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„Ünnepeljük iskolánknak napját,
Ünnepeljük ezt a szép napot,
Petőfi Sándor emléke lobogjon,
ki a harcban példát mutatott.
Büszkék vagyunk a mi iskolánkra,
Sok szép óra virradjon még ránk,
Mert szívünkben élni fog az emlék,
Petőfi Sándor, a mi iskolánk.
Hogyha egyszer elmegyünk majd
innen,
Jön helyettünk ezer kisdiák,
De szívünkben élni fog az emlék,
Petőfi Sándor, a mi iskolánk. “
Iskolahimnuszunk
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“Ne féljetek!” - A modern világ legnagyobb hatású emberének, szent II. János Pál pápának tanító szavai így
hangoztak pápává avatásának estéjén. S ez a tanítás ma is időszerű. Nagyon is. Mert ebben a felbolydult,
félelmekkel teli, emberi önteltséggel eltelt világunkban ezek szavak: „Ne féljetek!” mindenkihez szólnak, s
ugyanazt kell hogy jelentsék mindenannyiunk számára: Velünk az Isten! Velünk volt, amikor iskolánkat akarták
elvenni tőlünk, s velünk van ma is, hogy a Petőfi tovább éljen, s velünk van ebben a vírusoktól szennyezett
mindennapjainkban is. S velünk lesz mindég, hogy védjen, óvjon bennünket minden nekünk ártalmas, Istennek
nem tetsző szándéktól.
Diáklapunk mostani száma is az online oktatás ideje alatt jött létre. Figyelemmel kísérte szerkesztőségünk a
Petőfi iskola online születésnapját, az online tanórákat a vajdasági - köztük a Petőfis - pedagógusok
tolmácsolásában, de követtük az online húsvétot, az online Anyák-napját, az online Föld-napját, az online
szavalóversenyeket… s nem utolsó sorban a nyolcadikosok online próbatesztjét és a ballagási előkészületeiket.
Ismét kordokumentumot alkottunk. A majdani történelem egy
kis szeletét róttuk a papírlapokra, az online hasábokra. Fogadja
minden Figyelő olvasó nagy szeretettel tőlünk diáklapunk
legújabb számát.
Kedves ballagók! Rövid üzenetünk néktek:
„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben.”
(János 14-17)
a szerkesztőség

COVID ballagás
Ballagna a vén diák tovább, tovább,
Kongnak az iskolák. Vár rám a cimborám.

Ha ennek vége lesz.....
Napjaim olyan egyformák, habár nem panaszkodom, mert
olyanokkal vagyok körülvéve akik fontosak számomra. Sokszor
néztem a híradót, hogy mi folyik Kínában, de arra nem gondoltam
hogy mi lesz ha ide is elér a vírus.
Vidáman játszadoztam kint, kerékpároztam, barátkoztam de ennek
sajnos vége lett. Most így bezártság alatt már tudom, hogy egy
egyszerű séta is mekkora öröm. Ha ennek vége az első az lesz
hogy elmenjek nagyszüleimhez, rokonokhoz és tegyek egy kiadós
sétát a Tisza- parton, de tudom, hogy már nem lesz semmi olyan
mint azelőtt. Valamit azért tanultunk ebből az esetből mennyire
fontos a család és a barátok.
Számolom a napokat amikor visszatérhetek a normális
hétköznapokba, hogy végre iskolába tanulhassak és félelem nélkül
meg tudjak ölelni és puszilni számomra fontos személyeket.
Zavarkó Natália 7.b

Ez út magányba visszavisz,
Miniszter leszek magam is,
Tovább, tovább, tovább.
Nincs búcsúcsók ma, cimborák!
Ballagna a vén diák tovább, tovább,
Hol vannak most a cimborák, tovább, tovább,
Magány hív, home office vár.
Remény, ami visszajár,
Tovább, tovább, tovább,
Nincs búcsúcsók ma, cimborák!
Suttog már a tanterem, tovább, tovább,
Vírus kerül engemet, tovább, tovább,
Mennyi édes villanás,
Emlék, ami visszavár,
Tovább, tovább, tovább,
Elmentek már a cimborák!
Hampuk Zoltán
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Kedves ballagó nyolcadikosok!
Eljött ez a nap is, amit titokban mindannyian úgy várunk.Bevallom, mi hetedikesek kissé irigykedve
nézünk most rátok, álmodunk a napról, amikor mi ülhetünk majd a helyeteken. Azért azt mindannyian
tudjuk,hogy bármíly vonzó is mindez ,ezekután már semmi sem lesz a régi, ti sem lesztek azok. Egy
fejezet bezárul az életetekben. Ezek az oldalak már csupán csak emlékek maradnak,ifijúságotok
könyvében. Életetek egy újabb mérföldkőhöz ért. A felnöttéválás küszöbén állatok. Nagy út áll
előttetek, rögös, hosszú és csöppet sem könnyű út. A sok kalandot, csintalanságot,puskázást, felelést,
jegyzetölést, beszélgetést, mind felemészti a homály.
Nyolc éve félénk kis elsősökként léptétek át iskolánk küszöbét. Az iskolatáskátok a földet súrolta, ti
pedig szüleitek mögé bújva, kezüket szorítva, sorakoztatok az udvarban és vártátok a csengő hangját.
Vártatok egy akkor még új és ismeretlen világot. Mára már ez az egyetlen amit jól ismertek és most a
végéhez ért. Itt minden az életetek része marad, de többé már nem a főszerepet tölti be. Az
összekarcolt padok, a hatalmas táblák, amiken tegnap még az érettségi anyaga állt “Gyakorlás” cím
alatt, a vén fa az udvarban, mely tanúja volt annak, ahogy felcseperedtetek, a rozsdàs iskolacsengő,
amely szàmtalanszor mentett meg benneteket egy - egy kémia, matek vagy bigi feleléstől vagy éppen
késleltethette volna még hangját magyar doli közben, mikor oly nehezen jöttek az ihletek, amikor
angolból akkor súgták a megoldást, amikor megszólalt,minden már csak emlék marad. Iskolánk
hatalmas, vén falai, most büszkén àllnak és vàrjàk, hogy egy újabb diàksereg szárnyat bontson és
nekivàgjon a nagy vilàgnak.
Vàllatokon a nehéz tàska helyett csak egy tarisznya lóg. Egy tarisznya melyben sok kedves, régi
emléket csomagoltunk bele, a reményt jókívànsàggal adtuk össze, hogy legyen ez
útravalótok.Mindannyian új pàlyàt vàlasztatok magatoknak, lesz köztetek orvos, tudós, tanàr vagy
gyàri munkàs,kinek szíve mit diktál. Maradjatok mindig szabadlelkű diàkok! Az élet egy végtelen
küzdelem, és ne feledjétek Horvàth Istvàn szavait Tornyot raktam című verséből:
"…építéssel telik el az egész élet,
De hogy a tornyot betetőzd, azt te soha el nem éred.
Nem, mert bàr az égig érjen: vágyaink mèg feljebb hágnak,
s tetőtlen tornyokról hullunk ölébe a zord halálnak.
Látod, a csuszák megvannak: újra lehet megint rakni.
Amit nem kezdhetsz el újra, csak azt szabad megsiratni!... ''
A jövö elötettek áll és tárt karokkal vár, egy új világ.
Búcsúzunk mi is,hetedikesek tőletek.
KÍVÀNUNK NEKTEK KITARTÀST, ERŐT, EGÉSZSÉGET.
MIT MAGATOK ELÉ CÉLKÉNT TŰZTÖK, KÎVÀNJUK, LEGYEN VALÔSÀG!
Az éretégihez pedig szorítunk nektet.
Így a végére Reviczky Gyulát idézve :
“Ah, vége, vége! Vagy ki tudja?
Diák marad az ember, amig él.
Leczkéjét a sirig tanulja,
Nehezebbet folyvást a réginél.”
Szeretettel a hetedikesek nevében:
Gál Noémi 7.c
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PÁLYÁZAT - Az óbecsei Petőfi Sándor Általános
Iskola NEMZETKÖZI pályázatot hirdetett
KORONKÉNT MENŐ A KARANTÉN címmel!
Amikor nagyon fontos volt, hogy ne hagyjuk el otthonainkat, iskolánk munkaközössége motiválni szerette
volna a gyermekeket, hogy valami sajátos, egyedi
módon mutassák be , hogyan töltik el idejüket otthonaikban. Készíthettek rajzot, fotót, videot, de mindenféle
megközelítést és megoldást örömmel láttunk. A korosztály 2-től 20 évesig vagy feljebb, országhatár sem
szabott határt!

Koronként menő a karantén-pályázati eredmény
Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola munkaközössége , a rendkívüli helyzet beálltával, kreativ pályázatot írt
ki, a diákok, a felnőttek, a családok ösztönzésére, hogy maradjanak otthon, vigyázzanak magukra!
A rendkívüli helyzet megszünésével pályázatunk lezárult.
Nagyon sok értékes, kreativ munka érkezett.
Nehéz volt a döntés, de menő módon úgy döntöttünk, nem rangsorolunk, mindenki nyertes, aki otthon maradt,
alkotott és vigyázott egészségére.
Néhány menő karanténoskodót azonban mégis kiemelnénk és jutalmaznánk.
Maradjatok otthon továbbra is és várjátok a postást J
ÓVÓDÁS CSOPORT, OSZTÁLY:
-"Decija radost" –óvóda, Ürög
-Samu Mihály Általános Iskola 4.2 osztálya, Péterréve, tanítónő: Recsó Gallusz Anna
-J.J.Zmaj Általános Iskola, 2.osztály, Szabadka, tanítónő: Grubanov Martinek Emília
- Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán utcai tagintézménye, Magyarország
EGYÉNI :
-Lego úr karanténban -Tripolszki Blanka 4.oszt. Sever Đurkić Ált. Isk., Óbecse
-Vers: Vàrnai Zseni: Csodàk csodàja - Pribićević Tara Blanka, Petőfi Sàndor Àltalànos Iskola 4.c osztàlyos
tanulòja Zentàròl.
-Karanténban is büszke PETŐFISKÉNT! - Ferenci Orsolya, 3-b, Petőfi Sándor Ált.Isk., Óbecse
- Réka
védelemben-képregény - Gondos Réka, 4-b ,Petőfi Sándor Ált. Isk., Óbecse
-Játszani jó! - Blazsanik Blanka 4.osztály, Sever Đurkić Ált. Isk., Óbecse
-Maradj otthon! - Lengyel Emma - Stevan Sremac Általános Iskola Zenta, 6.c-osztály
-Zene, dalszöveg: Koncz Antónió 7.oszt, Petőfi Sándor Ált Isk., Óbecse
-Jelena Spasić Deseta gimnazija “Mihajlo Pupin”- III-3, Beograd
FELNŐTTEK, KÜLÖN DÍCSÉRET:
Simon István
Jelena Trajković - belgrádi költőnő
Iskolánk volt tanulója, Simon István a következő gondolatokat osztotta meg velünk:
,,Az én iskolám, ami először csak szomszédom volt, s az oviba menet a kapura felkapaszkodva láttam be az udvarába.
Majd nyolc évig aktív része lett életemnek, s immáron 34 éve ismét a kapun kukucskálok be, csak már nem kell
felkapaszkodnom rá. De örülök, hogy amennyire az iskola nyomot hagyott bennem, úgy jómagam is örökre otthagytam
kéznyomatom a csarnok mozaikja által, melynek készítésében részt vettem. S néhány éve kellemes megdöbbenésemre
az igazgató irodájának vitrinéből visszaköszönt rám az Óbecse központját ábrázoló linómetszet, amit valamikor 1985
táján készítettem.
Az én iskolám ... volt, maradt és lesz ..."

I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM

KONKURS - OŠ ”Petefi Šandor” iz Bečeja raspisao je
MEĐUNARODNI konkurs pod nazivom “KARANTIN JE
IN ! ”. Kada je bio veoma važno da ne napuštamo svoje
domove i čuvamo svoje zdavlje, kolektiv naše škole želila
dodatno motivisati decu, da na neki kreativan način prikažu
kako provode vreme u izolaciji. Dece su crtali, pravili su
fotografije, video snimke… pustitle su svoje maštu na
volju! Pravo učešća imali su svi od 2 do 20 pa i više, svi iz
Srbije pa i šire!

Jelena Trajković rođena je 1989. godine u
Zaječaru. Od svoje pete godine bavi se pisanjem
poezije i proze i dobijala je razne nagrade i
priznanja na lokalnom i regionalnom nivou. Kao
mala dvaput je bila izabrana za polaznika
Pesničke škole za mlade literarne talente Srbije.
Njen prvi roman, ’’Biti poseban’’, objavljen je
17. septembra 2014. godine u izdanju izdavačke
kuće ’’Laguna’’. Reč je o fikcionalnom dnevniku
atipičnog osnovca Đuke Krstića, koji se zalaže za
pismenost i prave vrednosti. Roman je naišao na
odličan prijem kod čitalaca i odlične kritike.
Trenutno živi u Beogradu.
U vreme kada smo zaboravili ko smo,
a do ličnih ciljeva granica je kosmos,
planeta poručuje: postalo je vruće,
budi privilegovan – ostani kod kuće.
Tvoj topao dom, tvoje sveto mesto,
koje, zbog života brzog, ne spominješ često,
opominje da najvrednije ne možeš da platiš,
i podseća: uvek imaš kome da se vratiš.
Tu, u karantinu, gde se fino greješ,
nema nikoga pred kim ćeš lažno da se smeješ,
nema nikoga od koga moraš da se braniš,
pa koristi ovu čast da dušu nahraniš.
I misli na druge, jer ne živiš sam,
budi srećan kad je neko drugi nasmejan,
nemoj da te bude briga šta će reći selo,
umešaj se svuda ako činiš dobro delo.
Tu, gde su od tebe napravili čoveka,
seti se: ništa ne traje doveka,
ostani kod kuće, to sad otvara sva vrata,
a jedine maske koje nosiš su od platna.
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Budai Adrián

Budai Szabina

Наш велики песник, Душко Трифуновић, говорио је овако:
”Ништа није за веке векова
Све што имам то је лудост ова
Младост какве не беше одавно
– Беше лудо и незаборавно.
Једног дана у године тешке
Када седнем да саберем грешке
Смешкаћу се и хвалити јавно
– Беше лудо и незаборавно.”
Све што је у овим стиховима рекао је тачно, али проћи ће године да и ви сами схватите прави смисао ових
речи.Осам година је прошло откако сте први пут крочили у Петефи и сели у школски клупу. Верујем да
чувате много лепих успомена из тог периода. Сви смо ми, у оквиру наше школе, једна велика породица и
заиста смо се трудили да вам пружимо много љубави, пажње и знања.Уложили смо себе како би вас
поставили на стабилније ноге којима ћете даље корачати мимо нас. Будите опрезни у корачању јер вас
кораци могу одвести и на погрешне путеве. Будите храбри да на тим раскрсницама изаберети прави пут, а
ако понекад и зађете у слепу улицу, ништа страшно. На грешкама човек учи и надограђује себе, све је то
саставни део живота. Паметно бирајте кога ћете имати око себе, коме ћете руку пружити и чију руку ћете
прихватити. Наше руке ће увек бити спремне за загрљај и увек ћемо вас радо дочекати. Немојте се
такмичити са другима, такмичите се сами са собом, увек од себе извлачите максимум јер ћете само тако
бити најбољи.Стичите нове пријатеље, али немојте заборавити старе. Чувајте ваше фотографије јер ће оне
сваке године бити све вредније.
И као што је рекао Душко Трифуновић, имате ту дивну младост, живите је ваљано,браните је знањем,
васпитањем и добротом. Будите понос својим родитељима, као и нама наставницима.
Желимо вам сву срећу у новим подухватима, много лепих емоција и великих успеха.
Сунчица Бањанин
Разредни старешина 8.б одељења
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Dániel Zoran

Kuszli Petra

Kisutcai Miklós

Egy napom otthon
Ma reggel is 7 órakor keltem, mint egyébként mindennap. Apa elment dolgozni, anya már a konyhában van. A
reggeli szokásom ugyanaz, mint amikor iskolába megyek. Fogat mosok, mosdok, felöltözöm és most jön a
különbség, nem megyek sehova. Itthon vagyok. Itthon maradok.
Egyébként is mindelhol ezt hangoztatják. Maradj otthon! Szótfogadok. Reggelizni szeretnék, de még nincs kész
a kenyér. Anya süti mindennap. Akkor addig is megnézem mi a feladatom mára. Belépek az online tanterembe,
mert most minden tanítás ott folyik. Megnézem a teendőket, még nincs semmi. Egyenként kattingatom végig a
tantárgyakat, mert ha nincs teendő nem jelenti azt, hogy tanáraim nem töltöttek fel semmit. Na jó, semmi
sürgős... Megnézem a húgom felkelt-e, még nem. Anya könyörög neki, közben az öcsi ismét játszani akar.
Hozzálátok a feladatoknak, mert ha most nem csinálom meg, később még több lesz. Megsült a kenyér.
Reggelizünk. Folytatjuk a tanulást. Délben a húgom ül a televizió előtt, majd 14 órától nekem van távoktatás.
Naponta két tantárgy van a Pannon televizióban, ez egy órát tart. Igyekszek mindent befejezni, 15 órakor jön
apa a munkából és ebédelünk. Délután hegedűórám van, készülnöm kell. Csörög a telefonom, a tanárnő hív
Viberen. Ismét elhangolódott az a fránya hangszer, nem tudjuk megtartani az órát. Már kezdek örülni
magamban, amikor a tanárnő megkér, hogy játszak Anett hegedűjén. Ezt sem úszom meg ma, gondolom
magamban. Nagyon nehezen de mégis eleget teszek a kérésnek. Végre véget ér az óra. Már egy ideje később
sötétedik, de már kijárási tilalom van, így az udvarban exatlonozunk a testvéreimmel. Ez abból áll, hogy
egymásra pakolt gumikba próbálunk minél több labdát beledobni. Megunjuk öcsivel, focizunk egyet. Eközben
anya leül dolgozni, mert ő most ezt itthonról teszi. Kezd esteledni, vacsorázunk, fürdés és lassan készülök
aludni.
Az ágyamban gondolkodok. Megint így múlt el nap ez a fránya koronavírus végett, már nem emlékszek mikor
voltam utoljára valahol. Hiányoznak a régi mindennapjaim, a nyüzsgés. Most minden lelassult. Bárcsak vége
lenne már és minden visszaállna a régi kerékvágásba!
Sétáló Ákos 7.b
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Rác Alexandra

Hiányzol
Ez a mostani helyzet érdekes.
Először örültem neki, hogy nem kell iskolába menni. Elkezdtük a
távoktatást, na volt minden, hova csatlakozz, hogyan kell
elküldeni a feladatot. Egymást kérdezgettük. Te, hogy csinálod?
Neked sikerült elküldeni? De ezt mind írva a világhálón keresztül.
Senki semmit nem tudott. Mit kell megnyomni? Hova kell
küldeni? Nem jó! Képet küldünk. Újra, most jó? Igen!!! Sikerült!
Még most is megtörténik, hogy nem sikerül elsőre. Előfordul,
hogy még most is rossz helyre küldjük a feladatot. Hiányzik az
iskola. A tanórák, a tanárok és a magyarázataik. A tanárok
feltesznek a Google tanterembe felvételezett órákat, de az nem
olyan mint a valós iskolában a rendes órákon. Hiányoznak az
osztálytársaim és a csínytevések. Tartjuk a kapcsolatot, de az nem
olyan mintha együtt lennénk. Hiányzik a kiruccanás a mamához.
A mama se jöhet és mi sem mehetünk hozzá. A mama levese a
legjobb és a kalácsai is finomak. Egy kis vígasz, hogy a másik
mama és tata itt van mellettünk és őket láthatom mindennap. A
mama szokott főzni nekem mindent amit szeretek. Az Adri is
hiányzik, pedig szoktam látni az apjánál, de nem szabad, hogy
eljöjjön. Pedig olyan jót birnánk játszani.
Sosem gondoltam volna, hogy hiányozni fog az iskola, a barátok,
osztálytársak, tanárok és sok minden más ami régen
természetesnek tűnt.
Hegedűs Márton 7.b

Nagygellér Hugó

I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM

Pekár Noémi
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Horvát Árpád

Tót Réka

Hiányzol
Több mint egy hónappal ezelőtt, pénteken úgy mentünk haza az iskolából, hogy nem is gondoltuk volna hogy
ilyen sok időre búcsút kell vennünk egymástól.
Ha tudtam volna, hogy most hónapokig nem fogunk találkozni, akkor másképpen köszöntem volna el pár
embertől. Nem csak integettem volna a suliudvarból, hanem egy hosszú ölelést adtam volna. Talán nem is
hívtam volna anyát, hogy jöjjön értem, hanem egy utolsót velük mentem volna haza. Megígértem nekik, hogy
jovő héten velük megyek haza, de hát máshogy alakult.
Nekem nagyon tetszik ez az online oktatás dolog, igaz nehéz volt vele megbarátkozni, de sok minden könnyeb
így. Szerintem az osztály még jobban is összerázódott. Mindig
segítünk egymásnak. Ha valaki esetleg nem ért valamit, akkor
nagyon sokan felajánljuk a segítségünket. De azért be kell vallani,
hogy sokkal jobb az iskolában hülyéskedni, beszélgetni, társalogni,
nevetni. Nekem nem csak az osztály hiányzik, mert én néptáncolok
is, és zeneiskolába is járok, de ezek is most online, telefonon
keresztül folynak. Ez ugye azt jelenti, hogy az ottani barátaimmal
se találkozok. Szerintem nekem a tánccsoportom hiányzik a
legjobban. Nagyon régóta együtt vagyunk, és rengeteg időt töltünk
együtt az utazások végett. Ez meg a másik dolog, ami miatt
nagyon szomorú vagyok, hogy az összes fellépésünk elmaradt.
Mindig ezeket várjuk a legjobban az évben, ezért mindig
keményen gyakorlunk, hogy a versenyeken a legjobban
teljesítsünk.
Sok barátommal szoktam beszélni, és nagyon hiányoznak, és a „
Majd hétfőn találkozunk...”-ból, hirtelen az lett, hogy „ Majd
júniusban találkozunk...”.
Tallós Kinga 7.b
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Diákjaink véleménye az online tanulásról
Minden reggel fél hétkor kelek, csörög az ebresztőm mivel a szüleim dolgoznak. Reggelizek, elpakolok, ha van
mosogatni való elmosogatok. Amikor megjön az első feladat azzal már kezdem is tanterembe már feladatokat
egyedül feltöltöm, ha valami képet kell küldeni, akkor megvárom anyát. Mármint a telefonja kell J. Pihenő időt is
szoktam csinalni, ilyenkor kimegyek a lovamhoz megitatom és a borjaknak adok vizet. Befejezem a tanulást
addigra jönnek anyáék ebédelünk majd elmeséljük kinek milyen volt a napja, én szoktam kezdeni. Fél ötkor
megyünk ki apával etetni én morzsolok és a borjakat megetetem, lovamat. Hát igy múlnak a napjaim és alig
várom mehessek már iskolába. Nagyon hiányzik. (Szabó Szilveszter 5.c)
Èn nem szeretem az online tanulást. Egyrèszt azèrt nem mert az anyagokat amiket kapunk sokkal nehezebb
megèrteni minta az iskolába. A tanárok több anyagot is feltesznek egy nap. Jobban szeretem az iskolát mint az
online èletet. Ami a szobafogságot illeti èn már nem birom nagyon, rossz nem kimenni ès nem találkozni a
barátokkal. (Deák Gréta 7.c)
Karanténban az első napok kicsit nehézkesen indultak. Kellett pár nap, mire belejöttem. Igaz, anyu sokat segitett
és segit is, amiben kérem. A napjaim szinte egyformák: reggel fel 8-kor kelek, aztan reggelizek és ülök a laptop
elé elkésziteni a feladatokat, amiket a tanárok feladnak. Nehéz ez az időszak MINDENKINEK. (Gergely
Dominik 5.c)
Nekem nem tetszik az oline oktatás. Elég nehéz megérteni az anyagokat. Én inkább szeretem a sulit mint ezt az
online oktatást. Szobafogságot hát nehéz, mert se a mamákkal és se a barátokkal nem birok találkozni. (Koszorús
Emese 7.c)
Szerintem rémes ez az online oktatás. Reggeltől estig a telefont kell figyelni, hogy mikor kapunk új anyagot. Alig
tudom utólérni magma, nincs nagyon szabadidőm. A szobafogságtól meg még rosszab az egész. A legrosszabb,
hogy nem mehetek sehova. Alig várom, hogy vége legyen ennek az egésznek. (Szumer Nikoletta 7.c)
Nekem nagyon nehéz,mert nem szeretek otthon ülni.A tanulás is nehéz,mert ha valamit nem értek akkor
valakinek irnom kell ők meg már falra máznak.Összeségében nincs vele baj,igaz,hogy inkább az utcán
bicikliznék a barátaimmal. (Ördög Tímea 8.c)
Nem igazán szeretem az online oktatást. Sokkal több és nehezebb a tanulnivaló. Nehéz őket megtanulni mivel
nincs igazán elmagyarázva. Nincs igazán szabadidőm de az higy senkivel se tudok találkozni az mégrosszab.
Sokkal nagyobb örömmel járnák iskolába. (Kiskomáromi Zsolna 7.c)
Hogy érzem magam az online tanulásban? Nos, mivel nagyon oda kell figyelni a határidőkre és a kérésekre nem
igazán jól, sokkal nehezebb így átvenni az anyagokat, mint az iskolában ahol, ha nem értünk valamit a tanártól
várhatunk segítséget, itt viszont magunkra és a szüleink segítségére vagyunk utalva. Egész napom azzal telik,
hogy figyelem a tabletet , másolom a tananyagokat, oldom meg a feladatokat és örülök ha a nap végére marad
egy kis idő játszani a testvéreimmel. Az iskola nagyon hiányzik inkább tölteném ott a napjaimat, mint így
bezárva. (Sétáló Anett 5.b)
Egész jól érzem magam, örülök hogy több időt tölthetek a családommal, viszont elszomorít, hogy a barátokkal és
ismerősökkel nem nagyon találkozhatunk. Még boldogabb lennék, ha némely tanárok választ adnának a
kérdéseimre! (Milinkov Jasmina 8.c)
Amikor meghalottam, hogy nem lesz iskola megörültem. De másnap mikor mondta a TV, hogy online tanulást
fognak vègezni a diákok, elszomorodtam. Egy kicsit fèltem , hogy nehezebb lesz mint az iskolában a padban ülni
ès a tanárokat figyelni. Nèha kapunk leckèt, hogy írjuk le. Van amikor sokat, van amikor keveset kapunk.
Az èn számomra jo a tanterem de jobb az iskolában a padban ülni ès a magyar órán a tanárra figyelni. (Mester
Katalin 6.b)
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Nem nagyon orultem ,hogy nem lesz iskola. Az elso par nap nehez volt mert sok hazi feladatot
kaptunk, de mostmar lassan ket het utan belejovok. Mostmar tetszik, igyekszek minden feladatot
megcsinalni. Nyugodtabb vagyok igy, de azért nagyon hiányzik az iskola. (Nagy Emese 6.b)
Igazából nem mondhatom azt hogy tetszik de azt sem hogy nem . Az például jó, hogy ha éppenn
ma pizsamában ,az ágyon ülve akarok tanulni akkor azt megtehetem. De az nagyon nem jó hogy
egész nap a laptopp előtt kell ülnöm mert annyi tanulnivaló vagy épp átírnivaló van. (Kaszás Korina
7.c)
Én először nem örütem neki,mert így nem láthato a barátaimat,de viszont a jó oldala az hogy így többet
lehetünk a szüleinkel,nehéz belekel jönni ebbe,9da kell figyelni a határidőre és hogy minden
meglegyen. Nekem volt olyan,hogy egy adott tantárgyat elkeztem írni,nem figyelte és egy másik
tantárgyat keztem el írni,de utána kijavítottam. Ezt nem úgy kell kezelni mint egy nagy szünet,hogy
menetünk ide oda hanem meg kell tanulnunk,hogy othon maradunk és vigyázunk egymásra. Ezt az
egészet én úgy fogom fel,hogy az élet figyelmeztetet minket,hogy jobban vigyázunk magunkra és
egymásra és ugye othon maradunk,csak ha szükséges és ha muszáj akkor megyünk el othonról.
Nagyon hiányzik az iskola. (Csapó Lara 5.c)
Eleinte elég bonyolultnak tünt. Nem is nagyon tudtam hogy fogjuk írni az ellenőrzőt .Sajnálom hogy
nincs iskola mert így nem is bírok kimenni se barátok közt lenni. Én jobban szeretnék iskolába menni
mind ithon . (Péter Petra6.b)
Nem igazán szeretem az online oktatást.Sokkal több és nehezebb a tanulnivaló.Nehéz őket megtanulni
mivel nincs igazán elmagyarázva.Nincs igazán szabadidőm de az higy senkivel se tudok találkozni az
mégrosszab.Sokkal nagyobb örömmel járnák iskolába. (Kiskomáromi Zsolna 7.c)
Igazából nem mondhatom azt hogy tetszik de azt sem hogy nem . Az például jó hogy ha éppenn ma
pizsamában ,az ágyon ülve akarok tanulni akkor azt megtehetem . De az nagyon nem jó hogy egész
nap a laptopp előtt kell ülnöm mert annyi tanulnivaló vagy épp átírnivaló van. (Kaszás Korina 7.c)
Én nagyon nem szeretem az online tanulás. Nem tudjuk rendesen megérteni az anyagot és a tanárok se
tudják úgy elmagyarázni mint az iskolában . A bezártságot se birom már kiszeretnék
menni ,barátokkal lenni . Mostmár szívesen lennék iskolában. (Horváth Zsaklin 7.c)
Nagyon szomorú voltam mikor meghallottam,hogy nem lesz iskola.Aztàn megtudtuk,hogy online
oktatàs lesz ès nem örültem neki.Szerintem sokkal többet tanulunk ìgy,mint az iskolàban.Szeretnèm
ha lenne iskola ès birnànk baràtkozni is,es kint jàtszani. (Kapor Noémi 6.b)

Hi Ákos!
How are you? I'm writing to tell you about my days in quarantine.
The weather is sunny but sometimes cloudy. I’m writing my homework and studying at the moment.
These days, I'm not studying at school, but I’m studying at home. I’m talking with my friends in video
chat. I’m communicating with my teachers in messages. I’m not playing with my friends in real life
but on the computer. I’m with my mom, dad, brother and with my grandma.
I’m not having a good time because I can’t go outside.
Stay healthy and stay at home.
Write back soon.
Flóri
(Bátori Flórián 5.c)
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Ötödikben első félév végén volt egy karácsonyi buli az osztállyal.Nagyon jól éreztük
magunkat.Mindenki beöltözött,valaki mikulás
volt,valaki manó,én rénszarvas
voltam.Felfedtük és megajándékoztuk a titkos
barátunkat.Ettünk,beszélgettünk és fényképeket
készítettünk a csodás napról.
A gyermekheteket mindig nagyon szerettem.Elbicikliztünk a Fantastra ami nagyon
fárasztó
volt,finomakat
sütöttünk,főztünk,részt vettünk versenyekben.Sok
érdekes program volt és egyes napokon
rövidítettek voltak az órák aminek mondanom sem kell de nagyon örültünk.
Ha jól emlékszem hatodikban volt amikor
egyik matek óra előtt felálltunk tornázni
egy kicsit a tanárnő kérésére.Meglepődten
csináltuk a gyakorlatokat,hiszen nem sokan állnak neki matek óra előtt tornázni.De aztán
vissza kellett ülnünk a padokba matekozni,aminek már nem örültünk annyira.
Ötödikben szintén matek órán az osztálytársam megkérdezte,hány perc van még
az órából.A tanárnő azt mondta erre,hogy
na akkor mindenki hazamehet,de te itt maradsz még matekozni.Az egész osztály elkezdett nevetni és boldogan indultunk
haza.Végül a Zolit is elengedte a
tanárnő,szóval mondhatjuk mindenki jól járt.
Sok barátság született itt ebben az
iskolában.Sok kalandot éltünk át jót és
rosszat.Szívesebben mennék vissza az
iskolába tanulni,hiszen úgy a barátaimat is
viszont láthatnám.
Frank Boglárka 8.c

A HÍRLEVÉL CÍME

Véleményem szerint az ember gzerekkorának
legszebb időszaka az általános iskolás évei. Hiszen
akkor válunk kamasszá, esünk először szerelembe
és szövődnek barátságok, akár életre szóló vagy
csak pár éves, hónapos.
Visszatekintve a nyolc évre, olyan gyorsan elmúlt.
Mégis annyi minden történt, valamennyire talán
életem végéig is emlékezni fogok. A Petőfi iskola
nem tűnik izgalmas helynek, de azt hiszem
mondhatom azt hogy elég sok érdekes dolog
történik ha nyitva tartjuk a szemünket. Nekem
minden közül a kedvenceim az évvégék voltak.
Most biztos mindenki azt hinné, hogy a nyár miatt
és a tanulás befejezése miatt, de nem. A ballagók.
Minden évben más más diákok ballagtak el az
iskolánkból, és minden évben valamennyiük
ráébresztett arra, hogy nekem, nekünk is csak pár
év van hátra az általános éveinkből. Ahogy
búcsúzkodtunk a nyolcadikosoktól, mi is eggyel
előrébb voltunk a ballagáshoz. Rájöttünk arra,
hogy mi is egy csapat vagyunk és ha még
nézeteltéréseink is voltak, lehetünk barátok.
Csapatként köszönjünk el egymástól mikor el jön
az ideje. Persze mikor puskáztunk vagy valaki
felelt és szüksége volt egy kis segitségre, nagy
beleéléssel segitettünk egymáson, hiszen tudtuk
hogy ez kölcsönös. Ha a tanárok az udvaron láttak
minket, sejthették volna hogy az is a közös
munkánk gyümölcse volt, mert ha egy diák nem
beszélheti rá a tanárt, az egész osztály annál
inkább. Az oszi órák mégis a problémák
megoldásáról szólt. De ahogy szokták mondani, az
egyik fülünkön be, a másikon ki. Persze mint
minden
osztálynál
nálunk
is
voltak
csoportosodások, a lányok is két külön csoportra
oszlottak időnként, még a fiúk mindenben együtt
voltak mindenhol. Ebédkor mégis mindenki egy
asztalnál volt, legalábbis közel egymáshoz és csak
úgy szórtuk a dumát. Lehet nem voltunk az az
igazán összetartó osztály, de nekünk is meg volt a
sajátos kis összetartásunk.
Most, hogy én is végzős vagyok, örömmel nézek
vissza a hátrahagyott sulis éveimre. Tudom, hogy
szeptembertől már új, ismeretlen folyosókat fogok
járni, de a Petőfi iskola mindig szivesen vissza vár
látogatásra. Szóval, én iskolám, köszönöm most
neked hogy diákod lehettem és hogy
megajándékoztál nyolc gyönyörű évvel.

I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM

Minden reggel ugyan azzal a rosszkedvvel keltünk,
mondván „jaj, már megint iskolába kell menni”. A
kómás, nyomott hangulatunk legalább a második óráig
kitartott. Most viszont én „jaj, még mindig itthon kell
maradni”-t morgok minden egyes nap mikor felkelek.
Nem is tudtuk milyen kincs az, hogy az iskola a
hétköznapjaink része. Viszont amint otthonról kellett
tanulnom, azóta az a hiányérzet, üresség bennem
tátong. Szerintem hasonló érzés lesz elballagni.
Rutinszerűen kezeltük egy-egy osztálytársunk reggeli
vidám esetleg gyűlölködő monológját, és pontosan
megtanultuk, hogy mikor Jasmina nem ugrálva
köszönt minket, akkor mindenkinek jobb, ha békén
hagyjuk. Még el sem kezdődött az óra, de már
valamennyien kekszeket, szendvicset vagy csipszet
rágcsáltunk, és hiába voltak kis csoportok az
osztályban, ilyenkor mindenki meg lett kínálva.
Amikor valaki késett történelemről és mindig fedeztük
őt, nehogy be legyen írva. Persze ez nem csak törinél
fordult elő. Ezek a kis jelentéktelennek tűnő dolgok
tartották össze az osztályt. Vagy például amikor a Zoli
bejött és felidegesített minket, lányokat a tetteivel,
hozzáállásával, annyira, hogy legszívesebben a
legmelegebb éghajlatra küldtük volna, de azért
kiálltunk mellette, ha valaki más bántotta őt. El kell
ismernünk, hogy mindenkinek rosszulesett Annamária
átiratkozása másik iskolába. Az a félév egy évnek tűnt,
olyan hosszú volt. Szinte kihalt a jókedv közöttünk.
Nem volt senki, aki helyettesítette volna a
bolondozásait és ezt tudtuk mi is. Az év végére
amennyire csak bírtuk, összeszedtük magunkat és
kezdtük megszokni, hogy másban találjunk örömet.
Nem értettük miért annyira jók azok a „Samus” lányok
és mi miért nem voltunk elég jók. Ekkor komolyodott
meg egy kicsit mindenki. Belegondoltunk, hogy akkor
milyen pocsékul éreztük magunkat, mikor egyetlen
lány elment, és mi lesz majd, ha az egész osztály
végleg elbúcsúzik egymástól. Persze nyolcadik elején
örömmel fogadtuk Ancsát és folytattuk ott, ahol annak
idején abbahagytuk. A négy év alatt volt egy biztos
pont, ahova nyugodtan fordulhattunk bármekkora
butaságot csináltunk, ez pedig az osztályfőnökünk volt.
Más megdorgált volna bennünket, esetleg leordított
volna egy „ezt meg hogy képzelted?” mondattal, de ő
csak mosolygott rajtunk. A legjobbat próbálta kihozni
az osztályból, még akkor is, mikor mi már rég feladtuk
a reménykedést. Nyolcadik végére olyan tanárokkal is
mertünk bátrabban viccelődni, akikkel ezelőtt ez
elképzelhetetlennek tűnt. Ahogy átkerültünk felsőbe,
szinte rögtön problémánk akadt a torna illetve német
tanárral. Az utolsó évünkben nem telt el úgy egy hét,
hogy ne nevetettük volna meg őket legalább egyszer.
Nyilván ez kölcsönös volt. Nem is olyan rég tornán
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házi sárkánynak lettem titulálva a tanár úr szerint, mivel
Artúrt egészbe le szerettem volna nyelni. Nem tehetek
róla, hogy nem tud sem röplabdázni sem célozni, így
rohamosan fogyott a türelmem. Mikor huszonötödszörre
dobta nekem a labdát (megjegyezném egymás után
folyamatosan bombázott), akkor fogtam a csapatunk
labdáját és odaszaladtam hozzá, hogy fejbe kólintsam, de
ő sikeresen kitért a támadásom elől. Ekkor már az egész
osztály könnyeit törölgetve nevetett a produkciómon,
igen, még a tanár is. De legalább Artúr megtanult
valamennyire célozni és nem nyírtam ki a szemeimmel.
Egy német órán pedig a szokottnál jobb hangulat
uralkodott a teremben és egész órán zenét hallgattunk.
Naná, hogy németül. Ami azt illeti, annyira jól sült el a
dolog, hogy mai napig fel tudom idézni a dallamát és
nagyjából a szövegét is. Talán ez volt a jele a
békekötésnek. Sikeresen bevált. Kedvenc pillanataim
mégis akkor történtek, mikor szigorú csendben figyeltük
a tanárt és nem volt szabad nevetnünk semmin.
Valamilyen visszafojtott nevetés csak elhagyta a diákok
száját, amitől még inkább nevethetnékünk támadt. Ilyen
történt egyszer biológia órán. Jasmina bökdösött a pad
alatt. Ahogy ránéztem a füzetébe belemélyedt tanárra,
tudtam ez nem volt a legjobb ötlet. A nyitott ablakokon
keresztül lágy szél a tanár úr haját teljesen összekuszálta
és egy tincs égnek állt pont a feje búbján. A látvány egy
szarvra emlékeztetett és ez volt az az óra, amikor ki
kellett mennem megmosdani, ugyanis nem bírtam
mosolygás nélkül ránézni Zsolt tanár úrra.
Olyan jelentéktelennek tűnnek ezek a pici mozzanatok,
de annyi örömöt okoztak nekem, társaimnak és
tanáraimnak is. Ezekért mindig hálás leszek az
iskolámnak. Az apró, mégis boldogságot okozó dolgok a
Petőfi iskola specialitása. Ez igazán hiányozni fog
nekem, de megpróbálom továbbvinni büszkén Petőfis
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Dušan Tomić

Anastasija Petrović

Пишући ове речи, упућене вама, сећам се ваших
умиљатих и помало уплашених лица, када смо се први
пут упознали у школском дворишту. Године су
пролазиле нижући се у догађајима. Били сте део мог
живота. Детињство и школски дани проведени у
основној школи одлазе са лепим сећањима. Завршетак
осмог разреда је ту, а са њим и растанак од моје прве
генерације. Време проведено заједно, заувек ћемо
памтити. Осмаци смело крените у будућност, у нове
животне изазове који су пред вама. Разредна ће увек
бити поносна на вас.
Мирослава Новков

Ljubiša Bajić
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Miloš Marković

Nataša Jovanović

Miroslav Mrđanov

Dani i godine u OŠ "Petefi Šandor"
Moje ime je Miroslav Mrđanov, odeljenje 8.a. Vreme provedeno u osnovnoj školi je brzo proteklo. Za
školu me vezuju najlepše uspomene, škola mi mnogo znači.
Nikada neću zaboraviti dan kada sam pošao u školu, susreo se sa mnogo nepoznatih lica, a ja bio mali
i zbunjen. Tu je bila učiteljica Ibojka Banko, koja nas je dočekala, ohrabrila i lepo prihvatila. Uz nju
smo naučili prva slova, brojeve, čitanje i sve osnovne stvari neophodne za prelazak u više razrede. Za
mene je ona najbolja učiteljica, koja je uvek bila uz nas, ne samo da nam prenese znanje, već i da nas
ohrabri, posavetuje kao pravi roditelj. Prelazak u 5.razred je doneo neizvesnost, pa i strah. Međutim,
svi naši nastavnici su nam pomogli da proširimo svoja znanja, učili nas, bodrili, ali i kritikovali kada
je to bilo potrebno. Naša razredna, Miroslava Novkov, bila je uvek tu da opravda sve nestašluke, da
nas izgrdi, ali i bodri, pomogne kad god je bilo potrebno. Ulogu razrednog starešine u osmom razredu
je preuzela nastavnica Svetlana Knežević, koja je takođe bila tu kad je trebalo. Neću zaboraviti razne
manifestacuje, školske priredbe, ekskurzije i
izlete. Lepo smo se družili. Svakako, tu je i Draga deco,
vreme provedeno sa drugarima i drugaricama, Završetkom osnovne škole otvarate jedno novo poglavlje
koje se nikada ne zaboravlja. Nakon završetka svog života. Želim vam da dobro uradite zadatke na
osnovne škole, želeo bih da upišem smer za IT završnom ispitu i upišete onu srednju školu koju ste
planirali. Trudite se da budete najbolji za sebe i dajte svoj
tehničara.
Osnovna škola "Petefi Šandor" će mi ostati u maksimum uvek u životu, jer svi smo mi različiti.
najlepšem sećanju, a budućim đacima bih poru- Izvinite ako sam vas nekad kritikovala i vikala na vas, ali
to je bilo sve zbog toga da shvatite grešku koju ste napračio da se upišu u nju jer je NAJBOLJA.
vili i da je ispravite.
Miroslav Mrđanov, 8.a
Na kraju hoću da vam kažem da vam želim u životu sve
ono što želim sebi i svom detetu.
Pozdrav razredna: Svetlana Knežević
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Nemanja Petrović

A HÍRLEVÉL CÍME

Valentina Petrović

Petar Vuksić

Dani i godine u OŠ "Petefi Šandor"
Zovem se Valentina Petrović i moje odeljenje je 8.a. Učiteljica mi je bila Ibojka Banko, a razredne Miroslava
Novkov i Svetlana Knežević.
Kao da je juče bilo, kada sam prvi put, pre osam godina, ušla u školsko dvorište. Bili smo mali, zbunjeni i uzbuđeni
što krećemo u školu. Takvi su svi prvaci. Dočekala nas je naša učiteljica, Ibojka Banko, sa puno ljubavi. Pisali
smo, čitali, crtali, igrali se i rasli zajedno. Upoznavali smo nastavnike i razrednu, koja nas je lepo dočekala. Svaki
nastavnik je bio dobar na svoj način. Učili smo, smejali se, a bilo je i naporno, ali škola je tu da nešto naučiš i
gradiš budućnost. Kako smo rasli, sve više smo gledali u budućnost, razmišljali čime ćemo se baviti i šta raditi.
Za moju "Petefi" školu imam samo reči hvale. Hvala svim nastavnicima uz koje smo dosta toga naučili, koji su se
trudili da nas nauče i izvedu na pravi put.

Valentina Petrović, 8.a
Ja sam Nemanja Petrović, učenik 8.a odeljenja. Učiteljica mi je bila Ibojka Banko, a razredna Miroslava Novkov.
Moj omiljeni predmet je fizičko vaspitanje, a ponos to što sam đak "Petefija". Kao najlepša uspomena ostaće mi
druženje, drugovi i drugarice. Sebe za dvadeset godina vidim kao uspešnog, poslovnog čoveka.
Poruka koju ostavljam je da treba slušati nastavnike, truditi se da budemo dobri ljudi i dobri đaci.

Nemanja Petrović, 8.a
Moje ime je Dušan Tomić i učenik sam 8.a odeljenja.
Osvanulo je još jedno jutro, novi dan za novi početak...Nikada neću zaboraviti dan kada sam prvi put ušao u školsko dvorište, nikada se nisam bolje osećao. Došao je trenutak da upoznam učiteljicu Ibojku Banko i nove drugare.
Osećao sam se odlično. Sada pišem ovo kao maturant. Najviše sam voleo ta trčim, sport i slične stvari. Bilo mi je
teško kad je škola bila pred zatvaranjem, kad su se ljudi potpisivali za njen opstanak. Škola nije zatvorena i ja sam
srećan zbog toga.
Moja želja je da, kad porastem, postanem policajac.

Dušan Tomić, 8.a
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Moja škola
Moje ime je Anastasija Petrović, učenica sam 8.a odeljenja. U OŠ "Petefi Šandor" sam prvi put kročila
1. septembra 2012, a sada je 2020. godina.
Sećam se da sam tada, polazeći u prvi razred, bila uzbuđena, čekala da upoznam učiteljicu i drugare.
Naša učiteljica, Ibojka Banko, bila je dobra i nežna prema nama, ali kada bismo napravili neku glupost, ona bi se naljutila ali i brzo oprostila. Naučila nas je da pišemo i čitamo, kako da budemo dobri i
tolerantni. Prolazile su godine i došao je trenutak rastanka sa učiteljicom, zbog čega smo bili tužni. U
5. razredu nas je dočekala naša razredna, Miroslava Novkov, nastavnica matematike, koja je bila dobra. Upoznali smo i ostale nastavnike: Stelu Tadein, nastavnicu srpskog jezika, Aleksandra Novkova,
nastavnika istorije, Milicu Marjanović, nastavnicu biologije, Jasminu Šeguljev, nastavnicu fizičkog
vaspitanja, Žužu Taloš, nastavnicu likovne kulture, Lasla Horvata, nastavnika nemačkog jezika, Atilu
Pardovickog, nastavnika geografije, Lasla Lazara, nastavnika tehničkog i informatike, Liviju Šagi,
nastavnicu engleskog jezika, Boglarku Kolar, nastavnicu muzičke kulture. U 6. i 7. razredu smo imali
nove predmete i nove nastavnike, koji su se ponekad i smenjivali: Legvari Agošton, nastavnik fizike,
Svetlana Knežević, nastavnica tehničkog i informatike, Čapo Hodi Marta, nastavnica hemije, a u 8.
razredu je došla nova nastavnica muzičke kulture, Vesna Paunov, nastavnik biologije, Tot Žolt i nova
razredna, Svetlana Knežević. Sada bih želela svim nastavnicima da uputim jedno veliko HVALA za
njihov trud. U najlepšem sećanju će mi ostati sve ono što se dešavalo u našoj školi, sve što je u vezi sa
njom, a kao nešto posebno bih izdvojila Dečje nedelje, u kojima sam uživala.
Hvala Petefi, moja školo!
Anastasija Petrović 8.a
Moji dani u Petefiju
Moje ime je Nataša Jovanović. Učenica sam 8.a odeljenja. Moje učiteljice su bile Olgica Vlaškalin i
Svetlana Nemeš, a razredne Miroslava Novkov i Svetlana Knežević. U našoj školi sam pohađala 1, 6,
7. i 8. razred.
Osećaj kada sam se upisala u školu bio je predivan, od upoznavanja pa do zbližavanja sa drugaricama
Valentinom, Marijanom i Anastasijom. Shvatila sam da pored prijateljstva postoje i rasprave, ali smo
moje drugarice i ja nalazile put do pomirenja. Radovalo me je to što sam mogla da im se poverim. U
školi je bilo i simpatija. Škola mi nije bila jača strana, nastavnici su me opominjali, ali sve to će mi
ostati u lepom sećanju, jer napokon postajem zrelija osoba, uviđam svoje greške. Uskoro će svako od
nas krenuti svojim putem, ići prema budućnosti, sećati se dana provedenih u školi. Ne znam čime ću
se baviti, šta ću raditi za dvadeset godina.
Uvek ću se sećati druženja, prepirki, naših divnih nastavnika, a školske simpatije će ostati tajna.
Nataša Jovanović 8.a
Moje ime je Petar Vuksić, odeljenje 8.a, a razredne su mi bile, prvo Miroslava Novkov, a zatim Svetllana Knežević.
Išao sam u više škola, u "Petefiju" sam od petog razreda. Dani u ovoj školi su protekli brzo. Tu sam
stekao prijatelje, sa kojima je, pored lepih trenutaka, bilo i prepirki, ali se na kraju sve svelo na dobro.
Nastavnici su se jako trudili da nauče učenike, da im prenesu znanje. Bilo je lepo, a mi sad idemo
dalje. U budućnosti bih želeo da radim u nekoj uspešnoj firmi.
"Od kolevke pa do groba, najlepše je đačko doba."
Petar Vuksić, 8.a
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Én iskolám,köszönöm most neked ezt a sok boldog
pillanatot amit veled tölthettem.A sok vidám órát és
napot a tantermeidben az osztálytársakkal.
Először amikor beléptem a kapudon elsős
voltam.Csillogó szemekkel néztem azt a nagy
szürke és öreg épületet.Izgatottan vártam az első
tanítási órámat.Akkor ismertem meg az
osztálytársaimat akik egy részével még most is egy
osztályt alkotunk,persze azóta bővültünk pár
dreasival és Samussal is.Köszönöm,hogy
megismerhettem a legjobb tanító nénit,tanárokat és
osztályfőnököt.Az oszink nagyon sok mindent tett
értünk,mindig segített és sok jó emléket szereztünk
együtt.A legjobbak a gyerekheti sütögetések votak.
Viccelődtünk,sütöggetünk és mintha nem is az
iskolában lettünk volna.Akkor,történt egyszer olyan
is,hogy ültünk történelem órán.Még az Erik is az
velünk járt iskolába,és az órán elkezdett
káromkodni,meg húzni a tanár idegét.Billegett is a
székkel a lábát kidugta a pad elé,és a tanárúr
megbotlott benne.Rászólt,hogy hagyja abba,de ő azt
mondta abbahagytam,közben nem.A tanárúr
ráordított,akkor meg mi a pont pont pontért billegsz
még mindig?!Ez még ötödikben lehetett,de nagyon
emlékezetes pillanat volt a számomra. Volt olyan is
mikor a
nyolcadik elkezdödött,indultak a
felkészítők is.Mondanom se kell nem nagyon
örültünk neki.Az időnk nagy részét veled
töltöttük.Nem kaptunk uzsonnát,ezért a barátainkal
összebeszéltünk,hogy adjunk össze pénzt és
készítsünk ebédet.Magyar órán beültünk a hátsó
padba és pástétomos kenyeret ettünk.Nagyon vicces
volt.De az oszink megengedte.Azután minden héten
ezt csináltuk ameddig nem kaptunk ebédet az
idősek otthonából.Nagyon jól főztek.Szerettünk
ebédelni,mert ott voltak mindig az ügyeletes
tanárok,és birtunk velük beszélgetni,nem csak a
tananyagról.Köszönöm,hogy egy ilyen összetartó
közösségben lehettem majdnem n yo lc
évet.Köszönöm.hogy megtanítottál engem a
kitartásra.Sosem hagytuk,hogy becsukják a
kapuidat.Sok rosszakaród volt és van is,de ez a
közösség mindig melletted fog állni.Te már Óbecse
történelmének a részét képezed.Az én apukám is a
Petőfibe járt.Ő is csak jókat mesélt rólad.Belül a
színes falaid nagyon jó hangulatot teremtenek.Te
vagy Óbecse egyik legmagasabb iskolája.A
díszteremből ha lenézünk a mélybe,nagyon szépen
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belássuk az udvarod és az utcát is.Minden évben a
diákok legalább egyszer kertészkedős
munkanapot tartanak.Nagyon jó látvány a nap
végén a szép,tiszta és rendszerezett virágokkal és
zöldellő fákkal teli udvarod.Nagyon büszke
vagyok rád,mert híres emberek is elhagyták
kapuid.Egyik közülük Szilágyi Csaba az úszó.
Remélem egy nap,majd én is híres leszek,és akkor
majd büszkén mesélhetem el,hogy a Petőfi
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Magától az iskolától és az ott lévő emberektől
rengeteg tapasztalatot,tudást és emlékeket kaptam.
Az biztos,hogy ezeket a hasznos ajándékokat
amiket kaptam elveszíteni vagy elvenni nem tudja
senki és biztos,hogy életemet ezek a dolgok végig
fogják kisérni és biztos vagyok benne ,hogy fel is
fogom használni őket.Az emlékekből nekem is
kijutott gyönyörű kellemes emlék,de olyan is
amire nem nagyon szeretnék vissza emlékezni bár
szerintem az emlékek legyen az jó vagy rossz ezek
miatt vagyunk akik vagyunk mivel ki fejleszti a
személyiségünket és ahogy múlnak az évek egyre
több nehézségbe fogunk ütközni és ebből lesznek
az emlékek.Én csak attól félek ,hogy lehet ,hogy
az emlékek örökké megmaradnak ,de mi van ha a
barátok nem, és csak az emlékek maradnak meg
amiben ők szerepelnek. Mert igen ennek az
iskolának köszönhetem a barátaimat is .És ha négy
év alatt még nem mondtam volna ,de
„KÖSZÖNÖM NEKED ISKOLÁM ” a vidám
perceket
a
pletykás
napokat
a
barátaimmal ,amikor ültünk a mi padunkon (mert
majdnem mindig ugyanarra a padra ültünk), és ha
tudni szeretnéd,hogy miért mivel oda sütött a nap
meg nem is, onnan mindent láttunk amit
szerettünk volna és persze az emlékek amik oda
kötöttek minket a sok bohócos perc amikor csak
mi tudtuk ,hogy miről van szó és ,hogy mi ennyire
vicces de mások nem érteték a viccet ,de minket
ez nem zavart.Azok az órák amikor kiálltunk
egymásért közben azt se tudtuk,hogy miről van
szó,de megvédtük egymást ,támogadtuk egymást
még akkor is amikor nem helyeseltük amit tesz a
másik,
és
megmondtuk
egymásnak
a
véleményünket ,de a másik nem haragudott meg
mivel tudta hogy mi ezt nem rosszindulatból
mondjuk hanem tanács vagy figyelmeztetés
képpen.Bár az osztály fiú tagjairól ne is
beszéljek,mert
szerintem
ők
okozták
a
sérelmeimet legtöbbször,de megtanultam kezelni
az irántuk való érzéseimet ,mivel a borúsabb
napokon elgondolkoztam,hogy az ő fejükben mi
jár és miért nem változtatnak magukon de aztán
rájöttem hogy ők nem is akarnak változtatni
ezeken a pici dolgokon ami lehet ,hogy számukra
kicsi hiba ,de másoknak hatalmas fájdalom.Az
osztály amiben most vagyok jelenleg mivel
nemsokára már csak ismerősök leszünk,Az osztály
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részekből áll a mi esetünkben emberekből akik
egymás társaságát élvezik,habár egy
osztályba vgayunk nem tudunk annyit
egymásról,mint a mellette ülő, mindig úgy
ülünk hogy az legyen melletted akire azt
mondod ,,hogy igen ő rá számithatok
bármikor „és ez általában így szokott
kinézni:Betti-Ancsa-Gabi általában őket a
három gráciának nevezzük,Adri-Tivadar és
az Artúr pedig szerintem az Adrira
számíthat a legjobban az osztályból.És
vagyunk mink Bogi-Noémi-Jami-Timi-én
bár ez nincs meghatározva,hogy milyen
sorrendbe ,bár ha dönteni kellene akkor úgy
lenne,hogy Jami-Noémi és én jobban a
Bogira támaszkodok és ő meg rám mivel 13
éve
mellettem
áll
,de
emellett
mindegyikükben maximálisan megbizom .Na de
a közös programok az osztállyal csak még jobban
össze hozz minket ,de ebben az a
szomorú,hogy pár nap elteltévvel minden a
régi „senkit sem ismerünk”. Bár elfelejsük de
a leglényegtelen idők a legértékesebbek
például a fizika órák mindenki elvan magával
de mégis a szemünk vagy a fülünk ott van a
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A ballagás története
Már csak néhány nap van hátra a tanévből, és amíg az alsóbb
osztályok diákjai a vakációt várják sóvárogva, addig a
végzősökre életük egyik fontos pillanata, a ballagás vár. De
honnan ered ez a szokás és mióta része az iskolai életnek? A
ballagás eredete után kutakodva és az interneten böngészve
szembetűnő, hogy nem igazán találhatunk olyan cikkeket, amik a
külföldi ballagási szokásokat taglalná. Lehetséges lenne tehát, hogy
a ballagás egy igazi magyar hagyomány és a világ más tájain nem
is ünneplik? Természetesen aligha van így, hiszen, ha nem is ilyen
kötött és kifinomult formában, de külföldön is megünneplik a
ballagó diákokat. Bizonyára mindenki látott már olyan amerikai
filmet, amelyben a végzős diákok a diplomaosztó után
jellegzetes kalapjukat a levegőbe dobálva ünnepelnek. Nos, ez
is egy formája a ballagásnak, ráadásul egy bankett is követi a
diplomaosztó estéjén. Az tehát elmondható, hogy nem
kizárólagos magyar tradícióról beszélünk, de vélhetően magyar
területen sokkal komolyabb hagyományok övezik ezt a szép
szokást, mint a világ más tájain. Feltételezhető, hogy a végzős
diákok búcsúztatásának több évszázados hagyománya van, ám
az interneten fellelhető jegyzetek alapján megállapítható,
hogy a 1830-as évek környékén a főiskolát végzett diákok
búcsúztató ceremóniájaként kezdett el elterjedni a ballagás,
tényleges meghonosodása pedig az 1870-es évekre tehető.
Ekkor a felvidéki Selmecbányán található Erdészeti és
Bányászati Akadémia végzős hallgatói által vált szokássá a
Ballag már a vén diák... kezdetű dal éneklése a tanulmányok
végeztével. Innen terjedt el igen gyorsan egész
Magyarországon és természetesen rövid időn belül az általános
iskolákban is. A XX. század első felére már hagyománnyá nőtte
ki magát. Mint általában minden hagyománynak, úgy a
ballagásnak is külön „rituáléja” és kellékei vannak. A nyolcadik
osztálytól búcsúzó diákok rendszerint osztályukban gyülekeznek a
jeles alkalom előtt, ahol már a padjukra készítve várja őket
tarisznyájuk. Ebben többféle jelképes útravaló is helyet kap,
földet, pogácsát, sót, pénzérmét és általában egy kedves üzenetet
rejtenek bele. Sokakban fogalmazódhat meg a kérdés, vajon miért
éppen ezek a tárgyak kerülnek a kis tarisznyákba? Nos, a pogácsa
a mindennapi betevő jelképe. A só azért kerül az útravalók közé,
hogy a ballagó élete ne legyen ízetlen, unalmas. A pénz
természetesen a reménybeli bőséget jelképezi, a föld pedig azt,
hogy az illető bárhova is vetődik élete során, mindenhol
gyökeret tudjon verni és sehol ne érezze magát otthontalannak.
A ballagó diákok tehát osztálytermükből indulnak útjukra a
ceremónián egymás vállát fogva, osztályfőnökük vezetésével,
virágcsokrokkal
elhalmozva.
Végigjárják
iskolájukat,
miközben ballagási dalokat énekelnek. Az idők során a Ballag
már a vén diák... mellett rengeteg más dal is elterjedt, és
általában a ballagó osztályok választják ki azt a néhányat, amit
a ballagás ideje alatt énekelnek. A jeles alkalom az idők során
igazi családi ünneppé nőtte ki magát, az iskolai ceremónia
után a ballagó diákok tiszteletére otthonukban vagy egy
étteremben ebédet, vacsorát szokás rendezni. Természetesen
az ajándékozás sem maradhat ki egy ilyen esemény kísérői
közül. Igazi slágerajándéknak számít még mindig például az
ékszer, de a tanácstalanabb, távolabbi rokonok általában pénzt
szoktak ajándékozni.
Forrás: Wikipédia, ballagas.tlap.hu

Online-oktatás

Karantén-húsvét
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Hi Lilla!
How are you? I’m writing to tell you
about my days in quarantine.
Today it’s sunny and hot. These days,
I’m playing video games. We aren’t
going to school, we’re studying at home.
I’m messaging my friends and I’m
helping my mother with the housework.
I’m not going out to the street. I’m with
my mother, father and my sister. I’m
having a good time.
Stay healthy and stay at home.
Write back soon,
Leóna
(Varnyú Leóna 5.c)
Hi Ágnes!
How are you? I’m writing to tell you
about my days in quarantine.
It’s sunny and hot today. These days I’m
doing a lot of homework and we’re
learning online. I’m sitting in front of the
computer for 5 or 6 hours every day. In
the afternoon, I’m listening to music and
watching TV. I’m playing with my dogs
every day. In the evening, I’m watching
a film with my family. I’m home with
my parents and my sister but I miss my
friends.
Stay healthy and stay at home.
Write back soon.
Luca
(Hódi Lúcia 5.c)
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A HÍRLEVÉL CÍME

Boja

Dániel Artúr

Csikota Annamária

Kedves volt tanítványaim! A hozzátok intézett búcsúszövegemet Müller Péter szavaival
szeretném kezdeni: „Néztél már gyerekszembe? Pár éves gyerek szemébe. De nem úgy
felszínesen, ahogy mi egymásra nézünk - hanem komolyan. Kíváncsian. Mélyen. Édenkerti
tekintet ez. Zavartalan békés. Tiszta. És... boldog? Igen, boldog. De nem úgy, hogy örömteli,
hanem úgy, hogy egységben él önmagával: egy olyan világból néz, ahol nincs még hasadtság,
dráma, - ahol a lélek még nem koszos.” Én az efféle ártatlan, békés és tiszta tekintetekre,
csillogó szemekre, mosolygó és időnként megszeppenő gyermekarcokra emlékszem vissza
amíg veletek voltam, amíg tanítottalak benneteket. Igaz ez nem most volt már…de ennek
ellenére az első tanítási nap, amikor már mint kis elősök jöttetek hozzám, nagyon megmaradt bennem. Sokan
szótlanul ültetek az osztályban félkörbe rakott székeken, csak a nevteket árultátok el és az anyu tekintetét kerestétek,
de néhány érdekes játék után már oldódott a hangulat. Így utólag visszapillantva mondhatom, hogy időnként jól jöttt
volna többször is ez a visszafogottság, de többnyire ez csak ábránd maradt számomra. Gyorsan világossá vált, hogy
ez a furcsa nyugodtság csak kezdeti állapot. Míg be nem léptem a tanterembe, általában zsibongott az osztály, a
világ megismerésére törekedtetek és minden érdekesebb volt a tanulásnál! Volt, hogy hercegnőkké, tündérekké,
varázslókká, tanító nénivé vagy esetleg szupermenekké változtatok. Együtt ünnepeltünk, köszöntöttünk,
kirándultunk, énekeltünk, buliztunk, nevettünk, dolgoztunk, harcoltunk, vitáztunk…De ez így volt szép és maradt
emlékezetes.
Aztán gyorsan elröppent a négy év és ötödikesek lettetek. De nemcsak a négy év, hanem most már nyugodtan
mondhatom, hogy a nyolc év is. Észrevétlenül elérkeztetek a felnőttéválás időszakához . Szinte előttem nőttetek,
cseperedtetek fel. Nap mint nap találkoztunk a folyosókon és sokszor be is jöttetek hozzám óra közben,
bekukkantottatok a régi osztályotokba, megnéztetek bennünket, a kis alsósokat. Többször segítettetek őket oktatni,
terelgetni. Élveztétek…én csak mosolyogtam közben és örültem, hogy örültök. Mindezt köszönöm nektek.
De sajnos egyszer mindennek vége, elmúlik, véget ér. A ti életetekben is eljött ez a pillanat, amikor lezárult egy
korszak és valami új veszi kezdetét. Tudom, hogy nem könnyű elmenni onnan, ahol már biztonságban érzi az ember
magát és ahol szeretett. Benneteket ismerve merem állítani, hogy mindannyian megtaláljátok majd azt az utat, azt a
helyet, ahol majd ismét jól érzitek magatokat. Sose felejtéstek el, hogy különlegesek vagytok, valamennyien
egyediek és megismételhetetlenek! Mindannyiatokban ott van az érték, a jóakarat. Kívánom nektek, hogy életetek
olyanná váljon, amilyenné a legjobban szeretnétek, a kitűzött céljaitokat váltsátok valóra! Bárhova is sodor majd
benneteket az élet, álljátok majd meg a helyeteket emberségesen! Jó utat !
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Fehér Ágota
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Kisutcai Adrián

Frank Boglárka

Kedves dreai Diákok! Elteltek az évek
„Aki úgy gondolja,hogy a tanulás drága,próbálja ki,milyen a mióta először az iskolapadban ültetek.
Azóta már megnőtettek és búcsút
tudatlanság.” - mondta Benjamin Franklin. (Frank Boglárka 8.c)
intetek életetek egy szakaszának.
Minden diáknak azt üzenem, hogy szedjék össze magukat, amikor Tengernyi idézet létezik a búcsúzásról,
elérnek nyolcadik osztályba. Itt már nem az évvégi jegyekért barátságról, az életben való küzdelemről
tanulunk, hanem a valós tudásért és nem utolsósorban a záróvizsgai jó és a hasonló, most ideillő dolgokról és
eredményért. Nagyon remélem, hogy nektek is sikerül majd érzelmekről. Nehéz tőletek egyszerre
megbékélnetek az olyan diákokkal/tanárokkal, akikkel eddig harcot elbúcsúzni, valami olyat írni, ami
vívtatok. Tanároknak pedig csak annyi az üzenetem, hogy legyenek mindenkire igaz. Örülök, hogy
megismerhettelek benneteket,
velül is olyan türelmesek, mint velünk voltak. (Ördög Noémi 8.c)
gondoskodhattam rólatok. Más-más
érzelmek és élmények kötnek össze
Az igaz barátok olyanok, mint a csillagok nem mindig látjuk őket, de bennünket, és ez így nagyszerű. Ti most
tudjuk hogy mindig velünk vannak. (Tarján Orsolya 8.c)
fordulópont elé értetek, de merjetek és
küzdjetek. Ne féljetek a rátok váró
ismeretlentől, hiszen semmi sem
Legyetek jók ha tudtok,a többi nem számit! (Tóth Réka 8.b)
lehetetlen. Emlékezzetek, hogy az
életsűrűj ében valaki, szüleitek,
tanáraitok, tanítótok ott lesznek
támasznak.
Kívánom, hogy álmaitok váljanak
valóra, teljesüljenek céljaitok, boldogok
és kitartóak legyetek.
Búcsúzom tőletek Szabó Pál idézettel:
„Eddig csak álmodtunk, terveztünk
még,
Most valóra válhat minden, ami szép.
Az élet, a munka tárt karokkal vár,

OLDAL 24

Milinkov Jasmina
Borsi Gábor
Búcsú az iskolától
Elballag a sok diák,
Elhagyják ma az iskolát.
Egy kézfogás és vége,
Eltelt a négy év végre.
Kezeink megpihennek
Régi barátok vállán.
Könnyek a barátnők arcán,
Ez egy szomorú látvány.
Még egyszer utoljára
Benéznek az iskolába.
Az üres tantermekbe,
A múltra emlékezve.
Sok bánat, sehol a kedv,
Minden érzés egyre megy.
Búcsúznak ma egymástól,
Diákok az iskolától.

A HÍRLEVÉL CÍME

Mester Tivadar
Máté Péter:
Egyszer véget ér...
Egyszer véget ér a lázas ifjúság,
Egyszer elmúlnak a színes éjszakák,
Egyszer véget ér az álom,
egyszer véget ér a nyár,
Ami elmúlt, soha nem jön vissza már.
Egyszer véget ér a lázas ifjúság,
Egyszer nélkülünk megy a vonat tovább,
És az állomáson állunk,
ahol integetni kell,
De a búcsúra csak pár ember figyel.
Egyszer véget ér a lázas ifjúság,
Egyszer elmúlnak a színes éjszakák,
Sajnos véget ér az álom,
sajnos véget ér a nyár,
De a szívünk addig új csodára vár.
Ezért ne féljünk az újtól,
mert az jót hozhat nekünk,
Talán abban van az utolsó remény.
Létünk ingoványra épült,
mely a sötét mélybe húz,
De ha akarjuk,
még tűzhet ránk a fény!

Ördög Noémi
Egyszer véget érnek múló
napjaink,
Egyszer elbúcsúznak túlzó
vágyaink,
Tudjuk azt, hogy egyszer
végleg, sajnos végleg
elmegyünk,
De még addig mindent újra
kezdhetünk!
Ezért ne féljünk az újtól, mert
az jót hozhat nekünk,
Talán abban van az utolsó
remény.
Létünk ingoványra épült, mely
a sötét mélybe húz,
De ha akarjuk, még tűzhet ránk
a fény!
Egyszer véget érnek múló
napjaink,
Egyszer elbúcsúznak túlzó
vágyaink,
Tudjuk azt, hogy egyszer
végleg, sajnos végleg
elmegyünk,
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Ördög Tímea

OLDAL 25

Varnyú Zoltán

Józsa Nikolatta

Kedves ballagó nyolcadikosaim!
Fontos és jelentős eseményhez érkeztetek, mert igazi nagy esemény életetekben a ballagás. Véget ért egy szakasza az
iskolás éveiteknek, és kezdődik egy újabb, még több tanulással, még több munkával és felelőséggel – de nagyon sok
örömmel átitatott életút.
Most azonban megálltok, s búcsúztok egymástól, tanáraitoktól, a Petőfi Sándor iskolától.
Tudom, hogy nem könnyű ma útnak indulnotok, riaszt benneteket az ismeretlen, a bonyolultnak látszó, ezer kérdést felvető
jövő. Bízom benne, hogy mindannyian megtöltöttétek tarisznyáitokat olyan értékekkel, emlékekkel, amelyek majd
megsegítik a következő lépéseiteket. Az ebben a korban megszerzett tudás, az örömök és bánatok, a nagy barátságok majd
meghatározzák felnőttkorotokat.
A mai nehéz időszakban nem könnyű jó tanáccsal szolgálni, mert nincsenek kiszámítható, jól kitaposott utak, amelyek
mindenki számára elérhetőek és járhatóak. A fiatalságotok, naiv lázadásotok, tettre készségetek lehetnek a legfőbb
útravalóitok a tarisznyátokban. Mi pedagógusok, szülők tudjuk, milyen nehéz elengedni valakinek a kezét, s csak
reménykedünk abban, hogy nem veszítitek el a helyes irányt ebben a mai, veszélyekkel és csábításokkal teli világban.
Fontos, hogy az életben vegyétek észre a jót és tudjátok megkülönböztetni a rossztól. El kell szakadni a gondtalanságtól és
sok feladatot többnyire egyedül kell majd megoldanotok. „De jó lesz majd” – gondoljátok, és nem is tudjátok, milyen
gyanútlanul léptek át az olykor igen nehéz nagybetűs felnőtt világba. Eddig tanáraitok, szüleitek jó vezető módjára veletek
voltak általános iskolai tanulmányaitok során. Ez az út azonban részben véget ért. Majd néhány év múlva, amikor
emlékeitek között kutatva rátaláltok ballagó tarisznyáitokra, a tablóra, a ballagási meghívóra, akkor döbbentek rá, hogy az
idő önmagában semmit sem ér, csak akkor válik jelentőssé és értékessé, amikor tartalommal töltjük meg. Jusson eszetekbe,
hogy a tartalommal megtöltött idővel, utatokon tovább vándorolva mindig többek és többek lesztek.
„Az életcél boldogság, de elébb, / Fáradni kell, hogy ezt a célt elérd. / Úgy ingyen ahhoz senki sem jut el, / Ahhoz nagyon
sok mindenféle kell...” (Petőfi Sándor: Egy könyvárus emlékkönyvébe)
A nagy út előtt még egyszer pillantsatok hátra, mondjatok köszönetet tanáraitoknak, szüleiteknek, a támogatásért és
biztatásért. Fogjátok meg most egymás kezét, legyen egymáshoz kedves szép szavatok. Mert az élet tengerén sokan sokfelé
fogtok hajózni, és nem tudni, mikor és hol fog partot érni hajótok, s kiköttök-e valaha is ugyanabban a révben.
Kedves búcsúzó nyolcadikosaim!
Kívánok nektek céljaitok eléréséhez hitet, erőt, egészséget, sok sikert. Higgyetek ezután is a jó Istenben, az örök
szeretetben, legyetek jó katolikusok, legyetek hívek hitetekhez, legyetek igazak és tiszták.
Isten áldása kísérjen benneteket utatokon.
Örültem, hogy diákjaim voltatok.
Üdvözlettel: Szűcs Budai Engelbert, osztályfőnökötök
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A HÍRLEVÉL CÍME

Szloboda Gabriella

Tarján Orsolya
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Az ùjvidèki VMPE –online szavalòversenyèn Fájin
Gyöngyi
és
Gondos
Rèka
arany,Farkas
Larissza,Kisutcai Ivett,Làzàr Enikő ezüst ès Becsei
Bence bronz minősìtèst èrdemelt ki!Felkèszìtő tanitòik
Csernyàk Szilvia és Turzai Valéria tanítónők.
Az ùjvidèki VMPE –online szavalòversenyèn a
harmadikosaink is csodàs helyezést èrtèk el:. Ferenci
Orsolya, Bátori Simon és Hallai Viktor. Mindhárman
ezüst minősítésben részesültek.Tanitòjuk Vastag
Gèber Judit.
Tanulóink technikából és technológiából mező és
építőipari gépek modelljeit, kulcstartót és telefontartót
készítettek.

A végéhez közelednek iskolánk tornatermének építési
munkálatai, amelyet az Európai Unió finanszíroz, a
szerbiai sportlétesítmények építésére, felújítására és
befejezésére vonatkozó program részeként, és amelyet
az Ifjúsági és Sportminisztérium hajt végre.

LXIII. ÉVF. 19 2. SZÁM

OLDAL29

Az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör a magyar Emberi Erőforrások Minisztériumának
támogatásával és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közreműködésével tizenötödik éve szervezi meg
a költészetnapi szavalóversenyét, amelyet az idén március elején hirdetett meg.
-Sajnos a rendkívüli helyzetre való tekintettel a szavalóversenyt egy későbbi időpontban és online
bonyolítottuk le. A vetélkedőre 39 óbecsei és bácsföldvári diák küldött be videoprodukciót, a zsűri
ezeket értékelte – mondta el Cseszák Korcsik Anikó, szervező.
Az első és második osztályosokat László Judit és Ozsvár Róbert, az Újvidéki Színház színművészei
rangsorolták. Az elsősök között Horváth Miksa (Petőfi Sándor ÁI) bizonyult a legjobbnak Boldizsár
Teodor (Sever Đurkić ÁI) előtt, osztott harmadik helyen Bukli Benjamin (Samu Mihály ÁI) és Lovas
Amadea (Sever Đurkić ÁI) végzett, a különdíjat pedig Hegedűs Júlia (Samu Mihály ÁI) érdemelte ki.
A második osztályosoknál Butás Petra (Petőfi Sándor ÁI) lett az első Fajin Gyöngyi (Petőfi Sándor ÁI)
és Bulatović Blanka (Samu Mihály ÁI) előtt, Sőregi Hunor (Petőfi Sándor ÁI) pedig különdíjas lett.
A harmadik és negyedik osztályos tanulókat, valamint a felsősöket Elor Emina és Szalai Bence, az
Újvidéki Színház színművészei értékelték. A harmadik és negyedik osztályosok között az osztott első helyen
Kisutcai Ivett és Farkas Larissza (mindketten a Petőfi Sándor ÁI tanulói) végzett, második lett a
bácsföldvári Fülöp Adél, míg a harmadik helyet Bátori Simon (Petőfi Sándor ÁI) szerezte meg. A
különdíjat Gondos Réka és Hallai Viktor (a Petőfi Sándor ÁI tanulói) érdemelték ki.
A felsősök közül a Petőfi Sándor ÁI tanulói: Koncz Antónió, Herbatényi Botond és Hódi Lúcia lettek a
legjobbak.
A szervezők minden díjazottnak házhoz szállították az ajándékba kapott könyveket.
Forrás: https://www.magyarszo.rs/hu/4292/kultura/219437/Online-szaval%C3%B3verseny-volt-%C3%
93becs%C3%A9n.htm#.XrU7NZDTzG0.facebook
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A fogriszató
Az orosz milliomos elmegy a fogorvoshoz. Az megnézi a
fogakat, majd így szól:
-Önnek semmi probléma a fogaival, gyönyörű aranyfogai,
ezüsttömései vannak. Mégis miért jött, mit szeretné, hogy
csináljak?
-Hogyhogy mit? Egy riasztót szereljen bele!
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Subidubi...
Móricka kikéreckedet énekórán
vécére. Látja,hogy ég a vécé, fut
vissza az órára, és mondja a tanárnak:
-Tanár úr kérem, ég a vécé!
-Móricka, énekórán csak énekelve
szabad beszélni!
-Subidubi lalala, ég a budi…

A bizonyítvány
Meséli egy kisfiú az osztálytársainak.
-Tegnap akkora pofont kaptam az apukámtól!
-Hát, de miért? - kérdezték a többiek csodálkozva.
-Mert megmutattam neki a bizonyítványt és tele volt egyessel. mondta a kisfiú - Aztán kaptam tőle még egyet.
-Hát és azt miért?
-Mivel mondtam neki hogy az az ő bizonyítványa, na akkor
kaptam a pofont.

A költő költő
Miért volt szegény Petőfi?
Mert sokat költött de keveset kereset.

Az idő
A nyelvtan tanár kérdezi Mórickát:
- Milyen időben vannak ezek az igék: én fázom, te fázol, ő fázik.
Móricka felel:
- Hideg időben.

Fizika
Melyik háziállatnak van nyomása,
ellenállása és fázisszöge
???
A csirkének, mert Bar-Ohm-Phi!

A kanapé
Kovácsné átmegy a szomszédasszonyához. Látja, hogy az éppen
a nagy kanapét cipeli át a szoba egyik végéből a másikba.
-De nagy munkába fogtál, Rózsika! Miért nem várod meg, amíg
hazajön az urad?
-Jaj, dehogy! Még csak az kéne, hogy ő is rajta
üljön!
Reggeli torna
Minden reggel,amikor felébredek,azonnal
tornázni kezdek. Azt mondom magamnak:
-Rajta!Fel,le!Fel,le!
Két perc gyötrelem után azt mondom magamnak:
Jól van!
Most próbáld ugyanezt a másik szemhéjaddal is!
A felelés
-Apa!!!! Képzeld, ma lefeleleltem matekból
-Mit feleltél?
-Számokat!
-Akarom hallani!
-2,3,4,5,6,7,8,9,10
-Hát az egyes?

Forradalmi tea
Mit mond Petőfi Sándor, amikor forró
vízbe dobja a dalait?
???
FORRADALOM!
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Petıfi Sándor
Általános Iskola
Основна Школа
“Петефи Шандор”
Köztársaság utca 135.
Републиканска 135.
21220 Óbecse - Бечеј
Telefonszám: 987 5643
Faxszám: 987 6543
E-mail: valaki@example.com

Figyelő—
Figyelő—Sveznalica
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A Figyelő az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola Radnóti Miklós
Önképzőkörének diáklapja.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Főszerkesztők: Ördög Noémi és Tarján Orsolya tanulók.
Szerkesztők: Lukács Ákos, Visovszki Márk, Tóth Tamás, Deák Gréta,
Varnyú Zalán és Koncz Antónió tanulók.
Felelős szerkesztő: Szűcs Budai Engelbert magyartanár.
Felelős Kiadó: Potrebić Tőzsér Gabriella igazgató.
Nyomtatja: a szerkesztőség tagjai—tanulók az iskolai fénymásológépen

Фиђело је школски лист литерарне секције «Радноти Миклош»
Основне Школе «Петефи Шандор» у Бечеју.
Припрема: уређивачки одбор.
Главни уредници: Ердег Ноеми и Тарјан Орсоља ученици.
Чланови уређивачког одбора: Лукач Акош, Вишовски Марк, Тот
Тамаш, Деак Грета, Варњу Залан и Конц Антонио ученици.
Одговорни уредник: Сич Будаи Енгелберт проф. мађарског језика.
Одговорни издавач: Потребић Тежер Габриела директор.
Штампа: чланови уређивачког одбора—ученици на фотокопир
апарату у школи

„
Ballagásod emlékére
Ballagsz ma legszebb ruhában
lelkes szívvel, átadással
beülsz még legutoljára
diákéveid padjába.
Búcsúzol virágcsokroddal,
könnyed cseppen meghatottan,
nyújtsz egy rózsát barátodnak,
nem lesz már több ily boldog nap...
Bejársz minden kedves helyet,
diáktársaid követnek,
a végén a tornaterem,
s gyülekeztek kinn a kertben.
Még egy közös örömének
tanár, szülő közösségnek,
eljövendőtől nem félve
iskolakapun kilépdelsz.
Kertész Nóra

