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Az iskolai tornaterem padlójának felújítására szervezték
azt a jótékonysági bált, melyet
2012. február 4-én, szombaton
este tartottak iskolánkban. Az
est bevétele február 7-ei adatok
alapján 1.207.000Ft.
Az estét színesítette az osztályközösségek produkciója, a
művészeti csoportok bemutatója
és a pedagógusok meglepetés
műsora. Az osztályok közül fellépet a 2.a, a 4.a osztályközössége, a 3.a osztály két tanulója, az
ötödikesek kis csoportja, a hetedik c osztály egy része, valamint
a nyolcadikos lányok.
A jótékonysági bál fővédnöke
Bodó Sándor volt. A kulturális
műsor után a vacsora következett, melyet iskolánk konyhai
személyzete készített el, a tőlük

100Ft
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A Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ Iskolájának lapja

megszokott precizitással és ízletességgel.
A mulatságon tombolasorsolás és zene is várta az érdeklődőket. A zenét Török Attila szolgáltatta. A tombolanyeremények
értéke 160ezer forint volt. A nyereményeket a község különböző
klubjai, helyi és környékbeli vállalkozók, az osztályközösségek,
az intézmény dolgozói és az intézmény ajánlotta fel.
A bálon részt vett Jeneiné dr.
Egri Izabella, polgármesteraszszony, Nagy Sándorné, az óvoda
vezetője, valamint Kovács András, tiszteletes úr és felesége is.
A nagy hó ellenére a szép számú mulatozó vendégsereg igen
jól érezték magukat a jó célért
rendezett bálon.
MÁK Szemek
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A Magyar Kultúra Napja

1989 óta ünnepeljük meg január 22-én a Magyar
Kultúra napját, abból az apropóból, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a
Himnusz kéziratát.
Intézményünk és a Földes Nagyközségi Népfőiskolai Egyesület programsorozatot rendezett a Magyar
Kultúra Napja alkalmából.
A programsorozatot január 18-án szerdán Meleg
Vilmos Mi a magyar?
című műsoros estje nyitotta meg.
Január 20-án pénteken
iskolánk diákjai rendhagyó irodalomórán verhettek részt. Az alsó tagozatosok 15 órától a
Rejtelmek című előadást
tekinthették meg, majd
16 órától Kertész leszek
című interaktív órán vehettek részt a felsősök.
Mindkét rendhagyó irodalom órát Tomanek
Gábor a Békéscsabai
Jókai Színház színművésze tartotta. A gyere-

kek nagyon élvezték a foglalkozást, hiszen ők is
részt vehettek benne. Játszottak, énekeltek, verset
mondtak.
Az alsósok előadásán Weöres Sándor és Szabó
Lőrinc verseit dolgozták fel. A felsősök pedig Áprily
Lajos, Füst Milán, József Attila műveivel ismerkedhettek.
Veress Anna, Nyírő Panna, Pércsi Dániel

Megyei Grundbirkózó verseny
Intézményünk adott otthon az idei Megyei
Grundbirkózó versenynek. A küzdelemre
2012. január 13-án pénteken délután került
sor.
A péntek 13. ellenére nem volt a mi diákjaink
számára szerencsétlen ez a nap. Bár a földesi csapatok sikerének nem sok köze volt a szerencséhez, hiszen a diákokat a két felkészítő tanár Horváth Sándorné és Pércsi Imre edzők maximálisan
felkészítették a megyei fordulóra.
A csapatok kitartóan küzdöttek, melynek meg
lett az eredménye, hiszen a fiúk 2. helyezettek
lettek, a lányok pedig 1. helyezést értek el.
Gratulálunk nekik és további sok sikert kívánunk a szerkesztőség nevében!
MÁK Szemek
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Kisdiák a Nagyvilágban– Bécs
Azt mondják, hogy Bécs gyönyörű, most én is
saját szemmel győződtem meg erről., ugyanis
egyik karácsonyi ajándékom az volt, hogy december 17-én elutazhattunk Bécsbe.

Bementünk a Habsburgok közös temetkezési helyére.
Itt láttuk Sissi hercegnő, Ferenc József császár, fiuk

Előző este nagy izgalommal pakoltam be a szükséges
dolgokat a hosszú buszozásra. Hajnal 4-kor indultunk Debrecenből egy emeletes busszal. Útközben
elaludtam, mert még sötét volt, de mikor kivilágoso-

Rudolf, a 2011-ben elhunyt Habsburg Ottó, Mária Terézia és férje koporsóját is. Az utcán sétálva láttunk
fiakkeren utazó turistákat. Gyönyörködtünk a kirakatokban, körbenéztünk a vásárban. Megcsodáltuk a
szépen kidíszített mézeseket, és ittunk finom forró

dott, gyönyörködtem a tájban. Bécsben először buszszal, aztán gyalog tettünk egy túrát az
idedegenvezetővel. Láttuk a Szent István Székesegyházat, a Hofburgot, ami a Habsburg-dinasztia rezidenciája volt,
jelenleg múzeum működik benne.
Sétáltunk a Grábenen,
amely Bécs egyik legérdekesebb
bevásárló utcája. Az egyik épület szélén volt egy fa, amibe
olyan fiatalok vertek szöget,
akik más országba mentek szakmát tanulni. A tuskóból már
csak a szögek látszódnak.
Fotózkodtunk a Parlament előtt,
Goethe szobra mellett és az Opera tetejéről néztük a nagy
nyüzsgést.

csokit. Megnéztük a gyönyörűen kivilágított belvárost.
Utána visszasétáltunk a buszhoz és hazaindultunk.
Hazafele jövet láttuk Budapestet is.
Ez egy felejthetetlen nap volt. Remélem máskor is el
tudunk menni ilyen szép helyekre.
Bíró Bianka 4. a

Interjú Betti nénivel
Iskolánkban a tanév elején új tanító
nénit köszönthettünk Kovács Bernadett, Betti néni személyében. Tanító
nénivel a szakmájáról beszélgettem.
—Miért pont a tanítói szakmát tetszett választani?
—Nagyon sok olyan unokatestvérem van,
aki fiatalabb nálam, sokat vigyáztam rájuk, szerettem velük játszani. Sokszor játszottunk tanító néniset és én voltam a tanító néni.
—Fárasztó a mindennapi átjárás Földesre?

—Nem túl fárasztó, mert nem tömegközlekedéssel járok, hanem autóval és
szeretek vezetni.
—A továbbiakban is szeretne ebben az
iskolában dolgozni?
Igen! Szeretem a kollégákat, jól kijövök velük és a gyerekek is aranyosak.
—Köszönöm szépen a beszélgetést! További sok sikert kívánok a tanításhoz
és sok jó, ügyes tanítványt!
Lejegyezte: Megyeri Vanessza 7.b
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Versenyeredményeink
Grund birkózás
2012.01.13-án a Megyei Grundbirkózó
versenyen iskolánk fiú csapata 2. helyezett lett, a lány csapat pedig 1 helyezést
ért el.
Rajz és festészet:
A Magyar Nemzetközi Üdülési Alapítvány
Joó Orsolya Dóra tanulót az Árpádházi
Szent Erzsébet gyermeke rajz pályázaton
elismerésben részesítette és meghívást
kapott a Parlamentbe, ahol a díjat a zsűri
elnöke Jankovics Marcell Adta át az ország 30 legszebb alkotását elkészítő tanulónak.

„Művészeti különdíjban” részesült Joó
Réka és Kóti Dorina míg a „Legjobbak a
jók közül” különdíjban Nagy Dominika,
Gyenge Zsófia, Patai Gréta és Tóth Nikolett részesült.
A Harkányi Gyógyvízhez kapcsolódó országos pályázaton a gyógyvíz legendájához készített illusztrációs feladatot a festő
tanszakos tanulók Karacs Dániel III., míg
Veress Otília II. helyezést ért el.

„Művészettel a tisztességes életért” Mutass jó példát! Címmel a Criminon Magyarország Alapítvány írt ki alsósok számára
rajzpályázatot. Tanulóink közül

Nőnap
A Nemzetközi Nőnapot március 8-án
ünnepeljük.
Magyarországon a nőnapi felhívásra
1913-ban csatlakoztak először, amikor
az Országos Nőszervező Bizottság
röplapokat osztott. 1914-ben már országszerte ünnepelték a nőnapot.
1949-től az állami propaganda állította a saját szolgálatába, a rendszerváltás után viszont az ünneplése visszaszorult. Érdekes momentum azonban,
hogy Oroszországban a mai napig
munkaszüneti nap március 8.
A Nemzetközi Nőnapot az ENSZ is a
világnapok közt tartja nyilván.

Szabó Sára és Tarr Borbála

Programajánló február és március
Február 7-én, kedden fél háromtól alapműveleti versenyt
rendeznek iskolánk pedagógusai matematikából. Sok sikert
kívánunk a versenyző diákoknak.
Február 9-én 18 órától a 2012-es Adóváltozásokról tart előadást Molnár Piroska a Nemzeti Adó és Vámhivatal főtanácsadója.
A Grundbirkózó Diákolimpia Országos elődöntőjét február
12-én tartják Püspökladányban. A versenyen Földes, Kaba,
Nagyrábé, Püspökladány, Orosháza és Nagyszénás fiú csapatai vesznek rész. A lány csapatok közül pedig Kaba, Földes,
Nagyszénás, Püspökladány és Földeák csapatai mérkőznek
meg egymással. A verseny tétje továbbjutás az Országos
Döntőbe. Sok sikert kívánunk iskolánk csapatának.
Február 25-én a Nagyközségi Sportegyesület szervezésében
Sportbál lesz az ÁMK nagytermében.
Március 15-én az 1848-49-es Forradalomra és szabadságharcra emlékezünk.
Március 19-től kezdődik a hagyományos „Ép testben ép lélek
„ elnevezésű egészségvédelmi témahét.

Összeállította: Takács Hanna 5. a
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Természet rovat- A madarak királya
Ezt a nevet igazán megérdemli ez a hatalmas,
tekintélyt parancsoló madár, a rétisas. Fokozottan
védett, mert alaposan megfogyatkozott az egyedszáma, az élőhelyének leszűkülése miatt. Szerencsére egész európai állománya nem tűnik olyan kevésnek, mintegy 6000 példány. Örültem, mikor nem
rég négy rétisast figyeltem
meg az ablakunkból, az új
vizes élőhelyen. Jó dolguk
van ezen a terített asztalon,
mert több ezres csapatokban érkeznek ide a libák és
récék. Ez a hatalmas ragadozó a megtermett rókát is
könnyedén elejti és akár fel
is emeli. Nem olyan könnyű
meghatározni. Nagy sárga
csőre van az öreg madárnak
és világosbarna feje. Szárnya széles és hosszú is. A fiatalnak a csőre szürkés
és egész teste sötétbarna. A lábát toll fedi, de nem
úgy mint a többi sasnak, az ujjai csupaszok. A karom legalább négy centis. A víz közelséghez ragaszkodik és ülő fák is kellenek neki. Főleg vízi madarakkal táplálkozik, de a halakat is szívesen fogyasztja. Alacsonyan siklik a tó felett és amikor kiszemeli a prédát belecsapja a lábát a vízbe és megInterjú

egy

markolja a halat. Ezen a jó vadászterületen rendszerint nem egyedül szoktak lenni, itt vannak a parlagi sasok is. Négy példány parlagi sast figyeltem
meg egyszerre. A filmes barátunknak olyan szerencséje volt, hogy sikerült lefilmeznie, amikor két parlagi sast egy vándor sólyom támadott. Azt írja a
szakirodalom, hogy a vándor sólyom a világ leggyorsabb madara. Úgy vadászik, hogy magasba felrepül és nyíl egyenesen zuhan a zsákmánya felé, 320
km per óra sebességgel,
mint egy irányított torpedó.
Az öreg vándornak a fején
fekete sisaknak kinéző színezetű a toll, a melle és a
hasa feketén és fehéren
csíkozott. Táplálkozása
igen vegyes, az apró termetű füzikétől a jóval nagyobb szürke gémig bármit megeszik, amit sikerül
elkapnia. Hihetetlen jó madarász helyen lakunk és
remélem, hogy ez a vizes élőhely még sok szép,
kalandos madarász élményt tartogat számomra és
persze mindenki más számára, aki érdeklődik a madarak iránt
Ványi Csongor 4.a

volt

Egy tavalyi nyolcadikost, Tóth Franciskát kérdeztem új iskolájáról.
—Melyik iskolába jársz?
—A Kós Károly Művészeti Szakközépiskolába Debrecenbe.
—Milyen tagozatok vannak az iskoládban?
—Divattervező, Zománcműves, Ötvös, Aranyműves,
Grafikus és Mozgókép animáció.
—Te melyik szakra jársz?
—Én az Ötvös– Aranyműves tagozatra járok.
—Hányan jártok az osztályba?
—Az én osztályomba 36-an tanulunk együtt, ebből
6fiú és 30 lány.
—Milyenek a új osztálytársaid, és honnan érkeztek?
—Nagyon kedvesek az osztálytársaim, többet közülük régóta ismerek, mivel már az iskola előkészítőjébe is együtt jártunk. Főképp Hajdú– Bihar megyéből, de vannak tanulók Szabolcs–Szatmár–Bereg
megyéből is.
—Milyen óráitok vannak?
—A hagyományos és nyelvórákon kívül van még áb-

nyolcadikossal

rázoló geometria, művészettörténet, népművészet,
kreatív tervezés, technológia és gyakorlat. A fő tantárgyakat együtt tanuljuk, a gyakorlaton és a szakmai órákon vannak külön csoportok
—Mit szoktatok csinálni a gyakorlaton?
—Olyan tárgyakat, amelyek a szakmához kapcsolódnak, például réz karkötőt, királyláncot, monogramokat.
—Milyenek az új tanárok?
—Nagyon kedvesek, csak az a szokatlan, hogy olyan
tanárunk van, aki magáz bennünket.
—Milyen szabadidős programok vannak nálatok?
—Vannak különböző vetélkedők, rendszeresen járunk színházba. Voltunk már korcsolyázni is.
—Kollégista vagy? Vagy minden nap bejársz?
—Mivel a bejárás fárasztó lenne, ezért kollégista
vagyok. Nagyon szeretem. Négy fős szobában lakom,
a szobatársaimmal nagyon jól kijövünk.
—Mit ajánlsz a mostani 7 és 8. osztályosoknak?
—Nagyon sokat tanuljanak, fogadjanak szót a tanároknak, és így felvételt nyerhetnek abba az iskolába,
amelyiket szeretnének, úgy mint én.
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SÜTIK

Szalagos fánk
hozzávalók 12 főre
1 kg finomliszt, 5 dkg porcukor,
10 dkg olvasztott vaj, 4 db tojás
sárga, 1 dl rum, 4 dkg
friss élesztő, 7-8 dl tej, csipetnyi
só, 1 l olaj a sütéshez,
Elkészítés: 2 dl langyos tejben
elkeverünk 1 evőkanál cukrot,
és felfuttatjuk benne az élesztőt.
A lisztet átszitáljuk, elkeverjük benne a maradék porcukrot és a sót.
A közepébe mélyedést készítünk, és ide tesszük a tojások sárgáját,
rumot, az olvasztott (de nem forró) vajat és a felfuttatott élesztőt.
Még kb. 5 dl tejjel jó alaposan kidagasztjuk a tésztát. Eleinte a kezünkre és a tálra is ragad, de kb. 10 perces dagasztás után szépen
elválik az edény falától. Belisztezzük a tálat és a tészta tetejét, és egy
konyharuhával letakarva kb. 1 órán át langyos helyen a duplájára
kelesztjük. Egy lisztezett deszkára borítva kb. 1 cm vastagságúra
sodorjuk és nagy szagattóval fánkokat szaggatunk belőle. Közben
egy nagyobb lábasban (az olaj legalább 3 cm mélységű legyen) melegedni tesszük az olajat. Ha az olaj kellőképpen meleg
(egy fánkot beletéve tudjuk leellenőrizni), akkor annyi tésztát teszünk
bele, hogy szabadon tudjanak egymás mellett úszni. Úgy tesszük
bele a fánkokat, hogy megfordítjuk és a felső részük kerüljön alulra.
A fánkokat először fedő alatt sütjük kb. 2-3 percig, majd egy lapát
segítségével megfordítjuk, és a másik oldalát már fedő nélkül sütjük
ugyanannyi ideig. Az olajból kivéve papírszalvétára szedjük a fánkokat, és melegen tálaljuk.
Sápi Márta 4.a

Túrófánk
Hozzávalók:50dkg túró, 50dkg liszt, 6 tojás, fél csomag sütőpor, 4dl tejföl, 2 kávés kanál só, porcukor
A hozzávalókat egy tálban összekeverem. Az olajat felforrósítom (fánkoknál kizárólag tiszta olajat kell használni). Amikor

VILÁGA
forró, teáskanállal kis halmokat szaggatok a forró olajba, és
néha megforgatva kisütöm.
Hegyes Dzsenifer 2. b
Ekler fánk eperrel
Hozzávalók
10 dkg margarin 10 dkg liszt
0,10 l víz 1 csipet só 3
egész tojás
Vaníliakrémes töltelék:0,5
l tej 1 csomag vaníliás pudingpor 8 dkg kristálycukor
Eperkrémes töltelék: 0,5 l
tejszín 10 dkg porcukor 5
dkg eperlekvár
A díszítéshez: 10 dkg eper 10 dkg étcsokoládé
Elkészítés: A tészta elkészítéséhez a vizet és a margarint feltesszük a tűzhelyre, amikor forr, hozzáadjuk a lisztet. Pár percig keverjük közepes lángon, ezután elvesszük a tűzhelyről, és
a masszához egyenként hozzáadjuk a tojásokat, majd az
egész anyagot simára keverjük. Nyomózsákkal hosszúkás
fánkocskákat nyomunk a kizsírozott vagy ki sütőmargarinozott
tepsire, majd 200 Celsius-fokos, előmelegített sütőbe tesszük.
Amikor a tészta már feljött, (megvastagodott), – öt-hat perc
után -, a sütőt 160 Celsius-fokra állítjuk körülbelül 20 percig
azért, hogy a tészta száraz legyen. Ez alatt az idő alatt a tejből,
a cukorból és a pudingporból elkészítjük a vaníliakrémet. Az
eperkrémhez a tejszínt kemény habbá verjük, hozzákeverjük a
porcukrot és az eperlekvárt. Miután a fánkok kihűltek, hosszában félbevágjuk. Az alsó felébe betöltjük a vaníliapudingot, erre
pedig az eperkrémet. Az étcsokoládét gőz felett megolvasztjuk,
a fánk felső részének felét belemártjuk, ha a csokoládé megkötött, a tetőt az eperkrémre helyezzük.
Balázsi Andrea 5.a

Kézműves Tippek

Kisdiák kismacskája

A zsák meg a foltja

Egy szép nyári reggelen született négy kiscica. Amikor megláttam őket, már tudtam, hogy melyik lesz az
én cicám. Színe fehér homlokán két fekete pötty. Picurkának neveztem el.
Két hetes korában sokat játszottam vele. Három hónap multán szép macska lett belőle. Nem sokkal ezelőtt született
picurkának 3
kiscicája. Minden pillanatát
meg tudnám
örökíteni. Nagyon szeretem
és remélem,
hogy még sokáig fog élni!

A zsák hozzávalói: 1db zsákszerű
anyag a nyakánál
összehúzva, 1 db
szalmakalap,
1
pár testszínű harisnya, 1 pár tornacipő.
A folt hozzávalói:
Hasonló folt mit a
zsáké. Csak a
jelmeznek foltra
kell hasonlítania,
a zsák hátára egy
kesztyűt
kell
varrni.
Vincze Lili 3.a

Szőnyi Gabriella 4. a
Illusztráció: Hegyes Dzsenifer 2. b
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Lány/Fiú rovatunk
Sonny a sztárjelölt– Demi Lovato
Demi Lovato 1992. augusztus 20-án született Dallasban,
Texas államban. Demi 6 évesen kezdett el színészkedni, amikor megkapta az elsõ fõbb szerepét, Angela-t játszotta a
Barney & Friends-ben. Ahogy telt-múlt az idõ, Demi elkezdte
építeni az énekesi karrierjét, és vendégszerepet kapott a
Prison Break-ban, a Split Ends-ben és a Just Jordan-ban.
2007 januárjában megkapott egy fõbb szerepet a Disney
Channel egyik sorozatában a As the Bell Rings-ben, ahol
Charlotte Adams-ot játszotta. Demi szintén fõszerepet játszik
a Disney Channel Original filmjében a Camp Rock-ban, aminek premierje 2008 június 20.-án volt az USA-ban. 2008-ban
Puerto Ricóban forgatta filmjét, a Princess Protection Program
-et, amiben legjobb barátnõjével, Selena Gomezzel játszik
együtt. Persze a zenét sem hanyagolta el, 2008.szeptember 23.
-án került a boltokba bemutatkozó albuma a Don't Forget,
amit a floridai Miamiban vett
fel. Az album készítésébõl Jonas-ék is kivették a részüket,
11 szám megírásában segítettek Deminek. 2009 februárjában
indult
a
Disney
Channelen Demi sorozata, a
Sonny a sztárjelölt. 2009 õszén
forgatta le a Camp Rock második részét Kanadában.
Kovács Kármen 5.a

Az F-15-ös vadászrepülőről
Az F-15-ös utóda. Az 1972ben
kifejlesztett vadászgépnek
számos
komoly
versenytársa
akadt, főként a
MiG-29 és a
Szu-27 személyében, sőt ma
már a rendkívüli manőverezőképességű és fejlett elektronikával rendelkező Szu-37-est is gyártják és exportálják számos országnak. Az YF-22 1990. szeptember
29-én repült először. A gép a Lightning II nevet kapta
(az első Lightning a II. világháborús P-38 volt), az F22-esnek a Raptor (ragadozó madár) nevet adták.
A tapasztalatok alapján kialakított F-22 1997-ben repült először, a tesztprogram 2003-ig tartott mintegy
2700 repüléssel és 4800 repült órával. Mindezt balesetmentesen. Az F/A-22-est 2005-ben tervezik hadrendbe
állítani, darabja mintegy 150 millió dollár lesz, tehát
minden idők legdrágább vadászgépe. Összesen 339 darabot rendelt belőle a légierő.
Varga Lajos 7.b

A farsangi napokban– más népek szokásai
A farsang vízkereszttől hamvazószerdáig (amit hívtak szárazszerdának, böjtfőszerdának,
aszalószerdának is), vagyis január 6-tól a húsvétot megelőző
40 napos nagyböjt kezdetéig
tart. A farsang az utolsó alkalom a mulatságra, utána a húsvétig tartó nagyböjt következik.
Dél-Európában ez volt az év egyik
legnagyobb ünnepe, amikor viszonylag büntetlenül, nyíltan is ki
lehetett mondani dolgokat. Ez volt az utolsó alkalom a mulatságra, utána következett a húsvétig tartó nagyböjt.
Az olaszoknál Velencében, a városközpontban, a szabad ég

alatt a Szent Márk téren tartották (a mai
napig) a legnagyobb farsangi mulatságot,
a velencei karnevált. Ilyenkor az utcák
alkották a színteret, a városlakók voltak
a színészek, s egyben a nézők is.
Álarcok mögé rejtőztek, amelyek lehettek
karaktereket, foglalkozásokat, néptípusokat sejtető álarcok.Régen az álarcos felvonulások mellett tartottak állatviadalokat és lóversenyeket is.
Híres még az európai karneválok közül a
kölni, a karintiai Villach, a madridi,
a sevillai, a párizsi és a düsseldorfi
karnevált is.
Varga Nóra 4. a

Top 20-as lista
20. Tóth Gabi– Jöjj még
19. Tolvaj Renáta– Ékszer
18. Adele- Roling in the dep
17. Pitt Bull– Rain over me
16. Selena Gomez & The Scene– Hit The Lights
15.LMFAO– Sexy and I know it
14. Justin Beiber– Baby
13. Chris Brown ft Benny Bennasi– Beautiful People
12. Maroon 5 feat Cristina Aguilera– Moves Like Jagger
11. Adele– Someone Like you
10.Usher: More

9. Jenifer Lopez: Papi
8. Pink: Heaartbreak Down
7. Gym Clas Heroes: Stereo hearts
6: David Guetta ft Usher: Without you
5. Taio Cruz: Higher
4. Britney Spears– Criminal
3.Lmfao: Sexy and I know it
2. Chris Brown– Yeah 3X
1. FLO Rida Good feeling

Bíró Bianka, Futó Henrietta,
Megyeri Vanessza, Nyírő Panna
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TISZTA VICC… :-)

Csalafinta képrejtvényünkhöz jó szórakozást kívánunk!

- Két rendőr találkozik:
- Gyere, igyunk valamit! Én egy sört kérek. És te?
- Én egy feketét.
- Elfogynak az italok, a rendőr megint megszólal:
- Kérek még egy sört! És te?
- Csak egy feketét.
- Mondd, miért iszol mindig feketét?
- Tudod, gyászolok!
-Móricka első nap hazamegy az iskolából.
- Anyukája kérdezi– Milyen volt az iskolában?
- Hazugság az egész! A terem ajtajára az van írva, hogy első osztály,
odabent meg minden fapados!
A tanár felelteti Mórickát.
- Honnan jön az áram?
- Az őserdőből!
- Ezt miből gondolod?
- Mert, amikor elment az áram, apa azt mondta, hogy már megint
lekapcsolták ezek a majmok!
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A betűrejtvény
átlós, vízszintes
és függőleges soraiban tíz, a farsanggal kapcsolatos fogalom van
elrejtve. Próbáld
meg megtalálni
őket!

A rejtvényeket összeállították: Hegyes Dzsenifer és Ványi Júlia 2

Ha sikerült 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 legkésőbb 2012. február 24-ig.
Sorsolás február 27-én, hétfőn, a nagyszünetben lesz.

Megfejtésszelvény 4.évfolyam 1. szám
Képrejtvény:_______________________________________
___________________________________________________
Betűrejtvény: ______________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Név, osztály:_______________________________________

—Pistike kérdezi a tanító nénitől: Tanító néni kérem, hogy esik a hó
visszafelé?
—Sehogy! Miért?
—Mert anyukám azt mondta, hogy vigyek magammal kabátot, mert
lehet, hogy visszafelé esni fog a hó!
—Az iskolában farsang van. Minden gyerek beöltözik.
Jön Pistike egy medve álarcban, majd jön egy kislány Piroskának
öltözve. Majd érkezik Móricka a fején csillagok és maga után húz egy
csavarhúzót.
—Hát te minek öltöztél Móricka?
—Én vagyok a csillagfejű csavarhúzó!
—A futballedző a szülészet folyosóján várakozik és olvas. Megjelenik
a nővér és közli vele, hogy egy fia született.
Majd egy kisidő múlva kirohan a nővér, hogy még egy fia született.
—Mire az edző: Ne zavarjon minden percben! Számolja össze őket és
a második félidő végén közölje a végeredményt!
Szerkesztette: Joó Dóra, Joó Réka,Rák Laura, Pércsi Dániel, Veress
Anna

A mi tollunkból– Farsang
Királylányok, boszorkányok
Harcosok és vámpírok
Minden egyes álarc mögött
Egy-egy gyerek rejtőzködött
Találd ki, ki vagyok
Álarc mögött bujkálok
Boszi vagyok, te varázsló
Ő Cowboy, ott egy manó
Lesznek jelmezek s álarcok
Majd közöttük válogattok
Ki kapja a nyereményt
A legértékesebb jelmez

Az enyém!

Nem soká jön a tombola
A fődíj egy torta
Megtudod hamar, nyertél-e
A nyeremény tortát
megkóstolhatod-e
Álarcok, ajándékok
minden fele
Vége a farsangnak
de nem örökre,
Jövőre ki ne hagy
te is gyere!
Megyeri Vanessza 7.b

A Mák Szemek elkészítésében részt vettek:
Balázsi Andrea, Bíró Bianka, Fábián Krisztina, Futó Henrietta, Hegyes Dzsenifer, Joó Dóra, Joó Réka, Kovács Kármen,
Megyeri Vanessza, Oláh Dorina, Pércsi Dániel, Rák Laura , Sápi Márta, Szabó Sára, Szőnyi Gabriella, Takács Hanna,
Tarr Borbála, Varga Lajos, Varga Nóra, Ványi Csongor, Ványi Júlia, Vincze Lili, Veress Anna Edit, Lukács Zsuzsanna
tanító néni (szerkesztő)
Köszönetet mondunk az ÁMK azon dolgozóinak, akik munkájukkal, segítségükkel hozzájárultak a lap megjelenéséhez.

