MÁKszemek

Mint minden évben, ebben a
tanévben is megrendezte az
Alsós munkaközösség a hagyományos télkergető farsangi jelmezes felvonulását.
Ahogy az lenni szokott, nem
csak az alsó tagozatos gyerekek öltözhettek jelmezbe.
Idén meglepetésként iskolánk pedagógusai is maskarát öltöttek és egy vidám jelenttel kedveskedtek a vendégeknek. A tantársulat tagjai a Hófehérke és a hét törpe újragondolt változatát
adták elő. A hagyományokhoz híven, míg a zsűri tagjai
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A Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola lapja

elvonultak dönteni, hogy kik
lesznek a jelmezbál díjazottjai, tombolasorsoláson izgulhattak a résztvevők. A zsűri
tagjainak idén sem volt
könnyű dolga, hiszen ötletesebbnél, ötletesebb maskarák vonultak végig a felvonulásban. Nem volt hiány a
cowboy-okban,
tündérekben, boszorkányokban idén
sem. Reméljük, hogy tervünk klasszul sikerült és a
telet egy egész évre ismét
magunk mögött hagyhatjuk!
MÁK Szemek
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A

Magyar

Kultúra

Napja

A magyar kultúra napját 1989 óta ünne- Sőt még a pedagógusok is kiállhattak a pulpipeljük. A kézirat tanúsága szerint Köl- tusra és szavalhattak. Ezt a közel négy és fél
csey Ferenc ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnuszt, mely 1828-ban jelent
meg először nyomtatott formában és lassan jelképpé vált. Hivatalosan 1990-ben
került sor erre az országos ünnepségre.
Idén a Magyarországon és a határainkon túl
élő magyarok egyszerre szavalhatták el nemzeti himnuszunkat. A kezdeményezés, melyhez intézményünk is csatlakozott az Együtt
szaval a Nemzet nevet kapta, abban bízva,
hogy minél többeket mozgósít meg. Iskolánkban az 5. évfolyamosok mondták a Himnuszt
Jordán Tamás vezénylésével. Az internet segítségével pontban délelőtt tíz órakor három

kongatást követően Együtt szavalt a Nemzettel a földesi iskolások csoportja is. Az erről
készült videót a YouTube videó megosztó oldalon bárki megtekintheti és szavazhat intézményünk diákjaira.
(www.youtube.com/watch?v=9wfH9UKor-M)
Iskolánkban nem csak ezzel a kezdeményezéssel emlékeztek a Magyar Kultúra Napjára, erre a napra intézményünkben vers felolvasó napot szerveztek.
Minden osztályból mondtak verset a diákok.

órás programot Katona Zoltán technikus és
Lukács Zsuzsanna tanító néni rögzítette. Az
elkészült felvételekből egy körülbelül 15 perces összeállítást szintén a YouTube oldalán
meg lehet tekinteni és erre a felvételre is lehet szavazni.
(www.youtube.com/watch?v=VM13eWxC2ZY)

A legtöbb szavazatot gyűjtő videó 2014. április 11-én, a Költészet napján jutalomban részesül. A Magyar Kultúra Napjára nem csak
délelőtt emlékeztek az iskolások. Délután felnőttek és gyerekek egyaránt elmondhatták
kedvenc versüket és/vagy meséjüket. Este 6
órától Weöres Sándor verseit hallhattuk. Földesen igazán megvalósulni látszik, hogy
Együtt szaval a Nemzet.
Bíró Bianka 6. a
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Jótékonysági bál
Intézményünkben 2014. február 8-án második alkalommal rendezték meg a hagyományteremtő Jótékonysági
iskolabált.
Az idei bálnak a bevételét az iskolánk Rákóczi utcai,
emeletes épületének udvari játékainak felújítására és a
kerítés megjavítására fordítja a vezetőség.
A két évvel ezelőtti jótékonysági est bevételéből a tornaterem padlóját újították fel, melyre azóta is nagyon vigyáz minden iskolás gyermek és intézmény dolgozó,
hogy még sokáig ilyen szép maradhasson a tornaterem csapat, zenével szavalattal intézményünk diákjai. Meglepadlózata.
petés műsorral készültek intézményünk pedagógusai és
A jókedvet a jó zenék és az igazán változatos és színes technikai dolgozó is.
műsor garantálta. Fellépet például a 2. a osztály osztályMÁK Szemek
közössége, a 4. a osztályközössége, a Földesi Mazsorett

Természetrovat
Az idei télen ismertem meg a
barkóscinegét
A madarászok között van egy verseny. A lényege,
hogy ki hány madárfajt látott, a kezdő madarászok esetében pedig az is fontos, hogy ki mennyit
tud önállóan meghatározni. Ezt a versenyt nagyon komolyan veszik a résztvevők és képesek az
ország másik végébe is elutazni, ha egy-egy ritka
madárfajért. Én is számolom a megismert madárfajokat és az idén ismerkedtem meg egy igen szép
madárral, a barkóscinegével.
Évek óta ismerhettem volna már, de igazából
csak most találtam rájuk. A falvakban, városokban nem találkozhatunk velük, gyékénnyel vegyes nádasokban tölti egész életét. Ott bujkál a
sűrű nádszálak között élelem után kutatva, tavasszal és nyáron rovarokat, télen rovar lárvákat, nád- és gyékény magvakat fogyaszt. A hím
madár különösen szép, hamvas kék feje, fekete
barkója, őzbarnás teste, hosszú farka van. Az el-

nevezése csalóka, mert nem a cinkéknek, hanem
az őszapónak rokona.

Télen sem mennek el
messzire csak abban az
esetben, ha elfogynak a
magvak és nincs mit enniük, ezt bizonyítja, hogy
idáig azt állapították
meg, hogy a madarak 5
km körzetben mozognak.
De azért mindenben vannak kivételek, mert egy
madár 716 km-rel arrébb
repült a tél elől.
Fészkét nem a nádszálakra szövi, hanem valamilyen alapra, avas nádtövek torzsaira építi. A
nádakat beleépítve biztosítják a fészek stabilitását. Mindkét madár kotlik. Viharban megfigyelték, hogy a két madár 20-25 percenként cserélt
helyet, hogy a tojásokat szárazon és melegen
tartsák. Az 5-7 tojáson 12-13 napon át kotlik, a
fiatalok már a kikelésük után 9-13 nappal kirepülnek. A pár az első költés után még akár három fészekaljat is felnevelhet.
Most télen csapatokba verődve kutatnak élelem
után, a nagyobb csapatokat könnyebb észrevenni
a csilingelő hangjukról, és ha elég türelmesek vagyunk, gyönyörködhetünk bennük, adódhat egykét pillanat, amikor még fotózni is tudjuk őket.
Többször őrt kellett állni, mire le tudtam fotózni
őket.
Forrás: Haraszthy László: Magyarország fészkelő
madarai, Schmidt Egon: Ezer ágán ezer fészek,
Magyar madárvonulási atlasz.
Ványi Csongor 6. a osztály
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VERSENYEREDMÉNYEK
Rajz– festő tagozat
„Földünkért Világnáp örszágös rájzpályázátön”—
„A környézétért légtöbbét tévö álkötásök”kátégörián bélül díjázött létt Véréss Otíliá.
A TákárékPönt örszágös rájzvérsényén féstö tágözátünk tánülöi
„ Extrá különdíjbán” részésülték.

Tánülmányi vérsényék:
A Míg mégnövök álápítvány ''Rigö Enékéljén!''
Kárpát-médéncéi Környézétvédélmi Csápátvérsényén iskölánk Mésszélátök névü 6. ösztályös
(Bírö Biánká, Jöö Dörá, Sápi Mártá, Ványi Csöngör) és á Füstifécskék 4. ösztályös (Bálögh Pétrá
Eriká, Nyírö Zsölt, Sötönyi Krisztián, Ványi Jüliá)
csápátá á döntöbé jütött.

Grund– birkózás:
A Kincsés Sándör Emlékvérsényén Földés csápátá
II. hélyézétt létt.

Ugyánézén á vérsényén szép érédményt ért él á
Mázsölák 2. ösztályös csápát (Bálázsi Pánná, Bírö
Gyülá, Imré Tíméá, Rák Támás).
Grátülálünk á csápátöknák és tövábbi sök sikért á
döntöbén válö részvétélhéz!
MÁK Szemek

PROGRAMAJÁNLÓ
2014. március 8. a Nemzetközi Nőnap.
2014. március 14-én pénteken iskolánk 4. évfolyamos tanulóinak ünnepi megemlékező műsorát
tekintik meg az intézmény tanulói és a pedagógusai. A műsort betanítják Sápi Edit és Kakucsi
István osztályfőnökök.
2014. március 15. Nemzeti ünnepünk. Az 1848as forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezünk.
2014. március 17-től március 21-ig Ép testben ép
lélek témahetet szerveznek intézményünk dolgozói. Erről a programról részletes tájékoztatást a
későbbiekben kaphattok.
2014. március 21-én Művészeti Gála lesz, melyen
az Alapfokú Művészeti Iskola tanulói lépnek fel.

RÖVID HÍREINK
2013. december 5-én ellátogatott a Mikulás intézményünk alsó tagozatos tanulóihoz. A vidám Télapóünnepséget a János Vitéz című előadás is élvezetesebbé
tette.
Az Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek közreműködésével intézményünk 2013. december 20-án
este megtartotta a hagyományos Karácsonyi Hangversenyét. A műsort másnap az intézmény összes diákjának újra előadták a fellépők.
Iskolánk névadójára emlékeztünk iskolagyűléssel
2014. január 10-én, pénteken reggel, Karácsony Sándor születésnapján.
Sikeresen lezajlottak a Karácsony Sándor Kupa első
és második fordulói. A harmadik forduló hagyományosan a Földes napja témahét programjai között szerepel. Így a kupa végeredményére még áprilisig várni
kell.
MÁK Szemek

MÁKszemek

5

Kézműves tippek
Nőnap közeledtével bemutatunk nektek egy nagyon egyszerű saját kézzel elkészítető meglepetést, mellyel meglephetitek a hölgy ismerőseiteket. Vagy csak szebbé varázsolhatjátok

Nőnapi Nárciszok
Amire szükséged lesz:
- Ragasztó
- Színes krepp-papírok
- Olló
(narancssárga, citromsárga, zöld) - Hurkapálca vagy virágdrót

Az elkészítés menete:
1. Először narancssárga krepppapírból vágjuk ki a virág közepét, ez lesz a bibe. A papír
szélét csavarjuk kifelé.
2. A sárga krepp-papírból hat szirmot
vágunk ki.
Egyformák lesznek a szirmok, ha egyszerre vágjuk ki őket.
3. A narancssárga bibét tekerjük a hurkapálca köré, majd a sárga szirmokat is rendezgessük el a bibe körül. Végül a zöld papírcsíkokkal vonjuk be a virág alját és az egész hurkapálcát.
Gyűjtötte: Bíró Bianka 6 .a

Nőnapi színező
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A SÜTIK VILÁGA

Márciusi számunkban a tavaszi fáradtság elleni igazi gond és gozzuk, majd 30 percet kelesztjük. Liszttel meghintett gyútélűző finomságok receptjeit gyűjtöttük nektek össze. Sütöges- ródeszkán vékonyra elnyújtjuk, nagyobb fánkokat szaggasetek jóízűen!
tunk belőle, és a közepét kisebb formával kiszúrjuk, 1 órát

Raffaello golyók
Hozzávalók: 16 dkg sovány tejpor, 60 ml víz
10 dkg vaj (olvasztott), 8 dkg porcukor, 8.5 dkg kókuszreszelék, 250 g mandula vagy mogyoró (kb. 50 darab,
blansírozott), 1 csomag kókuszreszelék.
Elkészítés: A vizet és a
cukrot lábasba tesszük,
felforraljuk. Egy tálban
elvegyítjük a tejport a
kókuszreszelékkel. Mikor felforrt a szirup, lehúzzuk a tűzről a lábast,
és állandóan kevergetve
hozzáadjuk kókuszreszelékes tejport, és beleöntjük az olvasztott vajat is. Sima
masszát kell kapnunk. Hűlni hagyjuk.
Majd golyókat formázunk, s mindegyik közepébe egy egész
mandulaszemet dugunk. Utolsó lépésben meghempergetjük
a golyókat kókuszreszelékben.
Gyűjtötte: Szőnyi Gabriella 6. a
Amerikai fánk rumos mázzal
Hozzávalók (4 adag): 1 kg liszt, 4 dkg élesztő, 5 dl tej, 2 ek
cukor, 1 ek vaníliás cukor, csipetnyi só, 3 ek olaj
A rumos mázhoz: 20 dkg cukor, 2 dl víz, fél dl rum, piros
ételfesték
Elkészítés: A lisztet keverőtálba tesszük, egy mélyedést alakítunk a közepébe, belemorzsoljuk az
élesztőt, egy kevés cukrot,
és langyos tejet. Amikor
megkelt, hozzákeverjük a
többi hozzávalót, jól átdol-

kelesztjük. Bő olajban kisütjük.
Egy lábasba beletesszük a cukrot, ráöntjük a vizet és addig
főzzük, míg el kezd sűrűsödni, ekkor vegyük le a tűzhelyről, keverjük bele a rumot és az ételfestéket, majd belemártogatjuk a fánkok egyik felét.
Gyűjtötte: Veress Anna Edit 5. b

Almás fánk vaníliasodóval:
Hozzávalók 4 adag:
kb. 60 dkg simaliszt, 50 dkg alma, 2,5 dkg élesztő, kb. 2 dl
langyos tej, 2 db tojás, 5 dkg olvasztott vaj, 1 ek tejföl, 3 ek
porcukor, csipet só, 1 citrom reszelt héja
Elkészítés:
A meghámozott almákat lereszeljük, kicsit állni hagyjuk,
majd a levét kinyomkodjuk.
1 dl langyos tejben, 1 ek porcukrot elkeverünk, majd belemorzsoljuk az élesztőt, és felfuttatjuk.
Ezután a hozzávalókból tésztát dagasztunk, a tejet fokozatosan adagoljuk hozzá, kissé lágynak tűnhet a tészta, de ilyennek kell lennie. Majd letakarva meleg helyen a duplájára
kelesztjük.
Ha megkelt, lisztezett felületre borítjuk, és átgyúrjuk, majd
ujjnyi vastagságúra nyújtjuk, kb. 6 cm átmérőjű köröket
szaggatunk belőle.
Ezután letakarva kb. fél órát kelesztjük.
Sütés: mérsékelten forró, bő olajban, az első oldalon kb. 1-3
percig, ekkor fedő alatt, majd átfordítva fedő nélkül a másik
oldalát is megsütjük. Papírtörlőn leitatjuk a felesleges olajat.
Fahéjas porcukorral meghintem vaníliasodóval tálaljuk.
költség: 390 Ft
Gyűjtötte: Kóti Dorina 6. b

A NŐNAPRÓL

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ

A nőnap eredete nem olyan régre nyúlik vissza. A
nemzetközi nőnapot 1917 óta minden év március
8-án tartják világszerte. Magyarországon 1948 óta
ünneplik a szebbik nemet. A nemzetközi nőnapot
az ENSZ is a világnapok közt tartja számon.
A nőnapot nem csupán a nők iránti csodálat miatt
hozták létre. Ezen a napon emlékeznek meg arról
a hosszú harcról is, amit a nők az évszázadok során az egyenjogúságukért vívtak.
Ezen a napon minden nőt megillet a köszöntés. A
MÁK Szemek szerkesztősége ezúton kíván Boldog
Nőnapot minden kedves hölgy olvasójának.
MÁK Szemek

Kéri János: Nőnapi köszöntő
Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.

Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.

Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.

Szépséges nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.
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FILMAJÁNLÓ
A Lego Kaland

Biznisz az elveszejtésükre tör, Emmet pedig Vitruvius,
a bölcs öreg, egy vad Lego-lány, Batman és még néEmmet átlagos fickó. A keze sár- hány furcsa fickó oldalán, gyorsan alakuló járgányok
ga, két ujja van, a feje tetején és könnyen átépíthető világok között harcol – de alig
bütyök tartja a sapkát. A Lego- érti, mi zajlik körülötte.
világ átlagembere, építkezésen
dolgozik, és semmi pénzért se
késné le kedvenc napi tévésorozatát. Egy félreértés folytán
azonban mindenki más azt hiszi: ő a
Kiválasztott, a világ megmentésének
kulcsfigurája. Különleges figurák egy
kis csapatával kell nekivágnia a nagy
feladatnak, amely meghökkentő kalandokon és váratlan fordulatokon
keresztül eljuttathatja hőseinket…
A héten még megtekinthetitek a Cinema City Debremajd meglátjuk hova.
cenben.
Annyi biztos: a kettős életet élő Lord
Forrás: www.cinemacity.hu

LÁNY/FIÚ ROVAT
Bythew ay:

A
ByTheWay egy magyar
fiúegyüttes, tagjai: Feng
Ya Ou Ferenc, Patocska
Olivér, Szikszai Péter
és Vavra Bence.
A jelenlegi formáció a
magyarországi
XFaktor negyedik évadában tűnt fel először, bár
a korábbi szériákban így vagy úgy, de mindannyian szerepeltek
már.
A 2013-as évadban bejutottak az élő show-ba, mentoruk Szikora
Róbert lett, és a magyarországi X-Faktor legsikeresebb csapatává
váltak. Patocska Olivér és Szikszai Péter már a 2011-es szériában
is kipróbálta magát, ám itt a válogatók során kiestek a versenyből. 2012-ben már "ByTheWay" néven a mentorházig jutott egy
együttes, melyben 2 jelenlegi tag, Olivér és Péter már benne voltak, egy harmadik taggal, aki azóta kiszállt. A mentorok házában Nagy Feró úgy döntött, hogy nem viszi magával a fiúkat az
élő showba. A versenyből való kiesés után azonban összeálltak
Bencével és Ya Ou-val, akiket a táborban ismertek meg, és így
alakult meg a jelenlegi felállása az együttesnek. A jelenlegi formában a 2013-as X-Faktorban tűntek fel, és a mentorok házának
megpróbáltatását is sikerrel vették. Szikora Róbert továbbjuttatta
a csapatot az élő showba. A negyedik döntőben a fiúk azonban az
utolsó két hely egyikén végeztek, amire a produkcióik, valamint
az igen rövid idő alatt megnőtt rajongótábor alapján nem számított senki. Így végül azonban párbajozni kényszerültek Csordás
Ákossal. A párbaj után a mentorok döntetlenül szavaztak, és a
nézői szavazatok döntöttek, miszerint a ByTheWay-nek kellett
távoznia a versenyből. A magyarországi X-Faktor történetében
először azonban egy énekes (Bozsek Márk) visszalépett a versenytől, így helyére visszatérhetett a műsorba a legutolsó kieső - a
ByTheWay, ezzel újabb esélyt kaptak a bizonyításra, és már a
következő héten újból ott állhattak a színpadon. Mára olyan
messzire jutottak a versenyben, hogy a magyar X-Faktor legsikeresebb csapatává váltak.

Gyűjtötte: Kóti Dorina 6. b

TOP 10-ES LISTA
10. Calvin Harris Under control
9. Jason Derulo Trumpets
8. Ellie Goulding Goodness gracious
7. Flo Rida How I feel
6. Inna In your eyes
5. Demi Lovato Neon lights
4. Kesha Timber
3. Avicii Hey brother
2. Lana Del Ray Summertime sadness
1. Fergie A little party never killed nobody
Összeállította: Bíró Bianka 6. a

MI TOLLUNKBÓL

Családi Hangzavar
A kávéfőző folyton zúg
A fúrógép meg mindig fúr
Anya nem hagyja abba a mosogatást
A mama meg a puszilgatást
Én így szeretem a családom
Mert én mindenért megbocsátom
Kóti Dorina 6. b

MÁKszemek

R e j t v é n y

Keresd meg a betűrácsban az alábbi szavakat, a kimaradt szót írd
a megfejtésszelvényre!
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TÉL, FEBRUÁR, ÁLARC, JÉGVIRÁG, SZÁNKÓ, FARSANG, NŐNAP, DÉR, JELMEZ, SÁL, HÓVIRÁG
Összeállította: Pércsi Dániel 7. a
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TISZTA VICC… :-)
- Hogy hívják a féllábú télapót? - Sánta Claus.
Mikulás baleset. - Mi történik a mikulással, ha karambolozik? - ??? - Szánja bánja…
- Hogy hívják a narancsos mikulást? - Fanta Claus.
A jó tündér azt mondja a nyuszikának: - Teljesítem két
kívánságodat. - Legyen inkább három! Hiszen mindig
három kívánság szokott lenni! - Rendben, legyen három.
És mi a második kívánságod?
Medvééknél vendégség van. Medvemama így szól a medvegyerekhez: - Nem szégyelled magad? Mutatkozz be a
vendégeknek! Mire a medvegyerek: - Bocs...
Mondj egy téli zöldséget!
- Síparadicsom
Mit vesz a hulla a boltban?
- Élesztőt.
Mi csillapítja a farkas éhségét?
- Piroska.
Mitől őrült meg a faltörő kos?
- A fotocellás ajtótól.
Nyelvtan órán a gyerekek a mondatokról tanulnak. A
tanító néni megkéri Mórickát, hogy mondjon egy tatadó
mondatot!
- A Kovács ellopta a tízóraimat.
- Na, de Móricka ez nem tagadás, ez állítás.
- Igen, de a Kovács tagadja.

Milyen jelmezbe bújtak a gyerekek? Írd a megfejtésszelvényre!

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 2014. március 11. , keddig. Sorsolás
2014. március 13-án, csütörtökön a nagyszünetben lesz.

Bíróságon a vádlott nem akar leülni, ezért a bíró megkérdi tőle: - Vádlott, nem ül le? -Nem uram, fogok én még
eleget ülni.
Összeállították: Bene Barbara, Pércsi Dániel,
Ványi Júlia, Varga Cintia, Volánszki Boglárka

Megfejtésszelvény 6.évfolyam 2. szám
Betűrejtvény: ________________________________________
_____________________________________________________
Képrejtvény:_________________________________________
_____________________________________________________

Március 8.

Név, osztály:__________________________________________

A Mák Szemek elkészítésében részt vettek:
Bene Barbara, Berki Dorina, Bíró Bianka, Hegyes Dzsenifer, Joó Réka, Kóti Dorina, Kovács Kármen, Pércsi Dániel, Szabó Sára, Szőnyi Gabriella, 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.

