
 
3. szám, 2013. január-március                     0,30 euró 
Munkatársak: Bartalos Daniela, Benedek Mária Viktória, Kósa Réka, Lengyel Barbara, Czedli 
Kinga,Szabó Ákos, Santúr Alexandra, Kovács Orsolya, Krascsenics Renáta 

 
Kósa Réka és Benedek Mária Viktória:    

Interjú a sítanfolyamról 
 

2013.január 13-19-e között a 7-8. 
osztályosok sítanfolyamon vettek részt 
Rajecké Teplice mellett Kunerádon Kosár 
Mónika, Tallósi Tímea, Bajcsi Barnabás 
kíséretében. Egy nyugdíjazott tornatanár is 
segítette a síoktatást a gyerekek számára, 
akiket sítudásuk alapján csoportokba 
osztottak a tanárok.  
Réka: Hogy éreztétek magatokat? Milyen 
volt a napirendetek? 
Cynthia: Nagyon tetszett, jól éreztük 
magunkat, szívesen visszamennénk. Hétkor 
keltünk, reggeli után mentünk is 
autóbusszal a sípályához, ahonnan délután 
3 órakor tértünk haza. Ebéd után szabad 
foglalkozás volt, csocsóztunk, filmeket 
néztünk, esténként pedig különböző 
programokat rendeztek nekünk a tanító 
nénik és bácsik.  
Volt diszkó, álarcos buli, ki mit tud. Az 
álarcosbál helyezettjei: 1. Vörös Krisztián, 
2. Iván Károly, 3. Kovács Krisztián, 4. Mocsi 
Attila és Fábiánffy László. 
Réka: Hányan voltatok egy szobában? 
Könnyen ment a sízés, vagy sokat estél? 
Cynthia: Hárman voltunk egy szobában, 
szerencsére én keveset estem ☺.  
Viki: Gábor, te hogy érezted magad?  
Gábor: Nagyon gyorsan elrepült az idő. 
Reggelente rendet kellett raknunk a 
szobákon, mert pontozták a 
szobatisztaságot. Az első nap csak a 
gyakorló pályára mentünk, ahol a taposást 
és az esést 

gyakoroltuk. A második napon az ügyesebbek 
síelhettek is, a harmadik napon már a többség 
lesiklott, pénteken pedig mindenki önállóan 
síelt. Az izomláz miatt jólesett a fürdőzés, 
ugyanis egy fantasztikus wellness fürdőbe 
vittek bennünket, hogy egy kicsit 
átmelegedjünk, és ellazítsuk izmainkat. Máté 
balesetét leszámítva remek hét volt☺.  
 

Beíratkozás a 2013/2014-es 

tanévre 

2013. január 26-án szombat délelőtt 

tartottuk a játszóházzal egybekötött 

beiratkozást az 1. osztályba. Kosár Mónika 

egy-egy bemutatóval tájékoztatta a szülőket 

iskolánk életéről, a változásokról, miközben 

a gyerekek kézműveskedtek, és játszottak 

az egyik tanteremben. Hogy az adatgyűjtés 

alatt is kellemesen érezzék magukat a 

gyerkőcök, az iskolai színjátszók 

bábjátékkal szórakoztatták őket, majd 

frissítővel, édességgel tettük még 

otthonosabbá a hangulatot. Nagy 

örömünkre idén 20-an választották 

iskolánkat.  

 

Bálint-nap - február 14.  

  Valentin-nap magyarul Bálint-nap. Szent 

Bálint keresztény püspök a XIV. században 

a jegyesek és fiatal házasok védőszentjévé 

vált. A hite erejével börtönőre vak 

leányának visszaadta a látását. 

Kereszténysége miatt a rómaiak február 14-
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én kivégezték, de előtte búcsúlevelet 

küldött a meggyógyított lánynak: „A te 

Bálintod.”  

Czedli Kinga: Karaoke diszkó   

2013. február 8-án a felső 

tagozatosok ismét karaoke diszkóval 

ünnepelhették a farsangot a szilasi 

kultúrházban. A héten már mindenki 

készülődött a pénteki napra, a gyerekek 

dalokat választottak. Először a 

kilencedikesek énekeltek, aztán a 

többiek a bejelentett névsor alapján 

következtek. Mikor mindenki elénekelte a 

választott dalt, elkezdődött a tánc is. A 

hangulat nagyon jó volt, aki nem szeret 

táncolni, az beszélgetett, úgy láttuk, még 

a tanárok is ki tudtak kapcsolódni ☺. 

 

Álarcosbál 

2013. február 21-én az alsó 

tagozatosok ismét kipróbálhatták, milyen 

érzés mások bőrébe bújni. A szülők 

ezúttal is kitettek magukért, fantáziájuk 

most sem ismert határokat. Muskétások, 

hercegnők, varázslók és boszorkányok, 

postaláda egyaránt megjelent az 

álarcosbálunkon. A tanító nénik nehezen 

hozták meg a döntést, végül 7 

kategóriába sorolva mindenkit 

megjutalmaztak. A pedagógusok zenés 

játékokkal szórakoztatták a gyerekeket, 

akik remek hangulatban táncoltak és 

énekeltek, végül a tombolahúzás zárta a 

vidám délutánt, amely során ismét 

ajándékokhoz juthattak a kisdiákok. 

Santúr Alexandra: Télen…. 

  A tél varázslatos évszak, hiába a hideg, 

csípős idő, nincs csodásabb látvány a 

hólepte tájnál. Igaz, az utak csúszósak 

lehetnek, de a gyerekek legnagyobb 

örömére ilyenkor szánkózni, korcsolyázni 

mehetnek. Nagy hógolyócsatákat lehet vívni, 

és a legtöbb családnál ilyenkor hóember áll 

az udvarban. Imádom nézni az ablakból, 

amikor sűrűn, nagy pelyhekben hull a hó. 

Nagyon jó sétálni is, amikor havas minden, 

főleg sötétedés után, amikor a neonfények 

alatt csak úgy szikrázik a friss hó. Én még 

azt is nagyon élvezem, amikor a hóban 

fekve hóangyalokat készítek kishúgom nagy 

örömére. A hó olvadását nem szeretem, mert 

minden latyakos, sáros. Lehangolónak 

tartom, amikor nincs hó, minden komor, és 

hamar sötétedik. Mindent egybevetve azért 

én szeretem, és mindig nagyon várom a 

telet.  

      Téli viccek:   

Pistike meglátja az utcán a barátját, Mórickát, 
aki síléceket cipelt. 
- Hát te? Síelni készülsz? 
- Igen, a hegyekbe. 
- És miért ilyen rövidek ezek a sílécek? 
- Mert csak egy napra megyek. 

  
- Mit kiabál a nyúl, amikor megtámadja a 
hóembert? 
- Ide a répát, vagy hozom a hősugárzót! 
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Santúr Alexandra:  

Tavasz, ahogyan én szeretem… 

Tavasz… a legcsodálatosabb, 

legszínesebb és legillatosabb évszak. 

Ilyenkor a fák kirügyeznek, virágba 

borulnak. A természet feléled és megújul. 

Az állatok felkelnek téli álmukból, a 

madarak újra csiripelnek. Visszatérnek 

költöző madaraink, a fecskék, gólyák, 

vadludak. A kis virágoskertekben 

színpompás tulipánok, nárciszok, 

kankalinok, ibolyák szebbnél szebb 

virágaiban gyönyörködhetünk. A fű kezdi 

új, zöldebb színét felvenni. Érdemes nagy 

sétáink alkalmával megfigyelni a szorgos 

kis bogarakat, méheket, akiknek a 

hosszú tél után sok munkát ad a tavasz. 

A sétán kívül végre előkerülhet a 

kerékpár, görkorcsolya, igazi tavaszi 

sportolási lehetőségek ezek, amelyeket 

sajnos télen nélkülöznünk kellett. Végre 

a nappalok hosszabbodnak, tovább 

élvezhetjük a szabad levegőt. A fő ok, 

amiért szeretem a tavaszt, hogy végre 

élvezhetjük a melengető napsugarakat.  

 

 

Március 15-e 

A hirtelen jött rossz idő miatt a 
március 15-ei ünnepélyes 
megemlékezést március 18-án délelőtt 
tartottuk az iskola folyosóján. A 
tanulók egy közös irodalmi 
összeállítással mutatták meg, milyen 
ereje is lehet az összetartásnak, hiszen 
a napközisek mellett ötödikesek, 
hatodikosok és kilencedikesek is 
szavaltak, Bartalos Daniela foglalta 
össze e nap eseményeit és szerepét, 
miközben két dalt közösen énekelt el 
valamennyi szereplő. Az ünnepi 
összeállítást a falu számára is előadták 
március 21-én este.  

 
 
 

 
 
 
 
 
Akikre büszkék vagyunk: 
 
Mezei futóverseny:  

                            lányok – 3.hely  
                      Tóth Tímea – 3.hely 

Mária Zavarská – futóverseny: 

                     Fiúk – 3.hely 
                         Lányok – 2.hely 

 

Kóczán Mór atlétikaverseny: 

        Gerelyhajítás: Csejtey Vivien – 3.hely 
        Súlylökés:       Csejtey Vivien – 1.hely 
                              Beke Barnabás – 3.hely 

 

Járási gimnasztikaverseny:  
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bronzérmesek:  
Kocsis Rebeka, Bajcsi Boglárka, László 
Fanni, Dinga Klaudia, Molnár Barbara  
4.hely: Halász Norbert, Horváth István, 
Horváth Zoltán, Horváth Bálint, Bereczk 
Attila 
4.hely: Keszeg Karin, Szakács Rebeka, 
Király Vivien, Győri Anita Enikő, Nagy 
Vivien 
4.hely: Kovács Péter, Kovács Márton Tibor, 
Pasztorek Ádám, Ivan Tamás, Jakab Nikolas  

 

 Tompa Mihály Szavalóverseny: 

A körzeti forduló aranysávosai: 
I.kategória próza: Kocsis Rebeka 
II.kategória vers: Baranyai Patrícia 
II.ketagória próza: Kovács Péter 
III.kategória próza: Kovács Orsolya 
 

Szép magyar beszéd 
                 járási helyezettjei:  
 
               I.kategória:Kovács Péter – 6.hely 
               II.kategória: Kósa Réka – 12.hely 
 
 

 
Szlovák szavalóverseny  
                 járási résztvevői: 
 
Király Vivien, Lengyel Barbara, 
 Kucsora Réka, Czedli Kinga 
 

Földrajz olimpiász járási 
résztvevői: 
 
Lengyel Barbara -17.h., Macejko Dávid -
15.h. 
 

Biológia olimpiász járási 
résztvevői: 
 
Kiss Mária -8.hely, Kosár Dávid  
 

Matek olimpiász járási 
helyezettjei:  
 

               Izsóf Ottó – 1.hely 
 

Fizika olimpiász járási helyezettjei: 
 
         Izsóf Ottó – 1.hely 
         Lőrincz Orsolya – 5.hely 
        Macejko Dávid – 5.hely 
        Tóth Tímea – 7.hely 
        Kosár Dávid -8.hely 
        Modra Éva – 15.hely 
 

Zrínyi Ilona matematikaverseny 
 
Csapatversenyben - 2.hely  
          Macejko Dávid, Tóth Tímea,  
                 Szakács Krisztián 
Egyéniben:    Macejko Dávid – 6.hely 
                     Tóth Tímea – 7.hely 
 

Pitagorasz járási matematikaverseny: 
 
Macejko Dávid – 2.hely 
Eredményes: Pasztorek Ádám,  
                    Lengyel Barbara, Tóth Krisztián 
 

Bátaszéki matematikaverseny:  
                                
                 Macejko Dávid – 16.hely 

Benedek Mária Viktória gyűjtése:  

Harangoznak húsvétra, 
leszakadt a tyúklétra. 
Kezdődik a locsolás, 

nekem is jut egy tojás. 
 
  
 

Brummog a medve, 
Viszket a segge. 

Meg akarta vakarni, 
Szabad-e locsolni? 

 
  
 

Jó reggelt, jó reggelt, kedves liliomszál,  
Megöntözlek rózsavízzel, hogy ne hervadozzál.  

Kerek erdőn jártam, piros tojást láttam, 
Bárány húzta rengő kocsin mindjárt ide 

szálltam.  
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Nesze hát rózsavíz, gyöngyöm, 
gyöngyvirágom,  

Hol a tojás, piros tojás, tarisznyámba 
várom! 

 

Fejtörők:  

A farsangi bulin Peti Judittal, Lili pedig 
Lakcikával táncolt. Mikor a 
jelmezbemutató volt, 35 gyerek lepkének, 
8 pókembernek, 11 cicának, 1 elefántnak, 
12 kalácsnak öltözött. Lakcika oroszlánnak 
öltözött 8 barátjával együtt. A versenyre 
összesen 182 gyerek nevezett be. Hány 
gyerek öltözött be másnak, mint a fent 
említettek?  
 
Húsvétkor a lányok 138 piros, 18 kék és 213 
zöld tojást festettek, amiből 37 
összetörött. Lakliza elvitt belőle 8-at, 
összesen 218-at osztottak szét. Lakcika 3-at 
kapott, Lakliza apukája pedig 11-et. Hány 
tojás maradt meg?  
 
A válaszokat Lengyel Barbaránál adhatjátok 
le a 6. osztályban.  

         Húsvét 

 

A Biblia szerint Jézus – pénteki 

keresztre feszítése után – a harmadik 

napon, vasárnap feltámadt. 

Kereszthalálával nem szabadította meg a 

világot a szenvedéstől, de megváltotta 

minden ember bűnét, feltámadásával pedig 

győzelmet aratott a halál felett.  

A valláson kívül is a tavaszvárás, a 

tavasz eljövetelének ünnepe is. 

 

 

 
Ünnepnapok: 
 

Virágvasárnap 

 
Nagycsütörtök/zöldcsütörtök 

 

Nagypéntek 
 

Nagyszombat 

 
Húsvétvasárnap 

 
Húsvéthétfő 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Mit olvassunk? 

Az egész hónap folyamán lehetőség nyílt 
arra, hogy tanulóink kedvenc könyvüket, 
olvasmányukat másokkal is megosszák az iskola 
faliújságain. Kicsik és nagyobbak is javasoltak 
könyveket, megindokolták, miért is tetszettek, 
kiknek ajánlják. A kisebbek illusztrációkat is 
készítettek. Reméljük, a többiek is kedvet 
kaptak, és bátran megosztják velünk, melyik 
könyv okozott számukra szórakoztató, üdítő 
élményt. Hiszen olvasással egy más világba, 
más ember bőrébe bújhatunk, olyan 
kalandokat élhetünk át, amilyenekre a valós 
életben nemigen nyílna alkalmunk. 

 

 
A mi ajánlatunk: 

 

Nógrádi Gábor: Segítség, ember!  
 rövid, humoros történetek az állatok              
elbeszélésében 

 

 
Dél-Afrika, Kanada,  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Keresztrefesz%C3%ADt%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vas%C3%A1rnap
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C5%B1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%A1l
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tavasz
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Nagy-Britannia, Lakszakállas… 
 

2013. III. 25-28. között ismét  
angol hét zajlik az iskolánkban!!! 

 
Tanulóink számára az angol nyelv játékos 
és intenzív tanulására a SIDAS nyelviskola 
biztosított ismét lehetőséget. Mintegy 30 
diákunk jelentkezett be a 4 napos intenzív 
nyelvtanfolyamra, mely a délelőtti órákban 
zajlik 3 helyszínen 3 angol anyanyelvű 
lektorral. Ketten a Dél-Afrikai 
Köztársaságból érkeztek, a harmadik 
tanár pedig Kanadából. Negyedik tagként 
csatlakozott hozzájuk Nagy-Britanniából 
az őket koordináló tanár. A gyerekek 
újszerű módszerekkel tanulnak, szórakozva, 
hiszen a három világjárta fiatal erre a pár 
napra idevarázsolja tanulóink számára a 
sokszínű és csodálatos világot.  

 

Bekapcsolódtunk a 
                   felolvasó-maratonba… 

 
A 2009-ben elindított Mesemaraton 

folytatásaképpen, Benedek Elek, Orbán 
Balázs, Jókai Mór és Arany János után, 
az idén Gárdonyi Géza műveiből 

szervezett maratoni felolvasást a 
székelyudvarhelyi székhelyű Hargita 
Megyei Hagyo-mányőrzési Forrásközpont 
és a Cimbora Gyermekek Klubja. A 
rendezvény célja, hogy minél többen 
részt vegyünk a közös olvasásban. 

2013. február 19-én második 
alkalommal kapcsolódtunk be ebbe a 

határok nélküli programba a következő 
módon: a kisebbeknek Gárdonyi-meséket 
olvastak fel a tanító nénik, a picit 

nagyobbak önállóan olvastak meséket. A 
felső tagozatosok az Egri csillagokból 
olvastak részleteket, leginkább izgalmas 

csatajeleneteket. Az olvasók összesített 
számadatai: 

6 ország, 24.517 olvasó, 
150 település 

 
1. Erdély: 14.660 –  94 település 
2. Magyarország:  
                    6912 – 37 település  
3. Felvidék: 2060 – 14 település 
4. Kárpátalja: 650 – 3 település 
5. Belgium: 28 – 1 település 
6. Svédország: 2 – 1 település 
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vételeitek az 
iskolaújsággal 
kapcsolatban: 

 
 
 
 

Tetszett:  
 
 
 

Nem tetszett:  
 
 
 

Javaslataim: 
 
 
 

Szeretnénk egy 
visszajelzést kapni, 
ezért megkérünk 

benneteket, hogy a 
kitöltött 8. oldalt  

dobjátok be a földszinti 
folyosón elhelyezett 

dobozba! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
           
               
 
               Köszönjük! 


