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A Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ Iskolájának lapja

A szerkesztőség tagjai néhány kis újságíró kivételével: Balázsi Andrea, Bíró
Bianka, Harangi Fruzsina, Joó Dóra, Joó Réka, Karacs Réka, Karacs Vik- A tartalomból:
tória, Szabó Sára, Takács Hanna, Tarr Borbála, Varga Georgina
Karácsony Sándor hét
Ebben a tanévben is folytatja
munkáját iskolánk lapja, a MÁKSzemek szerkesztősége.
A szerkesztésben már járatos
diákok mellett, most sok új tanuló
is munkálkodik a lap kiadásán. Az
iskolaújság több szempontból megújult idén. A szerkesztésben résztvevők célja amellett, hogy új ötletekkel gyarapítsa a lapot az volt,
hogy hagyományt teremtve megtartsa azokat a momentumokat, melyek az előző számokban is jelen
voltak. Így az új kiadványokban is
lesznek rejtvények, és tudósítások

az iskolai eseményekről. Mindezek
mellett gyarapodik a magazin
programajánlóval, interjú, kézműves, vicc és lány/fiú rovattal.
A szerkesztőség továbbra is
örömmel fogadja ötleteiteket, élményeiteket, cikkeiteket, hogy a
továbbiakban még színesebbek
legyenek a MÁKSzemek hasábjai.
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20 ÉV KARÁCSONY SÁNDOR NEVÉVEL
Idén 20 éve annak, hogy iskolánk felvette Karácsony Sándor nevét. Erre a jeles eseményre intézményünk szeptemberben egy hetes programsorozattal emlékezett meg. A szeptember 14-én kezdődő programfolyamot iskolagyűlés nyitotta meg,
amin megismerkedhettünk a névfelvétel körülményeivel. Az emléknapokon minden korosztály
megtalálta a neki legjobban tetsző programot. Az
alsó és felső tagozatnak egyaránt izgalmas vetélkedőt szerveztek az intézmény dolgozói, ahol névadónk életéről és munkásságáról egyaránt sokat
tudhattunk meg. Ezen a héten volt a Karácsony
Sándor kupa I. fordulója is. És ami elengedhetetlen egy születésnapon, a születésnapi torta sem
hiányozhatott.
Lukács Szimonetta 8.a

CSALÁN DÉL-AFRIKÁBAN
Talán sokan már tudják Földesen, hogy ki is az a Csalán. Ez a
furcsa nevű madár egy kék vércse, aki a laktanya melletti erdőben költött idén nyáron. Hogy miért is olyan érdekes ez a madár?
Mint tudjuk 2009-ben az év madara a kék vércse.
Valamikor június környékén
ennek a madárfajnak a védelméért dolgozó madarászok kitalálták, hogy több kék vércsére adóvevőt szereljenek fel, hogy a vonulási útvonalukat megismerjék.
Nohát, azt könnyű volt kitalálni,
hogy mivel fogják meg. De azt
nem, hogy mivel csalják oda. Aztán mikor kitalálták, hogy mivel
csalogassák magukhoz a kék vércséket, munkába fogtak. Minden
nap egy-egy vércsére tettek adóvevőt, hét nap alatt hét madarat fogtak. Aztán
mikor a mi erdőnkre került a sor, nagyon elcsodálkoztam. Mert egy hálóval és egy héjával
érkeztek madarat fogni. Az elején nem is tudtam elképzelni, hogy lesz ebből madárfogás.
De aztán minden kiderült. A héját egy ágra
ültették és a közelébe hálót húztak ki. Mivel a
héja nagy veszélyt jelent a kék vércse fiókákra, ezért a szülő madarak megtámadták. S

közben a mögötte lévő hálóba belerepültek, csapdába
estek. Összesen négy madarat fogtak pillanatok alatt.
Aztán mindegyiket megmérték, s a legsúlyosabb,
legesősebb példányra tették
az adóvevőt. Még anya is
segített rávarrni a kis hátiszákszerű készüléket.
Gondolkoztak a madár nevén, s mivel nagyon csipkedett, meg ahol elfogták
nagy csalános volt elnevezték Csalánnak.
Csalán utazását nyomon
követni nagyon izgalmas
volt, mert rengeteg veszélyes élőhelyen kellett átkelnie. Hosszú úton, nagy sivatagon keresztül jutott el
telelő területére, Angola és Namíbia határára.
Minden nap meg lehet tekinteni, hogy éppen
hol tartózkodik az internet segítségével ezen a
címen: www.kekvercse.mme.hu/hu/gmap.
Nagyon izgalmas lesz viszontlátni tavaszszal, reméljük, vigyáz magára és nem történik
semmi baja a hosszú és veszélyes vonulás közben.
Ványi Csongor 2.a
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KÖRNYEZETVÉDELMI HETEK
Az Állatok Világnapja (október 4.) és a Földünkért Világnap köré szerveződött az a programsorozat, melyet szeptember 28. és október
23. között szervezett az iskola környezetvédelmi teamje. A háromhetes rendezvénysorozat a
TÁMOP programon belül valósulhatott meg.
„Szemét egy hét”- ez volt a mottója az első programokkal teli hétnek, melyen hulladékgyűjtést rendeztek az osztályközösségek részére, valamint környezetvédelmi totót tölthettek ki a diákok. Október 1-jén,
a nagyszünetben minden osztály kijelölt területen
tisztította meg a környezetét.

A második hét programjainak főszereplői az állatok és a növények voltak. A környezetvédelmi csoport
tagjai erre a hétre egy kirándulást szerveztek a Bihari-síkra, ahol madárgyűrűzést láthattak a résztvevők.
A tájvédelmi körzetbe a tanulók kerékpárral és szekérrel juthattak el. Így a kirándulás nem csak érdekes, de egészséges is volt. Szintén ezen a héten délutánonként természetfilmeket vetítettek a biológia teremben. Október 7-én került sor arra a játszóházra,
ahol gyümölcs és zöldségállatok készíthettek a gyerekek. Az egyik résztvevő így emlékszik az eseményre:
„Gondolkodtunk, hogy mit készítsünk ebből a rengeteg
természet adta vitaminbombából. Mígnem rátaláltunk egy tökre. Legyen ez egy tökfej- gondoltuk.”
A programsorozat kísérő programja volt a
„Kedvenc állatom” pályázat. Az első és második osztályosok rajzolhattak, a harmadikosok és negyedikesek fogalmazásban mutathatták be kedvencüket, míg
a felső tagozatosok már készíthettek filmet, fotót,
tablót, írhattak fogalmazást, vagy akár verset is kis
kedvencükről.
A rendezvénysorozat utolsó hetében került sor, a
már tavaly is nagysikert aratott hulladékszobor kiállításra, és a 7-8. évfolyamosoknak meghirdetett plakátkészítő versenyre.

Voltak olyan programok, melyeken az osztályközösségek versenyeztek egymással, ilyen volt
például a papírgyűjtés és a legzöldebb tanteremért vívott vetélkedés is.
A programok lezárását az október 22-én rendezett
iskolagyűlésen jelentette, melyen kihirdették a
versenyek helyezettjeit.
A környezetvédelmi hetek programjai igen sikeresnek mondhatóak, mivel minden programon
rendkívül sokan vettek részt. Reméljük, hogy ez a
programsorozat hagyománnyá válik iskolánkban!
A díjazottak névsora:
Hulladékszobrok:
Veress Petra 1.a; 1. b osztály; Oláh Dorina 2. a;
Fábián Krisztina 2. a ;Gyenge Zsófia 2.b; Szabó
Kolos Dániel 3. a; Lakatos Albert 3. a; Jenei László 4. a; Társi József 4. b; 5. b osztály; Nagy Zoltán
6. b; Kovács Alexandra 6. b
Papírgyűjtés:
Osztályközösség kategóriája: 4. a és 5. a
Egyéni kategóriában: Kakucsi Ágnes 4.a ; Ványi
Tamás 5. a
Elemgyűjtés: Szőnyi Zsanett 7. b
Plakátkészítő verseny:
1. helyezett Szalai Ákos 8. a;
2. helyezett Karacs Krisztina 8. a;
3. helyezett Vass Regina 8. a
Környezetvédelmi Totó:
2. a: Ványi Csongor, Bíró Bianka, Joó Dóra, Németh Petra, Sápi Márta, Domokos Adrienn.
2. b: Kovács Ákos, Erdei Fruzsina, Jenei Gergő,
Kóti Dorina, Szatai Ákos, Gyenge Zsófia.
3. a: Engi Orsolya, Pércsi Dániel, Rák Laura,
Papp Réka, Szabó Sára, Balázsi Andrea, Takács
Hanna, Bíró Bettina, Tarr Borbála,
4. a: Ványi Virág
4. b: Veress Vivien, Karacs Petra, Szabó Regina
5. a : Bartha Mariann
8. a: Karacs Réka, Karacs Viktória, Bíró Nikolett
8. b: Nagy Zsanett, Bíró Nikolett
„Kedvenc állatom” pályázat:
1-2. évfolyam rajz: Balogh Huba 1.a; Szőnyi Jusztina 1. a; Szőnyi Gabriella 2. a; Társi Dávid 2. b.
3-4. évfolyam fogalmazás: Ványi Virág 4. a; Bíró
Bettina 3. a; Veress Vivien 4. b; Engi Orsolya 3. a.
5-8. évfolyam tabló: Kóti Judit 6. b; Bíró Nikolett
8. a; Szalai Laura 5. a; Ónody Zsófia 6. b; Szabó
Vanessza 6. a.
Osztályterem díszítés: 1. a;1. b; 2. a; 2.b; 3. a; 4. a;
4. b; 5. b; 6. b.
Az oldalt szerkesztették: Bíró Bianka, Joó
Dóra, Harangi Fruzsina, Varga Georgina,
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VERSENYEREDMÉNYEINK
Művészeti iskola– Festő tagozat
A Generali Biztosító rajzpályázatán Szabó Sára 20.000Ft-os, Szőke Miklós,
Gonda Natália, Kovács Ákos, Kóti Dorina 10.000Ft-os vásárlási utalványt nyert.
A Zánkán meghirdetett Szivárvány
2009. pályázaton Szörnyi Réka bronz
minősítést ért el.
Joó Réka a Holokauszt Emlékközpont
országos pályázatán lett díjazott.

Csigacsináló

Hegedűs Norbert; 55 kg 1. Guth Zoltán;
Diák I.: 32 kg 2. Faragó Roland; 38 kg 1.
Bíró Barna; 46 kg 3. Karácsony Ádám;
75 kg 1. Megyeri Antal.

Anyanyelvi versenyek
A Benedek Elek megyei helyesírási versenyen 2. évfolyamon 1. helyezett
lett:Bíró Bianka 2. a
Valamint részt vettek még a versenyen:

Karacs Dániel az Ipoly Erdő Zrt. országos rajzpályázatán lett különdíjas.
A környezetvédelmi Minisztérium pályázatán Csótó Dániel, Győri Péter, Karacs
Krisztina 6000-6000 Ft értékű vásárlási
utalványt nyert.
A Toyamai Nemzetközi Japán rajzpályázaton Szőke Miklós és Kovács Dóra
bronz minősítést, míg Karacs Krisztina
ezüst minősítést kapott.
A 39. Pentel Nemzetközi rajzpályázaton
Engi Orsolya bronz, Nagy Katalin ezüst,
Veres Petra, Karacs Gréta arany, Kovács Dóra miniszteri különdíjat szerzett.

A csigacsináló kellékei címmel nyílt
kiállítás november 19-én. A tárlat
az V. Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó kísérőrendezvénye volt, melyet
a találkozó végéig lehetett megtekinteni az ÁMK klubtermében.
A csigacsináló kiállítás anyagát
Makoldi Sándorné és a hajdúböszörményi Hajdúsági múzeum gyűjteménye szolgáltatta. A Vőfélytalálkozón már hagyománynak számít,
hogy minden alkalommal a lakodalmi szokásokhoz kapcsolódó kiállítást rendeznek. Idén így került sor
a csigakészítés rejtelmeinek feltárására. A hagyományos házi csigatészta készítése már kihalófélben
lévő tevékenység, még faluhelyen
is.
A Vőfélytalálkozón a színes programok között többek között csigacsináló versenyre is sorkerült, ezzel is
buzdítva a fiatal lányokat, asszonyokat a hagyományos házi csiga
készítésére.

Birkózó sikerek
II. Csapó Géza szabadfogású emlékversenyen a földesi általános iskolás versenyzőknek a következő eredményei
születtek:
Gyermek: 26 kg 3. Szabó Dániel; 29 kg
2. Kiss Mátyás;
Diák II.: 34 kg 3. Faragó Gyula; 41 kg 2.

Joó Dóra 2.a; Bíró Bettina 3.a; Szabó
Sára 3.a; Papp Réka 3. a; Takács Hanna
3.a; Tarr Borbála 3.a

Ízelítő a decemberi programokból
December 4-én pénteken Földesre
érkezik a Mikulás. 11 órától a legkisebbek kaphatják meg a mikuláscsomagjukat az ÁMK klubtermében. 13 órától
az óvodások és az alsó tagozatosok
találkozhatnak a Télapóval a Nosztalgia Étterem parkolójában. 16 órától
Mikulás buli várja a felsősöket az iskola aulájában.
December 7-én 17 órakor Bere Anna Mária tanárnő
kiállításának ünnepélyes megnyitója várja az érdeklődőket. A tárlat december 18-ig látható az ÁMK aulájában.
Ismét lesz Karácsonyi forgatag az iskola aulájában és
az épület előtti téren. December 12-én, szombaton
délután 2 órától karácsonyi játszóházzal, sok ünnepi

finomsággal és meglepetés műsorral várják a
gyerekeket a szervezők.
December 17-én, csütörtökön Karácsonyi
hangversenyt tartanak az ÁMK nagytermében. Az ünnepi műsor 18 órakor kezdődik,
melyen a művészeti iskola diákjai lépnek fel.
2009. december 23-tól 2010. január 3-ig
tart a téli szünet. A szünet utáni első tanítási nap 2010. január 4. hétfő.
Szilveszteri mulatság az iskola szervezésében. Ebben az
évben is megrendezi az intézmény a hagyományos Óévbúcsúztató mulatságát december 31-én, csütörtökön este.
Melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A programajánlót összeállították: Erdei Fruzsina, Karacs
Réka, Németh Petra, Tarr Borbála
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Elsőosztályosaink
Osztályfőnök: Kemecsei Gyuláné
Balogh Huba Kadosa, Bomlász Roland, Domokos Csilla, Gyöngyösi Csenge, Horváth Renáta,
Jenei Csenge, Karacs Dániel, Kiss Dzsenifer,
Makula Iván Adrián, Mátravölgyi Ildikó Dorina, Oláh Dóra, Oláh Nóra, Pörsök László Csongor, Rák Adorján, Szántó Tibor, Szabó Attila,
Szőnyi Jusztina, Szőnyi Lajos, Szörnyi Miklós,
Veress Petra, Vincze Lili

1.a osztály

Osztályfőnök: Kakucsiné Kányási Katalin
Balogh Attila, Biczó Anna Imola, Bíró Henrietta, Bulyáki Gyula, Fábián Barbara Brigitta, Faragó Attila László, Joó Orsolya Dóra, Karácsony Gergő, Kemecsei Dominik Róbert, Lakatos Richárd Leó, Madarász Sándor, Mező Mercédesz Katalin, Nagy Dominika, Nagy Hajnalka,
Nagy Vivien, Pásztor Róbert Zsigmond, Rák
Adorján Krisztián, Szabó Virág, Szabó Zsanett,
Takár Zsolt, Veress Anna Edit

1. b osztály
Lejegyezte: Bíró Bianka 2. a
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Lehet, hogy aranyat ér
Interjú rovatunkban ezentúl mindig egy volt
nyolcadikos diákot kérdezünk meg új iskolájáról, hogy ezzel is segítsünk a mostani és
leendő végzősöknek az iskolaválasztásban.
Ebben a számban Karacs Szandrától tudtunk meg néhány dolgot középiskolájáról.

— Melyik iskolába jársz most?
— Ebben a tanévben kezdtem tanulni a debreceni Aranybika Vendéglátóipari Szakképző Iskolában.
— Miért ezt az iskolát választottad?
— Mert érdekel a vendéglátás. És mert olyan
iskolát kerestem, ahol szakmát tanulhatok.
— Milyen szakra jársz?
— Mivel a főzést nagyon szeretem és úgy gondoltam, hogy egy versenyképes szakma lehet a

szakács, ezért a szakács osztályba jelentkeztem és most erre a szakra járok.
— Szereted az új iskoládat, és ha igen, miért?
— Nagyon szeretem, főleg mert nem kell sok
unalmas dolgot tanulnom, és mert sok az
olyan tantárgy, ami érdekes és új.
— Melyik a kedvenc tantárgyad?
— Az ételkészítés nevű tantárgy a kedvencem,
mert ez az, ami a főzéshez és a szakácskodáshoz a legjobban közel áll a tantárgyaim közül.
— Kinek ajánlod ezt az iskolát?
— Olyan diákoknak, akik érdeklődnek a vendéglátás iránt és szeretnének a jövőben ezzel
kapcsolatos dolgokkal foglalkozni.
Lejegyezte: Karacs Viktória 8.a

Lány/fiú rovatunk
Ez a rovat a lányokat és fiúkat érdeklő témákról szól,
most a lányok vannak soron. Ebben számban a téli divatról olvashattok. De a fiúk se csüggedjenek, mert a
következőben nekik kedvezünk.

Divattippek lányoknak
Vedd elő, amit a nagymamid kötött neked, sapit-sálat és trendi csaj leszel. A sál minél hosszabb, annál divatosabb. A sapka
több színből álljon, vagy pompon díszes legyen. Az igazi klaszszikus visszatérő norvég
minta sem hiányozhat téli
ruhatáradból: akár egy sál,
sapka kesztyű kíséretében
legyen jelen. És a szezon
slágerszínéről, a liláról se
feledkezz meg.
Az úgynevezett csizmanadrág is elmaradhatatlan része az idei téli divatnak. Ha
nem tudod beszerezni ezt
a ruhadarabot, akkor akár
egy térdnadrág és egy vastag harisnya is megteszi.
Az idén nagyon divatosak a
kockás ruhadarabok is. De
ami a legfontosabb: mindig
úgy öltözködj, hogy ne csak
divatos, de praktikus és
kényelmes is legyen öltözéked.

Harangi Fruzsina 7. a
és Karacs Réka 8. a

A SÜTIK VILÁGA
Nagymama lekváros pitéje
Hozzávalók:
35 dkg liszt
1 e. k. cukor
1dkg sütőpor
Fél citrom héja

25 dkg vaj
2 db tojás
1 db citrom leve
Gyümölcslekvár

Elkészítés: Az elkészített hozzávalókból tésztát gyúrunk, kettéválasztjuk, fél ujjnyi vastagságra nyújtjuk. Az
egyik felét bőven megkenjük lekvárral, s a másik felével
beborítjuk. Megkenjük a tetejét felvert tojással, megszurkáljuk villával és 180 0C-os sütőben 30 percig sütjük. Jó
étvágyat!
Karacs Réka 8.a
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♥

♥

♥

♥

♥

♥
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Mézes
Hozzávalók:
75dkg cukor
0,5 l víz
15dkg baracklekvár
Fahéj
2 tojás

25dkg méz
12dkg margarin
Szegfűszeg
1kg 75dkg liszt
5dkg szódabikarbóna

Elkészítés:
A cukrot, a mézet és fél liter vizet felfőzünk és hűlni
hagyjuk. Margarint, baracklekvárt, és ízlés szerint szegfűszeget, fahéjat adunk hozzá. Majd
lisztet, tojást, szódabikarbónát teszünk
bele és összegyúrjuk.
Reggel begyúrjuk, este sütjük, vagy
fordítva. Különböző formára szaggatjuk. Díszíthetjük dióval, tökmaggal,
napraforgóval. Nagyon finom és puha
marad!
Takács Hanna 3.a
Jó sütést kívánunk!
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Nyári visszaemlékező
A nyár nem múlt el nyomtalanul. Van, akinek ez volt eddigi
élete legjobb nyara. Az is lehet, hogy vannak, akiknek elég
vacak volt a szünidő. De egy biztos, hogy rengetek programon vehettek rész a diákok nyáron is. Voltak osztálykirándulások, és különböző táborok. A teljesség igénye nélkül
néhány tanuló visszaemlékezett a forró nyári napokra.
Kirándulás a Tiszánál
Tarr Borbála így emlékszik a tiszai osztálykirándulásukra: az
előző tanév végén mentünk el együtt az osztállyal a Tisza közelébe kirándulni, ahol nagyon jól éreztük magunkat. Szerencsére
az időjárás kedvezett nekünk. Legalább két órát pancsokoltunk
a folyóban. És emlékül még kavicsokból is kiraktuk az osztályunk nevét. Nagyon mulatságos volt, mikor bekentük magunkat
iszappal. Sőt még néhány szülőt is rávettünk, hogy jöjjenek be
velünk a vízbe. A merészebb szülők csobbantak is. Az erős
sodrás miatt csak a folyó szélén fürödhettünk, de mi ennek is
nagyon örültünk. Mikor hazaértünk mindenki csak az ágyára
tudott gondolni és egy frissítő zuhanyra.
Együtt lenni nyáron is jó
Joó Réka a községi egyhetes táborra emlékezett a következő
gondolatokkal: Július közepén egy hétig táborozott együtt sok
iskolás fiú és lány a földesi Szabadidőközpont faházaiban. Nagyon jó volt. Egy szobában hatan-heten voltunk elszállásolva.
Igazán élveztem a tábort. Sokat fürdőzünk, s játszottunk a
strandon. A hetet sok program színesítette, mint például a kirándulás Polgárra az Archeoparkba. Az utolsó este nagyon jó hangulatú volt, ezen az estén kilátogattak hozzánk a szülők és Kakucsi István tanár bácsi, akivel nagyon jót énekeltünk a tábortűz
mellett. Az utolsó éjszaka izgalmas is volt, mert ekkor bátorságpróbán vettünk részt. Az egész hét alatt nagyon jól éreztük magunkat.

Go Keleti
Harangi Fruzsina így emlékszik vissza a Keleti-főcsatornai
osztálykirándulásukra: A múlt tanévben sok osztályfőnöki
órát szenteltünk a nyári osztálytábor szervezésére. Minden
tanuló izgalommal várta azt a napot, mikor végre kikerekezhetünk a Keleti-főcsatorna partjához a mi kis, már ismert
táborhelyünkre. Mikor elérkezett a várva-várt nap, minden
akkor még 6. a osztályos tanuló, szülő, és osztályfőnökünk,
Pércsi Imre is kicsit izgult, és örült, hogy kiruccanhat az osztállyal négy nap erejéig.
Miután felkerültek az autókra a gigantikus méretű táskák,
elindultunk. A sok bicikliző gyerek, és szüleik mentek-mentek
a kissé göröngyös útvonalon. Mikor odaértünk hirtelen nagy
sürgés-forgás lett: sátorépítés, kipakolás, a kerékpárok eltárolása, berendezkedés. Én a négy napnak legjobban az evés
részét szerettem. Azért, mert olyankor mindenki összeült, és
beszélgettünk. A tanulók és szüleik is jobban megismerték,
megkedvelték egymást, ami mindenkit jó érzéssel töltött el.
Egyre vidámabban teltek a napok. Sok szép, jó emlékkel
gazdagodtunk. De egyre szomorúbbak is lettünk, mert hamarosan haza kellett menni.
A harmadik éjszaka mindenképpen említésre méltó, mivel
ekkor volt az egész kirándulás legjobb, legizgalmasabb része: a tábortűz. Volt, aki bűvészkedett. Olyan is akadt, aki
vicces verset írt, na meg olyanok is voltak, akik afrikai táncot
lejtettek törölközőben. Nagyon jó volt. Mindenki vidáman, de
kissé mégis búsan kelt fel a negyedik nap reggelén, amikor
el kellett hagyni az akkora már annyira megkedvelt táborhelyet.
Lejegyezték: Harangi Fruzsina 7.a; Joó Réka 2. a; Tarr
Borbála 3. a

Kézműves tippek: Az adventi koszorú készítése
A karácsony egyik szimbóluma az adventi koszorú. Az ünnepi díszt ma már
sokféle alapanyagból, többféle színből és stílusban készíthetjük el. Mi most a
klasszikus adventi koszorú készítésének hagyományát mutatjuk be.
November 30-án, András napján a téli napfordulón kezdődik az advent. Ezen
a napon koszorút készítenek, melyre négy gyertyát tesznek. Minden vasárnap
meggyújtanak egyet. Ez a négy gyertya szimbolizálja, azt a négy hetet mely
még karácsonyig van hátra.
A hagyományos koszorú mindig kör alakú legyen. Tobozból, tűzőhabból, szalmából, örökzöldből, vesszőből készíthetünk alapot. Termésekkel, szalagokkal,
száraz növényekkel, gyertyákkal díszíthető. A koszorút először borítsuk be örökzöld ágakkal. Aztán gyertyatűzővel erősítsük fel a négy piros gyertyát. Végül kedvünk szerint dekorálhatjuk.

Bíró Bianka 2.a

MÁKszemek

R e j t v é n y
↓

TISZTA VICC...
- Pistike, mutasd meg, hol van Amerika!

1.

- Ügyes vagy! - Mondja a tanár.
- Tomi, ki fedezte fel Amerikát? - Kérdezi a tanár.
- Hát a Pistike!

2.
3.
4.

☺
Történelem órán a tanár a diáknak:
- Na fiam, akkor halljuk, hogy kezdődött a második
világháború?
- Úgy, hogy Rata-ta-ta, Bumm– bumm!

5.
6.
7.

☺

8.

- Milyen tyúk tojja a Kindertojást?
- Kindermagos….

9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

8

Piros ruhás, szakálas személy
Van ilyen koszorú is.
Hajdú-Bihar megye központja
Téli nyakvédő ruhadarab
Ez jelzi az iskolában az órák elejét és végét.
Különleges magyar édesség, amit a karácsonyfára akasztunk.
Aszalt szőlő, és egy meseszereplő neve is egyben.
Az év első hónapja
Az anyanyelvünk.

Kié a labda? A labdákban egy-egy gyerek neve rejtőzött el. Fejtsd
meg, hogy kié a labda!

☺
- Mi az, amikor csoki potyog az égből?
- Támad a Mars!

☺
- Tanár úr kérem! A Pisti iskolakerülő.
- Honnan tudod?
- Tegnap délelőtt láttam a moziban.

☺
Az iskolában azt kérdezik Pistikétől:
- Melyik a legnagyobb állat a világon?
- A hal. (Feleli Pistike.)
- Miért? (Kérdezi a tanító néni.)
- Mert a papám egyszer fogott egy halat, és
ahányszor elmesélte, a hal egyre nagyobb lett.
Összeállította: Harangi Fruzsina, Karacs Viktória és Karacs Réka

A rejtvényt készítette: Szabó Sára 3.a

Ha sikerült megoldanod a feladatokat, írd le egy
lapra a megfejtéseket (ne felejtsd el ráírni a
neved és osztályod). Majd dobd be a portánál
elhelyezett Mákszemek feliratú dobozba. Júniusban ajándékot sorsolunk ki azok között, akik
minden e tanévi számunk rejtvényét sikeresen
megfejtették és eljutatták hozzánk. Jó fejtörést kíván a szerkesztőség!

A Mák Szemek elkészítésében részt vettek:
Balázsi Andrea, Bíró Bianka, Erdei Fruzsina, Harangi Fruzsina, Joó Dóra, Joó Réka, Karacs Réka, Karacs Viktória,
Németh Petra, Szabó Sára, Takács Hanna, Tarr Borbála, Ványi Csongor, Varga Georgina, Lukács Zsuzsanna (a szerkesztő tanító néni)
Köszönetet mondunk az ÁMK azon dolgozóinak, akik munkájukkal, segítségükkel hozzájárultak a lap megjelenéséhez.

