MÁKszemek

Mint minden tanévben idén
is hagyományosan a nyolcadik évfolyamosok készültek ünnepi műsorral az
1956-os októberi eseményekről.
Az ünnepi műsort a két
osztályfőnök, Pércsi Mihályné, Nagy Péter, valamint Varga Zsuzsanna tanár néni állították össze. A
technikai segítséget Katona
Zoltán technikus szolgáltatta.
Az ünnepi megemlékezést
mint mindig elsőként az
alsó tagozatosok láthatták,
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A Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola lapja

majd a felsős osztályok, és
október 23-án a község lakossága is megtekinthette a
nyolcadikosok műsorát. A
megemlékezés nem csupán
egy kötelező megtanulandó
memoriter ilyenkor a diákoknak, hiszen a próbák
alatt még jobban átláthatják
az 1956-os eseményeket.
Könnyebben megérthetik a
történelemkönyv
lapjain
álló tényeket, mivel ezzel a
műsorral ők is „részesei”
lettek.
MÁKSzemek
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Kölcsönkapott jövő–
Környezet védelmi hetek
Ebben a tanévben is megrendezték iskolánk pedagógusai a Kölcsönkapott jövő elnevezésű környezetvédelmi
projektet. A háromhetet meghaladó programsorozat
idén is sok szórakoztató és érdekes feladatot, versenyt
tartogatott a diákok számára.

„Állati jó hét” ez volt a szlogenje a második programokban bővelkedő
hétnek. Október 14-én az alsósok próbálhatták ki ügyességüket az
Állatok világnapja alkalmából megrendezett élő társasjátékon.

A programsorozat nyitó eseménye október 6-án madárgyűrűzéssel kezdődött a Bihari– Síkon.
Az első hét hagyományosan a „Szemét egy hét” elnevezéshez
hűen a hulladékkezelésről szólt. Idén a fő hangsúlyt a szelektív hulladékgyűjtés kapta. Most sem hiányozhatott a szemétszedés , a papír– és PET palackgyűjtés , de új programokkal is bővült a hét, mint például a Szünet Kvíz és a Szelektív kincskereső.

Október 16-án a harmadik évfolyam állat– és növénymegfigyelésen
járt Lillafüreden. Ott meglátogatták a Herman Ottó emlékházat is.
A harmadikosok a zord idő ellenére élvezték a kirándulást.
Október 17-én délután a felső tagozatosok vehettek részt élő társas-

játékon. Október 18-án a hatodik osztályosok iskolánkat képviselték
a Bihari– Sík vetélkedőn.
A harmadik héten a projekt alatt született munkákból rendeztek
Ebben az évben is volt az alsó tagozatosoknak környezetvédelmi
kiállítást a szervező pedagógusok.
játszóház, ahol a gyerekek őszi levelekből készíthettek különböző
Az idei környezetvédelmi hetek programjai közül most sem hiányozképeket. A játszóház két helyszínen folyt, így a napközis tanulók is
hatott a hagyományos rajzpályázat sem. Most a rajzos kedvűek Móbe tudotak kapcsolódni a programba.
A felsősöknek idén is megrendezték a plakátkészítő versenyt, amely- ra Ferenc Cinege cipője című verséhez készíthettek illusztrációt.
nek ebben a tanévben a szelektív hulladékgyűjtés volt a témája.
MÁKSzemek
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72 óra kompromisszum nélkül
A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amely Magyarország fiatalságát
hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyünk
másokért, környezetünkért. Országszerte fiatalok
kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72
órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat. A mi iskolánkból a 6. b osztály csatlakozott a
jótékonysági programhoz.
A kezdeményezés elsődleges
célja, hogy a fiatalok közhasznú
tevékenységének széleskörű
nyilvánosságot biztosítson, illetve láthatóvá tegye az ifjúsági
közösségekben folyó önkéntes
munkát, növelje annak elismertségét és népszerűségét. Valamint az is fontos, hogy rámutasson, mire képesek a fiatalok, ha
összefognak.

Természetrovat-

A 6. b osztály 2013. október 11-én pénteken egy gálaműsorral zárta a 72 órát. Az osztály tagjai megmutatták tehetségüket a táncok több műfajában
(mazsorett, hipp-hopp, hastánc), valamint bemutatták a karate tudásukat is. A műsor megszervezésében több szülő és pedagógus , valamint a 6. b osztály
osztályfőnöke Ványiné Karácsony Judit segítette.

Őszi természeti körkép

Itt az ősz és ezzel együtt a sok vonuló madár. A vizes
élőhelyen több ezer réce és liba tanyázik. Mire ide érnek Szibériából bizonyosan nagyon kimerülnek, de a
legelőkön, és a szántókon könnyen táplálékhoz jutnak.
Megszedik magukat és aztán tovább állnak. Ugyan így
a darvak is megjöttek hozzánk, és estefelé, amikor a
biztonságot nyújtó vizes élőhelyre mennek, messze elhallatszik a krúgatásuk.
A napokban több mint 600 darut
számoltak. Régen minden valamire való legénynek ott lengett a
kalapján e madár dísztolla. Ha így
halad az időjárás sokára repülnek
a vonuló madarak melegebb vidékre.

Idén is megrendezésre került a
Bihari-sík vetélkedő. Én is állomáson
voltam
Imre Pistivel és a
Mankával, a két
éves tojó héjával.
Itt a solymászattal kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni. Földesről is
volt egy csapat, akik helyt álltak a versenyen. Szerintem ők
is nagyon élvezték, ahogy én is. Volt nyomkereső, nyomolvasó, sátorépítő, távcsöves feladat is.

Nyáron voltam
egy
gyűrűző táborban, ahol
az egész tábor alatt
gyűrűztek és sok érdekes madarat fogtunk,
ahogy a földesi madármegfigyelő napokon is.
Fogtunk sok kedves,
szép madarat.

A képeken egy meggyvágó is megjelenik. Néha ő
is a vendég a madáretetőkben. Erős csőreivel
szinte bármely magot
feltöri. Érdemes megnézni azt a kezet, amelyik
tartja a madarat sok
kicsi pöttyszerű seb van
rajta. Ezeket a harkályok ejtették. Nem tetszett nekik hogy nem
repülhetnek el és ezért a
fa helyet a fogva tartó
kezét kopogtatták.

Ványi Csongor 6.a
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VERSENYEREDMÉNYEINK
Festő tagozat
Mátyás kora országos rajzpályázaton, Jenei Dávid második helyezest ert el.
Földes Községi Könyvtár Pályázatot írt ki a Népmese Napja alkalmából. Az álábbi tánulok lettek
díjázották:
Csiki Dávid, Nágy Attilá, Feher Boglárká, Engi Orsolyá, Szábo Sárá, Hegyes Dzsenifer 1. helyezest ertek el.
Vincze Lili, Szívos Láurá, Szornyi
Gábriellá, Kovács Gretá, Gerzsenyi
Zsolt, Gyenge Zsofiá 2. helyezettek
lettek.
Mezei Csongor, Rák Támás, Kordás
Anná hármádik helyezettek lettek.
Kulondíjbán reszesult: Toth Nikolett
„A cinege cipője”intézményi rajzpályázaton áz
álábbi tánulok ertek el helyezest:
1.helyezett: Hegyes Dzsenifer,Fárágo Fruzsiná,Kárácsony Zsánett,Feher Boglárká
2.helyezett: Gerzsenyi Zsolt,Szívos Láurá,Forián Viktoriá
3.helyezett: Bírko Krisztián, Antos Csábá
A szelektív hulladékgyűjtés című plakát készítő
pályázaton Engi Orsolyá 1. helyezett, Vincze Lili pe-

dig 3. helyezett lett.
„Földünkért Világnap országos rajzpályázaton”—„A környezetért legtöbbet tevő alkotások”kategórián
belul díjázott lett Veress Otíliá.
A TákárekPont országos rájzversenyen
festo tágozátunk tánuloi „ Extrá kulondíjbán” reszesultek.
A festo tágozátos tánulok felkeszíto tánárá: Bere Anná Márái tánár no
Természetismeret:
A Bihári– Sík vetelkedon intezmenyunk
csápátá Koti Doriná, Jenei Gergo, Erdei
Fruzsiná 7. helyezest ertek el. Felkeszíto
tánáruk: Vedres Judit tánár no
Történelem:
Intezmenyunk csápátá Debrecenben á Kossuth vetelkedon 2. helyezest ert el. Felkeszíto tánáruk: Percsi Miklos
tánár ur
Újságírás
Koti Doriná á Krefiti ifjusági portálon
verseivel párfumot nyert.

Gratulálunk a díjazott
tanulóknak!

PROGRAMAJÁNLÓ
November 23-án szombaton az intézmény nagy- December 20-án este 18 órától kezdődik a
terme Katalin, Erzsébet napi bálnak ad otthont. A
hagyományos Karácsonyi Hangverseny az intézbált a Nosztalgia hagyományőrző egyesület rendezi. mény nagytermében. Itt adja át a „Tanulmányokért
Díj”-at a Földes Községért és Tanulóifjúságért Alapítvány.
November 29. péntek tanítás mentes nap.
November 29-30. VII. Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó – a magyar néphagyományok jegyében
Felnőtt napijegy: 1500 Ft, gyermek napijegy: 800 Ft
Földesi lakosoknak felnőtt napijegy: 1000 Ft, gyermek napijegy: 500 Ft Jegyeket a Közösségi Házban
vásárolhattok.

December 21-én szombaton tanítás lesz. Ezen a
napon december 27. „B”
hét pénteket dolgozzuk le.

A téli szünet 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig
December 6. pénteken 11 órától 1-6. évfolyamig a tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2013. decemNevesincs Színház János Vitéz című előadását tekinthetik meg az érintett diákok az Árpád Moziban. ber 21. szombat. A szünet
utáni első tanítási nap
2014. január 6. hétfő.
December 7-én szombaton tanítás lesz. Ezen a
napon december 24. „B” hét keddet dolgozzuk le.
Összeállította: Tarr Borbála 7. a
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Új nebulók iskolánkban
Ebben a tanévben 38 elsőosztályos kezdte meg tanulmányait iskolánkban. A kis nebulók két osztályban indultak el felfedezni a betűk és a számok birodalmát. Iskolánk legifjabbjai egész napos oktatásban részesülnek. A
kisdiákok útját négy tanító néni egyengeti. Az 1. a osztályfőnökei Kemecsei Gyuláné (Inci néni) és Szőllősi
Edit (Edit néni), az 1. b osztály tanító nénijei Balázsi Erzsébet (Betti néni) és Kakucsiné Kányási Katalin
(Katika néni). Sok sikert kívánunk mindannyiójuknak a tanulásban.
1. a osztály
1. Balázsi László Patrik
2. Bene Zoltán
3. Bírkó Krisztián
4. Kovács Anna Sára
5. Kovács Lara
6. Kordás Anna
7. Rimóczi Dominik
8. Nagy Ádám
9. Nyírő István Levente
10. Makula Attila Achilles
11. Szabó Bence
12. Szabó Natália Ramóna
13. Szabó Zsombor
14. Rafael Lola
15. Szőnyi Lili
16. Károlyi Kristóf
17. Takács Mária
18. Veress Rózsa Lujza
Tanító nénik: Kemecsei Gyuláné,
Szöllősi Edit

1. b osztály
1. Balogh Rajmundo Junior
2. Balogh Zsanett Lilla
3. Broschek Zalán
4. Csatári Melissza
5. Gyöngyösi Péter
6. Ilisz Adrienn
7. Jenei Gábor
8. Jenei Zoltán Péter
9. Karácsony Annamária
10. Kecskeméti Lívia Csenge
11. Kiss Lajos Zoltán
12. Lukács Marcell
13. Mészáros Réka
14. Nagy Imre
15. Pércsi Nimród Vencel
16. Szabó Tamás
17. Szilágyi Dana Daniella
18. Szőllősi Zsófia
19. Tóth Zsombor
20. Volánszki Tibor Bence
Tanító nénik: Balázsi Erzsébet,
Kakucsiné Kányási Katalin
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Kisdiák a Nagyvilágban nyári élmények
A nyár úgy elröpült, hogy szinte észre sem vettük, hogy állhaBalatonnál sej-haj, de jó!
tunk ismét az iskola sportpályáján és kezdődhetett el az új Iskolánkban az előző tanévben nagy jutalmat kaptak a jó tanulók.
tanév. Az élményekben gazdag nyári programokról a szer- Egy TÁMOP-os pályázat jóvoltából három iskola diákjai táborozhattak egy hetet a Balaton mellett. A mi iskolánkon kívül Hajdúszovát
kesztőségünk tajgai számolnak be nektek.

Erzsébet tábor

és Nagyhegyes nebulói vehettek még részt ezen a nyári programon.
Nekem nagyon jó nyaram volt,főleg hogy az Erzsébet táborban A legnagyobb jutalom a kitűnő bizonyítványomért ez volt. A kistestlehettem. Amikor tanár bácsi beadta a pályázatot izgatottan vártuk, véremet is beválasztották a táborozók közé, hiszen Otika is kitűnő
hogy sikerült-e megnyernünk. Mikor tanár bácsi azt mondta hogy lett.

nyertünk mindenki nagyon megörült,de annak is hogy jött velünk
Balázsi Betti tanár néni és Varga Zsuzsa tanár néni. Július 1-jén
kezdetét vette a tábor elég hosszú utunk volt, mivel Fonyódligetre
mentünk, Balatonhoz. Sok helyen megálltunk de a végén ott voltunk a szálláshelyen. Sajnos sokáig kellett várnunk, de utána elfoglaltuk a szálláshelyet. Mindenkinek nagyon tetszett minden.
Lepakoltunk és azt mondta tanár bácsi, hogy menjünk ebédelni,
mert így is késésbe voltunk. Kaptunk egy tornazsákot, amiben volt
egy Erzsébet táboros karkötő, sapka meg egy kis füzet. Leraktuk
és elmentünk ebédelni. Miután megebédeltünk volt egy néhány
perces pihi és utána irány a Balaton!
Mikor ki strandoltuk magunkat elmentünk vacsizni. Vacsora után
volt egy kis tábor gyülekező, ahol elmondtak mindent. Rajtunk
kívül kb. 800 gyerek volt, de nagyon nagy területen volt a tábor.
10 óra körül alvás volt, már akinél. Másnap a napot egy kis kocogással kezdtük. Mindennap volt valami program szóval nem volt
unatkozás. A mi kis csapatunk el kerékpározott Fonyódra ami nem
volt messze, ott megálltunk szét néztünk vásárolgattunk és képeslapot írtunk. Utána bementünk egy boltba vásárolni ezt-azt azért
hozzá kell tenni hogy Sárival fel vásároltuk a a csoki részleget:D
Ezután visszamentünk a szálláshelyre. Másnap vetélkedők voltak.
A lányok és a fiúk egyaránt versenyeztek a többi táborozó ellen. A
verseny neve vízi buli volt. A lányok voltak nálunk a földesi fókák, a fiúk meg a földesi cápák. Szép helyezést értünk el. Másnap
úgynevezett "sportnap" volt mivel nagyon sok sport verseny volt,
pl.: futás, kislabda hajítás, távolugrás stb. Itt is jó helyezést értünk
el. Na de a legjobb a disco volt, meg persze a Ki-Mit-Tud, ahol
Sári, Mampi meg én léptünk fel. Na ez már nem volt olyan ragyogó. Utolsó nap reggeliztünk össze pakoltunk és elindultunk hazafelé. Szerintem mindenkinek tetszett a tábor.

2013. július 22-én fél hatkor már minden táborba induló gyerek az
anyukájával bőröndöstül ott volt az iskola előtt. Nagy nap volt ez
számunkra, hiszen egy hétre elutaztunk a Balatonhoz nyári táborozni.
Megérkezett a busz. A szülők felpakolták a gyerekek bőröndjét és
utálna elbúcsúztunk tőlük. A gyerekek felszálltak a buszra az utazást
kísérő felnőttekkel együtt és már indult is az busz. Jó néhány óra múlva már ott is voltunk a szállodánál. Mindenki megkapta a szobakulcsát és beköltözhetett. Utána a kísérők pár dolgot közöltek velünk. De
az eligazítás után néhány perccel már a Balatonban csobbantunk. Este
hétig lehetett szabadon járkálni a szálloda területén. Azután már a
szobánkban kellett maradni. A hét folyamán ellátogattunk például
Székesfehérvárra, Sümegre, a Tapolcai– tavas barlangba. Így ment ez
szombatig. Amikor eljött a búcsú napja. Délelőtt még fürödhettünk
egy kicsit a „Magyar tengerben”, de utána indultunk hazafelé.
Kovács Kármen 7. a Én soha nem fogom elfelejteni ezt a hetet!
Veress Anna Edit 5. b

GYORSKÉRDÉS

INTERJÚ

Balázsi Betti tanár nénivel beszélgettem, az 1. b osztály
egyik tanító nénijével.
- Hány diákot tanít?
- Az 1. b osztályba 20 kisdiák jár, 8 lány és 12 fiú.
- Mi a véleménye az egész napos iskoláról?
- Lehet erről meg kellene kérdezni egy elsős gyereket is, de az
első pár hét után úgy gondolom, hogy minden iskolában töltött
percet hasznosan töltenek a gyerekek.
- Melyik iskolába jársz most?
- Az elsősök, hogy bírják az egész napos tanulást?
- A Vegyipari Szakközépiskolába járok Debrecenbe.
- Egyenlőre nem úgy tűnik, hogy egész nap tanulnának, mert
- Hogy tetszik neked ez az iskola?
délelőtt is és délután is vannak szabadidős tevékenységek és az
- Nagyon tetszik, sok jó tanár van itt és az osztálytársaimat is
órarendjük is úgy van kialakítva, hogy ne fáradjanak el naszeretem.
gyon.
- Milyen szakos osztályok vannak itt?
- A gyerekek tudnak-e vállalni plusz délutáni foglalko- Az „A” osztály angol-magyar két tanítási nyelvű műszaki szakzást az egész napos iskola mellett?
terület vegyipar szakmacsoport, a többi osztály műszaki szakte- Néhányan nagyon szívesen vesznek részt 16 óra után a művérület vegyipar szakmacsoport
szeti iskola foglalkozásain, de a legnépszerűbb a mi osztályunkban a tömegsport.
Sok sikert kívánok neked a tanulmányidhoz! Köszönöm szépen a
Köszönöm szépen a beszélgetést!
beszélgetést!
Lejegyezte: Tarr Borbála 7.a
Lejegyezte: Hegyes Dzsenifer 4. b
Az előző évfolyamokban már volt egy rovatunk, amely azzal
próbált segíteni a nyolcadikosoknak a pályaválasztásban,
hogy iskolánk egykori tanulói mutatták be új iskolájukat.
Ezt most új köntösbe öltöztettük : a Gyorskérdés rovatba.
Itt csak röviden néhány információval szeretnénk felkelteni a figyelmeteket egy középiskola iránt. Az idei első számban Hegyes Zsolt egykori tanulót kérdeztük.
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SÜTIK VILÁGA
Csokoládés puszedlik
Hozzávalók:
10 dkg csokoládé 10 dkg vaj 15 dkg liszt 2 dkg kakaópor 10
dkg méz 1 tojás 1 mokkáskanál szódabikarbóna 1 csipet őrölt
gyömbér 1 csipet őrölt fahéj
A csokoládét reszeld le. A tepsit béleld ki sütőpapírral. A sütőt
200 fokra melegítsd elő. Keverd ki a vajat a tojással, add hozzá
a lisztet, a kakaóport, a szódabikarbónát, a mézet, a gyömbért,
a fahéjat, és fakanállal jól keverd össze.
Teáskanál segítségével a sütőpapírra rakj körülbelül 25 halmocskát, és 10-12 percig süsd a sütőben, majd hűtsd ki. Ajándéknak is remek.
Kóti Dorina 6. b

Diós Csokikocka
Hozzávalók:
9 db csokikockához, 100 g étcsokoládé, 2 nagy tojás, 125 g
puha vaj, 275 g procukor, Fél kiskanál vaníliaaroma, Fél teáskanál sütőpor, 75 g finomliszt, 2 evőkanál kakaópor, 100 g dió
vagy aszalt gyümölcs, 20 cm-es négyzet alakú, legalább 6 cm

LÁNY/FIÚ ROVAT
Armando Christiano Pérez- ismertebb nevén Pitbull-,amerikai
rapper,1981. január 14-én született Miamiban, Floridában.
Gyermekkora nem volt mindennapi. Szülei
kubai bevándorlók voltak,és hamar elváltak. A bíróság döntése értelmében édesanyjához került,majd pár év múlva a Roswell
családhoz,ezután újra visszakerült anyjához.16 évesen,,szerető" édesanyja kidobta
otthonról,hogy folytathassa drogkereskedői
munkáját. Pár év múlva befejezte tanulmányait és úgy döntött,hogy rapper lesz. Karrierjét az indította el,hogy Luther Campell
rap-előadóművész révén meghívta rádióműsorába ,a 2 Live Crowba,ahol a rapperek csatájára került
sor,.Ekkortájt vette fel a Pitbull művésznevet. Sokan nem értették,hogy miért ezt a nevet választotta. Választását ezzel a magyarázattal indokolta:,,Ez a kutya túl buta(a forrás szerint hülye) ahhoz ,hogy veszítsen,és dade megyében tiltják az efféle kutyatartást, ezért ugyanolyan törvényen kívüli mint én." Első
lemezen megjelent dalát 2002-ben ismerhettük meg.2004-től
szinte mindennapi vendég volta miami rádiókban. Később zenéi
1-2 filmben is szerepeltek.2004-ben adták ki 1. debütáló albumát
a M.I.A.M.I-t.2006 januárjában megjelent új albuma a Listeeen...
The Album. Ezt az albumot édesapja emlékének szentelte,aki
sajnálatos módon az év májusában elhunyt. Az első fontosabb
videó klipje az "I know you want me", utána jött a "hotel room
service". 2012-ben mutatták be új számát a "Shut it down"-t.
2010. végén piacra dobta az "Armando" nevű korongot, amelyben
többek között szerepel a "Bon Bon" és a "Mujeres". 2012-ben sem
maradtunk duett nélkül. Az évet Chris Brown-nal kezdte az
"International love"-ban, ezután Jennifer Lopez oldalán hallhattuk a "Dance again"-ben. Nem sokkal később megjelent önálló
dala a "Back in time". Ezt követően a "Get it started", amelyen
Shakira- val dolgozott. Sikere azóta is töretlen.
Bíró Bianka 6. a

mély tepsi
Elkészítés:
A sütőt melegítsd be 180fokra. A tepsit tedd egy sütőpapírra,
rajzold körbe majd vágd körbe. A tepsit kenőtollal kend ki, a
kivágott sütőpapírt tedd be a tepsibe. Önts 5 cm vizet egy lábasba és forrald fel. Amikor a víz felforr, vedd le a lábast a
tűzről. Az étcsokit törd apró darabokra tedd egy tűzálló tálba és
a tálat óvatosan csúsztasd a forró vízbe. A csokidarabkákat
kevergesd, míg elolvad. Az edényt vigyázva emeld ki. A tojásokat üsd fel külön tálba és verd habosra. Tedd a vajat, a cukrot
és a vaníliaaromát egy nagy keverőtálba, és dolgozd alaposan
össze. Folyamatos kevergetés mellett forgasd a felvert tojást a
vajas masszába. Szitáld bele a sütőport és a lisztet és a kakaó
port öntsd hozzá az olvasztott csokit. Vágd fel a diót és add a
masszához. A masszát öntsd a tepsibe.
Süsd 35 percig. A kész sütemény kissé megemelkedik és a teteje olyan lesz, mint a fakéreg. Belül azonban puha marad. A
sütit hagyd a tepsiben 20 percig hűlni, aztán vágd kockákra. A
süti tetejét díszítő porcukor mintát készíthetsz.
Tarr Borbála 7. a

TOP 10-ES LISTA
10. Kesha ft. Will i. am.– Crazy Kids
9. Britney Spears- Oh la la
8. Selena Gomez- Slow Down
7. Jenifer Lopez ft Pitbull– Live it up
6. Bruno Mars– Treasure
5. One Direction- Best Song Ever
4. Ciara ft Noki Minaj– I’m out
3. Pitbull ft Christina Augilera– Fell This
Moment
2. Naughty boy ft. Sam Smith- la la la
1. Avicii—Wake Me Up
Összeállította: Joó Dóra 6. a

MI TOLLUNKBÓL
Búcsú a nyártól
Első ember a szeptember,
A gyerek kedve ettől megy el.
Vége a szabad, vidám nyárnak,
A napsugarak is reszketve fáznak.
Felhőpaplant hoz a reggeli szél,
Őszi eső búsan szemerkél.
Búcsúzik a fától a levél,
A gólya, a fecske is útra kél.
Ködbe fürdik erdő, mező,
A medve sem bújik már elő.
Pihenj hát te szép természet,
Várunk vissza még téged!
Szabó Sára 7. a

MÁKszemek

R e j t v é n y

8
TISZTA VICC… :-)
A kisfiút az anyja az iskola kapujában várja, mert ez
volt az első napja az iskolában.—Na, és mit tanultál
ma?- kérdezi tőle.
- Képzeld anya, ma megtanultam írni!
- Egyetlen nap alatt? És mit írtál?
- Azt nem tudom, olvasni még nem tanultam meg.

1.
2.
3.
4.
5.

A tanító az iskolában megkérdezi Kláritól:
- Milyen tulajdonságai vannak a víznek?
- Olyan, hogy ha megfürdök benne, akkor fekete lesz.

6.
7
8
9.
1. Szilveszteri szerencseállat.
2. Téli ünnep.
3. A nyúl eledele.
4. Nem ma , hanem előbb.
5. Egy ….. ember –őszi hónap.

6.Július 11-én van a névnapja.
7. Októberi Nemzeti ünnep.
8. Őszi gyümölcs.
9. Az udvar régi neve.
Takács Hanna 7. a

Keresd meg a betűrácsban az alábbi szavakat, a kimaradt szót írd
a megfejtésszelvényre.

M I

K U L

Á S

Ő S

Z

B A D

L

I

D K Ö R T

E S

Q
Ő

N O V E M B E R
R L

E V É L

T

Ó

E A V A R W E K
A D V E N T
T É L

U I

T

A

ŐSZ, TÉL, ISKOLA,
NOVEMBER,
LEVÉL, AVAR,
DECEMBER,
KÖRTE, EB, LIBA,
ADVENT, ESŐ,
RÓKA, ETETŐ,
MIKULÁS

K Ő D

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. december 11-e, szerdáig. Sorsolás 2013. december 12-én, csütörtökön a nagyszünetben
lesz.

A fiú az apjának :
- Apa hoztam egy 4-est!
-Miből?
- Egy 2-esből és két 1-egyesből!
- Anya, képzeld ma csak én jelentkeztem.
- És fiam mit kérdeztek?
- Azt, hogy ki törte be az ablakot.
- Ki tanulta meg a szorzótáblát?
Mindenki felmondja.
- Na Pistike mondjad!
Pistike elkezd dúdolni.
- Pistike mi ez?
- Hát a dallamát már tudom, de szövegét még nem.
Hogy hívják a történelem tanár nőt?- Csatamami
Összeállították: Veress Anna Edit, Bíró Bianka,
Bene Barbara

Megfejtésszelvény 6.évfolyam 1. szám
Keresztrejtvény: _____________________________________
_____________________________________________________
Betűrejtvény:_________________________________________
_____________________________________________________
Név, osztály:__________________________________________

A Mák Szemek elkészítésében részt vettek:
Bene Barbara, Bíró Bianka, Fábián Krisztina, Hegyes Dzsenifer, Joó Dóra, Joó Réka, Kóti Dorina, Kovács Kármen,
Pércsi Dániel, Szabó Sára, Takács Hanna, Tarr Borbála, Ványi Csongor, Ványi Júlia, Varga Cintia, Veress Anna Edit,
Volánszki Boglárka Lukács Zsuzsanna tanító néni (szerkesztő)
Köszönetet mondunk az intézmény azon dolgozóinak, akik munkájukkal, segítségükkel hozzájárultak a lap megjelenéséhez.

