MÁKszemek

Intézményünk Művészeti
iskolai tagozatai március
21-én este tartották a hagyományos Jótékonysági
gálaestjüket.
A diákok színvonalas
műsorral szórakoztatták
az érdeklődőket.
A gálaesten a Művészeti
Iskola
táncművészeti,
dráma és zeneművészeti
tagozatai is képviseltették
magukat. A gálaműsor
bevételét a művészeti is-
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A Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola lapja

kola növendékeinek felszereléseire fordítják. A
fellépők között olyan diákok is voltak, akik az általános iskola egykori tanuló, de még szívesen
járnak a művészeti iskola
tagozataira. A műsort egy
különleges
produkció
zárta, egy mára már elfeledett szokást vitt színpadra a Sárándi Hagyományőrzők Egyesülete.
MÁK Szemek
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MÁRCIUSI

IFJAK

Az idei tanévben is, mint mindig a negyedik
évfolyamosok készültek ünnepi műsorral az
1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről.
A műsort, mint minden évben idén is a két negyedikes osztályfőnök tanította be: Sápi Edit és Kakucsi István tanítók. A technikai munkálatokban
Katona Zoltán technikus segített. A megemlékezést színesítette a néptánc tagozatos diákok tánca
is. Köszönet a gyönyörű műsorért.
MÁK Szemek

Ép

testben,

ép

lélek

Ebben a tanévben is megrendezte intézményünk Egészség- A hagyományos gyümölcs és zöldségnapon kívül ebben az évben
védelmi Team-je az „Ép testben, ép lélek” egészségvédelmi is volt a diákok körében népszerű mocorgó is.
témahetet. A programok idén is tartogattak érdekességeket az iskola minden tanulójának.
Ami az előző évekhez képest újítás volt, a mindennapi reggeli
torna, melyet Balázsi Erzsébet és Törökné Bíró Erika vezetett
minden nap az első szünetben.

A programok között idén is szerepelt az Egészségvédelmi Totó,
játszóház, filmvetítés, rajzpályázat.
MÁK Szemek

Földes

napja

témahét

„Az 1689-es és 1713-as Szabolcs megyei közgyűlések azt
bizonyítják, hogy Földes község lakosai vámon, harmincadon és vásárvámon kívül semmit sem fizettek, terményeikből soha semmit le nem adtak, kuriális nemesi kiváltságokat élveztek évszázadokon keresztül. A település nemesei egykori községi szervezeteik létrehozásával - a vármegyével szemben is megállták helyüket a rendi alkotmány idején, egyaránt biztosítva a nemesi kiváltságokat és a polgári egyenjogúságot. Erre emlékszik a nagyközség minden
április 14-én, Földes Napján.” Részlet Földes község honlapjáról
Erre az eseményre emlékszik minden évben az iskola apraja–
nagyja is. E köré a nap köré egy egész témahét szerveződik évről-évre.
A témahét programjai között szerepeltek a hagyományos tanulmányi versenyek (szépíró, szép olvasó, helyesíró valamint a szép
kiejtési verseny), a hagyományosan 8. évfolyamos diákoknak
szervezett Szuperdiák vetélkedő, a falumérföld futás és az elmaradhatatlan Karácsony Sándor Kupa záró fordulója. A hét programjait az ünnepi képviselő-testületi gyűlés és projektzáró iskolagyűlés zárta.
MÁK Szemek

DÖK

nap

Minden tanévben van egy nap, amikor a gyerekeké a kormánykerék. Ez a nap a Diákönkormányzati nap. Ezen a
napon sosincs tanítás. Az alsó tagozatosok hagyományosan Madarak– fák napját tartanak ezen a napom.
Az idei Diákönkormányzati napon mind az alsó, mind a felső
tagozatosok a falu utcáit járták, de nem azért, mert bezárták
az iskolát, hanem azért, mert a napi program akadályverseny
volt.
Az állomások akadályainak leküzdése után a diákok egy színvonalas színi előadáson pihenhették ki a fáradalmakat. A Nevesincs színház Két Lotti című darabját tekinthették meg az
alsó tagozatosok és az 5-6. osztályosok is.
MÁK Szemek
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Természetrovat
Kedves madár szeretők!
Mindenkit nagyon szívesen várunk a Bihari-sík tanösvényre mivel most rendkívül sok madár van itt. Aki madarásszá akar válni az most megteheti itt leírok egy listát azoknak a
madárfajoknak a nevével amiket itt lehet látni.
feketenyakú vöcsök
kis vöcsök
búbos vöcsök
vörösnyakú vöcsök
kárókatona
kis kárókatona
bölömbika
bakcsó
üstökös gém
kis kócsag
nagy kócsag
szürke gém
vörös gém
fehér gólya
kanalas gém
bütykös hattyú
nyári lúd
tőkés réce
kanalas réce
böjti réce
cigány réce

réti sas
barna réti héja
egerész ölyv
vörös vércse
kék vércse
fácán
szárcsa
gulipán
gólyatöcs
kis lile
bíbic
havasi partfutó
réti cankó
billegető cankó
piroslábú cankó
tavi cankó
füstös cankó
nagy goda
sárszalonka

pajzsos cankó
danka sirály
sárgalábú sirály
fattyú szerkő
fehérszárnyú szerkő
örvös galamb
vadgerle
kakukk
búbos banka
szalakóta
mezei pacsirta
füsti fecske
parlagi pityer
barázda billegető
sárga billegető
hantmadár
cigánycsuk
rozsdás csuk
foltos nádi poszáta
cserregő nádiposzáta

Ha valakinek nincsen távcsöve akkor ne keseredjen el mert szabad szemmel is sok érdekes madarat
láthat.
Ványi Csongor 6. a

PROGRAMAJÁNLÓ
2014. június 9. hétfő Pünkösd, munkaszüneti nap.
2014. június 13. az utolsó tanítási nap, ballagási főpróba.
2014. június 14. szombat 9 óra 8. évfolyamosok ballagása.
2014. június 16-tól néptánc tábor a Művészeti iskola felső tagozatos
növendékeinek.
2014. június 18-án, szerdán 18 órától a 2013/2014-es tanév záró
ünnepsége.
2014. június 18-án, szerdán kezdődik a Zöldtábor.

2014. június 24-25. alsó tagozatos növendékeinek néptánc tábor a
Művészeti iskolásoknak.
2014. július 12. Aratófesztivált
szervez a Karácsony Sándor
Közösségi Ház.
2014. Július 14-18-ig Moderntánc
tábornak ad otthont intézményünk.
2014. július 21-től 25-ig a Karácsony Sándor Közösségi Ház
tábort szervez a Balatonhoz.

MÁKszemek
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VERSENYEREDMÉNYEK

Rajz– festő tagozat
„Egy kórterem is lehet menó” c. órszágós rájzpályázátón elismeró
óklevelben reszesültek áz álábbi tánülók: Csórmók Csillá Virág 3.á,
Bálógh Gretá 2. á, Szórnyi Gábriellá 6. á, Kóvács Gretá 3. á,
Gerzsenyi Zsólt 2. á, Bójtór Nórá 3. á, Engi Orsólyá 7. á, Szábó Sárá
7.á .

1-2.ósztály: Gerzsenyi Zsólt 1.díj,
Szóke Nóemi 2. díj, Bálógh Gretá
3. díj.
3-4. ósztály: Antós Csábá 1.díj,
Szeóke Anná 2.díj, Hegyes Dzsenifer 3.díj.
Felsó tágózát:
Büdápesten Kátásztófávedelem c. órszágós pályázátón Pápp Attilá 5-6.ósztály
2. á tárgy- jütálómbán reszesült .
Megósztótt díják:
I. helyezett: Kóti Dóriná 6.b es
A megyei ketfórdülós rájzpályázátón Szónyi Gábriellá 6. á II. míg
Jóó Reká 6.á
Ványi Virág 8.á IV. helyezett lett. Alsó tágózátósók kózül Szeóke
II. helyezett: Vincze Lili 5.á es
Anná 3.á III. es Birkó Krisztián 1.á II. helyezest ert el .
Hegedüs Evelin 6.b
III. helyezett: Szónyi Gábriellá 6.á
A Nemzetkózi Leprámisszió 140 eves evfórdülójá álkálmából kiírt es Percsi Dónát 6.á
órszágós pályázátón háróm tánülónk ert el helyezest. Fórián Vik- 7-8. ósztály
tóriá 3. á es Pórsók Kerecsen Xáver 8. á II. míg Tákács Hánná 7.á
I. helyezett: Bálázsi Andreá 7.á
áz I. díját hóztá el.
II. helyezett: Engi Orsólyá 7.á
III. helyezett: Kárács Petrá 8.b
Hájdüszóbószlón á Szábó László Alápfókü Müveszeti Iskólá megyei rájzversenyt hirdetett. Kárácsóny Zsánett 3. á es intezmeJápán nemzetkózi rájzpályázátón , melyet á Tóyámái prefektürá
nyünk kórábbi tánülójá Váss Reginá külóndíjbán es kónyvütálírt ki 3 tánülónk ert el szep sikert.Brónz minósitest kápótt Pápp
ványbán reszesült.
Máte es Szívós Láürá, míg szábó Sárá 4.ósztályós tánülónk ezüst
minósítesben reszesült.
A Szent Piróská Góróg kátóliküs Altálánós Iskólá Nyírácsádón
Weóres Sándór születesenek 100. evfórdülójá tiszteletere illüsztSzedresi órszágós pályázátón Hegyes
rációs pályázátót hirdetett, melyen Tákács Hánná 7. á 2. helyezest
Dzsenifer es Szóke Nóemi díjázásbán
ert el es tóbbszórós kónyvjütálmázásbán reszesült.
reszesült.
Hegyes Dzsenifer á Szedresi Lóvás
A Fóld Világnápjá álkálmából á Hórtóbágyi Nemzeti Párk IgázgáUdvárház es áz I. Belá Gimnáziüm
tóságá álkótópályázátót hirdetett á Hermán Ottó Emlekev álkálSzedresi Bezeredj István Altálánós
mából, melyen Gerzsenyi Zsólt 2. á es Fórián Viktóriá 3. á külóndíjIskólájá áltál kózósen meghirdetett
bán reszesült.
rájzpályázátón Pómpás-díjbán reszesült.
„A kepzelet várázspálcá” c .tersegi rájzversenyen Tóth Bóglárká 3.
b es Kórdás Anná 1. á 3-3. helyezett , míg Gerzsenyi Zsólt 2. á külóndíjás lett.
Mákón á Mágán Alápfókü Müveszeti Iskólá es Zenemüveszeti
Szákkepzó Iskólá 20 eves fennállásánák álkálmából kiírt „ Másódik
ótthón” c. órszágós pályázátón kiemelkedó münkájükert áz álábbi
tánülók reszesültek dicseretben: Szábó Fánni 3. á, Hegyes Dzsenifer 4. b, Veress Otíliá 3.b , Nágy Attilá 3. á , Feher Bóglárká 2.b,
dFórián Viktóriá 3.á, Szóke Nóemi 2.b, Szónyi Gábriellá 6.á, Kóvács
Gretá 3. á.
Intezmenyünk kepeslápkeszító pályázátán , mely á Fóldes temáhethez kápcsólódótt áz álábbi tánülók ertek el helyezest:
Alsó tágózát:

Informatika
A PC kismester órszágós infórmátikái versenyen Engi Orsólyá
órszágós I. es Szábó Sárá 7. á ósztályós tánüló órszágós II. helyezest ert el.
Magyar nyelv– és irodalom
A Benedek Elek Altálánós Iskólá áltál meghirdetett Kálándózz á
kónyvek biródálmábá ólvásás es szóvegertesi megyei versenyen á
2. á ósztály csápátá megyei II. helyezett lett.
A Várázscerüzá megyei helyesírási versenyen Biczó Nikólett 3. á
ósztályós tánüló megyei 5. helyezett lett. Bíró Biánká 6. á ósztályós tánüló pedig 6. helyezest ert
el.
Környezetismeret
A Hermán Ottó Országós kórnyezetismereti versenyen Szell Kingá
3. b ósztályós tánüló órszágós 6.
helyezett lett.

Gratulálunk a díjazottaknak!

MÁKszemek
Búcsúznak a 8. évfolyamosok
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A BALLAGÁS EREDETE

A ballagás egy olyan ünnepség, melyre az
ti Akadémia hallgatói az iskolától való búcsúzásuk gyanánt a Ballag már a vén diák…
általános iskola vagy a középiskola utolsó
kezdetű dalt énekelték el. Hamarosan az
évfolyamának elvégzésekor kerül sor a tanuegész országra átterjedt e hagyomány, a 20.
lók körében, az érettségi előtt álló diákok
századra már teljesen megszokott lett. Az
esetében májusban, az általános iskolás vég1920-as évektől már az Elmegyek, elmezősöknél pedig júniusban.
gyek… kezdetű magyar népdalt énekelték az
A kifejezés a latin valentas (búcsúzó) szóból
ünnepségen, illetve tanárainak szerenádot
származik.
adtak a végzős évfolyam diákjai a ballagást megelőző
Magyarországon a szokás Selmecbányáról indult el az
Gyűjtötte: Kóti Dorina 6.b
1870-es években, amikor a helyi erdészeti és bányásza- éjszakán.

A SÜTIK VILÁGA
Gyümölcstorta
Hozzávalók:
4 tojás
4 evőkanál cukor
4 evőkanál liszt
fél csomag sütőpor
1 tortazselé
2 evőkanál cukor a zseléhez
1 doboz őszibarack konzerv
1 zacskó Aranka hidegen készíthető puding
3 dl tej
Recept:
A sütőt előmelegítjük 190 fokra (hőlégkeverésnél 180).
A tojásokat szétválasztjuk, a fehérjét csipet sóval kemény
habbá verjük. A sárgáját fehéredésig verjük a cukorral. A
fehérjébe óvatosan beleforgatjuk a sárgájás cukrot és a
lisztet, vigyázva, hogy a hab a legkevésbé törjön.
Vajazott, lisztezett gyümölcstortaformába öntjük és betoljuk a sütőbe. Ha feljött, mérsékeljük a lángot, és addig
sütjük míg színt kap.
Ha kész, kiborítjuk a formából. A pudingot előírás szerint elkészítjük, majd a tortára kenjük. A gyümölcsöt vé-

kony szeletekre vágva elrendezzük a tetején.
A zselét szintén a leírás szerint elkészítjük és 8 perc hűlés utána torta tetejére kanalazzuk gyors mozdulatokkal,
hogy szépen elfedje. Hűtsük és tálaljuk!
Áfonyás keksz liszt és tojás érzékenyeknek
Ez egy olyan keksz, amit liszt-és tojás érzékenyek is fogyaszthatnak.
Hozzávalók:
14 dkg kukoricaliszt
7 dkg nádcukor
1 marék apróra vágott szárított áfonya
1 marék szeletelt mandula
10 dkg vaj
1 csipet só
Elkészítés: Minden hozzávalót belezúdítunk egy tálba,
összegyúrjuk, kis golyókat csinálunk belőle (nagyjából
18-20-at).
Sütőpapírra leterítjük, egy pohárral szétlapítjuk őket, és
mehet a sütőbe.
Ha már barnás a széle, akkor van kész, ilyenkor még puha, meg kell várni, hogy kihűljön és megkeményedjen!

MÁJUSI SZOKÁSOK
Május a természet kibontakozásának, a virágnyílásnak a fő
ideje. A régi magyar hagyományok leginkább pünkösd hava
névvel illetik (mivel pünkösdöt többnyire ebben a hónapban
ünnepeljük, bár idén június 12-ére esik), de kettősök hava,
ikrek hava, ígéret hava vagy tavaszutó megnevezése is ismeretes. A zöld ág mágikus ereje A májusfaállítás szokása Európa-szerte ismert. A májusi zöld ág, a májusfa az európai
népeknél, így a magyarságnál is a természet újjászületésének, a tavasznak és a termékenységnek az örök jelképe. A
szokás régi európai hagyományokra vezethető vissza. Már az
ókori görögök, etruszkok, rómaiak is zöldellő fákat tűztek
házukra és gazdasági épületeikre ilyenkor, hogy megvédjék a
bennük élőket az ártó erőktől és betegségektől. Egészséget,
termékenységet reméltek tőlük. A középkori forrásoknak
köszönhetően tudjuk, hogy a magyarlakta területeken is zöld
lombokkal, fákkal díszítették a házakat. Időjósló fagyosszen-

tek Pongrác, Szervác, Bonifác – május 12., 13., 14. – napján
népi megfigyelés szerint az időjárás általában hidegebbre
fordul, sőt a szentek gyakran fagyokat is hoznak – innen a
közös nevük. Viszont ha ilyenkor a várhatónál melegebb az
idő, hűvös nyárra lehet számítani. Zsófia (május 15.) A néphagyomány szerint Zsófia is hozhatott fagyot vagy hideget. Ő
az egyedüli női fagyosszent. Gyakran hidegebb tudott lenni,
mint három említett férfi társa. Orbán (május 25.) A néphagyomány őt is a fagyosszentek közé sorolja. A szőlő védőszentje. Gyakran emeltek neki szobrot, kápolnát a szőlőhegyeken. Varázserejű eső és harmat . A májusi eső aranyat ér
– tartja a magyar néphagyomány. Ha május első hetében
esett, jó termésre számítottak a gazdák. A lányok a májusi
esőtől frissességet, szépséget vártak.
Összeállította: Kóti Dorina 6.b
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LÁNY/FIÚ ROVAT
Janicsák Veca
Édesapja Janicsák István, a Z’zi Labor énekese, vezetője.
Születésekor szülei már elváltak iparművész édesanyja nevelte őt és nővérét. Megnyert több iskolai énekversenyt. Középiskolában az Umszki Band nevű iskolai zenekarban vett
részt, majd elnyerve egy verseny díját, megkapta a lehetőséget, hogy 15 évesen énekelhessen a Sziget fesztiválon. 16
éves korától folyamatosan szerepelt édesapja koncertjein
néhány dal erejéig, óriási közönségsikert aratva. Dolgozott
árusként, szoláriumban és lovardában, az érettségit követően
pedig egy szinkronstúdióban volt gyártásszervező. A
Nickelodeon tv-csatorna kérésére számos főcímdalt és magyar nyelvű betétdalt is felénekelt, melyek között a Tök
Értelenek címdala is szerepelt, a sorozatban Emma Roberts
színésznő magyar énekhangja volt. Több tehetségkutató műsorban is feltűnt, de nagyobb nyilvánosságot csak 2007-ben,
a Csillag születik című műsorban kapott, ahol a középdöntőig jutott. Itt ismerkedett meg Kocsis Tiborral, akivel azóta is
jó barátok. Ezután Wagner Emillel, gyermekkori barátjával
közösen megalakította a Pop & Roll együttest, amellyel elsősorban saját szerzeményeket játszottak, melyekhez az angol
nyelvű dalszövegeket Veca írta.
2010-ben jelentkezett az X-Faktorba. A válogatók után a
mentora Geszti Péter lett. A műsor során kétszer párbajozott, először a 3. élő show-ban a Summer Sisters ellen, itt
még továbbjutott. Másodszor a 9. élő show-ban, ahol a későbbi győztes, Vastag Csaba búcsúztatta. Így negyedik helyezett
lett, és egyben a műsor legjobb női hangja. A műsorban elhangzott dalok közül kétségtelenül a Most múlik pontosan
az, melyet az emberek leginkább ismertek és szerettek tőle.
A dalt a legnagyobb videómegosztón egy hét alatt
egymillióan nézték meg, illetve rádiós listákon is szerepelt.[4] 2010 decemberében megjelent első CD-je, amelyen a
tehetségkutató műsorban elhangzott 10 dala hallható.

hozzá rögtön kétszer énekelt 10 ezer ember előtt 2011 augusztusában megjelent második CD-je két hét leforgása alatt
első helyezést ért el a Mahasz slágerlistáján.
2011 augusztusában egyszerre két klipet forgatott a Kék
angyal és a Labirintus című dalokhoz, mindkettőt 2011.
szeptember 16-án mutatták be. 2011. október 19-én, 22. születésnapján jelent meg Ákossal közös klipje az Érintő című
dalhoz, ami egy koncertfelvétel a Katona imája c. nagykoncertről.
2011 nyarán jelentette be Veca, hogy ősszel a Papp László
Sportarénában lemezbemutató nagykoncertet ad, amire aztán november hatodikán került sor. A koncert több ezer néző
előtt került megrendezésre, a Veca világa pedig a Mahasz
lista 2. helyére ugrott.
2012 februárjában a Mahasz közzétette a 2011-es év összesített listáit. Kiderült, hogy 2011-ben Veca Az első X – 10 dal
az élő showból című CD-je volt a legtöbbet eladott lemez, a
Második X – 10 új felvétel pedig az előkelő 5. helyet érte el.
A 2011-ben szerzett díjak száma 2012-ben is tovább nőtt,
ugyanis az első alkalommal megrendezésre kerülő
Transilvanian Music Awards szavazatai alapján ő lett a magyar versenyzők körül Az év legjobb női hangja. Négy nappal
a TMA díj megnyerése után, a 4. Glamour-gálán elnyerte az
Év énekesnőjének járó díjat. 2012 áprilisában a Life.hu felkérésére Buday Péterrel az „Ez zsír!” nevű kampány reklámarca és nagykövete lett.
2012. június 2-án, a Csillag születik döntőjében debütált Kocsis Tiborral közös duettje, melynek címe Ez az a perc.

2012. november 6-án (Aréna koncertjének egy éves évfordulóján) jelent meg a Veca Világa – Szuperkoncert című DVD,
Az X-Faktor vége után többi 11 döntős társához hasonlóan ő valamint a Szeretek élni dalhoz tartozó videoklip.
is a Papp László Sportarénában kezdte meg fellépéseit, még
Gyűjtötte: Volánszki Boglárka 6.b

TOP 10-ES LISTA
10. PITBULL FT. KE$HA - TIMBER
9. KATY PERRY FT. JUICY J - DARK HORSE
8. PHARRELL WILLIAMS - HAPPY
7. TUJAMO & PLASTIK FUNK FT. SNEAKBO DR WHO!
6. DAVID GUETTA FT. SKYLAR GREY - SHOT
ME DOWN
5. MARTIN GARRIX - WIZARD
4. DVBBS & BORGEOUS FT. TINIE TEMPAH TSUNAMI
3. AVICII - ADDICTED TO YOU
2. CLEAN BANDIT - RATHER BE
1. DÉR HENI : ÉG VELED
Összeállította: Kóti Dorina 6. b
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8
TISZTA VICC… :-)
- Tanár a biológia órán:
- Kisfiam, ne puskázz!
- Nem is puskáztam.
- Ne hazudj, láttam, hogy a bordáidat számolod!
Irigy gyerektől kérdezi a tanító néni:
- Van hat almád, elkérek belőle kettőt, hány almád marad?
- Hat.

Pistikééknél az iskolában szülői értekezlet van. Az elfoglalt szülők helyett Pistike nagymamája vesz részt rajta.
A tanárnő panaszkodik Pistikére:
Y N J K L D Á Ó P S
- Az Ön unokája több tantárgyból is kettest fog kapni,
matematikából meg is fog bukni.
Keressétek meg a betűrácsban a megadott szavakat. Amit nem
találtok meg, írjátok a megfejtésszelvényre.
- És ötöse nem is lesz? - kérdezi a nagymama.
DÍSZÍTÉS ÉNEK VÍZ NYÁR AUGUSZTUS BALLAGÁS VAKÁCIÓ - De lesz, magatartásból. Mert egyébként aranyos, szófoSZÜNET FAGYI STRAND
Készítette: Szeőke Anna 3. a gadó kis fiú - mondja a tanárnő.
- Na látja: amire én tanítom abból 5-ös, amire pedig
Fejtsétek meg a képrejtvényt! Ha rájöttetek a furfangos kép megol- önök, abból megbukik!
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dására írjátok a megfejtésszelvényre!

- Apu, a padszomszédom, a Pisti egyest kapott matekból újságolja az iskolából hazaérve apukájának Peti.
Mire az apuka:
- Ez egyáltalán nem lep meg. Pisti olyan mint az apja, az
pedig egy nagy tökfilkó.
Peti erre kiböki:
- Apu... én is egyest kaptam...
A kisfiú mondja a mamájának:
- Mama, az iskolában azzal csúfolnak, hogy túl nagyok a
fogaim.
Erre a mama:
- Jól van, csak ne beszélj annyit, mert elkoptatod a parkettát!
Irodalom órán:
Ha sikerült megoldanod a feladatokat, írd rá a megfejtésszel- - Pistike, neked ki a kedvenc íród?
vényre a megfejtéseket (ne felejtsd el ráírni a neved és osztá- - A papám. Ő szokta írni az igazolásokat, amikor nem
lyod). Majd dobd be a portánál elhelyezett Mákszemek feliratú jövök iskolába.

dobozba legkésőbb 2014. június 11, szerdáig. Sorsolás 2014.
június 12-én, csütörtökön a nagyszünetben lesz.

Megfejtésszelvény 6.évfolyam 3. szám
Betűrejtvény: ________________________________________
_____________________________________________________
Képrejtvény:_________________________________________
_____________________________________________________
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 Fanni, Szabó Sára, Szeőke Anna, 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.

