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„A barátság,
akár a napfény,
éltet, simogat, átölel.
A lélek
minden jó barátban,
magához méltó
társra lel.
Amikor végre
megtalálod,
azonnal érzed:
jó neked!
Ahogy a Nap száll
fenn az égen,
úgy emeli fel lelkedet!”
Aranyosi Ervin
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Társasági illemszabályok
Bár a gyerekeket ma már lazábban nevelik, van néhány
olyan alap társasági norma, amit érdemes minél korábban elkezdeni megtanítani nekik. Illetve, amit a gyerekeknek minél előbb meg kell tanulniuk. Bizonyos társadalmi viselkedésmintákat minél idősebb egy gyermek,
annál inkább elvár tőle a környezete, ezért érdemes megtanítani velük, érdemes elsajátítaniuk.
Kérem szépen – Köszönöm szépen: Ha szeretnél
valamit, kérjed illedelmesen! Ha megkapod azt a
valamit, köszönd meg illően!
Talán az egyik legalapvetőbb illemszabály. Semmi más
nem olyan hatékony a megtanulásában, mint ha a családban is alkalmazzuk.
Tiszteljük a felnőttek mondandóját! Ne szakítsuk félbe őket!
Tiszteljük egymás mondandóját! Ne szakítsuk félbe a
beszélőt!
Ha a felnőttek és gyerekek egy társaságban vannak, partnerként kell kezelniük egymást a kommunikációban. A
gyerekek hajlamosak arra, hogy ha hirtelen eszükbe jut
valami, azonnal közölni szeretnék, és félbeszakítják a
felnőtteket a beszédben (akár egymással beszélnek, akár
velük). Meg kell tanulni, hogy a társas kommunikáció
egyik alapszabálya, hogy hagyom, hogy a másik befejezze a mondandóját, utána szólalhatok meg.
Ha nem biztos, hogy szabad, kérjünk engedélyt!
Minél idősebbek és érettebbek vagyunk, annál inkább
meg kell tanulnunk vigyázni magunkra és másokra is. Ha
nem vagyunk biztosak abban, hogy (például vendégségben, kiránduláson) megtehetünk-e valamit, meg
kell keresnünk az illetékes felnőttet, és engedélyt kérnünk tőle.
A negatív véleményt nem kell mindig kimondanunk!
A gyermekek őszinték, és az őszinteség néha
kegyetlenségnek hat. Meg kell értetnünk, hogy a
véleményünk sérthet másokat. Van olyan helyzet, amikor
át kell gondolnunk a megfelelő közlési szituációt, hogy
ne okozzunk fájdalmat a másik embernek.
Az emberek teste csak az övék, és olyan, amilyen.
Kifejezetten jó, ha minél előbb megtanuljuk, hogy a
többi embert nem szabad a teste alapján megítélnünk.
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy olyan testben éljen,
amilyenben tud, vagy akar.
Ügyeljünk az illetlen érintésekre.
Vannak bizonyos zónák, amiket közeli barátokon, családtagokon megérinthetünk (hát, felkar, nyak, fej), a többi
embernek maximum a kézfejét, vállát illik érinteni. Ez
különösen érvényes az intim tájékokra: soha, senkinek
nem szabad a mellét, ágyékát, fenekét fogdosni!
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Íme, néhány ötlet, hogyan kezdhetjük el a helyes
viselkedésünk kiépítését:
Tanuljuk meg, hogyan fogadjuk a rokonokat és a vendégeket. Tanuljuk meg, hogyan nyissunk ajtót, és
segítsük le a vendégek kabátját. Tanuljuk meg, hogyan kell kezet fogni, és hogyan kell megölelni valakit,
főleg az öregebbeket vagy a mozgássérülteket.
Tanuljuk meg, mit kérdezzünk, hogyan szakítsuk meg
a beszélgetést. Tanuljuk meg, hogyan fogadjuk el,
vagy hogyan utasítsunk vissza tisztelettudóan egy
olyan ételt, amit nem kívánunk. Tanuljuk meg, hogyan húzzuk ki a széket, és hogyan tartsuk azt, hogy a
többi vendég is elférjen. Tanuljuk meg, hogyan kell
összehajtani a szalvétát vagy a kendőt, és ölbe
helyezni, hogyan kell egyenesen ülni az asztalnál.
Vigyázzunk arra, hogy ne könyököljünk az asztalon!
Tanuljuk meg, hogy általában balról jobbra szokták
átadni az ételeket. Tanuljuk meg, hogy csak annyit
tegyünk a tányérunkba, amennyit megeszünk.
Tanuljuk meg, miből áll egy teríték, hol legyenek a
villák, kanalak, kések, miért számít az elhelyezés sorrendje, és miért mindig a külsővel kezdjük az evést.
Jegyezzük meg azt is, hogy az asztalnál minden
személyt ki kell szolgálni, és amikor a gazda villát
emel, azt jelenti, kezdődhet az étkezés. Tanuljuk meg,
mennyire csúnya dolog, ha szürcsöljük a levest,
nyalogatjuk az ujjainkat, vagy a csokistortába mártjuk
az ujjunkat. Tanuljuk meg az asztalnál való egyenes
ülést, és figyeljünk arra, hogy ne görnyedjünk az asztalnál, hanem az ennivalót közelítsük a szánkhoz.
Tanuljuk meg a kenyér etikettjét (egyes kenyérfajtákat
törni, másakat vágni kell). Tanuljuk meg, hogyan kell
a szalvétát használni, és hova kell letenni, amikor felállunk az asztaltól. Tanuljuk meg, hogy ne tegyünk
egyszerre túl sok ételt a szánkba, vagy teleszájjal ne
beszéljünk, ne csácsomgjunk és köpködjük az ételt.
Tanuljuk meg az evőeszközöket használni, ujjakat
csak akkor, amikor az étel ezt előírja. Tanuljuk meg,
hogy mindig meg kell köszönnünk a finom ennivalót.
Valaki erőfeszítést tett, hogy minden ízletes legyen,
és a gyermek is biztos talál valamit, amit különösebben megdicsérhet. Addig kell ülve maradnunk, amíg
az étkezés be nem fejeződött, vagy amíg nyilvánvaló
lesz, hogy felállhatunk az asztal mellől, hogy a
felnőttek nyugodtan ülhessenek.
Sikert gyakorlással lehet elérni. Otthon is lehet gyakorolni a viselkedés illemtanát.
Rajta hát! Munkára fel!
Milinkov Jaszmina 6.c
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Húsvéti ünnepkör
Húsvét mozgó ünnep,
melynek
időpontját
325-ben a niceai zsinat
a
tavaszi
nap-éj
egyenlőséget
(márc.
21.) követő holdtölte
utáni első vasárnapban
állapította meg, így
húsvét március 22-e és
április 25-e közötti
időre eshet.
Húsvét a kereszténység
egyik
legnagyobb
ünnepe,
e
napon
ünnepli
Krisztus
feltámadását.
Véget
ér
a
nagyböjt,
a
hústól
való
tartózkodás, innen származik az
ünnep magyar elnevezése is. A
húsvéti szertartásokhoz tartozott
már a 10. század óta az
ételszentelés. A szentelésre vitt
jellegzetes ételek: a kenyér,
kalács, bor, bárány, sonka. A
szentelt
ételek
maradékait
mágikus célokra használták. A
sonka csontját kiakasztották a
gyümölcsfára,
hogy
sokat
teremjen.
Nagyszombatról
vasárnapra virradó éjszakán a
Jézus-keresés,
Isten-keresés,
Szentsír-keresés népi ájtatossága
volt szokás. Ugyancsak ekkor
vagy húsvét vasárnap reggelén
mentek megkerülni a határt
(határjárás, határkerülés). E
naphoz kapcsolódhatott a zöldágjárás és a kakaslövés is.

A húsvét, a karácsonnyal együtt,
a
keresztények
legnagyobb
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ünnepe, amelyhez igen sok népszokás kötődik, és igen elterjedtek a különféle
jelképek, szimbólumok.
Nagycsütörtökön elhallgatnak a templomok harangjai. Ilyenkor azt tartják, a
harangok Rómába mentek, ott gyászolják Krisztust. Szokás volt ilyenkor
kereplővel zajt kelteni, így gondolták elűzni a gonoszt és ezzel helyettesítették a
harangokat. Liturgikus szokás a nagycsütörtöki lábmosás. Általában magas
rangú egyházi személyek mosták meg ilyenkor tizenkét szegény ember lábát.
Szintén liturgikus eredetű szokás a pilátusverés vagy égetés. A templomban a
gyerekek éktelen zajt csaptak, verték a padokat, vagy a falu határában Pilátust
jelképező szalmabábut égettek. Elterjedt szokás nagycsütörtökön a virrasztás is,
annak emlékére, hogy Jézus az olajfák hegyén virrasztott.
Nagypénteken halt kereszthalált Jézus. A keresztények körében ez a nap a
bűnbánat, a mély gyász és a szigorú böjt napja. A templomokban az oltárokat
letakarják, a harangok némák, világszerte ismert szokás ezen a napon a
passiójáték, az élőképes felvonulás. Rómában minden évben a pápa
közreműködésével elevenítik fel a keresztút (Via Crucis) stációit.
Nagypéntekhez tiltották az állattartással, földműveléssel kapcsolatos munkákat,
nem sütöttek kenyeret, mert a hiedelem szerint az kővé válik, nem mostak,
mivel a ruha viselőjébe villám csapna, nem fontak. A víznek, mint ősi pogány
tisztulás szimbólumnak mágikus erőt tulajdonítottak. Nagypénteken napfelkelte
előtt friss kútvízzel vagy patakvízzel kellett mosakodni, az védett a betegségek
ellen. Ezt a hajnali vizet aranyvíznek nevezték. Az állatokat is kihajtották a
patakhoz itatni, és le is fürösztötték őket, hogy ne legyenek betegek. Szokásban
volt a határjárás, határkerülés is. Ilyenkor a férfiak a templom előtt
gyülekeznek, csoportosan mennek a határba, ahol zajkeltéssel, kerepléssel űzték
el az ártó erőket a földekről.
Nagyszombaton véget ér a 40 napos böjt, és újra megszólalnak a harangok.
Legjelentősebb eseményei a nagyszombatnak a víz- illetve tűzszentelés.
Katolikus templomokban a gyertyát a megszentelt tűz lángjáról gyújtják meg.
Az új tűz gyújtása a remény szimbóluma is. Jellegzetes szokás még a
feltámadási körmenet szombat estéjén.
Húsvét
vasárnapján
a
kereszténység
legnagyobb
ünnepét,
Jézus feltámadását ünnepli. Ezen a napon a reggeli mosdóvízbe sok helyütt
piros tojást tettek, ennek egészségvarázsló szerepet tulajdonítottak.
Húsvét hétfő a magyar népéletben a locsolkodás napja. A szokásról már XVII.
századi írásos emlékek is fennmaradtak. A víz megtisztító, megújító erejébe
vetett hit az alapja ennek a szokásnak, mely megmaradt napjainkig. Bibliai
eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás hagyományának, eszerint a Krisztus
sírját őrző katonák a feltámadás hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek
lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket. Vidéken egykor kútvízzel, vödörből
locsolták le a lányokat, sőt egyes vidékeken a patakban megfürösztötték őket.
Ha hideg volt bizony betegség is származhatott ebből. A húsvéthoz
kapcsolódik az ételszentelés szokása is. A sonkát, bárányt, tojást, kalácsot a
templomban megszenteltették. A morzsából vittek az állatoknak is, hogy jól
szaporodjanak, egészségesek maradjanak. A sonka csontját a gyümölcsfára
akasztották, vagy a földekre vitték a jó termés reményében. Vasárnap
hajnalban szokásban volt a Jézuskeresés. Ilyenkor sorban felkeresték a
falubéli kereszteket. A zöldágjárás a természet megújhodását ünneplő énekes
játék. A lányok kettes sorban állva, felemelt kezükből sátrat formálva,
énekelve haladtak végig a falun (Bújj, bújj zöld ág...).
Ördög Noémi 6.c
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Mátyás, a király
1443-ban, születésekor senki nem merte volna gondolni, hogy valaha is
király lesz, hiszen édesapja, Hunyadi János nem volt tagja a királyi háznak - bár egyesek szerint Luxemburgi Zsigmond királyunk házasságon
kívül született fia volt. De még ha apja király is lett volna, Mátyásnak
volt egy bátyja, László is, aki előtte lett volna a trónöröklési rendben.
A közkeletű legenda, miszerint a nép a befagyott Duna jegén választotta
királlyá, nem igaz. Nagybátyja, Szilágyi Mihály katonasága kelt át
Pestről Budára a befagyott folyón, így adva nyomatékot a király személyéről döntő nemesek gyűlésének.
Mátyás csupán 15 éves volt, amikor 1458-ban királlyá választották!
Sajnos javarészt Mátyás királynak „köszönhetjük” a több száz éves
Habsburg uralmat, hiszen 1463-ban kényszerből olyan szerződést kötött
a német-római császárral, hogy ha Mátyás fiú utód nélkül hal meg, akkor a Habsburgoké lesz a magyar trón. Mátyás ekkor egy erős, 20 éves
fiatalember volt, ezért álmában sem hitte volna, hogy ez pontosan így
fog bekövetkezni. Halálakor ezt a szerződést figyelmen kívül hagyták,
azaz nem Habsburg uralkodó került a trónra, de később bizony a Mátyás
-féle szerződés volt a jogalap a Habsburgok trónigényére…
Mátyás második feleségének, Beatrixnek a nevét sokan ismerjük. Azonban volt egy előző felesége is, a cseh
király lánya: Podjebrád Katalin. Katalin királyné azonban gyerekszülésben meghalt. Mindössze 15 éves volt.
Beatrix, avagy Beatrice a mai Olaszország területéről származott. Országunk egyik tragédiája, hogy nem tudott
Mátyásnak utódot szülni, azaz nem tudott kialakulni a Hunyadi uralkodóház.
Mindenki csak így, Mátyás királynak hívja, pedig volt ám még egy Mátyás nevű királyunk! II. Mátyás 1608 és
1619 között, 11 éven át uralkodott, azaz Mátyás királyt így kellene neveznünk: I. Mátyás.
Mátyás álruhában való országjárása természetesen mese. Mátyás nem tett ilyet, hiszen egyrészt nem volt
ilyesmire ideje, másrészt életében a nép gyűlölte őt! Törökellenes, illetve Nyugat-Európába indított háborúi, valamint fényűző reneszánsz életmódja nagyon sok pénzt felemésztett, ami miatt nagyon megemelte az adókat. Ellentmondást nem tűrő zsarnokként uralkodott, ami mondjuk abban a korban megszokott volt. A nagy költő, Janus Pannonius még összeesküvést is szőtt ellene! A mesék és mondák jóval a halála után születtek, hiszen az őt
követő gyengekezű uralkodók, a mohácsi csata, a török megszállás és az ország három részre szakadása miatt a
nép visszasírta őt, az utolsó sikeres királyát. Ne felejtsük el, abban az időben az átlagembernek fogalma sem volt
még csak arról sem, hogy hogy néz ki a király. Meggyőződésem, hogy volt egyszerű ember is, aki még csak azt
se tudta, hogy hogy hívják a királyt. Egy, az ország eldugott sarkában élő napszámosnak az egyetlen uraság a
földesúr volt. Az ilyen emberek között kezdett el terjedni Mátyás, mint egy legendás, már-már mítikus király
neve és alakja.
1490-ben még 50 éves sem volt, amikor elfoglalta Bécset, és onnan uralkodott. Teljesen váratlanul halt meg Bécsben. Egy magát sokáig tartó legenda szerint fügével megmérgezték, ám történészek és orvosok a korabeli
forrásokon alapuló kutatásai alapján ma már tudjuk, hogy valószínűleg agyvérzést kapott.
Székesfehérvárott temették el, az egykori koronázó-templomban. Sírját a törökök évekkel később feldúlták, majd
az egész templom megsemmisült, ám csontjai ma is megvannak valahol az egykori bazilika alagsorában létesített
osszáriumban, más néven csontkamrában. A probléma az, hogy a török korban királyaink sírjait kirabolták,
csontjaikat szétdobálták, azaz nem lehet tudni, hogy melyik lábszárcsont vagy koponya Mátyásé, Nagy Lajosé,
Károly Róberté vagy éppen Könyves Kálmáné…
Az itt leírt sok negatívum mellett is igaz, hogy Mátyás az ország egyik legnagyobb formátumú, legsikeresebb
uralkodója volt, akinek korai halála az első lépés volt a középkori, virágzó Magyarország pusztulásának útján.
Varnyú Zalán 5.c
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Mátyás királ oskolája: Mátyás királ sokszor vándorlónak
őtözött, oszt bejárta az országot. Látta, hogy a nép nem ölég
okos, azér Budán oskolát állétott fő, hogy a jó tanulókat tanétsák. Akik onnét kikerültek, azok jutottak a legjobb hévatalokba.
Eccer Mátyás drótosnak őtözvel járt az országba. Möghallotta,
hogy az egyik faluba a bíró fia szeretne beiratkozni a budai oskolába. Bekurgyál az ablakon:
- Van-e drótoznivaló?
- Van hát, mer a Jóska gyerök mindég etör valamit, ha a Pistára
mögharagszik!
A drótostót ekezdött drótozni, de közbe kérdözött is.
- Hát, ki az a Jóska?
- Jóska az édös fiam! Szeretném főadni a királi oskolába.
- Hát, ki az a Pista?
- A Pista a néném árva fia, aki itt nyüglődik a nyakunkon! - felete a gazda.
Közbe mög tálatak, a drótost is az asztahó híttak. A Jóska
gyerök főket az asztatu, mer má csak ü nem ül egy drótostótta
egy asztana! A Pista is főket.
- Talán te is szégyüsz a drótostótta együtt űni?
- Nem, halom félök, hogy kevés az önnivaló, oszt nem lakik jó
ez a böcsületes drótostót!
A drótos ledobta a gunyáját, oszt akkó látták, hogy Mátyás királ
áll ott. Pistát evitte a királi oskolájába, és nagy úr lött belüle.
Jóska mög buta maradt. Becefa (Baranya megye)

Marcibányi meg Mátyás: Marcibányi János, aki megvette
Csókát a kincstártól, egyszer fiákerozott. Szömbe vele gyütt kordéval egy embör, oszt az letért egészen az útról, de Marcibányinak nem volt elég. Aszongya a kocsisának:
- Vágj a szöme közé annak a parasztnak, hogy máskó tudja,
hogy kő viselködni, ha urakkal találkozik!
Mög se várta, hogy kocsisa végrehajtsa parancsát, kikapta
kezibül az ustort, oszt rávágott a parasztra. Akkó ez széttárta
kabátját, s alatta ott csillogott az aranybárány, a királyok jelvénye. A parasztembör mög Mátyás vót. Tudta má Marcibányi,
hogy mögfizeti ennek az árát, amé így bánik a szögény embörrel. Pár nap múlva gyütt is a pöcsétes levél, hogy öt nap múlva
jelönjön mög Marcibányi Budán, vagy két kiló húst egészbe a
testibű küldjön. Ez lehetetlen vót, a másik mög, ha megjelönik a
királynál Budán, akkó a halál fia. Így inkább az öngyilkosságot
választotta.Verona (Vajdaság)
Mátyás király tanácsa: Egyszer Mátyás király át akart menni a
Szucsáván, azonban nem volt pénz nála. Kérte a ladikost, hogy
vigye át, pénze nincs, de egy olyan jótanácsot ad, ami többet ér a
pénznél. Gondolta az magában, hogy - hát ha olyan jó tanács,
akkor átviszem. S átvitte a vízen. Amikor Mátyás király kiszállt
a ladikból, azt mondta a ladikosnak tréfálkozva:
- Barátom, másokval ilyen jó szűvvel szüvességet ne tégy, mert
akkor nem sok pénzt viszel haza a családodnak.
Ez volt a jótanács, amit Mátyás király adott a ladikosnak. Istensegíts (Bukovina)
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Mátyás és a kereszteletlen gyerek: Máskor
Mátyás király olyan házba tévedt, hol egy
szegény nőnek nem régen gyermeke született. A csecsemő már egyhetes volt, s a pap
semmiképp sem akarta megkeresztelni,
mivel a keresztelési díjat nem tudta lefizetni.
Mátyás király a csecsemő ruhájára s
keresztelési költségeire pénzt adván, megmondta, hogy másnap menjenek a paphoz, s
jelentsék nála ki, hogy a gyermeket ugyancsak másnap - külön mise mellett kívánják megkereszteltetni. A bért fizessék le,
s mondják meg, hogy a gyermeknek már van
keresztapja is, már ti. maga Mátyás király.
Másnap a keresztelésen Mátyás király is
megjelent, mint keresztapa. Midőn a pap azt
kérdezte, hogy mi legyen a gyermek neve,
Mátyás király odafelelt:
- Mátyás legyen a neve!
- De micsoda Mátyás? - kérdé a pap.
- Azt ne kérdezze, csak Mátyás!
Mátyás a "zubbonyát" kigombolva, az
aranykeresztjét mutatta neki, s azt mondta:
- Most kereszteltél utoljára, ezután nem
fogsz lölkiatya lenni, dolgos ember lesz
belőled, miután te így bánsz a szegénységgel!
A papnak ki kellett vetkőznie és "szegény
emberré" lenni. Döbréte (Zala megye)
Mátyás király megeteti a papokat: Mátyás
király egyszer oly községen talált keresztülmenni, hol egy szegény háznál halott volt. A
halottat nem bírták eltemettetni, mert a pap
járandóságára szükséges összeget nem
tudták megfizetni. Fizetés nélkül pedig
sehogy sem akarták sem a helybeli, sem a
környékbeli papok a temetést elvégezni.
Mátyás király ezt megtudván, a halottat Budavárába, lakásába vitette, s az illető és a
környékbeli
papokat
Budára
citálta,
magához rendelte ebédre. Ebédre a holtnak
testéből készíttetett ételt. A papok a holt
húsából jóllaktak. Ebéd után kérdezi Mátyás:
- No, jó volt-e az ebéd?
- Igen, jó volt! - felelték a papok, s nagyon
megköszönték a vendéglátást.
Mátyás erre azt mondta a papoknak:
- No, nektek jobb a halottat így megenni,
mint a földbe eltemetni.
Ezek után annak a papnak, akinek községében a halott volt, ki kellett vetkőznie. Döbréte (Zala megye)
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Arany és Petőfi barátsága
„A barátság, akár a napfény,
éltet, simogat, átölel.
A lélek minden jó barátban,
magához méltó társra lel.
Amikor végre megtalálod,
azonnal érzed: jó neked!
Ahogy a Nap száll fenn az égen,
úgy emeli fel lelkedet!”
Aranyosi Ervin

Petőfi és Arany
mindannyiunk
ismerőse.
Költészetük
a
magyar ajkúak
számára az anyanyelvet jelenti.
Népszerű verseik
fordulatai
közszájon
forognak. Számtalan
bevett
szállóigével
gazdagítják

szóval,
fordulattal,
szókincsünket.
Különös szerencse, hogy a magyar költészet e két
klasszikusát szoros barátság fűzte össze. 1847.
februárjától - a Toldi pályadíjának hírétől - 1849.
júliusáig, Petőfi haláláig. E két és fél esztendőben sűrűn
váltottak levelet, s számos verset írtak egymáshoz, illetve egymás családtagjaihoz.
Amint Petőfi elolvasta Arany János Toldi c. regényét lelkes költői levelet írt
Aranyhoz melyben kifejtette véleményét
Arany művéről:
“Ma olvastam Toldi-t, ma írtam e verset,
s még ma el is küldöm. Az Életképekben
ki fog ugyan jőni, de én minél hamarabb
akarom önnek tudtára adni azon
meglepetést, azon örömet, azon elragadtatást, melyet
műve költött bennem. Hiába,a népköltészet az igazi
költészet. Legyünk rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá!
Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz,
hogy a politikában is uralkodjék, s ez a század feladata,
ezt kivívni célja minden nemes kebelnek, ki megsokallta
már látni, mint mártírkodnak milliók, hogy egypár ezren henyélhessenek és élvezzenek. Égbe a népet,
pokolba az arisztokráciát!” Pest, 1847. febr.4.
Mély és bensőséges barátságuk úgy kezdődött,hogy
Arany János is válaszolt levélben és versben is:
“Zavarna lelkem,mint a bomlott cimbalom:
Örül a szívem és mégis sajog belé,
Hányja veti a hab:mért e nagy
jutalom?
Petőfit barátul mégsem érdemelé.”
1847.febr.11.
Amikor Petőfi 1847. február 23-án fordul újra levélben Aranyhoz, felajánlja
az akkoriban még általánosan nem
használt tegezést. Arany 1847. február
28-án válaszol és innentől kezdve évődő, pajkos, huncut hangnem lesz uralkodó leveleikben.
„A magyar irodalom legszebb férfibarátsága kezdődik.
Regény sem ábrázolt még úgy önfeláldozást,
önzetlenséget, mint amilyen e két ember egymásnak s
egymásról rótt írásában felénk árad. Levelezésük a

világirodalomban a legtökéletesebb alkotás két férfi
egymás iránt való vonzalmáról” - állapítja meg Illyés
Gyula Petőfiről írott könyvében.
A nagylelkűség két lehetséges formáját szemlélhetjük
ebben a kapcsolatban: Petőfit közvetlennek és keresetlennek látjuk, Aranyt szemérmesnek, aki áttételesebben fejezi ki érzelmeit. Petőfi kifejti egyik
levelében, hogy megveti a szerénységet. 1847 elején
megjelent verseskönyve előszavában pedig ezt írja
némely kritikusi vádak és rágalmak cáfolatául: „Bátran
ki merem lelkiismeretem ítélőszéke előtt mondani,
hogy nálam nemesebb gondolkozású és érzésű embert
nem ismerek s én mindig úgy írtam és írok, amint
gondolkodtam és éreztem.” Leveleinek minden sora
igazolja szerénynek valóban nem, de jogosnak annál
inkább érezhető szavait. Aranyt is bátorítja: ne legyen
annyira szerény vagy kishitű, hogy az költői kibontakozásának gátja legyen. S nemcsak bátorítja:
buzdítja, melyik oldalra álljon, hol és kinél helyezze le
műveit. Olyan területre terelgeti, ahová Arany sose
menne magától. Ma irodalmi életnek nevezzük ezt az
ingoványt; Petőfi zsombékról zsombékra irányítja tétovázó barátjának lépteit.
Illyés Gyula írja le Petőfi-könyvében, miként lesz az
ifjan beérkező poéta az idősebb s igazából csak a Toldival beérkező pályatárs útjának egyengetője:
„Kioktatja az írói mesterség, illetve az érvényesülés
titkaira, tanácsokat ad neki, munkára ösztökéli, útonútfélen portálja, naphosszat szaladgál, hogy kiadót,
pénzt és állást szerezzen neki.” Arany maradéktalanul
viszonozza Petőfi segítségét. Amikor fordul a kocka,
és a szabadságharc hónapjaiban Petőfi szorul rá barátjára, Arany úgy gondoskodik a harctérre vonuló
költő-honvédtiszt családjáról, mintha testvérbátyja
vagy éppen apja volna.
Ha vannak halhatatlan gesztusok, akkor kettejük
egymás iránti gesztusai bizonyára halhatatlanok. Ezeknél is fontosabb a folyamatos levélváltásban
megnyilvánuló bizalom és kölcsönös kontroll, mely
egyúttal alkalom a legjobb önkontrollra. Költők
számára alig lehet valami fontosabb, mint a lehetőség a
kitárulkozásra, a szavakban kifejezett kedélyműködésre, irodalmi nézeteik megvitatására, a másik
figyelmére,
az
egymás
műveivel
szembeni
várakozásra. A közös ügy iránti együttes lelkesedés, az
egyetértésből fakadó derű és a szavakkal, gondolatokkal folytatott játék a komoly ügyre fölesküdött
elvbarátok jutalma ebben a szövetségben.
Angeli Nikolett 8.b

LX. évf. 183. szám

Régi iskolák:
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Diáknak lenni felemás érzés. Egyrészt szuper dolog a
Fontos volt a megfelelő
társakkal együtt lenni, másrészt bosszantó, hogy az iskolában tanárok is
otthoni és iskolai viselkedés
szabályainak elsajátítása:
vannak, akik időnként számon kérnek. Nem volt ez másként régen sem.
Először ha felkelek.
Nézzük meg, milyen volt elemi iskolás diáknak lenni a régmúltban!
Az iskolában
Hálát adok Istennek;
Akkoriban hajnali ötkor keltek a gyerekek, és hatkor kezdődött a tanítás az
Szülőimet azonban
egészen kicsi, 6-10 éves gyerekek számára is. Persze nem járt minden
Megköszöntöm nyájasan.
gyerek iskolába, csak azok, akiket az otthoni munkából nélkülözni tudtak,
És megmosdom azután,
és hideg időben a család cipőt tudott adni rájuk. Az iskolaév faluhelyen
A mint illik, szép tisztán
novembertől áprilisig tartott, akkor szünetelt ugyanis a mezőgazdasági
Megfésülöm hajamat,
munka. Nem mindenütt kezdték azonban ősszel a tanítást, volt, ahol a
Csinosítom magamat!
március volt az iskolakezdés ideje. Március 12-én tartották a GergelyÚgy örömest nézel rám,
járást, amikor a nagyobb iskolások sorra járták a házakat, és új társakat
Ha tiszta testem, ruhám.
toboroztak az iskolába. Na meg persze adományokat gyűjtöttek a tanítóik
Csak a ki felöltözött,
és maguk számára. A tanítás délelőtt-délután folyt néha egy-egy szünettel.
Jelenjen meg más előtt.
A sulicuccok
Felöltözve, ha ettem
Táskát nem lóbáltak, mert nem volt mit belepakolni, ugyanis a családok
reggelit, s megköszöntem,
többségének nem volt könyve. Az elemi iskolásoknak még ABC-s könyvre
Oskolába kell mennem;
se telt, egyforma olvasókönyvek sem voltak. Ki-ki olyan könyvet vitt
Én ezt örömest teszem.
magával, amilyen éppen a háznál a mestergerendán volt, többnyire
Tanulok ott szívesen,
különféle kisebb-nagyobb imakönyveket, és abból olvasott mindenki
S haza jövök csendesen;
egyenként. A táskába, ami többnyire egy tarisznya volt, inkább némi
Nem állok meg az utczán,
elemózsia került: egy szem alma, hagyma meg egy karéj kenyér. Hideg
Nem nézek minden után;
időben sült krumpli a zsebbe, hogy melegítse a gyerek kezét. A felszerelés
Nem kiáltok s csevegek,
része volt a méhviasszal bevont tábla, a tábla törlésére való szivacs vagy rossz gyermekkel nem megyek;
nyúlláb, illetve a gyűrűfa héjából vagy tölgyfagubacsból főzött tinta is.
Mert rosszat tanulhatnék,
Az iskola
Én is aztán rossz lennék;
Az elemi iskolákban általában egyetlen helyiség volt, ahová bezsúfolták a
Otthon csendes s jó vagyok,
falu összes gyerekét: fiúkat, lányokat egyaránt. Nemegyszer két-háromszáz
Anyámnak szót fogadok;
gyerek ült egy-egy ilyen sötét teremben. A kisebbeknek nem is jutott hely
Soha sem veszekedem;
a padokban, ők a földön ülve tanultak. Míg az egyik csoport a zsoltárokat
Testvérimet szeretem.
fújta, a másik az egyszeregyet darálta, a harmadik pedig versben kántálta
Ha szülőimmel nyugszunk,
az ország földrajzát. A kicsik pedig a betűvetést gyakorolták. A tanító leBeszélem, mit tanultunk;
föl járkált, kezében suhogott a mogyoró- vagy nádpálca, ami a kor
Szívből ezek örülnek,
elmaradhatatlan oktatási eszköze volt. A fegyelmezés módja pedig a
S engemet mind szeretnek.
tenyeres, körmös, fenekes, a sarokba térdepeltetés (néha kukoricára), a
szamárpad, a szégyenszék.
A tanítás
A tanulás normális, bevett módja a magolás, biflázás volt. Nem volt cél,
hogy a gyerek megértse azt, amit tanul. A lényeg az volt, hogy amikor számon kérik tőle, vissza tudja mondani.
Így aztán szinte minden tananyagot versbe szedtek, dallamot írtak hozzá, és a tanítás abból állt, hogy ezt
begyakoroltatták a gyerekekkel, akik aztán
kórusban üvöltötték az egyszeregyet. Általában
olyan hangosan, hogy a falu végén is jól lehetett
hallani, hogy folyik a tanítás. Az elemi iskolákban
az volt a cél, hogy a kölykök valamennyire
megtanuljanak írni-olvasni, számolni, ismerjék a
katekézist (kérdés-felelt formájába összegyűjtött
hittantételek).
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Nagymamám gyermekkora:

Izgatottan vártam, hogy végre
kettesben beszélgessek a nagymamámmal. Rögtön rátértem a lényegre:
- Mama mesélnél nekem a gyermekkorodról?
Erre ő csillogó szemekkel elkezdett mesélni, talán még levegőt sem vett
közben.
- Ó, kedves kisfiam, a mai gyerekek el sem tudják képzelni, hogy nekem
mennyire más életem volt azokban a régi időkben. Nem volt lehetőség
drága ruhákban járni, új cipőt venni, de még a játékaink is egyediek
voltak, hiszen mi saját kezűleg csináltuk őket. Kedvenc játékom egy
csutkababa volt.
- Hol laktál és milyen volt a házatok?
- Óbecsén laktunk, a Táncsity Mihály 4-es szám alatt. Ebben a házban is
születtem, mivel akkor még nem volt divat kórházban születni. Kicsi
házunk volt, kívül és belül is fehérre meszelve. Az utca, az udvar, sőt még
bent a szoba is földes volt, hiszen akkor még nem betonoztak. A szobában
a földet anyukám felmázolta, és saját kezűleg készített takarót terített le,
az volt a szőnyegünk. A szoba sarkában kemence kuporgott, itt sütötte
anyukám a kenyeret, cipót, bodagot. Nagy udvarunkat deszkakerítés vette
körül. Sok gyümölcsfánk volt, így hát egész évben termett a gyümölcs.
Volt egy nagy górénk is, tele kukoricával. Onnan etettük a lovakat,
csirkéket, teheneket és disznókat, amik egy nagy istállóban éltek.
- Mi volt a szüleid foglalkozása?
- Apukámnak volt hat hold földje, ebből éltünk, volt kukoricánk, búzánk,
napraforgónk és minden ősszel apám a föld után kapott lisztet, cukrot,
mákot abban az időben, tehát meg lehetett élni földművelésből és
állattenyésztésből. Boltba szinte nem is kellett járnunk. Minden évben
kettő disznót vágtunk, tehát húsból sem volt hiány. Egyedül csak kapálni
nem szerettem, pedig gyakran mentünk szüleimmel, hiszen akkor még
nem gépek munkálták a földeket.
- Milyen volt a családod?
- Négyen voltunk a családban. Anyukám Julianna, apukám Géza, és
testvérem, Dezső, aki hét évvel volt idősebb nálam. Véle gyakran
civakodtunk emiatt, meg azért is, mert ő volt anyukám kedvence. Mindig
őt pártolta és engem nem szeretett. Anyám pici, sovány, de rettentően
kiabálós asszony volt. Édesapám mindig vidám és jókedvű volt, fején
állandóan kalapot hordott. Gyakran járt vásárokba kupeckodni a környező
városokba.
- Jártál-e iskolába?
- Persze, akkor is kötelező volt az iskola, habár elég volt, ha csak az ember
megtanult írni és olvasni. Én öt osztályt, bátyám pedig négyet fejezett be,
de az már elég volt. Berec tanító bácsi tanított engemet, akit nagyon
szerettem.
- Milyen volt a baráti köröd?
- Az egész utcában csak én voltam egyedül lány. Így hát fiúkkal
játszottam. Nem voltam szégyenlős és félénk sem. A bátyámat mindig
megvédtem, ha bántani akarták. Ezért egy alkalommal bevertem a Bandi
fejét kővel, csak előbb egy sámlira kellett állnom, mert kicsi voltam és
nem értem fel. Az iskolában Bezeg Magdi volt a legjobb barátnőm, akivel
még ma is tartom a kapcsolatot. Ilyenkor jót nevetünk a múlton.
Teljesen felpörgött az emlékek felidézése közben, csak mesélt hadarva, én
pedig alig bírtam tartani az iramot, csak kapkodtam a fejem ide-oda.
Pintér Krisztián 7.b
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Riport ómamival

1939.10.24.-én született. Hét éves volt ómim, ide tudott visszaemlékezni.
- Anyánk otthon hagyott két idősebb testvéremmel, bátyámmal és nénémmel. Ránk parancsolta, hogy kijőn a
pap szentelni a házat. Az asztalra tette a keresztet és a gyufát és a gyertyát. Ha ideér a pap gyújtsuk meg, hogy
megszentelje a házat. Pista bátyám és Maca nenám elgyujtogatták a gyufát mire a pap odaért. Engem felültettek
az ablakba és bezárták az ajtót. A papnak azt kellet mondanom: "Édesanyám elment dolgozni". A plébános
könyörgött, hogy engedjük be, de nem tettük.
-Mutasd be a csládod!
-Édesapám: Maráci István, gyári munkás volt. Édesanyám: Maráci Mária, cselédlény volt. Testvéreim: István,
Mária, Teréz(Ómi), Imre, Rózália.
-Testvéri viszonyotok?
-Jó volt. Szegények voltunk, a család összetartott.
-Barátaid?
-Bíró Terka, együtt mentünk mindenhova.
-Mivel töltöttétek az időt?
-Tavasszal tereltük a libákat a gyepre, télen csuszkáltunk a jégen, hógolyóztunk.
-Szerettetek iskolába járni?
-Igen.
-Tanárok?
-Csak tanító nénik, bácsik voltak. Pintyil Matild nagyon jó volt.
Kovács Dominik 7.b

Riport apukámmal

-Apa, milyen volt a gyerekkorod?
-Amíg el nem indultam középiskolába, addig minden nap kint játszottam az utcán a barátokkal illetve
utcabeliekkel. Sok szerb nyelvű gyerekkel és így tanultam meg a nyelvet.
-Milyenek voltak az alsós illetve felsős tanulmányaid?
-Alsóban sokkal jobban értettem a tananyagot, mint a többi társam. Otthon sosem tanultam, csak ellenőrzők és
dolgozatok előtt. A tanító nénim nagyon jól adta elő a tananyagot. Felső osztályba nagyon sok tudással
indultam. Négy évig én vezettem az iskola könyvtárát. Nagyon nagy felelőség volt, de elvállaltam és vittem
négy évig. Felső tagozatban a földrajz tanáromat szerettem legjobban. Ő valahogy különlegesebben és szebben
adta elő az anyagot a többi tanárnál. Sokat nem tanultam a többi évfolyamtársaimmal ellentétben. Ugyan úgy
csak ellenőrzők és dolgozatok előtt tanultam.
-Akkor neked jó érzéked volt a tanuláshoz.
-Hát igen. Vukdiplomát is megkaptam tanulmányaim végén, mivel jól teljesítettem.
-Na és a tanár nyugodtan bízta rád a könyvtár vezetését?
-Igen.
-Miket játszottál az utcán a barátaiddal? Mi volt olyan érdekes, amit évekig tudtatok volna játszani?
-Sokat kockáztunk, kisautóztunk, cowboyoztunk és bújócskáztunk. Ezek voltak azok a játékok, amiket soha
sem untunk meg. Persze több játékot is játszottunk, de de azokat ritkábban, mivel gyorsan meguntuk.
-És
milyen
volt
a
tizennyolcadik
születésnapod?
-Szülinapomat nem tartottuk egyszer sem,
testvéremét sem és egyik családtagomét sem.
-Ez számomra furcsa dolog, mivel a mai
világban mindig mindenki megtartja a
szülinapját.
Hadnagy Zsombor 7.c

PAGE 10

Riport tatámmal:

Tatámat Fehér Dezsőnek
hívják, 79 éves. Vasárnap délután elmentem hozzá és
megkértem, hogy meséljen a gyermekkoráról. Nagy
örömmel bele is kezdett:
-Heten voltunk testvérek, én vagyok a sorban a
negyedik. - mondta a tatám. - Általános iskolás
koromban sokan jártunk egy osztályba. Fő tantárgyunk a
számtan és szépírás volt. Közepes tanulóként sok verset
tanultam, némelyet a mai napig sem felejtettem el.
Osztálykirándulásra csak a városon belül mentünk,
Tiszához, zsiliphez, mert akkor még nem jártak buszok.
Nyári szünetben az volt a legnagyobb örömünk, ha
elmentünk a Sóshoz a medencére vagy a Tiszára a
barátokkal. Otthon sokat kellett segítenem a ház körüli
teendőkben. Söprögettem, tereltem a bárányokat a
legelőn. Sokszor jártam kukoricát szedni. Megesett,
hogy ezért kimaradtam pár napra az iskolából.
Tatám középiskolába is járt, amit akkor inasiskolának
hívták.
-Az iskolával sokfelé mentünk. Gyárlátogatásra és még
tengerre is sikerült eljutnom. Ekkor először ültem
vonaton. Nagyon élveztem az utazást, a tenger is
tetszett. Zsebpénzt csak annyit kaptam, amiből egy
fagyit vehettem. De nagyon szép gyermekkorom volt.
Fehér Dávid 7.c
Riport ómamámmal: Újra itt vagyok az
ómamámnál. Őt Németh Ilonának hívják és lassan
betölti a 84. életévét. Eljöttem hozzá, hogy egy jót
beszélgessünk, milyen is volt régen az iskola?
-Hány éve volt annak, hogy te először elmentél az
iskolába?
-Hát kisfiam, nagyon régen volt ez már. Talán van annak
hetven éve is. De abba az időben hat évesen indultunk és
csak öt évet jártunk.
-Várjunk csak mama, hová is jártál te iskolába és, hogy
nézett ki?
-Én Óbecsén jártam az újfalusi iskolába. Akkoriban az
iskoláknak csak egy emelete volt az is a földszint. A
tantermeket nem váltogattuk mindig csak egyben
voltunk. Szünetekben az udvaron voltunk, ami szint úgy
picike volt. Ha tornaóránk volt akkor kimentünk a
mezőre ami az iskola mellett nyúlt el.
-Na és mama, volt-e akkoriban valami büntetés a rossz
gyerekeknek?
-Volt ám biza. Aki elszökött vagy rossz fát tett a tűzre az
sarokba lett állítva vagy kukoricára kellett térdelnie. De
ha nagyon rossz volt az illető , akkor tanár felakasztotta
a fogasra és ott lógott addig, ameddig el nem zsibbadt a
keze, lába.
Nagyon köszönöm ómi, hogy ennyi minden újat
megtudhattam rólad és a régi iskoládról.
Herbatényi Zalán 7.b
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Sárga iskola: Alig vártam, hogy végre kettesben
elbeszélgessek a mamámmal a régi iskolájáról. Ő
csillogó szemekkel kezdett mesélni.
- Hát kedves unokám én a Sárga iskolába jártam. Már
a folyosókra csak alig emlékszek, de azt tudom, hogy
zöldre volt felmázolva a fala , nagyon vastag verett fal
volt ez, amin hat nagy ablak kukucskált ki a kerek
udvarra. A tanteremnek, amibe én jártam, annak is
vastag fala volt és ez is zöld szinű volt. A tábla szinte
az egész falat beteritette. A padok, amiben ültünk,
nyárfából készültek, amit csak egy vékony vas csőv
fogott össze.
-El mesélnéd nekem, hogy milyen volt a tanárod?
-Engem a Berec tanár úr tanitott meg mindenre, ezért
én nagyon szerettem nála tanulni. Régen a tanárainkat
nagyon tiszteltük és féltünk tőlük, hiszen ha rosszak
voltunk, adták a büntetést.
-Milyenek voltak a büntetések?
-Sok fajta büntetés volt. Térdeltünk kukoricán, ránk
vágott, kaptunk körmöst. Hogy a körmös mi volt, a
tanár rávágott a körmünkre egy vékony bottal ami
nagyon csipott. Ja, még volt a nánspáng. Ez azt
jelentette, hogy fölemelte a szoknyánkat és egy
vastag léccel rá csapott a fenekünkre.
-Milyen volt a baráti köröd?
-Az én baráti köröm nem volt nagy, hiszen az
utcánkba nem volt lány csak fiú , ezért az iskolában
voltak lány barátnőjeim is. Velük ugróköteleztem,
ugróiskoláztam. A legjobb barátnőm Bezzeg
Magdolna volt, akivel még mindig tartom
a kapcsolatot.
A mama csak beszélt csillogó szemekkel én meg már
alig birtam tartani a tempót.
-Köszönöm mama, hogy ezt el montad nekem.
-Szivesen unokám.
Hadnagy Zsombor 7.c
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Riport mamámmal:

-Milyen volt a házatok?
-A mi házunk egy egyszerű, falusi, kis parasztház volt. Ott laktunk, anyu, apu, a húgom, meg én. A másik
sobában pedig a tata és a mama. Volt nagy baromfi udvarunk és nagy kertünk. A kertben minden
megtermett,amikre szükségünk volt. A baromfi udvar mindig tele volt csirkével, kacsával, tyúkokkal és
malacokkal az ólban, a másik ólban pedig nyuszik voltak. Tele volt az udvarunk még ribizlibokorral és
szőlővel, amit apu gondozott, mert értett hozzá.
-Milyen volt a testvéri viszonyod?
-Csak egy húgom volt, négy évvel fiatalabb tőlem, nagyon szerettük egymást, de azért voltak veszekedések, és
egy-egy pofon is elcsattant, de ez a testvérek között megszokott dolog. Azért mindenben segítettünk
egymásnak.
- Milyenek voltak a barátok?
-Nagyon jóban voltunk, sosem veszekedtünk,sőt egy osztályba is jártunk. Együtt mentünk
táncra,moziba,iskolába.
-Milyenek voltak a tanárok?
-Nagyon jók voltak, én nem panaszkodok rájuk, nagyon szigorúak voltak, különösen Berec Tamás tanár úr, aki
fizikát, és matematikát tanított. De hála Istennek sokat megtanultunk tőle.
-Van-e valami emlékezetes vagy fontos a gyerekkorodból, amire szívesen vissza emlékeznél?
-Egy télen, amikor nyolcadikba jártam,egy földrajz versenyen vettünk részt. Először az óbecsei iskolások
versenyeztek egymás között,utánna,pedig a környező városokból,falukból való gyerekekkel versenyeztünk. És
nekünk sikerült megnyerni ezt a versenyt, ezt a radio is közvetítette, és ez egy fantasztikus élmény volt.
Rajsli Tímea 7.b

Riport mamámmal:

-Mama , hova jártál te régen iskolába?
-Hát tudod kislányom régen nem nagy választék volt az én falumba , mert csak egy iskola volt Pecesoron .
Nem voltak még onnan buszok , hogy eltudjuk menni más
falukba vásárolni.
-Milyen volt régen az iskolátok?
- A mi iskolánk kicsi és lerobbant volt, ha netán néha jöttek
vendégek , kiszépitették ahogy csak birták . A kerteket mi
javitottuk úgy , hogy mi magunk hoztuk be a kapát és a többi
szerszámot .
-Milyenek voltak akkoriban a tanárok?
-Akkoriban a mi iskolánkba nem volt olyan , hogy
minden tantárgyat más tanár tanit. Nekünk csak egy volt aki
mindent tanitott .
-A tantermetek milyen volt?
-A mi időnkben még nem volt ilyen fehér tábla , mint nálatok .
Nálunk lekopott régi zöld táblák
voltak, amire ha krétával hozzáértünk csikorgott. Az
asztalok olyan pados asztalok voltak, hogy a pad is bele vele
együtt volt.
-Szigorúak voltak akkor a tanárok?
-Hát elég szigorú volt alig mertünk megszólalni csak ha
kérdezett . Én nem is mindig mertem elmenni az iskolába ,
mert féltem a tanártól .
-A ti régi iskolátokat hogy melegitették be?
-A mi termünkben is volt egy kályha és azzal melegitettek .
És szerintem az sokkal többet ért mint most a radiátorok.
Keller Violetta 7.b
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Riport

mamámmal: Vasárnap délelőtt
meglátogattam a nagymamámat, és az iskolás éveiről
kezdtünk beszélgetni.
A nagymamámat Szabó Rózsikának hívják és
1948.09.25-én született.
-Melyik iskolába jártál?
-Ahova te, a Petőfi Sándor Általános Iskolába, ahol
akkor Szűcs András volt az igazgató és Berec Teréz volt
az osztályfőnököm.
-Hogy nézett ki akkoriban az iskola?
-A maga módján szép volt. Amikor én a nyolcadik
osztályt kezdtem, akkor újították fel.
-Milyen szabályoknak kellet megfelelnetek?
-Az én időmben volt iskolaköpeny, így nem piszkoltuk
be a ruhánkat és nem vontuk el a többi diák figyelmét az
öltözködéssel. A tanárok szigorúbbak voltak, mint
manapság. A diákok nem feleseltek a tanárral, tisztelték
őket, szüleiket és az idősebbeket is. Ha a diákok
rendetlenkedtek az iskolában vagy órán, szabad volt
őket megfegyelmezni. Volt olyan is, hogy magyarórán
beszélt és annak százszor kellet leírni a füzetébe, hogy
„Az órán nem beszélünk”, vagy a matektanár

A régi Petőfi:

Fajin József született 1967.november 29én. Régi iskolájáról fog beszélni.
-Melyik iskolába jártál és, hogy nézett
ki?
-A Petőfi Sándor Általános Iskolába
jártam. Korábban az iskola egy
vályogtéglás épületben müködött, ahova
a Fain tata is járt, ezt bizonyitják a fekete
-fehér képek. Amikor én jártam, akkor
épült a két emeletes szürke négyszögletű
új épület az alsóvárosi parokia és a régi
iskola közé. Abban az időben több mint
harmincan voltak egy osztályban. Három
tagozat volt, A, B és C.
-Mi volt a legszebb emléked a Petőfi
Sándor Általános Iskolában?
-Kiváló tanárainknak köszönhetően az
iskola, az iskolák közötti versenyeken,
mindig a kimagasló eredményeket érte
el. A legszebb emlékem ahhoz a
festményhez kötődik, amely a második
emelet falán található, amit Horvát Lajos
templomfestő ismerősöm festett. A kép
Petőfi Sándor A Tisza című versének egy
pillanatát ábrázolja. Amikor szülőként
újból megpillantom ezt a festményt,
rögtön eszembe jut a magyar televizió
Róday Miklós műsora, melynek címe:
UNOKÁINK SEM FOGJÁK LÁTNI.
Fajin József 7.b

nemegyszer osztott nekünk barackot. Akinek az sem
volt elég, az kiment a konyhás nénikhez vagy a
karbantartónak segíteni.
-Milyen tantárgyak voltak?
-Nem volt ilyen sok tantárgyunk. Például nemvolt
régen informatika és angol sem. Amit meg most ti
tanultok azt mi középiskolában tanultuk. Régen
kevesebb házi feladat volt és ezért sokat tudtunk
segíteni a házimunkában. Meg nem mint most a
kompjuter és az okostelefon volt a jó játék, hanem a
bújócska és a fogócska. Teadélutánunk is volt, amit
péntek vagy szombat délután rendeztek. A diákok a
süteményt és szörpöt vittek. Volt zene is és lehetett
táncolni.
Szeretnék visszamenni az időbe, hogy lássam, milyen
lehetett régen a tanulás, a tanárok és a teadélutánok.
Biztos jól érezték magukat nagyiék.
Fábián Nikoletta 7.c

Beszélgetés a nagymamámmal: A következőkben
nagymamámmal, Horváth Erzsébettel fogok beszélgetni.
-Hogyan emlékszel vissza, hány órakor kezdődött a tanítás?
-A tanítás emlékezetem szerint fél nyolckor kezdődött.
-Iskolába csak délelőtt jártatok vagy délután is?
-Délután is jártunk, igen egy órakkor kezdődött a tanítás és havonta
váltottunk.
-Az iskolában mi volt az uzsonna?
-Az uzsonnát fizettük és általában zsíros kenyér, tejberizs vagy az
úgynevezett parasztkalács volt uzsonnára.
-Mégis mi az a parasztkalács?
-A parasztkalács egy üres, édes kifli volt, melyre porcukrot szórtak.
-Hogyan emlékszel vissza az iskolai épületre?
-Én a Samu Mihály Általános Iskolába jártam. A falak sárból készültek,
a tantermek ajtajai fából voltak, bent pedig mindig fehérre voltak
meszelve a falak.
-Mely tantárgy volt az, amit szerettél, és melyek voltak azok, amelyeket
nem?
-Én
legjobban
a
magyart
szerettem, mert szerettem olvasni
és szavalni. Amelyeket pedig
kifejezetten nem kedveltem, az a
fizika és a matek volt. Ezeknél a
tantárgyaknál
sokat
kellett
számolni, én pedig nem voltam
kibékülve a számolással.
-Köszönöm
szépen,
hogy
válaszoltál a kérdéseimre.
-Nagyon szívesen.
Gortva József 7.b
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Mi, Petőfisek - Riport iskolánk igazgatójával, Balog Virág Zsolttal
Tisztelt igazgató úr köszönjük, hogy szerkesztőségünk rendelkezésére állt és válaszolni fog pár kérdésünkre.
Hallottuk, láttuk, hogy az elmúlt héten, február 14-én iskolánkban járt a külső értékelő bizottság.
Kérjük önt, hogy mondjon erről pár mondatot. Ön hogyan élte meg a látogatást? Miket vizsgáltak az
ellenőrök? És persze milyen osztályzatot kaptunk?
Ez az egész elég gyorsan játszódott le, mert a bizottságot eleve tavaszra vártuk. Én rengeteget aggódtam, amit a
bizottság tagjai észre is vettek rajtam, de ezt is pozitívan vették, hiszen így látták, hogy komolyan veszem a
dolgot. Az iskola dolgozói: a tanárok, a takarítónők, a mesterek, mind hozzájárultak ahhoz, hogy az iskolát
kicsinosítsuk, rendbe hozzuk, és persze a diákok is mindent megtettek. Attól függetlenül, hogy a bizottság csak
egy napot volt itt, nagyon jól átlátták az iskolában folyó munkát. Az iskolánk hármast kapott, ami egy jó
osztályzat. Szerintem jó, hogy külső szemlélők jöttek, mert ők sokkal jobban átlátják a dolgokat mint akik belülről
látják őket. Próbáltunk jó hangulatot teremteni. Az ellenőrök nagyon átható munkát végeztek. Külön beszélgettek
a diákokkal, a tanárokkal, a szülőkkel és a többi dolgozóval is. A hármas osztályzat számunkra egy motiváció.
Nagyon dicsérték azt, hogy az iskolánkban rengeteg szakkör van és ez nagyon jól esett.
Immáron két éve vezeti iskolánkat. Visszatekintve milyen eredményeket emelne ki?
Leginkább a mostani hármasunkat emelném ki, ez arra motivál minket, hogy jobbak legyünk.
És a jövőbe tekintve milyen tervei vannak, amiket szeretne megvalósítani?
Vannak terveim, amiket még azelőtt meg szeretnék valósítani, mielőtt lejár a mandátumom. Például számomra
nagyon fontos, hogy az iskola sokáig fenn maradjon, hiszen a Petőfi iskola úgymond alsóváros szíve. Ki
szeretném betonoztatni az udvart, a vécéket felújítani, a tantermekbe bevinni az elektromos technikát. És az is jó
lenne, ha a gyerekek az iskolában biztonságban lennének.
Ön szerint milyen érzés Petőfisnek lenni?
Nagyon jó érzés, mert a Petőfi iskolának van hangulata,
hagyományőrző, családias. Együtt ünnepeljük az
ünnepeket. Érdekes egy iskola ez a Petőfi.
Büszke - e ön arra, hogy a mi iskolánk igazgatója?
Száz százalékosan büszke vagyok. Lehet, hogy az iskola
csak véletlenül kapta a Petőfi nevet, de én úgy érzem,
hogy felnőtt a nevéhez.
Angeli Nikolett és Varnyú Sára 8.b

Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola a

OŠ „Petefi Šandor”

„BARÁTSÁG HETE”

raspisuje literarni konkurs na temu

alkalmából irodalmi pályázatot hirdet.

„NEDELJA PRIJATELJSTVA“

A pályázatra alsós és felsős diákjaink munkáit várjuk.

za učenike 1-8. razreda osnovne škole.

Téma az alsó osztályosok számára (1-4. osztály):

Za literarni konkurs na sledeće teme se može pisati:

A legjobb barátom

1-4. razred:

Téma a felsős tanulók számára (5-8. osztály):

Moj najbolji prijatelj

Az élet mit sem ér barátság nélkül

5-8. razred:

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 03. 20.

Život bez prijateljstva je ništa

A pályázat értékelése: 2018.03.27. - Iskolanapon.

Radove predati najkasnije do 20.03.2018.

Kategóriánként

Iz svake kategorije će biti nagrađena prva tri rada.

az első három díjazott munka készítője

Proglašenje rezultata takmičenja:

jutalomban részesül.

27.03.2018. - Dan škole.
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KIPP-KOPP KOPOGOK,
ISKOLÁBA INDULOK...
Mint minden évben, az idén is a tanító nénik elkezdtek ismerkedni a leendő elsőseikkel. Banko Ibojka, Turzai
Valéria és Vastag Géber Judit tanítónők fogadták a pöttömkéket.
Különböző foglalkozásokat szerveztek számukra. A még óvodások játék közben ismerkedtek jövőbeli
tanítójukkal és persze az iskola épületével is.
Mikor tartották az első műhelymunkát? Mi volt a céljuk?
Az első ilyen foglalkozásra novemberben került sor. A gyerekeket egy óvó néni kísérte el. Tizenhét óvodást
láttunk vendégül. Ismerkedős játékokkal leptük meg őket. A barátkozás volt a cél. Így ismerhették meg egymást
a jövendőbeli osztálytársak, ugyanis a gyerekek különböző óvodai csoportokból érkeztek el az iskolánkba. –
meséli Judit tanító néni. - Az volt a célunk, hogy jó hangulatot teremtsünk, és szerintem ezt sikerült is
megvalósítanunk.
Meddig tartott a találkozó? Milyen játékokat játszottak?
Mindössze 45 percig tartott ez a barátkozás. Zenés játékokkal szórakoztattuk őket, amik nagyon tetszettek a
gyerekeknek. A ritmikus dalokra mutogattak, táncoltak.
Kaptak-e ajándékot a vendégek?
Ajándékokat is készítettünk nekik. Mindegyikük egy nyuszifigurát és egy nyakba akasztható, napsugár alakú,
papír érmecskét kapott, amire az iskola logója volt nyomtatva. Ezután megvendégeltük őket teával meg
süteménnyel. A negyedikes tanulóink is besegítettek a szervezésbe, ők segítettek mutogatni a zenére, megkínálni
az ovisokat finomságokkal.
Mikor kerül sorra a következő ismerkedő összejövetel?
A
következő
műhelymunkát március
elejére
tervezzük.
Szintén
ilyen
ismerkedő
jelleggel.
Annyi
különbséggel,
hogy a gyerekeket nem
az óvó néni, hanem a
szülők fogják elkísérni
– mondja a tanító néni.
Ördög Noémi és
Milinkov Jaszmina 6.c
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Az én anyukám a legcsodálatosabb nő a világon, mert...
... jól tud ölelgetni és főzni. Anya szeret dolgozni. Anya lelke nagyon szeret mindenkit.
(Pekár Donald 3.b)
... jól tud főzni és nagyon szorgalmas. Nagyon szeret mindnekit, szeret a családban.
(Kis Alex 3.b)
... kedvesen ölel és nagyon szeretem, amikor simogat. Nagyon kedves és ezért is
szeretem. Ügyes és okos. (Mészáros Emese 3.b)
... nagyon szépen tud mosolyogni, mert mindég úszáson anya fentről ránk néz és
elkezd mosolyogni meg otthon is. Meg a lelke sok szeretetből áll. (Berkes Máté
3.b)
... szépen tud varrni, finomat főz, szépen tud rajzolni, okos és segítőkész. Kedves és
jószívű. (Sétáló Anett 3.b)
... jól szeret, mert jó anyuka, mert jól ölel, nagyon szeret, mert vigyáz rám ls nagyon
okos és nagyon jól főz. (Popov Alen 3.b)
... ha valamit nem tudok, akkor segít. Egyszer mikor 3-4 éves voltam, akkor a testvérem már tudott úszni és
kipróbálta a karúszást. Én nem akartam engedni és utánamentem úszógumival. Annyira előrebuktam,
hogy a lábam volt fönt, a fejem pedig lent. Ekkor anya beugrott utánam és kimentett. Utána azt soroltam,
hogy majdnem megfulladtam, de anyukám kimentett. (Herbatényi Botond 3.b)
... vigyáz rám. Kedves, szeret és jószívű. Okos, gyors, szép, gyönyörű, boldog, ha megölel és puszit ad.
(Szerda Leontina 3.b)
... jól tud főzni, szépen rajzol és szépen ír. Anya nagyon szeret minket és véd
bennünket. Anya mindig segít, hogy ne késsek el. (Farkas Árpád 3.b)
... kedves mindenkivel, jól tud ölelni, segít mindenben és finomakat főz. A lelke
azért kedves, mert segít, szeret és meglep minket. (Kovács Lilla 3.b)
... jól tud főzni, kedves mindenkivel, mindent megkapok tőle, amire szükségem van.
A lelke nagyon tud szeretni, kitartó és szép. (Csúri Kira 3.b)
... jól tud főzni, szeretni, vásárolni és segíteni, kedvelni, takarítani, a porszívózásban
ügyes. (Aranyos Andor 3.b)

Legkedvesebb játékom
Legkedvesebb játékom a kártya. Az első
kártyacsomagot tavaly nyáron kaptam. Abban az
évszakban sokat néztem a YouTube-on a
különböző bűvész trükköket, de azok közül a
kártya trükkök tetszettek a legjobban.
Egyik délután elmentünk a központba, és vásárolt
nekem anya egy csomag kártyát. Amikor
hazaértem boldogan nyitottam ki a piros színű
dobozt, amire az volt írva, hogy ”Royal Zrg”.
Kíváncsian számoltam meg a lapokat. 54 darab
volt benne. Tapintásra csúszósnak tűntek a
műanyag kártyák. Az egyestől a 10-ig vannak a
számok, de a J,Q,K,A betűk a 11,12,13,14-es
számokat jelölik, a JOKER a segédkártya.
Minden lap hátoldalán fehér csillagok és kék
háttér található. Izgatottan próbáltam ki a
trükköket az új játékommal.
Gyorsan sikerült megtanulnom a bűvész
trükköket, amikkel sikerült lenyűgöznöm a
családot.
Lukács Ákos 4.b

FIGYEL Ő—SVEZNALICA

PAGE 16

Az óbecsei
Petőfi Sándor Általános Iskola
és az
„ÖkoBecse” Polgári Egyesület
községünk óvodásai,
általános- és középiskolásai számára
a Fák és Madarak napja alkalmából
meghírdeti

Irodalmi és
képzőművészeti
pályázatát.
A képzőművészeti pályázatra a következő címre lehet szabadtechnikával alkotásokat küldeni:

Óvodások: Madarak és Fák
1-2. osztályosok: Tavasz a parkban-A madáretető
3-4. osztályosok: A legszebb madár-A park legnagyobb fája
5-6. osztályosok: Élet az Erdőtelepítők parkjában-Reszket a bokor, mert...
7-8. osztályosok: Óbecse madártávlatból-Fasor az út mentén
Középiskolások: Falevelek-Képzeletem csicsergő madara!
Az irodalmi pályázatra a következő címekkel lehet jelentkezni:

3-4. osztályosok: Erdei séta-Ha madár lehetnék
5-6. osztályosok: Ha a fák útra kelnének-A gólya és a fecske
7-8. osztályosok: Vándormadaraink meséje – A Tisza-parti erdő imája
Középiskolások: Óvjuk madaraink!-A fa, mint a tolerancia szimbóluma

A pályamunkákat legkésőbb Április 20-ig kell eljuttatni a Petőfi Sándor iskola címére:
Petőfi Sándor Általános Iskola
Köztársaság utca 135.
21220 Óbecse
Pályázni egyéni- és csoportmunkával lehet.
Kategóriánként az első három díjazott munka készítője jutalomban részesül.
Eredményes munkát kívánunk!
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О.Ш. „Петефи Шандор” и
Удружење грађана „ЕкоБечеј”
за забавиштанце,
основне и средње школе наше општине
на тему „Дан Дрве и Птице“
расписују

Ликовни и
литерарни конкурс
За ликовни конкурс на следеће теме се може цртати:

Забавиштанци: Птице и Птице
1-2. разред: Пролеће у парку-Птице хранилице
3-4. разред: Најлепша птица-Највеће дрво у парку
5-6. разред: Живот у Горанском парку-Кад налети птица
7-8. разред: Бечеј из птичјег вида-Дрворед поред пута
Средњошколци: Лишће-Птица моје маште
За литерарни конкурс на следеће теме се може писати:

3-4. разред: Шетња у шуми-Кад би птица била
5-6. разред: Кад би дрво кренуло на пут-Рода и ласта
7-8. разред: Прича птице селице- Молитва шуме поред Тисе
Средњошколци: Чувајмо птице!-Дрво:симбол толеранције
Радове можете предати најкасније до 20. Априла у ОШ „Петефи Шандор“:
ОШ „Петефи Шандор“
Републиканска 135.
21220 Бечеј
Може учествовати и личним и групним радом.
Из сваке категорије ће бити награђена прва три рада.
Желимо вам успешан рад!
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Свети Сава
Сава Немањић је родоначелник српске књижевности,
утемељитељ српске цркве и први српски
просветитељ. Мисли се да је рођен 1175. године,
судећи по томе да је имао 17 година када је 1192.
године отишао у Свету Гору. Рођен је у граду Расу.
Био је трећи и најмлађи син великог жупана Стефана
Немање и мајке Ане. Световно име му је било
Растко. Када му је Стефан Немања дао област Хум на
управу, показао је да га власт и почасти много не
интересују и да је у својој скромности и повучености
предодређен за нешто друго.
Уз помоћ неких руских калуђера, Растко одлази у
Свету Гору 1192. године. Добио је монашко име
Сава, по Сави Освећеном, чије је житије с великом
знатижељом прочитао.
Сава је прво дошао у манастир Пантелејмон, да би се
потом нашао у манастиру Ватопед, упознавши и
многе испоснице као аскета.
Када је Стефан Немања напустио престо и
замонашио се у Студеници, прихвативши монашко
име Симеон, Сава га је позвао да дође у Свету Гору,
што је он и учинио.На месту где је већ некад
постојао манастир, Симеон и Сава су подигли прво
српско светилиште на Атосу - манастир Хиландар.
Истовремено Сава зида и своју испосницу - Карејску
ћелију.
Када су крсташи освојили и похарали Цариград,
престоницу хришћанског царства (1204) и основали
Латинско царство, и када су се завадили и међусобно
била закрвила Савина браћа, он се враћа у Србију и
над моштима свога оца, Стефана Немање, мири
завађену браћу.
Одмах по повратку Сава почиње да ради на обнови и
осамостаљењу српске цркве: обнавља старе цркве и
манастире, гради нове, а уместо грчких свештеника
уводи српска свештена лица. Од новоподигнутих
манастира је и Жича, у којој је крунисан његов брат
Стефан за првог српског краља, те отуда и атрибут
Првовенчани. Сава се интензивно бави и државничко
- дипломатским пословима како би се сачувала
српска држава и учврстила немањићка владавина.
Да би српској цркви обезбедио самосталност и
учинио је независном у односу на грчку цркву, Сава
Немањић путује у Никеју, где ће 1219. године од
никејског патријарха издејствовати право српске
цркве на самосталност, а он бити постављен за првог
српског архиепископа. Као архиепископ (патријарх)
Сава ће бити на челу српске цркве 14 година.
После смрти брата Стефана Првовенчаног на власт
долази његов син Радослав. Сава одлази на далеки
пут, у Јерусалим, Витлејем и на Синај. Када се
вратио у Србију, затекао је лоше стање. Србија је
била у пропадању, а српска црква на путу да изгуби
самосталност. Радослав је збачен с престола а на

његово место је дошао Владислав, више окренут
Истоку. Уместо ослањања на Грчку, Владислав је
био близак Бугарима јер је родбински био везан за
цара Асена 2. Сава бродом путује у Палестину.
Посетио је Јерусалим, Каиро, Александрију, био
на Синају, а преко Цариграда је дошао у Бугарску,
у престони град Трново, где се разболео од
прехладе. Умро је 27. јануара 1236. године, а у
Трнову уз велике почасти и сахрањен. Касније је
његов синовац Владислав пренео његове мошти у
манастир Милешева, своју задужбину. Од тог
тренутка и започиње култ Саве Немањића, коме
нису могли да одоле ни Турци јер су га поштовали
као свеца и јако га се плашили. Синан-паша је
наредио да се његове мошти изваде из гроба,
однесу у Београд и спале на Врачару, на месту где
је сада велелепни храм. Било је то 10. маја, 1594.
године, а знатно касније, 1823. године, Сава је
проглашен за свеца, по наредби кнеза Милоша
Обреновића Свети Сава, као школски празник,
слави се сваког 27. јануара.
Књижевно дело Саве Немањића није обимно,
нити јединствено у жанровском смислу, али врло
значајно.Ту спадају прави биографски списи,
стихови, епистоларне творевине ( у облику
писама ) - укупно седам дела: Карејски типик,
Хиландарски типик, Студенички типик, Живот св.
Симеуна, Служба светом Симеуну ( црквена
песма ), Номоканон - општи црквени устав и
Писмо студеничком игуману Спиридону.
Стела Тадеин, професор српског језика
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Некада давно…школе у Србији
Школа је имала
три класе. Сваку је
водио
један
учитељ. У првом
разреду учило се:
познавање слова,
читао буквар и
часловац,
познавање бројева
од 1 од 1000,
црквене молитве и
десет
заповести

Божијих.
У другом разреду, поред часловца и псалтира, учила
се светска историја, катихизис, познавање бројева до
100.000, сабирање и одузимање. У трећем разреду
предавани су катихизис, светска историја, српска и
словенска граматика, читање немачког и грчког,
српски, грчки и немачки прописи, као и
„упражненије трговачке економије, протокола,
рачуна и превод са греческог на српски дијалекат“
Млађи ђаци су, према речима Сретена Поповића,
учили да пишу тако што су на листовима зове
чиодама избадали слова, док су уместо лењира
користили дрвене дашчице. Милан Милићевић
пише како су перо за писање набављали скупљајући
пера на потоку, а и чупајући их са живих гусака.
Учитељи скоро да и нису имали наставна средства.
И пре више од сто година постојали су дневници,
али тадашњи ђаци су имали или срамотну (црну)
књигу или почасну ( златну) књигу. У црну књигу се
уписивало име и презиме ученика,казна и разлог
кажњавања.Најблажа казна била је опомена и упис у
књигу. Девојчице нису кажњавали шибом, него
дужим остајањем у школи, клечањем и решавањем
додатних задатака.
Као главна „средства“ постизања дисциплине
наводе се „клечање, просто или на кукурузу“, штап
или шиба. Учитељи нису имали одређену плату, већ
су финансијски зависили од великодушности
имућних људи чију су децу подучавали.
Школа у коју је ишла Десанка Максимовић
(Бранковина, Ваљево)
Прва основна школа у Србији је Основна школа „
Краљ Петар Први“ у Београду. Школска зграда је
заштићена од стране државе као споменик културе.
Многе значајне личности биле су у овој школи или
учитељи или ђаци. Неки од њих су: Вук Стефановић
Караџић, Доситеј Обрадовић, Краљ Петар Први
Карађорђевић,
Стеван
Мокрањац,
Моша
Пијаде,Ружица Сокић, Миња Субота и други.
Карловачка гимназија је најстарија српска гимназија,
основана 1791. године, на падинама Фрушке
горе у Сремским Карловцима.Многе важне личности
завршиле су ову школу, а и данас се сматра

привилегијом бити ђак Карловачке гимназије.
Карловачка гимназија је филолошка гимназија у
којој је енглески језик обавезан, а ученици поред
њега бирају, при упису, језик који ће изучавати.
Ову чувену гимназију похађали су и неки од
најбољих ученика из Бечеја.
Један од најпознатијих просветних радника у
Србији био је професор Коста Вујић . Он је био
професор немачког језика у Првој београдској
гимназији и једна од знаменитијих личности
Србије XIX века.
Професор Коста Вујић је био близак са својим
ђацима. Једна од његових реченица при крају
службовања у гимназији је била:
„Нешто ми говори да ће се у будућности о мени
знати само по томе што сам био професор сјајних
будућих имена.
Управо та његова последња генерација остала је
упамћена по плејади ученика који су касније
постали славни. Између осталих његови ђаци
били
су:
Јован
Цвијић,
Јаша
Продановић, Љубомир Стојановић, Михаило
Петровић Алас, Павле Поповић, Милорад
Митровић…
О тој славној генерацији, професору Вујићу и
школовању крајем 19. и почетком 20.века можете
више сазнати ако погледате филм Шешир
професора Косте Вујића.
Сунчица Бањанин, проф. српског језика
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FRIENDSHIP – how important are they?
1. For me, friends are
a) more important than my family.
b) as important as my family.
c) less important than my family.
2. In my opinion, the quality that’s most important in a friend is
a) loyalty.
b) a good sense of humour.
c) honesty.
3. I don’t get on well with people who
a) are secretive.
b) are unkind.
c) try to control your life.
4. My parents
a) know all my friends really well.
b) know some of my friends, but not all of them.
c) haven’t met many of my friends.
5. My friends and I
a) agree about nearly everything.
b) sometimes have different opinions.
c) often have different opinions.
6. I think most people want friends who
a) always support them.
b) give them good advice.
c) respect their opinions.
7. At the weekend I enjoy
a) playing sport or going shopping with my
friends.
b) doing different things each week.
c) spending time with my family or on my own.
8. When I go to a party,
a) I usually spend most of them chatting to my
friends.
b) I talk to people I know, but I like making new
friends.
c) I always have a good time. It doesn’t matter
who is there.

Ćuk Daniella, angoltanárnő

KEY
If your answers mostly A:
You’re a person who needs friends and spend a lot of
time with them. Don’t forget that your family and
school work are important too – and thatnew people can
also become new friends!
If your answers are mostly B:
You’re a sociable person, but your friends don’t rule
your life. Be sensitive to others, especially if they
aren’t as confident as you.
If your answers are mostly C:
Friends aren’t as important to you as other things in
your life. You’re a strong, independent person. But remember, it isn’t good to do everything on your own!
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Deutsche Zitate
Tränen reinigen das Herz.
~ A könnyek tisztítják a szívet!
Träume nicht dein Leben, sondern Lebe deine Träume!
~ Ne álmodd az életet, inkább éld az álmaid!
Liebe mich dann, wenn ich es am wenigsten verdient
habe, denn dann brauche ich es am meisten.
~ Szeress akkoris, ha legkevésbé sem érdemlem meg,
mert akkor van rá a legnagyobb szükségem.
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Wir Menschen sind Engel mit nur einem Flügel! Um
fliegen zu können, müssen wir uns umarmen.
~ Mi angyalok vagyunk, de csak egy szárnnyal.
Hogy repülni tudjunk, össze kell ölelkeznünk.
Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Flügel und Wurzeln.
~ A gyerekek két dolgot kaphatnak a szüleiktől :
szárnyakat és gyökereket.
Freundschaft, das ist eine Seele in zwei Körpern.
~ Barátság, egy lélek két testben.
Nicht jeder Schatz besteht aus Silber und Gold...
~ Nem minden kincs áll ezüstből és aranyból...
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2018 madara, fája, rovara, emlőse, vadvirága...
Vándorsólyom, virágos kőris, óriás szitakötő, balin és a földikutya hívja fel figyelmünket 2018-ban a
természet szépségeire, a biológiai sokféleségre, annak védelmére. Több évtizednyi szünet után 1997-ben
költött újra Magyarországon a vándorsólyom – 20 éve él újra velünk a
világ leggyorsabb madara. A madarak eltűnését a II. világháború után
növényvédő szerként elterjedt DDT és dieldrin okozta, mert
megváltoztatta hormonháztartásukat, és tojásaik héját is
elvékonyította, emiatt azok összetörtek a kotló madár alatt. A
vándorsólyom világállománya ezért az 1960-as évekre összeomlott, a
költőpárok száma az eredeti 10%-ára esett, és számos térségből,
például hazánkból is, teljesen eltűnt a faj. Bár a DDT-t ÉszakAmerikában és Európában fokozatosan betiltották, a hatóanyag csak
lassan ürült ki a környezetből és a táplálékláncból. Emiatt az állomány
csak évekkel később kezdett erősödni. Márpedig a vándorsólyom igazi világpolgár, bárhol megtelepszik, ahol
költésre alkalmas sziklafalakat, elhagyott fészkeket talál, sőt nagyvárosok felhőkarcolóin is költ. Repülő
madarakra vadászik, a verébméretűektől a libákon át akár a gém méretig. Zsákmányát magasból indított, akár 320
km/h-s sebességű zuhanó üldözés után fogja vagy rúgja meg úgy, hogy az
sérülten a földre zuhan. Hazai fészkelő-állománya 20-32 párra tehető (2011).
Az év fája a virágos kőris Közép és Dél-Európában őshonos kőrisfaféle, a
legészakibb előfordulása Magyarország, ahol a karsztbokorerdőkben
találkozhatunk vele vadon. Nevezik mannakőrisnek is, mert felsebzett kérgéből
édes lé csepeg, amiből főként a mediterrán térségben édességet (mannát)
készítettek és gyógyászati célokra is hasznosították. A beporzó rovarokat
csábító ezüstös krémfehér dús virágai illatosak, a vesszők végén nyílnak 10-15
cm-es bugákban, májusban. Törzse igen hamar elágazik, magassága a
környezetétől függően változó, 6-20 méteres egyaránt lehet. Terebélyes,
gömbölyded koronája laza, kérge sima, szürke színű, rügyei szürkésbarnán
molyhosak. páratlanul szárnyalt, ép szélű levelei 5-9 levélkéből állnak. Jól tűri a
szárazságot, a szennyezett városi levegőt.

Az óriás szitakötő elűzi nagy termetű fajtársait a saját területének tekintett vízpartszakaszokról. A
nappal repülő és sokszor feltűnő megjelenésű szitakötők a legősibb rovarrendek közé tartoznak. A
szitakötők két fő csoportra oszlanak – a kis vagy közepes termetű, gyengén repülő kisszitakötők vagy
egyenlőszárnyúak, illetve a kiválóan repülő, erőteljes felépítésű, erősebb szárnyú nagyszitakötők vagy
egyenlőtlenszárnyúak.
A különleges megjelenésű, gyógyhatású, ehető közönséges süngomba hazánkban 2005 óta védett,
gyűjtése tilos. Az öreg bükk- és tölgyerdőkben termő parazita faj különösen védett. A termőhely
megőrzésével, a holt faanyag megtartásával biztosítható az élő, öreg fatörzsek repedéseiben, üregeiben
és tuskókon növő faj fennmaradása. Szeptembertől novemberig terem, 10-25 cm nagyságú, gumószerű,
húsos, legtöbbször nyeletlen, fehéres színű felülete szálasan felszakadozó, sűrűn lecsüngő, deres
tüskékkel (csapokkal) fedett. Termeszthető faj.
Az év emlőse a földikutya hengeres testalkatú, apró rágcsáló. A felszínen kellemetlenül érzi magát a föld alatti
üregek vaksi lakója, csak nagyon ritkán jön fel, és kifejezetten magányos állat. Táplálékát növényi gyökerek
alkotják, ezért a kertek kártevője lehetne, a lakott területekről viszont ma már szinte teljesen eltűnt.
Az év vadvirága a kornistárnics Európa nagy részén élőhelyeinek kiszáradása, átalakulása miatt védett.
Kiszáradó lápréteken, hegyi- és mocsárréteken fordul elő.
Elevenszülő gyík az év hüllője a Kárpát-medence jégkorból megmaradt, ritka maradványfaja. Kistestű gyík, teljes
hossza 13–15 cm-t, ennek nagyjából kétharmadát a farok teszi ki. Feje magas, orra, lábai viszonylag rövidek.
Háta világosabb, oldala sötétebb barna, a kettő egyenes, keskeny, sárgás csíkkal válik el egymástól.
Balin lett az év hala. Nyúlánk, oldalról lapított testét apró, ezüstszín pikkelyek fedik. Ragadozó életmódjának
megfelelően a szája nagy, szeglete a szem alá ér. Fogai nincsenek, de a menekülő zsákmány megragadását segíti,
hogy az alsó állkapcsa elől kissé fölfelé hajlik.
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Sulihírek
2018. február 18-án iskolánkban
megtartottuk a községi fizikaversenyt.
Iskolánkból a hatodikos Ördög Noémi
és a hetedikes Herbatényi Zalán vett
részt a megmérettetésen. Érdekesnek
találták a versenyt s bíznak benne,
hogy jövőre sikeresebben fognak
szerepelni.
Javában
készülünk
a
Simonyi
Zsigmond
helyesírási
versenyre.
Iskolánkból az ötödikes Varnyú Viola,
a hatodikos Ördög Noémi, a hetedikes
Tallós Hédi és a nyolcadikos Varnyú
Sára feladatok megoldásával, a
helyesírási
szótár
alapos
tanulmányozásával
gyakorol
a
versenyre.
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Február 14-én megünnepeltük
Szent Bálint napját. A
diákparlament Lázár László
tanárúr és Suncica Banjanin,
Vajda
Emese
tanárnők
segítségével bulit szervezett a
diákok részére. A szülők
segítségével
mézesszíveket
és szerelmes üzeneteket adtak
egymásnak a buli résztvevői.
2018. február 23-án a 6.c osztály teadélutánra hívta az óbecsei Samu
Mihály iskola 6.a ozstályosait, Hegedűs Szabó Lívia tanárnő osztályát.
A buli jól sikerült, mindenki jól szórakozott. Ismerkedtünk, táncoltunk,
játszottunk.
2018.január 27-én megünnepeltük Szent Száva napját. Diáktársaink

Március 24-én iskolánkban szervezzük
meg az Anyanyelvi verseny községi
fordulóját. Varnyú Viola, Ördög
Noémi, Lengyel László, Sárkány
Vilmos és Varnyú Sára feladatlapok
kitöltéséval és értelmezésével készül a
versenyre.
2018.
március
10-én
tartjuk
iskolánkban a községi műszaki
versenyt... Diáktársaink készülnek a
megmérettetésre.
ünnepi műsorral kedveskedtek a megjelenteknek.

Nagy odaadással készülünk iskolánk napjára is, amelyet március 27-én
tartunk. Ünnepi műsorunk küzponti témája a barátság lesz, ezért
foglalkoztunk diáklapunk e számában névadónknak, Petőfi Sándornak
és Arany Jánosnak példaértékű baráti kapcsolatával.
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Sulihírek
Az 5.c osztály szülei kifestették a
tantermünket. Szép baracksárga színt
kaptak a falak. Őröm ott tanulni.
Ünnepi műsorral emlékezünk meg
március 15.-én a forradalmi ifjúságra,
Petőfire, Irinyire, Vasváryra... A
műsor után diáktársainkkal közösen
megkoszorúzzuk
Petőfi
Sándor
szobrát.
Március 27.-én ünnepeljük iskolánk
napját. Az ünnepi műsort fogalmazási
pályázat is gazdagítja. A téma a
barátság.
Február 19-én a 8.b és c osztály
tanulói és Jasmina Šeguljev és
Banjanin
Sunčica
tanárnők
ellátogattak Adára, a Műszaki
Iskolába.Megnéztük a tantermeket,
tanítást és a felszerelt műhelyet.
2018.02.27-én vastag puha hótakaró
födte be a tájat. Iskolánk udvarát is. A
nagyszünetben
hóemberépítőversenyt, hócsatát vívtunk.
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Sulihírek:„Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál” – tanítja Madách. Ez az örök érvényű gondolat akár

közösségünk, az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola jelmondata is lehetne. Hogy miért? A válasz némi
kitérőt igényel.Induljunk ki a közösség szóból. Valószínűsíthető, hogy KEDVES OLVASÓNK elcsodálkozott,
talán meg is döbben az adott kifejezést látván/olvasván, hiszen nem a tekintélyparancsoló intézmény vagy
iskola szót használtuk. Igen, félreérthetetlenül egy intézmény vagyunk, de egyben egy erős húzóerővel bíró
közösség is. Egy csapat, melynek fáradhatatlan vezetője Balog Virág Zsolt igazgató úr, maguk a játékosok
pedig a szakképzett tanárok/tanítók, a segítőkész dolgozók és nem utolsó sorban az odaadó szülők. Mindnyájan
egy célért küzdünk: a gyermekek jövőjéért.A napról napra véghezvitt ambiciózus törekvések teszik lehetővé,
hogy a közösségünkben már meglévő gyermekközpontú oktatást-nevelést fenntartsuk. Együttes erővel
harcolunk diákjaink harmonikus fejlődéséért, azért, hogy a tanulási folyamat öröm legyen, továbbá az ideális
tanulási tér kialakításával igyekszünk kellőképpen hozzájárulni a sokrétű tapasztalás élményéhez is.Elismerjük,
a fentiek tankönyvbe illő mondatoknak tűnhetnek, levegőben szertefoszló nagy szavaknak, azonban mindezt
mégis meg kell cáfolnunk, hiszen a több mint hatvan éve fennálló intézmény csapata a 2017/18-as tanév során
sem tétlenkedett/tétlenkedik: a minőségi oktatás érdekében tantermeinkbe fehér, mágneses táblák kerültek,
tornatermünk új taneszközöket kapott, továbbá projektorokat vásároltunk a színvonalasabb órák megtartásáért;
az osztálytermek és folyosók meszelés, felfrissítése folyamatban van; egy-egy aktuális esemény megünneplése
mindig is szívügyünk volt (legutóbb a Bálint-nap került terítékre). Fontos kiemelnünk, hogy a diákparlament
mellett 23 szakcsoportot működtetünk zökkenőmentesen, továbbá folyamatosan zajlanak a felkészítő órák is,
melyek során nyolcadikosaink felzárkózhatnak az érettségi vizsgáig, de negyedikeseink is megismerkedhetnek
a tantárgytanítással. Iskolánk nemrégiben egy weboldalt is kapott, hol az aktuális eseményekről
tájékozódhatnak az érdeklődők (http://petefibecej.edu.rs/index.php/sr-yu/).A KEDVES OLVASÓBAN innentől
kezdve jogosan fogalmazódik meg a kérdés: ezek után a kitűnően megvívott harcok után miként társulhat
mindehhez a bizakodás fogalma? El kell mondanunk, hogy minden munka, végezzük azt bármekkora
törekvéssel, szorgalommal is, csupán a kívülről jövő visszajelzések következtében válhat kerek egésszé. Egyegy ilyen visszajelzésben való részesülés, azonban nem kis megmérettetést von maga után: ilyenkor
közösségünk munkájának gyümölcse a tét. Lázár Ervin szavaival élve: „A világban mindenkire rá van bízva
valami. Valami nagyon fontos.” Tudvalévő, hogy nekünk, közösségünk számára, ez a nagyon fontos nem más,
mint a gyermek. Éppen ezért egy a munkáját hivatásszerűen végző pedagógusnak, hasonlóképpen, ahogy a
kötelességtudó dolgozónak vagy az elkötelezett szülőnek is, állandó jelleggel kételkednie kell. Vajon a csapat,
melyben játszik jól, hatékonyan végzi-e feladatait? Mi erre a kérdésre nemrégiben (2018. február 14-én) választ
kaptunk (és hozzá kell tennünk, nem is akármilyet). Az országszerte folyó ún. „külső ellenőrzés” iskolánkban is
lezajlott. Ez egy átfogó felülvizsgálat, melynek keretében az iskolaépület, a felszerelés és az adminisztráció
ellenőrzésén felül óralátogatásokra, továbbá
közös interjúkra is sor került. Az egy teljes
munkanapot felölelő kontroll pedig kifogástalan
eredménnyel zárult. A négytagú bírálóbizottság
közösségünk valós értékeit (AZ ÖSSZEFOGÁS
EREJÉT, A GYERMEKKÖZPONTÚSÁGOT, A
MODERNRE,
AZ
ÚJRA
VALÓ
NYITOTTSÁGOT, A SZORGALMAT, AZ
AKARÁST) hangsúlyozva hármas érdemjeggyel
(a hagyományos osztályzási skálával ellentétben,
ebben az esetben a négyes jelenti a legmagasabb
osztályzatot) a jutalmazta munkánkat. Ennek
értelmében
bebizonyosodott:
a
páratlan
csapatmunka sikertörténetet eredményez.
Köszönjük a bizalmat!
Magyar Klementina, magyartanár
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Ültessetek zöldségeskertet a teraszra. A balkonládában
növekedő zöldségekért nem kell a piacra menni.
Készítsetek
bogárszállodát
a
hasznos
bogarak
becsalogatására. Az ingyen szállást a kártevők távol-tartásával
hálálják meg. Megfigyelhetitek, hogy hogyan népesül be a
szállodátok, tanulmányozhatjátok a környéketeken lakó
bogarak életét.
Gyűjtsetek esővizet a zöldségeskert locsolásához.
Takarjátok a zöldségeskert talaját lenyírt fűnyesedékkel
(mulcs), így lassabban szárad ki a talaj, ritkábban kell locsolni.
A teraszon növekedő zöldségek is értékelik, ha cserepükre, balkonládájukra mulcs kerül. Fűnyesedéket
kérhettek a kertésztől, aki az óvodában, iskolában vagy a közeli parkban nyírja a füvet.
Ültessetek okosan. Vannak növények, amelyek segítik egymást és ha egymás mellé ültetitek nagyobb
termést szüretelhettek.
Használjatok kertészkedéshez újrahasznosított dolgokat. A
KisKertészek egyik kedvence a tejes doboz. Ültetéshez,
palántaneveléshez kiváló. Ugyan ilyen a pet palack, amiből
készülhet madáretető, bogárszálloda vagy ültetőedény.
Komposztáljatok. amennyiben kertetek is van. Minden
növényi eredetű hulladékból értékes föld lesz.
Készítsetek madáretetőt és télen etessétek a madarakat.
Készítsetek maggolyókat, magbombákat. A maggolyók
rendeltetése virágba borítani az üres, rendezetlen
földterületeket. Keressetek egy ilyen helyet a közeletekben,
dobjátok el a maggolyót és figyeljétek meg az eredményt.
A kora tavasz egyik legkedveltebb virágja a kankalin.
Szemrevaló, bájos megjelenésű, tavaszt megidéző növény. Ez a cserepes virág nőnapkor is nagy
szerepet kap.
Amennyiben kankalint birtokolunk,ne hagyjuk tartósan az ablakpárkányon, hanem a márciusi, áprilisi
fagyok elmúltával ültessük ki kertünkbe, lehetőleg hűvös, párás helyre, ugyanis a növény az ilyen
környezetet kedveli. Fontos tudni, hogy a kankalin a jó vízáteresztő és a humuszban gazdag talajokat
szereti, de ha a kiszemelt terület nem pontosan ilyen, virágfölddel feljavíthatjuk azt. Ha sikerült
helyesen ápolni, pár éven belül egyre nagyobb telepeket fognak alkotni, és tőosztással még tovább
tudjuk szaporítani.
Orchideakankalin – Ez a kankalinvátozat megjelenésében eltér a hagyományos kankalintól. Lándzsa
alakú levelei felfelé állnak, virágait tömött fűzérben hozza, virágzási ideje pedig a tavasz vége, nyár
eleje. A nedves, nyirkos, hűvös helyeket kedveli, a közvetlen napsütést nem tűri.
A Tavaszi kankalin gyógynövénykén is ismert. Megjelenése nagyon hasolnó az alapfajhoz, leveleinek
eltérő formájáról ismerhető meg. A levelek a tűhöz közel szélesek, kifele haladva keskenyednek, szélük
csipkézett, jellegzetes ásó formájuk jól elkülöníti őket a többi rokon fajtától. Aranysárga virágzata igen
kellemes, mézes illatot áraszt. A tavaszi kankalin
virága flavonoidokat tartalmaz, mely sok egyéb
gyógyhatású növény fő hatóanyaga is, rákellenes,
antibakteriális hatásáról ismert, emellett a szív és
érrendszer természetes támogatója. Levelei magas Cvitamin tartalmúak.
Varnyú Sára 8.b

LX. ÉVF. 183. SZÁM

OLDAL27

Kokárda: Vágjatok ki piros papírból 8 db 4×4 cm-es négyzetet, fehér papírból 8 db 3,5×3,5 cmes négyzetet, és zöld papírból 8 db 3×3 cm-es négyzetet. Mindegyiket hajtsátok össze a
következőképpen: Hajtsátok félbe az átlónál (mintha szalvétát hajtogatnátok), majd hajtsátok
ki. Két csücskét hajtsátok be középre az átlóhoz. (A fotón a kokárda alatt láttok egy piros
darabot meghajtva. Az összeset ilyenre kell hajtogatni.) Majd fogjatok egy piros meghajtogatott
darabot, és a hajtókába csúsztassatok bele egy fehéret, ebbe pedig egy zöldet. Az összeset
illesszétek össze így. Végül vastagabb papírból vágjatok ki egy kis négyzetet (kb. 6×6 cm-es), és
ragasztgassátok rá a “szirmokat” körbe.
Állatkert: A hét elején – kihasználva, hogy 40 fok helyett”csak” 30 fok volt – ellátogattunk az állatkertbe.
Utána készítettük ezt a mini állatkertet magunknak.
Egy kartonpapírra felrajzoltam az utakat. A tó területét befestettük kékre, az utakat barnára színeztük, a maradék
területet pedig beborítottuk só-liszt gyurmával. A széleken vastagabban raktuk a gyurmát. Ezután következett a
füvesítés (befestettük zöldre a gyurmás területeket), majd a kerítések megépítése (összetört hurkapálcákat
szúrtak a gyerekek az állatok területei köré) Ne túl magas pálcikákat rakjatok, hogy könnyebben lehessen
majd vele játszani! Végül tortazselével felöntöttük a tavat (ugye mondtam, hogy ezt a technikát még alkalmazni
fogjuk!) és hagytuk megszáradni az állatkertünket. Végül jöhettek az állatok és a látogatók!
Zokniból kert: Viccesen hangzik, egyszerű és mulatságos. (A kísérlethez olyan zoknit használjunk, amit nem
sajnálunk!)
1. Engedjük meg a gyerekünknek, hogy a zokniját a cipőjére húzza, és így sétáljon a magas fűben.
2. Óvatosan húzzuk le a zoknit, hogy a ráragadt spórák és magvak a helyükön maradjanak, ezután tegyük a
zoknit egy kis alumínium tálcába, aminek az aljára egy kevés vizet töltöttünk, éppen csak annyit, hogy a zokni
nedves legyen.
3. Tegyük a tálcát olyan helyre, ahol közvetlenül éri a napfény, lehetőleg a lakásban; tartsuk nedvesen a zoknit.
Pár nap múlva már észrevehetünk néhány csirát, és ha hagyjuk őket növekedni egy darabig, különböző
növényfélékben gazdag, saját ˝zoknikertünk˝ lesz.
Mikrohullámú sütőben préselt virágok: Minden korosztály számára jó szórakozás, gyorsabb és egyszerűbb,
mintha könyvet használnánk, nagyszerű azoknak, akik szeretik az emlékkönyveket.
1. Tegyünk néhány papírtörlőt egy lapos tányérra, vagy egyenesen a forgótányérra; nagyobb, nedvesebb virágok
szárításánál több törlőkendő szükséges.
2. A papírtörlőkre tegyünk egy réteg itatós papírt, majd helyezzük rá a virágokat úgy, hogy ne érjenek
egymáshoz.
3. Tegyünk rá még egy rend itatóst, majd pár újabb papírtörlőt.
4. A tetejére tegyünk egy, a mikrohullámú sütőben használható tányért, papírnyomatéknak.
5. A szárítás ideje változó, általában 2-4 perc, de 30 másodpercenként ellenőrizni kell, hogy a virágok ne
égjenek el, vagy hogy szükség esetén megmozdíthassuk őket. Több virágadag szárításánál, tartsuk észben, hogy
a sütő hőmérsékletét alacsonyabbra kell állítani, mivel a mikrohullámok egyre forróbbak lesznek.
6. Hagyjuk a virágokat kihűlni, ezután préselhetjük őket, vagy tároljuk dobozban, borítékban.
Barométer móka, amivel megjósolható az időjárás
1. Vegyünk egy befőttes üveget, egy lufit, egy vastag gumikarikát, ragasztószalagot, ollót, egy szívószálat és
egy kicsi, háromszög alakúra vágott papírdarabot.
2. Vágjuk le a lufi végét, hogy, miután ráhúzzuk az üvegre, feszesen tapadjon, majd rögzítsük a gumival.
3. Ragasztószalaggal rögzítsük a szívószálat a lufiburok közepére. A szabad végét metsszük keresztül, és
helyezzük bele a papírháromszöget. A háromszöget nem muszáj tökéletesen szabályos alakúra kivágni, ez csak
iránymutatóként fog működni. Ha a légnyomás ALACSONY, a burkolat meglazul, a nyíl pedig lefele mutat,
ami esőt jelent. Ha a légnyomás MAGAS, a burkolat megfeszül, felfelé nyomja a nyílhegyet, ez pedig szárazabb
időjárást jelez.
Angeli Nikolett 8.b
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Találós
-Hogy hívják a német jegesmacit?
-Dermedve.
Történelem érettségi
Történelem érettségire készül a rendőr.
Bemegy a vizsgáztatók elé, az asztalon
rengeteg lefordított tétel.
- Húzzon egyet, olvassa fel a nevet és
beszéljen róla!
- Ikszivé Lajos!
- Micsoda??? Jó ember így készült fel
maga? Hát még a nevet sem tudja
tisztességesen elolvasni? Illene tudni
hogy római számokkal van írva XIV.
Lajos király neve!
De lássa kivel van dolga, kap egy
mentőtételt!
Húzzon egy újat és olvassa fel azt is!
Na kinek a neve áll rajta?
- Hatodik Lenin!
Holdfogyatkozás
A tanár figyelmezteti a diákokat:
- El ne mulasszátok 20:50-kor
holdfogyatkozást!
A hátsó padból megszólal egy hang:
- Melyik csatornán lesz?

a

A nagy bumm
Az anyuka kérdezi a fiát:
- Mi volt ma az iskolában, Zolika?
- Kémiaórán a robbanóanyagokról
tanultunk.
- És holnap mi lesz az iskolában?
- Iskolában? Miféle iskolában?
Helyhatárózó
- Mondd csak fiacskám, ebben a
mondatban: 'A pásztor a mezőn legelteti a
nyájat' melyik a helyhatározó?
- A pásztor.
- Nono! Már hogy lenne a pásztor a
helyhatározó?
- Azért, mert a pásztor határozza meg a
helyet, hogy hol legeljen a nyáj!
Pech
Megbetegszik a gazda lova. Kijön az
állatorvos, felír három injekciót, és azt
mondja, ha ezek sem segítenek, akkor
sajnos el kell altatni az állatot.
Az első után semmi változás, a ló csak
fekszik, és meg sem mozdul. A második
után ugyanez a helyzet. Ekkor odamegy a
gazda disznaja a lóhoz, és azt mondja
neki:
- Ide figyelj, te ló! Ha holnap jön az
állatorvos és beadja a harmadik injekciót,
akkor állj fel, különben örökre elaltatnak!
Harmadnap jön az állatorvos, és beadja a
harmadik injekciót. A ló egyszeriben
feláll, nyerít és eszik.
Örül ám a gazda nagyon, hogy rendbe
jött a lova, rögtön el kurjantja magát:
- Meggyógyult a lovam, ezt meg kell
ünnepelnünk! Holnap héthatárra szóló
disznótort rendezünk!

A lista
A Medve halállistát készít. Odajön a róka:
-Jaj, Medve, hallom halállistát csinálsz. Rajta
vagyok?
-Igen.
-Nem lehetne előbb elbúcsúzni a családomtól?
-De.
Hazamegy a róka, nagy sírás rívás közepette
elbúcsúzik a családtól, majd visszamegy. A
Medve széttépi és megeszi.
Jön a Farkas:
-Jaj, Medve, hallom halállistát csinálsz. Rajta
vagyok?
-Igen.
-Nem lehetne előbb elbúcsúzni a családomtól?
-De.
Hazamegy a Farkas, nagy sírás rívás közepette
elbúcsúzik a családtól, majd visszamegy. A
Medve széttépi és megeszi.
Jön a Nyuszika.
-Jaj, Medve, hallom halállistát csinálsz. Rajta
vagyok?
-Igen.
-Nem lehetne kihúzni?
-De.

Vak denevér
Három denevér ül az ereszen. Egyikük megunja a
beszégetést és elrepül. 10 perc múlva múlva
véresen jön vissza.
- Hát veled mi történt?
- Látjátok a völgyben a birkákat?
- Igen.
- Kiszívtam a vérüket.
Elmegy a másik is. 20 perc múlva véresen jön
vissza.
- Mi történt veled?
- Látjátok a völgyben a marhákat?
- Igen.
- Kiszívtam mindnek a vérét.
Na a harmadik is kedvet kap, elrepül ő is. Öt perc
múlva véresen jön vissza, de nem csak a szája
széle, hanem mindene csupa vér.
- Veled mi történt?
- Látjátok azt a bazi nagy tornyot?
- Igen.
- Na, én meg nem láttam.

Hé, te paraszt!
Akkora paraszt vagy, hogy már az óvodában is
kikapáltad a homokozót!
Akkora paraszt vagy, hogy még a buszon is
tojással fizetsz!
Akkora paraszt vagy, hogy a pizzát is kenyérrel
eszed.
Akkora paraszt vagy, hogy a disznóólból is csak
vízummal engednek ki!
Olyan paraszt vagy hogy a fagyit is bicskával
eszed.

Az igetípus
Milyen ige a ver? Cselekvő vagy szenvedő? kérdezi
a
tanár
úr
Pistikétől.
- A tanár úrnak cselekvő, nekem pedig
szenvedő...

Amikor a földgömb kerek
Földrajzórán szakfelügyelői látogatás van - a
diákok a földgömb előtt felelnek. A felügyelő
rábök a földgömbre, és az egyik diákhoz fordul.
A pofon
- Na, meg tudod-e mondani, miért ilyen lapult az
Nyuszika repül az erdő felett.
északi
és
a
déli
sark?
Egyszer csak meglátja a rókát és lekiabál neki:
A diák megszeppen, és ügyesen kivágja magát:
- Róka, kérsz egy pofont?
- Én hozzá se nyúltam, nem is láttam senkit és
A róka megrémül a repülő nyúltól és nemet semmit!
mond.
A szakfelügyelő arca elsötétül, nem szól semmit,
Nem soká meglátja a farkast neki is lekiált:
de óra után négyszemközt kioktatja a tanárt, aki
- Farkas, kérsz egy pofont?
kínjában
mentegetőzni
kezd.
Ám a farkas is megrémül és nemet mond.
- Tessék elhinni, a diák igazat mondott! Mi is így
Az erdő közepén meglátja a medvét, és neki is kaptuk
a
minisztériumtól.
lekiált:
A szakfelügyelő szó nélkül elrohan, azonnal ír
- Medve kérsz egy pofont?
egy
felháborodott
hangú
levelet
az
- Igen nyuszika kérek.
illetékeseknek. A válasz nem sokat késik.
- Oké, akkor menj az erdő széléhez ott az Nem érdemes az ügyet felfújni! Azonnal
oroszlán én is tőle kaptam!
küldetek egy új földgömböt az iskolának.

Az olasz csizma
Pistikét történelemórán felszólítja a tanár.
- Pistike, mondd meg, mi volt Olaszország
államformája a második világháború alatt!
Pistike nézegeti a térképet, majd bizonytalanul
megszólal:
- Háááát... csizma?
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Diákforma
A jó diák mindig tanul.
Pontosabban: az órán mindig
tanul…
… előfordul, hogy a következő
órára!
Egyetlen esetben dicsérnek a
szülői értekezleten: a tanár
összetéveszt valakivel…!
Szünet:
A "Semmi sem örök" tétel:
A tanterem ablaka nem betörik,
csupán elhasználódik szünetben.
A tízórai törvény:
1. Mindig a legjobb falatot
kunyerálják el.
2. A másik tízóraija mindig
jobb.
3. A tízóraidból mindenki csak
egy falatot kér, de minimális
azok száma, akik aztán annyit is
esznek belőle.
KIEGÉSZÍTÉSE: Ha viszont
tényleg egy falatot eszik, az felér öttel .
4. Minél éhesebb vagy, annál
valószínűbb, hogy a többiek már
rég ellopták a tízóraidat.
FOLYOMÁNYA:
A tízóraid egyetlen esetben nem
lopják el: ha romlott.
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Dolgozat:
Alaptörvény:
Dolgozatot írni jó dolog . . .
a. Csak visszakapni nem az.
b. . . . ha közben kimegy a tanár.
c. De nem írni még jobb!
A tankönyvek értelmezése:
Egy tankönyv kis- és nagybetűs részekből áll.
ÉRTELME:
A nagybetű a lényeg, a kisbetű a dolgozatkérdés.
Házi feladat:
Alaptörvény:
A házi feladat pontosan olyan, mint az érettségi bizonyítvány.
- ha nincs, nem veszik jó néven.
- ha van, nem érdekel senkit.
Becsületirtás:
Ha becsületes vagy és megmondod, hogy nincs házi feladatod, a
tanár büntetésben részesít.
FOLYOMÁNYA:
Mindenki maximum egyszer becsületes.
Tanóra:
Az antagonisztikus érdekellentét:
Az átlagos tanórán a diák fő feladata, hogy olyan -az órához illő,
vagy legkevésbé ide tartozó- kérdéseket tegyen fel a tanárnak,
amivel legjobban lehet húzni az időt, azaz el lehet kerülni a feleltetést.
Fizikai teherbírásunk törvénye:
A különböző kínzóeszközök (kaloda, áramütés . . .) mind-mind eltörpülnek
azon hatás mellett, amelyet egy "jól sikerült" tanóra tud okozni a szervezetnek. Különösen igaz ez kémia-, biológia-, stb. órákra.
Univerzális nyelvórai törvény:
Az idegen nyelvi óra többségünk számára olyan, mintha egy marslakó a
Földre érkezvén egy tapírnak kezdené el magyarázni űrhajója működési elvét.
Ha mégis feleltetésre kerül sor, a felelő feladata válaszainak maximális
időtartamra való húzása, nehogy valaki más is az ő sorsára jusson.
A kódolt üzenetek:
Ha a tanár furcsa, ismeretlen, (feltehetőleg) rejtjelezett hangokat ad ki, akkor
nem arról van szó, hogy átkapcsolták gépi üzemmódra . . . egyszerűen
oroszórán vagy.
Puskázás és súgás
Amikor épp az utolsó dolgot puskázod ki, akkor kapnak rajta!Ha rosszak az
idegeid, ne puskázz!
Ha jót súgnak, azt nem hallod meg.
Ha rosszat súgnak, bezzeg meghallod.
Ha többfélét súgnak, akkor is a rosszat hallod meg.
Ha nem súgnak, hallatlan!
Amit a tanár befejezésül mond, azt mindig jól hallod!
Koncz Antónió és Varnyú Zalán 5.c
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Találd meg a költőket, írókat a betűrácsban! Akad három magyar zeneszerző is köztük. Vajon kik ők?
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Két indián ül egy fatörzsön. A kis indián fia a nagy
indiánnak, de a nagy indián nem anyja a kis indiánnak.
Hogyan lehetséges ez?
A szoba négy sarkában egy-egy macska ül.
Mindegyikkel szemben három macska ül, s
mindegyiknek a farkán is ül egy macska. Hány macska
ül a szobában?
Éppen olyan, mint egy kefe, mégsem fésülködhetsz
vele.
Éjjel-nappal mindig jár, mégis egy helyben áll.
Vízben élek, brekegek, ismertek-e,
Szúnyoglábon élek, a gólyától félek.

gyerekek?

Akárhová vitték, mindig fejbe verték.
Fúr-farag, de mégsem ács, kopog, mint a kalapács. Fák
orvosa, doktora, erdőben az otthona.
Fent lakom az égen, melegít a fényem, sugárból van
bajszom, este van, ha alszom.
Két kezemmel füled fogom, ott csücsülök az orrodon.
Se oldala, se feneke, mégis megáll a víz benne.
Egy kis házban öt kis szoba sorakozik szépen, öt kis
ember bújik oda melegedni télen.
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Személyiségteszt gyerekeknek

Megoldás

1.Melyik szín tetszik a legjobban?
piros
narancssárga
sárga
zöld
kék
lila

1.kérdés:
piros: kalandkedvelő
narancssárga: vidám
sárga: aranyos
zöld: talpraesett
kék: romantikus
lila: titokzatos

2.Melyik állatot szereted a legjobban?
macska
kutya
hal
kígyó
papagáj
egér

2.kérdés:
macska: nőies
kutya: szerető
hal: unalmas
kígyó: férfias
papagáj: ideges
egér: okos,ravasz

3.Hol nyaralnál szívesen?
New-York
Kelet-Afrika
Spanyolország
Montana
Hawaii

3.kérdés:
Hawaii: romantikus
New-York: sikeres
Kelet-Afrika:
kíváncsi
Spanyolország:
titokzatos
Montana:
természetes

4.Melyik hangszert szereted a
legjobban?
hegedű
zongora
gitár
dob
5.Melyik italt szereted a legjobban?
gyümölcslé
Sprite
Coca Cola
Pepsi
ásványvíz

4.kérdés:
hegedű:
intellektuális
zongora: népszerű
gitár: talpraesett
dob: találékony
5.kérdés:
gyümölcslé:
népszerű
Srite: talpraesett
Coca-cola = vad
Pepsi: vidám
ásványvíz: sportos
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