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Akadályverseny 

  

A leendő 1. a osztályosok kicsit korábban vették 

birtokukba az iskolaudvart tanulótársaiknál.  

  

 

Aug. 24-én óriási kalóz akadályversenyen vettek 

részt szüleikkel, leendő tanítóikkal. Miután meg-

védték kincseiket és  "rummal" megitatták a szom-

jas kalózokat, elkészítették saját ágyúgolyóikat. 

Ezek után már csak a "tenger" gyümölcseinek fel-

ismerése és az ellenséges armada legyőzése volt 

hátra. A játék kincskereséssel zárult, majd minden-

kit ünnepélyesen kalózzá avattunk. Végül nagyon 

jól esett a pihenés, a szülők által készített finomsá-

gok, italok elfogyasztása és a kellemes beszélge-

tés. 

Szeptember 2-án szeretettel várjuk újra kis kalóza-

inkat! 

  

Anita néni, Timi néni 

Ismerkedős délelőtt az 1.b osztályos  

gyerekeknek és szüleiknek 

A tanév első szombatján találkoztunk új osztá-

lyunk családtagjaival. 

 

Programunk célja az ismerkedés volt, szülők, 

gyerekek és tanító nénik között. 

Egy jó hangulatú délelőtt / játék, mozgás, beszél-

getés / után úgy mentünk haza, hogy már nem 

voltunk egymásnak idegenek. 

 

Konkolyné Kazsu Monika 1.b 

HÍ REK 
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Segíteni és együtt lenni jó 

Ahogy elkezdődött az új tanév, a 3. a osztályos 

diákok azonnal belecsöppentek az események 

sűrűjébe. Emmer Edit néni megszervezte, hogy 

kedd délutánonként egy budakalászi közösség 

által használt kert szépítésével foglalkozzanak a 

gyerekek. Gyomláltak, gereblyéztek, takarítottak 

a közösség nagy megelégedésére. Ismét megta-

pasztalták, hogy segíteni jó. A jól végzett munka 

jutalma finom uzsonna volt. 

 
A gyerekek a Diós szülők meghívásának kö-

szönhetően szeptember 13-án (pénteken) pedig a 

Lupa-szigeten jártak. Duna, napfény, jó közös-

ség. Kell ennél jobb tanévkezdés? 

 
 

Örömteli új tanévet kíván mindenkinek Emmer 

Edit, Nógrádi Anikó, valamint a 3.a osztály! 

Becsöngettek 

A nyári szünet mindig nagyon gyorsan elröpül, de 

valljuk be, augusztus végén már minden diák és 

pedagógus számára hiányoznak az iskolában el-

töltött napok. 

 

Tanévnyitó ünnepségünkön az intézményünkbe 

érkezett régi és új diákokat, tanárokat idén is a 

második évfolyam tanulói köszöntötték műsoruk-

kal. Az időjárás kedvezett, így az udvaron nyitot-

tuk meg a tanévet. Miután közösen meghallgattuk 

a Himnuszt, a másodikosok verse hangzott el, 

amellyel az elsős kisdiákokat köszöntötték. Végh 

Attila igazgató úr beszéde után az ötödik évfo-

lyam tanulói feltűzték új diákjainknak az iskola 

kitűzőjét. Ezután ismét meghallgattuk a kisebbek 

versét, majd Kelemen László atya megáldotta a 

2019/2020-as tanévet. Becsöngettek. 

Az ünnepség után - hagyományainkhoz hűen - a 

második osztályosok egy pohár kakaóval és ka-

láccsal vendégelték meg az első osztályos tanuló-

kat. A műsorban szereplő diákokat Kovács Zsófia 

tanító néni készítette fel. 

Minden kedves diá-

kunknak és kollégánk-

nak eredményes tan-

évet kívánunk! 

 

HÍ REK 
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Állatok világnapja a Kalász Suliban 

Október 7-én délután szokatlan látvány fogadta az 

iskolába lépőket. Kutyák az iskolában? 

 

Igen, kutyák, de nem hétköznapi kutyák. A 

Skyball Kutyaterápiás Egyesület kutyusai látogat-

tak el hozzánk felvezetőikkel. 

Eljött József Anna Lujzával, a kiképzett terápiás 

kutyával, Ratkai Róbert Kókusz kutyával, aki 

még tanulja a szakmát, Óvári Erika Ellie-vel, aki 

szintén tanuló kutya. 

Nagy izgalommal várták az alsó tagozatosok, 

hogy kapcsolatba kerülhessenek az ebekkel. Vára-

kozás közben játékos, tréfás, állatokkal kapcsola-

tos feladatokat oldhattak meg a gyerekek. 

Külön köszö-

nettel tartozom 

Sárközi Sárá-

nak, az Elve-

szett Állatokért 

Alapítvány 

Megválasztották és felavatták a  

diákönkormányzat tagjait 

Minden tanév elején a felső tagozatos diákok osz-

tályonként két-két tanulót választanak, delegálnak 

az iskola diákönkormányzatába. Idén sem volt ez 

másképp. A tagok szeptember 17-én mutatkoztak 

be az ún. parlamenti ülésen. Ilyenkor a képvise-

lőknek lehetőségük van egy-egy aktuális problé-

mát felvetni, közvetlenül az intézmény vezetőjétől 

kérdezni. A DÖK képviselők rendkívül komolyan 

vették feladatukat: tájékozódtak, összegyűjtötték, 

majd felosztották egymás között a megfogalma-

zott kérdéseket. Érezhető volt, hogy közösségünk 

minden tanulója fontosnak tartja a rendezvény 

eredményes zárását. A hagyományokhoz hűen 

most is az iskola igazgatója, Végh Attila válaszolt 

a gyerekek kérdéseire.  

A másik fontos napirendi pont az új elnök válasz-

tása, a két jelölt (Boros Blanka 8. a és Kor Máté 8. 

c) bemutatkozása volt. A választási beszédek, 

programok ismertetése után következett a titkos 

szavazás. A tantermekbe vonulva minden felső 

tagozatos tanuló leadta szavazatát a számára szim-

patikusnak, alkalmas vezetőnek tartott jelöltre. A 

szavazóláda tartalmát szigorú ellenőrzés, tanári 

felügyelet mellett tekintették meg a lebonyolításra 

kijelölt tanulók, majd összesítették a két jelöltre 

leadott szavazatokat. A választást végül Boros 

Blanka (8. a) nyerte meg. 

A diákönkormányzat elnökét és tagjait ünnepélyes 

keretek között október 10-én avatta fel városunk 

korábbi polgármestere, Rogán László. 

Gratulálunk Blankának! 

HÍ REK 
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Elnököt választottunk 

 

DÖK parlament volt szeptember 17-én iskolánk-

ban. A felső tagozatos osztályok képviselői ezen a 

napon mutatkoztak be iskolatársaiknak. Idén két 

jelölt közül választhattunk elnököt. Boros Blanka 

nyerte meg a választást. Íme egy interjú, amit vele 

készítettünk. 

- Miért jelentkeztél DÖK elnöknek? 

- Én már 3 éve vagyok az osztályunk képviselője, 

és mindig kíváncsi voltam arra, milyen lehet el-

nöknek lenni. Azt gondoltam, vannak olyan ötle-

teim, melyek tettszenének a diákoknak, így jelent-

keztem. 

- Milyen érzés volt megtudni, hogy te lettél az 

elnök? 

- Nagyon örültem. Nem számítottam rá, mert sze-

rintem Máté is ügyes volt. Köszönöm mindenki-

nek a szavazatot.  

- Milyen szerepe van az iskola életében a diák-

önkormányzatnak? 

- A diákokat lehet így képviselni. Ha valami nem 

tetszik a diákoknak, vagy javítani szeretnének va-

lamin, akkor én tudok ebben segíteni nekik.  

- Hogyan? 

- Úgy, hogy a diákok kéréseit meghallgatom. Ha 

valakinek van egy ötlete, ami szerinte tetszene a 

többi diáknak is, elmondja nekem, meghallgatom. 

Vannak korlátok is. Meg kell beszélnem az igaz-

gatóval, a többi képviselővel, hogy ők erről mit 

gondolnak, és utána hozunk meg egy véleményt, 

döntést. 

- Hogy érzed magad ebben a szerepben? 

- Én nagyon szeretem. Ez egy új dolog számomra. 

Mindenki nagyon aranyos, mindenki ismer. Ami-

kor ismertettem a terveimet a fórumon, utána min-

denki odajött hozzám, gratuláltak. Ez nagyon jó 

érzés volt. 

- Beszéljünk a terveidről!  

- Azok a terveim, amiket ismertettem a fórumon: 

a sulirádió, a parkolóhely, kvíz- és mozidélutánok, 

a körömlakk használatának engedélyezése. Erről 

még beszélnünk kell, mert lehet, hogy csak úgy 

lesz, hogy 7-8. osztályosoknak szabad. Nagyon 

szívesen meghallgatok másokat is, ha úgy gondol-

ják, van jó ötletük. A gyűléseken szoktuk megbe-

szélni ezeket, én felírom magamnak, majd megbe-

szélem az igazgatóval. 

- Mikor lesz sulirádió? 

- November közepén, és ez már biztos. 

- Mi a hobbid? 

- Táncolni szoktam, páros táncot tanulok; szeretek 

olvasni, főleg krimiket; és görkorizni. 

- Mi a kedvenc színed? 

- A vörös és a fekete. 

- Mit sportolsz? 

- Már említettem, hogy táncolni, görkorizni szere-

tek, és most kezdtem el színjátszást tanulni Buda-

pesten. 

- Mi a kedvenc ételed? 

- Sok van, de amit kifejezetten nagyon szeretek, 

az a paradicsomos tészta mindenféle tengeri gyü-

mölccsel. 

- Van-e valami, amit te szeretnél még megosz-

tani a diáktársaiddal? 

- Köszönöm, igen van. Köszönöm szépen a diá-

kok bizalmát, szavazatát. Kérem a türelmüket, 

mert sok ember beleegyezése szükséges ahhoz, 

hogy döntést hozzunk, elérjünk valamit, de ígé-

rem, minden ügyben segíteni fogok nekik. 

                                                                                                                      

Hodosi Léna,  Lakatos Flóra  

ÍNTERJÚ  
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Svábház Projektnap 2019 

 

 

Idén szeptember 12-én rendeztük meg a Sváb-

ház - projektet. Wágnerné Katika néni és segítői 

kedvesen fogadtak  minket. Idén is a 3.,4.és 5. 

évfolyam német nemzetiségi nyelvet tanuló kis-

diákjai fedezhették fel a gyönyörű tájházat. Ál-

lomásokon haladva töltötték ki a némettanára-

ik  által összeállított feladatlapokat. majd juta-

lomként finom sütit és szörpöt kaptak. 

A gyerekcsapatok évfolyamszinten versenyez-

tek egymással, ennek első helyezettjei: 

I. Tiger 3.a 

I. Wolf 4.a és Deutsche Kinder 4.b 

I. Schildkröten 5.b 

  

Remek élmény volt a gyerekeknek és felnőttek-

nek egyaránt. Köszönjük szépen. 

 

Németes munkaközösség 

 

 

Márton-nap 

 

Amikor az időjárás egyre csúnyább arcát mutat-

ja, egyre nagyobb szükségünk van lélekmelen-

gető programokra. A Márton-nap iskolánkban 

ilyen esemény. Szent Márton története az önzet-

lenségről, mások megsegítéséről szól, s jó pél-

dát mutat kicsiknek, s nagyoknak egyaránt. Ezt 

a gondolatot elevenítettük fel a harmadikosok 

műsorával, majd az alsó tagozat németesei 

„libakeresésre” indultak a katolikus templom 

udvarára. Szépen világítottak a lampionok a sö-

tét utcán, ahogy visszatértünk az iskolába. Forró 

tea és finom sütemények mellett beszélgetve 

zárult az este, s ismét megállapíthattuk: Jó volt 

együtt ünnepelni! 

 

Németes munkaközösség 

Egyre több a lelkes meseíró 

A 2019-2020-as tanévben ismét meghirdetés-

re került a meseíró verseny. 

Az előző évhez képest jócskán emelkedett a 

pályaművek száma és az írások színvonala. A 

69 mesét (ez az új meseszám!) 101 lelkes, írói 

vénával és mesélőkedvvel megáldott diákunk 

alkotta - ki egyedül, kik alkotócsoportban. 

Szeptember 30-án, a népmese napján, dörgő 

taps fogadta az eredményhirdetésen megjelent 

bronz-, ezüst-, aranypennásokat.  

A legjobb pályaművek megtekinthetők a föld-

szinti folyosó tárolójában. 

Egyszer volt, hol nem volt… Jövőre is lesz! 

Jeney-Till Melinda 

Till Csaba 

 

 

 

HÍ REK—NE MET 
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Mese, mese, mátka 

Volt egyszer, hol nem volt, az Óperenciás-

tengeren is túl, élt egyszer egy öregasszony. 

Volt neki egy fia. Amikor a fiú elég idős lett, azt 

mondta neki az öregasszony… 

- Apa! Én más mesét akarok! – pattant fel hirte-

len Panka az ágyról.  

Tíz éves volt már, de élénken csillogó kék sze-

mével és pelyhes vörös hajával hétnek is lehetett 

nézni. 

- Miért, kincsem? – kérdezte édesapja, mélyen a 

lánya szemébe nézve. 

- Mert ez béna – szögezte le Panka. Ostobaság, 

amit azért találtak ki az emberek, mert nem 

volt jobb dolguk. Én fantasy regényeket aka-

rok! 

Bizony, Panka szívből utálta a népmeséket.  

Telt, telt az idő, ez viszont nem változott. Panka 

tizennégy éves lett, nyolcadikos, kész nő. Egyik 

nap éppen hazafelé ment a barátnőjével, Dorká-

val, amikor eszébe jutott, hogy bent hagyta a 

matekfüzetét a szekrényében. 

- Mindjárt jövök! A suliban maradt valami- 

mondta, majd sarkon fordult, és visszasietett az 

iskolába. 

Megpróbálta kinyitni a szekrényét, ami arról 

volt híres, hogy folyton beragadt. Ekkor azon-

ban észrevette, hogy egy másikból furcsa fény 

szűrődik ki. Panka óvatosan közelebb lépett. 

Körülnézett. A folyosó teljesen kihalt volt. A 

szekrény résnyire nyitva. A lány kitárta. Ebben 

a pillanatban éles fény vakította el, és Panka el-

veszítette az eszméletét.  

Egy palotában ébredt. Nem olyan nagy házban, 

amire manapság azt mondják, hanem egy igazi, 

régi királyi palotában. Hercegnő ruhát viselt.  

Olyan rózsaszín, fidres-fodros ruhakölte-

ményt, mint amihez hasonlókat egyébként az 

ősellenségeiként tartott számon. Körülötte 

szolgák nyüzsögtek. Panka elámult. Ekkor 

egy hang ütötte meg a fülét. 

- Édes leányom! Hát itt vagy! Azt hittem, el-

vesztél – mondta a király. Mert csak király 

lehetett, látszott díszes palástjából és koro-

nájából. 

Karon ragadta Pankát, és húzta is az ajtó felé. 

- Uram, nem hiszem, hogy ismerjük egymást 

– kezdte Panka. 

- Ugyan, lányom! Mindig is tréfálkodós vol-

tál, de erre most nincs idő. Hiszen tudod, 

hogy a sárkány most portyázik. 

Panka csak nézett. Sárkány? De hiszen az 

csak a mesékben van! Bár itt amúgy is min-

den úgy nézett ki, mintha egy mesekönyvbe 

csöppent volna. A király felkísérte egy szobá-

ba. Ekkor kiáltások hallatszottak. 

- A sárkány! – kiáltotta az uralkodó, majd le-

rohant a lépcsőn.  

Egy sárkány? Egy igazi? Na, akkor ezt Panká-

nak is látnia kell! Kinyitotta az ajtót. Nem 

volt kulcsra zárva. A gondatlanság első jele. 

Panka lerohant a lépcsőn. Odalent minden 

lángokban állt. Ahonnan pedig a lángok jöt-

tek, egy nagy, ronda hüllő terpeszkedett. Egy 

sárkány. Panka sikított. A sárkány ránézett. 

Vörös, vérben úszó szemei voltak. Odarepült, 

felkapta a lányt, és már szállt is vele, egyene-

sen a felhőkig. 

- Tegyél le! Tériszonyom van! – ordította 

Panka. A sárkány nem hallotta meg. Hát, 

persze! A hüllő egyenest egy vár legfelső 

tornyába repült vele.  

MESE 
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Panka csak ült és ült ott. Fogva tartása harmadik 

napján sárkányordításra lett figyelmes. Aztán 

minden elnémult. Hirtelen egy szőke herceg má-

szott be a toronyba. Amikor meglátta Pankát, 

szélesen elmosolyodott. 

- Hercegnőm, én volnék az, aki megölte a sár-

kányt. Leszel a feleségem? 

- Nem. 

A herceg meghökkent. 

- Miért nem? 

- Először is: tizennégy éves vagyok. 

- Én is. 

- Másodszor: nem is ismerlek. Nem megyek 

hozzá egy vadidegenhez. 

- De… De megöltem a sárkányt. 

- És? Elmehetsz. 

Panka lemászott a toronyból, és elindult lefelé a 

domboldalon. Ekkor megnyílt a föld. Előmá-

szott belőle egy hétfejű sárkány. Mély, torok-

hangon szólalt meg: 

- Aki megszegi a mese szabályait, meghal! 

A leány sikított. Ekkor azonban ott termett a 

herceg, és levágta a sárkány mind a hét fejét. 

- Üdvözlégy, hercegnő! – csókolt kezet a lány-

nak megint.  

A herceg újra megkérte Panka kezét. A szíve 

szerint újra nemet mondott volna, de emléke-

zett, mit mondott a sárkány. Felsóhajtott. 

- Rendben. Úgy értem, igen. Hozzád megyek. 

Vakító fény. Panka az iskolai folyosón feküdt.  

- Jól vagy? – kérdezte valaki. 

Pankának elállt a lélegzete. A herceg volt az. 

Csak éppen sulis egyenruhában. 

- Ki vagy te? – kérdezte a lány. 

- András. Nemrég jöttem ebbe az iskolába. 

- Hát, ö…, Panka. 

- Na, akkor szia, hát ö…, Panka. 

A lány ott és akkor megfogadta, ha egyszer 

hazaér, egy évig fog aludni. 

És Panka boldogan élt, amíg meg nem halt 

(bár az egy évig alvás nem sikerült neki). 

 

Kállai Dóra 

6. a 

 

Rajzok: Molnár Edit 5. b 

MESE 
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Süsü bélyegen és újra a képernyőn 

 

A Magyar Posta 2019. szeptember 2-án új bé-

lyegeket bocsátott ki. A Süsü, a sárkány című 

bábfilmsorozat szereplőinek képét ragaszthatjuk 

a borítékokra.  

„A bélyeg maga a történelem, ha valami posta-

bélyegre kerül, az bekerül a történelembe, így 

Süsü is a történelem része lett” - ezt vallja For-

rai Péter vezérigazgató-helyettes. 

Mindannyiunk számára öröm lehet, hogy végül 

a Süsü, a sárkány bábfilmsorozatnak lesz folyta-

tása, elvileg jövő évre. Csukás István azt is el-

árulta, hogy 3 új része lesz, és még azt is, hogy 

miről fognak szólni:  

1. Süsü meglátogatja az emberek földjét. 

2. Megházasodik és lesz egy gyereke. 

3. Süsü kimegy az űrbe. 

Süsü hangja Bodrogi Gyula volt, tervük szerint 

a folytatásban is ő lesz. 

Én személy szerint már nagyon várom a folyta-

tást, érdekel, hogyan, mivel fog eljutni Süsü az 

űrbe.  

Barabás Alíz 6.a 

Forrás: www.lira.hu (kép) 

Könyvajánló 

Egy Ropi naplója — Hóháború 

Nincs olyan gyermek, aki ne ismerné az Egy 

Ropi naplóját. Azért ajánlom, mert amikor 

kivettem a suli könyvtárából, nagyon megtet-

szett. Azóta már mindegyik részét elolvastam. 

Legutóbb – nyáron - a Hóháborút vettem a 

kezembe és a Lépjünk le! címűt.  

Az Egy Ropi naplójának az írója nem más, 

mint Jeff Kinney. Ennek a könyvnek 17 része 

van, a Csináld magad! és a filmes naplók is 

beletartoznak. Szerintem ennek a könyvsoro-

zatnak a legjobb része a Lépjünk le!  

Nagyon tetszik az író humora, és az is, hogy 

úgy írja meg a könyvét, hogy beleköltözik 

George testébe. Ami még jó benne, hogy élet-

hű az egész történet, szóval az is meglehet, 

hogy ezek a esetek velünk is megtörténhet-

nek. 

Személy szerint nekem nem szimpatikus az, 

hogy George nagyon lusta és elkényelmese-

dett. Egyébként éppen ezek miatt szokott pác-

ba kerülni, mint például a Hóháború című 

könyvben.  

Ha kíváncsi vagy rá, milyen érdekes helyze-

tekbe kerül éppen 

ezek miatt, akkor 

olvasd el! 

Fekete Anna 

5.b 

 

Forrás: www.lira.hu 

 

                                               

-  

KÚLTÚ RA-AJA NLÓ  
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Vértanúkra emlékeztünk 

Október 6-a nemzeti gyásznap. Hazánkban 

ilyenkor Batthyány Lajos és az aradi vértanúk 

kivégzésére emlékezünk. Iskolánkban minden 

évben a 6. évfolyam tanulói készítik a műsort. 

Idén Séra Andrea tanárnő fogta össze az évfo-

lyam diákjait, és mi október 4-én tekinthettük 

meg a versekből és prózarészletekből összeállí-

tott, komolyzenével és népdallal gazdagított em-

lékműsort.  

Barabás Alíz 6.a 

 

Felidéztük az ’56-os forradalom napjait  

A csapattal a nemzeti gyásznapra készített mű-

sor bemutatása után kezdtünk el próbálni, így 

kicsi pihenő után csak egy hetünk maradt a kö-

vetkező fellépésig. 

1956. október 23-án a nép fellázadt a szovjet 

uralom ellen. Sok zászlóból kivágták a sztálinis-

ta címert, majd a 16 pont beolvasását követelték 

a rádióba. A szovjet csapatok megjelenésével a 

felkelés nemzeti szabadságharccá változott. A 

szovjet beavatkozás kezdetben kudarcot vallott. 

A harcolók között sok volt a tizenéves pesti 

srác. Rájuk emlékeztünk.  

A próbákon elevenek voltunk, így Andi néni 

izgulhatott az előadás miatt. Ám, remekül sike-

rült a bemutató! A nézők rendkívül csendben 

figyeltek minket, végig. Sajnos nem a közön-

ségből vonultunk ki, mint azt elterveztük, mert 

egyesekre rá kellett volna lépni…  

Jó volt beleélni magunkat ebbe a korba. A ruhá-

kat is mi szereztük be, illetve az egyik osztály-

társam hozott több darabot. Korhűek lettek.  

Még sosem kaptam vastapsot... 

Károly Virág 6. a 

Az idősek világnapja  

Az ENSZ közgyűlés 1991-ben október 1-jét 

tette az idősek világnapjává. Azért hozták lét-

re, hogy segítsünk az időseknek hozzászokni 

a modern világhoz, és hogy figyeljünk az idő-

sek problémáira. Tegyük ezt! 

A zene világnapja 

A zene világnapját azért hozták létre, hogy az 

emberek a zene által jobban megértsék egy-

mást. Egy nehéz nap után jó érzés kikapcso-

lódni és egy megnyugtató zenét hallgatni. A 

zene világnapját az UNESCU hozta létre Ye-

hudi Menuhi hegedűművész kedvezményezé-

sére. Yehudi Menuhi szerint meg kell becsül-

nünk a csöndet, meg kell ismernünk az ezer-

arcú muzsikát azért, hogy az emberek kultúrá-

ját megismerjük. A hegedűművész szeretettel 

fordult a távolabbi kultúrákhoz, India, Kína és 

Japán felé. Arra akarta buzdítani az embere-

ket, hogy ismerjék meg egymást. El akarta 

érni, hogy ezen a napon sokféle zenei ese-

ményt tartsanak, a nagyvárosokban az utcá-

kon is szóljon a zene.                                                                                                           

Ahány ember, annyi zenei ízlés van. Minden-

ki mást szeret, és ezért vagyunk különlegesek. 

Mindenkiben más emléket idéz fel egy-egy 

dallam. Sokféle zene létezik, van népzene, 

altató, rock, klasszikus stb. Egy biztos, a zene 

jelen van az életünkben, szükségünk van rá. 

Okányi Csenge 6. c 

KÚLTÚ RA 
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Hazai táj 

Ismered azt a várost, ahol számos híres köl-

tőnk, írónk tanult? Egy hatalmas temploma 

van, közelében a Hortobágy... 

Debrecen nagyon izgalmas hely volt számomra, 

sok érdekes dolog van ott. Ha egy csodás napot 

szeretnél eltölteni családoddal, utazz oda!  

A Virágkarnevált is ott rendezik meg. Mi éppen 

előtte egy nappal voltunk ott ,és akkor már 

nagyban készülődtek.  

Debrecenben található a Szabó Magda Emlék-

ház. A Kossuth-díjas írónő szülővárosában, a 

mai Debreceni Református Kollégium Dóczy 

Gimnáziumában tanult. Emlékházat nyitottak 

ezen a helyen tiszteletére. 

Fotó: www.drk.hu 

A Református Kollégium ma is működő intéz-

mény és 2013 óta nemzeti emlékhely. 1538 óta 

áll ezen a helyen. Itt tanultak híres költőink és 

íróink, például: Csokonai Vitéz Mihály, Arany 

János, Kölcsey Ferenc, Ady Endre, Szabó Lő-

rinc, Móricz Zsigmond (8. osztályban kötelező 

olvasmány lesz a Légy jó mindhalálig, amit Mó-

ricz Zsigmond írt).  

Az Agóra Tudományos Élményközpont min-

dennapi életünk izgalmait mutatja be. Mindenen 

korosztálynak érdekes lehet. A látogatók har-

minc interaktív játékot próbálhatnak ki. Rendkí-

vüli és látványos kisérletek részesei lehetnek. 

Szent Anna Székesegyház—Ez volt Debre-

cen első katolikus temploma. Csáky Imre püs-

pök adományából építették.. Itt keresztelték 

meg Petőfi Sándor fiát, Zoltánt 1848-ban.  

Ha Debrecenbe mentek, utazzatok a Zsuzsi 

Erdei Vasútattal! Nagyon izgalmas. 

Fotó: www.zsuzsivasut.hu  

Az Állat- és Növénykert, Vidámpark a 

Nagyerdő védett 17 hektáros területén mutatja 

be az öt földrész különböző állatfajait., növé-

nyeit. Vannak furcsa állatok: tukánok, flamin-

gók, íbiszek, gibbonok, kenguruk és vízilo-

vak, őshonos háziállatok. Egész évben izgal-

mas programok várnak. A növénykert télen és 

nyáron is nyitva van. A vidámparkot Lúdas 

Matyiról nevezték el.  

Kellemes utazást kívánok nektek! 

 

Hodosi Léna 5. b 

ÚTAZA S 
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Szurkoltunk a magyar csapatnak 

 

Iskolánk röplabdásai (22 fő alsó és felső tagoza-

tos diák) 2019. augusztus 28-án a helyszínen 

tekinthették meg Magyarország-Horvátország 

mérkőzését a felnőtt röplabda Európa-

bajnokságon. 

A Papp László Budapest Sportarénában fergete-

ges hangulatban szurkolhattak a gyerekek. 

Nagyszerű volt átélni, milyen egy világverseny 

légköre, hogyan játszanak egy nemzet váloga-

tott játékosai. Életre szóló élménnyel gazdagod-

tunk mindannyian. 

A diákokat Végh Attila, iskolánk igazgatója és 

Vetró Mátyás tanár úr kísérte el az eseményre. 

 

A legbátrabbak futottak 

Már hagyomány városunkban az őszi futóver-

seny megszervezése. Ezen a hétvégén azonban 

csak a legbátrabbak futottak a tó körül. A boron-

gós idő kezdetben szemerkélő, majd egyre sza-

porábban csepegő esőre váltott, ráadásul hideg 

is volt. 

Mindezek ellenére Berta Bejke 2. b osztályos 

tanuló az alsós lányok között két kört is fu-

tott, ezüstérmet szerzett. Az 1-2. osztályos diá-

kok versenyében egy kör teljesítése után pe-

dig aranyérmet  nyert. 

 

Akrobatikus bemutató 

 

Az új iskola alapkőletételi ünnepségén - szep-

tember 27-én - iskolánk tanulói is felléptek. 

Alapítványi napunkon már láthatott gumiaszta-

los produkciót mutattak be, illetve annak átdol-

gozott verzióját. Az alkalomra szeptemberben a 

0. órákban gyakoroltak Végh Attila és Vetró 

Mátyás irányításával.  

A bemutató nagy sikert aratott, érezhető volt a 

közönség elismerése, így tanulóink valóban 

büszkék lehetnek magukra. 

A csapat tagjai: Nagy Boglárka, Verebes Lili, 

Szabó Borostyán, Csók István, Deep Krish, Pet-

rik Tamás és Szabó Bendegúz. 

Gratulálunk a diákoknak és tanáraiknak! 

 

Megvédte címét 

 

Évek óta megrendezik városunkban a Tour de 

Kalászt. Idén szeptember 22-én tartották meg a 

versenyt, ahol iskolánk tanulója, Fekete Nóra 

megvédte tavaly elnyert címét, újra első helye-

zést ért el a kicsik között.  

 

Gratulálunk neki! 

 

 

HÍ REK—SPÓRT 
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TUDTAD?  

Érdekességek a 

labdarúgásról 

 

Zöld Lap 

Azt sokan tudják, 

hogy a fociban 

van sárga és piros 

lap, ám a kisebb 

ligákban egyre több helyen osztják ki a zöld lapot 

is, amellyel a sportszerűséget díjazzák. 

 

A legnagyobb arányú győzelem 

A madagaszkári bajnokságban az AS Adema – 

SO l’Emeryne meccsen született a legnagyobb 

arányú siker, az AS 149-0 arányban verte meg 

ellenfelét. A SO l’Emeryne föladta a párharcot, s 

direkt rúgott a csapat 149 öngólt, mert egy  

korábbi bírói döntéssel nem értettek egyet. 

 

Videóbíró 

Ez is egy másik újítás a labdarúgásban. Manap-

ság már a nagyobb bajnokságokon kivétel nélkül 

alkalmazzák. A rendszer lényege, ha a pályán 

történik valamilyen nem egyértelmű szabályta-

lanság, akkor a bíró visszanézheti az esetet egy 

képernyőn vagy kikéri a többi bíró segítségét, 

akik szintén látják az esetet egy kivetítőn. 

A leghosszabb hosszabbítás 

A meccsek végén a bírók általában egy-két perc 

ráadást szoktak adni, ám egyszer a palesztin ligá-

ban 42 perc hosszabbítást adott a játékvezető, 

mert elment a világítás a pályán. Az óra ment to-

vább viszont a játék megállt, ebből következett a 

meghökkentő 42 percnyi plusz játék. 

A legtöbb piros lap egy meccsen  

Dél-Amerikában megszokott (sajnos), hogy sok 

piros lapot osztanak ki a futballmeccseken, de egy 

összecsapás kiemelkedik a többi közül ezen a té-

ren. Az argentin ötödosztályban a Caypole – 

Victoriano Arenas bajnokin 36 pirosat osztott ki a 

bíró. Az egész balhé az első félidőben kezdődött, 

amikor a bíró két játékost küldött le a pályáról, 

majd hatalmas bunyó lett az egész vége, amelybe 

még a cserék és az edzők is beszálltak – egy-két 

néző is. 

Bózsik Tamás 8. a 

SPÓRT 
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9.) Ki a szerzője az Egri Csillagok című könyv-

nek? 

             1. Gárdonyi Géza  

              2. Móra Ferenc  

              X . Fekete István 

10.) Mi a Nílus ajándéka? 

          1. Tunézia  

          2. Egyiptom  

          X. Szeged 

11.) Miből épül az iglu? 

1. víz és homok  

2. jég és hó  

X .    föld és tea 

12.) Ki írta az Itt van az ősz , itt van újra című 

verset? 

           1. Csukás István  

           2 .Cseh András  

           X. Petőfi Sándor 

13.) Mi volt november hónap régi elnevezése? 

1. Szent András hava 

2. Szent Mihály hava 

X. Kisasszony hava 

13. + 1.) Ki írta a Süsü, a sárkányt? 

           1. Bartos Erika  

           2 . Csukás István  

           X. Fekete István 

TOTÓ 

1.) Melyik állat őrzi házat? Az ember leg-

jobb barátja is. 

            1. macska  

            2. kutya  

            X. medve 

2.) Melyik állat kicsi és félénk? Imádja a ré-

pát. 

1. nyúl  

2. farkas  

X.      kutya 

3.) Mikor van zene világnapja? 

1. április 1.  

2. október 1.  

X. október 6. 

4.) Melyik karnevált tartják meg minden év-

ben Debrecenben? 

1. Halloween  

2. Virágkarnevál  

X.      Busójárás 

5.) Mikor született Rúzsa Magdi? 

1. 1999. augusztus 28  

2. 1985.november 29.  

X. 1985. november 28. 

6.) Melyik városban található a Szabó Magda 

emlékház? 

1. Veszprém  

2. Debrecen  

X.     Temesvár  

7.) Mikor van az állatok világnapja? 

1. szeptember 6.  

2. október 4.  

X. december 24. 

8.) Ki írta A Pál utcai fiúk című regényt? 

1. Arany László  

2. Petőfi Sándor  

X.     Molnár Ferenc 

 

                

REJTVE NY 
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Őszi kvíz 

Karikázd be a helyes válasz betűjelét!  

Sok szerencsét kívánok! 

1. Melyik állat épségére kell  nagyon figyel-

nünk ősszel?  

a) kismadár  b) süni  c) delfin 

2. Honnan származik a Halloween ünnepe? 

a) Amerika  b) Afrika  c) Japán 

3. Melyik fa örökzöld? 

a) bükk  b) gesztenye  c) fenyő 

4. Milyen színt kapunk a piros és a kék ösz-

szekeverésével? 

a) barna  b) bíbor, vörös c) türkizkék 

5. Melyik nap volt az első tanítási napunk 

idén? 

a) augusztus 31.  b) szeptember 1.   

c) szeptember 2. 

6. Ki írta a Nem tudhatom című verset? 

a) József Attila b) Nagy László  

C) Radnóti Miklós 

7. Ki lett a diákönkormányzat elnöke? 

a) Kor Máté  b) Bartos Erika  c) Boros Blanka 

 

REJTVE NY 
 

8. Milyen színű annak a fának a levele, ami a 

suliudvaron van a mászókák mellett? 

a) bordó  b) citromsárga  c) fekete 

9. Mit jelképez a magyar zászlóban a fehér 

szín? 

a) a reményt  b) a hűséget  c) a havat 

10. Mikor terelik be az állatokat a mezőről a 

népi hagyomány szerint? 

a) András napján  

b) Mihály napján  

c)      György napján 

11. Melyik felsős tanár vezeti az 

„Agyköszörülde” elnevezésű versenyt? 

a) Laci bácsi  b) Andi néni  c) Robi bácsi 

12. Hogy mondják németül: „Én szeretem az 

őszt.” ? 

a) I love the autumn.  b) Ich mag der Herbst.  

c) I mag the Herbst. 

13. Mit faragunk Halloween ünnepére? 

a) almalámpást  b) sárgabarackot  c) töklámpást 

13+1. Milyen állatokat hoztak iskolánkba az 

állatok világnapjára? 

a) kutyákat  b) lovakat  c) kígyókat 

 Molnár Edit 

 

 L  Á  M  P  Á  S  X  C 

 Í  R  L  G  A  R  A  F 

H  N  M  A  C  S  K  A 

 B  Y  G  A  F  S  T  J 

 S  Z  E  L  L  E  M Ú 

Mini szókereső 

A szavak: 

lámpás, farag, 

macska, fagy,  

szellem, árny 
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SZABADÍDÓ  
 


