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"Mindenik embernek
a lelkében dal van
És a saját lelkét
hallja minden dalban
És akinek a lelkében az ének
Az hallja a mások énekét is szépnek"
(Babits Mihály)

"Karod erõs - szíved emelkedett:
Végtelen a tér, mely munkára hív."
(Madách Imre)

"Lehet, hogy gyenge még a
hangunk
Lehet, hogy léptünk még
bizonytalan,
De indulunk a szépet, jót akarjuk,
Érezzük, hogy hitünknek szárnya
van."
(Juhász Gyula)

Szerkesztő szava
"Próbálj

Kedves fiúk és lányok! Kedves olvasók!
Ismét végéhez közeledik egy tanév. Ismét búcsúzunk. Mi a
nyolcadikosoktól,

ők

pedig

iskolától,

tanítótól,

tanártól,

sorstársaktól és barátoktól.
Ismét utoljára szólal meg a csengő, jelezve, vége van a

meg úgy élni,
hogy ne vegyenek észre ott,
ahol vagy,
de nagyon hiányozz onnan,
ahonnan elmentél!"
John Lennon

tanításnak, vége az izgalmaknak, feleléseknek, ellenőrzőknek s
egyéb agygyakorlatoknak.
Megkezdődik a vakáció. Fürdőruha, foci, kaland, túra, mindenféle jóság szakad rátok.
E felhőtlen szórakozáshoz kíván a Figyelő szerkesztősége jó pihenést, nagy kacajt, élményt,
milliót s… sok szép történetet, amelyet a könyvek segítségével utaztok be. Mert az olvasás
egy nagy kaland. Utazás időben s térben. S aki ilyen kalandban részt vesz, az újra és újra
részt akar venni. Próbáljátok ki valamennyien.
A Figyelő legújabb számában tarka írásokat olvashattok, amelyek társaitok tollából csöppentek a
papírra. Olvashattok nyolcadikosainkról, arról, hogy melyik ballagó társatok hol szeretne tovább tanulni,
milyen szakmákat akarnak megismerni. Megismerkedhettek sikeres nyolcadikos diákokkal, akik ebben az
elmúlt nyolc évben nyughatatlanul gyűjtögették a sok különféle érmeket, diplomákat. Továbbá
önéletrajzok, leírások lebbentik fel a fátylat személyiségekről, családi hangulatokról. Bejárjuk a
természetet, megismerve állatot, növényt. Megismerhetjük a Bibliát, s hogy miként érvényesülhet Isten
tanítása a hétköznapokban. Naplókban böngészhettek. Igazgatónkkal készült riportot olvashattok. Angol,
német és szerb írásokból válogathattok. Vicceken kacaghattok. Közmondásokkal ismerkedhettek meg…
A Figyelő létrejöttét segítették: Nataša Knežević és Sunčica Banjanin szerbtanárnők, Benák
Erzsébet magyartanárnő, Kiss Nella és Ćuk Daniella angoltanárnők, Čolak Milena némettanárnő, Lázár
Tibor rajztanár, a tanító nénik s a szorgalmas tanulók. Valamint a Lux nyomda, a szorgalmas nyomdászok,
kiknek ezúton is köszönjük az élménydús napot, melyet náluk tölthettünk.
Végezetül a Petőfi iskola minden diákjának, tanárának és tanítójának, dolgozójának kellemes nyári
szünidőt kíván: a szerkesztőség.
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Bonton

"Nem kívánom senkitõl,
hogy csodás dolgot tegyen,
de joggal elvárom
mindenkitõl,
hogy mindig ember legyen."

TERMÉSZETES DOLGOK
Az életünk velejárói, de mindenképpen szabályoznunk kell, és
visszafogunk őket, embertársaink, de a magunk érdekében is. Ezek
nem jellemhibák, de az illető viselkedéséről kialakult képet
kedvezőtlenül befolyásohatják!

Ásítás
Általában nagyfokú álmosság vagy unatkozás jele. Kialvatlanságot
feltételez vagy elhasznált levegőt, de semmittevésnek, közönyösségnek vagy ingerszegénységnek is lehet
következménye. Nyilvános helyen nem illik ásítani! Ha mégsem tudjuk elfojtani, akkor tartsuk el a kezünkkel a
szánkat, vagy próbáljuk a műveletet csukott száj mögöt végezni. Ha nem sikerül leplezi, akkor kérjünk elnézést a
közvetlen kérnyezetünktől!

Ady Endre

Csuklás
A legrosszabbkor szokott elérni minket. Családi körben tegyük tovább a dolgunkat, türelmesen kivárva,míg elmúlik
magától. De ha pl. színházba, moziba vagyunk, akkor a házi praktikák kipróbálása után (orrbefogás, levegő
visszatartása) menjünk ki, és ne zavarjuk tovább a többieket.
Böfögés
Mindenkivel előfordulhat, így velünk is, hogy étkezés után böfögünk egyet. Ne viháncoljunk rajta, de drámát se
készítsünk belőle, egyszerűen azt mondjuk, hogy bocsánat.
Könyöklés
Nagyon rossz szokás, és nincs rá semmi mentség! Könyöklés a színház páholyának a peremére, moziban az előttünk
lévő szék karjára, evés közben az asztalra stb., mind megannyi modortalanság. Le kell róla szokni!
Krákogás
Lehet meghűléses betegség jele, és akkor az egyéb tünetekkel együtt kell kezelni. De lehet rossz szokás, kellemetlen
beidegződés is. Akkor már önfegyelem kérdése, hogy zavaró viselkedésünkkel ne bosszantsunk másokat. Ne
sértődjünk meg, ha szólnak érte!
Szellentés
Társaságban, de még családi körben is nagyon kínos! Az elkövető zavarba jön, nem tudja, hogy mit tegyen. Családi
körben kérjen elnézést a dolog miatt, társas összejövetelen viszont tegye,,meg nem történtté” az ügyet. Ez viccnek
nem vicc, ezért ne viháncoljon rajta, az a teljes éretlenség jele lenne! De figyelem! Nagyon durva és otromba tréfa,
ha a tekintetével pl.a barátját, vádolja érte!
Szipogás
Kellemetlen dolog, és persze szidjuk magunkat, hogy miért nincs nálunk papír zsebkendő. Inkább kérjünk kölcsön
valakitől, szerezzünk WC papírt vagy papírszalvétát, de ne tegyük ki embertársainkat csöpögő orrunk látványának,
illetve szipogásunk degusztáló hangjának.
Vakarózás
Nem illik társaságban! Ha idegesek vagyunk, és azért tesszük, akkor próbáljunk meg önfegyelemmel leküzdeni ezt a
kellemetlen késztetést. Ha pedig tényleg oka van a viszketésnek, akkor azt orvosoljuk. A szúnyog- és egyéb
csípéseket hűsítő spray használatával, a fejviszketés gyakori hajmosással, az orrviszketést zsebkendős enyhe
dörzsöléssel stb. Makacs viszketés esetén forduljunk orvoshoz!
Acsai Alexander 8.c
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A Szent Biblia
Gárdonyi Géza:

Ima a Bibliába
Ez a könyv a könyvek könyve,
Szegény ember drágagyöngye.
Égi harmat lankadtaknak,
Világosság földi vaknak.
Bölcsességnek arany útja:
Boldog, aki rátalál!
Szomjas lelkek forrás-kútja,
Hol pohárral Krisztus áll.
Ez a könyv az örök törvény,
Királyon lánc, rabon napfény,
Tévelygőnek hívó harang,
Roskadónak testvéri hang.
Elhagyottnak galambbúgás,
Viharvertnek ereszet,
Haldoklónak angyalsúgás:
„Ne félj: fogd a kezemet!”
Gyermeknek is: „Mily szép rege.”
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere.”
Fal, s túl rajta élő hangok,
Köd, s benn zengő hárfák, lantok,
Templomok közt legszebb templom:
Csak megnyitom, s benn vagyok,
Ablakán a Paradicsom
Rózsáira lelhetek.
Minden fakul, minden romlik,
Márványvár is összeomlik,
Bíborleplek ronggyá málnak,
Dicsőségek füstbe szállnak.
Csak ez a könyv nem tér porba,
Mintha volna élő lelke!...
Ez a könyv a Mózes bokra:
Isten szíve dobog benne.

"Holnappal ne törõdj, messze ne álmodozz,
Légy víg, légy te okos, míg lehet, élj és örülj.
Míg szólunk, az idõ hirtelen elrepül,
Mint a nyíl s zuhogó patak."
Berzsenyi Dániel
A Biblia görög szó, jelentése könyvek. 73 könyvből
(könyvecske, tekercs) álló gyűjtemény, melyek mind Istenről,
az Ő kinyilatkoztatásáról szól.
A Biblia/ Szentírás két részből áll: Ó-szövetségből
(46könyvből) és Új-szövetségből (27 könyvből).
Isten úgy mutatja ki magát, úgy ismerteti meg magát velünk,
mint Szeretet-Isten.
A Szentlélek a sugalmazója a szövegeknek.
A Szentlélek nem fukarkodik a meglepetésekkel. Megérteti,
mondatja velünk, akik olvassuk a szövegeit:
„Isten szeret engem, szeret téged.
Igen, Isten minket határtalanul szeret.
Isten mindenkit végtelenül szeret.”
Ő – a Szentlélek, aki a sugalmazó, egyben Ő érteti meg velünk
az általa sugalmazott szövegeket. Az emberek számára mindig
egészen új módon tárja fel a Szentírást, az Evangéliumot, Isten
igéjét.
Amennyiben beengedjük lelkünkbe, a gondolatainkba a Lélek
által sugalmazott szövegeket, felfedezzük, hogy életünk egy
magasabb szintre jut.
Az ige ÉLET.
Az ige SZABADDÁ TESZ.
Az ige MEGTISZTÍT.
Az ige BÖLCSESSÉGET AJÁNDÉKOZ.
Az ige ÖRÖMÖT AD.
Az ige MEGÓV AZ EMBERI AGGODALMAKTÓL.
Az ige MŰVEKET HOZ LÉTRE.

A mi diákjaink hittanórákon is – többek között – ezt tanulják megélni. Íme ízelítő az ő tapasztalataikból:
-Péter, 7.c
Ha nem fogadok szót, nagy kár lett volna. Egy nap apukám megkért, hogy menjek el, nézzem meg a disznókat. Nem
akartam menni, mert a filmet néztem. Sokat veszekedtem vele, de úgy éreztem, hogy valaki súgta,- menj ki, valami
történt. Kimentem, egy anyakoca betegen feküdt. Elfutottam az állatorvosért, hogy jöjjön el. Amikor visszaért, és
megvizsgálta a disznót, azt mondta, hogy ha csak fél órával később jön, az anyakoca megdöglik. Így mentettem meg
a disznót, és nagyon boldog voltam. Apu nagyon hálás volt nekem.
-Csilla 7.c
Ekkor felpattantam. Vasárnap anyu megkért, hogy menjek el a boltba és tojásért is. Nem akartam elmenni, mert
néztem a televíziót. Azután eszembe jutott a hittani lecke: Tiszteld apádat és anyádat! – ekkor felpattantam, és
elmentem a boltba, utána nagyon boldog voltam.
4

A Szent Biblia

"A boldogsághoz semmi sem
szükségesebb,
mint, hogy
életünk egy meghatározott
célja legyen"
Eötvös József

-Tünde 7.b
Ellenkezni akartam. Szombaton disznótor volt nálunk. Délután el
akartam menni a barátnőmhöz, de anyu nem engedett, mert
vendégeink voltak. Nagyon mérges lettem, s azt gondoltam, hogy ha
mond valamit, nem csinálom meg - de eszembe jutott a hittan lecke:
Tiszteld apádat és anyádat! - és nem mentem el a barátnőmhöz.
Nagyon boldog voltam, és mindent megcsináltam, amire anyu
megkért. Anyu is örült, hogy segítettem neki.

-Tímea 7.b
Kezdek a gonoszra hallgatni. Tegnap este anyu megkért, hogy menjek lefeküdni, mert már tíz óra volt. Mondtam
neki, hogy rendben, de meg akarom nézni a film végét. Anyu még egyszer szólt. Bementem, de nagyon dühös
voltam. Akkor láttam, hogy a párnám, nincs a helyén. Elhelyeztem a párnát, és lefeküdtem. Akkor úgy éreztem,
hogy kezdek a gonoszra hallgatni. Később imádkoztam, és ima közben arra kértem Jézust, hogy bocsásson meg
nekem. Másnap reggel bocsánatot kértem anyutól.
-Norbert 6.b
Kétszeresen meg leszel jutalmazva. Tanultam a házi feladatot, amikor anyukám szólt, hogy menjek el a boltba. Nem
akartam elmenni, mert belemelegedtem a tanulásba, és kedvem sem volt. Valami azt súgta, hogy menjek el. Én
elmentem, és jól jártam, mert találkoztam a barátommal, akit kerestem a tanulás előtt. Nagyon boldog voltam, mert
nem hiába mentem el. Amikor hazaértem, anyutól kaptam csokit.
-Izabella 6.b
Van Isten, aki megsúgja, hogy mit szabad és mit nem. Egy nap a testvérem feljött a szobámba, és elkezdett mindent
bántani. Én ki akartam lökni az ajtón. De eszembe jutott, hogy ha lelököm, nagy bajt okozok neki, és szüleimnek is.
Így hát megsajnáltam, megfogtam a kezét, és szépen bevezettem. Azután jó kedvem volt, mert nem okoztam a
testvéremnek ekkora bajt. Mégis van Isten, hogy megsúgja, hogy azt a cselekedetet nem szabad megtenni.
-Vilmos 6.b
Akkor voltam boldog, amikor szót fogadtam. Egy nap a testvérem kiöntötte a kockát. Anyu nekem mondta, hogy
szedjem össze a játékokat. Én nem akartam. Ekkor úgy éreztem, mintha valaki súgta volna a fülembe, hogy szedjem
össze a kockákat. Abban a pillanatban összeszedtem, aztán nagyon boldogok voltunk.
-Tamás 7.c
Mégis elmentem vízért.
Szombat este anyu elküldött vízért. Nem volt kedvem menni, mivel egy jó filmet néztem. Egy ideig gondolkoztam.
Azután eszembe jutott a parancsolat: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! – és elmentem.
-Krisztina 8.b
Kiszolgálni a vevőt.
Pénteken estefelé jött egy ember, hogy ő szeretne vásárolni, s nyissam ki az üzletet. Nekem nem volt kedvem
elmenni, mert készültem a táncra. Visszagondoltam mit tanultunk a hittanon. Mindjárt felöltöztem, és elmentem az
üzletet kinyitni.
-Hermina 8.b
Idegesítettek.
Vasárnap reggel felkeltem, s elmentem a templomba. Biciklivel suhantam, ezért gyorsan odaértem. Bementem, s
leültem a fal felőli padba. Három lányra lettem figyelmes, akik sugdalódzni kezdtek. Akár mikor odanéztem,
mindég engem figyeltek. Idegesíteni kezdett viselkedésük. Majdnem odaszóltam nekik, mikor eszembe jutott:
Mindenkinek meg kell bocsátani hetvenszer hétszer. Ezután, bár még mindég sűrűn figyeltek, tekintetük nem
idegesített többé. Nyugodtan figyeltem a pap szónoklatát.
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8. b
Névsor:
1. Acsai Alexander
2. Alács Angéla
3. Baglyas Piroska
4. Bartuc Csilla
5. Becskei Szabolcs
6. Bennárik Anna
7. Cseszák Zsombor
8. Falusi László
9. Goór Enikő

10. Jung László
10. Kecskés Krisztina
11. Kiss Anasztázia
12. Kocsis Katarina
13. Lajos Szabina
14. Máriás Mónika
15. Szabó Renáta
16. Varga Sarolta
17. Vastag Csaba
18. Zórád Mihály

"Ne csüggedj, hisz ifjú vagy,
S minden elérhetõ,
Ha van benned bátorság,
Remény, s szeretni erõ ...
Goethe

Hova tovább?
Acsai Alexander: Számítógép programozó szeretnék lenni. Esetleg számítógép szerelő. Szeretem az
informatikát, így remélem sikerül megvalósítanom álmom.
Alács Angéla: Szívesen dolgoznék kereskedőként.
Baglyas Piroska: Fodrász szeretnék lenni, hiszen szívesen foglalkoznék más hajával, szívesen alakítanám a
frizurákat.
Bartuc Csilla: Azt hallottam, hogy a Gimnázium erős iskola. Oda szeretnék bejutni. Egyébként még
konkrét szakmát nem választottam. Egyet tudok: szeretnék tovább tanulni a középiskola után is.
Becskei Szabolcs: Érdekel a számítástechnika. Érdekel a gépek működése. Szeretnék számítástechnikával
foglalkozni.
Bennárik Anna: Gimnáziumba szeretnék menni, hiszen tervem, hogy szerbtanár legyek.
Cseszák Zsombor: Leginkább a számítástechnika érdekel, ezért informatikusnak akarok tanulni.
Falusi László: Lakatosnak akarok tanulni, hiszen odahaza megvannak ehhez a foglalkozáshoz a
szerszámok, kellékek. Meg hát jó szakma – ahogy láttam.
Goór Enikő: Szeretem a gyerekeket, ezért óvónőnek vagy tanítónőnek szeretnék tanulni. Úgyhogy
gimnáziumba, vagy valamilyen négy éves szakiskolába szeretnék bejutni.
Jung László: Érdekel az elektrotechnika, a számítástechnika. Egyébként szeretek főzni magamnak s
másoknak. Úgyhogy lehet, szakácsnak megyek.
Kecskés Krisztina: Kereskedelemmel szeretnék foglalkozni.
Kiss Anasztázia: Kereskedő szeretnék lenni. Esetleg cukrász.
Kocsis Katarina: Könyveléssel, ügyvitellel szeretnék foglalkozni. Később pedig pszichológiával, esetleg
joggal.
Lajos Szabina: Könyvelő szeretnék lenni, hiszen úgy érzem, ez lenne a legmegfelelőbb munka nekem.
Máriás Mónika: Gimnáziumba szeretnék tovább menni, hiszen pillanatnyilag nem vagyok teljesen biztos,
mivel szeretnék foglalkozni.
Szabó Renáta: Kereskedő esetleg cukrász szeretnék lenni.
Varga Sarolta: Gimnáziumba szeretnék tovább menni, mert még nem döntöttem el, hogy milyen
szakmával akarok foglalkozni a későbbiekben. Egyik vágyam, hogy fogorvos legyek, de…
Vastag Csaba: Több szakma érdekel. Először is történelemtanár szeretnék lenni, hiszen érdekesnek tartom
a múltat. Másodszor állatvédelmi szakra iratkoznék szívesen, hiszen nagyon kedvelem az állatokat,
szeretek velük törődni. Harmadszor, mivel szeretek írni, szeretem a verseket olvasgatni, talán költő és/vagy
író szeretnék lenni.
Zórád Mihály: Lakatos szeretnék lenni. Szeretek fúrni, faragni, barkácsolni.
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8. c

"Tetteidnek tudjál örülni,
más tetteit tudd
megbecsülni,
fõként ne gyûlölj egy
embert se,
s a többit hagyd az
Úristenre!"
Goethe

Névsor:
1. Bálint Beáta
2. Bővíz Bettina
3. Boconádi Henrietta
4. Csepregi Éva
5. Deli Lajos
6. Dudás Melinda
7. Horváth Zsolt
8. Juhász József
9. Kisutcai Alina
10. Klóze Árpád

11.Kucsera Emese
11. Nagy Szanella
12. Péter Diana
13. Retek Árpád
14. Rókus Ármin
15. Rókus Zoltán
16. Szedlár Valentin
17. Szerda Klára
18. Tót Adrián
19. Trusinszki Krisztián
20.Zórád Zoltán

Hova tovább?
Bálint Beáta: Fogorvos szeretnék lenni, ezért fogtechnikusi szakra iratkozom.
Bővíz Bettina: Vágyam, hogy embereken segíthessek. Életeket szeretnék menteni, ezért egészségügyi
iskolába szeretnék iratkozni.
Boconádi Henrietta: Szeretek kalácsokat készíteni, ezért cukrásznak akarok tanulni.
Csepregi Éva: Közgazdasági iskolába szeretnék bejutni, s tervem, hogy onnan is továbbtanuljak.
Deli Lajos: Szeretem az állatokat, ezért mezőgazdasági iskolába akarok bejutni. Állatorvos szeretnék lenni.
Dudás Melinda: Közgazdasági iskolába szeretnék bejutni.
Horváth Zsolt: Érdekelnek az autók, a motorok, ezért autómechanikus szeretnék lenni.
Juhász József: Autókat szeretnék javítani.
Kisutcai Alina: Gyümölcsészetet szeretnék tanulni.
Klóze Árpád: Elektrotechnikus vagy autómechanikus szeretnék lenni, bár nekem az iskola, a tanulás
rémálom.
Kucsera Emese: Közgazdasági iskolába szeretnék bejutni.
Nagy Szanella: Közgazdasági iskolába szeretnék bejutni.
Péter Diana: Építész szeretnék lenni, ezért gimnáziumba szeretnék menni.
Retek Árpád: Lakatos vagy bádogos szakmát szeretnék tanulni.
Rókus Ármin: Elektrotechnikusi szakra szeretnék bejutni. Szeretem a villamosságot, a számítástechnikát.
Rókus Zoltán: Színész szeretnék lenni, ezért gimnáziumba szeretnék iratkozni, majd színi akadémiára.
Szedlár Valentin: Szeretem az állatokat, ezért mezőgazdasági iskolába akarok bejutni, hogy állatorvos
lehessek.
Szerda Klára: Közgazdasági iskolába szeretnék iratkozni.
Tót Adrián: Autókat szerelni nekem öröm, ezért autó-villanyszerelő szeretnék lenni.
Trusinszki Krisztián: Autómechanikus szeretnék lenni.
Zórád Zoltán: Autómechanikus szeretnék lenni.
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Fogalmazások
Képzelt beszélgetés Nyilas Misivel
a pataki gimnázium udvarán
Kicsöngettek. A következő óránk számtan óra lesz. A táskámból kiveszem az
uzsonnámat. Mindannyian, kivéve a tanár urat, kibódulunk a szűk ajtón. Most megkeresem
Misit, aki másik tagozatba jár.
Akkor ismerkedtünk meg, mikor egy fél éve átjött a debreceni gimnáziumból. Félénk
természetű. Senkivel sem barátkozott, így odamentem hozzá, és megismerkedtünk…
- Szia Misi! – vágtam hátba, hirtelen.
- Naaa. Szia Sándor!- köszönt.(Ha még megverném, akkor sem ütne vissza.)
- Na, mesélj, mi újság feléd? Milyen órád volt? –kérdeztem, hogy valahogy
elkezdjem a beszélgetést.
- Latinunk. Új szöveget fordítottunk, azután pedig feleltünk.
- Te is?
- Én is. Egyszer-kétszer megakadtam a közmondásoknál, de végül jelest kaptam
- Hát barátom, ez nem semmi! Segíthetnél latinból, hogy ne legyen szekundám.
- Én szívesen segítek, miért nem szóltál eddig?-kérdezte meglepetten.
- Hát… izé…- elpirultam, hogy az előtt miért is kotyogtam el magam.
- Hát akkor, mikor érsz rá? – kérdeztem zavartan.
- Nekem megfelel, hogy elmenjék hozzád szerdán és pénteken. Így jó lesz?
- Persze, de miért ne én mennyek el hozzád?
- Mert…- a földre nézve folytatta- A nagybátyjám nem szereti, ha vendégek jönnek hozzánk.
- Te, Misi neked vannak testvéreid?
- Vannak, de nem élünk együtt, mert ők otthon élnek a szüleimmel…- Nem faggattam tovább, mert láttam, hogy fáj neki valami.
Becsöngettek. Egész órán azon gondolkodtam, hogy már fél éve barátok vagyunk, de még most sem tudom, hogy mi bántja. Hátha
egyszer kiönti nekem a lelkét…

Kucsera Emese 8. c
- Szervusz Misi!
- Szervusz! Hát…hát te hogy kerülsz ide, Gimesi? - kérdezte mosolygó, de könnyes szemel.
- Ideköltöztünk Patakra, mert meghalt a mamám, és itt vagyunk most édesapám anyjánál.
Boldogan összeölelkesztünk,majd rohantunk órára,mert már pár perce becsöngettek.
Sajnos, nem egy osztályba kerültünk. Alig bírtam kivárni,hogy vége legyen az órának.
Annyi kérdésem volt Misihez, hisz olyan rég láttam... Csöngetés után szaladtam le az udvara, Misi már a megbeszélt helyen várt. Még
egyszer megöleltük egymást, ezután azt sem tudtam, hol kezdjem,
csak ennyit mondtam:
- Misi, újra egy iskolába járunk!
Ő is elmosolyodott, és még most sem hitt a szemének, hogy
valóban engem lát.
- Na és mióta vagy itt? - kérdezte.
- Három napja. - feleltem. - De ma jöttem először iskolába. Mesélj,
milyen itt az élet!
- Sokkal jobb, mint Debrecenben. - felelte határozottan.
- Mi jobb itt? Mesélj még! Van időnk.
Nyilas tovább mesélt:
-Kedvesebbek a tanárok... Nincs rám panasz... És...
- És? - kérdeztem kíváncsian.
- És van sok barátom. - mondta büszkén.
- Ezentúl itt vagyok én is!
Tovább beszélgetünk, egyszer csak Géza bácsi állt előttünk.
- Hát ti még mindig itt vagytok? Már otthon lenne a helyetek. mondta határozottan.
Mi csak néztünk, erre ő elmosolyodott és ezt mondta kedvesen:
- Addig maradtok itt, ameddig akartok.
Mi is visszamosolyogtunk,majd Misi bemutatott neki:
- Ő Gimesi. Debrecenben egy iskolába jártunk, és nagyon jó barátok vagyunk.
Géza bácsi és Gimesi vidáman kezet fogtak, ezután Géza bácsinak el kellett mennie.
-Hogy van Orczy? - kérdezte Nyilas.
-Pár napja nem jött iskolába, mert beteg az édesanyja, de mondta, hogy üdvözöl és majd ír levelet, ha meggyógyult az anyja.
Ekkor már besötétedett, így elmentünk Misiékhez, és ott beszélgettünk tovább.
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Bővíz Bettina 8.c

Fogalmazások
Pongrácz István
(Szabó Magda: Mondjátok meg Zsófikának… című regényének egyik
szereplője)
Az utolsó beteg, akivel az orvos, Nagy Gábor halála előtt
beszél, és aki hallja félbeszakadt üzenetét kislányának, Zsófikának az
Pongrácz István, aki egy vidéki faluból érkezik az Apáczai Csere téri
leányiskolába.
Ebben az épületben ő a portás. Munkaadója az 1. kerületi
Tanács. Lakása az alagsorban van. Nagy, dohos, nyáron hűvös szoba.
Pista bácsi hatvankét esztendős, zsábában szenvedő beteg.
Sokak szerint a munkahelyén ordít, mint egy sárkány. Utálatosnak
mutatja magát, de csak szomorú. Attól a naptól kezdve, mikor 1944ben a 2. világháború idején akna esett az iskolára, és átütötte az
óvóhely falát. Akik bent tartózkodtak, életüket vesztették. Köztük
volt felesége, lánya, veje és unokája, Erzsike is, aki akkor 10 éves
lehetett, kurta hajú kislány volt. Mindig mászott, mint valami fiú. A
szapulós kútnál tanult meg járni is.
Nyár közepén Pista bácsit Zsófika egy véletlen folytán kezdi
ápolni. A lány nagyon sok időt tölt nála, mert rengeteget segít neki.
Főz, takarít és bevásárol. Kialakul közöttük a „barátság”. Bármilyen
szigorú is Pongrácz, szókimondó megjegyzéseket tesz a kislányra, igaz jóindulatúan. Az együtt eltöltött idő alatt
Pista bácsi lassan megenyhül, megkedveli a kislányt. Mikor megtudja, hogy Judit, Zsófika édesanyja munkanélküli,
javasolja, hogy egy építkezésen dolgozzon. Segítenek egymásnak. Pongrácz még Dórát is befogadja magához. A
vele töltött idő alatt Zsófika rájön a mondata második felére, amit osztályfönöke, Szabó Márta ki is mond a tárgyalás
végén, hogy:”Rengeteg apád van. Úgy látszik, ha egy kisgyerek árván marad, annak apja lesz az

egész világ.”
Szerintem Pongrácz István nagyon jószívű ember, csak a családja elvesztése óta szomorú. A regény végére ő is
megenyhül, mert Zsófikával nagyon sok időt tölt együtt.
Nagy Szanella 8.c

Ébred a természet
Nekem a tavasz a legszebb évszakom.
Ilyenkor ébrednek a fák, a virágok. Visszatérnek a vándormadarak. Hosszabbak a nappalok, rövidebbek az
éjszakák. A kertben az emberek gyakran tesznek-vesznek.
Anyukámnak a virágok gondozásában segítek, mert nagyon szeretem rendezni őket. Örülök az első hóvirágnak,
ibolyának, nárcisznak, tulipánnak és a többi virágnak is.
A tavaszt azért szeretem, mert tárt karokkal tárja felénk ezernyi szépségét, millió titkát.
Torma Ramóna 3.c

Lakatos Imre hőstette
Lakatos Imre, a vadász éppen hazafelé indult. Az egyik fa mögül kilépve meglátta, hogy egy morcon tolvaj ki
akar rabolni egy hölgyet az erdei ösvényen. Megsajnálta a védtelent, és eldöntötte, megmenti a nőt.
Meg szerette volna lőni a kétcsövű puskájával, de az csütörtököt mondott. Piszkálta a ravaszt, szöszmötölni
kezdett a fegyverrel. Az csörrent egyet, a sörét koccant, s a bandita észrevette Imrét. Lőni kezdett Lakatosra, aki a
golyóktól menekülve gyorsan egy szikla mögé bújt. A tolvaj is bújni kényszerült. A hölgy sikoltva esett össze a
félelemtől. Imre közben helyrehozta fegyverét. Pontosan tudott lőni, hát meghúzta a ravaszt. Egy művészi lövéssel
terítette le a bitangot. Aztán odasétált a hölgyhöz s kendőjével, melyet megnedvesített, felélesztette a megriadt
kisasszonyt.
Így Lakatos Imre hős lett.
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Horvát Martina5.b

Fogalmazások
Humoros dolog történt velem
Vannak napok melyek olyan rosszul sikerülnek,hogy azt már a végén a bosszantó helyett inkább humorosnaklátjuk,és
jókatmosolygunk a saját esetlenségünkön.
Ilyen volt ez a nap is amikoror a konyhába indultam,hogy reggelit készítsek magamnak.véletlenül nekimentem a szemetes
ládának, és az mint valami bowling bábu felborult. Fedelének köszönhetően nem hullott ki belőlea szemét, így feléllítottam. A
reggelimre is olyan művészien vékony kolbász szeleteket sikerült vagdosnom,hogy szinte átlátszóak voltak és alig lehetett
érezni a szendvicsen az ízt. Azt gondoltam magamban,hogy milyenügyes vagyok, még a profik is megirigyelnek,sőt még anya
is örülhet hiszen spórolós reggelit készítek magamnak,és még csak nem is hízlaló,hiszen a kolbászból rövidet lehet a
kenyeremen látni. Elterveztem,hogy a testvéremnek is elkészítem a reggelijét és mellé a kedvenc meggy kompótját. Le
akartam venni a polcról az üveget.Nem vettem észre a mögöttem váratlanul, szinte nesztelenül settenkedő tesómat aki nem
szándé kossan, de nagyon megijesztett.Rémületemben véletlenül eldobtam az üveget ami röptében a falnak ütődött és
természetessen széttört. A befőtt egy része szép absztrakt festményt hagyott a falon amit
(még anyám meg nem jelent) elkezdtem egy nyirkos törlőkendővel törölni, de sajnos csak még művésziebb és nagyobb maszat
sikerült alkotnom. Anyámnak bezzeg nem tetszett a freskóm, én pedig azt hittem, olyan leszek a szégyentől mint egy
odaégetett pirítós. De viszont örültem, hogy nem egyedül viszem el a balhét. Később anya megkét,hogy rakjak el egy csomó
poharat a helyére. Néha, amikor étterembe vacsorázunk, mindig a pincérekert csodálom ahogyan egyszerre tíz poharat is
könnyedén visznek a kezükben. Arra gondoltam,hogy ha ők tudnak tízet, akkor én nem tudok legalább ötöt vinni? Óvatossan
elhelyeztem öt poharat a bal kezemben, de sajnos az egyik megcsúszott és máris mind lerepült, jó nagy csörömpölés
kíséretében. mindenki hanyatt homlok odarohant és a tesóm csak annyit mondott:
-Hát ez szépen szólt.
Anya pedigmeglepetésemre elnevette magát és így szólt:
-Hát legalább nem sérültél meg, de nyugodtt lehetsz ma már több munkát nem kapsz, mert ez nem a te napod!
A nap további részében olvastam a könyvemet, így megelőzve a további szerencsétlenségeket. A tesómmal pedig még
egy ideig nevettünk e pehhes napomon.

Horvát Martina 5.b
A nevem Kiss Tamás, tizenkét éves vagyok, és 6.-dik
osztályba járok. Apukám neve Ottó, anyukám Tünde, a
testvérem neve pedig Anita.
Már az óvodában is jól ment a szavalás és a szereplés. Erre a
tanító nénim is felfigyelt és másodikos koromban elküldött az
első szavalóversenyemre. A községi versenyen tovább
jutottam. Innentől kezdve már nem volt megállás. Szeretem a
verseket és minden évben részt veszek a helyi, szabadkai vagy
újvidéki szavalóversenyen. Ezen kívül szivesen szavalok
Božić Aleksandra 7.a
ünnepségeken, megemlékezéseken. Büszkén gyűjtögetem
emléklapjaimat, okleveleimet, és könyveimet, melyeket a
szavalásokért kapok. Eddig minden évben színkitűnő voltam,
célom az, hogy Vuk-diplomás legyek. Tavaly télen Feketicsen voltam a Szép Szó táborban, ahol, felfigyeltek rám. Egy idő
után kaptam egy meghívó levelet a győri Forrás Színház és a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületétől. Közösen egy
színdarabot készítettek, melyben én is szerepet kaptam. A színdarab címe: A Legyek Ura. Ezt a színdarabot a Nobel-díjas
William Golding: A Legyek Ura című könyve alapján rendezte Német Ervin drámapedagógus. Boldogan vállaltam a szerepet.
Igaz kemény munkával jár és felelősséggel. Hiszen a fellépésekre komolyan kell készülni és emellett az iskolai tanulmányaim
sem szeretném lerontani. Ezt a színdarabot két évig fogjuk játszani itthon és külföldön egyaránt. Az első fellépés Feketicsen
volt, ami szerintem jól sikerült. Ezzel a feladattal új barátokat és fontos tapasztalatokat szereztem.
Pápai fellépés:
Április 2.-án és 3.-án a Legyek Ura színdarabot mutattuk be Pápán. Kicsit izgultunk, mivel a Duna televízió felvette a
műsorunkat. Ezért még a függöny mögött is mikrofonok voltak elhelyezve. Nagyon oda kellett figyelnünk, hogy ne hibázzunk.
A közönség között voltak azok a színészek is, akik már játszották ezt a darabot, csak más megközelítéssel. Szerencsékre a
közönség jól fogadott bennünket, és élvezték az előadást. Szabad időnkben megnéztük a várost. Pápán van Magyarország
második legvastagabb fája. Még élményfürdőben is voltunk. Sajnos én nem fürödtem a betegségem miatt. Nagyon szép
élmény volt ez számunkra.
Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen azzal foglalkozok, amit szeretek, és hogy mindig segítségemre voltak tanítóim,
tanáraim.

Kiss Tamás 6.c
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Fogalmazások
Brekusz
Élt egyszer a nagy, sötét erdőben egy rusnya zöld béka, akit Brekusznak hívtak. A
békakölyöknek kíváncsi természete volt s csúnya ráncos bőre. Jószívűségét feledtette ábrázata.
Mindenki azt hitte, hogy nagyon gonosz, s ezért kerülték messziről. Az emberek meg szép
akarták taposni. Hát örök félelem s bújdosás volt szegény Brekusz élete. Merthogy így hívták a
legénykét.
Egy pici, de szép tó mellet lakott.
Napsütötte délelőtt a tavi rózsán ülve gyönyörködött a tó szépségében. Búsan kuruttyolt,
s könnye mosta a tó tükrét.
Egyik alkalommal, mikor ismét magában báslakodott egy hatalmas levélen, olyant
pillantott meg, melyről le nem tudta venni szemét. Egy másik fajtársát. De ez szebb volt, mint ő. S hangja is más
volt, lenyűgözőbb. Varázslatos hangon kuruttyolt.
Kíváncsian nézegette. Majd odahívta hízelegve, hogy beszélgessenek. Nagyon félt, hogy elutasítják. Nem ez
történt. A másik béka nagyot ugrott, s máris nagy csobbanással landolt Brekusz mellett, a levélen. Beszélgetni
kezdtek. Kiderült, hogy Brekuszinának hívják a jövevényt. A tó másik oldalán lakott. Addig beszélgettek, míg
Brekuszinának is megtetszett Brekusz. Brekusz a szerény kis otthonába meghívta a szép békalányt egy meleg teára.
Addig beszélgettek, teázgattak, míg megcsókolták egymást.
Azóta is vígan élnek, víg dalt kuruttyolnak ott a kis tó partján.
Sinkovics Áron 5.b

Mese Donáld kacsáról
Élt egyszer egy Donáld nevű kacsa. Ez a kacsa egyszer úszni ment. Mivel először volt
tavon, félt belemenni a vízbe. A fénylő, csillogó víz azonban hívogatta Donáldot. Ha már azért jött
a tóra, hogy úszkáljon, akkor úszkálni is fog! – határozta el Donald magát.
Belemerészkedett a vízbe. Ekkor hirtelen elkezdett süllyedni. Elkiáltotta magát:
-Segítség! Nem tudok úszni!
Félelmében elkezdett szárnyaival kapálózni, s lám már úszott is. Átúszott a tó másik oldalára, ahol
már egy róka fente rá a fogát. Donald, amint meglátta a rókát, felrepült egy odvas fa ágára. A fa
régi volt, ágai vastagok, kérge rücskös. Hosszú várakozás után a róka feladta, és elment.
Donáld lejött a fáról, s megfogadta, hogy következő alkalommal, mindenre felkészül.
Horvát Martina 5.b

Levente
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kacsa. Neve Levente volt. Azon
gondolkodott, hogy jó lenne neki egy szép aranyhalacsaka, ezért el is ment horgászni.
Fogott is egy halat, de az nem tetszett neki, ezért visszadobta.
Búslakodva mendegélt hazafelé, gondolva: neki soha sem lehet szerencséje. Lógó
orral mesélte az édesanyjának, hogy neki soha sem lehet egy kiskedvence. Nagyon szeretett
volna egy aranyhalat, ezért bezárkózott a szobájába, s eltöprengett, hogy miként szerezhetne
aranyhalat. Az anyukája is igen szomorú volt, látván, a fiát ennyire bántja a dolog.
Édesanyja ekkor azt az ötletet találta, hogy következő szülinapjára vesz neki egy aranyhalat,
hagy legyen fia boldog.
Eljött a nagy nap.
Levente reggel felébredt, s kiment a konyhába vizet inni. Ekkor meglátta a születésnapi ajándékát: egy
fickándozó picuri aranyhalacskát. Hatalmas öröm töltötte el a szívét. Anyukája is boldog szülinapot kívánt neki, és
később átjöttek a barátai is. Leventének ez volt a legszebb születésnapja.
Topity Tamara 5.b
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Fogalmazások
Humoros dolog történt velem
Tavaly nyáron a gyönyörű Görögtengerpartot választottuk nyaralásunk színhelyéül. Minden nyáron
Görögországot járjuk, mint ahogy tavaly is történt.
Augusztus elején indultunk. Két mesés hetet töltöttünk ott. Este 10-kor érkezett meg a busz Újvidékre. Ekkor
történt a beszállás. Másnap délután érkeztünk meg. Mindenki nyakát nem érezve kiszállt és izgatottan sietett a
villájához. Én a családommal és az unokatestvéreim családjával töltöttem el a ,,fárasztó’’ nyaralást. Azért volt
fárasztó, mert a kishúgom minden apróságért, ami neki nem tetszett, elkezdett nyafogni. Minden nap, amikor
lementünk a homokos tengerpartra, csipogott a tesóm, mert ki nem bírta állni a homokot, főleg azt nem, ha egy
homokszem is rátapadt a talpára. Ugyanakkor a vízzel sem tudott megbarátkozni. Minden este fárasztó esti sétára
indult a két család. Az első séta előtt nagyon izgatott voltam, mert még nem láttam a város hatalmas központját. A
többiek már készen álltak, csak én készülődtem a szobámban. Anyuék azt hitték, hogy már én a nenámmékkal
vagyok, így hát rámzárták az ajtót és elindultak boldogan sétálni. Én pedig mikor elkészültem, izgatottan és nagy
mosollyal az arcomon kirohantam anyuék szobájába, de nem találtam senkit. Ekkor berontottam a fürdőszobába, de
hiába, az egész lakás üresen állt. Mivel nem találtam a családom, gondoltam, hogy biztos kint várnak rám, így az
ajtóhoz rohantam, de az be volt zárva. Hiába rángattam a kilincset, az ajtó nem nyílt ki. Eszembe jutott, hogy az
erkélyről lemászhatnék, és akkor utánuk futhatnék. Odasiettem az erkélyre, és elkezdtem mászni lefelé. Útközben
törülköző csapott az arcomba és a festék is lemállott itt-ott a falon. Ekkor lenéztem és a látvány megrémisztett, mert
elfelejtettem, hogy emeleten vagyunk, ráadásul nem is az elsőn! Rémülten másztam felfelé, hogy minnél előbb
visszajussak, de a legfontosabb, hogy épségben érjek fel. Az erkélyre mászással megbajlódtam, nem is kicsit, de
megérte. Végre feljutottam anélkül, hogy eltört volna a kezem, lábom vagy a nyakam, igaz, nem éreztem egyetlen
porcikámat sem. Meglepődtem, hogy a szüleimnek egyáltalán nem hiányzok, de amint ezt kimondtam, érkezett a
segítség. Hallottam, hogy kattant a zár és a nevemet kiabálja anyu. Igaz, hogy a város közepén hiányoltak, de
örülök, hogy legalább eszükbe jutottam. Örömömben a következőt kérdeztem tőle:
- Anyu, miért nem kerestetek előbb? Én le-fel másztam az erkélyen!
- Bocs lányom, de örülhetsz neki, hogy eszünkbe jutottál, mégha későn is. Éjfél körül szándékoztunk volna
hazajönni. Örülök, hogy nem történt semmi bajod! Miért másztál le, mikor tudod jól, hogy emeleten
vagyunk!?
Azt most hagyjuk, nem érdekes. Inkább szaladjunk a többiek után!-szóltam rá anyura.
Tehát utolértük a többieket, és apunak is jól kiosztottam, mert ő zárta be az ajtót. A többi esti séta előtt mindig
népszámlálást tartottak. Erre a felejthetetlen nyaralásra mindig emlékezni fogok, mert olyan volt, mint a többi.
Ördög Valentina 5.b
Kiskoromban,négy éves lehettem,amikor ez a dolog megtörtént velem.
Anyukám a szabadsága alatt rakja el a télirevalót:a befőtteket és a savanyúságokat...Ekkor épp a meggyet
mosta,majd abálta és rakta az üvegbe.Ott settenkedtem körülötte és kérdezgettem:
-Segithetek?-Persze.-mondta.
A villanytűzhely előtt állt egy 30 l-es fazék, amiben áztatta a gyümölcsöt.
-Mit csináljak?-fontoskodtam.
-A vizből szedd ki a meggyszemeket és rakd bele egy kis edénybe.Addig forogtam,majd hátrafelé tolattam,még nem belefaroltam a nagy kék fazékba.Megijedtem és elkeztem
orditani:
-Aú,aú,aú...
Anyukám nem tudott szóhoz jutni a nevetéstől és a látványtól.Lábaim,kezeim és a fejem kint volt a fazékból a
popsim,a hátam pedig benne...Mikor kiemelt megkérdezte:
-Téged is belerakjalak a befőttes üvegbe?Ekkor már én is mosolyogtam.Nem nagyon mozdulhattam,hanem beleálltam egy tepsibe,hogy lecsurogjon rólam a
viz.Aztán átöltöztem és folytattuk a munkát.
Mindig jót nevetünk az eseményen,ha eljön a meggy eltevésének az ideje.Azóta óvatosabb vagyok,ha
segitkezem...
12

Csernyák Huba 5.b

Fogalmazások
Maci
A macit karácsonyra kaptam aputól.
Kövér és középnagyságú. Színe fehér, és fekete is. Anyaga textil. Fekete szeme, szája, orra, füle és mancsa van.
Ismertetőjegye a fején díszeleg, egy fekete csík.
Szeretem, mert karácsonyra, a szeretet ünnepére kaptam.

Mándity Daniella 4.b
A nád
Egy nád vagyok. Szeretem a nedves helyeket, és mocsaras helyeken élek.
Vékony szárú, hosszú, keskeny levelű vagyok. A fejem barna. Mikor kinyílok, fehér, bojtos virágom van. Színem zöld
és barna. A nádvágók nem nagyon kedvelnek, mert néha megvágom őket.
Szoktak belőlem nádtetőt, napvédőt, strandszőnyeget készíteni és akár még a gyerekek kiskunyhót is.

Hadnagy Csongor 4.b
A búza
Búza vagyok és a szántóföldön élek.
A száram vékony és hosszú. Szemem millió fényes csillag. A színem sárga és zöld. Nyáron learatnak és lisztet meg
kenyeret készítenek belőlem.
Minden nap finom kényér és péksütemény meg kalács készül belőlem az éhező szájak részére.

Kecskés Dániel 4.b
Bodri kutya
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy fiatal kutya, akit Bodrinak hívtak.
Egyszer elment a közeli erdőbe sétálni, amikor találkozott egy óriási fogatlan farkassal.
Az elkezdett vicsorogni, de a kiskutya nem ijedt meg, sőt nevetett is egyet. A farkas utána
megkérdezte:
- Te mit keresel erre?
- Csak sétálgatok – mondta jókedvűen a kutyus.
A farkas lefordult egy titkos ösvényre. A kutya egyedül maradt a nagy erdőben, és nem tudott
kijutni. Hosszú órákon át gondolkodott a következő úton, de nem jutott eszébe, ezért vonyított tiszta erejéből. A szamár, aki a
közelben lakott, ezt meghallotta. Megpróbált a hang után menni. Rátalált a kutyára. Megkérdezte, hogy hol lakik a kutya. Erre
az volt a válasz, hogy a faluban. A csacsi elvezette a kutyát a faluba.
A kutya és a szamár ezentúl együtt éltek.

Bocor Natália 5.b
Eddig sem voltam egy virágszál, de ez már sok…
A sok pattanás, miteszer és sebhely teljesen elcsúfítja az arcom.
Aztán észrevettem egy herpeszt. Betelt a pohár. Odamentem anyámhoz, és kértem tőle valami krémet a herpeszre. Azt is
hozzáfűztem, nekem mindegy mit ad, csak tűnjön el az ajkamról. Rövidesen jöttem rá, hogy semmi sincs úgy, ahogyan a
reklámokban hirdetik. Azóta, ha valamelyik kereskedelmi csatornán reklámot adnak, vagy átkapcsolom másik műsorra, vagy
felkelek, és elhagyom a szobát. Legtöbbször a saját szobámba megyek. A szobám falán képek, poszterek, egy fafaragvány,
amelynek a közepére a magyar címer ékeskedik, preparált rovarok és skorpiók díszlenek… no és egy melltartó! Nem
akármilyen. Tombolán nyert melltartó. A bátyám nyerte. De nálam ékesíti a falat.
A Képeket apám festette. A poszterok nem híres embereket és nem is zenészeket ábrázolnak, hanem a legújabb számítógépes
játékokat. Szerintem a legszebb a Kane & Lynch: Dead Men-es poszter. A gyűjteményemet szeretném bővíteni az Unreal
Tournament háromas poszterral, de még nem sikerült. Majd nyáron megyek Magyarországra, és szerzek egyet. A szobmámban
még található egy számítógép. Ezt a gépet a testvérem használja.
A szobámban az év háromszáz napján rendetlenség van. A maradék napokon takarítok, vagy nem vagyok otthon, hogy
rendetlenséget csináljak. Nem vagyok rendellenes, csak lusta. Ez a tanulmányi eredményeimen is látszik, de nehéz
szorgalmasnak és okosnak lenni egyszerreAnyám már sokszor rámszólt, hogy rakjak rendet és ne legyek lusta. Mert ha rend
van, jobban tudok aludni. Ezek a mondatok általában nem sokáig vannak a fejemben. Azt is tudom, hogy ezzel csak jót
akarnak nekem, de sosem tudok erőt venni magamon.
A mai napon jöttem rá, hogy milyen fontos, hogy tanuljak, mert másként nem tudok bejutni abba a középiskolába, ahova
szeretnék. Apám egész délelőtt tanult velem. Ezt nevezem kínzásnak, de túléltem.
Remélem, pár év múlva már rájövök, hogy okos csak úgy lehetek, ha tanulok. Szerintem még általános iskolába járok,
ez a felismerés nem fog bekövetkezni…
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Szecsődi Imre 7.b

Fogalmazások
A legjobb barátom
Az én legjobb barátom Odri Levente. A
Petőfi Sándor Általános iskolába jár.
Termetét tekintve erős és fejlett gyerek,
néha köpcös, amikor egy kicsit meghízik. Haja
színe gesztenyebarna. Csinos és divatosan
öltözködik. Emígy nagyon jó barát, de amikor rá
jön az öt perc akkor csökönyös is tud lenni.
Szoktunk egymáshoz járni egyet beszélgetni
vagy játszani. Hobbija a zongorázás és emellett
szeret petárdázni. Legeslegjobban mégis úszni
szeret, ezért úszóiskolába is jár. Gyakran segít
társainak a tanulásban, mert ebben lángész.
Mindig készül az órákra.
Remélem továbbra is eljárunk egymáshoz
sokáig fogjuk ápolni ezt a jó barátságot!
Laták Andor 4.c

Besnyi Szabolcs 8.b

és

Napló
2008. március 31. Hétfő
Ma reggel korán keltünk. 1km-t sétáltunk. A
fiuknak ma volt az elődöntő focimeccsük,
holnap lesz a finálé.
2008. 04. 01. Kedd
Reggelire pástétomos-kenyér volt. Ismét sétálni
indultunk, de most másfél km-t. Ma frizura
verseny volt a diszkóba.
2008. április 01. Szerda
Reggeli után autóbusszal kirándulni mentünk. Először Tranošán megnéztük a kilenc Jugović testvér emlékművét.
Tršićen megebédeltünk. Besétáltunk Vuk Karađić emlékpartjába. Láttuk az író szülőházát, amit 11-edszer építettek
újjá. Itt van elhelyezve Vuk három valódi személyes tárgya is: háromlábú szék, ikon, hangszer. Utunkat Banja
Koviljača felé folytattuk. A gyógyfürdő parkjában sétáltunk, emléktárgyakat vásároltunk és gyümölcssalit ettünk.
Fáradtan érkeztünk vissza Gučevára.
2008. ápr. 02. Csütörtök
Délelőtt hosszú sétára indultunk a Gučevó-i hegység legmagasabb pontjára az
emlékműhöz.
Ide az 1. világháború elesett harcosait temették el. Az úton kissé elfáradtunk. Uzsira
alma volt.
Este 20:00-kor kezdődött a diszkó.
2008. ápr. 04. Péntek
Borús napra ébredtünk. Nem volt kedvem semmihez. Vártam az estét, a maszkabált.
Remélem érdekes fog lenni!
Sárkány Krisztina 4.b
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Fogalmazások

Acsai Balázs, Berta Rita és Gálfi Andrea 4.c osztályos tanulók rajza

Napló a jövőmről
2021. március 23., csütörtök
Miután befejeztem tanulmányaimat a becsei gimnáziumban, Újvidékre költöztem. Sikeresen felvételiztem a
Színművészeti Akadémiára. Az akadémiai tanulmányaim mellett az Újvidéki Színházban is tevékenykedtem.
Számos nagysikerű darabban játszottam. Leginkább a Hegedűs a háztetőn vígjátékot élveztem, amivel bejártuk
egész Vajdaságot, Erdélyt és Magyarországon is sikerünk volt. 2016-ban diplomáztam az Akadémián. Továbbra is a
színházban dolgoztam és ráadásul még az Újvidéki Rádióban riporterkedtem. Egy évvel később Magyarországra
költöztem. Most a budapesti Madách Színház tagjaként folytatom tanulmányaimat, van még mit elsajátítanom...
2021. május 26., szerda
Ma reggel a könyvtárba siettem. Mint mindig, most is késve vittem vissza a könyvet. De mit tehetek, ha olyan jó
olvasmány ez a Harry Potter és a Druida c. regény. Megkönnyebbültem, mikor láttam, hogy a könyvtároslány széles
mosollyal fogad. Zsuzsi annak ellenére, hogy modellalkat, szemüveges és kicsit szeplős is, de jól néz ki. Könyvtár
után egésznapos próba következett. Mivel nemsokára itt a premier, igyekeznünk kell, mert még sehol sem tartunk.
Most éppen az Anne és a haverok c. darabot próbáljuk. A szünetben odajött hozzám a rendező, s azt mondta, hogy
holnap válogatás lesz, egy sorozatba keresnek szereplőket...
Nemrég értem haza, teljesen kivagyok. Megyek tusolni, s aztán jöhet az alvás. Jaj, éppen csöngettek, ha a
barátnőm, Eszti, akkor tusolok és nem lesz alvás... de nem bánom...
2021. május 27., csütörtök
Ma, amikor a válogatásra tartottam, két régi osztálytársammal, Diával és Melivel találkoztam, akik egy
táncbemutatóról jöttek. Elmesélték, hogy mindketten kétgyermekes családanyák.
Elég jól sikerült a válogatás. Egy családapa szerepét osztották rám. Remélem, nem csak szerepben, mivel holnap
megkérem Eszti kezét...
Rókus Zoltán 8.c
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Költők társaságában
Királynak, koldusnak menedék, biztos rév.
Te vagy legboldogabb, nem gyötörnek gondok,
Ha keblére borulsz és el kinek mondod?
S ha szomorú fejfán olvasod e nevet,
Virágos sirdombon a könnyed megered.
Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom,
Nekem a legdrágább ezen a világon.
Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám,
Amikor kimondom: anyám, édesanyám.

Dsida Jenő

Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
− itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

Mécs László

A királyfi három bánata
Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.
A többiek láttak egy síró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a szép napkorongot.
Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer földnek bennem kedve teljék.
Isten tudja, honnan, palástot kerített,
aranyos palástot vállamra terített,
fejem fölé égszín mosolygást derített.
Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.
Amerre én jártam, kövek énekeltek,
mert az édesanyám izent a köveknek,
szíve ment előttem előre követnek.
Amíg ő van, vígan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon,
három bánat teszi boldogtalanságom.
Az egyik bánatom: mért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi,
úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni?
A másik bánatom: hogyha ő majd holtan
fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
senki se tudja majd, hogy királyfi voltam.
Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.
Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem igy is kevés volna.
Hogyha a föld minden színmézét átadom,
az ő édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.

Nagy Ferenc

Édesanyám
Van egy szó, van egy név ezen a világon,
Melegebb, szinesebb, mint száz édes álom.
Csupa virágból van, merő napsugárból..
Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól.
Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja,
Örömében sír az, aki e szót hallja.
Ártatlan kisgyermek, csöpp gügyögő hangja,
Amikor gögicsél, mintha volna szárnya.
Amikor a szíved már utolsót dobban,
Ez az elhaló szó az ajkadon ott van.
Mehetsz messze földre, véres harcterekre,
Ez a szó megtanít igaz szeretetre.
Bánatban, örömben – ver az Isten vagy áld,
Hogyha elrebeged, már ez is imádság.
És ha elébed jön könnyes szemű árva,
E szóra felpattan szíved titkos zárja.
Drága vigasztalás ez a a szó, ez a név,
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Slađana Stanković 5.a

Sárkány Angéla 5.c

8. a

За овај број ученици осмог разреда причају о себи и свом основном школовању.
1. Шта ће ти из ове школе недостајати?
ВАЛЕНТИНА: Највише ће ми недостајати мој разред и моја другрица Чила.
МИЛИЦА: Недостајаће ми неки наставници, њихове шале и начин предавања.
ДАЈАНА: Наставници и учитељица ће ми много недостајати. Много додатних часова сам имала и од тих наставника
сам много научила.
КАТАРИНА: Немам појма... Вероватно мој разред, тј. другарице са којима проводим све време у школи.
ЗОРИЦА: Највише ће ми недостајати другарице.
МАРКО: Из ове школе највише ће ми недостајати другови.
РЕЉА: Недостајаће ми неки другови.
ГОРАН: Ништа.
ДРАГАНА: Највише ће ми недостајати мој разред.
ТИЈАНА: Недостајаће ми друштво, а највише глупирање на часу и наше заједничке догодовштине.

2. Присети се свог првог дана у школи. Како си се осећао? Ко те је довео? Да ли се сећаш неких другара из
одељења?
ВАЛЕНТИНА: Довела ме је мама и осећала сам се глупо што сам кренула у школу.
МИЛИЦА: Школа је изгледала много већа тада. Од другара сећам се Иване, Кристине, Горана, Валентине, Зорице, Реље...
ДАЈАНА: Нисмо дуго тог дана остали у школи. Мало смо причали са учитељицом, која ће ми увек остати у лепом сећању. Дошла
сам са Тијаном, коју још од забавишта познајем.
КАТАРИНА: Ишла сам у ОШ ''Шаму Михаљ'' до 4. разреда, тако да нема поенте да набрајам кога се сећам јер нико неће знати о
коме је реч...
ЗОРИЦА: Довела ме мама. Сећам се да су у одељењу били Данијела, Јован, Милош, Кристијан, Наташа, Кристина, Босиљка,
Ивана и ми који смо остали до краја овде.
МАРКО: Првог школског дана довела ме је мама. Осећао сам се грозно зато што сам дошао у ново и непознато.
РЕЉА: Први дан у школи био је кратак.
ГОРАН: Не сећам се ничега.
ДРАГАНА: Осећала сам се добро, а довели су ме родитељи.
ТИЈАНА: Не сећам се баш првог дана, било је давно...

3. Има ли нешто због чега једва чекаш да одеш из основне школе?
ВАЛЕНТИНА: Наравно да има! Ново друштво, нова школа и – постајем мало старија!
МИЛИЦА: Има. Нервира ме читава школа! Можда ће у средњој школи бити боље и забавније. Нећу жалити за основном.
ДАЈАНА: Једва чекам да променим окружење, да упознам нове другаре.
КАТАРИНА: Уфф...Не знам, једноставно једва чекам. Немам посебан разлог.
ЗОРИЦА: Не знам због чега, али ми се иде из основне школе.
МАРКО: Због неких наставника који нису имали разумевања и због неких ученика из разреда.
РЕЉА: Због неких наставника који немају разумевања према ученицима.
ГОРАН: Нема.
ДРАГАНА: Има пуно. Да их не набрајам.
ТИЈАНА: Вероватно ми је већ досадило мало. Старо друштво, стари наставници, све је монотоно. Али кад одем у средњу школу,
схватићу колико ми све то недостаје.

4. Поручи нешто млађим ученицима и наставницима.
ВАЛЕНТИНА: Поручујем свима да буду добри и да наставници слушају ученике.
МИЛИЦА: Бежите из школе!!!! Наставници, будите мало забавнији!
ДАЈАНА: Млађима поручујем да наставе да нервирају наставнике... Шалим се, наравно. Наставите да унапређујете рад у школи
новим идејама, а ви, наставници, имајте стрпљења и будите отворени према новим идејама.
КАТАРИНА: Паааа.... Да ХD
ЗОРИЦА: Децо, учите, јер без учења не можете имати добре оцене. Наставници, останите добри као и увек.
МАРКО: ''Рек'о Паја, рек'о Пишта, без физике нема ништа.''
РЕЉА: /
ГОРАН: Немам шта да поручим.
ДРАГАНА: Млађима поручујем да уче и слушају, а наставницима...
ТИЈАНА: Не бих да паметујем, али истина је да је боље учити и завршити школу. Размислите: да ли бисте више волели да идете
улицом са метлом и лопатом у руци или да седите у некој канцеларији...?

Извештај са спортског такмичења
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Недеља је.Леп и сунчан дан,идеално време за такмичење које се одржава у нашем граду.Становници нашег града организовали су
једно веома интересантно такмичење,“натезање конопца“.Такмичили су се са екипом из Новог Бечеја.Такмичење се одржавало на
обали Тисе,такмичари су на супротним странама реке,тако да губитник „пада у воду“.Судије се налазе на скели и надгледају ток
такмичења.Навијачи су гласни и са једне и са друге стране и нестрпљиво очекују резултате.Сви такмичари су веома снажни и не
попуштају ни у једном тренутку.Тешко је предвидети ко ће победити,сви су се максимално припремали за такмичење.Време
полако пролази и такмичење постаје све теже,јер је сунце упекло,а и сваког напушта снага.
Такмичари из нашег града су подршком навијача успели да повуку противнике који су упали у воду,а наши су попедили.Све је
завршило једним заједничким дружењем,које је показало велико пријатељство између два града.

Корнелија Ковач, 6б
На Палићу се организовао тениски турнир.За дечаке је пријава била од 8-9 сати ујутро,а за девојчице од 11-12 сати.У десет сати је
обављено жребање,па су парови добили распоред терена и свако по две лопте.Турнир је почео!Играло се прво,друго и треће
коло.Неки играчи су се свађали,неки су плакали,а неки су се радовали победи.Поподне су девојчице почеле да играју,али пошто
се није могло завршити у истом дану,сутрадан се одиграло четвртфинале,полуфинале и на крају,финале.На овакве турнире долазе
деца из много градова,па се склапају познанства и пријатељства.

Роланд Фаркаш,6ц
У прошлу среду је било такмичење атлетичара у Новом Саду,на Карађорђевом стадиону.И ја сам био на такмичењу.Учествовао
сам у дисциплини „скок у даљ“.Када сам видео с ким ћу се таљкмичити,мислио сам да нећу ни скакати.Сви су били старији и
виши од мене,али ја сам скакао, јер су ме гледали моји пријатељи и навијали за мене.То ми је пружало добар осећај............скакао
сам све даље,али нисам могао да освојим ниједно од прва три места.Било ми је јако жао што нисам освојио медаљу,али сам се
заклео да ћу следеће године освојити бар треће место.

Ервин Молнар,6б
Наставник физичког васпитања пријавио нас је на такмичење у трчању на 400 м.Ја сам хтела да се докажем том приликом.Недељу
дана пре такмичења почела сам вежбати по улицама.Стигао је дан такмичења,распоредили смо се по стартној линији.Кренули смо
сви на знак.Након неког времена дебље девојке су заостале,а отпозади се чуло“ове добро трче зато што их ми јуримо“.Ја сам дала
све од себе и била сам међу првима.Како је циљ био ближи,тако су ми ноге биле све теже.Срце ми је куцало све јаче и јаче,а
ваздуха је било све мање и мање.На циљ сам стигла пета.Нисам успела да победим,па сам се,уморна,упутила своме дому.

Каролина Зорад,6ц
У јулу 2007. године ,у Крушевцу одржано је државно првенство у пливању.Било је 200 пливача из целе Србије.Ја сам озбиљно
желео да освојим титулу државног првака у 100м делфин стилу.Сви такмичари су били узбуђени.Почели смо са распливавањем,а
након тога уследило је такмичење.Ја сам пливао у финалној групи.Нас осморо је ушло на предстартну линију.Био сам јако
узбуђен и сматрао сам да ја то могу да урадим.Дошли смо на старт,...концентришем се.....стајемо на блок...............судија је
зазвиждао!!! Трка је почела!На првих 50 м био сам пети..........сад ми треба снага.Дао сам све од себе.Први сам стигао на циљ !!!
Победио сам.....ја сам првак државе!!!И дан-данас тренирам и спремам се за летње државно првенство.

Тамаш Фаркаш,6ц
Субота је пре подне.Моји другови полако пристижу.Договорили смо се да ћемо у нашој улици одиграти фудбалску
утакмицу.Када су сви стигли,изабрали смо капитене који су себи одредили играче.Једва смо чекали да почне игра.У нашој екипи
је био најбољи голман,а у противничкој најбољи средњи играч.Борба је почела!
Добио сам лопту.....јурим.......гледам коме да додам!!!Вичемо,шутирамо........не можемо да дамо гол!Мој друг пада......повредио је
колено,АЛИ игра даље.Противник нам је узео лопту,јуре према циљу.Кад одједном : ГОЛ !!!Они скачу,радују се...........али неће
дуго.Добили смо другу шансу,лопта је код нас,мој друг је води.Ја га браним да безбедно стигне до циља. И ГОЛ!!! Један-једанвичемо из све снаге.Мокри смо, задихани и срећни.
А онда чујем глас своје мајке:“Децо,доста је за данас,време је за вечеру.“ Нисам ни приметио да је време тако брзо прошло.Једва
чекам следећу утакмицу.

Тамаш Киш,6ц

Horvát Barbara 6.b
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ВЕЛИКА АНКЕТА
Одлучила сам да направим анкету међу наставницима и откријем шта раде у слободно време и шта
читају. Уз добру вољу 11 наставника, успела сам да прикупим прилично занимљиве податке.
Наши наставници убедљиво највише воле да читају, али ни физичке активности не заостају. Многи од
њих проводе време са пријатељима и драгим људима, а доста њих гледа и телевизију. Неки воле шетњу,
неки слушају музику, неки цртају...
Издвојила бих и неке изузетно занимљиве активности. Наставник Сич Будаи Енгелберт воли да ради у
башти и воћњаку, а наставница Сунчица Бањанин гаји цвеће. Наставница физичког, Чаби Кристина,
планинари, што је прилично занимљив хоби. Какоњи Ерика, наставница географије, има много
интересантних начина за провођење слободног времена – црта змајеве, слаже коцкице, шутира на гол...
Наставница историје Далиборка Димитријевић воли да иде у куповину са пријатељицама. Један наставник
нам је открио да воли да кува (наставник Јагер Стеван). Наставница биологије, Славка Мандић, воли да иде
у позориште, док Наташа Кнежевић, наставница српског, има један необичан хоби – слаже пазл од чак 3000
делова. Верујем да није лако. Постоји још једна врло симпатична чињеница – само један наставник је био
довољно храбар да призна да излази са друштвом понекад. У питању је наставник физике, Александар Егић.
Е, сад да пређемо на књиге. Сви наставници имају прилично разноврстан избор. Направила сам листу
најпопуларнијих књига међу наставницима.
1. ''Странац'', Албер Ками
2. ''Мали принц'', Антоан де Сент Егзипери
3. ''Чаробни брег'', Томас Ман
4. ''Мајстор и Маргарита'', Михаил Булгаков
5. ''Сто година самоће'', Габријел Гарсија Маркес
Наравно, ово није све. Неки наставници позајмљују књиге једни другима
Захваљујем се свим наставницима који су учествовали, а надам се да је вама било забавно да завирите
у слободно време наших наставника и њихов књижевни укус.
ДАЈАНА МИЛОВАНОВ, 8.а
Zanimljivosti (na času)
-Geografija: Kako je Egejsko more dabilo ime:
Egejev sin je sa svojom flotom išao u rat. Prethodno mu je stac rekao da ako je osvajanje bilo ucpešno stavi bela
jedra a ako je poginuo crna. Mladić je posle uspešne bitke zaboravio da promeni jedra, a stari Egej je mislio da mu
je sin umro i bacio se u more. I po njemu je Egejsko more dobilo ime.
-Biologija:Čovek ujeo psa:
Pas jednog čoveka zarazio se besnilom i ubio gusku.
Čovek se naljutio i uzeo štap da bi oterao psa, ali pas je
skočio na čoveka s namerom da ga ugrize.Na to je čovek
ugrizao psa,ali se i on zarazio besnilom.I trenutno se leči u
bolnici.
Mozgalice:
-Šta može da padne na vodu, a da se ne skvasi?
-Senka.
-Šta je sve veće sto više uzimali iz njega?
-Rupa.
Torma Ramona 3.c
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ГОДИШЊИЦЕ

540 година од ГУТЕНБЕРГОВЕ смрти
Јоханес Гутенберг је најзначајнија личност свог доба. Он
је изумео штампарију и тиме допринео развоју науке и
олакшао размену идеја међу људима. Једна од првих књига
штампаних Гутенберговом техником било је Свето писмо
(1455. године).

240 година од КАРАЂОРЂЕВОГ рођења
Ђорђе Петровић, звани Карађорђе (што значи Црни Ђорђе)
био је један од вођа Првог српског устанка. У највеће успехе
под његовом командом убрајају се победе над турском војском
на Мишару и у борби за ослобођење Београда. Први српски
устанак угушен је 1813, а Карађорђе је побегао у Аустрију.
Средином 1817. године тајно се вратио у Србију, али је убијен по налогу Милоша
Обреновића.

60 година од рођења ЛУЈА ЛИМИЈЕРА
Луј Лимијер је један од браће која су изумели филм.
Пошто су конструисали апарат који им је омогућавао да
снимају биоскопски филм и пројектују га на бели екран, браћа
Лимијер су објавила да ће приредити велику представу и
приказати филмове које су снимили. Та прва биоскопска
представа одржана је 28. децембра 1895. године у Паризу. На
програму је било десет кратких филмова и сви су приказивали
призоре из стварности. За време приказивања ''Доласка воза'', снимљеног на једној
железничкој станици, гледаоци су се вриштећи разбежали, јер им је изгледало да јури право
на њих!
Sveznalica
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ПРЕПОРУЧУЈЕМО
ЋАО, ТИ!
Први разред гимназије. Опет све почиње из почетка, нови другови и наставници. У размени тајних
порука он и она се упознају, и допадну једно другом. Можда ће се заволети, ко зна?
Да бисте сазнали шта ће се десити, прочитајте ову књигу!
Издавач је Креативни центар, а писци су Беатриче Мазини и Роберто Пјумини.
МИЛЕНА ШВОЊА, 7.а
ДОМАЋА ТОП-ЛИСТА

Bartuc Csilla 8.b

1. Ајс Нигрутин
2. Bad copy
3. Тоше Проески
СТРАНА ТОП-ЛИСТА
1. Rihanna
2. 50 cent
3. Eminem

КУЛТУРНО ВЕЧЕ
У сали наше школе се, 29. фебруара, одржало
Културно вече у организацији Ђачког парламента. Гости
су били ученици Основне музичке школе ''Петар
Коњовић''.
Нажалост, а и на срамоту ученика наше школе, одзив
је био прилично слаб. Сала је била и више него
полупразна. Упркос томе, наши гости су забављали
малобројну публику. Имали смо прилику да чујемо
виолинисте, пијанисте, гитаристе, тамбураше и
хармоникаше.
Овом приликом се захваљујем свима који су
присуствовали овом концерту, а посебно бившој
директорки Мате Аготи, која нам је изашла у сусрет, и
наставници Чапо Ходи Марти, која је координатир Ђачког
парламента.
ДАЈАНА МИЛОВАНОВ, 8.а
Vicevi:
-Šta je to smeh?
-Zaraza koja se prenosi dobrin vicem.
-Šta je to jupa?
-Moji tvoj na zidu.
-Kako bi se zvala zajednica Srbije i Grčke?
-Srčka.

Sveznalica
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ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ
Ове године су седмаци и осмаци на екскурзију ишли на Тару.
Кренули смо у суботу, 19. априла, рано ујутро. Ишли смо преко Новог Сада и Шапца и стигли у
Љубовију – етно село. Поред Љубовије тече река Дрина која је једна од најчистијих река у Европи и коју
због њене зелене боје називају и ''Зелена река''.
После Љубовије ишли смо на Мокру гору и возили се ''Шарганском осмицом'' возом којим смо прошли
кроз више од 20 тунела. ''Шарганска осмица'' је добила такво име јер пут кроз који она пролази има облик
броја 8.
После тога смо преко Бајине Баште и поред језера Перућац стигли у хотел ''Џогази'', у којем смо
преспавали.
После доручка смо кренули у Дрвенград, село које је направио редитељ Емир Кустурица. Од свих
места које смо обишли на екскурзији, ово ми се највише допало, јер је у њему све од дрвета и све је веома
смешно. Од неколико дрвених кућица тамо је направљен град! У њему постоје тргови, улице, биоскопи,
банке... Наравно, ништа од тога није право, али је веома интересантно.
Кад смо се вратили из Дрвенграда у хотел, ручали смо, спаковали се и кренули кући. Вратили смо се у
Бечеј у вечерњим сатима.
Ове године смо имали веома занимљиву екскурзију и сви се надамо да ћемо се и следеће године лепо
провести!
П.С.
Овом приликом захваљујем се водичу Слађи, која нам је на најбољи могући начин представила Тару,
возачу који је морао да трпи наше певање у аутобусу, као и наставницима који су са нама ишли, јер су и они
морали да трпе наше несташлуке.
ЈОВАНА БОГОВАЦ, 7.а

Riport sa direktoricom
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Razgovaraćemo sa našom novom direktoricom, Krstić Dragicom.
1.

U početkom razgovora molimo Vas da pričate nešto o sebi da Vas upoznamo kao osobu. (omiljeni film,
glumac, knjiga, pesnik, pesma, godišnje doba, boja...)
Komunikativna sam. Volim da pričam, da se družim, da se šalim. Omiljeni film „Pretty woman“,
omiljena knjiga Ivo Andrić: „Na Drini ćuprija, omiljeni glumac George Cloonie, omiljena pesma
„Plavi čuperak od pesnika Miroslava Antića, omiljeno godišnje doba proleće, omiljena boja crvena.

2.

Znamo da ste tek postali direktor škole, ali možete li uporediti novi posao sa radom u učionici?
Ne može se uporediti sa radom u učionici. Ali ipak ima sličnost. U učionici se brinem o učenicima,
a kao direktor škole o radnicima. Direktor školerukovodi radom ustanove, brine o svim dešavanjima
u školi, sarađuje sa ćlanovima lokalne samouprave...

3.

Šta Vas je podstaklo da postanete direktorka?
Želja da promenim nešto u životu. Raditi sa decom je velika obaveza. Nastavnik sebe doživi kroz
učenika. „Kakvo je dete, takav mu je nastavnik.“ Kroz mojih 13 godina rada sa decom mogla sam
videti kakav sam učitelj i poželela sam nešto više, da postignem nešto više.

4.

Kako ste se osećali u trenutku kad ste saznali da ste odabrani za tu funkciju?
Bila sam jako srećna.

5.

O čemu sve direktor škole treba da vodi računa?
O svemu. Organizujem posao, primam goste, primam roditelje, rešavam probleme.

6.

Koje sve poslove u toku jednog dana treba da obavite?
Dan počne razgovorom sa mojim najbližim saradnicima (sekretarom, administrativnim radnikom,
knjigovođom, psihologom...) šta ćemo raditi tokom dana. Uvek ima vanplanskih poslova (sastanaka,
primanje gostiju). Treba da planiram za sledeći dan, nedelju, mesec...

7.

Da li imate neke planove koji će obradovati učenike?
Želim da ispunim sve vaše želje, koje su u okviru mojih mogućnosti.

8.

Šta želite da postignete u toku svog mandata?
Ne mogu obećati, da ću raditi najbolje, da ću sve uraditi, da ću sigurno izgraditi novu fiskulturnu
salu, da ću izbetonirati dvorište, da ću sigurno završiti projekat škole u Drljanu, ali mogu reći, da
ću se truditi, da radim dobro i da postignem maksimalno, što mogu postići. Trudiću se.

Hvala na razgovoru.
Riporteri: Dajana Milovanov, Boroš Tijana i Rodić Helena

Riport az igazgatóval
Riportot készítettünk az új iskolaigazgatóval, Krstić Dragicával.
1.

Beszélgatésünk kezdetén mondjon néhány mondatot önmagáról! (kedvenc filmje, színésze/színésznője,
könyve, írója/költője, dala, évszaka, színe...)
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Kommunikatív személynek tartom magam. Szeretek beszélgetni, társalogni. Szeretem a tréfát.
Kedvenc filmem a Micsoda nő. Kedvenc színészem George Clooney. Kedvenc regényem Ivo Andrić
regénye, a Híd a Drínán. Kedvenc versem a Szőke hajtincs, Miroslav Antić költeménye. Kedvenc
évszakom a tavasz. Kedvenc színem a piros.

2.

Kérjük, hasonlítsa össze a mostani munkáját a tanítói munkájával!
Nem hasonlítható össze. Hasonlóságok azonban vannak a két munkakör között. A tanteremben a
tanulókkal törődtem. Mint igazgató az iskola beosztottjaival törődöm. Továbbá mint igazgató a
mindennapi teendőkkel, az iskola vezetésével foglalkozom .

3.

Milyen megfontolásból lett igazgató?
Seretnék változtatni bizonyos dolgokon. A gyerekekkel foglalkozni nagy felelősség. A tanító, a
tanár a tanulóin keresztül érvényesül. „Amilyen a tanár, olyan a tanítvány“ – hangzik a szólás.
Tizenhárom éves tanítói pályám alatt megtapasztalhattam, milyen tanító vagyok. Most többre
vágyom.

4.

Hogyan érezte magát, mikor megtudta, hogy Ön lett kiválasztva igazgatónak?
Nagyon boldog voltam.

5.

Miról kell számot tartania egy igazgatónak?
Mindenről. Munkaszervezésről, vendégfogadásról, a szülők fogadásáról, a probláma megoldásról...

6.

Milyen munkákat lát el egy nap?
A napot a legközelebbi munkatársaimma (titkár, könyvelő, pszichológus...), a velük tatrott
megbeszéléssel kezdem. Megbeszéljük a napi teendőket. Tervezem a következő napot, hetet,
hónapot...

7.

Van-e olyan terve, amellyel örömet fog szerezni tanulótársainknak?
Szeretném a tanulók kívánságait teljesíteni. Persze a lehetőségeimhez mérten.

8.

Mit szeretne elérni az előtte álló négy év alatt?
Nem igérhetem, hogy a legjobban dolgozom majd, hogy megépíttetem a sportcsarnokot, hogy
kibetonoztatom az udvart, hogy befejezem a dreai iskolát, de igyekezni fogok, hogy a tőlem
telhetőt megtegyem. Igyekezni fogok.

Köszönjük a beszélgetést.
Riporterek: Dajana Milovanov, Boroš Tijana és Rodić Helena

Eredményes nyolcadikosok
Kucsera Emese vagyok, 14 éves. 1993. június. 1-én születtem. Most a Petőfi Sándor Ált. Isk. 8-os tanulója vagyok.
Tavaly elnyertem a második helyet egy fogalmazás pályázaton, melyet az Új kép c. folyóirat írt ki. A pályázaton adva voltak
különböző szavak, amelyek közül a,, virág’’ szót választottam.
Először a magyartanárnőm segítségével gyűjtöttem anyagot. Az volt a cél, hogy a,,virág’’ szót minél több témakörben
bemutassam. Mikor megírtam, a munkát elküldtük. Már a nyári szünet kezdődött, mikor megtudtuk, hogy bejutottam a
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döntőbe, amit október elején tartottak. A döntőben be kellett mutatnom az írásomat, majd a zsűri előtt meg kellett védenem.
Délután meglett a végeredmény: második lettem. A tanárnőmmel nagyon örültünk.
A fogalmazásírás mellett hobbym a sportolás. Vízilabdázok, és röplabdázok az iskolai csapatban. Márciusban bejutottam a
junior válogatottba. Görögországban játszottunk nemzetközi tornát. Sajnos utolsók lettünk. De most áprilisban bebizonyítottuk,
hogy a csapat mégsem olyan gyönge. Portugáliában szintén egy nemzetközi tornán elsők lettünk. Nagyon örültünk, és még
ráadásul repülővel utaztunk. Addig még sohasem mentem repülővel, nagy élmény maradt számomra.

Kucsera Emese 8.c
Nevem Cseszák Zsombor, születtem 1993. március 15-én, Újvidéken. A családban harmadik gyerek vagyok. Az óvoda után a
Petőfi Sándor Általános Iskolába íratkoztam, melynek nyolcadik osztályos tanulója vagyok.
Mivel a családban mindenki foglalkozik a zenével, ezért én sem maradhattam ki belőle. Beírattak a Petar Konjovic
zeneiskolába, ahol hegedülni tanulok már hatodik éve. Szüleim, László és Julianna, régebben néptánctanítással is foglalkoztak.
Testvéreim is tanultak tőlük. Nővérem, Boglárka, hitoktatással foglalkozik. Most bátyám, Balázs vette át a stafétát a
táncoktatásban. Természetesen ebből sem hagytak ki, így alsós kisdiákként beírattak a,, Kiscimbora gyermek-együttesbe, ahol
még mindig ,,taposom’’ a csizmámat. Pár évvel később Balázs beavatott a népzene rejtelmeibe is. Elejében nem nagyon
tetszett, de mostmár annál inkább. Már vagy négy éve foglalkozok népzenével. Jelenleg táncolok a,, Szelence táncegyüttesben
is. A,,Kőketáncon” is rendszeresen fellépek, mint csoporttal úgy szólótánccal is. A hegedülés terén a,,Szólj síp, szólj’’
népzenei vetélkedőn veszem ki a részem. Minden alkalommal díjazott voltam. A zeneiskolán keresztül eljutottam egy országos
bajnokságra, ahonnan második díjjal jöttem haza.
Mivel nagyon szeretem a néptáncot és a népzenét is, ezért szívügyemnek tartom hagyományaink megőrzését.

Cseszák Zsombor 8. b
1993-ban születtem, gyermekkoromat Óbecsén töltöttem.
Színészi pályafutásom már óvodában is észlelhető volt. Mivel nagyon jól rajzoltam 3. osztályban az iskola képzőművészeti
pályázatán 1. helyet értem el. Nagyobb sikereim 5. osztályban kezdődtek, amikor is a magyar tanárnőm segítségével
szavalóversenyen vettem részt. Elejében nem bővelkedtem sikerekben, de számos verseny után belejöttem. 2006
decemberében a szabadkai Hymnus-Szózat szavalóversenyen 1. helyezett lettem. 2006 júniusában a Csiri-biri társulattal
Magyarországon egy színészeti vetélkedőn vettünk részt. 2008-ban Bácsfeketehegyen, ,,Szép szó’’ táborban a
szavalóversenyen is 1. lettem. 2006-ban csatlakoztam a Petőfi Sándor M. K. tánccsoportjához. Számos versenyen s bemutatón
vettem részt. 2007 novemberében Gersekaráton táncversenyen vettünk részt, ahol rengeteg aranyéremmel s 1, 2. és 3. hellyel
tértünk haza. Hobby nagyon nincs, de szeretem a kisállatokat, a horgászást s a mozifilmeket.
A gimnázium után, az Újvidéki- vagy a Budapesti Színművészeti Akadémiára szeretnék menni.

Rókus Zoltán 8. c
1993. dec. 26-én hajnalban 1 óra 5 perckor születtem az újvidéki Betánia kórházban. 3120 grammal és 48 cm-rel jöttem
világra. A szemem szürke volt, a hajam pedig barna. Anyukám mindig mellettem volt, hiszen ő háziasszony, apukám dolgozik,
mint elektromérnök. 5 évesen indultam óvodába. Elejében nem szerettem járni, folyton sírtam, csak az utolsó évben szerettem
menni. Hat és fél évesen indultam iskolába, és Csernyák Szilvia lett a tanító nénim. Alsó osztályokban csak kenguru logikai
versenyen vettem részt, de nem értem el helyezést. 5. osztálytól kezdve mind a négy éven át részt vettem a magyar nyelvi és
nyelvhelyességi községi versenyen. 5.-ben és 6.-ban továbbjutottam a körzeti versenyre, de ott nem értem el helyezést. Most
nyolcadikban szintén eljutottam a körzeti versenyre, ami 2008. április 12-én került megrendezésre Budiszaván. Itt első lettem
és továbbjutottam a köztársasági anyanyelvi versenyre.
5. osztálytól kezdve minden évben részt vettem a matematikai versenyen, kivéve 7.-ben nem. 6. és 8. osztályban eljutottam a
községi versenyre, 6.-ban 4. lettem, és 8.-ban pedig 3. (2008. március 15.)
7. és 8. osztályban megpróbálkoztam a kémia versennyel is, és mind a kétszer eljutottam a községi versenyre, és most 8.-ban a
községi versenyen 3. lettem. 2006. október 13-án részt vettem a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napokon, de sajnos nem értem el
helyezést.
2007 novemberében a becsei Népkönyvtár kihirdetett egy irodalmi pályázatot. Több cím közül lehetett válogatni. Én a
Viszonzatlan szerelem címmel írtam fogalmazást és a 7. és 8. osztályosok közül 1. helyezést értem el.

Máriás Mónika 8. b

Tudósítások
2008. február 29-én zenei estet tartottunk iskolánk dísztermében. A negyvenöt perces műsor alatt felléptek a becsei
Petar Konjović zeneiskola tanulói. Gitáron, hegedűn, zongorán, tamburán játszottak a vendégtanulók. A rendezvény
alatt olyan híres zeneszerzők dalai csendültek fel, mint Mozart, Shubert, vagy Bethowen. Iskolánk diákjai közül
Csernyák Huba és Torma Ramóna csillogtatta meg tudását. A műsort a diákigazgató, Milanov Dajana és helyetese,
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Péter Diana vezették. A rendezvény végén a fellépő tanulóknak és felkészítő tanáraiknak virággal köszöntük meg
részvételüket a zenei esten.
Péter Diana 8.c

2008. 05. 09 – 10. Szabadka / Általános Iskolások Művészeti Vetélkedője
Fogalmazási verseny: Kovács Noémi II. helyezett
Szavalóverseny: Rókus Zoltán I. helyezett; Vukov Anita II. helyezett; Pásztor Tímea III.
helyezett.
Kovács Noémi 6.c
Máriás Mónika 8.b osztályos tanuló első helyezett lett Budiszaván a Körzeti Anyanyelvi Versenyen. Ezzel eljutott a
Köztársasági versenyre. Sok sikert a további megmérettetéshez.
Acsai Alexander 8.b
A Városi Népkönyvtárban Tavaszi Szavalóversenyt szerveztek.
Iskolánkból helyezést értek el: Kiss Tamás 6.c, Vukov Anita 5.c,
Szilágyi Albert 7.b, Friss Tünde 7.c, Rókus Zoltán 8.c és Rókus Ármin
7.c.
Sinkovics Áron 5.b
Idén is nagyszabású rendezvény kíséretében tartottuk meg iskolánknak
napját. A műsorban fellépett iskolánk diákkórusa Kiss Margit tanárnő
vezetésével, Csábi Krisztina táncosai, alsósaink, s felsőseink.
Szerkesztett műsorral emlékeztünk meg Petőfiről, iskolánk névadójáról.
Máté Enikő 6.c

Tudósítások
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1993. december 29-én születtem Újvidéken. Van egy nálam három
évvel fiatalabb húgom. A Petőfi iskola nyolcadikosa vagyok. Hobbim a tánc.
Szeretek olvasni, zenét hallgatni, barátaimmal társalogni, sétálni. Zeneiskolába
járok. Hegedűn játszom – de nem szeretek.
Hét éve táncolok a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör moderntánc
csoportjában. Ez alatt az idő alatt nem csak a táncművészetet ismerhettem meg,
hanem barátokra is szert tettem. Eleinte bántott, ha nem értem el helyezést,
vagy rosszul sikerült egy-egy fellépésem. Mára megtanultam, nem keseregni
kell az eredménytelenségen, hanem küzdeni kell, törekedni a jobb s jobb
eredményre. Ma már több oklevél és serleg díszíti szobám. Van táncból,
rajzból, nyelvtanból, irodalomból eredményeimet igazoló bizonylatom.
Matematika versenyeken is voltam.
Nekem az a legfontosabb, rájőjek, mire vagyok képes.

Társaimnak üzenem, örüljetek minden apró dolognak, minden egyes percnek, amit az iskola folyosóin tölthettek a barátaitokkal.

Péter Diana 8.c
Egy fárasztó nap után végre hazaérek.
Belépek az ajtón. Egy hangot hallok:
-Jó estét! Mihály, maga az? Elnézést, hogy ilyen későn zavarom.
Szeretnék szólni, hogy a léceket tíz centiméterrel hosszabbra
vágja. Remélem, megoldható! Köszönöm. Viszont hallásra.
Amint megértem, apukám beszélte meg munkaügyeit.
Odaszaladok hozzá, és köszönök neki:
-Szia apu!
-Szervusz kislányom. Mi volt ma a suliban?
-Kaptam két ötöst. Matekból és rajzból.
A konyhába indulok. Már a szobából érezni a finom illatokat.
Anyu vacsorát készít. Tejberizs. A kedvencem.
-Szia anyu! – köszöntöm.
-Szia. Hogy vagy?
-Jól. Na és te?
-Jól, csak kicsit fáj a fejem.
Közben, amíg cukorért hajol, én az edényben lévő fakanállal
kikanalazok egy falatot.
-Te meg mit csinálsz? – szól rám.
-Hát… én … ööö.. csak megkóstoltam, hogy elég édes-e! –
hebegem.
Anyukám laboratóriumban dolgozik. Korán kel, és este fáradt, de
mindig készít vacsorára valami finomat.

Felfutok az emeletre. Ott testvérem, Diana épp a német
beszámolóját írja.
-Szia Dia! – köszönök.
-Szis hugi. Tudod mi az a lustig?
-Persze. Vidám – felelek.
-Ó persze. – kiált fel. – Régen tanultuk.
-Ja, bevallhatod, hogy nem tudtad.
-Nem igaz.
-Dehogy nem! – vágok vissza.
-Te azt nem…
A vitánkat anyu szakítja félbe.
-Vacsora!
Felugrunk, s már futunk is le. Versenyezünk, ki ér le előbb.
-Én nyertem! – kiált fel Dia.
-Dehogy! Én.
-Lányok! – szól ránk anyu.
Mindenki megragadja kanalát, s vacsorázni kezdünk. Vacsi után
társasjátékozunk. Örülök, hogy egy fárasztó nap után családom
társaságában kipihenhetem magam.
Mindenhol jó, de legjobb otthon.

Tudósítások

2008. március 6-án, csütörtökön a Figyelő szerkesztősége
ellátogatott a,,Lux Color Printing’’ nyomdába.
Mikor megérkeztünk, nagy-nagy
szeretettel fogadtak
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bennünket. A nyomdába belépve a festék illata érződött,
melyről a friss Figyelő illata jutott eszünkbe. A műhelyben

Péter Lea 5.c

Cseszák Zsombor 8.b

Fogalmazások

Bús Balce Alíz 3.c
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Kovács Noémi 6.c

Nagy Ferenc
Édesanyám
Van egy szó, van egy név ezen a világon,
Melegebb, szinesebb, mint száz édes álom.
Csupa virágból van, merő napsugárból..
Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól.
Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja,
Örömében sír az, aki e szót hallja.
Ártatlan kisgyermek, csöpp gügyögő hangja,
Amikor gögicsél, mintha volna szárnya.
Amikor a szíved már utolsót dobban,
Ez az elhaló szó az ajkadon ott van.
Mehetsz messze földre, véres harcterekre,
Ez a szó megtanít igaz szeretetre.
Bánatban, örömben – ver az Isten vagy áld,
Hogyha elrebeged, már ez is imádság.
És ha elébed jön könnyes szemű árva,
E szóra felpattan szíved titkos zárja.
Drága vigasztalás ez a a szó, ez a név,
Királynak, koldusnak menedék, biztos rév.
Te vagy legboldogabb, nem gyötörnek gondok,
Ha keblére borulsz és el kinek mondod?
S ha szomorú fejfán olvasod e nevet,
Virágos sirdombon a könnyed megered.
Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom,
Nekem a legdrágább ezen a világon.
Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám,
Amikor kimondom: anyám, édesanyám.

Napló a jövőmből

2018-ban feleségül vettem egy szép lányt és két gyerekünk
született Áron és Lea.Áron három éves, Lea pedig egy.
2012-ben befejeztem az állatorvosi középiskolát Topolyán.
Négy évvel később diplomáztam az állatorvosi egyetemen
Belgrádban. A feleségem növényvédelemre járt ugyanott,
akkor ismerkedtünk meg.
Egy péntek reggel korán keltem, mert valaki sokáig kopogott,
kimentem megnézni, hogy ki az.
-Doktor úr, az este óta ellődik egy tehén, de nincs ereje már,
hogy megszülje a borjút.-hadarta rémülten egy szállási ember.
-Tiz perc múlva ott vagyok. –nyugtattam meg.
Felkeltettem Áront, akinek az ovodába kellett mennie.
Felöltözködtünk, beültünk az autóba és indultunk.
-Jaj
a
táskámTavasz
riadtam
fel,
visszafordultam és
Egy
plakátot
tettek
ki
a
rohantam érte.
buszmegállónál.
Áront elvittem az
A gyerekek az iskolából
óvodáig,
majd
hazafelé megálltak, és elolvasták a jó
gyorsan hajtottam a
hírt. Minden gyerek amikor hazaért,
szállásra.
A
akkor megkáérdezték:-Anya, apa
terepjárómból
elmehetek-e szombaton a cirkuszba?
kiszedtem
a
A szülők között volt aki igennel
kellékeket
és
válaszolt, és volt aki nemmel. A
sikeresen
világra
gyerekek között voltak boldogok és
olyanok is akik szomorúak voltak.
segítettem a borjút.
Eljött a szombat délután, és a
A háziak nagyon
gyerekek
boldogan
mentek
a
örültek a bikaborjúnak, én meg annak, hogy egy újabb sikeres műtéten
cirkuszba. A belépőjegy vásárlása
vagyok túl. Feleségem, Melissza ebéddel várt bennünket. A gyerekkel
után, mindenki helyet foglalt, ki a
nagyon szeretjük a főztjét, mert mindig valami finomat készít nekünk.
barátja mellett, ki a szülő mellett
Ebéd után kimentem a farmra, körbenéztem az állatokat, ellenőríztem a
foglalt helyet.
munkásokat. Így telnek napjaim, állatokat gyógyítok, és a családommal
Vége lett a cirkusznak, és a
éljünk boldog életünket.
gyerekek amikor hazaértek, örömmel
Nagyon-nagyon örülök, hogy így alakult sorsom és hogy azt a munkát
mesélték el a látott előadást.
végezhetem,
amit szeretek.
Rákos Violetta 3. osztály, Drea
Szedlár Valentin 8.c

Fogalmazások
Mostanában sokat forgolódok a tükör előtt, és ennek köszönhetően mindig találok
valami újdonságot magamon.
Oda állok és bámulok. Az arcom minden négyzetcentiméterét megvizgálom.
-Itt egy pötty, ami edig nem volt, ott egy pici pattanás. A szeplőim számát is fejből
tudom már. Mintha a jobb szemem, és a bal fülem kissebb lenne a másiknál. Sokáig
aggasztott az a dolog. Megkérdeztem anyut, hogy ez mért van. Anyu erre azt mondta,
hogy az embernek nem minden testrésze szimetrikus. Nézek,és elemzem magam. A
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hajam színe lehetne egy kicsit sötétebb, én szívem szerint befesteném, de erre még nem kaptam szülői engedélyt.
-Ráérsz még kislányom a hajfestésre, nem látod, milyen gyönyörű szine van a hajadnak!?-mondja ilyenkor anyu.
Aszemem színe kékeszöld, olyan seszínű.
-A legszebb szempár, amit valahalátam.-Mondja apukám.
No, ennyit erről, gondoltam magamba! Állok és bámulok. Sokszor észreveszem magam, hogy tükörbe nézve már nem is
magamat, hanem szobám berendezését figyelem, amit a tükörbe a hátam mögöt látok. A sárga és narancssárga falkombinációt
élénken vetít visza a tükör. A szekrényemen sorakozó plüssjátékaim akárcsak meseországból integetnének felém. A szobai
dekorációkat magam készítem, ami általában barátaimnak is nagyon tetszik. Folytatom a fésülködést.
-Gyere már elhült az ebéd! Mi az ördögöt álsz annyit a tükör előtt?-Kiabál be anyu.
-Megyek már.-felelek vissza.
Itt még van két szemöldökhajtás,amit ki kell szednem. Fogom a pincetát és kicsupálom.
Vannak napok, mikor durcás vagyok, szüleim és barátaimat szavaimnak sértegetem, de ez akaratlanul csúszik ki a számon.
Általában az utolsó pillantás mindig elégedettséggel tölt el, és a hosszú szemlelődés után rájövök, hogy nem is vagyok
csúnya.

Kovács Karolina 7.c

Pongrácz István
Szabó Magda: Mondják meg Zsófikának c. regénye egyik szereplőjének jellemzése
Pongrácz István az I. Apáczai Csere János téri leányiskola portása volt. Egyedül élt, mivel családját a II.
világháborúban elvesztette. Nagy Zsófikát tévedésből ismerte meg. Juhos lánnyal keverte össze. Zsófika csak azért
akarta megismerni, mert apja utolsó betege volt. Zsábáját gyógyította éppen, mikor Nagy Gábor, Zsófi apukája
meghalt, de halála előtt mondott egy befejezetlen mondatot. Zsófika csak ennek akart utána járni.
Pista bácsi nagyon szigorú volt, mindenkivel csak ordított. Ennek ellenére Zsófika mégis eljárt hozzá, mert
szerette volna megtudni apja mondatának második felét. Pista bácsit a lány vette gondozásba. Az öreg mindig kis
unokáját, Erzsit, látta benne, akit a háborúban veszített el. Egy idő után kezdte megkedvelni Zsófikát, ennek ellenére
mégis szigorú volt vele. Zsófika életében először Pista bácsitól kapott ki. Azonban a verés után is visszajárt hozzá,
mert szerette volna mihamarabb a mondat másik felét megtudni. Pista bácsi nem szeretett emberek közt lenni, mert
minden embert hibásnak tartott azért, hogy elvesztette családját. Szabó Márta is meglátogatta egyszer, de akkor is
Pista bácsi csak azt várta, hogy elmenjen. Mivel eltörte a lábát, nagyon keveset sétált, ezért alig ment ki az utcára.
Egy este azonban kiment, leült egy padra és a kutat figyelte. A kút vizében egy kislány pacskolt. Eszébe jutott, hogy
a háborúban, mikor bomba érte az iskolát, akkor a kút is megrongálódott.
Pongrácz István életében még egy kislány lesz fontos, mégpedig Zsófi barátnője, Dóra, aki nővérével
Ausztriába akat szökni, azonban Dóra meggondolta magát és nem tartott tovább Vikivel. Itthon nem volt neki hová
mennie, ezért Pongrácz Istvánnál szállt meg. Pista bácsi nem nézte ezt jó szemmel, de hamarosan megkedvelte a
kislányt.
Zsófika ügyében is vallomást tett az iskolában rendezett tárgyaláson. Segített a kislányon. Mikor Zsófika
szomorú volt, készített neki fából bárány, pont olyant, mint annakidején az unokájának.
Miután vége lett Zsófika ügyének, Pista bácsi örökbe fogadta Dórát. Zsófika nagyon megkedvelte, és rájött,
hogy ha nem is él az apja, akkor is lesz az életében olyan személy, akit az apjának tekinthet, és Pista bácsit annak
tekinthette.
Szerintem Pongrácz István szíve mélyén szeretett mindenkit, de azért volt mindenkivel szigorú, mert még
mindig nagyon fájt neki, hogy elvesztette a háborúban a családját.
Bővíz Bettina 8.c

Fogalmazások
Napló
2008. március 31. Hétfő
Ma hétfő van és egy kicsit furcsállom, hogy nincsenek itt a többi osztálytársaim.A 4.c osztályal vagyunk együtt, a pedagógus
tanít bennünket. Kicsit szigorú, de elvagyunk vele. Sok házit ad de vicces is. Ma is egy nevetséges dolog történt, az egyik 4.c
osztályos fiúnak átrúgták a felsősök a labdáját a szomszédba. Egyenesen a trágyadomb tetején kötöt ki. Mikor bejött a terembe,
Robi elkezdte mesélni. Megmosta a labdáját, de a keze még trágyás maradt. Azt mondta a tanárnő:
Menny ki,de gyorsan és moss kezet!
Kézmosás után visszajöt és folytattuk az órát.Este lefekvés előt alvastam a háziolvasmányt.
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2008. április 1. Kedd
Ma megvicceltem az angol tanárnőt. Mondtam neki,hogy fele osztály beteg.Ő elhitte.Jót nevetünk,mikor kiderült,hogy áprilisi
tréfának szántam.Engem is megviccelt az egyik osztálytársam,hogy bogár mászik a hajamban.Nagyon megijedtem,de azért jól
szórakoztunk. A suliban magyar órán íírtunk,matekon pedig sok feladatot oldotunk meg.Este és jól mosolyogtam,mikor
eszembe jutottak a tréfák.

2008. ápr. 2. Szerda
Ezen a napon örültünk,mert április . van.Ma egy különös dologban volt részem.Egy felsős lány megzavarta az egyik
osztálytársamat,Robit.Szünetben mindig ezt csinálta.De aztán abbahagyta.Az isibe sok házit kaptunk,ma és sokat tanultunk.A
tanárnő mesélni szokott nekünk.Barátságos személy.Ennyi a mai napom.

2008. április 3. Csütörtök
Ma jó kedvem van,mert szép az idő.Az iskolában már megint megzavarta az a bizonyos lány a Robit.Semmi különös nem
történt az órákon.Sokat nevettünk,szórakoztunk.Mikor hazaérte nagyon kivoltam fáradva,mert hát órám volt.Leckét
csináltam,vacsisztam,tévétnéztem,letusoltam,háziolvasmányt olvatam és elaludta.

2008. 04. 04. Péntek
Ma 12,00-kor ébredtem.Az isibe 13,15-kor indultam.Mikor odaértem nem sokára becsöngedtek.Ma négy óránk volt.Suli után
haza jöttem,egy kicsit pihentem,majd bepakoltam a táskába és leckét csináltam.Utána számítógépeztem,tévétnézte.Vacsora
után letusoltam,21,30-kor lefeküdtem,egy kicsit olvastam azután elaludtam.

2008. ápr. 05. Szombat
Ma 7,00-kor keltem.Reggelisztem is készülődtem a táncra.Atáncedzés után nagyon kifáradtam.Haza értem,eljöt a
barátnőm,akivel szórakoztam 12,00-ig.Ebéd után lepihentem.Pihenés után kerékpározni mendtem,apukámmal a Tiszára.
Későre járt az idő,amikor hazaértünk.Estére vendégeket vártuk.Az este jót szórakoztunk,majd 22,30-kor mentem aludni.

2008. április 06. Vasárnap
Ma 9,00-kor ébredtem.10,00-kor mentem a misére.11,00-kor hazaértem,majd nemsokára ebédeltünk.Ebéd után az
udvarbanjátszottam.Délután lementünk anyával sétálni a Tisza-partra.Hazajövet megettem egy kugli fagyit.Nagyon ki voltam
fáradva a nagy nap után.Letusoltam és gyorsan ágyba bújtam

Horváth Edina 4.b
Tavasszal
ébred
újra
a
természet.
A hosszú tél után jön a tavasz.
Ekkor már melegebb van, mert
felmelegszik az idő. A fák bimbózni
kezdenek, a levelek kihajtanak. A fű is
szép zöld lesz. A virágoskertben a
virágok kinyílnak, a tulipán, a hóvirág és
a jácint. Az emberek a veteményesben és
a szántóföldön dolgoznak és vetnek.
Tavasz a legszebb, mert minden
virágos és zöld.

Tóth Viktor 3. osztály, Drea

Meleg kora nyári délután volt, a búzatáblák hajladozva susogtak a gyenge
szellőben.
A madarak gyönyörűen csiripeltek a tavaszi napsütésben. Így ébredtem egy
szép szombat reggel. Testvéreimmel elhatároztuk, hogy reggeli után elmegyünk
sétálni a rétre. Ki is mentünk már kora délután. Ahogy odaértünk, láttuk, hogy
gyönyörű szép virágok voltak körülöttünk. Ahova csak néztünk, szépséges
madarakon akadt meg a szemünk, akik vidáman csicseregtek a tavaszi napsütésben.
Szedtünk virágot édesanyánknak is egy szép nagycsokorral. Illatosabbnál illatosabb,
csillogó színben pompázó virágokat szedtünk. Abban a pillanatban, úgy éreztük
testvéreimmel, hogy ébred a természet. Öröm volt kint lenni a réten. Mikor
hazaértünk, átadtuk édesanyánknak a szép, nagy, illatos csokrot. Nagyon megörült
neki, hogy ilyen szép virágokat szedtünk.
Nagyon boldogok voltunk, hogy ilyen örömöt szereztünk anyánknak, ezen a
szép szombati napon.

Boldizsár Ágnes 3. osztály, Drea

Deutsche Seite
Meine Pläne und Wünsche für die Zukunft
Als ich klein war, wollte ich Tierärztin werden. Mein zweiter Wunsch war Zahnärztin. Meinen Eltern werde ich
dann die Zähne machen und so können sie Geld sparen! Ich möchte auch kranken Menschen helfen. Nach der
Grundschule werde ich eine Mitelschule in Subotica besuchen. Später möchte ich eine Privatpraxis aufmachen, die
jeden Tag offen ist. So können alle auch am Wochenende zum Zahnartzt kommen.
Bálint Beáta, 8.c
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Ich möchte die Landwirtschaftliche Mitelschule besuchen. Ich interessiere mich für Tiere und würde sie gerne
pflegen. Ich möchte am liebsten Tierarzt werden. Außerdem würde ich sehr gerne einmal nach Japan fliegen. Und
eine Familie wünsche ich mir auch in der Zukunft.
Szedlár Valentin, 8.c
Ich möchte die Medizinische Schule besuchen. Ich interessiere mich für Medizin. In der Zukunft will ich in Ungarn
leben und Ärztin werden. Ich möchte Leben retten.
Bőviz Bettina, 8.c

Wo verbringst du deine Zeit am liebsten?
In meinem Zimmer. Ich bin oft einsam. Dort ist Ruhe. Ich liebe es, wenn es dunkel ist. Ich mag alleine fernsehen.
Wenn ich einsam bin, kann ich dort in Ruhe nachdenken.
Máriás Mónika, 8.b
Mein Lieblingsplatz ist an meinem Computer. Ich höre gute Musik und probiere verschiedene Spiele aus. Ich lade
schöne Naturbilder herunter. Computer macht mir gute Atmosphäre. Ich lerne auch am Computer.
Vastag Csaba, 8.b
Ich bin am liebsten an meinem Computer. Ich probiere verschiedene Spiele aus. Der Computer ist in meinem
Zimmer. Da bekomme ich genug Ruhe. Ich spiele am liebsten Aktion- und Strategiespiele und so treffe ich auch viele
Freunde.
Acsai Alexander, 8.b

Mailied
Wie herrlich leuchtet mir die Natur!
Wie glänzt die Sonne!
Wie lacht die Flur!
Es dringen Blüten aus jedem Zweig.
Und tausend Stimmen aus dem Gesträuch.
Und Freud und Wonne aus jeder Brust.
O Erd, o Sonne!
O Glück, o Lust!
Johann Wolfgang Goethe

English corner
St. Paul Cathedral
St Paul Cathedral is the second largest church in the world,
after St Peter’s on Rome. Situated at the top of the Ludgate Hill in
the city, it is traditionally said to stand on the site of a Roman temple
dedicated to Dianna. It was comletely burnt in the fire of 1666. After
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the great fire Sir Christopher Wren, an astronomy professor as well as a professor of mathematics in Oxford, built it
again and considered as his masterpiece. After the Great Fire of. London, he made a survey of the ruins and
proposed a plan for the area, with wide streets and squaresalong the Thames. New houses were built in bricks
instead of food.that were responsible for the catastrophic fire. Fifty-five churches werereconstructed by Christopher
Wren. Near St Paul’s Cathedral, a big statue was made that marks the spot where the Great Fire started, at a Baker’s
Shop.

Westminster Abbey
The official name of Westminster Abbey is The Collegiate Church of St Peter at
Westminster, is undoubtedly the most important and famous of all historic buildings in
Britain. As the symbol of Britain’s national identity, it attracts five to six million visitors
each year. All the queens and kings of England since William the Conqueror have been
crowned here. Many famous people- kings, poets, scientist, artists, musicians,clergymen
and army officers- are buried din the church. In Poet’s Corner the most important English
literary men are buried or remembered by a monument. Among them is Geoffrey
Chaucer, William Shakespeare.

The Houses of Parliament
This historic building by the Thames is famous all
over the world. Originally it was a palace,the principal
residenceof the King of England. The most important was
Westminster Hall, which was the meeting place of the
King’s Council. The residentialpart of the Palace lay to the
south, on the site now occupied by the buildings, of the
House of Lords. The most famous Palace’s Clock, often
knownas Big Ben is called after Sir Benjamin Hall. A light
above the clock informs the world that the House of
Commons is sitting during the night.

Tavasz van, tavasz van
Itt is, meg ott is.
Tavasszal, tavasszal
Rügyeznek a fák is.
Tavasz van, tavasz van
Virágzik a mező.

English corner

Tavasszal, tavasszal
A fecskehad megjő.

MY TOWN
The name of my town is Becse. It is a small town. Becse is in the north
of Serbia, in Vojvodina. It’s on the river Tisza. It is 130km away from Belgrade.
There are many banks. In Becse there are four primary schools and three
secondary schools. There is a music school. In Becse there are four churches;
there isn’t a cinema. A famous restauarant here is “Don Quijote”. There are
many toy shops, shoe shops, book shops and boutiques, and there are many
supermarkets. My favourite supermarket is KTC, because it is the biggest.
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Tavasz van, tavasz van
Zöldellik a levél.
Tavasszal, tavasszal
A gólya is megél.
Tavasz van, tavasz van
Zúg a futó zápor.
Tavasszal, tavasszal
A kikelet mámor.
Horvát Anasztázia 5.c

In Becse there are many pubs. There is a bus station and a health centre. Also there is a park, its name is
“Goran Park”.
There are two hotels: “Bela Ladja” and “Fantast”. On Fantast there are many horses. In Becse there is a
sports cenre, its name is OSC Mladost. This is a big sports centre. In the centre there is a square called “Trg
Oslobodjenja” with a Statue of Liberty on it.
I like Becse because it is a nice town.
Péter Lea 5.c
My town is not a big town, it is a small town. Becse is in the north of Serbia. It is on the river Tisa. The
Tisa is a beautiful river.
There are some boutiques and shops in Becse. I like the little boutiques because I can find a lot of nice
clothes there. There is a big statue in the centre; many children climb it. In the centre, there is also a big and new
supermarket CBA, and there aren’t many churches there, just two. There is a big library near the centre. There are
four primary schools in Becse.
My favourite place in my town is the sports centre because I go there to play billiards with my friends. I
like bEcse because I have many friends here.
Pásztor Timea 5.c

SPRING HOLIDAY 2008
The spring holiday started on April 25th, then I went to my friends and
slept there, and I visited my grandparents.
Before celebrating May 1st, me and my brother went fishing and we
rode a motorbike. My brother, Szebi, got this motorbike from our parents; it’s
an ATX and it’s red. I also went to Barta Enikő’s orchard. We had there a
barbecue, played with a ball and we walked a lot.
In the morning on May 1 st the TV crew from Novi Sad came to the
orchard and made an interview with the children
I liked the holidays because then I didn’t go to school.
Szabó Szelesztina 5.b
On May 1st I went to Hungary, in Decs, because my father’s friend lives
there. My friends and I went to play football. Our parents played football, too,
and they made a tournament of four teams. My father’s team finished first, my
team finished third. The we made a barbecue. After two days we went home.
At home I played football and computer games and the holiday soon finished.
Bedleg Edvárd 5.b

Viccek / Tréfák
A juhásznak igaza vagyon
A kopár szigeten
Turisták nézegetik a juhászt meg a bozontos puliját az Alföldön.
Azt kérdezi az egyik, évődve:
- Mondja, bátyám, hol van ennek a kutyának az eleje?
- Ahol ugat!

Két légy sétál Robinson fején. Egyszer csak megszólal az egyik:
- Én most elmegyek... Majd Pénteken találkozunk.

A kölcsönló
A legnagyobb dologidőben lesántul az István lova. Sebaj, gondolja, majd kölcsönkéri a szomszéd faluban lakó komájának, Jánosn ak az egyik lovát. El
is indul gyalog, lelkesen. Az első kilométer után így morfondírozik:
- Még szerencse, ha van az embernek egy ilyen jó komája, akiben bízhat, hogy kimenti a hajból. Együtt katonáskodtunk, én is segítettem, ő is fog
biztosan...
Újabb kilométer után így tűnődik:
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- Persze, dologidőben neki is szüksége lehet a lóra. De hát azért komám, hogy segítsen!
Megteszi a harmadik kilométert is.
- Akár komám, akár nem, az biztos, hogy nem fogja egykönnyen ideadni. Pedig én is hányszor adtam neki ezt-azt.
Megy tovább.
- Lám, a múltkor is behívott a kocsmába egy pájinkára, és aztán csak a sajátját fizette ki.
Az ötödik kilométer után megáll.
- A legjobb lenne visszafordulni, hisz úgyis hiába megyek! Nem adja az ide a lovát egy percre sem...
De már az út nagy részét megtettem, hát meg kell próbálni...
Megy, beér a faluba, s meglátja Jánost a portája előtt.
Megáll előtte, s rárivall:
- Tudja, mit? Tartsa csak meg magának azt a göthös lovat!

A legrosszabb a medve
Csatak, a turista magyarázza barátainak:
- A legveszedelmesebb dolog medvével találkozni az erdőben. Fegyver nélkül egyszerűen nincs is remény a menekülésre. Ha az ember futni kezd, a
medve még gyorsabban fut... Ha az ember vízbe ugrik, a medve utána...! És ráadásul gyorsabban is úszik! Ha az ember fára mász ik, a medve még
gyorsabban mászik fel utána...
- No és ha az ember elbújik? - kérdi valaki izgatottan.
- Hiába - legyint Csatak -, a medve elbújni is gyorsabban tud...

A ló kérdez
Két ló beszélget. Az egyik rettenetesen panaszkodik fuvaros gazdájára. A goromba, részeg tulajdonos állandóan üti-veri.
A másik ló megkérdezi:
- De hát miért nem írsz egy panaszlevelet az Állatvédő Ligának?
- Na, még csak az hiányzik! Ha a gazdám megtudná, hogy írni is tudok, azontúl velem intéztetné az üzleti levelezését is.

A lóbőr jó bőr

A nagy ugrás

Azt kérdi a tanító az iskolában:
- Ki tudná megmondani, melyik a ló legfontosabb része?
Pistike jelentkezik.
- Tanító úr, kérem, a bőre.
- Eredj már! Miért pont a bőre?
- Mert az tartja össze az egész lovat.

Az egérke és az elefánt leugranak a ház tetejéről, és megegyeznek,
hogy minden emeletnél köszönnek. Elsőnek ugrik az egérke:
- Szervusz, 3. emelet!
- Szervusz, 2. emelet!
- Szervusz, 1. emelet!
Placcs, leesik. Ugrik az elefánt:
- Szervusz, 3. emelet!
- Szervusz, 2. emelet!
- Szervusz, 1. emelet!
- Szervusztok, bányászok...

A Nílus partján
Két krokodil beszélget a Nílus partján. Az egyik éppen falatozik, a szájában ropogtat egy zebrát. A másik nézi, nézi, majd az t mondja:
- Meg kell hagyni, nagyon jól áll neked a csíkos...

A műtét sikerült
A műtét végén az állatorvos összevarrja az elefántot.
- Minden rendben? Nem hagytunk véletlenül műszert a betegben? - kérdi azután.
- Műszert nem - feleli a főnővér -, de hová tűnt Szeder kisasszony?

Viccek / Tréfák
A nyuszi és a zöldséges
A részeg nyuszi

A nyuszika bemegy a boltba, rácsap a pultra, és megkérdezi:
- Van répa?
- Nincs, nyuszika...
Másnap a nyuszi újra elmegy a boltba, és ismét megkérdezi.
- Van répa?
- Mondtam már, hogy nincs. És ha még egyszer rácsapsz a pultra,
odaragasztom a mancsodat!
Harmadik nap újra megjelenik a boltban a nyuszika, de megáll az
ajtóban és onnan kiabál:
- Van ragasztó?
- Nincs, nyuszika.
- Akkor kérek répát...

A nyuszi részegen ballag hazafelé. Az italtól elálmosodik, eldől egy
árnyas fa alatt, s mély álomba zuhan. Arra megy két farkas.
Megörvendenek a váratlan zsákmánynak, de mert mindkettő
magának akarja, összemarakodnak rajta. Úgy megtépázzák egymást,
hogy végül ájultan nyúlnak el a földön.
Fölébred a nyuszi, megpillantja a két élettelen farkast, megrázza a
fejét:
- Nem szabad piálnom! Ha iszom, úgy látszik, garázda leszek...!
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A széles szájú kisbéka
A - mint káposzta
Világot látni indul a széles szájú kisbéka. Megy mendegél, találkozik
egy sündisznóval. Azt mondja neki:
- Én vagyok a széles szájú kisbéka! Hát te ki vagy, és mit eszel?
- Én a süni vagyok, és rovarokat eszem.
Megy tovább a kisbéka. Találkozik a tehénnel.
- Én vagyok a széles szájú kisbéka! Hát te ki vagy, és mit eszel?
- Én a tehén vagyok, és füvet eszem.
Pár száz méterrel odébb a kisbéka meglátja a gólyát.
- Hát te ki vagy, és mit eszel?
- Én a gólya vagyok, és széles szájú kisbékákat eszem.
A béka ijedten hunyorít:
- És mondd, látsz itt olyat?

A csíki iskola első osztályában az "á" betűt tanította a tanítónő.
- Ki tudna olyan szót mondani, amelyikben az "á" hang benne van?
Sokan jelentkeztek, még a ritkán szóló Éliás is.
- Nicsak, gyerekek, még Éliás is tudja! Na, bátran, ki vele!
- Káposzta - vágta ki büszkén a megdicsért gyerek.
- Nagyon jó - bólintott a tanítónő. - És akkor azt mondd még meg,
hol van benne az "á"? Az elején, a közepén vagy a végén.
Éliás gondolkodott egy kicsit, majd azt mondta:
- A torzsájában, tanító néni.

Engem se korlátoztak...
Megtörtént eset, csak hogy lássátok, milyen bunkók az emberek.
Teletömött 56-os villamos, két, egymással szemben lévő szék. Az egyiken egy jóarcú, kedves öreg néni kuporog, a másikon egy nő a gyerekével az
ölében. A kissrác himbálja a lábát, és állandóan belerúg a néni térdébe. Az
öregasszony egyre hátrébb húzódik, várja, hogy az anya mikor szól rá a
kölyökre. De mivel ez nem történik meg, udvariasan megszólítja az anyát:
- Elnézést, hogy zavarom, de a kisfia folyamatosan rugdossa a lábamat, és
ez már az én koromban nem tréfa, eltelál egy csontot, vagy egy eret, akkor
az újságosig, meg a patikáig se tudok lemenni. Legyen szíves szóljon rá.
- Mit akar? - reccsen rá az anya -, én nem fogom egy ilyen vénasszony miatt
korlátozni a gyerekemet testi szabadságában! Foglalkozzon a saját dolgával,
ne az én gyerekemmel!
A villamoson mindenki megdöbbenéssel nézi végig a jelenetet, míg egy
tipikus rocker (acélbetétes, tar frizura, feszülős gatya, bőr kabát, fülében
üvölt a Tankcsapda) kiveszi a szájából a rágót, és a paraszt nő hajába
gyönyörűen beledolgozza, majd lágyan így szól:
- Engem se korlátoztak gyerekkoromban!

Kafa ez a gép!
A zsaru megállítja haveromat az enyhén tuningolt vectrájával. Az idősebbik
elkezdi kitölteni a papírokat, a fiatalabb meg kérdezgeti:
- Kafa ez a gép! Mennyi volt?
- Sok!
- Mégis?
- Sok! - Mennyivel megy?
- Lakott területen: 50km/h,
lakott területen kívül: 90km/h,
autóúton: 110km/h,
autópályán: 130km/h

Horvát Szilvia 6.c

Fejtörők
Márciusi helyes megoldás:
1. Aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók.
2.
Alamuszi macska nagyot ugrik.
3.
Dobbal nem lehet madarat fogni.
4.
Egy fecske nem csinál nyarat.
5.
Éhes disznó makkal álmodik.
6.
Ha a ló nincs, szamár is jó.
7.
Hamarabb utolérik a hazug embert, mint a
sánta kutyát.
8.
Kutyából nem lesz szalonna.
9.
Közös lónak túrós a háta.
10. Madarat tolláról, embert barátjáról.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Okos enged, szamár szenved.
Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka.
Nem repül a sült galamb az ember szájába.
Holló hollónak nem vájja ki a szemét.
Négy lába van a lónak, mégis megbotlik.
Játszanak vele, mint a macska az egérrel.
Bámul, mint borjú az újkapura.
Báránybőrbe bújt a farkas.
Vak tyúk is talál szemet
Bagoly mondja verébnek, hogy nagy a feje.
Ajándék lónak ne nézd a fogát.

22.
23.

Amelyik kutya ugat, az nem harap.
Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.

24.

Nincs otthon a macska, cincognak az
egerek.

Zórád Karolina 6.c
A márciusi helyes és gyors megoldásért Zórád Karolina 6. c osztályos tanuló részesült könyvjutalomban.
Gratulálunk neki! – szerkesztő megjegyzése

Töltsd ki a táblázatot!

Vízszintes sorok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Női név
A babákat védi
Egerész hírében áll
Szakállas állat
Tengeri hal
Férfinév

Megoldás:
1. Villás farkú, fürge…

Rákos Róbert 1. osztály / Drea

Fejtörők
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Színezd ki az ábrát! Ha a kiszínezett ábrát beküldöd, s csatolsz mellé legalább húsz közmondást, amely számnevet
tartalmaz, akkor értékes díjat nyerhetsz!

A Figyelő az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola
Radnóti Miklós Önképzőkörének diáklapja.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Főszerkesztők: Cseszák Zsombor, Becskei Szabolcs, Acsai Alexander, Boroš Tijana tanulók.
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Szerkesztőség tagjai:, Kovács Noémi, Máté Enikő, Rodić Helena, Kovács László, Szabó Ákos, Szökő
Tamás, Molnár Gergely, Horvát Martina, Ördög Valentina, Szabó Szelesztina, Bezeg Nikolett, Čiplić
Ivan, Péter Lea, Csúzdi Noémi, Bocor Natália, Sinkovics Áron tanulók.
Felelős szerkesztő: Szűcs Budai Engelbert magyartanár.
Felelős Kiadó: Krstić Dragica igazgató.
Nyomda: Lux Color Printing.

Фиђело је школски лист литерарне секције «Радноти Миклош»
Основне школе «Петефи Шандор» у Бечеју.
Припрема: уређивачки одбор.
Главни уредници: Чесак Жомбор, Бечкеи Саболч, Ачаи Александер, Борош Тијана ученици.
Чланови уређивачког одбора: Ковач Ноеми, Мате Енике, Родић Хелена, Ковач Ласло, Сабо Акош,
Секе Тамаш, Молнар Гергељ, Хорват Мартина, Ердег Валентина, Сабо Селестина, Безег Николет,
Чиплић Иван, Петер Леа, Чузди Ноеми, Боцор Наталиа, Шинкович Арон ученици.
Одговорни уредник: Сич Будаи Енгелберт проф. мађарског језика.
Одговорни издавач: Kрстић Драгица директор.
Штампање: Штампарија Lux Color Printing.
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