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Az 1848-49-es eseményekre
hagyományosan idén is a negyedik évfolyamosok készültek ünnepi műsorral.
Most ránk került a sor:
Kakucsiné Kányási Katalin és
Kemecsei Gyuláné tanító nénik osztályára.
A műsor előtt nagyon sokat
próbáltunk. Nem is volt olyan
nap az utolsó pár hétben, ami
gyakorlás nélkül telt volna el.
Sőt egyszer még az is előfordult, hogy egész nap csak a
műsorra készültünk. Csak
próbáltunk– és próbáltunk,
míg megfelelő nem lett a mű-
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A Karácsony Sándor Általános– és Alapfokú Művészeti Iskola lapja

sor. Eleinte a Klubban gyakoroltunk, később pedig a Moziban. Vittünk magunkkal minden kelléket: kardokat, kokárdákat, kosarakat és a dobot is.
Segítségünkre volt Zoli bácsi
a technikai háttér biztosításával.
Amikor eljött a műsor napja
először az alsó tagozatosoknak adtuk elő, majd a felsősöknek.
A rossz idő miatt sajnos később tudtuk előadni a település lakóinak.
Veress Anna Edit
és Vincze Lili
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Művészeti

Gála

A zord időjárás ellenére nem voltak restek sem a fellé- tanár úr. A dráma tagozat egy komédiát mutatott be, amelypők, sem a nézők ellátogatni a 2013. március 22-én, ben a diákság furfangos észjárását figurázták ki. Felkészítő
pénteken délután 17 órától kezdődő Művészeti gálaest- tanáruk Törökné Bíró Erika tanárnő. A moderntánc csoporre, amit hagyományosan a Karácsony Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola rendezett meg.
A műsorban közreműködtek a művészeti iskola növendékei
és a Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület.
A gyerekek különböző műsorszámokkal léptek fel a zene,
néptánc, moderntánc és dráma tagozatból.
Minden művészeti csoport képviseltette magát. A zenei tanszakok közül e hangszereknek hangját hallhattuk: zongora,
hegedű, fuvola és furulya. Zongorán kísért Sápy Szilvia tanárnő. A zenei felkészítő tanárok Sápy Szilvia, Mándiné
Nagy Eszter tanárnő és Udvarhelyi Péter művésztanár úr
volt. Az intézmény három néptánc csoportjai az Aprócska, a
Pántlika és a Kiskökény nyírségi és somogyi táncokat mutat- tok szintén szerepeltek a gálán. A hipp-hopp csoportok vezetője Gyöngyösi Mariann táncoktató.
tak be. Mindhárom néptánc csoport vezetője Puskás László
A műsort a Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület szilágysági
táncával zárta.
A Gálaműsornak az Árpád mozi adott otthont. A nézőtér
szinte teljesen megtel a szülőkkel, családtagokkal és a község érdeklődő lakosságával.
A jegyekből befolyt összeggel az Alapfokú Művészeti Iskola
tanuló ifjúságát támogatták.
Bíró Bianka, Hegyes Dzsenifer, Joó Dóra, Joó Réka,
Magyar Anita, Ványi Csongor, Ványi Júlia,

Földes Napja–
„Egy nap, ami egy hétig tart”

A Magyar Költészet
napja

A hagyományos Földes Napja elnevezésű témahetet
idén is Földes napja, vagyis április 14. köré szervezték
intézményünk pedagógusai.
A hagyományos programsorozatot kissé felforgatták a szervezők és
új programokkal tűzdelték meg a projekthetet.
Természetesen nem maradhatott el a nyolcadikosok megmérettetése a
Szuperdiák vetélkedő, a
h a g y o m á n y o s
„Falumérföld futás”, a
Karácsony Sándor Kupa
záró fordulói, a Kazinczy
Szépkiejtési és az alsó tagozatos anyanyelvi versenyek sem.
A program viszont idén kiegészült a helytörténeti sétákkal, a
helytörténeti vetélkedővel és grundbirkózó versennyel is.
Mint minden évben idén is volt előzetesen beadható pályázat. Az ez évi téma Gyermekként Földesen volt. Erre a pályázatra az osztályközösségek tablót készíthettek mindennapjaikról. A tablókat a témahét végén az aulában lehetett megtekinteni.
A projektet mint azt már megszokhattuk iskolagyűlés zárta,
amin a különböző versenyek, vetélkedők díjazottjai átvehették a jutalmukat.
MÁK Szemek

1964.óta ünnep április 11. József Attila születésnapja, a
Magyar Költészet Napja. Ma szinte mindenhol olvashattok,
hallhattok verseket. Találkozhattok a régi kedvenc verseitekkel és mai újságokkal is. Érdemes tájékozódni, mert országszerte és a határon túl is rengeteg rendezvényt szerveznek a magyar vers ünnepén.

Iskolánkban április 11-én idén is megemlékeztek a Magyar
Költészet napjáról.

Ezen a napon rendezték meg az alsó tagozatos anyanyelvi
versenyeket szép írás, helyes írás és szép olvasás kategóriában elsőtől negyedik osztályig. A versenyek egy nagyobb
program részeként kerültek megrendezésre, méghozzá a
Földes témahét projektben.
Szabó Sára 3.b
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Vadász Kiállítás

Szemetes Kirándulás

Iskolánkban sok érdekes dolog történik hétről
hétre. De ami május 17-én történt az intézményünk falai között, az igazán felpezsdített mindenkit.
Május 16-án délelőtt kezdődött a
nagy pakolászás és a tornaterem
„vadasparkká” való átalakítása.
Mindenféle érdekesebbnélérdekesebb dolgot pakoltak be a
kiállítás rendezői a testnevelés terembe. Hoztak kitömött zebrát,
darut, nyulat, rókát, fácánt, és még
sok más vadászattal kapcsolatos
tárgyat. A trófeák és a kiállítási
tárgyak a földesi vadászok felajánlásaiból és a Debreceni Agrár—és Gazdálkodástudományok Centrum preparátumaiból gyűltek össze.
A kiállítást Juhász Sándorné a Hajdú-Bihar Megyei
Diana Vadászhölgy Klub alelnöke nyitotta meg. A megnyitón közreműködött az Őszirózsa Nyugdíjas Klub és
a Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület.
A kiállítás sajnos csak két napig volt látható.
MÁK Szemek

Iskolánkból 35 tanuló vett részt azon a kiránduláson, amit a Bihar Közalapítvány munkatársai
szerveztek meg május 16-án, csütörtökön délután a Berettyóújfalui Bihar Hulladékgazdálkodási Kft telepére.
Az üzemlátogatáson részt vevő diákok megtudhatták,
hogy egy szemétszállító
autónak
„hátul is van szeme” a benne lévő
kamera és monitor
segítségével,
ami
arra szolgál, hogy a vezető tudja mikor lehet tovább
haladni. További érdekesség volt a telep bejárása közben a PET palackok és a papír hulladék újrahasznosítási módjának bemutatása is. Megtudhattuk azt is,
hogy mi lesz azzal a szeméttel, amit az otthoni nagy
kukába öntve hétfőnként elszállítanak tőlünk.
A kirándulás végén a gyerekek egy kvízkérdés megválaszolásával „válthattak jegyet” a hazaútra.
MÁK Szemek

„AKI LÁTNI TUD, AZ TUD FÉNYKÉPEZNI, DE A
LÁTÁST AZT NAGYON MEG KELL TANULNI!”
Május 14-én a rádiós foglalkozáson meglátogatott egy-egy állatot.
minket Bágyi Ferenc természetfotós, és magával Ezen kívül jó tanácsokkal is ellátott bennünket, miszehozta gyönyörű képeit.
rint fotózáskor figyelni kell arra, hogy a madár szemében legyen a fény, különben halott a kép. Továbbá azt
Bágyi Ferenc hivatásos természetfotós, mint vallja is megtanította nekünk, hogy tiszteljük a természetet
„Fényrögzítő erdei munkás”. Feri bácsi vadászható ál- és nagy kárt ne tegyünk benne egy fotó miatt.
latok fotózására specializálódott.
Bíró Bianka, Joó Dóra, Kovács Kármen, Pércsi
A tapasztalt fotós sok saját élményt és tudást osztott Dániel, Tarr Borbála, Ványi Csongor
meg velünk. Elmesélte azt is, hogyan lett belőle is fényképész:
„Magyar Ferenc, akkori munkatársam megkért, kísérjem el a
Margit hídhoz és segítsek neki a
sirályok etetésében. Dobáljam
nekik a kenyeret, míg ő fényképez. Megtetszett a fotózás, még
ebben az évben megvettem Tőle a
Zenith márkájú fényképezőgépét.
Erre azért is emlékszem pontosan, mert babakocsira volt félretéve a pénz, kamera lett belőle és
egy óriási családi botrány lett.”
Feri bácsi azt is elmesélte, hogy a
fotózás igazán időigényes foglalatosság, van olyan amikor napokig
kell várakozni, hogy becserkeljen

MÁKszemek
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VERSENYEREDMÉNYEINK
Matematika, Informatika:
PC-Kismester XVI. Országos Informatikai Verseny
Grafikus ábrázolás kategóriában Kiss Dóra 8. b osztá-

lyos tanuló országos 2. helyezett lett, Nyírő Petra 8. b
országos 10. helyezést ért el.

Az 5. évfolyamos fiúk április 27-én Debrecenben Medve versenyen jártak, ahol 303 csapattal mérették meg
matematikai tudásukat.
Természettudományi versenyek:
A Curie környezetvédelmi emlékversenyen iskolánk
három csapat is bejutott az országos döntőbe Mindhárom csapat igazán jól szerepelt a Szolnokon rendezett
döntőn. A földesi csapattagok a következő gyerekek
harmadik osztályban Imre Zsolt, Nyírő Zsolt, Ványi
Júlia 9. helyezettek lettek. Ötödik osztályból Bíró Bianka, Joó Dóra és Ványi Csongor 7. helyezést érek el.
Hetedik-nyolcadik évfolyamból pedig Mata Zsolt, Nyírő Petra és Ványi Virág 6. helyezettek lettek iskolánk
diákjai.
Ugyanezek a csapatok a Hajdúböszörményben megrendezett környezetvédelmi versenyen a 3. osztályosok
2. helyezést, az ötödikesek 1. helyezést, a 7-8. évfolyamosok pedig 2. helyezést értek el.

Anyanyelv:
Az Apáczai Kiadó által meghirdetett komplex tanulmányi versenyen 1. évfolyamon az 1. a osztály csapata
országos 3. helyezett
lett. A csapattagjai:
Bíró Panna, Bíró
Gyula, Imre Tímea.
A 2. évfolyamosok
versenyén a 2. a osztály tanulói korosztályukban országos
7. helyezettek lettek. A csapattagok
Kemecsei Anna Zsófia, Kiss Szilvia és
Szeőke Anna. Gratulálunk nekik és további sok sikert kívánunk tanulmányi munkájukhoz!
A „Képzelet varázspálca” elnevezésű rajz és versmondó versenyen
Nagyrábén iskolánk diákjai igen
eredményesen szerepeltek.
A rajzosok közül különdíjat kapott Gerzsényi Zsolt 1. a, Kovács
Viktória 2.a. Harmadik helyezett
lett Faragó Fruzsina 1. a, Kovács
Gréta 2.a és Szabó Sára 3. b osztályos tanulók.
A versmondók közül elsős korcsoportban második helyezett lett
Varga Dávid 1. a, a másodikosok
közül második helyezett lett Szívós Laura 2.b osztályos tanuló.
A harmadikos korosztályban Hegyes Dzsenifer 3. b
osztályos tanuló különdíjas lett.
Jenei Balázs 3. a osztályos tanuló a Zsákán megrendezett Komplex tanulmányi versenyen 16. helyezést ért
el.
A Sajátos Nevelési Igényű Vers– és Prózamondó versenyen Rácz Károly 1. a osztályos tanuló 1. helyezést,
Patai Gréta és Tóth Nikolett 5. b osztályos tanulók 3.
helyezést értek el.
Történelem:
A hatodik osztályosoknak megrendezett Sárréti Történelmi versenyen
Püspökladányban iskolánk csapatai 3.
és 5. helyezést értek el.

Gratulálunk a díjazott
tanulóknak!

MÁKszemek
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Búcsúznak a nyolcadikosok
8. a osztály

Alsós osztályfőnök: Horváth Sándorné,
Szsegi Imréné
Felsős osztályfőnök: Bíróné Domokos Ibolya
1.
Átyim Erika Andrea
2.
Bartha Mariann
3.
Bartha Rebeka
4.
Bíró Fanni
5.
Csiki Bence
6.
Faragó Gyula
7.
Faragó Roland
8.
Furkó Szabina
9.
Gombita Vivien
10. Gonda Natália
11. Gyöngyösi Tünde

A szárny megnőtt, üresen áll a fészek,
Csak álom volt a régi jó világ,
És mint a fecske alkonyati szélnek,
Ma szárnyat bontott egy sereg diák.

8. b osztály
Alsós osztályfőnök: Kakucsiné Kányási Katalin
Felsős Osztályfőnök: Kakucsi Ferenc
1.
Domokos Balázs
2.
Domokos Gergő
3.
Dzinic Benjámin
4.
Faragó Enikő
5.
Farkas Nóra
Egyszer m
indent
6.
Gál Máté János
az ember, elér
7.
Gut Gabriella
Azt is, mi
most m
8.
Hodosi Edina
messze cél. ég
9.
Kádár Izabella
Csak küzd
j és á
10. Kállai Julianna
ne csügge ldozz,
11. Kiss Dóra
S győzelm dj el,
ed les
12. Mata Zsolt
hősi babér z a
.
13. Megyeri Vanessza
14. Mohácsi István
15. Nyírő Petra
16. Pörsök Julianna
17. Sápi Csaba
18. Spét Lili
19. Szabó Barbara
20. Szabó Ildikó Regina
21. Szabó József
22. Szőke Miklós
23. Szilágyi Anna
24. Tóth Gábor
25. Tóth Zoltán
26. Varga Lajos

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Karacs Zoltán
Kiss Patrik
Kiss Viktória
Kovács Krisztián
Molnár Mária Fruzsina
Nagy Katalin
Nagy Lilla
Papp Ákos
Szabó Dávid
Szalai Laura
Szántó Katalin
Ványi Bernadett
Ványi Tamás Márk
Veres Gábor

Ah, vége, vége!
Vagy ki tudja?
Diák marad az
ember, amig él.
Leczkéjét a
sirig tanulja,
Nehezebbet
folyvást a réginél.

8. c osztály
Alsós osztályfőnök: Törökné Bíró Erika
Felsős osztályfőnök: Pécsi Miklós
1.
Batai Veronika
2.
Bende Attila Gyula
3.
Ceglédi Renáta
4.
Csatári Szimonetta
5.
Domokos Fruzsina
6.
Hegedűs Norbert
7.
Joó Norbert
8.
Labancz Petra
9.
Makula Márió
10. Medve Roland
11. Nagy Enikő
12. Nagy Vanessza
13. Pál Gábor
14. Papp Gabriella
15. Papp Krisztina
16. Pércsi József
17. Szivós Dávid
18. Tóth László
19. Végh lajos
20. Waler Dominik

útra,
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A pünkösdi ünnepkör

Áldozócsütörtök
A húsvétot követő negyvenedik nap áldozócsütörtök,
Krisztus mennybemenetelének napja. Neve onnan
ered, hogy az évi egyszeri áldozás határidejéül az
egyház ezt a napot szabta. Sok helyen ez a gyerekek
elsőáldozásának napja is.
Mit ünneplünk Pünkösdkor?
Pünkösd a húsvétot követő ötvenedik nap, mozgó ünnep, neve a görög pentekosztész 'ötvenedik' szóból
ered. Eredetileg a zsidó nép ünnepe, előbb a befejezett aratást, később pedig a Sínai-hegyi törvényhozást
A keresztény egyházi ünnep története a következő:
Krisztus mennybemenetele után, az ötvenedik napon
az apostolok összegyűltek, majd hatalmas zúgás,
szélvihar támadt, s a szentlélek lángnyelvek alakjában
leszállt a tanítványokra.
"És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az
égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és
eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek
előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok
közül. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel,
és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem
adta nékik szólniuk." (Csel 2:14)
Ekkor Péter prédikálni kezdett, beszédére sokan figyeltek, követték, megalakultak az első keresztény
gyülekezetek. Pünkösd tehát az egyház születésnapja
is.

Pünkösdi népszokások
Magyarországon csakúgy mint Európa számos országában a Pünkösd ünneplésében keverednek a keresztény illetve az ősi pogány, ókori (római) elemek. A
népszokásokban elsősorban a termékenység, a nász
ünnepe, és ezek szimbolikus megjelenítése dominál.
A Római birodalomban május hónap folyamán tartották az ún. Florália ünnepeket. Flóra istennő a római
mitológiában a növények, virágok istennője. Pünkösd
ünneplésében ma is fontos szerepet játszanak a virágok, elsősorban természetesen a pünkösdi rózsa, a
rózsa, a jázmin és a bodza.
Étkezési szokások
Pünkösdkor a paraszt családoknál is ünnepi ételek
kerültek az asztalra. Egyébként húst ritkábban ettek,
de a juhtartó vidékeken nem csak húsvétkor, hanem
pünkösd napján is fogyasztottak bárányt, birkapörköltet. Máshol inkább marhahús, baromfi került az asztalra. A tojásrántottának mágikus hatást tulajdonítottak (a
tojás termékenységszimbólum), és szintén kötelező
volt valamilyen édes kalács készítése (fonott kalács,
túrós lepény, mákos kalács). Sárközben azonban nem
édes tésztát, hanem sós kalácsot sütöttek, melyet tejföllel, borssal kentek meg. A bodza leveléből és virágából főzött szörpnek, teának minden betegséget gyógyító hatást tulajdonítottak.
Gyűjtötte: Szabó Sára 6. a
Forrás:http://www.unnep.mentha.hu/punkosd.htm

NYÁRI PROGRAMAJÁNLÓ
Június 1-én lesz a 7-8. évfolyamosok tánciskolavizsgája.

dik évfolyamosok ballagása.

Június 3-án, hétfőn délután nyílik meg a Mű- Június 16-án, vasárnap
vészeti Iskola festő tanszakának hagyományos év 15 órától kezdődik a
végi kiállítása.
TÁMOP szakkörök záró
műsora.
Június 6-én, csütörtökön délután 5 órától
kezdődik a Művészeti Iskola Zenei tanszakainak Június 18-tól 22-ig A
záró koncertje az intézmény előterében.
Néptáncosok táboroznak Mezőkövesden.
Június 7-én, pénteken a Művészeti Iskola Tánc Június 19-én délután 6 órától kezdődik a tanés Dráma tagozatainak záróműsora 17 órától kez- évzáró ünnepség.
dődik az Árpád Moziban.
Július 13-án Nyári falunap lesz a Szabadidő
Június 14., pénKözpontban
tek az utolsó tanítási nap és a balla- Július 22-27-ig Nyári tábor lesz Szántódon a Bagási főpróba napja. laton partján.
Összegyűjtötte:
Június 15., szomTakács Hanna 6.a
baton 9 órakor
kezdődik a nyolca-
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SÜTIK VILÁGA
Borzas süti
Tésztához
40 dkg liszt 15 dkg porcukor 25 dkg Rama fél csomag sütőpor 1 csomag vaníliás cukor 3 evőkanál
kakaó 1 tojássárgája
Töltelékhez
1 kg túró 25 dkg porcukor 5 dkg mazsola 2 csomag
vaníliás cukor 3 tojássárgája 4 tojásfehérje habbá
verve

TOP 10-ES LISTA
1. Pitbull - Feel This Moment ft. Christina
Aguilera
2. Yolanda Be Cool - We No Speak Americano
3. Afrojack ft Eva Simons - 'Take Over Control'
4. Sunrise Inc: Yonna
5. PSY - GENTLEMAN
6. ByeAlex : Kedvesem
7.Macklemore's Thrift Shop
8. Liviu Guta Asu Si Ticy - Dali Dalile
9. Swedish House Mafia - Don't You Worry Child
10. Nicky Minaj: High school

Összeállították: Bíró Bianka és Joó Dóra

A ZÖLD URAI-FILMAJÁNLÓ

Elkészítés
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk és kettéosztjuk.
Az egyik felét a Ramával kikent tepsibe reszeljük,
sajtreszelőn. A krémhez a túrót villával összetörjük,
hozzáadjuk a porcukrot, a vaníliás cukrot, a
tojássárgát, a mazsolát és a tojásfehérjét kemény
habbá verve. Ráöntjük óvatosan a tésztára és ráreszeljük a másik adag tésztát, majd megsütjük.
Magyar Anita 3. b

Az erdő mélyén különös lények élnek és
furcsa dolgok történnek - mind biztos
távolban az emberi szemektől. A világunkkal párhuzamosan létezik egy eddig
sosem látott dzsungelbeli civilizáció,
melyben a jó és a rossz örök küzdelme
folyik. Egy csoda folytán egy fiatal lány is
belekeveredik ebbe a fantasztikus világba, ahol néhány furcsa társ oldalán kénytelen keresztülverekednie magát a gonoszok csapdáin, hogy megmentse a titkos
világot és a miénket. A Jégkorszak-filmek
és a Rió alkotói lenyűgöző erdei világot teremtettek, ahol az
emberfaj képviselői találkoznak az ismeretlennel – és megpróbálnak alkalmazkodni hozzá. A szemkápráztató látványosságot kínáló 3D-s kaland gyerekeknek és felnőtteknek egyszerre
szól – hisz a látványosságot kaland és humor teszi teljessé.
Forrás: http://www.cinemacity.hu/debrecen

A MI TOLLUNKBÓL– OSZTÁLYOMNAK
Mikor első osztályban megismertelek titeket
Nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan repülnek majd az
évek.
Nem gondoltam, hogy elvállnak útjaink.
Hogy egyszer nem lesznek, majd közös gondjaink.
Nem veszekszünk és nem is nevetünk
Nem lesz minek örülnünk.
Meg fogtuk egymás kezét, mikor beálltunk a sorba
S nem engedtük el míg vissza nem értünk az iskolába
Sokan örök barátságot kötöttünk.
S remélem sohasem feledünk
Megmaradnak az emlékek
Amik egymáshoz kötnek.

De majd talán évek múlva
Össze gyűlik az osztály újra
S majd vissza gondolunk az általános évekre
A jó napokra, a versenyekre, a sok hülyeségre
Beszéltünk és nevetgélünk
Milyen kicsik is lettünk
Mennyi sokat tévedtünk
Annál többet hülyéskedtünk
A kirándulások ,az együtt töltött programok
Nem lesz más csak elmúlt napok
Már nincs sok idő hátra
Gondolj az iskolánkra
És majd vissza gondolok rájuk
Mint rég a mi boldog osztályunk!
Megyeri Vanessza 8. b

MÁKszemek

R e j t v é n y

Keressétek meg a betűrácsban a kiemelt szavakat! Amelyik szót nem találjátok meg írjátok a megfejtés szelvényre!
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JÉGKRÉM
Készítette:
Joó Dóra 5. a

Fejtsétek meg a nyárhoz kapcsolódó képrejtvényeket!
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TISZTA VICC… :-)
- Ha tényleg találta ezt a gyűrűt,miért nem adta le a rendőrségen?- mondja a bíró a
vádlottnak.
-Hát mert bele volt vésve,hogy: "örökké a tied".
Székely ember a feleségéhez:- Asszony öltözz! Megyek a kocsmába! Mire a felesége:- Na fene! Csak nem akarsz engem is vinni
magaddal? A székely vigyorogva:- Dehogy viszlek,csak kikapcsolom a fütést!
Pirike a Gyerekszínház pénztáránál:
- Kérek szépen egy jegyet a mostani előadásra!
- De kislány, hiszen már hatot váltottál rá!
- Az igaz, de áll az ajtóban egy néni, és valahányszor
be akarok menni, mindig széttépi a jegyemet!
- Kisfiam, hogy tetszik az új tanító bácsi?
- Jól kijövök vele, apa. Még irigyel is téged.
- Hogy-hogy?
- Mindig azt mondja: "ha én lennék az apád..."
- Milyen idős a nyári gyerek?
- Szünidős.

Készítette:
Vincze Lili 4. a

Összeállították: Szabó
Sára 3.b és Varga Nóra
5.a

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 2013. június 5-ig Sorsolás 2013. június
6-án a nagyszünetben lesz.

Megfejtésszelvény 5.évfolyam 4. szám
Betűrejtvény: ________________________________________
_____________________________________________________
Képrejtvény:_________________________________________
_____________________________________________________
Név, osztály:__________________________________________

A Mák Szemek elkészítésében részt vettek:
Balázsi Andrea, Bíró Bianka, Fábián Krisztina, Hegyes Dzsenifer, Joó Dóra, Joó Réka, Kovács Kármen, Megyeri Vaneszsza, Oláh Dorina, Pércsi Dániel, 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.

