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A Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ Iskolájának lapja

Március 15– Ugyanaz, de mégis más
Eljött a március 15-ei ünnepünk.
Mint mindig a 4. osztályosok műsort adtak elő. Most ránk került
a sor. Elmondjuk, hogy mi is történt:
A készülődés a szereposztással
kezdődött. Az osztály minden tanulója részt vett benne. Mindenkinek volt valami szerepe, még
ha kicsi is. Hosszú heteken át
próbáltunk, gyakoroltunk. Néhanéha még a tesi
órába is belenyúlt a próba.
Sokszor elfáradtunk. Ilyenkor
tanár néni lelket öntött belénk, felrázott

bennünket. Jucika néni nagy lelkesedéssel, odaadással biztatott
minket. A műsort sok vers, zene,
tánc színesítette. Az 1848-49-es
forradalom különböző eseményeit
elevenítettük fel a színpadon. A
forradalom helyszíneit projectorral kivetítve láthatta a közönség.
A díszítést a szülők segítségével
oldottuk meg. A műsor jól sikerült, ezért még igazgatói dicséretet is kaptunk.
Nagyon szépen köszönjük Jucika
tanár néninek, Zoli bácsinak és a
szülőknek a lelkes felkészítésünket és segítségüket!
Szabó Sára és
Takács Hanna 4. a
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Lassan hagyományosan az idei tanévben is megrendezték iskolánkban az Ép-testben ép-lélek elnevezésű egészségvédelmi témahetet. A március 21-től 28-ig
tartó rendezvénysorozat idén is sok színes programot tartogatott a diákok számára.
Egy kicsit álmos és hűvös reggellel indult az idei Éptestben ép-lélek témahét. Már az első napon délután játékkal várták tanáraink a gyerekeket. Az alsósoknak a
német teremben lehetett önfeledten játszani, míg az egész
aula a felső tagozatosoké volt. Pécsi Miki tanár bácsi csocsó bajnokságát szinte vérre menő küzdelmek jellemezték, hiszen a játék igazán komoly dolog.
Ezen a napon már lehetett készíteni az alsósoknak illusztrációt Csukás István: Makk Marci című verséhez. A
képeket a hetet záró iskolagyűlésen jutalmazták, és az
aulában láthatták őket a tanulók.
Március 22-én A hagyományos gyümölcsnapra került sor.
Ezen a napon minden évben sürög-forog az egész suli.
Délután fél háromtól a felsősöknek volt Víz világnapi vetélkedő a tornateremben. Miközben a nagyok versenyeztek, addig az alsósok a biológia teremben nézhettek meg
egy rajzfilmet a helyes fogápolásról, mely után egy totót is

kitöltöttek az érdeklődő tanulók.
Szerdán volt a legnépszerűbb napja a témahétnek. Ezen a
napon délután fél háromtól reformsütödébe invitálták a
diákokat. A zabkeksz nagy sikert aratott, ahogy a négy
órától kezdődő Aerobic-percek is, melyet Balázsi Erzsébet,
Betti néni vezetett a tornateremben.
A mozgalmas szerda után következett a hagyományossá
vált zöldség csütörtök. Ezen a napon délután fél háromtól
Elsősegély nyújtási alapismereteket tanulhattak az érdeklődő felső tagozatosok. Ugyanekkor a tornaterem megtelt mocorogni vágyó párokkal, hiszen ekkor került sor a
páros mocorgóra, aminek a részvételi feltétele az volt,
hogy a párok tagjai alsó– és felső tagozatosok legyenek.
Itt még Szőkéné Kakucsi Erzsébet tanító néni és Szőke
Kati néni, az iskola titkár is megmérette magát.
Pénteken délelőtt a fogápolásról felsőfokon címmel tartott
előadást dr. Szentgyörgyvölgyi Klaudia fogorvos. A szorgos hetet a napközisek egészség vetélkedővel zárták délután a napköziben. A három napközis csoport mérte össze
a tudását az egész héten tapasztaltakról és tanultakról.

lélek

témahét

A témahetet hagyományosan következő hét hétfőn március 28-án iskolagyűlés zárta, melyen az egészségnevelési team tagjai Vedres Jutka tanár néni, Boldogh Ibolya
tanító néni és igazgató néni átadták az okleveleket és
díjakat.
Díjazottak: Makk Marci rajzpályázat
I. Kovács Kármen 4. a , Joó Réka 3. a, Nyírő Zsolt 1. b,
Joó Orsolya 2. b
II. Engi Orsolya 4. a, Kóti Dorina 3. b, Szilágyi Réka 1.b,
Bíró Henrietta Réka 2. b
III. Takács Hanna 4. a, Patai Gréta 3.b, Oláh Dorina 3.a,
Karacs Dániel 2. a, Makula Tünde 1. a
Víz világnapja vetélkedő eredménye:
I. H2O (8.a) Bíró Barna, Gál Gyula, Pintér József
II. Metál Bütykök (8.b) Szabó Orsolya, Szónyi Adrienn,
Körtvélyesi Ádám
III. Water Girls (8.a) Bagoly Nikolett, Szőlőssi Zsuzsa,
Horváth Fanni
Páros mocorgó
I. Karacs Róbert– Karacs Gabriella
II. Mező Bence– Szatai Attila
III. Guth Zoltán– Nyírő Panni
Csocsó eredményei:
I. Mosolygó Mihály és Mohácsi István
II. Ozsváth Mihály és Karacs Róbert
III. Waler Dominik és Makula Márió
Ping-pong verseny
I. Megyeri Antal
II. Pál Gábor
III. Papp Gabriella
Totó
1. évfolyam
Egri Szabolcs 1.a
Dede Péter Bence 1.a
Hegyes Dzsenifer 1.b
Ványi Júlia 1. b
2. évfolyam
Domokos Csilla 2.a
Gyöngyösi Csenge 2. a
Veres Petra 2. a
Karácsony Gergő 2. b
3. évfolyam
Bende Zsuzsa 3.a
Biczó Sándor 3.b
Joó Dóra 3.a
Ványi Csongor 3. b
Volánszki Boglárka
3.b
4. évfolyam
Madarász Attila
Papp Réka
Tarr Borbála
6. évfolyam
Faragó Enikő
8. évfolyam
Szőnyi Adrienn
MÁK Szemek
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Természet rovat
A mi Naprendszerünk

Tavaszi madarász élmények

Biztos már sokan elgondolkodtatok az éjszakai
égboltot nézegetve nyaranta, hogy milyen
messze vannak tőlünk a csillagok, mi ad nekik
fényt, hány csillag van az égen, miből van a tejút és hogy hogy jött létre a Naprendszerünk?
Ezek a kérdések engem is foglalkoztatnak, így
kicsit kutatni kezdtem a témában. És erre jutottam:
A Nap, hatalmas gravitációs erejével saját maga
körüli pályán tart 8 bolygót, többek között a Földet,
több törpebolygót, mint például a Plútót, 68 ismert

Szeretjük a madarakat, ezért is örülünk
annyira a tavasznak, mert visszajöttek a gólyák és a szerencsésebbek már fecskéket is üdvözölhettek.

holdat, aszteroidák, meteorok és üstökösök hatalmas tömegét, valamint nagy mennyiségű port és
gázt. A Plútó 1930-as felfedezése óta a tudósok
vitatkoztak arról, hogy a Plútó bolygó vagy sem.
2006-ban lezárták a vitát és megállapították, hogy a
Plútó kisbolygónak minősül, ezért naprendszerünkben 8 bolygó van (Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz és Neptunusz) és több
kisbolygó, vagy törpebolygó, ide tartozik a Plútó is.
A bolygók gömb alakú égitestek, amelyek azért láthatóak, mert visszaverik annak a csillagnak a fényét amely körül keringenek.
A bolygók körül is keringhetnek kis égitestek, ezeket holdaknak nevezzük.
Az aszteroidák kisebb-nagyobb sziklatörmelékek,
amelyek folyamatosan keringenek a Nap, a Mars
és a Jupiter között, 12 milliárd kilométer átmérőjű,
lapos korongot képezve.
Hogyan született a Naprendszer?
Kevesebb, mint 5 milliárd évvel ezelőtt gázokból és
porszemcsékből álló felhő kezdett tömörülni és örvényleni maga körül.
Ennek az örvénynek a közepén a gázok összesűrűsödtek, s létrehoztak egy csillagot a Napot.
A középponttól távol eső részecskék továbbra is
örvénylettek és csoportosultak, egyre nagyobb tömörüléseket létrehozva. Ezekből lettek a bolygók,
amelyek elkezdtek a Nap körül keringeni. A kisebb
darabokból jött létre az aszteroidák öve, amely
szintén a Nap körüli pályán kering.
Pércsi Donát 3. a

Ha többféle és másféle madarakat is akarunk
látni elég, ha az Újfalusi utca végére kimegyünk,
ott nem is olyan veszélyes a jármű forgalom. Jó kis
tocsogós belvíz van ott, amin vízimadarak vertek
tanyát. A fekete színű fehér homlokú szárcsa jól el
tud bújni a sás között. A nagykócsag nagy fehér
testével jól kitűnik, ha kicsit várakozunk azt is
megfigyelhetjük, hogy hogyan vadászik. Az elsők
között érkezett meg a bíbic, a napfényben nagyon
szépen csillog zöldes-feketés tollazata. Biztosan
sokan ismeritek a tőkés récét, én mindig tudok gyönyörködni a gyönyörű nászruhájában. Ha szerencsénk van vagy többször is kimegyünk erre a helyre, láthatjuk az egyik vöcskünket, a kis vöcsköt. Az
egész teste sötétes-vöröses-barnás színű csak a csőre alatt van egy kis fehér folt. Úszik a vízen és egyszer csak lebukik és alámerülve táplálkozik.
Csíbort eszik, lárvákat, magvakat. A ház körül a
faluban is köszönthetjük például a rozsdafarkút. A
kék vércsés erdőt nem kell a földesi gyerekeknek
elmagyarázni, hogy hol van. Ott is beindultak a
madarak, már ül a fészkén legalább négy pár örvös
galamb, láttunk búbosbankákat is. Az erdei fülesbagoly is itt költ valahol, mert a párját mindig látjuk nappal, este pedig hallottuk kora tavasszal a
nászéneküket.
A tyúkólunkban is nagyon érdekes dolog történt: egy csókapárnak megtetszett a tyúkól padlásunk, amit eredetileg a galamboknak szántunk. De
a tyúkok rájöttek, hogy ott nyugodtabban tojhatnak, ugyanis két rakoncátlan mangalica gyakran
odaszökött és első dolguk volt megdézsmálni a tojásokat. Felraktunk már négy régi feneketlen kaskát
is, jó kis fészekanyaggal kibélelve, amiben gyűlnek
a tojások. Már többször is azt gondoltuk, hogy kotlósunk van, de estére még mindig meggondolták
magukat a tyúkok. Izgatottan, de azért türelmesen
várunk. S erre a nyugodt padlásra vetettek szemet
a csókák is. Hihetetlen munkába kezdtek, egy méternyi magas gallycsomót már behordtak, de el se
tudjuk képzelni, hogy lesz ebből fészek-odú, mert
annak azért az egész padlás kicsit nagy.
Legközelebb beszámolok róla, hogy mi újság a tanyán a baromfiudvarban.
Ványi Csongor 3. a
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VERSENYEREDMÉNYEINK
Rajz és festőtagozat:
A megyei képzőművészeti pályázat II. fordulójára 100 gyereket hívtak
be intézményünkből, közülük 9 tanuló kapott meghívást a versenyre.
Az első fordulóban az alsó tagozatos gyerekeknél eredményt is hirdettek. Intézményünkből az alábbi tanulók részesültek díjazásban:
Alsó tagozat:
1. osztály Hegyes Dzsenifer 4. helyezés
2. osztály Rák Adorján 5. helyezés
Karacs Dániel 6. helyezés
4. osztály Jenei Marcell 5. helyezett
Felső tagozat:
5. osztály Ványi Virág 2. helyezést ért el.
Kovács Dóra 5. helyezett lett.
6. osztály Bartha Mariann 1-2. helyezett
Sápi Csaba 1-2. helyezett
Bartha Rebeka 3. helyezett
Kiss Dóra 4. helyezett lett.
7. osztály Farkas Dóra 1. helyezést ért el
Balogh Gabriella 6. helyezett lett.
A Képzelet Varázspálca térségi rajz, versmondó és meseíró versenyen Nagyrábén alsó tagozatos tanulóink igen szép eredményeket
értek el.
Versmondásból: Gyöngyösi Csenge 2. a osztályos tanuló 3. helyezett lett, 1-2. osztályos kategóriában Ványi Júlia 1. b osztályos tanuló
különdíjat kapott. A versenyen részt vett Hegyes Dzsenifer 1. b osz-

tályos diák.
3-4. osztályos korosztályban versmondásból Bíró Bianka 3. a osztályos tanuló 1. helyezett lett. Meseíró pályázaton Joó Dóra 3. a osztályos tanuló 3. helyezést ért el. A rajzpályázaton Joó Réka 1 helyezett lett.
A krefiti.hu ifjúsági portál által
hirdetett pályázaton március és április hónapban is díjazottak lettek
diákjaink.
Márciusban gyümölcstea ajándékcsomagot nyertek a NATURLAND
Kft. jóvoltából az "Ó, ó James igazán jöhetnél!" című meséjükkel
Bíró Bianka, Joó Dóra, Joó Réka, Sápi Márta, Szőnyi Gabriella,
Ványi Csongor 3. a osztályos tanulók.
Számítástechnika 2007 alapfokú képzésekhez PSZF-Salgó Kft.
könyvét nyerték rajzukkal Joó Réka, Szőnyi Gabriella, Szörnyi Henrietta szintén 3. a osztályos tanulók.
Ezeregy tudós éjszaka című kiadványt nyerte Bíró Bianka "Én utaznék Egyiptomba" című cikkével.
Áprilisban az Ahol a vadak várnak című könyvet nyerte a Park
Könyvkiadó jóvoltából ADYÁK - 9.B. című interjújával Tarr Borbála 4.
a osztályos tanuló.
Anne Frank naplóját nyerte Varázs Világ című rajzával Joó Réka 3.
a osztályos tanuló.
Ajándék kupon nyert a Petheadshop.hu felajánlásának köszönhetően Varga Georgina 8. a osztályos tanuló előző számunkban megjelent Budapesti Kaland című cikkével.
Édességcsomagot nyertek Bíró Bianka, Joó Dóra, Joó Réka, Sápi
Márta, Szörnyi Gabriella, Ványi Csongor.
A Mikepércsen megrendezett Varászolvas elnevezésű szép olvasási versenyen Bíró Bianka 3.a osztályos tanuló 3. helyezést ért
el!

Ízelítő az áprilisi és a májusi programokból
Április 15-én, pénteken 11 órától az
alsósoknak kerékpáros ügyességi
versenyt tartanak. A felső tagozatosokat pedig kilenc helyszínes akadályversennyel várják.
14 órától folytatódik a Karácsony Sándor Kupa lány kézilabda fordulójával.
Április 18-án, hétfőn reggel fél 8-tól
iskolagyűléssel zárul a Földes Napja
témahét.
Április 21-án 14 órától Húsvéti játszóházat tartanak a Közművelődési iroda
munkatársai az ÁMK épületében. Az érdeklődőket tojásfestéssel,
húsvéti játékokkal várják.
A tavaszi szünet 2011. április 21-től április 26-ig tart. A szünet
előtti utolsó tanítási nap 2011. április 20. B hét szerda. A szünet
utáni első tanítási nap 2011. április 27. A hét szerda.

Április 26-án este hat órától Patchwork Kiállítás nyílik Hilgert Judit
munkáiból. A kiállítást megnyitja Jeneiné Egri Izabella polgármester.
Április 30-án délután Ismét Földes Megasztár Ki-mit-tud? Tehetségkutató verseny a Földes Jövőéért Egyesület szerevezésében. Helyszín az Árpád Mozi.
Május 5-én 18 órától Ismeretterjesztő előadást tartanak A világ,
amelyben élünk, és a mi felelőségünk címmel az ÁMK klubtermében.
Előadó Balogh Barnabás a Docas Aid Hungary Közhasznú Alapítvány
képviselője.
Május 6-án 17:30-tól Anyák-napi gálaműsorral várják a kedves édesanyákat, keresztanyukákat, nagymamákat. A műsort a Földes Jövőéért Egyesület és az Őszirózsa Nyugdíjas Klub közösen szervezi.
A Bihari– síkon címmel nyílik kiállítás az ÁMK aulájában május 16án. A tárlat, melyet a Községi óvodás gyerekek munkáiból rendeznek.
május 20-ig látogatható.
Május 28-án községi Gyermeknappal várják a falu apraja-nagyját.
Összeállította: Takács Hanna 4. a
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Húsvéti népszokások
Húsvét a feltámadás, az újjászületés ünnepe: a keresztény egyház ilyenkor emlékezik meg Jézus feltámadásáról, és ilyenkor köszöntjük a tavaszt, a természet újjáéledését is. A húsvét időpontját 325-ben
állapította meg a niceai zsinat a napéjegyenlőséget
követő holdtölte utáni első vasárnapot kijelölve.
Szinte minden népnél rengeteg szokás kötődik a húsvéthoz még a kereszténységet megelőző időkből, hiszen a tavaszt, a természet újjáéledését évezredekkel ezelőtt is megünnepelték. Éppen ezért sokszor
fedezhető fel ellentmondás a húsvéti motívumokban
és népszokásokban. A húsvét hétfői locsolás alapja a
víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit.
Eredete a keresztelésre utal, valamint arra a legendára, amely szerint a Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi asszonyokat a zsidók locsolással akarták elhallgattatni. A népszokások szerint a férfiak ilyenkor
sorra járták a házakat és különböző énekek, versek
kíséretében locsolták meg a nekik ezért cserébe tojást adó lányokat. Régebben kútvízzel locsoltak a fiúk,
de mára már felváltotta a vizet az illatos kölni.

A húsvéti tojás általában díszített tyúktojás vagy
csokoládétojás, melyet a keresztény gyökerű kultúrákban húsvétkor szokás ajándékozni. A tojásdíszítés
szokása egészen az ókorig nyúlik vissza, de a hagyomány a kereszténység elterjedése után is megmaradt.
A keresztény értelmezés szerint a tojás a sírjából
feltámadó Krisztust jelképezi.
MÁK Szemek

Locsolóversek
Locsolni jöttem nem titkolom,
Szép szokás ez így gondolom,
Múljon vizemtől a téli álom,
Bizony most én ezt kívánom!
Ha a hatás múlik is esztendőre,
Ígérem én itt leszek jövőre.
S nem adok az illendőre,
Locsolok én nyakra főre.
Húsvét másodnapján az jutott eszembe,
Locsolóvizet vegyek a kezembe.
Megöntözzek vele egy árva ibolyát,
és cserébe kapjak érte egy hímes tojást!
Nem baj, hogy én kicsi vagyok,
Verset mondok, mint a nagyok.
Mondókámat megtanultam,
Locsolómat is elhoztam,
Azért, mert én kicsi vagyok,
Piros tojást én is kapok.
Rózsa, rózsa szép virágszál,
Szálló szélben hajladozzál,
Napsütésben nyiladozzál,
Meglocsollak, illatozzál!

Húsvét napja csupa öröm.
A sok kislányt megöntözöm.
Hulljon kölni a hajukra.
Piros tojás a markomba.
Szépen kérem az apját,
De még szebben az anyját,
Adja elő a lányát,
Hadd locsoljam a haját!
Hadd nőjön nagyra,
Mint a csikó farka,
Még annál is nagyobbra,
Mint a Duna hossza!
Szabad-e locsolni?

Kelj fel párnáidról, szép ibolya virág,
Nézz ki ablakodon, milyen szép a világ.
Megöntözlek szépen az ég harmatával,
Teljék a tarisznyám, szép piros tojással.

Összegyűjtötték: Nagy Dániel, Pércsi Donát, Varga
Lajos
Illusztráció:Tarr Borbála 4. a
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HÚSVÉTI KÉZMŰVES TIPPEK
Kitömött nyuszi papírkosárban
Anyagszükséglet: textildarabok, tű, cérna, ragasztó, vatta, karton, zöld krepppapír, fonal, sablon.
Elkészítés:
1. Elkészítjük a nyuszi testének a sablonját, majd textilből elkészítjük a nyuszi
testét. Összevarrjuk alul kis rést hagyva.
Amin keresztül kitömjük vattával.
2. A lyukat ezután összeöltjük. Színes
kartonból kivágjuk a fület és a talpat.
Fehérkartonból a szemet és a fogakat.
Felragasztjuk a nyuszi testére.
3. fonalból pompont készítünk ez lesz a nyuszi farka.
4. A kosárkát kivágyjuk színes kartonból, összehajtjuk és összeragasztjuk.
5. Bebéleljük a kiskosarat krepp-papírból nyírott fűvel, melybe
beleültetjük a nyuszikánkat.
Takács Hanna 4. a
Ajándék locsolóknak
Anyagszükséglet: színes
kartonok, vékony filctoll,
ragasztó, csokitojás, sablon.

Elkészítés:
1. Az elkészített sablon alapján
kivágjuk a virágokat. Minden fajtából 2-2 darabot.

2. A tojás helyét kivágjuk majd
a két virágot összeragasztjuk.

3. Zöld kartonból megalkotjuk az
alapot, egy rést vágunk a közepébe ebbe dugjuk bele a virág alját
és szétnyitva alulról ráragasztjuk.
4. A csokitojást a lyukba állítjuk,
úgy, hogy jól beszoruljon.
5. A virágok szirmait szépen pödörgessük meg, hogy szépen
kifelé hajoljanak.
Szabó Sára 4. a

A SÜTIK VILÁGA– HÚSVÉTI FINOMSÁGOK
Hamarosan nyakunkon a Húsvét. Unod már a kaszinótojást és sonkás szendvicseket? Akkor mi most kicsit mást mutatunk.

Boci-mobil
Hozzávalók a tésztához: 1 tojás, 11 evőkanál olaj, 11 evőkanál cukor, 15
evőkanál liszt, 2 evőkanál kakaó, 2,5 dl tej, 1 kiskanál szódabikarbóna, 1
citrom reszelt héja.
Hozzávalók a krémhez: 15dkg tehéntúró, 1 tojás, 1 evőkanál búzadara, 5
evőkanál cukor, 1 csomag vaníliás cukor
Elkészítés: A tésztát zsírozott, lisztezett tepsibe teszem, miután alaposan
kikevertem. A krém hozzávalóit szintén összekeverem, majd egy kiskanállal
1-1 cm távolsága kiadagolom. 25-30 perc alatt megsül. Finom, egyszerű és
mutatós.
Szőnyi Gabriella 3.a
Citromos joghurt sütemény
Hozzávalók: 10 dkg puha vaj, 16 dkg cukor, 2 tojás, 1/2 vanília rúd, csipetnyi só, 25 dkg liszt, 2 tk sütőpor, 15 dkg natúr joghurt, kb. 1 dl citromlé, 5-6
ek porcukor, a díszítéshez tortadrazsé, szárított citromszeletek
Elkészítés:Egy 25 cm hosszú, téglalap alakú sütőformát kenjünk ki vékonyan vajjal, és kevés liszttel szórjuk meg. A vajat a cukorral keverjük habosra, adjuk hozzá a két egész tojást, a vanília rúd kikapart belsejét és egy
csipet sót. A lisztet keverjük el a sütőporral, és a joghurttal felváltva adjuk a
vajas masszához. A tésztát simítsuk a sütőformába, és a sütő alsó részén,
175 fokon, kb. 50 percig sütjük. Ha túlzottan barnul, takarjuk le alufóliával.
Mielőtt kivennénk a sütőből, tűpróbával győződjünk meg arról, hogy átsült-e.
A süteményt borítsuk ki a formából, és rácson hagyjuk kihűlni. A citromléből
vegyünk el 3-4 evőkanálnyit, és adjunk hozzá annyi porcukrot, hogy a dekoráláshoz megfelelő állagú cukormázat kapjunk. A maradék citromlevet keverjük el ízlés szerint 1-2 evőkanál porcukorral (a porcukor itt akár el iselhagyható). A kihűlt süteménybe szúrjunk pálcikával, vagy hústűvel lyukakat. A citromlevet ezekbe folyassuk bele, hagyjuk beszívódni. Szilikon ecsetet mártsunk a citromlébe, és a sütemény tetejét többször is kenjük át. Végül
vonjuk be a cukormázzal, és díszítsük ízlés szerint.
Joó Réka 3. a

Piramis süti
Hozzávalók a tésztához: 1 kg darált
háztartási keksz, 7 dl tej, 1 dl rum, 30
dkg kristálycukor, 5 dkg kakaópor
A krémhez:
1 csomag vaníliás puding, 5 evőkanál
kristálycukor, 3 dl tej, 25 dkg porcukor,
25 dkg sütőmargarin, 1 üveg magozott
meggybefőtt, 2 csomag Albert keksz
Elkészítés: A tészta hozzávalóit jól összegyúrjuk. A pudingport a cukorral és
a tejjel csomómentesre keverjük, sűrűre főzzük, és hagyjuk kihűlni. A margarint és a porcukrot habosra keverjük, és a két krémet jól összedolgozzuk. A
kekszes masszábol golyókat formálunk, kókuszba forgatjuk, belenyomkodjuk
a piramis formábam és a kis tölcsér segítségével mélyedést nyomunk bele.
Ebbe töltjük a krémet, 2 szem meggyet, majd lezárjuk az Albert keksszel.
Tálcára borítjuk, szétnyitjuk, hogy kiessen belőle a piramis.
Szabó Szemirámisz 5. a

Sport szelet
Hozzávalók : 50 dkg darált keksz, 4 evőkanál kakaópor, 25 dkg margarin,
20 dkg kristálycukor, 2 dl tej, rum vagy rumaroma
Elkészítés: A darál kekszet a kakaóporral összekeverjük. Ezután egy edényben a margarint, a cukorral és a tejjel összemelegítjük annyira, hogy a vaj és
a cukor elolvadjon.
Ezt ráöntjük a kakaóporral összekevert kekszre és hozzáadjuk a rumot vagy a
rumaromát. Jól összekeverjük a masszát és egy tepsibe vagy jénaiba nyomkodjuk. Én egy 23*24 cm-es formát alakítottam ki belőle. Nem kell sem sütőpapír, se más alája, simán kijön. Betenni a hűtőbe, míg a csokimáz elkészül.
Gőz felett 2 tábla tortabevonót 2 ek. étolajjal felolvasztani, rákenni, hűtőbe
rakni és forró vízbe mártott késsel szeletelni.
Sápi Márta 3. a
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Lány/Fiú rovat
Fluor Tomi
Fluor egy énekes, aki mint SP berobbant a köztudatba.
Tini lányok ezrei rajonganak érte. Egyik leghallgatottabb száma a Partyarc hozta meg neki az országos ismertséget.
A székesfehérvári Karácson Tamás 1987 augusztus 5-én
látta meg a napvilágot. Gyermekkora óta a zene rabja.
2004-ben, 16 évesen, az „Egy pillanat” című dalával 232
előadó közül megnyerte az Animal Cannibals akkori hip-hop
tehetségkutatóját, a Mikrofon Mániát. Egészen 22 éves koráig az underground hip-hopban tevékenykedett; Magyarország első számú hip-hop oldalának szerkesztőjeként, az
AP! Névre hallgató rádiós rapműsor egyik vezetőjeként és
természetesen előadóként is.
Az igazi áttörést a Partyarc című dala hozta meg, melyet
lakótársával és jó barátjával, SP-vel dobott piacra 2010ben. A dal nézettségi rekordokat döntött. Ugyanebben az
évben indult a VIVA TV valóságshow-ja, a „Stáb a Balatonon”, ami Tomika és még öt előadó nyári élményeit örökítette meg.
Egy halom stílusban kipróbálta magát, lételeme a kísérletezés, a határfeszegetés.
Jelenleg Budapesten lakik
barátjával SP-vel egy lakásban. Akivel nem csak a lakáson osztoznak, de többször
is dolgoznak együtt.
Fluor Tomi hivatalos honlapja és blogja a következő címen
érhető
el:
www.fluortomi.hu
Joó Dóra 3. a

Mindenidők legnagyobb magyar
Focistája: Puskás Ferenc
Manapság nincsenek olyan nagy magyar focista nevek,
mint Puskás Öcsié. Az ő nevét az egész világon ismerik
még ma is. A magyar futball ikonja bár már nem él, de szellemisége példa még ma is.

Már 15 évesen a Magyar
Nemzeti Bajnokságban játszott,
első
mérkőzésén,
1943 decemberében a Kispesti AC csatársorát erősítette. Négyszer volt gólkirály.
Kiváló rugótechnikájú, egyedülálló cselezési képességgel rendelkező veszélyes bal
lábáról híres csatár volt.
Az ötvenes évek híres magyar Aranycsapatának volt a
kapitánya. 1952-ben a Helsinki olimpián aranyérmet, a
következő évben 1953-ban pedig Európa Kupát, az 1954-es
svájci Világbajnokságon ezüst érmet szerzett. Svájcban a
FIFA hivatalos értékelése szerint a torna legjobb játékosa
cím is őt illette. 1958 és 1960 között a Real Madrid csatársorában egymás után háromszor nyerte meg a bajnokcsapatok Európa-Kupáját. A spanyol ligában négyszer lett gólkirály. 1965-ben visszavonult. Pályafutása során összesen
1176 gólt szerzett, ebből 83-at a Magyar válogatottban. Ezzel az eredménnyel ő a nemzeti tizenegy legeredményesebb futballistája. Visszavonulása után edzőként dolgozott.
Tiszteletére 2002-ben az 1953-ban felavatott Népstadion
nevét hivatalosan is Puskás Ferenc Stadionra változtatták.
Varga Lajos 6. b

Interjú
E havi számunkban az egykori újságíró
szakkörös Karacs Rékával beszélgetem.
Réka most a Péchy Mihály Építőipari
Szakközépiskolába jár Debrecenbe.

Top 10-es lista
10. Alexandra Burke ft. FloRida: Bad
Boys
9. Duck Sauce: Barbra Streisand

– Miért ezt az iskolát választottad?
– Azért választottam ezt az iskolát, mert szeretnék építész vagy építészmérnök lenni.

8. Rihanna ft Drake: What's My
Name?

– Milyen szakra jársz?
– Építész szakon tanulok.

6. Rihanna: Only Girl

– Kiknek ajánlod ezt az iskolát?
– Mivel nagyon nehéz suli, ezért főleg
azoknak ajánlom, akik mindenféleképpen az építőiparban szeretnének
dolgozni miután elvégezte az iskolát. Na és persze nagyon jó rajzosok, és
jó tanulók.
– Hogy érzed magad ebbe az iskolába?
– Nagyon jól érzem itt magam, sok új barátom lett. Nagyon rendesek és
aranyosak az osztálytársaim, a tanárok is nagyon jó fejek, bár nagyon
sokat kell tanulni meg nehezek a tantárgyak.
Lejegyezte: Varga Georgina 8. a

7. Willow Smith: Whip My Hair
5. Ákos: A fénybe nézz
4. B.o.B: Airplanes
3. Taio Cruz: Dynamite
2. Bruno Mars: Just The Way You Are
1. Black eyed peas: The Time

Bónusz track:
Miley Cyrus: Who owns my heart
Összeállították: Bíró Bianka és
Szabó Szemirámisz
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R e j t v é n y

TISZTA VICC… :-)

↓

- Két homokszem száll a sivatag fölött.
Az egyik az mondja:
- Leszálljunk?
Mire a másik:
- Ebben a tömegben?

1.
2.

- Melyik a legsavanyúbb madár?
- A citromhéja.

3.

Két kamera megy az utcán.
Az egyik elfárad, kérdi tőle a másik:
- Felvegyelek?

4.
5.

Az egérke és az elefánt egy motoron utaznak. Az elefánt vezet,
majd így szól:
- Félsz egérke?
- Nem én!- hangzik a válasz. Az elefánt gázt ad, majd kis idő
múlva ismét kérdezi:
- Félsz egérke?
- Én? Ugyan! Az elefánt csutkáig nyomja a gázt, mígnem kifogy
a benzin. Megállnak egy benzinkútnál, és feltankolnak. Visszafelé az egérke vezet. Ő is megkérdezi:
Félsz elefánt?
Nem én! - válaszolja. Az egérke padlóig húzza a gázt, majd újra
megkérdezi:
- Félsz elefánt?
- Nem én!- hangzik ismét a válasz. Mire az egérke:
- Pedig félhetnél, mert én nem érem el a féket!

6.
1. Locsolóknak adjuk.
2. Tavasszal érkező madár.
3. Ilyen a tavasz

4. Ezt csinálják a fiúk húsvétkor.
5. Húsvétot képviselő állat.
6. Tavasszal nyíló virág.

Mit rejt a betűrejtvény? A képekben betűk
keveredtek össze. Rakd helyes sorrendbe

Az én anyósom olyan, mint a húsvéti tojás!
- Hogyhogy?
- Erősen festett, és előbb-utóbb összetöröm!
Mi az előnye annak, ha szenilis vagy?
- ???
- Elrejtheted magadnak a húsvéti tojásokat.

A locsolásra készülő fiúk rejtjelezve beszélgetnek. Vajon mikorra beszélték
meg a találkozót?

Összeállították: Oláh Dorina, Rák Laura, Varga Nóra

A rejtvényrovatot összeállították: Bíró Bianka, Futó Henrietta, Szőnyi
Gabriella
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 április 29. Sorsolás május
3-án kedden, a nagyszünetben lesz.

Megfejtésszelvény 3.évfolyam 3. szám
Keresztrejtvény:________________________________________
Képrejtvény: ___________________________________________
Betűrejtvény: __________________________________________
Név, osztály:___________________________________________

Előző számunk nyertesei: Horváth Sándorné,
igazgató néni, Faragó Gyula 6.a, Spét Lili 6. b,
Nagy Vivien 2. b, Szőnyi Jusztina 2. a osztályos tanulók. Gratulálunk nekik és további
kellemes rejtvényfejtést kívánunk!

A Mák Szemek elkészítésében részt vettek:
Bíró Bianka, Futó Henrietta, Harangi Fruzsina, Joó Dóra, Joó Réka, Kovács Dóra, Kóti Dorina, Nagy Dániel, Oláh Dorina, Pércsi Donát, Rák Laura , Sápi Márta, Szabó Sára, Szabó Szemirámisz , Szőnyi Gabriella, Takács Hanna, Tarr Borbála, Tóth Barna, Varga Georgina, Varga Lajos, Varga Nóra, Ványi Csongor, Vincze Lili, Lukács Zsuzsanna tanító néni
(szerkesztő)
Köszönetet mondunk az ÁMK azon dolgozóinak, akik munkájukkal, segítségükkel hozzájárultak a lap megjelenéséhez.

