
 

 

Minden tanévben a nyolcadik év-

folyamosok készülnek ünnepi 

műsorral 1956. október 23. emlé-

kére. Nem volt ez másként idén 

sem.  

A megemlékezés súlya mindig 

nagy, de idén még nagyobb figye-

lem fordult országszerte az ünnep-

ségekre, hiszen már 60. évforduló-

ját ünnepelhettük az elnyomás el-

leni forradalomnak.  

A végzős tanulók műsorát a két 

osztályfőnök Bíróné Domokos 

Ibolya és Volánszki Károlyné állí-

totta össze és tanította be. A tech-

nikai segítséget Katona Zoltán 

szolgáltatta.  

A diákok elsőként október 21-én 

pénteken az alsó tagozatosoknak, 

majd a felsősöknek mutatták be az 

ünnepi műsort, majd a nemzeti 

ünnepünk napján a községnek 

nyújtottak színvonalas előadást.  

MÁK Szemek 
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 2 MÁK Szemek       

1956. nemzetünk napja 

Az 1956-os eseményekre minden évben megemléke-

zünk. De ez az év más, hiszen nem csupán egy év-

fordulóról  beszélünk, hanem a 60. évfordulóról. Ez 

a szám nem csak egy szám, ez azt jelenti nekünk a 

mai gyerekeknek, hogy még a mi családtagjaink is 

bőrükön tapasztalhatták a mára már  a történel-

mem könyvek hasábjain megtanulandó eseménye-

ket.  

Az 1956-os forradalom Magyarország népének a 

sztálinista terror elleni forradalma és a szovjet meg-

szállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. 

századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb 

eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyete-

mekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956. 

október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának 

felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 

11-én. 

Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommu-

nista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyverte-

len tömegre leadott véres sortűz következtében még 

aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt. Ez a kormány 

bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, 

majd a többpártrendszer visszaállításához és az or-

szág demokratikus átalakulásának megkezdéséhez 

vezetett. November első napjaiban az új kormány 

megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet 

csapatok teljes kivonásáról, a Varsói Szerződésből 

való kilépésről és az ország semlegességéről. A szov-

jet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság 

után meggondolta magát, és miután számíthatott arra, 

hogy a nyugati nagyhatalmak nem nyújtanak a ma-

gyar kormánynak segítséget, november 4-én a szov-

jet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Ma-

gyarország ellen. Az aránytalan túlerővel szemben 

egyedül maradt ország több napon át folytatott hősi 

forradalma így végül elbukott. 

A harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott sta-

tisztikai adatok szerint 2652 magyar és 720 szovjet 

állampolgár esett el. A forradalom következménye-

ként hozzávetőleg 176 ezer, más adatok alapján min-

tegy 200 ezer magyar hagyta el az országot, túlnyo-

mó többségük Ausztria felé menekülve. 

1957 januárjától a forradalom résztvevőit tömegesen 

börtönözték be, majd sokukat kivégezték. A brutális 

megtorlást és a magyar nép elnyomását az ENSZ és a 

világ közvéleménye egyaránt elítélte. 

A forradalom leverését követő évtizedekben az 1956-

os eseményeket a pártállami hatalom ellenforrada-

lomnak bélyegezte és elítélte, de a rendszerváltás so-

rán megváltozott az események hivatalos értékelése. 

1989. október 23. óta ez a jeles nap kettős nemzeti 

ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitö-

résének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kiki-

áltásának napja, melyet az 1990. évi XXVIII. törvény 

iktatott a nemzeti ünnepek sorába. Az 1956-os ese-

mények meghatározó szerepét a 2011-ben elfogadott 

Alaptörvény preambuluma is hangsúlyozza. 

Gyűjtötte: Hegyes Dzsenifer 7.b 



 

 

IX. évfolyam 1. szám 2016. november-december 3 

Az Iskolánkban az a szokás, hogy minden évben a ne-

gyedik évfolyam tanulmányi kiránduláson vesz részt.  

Az úti cél minden évben hasonló, de az élmények min-

dig mások.  

Az ilyen napok mindig nagyon izgalmasak. Nem volt ez más-

ként ezen a hűvös őszi napon sem. A két negyedikes osztály 

együtt zötyögött a vidám kirándulás helyszínére.  

A nap első felét a Hortobágyon töltöttük. Megnéztünk egy 

kiállítást az ott élő állatokról. Nekem legjobban az emlősök-

ről szóló rész tetszett, mert most testközelből láthattam eze-

ket az embertől visszahúzódó, félénk állatokat. Ezután a vízi 

színpadot néztük meg, aminek a nézőtere pont a Kilenclyu-

kú hídra nézett. Az is nagyon izgalmas volt, amikor egy kis 

gyaloghídon keltünk át és a lábunk alatt láthattuk a Horto-

bágy folyót.  A Pásztormúzeumban a legeltető állattartással 

foglalkozó emberek mindennapjait ismerhettük meg.  

A nap második felét Debrecenben töltöttük el. Jártunk a 

Debreceni Egyetem aulájában, ami nagyon szép és hatal-

mas. Persze volt idő a játékra is, hiszen eltöltöttünk egy kis 

időt a Békás-tavi játszótéren is, ahol igazán jót játszhattunk.  

A kirándulásunk következő helyszíne a Déri Múzeum volt. A 

legérdekesebb az egyiptomi és az ázsiai kiállító terem volt.  

Az utolsó helyszín a főtér és a Református Kollégium volt, 

ahol betekintést nyerhettünk a régi diákélet mindennapjai-

ba. Láttuk a korabeli pedagógusok eszköztárát is. Ez egy 

nagyon jó nap volt.  

Reméljük, hogy a következő negyedikes évfolyam is ilyen jól 

fogja magát érezni a Hortobágy– Debrecen hagyományos 

tanulmányi kirándulásán.  

Kordás Anna, Bene Zoltán  

és Szőnyi Lili 4.a  

HORTOBÁGY-DEBRECEN 

TÁBORI EMLÉK 

Iskolánkban nyaranta is nyüzsgő az élet. Az előző nyá-

ron két turnusban valósítottak meg az intézmény peda-

gógusai Erzsébet-tábort.  

A táborban 90 diák két héten keresztül élvezhette az izgal-

mas programokat. A helyszín nem csupán az intézmény falai 

között volt. A táborozók kilátogattak a helyi strandra és egy 

jó hangulatú kirándulást tölthettek el Debrecenben.  

A tábor programja tematikus napokból állt, hétfőn az ismer-

kedéssel és a mesékkel foglalkoztak a diákok. Valamint meg-

ismerkedtek a tábori dallal is.  

A kedd a kézműveskedés napja volt. Ezen a napon nem csu-

pán új eszközöket és technikákat ismerhettek meg a diákok, 

de kipróbálhatták a korongozást is.  

A szerda a kirándulás 

napja volt. Debrecen ne-

vezetességeit tekintették 

meg és a Kerek Erdő él-

ményparkba látogattak el a táborozók. Csütör-

tök az egészség napja volt. Pénteken a táborzá-

rás feladatai mellett a strandon töltődhettek fel 

kicsik és nagyok egyaránt.  

MÁK Szemek 

MOCOROG A SULI 

Szeptember utolsó péntekjén 

iskolánk is csatlakozott az 

Országos Diák Sportnap 

programjaihoz.  

Ezen a napon tanítás helyett 

csupa mozgalmas feladattal 

várták a pedagógusok a tanuló-

kat. Reggel  tömbkörüli futással 

indult a nap. Amit először az 

alsó tagozatosok, majd a felső-

sök futottak le.  

A „bemelegítés” után pedig mocorgó, 

cso-csó, ping-pong, darts, ugróiskola, 

kerékpár ügyességi pálya várta a 

diákokat. Ezen a napon kezdetét 

vette a hagyományos három fordulós 

Karácsony Sándor Kupa is. Az alsó-

soknak labdarúgás, míg a felső tago-

zatos osztályoknak a futball mellett 

kézilabda meccsek is zajlottak a 

sportnapon.  

MÁK Szemek 
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TERMÉSZET ROVAT 

Cuki házi kedvenceim 
Tavaly karácsonykor teljesült az álmom és végre kaptam egy zeb-

rapinty párt.  

Nagy fejtörést okozott a nevük kiválasztása, végül a lány pinty a 

Csiri, a párja pedig a Biri nevet kapta. Igen apró madárkák. 10-12 

cm nagyságúak, testtömegük 8-9 gramm.  

Biri feje oldalt gesztenyebarna, fejének első része fehér elől és 

hátul függőleges fekete vonal határolja. Torka és begye ezüstszür-

ke, fekete hullámokkal, mellkasa fekete. Csiri, a tojó szürkésbarna 

szeme alatt feete függőleges csík van.  

Mindkettőjük farka fekete-fehér sávos. A hím csőre világító piros, 

a nőstényé narancssárga.  

A pintyeim igen aktív életmódot folytatnak, megállás nélkül moz-

golódnak, zajonganak, repdesnek.  

A nem túl bonyolult tartási körülményei miatt minden korosztály-

nak bártan ajánlom, bár szemetelés terén igen csak előkelő helyen 

állnak, van mit takarítanom utánuk.  

Nagyon szeretnek lubickolni, ezért kalitkájukban biztosítani kell 

erre megfelelő alkalmatosságot. Étrendjüket különféle magvak 

alkotják: köles, fénymag, muharmag, de néha zöldségféléket és 

vitaminokat is kell kapniuk.  

A legcsodálatosabb tulajdonságuk szerintem az egymáshoz való 

ragaszkodásuk és szeretetük.  

Ha a pár valamelyik tagja elpusztul, társa bánatában nem eszik és 

nem iszik, így mivel anyagcseréje nagyon gyors ő is elpusztulhat 

napokon belül.  

Csiri és Biri ugyanúgy szereti egymást, mint az én családomat. 

Mióta vannak nekem, tudom, hogy két ilyen parányi élőlény is 

mekkora szeretetet tud adni.  

Koncz Zalán 5.b 

Állati kedvcsináló 
Saját élményeim arra ösztönöztek, hogy leírjam mennyire jó, ha 

valakinek van egy kis állata, hátha más is kedvet kap a cicatartás-

hoz.  

Nekem nem is egy, hanem három macskám van.  

A nevük: Pötyi, Maya és Kitti.  

Pötyi egy kétéves kandúr. Maya és Kitti testvérek, ők még csak pár 

hónaposak. Mind a három cica nagyon játékos és sokat dorombol-

nak. Nagyon szeretik, ha foglalkozom velük, amit, ha az időm 

engedi meg is teszek. Nagyon szeretnek a lábunkhoz dörgölőzni. 

Szeretik az emberek közelségét is, például az egyik héten Maya 

elaludt az ölemben.  

Maya és Kitti a madáretetőben is nagyon jól elvannak.  

Pötyi olyan, mint egy kis vadász. Nagyon sok mindent fogott már, 

többek között egeret is.  

Mindhárom cicám nagyon kíváncsi. Minden érdekli őket.  

Remélem, hogy sokan kedvet kaptatok egy kiscica tartásához. 

Higgyétek el megéri, mert a közhiedelemmel ellentétben nagyon 

kedves és hűséges állatok.  

Barta Panna 3.b 

Bubi a gyerekbarát 
A kutyámat Bubinak hívják. 2007 óta van nálunk. A színe fekete. 

Gyerekbarát, jó természetű, nyugodt állat. Jóban van más állatok-

kal is.  

Egyik kedvenc ropogtatni valója a csont. De szívesen fogyasztja a 

kutyaeledelt, és néha a kenyeret is megeszi.  

Nagyon mozgékony, szeret futni, játszani és nagyon szereti ha 

simogatják.  

Jenei Lilla 3.b 

PROGRAMAJÁNLÓ  

2016. november 21-25-ig nyílt napok a felső tagozatos osztályok-

ban.  
 

2016. december 6. kedd Mikulásnap.  
 

2016. december 15. Karácsonyi Hangverseny. 
 

2016. december 21. Közös karácsonyvárás a tornate-

remben.  
 

2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart a téli 

szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. decem-

ber 21. szerda, a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. 

kedd.  
 

Már elérhető iskolánk honlapja. Az intézményt érintő informá-

ciókról és friss hírekről a következő webcímen ol-

vashattok: www.ksiskola.hu 

 

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, 

Boldog Új évet kíván a MÁK Szemek 

szerkesztősége! 
 

VERSENYEREDMÉNYEK  

Idegen nyelv 

Biczó Anna 8.b osztályos tanuló iskolánkat képviselte a Berety-

tyóújfaluban megendezett területi angol teszt író versenyen, 

ahol II. helyezést ért el.  

 

Az intézmény házi angol betűzési verse-

nyén 5. évfolyamon Koncz Zalán I. he-

lyezett , Tóth Levente II. és Bene Alexa 

III. helyezett lett. Iskolánkat a megyei 

fordulón Koncz Zalán 5.b osztályos tanu-

ló képviseli majd.  

 

Matematika 

A Zrínyi Ilona matematika verseny helyi fordulóján a következő 

eredmények születtek: 

5. évfolyam    7. évfolyam 

I. Tóth Levente   I. Fábián Attila 

II. Gerzsényi Zsolt  II. Sótónyi Krisztián 

III. Koncz Zalán   III. Jenei Balázs 

    III. Takács Lajos  

6. évfolyam 

I. Fórián Viktória   I. Domokos Csilla 

II. Szabó Kinga   II. Joó Orsolya 

III. Nagy Ágnes   III. Nagy Vivien 
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ÚJ TANÉV– ÚJ ELSŐSÖK 

Osztályfőnök: Szőkéné Kakucsi 

Erzsébet 

1.Bene Kornélia Teodóra  

2.Biró Lilien Kata 

3.Biró Csenge 

4.Buj Tímea Borbála 

5.Csonka Nóra 

6.Fegyver Imre Balázs 

7.Homoki Hanna 

8.Kállai Alex 

9.Karacs Kármen Dzsesszika 

10.Kemecsei-Tóth Zsombor 

11.Kósa Noémi 

12.Nagy Zanett 

13.Nyírő Gábor Balázs 

14.Simay Gábor 

15.Simon Norbert 

16.Szabó- Rafaella Amanada 

17.Tóth Cinta 

Osztályfőnök: Boldogh Ibolya 

1.Balázsi Olívia 

2.Balogh István 

3.Csatári Raul 

4.Domokos Dóra 

5. Fekete Fruzsina 

6. Jakab Éva Mónika 

7. Karacs Kitti Andrea 

8. Kiss Károly 

9. Kónya Orsolya 

10. Kovács Zsuzsa 

11. Madarász Péter 

12. Mocsári Zsombor 

13. Pércsi István 

14. Rimóczi Regina Petra 

15. Szabó Bence 

16. Szép Ramóna Jázmin 
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A SÜTIK ÉS ÍZEK VILÁGA 

Mogyorós brownie 
Hozzávalók: 

15 dkg liszt 

5 dkg darált mogyoró 

2 tk sütőpor 

3 tojás 

15 dkg cukor 

10 dkg étcsokoládé 

15 dkg mogyorókrém 

5 dkg margarin 

15 dkg csokoládé 

2 maréknyi pörkölt mogyoró 

Elkészítése: 

A lisztet, a sütőport és a darált mogyorót összekeverjük. Az ét-

csokoládét, a mogyorókrémet és a margarint gőz fölött összeol-

vasztjuk. 

A tojásokat habosra keverjük a cukorral, hozzáadjuk a megol-

vasztott keveréket, végül a lisztet dolgozzuk bele. Sütőpapírral 

bélelt tepsibe (kb. 20 x 35 cm) öntjük a masszát, és 170 fokon 

készre sütjük (kb. 25 perc). Mikor kihűlt a süteményünk, a 

15 dkg csokoládét gőz fölött megolvasztjuk, ráöntjük a sütemény 

tetejére, és megszórjuk a felaprított pörköl mogyoróval. 

Elkészítési idő:60 perc 

Mennyiség:6 fő részére 

Gyűjtötte: Szabó Kinga 6.b  

Mogyorós– Karamellás ostya 
Hozzávalók: 10dkg natúr mogyoró, 35dkg cukor, 2 sűrített tej, 

1 csomag vaníliás cukor, 20dkg mascarpone, 2dl tejszín, 3 

téglalp alakú ostya 

Elkészítés: A mogyorót száraz serpenyőbe szórjuk, pár perc 

alatt kissé megpirítjuk, majd durvára törjük. A cukrot egy lábos-

ban aranyszínűre karamellizáljuk. Amikor langyosra hűlt, hoz-

záadjuk a sűrített tejet és a vaníliáscukrot. Egyneművé kever-

jük, majd beleforgatjuk a mascarponét, azután a keménye fel-

vert tejszínt. Az ostyákat ketté vágjuk, megtöltjük a krémmel 

úgy, hogy a tetejére is jusson és minden réteget megszórunk a 

pirított tört mogyoróval. Pár órára hűtőbe tesszük, ha kellően 

összeérett a krém az ostyával, tetszőlegesen szeletelve kínáljuk.  

Veress Otília Petra 6.b 

Hólabda 
Hozzávalók a tésztához: 40dkg porcukor, 8 evőkanál forró víz, 

8 db tojás, 25dkg liszt, 1 csomag sütőpor, 2 evőkanál kakaó 

Hozzávalók a krémhez: fél liter tej, 5 evőkanál liszt, 25dkg 

vaj, 20 dkg porcukor, kókuszreszelék 

Elkészítés: A porcukrot kikavarjuk a forró vízzel, egyenként 

hozzáadva a tojások sárgáját. A liszttel elkeverjük a sütőport és 

a kakaót. Majd a cukros masszához adjuk, végül óvatosan bele-

forgatjuk a tojásfehérjékből vert habot. Zsírozott tepsibe simít-

juk és min a piskótát, tűzpróbáig sütjük.  

A krém elkészítése: A tejből és lisztből pépet főzünk, kihűtjük 

majd hozzáadjuk a porcukorral habosra kavart vajat. A tésztát 

két lapba vágjuk, majd egy fánkszúróval korongokat szúrunk 

belőle. Kettőt– kettőt a krémmel összeragasztunk majd bevonjuk 

a krémmel és kókuszreszelékbe forgatjuk.  

Jó étvágyat hozzá! 

Mátravölgyi Dorina 7.b 

Almás– áfonyás muffin  
Hozzávalók:  

30 dkg alma 

1-2 ek citromlé 

25 dkg liszt 

3 tk sütőpor 

só 

12,5 dkg kristálycukor 

1 tasak vaníliás cukor 

1/2 tk őrölt fahéj 

2 db tojás 

0,75 dl olaj 

1,5 dl citromos kefir 

7,5 dkg áfonya (fagyasztott is jó) 

porcukor a szóráshoz 

ELKÉSZÍTÉS: A meghámozott, kimagozott almát felkockázzuk, 

majd meglocsoljuk a citromlével. 

Az átszitált lisztet elvegyítjük a sütőporral, 1 csipet sóval, a kris-

tály- és a vaníliás cukorral, valamint az őrölt fahéjjal. Hozzáad-

juk a tojásokat, az olajat és a kefirt, azután robotgép gyúrópálcá-

jával sima tésztává dolgozzuk. Végül beleforgatjuk a felengedett, 

alaposan lecsepegtetett áfonyát és az almakockákat. 

A tésztát egy 12 darabos muffin tepsi papírkapszlival kibélelt 

mélyedéseibe kanalazzuk, és a 200 fokos sütőben 25-30 percig 

sütjük. Egy kevés porcukorral meghintve kínáljuk. 

Gyűjtötte: Kovács András 5.b 

Advent 

A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, 

és vízkeresztig (január 6-ig) tart. Az advent szó jelenté-

se „eljövetel”.  Régebben egyes vidékeken „kisböjtnek” 

nevezték ezt az időszakot. Advent első vasárnapja há-

rom időszak kezdetét is jelenti: a keresztény egyházi 

év kezdetét, a karácsonyi ünnepkör kezdetét és termé-

szetesen az adventi időszak kezdetét. Adventkor a 19–

20. század óta szokás koszorút készíteni. Az adventi 

koszorú ősét 1839-ben Johann H. Wichern német evan-

gélikus lelkész készítette el: egy felfüggesztett szekér-

keréken 23 gyertyát helyezett el, melyek közül minden 

nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig.  

MÁK Szemek 

TOP 10-ES LISTA 

1.Alan Walker - Faded 

2. NCS– Ahrix Nova 

3.Meghan Trainor - Me Too 

4.INNA - Rendez Vous 

5.Enrique Iglesias - DUELE EL CORAZON  

6.Jennifer Lopez - Ain't Your Mama 

7.Alvaro Soler - Sofia 

8.AK26 - Mama Mondta 

9.Sia - Cheap Thrills 

10.Clean Bandit - Tears ft. Louisa Johnson 

Összeállította: Bene Alexa 5.a 
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Fiúk, Lányok Figyelem! 
Lehet, hogy már hallottátok  karácsony környékén jelenik meg a Star Wars 8. része! A címét 

még egyik sajtó sem tudja biztosan. 

De mihelyst lesz egy biztos forrás ahonnan megtudjuk, azonnal továbbítjuk nektek a Mák 

Szemek iskolaújságon keresztül. 

Mint már a tavaly megjelent számunkból tudhatjátok,hogy már a 7.részt sem George Lucas 

rendezte, hanem a Walt Disney Pictures. Az első 6 rész George Lucas fejéből pattant ki. 

Ha van kedvetek nézzétek meg majd ti is 8.részét a mozikban. 

Jó szórakozást kívánunk hozzá!! 

Tóth Boglárka 6.b   

Lány/ Fiú rovat 

Sabrina Carpenter—Avagy Nemcsak 

Riley a nagyvilágban 

Sabrina Ann Lynn Carpenter 1999. má-

jusában született Philadelphia mellett, 

Pennsylvania államban. Édesapja Da-

vid, édesanyja pedig Beth Carpenter. 

Sabrinának két lánytestvére van, 

Shannon és Sarah, mindketten szintén 

kiemelkedően tehetségesek éneklésben 

és táncban. Sabrinát sokan a Disney csa-

torna sorozatából ismerhetitek, hiszen ő 

alakítja a Riley a nagyvilágban című 

sorozat Riley-jának a legjobb barátnőjét, Maya

-t, a cserfes kamaszlányt.  

Sabrina 2 éves kora óta táncol, viszont első, 

ám annál sorsfordítóbb előadása egy óvodai 

tehetségkutatón volt. Az "I Enjoy Being a 

Girl" című dal után állva tapsolták, ami után az 

ifjú tehetség arra az elhatározásra jutott, hogy 

a szórakoztatóiparban szeretne dolgozni. 4 

évesen kezdte zenei képzését énektanár segít-

ségével, ugyanekkor kezdett zongorázni is, és 

9 éves kora óta gitározni is tanul.  

Nagy Ágnes 6.b  

Fotó: Diseny.hu  

Dancsó Péter magyar videoblogger, fotog-

ráfus, operatőr, vágó, amatőrfilmes és tele-

víziós műsorvezető. A YouTube 

videómegosztón vált ismertté, először mint 

amatőr filmkritikus, magyar játékfilmeket 

kritizálva és később parodizálva is. Ezen 

kívül time-lapse videókat, videoklipet, rö-

vidfilmeket és más amatőrfilmes munkákat 

is készített és készít; részt vett Puzsér Ró-

bert több előadásán mint társelőadó (ezeket 

elsősorban rádióműsorok formájában rögzí-

tették), illetve különféle médiajelenségeket 

- mint pl. magyar játékfilmeket, társadalmi 

reklámfilmeket, rendezőket, valóságshow-

kat, videobloggereket - parodizál, továbbá 

2015-ben a közönség szavazataival a Ki 

Mit Tube című online tehetségkutató egyik 

zsűritagja lett. 

Videói többségét a Videómánia nevű 

YouTube-csatornájára töltötte fel, több 

százezer feliratkozót szerezve, ezáltal a 

Videómánia lett Magyarország legnépsze-

rűbb YouTube-csatornája.2016. áprilisában 

a Videómánia elérte a félmilliomodik fel-

iratkozót. 

Gyűjtötte: Bene Alexa 5.a  

YouTube-erek a láthatáron 

DoggyAndi Magyarország egyik leghíresebb minecraft 

videósa. A YouTube csatornáján leginkább minecraft vi-

deók vannak ,de a Sims néggyel is játszik. A kedvenc so-

rozataim tőle: - A Görény meló (The Ferret Bussines) 

Sims 4, Revenge of the C-Team 

Nemrég érte el a 100.000 feliratkozót , ilyen alkalmakra 

szokott vlog (vlog: inkább beszélgetős kihívásos videó faj-

ta) videót készíteni. Van egy másik csatornája is amin a 

kutyájáról (Maszatról) csinál videókat.  DoggyAndi álta-

lában ott szokott lenni mindegyik PlayIT-en. A PlayIT-en 

lehet vele fényképet készíteni, aláírást  kérni és megkér-

dezni tőle ami érdekel. A videósoknak van színpadi prog-

ram is amin DoggyAndi is részt vesz.  
 

Néha felhívják a néző-

ket is a színpadra.  
 

 

 

 

 

 

 

Lehet DoggyAndi-s cuccokat is kapni a webshopokban 

Nagyon sok magyar Youtube-os van. 

Ez azért jó, mert mindenki megtalálhatja azt a videóst 

aki neki tetszik. 

Szabó Kinga 6.b 



 

 

TISZTA VICC… :-) 

2 lusta ember beszélget: 

- Te mit fogsz ma csinálni?  

- Semmit!  

- De hát tegnap is ezt mondtad!! 

- Tudom, de még nem fejeztem be. 
 

A vasutas család csemetéje először megy iskolá-

ba. Amikor hazaér, csalódottan kifakad: 

- Nagy átverés az egész! Az ajtóra ki van írva, 

hogy első osztály, odabent meg minden fapados! 

 

Két Lada áll a parkolóban egymás mellett. Me-

lyik lesz az irodalmi? 

- ????? 

- A Bal-Lada. 

 

A bíróságon a vádlott nem akar leülni. A bíró 

tehát megkérdezi tőle, hogy miért nem ül le? 

- Uram, fogok én még ülni eleget! 

 

-Ki az állatok diszkósa? 

- A Technos-béka. 

 

A kis béka sétál az úton egyszer csak egy elága-

záshoz ér és megdöbbenve olvassa:  

„Balra szépek, jobbra az okosak.” 

A kis béka felsóhajt: 

- Most szakadjak ketté?! 

 

Összeállították: Bene Alexa, Bene Bar-

bara, Koncz Zalán, Tóth Boglárka, Veress 

Otília, Volánszki Anna 

R e j t v é n y  

A Mák Szemek elkészítésében részt vettek:  

Balogh Laura, Barta Panna, Bene Alexa, Bene Barbara, Bene Zoltán, Hegyes Dzsenifer, Jenei Lilla, Kiss Tamás, Koncz 

Zalán, Kordás Anita, Kordás Anna, Kovács András, Kovács Viktória, Mátravölgyi Dorina, Nagy Ágnes, Szabó Kinga, 

Szőnyi Lili, Tóth Boglárka, Veress Otília Petra, Volánszki Anna, Lukács Zsuzsanna tanító néni (szerkesztő)  

Köszönetet mondunk az intézmény azon dolgozóinak, akik munkájukkal, segítségükkel hozzájárultak a lap megjelenésé-

hez.  

MÁK Szemek        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 MÁK 

Szemek feliratú dobozba legkésőbb 2016. december 9. 

péntekig. Sorsolás 2016. december 12-én, hétfőn a 

nagyszünetben lesz.  

Megfejtésszelvény 9.évfolyam 1. szám 

Keresztrejtvény: _____________________________________ 

Betűrejtvény:________________________________________ 

Képrejtvény:_________________________________________ 

Név, osztály:_________________________________________ 

____________________________________________________ 

1.Az iskolakezdő évszak. 

2.Betakarítás más szóval. 

3.Bogyótermésű őszi gyümölcs. 

4.Őszi termés. 

5.Ősszel gyakran fúj a ___________. 

6.Az év 9. hónapja. 

7.Október 23. Nemzeti __________. 

8. December előtti hónap. 

9.A fákról hull le ősszel.  

10. Október 31-én ezzel űzték el a 

kelták az ártó lényeket. 

Készítette: Bene Barbara 6.b 

Keresd meg az alábbi 

szavakat a betűrács-

ban. Amelyik szót 

nem találtad meg, azt 

írd a megfejtésszel-

vényre. 

TÉLIKABÁT, AD-

VENT, FENYŐFA, 

HIDEG, SÁR, KARÁ-

CSONY, MUST, 

CSENGŐ, MIKULÁS, 

KRAMPUSZ, DÍSZ 

A képrejtvényt készítette: Kordás Anita 3. b 

V       A 

     A      R 

N    E      

V             M 

       O 

B  

    E    R 

        S 

     Ü       R 

   

    Z        E 

 

           T 

A betűrejtvényt készítet-

ték: Veress Otília és 

Volánszki Anna 6.b 


