толеранције гласи: 
„Толеранција је поштовање, прихватање и 
уважавање богатства различитости у 
нашим и светским културама, наша форма 
изражавања и начин да будемо људи. Она је 
заснована на знању, отворености, 
комуникацији и начину мишљења и уверењу. 
Толеранција је хармонија у различитостима, 
доследно поштовање људских права. Бити 
толерантан, не значи толерисање социјалних 
неправди, одбацивање или слабљење туђих 
уверења. То значи бити слободан, чврсто се 
држати својих уверења и прихватати 
уверења других, различитих. Толеранција значи да не подлежемо љутњи и жељи да повредимо другога. 
Негативна осећања можемо имати према ономе што је неко учинио, према чину, али не и према ономе 
ко је то учинио, тј. према особи. Треба да сачувамо мир, јер само тако можемо видети последице својих 
одлука. Миран разум је користан да бисмо могли водити свој живот и решавати проблеме.“  
За датум празника одређен је 16. новембар. То је дан који треба да нас подсећа на поштовање и 
уважавање разлика међу људима и народима . 
 Поводом Дана толеранције у Бечеју је одржано такмичење у рецитовању. Ученици наше школе су нас 
достојанствено представили и веома смо поносни на све који су учествовали и показали да је толеранција 
важна. На такмичењу прво место је освојио Тодор Варо( 7.б), а друго место Река Гондош( 5.б). Ученике је 
у оквиру Драмско-рецитаторске секције припремила наставница Сунчица Бањанин. 

НАПРАВИ САМ (А) НОВОГОДИШЊЕ  КОЛАЧИЋЕ 
 
За тесто: 

 300 грама меког брашна 

 100 грама маргарина 

 1 јаје 

 100 грама шећера 

 1 ванил шећер 

 1 прашак за пециво 

 пола кашичице цимета 
4 кашичице меда 
За декорацију: 

 1 беланце 

 200 грама шећера у праху 
1 кашика сока од лимуна 
 
Од састојака умесити руком тесто, покрити целофаном и оставити 30 минута да одмори.Тесто растањити 
оклагијом и калупима вадити кексиће.Пећи на 180 степени 10 до 15 минута. Оставити кексе да се потпуно 
охладе. Када се охладе можете почети да их украшавате смесом за декорацију коју ћете направити тако што 
ћете добро умутити беланце, додати шећер и сок од лимуна. Смесу сипајте у кесу за украшавање и пустите 
машти на вољу. Уживајте! 
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Свети Сава (по рођењу Растко Немањић) је био српски 
принц, монах, игуман манастира Студенице, књижевник, 
дипломата и први архиепископ аутокефалне Српске 
православне цркве. Рођен је као Растко Немањић, 
најмлађи син великог жупана Стефана Немање, и брат 
краљева Вукана и Стефана Првовенчаног. 
Kao младић добио је од оца Захумље на управу. Међутим, 
Растко је побегао на Свету гору и замонашио се у 
руском манастиру Светог Пантелејмона, где је добио име 
Сава. Касније је са својим оцем, који се у 
међувремену замонашио и добио име Симеон, 
подигао манастир Хиландар, први и једини српски 
манастир на Светој гори.  
Заједно са оцем Стефаном Немањом 
(Симеоном) подигао је манастир Хиландар, царску лавру, 
први и једини српски манастир на Светој гори, у којем се 
његов отац осам месеци касније упокојио. Осам година 
мошти његовог оца почивале су у Хиландару, да би их 
Сава 1207. године пренео у манастир Студеницу. У 

Студеници, „мајци свих 
српских цркава” написао 
је Студенички типик, 
први устав Српске православне цркве. Нешто раније је 
написао „Карејски типик“, „Хиландарски типик“ и „Житије 
Светог Симеона“, прва дела српске средњовековне 
књижевности. Ударио је темеље просвете, проповедајући 
веру, љубав и хришћански морал.  
 Прошло је толико векова, а светлост којом зрачи ореол 
Светог Саве и даље сија оним истим неугаслим сјајем са 
фресака српских манастира. 

 И даље га Срби славе 
са оним истим жаром 
каквим су га славили 
њихови преци. И даље у 
њему виде свој духовни 
извор снаге, врлине, 
светости. Свему ономе 
чему би требало да 
тежи сваки човек. Све 
док томе тежимо, док 
славимо Светог Саву и 
чувамо спомен на 
његову славу – дотле и 
постојимо . 
 

СВЕТИ САВА 
 

То је била школска слава 
И школа је још од јутра 
Сјала и споља и изнутра 
Од светлости наших глава. 
Стајали смо,  лепи и весели 
Испод старе заставе тробојке 
Као да смо с неба долетели 
И певали школске славопојке. 
 
У дворани пуној родитеља 
Пуној слика и сувих венчића 
Славили смо првог учитеља 
Светог Саву, Растка Немањића. 
 
До подне се наша песма вила 
Ко жар-птица која шири крила 
И надлеће орахе, тополе  
И дудове око наше школе. 
Те песме су одавно умукле 
Певуше их још деке и баке 
Што празником цупкају унуке 
И листају старинске читанке. 
 
Процветаше све тикве и пеце 
Подиже се магла заборава 
Дочекасмо друкчије месеце 
И врати се просветитељ Сава 
Да нам опет буде песма деце 
Да нам опет буде школска слава! 
Добрица Ерић 

https://dinastijanemanjic.weebly.com/104210771083108010821080-10781091108710721085-105710901077109210721085-105310771084107211141072.html
https://dinastijanemanjic.weebly.com/1050108810721113-105710901077109210721085-10551088107410861074107710851095107210851080.html
https://dinastijanemanjic.weebly.com/104210771083108010821080-10781091108710721085-105710901077109210721085-105310771084107211141072.html
https://dinastijanemanjic.weebly.com/104210771083108010821080-10781091108710721085-105710901077109210721085-105310771084107211141072.html
https://dinastijanemanjic.weebly.com/104210771083108010821080-10781091108710721085-105710901077109210721085-105310771084107211141072.html
https://dinastijanemanjic.weebly.com/104610801090108011121077-1057109010771092107210851072-105310771084107211141077-10861076-105710741077109010861075-1057107210741077.html
https://dinastijanemanjic.weebly.com/104610801090108011121077-1057109010771092107210851072-105310771084107211141077-10861076-105710741077109010861075-1057107210741077.html
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НАПИШИ ПИСМО ДЕДА МРАЗУ 



O LD A L  2 0  A  HÍR LE VÉ L CÍ M E  

Niko-, Niko-, Nikolaus, wann kommst du in unser Haus? Sag, wann bist du 
endlich da? Wir wolln mit dir feiern! Niko-, Niko-, Nikolaus, wann kommst du 

in unser Haus? Sag, wann bist du endlich da? Wir wolln mit dir feiern - ja!  

Ein Rezept für Pfannkuchen!  

Ordne zu und bringe die 
Fotos in die richtige 

Reihenfolge.  
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Miért érdemes és miért volt érdemes Petőfisnek lenni? 
 
Nagyon szívesen gondolok vissza èletem azon időszakára amikor általános iskolás voltam. Hogy mi az 
ami eszembe jut amikor visszatekintek? Az elsősök fogadására, a tanítónènimre aki köszöntött 
bennünket az iskola előterèben a lèpcső tetejèről, majd bekisèrt bennünket a tanterembe. Minden olyan 
nagy volt, mi meg kicsik. Alsóban sokat jártunk fellèpni a ritmika szakkörrel amit a tanitónènink 
vezetett, az iskolai műsorokon kívül a Májusi játèkokon, tèlapóvárásokon táncoltunk. Betlehemezni 
tanultunk amit azután házaknál is bemutattunk. Kèsőbb felsőben a Csiribiri társulat kisszínèszekènt, 
sokat utaztunk belföldre ès külföldre, a Májusi Játèkokon ès több hazai ès külföldi versenyen is első 
helyezèsekkel tèrtünk haza, mèg az újvidèki televizióban is jártunk többször is. Kiskönyvtároskènt is 
kipróbáltam magam.Most amikor így 25 èv távlatából visszagondolok, hálás vagyok a tanítóimnak, 
tanáraimnak. Úgy adták át a tudást hogy mèg most is visszacsengenek szavaik a fülemben. Büszke 
vagyok, hogy Petőfis voltam! Sétáló Tímea 
 
Ma is apa hozott reggel az iskolába. A bejárati kapuból visszapillantva, láttam, hogy ma sem indul 
rögtön haza. Csak ült az autóban és nézett ki. Visszaléptem és megkérdeztem, hogy miért nem indul.  
-Tudod, kislányom, hogy én is valamikor „Petőfis” voltam. Amikor itt vagyok ,és nézlek ahogyan 
örömmel mész be az iskolába, nekem is eszembe jutnak a régi, szép emlékek. Én is, ilyen örömmel 
jöttem minden nap az iskolába. Órák előtt mindig volt idő egy-két klikker partira, szünetben néhány 
perc focira, és órák után sem mindig siettünk haza.Az udvar akko is hasonló volt. Lehet kicsit több volt 
a virág, kisebbek a platánfák, de a régi WC, és a focipálya akkor is így állt. Hatodikos voltam, mikor 
Lajkó tanár úr késyítette a napórát az udvaron. Berecz tanár úr nemrég ment nyugdíjba, aminek 
majdnem mindenki örült. Tőle mindenki tartott, még a jó matekosok is...Mintha most is hallanám a 
nagy zsivajt az udvaron, a rohangálókat, a veszkedőket, látom, a nagy tömeget az udvaron...A 
nyolcadikosok a sarokban, arrébb a hetedikesek, a kicsik mindenhol... 
És megszólal a csengő, vége a szünetnek! Jobban szétnézek, sehol a nyolcadikosok, a hetedikesek, sütt 
a kicsiket sem látom. Tivadart sem, Kocsist, Horvit, és a lányokat az osztályból sem látom.  
És ez nem is lenne gond, de igazán a lárma és a tömeg hiányzik. Hogy a padok tele legyenek, hogy az 
udvaron alig lehessen végig menni a sok tanuló miatt. Hová lettek a gyerekek!? 
-És itt apának elakadt a hangja. Megpuszilt és indult is gyorsan, biztos nem akarta, hogy lássam a 
könnyeket a szemében. Pedig tudtam, hogy ott vannak. Tudom hogy mennyire szeretett ide járni, mert 
elég magamra nézni. Én is érzem az iskolám ölelését, védelmét és lehet, hogy szavakban még nem 
tudom úgy kifejezni, de az iskola kapuban mindig különössen jó érzés fog el. 
Lehet egyszer nekem is könnybe lábadnak szemeim, ha majd a gyerekem visszalép a kapuból és 
megkérdezi, hogy miért nem indulok... Gondos Réka 5.b és Gondos Attila 
 
Húsz év után újra visszatértem az iskolámba, igaz más szerepben. Mikor beléptem az ajtón ennyi év 

után mintha visszatértem volna az időbe. 
Ugyan azok az illatok vártak, a diákévek 
sok szép emlékei, a szemem előtt 
leperegtek és csupa pozitív érzés öntötte 
el lelkem. Már el is felejtettem mennyire 
jó volt Petőfisnek lenni, és újra nap mint 
nap amikor megérkezek az iskolába 
eszembe jut ez a gondola. Dvorszki 
Andrea 
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„La Grippe” 

 

 Manapság, amikor az embereknek igencsak elegük van a koronavírusból érdemes kicsit 
visszatekinteni s megnézni a múltban elődeink hogyan boldogultak pusztító járványokkal. A 
számmisztika és az összeesküvés-elméletek híve nem tartják véletlennek, hogy a legújabb pusztító 
világjárvány 2019-ben jelentkezett, pontosan száz évvel azután, hogy 1919-ben a spanyolnátha 
harmadik hulláma lassan lecsengett. Érdekesség, hogy a Spanyolnátha az emberiség eddigi 
történetének második legpusztítóbb hatású járványa volt, rögtön a 14. századi pestisjárvány után. 

  A világ lakossága akkoriban nagyjából 1,8 milliárd ember volt, kutatások szerint ebből 
több mint 500 millióan megfertőződtek. A halálos áldozatok számát a ma napig nem lehet pontosan 
tudni, ennek több oka van: a járvány egyes országokban még az 1920-as években is szedte 
áldozatait, másrészt akkoriban, főleg Ázsiában még igencsak gyerekcipőben járt a statisztikai 
adatok pontos vezetése. Ugyanakkor a legtöbb halálos áldozat pont e kontinensről származott. A 
tudósok vélekedése ezért eltér e kérdésben egymástól, 50-100 millió közé teszik a halottak számát, 
ami azt jelenti, hogy az akkori lakosság 3-5%-a hunyt el ebben a betegségben.  

 A járvány 1918 tavaszán az Amerikai Egyesült Államokból, azon belül is Kansasból indult 
el, A még javában zajló első világháború frontjaira induló amerikai katonákkal együtt a 
spanyolnátha is átjutott Európába s ott gyorsan terjedni kezdett a frontkatonák, majd a civil lakosság 
körében is. Persze az amerikai orvosok még a kihajózás előtt észlelték a bajt és karantént javasoltak 
a katonáknak. Azonban mindent felülírt az USA hadsereg-parancsnoksága, amely egyre 
türelmetlenebbül követelte az újoncoknak a hadszíntérre szállítását. 

 Felmerült a kérdés miért kapta a Spanyolnátha elnevezést? A válasz nagyon egyszerű. 
Mivel a világháború idején a hadban álló országok cenzúrázott (ellenőrzött) sajtója nem tehetett 
említést a megbetegedettek millióiról s halottak tízezreiről, Európában először a semleges 
Spanyolország számolt be a pusztító járványról.    

 A COVID-19 -hez hasonlóan a spanyolnátha is több hullámban jelentkezett, melyek közül 
legpusztítóbb az 1918 augusztusától-novemberéig tartó második hullám volt. Az 1919 elején 
jelentkező harmadik hullám már enyhébb volt, ugyanakkor hosszabb volt, sok országban még 
évekig áldozatokat követelt. A járványnak több híres áldozata volt, így például IV. Károly az utolsó 
magyar király és Kaffka Margit írónő. 

 A védekezésben hasonló dolgokkal próbálkoztak mint manapság, gyárak, üzletek, iskolák, 
színházak bezárásával és persze a maszkviseléssel. Ugyanakkor az akkor gézből készült maszkok 
teljesen alkalmatlannak bizonyultak a járvány feltartóztatására. Arról nem is beszélve, hogy sokan 
rosszul hordták, az orruk és a szájuk is fedetlen volt, és voltak olyanok is akik megrögzött 
dohányosként szenvedélyük miatt kilyukasztották a maszkjukat. A bajt csak tetézte, hogy rossz 
helyen hordták a maszkot, főként az utcákon, ugyanakkor zárt térben teljesen feleslegesnek 
tartották. 

 A végére még egy érdekesség: egy átlagos influenza esetén a legnagyobb veszélyben a 
gyerekek és az idősek vannak. 
Viszont a spanyolnátha halálos 
áldozatainak fele a 20-40 éves 
korosztályhoz tartozott. Továbbá bár 
manapság naponta hallani, hogy a 
COVID 19 áldozati többnyire idős, 
krónikus betegséggel rendelkező 
emberek, száz éve pont fordított volt 
a helyzet az elhalálozottak 90%-a 65 
év alatti volt. 
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Egy igazán boldog karácsony: Tavaly szuper karácsonyom volt. Egy hétig  
készülődtünk rá. 
Egy hétfői napon felállítottuk a karácsonyfát. Azután felraktuk rá az égőket és 
kidíszítettük a házat. A  karácsonyfa nagyon szép lett. Harmadnap sütöttünk, 
főztünk. Sokat mentünk a mamákhoz. Gyakran együtt volt a család , mert anya és 
apa szabadságot kaptak a munkahelyükön. Eljött december huszonnegyedike, 
amikor megcsináltam a szüleim ajándékát. Azután elmentem aludni. Karácsony 
reggelén a fenyő alatt lévő  ajándékokat kinyitottuk. Még Lili a kiskutyánk is 
kapott egy játékot. Délre az egész család megérkezett. Az ebéd isteni volt, 
szintúgy a vacsora is. Közben sokat beszélgettünk és társasjátékoztunk. Miután 
elmentek a vendégek, ágyba bújtam. 
Sokáig az járt a fejemben, hogy eddig ez volt a legjobb karácsonyom, mert együtt 
volt az egész család. Klíma Babett 4.b 
 
Egy igazán boldog karácsony: Reggel amikor felkeltem kinéztem az ablakon és 
láttam, hogy hatalmas hó esett. 
Felöltöztem , kimentem a szobából és észrevettem , hogy a nappaliban egy fenyőfa 
díszeleg. Először levettem róla egy szaloncukrot, utána pedig felkeltettem a 
kistestvéremet. Szóltam neki , hogy nyissuk ki az ajándékokat még reggeli előtt. 
Úgy is tettünk. Én egy nagyon szép legót, a tesóm meg egy játék lovat kapott. 
Játszással múlt el a délelőttünk, majd az ebéd következett. Finom levest, libasültet, 
süllőt és kalácsot ettünk. Ebéd után kimentünk az udvarra és egy jó ideig 
hógolyóval dobálództunk. Aztán a hóban szaladgáltunk, s végül hóangyalt is 
csináltunk. Később vendégek jöttek hozzánk, akiknek megmutattuk az új 
játékainkat. Velük is jót szórakoztunk. Vacsora helyett süteményt eszegettünk és 
közben jókat beszélgettünk. 
Én szeretem az ilyen ünnepeket. Szerintem ez egy igazán boldog karácsony volt. Török  Írisz  4.b 
 
Séta a városomban: Egyik nap szakadt a hó a városban, én pedig baktattam a zeneiskolába. Örültem, hogy 
péntek volt. Anya elkísért a sarokig, én pedig azt kérdeztem tőle: 
- Anyu, ti mit fogtok csinálni, amíg én énekelek a suliban? 
Anyu nem válaszolt, csak rám mosolygott és ebből megtudtam, hogy valami meglepetést fog készíteni.  
Zeneiskola után felhívtam anyut, hogy véget ért az órám. Ő megkért, hogy hazafelé menjek be a boltba. 
Elindultam hát hazafelé. Szép hóesésben figyeltem, hogy játszanak a gyerekek.  
Láttam a központban az egyik bódénál lehet húzni tombolát. Megálltam náluk. A 20-as számot húztam ki. 
Szerencsém volt, mert az volt a nyertes szám. Egy nagy zacskó nyereményt kaptam. Volt benne: ceruza, füzet, 
radír, hegyező, vonalzó, körző, örökíró és egy plüss medve. A ceruzát az öcsémnek, a medvét a húgomnak, az 
örökírót anyunak, a hegyezőt pedig apunak adtam. 
A Than-fivérek háza előtt a gondnok néni épp söprötte el a havat. Az egészségházból pedig egy mentőkocsi 
hangos szirénázással rohant a betegért vagy sérülttél. A néni utánam is szólt: 
-Vigyázz, el ne ess! 
-Vigyázok persze! 
Az út másik oldalán gyerekek mentek haza az iskolából és hógolyóztak. A hó sűrűn hullott. Úgy látszott, mintha 
Holle anyó a központ három tornyából szórta volna a földre a nagy pihéket. Majdnem megfagytam séta közben. 
-Ááááá!!!!! - sikított fel egy gyerek, akit fejbetaláltak, és megcsúszott a jeges járdán és beleesett a hóba. 
Kuncogtam rajta kicsit, és bementem az áruházba. Megvettem, amit anyu mondott és siettem át a kivilágított 
téren. Az utam a buszállomás után egy kis utcába kanyarodott. Hirtelen alig láttam az orrom hegyéig, annyira 
sötét lett. Tapogatózva mentem haza.  
Otthon, amikor beléptem a kapun, az öcsém kinevetett, mert úgy néztem ki, mint egy hóember. Miután letettem a 
kabátom, azt mondta Peti, hogy máskor Ő is velem akar jönni. Nem mindig vagyok ilyen mókás séta résztvevője, 
de remélem nemsokára Petivel is izgalmas sétám lesz a városomban. Ezen járt volna hosszan az agyam, de 
megütötte orromat a frissen sült palacsinta illata, és elfelejtettem minden mást. Anyu karjaiba ugrottam: 
-Köszi anyuci a meglepetést! 
S máris kedvenc desszertemhez fogtam. Gondos Réka 5.b 

Ember maradj... 
 

"EMBER maradj Fiam , 
minden körülményben! 
EMBER -még akkor is, 
ha ez már nem érdem... 

. 
Ha többet ér, ki kincset 

s nagy vagyont harácsol, 
vagy ki Glóriát kovácsol 

~ a politikából! 
. 

Vedd észre, ki szenved, 
és segítséget kér ... 

Kinccsé válik minden falat 
szívből adott kenyér... 

. 
Nem kell minden áron 

letépni a babért : 
Szíved tisztaságát, Fiam : 

Ne add el semmiért!" 
/ Tandari Éva /  
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Gesztenyeillat az utcánkban: Jancsi bácsi minden ősszel a házuk előtt sütötte a gesztenyéket. Nagyon finom 
illat lepte el az utcát. Egy kicsit furcsa ember Jancsi bácsi, mivel a girbe-görbe botján támaszkodik és hol az 
egyik lábával, hol a másik lábával rúgdossa az avart. Olyan mint egy nagy gyerek – szokták a szüleim mondani.  
Lehet pont ezért szeretek vele lenni, beszélgetni vagy inkább csak hallgatni őt. Gesztenyesütés közben vicceket 
mesél, amelyeken jókat rötyögünk a barátnőmmel. Az egyik viccét elmondom nektek is.  
-Hogyan vesztette el nyuszika az óráját? 
-??? 
-Hát úgy, hogy az óra megállt, nyuszika meg tovább szaladt! 
Ezen mindenki nagyokat nevetett, csak úgy zengett a Föld!  A öreg János bá közben kevergette, kavargatta a 
sistergő, pattogó gesztenyéket. Szállt a füst az ég felé. S terjedt az illat az egész utcában. Anyuval, apuval és a 
kistesómmal mindig szoktunk vásárolni tőle a meleg, illatos eledelből. Mi már törzsvásárlói vagyunk. Ami a 
legjobb, hogy idén a kistesómnak és nekem meglepetést is adott Jani bácsi. Egy extranagy vattacukrot kaptunk 
tőle. Tegnap reggel elfogott a pánik. Iskolába indulva nem találtam a háza előtt Jani bácsit. Egész tanítás alatt az 
járt a fejemben, hová tűnhetett. Siettem haza. Akkor sem láttam. Hazaérve azonnal izgatottan kérdeztem 
anyutól, ő tudja-e, hová tűnt a mi gesztenyés emberünk. Anya azonnal megnyugtatott: 
-Tudod kislányom, közeleg a Mindenszentek és a Halottak napja és Jani bácsi ilyenkor a temető előtt süti a 
gesztenyéket, mert a temetőbe kilátogatóka hazafelé vásárolni szoktak tőle. De hamarosan mi is kilátogatunk a 
sírkertbe és láthatod Jani bácsit. Úgy is lett. Ott volt, ahogy anyu mondta. Már a füst és a gesztenyeillat előbb 
elárulta jelenlétét, minthogy magát az embert megláttam volna. Odamentem hozzá. Azonnal feltűnt, hogy nem a 
megszokott. Valamiért különös volt. Néztem, figyeltem őt. Jani bácsi komoly volt. Nem mesélt vicceket. Nem 
rugdosta az avart. Csak sütötte a gesztenyét. Szemében könnycsepp ült. Lázár Enikő 5.b 
 
Felállás nélkül kiolvastam: Életem legjobb könyvét olvastam ki idén nyáron. Egyszerűen egesz nap csak 
olvastam, hetekig. Egy tiniknek szóló meseregényt, a Vámpír Akadémia első kötetét. A teljes sorozat hat 
kötetből áll. Eddig csak az elsőt volt szerencsém elolvani. De nagyon vágyom a többi könyv olvasására is. 
Richelle Mead adta ki kezei közül ezt a remekművet. Két huszas éveiben járó lányról szól. Az egész úgy 
kezdődik, hogy a két lány békéjét megzavarják a vámpírok, mert az egyik lány egy királyi vámpír család utolsó 
sarja. Ezért őt mindenki védeni akarja. De megszökött az iskolájából a barátnőjével, aki halandó volt és egy 
tanuló testőr. Mivel az iskolában meg volt, hogy ki mit tanul. A halandók testőrnek, a vámpírok pedig egy 
bizonyos mágiára szakosodtak, ami lehetett levegő, víz, tűz és föld. Ez a lány mind tudta használni. Végül 
visszavitték őket a gimibe. Ahol a diákok nem birták őket és az egyik lányt kínozták, mivel érzékeny volt. 
Amikor oda értek az iskola kapuiba, akkor megtámadták őket a Strigák. A Strigák gonosz vámpírok voltak és 
valaki úgy lehetett Striga, hogy annak születik, egy normális vámpír megöl valakit vagy a Strigák átváltoztatják, 
a gyengéjük az ezüst volt és csak este mászkáltak. Sokat azért csináltak magukból Strigát, hogy 
megszabaduljonak a fájdalmuktól, mivel a Strigáknak nem fájt semmi. Legyőzték a gonoszokat és bementek az 
intézménybe, egyenest az igazgatóhoz. Megrótták a két lányt a tetteik miatt. Az iskolában voltak tipikus 
piszkálódók, akik nem hagyták békén a lányokat. De megbánták utólag, mert ez a két leányzó vakmerő és erős. 
Meg a piszkálóknak csak a szájuk volt nagy. Összebarátkoztak egy lánnyal, aki segített nekik. A királyi család 
utólsó élő tagját, azt a lányt akit vissza hoztak a gimibe, Vasilissa Dragomirnak hívták. A másik lányt 
Rosemarie Hathawaynek. Dragomirnak és Hathawaynek volt egy autó balesetük és Dragomirnak akkor bukkant 
fel egy új ereje, ami annyit tett, hogyha valaki a halál szélén áll de még él azt meggyógyitsa a saját erejéből. Itt 
is ez történt és ezt úgy hívják, hogy „árnyék csók” mivel akivel ez megtörtént az már meg járta a túlvilágot. 
Azóta a két lány között van egy erős kötelék. Hathawaynek vannak víziói és barátnője szemével lát. Ez sok 
bajban segített nekik. Dragomirnak volt egy messzi rokona aki már öreg volt és tudott erről az erőről és tudta, 
hogy ez álltal ő fiatalodni bír. Ezért el rabolta a lányt. Ekkor jött barátnőjének a víziója így meg találták időben 
és nem lett semmi baja. Az öregembert be zárták egy cellába,de volt egy lánya Natalja Daskov, akivel a két 
főszereplő össze barátkozott. Natalja el árulta a lányokat. Meg ölt egy embert, Strigává válltozott és elment ki 
szabadítani édesapját, Viktor Daskovot. Sikerült ki szabadítania, de ő ott hagyta a fogát.  De végül Viktort is 
utolérte a sors keze. Minden a régi lett. Dragomir beszédett mondott az iskola előtt, hogy ő eddig nem 
szakosodott semmire. De mostmár tudja, hogy mire fog, a „lélekre” az új erejére, ami nagyon különleges volt 
mert cask egy néhány ember birtokolta. De eközben a Strigák gyülekeztek a barlangjukban és terveztét a 
támadást. Ez volt az első kötet, a második kötetben van a folytatás és már nagyon várom, hogy azt is 
kiolvassam. Egy remek élmény volt ezt a könyvet olvani. Visovszki Márk 7.b 
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Iskolánk dreai kihelyezett tagozatának tanulói csoportos és egyéni 

alkotásokkal is részt vettek a Prizma Könyvkereskedés és az Ökobecse 

Polgári Egyesület által meghirdetett képzőművészeti pályázaton, mely a 

Mindenkinek, aki szereti Földünket címet viselte. A II-IV/d osztály tanulói 

csoportmunkájukkal kiérdemelték az első helyezést, valamint 2.000 dinár 

értékű vásárlási utalványt 

kaptak. Ferenci Orsolya 

IV.d osztályos tanuló az 

alsósok kategóriájában 

egyéni munkájával 

kiemelt minősítést 

szerzett és 2.500 dinár 

értékű vásárlási utalvány 

boldog tulajdonosa lett. 

Lezajlott az Olvass el! 

online olvasási verseny 

első fordulója, melyen 

iskolánk negyedik 

osztályos tanulói: Bátori 

Simon, Fehér Dénes, 

Ferenci Orsolya és Klima 

Babett közösen elvégzett 

munkájukkal maximum 

pontszámot szereztek. 

Bosnyák Viktória 

trilógiájának első kötetét, a 

Tündérboszorkányt 

olvasták nagy érdeklődéssel, majd ezt 

követően tanítóik: Vastag Géber Judit és 

Ferenci Tünde felkészítésével egy Power 

Point prezentációt készítettek a kortárs 

írónő életéről és egy vidám szülinapi 

köszöntőt írtak a regény szerzőjének 

közelgő születésnapjára. 
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Cukorbot 
A cukorbot formájú karácsonyi dekorációhoz mindössze 
drótokra és színes gyöngyökre lesz szükségetek. A drótokra 
fűzzétek fel a gyöngyöket, a végeket csöppnyi ragasztóval 
rögzítsétek, hogy a szélső gyöngyök ne csússzanak le, majd 
hajlítsátok kedvetek szerint. Ezzel az egyszerű módszerrel 
nemcsak cukorbot formájú karácsonyfadíszeket készíthettek, 
hanem formázhatjátok szívalakra, körformájúra, négyzetre, 
bármire, ami eszetekbe jut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Csillag 
Ez a karácsonyi csillag amilyen 
mutatós, pontosan annyira 
olcsó is. Néhány csomag 
fahéjrúdra és ragasztóra lesz 
szükségetek az elkészítéséhez. 
A rudakat csillag formájában 
illesszétek és ragasszátok 
egymáshoz. Aranyszínű 
karácsonyi akasztóval a fára is 
föl tudjátok lógatni. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fenyődíszek 
Száraztésztából gyönyörű szép 
karácsonyi díszeket készíthetsz a 
gyerekekkel. A tésztákat vízfestékkel 
fessétek be, hagyjátok megszáradni, majd 
ragasztóval rögzítsétek egymáshoz a 
darabkákat. És csak ámuljatok-
bámuljatok a gyönyörű karácsonyi díszek 
láttán. 

https://nlc.hu/cimke/karacsonyi-dekoracio/
https://nlc.hu/cimke/karacsonyfadisz/
https://nlc.hu/advent_dekor/20151212/csillag-karacsony-dekoracio/
https://nlc.hu/advent_mezeskalacs/20151222/teszta-karacsonyi-disz/
https://nlc.hu/advent_mezeskalacs/20151222/teszta-karacsonyi-disz/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kar%C3%A1csony
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Majdnem 
Beírás Pistike ellenőrzőjében: 
"Tisztelt Szülő! A fia ma majdnem kirúgta az 
ablakot." 
Válasz: 
"Tisztelt Tanárnő! A fiamat majdnem leszídtam 
érte." 
 
Felezés 
Pistikét az iskolában felszólítja a tanárnő: 
- Pistike, ha a nagymamád félbevág egy szelet hús, 
mennyi lesz belőle? 
- Kettő - feleli Pistike. 
- Remek! És ha azt is félbevágja? 
- Négy. 
- Kitűnő. És ha azt is? 
- Nyolc. 
- Igen. És ha még azt is félbevágja? 
- Fasírt! 
 
Hosszabbítás 
Pistike elkésik az iskolából reggel. A barátja 
megkérdezi tőle: 
- Te, miért késtél el ma reggel? 
Erre Pistike: 
- Egy focimeccsről álmodtam, de hosszabbítás volt 
és tovább kellett aludnom... 
 
Ritka állatfajta 
- Pistike, mondj egy ritka Európai állatfajtát. 
- Tigris. 
- De Pistike, a tigrisek Ázsiában élnek. 
- Éppen ezért olyan ritka Európában. 
 
Kedvenc író 
Irodalom órán: 
- Pistike, neked ki a kedvenc íród? 
- A papám. Ő szokta írni az igazolásokat, amikor 
nem jövök iskolába. 
 
Egyes szám 3. személy 
A tanár felelni szólítja Pistikét: 
- Pistike, mondd meg mi az egyes szám 3. 
személy! 
- Őőőőőő... 
 
 

 
Nyelvtanórán 
Nyelvtanórán: 
- Pistike, mondj egy igekötőt és egy névmást! 
- Ki? Én? 
 
Házi feladat 
Az apuka megkérdi kisfiától: 
- Nem vette észre a tanító néni, hogy én segítettem 
a házifeladat megoldásában? 
- Nem. 
- Na és mit mondott a megoldásodra? 
- Azt, hogy napról napra hülyébb leszek. 
 
Rendkívüli gyerek 
- Az én kisfiam rendkívüli gyerek, tele van eredeti 
ötletekkel, igaz tanárúr? 
- Ó igen, különösen ami a helyesírást illeti. 
 
Professzor 
- Itt horkol valaki! - mondja a professzor a 
hallgatóinak az órán. - Ébresszék fel! 
Visszaszól egy szemtelen diák: 
- Ön altatta el, Ön is keltse fel! 
 
Szenvedő 
- Milyen ige a "ver"? Cselekvő vagy szenvedő? - 
kérdezi a tanár úr Pistikétől. 
- A tanár úrnak cselekvő, nekem pedig szenvedő... 
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Hol van Waldo? 
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A Figyelő az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola Radnóti Miklós 
Önképzőkörének diáklapja. 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Főszerkesztők: Lázár Enikő, Koncz Villő és Herbatényi Botond tanulók. 
Szerkesztők: Gondos Réka, Kisutcai Ivett, Lázár Enikő, Koncz Villő, Beretka 
Glória, Bárány Petra, Garai Lilla, Varga Árpád, Herbatényi Botond, Német 
Róbert, Aranyos Andor, Visovszki Márk, Tóth Tamás, Deák Gréta, Varnyú 
Zalán és Koncz Antónió tanulók. 
Felelős szerkesztő: Szűcs Budai Engelbert magyartanár. 
Felelős Kiadó: Potrebić Tőzsér Gabriella igazgató. 
Nyomtatja: a szerkesztőség tagjai - tanulók az iskolai fénymásológépen 
 
Фиђело је школски лист литерарне секције «Радноти Миклош»  
Основне Школе «Петефи Шандор» у Бечеју. 
Припрема: уређивачки одбор. 
Главни уредници: Лазар Енике, Конц Виле и Хербатењи Ботонд ученици. 
Чланови уређивачког одбора: Гондош Река, Кишутцаи Ивет, Лазар 
Енике, Конц Виле, Беретка Глориа, Барањ Петра, Гараи Лила, Варга 
Арпад, Хербатењи Ботонд, Немет Роберт, Арањош Андор, Вишовски 
Марк, Тот Тамаш, Деак Грета, Варњу Залан и Конц Антонио ученици. 
Одговорни уредник: Сич Будаи Енгелберт проф. мађарског језика. 
Одговорни издавач: Потребић Тежер Габриела директор.  
Штампа: чланови уређивачког одбора - ученици на фотокопир апарату у 
школи 

Köztársaság utca 135. 
Републиканска 135. 
21220 Óbecse - Бечеј 

Petőfi Sándor  
Általános Iskola 

 
Основна Школа  

“Петефи Шандор” 

tel: 021-6915-692 
Email:  
sekretar.petefi.becej@gmail.com   

Figyelő—Sveznalica 
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