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Vannak olyan dolgok, melyeken
minden diáknak át kell esnie, ez is
hozzátartozik a fejlődésünkhöz.
Most nem egy kötelező védőoltásra, vagy egy tejfog elvesztésére
gondolunk. Hanem azokra a dolgokra, amelyektől félünk, de meg
kell csinálnunk. Ilyen volt a mi életünkben a március 15. emlékműsor.
Minden évben a negyedik évfolyamosoké ez a feladat. Most rajtunk
volt a sor.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra való emlékező ünnepi
műsort évfolyamtársainkkal március 13-án az iskola diákjainak és
pedagógusainak, majd március 15én a község lakosainak adtuk elő.
Három hétig készültünk rá. Nagyon
sokat kellett gyakorolnunk, hogy
jól menjen minden.
A pénteki két előadás után még

100Ft
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nem nagyon tudtunk felhőtlenül
örülni, hisz ott volt még a vasárnapi
ünnepi műsor.
Vasárnap kilencre mentünk a moziba, hogy még az istentisztelet előtt
el tudjuk próbálni az egészet. Tíz
órakor átmentünk a gyülekezeti terembe és részt vettünk az ünnepi
istentiszteleten. Azután következett
a mi megemlékezésünk. Azután
pedig átmentünk a szoborparkba,
ahol koszorúkat helyeztek el Földes
lakosai, a különböző intézmények
és civilszervezetek képviselői.
Az ünnepi műsort Katonáné Gáll
Julianna és Lukács Zsuzsanna tanító nénik állították össze és tanították be. A technikus pedig Katona
Zoltán volt.
Szeőke Anna, Bene Barbara,
Varga Cintia, Veress Otília,
Volánszki Anna
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Földes

Napja

Témahét

Idén is megrendezték iskolánk pedagógusai a ha- senyt rendeztek a szervezők.
gyományos Földes Napja Témahetet 2015. április Április 10-én, pénteken a nyolcadikosok mérkőztek meg a
8– és április 15. között.

A projekthét programjai között szerepelt a mára már hagyománnyá vált Karácsony Sándor Kupa lány kézilabda és fiú
labdarúgás záró fordulója, az alsó tagozatosok szépíró, szép

olvasó és helyesíró versenye. De nem hiányozhatott a végzősök megmérettetése, a Szuperdiák vetélkedő és a hagyományos Falufutás sem.

Április 8-án helytörténeti sétával kezdődött a témahét.
Az elsősök a polgármesteri hivatalba, a másodikosok a templomba, a harmadikosok Pécsi Sándor tájházába mentek, a
negyedikesek pedig megtekintették a szoborparkot és Pécsi
Sándor tájházát.

Árpilis 9-én az alsó tagozatosok mérhették össze a tudásukat
szép– és helyesírásban, valamit kifejező, szép olvasásban.
Ugyanezen a napon a felső tagozatosok idegen nyelvi versenyeken vehettek részt. Az angolosoknak betűzési versenyt,
míg a német nyelvet tanulóknak keresztrejtvényfejtő ver-

szuperdiák címért.
Április 14-én, Földes napján reggel az iskola apraja-nagyja
felsorakozott az alakuló téren és pontban reggel nyolckor

elkezdődött a hagyományos Falumérföld futás.
Az emlékhét eseményeit április 15-én iskolagyűléssel zárták
le a szervezők, ahol kiosztották a különböző pályázatok, versenyek és vetélkedők díjait.
A díjazottakról bővebben a Versenyeredmények rovatunkban
olvashattok.
MÁK Szemek
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Művészeti Gála
Intézményünkben minden évben megrendezik a
hagyományos Jótékonysági Művészeti Gálát.
Idén március 20-án pénteken került sor a művészeti iskolások bemutatójára.
A gálán felléptek a néptánc, a moderntánc, a dráma
tagozatos diákok és természetesen nem maradhatott

el a zenei tanszakok bemutatója sem. Több darabot
hallhattunk furulyán és zongorán.
A műsort Nagyné Lengyel Erika tanár néni, a Művészeti Iskola vezetője nyitotta meg, a műsorvezető nemes feladatát pedig Bere Anna Mária tanár néni vállalta.
MÁK Szemek

FARSANGI VISSZATEKINTŐ
Az alsós munkaközösség minden tanévben megrendezi
vidám télűző jelmezes farsangi mulatságát.
Idén sem volt ez másként február 20-án pénteken délután a
jelmezesek vették uralmuk alá a tornatermet és felcsendültek a maszkabál vidám hangjai.
A közönség nem unatkozhatott, hiszen nem csak a jelmezesek felvonulásával volt színes ez a délután, de igazán színvonalas műsorokat is láthattak az osztályközösségek előadásában az érdeklődők. Az 1.b osztály igazi házibuli hangulatot
teremtett az őrületes Hungária feldolgozásával.
és Hókuszpók személye garantálta a jó hangulatot.

A 4. a osztály egy igazi tánciskolát varázsolt a tornaterembe.

Voltak akik már nem csak a telet űzték el, de már a nyárra
készültek, így voltak ezzel a „balatoni” Hattyúk tava előadással a 3.b osztály tanulói is.
MÁK Szemek

A másodikosok hagyományos busójárással kergették el a
telet. De megelevenedtek a mesehősök is, a 2.b osztályban
Gru és a Minyonok, míg a 4. b osztályban a Hupikék törpikék
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VERSENYEREDMÉNYEK
4. évfolyam
I. Biczó Nikolett 4.a
II. Kiss Szilvia 4.a
III. Balogh Lara 4.b
Nagy Ágnes 4.b
Alsó tagozatos szép olvasó verseny
Rajz
1.évfolyam
A Képzelet varázspálca térségi rajzpáI. Nagy Gergő 1.b
lyázaton intézményünk alábbi tanulói
II. Nagy Sándor 1.a
lettek díjazottak:
III. Kordás Anita 1.b
2. osztályos korosztályból második helyezett lett Szabó Zsombor 2. a osztályos 2. évfolyam
I. Szőnyi Lili 2.a
tanuló.
II. Kovács Lara 2.a
4. évfolyamosok közül Karácsony ZsaIII. Szabó Tamás 2.b
nett 4. a osztályos tanuló második helyezett, Berki Dorina 4.b osztályos tanu- 3. évfolyam
I. Tóth Levente 3.b, Kovács András 3.b
ló pedig harmadik helyezett lett.
II. Nagy Ádám 3.a, Bene Alexa 3.a
Magyar
III. Balázsi Panna 3.a, Koncz Zalán 3.b
A Nagyrábén megrendezett térségi vers- 4. évfolyam
mondó versenyen több tanulónk vett
I. Biczó Nikolett 4.a
részt.
II. Balogh Laura 4.b, Nagy Attila 4.a
A résztvevő diákok közül Bene Alexa
III. Veress Otília 4.b
különdíjas lett.
Angol betűzési verseny 6. évfolyam
I. Lengyel Nikol 6.a
Földes Témahét versenyered- II. Domokos Csilla 6.a
III. Biczó Anna 6.b
mények
Német rejtvényfejtő verseny 7. évfoAlsó tagozatos szépíró verseny
lyam
1.évfolyam
I. Joó Réka 7.a
I. Kordás Anita 1.b
II. Szatai Attila Dávid 7.b
II. Tóth András Kornél 1.a
III. Kovács Ákos 7.b
III. Nagy Gergő 1.b
KARÁCSONY SÁNDOR KUPA
2. évfolyam
7.-8. o. leány KÉZILABDA
I. Kecskeméti Lívia Csenge 2.b
I. 7.b
II. Szőllősi Zsófia 2.b
III. Balogh Zsanett 2.b, Mészáros Réka II. 8.a
III. 7.a
2.b
Gól királynő: Karacs Gréta 7.b 25 gól
3. évfolyam
5.-6. o. leány KÉZILABDA
I. Koncz Zalán 3.b
I. 6.a
II. Tóth Levente 3.b
II. 5.b
III. Bene Alexa 3.a, Nagy Mónika 3.b
III. 6.b
4. évfolyam
IV. 5.a
I. Berki Dorina 4.b
2-4. osztály fiú LABDARÚGÁS
II. Karácsony Zsanett 4.a
2. osztály:
III. Madarász Emese 4.a
I. 2.a 9 pont (18-6)
Alsó tagozatos helyesíró verseny
II. 2.b 0 pont (6-18)
1.évfolyam
3.-4. osztály:
I. Nagy Sándor 1.a
I. 4.b 9 pont (13-4)
II. Kordás Anita 1.b
II. 3.b 4 pont (5-8)
III. Nagy Gergő 1.b
III. 3.a 3 pont ( 7-8)
2. évfolyam
IV. 4.a 1 pont (1-6)
I. Jenei Gábor 2.b
5-6. osztály fiú LABDARÚGÁS
Szőnyi Lili 2.a
I. 6.b 9 pont (13-1)
Kovács Lara 2.a
II. 6.a 4 pont (12-7)
Szabó Tamás 2.b
III. 5.a 4 pont ( 9-7)
II. Szőllősi Zsófia 2.b
IV. 5.b 0 pont (3-22)
Mészáros Réka 2.b
7-8. osztály fiú LABDARÚGÁS
Szabó Natália 2.a
I. 8.a 6 pont (10-2)
III. Lukács Marcell 2.b
II. 7.b 1 pont (5-7)
3. évfolyam
III.7.a 1 pont ( 3-9)
I. Tóth Levente 3.b
Különdíjak:
II. Jenei Dénes 3.b
3.-4. osztály:
III. Nagy Mónika 3.b

Matematika

A Körzeti Alapműveleti Matematika
versenyen Nagy Ágnes 4.b osztályos
tanuló I. helyezést ért el.

legjobb kapus: Németh Bence 3.a
gól király: Ócs Patrik 4.b 10 gól
5.-6. osztály:
legjobb kapus: Balogh Attila 6.b
legtechnikásabb játékos: Madarász Sándor 6.b
gól király: Szántó Tibor 6.a 8 gól
7.-8. osztály:
legjobb kapus: Bereczki Imre 8.a
legtechnikásabb játékos: Antós Sándor
7.b
gól király: Szabó Kolos Dániel 8.a 5 gól
Intézményi leporello és katalóguskészítő pályázat
Alsó tagozat:
(1-2.osztály)
I. helyezett: 1.a osztály
II. helyezett: 2.b osztály
III. helyezett: 2.a osztály
(3-4. osztály)
Megosztott I. helyezettek:
4.a osztály: „ Vizualitás felsőfokon” díj
4.b osztály: „ Kreativitás felsőfokon” díj
3.a osztály: „ Poétikus festőiség felsőfokon” díj
Felső tagozat:
(5-6.osztály)
I. helyezett: 6.a osztály
II. helyezett: 6.b osztály
III. helyezett: 5.a osztály
(7-8. osztály)
I. helyezett:8.a osztály
II. helyezett: 7. b osztály

PROGRAMOK
A Karácsony Sándor Közösségi ház Egészséges Majálist szervez 2015. május 1-jén
a Földesi Szabadidőközpont és Strandfürdőben
A programokról részletesen:
14.00-tól Főzőverseny
15.00-17:00 Játszóház gyerekeknek
15:30 Szimulált mentési bemutató
15:00-17:00 Egészségügyi szűrővizsgálatok
15:00-18:00 Masszázs „percek”
16:00-tól Foci verseny
16:00-18:00 Játékos vetélkedő kicsiknek
és nagyoknak
17:00 Debreczeni Arany-Keresztes Lovagok Egyesületének bemutatója
18:00 Eredményhirdetés
18:30 Molnár Orsi koncert
19:30 HERITAGE koncert
21:30 DISCO Dj Anthoannal
Büfé, kirakodóvásár, ugrálóvár, fagyi,
vattacukor!
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„Kisdiák” a nagyvilágban
Ez a rovat már ismerős lehet a hűséges olvasóink
számára, hiszen már többször is jelent meg cikk
ebben a rovatban. Most ismét leporoltuk a
„Kisdiák” a nagyvilágban elnevezésű rovatunkat,
hiszen van egy „MÁK Szemünk”, aki most igen
messze tőlünk, Írországban lakik. A 7.b osztályos
Kóti Dorina a messzi szigetországból is szorgosan
ír a MÁK Szemek hasábjaira. Fogadjátok szeretettel első élménybeszámolóját a kisdiáknak a
nagyvilágból.
Február 17-én útnak indultunk Írország felé. Az út 3
órás volt míg a Liszt Ferenc
repülőtérről a Dublin repülőtérre megérkeztünk. Nagyon
élveztem az utat ugyanis még
sohasem ültem repülőgépen.
Ezt az élményt nem lehet
szavakkal leírni. (Volt bennem félelem,egy kis izgulás
is). Kíváncsi voltam milyen is
itt az élet. Már másnap az
első napomon feltérképeztem
a kis városunkat Donabate-et. Nagyon szép hely körülbelül 8730 fővel. Az emberek nagyon kedvesek. Az
első héten ellátogattunk a
tenger partra, ahol a sziklákat az Ír-tenger mossa.
Nagyon szép hely, ahol fürödni, játszani,kagylókat
szedni is lehet. Egy nap talán két hete lehetett, hogy
elmentünk vonattal
Dublinba, ami nekem nagyszerű élmény volt. Ez Szent
Patrik nap után volt.
Találkoztunk egy ír manóval is. Szent Patrik napról egy kis ízelítő: Szent Patrik napja (írül Lá ’le
Pádraig vagy Lá Fhéile
Pádraig) évente tartott
ünnep Szent Patrik, Írország egyik védőszentje
tiszteletére, az írek nemzeti ünnepe. Március 17én tartják, azon a napon,
melyen a hagyomány szerint Patrik meghalt. Van
egy mondás, mely szerint
Szent Patrik napján mindenki ír lesz egy kicsit.
Dublintól Dubajig, Moszkvától Mumbaiig számtalan

ember tesz fel zöld kalapot,
eszik krumplit káposztával,
miközben egyik Guinnesst a
másik után gurítja le – mindezt Írország tiszteletére.
Többször voltunk már a tengerparton kagylókat,kavicsokat gyűjteni
is,valamint Swords-ba is.
Számomra nagyszerű élmény volt amikor láttam
hogy a vonat a tengeren keresztül megy. Szerencsére
van két ismerősöm is akikkel szoktunk menni
fagyizni,sétálni,forrócsokizni. Pár héttel ezelőtt körbesétáltam a tengerpartot egy településen keresztül 2
óra hossza alatt ami nagyon fárasztó volt. Eddig nagyon tetszik minden és jól érzem magam. :)
Egy napom: Reggel
felkelek reggelizem és
tanulok többnyire
mint ha iskolába lennék 2-3 óráig, szóval
kellemesen elfáradok
a nap végére. Ebédelek, délután pedig
rajzolok,játszok sétálok, skypolok az otthoni barátnőimmel,ismerőseimmel és
így gyorsan eltelik a
nap hasznosan. Alig
várom a nyarat hogy
lássam a barátnőimet,
a családot és mindenkit akik közel állnak hozzám. Köszönöm
Kóti Dorina 7.b
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Természet rovat
Tavasz a Bihari-síkon
Minden évben várva várom a szép pacsirtaszót, mert ekkor már biztosan beköszöntött a
tavasz, a madarak elkezdték a párválasztást,
fészeképítést.
Ebben az évben mindennél jobban vártam, mert
van egy madár les, ami most tavasszal egy fantasztikus helyre került. Mivel a tavalyi helyet már teljesen felnőtte a fű, így muszáj volt elvinni onnan.
Ahol most van, ott rengeteg madár van, és ez nagyon biztató!
A múlt héten kiültem a lesbe. Még napfelkelte előtt
indultam el, hogy a felkelő nap fényében úszó tájról
is tudjak pár képet csinálni. Bár ez nem jött össze,
mert nem az a szikrázó napfelkelte volt, de ennek
ellenére egy gólyatöcsről sikerült szép képet csinálnom. A fényképező géppel egy baj van: ha nincs
elég fény - nem süt a nap - akkor nem tudsz éles
képeket csinálni, bármennyire is szeretnél. Szóval
meg kellett várnom, míg teljesen feljön a nap a horizont fölé. Az első élőlények már napfelkelte előtt
megérkeztek, két vízi pocok a vízinövények hajtásait kezdte el dézsmálgatni. Majd ahogy a nap felemelkedett ezek eltűntek, de megjelentek az első
madarak képviseletében, a búbos vöcskök, amik
nagy valószínűséggel a közelben fészkelhetnek, mivel két pár és egy hím volt a les előtt. A fiatalabbik
hím, akinek nem volt párja megpróbálta az öregebbtől harccal elvenni a tojót, de ez nem sikerült
neki. Majd ahogy világosabb lett előmerészkedett
egy kanalas gém is, ami elsétált a les előtt. Kis idővel később egy nagy kócsag kezdett el vadászni a

les előtt erről nagyon jó képeket tudtam készíteni.
Egy kárászt fogott majd elrepült vele a nád biztonságot nyújtó takarása mögé, hogy békésen elfogyaszthassa. Három kárókatona is meglátogatta az
öblöt. A nád közül hirtelen kiúszott egy hattyú,
ami elkezdett tollászkodni majd visszaült a közelben lévő fészkére. Egy pár nyári lúd is megfordult
az öbölben, de egyik sem hozta magával a kicsi libáit, pedig azok még most pelyhesek és aranyosak.
8 óra körül lehetett az idő, amikor két nagy goda sajnos a túl oldalon, így messze voltak a fotózáshoz
- óriási csatát vívott egymással. Egyébként én
azért szeretem a tavaszt, mert ekkor lehet igazi
akcióképeket csinálni, mivel a hímek nem ritkán
keverednek harcba a tojó kegyeiért. Pár perccel később a les másik oldalán két nagykócsag vívott egy
elég durva párbajt, az egyik nyakát fel is sértette a
másik, de gondolom nem vészesen. Ezt sajnos nem
tudtam lencsevégre kapni, mert a nehéz objektívvel nem tudtam olyan könnyen mozogni, plusz még
ha az állványt is odébb kellett volna pakolni.
Remélem lesz még alkalmam kiülni a lesbe, mert
óriási élmény ez számomra és szerintem mindenkinek az lenne.
Hallottam anyáéktól, hogy az egyik egyetemista
fizikus a szakdolgozatába beszúrt egy mondatot: ha
idáig eljutottál, akkor meghívlak valamire. Névvel,
címmel írta és jó pár év múlva hívta valaki, hogy
akkor jöhet a meghívás. Most ide írom, hogy akinek van kedve hajnali ötkor kiülni velem a lesbe,
megbeszélhetjük. Kíváncsi vagyok, hogy valaki
megkérdezi-e.
Ványi Csongor 7.a

Anyák napja
Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során később is voltak olyan ünnepek,
amikor az anyákat is felköszöntötték.
Angliában az 1600-as években az ünnep keresztény vallási színezetet is kapott. Akkoriban a húsvétot követő
negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét. A családjuktól messze dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és a
napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás előtt külön erre a napra ajándékként
elkészítették az anyák süteményét.
Az Egyesült Államokban először 1872-ben
ünnepelték meg Bostonban az anyák napját.

1907-ben már próbálták az anyák napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni.
Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet
hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé
az Anyák napját. Magyarországra az ünnep ötletét Petri
Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából és a
legelső Anyák Napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel és megtették az előkészületeket az Anyák napja országos bevezetésére.
Gyűjtötte: Volánszki Boglárka 7.b
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A SÜTIK VILÁGA
Legújabb számunkban anyák napi finomságokat találhattok, mellyel akár ti is meglephetitek édesanyátokat.
Szerelmes levél
Hozzávalók
Tészta
50 dkg liszt 10 dkg cukor 6 db tojássárgája 1 db citrom leve
20 dkg Rama
Töltelék
30 dkg darált dió, vagy lekvár 25 dkg porcukor 6 db tojásfehérje 1 db citrom reszelt héja
Szóráshoz
2 csomag vaníliás cukor

Elkészítés
1.Megmossuk és szárazra töröljük a citromot, majd lereszeljük a héját. Elmorzsoljuk a lisztet a Ramával, majd hozzáadjuk az 5 db tojássárgát, a cukrot és a citromlevet, végül tésztát gyúrunk belőle.
2.Diónyi gombócokat formálunk a masszából, majd hagyjuk
pihenni.
3.Ezalatt kemény habbá verjük a tojásfehérjét. Hozzákeverjük a darált diót, vagy a lekvárt, a reszelt citromhéjat és a
porcukrot.
4.Vékonyra, téglalap alakúra nyújtjuk a tésztagolyókat. A

TOP 10-ES LISTA
10. Selena Gomez– The Heart Wants It Wants
9. Oceana—Endless Summer
8. Ola—I'm In Love
7. Inna– Cola Song
6. Beyoncé - Single Ladies (Put a Ring on It)
5. Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj Bang Bang
4. Britney Spears - Ooh La La
3. Christina Aguilera - Candyman
2. Taylor Swift - Shake It Off
1. Iggy Azalea - Black Widow
Összeállította: Szeőke Anna 4.a

tészta közepére kanalazzuk hosszában a tölteléket, majd
keresztben és hosszában is egymásra hajtjuk a tésztát.
5.Megkenjük a sütemény tetejét a megmaradt tojássárgával
és előmelegített sütőben, közepes hőmérsékleten körülbelül
15 perc alatt készre sütjük. Vaníliás cukorral megszórva
tálaljuk. Jó étvágyat.
Tarr Borbála 8.a
Kekszes őzgerinc
Hozzávalók:
50 dkg háztartási keksz
2 dl víz
25 dkg porcukor
5 dkg keserű
kakaópor
25 dkg margarin
0,3-0,5 dl rum

Elkészítés:
1. A háztartási keksz felét ledaráljuk, a másik felét kisebb
darabokra törjük össze.
2. A vizet egy lábasba öntjük, a porcukrot, a kakaót és a
margarint hozzáadjuk, kevergetve 5-6 percig főzzük. A tűzről lehúzzuk, a rummal ízesítjük, a kétféle kekszet belekeverjük.
3. Egy őzgerincformát fóliával kibélelünk, a kekszes masszát
belesimítjuk. Amikor kihűlt, 2-3 órára hűtőszekrénybe teszszük, majd szeletelve tálaljuk.
Megjegyzés:
Tehetünk a masszába mazsolát vagy reszelt narancshéjat is.
Veress Anna Edit 6.b

ANYÁK NAPI VERSEK
Donászy Magda:
Édesanyámnak
Te vagy a nap
fenn az égen.
Én kis virág
meseréten.
Ha nem lenne
nap az égen,
nem nyílna ki
a virág.
Virág nélkül
de szomorú
lenne ez a
nagy világ.

Kányádi Sándor: Köszöntő
Tavaszodik, virág nyílik:
hóvirág és ibolya.
Mondd utánam ezt a
verset
Pista, Andris, Ilona.
"Tavaszodik, virág
nyílik:
hóvirág és ibolya
Összeszedtem mit csak
leltem
ebbe a kis csokorba.
Tavaszodik, a hegyekGyűjtötte: Pércsi

MÁK Szemek

8

R e j t v é n y

TISZTA VICC… :-)

Fejtsétek meg a keresztrejtvényt és megfejtésül az év
madarát kapjátok!

- Móricka, mondd, mi szeretnél lenni, ha
nagy leszel?
- Télen medve, nyáron tanár.
A tanár figyelmezteti a diákokat:
- El ne mulasszátok 20:50-kor a holdfogyatkozást!
A hátsó padból megszólal egy hang:
- Melyik csatornán lesz?
- Pistike! A városból B városba 5 óra alatt ér a
vonat, nem pedig 3 óra alatt, mint ahogy te
számoltad!
- Gondolhattam volna... a vonatok mindig
késnek pár órát...
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Keresd meg a betűrácsban az alábbi szavakat, amelyiket nem találtad meg a
megadott szavak közül írd a megfejtésszelvényre!
ÉDESANYA, MÁJUS, GYERMEKNAP, CSALÁD, TAVASZ, SZEGFŰ, SZERETET, TULIPÁN, RÓZSA, ORGONA, VIOLA

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 2015.
május 20-ig, szerdáig. Sorsolás 2015. május 21-én, csütörtökön a
nagyszünetben lesz.

- Pistike, mondj egy ritka európai állatfajtát.
- Tigris.
- De Pistike, a tigrisek Ázsiában élnek.
- Éppen ezért olyan ritka Európában.
Pistikét a suliról faggatja a szomszéd néni:
- És melyik a kedvenc tárgyad az iskolában?
- A csengő.
- Ha az egyik iskolai vécében van vécépapír:
szerencséd van.
- Ha működik a vécé: még nagyobb szerencséd
van.
- Ha van illatosító spray is: Tűnés azonnal a
tanári vécéből!
- Milyen ige a "ver"? Cselekvő vagy szenvedő? - kérdezi a tanár úr Pistikétől.
- A tanár úrnak cselekvő, nekem pedig
szenvedő...
MÁK Szemek

Megfejtésszelvény 7.évfolyam 3. szám
Keresztrejtvény: ________________________________________
Betűrejtvény:___________________________________________
Név, osztály:____________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

A Mák Szemek elkészítésében részt vettek:
Bene Barbara, Bíró Bianka, Hegyes Dzsenifer, Kóti Dorina, Kovács Kármen, Pércsi Dániel, Szabó Sára, Szeőke Anna,
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.

