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Megdőlt! Igen megdőlt a rekord,
amibe 2011. szeptember 23-án
délután 6-kor kezdett a falunk
közössége. A kétnapos Nyárbúcsúztató Falu napon és Lecsófesztiválon nem csak rengeteg
érdekes programmal várták az
érdeklődőket, hanem a 24 órás
folyamatos csoportos palacsintasütés rekordja
is folyt. A rekordkísérletnek
szeptember 24én délután 6 órakor lett vége.
Amely sikerrel
zárult. 12920 db
palacsintát sütöttek és számláltak meg a

100Ft
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A Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ Iskolájának lapja

szorgos rekorderek. Ezzel a teljesítménnyel Földes bekerült a
Guinis rekordok közé. Amíg a
vállalkozó szelleműek a szín
alatt sütötték a finom édességet,addig a nagyszínpadon érdekesebbnél érdekesebb műsorok
váltották egymást. Fellépett többek között a Sivatagi
Rózsák
hastánccsoport, a
4. a osztály, Anita az énekesnő,
az April project
és még sorolhatnánk. A programokat este egy
meglepetés műsor és bál zárta.
MÁKSzemek
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Kölcsönkapott jövő– témahetek
Ahogy elkezdődött a tanév iskolánk tanárai nem voltak restek érdekes programokkal teletűzdelni azt a háromhetet
meghaladó témahetet, amit már az előző tanévekben is
megrendeztek. Az idei tanévben október 3-tól 26-ig tartottak
a Környezetvédelmi hetek. A programok az Állatok világnapja (október 4.) köré szerveződtek.

Már az első hét tele volt programokkal. Október 5-én az 1-2
évfolyamos gyerekeket zöldség– és gyümölcsszobor készítő
játszóházra várták a szervező pedagógusok. Másnap a 3-6.

osztályos gyerekeknek szerveztek az állatok világnapja alkalmából állati jó papírhajtogató, ragasztó játékdélutánt.

A második hét sem kezdődött lustálkodással, hiszen a második hetet a tisztasági kommandó ellenőrzése kísérte végig.
Minden nap tanítás után a programokat szervező tanítók, tanárok ellenőrizték, hogy az osztályok milyen állapotban hagyták el a temet.
Ez a hét hagyományosan a Szemét egy hét nevet viselte. A
nevéhez hűen ezen a héten rendezték meg a hulladék és pet
palack gyűjtést. Az iskola apraja-nagyja megmozdult a hulladékgyűjtésen 1848kg papírt és 80kg palackot gyűjtöttek az
osztályközösségek összesen.
A gyerekek most is különböző
pályázatokon vehettek részt a
háromhetes
programsorozat
közben. A pályázatok között
volt rajzverseny, amin a gyerekeknek arról kellett rajzolni,
hogyan képzelik el a jövőt. Volt
még plakátkészítő pályázat,
valamint hulladékszobor készítő pályázat is. Mint minden
alkalommal most is ötletes
szobrok érkeztek a kiállításra.
A 4. a osztály még a hulladék
divatban való alkalmazását is
megtalálta.
Az elsőosztályosok október 19én az iskola udvarára fát ültettek és időkapszulát helyeztek el.
MÁKSzemek

’56 forró ősze volt
Mint minden évben idén is hagyományosan a nyolcadik évfolyamosok tartottak ünnepi megemlékezést az
1956. október 23ai eseményekről.
A diákok átszellemülten készültek az
ünnepi műsorral.
Talán ezzel a felkészüléssel még többet tudtak meg
azokról a dolgokról,
melyeket, eddig
csak a történelem
könyv lapjain olvashattak. A két osztályfőnök Vedres
Judit tanárnő és

Tasnádi János tanár úr mindent megtett azért, hogy a
műsor ne csak színvonalas legyen, hanem újszerű is. A
két osztályfőnök a diákok
szemléletéhez közel hozta az eseményeket, hogy
a tanulók ne csak eljátszszák, de meg is értsék az
októberi eseményeket. S
ezzel tisztelettel adóztak
azoknak, aki a forradalom
eseményeiben részt vettek.
MÁKSzemek
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Kezdődhet a suli-buli
Idén is mint minden év szeptember elsején becsengettek. Elkezdődött az új tanév. És idén is, mint minden évben újabb nebulók léptek be az iskola kapuján. A 2011/2012-es tanévben 40 elsős tanuló kezdte meg tanulmányait iskolánkban. Azóta már sok-sok betűt megismertek és talán már Számországba is jobban bebarangoltak.
Sok sikert és kitartást kívánunk új társainknak!
1. a osztály
Osztályfőnök: Katonáné Gáll Julianna
Napközis tanító: Katona Julianna
1. Balogh Gusztáv Levente
2. Biczó Nikolett
3.Bojtor Nóra
4.Csiki Dávid
5.Fórián Viktória
6.Gombita Olivér
7.Jenei Péter
8.Kemecsei Anna Zsófia
9.Kiss Szilvia
10.Kovács Gréta
11.Kovács Viktória
12.Madarász Emese
13.Morvai Norbert Tibor
14.Makula Boglárka
15.Nagy Attila
16.Nagy Noémi
17.Szabó Fanni
18.Szabó Noel János
19.Szabó Noémi
20.Szeőke Anna

1. b osztály
Osztályfőnök: Lukács Zsuzsanna
Napközis tanító: Katona Julianna
1. Bacsó Dávid
2. Balogh Angéla
3. Balogh Dániel
4. Bene Barbara
5. Berki Dorina
6. Csiki Bálint
7. Faragó Roland Lajos
8. Joó Lajos
9. Kemecsei Zsolt Imre
10. Rafael Cintia Linda
11. Ócs Patrik Sándor
12. Szabó Kinga
13. Széll Kinga
14. Szívós Laura
15. Tóth Boglárka
16. Tóth Gergő
17. Tóth Lajos
18. Varga Cintia
19. Veress Otília Petra
20. Volánszki Anna Csilla

Fotó: Joó Dóra, Joó Réka 4. a
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VERSENYEREDMÉNYEINK
Rajz– és festészet:
A „Bolondos mesék” című pályázaton különdíjasok lettek:
Szörnyi Henrietta, Nyírő Petra, Balázsi Andrea, Joó Réka,
Fábián Attila, Karácsony Zsanett, Szeőke Anna, Fórián Viktória, Magyar Anita, Joó Orsolya, Ványi Júlia, Bojtor Nóra,
Szívós Laura, Antós Csaba, Szabó Sára.
A hortobágyi Látogató központban megrendezett Daru ünnepén díjazottak lettek az alábbi tanulók. I. Gyenge Zsófia, II.
Bojtor Nóra, III. Szőnyi Gabriella, IV. Szabó Sára, V. Karacs
Annabella, VI. Ványi Júlia.
Matematika:
A Zrínyi Ilona matematika versenyen I. helyezést ért el Sápi
Csaba és Mata Zsolt 7. b osztályos tanuló
Tanulmányi versenyek:
A Benedek Elek Általános Iskola által meghirdetett szavaló
versenyen 3-4 évfolyamon Bíró Bianka 2. helyezett lett.
Ugyanezen iskola által megrendezett helyesíró versenyen
Bíró Bianka 3. helyezést, Joó Dóra 4. helyezést ért el.
Könyvtári versenyek:

A Népmese napjára meghirdetett rajzpályázaton alsó tagozatban I. helyezett lett: Szörnyi Henrietta és Joó Réka 4. a
osztályos tanulók
II. helyezett lett: Joó Dóra 4.a és Tóth Nikolett 4.b osztályos tanulók
III. helyezést ért el: Szörnyi Gabriella és Sápi Márta 4. a
osztályos tanuló.
Felső tagozatban:
I. helyezett lett: Szabó Sára 5.a
II. helyezett Balázsi Andrea 5.a, Kiss Dóra 7.b Ványi Virág
6.a
III. helyezett lett: Nyírő Petra 7.b és Társi József 6. b
A Népmese napjára meghirdetett mesemondó versenyen
I. helyezett: Bíró Bianka 4.a Hegyes Dzsenifer 2. b
II. helyezett: Joó Dóra 4.a, Joó Lajos 1.b
III. helyezett: Ványi József 2.a
Felhívás: Várjuk szerkesztőségünkbe a különböző versenyeredményeket! A következő lapzárta 2012. január

Programajánló
211. december 10-én szombaton délután rendezik meg a
hagyományos Karácsonyi Forgatagot. Az osztályközösségek idén is készülhetnek standjaikkal. A forgatag
után karácsonyi műsorral várják az érdeklődőket.
2011. december 16-án, pénteken
18 órától kezdődik a hagyományos
karácsonyi hangverseny, mellyen
az Alapfokú Művészeti iskola növendékei lépnek fel, és ezen az
eseményen adják át a Tanulmányokért Díjat is.

A téli szünet 2011. december 22-től 2012. január
2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2011.
december 21. B hét szerda. A szünet utáni első tanítási nap 2012. január 3. A hét kedd.
Idén is búcsúztasd velünk az óévet! Az intézmény
2011-ben is várja szilveszterezni a község apraját
és nagyját. December 31-én, szombaton este fergeteges mulatsággal várják a kedves vendégeket az
ÁMK nagytermébe. Az este folyamán élőzene, disco,
tombola várja a szórakozni vágyókat.

Szerkesztette. Takács Hanna 5. a

A jelszó: Mozdulj!
Iskolánk szeptember 30-án országos
sportnap rendezvénysorozatba kapcsolódott be.
A cél az volt, hogy minél több gyermek
mozogjon az országban. A földesiek igazán kitettek magukért, hiszen reggel mocorgóval kezdte a napot az egész alsó tagozat. Majd szünetekben is folytatódott a
sportolás. Mindkét iskola udvarán lehe-

tőség volt különböző sportszerek kipróbálására. A negyedik órában a felső tagozat „mocorgott”, majd a napra a koronát a 2011m futás tette fel, mellyen az
iskola minden diákja részt vett. Sőt még
a vállalkozó szellemű pedagógusok is
lefutották a távot.
MÁKSzemek
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Természet rovat
Újabb régészeti leletek, megtudtuk, hogy hatezer
évvel ezelőtt is divat volt a „tetkó”

alapján következtettek a régészek arra, hogy melyik
cserép milyen korú lehet. Volt bütyökdíszes, az rézkori, a hullámvonallal díszített avar kori, a fekete
anyagú messziről jött ide, mert itt ilyen alapanyag
nem volt. A legizgalmasabb mindig, ha temetőt találnak. Találtak egy női sírt, amely mellett bronz fülbevalót is volt. A női csontvázat láthattátok ti is, mert
Betti tanér néni kihozta az érdeklődő gyerekeket.
Utána olvastam kicsit, hogy mit tudhatunk a rézkori
emberről és kiderült, hogy ők is alkalmaztak testfestést. Különböző agyagból készült pecsételők segítségével díszíthették a testüket. Ágostonnal egyébként
jót játszottunk, elmentünk vele kenuzni, bálacicázni.
Egy nyulat is megpróbáltunk elfogni. Persze csak, ha
rábízott munkát elvégezte, amiben én is segédkezhettem. Jól telt nagyon ez az egy hét, bárcsak minden hónapban történne velem ilyesmi.
Ványi Csongor 4.a

Az egész úgy kezdődött, hogy apának megmutattam
egy rókalyukat és akkor vette észre, hogy egy helyen
fekete a föld. Odamentünk és láttuk, hogy van benne
cserép. Apa szólt a régészeknek, hogy ezt a helyet a régésznek meg kell néznie. Hamarosan megjöttek a Déri
Múzeum régészei, akik megállapították, hogy itt a nyomok alapján egy hatezer éve élt népcsoport nyomaira
bukkantunk. Két nap múlva elkezdődött a feltárás.
Egyáltalán nem akartam iskolába menni, annál is inkább, mert az egyik régész bácsi elhozta a fiát, aki maga is áshatott. A fiút Ágostonnak hívják, jól összebarátkoztunk, tizenegy éves volt és az apukája igazolta neki
az iskolai hiányzást. Jó volt neki nagyon! De délután én
is csatlakoztam hozzájuk. Ágostonra is rábíztak egy
gödröt, amiből egy szép cserép került elő. A minták

Interjú

egy

volt

Idén is folytatjuk a rovatunkat, melyben volt
nyolcadikosokat kérdezünk új iskolájukról, arról, hogy milyen érzés középiskolásnak lenni. Idei
első számunkban Varga Georginát, volt újságíró
szakköröst kérdeztük.
- Melyik iskolába jársz?
– Berettyóújfaluba járok a Bessenyei György Szakközépiskolába.
– Milyen szakon tanulsz?
– Vendéglátás szakon tanulok .
– Milyen szakok vannak még az iskoládban?

nyolcadikossal

– Van még informatika, pedagógia, rendvédelmi szak
és érettségi utáni képzések is vannak.
–Szereted az új iskoládat?
–Nagyon szeretem! Jó a közösség. Nyolcadik osztályban ide jelentkeztem és szerencsére fel is vettek.
–Milyenek a tanárok?
–Néha szigorúak néha kedvesek.
–Sokat kell tanulnod?
–Rá kellett jönnöm, hogy itt többet kell tanulni, mint
az általános iskolában.
Varga Lajos és Varga Nóra

Vőfélytalálkozó
Idén VI. alkalommal rendezték meg
Földesen a Kárpát-medencei Vőfélytalálkozót. A monumentális rendezvényen közel 100 vőfély vett részt. A
legfiatalabb 16 éves a legidősebb 86
éves vőfély volt. Több mint 100 településről érkeztek a látogatók, a művészeti csoportok. A rendezvénynek intézményünk és a Szélrózsa néptánccsoport volt a szervezője. A programokat az aulában elhelyezett standok
színesítették. A Kiskökény néptánccsoport anyukái finomabbnál finomabb házilag készített süteménnyel
támogatta a rendezvény sikerét.

.
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Mikulás süti
Mikulás napjára készíthetünk télapó formájú süteményeket. A
tészta elkészítése hamar megvan, a díszítés viszont több időt
igényel.
Hozzávalók:
2 csésze liszt
1 teáskanál fahéj
½ teáskanál vanília kivonat
1 csésze cukor
2 teáskanál sütőpor
1/2 csésze puha vaj
1 tojás
¼ csésze tej vagy víz
Elkészítés: Először a tejet összekeverjük a tojással, utána egy
másik tálban a cukrot a vajjal keverjük ki. A két keveréket dolgozzuk össze. A sütőporral, fahéjjal és a vanília kivonattal elkevert lisztet szitáljuk rá és gyúrjunk belőle egy sima tésztát. A
tésztát nyújtsuk ki kb. fél cm vastagságúra és kör alakú szaggatóval szaggassuk ki. Elő melegített sütőbe süssük kb. 10
percig. Miután kihűlt elkészíthetjük a díszítését. Szükségünk
lesz cukormázra, csoki öntetre, kókuszreszelékre, dekor tollra
(szupermarketekbe kapható)A cukormáz elkészítéséhez 4 tojásfehérjére és kb. 20 dkg porcukorra van szükségünk
Futó Henrietta 5. a
Citromos– Kókuszos Falatkák
Hozzávalók: 1 csomag háztartási keksz, 2,5 dl tejszín, 1 kis
pohár tejföl, 1 csomag kókuszreszelék, 1 citrom reszelt héja,
cukor, 1 adag kifőzött kávé, 1 tábla tortabevonó
Elkészítés: A kekszeket feketekávéba mártjuk, de vigyázzunk,
hogy ne áztassuk el. A tejszínt a cukorral habosra verjük, majd
hozzáadjuk a tejfölt, kókuszt, és a citrom héját. A masszát habzsákba töltjük és a kekszre habot nyomunk. Végezetül olvasztott csokit csorgatunk rá.
Kovács Kármen 5. a

Mikulás,Santa
A Mikulás, akit Szent Miklósként is ismerünk, egy kis-ázsiai, Patara nevű
városkában született Krisztus után 245-ben, gazdag család gyermekeként.
Legendája onnan ered, amikor már püspök volt. Az estéket azzal töltötte,
hogy órákon át a város kis utcáin sétálgatott, és beszélgetett az emberekkel.
Így figyelt fel egy elszegényedett nemes emberre, akinek már élelemre sem
futotta. Három lánya közül egyiküknek, hogy megmentse a családot, el kellett
volna adnia magát rabszolgának. Erről folyt a vita köztük, amikor Szent Miklós az ablakuk alá érve meghallotta beszélgetésüket, visszasietett a templomba, majd egy marék aranyat kötött egy kendőbe, és bedobta az ablakukon. A lányok azt hitték, csoda történt. Majd egy év múlva ezt újra megismételte, de ezúttal a lányok a léptek zajára kisiettek, és annyit sikerült észrevenniük, hogy egy piros ruhás alak távolodik sietve a hóesésben. A harmadik
éven nagyon hideg volt az idő, az ablak tehát zárva volt. Nem tudott más
megoldást, felmászott a sziklaoldalba épített ház tetejére, és a kéményen
dobta be a keszkenőbe kötött aranyat. A kisebbik lány éppen akkor tette a
harisnyáját oda száradni, és az arany pontosan a harisnyába esett. Jó ideig
valamiféle csodának vélték az évenként megismétlődő eseményt, de a harmadik éven a marék arany között volt egy olyan egyedi érme, amit egy kereskedő ajándékozott Miklós püspöknek, tehát másé nem lehetett.
Ettől kezdve mindenki tudta, ki a titokzatos segítő . Valamint minden évben, a
hideg idő beálltával, december 5-én, névnapja előestéjén édességgel ajándékozta meg a gyerekeket, amiért a nép Noel Baba néven kezdte emlegetni,
ami annyit tesz, Ajándékozó Apa. Innen ered a szokás, hogy december 5-e
estéjén ajándék reményében csizmát, zoknit teszünk az ablakba vagy a
kandalló felé. Más országokban máskor érkezik a Mikulás. Német területeken a protestáns (evangélikus) gyerekek nem december 6.-án várják a Nikolaus-t, hanem saját "Pelzetmärtel" néven ismert ajándékozójukat Szent Márton napján, azaz november 11.-én.

VILÁGA
Tokajis narancszselé dióval
Hozzávalók:
1,5 l narancslé
50 dkg cukor
2 dl édes tokaji bor
20 dkg felezett dió
1 tasak dzsemtartósító
Elkészítés: Az átszűrt narancslevet szórd
meg cukorral, add hozzá a diót, majd takarék lángon negyed
órán át főzd. Vedd le a tűzről, keverd hozzá a bort és a tartósítószert. Ha ez mind megvan, még forrón töltsd üvegekbe. Lezárás után szobahőmérsékleten hagyd hűlni.
Vincze Lili 3. a
Mikrós süti
Hozzávalók: 4 ek liszt, 2 ek. kakaó, 4 ek. tej, 2 ek. Olaj, 1db
tojás, 1kk sütőpor
Elkészítés: Összekeverjük a hozzávalókat és 3 percre beteszszük a mikrohullámú sütőbe. Minden féle gyümölccsel lehet
ízesíteni, pudingot rakni bele, stb. tetszés szerint.
Varga Nóra 4. a
Karácsonyi Csillagok
Hozzávalók: 15 dkg Rama, 30 dkg liszt, 15 dkg cukor, 1 db
tojás, 1 csomag vaníliás cukor, 1 db reszelt citrom héja, 8 dkg
mandula
Elkészítés: A liszt közepén kialakított mélyedésbe öntsük bele
az egész tojást. A lisztre rakjuk a kis kockákra vágott Ramát,
szórjuk rá a cukrot és a vaníliás cukrot. Gyúrjuk össze az egészet sima tésztává. Hagyjuk hűvös helyen fél órát pihenni. Időközbe forrázzuk le a mandulát és húzzuk le a barna héját. A
megtisztított mandulát felezzük el, ezzel díszíthetjük a csillagokat. A tésztát egy belisztezett gyúródeszkán nyújtsuk ki és csillag alakú formákkal szúrjuk ki, a fél mandulákat nyomjuk bele a
tésztába. Előmelegített sütőbe süssük meg arany barnára.
Veress Anna Edit 3. b

Claus,Nikolaus
Angolszász területeken (főleg az
Amerikai Egyesült Államokban)
Santa Claus néven karácsonyi
ajándékhozó alakká vált Mikulásdecember 25-én egy éjszaka alatt
körbejárja a Földet, és a kandallóra
tett zoknikba, harisnyákba apró
ajándékokat helyezve lepi meg a
gyerekeket, akik tejjel és süteménynyel várják.

Levél a Mikulástól!
Hol mit láttam nagy könyvemben minden este beírom. Ha gyerekek énekelnek a szívemnek szól a daluk. Mikkor elfáradtam hóágyamban aluszom, és
ha aztán felébredek ajándékot keresek piros almát, arany diót, fekete mákszemeket feneketlen zsákomban. Akad még sok-sok jó. Ragyogjon a sok kis
csizma, mert estére itt leszek.
Hogy megtöltsem tinektek. Búcsúzóul hagyok nektek hófelhőt, hogy frissen
esett puha hóra ébredjetek.
Kisgyerekek jó napot jövőre is leszek!
Fábián Krisztina 4.a

IV. évfolyam 1. szám 2011. December
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Lány/Fiú rovatunk
Justin Bieber– a You
Tube-tól a Grammy díjig
Justin Drew Bieber 1994. március 1.
született Kanadában. Pop- és R&Bénekes. Biebert Scooter Braun fedezte
fel
2008-ban
a
YouTube
videómegosztó weboldalon. 2009-ben
megjelent Justin debütáló, One Time
című kislemeze, amely tíz országban
került a slágerlisták legjobb 30 száma
közé. A dalt a My World című debütáló album követte 2009. november 17én, amely az Egyesült Államokban
platinalemez lett. Ő lett az első előadó, akinek a legelső albumáról hét dala is felkerült a Billboard
Hot 100-as listájára. Bieber első, teljes hosszúságú albuma My
World 2.0 címmel jelent meg 2010. március 23-án, és hasonló
sikereket ért el: számos országban került az albumlisták élére
vagy a legjobb tíz közé, az Egyesült Államokban pedig szintén
platinastátuszt ért el Biebert számos díjra jelölték zenei karrierjének kezdete óta. 2010-ben megnyerte az American Music
Awards-on Az év előadója díjat. Az 53. Grammy-díjátadón A legjobb új előadó és A legjobb pop album kategóriákban jelölték.

Akiben benne van az X-Faktor
Vastag Csaba Budapesten született
1982. február 11-én. A Popdaráló és
az X-Faktor című műsorok révén vált
országosan ismertté, de már előtte is
tevékenykedett színházi darabokban,
musicalekben. Tizenegy éves korában
már akrobatikus rock and rollt táncolt,
később pedig rock zenekarok énekese
lett. Közel két évig volt oszlopos tagja
a rapszínház társulatának, amellyel
2006 júniusában bemutatták a Rap
City című drogprevenciós darabot,
melynek egyik főszereplője volt. A TV2
-n futott Popdaráló című műsor egyik
vokalistája volt. Réthy Zsazsával közösen énekelt a The
Black Eyed Peas-szel. A feladatra a Hooligans választotta ki
őket. 2010-ben öccsével, Tamással indult az X-faktor nevű
tehetségkutató műsorban, ahol bekerült a legjobb három
közé. 2010. december 4-én testvérével kellett párbajoznia. A
végső döntést Ifj. Malek Miklós hozta meg, és testvére búcsúzott. A műsor fináléjában 2010. december 19-én Takács
Nikolasszal szemben ő nyerte meg a versenyt.
Takács Hanna 5. a

Kisdiák a nagyvilágban
És lőn Picurka
Picurka egy feketeszőrű, barnafoltos tacskó, a világ legjobb születésnapi ajándéka, amit eddig valaha is kaptam.
Április végén született. Amikor kaptam,
akkora volt, mint egy nagyobbacska
cipő. Mindig elbűvöl a hatalmas barna
szemeivel. Ezt biztos Blökitől a másik
kutyámtól tanulta. Néha birkózni is
szoktak, de komoly bajuk nem esik.
Nagyon szereti a hasát. Evés után nagyokat böfög. Mindent meg szokott
rágcsálni. Most arra tanítom, hogy két
lábra álljon és úgy maradjon egy ideig.
Az eddigi rekordja 8 másodperc. Őrült
mániámmá vált Picurka fotózása. Min-

Lovagolni jó!
Sokunk gyerekkori álma válik valóra, amikor először ülünk
fel egy igazi lóra. Nem kell félni, de az óvatosság és az
odafigyelés a környezetre és a lóra elengedhetetlen a nyeregben.
Bármilyen korban is kezdünk lovagolni, a legjobb, ha tapasztalt
oktatóhoz fordulunk, szervezett tanfolyam, alkalmankénti magánóra vagy lovastábor keretében. Gyerekek már hároméves
kortól megpróbálkozhatnak a pónilovaglással, de 14 éves korukig csak szülői felügyelettel, vagy a szülő
írásos engedélyével
lovagolhatnak.

den pillanatát meg tudnám örökíteni.
Nagyon szeretem és remélem még
sokáig élni fog.

Szörnyi Gabriella 4. a
Illusztráció:
Hegyes Dzsenifer 2. b

Bíró Bianka 4. a

Top 20-as lista
20. Selena Gomez– Love you like a love song
19. Sugarloaf- szervusztok celebek
18. Vastag Tamás- 3x3
17.Bad boyz - Árral szemben
16.katy Perry— Last friday night
15.Avril Lavigne - What The Hell
14.Britney Spears - I Wanna Go
13.Beyoncé- Who Run The World (Girls)
12.Vastag Csaba - Már tudom
11.Alexandra Stan - Get Back
10.Young G—A legnagyobb

9.Pitbull - Hey Baby
8.FLUOR - Halenda
7.LMFAO - Party Rock Anthem
6.Rihanna - S&M
5.Pitbull - Rain Over Me ft. Marc Anthony
4.LMFAO - Sexy and I Know It
3.Shakira ft. Pitbull- Rabiosa
2.Anti Fitness Club - Más ölel át
1.IHM - Irigy Hónaljmirigy - Mizu paródia
Bónus track: Don Omar ft. Lucenzo- Danza
Kuduro
Összeállította: Joó Dóra 4. a

A mi tollunkból
Az osztályom csuda jó,
Mindenki jó tanuló.
Nevetnek a gyerekek.
A tanító dicsérget.
Ide járni nagyon jó.
Van barátom millió.
Jól megy itt a tanulás.
Igyekszik a sok diák.
3.a és 3. b magyar
szakkörös diákjai

MÁKszemek
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R e j t v é n y

TISZTA VICC… :-)

↓

-A tanár kérdezi Pistikét.
- A bátyád segített a házi feladatban?
- Mire Pistike:
- Á dehogy tanár bácsi kérem, hogy tetszik gondolni, az egészet ő
csinálta.

1.
2.
3.

- Halló, iskola?
- Igen!
- Uram, csak azért hívom, mert a negyedikes Kovács Pistike
nagyon náthás és nem tud iskolába menni ma.
- Rendben van. Kivel beszélek?
- A papámmal.

4.
5.
6.

- Múlt éjszaka azt álmodtam, hogy megettem öt kiló vattacukrot.
Reggel mikor felébredtem nem találtam a párnám.
1. Jézus édesanyja.
2. Az ő születésnapját ünnepeljük a szeretet ünnepén.
3. December 25-26. a szeretet ünnepe.
4. Ezt az édességet tesszük a karácsonyfára.
5. Nem mákos bejgli, hanem……
6. Ebben az évszakban van a szilveszter is.
7. Németül Nikolaus, Amerikában Santa Claus, a finnek pedig Joulu Pukkinak nevezik.
Rakd sorba a karácsonyfadíszekben összekeveredett betűket és
kiderül, hogy mi a megfejtése képrejtvényünknek!

i

Nászajándék
- Milyen jól fogjuk használni ezeket a törülközőket.—Mondja az
ifjú feleség.
- Imádni fogjuk ezt az étkészletet!- Mondja a férj.
A következő csomagban a feleség egy porszívót talál. Mire a
feleség:
- Nézd drágám mit kaptál!!!
A Skót gyerek megkéri az apját:
- Apu! Apu! Adjál nekem négy fontot!
- Mit mondtál fiam? Mennyi kell? Három? Tessék itt van kettő
válassz egyet!
Levél a Mikulástól!
A rénszarvasok elhagytak, a krampuszok sztrájkolnak, kibicsaklott a bokám és beleszorultam a kéménybe! Úgyhogy az idén
nem jövök. Üdv: Mikulás.
A rovat szerkesztői: Balázsi Andrea, Bíró Bianka, Joó Dóra,
Joó Réka, Szabó Sára

A rejtvényeket összeállították: Balázsi Andrea 5. a és
Megyeri Vanessza 7.b

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 december 16-ig. Sorsolás december 19-én, hétfőn, a nagyszünetben lesz.

Megfejtésszelvény 4.évfolyam 1. szám
Keresztrejtvény:____________________________________
___________________________________________________
Képrejtvény: _______________________________________
___________________________________________________
Név, osztály:_______________________________________
___________________________________________________

Téli Szünet
Nem sok nap van hátra már
Téli szünet várva vár
A szünetben karácsony lesz
A karácsonyfa teli lesz.

Elérkezett a pillanat
Az ajándék még a fa alatt
A fejembe csak egy dolog jár
Az ajándékot bontsuk már.

Díszek szaloncukrok minden
ágon
Ajándékot nagyon várom
Senki nincs a szobába
Szaloncukros papír a kukába.

Ajándékos papír a földön hever
A szívem egyre gyorsabban ver
Megtaláltam az ajándékot
S ez állt rajta:
Boldog Karácsonyt!

Bejött anya a szobába
Szaloncukor a számba
Lenyeltem pillanatok alatt
Cukros papír már ágy alatt.

Megyeri Vanessza 7.b

Kellemes Karácsonyt és Békés
Boldog új évet kíván a MÁK Szemek szerkesztősége!

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, 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.

