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A Gyermeknap a világ sok országában ünnepnap. A Nemzetközi Gyermeknap (általában június 1.) megünneplése Törökországból ered. Az
ENSZ hozta létre az Egyetemes
Gyermeknapot (Universal Children's
Day). Az ünnep célja, hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek
testvériségéről és egymás közti
megértésről, valamint a gyermekek
jóléte érdekében kifejtett küzdelemről
Magyarországon 1931-től ünneplik
(akkor még Gyermek Hétnek hívták), 1950 óta már csak egy napig
tart és május utolsó vasárnapján
tartják.
Úgy is szokták mondani, hogy május
a család hónapja, hiszen ebben a
hónapban van az Anyák napja is.
Mint minden évben Földesen is
megemlékeztek a gyermekekről a
sok helyi és környékbeli gyerkőc
örömére. Május 28-án, nálunk szom-
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A Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ Iskolájának lapja

baton tartottak fergeteges Gyereknapot. Rengeteg program várta a legkisebbeket és a kicsit nagyobbakat is.
A Községi Óvoda dolgozói érdekes
játszóházat szerveztek nekünk. De
volt a szinte már elengedhetetlen
ajándék palacsinta is minden gyereknek, melyet a helyi civilszervezetek
képviselői sütöttek kora reggeltől.
Minden kicsi örömére volt ugráló vár,
de még bohóc is. A délután folyamán
ruhabemutatót láthattak az érdeklődők, először gyerek mutattak be utcai
öltözéket, majd felnőttek mutattak be
szebbnél-szebb alkalmi ruhákat. És
ami még nagy meglepetés volt a Községi Óvoda dolgozói a Földes Jövőjéért Egyesület tagjai és a Karácsony
Sándor ÁMK dolgozói a Macskák című musical egyik jelenetét adták elő.
Köszönjük szépen a szerevezők és a
közreműködők munkáját értünk!
Takács Hanna 4. a
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Édesanyám

„ Édesanyám köszöntelek, most e meghitt ünnepen”
Ez a Devecsery László idézet volt olvasható azon a
meghívón, mellyel minden kedves édesanyát és
nagymamát meghívtak a községi Anyák napi Gálaműsorra.
A Földes Jövőjéért Egyesület szervezte azt az anyák napi
gálaműsort május 6-án, pénteken délután, melyen a Földes Községi Óvoda ovisai, a Toppantó néptánccsoport, a
Kabai Óvoda Zichy Géza Tagóvodájának Tetétleni Napocska csoportja, a Karácsony Sándor ÁMK
Alapfokú Művészeti Iskolájának Kismókus csoportja, A Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ Általános
Iskolájának 3. a osztálya, a Sivatagi Rózsák
Hastánccsoport, a Földes Jövőjéért Egyesület
tagjainak
gyermekei:
Bende Nikolett, Bíró Bianka, Gyöngyösi Csen-

köszöntelek
ge, Szabó Sára, Tóth Dominika köszöntötték előadásukkal az édesanyákat és nagymamákat. Az elmaradhatatlan anyák napi versek mellett nem mindennapi produkciókat láthattak az érdeklődők.
A meghitt estét Kovács Kati: Úgy szeretném meghálálni
című dala zárta a művészeti iskolások előadásában.
Sápi Márta 3. a osztályos tanuló a következő képen mesél az anyák napi gáláról:
Nagy izgatottsággal készültünk az eseményre. Mi a
Légy jó mindhalálig című musical „10 perc” című betétdalát
adtuk elő, amit Szőkéné Kakucsi Erzsébet tanító néni tanított
be nekünk.
Nagyon jól éreztem magam.
Pár anyukán, mamán látszott,
hogy sír. Mi az anyukánkat az
osztállyal úgy leptük meg, hogy
a fellépés után hátracsaltuk az
öltözőhöz és adtunk neki soksok virágot. Nagyon vidám és
kellemes anyák napja volt ez.
Sápi Márta 3. a

Pedagógusnap
Ahogy május első vasárnapja az édesanyák napja,
úgy június első vasárnapja a pedagógusok napja.
Május a család hónapja é s június eleje megemlékezés azokért akik igazán fontosak valamiért. A pedagógusok azért, mert magukat áldozva megtesznek mindent azért, hogy mi jobbá válhassunk.
.Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
1996-ban ezen a napon fogadta el a pedagógus jogokról
szóló, 150 paragrafusból álló határozatot. Magyarorszá-

gon 1952. június 7–8-án ünnepelték először ezt a napot,
s ez alkalomból adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket az ország legjobb pedagógusainak. 1993 óta a
tanárok, oktatók kitüntetése január 22-én, a magyar kultúra napján történik. A pedagógus nap megünneplése
sokat veszített hivatalos jellegéből, intézményi szinten
elsősorban a gyermekek köszöntik tanáraikat.
Harangi Fruzsina 8. a

Interjú
E havi számunkban egyik volt földesi általános iskolással beszélgettem Kóti Rékával a testvéremmel.
Réka most a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban
tanul. Hogy milyen is ott az élet erről faggattam a tesómat.
– Szereted ez az iskolát?
– Nagyon szeretem! Nyolcadik osztályban ide jelentkeztem és nagy örömömre fel is vettek. Nagyon jól érzem
magam itt a jó osztályközösségben.
– Milyen szakra jársz?
– Humán tagozatos vagyok, ami azt jelenti, hogy emelt
óraszámban tanulom az irodalmat, ezen kívül még stílustörténetet is tanulok. Idegen nyelvek közül pedig angolt
és latint tanulok.
– Milyen tantárgy a stílustörténet?
– Ez a tantárgy egy összetett tárgy. Komplex módon ta-

nulom a művészettörténetet, a történelmet, a zenetörténetet és irodalmat. Nagyon jó, mert sok olyan dolgot is
megtanulok, amit más osztályokban nem tanítanak.
– Miért ezt a szakot választottad?
– Nagyon megtetszett, hiszen alapvetően én a humán
tárgyakat szeretem, mint az irodalom, rajz, történelem.
Na és persze a latin nyelvet is nagyon érdekesnek találom.
– Az irodalommal szeretnél tovább tanulni?
– Igen semmiképpen nem reál irányban szeretnék tovább tanulni. A latint is nagyon szeretem, bár mivel ez
holtnyelv, ami azt jelenti, hogy most már nem beszélik,
így nem sok haszna van a gyakorlati életben, mint idegen nyelv. De vannak olyan egyetemi szakok, melyeken előnyt jelent ennek a nyelvnek az ismerete, mint
például az orvosi és jogi szakokon.
– Köszönöm szépen a beszélgetést!
Kóti Dorina 3.b
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Ballagás
8. a osztály

„Mert az égi útnak elve:
kúszva, vérzőn énekelve,
portól, sártól piszkosan,
menni mindig, biztosan"
(Dsida Jenő)

ás
gbán
y me
g
o
h
n,
."
lenbe a múltra
j a je
l
s
é
s
a
y
"Úg
dolh
l gon
nélkü
"Legnagyobb cél pedig itt-e földi létben
Ember lenni mindig, minden körülményben."
(Arany János)

Osztályfőnök: Pércsi Imre
Bagoly Nikolett
Bíró Barna
Costrut Melinda
Furkó Sándor Péter
Gál Gyula
Harangi Fruzsina
Horváth Fanni
Kemecsei Andor József
Mátravölgyi Tamás János
Megyeri Antal
Oláh Miklós
Oláh Zoltán
Pintér József
Porcsint Anita
Sanyó Mariann
Sápi Benjámin
Serdült Csaba
Szöllősi Zsuzsa Barbara
Szörnyi Gergő
Ványi Rebeka
Varga Éva Teréz
"Út
Varga Georgina Dójain
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8.b osztály
Osztályfőnök: Ványiné
Karácsony Judit
Karacs Róbert
Kiss Renáta
Körtvélyesi Ádám
Lukács Dorina
Makula Melinda
Mata Henrietta
Mező Bence
Nagy Sára Ildikó
Nagy Zoltán
Nyírő Antónia
Oláh Ákos
Ozsváth Mihály
Papp László
Pál Adrienn Alexandra
Szabó Dániel
Szabó Orsolya Eszter
Szöllősi Lajos
Szőnyi Adrienn Éva
Szörnyi Zsanett
Tarczali Mariann
Tóth Franciska
Török Sára

Idézeteket gyűjtötték: Harangi Fruzsina és Varga Georgina 8. a
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VERSENYEREDMÉNYEINK
Rajz és festő tagozat:
Az én családom című nemzetközi rajzversenyen díjazottak lettek:
Hegyes Dzsenifer 1. b, Szörnyi Henrietta 3.a, Kovács Dóra 5. a,
Bíró Henrietta 2 b osztályos tanulók. Dícsérő oklevélben részesült
Szabó Sára és Futó Henrietta.
A „Kifogtam egy aranyhalat” elnevezésű rajzpályázaton II. helyezett
lett Sápi Csaba 6.b osztályos tanuló.
A Toyamai Nemzetközi Gyermekrajz Kiállításon díjazottak lettek: Takács Hanna 4. a (Arany minősítés), Nagy Kata 6.a (Ezüst minősítés),
Futó Henrietta 4.a (Bronz minősítés), Hegyes Dzsenifer 1.b, Papp
Nikolett Andrea 3.a, Szőnyi Gabriella 3. a osztályos tanulók.

Takács Hanna 4. a, Kóti Dorina 3. b, Bíró Bianka 3. a, Tarr Borbála 4. a osztályos tanulók díjazottak lettek.
Az Apáczai Kiadó levelezős tanulmányi versenyén döntőbe jutott az
1. b osztály két csapata. A Barátnő csapata: Hegyes Dzsenifer,
Szatai Tamara, Ványi Júlia. A Mocorgók csapata: Imre Zsolt, Sótonyi Krisztián, Takács János.
A földesi Ki? Mit tud? Vetélkedőn tánc kategóriában I. helyezést ért
el a 3. a osztály Légy jó mindhalálig musical „10 perc” című betétdal
táncos feldolgozásával.
Az Aquapeace rally autó rajzpályázaton Ványi Csongor III. helyezést ért el.

A szedresi Lovasudvarház és a Garay János Általános Iskola és AMI
által közösen meghirdetett III. Országos rajz– és fotópályázaton Kiss
Dóra 6.b: Egy nap a lovak között című rajza és Szilágyi Réka 1.b:
Lovagolni jó! című alkotása díjazott lett. Valamint kiállításra került
Tóth Nikolett, Balogh Huba Kadosa, Farkas Dóra munkája.

A Benedek Elek Általános Iskola által szervezett „Kalandozz a könyvek birodalmában” elnevezésű versenyen a 3. a osztály csapata a
döntőbe jutott.

Tanulmányi versenyek:

A házi helyesíró versenyen Jenei Balázs 1. a osztályos tanuló I.
helyezett, Dede Péter Bence II. és Gál Dávid III. helyezett lett.

A Varázsceruza anyanyelvi versenyen 3. osztályban Bíró Bianka 3. a
osztályos tanuló 7. helyezett lett.
A Komádiban megrendezett „Varázsolvas” megyei Szépolvasási versenyen Bíró Bianka 3. a osztályos tanuló 3. helyezett lett.
A Zsákán megrendezett megyei komplex tanulmányi versenyen Joó
Dóra 3. a osztályos tanuló magyar tantárgyból I. helyezést ért el.
Természetvédelmi– Környezetismereti megyei tanulmányi versenyen
3-4. osztályból iskolánk csapata 1. helyezett lett. A csapat tagjai:
Bíró Bianka, Pércsi Donát, Ványi Csongor 3. a osztályos tanulók.
Az Egy fa élete elnevezésű országos pályázaton irodalmi kategóriában, melyet az Oriflame hirdetett meg Pércsi Donát III. helyezett lett.
A Krefiti ifjúsági portál országos újságíró pályázatán május hónapban

A helyi szépíró versenyen 1-2. osztályban Nagy Benjámin 1. a I.
helyezett, Jenei Balázs III. helyezett lett.

A szintén házi szép olvasó versenyen Gál Dávid 1. a I. helyezett,
Jenei Balázs 1. a III. helyezett lett.
A Pindur Pandur elnevezésű KRESZ versenyen 150 csapat közül
Iskolánk csapata 9. helyezést ért el.
A Sárréti Néptánc Fesztiválon a Kiskökény néptánccsoport sikeresen szerepelt, ezzel is öregbítve iskolánk és a művészeti iskolánk
hívnevét.
Az Országos Kémia versenyen iskolánk tanulója 10. helyezett lett.
Gratulálunk Nekik és további sikereket kívánunk iskolánk minden tanulójának!

Ízelítő a nyári programokból
Június 14-én B hét kedden Intézményi Zöldnap lesz iskolánkban.
Ezen a napon színes játékos programokkal várják a nebulókat az iskola tanítói, tanárai.
A 2010/2011-es tanév utolsó tanítási napja 2011. június 15. B hét
szerda. Ezen a napon lesz a nyolcadikosok ballagási főpróbája.
2011. június 18-án délelőtt 9 órától a nyolcadik évfolyamosok ballagása és tanévzáró ünnepség lesz az ÁMK udvarán.
Nyári tábor várja az érdeklődő gyerekeket 2011. június 27– július 2-a
között a földesi Szabadidőközpontban. A tábor összköltsége 9500 Ft/
fő. A részvételi díjban benne van a szállás, az étkezés, az utazás és
az esetleges belépőjegyek ára. A tábor szervezői izgalmas és érdekes
csapatépítő játékokkal, kirándulással, mozi látogatással és még sok
érdekes programmal várják a gyerekeket. Érdeklődni és jelentkezni a
Közművelődési irodában lehet.
Összeállította: Takács Hanna 4. a

III. évfolyam 4. szám 2011. június

5

Természet rovat
Mi újság a baromfiudvarban?
Ahogy ígértem beszámolok, hogy milyen újdonság van nálunk a baromfiudvarban a malacok, kacsák tyúkok körül. A társbérlő csókákat sikerült
egy papírdobozba belecsalni, amit az oldalán kivágtunk, így egy odúhoz hasonlított leginkább.
Négy tojást tojt csókamama, amiből négy erőteljes
de igen különböző méretű-korú fióka fejlődött azóta. A csókafik néha kiesnek a dobozból, sőt volt
már olyan, hogy dobozostól lezúgtak a gerendáról,
de eddig egyiknek sem esett baja. Közben eltelt az
a bizonyos 21 nap és a 18 tojásból 18 kiscsirke lett
anyák napja reggelére. Nagyon tarka sereg, van
benne egy fekete, vagy három vörös és sok sárga.
Egy hét múlva vártuk a kiskacsák kelését. A tojásokat folyamatosan lámpáztuk így nagyjából tudtuk, hogy mire számíthatunk. A szakirodalmat
elolvastuk és abban az állt, hogy a keltetendő tojások nem lehetnek 9 napnál régebbiek. Sajnos a mi
tojásaink régebbiek voltak ezért összesen hét kiskacsa kelt a keltető gépből. De nagyon nagy különbség van a két kelesztési mód között. A mesterséges keltetőben egyáltalán nem ment olyan simán a szaknyelven bújtatásnak hívott kelés. Szegény kiskacsák egy egész napot is a tojásban sipogtak mire kis segítséggel kibújtak. Nagyon kis
esetlenek és aranyosak a kiskacsák, amikor hallják a hangunkat rohannak ki a kerítésen és jönnek köszönteni bennünket. Nap közben együtt
bandáznak a kiscsirkékkel, de estére dobozba
szedjük őket, mert a kotlós azért maga alá nem
engedi őket. A kiskacsák után három nappal kikeltek még egy kotlós alatt a kiscsirkék, még a
padláson vannak a csókafik társaságában, csak az
a baj, hogy ez egy sokkal harcosabb tyúkanyó és a
kieső csókákat csépeli. Ezért résen vagyunk.
A rókák miatt is figyelünk, mert a vadászok
bejárták a kotorékokat és sok lakott rókalakot találtak a környékünkön. Ez nagyon veszélyes, mert
mint tudjuk Vuk és társai szeretik a csirkepecsenyét. Ez az időszak különösen veszélyes, mert
most nőnek a kölykök és egyre több kaja kell nekik. Reméljük, hogy a tyúkól lakóira nem fáj a foguk. Nálunk mindig történik valami…
Ványi Csongor 3. a

A veszélyes kígyók
Az óriási kígyók rátekerednek áldozatukra, és addig szorítják izmos gyűrűikkel, míg meg nem fulladnak. A piton a testének erejével képes összeroppantani egy kis teremtű gazellát, majd egészben lenyelni. Az emésztés jó néhány napig eltart

az emészthetetlen részeket a kígyó kiöklendezi.
Az áldozatait fojtogató szorításával elejtő boa
kistermetű emlősökkel és madarakkal táplálkozik, amelyeket fejük felől nyel le. Erős emésztőnedveinek köszönhetően, nagyobb testű állatokkal is képes megbirkózni. Némely kígyók a mérgüket használják az áldozatuk megbénítására
vagy megölésére. A legveszélyesebb a mérge például a viperának és a kobrának. Szájuk elülső
részében elhelyezkedő méregfogaik vannak: ezeket egyaránt használják védekezésre és támadásra.
A kígyóknak fejlett érzékszerveik vannak?
Mivel hallásuk és látásuk nem túl fejlett, ezért a
villás nyelvük kiöltésével képesek érzékelni a
szagokat, és az egyéb vegyi ingereket, felfedve a
zsákmány jelenlétét. Néhány kígyófaj különleges érzékszervvel rendelkezik, ugyanis képes
észlelni a környezetében lévő élőlények által kibocsátott hőt.
Pércsi Donát 3. a

A dinoszauruszok királya–
Tyrannosaurus Rex
A dinoszauruszok királyának is tartott
Tyrannosaurus rex naponta vadászhatott, hogy
fenntartsa luxusméretű testét. Igaz, ehhez elég
lehetett néhány falat, hiszen hatalmas állkap-

csaiban ülő 20-30 cm-es fogaival egyszerre akár
200 kg-nyi húst is kiharaphatott. Az ember
nagyságú fejet azonban csak kifogástalan lábak
juttathatták célba. Egy lábtörés, ficam, vagy
sántaság könnyen a pusztulást okozhatta. Jó
formában viszont akár 12 km/h sebességgel is
kocoghatott, igaz, nem valószínű, hogy hosszan
üldözte volna a zsákmányt- Inkább lesben állt,
és az alkalmas pillanatban rárontott. Az egyensúlyozásban fontos hosszú farok hirtelen irányváltoztatásokat is lehetővé tett.
Varga Lajos 6. b
Illusztráció: Sápi Csaba 6.b
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A SÜTIK VILÁGA
Málnás-áfonyás süti
Hozzávalók:
háromnegyed bögre olvasztott vaj
másfél bögre cukor
2 teáskanál sütőpor
2 teáskanál vaníliakivonat
4 tojás
2 és negyed bögre liszt
1 bögre tej
1 citrom héja
1 bögre friss málna
1 bögre friss áfonya
Elkészítés: A vajat, a cukrot, a sütőport és a vaníliakivonatot
robotgéppel keverd addig, amíg habos nem lesz. Egyenként
add hozzá a tojásokat, és jól dolgozd bele a géppel.
Alacsonyabb fokozaton keverd hozzá a lisztet és a tejet. Jobb,
ha ezeket is részletekben adod hozzá. Keverd bele a citromhéjat is. A tésztát öntsd egy sütőpapírral kibélelt tepsibe, és szórd
a tetejére a bogyókat. Körülbelül 180 fokon 30 perc alatt megsül. A tetejét meghintheted cukorral. Jó étvágyat!
Joó Réka 3. a
Őszibarackos Szelet
Hozzávalók:
6 tojásból piskóta
1 liter őszibarack lé
3 cs. főzős vaníli puding

0,5 l tejszín
1 csomag téglalap alakú omlós keksz
5dkg margarin, fekete kávé
1 tejtortabevonó
Elkészítés: 2,5 dl őszibaracknektárban elkeverünk 3 cs.vanília
pudingport és 10 dkg kristálycukrot,majd hozzáadjuk a 7,5dl
őszi nektárt,felforraljuk és 1 percig főzzük. Közben a barack
befőttet apróra daraboljuk és a kihűlt a tésztára simítjuk. A tejszínt kemény habbá verve rákenjük a puding tetejére. Kávéba
mártott kekszet a habra tesszük. Az egészet tejcsokival leöntjük.
Varga Nóra 3. a
Joghurt torta
Hozzávalók:
3 pohár natúr joghurt
2 dl tejszín
1 csomag zselatin
2 csomag vaníliáscukor
Idénygyümölcs
Elkészítés: A tejszínt kemény habbá verjük. Közben a joghurtot
a kétféle cukorral egy lábasban feltesszük melegedni. Ha a
cukor elolvadt (nem kell felforralni!) beletesszük a kevés vízben
feloldott zselatint, és nagyon alaposan elkeverjük. Belekavarjuk
ízlés szerint a gyümölcsöt és ha kihűlt óvatosan összekavarjuk
a tejszínhabbal. Őzgerinc formába töltjük és a hűtőbe rakjuk.
Szőnyi Gabriella 3. a

Kisdiák a nagyvilágban– Sivatagi Rózsák
A hastánc vagy orientális tánc keleti eredetű
táncok összefoglaló elnevezése. A közvélekedésben
a hastánc szó Egyiptomra, esetleg Indiára vagy az
arab világra utaló asszociációkat kelt, de a tánc eredete ennél sokkal összetettebb. A világ egyik legré-

gibb, és a mai napig szinte változatlan formában fennmaradt tánca.
Egyiptomban például ma sem képzelhető el esküvő
hastánc nélkül, és szokássá vált az is, hogy fényképet
készítenek, amelyen a fiatal pár a hastáncosnő hasára teszi a kezét, ezzel szimbolizálva vágyukat, hogy a
kapcsolat termékeny legyen. A hastáncot hagyományosan éppen azért
táncolják mezítláb, mert így alakul ki
a közvetlen kapcsolat a Földanyával,
és így lehet annak energiáit felvenni
és közvetíteni. Az ókori Görögországban a szegényebb családból származó
lányok kimentek a piactérre, ahol a
lelkes közönség pénzt dobált az ügyes
táncosnak, így össze tudták gyűjteni a
hozományra való pénzt, és hogy azt
biztos helyen tudják, felvarrták a ruhájukra díszítésként. A pénzdobálás
szokása a mai napig fennmaradt az
arab országokban, és a mai táncos
ruhákat is az ókori aranypénz utánzatával díszítik.

Földesen is van hastáncoktatás. Nekünk Jeneiné Nagy
Anikó tanítja ezt a táncot. A csapatnevünk Sivatagi
Rózsák Hastánccsoport. Én azért járok hastáncolni,

mert nagyon szeretek mozogni. Itt sok mindent megtanulunk és fellépésekre készülünk. Már három éve táncolok. A mi tánccsoportunkban három csoportban lehet
tanulni vannak a legkisebbek, az óvodások és az 1-2.
osztályosok csoportja, a nagyok, 3. osztálytól középiskoláskorig és a felnőttek csoportja.
Én nagyon szeretek ide járni és mindenkinek ajánlom,
akik szeretnének táncolni.
Mindenkit szeretettel várnak a Sivatagi Rózsák!
Bíró Bianka 3. a
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Hipp-hopp, Jött Vuk és Kati
Wolf Kati nevét sokáig a Kis Vuk címadó dalával azonosították. Mára már a vörös rókakölyök bundája
fakulni látszik és Katit már nem csak erről ismerik.
Országos népszerűséget szerzett a kétgyermekes
anya az X-Faktor című műsorban és az Eurovíziós
Dalfesztiválon való részvételével.
Szentendrén nőtt fel
zenész felmenőkkel,
2 bátyja van. 1981ben énekelte el a
Vuk címadó dalát.
Szolfézs-karvezetés
tanár szakon végzett a főiskolán.
Sokszínű
egyéniség, hat formációban is megfordult;
melynek egy része
már a múlté, míg másoknak mind a mai napig aktív részese. A 2001-es Petőfi csarnoki fellépés óta énekel a
Queen Tribute zenekarban. Amikor éppen nem saját
lemezeiről énekel, a jazz világában kalandozik Nagy
Sándor zongorással, Szappanos György basszeressel,
Berdisz Tamás dobossal, és Zsemlye Sándor (Zsömi)
szaxofonossal. Újabban gyakran énekel jazz-közeli zenéket, pl. a Nagy János jazz zenekarban.
2009-ben Wolf-áramlat címmel megjelent, első saját lemezén édesapja, Wolf Péter szerzeményeit énekli. Ezen
egyedül énekel, nem többed-magával, mint eddig szokott. Pár dalszöveg Gerendás Péter tollából, valamint
Pásztor Noémi Virágtól és Szabó Ágitól származik.
2010-ben indult az X-faktorban, ahol bekerült a legjobb
hat közé, de amikor Takács Nikolassal párbajozott a nézők döntése alapján távoznia kellett a versenytől.
2011-ben megjelent első dala a "Szerelem miért múlsz?"
vagy angolul, "What About My Dreams" címmel. Kati

májusban ezzel a számmal indult a 2011-es Eurovíziós
Dalfesztiválon, ahol bejutott a döntőbe és 22. helyezett
lett.
Varga Nóra 3. a

Shakira

Teljes neve: Shakira Isabel Mebarak Ripoll
Születési ideje, helye:1977. február 2. Barranguilla, Kolumbia
Csillagjegye: Vízöntő
Hajszíne: Eredetileg sötétbarna
Szeme színe: barna
Kedvenc színe: fekete és
fehér
Énekes-dalszerző,
zenész, producer, táncos és
filantróp, aki a 90-es évek
közepétől az egyik legnagyobb alakja a pop-rocklatin
zenének
LatinAmerikában. A 2000-es
évektől pedig a világ egyik legsikeresebb előadóművésze. Anyanyelvén kívül folyékonyan beszél angolul, portugálul, olaszul és egy picit arabul és franciául is. Számos zenei díjat nyert világszerte, többek között nyolc
Latin Grammyt, két Grammy-díjat.
A vadóc Shakira libanoni apa és kolumbiai anya nyolcadik gyermeke. Szülei már kezdettől fogva támogatták
énekesnői karrierjében. Nyolcévesen már dalokat írt.
Tizenegy éves korában pedig gitározni kezdett. Tizenhárom évesen ő lett a Sony versenyén Kolumbia egyik legtehetségesebb művésze és jutalmul felvették a Magia
című albumát.
2010– ben a Dél– Afrikában megrendezett foci VB-nek ő
énekelte a népszerűsítő dalát, a Waka-wakát, melyet
világszerte milliók énekeltek.
Oláh Dorina 3. a

Madarak- Fák Napja
Az iskolában az a jó, hogy vannak olyan napok, mikor nem
tanulunk, hanem játszunk. A Madarak– Fák napja pontosan ilyen.
Idén május 13-án pénteken volt ez a nagyszerű nap. Az alsósoknak
hagyományos akadályverseny és főzés volt, a felső tagozatosoknak
idén szintén főzés és verseny várta a szabadidőközpontban.
Míg mi akadályversenyen vettünk részt, addig a szülők főztek nekünk finom paprikás krumplit, vagy slambucot. A versenyen hét
állomás volt. Kellett tojást keresni, énekelni, szólásokatközmondásokat folytatni, pallón átvinni egy tálcán két labdát, kirakni egy képet és madarakat is fel kellett ismerni.
Nagyon jól érezte mindenki magát. Aztán eljött az eredményhirdetés. Alsó tagozatban csak első és második helyezett lett. Első lett a
3. b osztály, második pedig az 1 a-b, a 2. a-b, a 3. a és a 4. a osztály. Miden osztálynak a nyeremény egy szép labda volt.
Szabó Sára 4. a

Top 10-es lista
10. Cserepes Laura és Fekete Dávid– Egy
nap
9. Janicsák Veca– Most múlik pontosan
8. Jordin Sparks - One Step At A Time
7.Lady Gaga - Born This Way
6. Maroon 5 - Misery
5. Martin Solveig & Dragonette - Hello
4. Michael Jackson - Hold My Hand Duet
ft. Akon
3. The Black Eyed Peas - The Time
2. Jennifer Lopez - On The Floor ft. Pitbull
1. Bruno Mars - The Lazy Song

Összeállította: Kóti Dorina 3. b
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TISZTA VICC… :-)

↓

- Pistike már megint elkéstél az iskolából. Mi ennek az oka?
- Tanár bácsi kérem a közlekedési táblák.
- Hogy lehetne a késés oka egy tábla?
- Úgy, hogy ki volt rá írva: Vigyázat iskola! Lassítson!

1.
2.

- Melyik a legidősebb állat?
- A pingvin, mert még fekete-fehér.

3.

- Az út mellett áll egy vadőr, aki már vagy ötven embert megbüntetett.
- Kérdezik tőle, hogy miért osztogatja a bírságokat?
- Mire ő ezt feleli: Mert átmentek a zebrán.

4.
5.

- A csigától kérdezik a rendőrségen:
- Foglalkozása?
- Házmester.

6.
7.
1. A sok ellentéte
2. A fürdő rokon értelmű párja
3. Szántási eszköz
4. Homokból építed. Homok….

- Ön kért ébresztést fél nyolcra?
- Igen!
- Akkor húzzon bele, mert már majdnem fél tíz van.

5. Úszni szoktunk benne.
6. Savanyú gyümölcs
7. Időmérési eszköz

- Már több, mint egy hónapja minden reggel megeszem egy gerezd
fokhagymát.!
- És hogy érzed magad?
- Meglehetősen magányosan.
- Piros, és árt a fogaknak, mi az?
- Tégla!
Tanár a biológia órán:
- Kisfiam, ne puskázz!
- Nem is puskáztam.
- Ne hazudj, láttam, hogy a bordáidat számolod!

Ki ment ki a strandra? Rakd ki az összekeveredett neveket!
A rejtvényeket összeállították: Joó Dóra, Fábián Krisztina, Vincze Lili
Előző számunk nyertesei: Szőnyi Jusztina 2. a, Szabó Zsanett
2. b, Szörnyi Henrietta 3. a, Kakucsi Ágnes 5.a.Gratulálunk
nekik és további kellemes rejtvényfejtést kívánunk!
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 június7ig. Sorsolás június 10-én, pénteken, a nagyszünetben lesz.

- Miért nem jó József Attilával barchobázni?
- Mert mindig csak a mamára gondol...
Összeállították: Szőnyi Gabriella, Oláh Dorina, Nagy Dániel,
Pércsi Donát
„ez itt a szél, a repülés,
az álmodás, az ébredés,
ez itt gyümölcs, ez itt madár,
ez itt az ég,
ez itt a nyár.”
Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz

Megfejtésszelvény 3.évfolyam 4. szám
Keresztrejtvény:_____________________________________
Képrejtvény: _______________________________________
_________________________________________________
Név, osztály:________________________________________
_________________________________________________

Verset gyűjtötte: Varga Lajos 6.b, Illusztráció: Ványi Júlia 1.b

A Mák Szemek elkészítésében részt vettek:
Bíró Bianka, Fábián Krisztina, 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, Ványi Júlia, Vincze Lili, Lukács Zsuzsanna tanító néni (szerkesztő)
Köszönetet mondunk az ÁMK azon dolgozóinak, akik munkájukkal, segítségükkel hozzájárultak a lap megjelenéséhez.

