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Idén is hagyományosan Föl-

des napja köré szerveződött 

a Földes témahét.  

Április 10-től április 14-ig 

tartott az idei projekthét.  

A programok között ebben 

az évben is szerepelt az alsó 

tagozatosoknak a templom-

látogatás, a Községháza lá-

togatása, a nevezetességek 

felkutatása és a 

hagyományos ta-

nulmányi verse-

nyek. A felső tago-

zaton megrendez-

ték a szép kiejtési 

versenyt. A nyol-

cadikos ismét 
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A Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ Iskolájának lapja 

megmérkőztek a szuperdiák 

címért.  

A Karácsony Sándor kupa 

idei mérkőzései is lezárul-

tak.  

Sajnos a rossz idő miatt a 

Falufutás elmaradt, melyet 

nagyon sajnáltak a diákok. 

De a gyereknap előtti pénte-

ken ezt is bepótolják a futni 

vágyó tanulók. 

Szombaton, április 

14-én került sor az 

ünnepi testületi 

gyűlésre és a mű-

vészeti iskolások 

gálaműsorára.  

MÁK Szemek 



 

 

Idén május 11-én pénteken tartották iskolánkban a Madarak-fák nap-

ját és a Diák Önkormányzati napot.  

Az alsó tagozatosok nyolcállomásos akadályversenyen vettek részt, amin 

sok hasznos információval gazdagodhattak. Megtanulhatták a helyes 

viselkedést az erdőben, megismerkedhettek különböző hazánkban fész-

kelő madarakkal, megismerhették az év fáját és madarát. A vidám délelőt-

töt eredményhirdetés zárta, amin minden osztály egy szivárványos labdát 

kapott ajándékba. 

A felső tagozatosok napja sem telt unalommal. Nekik is voltak kihívások 

ezen a napon. Főzéssel egybekötött akadályversenyt tartottak a felsősök 

a Szabadidőközpontban.  

Madarak-fák napja, DÖK nap 

MÁKszemek  2 

Határtalanul– Erdélybe látogatott az 7. évfolyam 

A Határtalanul program jóvoltából iskolánk hetedik évfo-

lyamos diákjai ellátogathattak Erdély nevezetes helyeire. 

A négynapos kirándulásról Megyeri Vanessza útinaplója 

tudósít. 

Április 28-án, szombaton reggel hat órakor indult a buszunk el 

Románia felé. Első megállónk Nagyváradon volt, megnéztük a 

Szent László Székesegyházat. Utunkat tovább folytatva felmen-

tünk a Királyhágóra, amiről nagyon szép kilátás tárult elénk. 

Az utazás során megtapasztal-

hattuk a hegyi utak szépségét és 

érdekességét, behajtott a bu-

szunk egy hajtű kanyarba, ami-

ben én nagyon rosszul éretem 

magam. Majd a délelőtt folya-

mán megálltunk Csucsán, ahol 

Ady Endrével kapcsolatos isme-

reteiket bővítettük. Majd tovább 

utaztunk Kolozsvárra, ahol 

megnéztük a Mátyás szobrot, 

meglátogattuk a Szent Mátyás 

templomot és Mátyás Király 

szülőházát. A hosszú utazás 

után csak az esti órákban érkez-

tünk meg a szálláshelyünkre. A 

vacsi nagyon finom és kiadós volt. Holt fáradtak voltunk.  

A pihentető alvás után vasárnap délelőtt ellátogattunk Maros-

vásárhelyre, ahol megtekintettük a Kultúrpalotát és a Néprajzi 

múzeumot. A Néprajzi múzeumban testvértelepülésünk, 

Marossárpatak tánccsoportjának a vezetője tartott tárlatveze-

tést.  

A délelőtt további részét Segesváron töltöttük, ahol az 1848/49-

es forradalom és szabadságharc történéseinek a felelevenítésére 

is sor került.  

A hétfő sem telt el unalommal, hiszen ezen a napon is érdekes 

programokon vehettünk részt A harmadik napon ellátogattunk 

Szovátára , ahol megnéztük a Medve tavat, majd tovább utaz-

tunk a Gyilkos-tóhoz és a Békás szoroshoz. A Gyilkos-tónál Far-

kas Nóri és Szabó Barbara tartottak 

beszámolót a tó történetéről.  

Az utolsó nap, kedd is élményekkel 

teli volt, hiszen ezen a napon láto-

gattunk el a Tordai sóbányába. A 

sóbányában nagyon hideg volt, min-

dössze csak 10 fokot mértek a hőmé-

rők, nagyon izgalmas volt, mert 120 

méter mélyen voltunk lent a föld 

alatt. Ezután sétáltunk a Tordai- 

hasadéknál, majd folytattuk az 

utunkat Nagyváradon keresztül 

Magyarországra. Nagyváradon még 

megálltunk és meglátogattuk az Ady 

Endre múzeumot, ahol még koszo-

rúztunk is. 

Az egész utazás nagy élmény volt! Minden nagyon érdekes és 

szép volt! Örülök, hogy részt vehettem ezen a tanulmányi kirán-

duláson.  

Megyeri Vanessza 7. b 

 

A Bábszínház házhoz jön 

Ajándék bábszínházi előadást kaptak az alsó tago-

zatosok és a községi óvódások. A rendhagyó ma-

gyar órát a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 

és Művelődési Központ, és a Nemzeti Kulturális 

Alap jóvoltából tekinthették meg az alsósok. A diá-

kok és az ovisok a Vojtina Bábszínház Ki hol la-

kik? című elődadását nézték meg. Május 15-én 

kedden délelőtt tíz óra előtt az Árpád Mozi nézőte-

re zsúfolásig megtelt gyerekekkel, akik vidáman 

nézték végig az ajándék előadást.  

MÁK szemek 
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Interjú egy volt nyolcadikossal 

Nyelvi kavalkád a Fazekasban 

Unokatestvérem, Bagoly Niki az előző tanévben 

ballagott el iskolánkból. Idén már a debreceni 

Fazekas Mihály gimnáziumban koptatta a pa-

dokat. A gimnáziumi életről kérdeztem Nikit. 

- Milyen tagozatra jársz? 

- Magyar-francia két tanítási 

nyelvű tagozatra járok.  

- Szereted a tanáraidat? 

- Nagyon szeretem őket, segí-

tőkészek, rendesek, de ugya-

nakkor szigorúak is, viszont 

ha kell tudnak együtt nevetni 

velünk. 

- Kinek ajánlod az iskoládat? 

- Attól függ milyen tagozatra szeretne járni az, aki-

nek ajánlom. Mert a két tanítási nyelvű tagozatra, 

vagyis B osztályba és a nyelvi előkészítő, E osztály-

ba azok jelentkezzenek, aki szeretik a nyelveket és 

a későbbiekben ezzel szeretnének továbbtanulni. 

Ebben a két osztályban francia és spanyol nyelvet 

tanulhatnak a diákok. A két tanítási nyelvű és a 

nyelvi előkészítős osztályok között az a különbség, 

hogy a kéttannyelvűsök franciául vagy spanyolul 

tanulnak adott tantárgyakat. Míg a NYEK-esek első 

évben heti 19 órában tanulják az idegen nyelvet. 

Van még nálunk hat osztályos képzés is, ők az A 

osztályosok, akik hetediktől tizenkettedikig járnak 

ide, és emelt óraszámban tanulják a matematikát. 

Van még egy osztály, ahol emelt óraszámban tanul-

ják a matematikát, ők a C-sek, akik 9. évfolyamtól 

12. évfolyamig járnak ide.  

A D osztály pedig az informatikát tanulja emelt óra-

számban. Szóval ez az iskola elég széleskörű a taní-

tásban.  

Tehát, aki ezek közül a tantárgyak közül bármelyi-

ket emelt óraszámban szeretné tanulni és szeret 

keményen dolgozni a Fazekasban a helye!  

Lejegyezte: Joó Dóra 4.a 

Szinte csupa fiú 

Oláh Zolival készítettem interjút az új iskolá-

járól. 

- Melyik iskolába jársz? 

- A Mechwart András Gépipari és 

Informatikai Szakközépiskolába já-

rok, a 9. b-be. 

- Milyen szakon tanulsz? 

- Informatika szakra járok. 

- Miért ezt az iskolát választottad? 

- Mert szimpatikus volt ez az iskola.  

- Milyen az osztályod? 

- 35-en járunk egy osztályba, ebből 34 fiú és egy 

lány.  

- Szeretsz ide járni? 

- Igen, mert már a második ECDL vizsgán vagyok 

túl, amit nagyon hasznosnak tartok és a társaság is 

nagyon jó.  

- Kollégista, vagy bejárós vagy?  

- Minden nap bejárok, igaz korán kell kelni, amit 

nem igazán szeretek. 

- Kinek ajánlod a Mechwartot? 

- Azoknak, akik szeretik az informatikát és a gépe-

ket. Na és persze ilyen irányban képzelik el a jövő-

jüket. 

Lejegyezte: Oláh Dorina 4. a  

Az idei tanév utolsó számában két volt nyolcadikosunkat kérdeztük az új iskolájuk-

ról. Mivel közeleg a nyolcadikosok ballagása és a beiratkozásuk az új iskolájukba. 

Április 22, A FÖLD NAPJA 

Iskolánkban is megemlékeztek a Föld napjáról. A 

4. a osztályból három tanuló, Bíró Bianka, Joó 

Dóra, Ványi Csongor április 23-án reggel nyolctól 

tartott előadást a szelektív hulladékgyűjtésről és 

a hulladékgazdálkodásról. Az előadásukat az 

egész alsó tagozat meghallgathatta az ÁMK au-

lájában.  

A három diák ezt az előadást az áprilisban meg-

rendezett Curie országos természettudományi 

emlékversenyen adta elő, ahol 5. helyezést értek 

el.  
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Programajánló nyárra 

Gyermeknap 

Május 27-én, vasárnap 14 órától A Strandfürdőben  Gyer-

meknap lesz.  

A programokból:  

14.00-14:30-ig Ajándék süteménnyel kedveskednek minden 

addig kilátogató gyereknek az Őszirózsa nyugdíjas klub tag-

jai. 

14:00-16:00-ig Játszóházzal várják a barkácsolni vágyókat a 

Községi Napközi Otthonos Óvoda dolgozói. 

14:30-15:00-ig Interaktív vetélkedő lesz Bálint Csilla vezeté-

sével. 

15:00-tól Az Alapfokú Művészeti Iskola néptánc és modern 

tánc csoportjai valamint a Dóra Dance mazsorett csoport és 

a Sivatagi Rózsák Hastánccsoport tagjai lépnek fel.  

16:00-tól A Shinzo-Dojo Községi Sportegyesület Földesi 

Kyokushin Karate Csoportjának bemutatóját tekinthetik meg 

az érdeklődők. 

A délután folyamán Rendőrautó felszereltség bemutató lesz 

a Kabai Rendőrörs közreműködésével. 

17:00-tól a Szegedi Miniszínház Vigyázat vadnyugat című 

előadását tekinthetitek meg.  

Ezen kívül egész délután ingyenes ugrálóvár, kirakodóvásár, 

büfé, vár minden szórakozni vágyó gyereket! 

Ezen a napon minden 18 év alatti földesi gyereknek és fiatal-

nak ingyenes a strand.  

Májusi-június programjai 

Május 28-án, hétfőn nem lesz 

tanítás, hiszen ez a nap Pünkösd.  
 

Május 30-án szerdán írják a 4. 6. 

8. évfolyamosok a kompetencia-

mérést.  
 

Június 3-án Pedagógus nap alkal-

mából koszorúzás lesz Karácsony 

Sándor sírjánál Budapesten, a Kerepesi temetőben.  
 

Június 7-én a zenei tagozatok záró gálájára kerül sor az 

Árpád Moziban.  
 

Június 8-án a dráma tagozatosok művészeti gáláját tekint-

hetik meg az érdeklődők.  
 

Június 13-14. szerdán és csütörtökön Intézményi Zöld 

Napok lesznek az ÁMK-ban.  
 

Június 15. péntek, a tanév utolsó napja, egyben a ballagási 

főpróba napja is.  
 

A nyolcadikosok ünnepélyes ballagása június 16-án szomba-

ton 9 órától lesz az ÁMK udvarán. 
 

Június 20-án szerdán 18 órától lesz az ünnepélyes tanév-

záró az ÁMK sportpályáján.  

Nyári programok 

A Karácsony Sándor ÁMK ismét szervez színházlátogatás a 

Nyári Színházi esték programsorozatra június 20-tól július 

13-ig. Helyszín a Debreceni Tanítóképző Főiskola udvara. 

Előadáscímek: Pletykafészek, Lulu, Furcsa pár, Mese hab-

bal, Oscar, Kölcsönkért kastély, Szeretem a feleségem. Bő-

vebb információkat a www.fonixinfo.hu weboldalon olvashat-

tok. 
 

Július 9-től délelőttönként egyházi tábor várja az érdeklő-

dő diákokat. Szervező a Református Lelkészi Hivatal.  
 

Július 12-13-14. három napos Sárréti forgatagot szervez 

intézményünk.  
 

Július 23-28. Nyári tábor lesz a Szabadidőközpontban. 

Jelentkezni lehet az ÁMK közművelődési irodájában. 

Gyűjtötte: Takács Hanna 5. a  

A mi tollunkból– A ballagó diákoknak 

Ballagásra 

Nemsokára itt az év vége 

Beléptek egy új életbe 

Itt könnyebb volt a tanulás 

De már nem vagy kisiskolás. 

 

Már nagy vagy, elég nagy ahhoz, 

Hogy elérj még egy szakaszhoz 

Egy olyan életbe lépsz majd be 

Ahol álmaid valóra válthatod  

 

Lehetsz tanár, vagy fodrász 

Szerelő, vagy cukrász 

Te döntöd el, hogy mi leszel  

Itt a következő lépés döntened kell. 

 

A léggömbök elrepülnek 

Arra amerre a szél fújja őket 

Virág kezedben tarisznya válladon 

Most elindulsz, hogy megtaláld 

utad a világon. 

Megyeri Vanessza 7. b 
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Búcsúznak a nyo lcadikosok  
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„Ó, végre vége! Vagy talán mégse? 
Diák marad az ember amíg él. 
Leckéjét a sírig tanulja. Nehezebbet 

mindig a véginél „ 

Vajda János 

8. a osztály 
Osztályfőnök: Vedres Judit 

1. Antós Gergő 

2. Antós Nikoletta 

3. Balogh Gabriella 

4. Domokos Nikolett 

5. Farkas Dóra 

6. Ilyés Krisztián 

7. Jenei Gábor 

8. Karacs Zsanett 

9. Karácsony Ádám József 

10. Kerekes Miklós 

11. Kiss Brigitta 

12. Kiss Richárd Norbert 

13. Kovács Péter Albert 

14. Molnár Henrietta 

15. Nagy Adrienn 

16. Ónody Zsófia 

17.  Rák Albert Norbert 

18. Szabó Enikő 

19. Szabó Fanni 

20. Szabó Fruzsina 

21. Szabó Lilla Zsuzsa 

22. Szabó Vanessza 

23. Szolnoki Judit Klára 

24. Váradi Petra 

8. b osztály 
Osztályfőnök: Tasnádi János 

Biczó Adél, Biczó István, Futó Hajnalka Georgina, Gonda Noémi, Guth Zoltán, Háló Rebeka, Hegyes Zsolt, Horváth Brigitta, Imre 

Csilla, Jenei Dzsenifer Eszter, Jenei Réka, Joó Imre Ákos, Joó László Ádám, Joó Patrícia, Karácsony Ádám, Kóti Judit, Kovács 

Alexandra, Makula Mirtill, Nagy Zoltán, Pörsök Tibor Dániel, Rusznyák Nóra, Simon Dornia  
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A SÜTIK VILÁGA-HŰSÍTŐ FINOMSÁGOK 

Joghurtos süti 

Hozzávalók: 
gyümölcs konzerv, 
babapiskóta1 evőkanál zsela-
tin, 2 dl tejszín, 1 nagy doboz 
gyümölcs joghurt, 1/2 liter 
 
Elkészítés: 
A joghurtot elkeverjük a zsela-
tinnal, felmelegítjük, nem forral-
juk. Kihűtjük. Tetszés szerint 
gyümölcsöt, konzervet, befőttet darabolunk bele. (Ha lehet a jog-
hurtnak megfelelőt). A tejszínt kemény habbá verjük és a langyosra 
hűlt joghurthoz lazán hozzákeverjük. Őzgerincformát folpack-kal 
kibélelünk, beleöntjük a joghurtos masszát, tetejét beborítjuk baba-
piskótával és hűtőben állni hagyjuk. Ha jól megdermedt, kiborítjuk 
és szeleteljük. 

Oláh Dorina 4. a  
Eletánfkönnycsepp süti 

hozzávalók 12 főre 
Tésztához:6 db tojás 9 ek cukor 2 ek kakaópor 2 ek liszt 1 tk szóda-
bikarbóna 

Krémhez:2 cs vaníliapuding 5 dl 
tej 
A tojásokat szétválasztjuk, a 
fehérjét felverjük kemény habbá, 
beletesszük a 9 ek cukrot, ezzel 
is verjük tovább, majd beleke-
verjük a tojások sárgáját. Majd a 
2 ek kakaóport, 1 tk szódabikar-
bónát, 2 ek lisztet összekever-
jük, és a habhoz adjuk, óvatosan összekeverjük. 
Sütőpapírral kibélelt tepsiben előmelegített sütőben kb. 12 percig sütjük. 
Utána lisztezett konyharuhára kiborítjuk, sütőpapírt levesszük óvatosan, 
és konyharuha segítségével még melegen feltekerjük. 
A 2 cs pudingport a 5 dl tejben megfőzzük, és lehűtjük. A margarint a 15 
dkg porcukorral habosra keverjük, és a pudinghoz adjuk (habosra kever-
jük). 
Kitekerjük a tésztát, megtöltjük a krémmel, az elejébe belehelyezzük a 
két banánt, és feltekerjük. 
sütési hőfok: 200°C 
sütési mód: hőlégkeveréses 
tepsi mérete: 34x35 cm 

Szőnyi Gabriella 4. a  

Kisdiák a Nagyvilágban 

Budapest 
Anyukámmal és a tesómmal anyák napja hétvégéjén 

elmentünk a fővárosba egy kis kirándulásra. A látni-

valókról rengeteg fotót készítettünk íme néhány ízelítő-

ül.  

 

 

 

 

Opera előtti  

szfinx   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotózkodás 

Rippel Ferivel 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hősök tere  

anyuval 
 

 

 

 

 

Bíró Bianka 4. a  
 

Szalajka-völgyi túra 

A Szalajka völgy a Bükki Nemzeti Parkban Szilvásváradon 

található. Az én családommal az egyik nyáron itt jártunk. A 

fárasztó hosszú út után, amikor megérkeztünk a gyönyörű 

táj látványa mindenért kárpótolt bennünket. A Szalajka-

völgy nagy része személyautóval is bejárható. De én minden-

kinek javasolom a gyalog utat. Mert így minden részlet lát-

ható. A vadaskert, pisztráng telep, a nagy tó és a csodálatos 

Fátyol vízesés. A hegy oldalán védőkorlát mellett egészen az 

ősember barlangjáig gyalogoltunk. Ami szintén nagyon érde-

kes látnivaló. Innen a Gloriette tisztásig visszagyalogoltunk. 

A többi hátra lévő 

utat kisvasúttal 

tettük meg. Jó lett 

volna még marad-

ni, de már indulni 

kellett. Ajánlom 

mindenkinek ezt a 

szép helyet.  

Fábián Krisztina 

4. a  

http://www.sutigyar.hu/recept/upload/recipe/673/673-1273_800x600.jpg
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Top 10-es lista 

BMW– kezdetek 
A BMW elődje az 
1913-ban Karl Rapp 
által megalapított 
Rapp Motorenwerke 
GmbH volt. Először 
1917 áprilisában vál-
toztatták nevüket 
BMW GmbH-ra. Az 
első üzletvezető 1942-
ig Franz Josef Popp volt. A fiatal cégben Max 
Friz, a törekvő mérnök hamar nevet szerzett ma-
gának: 1917-ben repülőgépek számára fejlesz-
tett olyan motort, melynek révén a magasban 
tapasztalt teljesítményveszteség csökkent. 
1919. június 17-én egy BMW Illával elérték a 
9760 méteres magassági világrekordot, de az 
első világháború végével és a versailles-i béke-
szerződés aláírásával mintha a cég vége is elér-
kezett volna: utóbbi ugyanis öt évre megtiltotta, 
hogy a BMW egyetlen akkori termékét, a repülő-
gépmotorokat Németország területén gyártsák. 
Az Otto-motor feltalálója fiának, Gustav Ottónak 
1916. március 7-én bejegyzett Gustav Otto Re-
pülőgépgyárából jött létre. E dátumot szokás a 
hivatalos céges történetírásban az alapítás idő-
pontjaként megadni. Castiglioni váltásával lett a 
BFW-ből BMW. Egy évvel a névváltoztatás után, 
1923-ban Max Friz és Martin Stolle kifejlesztet-
ték az első motorkerékpárt, az R32-t, ezzel el-
kezdve egy új termelési ágazatot, a motorkerék-
párok gyártását. Friznek a modell kifejlesztésé-
hez mindössze öt hétre volt szüksége. A mai 
napig megőrizték alapelvét: a boxermotort és 
ennek a váltóval közös egységbe szervezését. 
1924-től megint gyártottak repülőgépmotorokat. 

Gyűjtötte. Varga Lajos 7.b 

Az 5 legnagyobb kozmetikai kamu, amit nap, 
mint nap bekajálsz 

Mondanánk, hogy semmit se higgy el, amit a médiában olvas-
hatsz, de akkor talán azt se hinnéd, hogy lerántjuk a leplet a leg-
galádabb hazugságokról, amikkel a kozmetikai ipar etet minket. 
Pedig így van! 

1. Provitaminos sampon, mi?! 
A hajad, onnanto l kezdve, hogy kibú jt a fejbo ro dbo l, halott anyag. 
Szerinted hogy csina l egy halott anyag elo vitaminbo l igazi vitamint? 
2. Kőolaj származékos kencék, brr… 
A ko olajlepa rla skor fennmarado  pakúra tonna ja ka be  ezer forint, 
í gy kerú l a te kre medbe is bele, mert to rte netesen jo  vivo anyag. Ke -
miailag. Ja, hogy ko zben kive gzi a bo ro d? Ennyi ero vel a gara zsba is 
kise ta lhatna l, hogy motorolajat kenj reggelente az arcodra… 
3. Whitening, aha… 
Mire tippelsz, mennyire jo  e rze s a fogzoma ncodnak, ha karistolod-
csiszatolod ú vegto rmele kkel? Csak mert a fehe rí to  fogkre mekbe azt 
raknak "vara zsre szecske nek". Hú sz e v mú lva meg volt fog, nincs fog. 
Olyan fehe r lesz, hogy eltú nik! 

4. 200%-kal hosszabb 
pillák! Na ja… 

Egy kis fizika: ahol ma r 
nincs pilla, ott hova ta-
pad a spira l? Sehova. 
Akkor hogyan lehetne 
ke tszer hosszabb? 
5. Természetes alap-
anyagú bőrradír! Jaj 
ne… 
Az ú gy volt, hogy Smith 

ba csinak megmaradt hat tonna dio he ja feleslegben, eladta o cso e r' 
egy múltinak, akik beledara lta k a te arclemoso dba - pikk-pakk, í gy 
lett a bo rradí r! Smirglipapí rral is úgyanaz a hata s, csak gyorsabban.  

Gyűjtötte: Hegyes Dzsenifer 2. b  

1. Jason Derulo Don't Wanna Go Home  

2. Calvin Harris Feel So Close  

3. Flo Rida/Sia Wild Ones  

4. Pitbull/Marc Anthony Rain Over Me  

5. Maroon 5/Christina Aguilera Moves 

Like Jagger  

6. Rihanna/Calvin Harris We Found Love  

7. Adele Someone Like You  

8. Lmfao/Lauren Benett & Goonrock Party 

Rock Anthem  

9. Don Omar/Lucenzo Danza Kuduro  

10. Pitbull/Chris Brown International Lo-

ve 

Bonus track: Michael Télo– Bara-Bará 

  Összeállította: MÁK Szemek  

Gyermeknap 

Minden gyerek nagyon szereti és várja is a Gyermekna-

pot. Manapság már szinte világszerte ünnepelt nap a 

Gyermeknap. De nem mindig volt ez így. 

A világ számos országában megünneplik, általában /de nem 

mindenhol/ június 1-jén. Az ünnepet először Törökországban 

tartották meg 1920. április 13-án, majd később a genfi Gyer-

mekjóléti Konferencián 1925-ben. 

Magyarországon 1931-től ünneplik, /akkor még Gyermek Hét-

nek hívták/, 1950 óta már csak 1 napig tart. Május utolsó va-

sárnapja. Az ENSZ közgyűlése 1954-ben javasolta, hogy min-

den országban tartsák meg az Egyetemes Gyereknapot. Az 

ünnep célja, hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek 

testvériségéről és egymás közti megértésről, valamint a gyer-

mekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemről. 

Jó lenne, ha ismét 1 hétig tartana a Gyereknap. 

Bíró Bianka 4. a  



 

 

TISZTA VICC… :-) 
Egy oroszlánkölyök egy embert kerget a fa körül. Az anyja 

rászól: Hányszor mondjam, hogy ne játssz az ennivalóval! 

 

Miért dobolsz állandóan az ujjaiddal? - kérdi a vállalati érte-

kezleten  Forrait a kollégája. 

-Hogy elriasszam a tigriseket! 

Hisz errefelé nincsenek is tigrisek! 

-Ebből is láthatod, milyen eredményes ez a módszer! 

 

A fiatal feleség idegesen telefonál a férjének. 

- Drágám, a mama leesett a lépcsőn, beütötte a fejét, vérzik. 

Most mit csináljak? 

- Krumplistésztát.  

 

Az iskolában Pistikének óriási piros folt van az arcán. Meg-

kérdezi a tanárnő: 

- Pistike, mitől olyan piros az arcod? 

- Megcsípett egy szúnyog. 

- Ne hazudj, egy szúnyogcsípéstől nem lehet olyan piros! 

- Igen, de a bátyám az ásóval akarta lecsapni.  

 

- Hogy hívják a halott matematikust???  

- Az már nem számít. 

 

- Miért szakadt le matekórán a tábla a falról?  

- Mert túl nehéz az anyag!  

Bíró Bianka, Varga Nóra, Ványi Júlia 

R e j t v é n y  

A Mák Szemek elkészítésében részt vettek:  

Balázsi Andrea, Bíró Bianka, Fábián Krisztina, Futó Henrietta, Hegyes Dzsenifer, Joó Dóra, Joó Réka, Kovács Kármen, 

Megyeri Vanessza, Nyírő Panna, Oláh Dorina, Pércsi Dániel, Rák Laura , Sápi Márta, Szabó Sára, Szőnyi Gabriella, 

Takács Hanna, Tarr Borbála, Varga Lajos, Varga Nóra, Ványi Csongor, Ványi Júlia, Vincze Lili, Veress Anna Edit,  

Lukács Zsuzsanna tanító néni (szerkesztő) 

Köszönetet mondunk az ÁMK azon dolgozóinak, akik munkájukkal, segítségükkel hozzájárultak a lap megjelenéséhez.  

MÁKszemek  8 

Ha sikerült megoldanod a feladatokat, írd rá a megfejtés-

szelvényre a megfejtéseket (ne felejtsd el ráírni a neved és 

osztályod). Majd dobd be a portánál elhelyezett Máksze-

mek feliratú dobozba legkésőbb 2012. június 4-ig. Sorso-

lás június 6-án, szerdán, a nagyszünetben lesz.  

Megfejtésszelvény 4.évfolyam 4. szám 

Képrejtvény:__________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Betűrejtvény: ________________________________________ 

Név, osztály:__________________________________________ 

Betűrejtvény– Melyik a kakukktojás? 

Fejtsd meg a betűrejtvényt! Keresd meg a kiemelt 

szavakat a betűrácsban. Haladhatsz fentről lefelé, 

balról-jobbra, és átlósan. Amelyik szót nem talál-

tad meg,azt írd a megfejtésszelvényre. 

Q N Y Á R P Ö X 

A Ó F R M N P S 

R I Z A B J O Z 

A D E F G Ö N Ü 

T Z S C K Y Y N 

Á S K Q V B I E 

S T R A N D O T 

Nyár, Fagyi, Aratás, Medence, Strand, Szünet  

Fejtsd meg a képrejtvényeket! Segítségül csak 

annyit, hogy a szavak nagy része a nyárhoz kap-

csolódik. 

A rejtvényeket összeállították: Bíró Bianka, Joó Dóra, 

Tarr Borbála 


