
 

 

Visszaemlékező 

 VII. évfolyam 1. szám 2014. november 

A nyár igen gyorsan elszaladt, mivel az iskola és a településen működő szervezetek is na-

gyon sok színes programmal kedveskedtek a gyerekeknek. Íme néhány nyári emlék. 

A 2014-es Zöld tábor 

Reggel nyolckor indultunk el a Bükk felé, busszal. Sok 

utazás után végre következett egy kis pihenő Miskol-

con, a Lézerpont látványtár és műhelyben. Miután in-

nen elmentük a szálláshelyünkre indultunk, ami na-

gyon barátságos és „zöld” volt. Leraktuk a bőröndünket 

utána vacsorázni indultunk. A vacsora után átmen-

tünk Nagyvisnyóra, de ezelőtt kihúztuk, hogy ki kinek 

fog a tábor alatt kedveskedni. Nagyvisnyón feladatot 

kaptunk, hogy kérdezzük körbe, hogy ki a legidősebb a 

faluban? Hova járnak az iskolások iskolába? Van-e is-

kola a településen? Hány éves a falu legidősebb embe-

re? 

Mikor ezeket az információkat megtudtunk, vissza-

mentünk a táborhelyre és utána már mentünk is alud-

ni. A további napokban csillagásszal néztük és tanul-

mányoztuk a csillagokat, megmásztuk a Bükk legma-

gasabb és a második legmagasabb csúcsát. Voltunk 

Egerben a múzeumok éjszakáján, ami nagyon jó volt. 

Éjfél után értünk Egerből vissza a táborba. Ezek vol-

tak a legemlékezetesebb események az idei Zöld tábor-

ban. Ez a tábor volt a legjobb! Ajánljuk mindenkinek! 

Kovács Kármen és Tarr Borbála 8. a 

  

Virágkarnevál  

Idén nyáron a Földesi Mazsorett csoport hatal-

mas lehetőséget kapott. Felléphettünk a 45. Deb-

receni Virágkarneválon.  

Egészen július végéig itthon próbáltunk. Az alapokat 

és mindent amire a vonuláson szükségünk lehetett 

átismételtünk. Az erősítés sem maradhatott ki, hiszen 

5km-ert végigmenetelni nem könnyű. Augusztusban 

összesen 2és fél hetet próbáltunk. Minden nap bemen-

tünk Debrecenbe. Eleinte csak pár órát gyakoroltunk, 

viszont a második héten egész nap táncoltunk rövid 

szünetekkel.  

Végül elérkezett a várva várt nap, augusztus 20. Az-

nap zöldhajnalban, félig csukott szemmel busszal in-

dultunk Debrecenbe. Először oda, ahol próbáltunk. 

Nagy volt a rohanás. Egy gyors smink és frizuraigazí-

tás, fotózás, aztán indulás a Petőfi térre. Útközben egy 

kis esőt is kaptunk a szépen zselézett hajunkra. Indu-

lás előtt vártunk egy „kicsit”. Nagyon jó élmény volt 

Debrecen utcáin vonulni és táncolni. A végére eléggé 

elfáradtunk, de jól éreztük magunkat. Ráadásként este 

az új stadionban Fenyő Miklós háttértáncosai voltunk. 

Ez a nap sajnos gyorsan elrepült, de reméljük, hogy 

jövőre is visszamehetünk.  

Bíró Bianka 7. a  

Balaton élmény 

A nyáron elmentünk a Balaton északi partjára nyaral-

ni egy hétre. Elsőnek a Veszprémi állatkertbe látogat-

tunk el. A második napon a Balaton déli partjára men-

tük át, ahol jót strandoltunk. Szerdán Balatonbogláron 

megnéztük a nemrég felújított Gömbkilátót. Másnap a 

Szigligeti várba látogattunk el, ahol nagyon jól éreztük 

magunkat.  

Az egész héten nagyon jól éreztük magunkat. Jókat 

szórakoztunk. Nekem minden nap programja nagyon 

tetszett! 

Veress Otília 4.b  

Moderntánc tábor 

A nyáron egy hetet a moderntánc táborban töltöttem.  

Július 22-én hétfőn kezdődött. Először Marica, a mo-

derntánc tanárunk névsort olvasott, azután ajándékba 

kapott mindenki egy Stylers kulcstartót. Órarend sze-

rint működtek az órák. Három csoport volt. Egyik cso-

port volt a legkisebbek csoportja, a második a középső 

csoport volt, majd a harmadik csoport következett a 

legnagyobbak csoportja. A tábort az iskolában tartot-

ták. A klubban és a tornateremben folytak az órák. 

Hat tanár volt. Minden órában mindenkinél más– más 

tanár. A hat tanár: Brigi, Jeci, Doncsi, Marica, Niki és 

Barbi.  

Minden tanár tanított egy-egy koreográfiát, minden 

csoportnak.  

A hét alatt nem csak táncoltunk, volt amikor filmet 

néztünk. Minden napon délig voltak órák, majd ebéd 

és egy kis szünet volt, majd újra órák következtek.  

A pénteki nap volt ettől eltérő. Délelőtt felvettük az 

összes csoport összes táncát, megebédeltünk és délután 

kimentünk a strandra.  

Ez volt az idei moderntánc tábor.  

Veress Anna 6. b 



 

 

MÁKszemek Melléklet 

KÉZMŰVES TIPPEK 

Őszi filigrán ablakkép 

Hozzávalók: filigrán minta (kellő gyakorlattal már önállóan is 

lehet tervezni), fehér lap, színes papír, olló, ragasztó, lamináló 

gép és hozzá fólia 

Elkészítés 

1.Egy filigrán mintát fehér lapra másolunk, majd a tükörképét 

is elkészítjük. Ha ez nem megy, akkor kétszer kell ugyanazt a 

mintát elkészítenünk. Fontos, hogy a nyírás után a minták egy-

beessenek. 

2. A kinyírt minták egyikét óvatosan ráragasztjuk egy nekünk 

tetsző színes papírra. 

3. Ha ez megvan, akkor egy lámpa segítségével a másik mintát 

is ráragasztjuk a színes papír másik oldalára, hogy a két minta 

fedje egymást. 

4. Ezután a felesleges színes papírt levágjuk róla. 

5. Utána már csak a laminálás következik. Így időt álló, és tar-

tósabb lesz az ablakdíszünk. 



 

 

MÁKszemek Melléklet 

ŐSZI SZÍNEZŐ 
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TE IS TESIZZ  

A Magyar Diáksport Szövetség a TÁMOP-3.1.13-12-2013-

0001 kódjelű kiemelt projekt keretében vállalta, hogy ki-

fejleszti a testmozgással kapcsolatos iskolai, nem formális 

programok szervezésével összefüggő koncepciót, progra-

mot és módszertant, amely a TEIS (Testmozgás az Iskolá-

ban) nevet viseli.. Iskolánk is csatlakozott ehhez a prog-

ramhoz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A TEIS programot iskolánkban Kakucsi Ferenc és Nagy Péter 

testnevelő tanárok koordinálják. Ez a kezdeményezés attól lesz 

nagyon jó, hogy nem mindig azt kell csinálni, amit a tanárok 

mondanak, hanem azt is lehet játszani, amit mi, diákok szeret-

nénk. Nálunk nagyon széles a palettája a délutáni foglalkozá-

soknak. De ez a program igazi hiánypótló délutáni elfoglaltság, 

mert nem kötelező, és nincs is tétje, nem valamilyen versenyre 

készülünk, vagy valamilyen jegyért csináljuk, csak is azért, hogy 

jól érezzük magunkat. Ez a program attól is jó, hogy mindig 

más, hiszen mi diákok dönthetjük el, hogy a TEIS délutánok 

alkalmával, mit is szeretnénk játszani. Tanár bácsi kinyitja a 

testnevelés szertárat és válogathatunk. Olyat is kipróbálhatunk, 

amit a tesi órákon nem áll módunkban. Lehet ping-pongozni 

tollasozni, lábtengózni, cso-csózni, focizni, és bármilyen játékot 

játszhatunk, amit csak szeretnénk.  

De nem csak a TE IS délutánokból áll ez a program a házibaj-

nokságok fociból és kézilabdából is nagyon jól összehozzák az 

osztályközösségeket.        MÁK Szemek 

2014. november 12-én megtartották iskolánkban a Kará-

csony Sándor Kupa I. fordulóját. Ezen a fordulón a 3a és a 

4.b, a 3.b és a 4.a valamint 2a és a 2b osztály mérte össze 

ügyességét fociban.  

Ezen a délutánon három nagyon izgalmas meccsnek lehettek 

szemtanúi a szurkolók. Az osztályközösségek focistáit az osztá-

lyokba járó lányok nagy lelkesedéssel buzdították.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 4. a és a 3.b csapata Nagy Péter tanár bácsival  

 

Eredmények: 

3a– 4. b  (2-4) 

3b– 4. a (0-0) 

2a– 2. b (2-7) 

Lelkes szurkoló lányok  

MÁK Szemek 

 

 

KARÁCSONY SÁNDOR KUPA I. FORDULÓ 


