MÁKszemek

Idén 58 éves évfordulóját ünnepelhettük az 1956. októberi
eseményeknek.
Intézményünkben mint mindig a nyolcadik évfolyamosok készültek
emlékműsorral a forradalom
eseményeiről. A műsort osztályfőnökünk, Pércsi Imre tanár úr és magyar tanárunk,
Varga Zsuzsanna tanárnő tanították be. Technikai segítséget Katona Zoltán technikus
nyújtott. A megható műsor
nem csupán egy volt a sok
közül . Nem csak szavaltuk a
verseket, mint aki felmondja a
leckét hibátlanra, hanem átél-
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A Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola lapja

tük, a porcikánkban éreztük
’56 szellemiségét, azt hogy
hálásnak kell lenni a szabadságért és nem természetesnek
venni. A műsor alatt nem volt
mocorgás nesztelenül nézte
végig minden diák a megemlékezést. Kicsik és nagyobbak
egyaránt érezték, hogy ez nem
csak egy kötelező műsor, amit
teszem azt matek óra helyett
végig kell ülni, ez valami
más, ez a magyarság ünnepe.
Kovács Kármen,
Pércsi Dániel, Szabó Sára,
Tarr Borbála 8.a
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Kölcsönkapott jövő–
környezetvédelmi projekt
Az iskolánkban mára már hagyománnyá vált, ha október, akkor környezetvédelmi hetek. A kölcsönkapott
jövő elnevezésű projekt idén is arra próbálta felhívni a
figyelmét a diákoknak és szülőknek egyaránt, hogy
Földünket nem lehet kizsigerelni a végtelenségig, az
élhető jövőért most kell tenni.
A három hetet meghaladó projekt (2014.09.29-2014.10.20.)
idén is sok érdekes programot, figyelemfelkeltő pályázatot és
versenyt tartogatott a diákok számára.
Az első hét az „Állati napok” fantázia nevet kapta. Ezen a
héten filmvetítésen vehettek részt az 3-4. évfolyamosok és a
felső tagozatosok. Az 1-2. évfolyamosoknak terméskép készítő játszóházat hirdettek a szervezők.

kapta. Ezen a héten a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára
szerették volna felhívni a figyelmet a környezetvédelmi team
tagjai. A hét elmaradhatatlan programja volt a papír– és
PET palack gyűjtés, valamit a szemétszedés és a környezetvédelmi totó kitöltése.
Az utolsó hét a „Munkás kezek” elnevezést tudhatta magáénak. Ezen a héten hétfőn lehetett leadni a
„szemétszobrokat”, melyekből és programok alatt született
alkotásokból kiállítást láthattak az érdeklődők. Október 14én, kedden délután a 7-8. évfolyamosoknak a "Földünkért"
címmel plakátkészítő versenyt rendeztek az informatika
teremben.
A projektet hagyományosan iskolagyűléssel zárták a szerve-

Október 5-én, vasárnap pedig a Bihari-síkra szerveztek bi- zők, melyen értékelték és ismertették a három hét pályázaciklitúrát, az ott megvalósításra kerülő madárgyűrűzésre és tainak és versenyeinek eredményeit.
papagáj bemutatóra.
MÁK Szemek
A második hét hagyományosan a „Szemét egy hét” nevet
Szombat
Október 18-a, szombat munkanap. Hirdették ki az osztályfőnökök még egy héttel az ominózus nap előtt. De
akkor mi diákok még nem is sejtettük, hogy nem egy
„uncsi” nap elé nézünk.
Szombat reggel kissé álmosan kezdődött a nap, de belépve az
intézmény aulájába már láthatták a betérők, hogy itt készül
valami. Bizony készült, hiszen mozgó planetárium költözött
be a tornaterembe. Vagyis a tornaterem átalakult. A második órától kezdve 50-essével beosztva látogattuk a Szegedről
érkezett látványosságot. Egy szegedi úr mutatta be nekünk a
mozgó planetáriumi sátrat. Amikor mi mentünk két osztály
nézte meg egyszerre a „csillagbirodalmat”. A két osztály 3
csoportban mehetett be a sátorba. Szájtátva figyelt mindenki, de még a legnagyobb szájú nyolcadikosok is. Lenyűgöző látvány
fogadott mindenkit, mikor bezárult
az ajtó és elkezdődött a negyvenöt
perces rendhagyó

másként
óra. A naprendszer bolygóit, a repülő dinoszauruszok világát
is megnézhettük. Az űrhajók és rakéták felszállását is láthattuk. Szemtanúi lehettünk a Holdra szállásnak. A csillagképekkel is megismerkedtünk, többek között a fiastyúkkal is.
Csak azon vettük észre az idő múlását, hogy a nyakunk kezdett gémberedni és tagjaink kezdtek elzsibbadni a törökülésben szinte mozdulatlanul töltött óra után. Amikor kijött a két
osztály a planetáriumi sátorból érdekes dologra lettünk figyelmesek a sátor leeresztett, mint egy lufi.
De a szombati érdekességek sora itt még nem fejeződött be,
legalábbis az alsó tagozatosok számára. Iskolánk első négy
évfolyama az első órában a Bibuci Meseszínház Művész Bűvész című mesejátékot nézte meg. Majd ők is részt vettek a
planetáriumi előadáson.
Mindenki nagyon jó
élménnyel tért haza
ezen a szombaton
az iskolából.
Kóti Dorina 7.b
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Természetrovat- Madárünnep a Bihari-síkon
Minden évben az Európai madármegfigyelő napokon
szokott lenni, bemutató madárgyűrűzés, a gyűrűző
szakember Vasas András volt.
3 helyen voltak elhelyezve a hálók.
Az egyik leghíresebb Magyarországon gyűrűzött madár egy
fehérgólya volt, ami elsőként bizonyította, hogy a nálunk
költő gólyák átlépik az egyenlítőt a vándorlásuk során. Ez
akkora felfedezésnek számított 1909!-ben, hogy a Times magazin március 3-i számában megjelent azzal a címmel, hogy
„Magyar gólya Natalban”(Natal Dél-Afrikában található, ott
lőtte le egy vadász. Milyen szerencse, hogy megtalálta a lábán a gyűrűt!)
Az idén reggel fél hétkor kezdődött a gyűrűzés, ekkor állítottuk fel a hálókat. A Keleti-főcsatorna partján két hálót állítottunk fel, két-két 12 méter hosszút. Fél nyolc lett mire az
utolsó hálót is elhelyeztük az egyik közeli tó partján, ahová
mindenki kisétálhatott, hogy lássa a háló működését. A hálókat minden órában ellenőriznünk kell, mivel a madarak
nem bírnák ki, hogy ha több órán át a hálóban maradnak,
akár már két óra hossza is végzetes lehet egy kis testű,
gyors anyagcseréjű madár számára. Az első ellenőrzéskor 6
madarat hoztunk be a Keleti-partról. Az egyik barátommal
együtt a gyűrűző mester kérésére elmentünk biciklivel, megnézni az egyik különálló hálót és nagyon meglepődtünk mikor 14 madarat találtunk benne: két füzikét, egy vörösbegyet és rengeteg kék- és széncinkét. A következő szedésnél
már nem volt ennyi, mivel a madarak a hajnali és az esti
órákban a legaktívabbak. 11 órai kezdettel Imre Pisti két

papagájjal mutatott be különféle bonyolult mutatványokat.
Pisti minden évben szintesíti a programot, de az idén minden várakozásunkat felül múlta. A papagájok dárcoztak,
integettek, kidobták a szemetet a kukába, a perselybe beletették a pénzt, forogtak, meghajoltak szóval nagyon jól betanította őket, hihetetlen türelem és szeretet kell ahhoz, hogy
ilyen eredményeket érjen el velük a gazdájuk, és főleg rendszeresen rászánt sok-sok idő. No meg a sok törd a fejem,
hogy hogyan is kellene elérni egy-egy mutatvány betanítását. Ezek után Pisti a solymászatról mesélt nekünk. Mivel
neki van egy héjája és egy harris héjája is ezért rengeteg
élményt és tapasztalatot szerzett ezen a téren. Például elmesélte, hogy a harris héják a világon az egyedüliek, akik falkában vadásznak, madár léttükre. A másik vadászmadara
egy héja. A negyedik vadászidényét kezdte volna, de ebben
az évben tavasszal, egy szúnyog által terjesztett ritka betegségben elpusztult, Pisti legnagyobb szomorúságára. Most
egy új héjával próbálkozik, ahogy halad a betanításával lehet, hogy jövőre egy vadászatot fog bemutatni nekünk. Sajnos már 12 óra körül be kellett szedni a hálókat. Összesen 6
különböző fajt fogtunk: vörösbegy, énekes rigó, barát poszáta, széncinke, kékcinke, és csilpcsalp füzike akadt a hálóba.
Szerintem a madarak gyűrűzése jó dolog, bár ma már léteznek a műholdas jeladók, amik szinte mindent megmutatnak
a madarakról, azért jó ilyenkor testközelből látni, fogni, vizsgálgatni ezeket a kicsi énekeseket.

Ványi Csongor 7.a

KEVDCSINÁLÓ TALÁLKOZÓ
A Községi Könyvtár szervezésében 2014. október 15-én szerdán rendhagyó irodalom órán vehettek részt a 3-4. osztályos tanulók. A könyvtár dolgozói Nyulász Péter írót hívták meg író-olvasó találkozóra ezen a napon.
Reggel már izgatottan jöttünk iskolába, mert előző nap már
szólt a tanító néni és a könyvtáros néni is hozott egy szép meghí-

vót az egész osztálynak, hogy a harmadik órában a klubban íróolvasó találkozón vehetünk részt. Még nem tudtuk, hogy mi is ez
pontosan, de izgalmasan hangzott.
A találkozó témája a Helka című regény volt. Nagyon sok érdekes dolgot tudtunk meg a Balaton tündéréről és annak legendájáról. Sőt még arra is fény derült, hogy miért hívnak egy hajót a
Balatonnál Helkának.

Nyulász Péter elmesélte nekünk, hogy a könyvében csupa magyarországi csodaszép táj fedezhető fel. A regény hősei bebarangolják a Bakony hegység területét és körbejárják az egész Balatont, sőt még hajóznak is a magyar tengeren.
Nem is gondoltuk volna, hogy ilyen sok szép mesébe illő hely van
hazánkban.

Nagyon jól éreztük magunkat ezen a találkozón és délután már
meg is rohamoztuk a könyvtárat. Sajnos nem mindenkinek jutott a regényből, de majd gyorsan olvasunk, hogy mindenki el
tudja olvasni.
Szeőke Anna 4.a, Bene Barbara,
Varga Cintia, Veress Otília, Volánszki Anna 4. b
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Rajz-festő tanszak
-A Földes Községi Könyvtár rajzpályázatán az alábbi festő tagozatos tanulók lettek díjazottak:
1.helyezettek:Liszkai Zsófia
Daróczi Boglárka
2.helyezett: Szabó Sára, 5.o
3.helyezett:Fábián Attila
Különdíjasok:Kiss Tamás, Szabó Zsombor,Csörmök Csilla Virág, Magyar Anita
Csilla, Hegyes Dzsenifer, Tóth Nikolett.
-A Generali Biztonságért Alapítvány rajzpályázatán Hegyes Dzsenifer alkotását 25
000 Ft-os vásárlási utalvánnyal díjazták.
-A 44. Nemzetközi Japán Rajzpályázaton
Szabó Sára 5.osztályos tanuló és Antós
Csaba bronz minősítést ért el, míg Ványi
Virág ezüst minősítést kapott.
Kedvenc Állatom pályázat 1-8. évfolyam
Alsó tagozat
1. osztály rajzpályázat
I. Kiss Tamás 1.b
II. Fórián Andrea 1.b
III. Albert Dominika 1.a
2. osztályos rajzpályázat
I. Kecskeméti Lívia 2.b
II. Karácsony Annamária 2.b
III. Szilágyi Dana 2.b
3. osztályos fogalmazás
I. Imre Tímea 3.a
II. Koncz Zalán 3b
III. Kovács András 3.b

4. osztályos fogalmazás
I. Széll Kinga 4.b
II. Kovács Viktória 4.a
III. Csiki Dávid 4.a
Felső tagozat
I. Fábián Krisztina 7.a
II. Volánszki Boglárka 7.b
III. Kóti Dorina 7.b
Plakátkészítő Verseny 7-8. évfolyamosoknak
I. Takács Hanna 8.a
II. Jenei Marcell 8.a
III. Kóti Dorina 7.b
Hulladékszobor készítő pályázat 1-6.
évfolyam
Díjazottak:
1.b
Körtvélyesi Kata
Bogár Boldizsár
Fórián Andrea
Kordás Anita
Jenei Lilla
Szeőke Róbert
Szabó Iringó
1.a
Liszkai Zsófia
Albert Dominika
Szőke Botond
Nagy Norman
2. a
Kordás Anna
Kovács Lara
Szabó Bence
Szabó Zsombor

2.b
Balogh Zsanett
3. a
Gerzsényi Zsolt
3.b
Kovács András
4.a
Csiki Dávid
Kovács Viktória
Szabó Fanni
Szabó Noel
Szeőke Anna
5.b
Kiss Sándor Mátyás
Környezetvédelmi totó eredményei:
Díjazottak:
Alsó tagozat:
Fórián Viktória 4.a
Bene Alexa 3.a
Nagy Mónika 3.b
Felső tagozat:
Engi Orsolya 8.a
Csörmök László 6.b
Szatai Tamara 5.b
A Papírgyűjtés eredményei:
I. 1.b osztály
II. 2.a osztály
III. 3. a osztály
A PET palack gyűjtés eredményei:
I. 4.b
II. 3.a
III. 4.a

INTÉZMÉNYI HÍREK
2014. szeptember 19-én és 20-án a Karácsony Sándor Társaság és a
Csökmei kör közösen megemlékezést rendezett az Első világháború
és Karácsony Sándor emlékére. A szeptember 19-én este megrendezett emlékesten közreműködött iskolánk több tanára, valamint Levente Péter színművész is. Az est koszorúzással zárult a Földes főterén található Első világháborús emlékműnél.
2014. 10.03. A negyedik évfolyamosok Hortobágyra és Debrecenbe
kirándultak, ahol az alföldi táj szépségeivel és a cívis város nevezetességeivel ismerkedtek.
2014. október 6-án nagyszünetben az Aradi vértanúkra intézményünkben iskolagyűléssel emlékeztünk. A megemlékezést Pécsi
Miklós történelem tanár úr állította össze.
Október 8-án, szerdán délután a Községi Könyvtárban mesemondó
versenyt tartottak általános iskolás diákok számára. A versenyen
főként alsós tanulók vettek részt. Ez a verseny elődöntője is volt a

Népmese napja alkalmából megrendezett megyei Népmesemondó
versenynek. A települést a Debrecenben megrendezett megyei mesemondó versenyen Rák Tamás 3.a osztályos tanuló képviselte.
2014.10.13-14-én iskolánk kaktuszkiállításnak és vásárnak adott
otthont. A Mikepércsi Kaktuszkedvelők Egyesületének egyik tagja
egy rövid előadással is színesítette a kiállítást. Az előadás címe A
kaktuszokkal együtt élő állatok volt.
Október 16-án délelőtt a Községi Könyvtár író-olvasó találkozót
szervezett 3-4. évfolyamos tanulók számára Nyulász Péter íróval. A
program fő témája az író nemrégiben megjelent könyve, a Helka
volt.
Október 18-án délelőtt az alsó tagozatos diákok a Bibuci Meseszínház Művész Bűvész című mesejátékát tekintették meg az Árpád
moziban.

PROGRAMAJÁNLÓ– NOVEMBER
2014.11.17-20-ig a felső tagozaton nyílt napok lesznek. Minden
felsős évfolyamnak a hét más és más napján.
2014.11.21-én, pénteken délután fél háromtól a Községi
Könyvtárban a Hajdú-Bihar megye napjához kapcsolódóan játékos vetélkedőt szerveznek a könyvtár dolgozói
a 4-5-6. évfolyamosoknak. A vetélkedőre 5 fős csapatok
jelentkezését várják.

2014. 11.22.-én, szombaton az intézményben a Nosztalgia
Hagyományőrző Egyesület Erzsébet-Katalin napi bált rendez 17
órától.
2014.11.28-án, pénteken tanítás nélküli munkanap lesz.
Miden szerdán délután a tornateremben játssz, amennyit és
amit csak akarsz a TEIS program jóvoltából.
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Elsősök köszöntője

Mint minden tanévben vannak olyan gyerekek, akiknek először szólal meg a csengő, nem volt ez másképp most szeptember 1-jén
sem. Idén iskolánkban két osztályban iskolaotthonos formában 32 kisdiák kezdte meg felfedezni a betűk és a számok birodalmát.
Sok örömet és jó tanulást kíván nekik az egész szerkesztőség!

Osztálytanítók: Kakucsi István és Bene Katalin
Albert Dominika, Bíró István Gergő, Lázár Hanna Marianna, Liszkai Zsófia, Makula Kiara, Mátravölgyi Milán, Mező Ramóna
Miranda, Nagy Dániel, Nagy Norman, Nagy Sándor, Perei Alexandra, Szabó Márk, Szőke Botond, Tóth András Kornél, Tóth Barbara Judit

Osztálytanítók: Sápi Edit és Varga Renáta
Barta Panna, Bojtor Lilla, Bogár Boldizsár, Fórián Andrea, Furkó Dávid, Jenei Lilla, Kántor Tibor Gyula, Károlyi Róbert, Kiss Tamás, Kordás Anita, Körtvélyesi Kata, Magyar Péter, Nagy Gergő, Szabó Bence Zsolt, Szabó Iringó, Szabó István Nándor, Szeőke Róbert
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November 11– Márton napja

A Márton nap a 40 napos Adventi böjtöt
megelőző utolsó nap.
Márton napjához különböző hagyományok,
hiedelmek fűződnek. Mégis a legismertebb
a Márton napi libasült. Ezen a napon libát
kopasztottak, majd megsütötték, majd a
mellcsontjáról óvatosan lefejtették a húsát.
Ha barna volt, erős, ha fehér, akkor hideg
telet vártak. Több időjárás jósló hagyomány
is tartozik ehhez a naphoz. Ha Márton szür-

ke lovon jön, vagyis, ha aznap köd van, vagy pedig ha Márton fehér lovon jön, vagyis, ha aznap
hó esett, akkor enyhe tél következett. Ha viszont
barna lovon jött Márton, vagyis ha aznap nem
esett csapadék, akkor kemény tél volt várható.
Több mondóka, dal is kapcsolódott ehhez a napoz. A hiedelem szerint aki Márton napján nem
evett libát, az egész évben éhezett.
Gyűjtötte: Volánszki Boglárka 7.b

A SÜTIK VILÁGA
Halloween-i tökös sütiszelet
Hozzávalók a tésztához: 25dkg liszt, 10dkg sütőmargarin, 10dkg porcukor, 2db tojássárgája, kevés tejföl
Hozzávalók a töltelékhez: 1főzőtök, 15dkg porcukor, 3dl
tejföl, 2 csomag vaníliás cukor, 4 tojássárgája, 4 evőkanál gríz, 6 tojásfehérje kemény habbá verve
Elkészítés: 25dkg lisztbe elmorzsolok 10dkg sütőmargarint, 10dkg cukrot teszek bele. 2 tojás sárgáját és annyi
tejfölt, hogy jól nyújtható legyen. Tepsibe rakom és a
tetejére a következő tölteléket teszem: 1 normál méretű
főzőtök apró kockákra vágva puhára megfőzök, majd
nagyon jól összetöröm. Hozzákeverek 15dkg cukrot, 3dl
tejfölt, 2 vaníliás cukrot, 4 tojás sárgáját, 4 evőkanál grízt
és összesen 6 tojás fehérjét keményre felverve. A tésztára
simítom és szép világosra megsütöm. Ha kisült felszeletelem, porcukorral meghintve kínálom.
Gyűjtötte: Tarr Borbála 8.a
Sütőtökös csiga
Hozzávalók: 30dkg liszt, 10dkg vaj, 1,5 dl langyos tej,
2cs szárított élesztő, 2cs vaníliás cukor, 1ek cukor
A töltelékhez: 50dkg sütőtök, 5dkg vaj, 1ek méz, 1/4 teáskanál fahéj, 1/2 rúd vanília
A tetejére: 4 ek barnacukor 2 tojás
Elkészítés: A lisztet vajjal, a tejjel az élesztővel az 1ek

cukorral és egy csipet
sóval alaposan elkeverjük
és fakanállal hólyagosra
verjük, meleg helyen fél
órát hagyjuk kelni, amíg
a duplájára nő.
A sütőtököt megtisztítjuk,
fél-fél centis kockákra
vágjuk. A vajon elkezdjük pirítani, hozzáadva a
félbevágott vanília rudat,
a késlappal megtört rózsaborsot, a mézet és a fahéjat, és
kb. 10 perc alatt puhára pároljuk. A felét leturmixoljuk,
majd összekeverjük a darabos résszel.
A megkelt tésztát lisztes deszkán átgyúrjuk, kinyújtjuk,
megkenjük a sütőtökpéppel, szorosan feltekerjük és 4-5
centis karikákra vágjuk.
Egy sütőedényt alaposan kivajazunk, a tökös tekercseket
egymás mellé beleállítgatjuk, megkenjük a felvert tojásokkal, megszórjuk barnacukorral, és 170 fokon 40 percig sütjük.
Ízlés szerint vanília sodóval tálalhatjuk.
Gyűjtötte: Volánszki Boglárka 7.b

HALLOWEEN MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON
Évtizedekkel ezelőtt Halloween napján a halottakról
emlékeztek meg,de napjainkra már Magyarországon is
elterjedt az amerikai jelmezbe öltözős cukorgyűjtős
szokás.
A kelta hit szerint október 31-én a napisten
a halál és a sötétség fogságba került, a halottak lelkei pedig ezen az éjjelen vándoroltak a
holtak birodalmába. A druidák szent helyeiken gyülekezve áldozatokat mutattak be az
isteneiknek és különféle szertartásokkal
próbálták távol tartani a szellemeket, megkönnyítve vándorlásukat. A hívek tűzgyújtással, felvonulással ünnepeltek, valamint
jelmezbe öltözve próbálták elriasztani a szel-

lemeket.
Az ünnep legfontosabb jelképe mára a töklámpás lett. A
monda szerint Jack egy részeges, de éles eszű naplopó volt,
aki megtréfálta az ördögöt is. Jack felcsalta egy magas fára a
pokolfajzatot, rajzolt egy keresztet a törzsére, így
az ördög nem tudott lejutni. Végül elengedte.
Mikor Jack meghalt a mennybe nem engedték be
a csínyei miatt és a pokolba se mehetett. A pokol
tüzéből elvett egy izzó parázsdarabot és azt egy
kivájt répába tette. Elveszett lelke a ami napig a
menny és a pokol kapuja között bolyong.
Bíró Bianka 7.a
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LÁNY/FIÚ ROVAT
ina Stoessel és Diego Ramos. Buenos Airesben játszódik a
sorozat, először 2012 május 14-én indult a Disney channel
Szabó Fanni 4.a osztályos tanulóval beszélgettem, aki
Latin American. Diego Ramos: German (Violetta édesapja)
nagy rajongója a Violetta című tini sorozatnak.
Violetta: 1997. március 21-én született Buenos Airesben.
- Miért szereted a Violettát?
Színész,énekes, táncos és modell. 2010-ben lett a Violetta
Azért mert számomra nagyon izgalmas események történnek sztárja.
Lejegyezte: Kóti Dorina 7.b
benne.
- Ki az a szereplő, akit szeretsz?
Én mindenkit szeretek, de akiket igazán az Violetta,León,Maxi,Camilla,.
- Van Violettás tárgyad?
Igen persze, tolltartó, füzet, ceruza, könyöklő és mappa is.
- Mikor fedezted fel a sorozatot?
Én még tavaly fedeztem fel a Violettát.
- Hol és Mikor nézhetjük a Violettát?
Hétköznap 18:00tól 19:00 óráig a Disney Channelen.

Interjú Szabó Fannival a Violetta rajongóval.

Violettáról bővebben: A Violetta soroztat musical, vígjáték.
Alkotók: Adrian Suar, Fernando Blanco. Főszereplők: Mart-

KÖNYVAJÁNLÓ– HELKA
Az idei tanév első számában egy olyan
könyvet ajánlunk nektek, ami nem azért
lesz izgalmas, mert egy különleges távoli
tájon játszódik, hanem pont ellenkezőleg, itt Magyarország területén kalandoznak a szereplők. Méghozzá a magyar
tenger körül játszódik a történet.
Nyulász Péter könyve a Helka- A Burokvölgy árnyai egy igazán jó kis diákkönyv
ami felülírja Harry Potter és a Gyűrűk
ura trilógia vadregényes, misztikus tájain játszódó történeteit.
Kedvcsináló a regényhez: A Balaton
északi partján kezdődnek a különös események, amelyek megzavarják a mindennapi életet. A regény két manó vitájával kezdődik, akik egy szekér hátuljá-

TOP 10-ES LISTA
10:Ariana Grande Ft. Iggy Azalea - Problem
9:Calvin Harris - Summer
8:Kiesza - Hideaway
7:Ola - Jackie Kennedy
6:David Guetta & Showtek Ft. Vassy - Bad
5:Kállay Saunders András - Juliet
4:Afrojack - 10 Feet Tall
3:Coldplay - A Sky Full Of Stars
2:Avicii - Lay Me Down
1: Lilly Wood - PRAYER IN C
Összeállította: Takács Hanna 8.a

ban arról vitatkoznak vajon milyen desszertet
szolgálnak majd fel a tihanyi Soktornyú Kastély hercegkisasszony avatási ünnepségén. A
manók Helka hercegkisasszony közelgő trónörökössé avatárára igyekeznek.
Helkának mindenféle udvari praktikát, etikettet meg kell tanulni az avatási ünnepségig. De
hősünk megunja a felhajtást, inkább elszökik a
tiltott rengetegbe szamócázni. A bonyodalmak
itt kezdődnek el igazán, de ami ez után kezdődik azt olvassátok el saját magatok Nyulász
Péter könyvében.
A könyv beszerezhető a Községi Könyvtárban,
vagy bármelyik nagyobb könyvesboltban, igazán jó ajándék akár még a Jézuskától is.
Mák Szemek

MEGÚJULT HORTOBÁGY
Október 3-án, pénteken a negyedik évfolyamosok kirándulni
mentek Hortobágyra és Debrecenbe.
A Hortobágyi Vadasparkba egy omnibusz vitt ki minket. A Pásztormúzeumban sok érdekességet láttunk a hortobágyi emberek
életéről. Miután körbejártuk a megújult hortobágyi látványosságokat tovább utaztunk Debrecenbe.
Útközben megálltunk a 33-as főút mellett kiállított háborústanknál is, amire szinte mindenki felmászott. Miután megérkeztünk
Debrecenbe a Déri múzeumot látogattuk meg először, ahol nagyon
sok szép festményt láttunk. Láthattuk Munkácsi Mihály Krisztus
trilógiájának két Magyarországon található darabját is. A múzeum
után a Botanikus kertbe vezetett az utunk, ahol olyan sok érdekes
növényt láthattunk. Azután az Ötholdas Pagony nevű játszótérre
mentünk, ahol nagyon sokat játszhattunk. Ez egy nagyon szuper
mókás hely. A Pagony után a Békás-tónál álltunk meg.
Nagyon jól éreztem magam!
Szeőke Anna 4.a

MÁKszemek
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TISZTA VICC… :-)
Tanár: Hallgass a lelkiismeretedre!
Gézuka: Rendben, de melyik csatornán adják?
- Tessék! Tűzoltóság!
- Jöjjenek gyorsan ég a házam!
- És hogyan jutunk ki önhöz?
- Miért, hát már nincs meg az a nagy piros autójuk?
- Jaj, milyen kicsi a kistesód!
- Igen, mivel ő a féltestvérem.

1. Kelta eredetű angolszász ünnep.
2. Liba egyik „kincse”.
3. A süni rejteke is ez.
4. Ettől vállnak meg ősszel a fák.
5. November 11. jeles nap
6. A 10. hónapja az évnek.

7. Karácsony előtti időszak, más szóval várakozás.
8. November 19. Árpádházi Szent….
Napja őszi jeles nap, a kerti munkálatok utolsó napja az évben.
Összeállították: Veress Otília és
Volánszki Anna 4.b

Old meg a képrejtvényeket!

Tanár: Mondjatok egy ritka afrikai állatot!
Pistike: Jegesmedve.
Tanár: Jegesmedve?
Pistike: Igen, elég ritka Afrikában.
-Apa, apa! Gyere gyorsan! -kiabál a kisfiú az
apjának.
- Mi a baj?
- Most lopták el az autónkat.
- És láttad kik voltak?
- Azt nem, de a rendszámot felírtam.

GA

- Jean! Miért tette az újságot a hűtőbe?
- Azért uram, hogy a hírek frissek maradjanak!
- Mond egy számot!
- 25.
- Remek, most mond fordítva!
- Ambrus hátat fordít majd ismétli: 25.
Összeállították: Bíró Bianka és Veress Otília

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. november 27-ig, csütörtökig. Sorsolás 2014. december 1-jén, hétfőn a nagyszünetben lesz.

Megfejtésszelvény 7.évfolyam 1. szám
Keresztrejtvény: ________________________________________
Képrejtvény:____________________________________________
________________________________________________________
Név, osztály:____________________________________________
________________________________________________________

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

