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Iskolagyűléssel emlékezett meg
intézményünk, Karácsony Sándor
születésének 119. évfordulójáról.
Az ünnepségen Horváth Sándorné
beszédében elmondta, hogy Karácsony Sándor öröksége nem csupán leírt szavak könyvbekötése,
hanem megfogadandó jó tanács is.
Iskolánk igazgatója egy mindenki
számára hasznos névadónktól
származó idézettel zárta ünnepi
beszédét: ”Négy praktikus tanács.
Ne muszájból és ne vakon! Felaprózva, de nem elaprózva! Összefüggésben az életünkkel. A magunk egyéni módszere szerint.”
Péter Imre a Karácsony Sándor
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A Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ Iskolájának lapja

Társaság Elnöke a gyűlésen elmondta, hogy a jövő év nagyon
fontos évforduló lesz, hiszen abban
az évben ünnepeljük a nagyhírű
professzor születésének 120. évfordulóját. A társaság elnöke azt is
hozzáfűzte, hogy ebből az alkalomból több programmal is készülnek.
Az iskolagyűlés befejezéseképpen
az aulában található Karácsony
Sándor emlékfalnál Jeneiné Egri
Izabella,
polgármesterasszony;
Horváth Sándorné, iskolaigazgató
és Péter Imre; a Karácsony Sándor
Társaság Elnöke helyezett el koszorút.
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TANUL AZ UTÁNPÓTLÁS

Rékai Ágival beszélgettünk iskolánk újságíró szakkörén. Szívesen beszélgetett el velünk, helyi iskolásokkal arról, hogy kikkel
készített már interjút. Olyan neves személyek voltak interjúalanyai, mint Caramel, Rúzsa Magdi, Gáspár Laci valamint Kovács
Ákos. Mi az interjú készítésének fortélyairól kérdeztük Ágit.

Ági és a MÁKSzemek
(Szabó Sári, Tarr Borbála,
Takács Hanna, Bíró Bianka,
Joó Réka, Balázsi Andrea,
Joó Dóra, Ványi Csongor,
Karacs Zsanett, Szabó Fruzsina, Harangi Fruzsina, Varga Georgina, Karacs Réka)

– Miért választottad ezt a szakmát?
– Már egészen kiskorom óta erre vágyom. Még kislány voltam,
mikor már felvettem beszélgetéseket magnóra és újságírósait játszottam.
– Szereted az újságírást?
– Nagyon szeretem. Alapvetően kíváncsi ember vagyok. És ami
ehhez a szakmához elengedhetetlen, az a kíváncsiság. Nagyon
érdekelnek az emberek, a gondolataik, az érzéseik.
– Mikor és hol végezted az iskolát?
– A debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola
tanító-kommunikáció szakán diplomáztam 2008-ban.
– Milyen típusú újságoknál dolgoztál már?
– Gyakorlaton voltam a Hajdú-bihari Naplónál, ami egy napilap, a
Hét című hetilapnál és dolgoztam a főiskola Esszencia Online nevű
internetes magazinjánál.
– Hogyan készülsz fel egy interjúra?
– Megnézem az interneten, hogy kivel fogok beszélgetni. Mindig
felkészülök az interjúalanyokból. Tájékozódok a munkásságukról,
megnézem, hogy mivel foglalkoznak. Mindent próbálok kideríteni

azokról, akikkel interjút készítek.
– Volt már olyan, hogy valaki nem akart veled beszélgetni?
– Amikor Gáspár Lacival kellett készítenem interjút, akkor történt
egy hasonló eset. Gáspár Laci késett és már kezdenie kellett a
fellépését. A menedzsere már mondta, hogy nem lehet vele interjút készíteni, de én mégis erősködtem, hogy mégis beszélni szeretnék vele. Nemsokára megérkezett Laci, megadta a számát, és
később hívtam fel. Így, bár csak telefonon, de sikerült elkészíteni
az interjút.
– Voltál már rámenős egy interjúalannyal?
– Nem igazán, nekem még tanulnom kell ezt a „rámenősség dolgot”.
– Mit üzensz a kezdő újságíróknak?
– Legyetek kíváncsiak, érdeklődőek, érdekeljenek a világ dolgai.
Sokat olvassatok. Ha valakivel interjút készítetek, figyeljetek rá, ne
kérdezzetek meg egy kérdést többször. Legyetek rámenősek. És
az egyik tanárunk azt mondta nekünk a főiskolán: „Az újságíró
olyan, ha kidobják az ajtón, bemászik az ablakon.”
Lejegyezték: Karacs Réka 8. a, Joó Dóra 2. a és
Joó Réka 2. a

FÖLDES SZÜLÖTTE
"Diákéveim
után…tanár,
cserkész, lapszerkesztő, előadó, szónok, mozgalmi titkár,
egyesületi elnök író és nemzetközi műkedvelő diplomata lett
belőlem."- tartotta magáról
Karácsony Sándor.
Iskolánk névadója és egyben
községünk szülötte, Karácsony
Sándor 1891. január 10—én látta meg a napvilágot, melyre iskolagyűléssel emlékeztünk a jeles
napon.
Szinte példátlan eset, hogy egy
magyar pedagógust a maga korában országos, sőt nemzetközi szinten ismerjenek. Karácsony
Sándor a 20. század harmincas, negyvenes éveiben az ország
legismertebb és legnépszerűbb személyiségi közé tartozott.

Nemcsak az ifjúság ismerte és szerette a nagyhírű profeszszort, hanem a felnőttek többsége is elismerte. A szellemi
élet legkülönbözőbb személyiségei dicsérték, méltatták a
gyermekek vezetőjét, a kamaszok ideálját, az ifjak profeszszorát, mindnyájunk kedves Sándor bácsiját.
A földesi professzor az ifjú elmék csiszolásán kívül, foglalkozott még filozófiával és pszichológiával is.
Életrajzával bárki megismerkedhet az interneten, a könyvtárakból, de az igazi szellemiségét csak itt Földesen lehet
igazán megismerni. Ott, ahol gyermekkorát is töltötte a
pedagógus. Számtalan művén kívül nevéhez fűződik a Karácsony Sándor-díj is, mely azoknak a tanítóknak adományozható, akik a gyermekek harmonikus személyiségformálásában huzamosan kiemelkedő munkát végeznek. Évente,
a Magyar Kultúra Napján, január 22-én, az oktatási miniszter adja át.
Legyünk mindnyájan büszkék névadónkra!
Harangi Fruzsina 7. a
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A Magyar Kultúra Napja
1989-től egészen napjainkig január 22-én ünnepeljük a
Magyar Kultúra napját. Ugyanis a kézirat tanúsága szerint
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. 1989 óta ünnepelhetjük a Magyar
Kultúra napját. Nem tartozik a hivatalos, piros betűs ünnepek közé, de már hosszú ideje egyre nagyobb hangsúlyt
fektetünk erre az
emlékezetes ünnepünkre E naphoz
kapcsolódóan adják át a magyar
kultúrával, továbbá
az oktatással, pedagógiai munkával
kapcsolatos
díjakat, mint például az
Apáczai Csere János-díjat, a Brunszvik Teréz-díjat, Karácsony
Sándordíjat.
2008-ban
ezen az ünnepnapon kezdődött meg
hivatalosan a Reneszánsz Éve.
Ezen a napon országszerte számos
kulturális és művészeti rendezvényt tartanak.
Intézményünk január 21-én versmondó versenyt tartott a
Magyar Kultúra napja tiszteletére. A szavalók három kate-

góriában mérettek meg, „diák” (alsós), „Ifjúsági” (felsős),
valamint felnőtt kategóriákban. A szervezők egyetlen kitétele az volt, hogy a választott mű magyar költő verse legyen. A számos induló közül sokan Petőfi Sándor egy-egy
költeményét választották, de hallhattuk többek között Radnóti Miklós, Móra Ferenc, Szabó Lőrinc művei közül is. A
jobbnál jobb előadások meghallgatása után a következő
eredmények születtek:
„Diák” (alsós) kategória
1.-2. osztály
I. Bíró Bianka
II. Gyöngyösi Csenge
III. Szabó Virág
3.-4. osztály
I. Karmazsin Benjamin
II. Engi Orsolya
III. Tarr Borbála
Különdíj: Takács Hanna

„Ifjúsági” (felsős) kategória
I. Bokor Péter Bendegúz
(Nádudvar)
II. Szöllősi Zsuzsa
III. Bende Attila
Különdíj: Jakab Zoltán
(Nádudvar), Kóti Judit
Felnőtt kategória
I. Domokos Lajosné, valamint
Nagy Sándorné
Különdíj: Jakab Sándorné, Bíró Ferencné

Kovács Dóra 4. a

Farsangi jeles napok, szokások
A farsangi időszak vízkereszt napjától (január 6.), hamvazószerdáig tart. Ebben az időszakban több jeles nap is van.
Január 6. - vízkereszt: más néven a háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában január 6-án ünnepelnek, ám a római katolikus egyházban sok helyen a legközelebbi vasárnapra tolják el az egyházi ünneplést. A nyugati kereszténység minden évben ekkor emlékezik meg a napkeleti
bölcsekről- a hagyomány szerint a nevük: Gáspár, Menyhért és
Boldizsár. Különlegesség,
hogy ezeknek a neveknek
mind ezen a napon van a
névnapja.
Január 22.- Vince napja:
termésjósló nap. Ha ezen a
napon esik az eső, jó lesz a
bortermés.
Február 2. – Gyertyaszentelő Boldogasszony napja:
egyházi ünnep, az emberek
azonban időjósló napnak is
tartják, hiszen ezzel a nappal kapcsolatos a tél végének a jóslása. A néphagyomány szerint ezen a napon
jön ki a medve a barlangjából. Ha meglátja az árnyékát, még hat hétig tart a tél.
Február 3. – Balázs napja:

Ezen a napon gyertyát és almát szenteltek, s ezeket a gyermekek torokfájásának gyógyítására használták. A balázsolás
is ehhez a naphoz kapcsolódik.
Február 24. Jégtörő Mátyás napja: „ Mátyás, ha jeget talál,
töri, ha nem talál csinál.” Régi időjósló nap február 24. úgy
tartották, ezen a napon, ha fagy volt már közelget a tavasz, de
ha ezen a napon enyhe volt az idő, még hosszú télre lehetett
számítani.
Busójárás: mohácsi sokác népszokás (a sokácok szinte kivétel nélkül római katolikus vallásúak). A busójárás eredetére két
magyarázat is létezik: a törökűzés és a télűzés. A törökűzés
mondája szerint a törökök által sanyargatott Mohács lakói, a
sokácok, a Mohács-szigetre menekültek. Egyik este a nekikeseredett bújdoklók előtt, a tábortűznél megjelent egy öreg sokác ember. „ Ne féljetek sorsotok hamarosan jobbra fordul.”,
mondta majd eltűnt. Hamarosan egy délceg, álarcos vitéz lépett a menekültek közé. Utasítására azok álarcokat, maszkokat öltöttek, és az éj valamint a vihar leple alatt áteveztek a
folyón, és fafegyverekkel, kereplőkkel nagy zajt csapva hoztak
rettenetet a törökökre, így űzték ki őket a városból. Mohácson
ez a népszokás mai napig is élő hagyomány, és számos más
jelmezes csapat vesz részt a mulatságban Szerbiából és Lengyelországból.
Kiszebáb égetés: Sok helyen a telet jelképező szalmabábu
elégetésével vettek búcsút a hosszú téltől.
Szöveg :Harangi Fruzsina 7. a
Illusztráció: Szőke Miklós 5. b
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VERSENYEREDMÉNYEINK
Rajz és festő tagozat
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat által meghirdetett pályázaton Szabó Sára különdíjas lett.
A szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem európai
éve című országos pályázatán Takács Hanna, Harangi Fruzsina, Balogh Gabriella munkáját naptárban
jelentették meg.
Református Pedagógiai Intézet Ady
Illusztrációs pályázatán Szabó Sára,
Gonda Natália országos legjobb 6
közé jutott.
A Hajdú-Bihari Napló képeslapkészítő pályázatán Bartha Marianna 4.
helyezett, míg Kovács Alexandra 5.
helyezett lett.

RAJZPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Karácsony Sándor Kupa II.
fordulójának eredményei
Felső tagozat: Január 19-ei fordulója
6. a-5. b
2:0
6. b- 5. c
0:16
5. a- 6. a
1:3
7. b- 8. a
3:4
8. b- 7. a
9:4
Alsó tagozat: január 26-ai fordulója
2. a – 2. b
3:4
3. a – 4. b
0:2
4. a – 4. b
4:1
3. a – 4. a
1:7

A földesi lány focicsapat
eredményei:
Báránd – Földes 6:5
Szerep – Földes 8:8
Sáp – Földes
5:8
Grund

Intézményünk
rajzpályázatot
hirdet általános
iskolai tanulók
számára.
A feladat- meseillusztráció készítése BENEDEK
ELEK MESÉIHEZ kapcsolódóan.
A rajzokat A/3
(nagy) méretben
kérjük beadni, a
technika szabadon választható
lehet.
Kérjük az alkotás
hátoldalán olvashatóan feltüntetni az alábbi adatokat:
- tanuló neve, osztálya
- a mese címe
- felkészítő pedagógus neve
Korcsoportok:
I. korcsoport: 1-2. osztályos tanulók
II. korcsoport: 3-4. osztályos tanulók
III. korcsoport: 5-6. osztályos tanulók
IV. korcsoport: 7-8. osztályos tanulók

A műveket 2010. március 1-ig kérjük leadni Bere Anna Mária tanárnőnél.
Sok sikert, eredményes alkotómunkát kívánunk!
Horváth Sándorné
Igazgató

Bere Anna Mária
tanár

Ízelítő a februári és márciusi programokból
Február 12-én, pénteken délután 3 órától az iskola
tornatermében fergeteges télűző farsangot tart az alsó
tagozat. Valamint szintén ezen a napon tart intézményünk
a Lurkóniás iskolák érdeklődő tanulóinak farsangi mulatságot.
Országos grundbirkózó területi verseny lesz február 13án, szombaton délelőtt 9 órától az ÁMK nagytermében.
Az Őszirózsa nyugdíjas klub február 20-án jubileumi
bált rendez az ÁMK nagytermében.
Február 26-án, pénteken 18 órától jótékonysági estet
tartanak az Árpád moziban, mellyen az Alapfokú Művésze-

ti Iskola tanuló lépnek fel.
Március 14-én, vasárnap délután 2 órától játszóházzal és a
Holle Anyó című bábelőadással várják az érdeklődőket az ÁMK
épületében.
Március 22-én a „Víz világnapja” alkalmából környezetvédelmi
vetélkedőt rendez iskolánk. Téma: A VÍZ. A vetélkedőre 4 fős
csapatok jelentkezését várják. Nevezési határidő: március 18.
A vetélkedő mellett rajzpályázatot is hirdetnek a szervezők,
melynek témája szintén a víz. A képeket szabadon választott
technikával A/4-es méretben március 19-ig kell leadni.

A programajánlót összeállította: Tarr Borbála 3. a
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Így kell ezt csinálni
Joó Kittivel, egy tavalyi nyolcadikossal beszélgettem új iskolájáról. Kittit régóta ismerem, hastáncot tanított nekem. Kedves, aranyos, ezért mertem felkérni erre a beszélgetésre.
— Melyik iskolába jársz, és milyen tagozaton tanulsz?
— A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti
Szakközépiskolába járok, tánc tagozatra.
— Miért választottad ezt az iskolát?
— Kiskorom óta táncolok és tánccal kapcsolatosak
további terveim is. Nyolcadikban a nyílt napokon minden iskolában jártam, ami érdekelt. Ez tetszett meg a
legjobban.
— Milyen más középiskolákba jelentkeztél még?
— A Medgyessyn kívül jelentkeztem még Berettyóújfaluba, az Arany János Gimnáziumba általános és
közgazdasági szakra. Debrecenbe, az Euro Szakközépiskolába szintén közgazdasági szakra. A Medgyessyt
jelöltem be első helyen. Szerencsére a vágyam teljesült, és ide vettek fel!
— Kinek ajánlod ezt a gimnáziumot?
- Az iskolámban van még rajz, angol, német és általános tagozat is. Azoknak ajánlom, akiket ezen területek egyik érdekel. Na és persze jó a tanulmányi eredményük, mivel már a felvételin is sokat kellett teljesí-

teni.
— Mi a kedvenc tantárgyad?
— Kedvenceim a különböző táncórák, például a balett,
a néptánc és a társastánc.
— Miért szereted az iskoládat?
— Főleg azért szeretem, mert azt tanulhatom, ami
érdekel. Az iskolában családias légkör van, a tanárok
felnőttként kezelnek bennünket.
— Milyen az osztályközösséged?
— Az osztályomba 39 lány és 2 fiú jár. Először mindenki idegen volt, de mióta megismertük egymást nagyon jó az osztályközösség. Ebben nagy szerepe van az
osztályfőnökömnek is, aki nagyon kedves, szeret és
elfogadott bennünket.
— Mit ajánlasz a mostani nyolcadikosoknak?
— Azt ajánlom, hogy ne hanyagolják el a tanulást,
mert a középiskolában még többet kell tanulni. Aki az
én iskolámat szeretné választani, annak szívesen segítek.
Köszönöm régi tanáraimnak a felkészítést és a segítséget, hogy abba az iskolába járhatok, amibe szerettem volna.
Lejegyezte: Takács Hanna 3. a

Téli nyomolvasás
Az idei tél kedvezett azoknak, akik olvasni akartak a nyomokból. Több alkalommal tettem én is ilyen kirándulásokat. Egyszer,
mikor friss hó esett az iskolából jövet, kimentünk anyáékkal egy
faluszéli lucernásra. A lucernát minden falusi gyerek ismeri, de a
városiak már nem biztos. Ez a növény télen is táplálékot nyújt a
mező állatainak. Ősszel voltunk ezen a helyen és találtunk egy
pusztai görény lyukat. Arra voltunk kíváncsiak, hogy lakott-e a
lyuk. Gondoltuk, hogy a hóban jól fog látszani a nyoma.
Izgalommal szálltunk ki a kocsiból, egyik nyomtól a másikig
szaladgáltam, és találgattam, hogy vajon milyen állat járhatott itt.
A leggyakoribb a nyúl lábnyom volt. A nyúl hátsó lábával futás közben mindig az
elsők elé lép. Könnyen felismerhető, mert négy tappancs
nyom van együtt.
Őz nyomot is találtunk.
Patás állat, ezért két kis patanyomot kell keresni. A nyomokból kiolvasható volt, hogy
mit is csináltak. Az őz nagy
kaparást végzett egészen a
tövéig lerágta a lucernát, míg
a nyúl csak a tetejét csipkedte
le. Az őzek le is pihenhettek,
mert a fekvő helyükön elolvadt a hó. Járkáltunk körbekörbe, kerestük a görény lyukát.
Nyúlnyom a hóban

Kicsit aggódtunk, mert néhány nappal az előtt láttak elütve egy
pusztai görényt az út mellett, ezért nem voltunk benne biztosak,
hogy megvan-e még a mi görényünk. A sok keresgélés közben
rábukkantam egy róka nyomára is. A görénnyel együtt jól érezhetik
magukat, mert sok itt a pocok.

Mezei görény

Aztán végre megtaláltuk a görény lyukát is. Széles, kijárt csapása
volt a hóban. Még a sikeres vadászat nyomát is felfedezhettük,
mert vérnyomokat találtunk.
Anya le is fotózta a nyomokat. Ezt a tudományomat azóta akár
minden nap gyakorolhatom a sok hó miatt. Találtam a tanyánk környékén egy lakott rókalyukat, kerestem gémnyomot, fácánnyomot
is. Bár nem láthatom az állatokat éjszaka, de a nyomokból sok mindent ki tudok olvasni, s ez nagyon izgalmas dolog .

Ványi Csongor 2. a
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LÁNY/FIÚ ROVAT– Hajrá Loki!
A DVSC (Debreceni Vasutas Sport Club) 1902. március 12én alakult meg, akkor még Egyetértés Futball Club néven. A
hajdúsági gárda az
elmúlt több, mint
egy évszázad során
négy
aranyérmet
(2005, 2006, 2007,
2009) szerzett, három
bronzéremig
jutott,
háromszor
volt kupa, illetve
négyszeres Szuperkupa
győztes.
A
nemzetközi porondra
is többször kijutott, s
a magyar válogatottba is több játékost
adott.
Ami a kezdeteket
illeti: 1920 és 1926
között a DVSC az északi hadi bajnokságban játszott, ahol
ötször győzedelmeskedett. Minden jó irányban haladt tehát,
amikor 1926-ban létrejött a profizmus. Ez nem tett jót a
vasutas klubnak. Debrecenben megalakult a Bocskay FC,
amely a DVSC, DKASE (Debreceni Kereskedelmi Alkalma-

KÉZMŰVES TIPPEK
Harry Potter jelmeze
Szükséges
kellékek:fehér ing, nyakkendő, fekete talár, bármilyen nadrág, feketére
festett pálca, szemüveg.
A ruhák magunka öltése
után zselével összekócoljuk a hajunkat, egy
villámszerű jelet rajzolunk a homlokunkra és
már kész is Harry Potter maga.
Tipp: Ha valaki nem
szemüveges lehet sima
üveges vagy üvegnélküli
szemüvegkeretet
is
használni.
Margarét jelmez:
Szükséges kellékek: zöld ruhadarabok, szalmakalap és
fehér krepp-papír, vagy anyag.
A szalmakalap szélére ragasszuk a fehér anyagot, vagy
krepp-papírt. Majd felvesszük a zöld ruhákat, és máris
egy csodás margarétává változunk.
Tipp: Ha a margaréta nem tetszik, akkor lehet más
virágot is készíteni, úgy hogy más színű szirmokat készítünk.
Bíró Bianka 2. a

zottak Sport Egyesület), a DTE (Debreceni Torna Egylet)
játékosaiból szerveződött. Másfél évtizedeken keresztül ez a
gárda volt Debrecen legjobb
labdarugó csapata, amely
1930-ban kupagyőztes, az
1933-34. évi bajnokságban
pedig bronzérmes lett, míg
a DVSC alacsonyabb osztályokban szerepelt. 1940
tájékán a merev profiamatőr szétválasztás megszűnt, a Bocskay anyagi
okok miatt feloszlott, így
újra a Loki lett a város elsőszámú labdarúgó csapata,
amely ettől kezdve mindent
megpróbált az élvonalba
kerüléséhez, ami sikerült is
országos viszonylatban.
A nemzetközi porondon a
piros-fehérek olyan csapatokkal mérhették össze tudásukat,
mint a Wolfsburg és a Bordeaux, mely utóbbit - a kinti balszerencsés mérkőzés után - itthon szenzációs játékkal 3-1
arányban győzött le a Pajkos-alakulat.
Varga Georgina 7. a

A SÜTIK VILÁGA
Almafánk
Hozzávalók: 1kg alma, 2 tojás, 1 csomag sütőpor, 2 evőkanál cukor, 35 dkg liszt, fahéj, zsír a kisütéshez
Elkészítés: Az almát meghámozzuk és megreszeljük. A
levét gyengén kinyomkodjuk, ezután hozzáadjuk a tojásokat, a lisztbe elkevert sütőport és cukrot. A masszát összedolgozzuk, majd forró zsírba szaggatjuk evőkanállal. Pirosra sütjük, és fahéjas porcukorral meghintjük.
Joó Dóra 2. a

Farsangi csokoládébomba
Hozzávalók: 25 babapiskóta, 15 dkg porcukor, 20 dkg vaj,
3 tojás, 3 dkg kakaó, 1-2 evőkanál rum, tejszínhab.
Elkészítés: a tojás sárgákat habosra keverjük a vajjal
meg a cukorral. Közékeverjük a kakaót, végül a tojások
kemény habbá vert fehérjét és rummal ízesítjük. Ebből a
krémből egy réteget terítünk egy mély üvegtál aljára, erre
egy sor babapiskóta kerül majd ismét krém, és ezt addig
folytatjuk, míg a hozzávalókról tart. Tetejét krémmel vonjuk be.
Bulyáki Beatrix 8.a
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Karácsonyi Buli körkép
A téli szünet előtt szinte minden osztály és csoport megtartotta a
karácsonyi ünnepségét, buliját. Most ezekről a bulikról mesélnek
a tanulók.
Pezsgős buli
A 7. a osztályos Varga Georgina és Harangi Fruzsina a karácsonyi osztály bulijukról így ír: „kivételes módon az osztály bulink a
szünetben volt, ezt mindenki furcsállta, de végül rájöttünk, hogy
ez így sokkal jobb…December 28-án mindenki izgatottan várta
az, ez évi második osztály bulinkat. Negyed háromkor kezdődött
a buli. Az első program elrejtett gumicukrokat keresése volt. Az
ajándék maga a megtalált gumicukor volt. aki.
Én voltam ebben a feladatban a győztes, összesen hat cukrot
találtam.– Írja Gini.
Aztán az ajándékozás következet. Mindenki nagyon örült az
ajándékának, még a fiúk is. A leggyakoribb ajándék a csoki volt,
aki kapott mind be is falta. Ezután székfoglalót játszottunk, ez
nagyon vicces volt.
A negyedik feladat volt a legjobb. Három tanulónak kellett táncolni, senki sem nyert, mert mindenki ugyan olyan jól ropta. A
következő feladatunk is nagyon érdekes volt, ebben a fordulóban
egy tesztlapot kellett kitölteni a karácsonnyal kapcsolatban.
De a legjobb az volt, hogy Tanár bácsi készült nekünk egy kis
meglepetéssel, hozott jó pár üveg pezsgőt- persze csak gyerekpezsgőt- és koccintottunk az új évre.”
Forró csoki és tánc
Az alsó tagozatosok sem maradhattak ki a bulizásból. A másodikos Németh Petra a következőket mesélte a forró csokis fenyő
bulijukról:

Zenés feladat a 3. a osztályban
S végül egy pár kép a jó hangulatú decemberi bulikról:

Az 1. b osztályosok tánca

2. a osztály karácsonyi játékdélután
„Nagyon élveztem a karácsonyi játékdélutánt. Ami különösen
tetszett, az az volt, hogy Erzsike néni mindenkinek készített
forró csokit és közösen készítettünk szendvicseket. A buli első
felében tanár néni egy versenyt állított nekünk össze. Csupa
olyan kérdés volt, ami a karácsonyhoz kapcsolódott. Sok új dolgot is megtudtam a karácsonyról és az adventről. A verseny után
táncoltunk egy nagyot. És ami még nagyon jó volt, hogy mindenki kapott jutalmat a verseny végén. „
Hangszeres fenyő buli
A harmadikosok sem maradtak ki a jóból, náluk is volt játékdélután mégpedig a javából. Tarr Borbála és Szabó Sára így emlékeznek a fergeteges osztály bulira:
Nagyon jó volt az osztály fenyő buli. A lányok tanár nénivel
együtt készítettek szendvicseket. Jucika néni sok jó játékkal
készült nekünk. Voltak különböző hangszerek is. Nagyon jól
éreztük magunkat. A legjobb az volt, hogy az osztály együtt szórakozhatott.
Az oldalt szerkesztették: Harangi Fruzsina, Németh Petra,
Szabó Sára, Tarr Borbála, Varga Georgina

Rajz az 1. a osztályban

Székfoglalóznak a 2. b-sek

MÁKszemek
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Képrejtvény
Melyik szóra gondoltunk?

1.
2.
3.
4.
5.

TISZTA VICC… :-)

6.

E

7.
8.

- Pistike az utóbbi időben egyre jobb és jobb osztályzatokat kapsz. Valld be, ki segít?
- A televízió! Elromlott.

9.
10.
1. Híres, mesei róka.
2. Humoros filmkategória.
3. Farsangi maskara más néven.
4. Jellegzetes farsangi, olajban sült sütemény.
5. Benedek…….. Író.
6. Farsangi kellék, az arcot fedi el.
7. Téli népszokás.
8. Egy farsangi népszokás, mely Mohács nevéhez kötődik.
9. A telet követi.
10. A vonz ellentéte.
A rejtvényeket összeállította: Harangi Fruzsina 7. a
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Megfejtésszelvény
Keresztrejtvény:___________
________________________
Képrejtvény:______________
________________________
Betűrejtvény:______________
Név, osztály:______________
________________________

Keresd meg az alábbi szavakat! Haladhatsz fentről- lefelé, balról-jobbra!
Ha minden szót megtaláltál, egy betű
marad ki a betűrácsból. Ezt a betűt
kell a megfejtésszelvényre írnod.
ÁLARC, FARSANG, FEBRUÁR, JELMEZ, KISZEBÁB, MEDVE, MOHÁCS,
TÁNC, TAVASZ, TÉL, TOMBOLA.

Ha
s i ke rült
megoldanod
a
feladatokat, írd
rá a megfejtésszelvényre
a
megfejtéseket
(ne felejtsd el
ráírni a neved és osztályod).
Majd dobd be a portánál elhelyezett Mákszemek feliratú dobozba február 26-ig. Sorsolás március 2-án, a nagyszünetben. Jó fejtörést kíván a szerkesztőség!

Kémiaórán :
- Mondj egy testet , amely nem oldódik vízben !
- A hal .
Pistike kérdezi a tanárnőtől:
- Tanárnő, hogyan esik a hó visszafelé?
- Sehogy, miért kérdezel ilyen butaságokat?
- Mert anya azt mondta, hogy vigyek magammal
kabátot, mert lehet, hogy visszafelé esni fog a hó!
- Hogy hívják a kínai telefonszerelőt?
- Ni Csak Ki Cseng.
- Hogy hívják a kínai hajóácsot?
- Fakenuban fúr a Muki.
- Honnan kapta Benedek Elek a nevét?
Anyukája reggel szólt a kisfiának:
- Benn vagy még az ágyban?
- Benne, de kelek!
- Pistike hol írták alá az Amerikai Függetlenségi
Nyilatkozatot?- Kérdezi a tanár történelemórán.
- Az alján. – feleli Pistike.
Összeállították: Balázsi Andrea, Harangi Fruzsina
és Karacs Viktória

Előző számunk nyertesei: Antós Nikolett, Karacs Zsanett, Oláh Dorina és Szabó Boglárka. Gratulálunk
nekik!

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

