
 
4. szám, 2013. április-május                     0,30 euró 
Munkatársak: Bartalos Daniela, Benedek Mária Viktória, Kósa Réka, Szeder Noémi,  
Czedli Kinga, Szabó Ákos, Santúr Alexandra, Kovács Orsolya, Krascsenics Renáta 

 

Március és április többnyire az a két hónap, 

amikor iskolánk az év többi hónapjához 

képest megkülönböztetett figyelmet szentel 

a könyveknek, az olvasásnak. A 2013/2014-

es iskolai évben egy projektet hirdettünk 

meg, mely során a gyerekekre bíztuk, 

milyen módon hívják fel a figyelmet az 

általuk kedvelt könyvre. A cél 

természetesen az volt, hogy egymásnak 

ajánljunk néhány érdekes olvasmányt. Nagy 

örömünkre sokan bekapcsolódtatok, és az 

iskola faliújságai lassacskán beteltek az 

ajánlataitokkal: rajzokkal, nyomtatott, 

képes beszámolókkal, de saját kezűleg írt 

fogalmazásaitokkal egyaránt felkeltettétek 

a mi érdeklődésünket is. A következő 

neveket és címeket találtuk: 

Janikovszky Éva és Fejös Éva könyvei    

Nagy Bandó András: Egyik kutya, másik eb 

Leiner Laura: A Szent Johanna gimi 

Kristen Larsen: Viszlát, jó kislány! 

Stephanie Meyer: Alkonyat – Twilight Saga  

F. Baum: Oz, a nagy varázsló  

Candace Bushnell: Bármi áron 

Lizzie McGuire: Titkos naplóm  

Kertész Erzsébet lányregényei 

Mark Twian: Tom Sawyer 

Felix Salten: Bambi 

Fekete István: Vuk, Tüskevár 

Phineas és Ferb – Megállítha-ha-ha-tlan 

humor 

 

 

 

A mi ajánlatunk: 

 

Darren Shan: Rémségek cirkusza 

 A vámpír inasa, A sötétség vadászai 

Thomas Brezina: A megmérgezett delfin  

Varró Dániel: Nem, nem, hanem 

Rosie Banks: Titkos királyság (sorozat) 

Pacskovszky Zs. – Rigler I.: (sorozat) 

Hogyan élheted túl, ha rád száll az osztály?  

Börcsök – Molnár  - Répay: Mesélnek a fák 

Astrid Lindgren: Juharfalvi Emil 

Vavyan Fable: Tündérlovaglás 

Cynthia Hand: Angyalnyár 

 
Kósa Réka könyvajánlata: 

 
 Gondolom, azt ti is tudjátok, hogy olvasni 
nagyon fontos. Sajnos nagyon kevesen olvasnak 
manapság könyveket, inkább csak blogokat 
vagy újságokat lapozgatnak. Be kell vallanom, 
én egy kicsit könyvmoly vagyok, ugyanis 
szeretek olvasni, főleg szerelmes 
történeteket. Írok egy-két jó tippet az 
olvasáshoz, hátha megszerettetem veletek is..  
        
Imogen Edwards - Jones: Őrült divatvilág 

Helene S.: Enigma 

Leiner Laura: A Szent Johanna gimi 
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A költészet napja – április 11. 
 

József Attila születésnapja 

 

Petőfi Sándor: Anyám tyúkja 

Ej mi a kő! tyúkanyó, kend 

A szobában lakik itt bent? 

Lám, csak jó az isten, jót ád, 

Hogy fölvitte a kend dolgát! 

Itt szaladgál föl és alá, 

Még a ládára is fölszáll, 

Eszébe jut, kotkodákol, 

S nem verik ki a szobábol. 

Dehogy verik, dehogy verik! 

Mint a galambot etetik, 

Válogat a kendermagban, 

A kiskirály sem él jobban. 

Ezért aztán, tyúkanyó, hát 

Jól megbecsűlje kend magát, 

Iparkodjék, ne legyen ám 

Tojás szűkében az anyám. � 

Morzsa kutyánk, hegyezd füled, 

Hadd beszélek mostan veled, 

Régi cseléd vagy a háznál, 

Mindig emberűl szolgáltál, 

Ezután is jó légy, Morzsa, 

Kedvet ne kapj a tyúkhusra, 

Élj a tyúkkal barátságba’... 

Anyám egyetlen jószága. 

József A.: Áldalak búval, vigalommal 

Áldalak búval, vigalommal, 

féltelek szeretnivalómmal, 

őrízlek kérő tenyerekkel: 

búzaföldekkel, fellegekkel. 

Mindegy, szeretsz-e, nem szeretsz-e, 

szívemhez szívvel keveredsz-e, 

látlak, hallak és énekellek, 

Istenek téged felellek. 

 

 

Lackfi János: APÁM KAKASA  

Ej, mi a szösz, kakas szaki, 
csak nem a szobában lakik? 
Megzakkant tán az öregem, 

s beengedi ide nekem? 
 

Ide repül, oda kotor, 
tele önnel minden bokor, 

bár nincs is bokor a házban, 
s a kakast se kell magázzam. 

 
Kukorékolsz, mint az ágyú, 

az agyunk is belelágyul! 
Mint a postás a levelet, 
padlónk telepecsételed! 

 
Becsüld meg magad, öregem, 

mert hát úszni nem tudsz te sem, 
s ha levesben kötsz ki végül, 

tarajod is belekékül! 
 

Macska, téged arra intlek, 
ne lépj túl bizonyos szintet! 

Kakasnak erős a csőre, 
vagdos vele nyakra-főre. 

 
Láttam már félszemű kandúrt, 

biztosítlak, jól elrandult! 
S ha a harcban nem nyuvadsz ki, 

hát apám fog agyoncsapni! 

 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila
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A március 25-28-a között lezajlott aktív 
angol hét nagyon mókásan és viccesen telt, 
rengeteget nevettünk. Én nagyon jól éreztem 
magam. Csoportokba voltunk elosztva, a 
harmadikosok a negyedikesekkel, az 
ötödikesek a hatodikosokkal, a hetedikesek 
pedig a nyolcadikosokkal kerültek egy 
csoportba. Az első nap volt a legviccesebb, 
amikor bemutatkoztunk, beszélgettünk, 
játszottunk. A második nap is remekül telt 
el, az 1. csoport az iskolában, a 2. a napközi 
egyik termében, a 3. csoport a falu 
könyvtárában kapott helyet. Az utolsó nap 
minden tanár bemutatót tartott a saját 
országáról. Nagyon érdekes dolgokat tudtunk 
meg. Mivel a húsvéti szünet miatt csak mi 
voltunk az iskolában, nem volt ebéd, ezért a 
Jolly Pizzériában ebédeltünk meg. Remélem, 
jövőre is lesz ilyen tábor!     

Bartalos Daniela 
 

 

Papírgyűjtés jótékonysággal egybekötve 

Iskolánk az Egy csepp esély (Kvapka 

nádeje) alapítványnak nyújtott segítséget, 

amely jótékonysági szervezet elsősorban a 

rákbeteg gyerekeknek szervez gyűjtéseket. 

Így most mi, gyerekek adtunk esélyt más 

gyerekeknek az életre azzal, hogy a 

papírgyűjtésünkből befolyó pénz nagy részét 

ennek a szervezetnek ajánlottuk fel. 

Hagyományainkhoz híven a papírgyűjtés 

Lakszakállason, Bogyán, Gelléren és Szilason 

is folyt. Az iskola tanulói megpróbáltak minél 

több papírt gyűjteni, ezt  mindenkinek 

köszönjük!        Szabó Ákos 

 

 

Az Oscar-díj (hivatalos angol nevén Academy 

Award) az Egyesült Államok legrangosabb 

filmművészeti díja, amelyet a Filmművészeti 

és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) ad ki 

több kategóriában 1929 óta. 

2013. február 24-én adták át Los Angeles-ben a 

2012-es év filmjeinek ítélt díjakat a következő 

kategóriákban: 

film: Az Argo-akció   

rendező: Ang Lee – Pi élete  

színész: Daniel Day-Lewis – Lincoln  

színésznő: Jennifer Lawrence – Napos oldal  

mellékszereplő:  

Christoph Waltz – Django elszabadul  

Anne Hathaway – A nyomorultak  

animációs film: Merida, a bátor  

eredeti forg.könyv:Django elszabadul   

adaptált forgatókönyv:Az Argo-akció  

operatőr:Pi élete  

zene:  Pi élete – Mychael Danna  

betétdal: “Skyfall” –  

jelmez: Anna Karenina  

vágás: Az Argo-akció – William Goldenberg  

hangkeverés:A nyomorultak  

vizuális effektusok: Pi élete  

látványtervezés:Lincoln      

    

Bartalos Daniela 

 

Tuti tippek tanuláshoz 

 Mindenképpen próbáld meg az idődet 
helyesen beosztani! 

 Amikor hazaérsz, egyél valami könnyűt, ne 
terheld meg a gyomrodat! Egy joghurt, 
egy gyümölcs mind-mind ösztönözhet a 
tanulásra. Ajánlott a szőlőcukor is. Élénkítő 
hatása közismert, segít a tanulásban. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Filmm%C5%B1v%C3%A9szeti_%C3%A9s_Filmtudom%C3%A1nyi_Akad%C3%A9mia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Filmm%C5%B1v%C3%A9szeti_%C3%A9s_Filmtudom%C3%A1nyi_Akad%C3%A9mia
http://hu.wikipedia.org/wiki/1929
http://filmek.s9.hu/az-argo-akcio/
http://filmek.s9.hu/pi-elete/
http://filmek.s9.hu/lincoln/
http://filmek.s9.hu/napos-oldal/
http://filmek.s9.hu/django-elszabadul/
http://filmek.s9.hu/anne-hathaway/
http://filmek.s9.hu/a-nyomorultak/
http://filmek.s9.hu/merida-a-bator/
http://filmek.s9.hu/eredet/
http://filmek.s9.hu/django-elszabadul/
http://filmek.s9.hu/az-argo-akcio/
http://filmek.s9.hu/pi-elete/
http://filmek.s9.hu/pi-elete/
http://filmek.s9.hu/anna-karenina/
http://filmek.s9.hu/az-argo-akcio/
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/eves_es_mozgas/2898/zoldseg-gyumolcs
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 Sokat segíthet, ha tanulás előtt kideríted, 
mikor vagy a legaktívabb. Miután ezt 
kiderítetted, a megfelelő napszakban 
vonulj be a szobádba. Zárd be az ajtót és 
kapcsolj ki minden zavaró berendezést. 
Ezután kezdj el tanulni! Ne foglalkozz 
ilyenkor mással! Meglátod, ha a tanulásra 
koncentrálsz, sokkal hamarabb végzel!  

 Ha elfáradsz, vagy ha már úgy érzed, 
abszolút nem fog az agyad, állj fel, menj 
ki a levegőre és mozgasd át magad, esetleg 
fuss egy kicsit, esetleg zuhanyozz le! 
A víz felfrissít, utána garantáltan menni 
fog a tanulás. 

 A tanulás akkor még jobban fog menni, 
ha valami kedvet is érzel hozzá. Esetleg 
próbálkozz azzal, hogy eljátszod, mintha 
felelnél. Ez is sokat segíthet. 

 Jó módszer az ún. piramis-módszer is. 
Először nézd végig a leckét. Emeld ki a 
kulcsszavakat. A kulcsszavakat lehetőleg 
szó szerint tanuld meg. Ez a piramis 1. 
szintje. A következő lépésben jegyezd le a 
fontosabb dolgokat. Ezeket nem fontos 
szóról-szóra bemagolni. Olvasd el 
négyszer-ötször. A piramis csúcsához 
gyűjts anyagokat, olvasd el a kisbetűs 
részeket is. Ezeket csak egyszer-egyszer 
szükséges. Felelet közbe eszedbe jut 
majd, a tanár pedig biztos értékelni fogja. 

 Ha nem jegyzel meg mindent elsőre, akkor 
jó módszer lehet, ha mindent leírsz. 
Azzal, hogy leírod, rengeteg dolgot meg 
tudsz jegyezni. Végül talán segíthet az is, 
ha a tanulás után elmagyarázod a leckét a 
barátodnak/barátnőnek.   

         Kósa Réka -  http://www.kamaszpanasz.hu/  

 

Úszótanfolyam 

Az ötödikesek úszótanfolyama idén április 

22-26-a között zajlott le a nagymegyeri 

termálfürdőben. Maár Szabó Katalin és Tallósi 

Tímea tanító nénik kíséretében mentünk. Reggel 

7:15-kor indultunk, és a harmadik tanítási órára 

érkeztünk meg. Amikor odaértünk, kaptunk órákat, 

amelyekkel bezárhattuk a szekrényünket. Az 1. nap 

megmutattuk, hogy mit is tudunk, és egy kicsit 

továbbfejlesztettük. A 2. nap mellúszást tanultunk, 

deszkával gyakoroltuk, majd hátrafelé próbáltunk 

úszni. A 3. nap víz alatt úsztunk. A 4. nap 

búvárkodtunk, úgy, hogy ami volt nálunk óra, bele 

kellett dobni a vízbe. Az utolsó nap már 

versenyeztünk, csúszdáztunk. Elmentünk aztán a 

Mátyás-fához, ahol már várt az igazgató néni és az 

erdész, akit Eriknek hívnak. Elmentünk az erdőbe, 

láttunk őzeket, hangyabolyt. Nagyon sokat sétáltunk. 

Hazafelé bementünk a cukrászdába, valaki fagyit 

evett, valaki meg sütit. Az utolsó két napon a szülők 

segítségével utaztunk, amit nagyon szépen 

köszönünk!                          

Benedek Mária Viktória 

 

 

 

 

 

 

2013. április 19-én pénteken ismét 

megrendezésre került az immár 

hagyománnyá vált Föld napja. Nagyon 

vártuk már, izgatottan készültünk erre a 

napra. Reggel fél 8-tól negyed 9-ig 

projekteket készítettünk, melynek idén a 

következő címet adták tanáraink:  

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/2211/tanulas-es-egeszseg
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/zoldovezet/3239/viz
http://www.kamaszpanasz.hu/


  

5 
 

 

Az emberek által okozott természeti 

katasztrófák 

Minden osztály önállóan választott címet a 

projektjének. Fél 9-től mutathattuk be a 

munkáinkat, az alsó tagozatosok a 

földszinti, a felső tagozatosok az első 

emeleti folyosón. Minden egyes osztálynak 

nagyon jól sikerültek. Mindezek után a 

Helyi Önkéntes Tűzoltók vetítettek le 

nekünk egy-egy bemutatót, miből is áll a 

tűzoltók tevékenysége, majd tagozatok 

szerint átmehettünk a tűzoltószertárba, 

ahol megnézhettük, hogy milyen 

szerszámokat használnak. Végül pedig a 

salakpályán kipróbálhattuk magunkat a 

stafétafutásban is, legnagyobb örömünkre 

bemutatót is tartottak, ami nagyon 

érdekes volt. Bátor jelentkezők is akadtak, 

akik kipróbálták a fecskendővel való 

öntözést is. 

   Santúr Alexandra 

 
 

 

 

 

Szabó Ákos ajánlatával 

Epres túrótorta 
 
Hozzávalók: 20 dkg vaj, 30 dkg porcukor, 4 
csomag vaníliás cukor, fél kg túró, 1 citrom 
reszelt héja, 4 tojássárgája, 1 csomag étkezési 
zselatin, 3 dl tej, fél kg eper 
A vajat, a porcukrot, a vaníliás cukrot, a túrót 
és a citrom héját a tojássárgájával jól keverd 
ki. Majd főzd össze a tejjel az étkezési 
zselatint, ha kihűlt, akkor keverd össze az 
előzőekkel. Ezt követően öntsd tortaformába a 
masszát. A tetejére rakj epret. Végül önts a 
gyümölcsre tortazselét. Rakd be a hűtőbe 
körülbelül 2 órára. Utána már szeletelhető. 

 
Túrógolyó 
 
Hozzávalók: 50 dkg túró, 30 dkg cukor, 
vaníliás cukor, 30 dkg kókuszreszelék, 
mogyoró, mandula vagy mazsola 
A túrót a porcukorral és a vaníliás cukorral 
keverd össze, majd 10 percig hagyd állni. 
Ezután add hozzá a kókuszreszeléket, és 
keverd össze. A masszából formázz kis 
golyókat, majd forgasd meg a 
kókuszreszelékben. A golyók közepébe tehetsz 
mogyorót, mandulát vagy egész mazsolát. 
Hűtve fogyaszd! 

Tudod-e? 

A legnagyobb állat a vízben 
A világon a legnagyobb emlős, amely valaha is 
élt ezen a Földön, bizony nem más, mint a 
kékbálna. Néhányadn már láttak 35-40 méter 
hosszút is, de általában 25 méter körüliek és 
100-150 tonnásak. A szívük pedig akkora, mint 
egy kisebb kocsi. Borjaik 7 méteresen jönnek 
világra, melyek aztán a 35- 50 százalékos 
zsírtartalmú tejből napi 225 litert szopnak, 
amitől naponta 9 kilogrammot gyarapszanak. 
 
A legkisebb állat 
A legkisebb a kisded cickány, súlya mindössze 
1,5-2g között mozog. A kisded cickány szinte 
teljesen vak, csak a szaglására támaszkodhat 
élelemkereséskor és veszélyhelyzetben 
egyaránt. Rovarokat, apró férgeket és elhalt 



  

6 
 

 

növényeket eszik. Legalábbis így gondolták 
egészen 1974-ig, amikor is Thaiföldön 
felfedezték a dongódenevért, mely 
mindössze 1,5 g. Tehát a kisded cickány 
"csupán" a legkisebb európai emlõs.                   
Czedli Kinga 
   

Lakcika mókatára 
- Rossz a kocsim fékje, javítsa meg! 
- Rendben, hétvégére meglesz. 
- Hamarabb nem lehetne? 
- Nem. 
- De nagyon sürgős lenne. 
- Ha ennyire siet, akkor minek a fék? 

  
- Mit énekel a szekrényben a molylepke? 
- ??? 
- Eddablúzt…  

  
- Mi Palacsinta ország fővárosa?  
- ??? - 
- Lekváros. 

 

Sümegi várostromjátékok  

baráti iskolánkkal 
 

(Fekete István Általános Iskola – 

Gógánfa – Ukk – Dabronc) 
 

 2013. május 6-án magyarországi baráti 

iskolánk meghívására egy igazi kalandban 

lehetett részünk.  

 Az immár 17. alkalommal megrendezett 

várostromjátékokon vehettünk részt. 

Jelmezt, zászlót, menetlevelet már itthon 

készítettünk, felfegyverkeztünk kardokkal, 

íjakkal és pajzsokkal, és útnak indultunk. A 

7. és 8. osztályból válogatott csapatunk 

Kosár Mónika, Krascsenics Renáta, Bajcsi 

Szilvia és Tallósi Tímea kíséretében érkezett 

meg a sümegi várhoz, ahol baráti iskolánk 

hetedikesekből álló csapata fogadott 

bennünket. Első feladatként bográcsban 

kellett a csapatoknak paprikás krumplit 

készíteni, ami sikerült is, hiszen maximum 

pontot kaptunk rá, és alig maradt valami 

belőle. Négy állomásnál elméleti kérdésekre 

kellett tesztben válaszolni, utána dobni 

kellett csillaggal, csatabárddal, ágyúgolyóval, 

nyilazni kellett, és hordszékkel futni. Kis 

jelenetet kellett bemutatni, miközben a 

jelmezeket is pontozták. Utolsó feladatként a 

csapatból egy személynek a várba kellett 

felfutnia, ez Tóth Timinek remekül sikerült 

is.  

 A csaknem 20 csapat első helyezettjeit egy 

fantasztikus lovagi torna után hirdették ki. 

Búcsúzásként magyarországi barátainkkal 

közelebbről is megnéztük a gyönyörű várat, 

végül egy finom ebéddel zártuk a napot 

Gógánfán. Reméljük, jövőre megismételhetjük 

ezt a fantasztikus kalandtúrát!  

 

     Krascsenics Renáta 

 

 

 

 

                     Kenguru matematikaverseny: 

 

    Bajcsi Boglárka–1. hely (2. évf.) 

 

    Macejko Dávid – 4. hely (8. évf.) 

 

    Izsóf Ottó – 4. hely (9. évf.) 

 

          Járási matematika olimpia: 

 

           Izsóf Ottó – 1. hely  

          kerületi 2. hely 

 

    Macejko Dávid – 1. hely 

 

    Tóth Tímea – 17. hely 

 

   Fizika olimpia kerületi fordulója: 

 

    Izsóf Ottó – 8. hely 

 

    Lőrincz Orsolya – 20. hely 

 

   Öveges József fizikaverseny:  

 

    Macejko Dávid – 2. hely 
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    Tóth Tímea – 3. hely 

 

    Kosár Dávid – 5. hely 

 

    Kiss Mária – 7. hely 

 

   Járási futballverseny - 1. hely:  

 

     Mocsi Attila, Kovács Krisztián,  

        Tóth Attila, Tóth Krisztián,  

   Deák Dávid, Lakatos Gábor,  

   Kovács Márton Tibor,  

   Bartal Nikolas 

 

Népdalénekesek versenye:  

 

   Nagy Vivien – bronzsáv 

 

 

 

 „Olvas a család” rajzpályázat    

 

 Lengyel Barbara 1. hely 

 

 Szarka Dóra 2. hely 

 

 Keszeg Karin – 6. hely 

 

 László Fanni – 10. hely 

 

 

Járási elsősegélynyújtó – verseny: 

 

I. kategória: 2. hely 

 

Bajcsi Boglárka, Varga Viktória,  

Korega Anna, Kiss Anikó 

Szarka Dóra 

 

II. kategória eredményes résztvevői: 

 

Kürthy Andrea, Keszeg Kitti,  

Kiss Mária, Tóth Tímea 

Macejko Dávid 

 

További résztvevők:  

Nagy Vivien, Kósa Réka, Szakács Rebeka, 

Keszeg Karin, Bartalos Daniela 

Pálovics Letícia, László Fanni 

Szakács Krisztián 

 

 

Ami még vár ránk: 

 

Vizváry Vilmos szavalóverseny–V.23. 

Katedra-versenyek   

Járási atlétikaverseny – V.22. 

Nemesócsai atlétikaverseny – V.24. 

Kerületi futballverseny Léván – V.21. 
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Csorba Piroska: MESÉLJ RÓLAM 
 

 Mesélj anya, 

milyen voltam, 

amikor még kicsi voltam? 

Az öledbe hogyan bújtam 

és tehozzád hogyan szóltam, 

amikor még nem volt beszédem? 

Honnan tudtad mit kívánok? 

Megmutattam a kezemmel? 

 

Mesélj rólam! 

Hogy szerettél? 

Engem is karodba vettél, 

meleg tejeddel etettél, 

akárcsak a testvéremet? 

Gyönyörködtél akkor bennem? 

 

Úgy neveztél: kicsi lelkem? 

És amikor még nem voltam, 

a hasadban rugdalóztam, 

tudtad-e, hogy milyen leszek, 

milyen szépen énekelek? 

Sejtetted, hogy kislány leszek? 

Mesélj anya, 

mesélj rólam! 

Milyen lettem, 

amikor már megszülettem? 

Sokat sírtam vagy nevettem? 

Tényleg nem volt egy fogam sem? 

Ha én nem én lettem volna, 
akkor is szerettél volna?  

 

Májusi – júniusi programjaink: 
 

Május 13-17. - szülői értekezletek 

Május 14.  - fényképezkedés 

Május 16. – felső tagozatosok – Jókai Színház 

Május 31. – gyermeknap 

 

Június 3-7. – osztálykirándulások hete 

Június 6-8. – IX. osztály kirándulása 

Június 21. – ünnepélyes évértékelés 

Június 24. – konferencia, bábosok előadása 

Június 25. – tankönyvcsere, sportnap 

Június 26. – élet-és egészségvédelem napja 

Június 27. – osztályfőnöki nap 

Június 28. – ballagás, bizonyítványosztás 

 


