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Végre itt van... megérkezett!

BBeeiinndduull vvééggrree aazz
iisskkoollaaúújjssáágguunnkk..

Létrejött a Miskolci 21. Sz.
Általános Iskola első diáklapja. A
közreműködő „szerkesztők”,
„főszerkesztők”, támogatók nagy
lelkesedéssel készültek erre az
alkalomra. Szeretnénk az iskola
életével kapcsolatban minél több
információt, tájékoztatást
nyújtani az olvasóknak. Joggal
vetődik fel a kérdés, hogy miért
nem a mai korszerű, online,
interaktív megjelenési formát
választottuk a diáklap
létrehozásakor. A nyomtatott
forma a mai napig megőrizte
„varázsát”, egy megtapintható
emlék az olvasók számára. Ha
bármilyen jobbító szándékú
észrevétele, javaslata van a
kiadványunkkal kapcsolatban,
akkor kérjük, ezt jelezze felénk!

SSzzeerrkkeesszzttőőkk:

Kovács Anna - újságíró
György Réka - újságíró
Fazekas Dorina - újságíró
Mellik Noémi - újságíró
Zurai Klaudia - újságíró
Lukács Eszter - újságíró

Ti is írhattok az újságba
cikkeket, ha valami érdekes
történetet, vagy hasznos
információt találtok.

IIsskkoollaarrááddiióó:

Az iskolarádió már tavaly is
működött, idén is nagy sikere van.
Az iskolarádiós közreműködők:
• Barát Bálint
• Kiss Adrián
• Kulcsár Dániel
• Kulcsár Gergely
• Lubinszki Ádám

Reggelente várunk titeket zenével,
fél 8-tól kívánságműsorral.
Kérhettek, küldhettek zenéket
magatoknak és egymásnak is.
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Észak látogatás

Micsoda nap volt! Szerintem ki nem találjátok, hogy hol jártunk a stúdióval.
Látogatást tettünk az Észak Magyarország szerkesztőségében.
Előzményekben arra vártunk, hogy elinduljunk. Kicsit nehézkesen ment miután
kiértünk a suliból a megállóban a buszra vártunk, mikor megjött felszálltunk, mint a
,,Törökök uralmunk alá hajtottuk a buszt”. Elég érdekes buszozáson vettünk részt,
főleg ha Bálint (DJ) mellett ülsz.

Megérkeztünk a szerkesztőségbe, aztán tartottak nekünk egy előadást az
újságírásról. Úgy 10 újságíró dolgozik a napilapon. Mindenkinek megvan a saját
feladata, felosztják egymást közt a munkát. Kutatnak, fényképeznek, keresik a
legfrissebb híreket. A gépek úgy mondva egymásra vannak kötve, a híreket bármelyik
gépről elérhetik. Csapatmunkát végeznek, úgy működnek mint egy nagy családi
hálózat. Kora reggel jönnek a nagy autók és viszik az újságokat.

Mielőtt eljöttünk,készítettünk egy fotót a szerkesztőségben.

Képünk megjelent az újság 2013. november 20-i számának címlapján is.

A kirándulás résztvevői:
Fazekas Dorina
György Réka
Mellik Noémi
Kovács Anna
Lukács Fanni

Barát Bálint
Kiss Adrián
Kulcsár Gergely
Novák Levente

Rengeteget nevettünk, új és új ihletet kaptunk, sokat tanultunk a csapatmunkáról
és az együttműködésről is.

Nagyon jól szórakoztunk, új ihletet és ötleteket kaptunk az újságíráshoz.
Alig várjuk, hogy mi is bizonyítsunk!!
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Emily élete
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One Direction
A One Direction egy brit/ír
együttes, tagjai: Niall
Horan, Zayn Malik, Liam
Payne, Harry Styles és Louis
Tomlinson. A zenekar neve
Harry Styles fejéből
pattant ki. Harry azt
mondta, hogy itt van öt
idegen srác, akik lehet, soha
nem lettek volna jóban, ha
nincs az X-faktor, így már
csak egy irány-ba
haladhatnak tovább.

Időközben Amerikában is
alakult egy One Direction
nevű formáció, akik 2009-
ben kezdték karrierjüket,
és perre vitték az ügyet. A
fiúk azonban nem voltak
hajlandóak nevet
változtatni. Végül a pert a
brit One Direction nyerte,
ezért az amerikai csapat
nevet változtatott. Az X
Factort követően a csapat
lemezszerződési
lehetőséget kapott aSyco
Music kiadótól.

Emily vagyok, egy 17 éves londoni átlagos lány.
Van egy öcsém, Adam. Ő 10 éves. Anyával élek és
a barátjával, mert apukám 6 éves koromban
meghalt. A pótapukámat Georgnak hívják.
Kedvelem.
Egy napon arra ébredtem, hogy barátnőm hív
telefonon. Nagy nehezen felkeltem, és felvettem
a kagylót.

- Ááááá! - sikított Daisy barátnőm a telefonba.
- Neked is jó reggelt! - mondtam - Na mi van?
Valami történt?
- Kapcsold be a tv-t és meglátod...

Megfogtam a tv-kapcsolót és bekapcsoltam.
Amint megláttam, eldobtam a kapcsolót a mobillal
együtt és sikítottam.

- Emily!? Emily jól vagy? - kérdezte Daisy röhögve
a vonalon túl.

Felvettem a kagylót.

- Daisy! Tudod mit jelent ez?!! - kérdeztem
dadogva.
- Igen! - és egyszerre felsikítottunk.

A tv-ben épp azt mondták be, hogy egy műsor
lehetőséget biztosít kezdő énekeseknek a
sikerességre. Egy lány videóját fogják
kiválasztani a beküldöttek közül.

- De,... de .... de .. - dadogtam.
- Már megint mi van?
- Csak egy lány! - mondtam keservesen.

Idegességemben lecsaptam a kagylót. Arról már
nem is beszéltünk, hogy a nyertes az One
Directionnal töltheti a nyarat. És azért olyan nagy
baj, hogy csak egy lány, mert mindketten nagy
rajongójuk vagyunk...

folytatjuk...



Ajánlások
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Zeneajánlásunk
Na, mizu zene függők? Állandóan új és új
zenére vártok? Ugye tudjátok, hogy a régi
zenék se, mentek ki a divatból?
Pl.: My life Be like, Fire Burning, Pitbull, Flo
Rida, LMFAO stb…..
Akár ezeket is hallgathatjátok nem muszáj
ezeket a metál, az új fajta ,,drogos” zenét
hallgatnotok!

Top 5 zene:
1. Avicii - Wake Me Up
2. Miley Cyrus - Wrecking Ball
3. Katy Perry - Roar
4. Ellie Gouldirg - Burn
5. Ore Direction - Story Of My Life

Könyvajánlás
Akkor most beszéljünk a könyvekről. A legtöbben úgy
gondoljátok semmi értelme sulin kívül olvasni. Ugyan így
vagytok a kötelező olvasmányokkal nyáron. Igaz, abba
igazatok van, hogy egy kicsit hát nem olyan jó, hogy a
nyarat olvasással kéne eltölteni, hisz nem olyan rövidek a
könyvek. Jó tudom, mire gondoltok! Nem a Két Lottiról
beszélek, hanem pl.: az Egri csillagok vagy a Szent Péter
esernyője, de nem ez a lényeg.! Hanem az olyan könyvek,
amelyek érdekelnek, mint pl.: nem rossz a – Harry
Potter.
Kisebb gyerekeknek – Geronimo – Tea Stiltonos könyvek,
nagyobbaknak kicsit izgalmasabbak, mint pl: – Démonok
között. Még ezer meg ezer könyvet felsorolhatnék. ,,A
könyv csendes társ” új és új élményeket hozhat egy
könyv elolvasása!
Az iskola könyvtárában számtalan könyv közül
választhattok, és meg sem kell vennetek, csak vigyázni
rá, amíg nálad van. Izgalmas lehet a régi könyveket is
nézegetni. Találhattok benne szép képeket, jó
történeteket, hasznos ötleteket.
Jó böngészést kívánok hozzá!
Arra bátorítalak titeket, hogy minél több könyvet

olvassatok!

Filmajánlás
Karácsony után is jól jöhet egy téli témájú mese.
Az egyik figyelemre méltó film a Jégvarázs. Szinkronizált animációs
film, 108 perces. 6 éven felülieknek ajánlott.
Amikor egy gonosz varázslatnak köszönhetően a királyság az örök tél
fogságába esik, Anna, a félelmet nem ismerő optimista összeáll az
extrém hegyi emberrel, Kristoffal és az ő hűséges rénszarvasával,
hogy közösen megtalálják Anna testvérét és véget vessenek fagyos
varázslatának. Az Everesthez hasonlítható körülmények közt,
titokzatos trollokkal és a lenyűgöző és igazán vicces Olaf nevű
hóemberrel is találkoznak. Annának és Kristoffnak mágikus
kalandokkal kísért útjukon a természet erőivel kell dacolniuk, hogy
megmentsék a királyságot a teljes pusztulástól.



Rejtvények, vers, vicc
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VICCEK
- Mit mond az internetes szellem?
- ???
- .hu

- Hogyan készül a tejpor?
- Nem adnak inni a tehénnek.

Az iskolában a tanító néni így szól
Pistikéhez:
- Pistike, ha anyukádnak van három
almája, és hétfelé kell osztania,
mit csinál?
- Kompótot!

Teszteld az IQ-dat!
Egy szigeten igazmondók és hazugok laknak. A
nők hétfőn, kedden és szerdán mindig hazudnak,
máskor igazat mondanak. A férfiak viszont
csütörtökön, pénteken és szombaton hazudnak, a
hét többi napján nem.
A hét melyik napja van éppen, ha mindkét fél azt
állítja: "Tegnap hazudtam!" ?

SUDOKU
könnyebb

nehezebb

Esik a hó,
szánkózni jó.

Dombok, hegyek oldalán
csúszik a szán szaporán.
Fiúk, lányok játszotok,

a játékban
kipirultok.

Sál, sapka, kesztyű kell,
s a gyerekek megbirkóznak a hideggel.

Esik a hó, szánkózni jó.
A gyerekek játszanak,

este majd nyugodtan alszanak.

SSzzáánnkkóózzáássírta:Lukács Eszter 5.a



Farsang
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Találós
kérdések

Ha megveszed
fekete,
Ha használod piros,
Ha eldobod szürke.
Mi az?

Nem hazudik, mégis
mindig becsap.
Mi az?

Sző, fon, nem
takács.
Mi az?

Melyik tű nem szúr.
Mi az?

Melyik só nem olvad
el a vízben
Mi az?

Melyik rom ehető?

Melyik ág nem
rügyezik ki soha?

Melyik ember viszi
iskolába a
gyerekét?

Finom legény
vagyok, tű fokán
átbúvok.
De ha
megharagszom,
tenger vizét
megszalasztom,
fát tőből
kicsavarok, ugyan
bizony mi vagyok?

A nyelve jól pörög,
a sipkája csörög,
tükröt tart elébed,
úgyis ha nem kéred.
Mi az?

Melyik állat
kiabálja folyton a
nevét?

Melyik karó véd a
hideg ellen?

A helyes
válaszokat a
következő
számban
találod meg.

A farsangvasárnap a farsangi időszak végén levő farsang farkának első napja.
Számos helyen ezen a napon tűzték a legények kalapjukra a kiválasztott lányok

bokrétáját. További elnevezései: csonthagyó vasárnap, ötvened vasárnap, sonkahagyó
vasárnap, hat hagyó vasárnap, kilencben hagyó harmad vasárnap, piroska vasárnap
(piroska nevű kalács után), vő vasárnap (ifjú férj a lány családjának kontójára
mulatott), sardó vasárnap (sodrózás jelentése szerencsekívánás), vajhagyó vasárnap
(görög katolikusoknál). hétfő a farsang farkának középső napja. Gyakran ezen a napon
tartották az asszonyfarsangot. Ezen a napon a nők korlátlanul ihattak, zeneszó
mellett nótáztak, férfi módra mulattak. Ezután húsvétig már tilos volt az esküvő, a
tánc és a vigadalom. További elnevezései: húshagyó hétfő, böjtelő hétfő.

Farsangi jelmez ötletek



Horoszkóp 2014-re

KKOOSS:
A Kos gyerekekre energia

túltengés jellemző, vidámsággal,
kiváncsisággal szemléli a világot.
Figyelme nem hosszútávú, játékait
hamar megunja. Ugyanez a helyzet
a fegyelmezettségével is, ideig-
óráig követi és betartja a szülők
által felállított szabályokat, de
hamar megsértődik és
fegyelmezetlenné válik. A Kos
gyerekek irányítani szeretik
társaikat, igazi vezető
személyiségek, de az iskolai
tanulás során is megmutatkoznak
náluk a türelmetlenség jellemzői.

BBIIKKAA:
Fontos számára a dícséret, a

gyengéd közeledés, az ölelés,
kedvesség. Szereti ha elvonulhat
"saját világába", ahol feltöltődik,
megnyugszik. Zenei ízlésük már
elég korán fejlődésnek indul,
szeretik a ritmust és a muzikális
foglalkozásokat, hasonlóképpen a
kézműveskedést is, járjon minél
több szakkörre és foglalkozásra.
Alapossága néha idegesítővé
válhat a felnőtt számára, szeret
lassan csinálni mindent. Könnyen
boldogul az iskolában, tanulásban,
barátokat viszont nehezen enged
magához közel, de akiket elfogad,
azokat megtartja. Makacssága
okozhat egyedül problémát neki az
életben, amit elhatároz, amellett
kitart, nem lehet eltántorítani,
legyen az helyes vagy helytelen.

IIKKRREEKK:
Csacsog, izeg-mozog, kerüli a
szabályokat és a csendet. Szeret a
felnőttek társaságában lenni. Ő az
a gyermek, aki mindig kérdez és
kiváncsi. Türelme nem határtalan,
hamar ráun dolgokra, de tanulására
a gyorsaság jellemző, emellett
nagyon intelligens, igényli a sok
beszédet. Szeret a középpontban
lenni és szórakoztatni
társait,akikkel hamar kiépíti a
kapcsolatot. Nem kérdés, hogy az
Ikrek gyermek horoszkópja
szerint is a legjobb tanulók között
van, de csak azzal foglalkozik ami
érdekli is.

RRÁÁKK:
A Rák gyermek kedves, nagyon
ragaszkodik minden
hozzátartozójához, kiváltképp
anyukájához. Szeret elmélyülni a
mesék világában, ahol
kibontakoztathatja
képzelőerejének nagyságát, zenei
érdeklődése is határtalan. Mivel
szereti az ételeket fogyasztani és
készíteni is, engedjünk teret a
konyhai munkálatok során számára,
hiszen a szorgalma és háziassága
csak a szülő segítségére válhat. Ne
engedjük sokat tévézni.
Társaságban eleinte visszahúzódó,
de nem szabad erőszakkal
előtérbe helyezni.

OORROOSSZZLLÁÁNN:
Kívülről harsány és "szereplő"

gyermek, de legbelül nagyon is
érzékeny lelkivilággal rendelkezik.
Szereti a társaságot, amiben
hamar a középontba kerül,
beszédességével hamar vezető
szerepet tölt be. Iskolában is
szereti ha ő a legokosabb, ezért
meg is tesz mindent, hogy ki is
tűnjön a tömegből. Mindenben a
tökéletességre törekszik. Foggal-
körömmel megvédi saját és adott
esetben mások érdekeit is. Mivel
nem szereti a kudarcot, ezért
rendkívül szorgalmas és célratörő
minden feladatban amit el kell
végeznie.

SSZZŰŰZZ:
Igen intellektuális, okos jellemmel
megáldott személyiség. Mindig és
mindenben megtalálja a lényeget,
még olyan dolgokban is, ami nem a
korához való. Nehezen viseli ha
kritizálják, éppen ezért megvédi
magát. Nagy megértés, szeretet,
és dícséret kíséretében erősíteni
kell lelkének gyenge pontjait. Ha
véletlenül beteg lesz, még a
legkisebb tünet is kiborítja és
összetöri. Ragaszkodó
tulajdonságát kivetíti családjára,
megszokott környezetére, fontos,
hogy szülei éreztessék vele, hogy
családja körében biztonságban
van. Szeret olvasni, zenét
hallgatni. A kudarctól való félelme
viszont bizonyos helyzetekben
szorongóvá tehetik. Szereti a
mozgást, a sportot, és ügyesen
teljesít a tornaórákon is.
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Horoszkóp 2014-re
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MMÉÉRRLLEEGG: A Mérleg gyermek
horoszkópja szerint nyugodt,
csendes, aki kerüli a
konfliktusokat, hangoskodást. Ha
döntésekkel találja szemben
magát, hajlamos sokáig mérlegelni,
nehezen dönti el, melyik a helyes
választás. Önbizalom fejlesztése
fontos nála. Céljai elérése
érdekében mindig megtalálja azt,
hogy kihez kell fordulnia, ha
szeretne valamit. A hazugságot,
mellébeszélést nehezen tűri el. A
szobájának takarításában,
rendben tartásában nem
jeleskedik valami jól, de
meggyőzhető e téren is, hogy
mindenkinek jobb a rend mint a
káosz. Nagy a szépérzékük,
iskolában jól teljesítenek, ha kellő
mennyiségű bíztatást, győzködést
kapnak.

SSKKOORRPPIIÓÓ: Vidám lekületű,
közvetlen jellem. Ha valami
rosszat csinál, a büntetés nem
hatja meg. A rend nem az
erőssége, szeret rombolni,
játékait sem becsüli meg, nem
tartja fontosnak, hogy vigyázzon
rájuk. Barátokat, játszótársaka
csak ő választhat, nála nem járja
az, ha őt választják. Tele van
titkokkal, amiket nem is árul el.
Minden vita komoly vita számára,
amit csak ő zárhat le sikeresen. A
hazugságot, igazságtalanságot
messziről kiszagolja. Tanuláshoz
jó képességekkel bír, de a tanulás
fontosságát meg kell erősíteni
benne.

NNYYIILLAASS: A Nyilas gyermek nagy
szeretetre vágyik. Csak olyan
dolgokkal és játékokkal
tevékenykedik, amik csakis saját
érdeklődése alapján választott.
Könnyen vág az esze, szereti
verbálisan kifejezni magát,
mondhatni be nem áll a szája.
Ennek köszönhetően hamar a
társaság középpontjába kerül, fő
hangadóvá válik, viták során ő
kerül ki nyertesként. Tanulmányai
során jól szerepel mindenhol, de
nem ő a legszorgalmasabb nebuló
az iskolában. Fontos számára a
sport, kirándulás.

BBAAKK: A Bak gyermekekre jellemző
leginkább a küzdeni akarás. A
kitűzött célokat ennek
köszönhetőenel is éri, mind
tanulmányi, mind sport életben
egyaránt. Szeret gondolkodni és
véleményt alkotni környezetéről.
Szereti maga körül a rendet,
vigyáz dolgaira, értékeire, ebből is
adódik, hogy szeret és tud is
spórolni anyagi téren is. Ügyel a
megjelenésére is, amit külvilágnak
mutat, azt teljes mértékben
képvisel is.

VVÍÍZZÖÖNNTTŐŐ: Igazi egyéniség, aki a
természet, állatok közelségében
tud és szeret igazán kibontakozni.
Kedveli a társaságot, de gyakran
csak úgy elvan magában, nem
mozdul ki. Sok csalódás érheti
sajnos, mivel az embereket nem
képes teljesen kiismerni, nem
mindig a valós képet látja bennük,
hanem csak a felszín alapján
ítélkezik, ami bizony téves irányba
viheti őt. Fontos, hogy szabadon
alkosson, és kiélje kreativitásának
minden percét, és akkor
fegyelmezhető gyermekké válik,
ha azt csinálhatja amit szeretne.

HHAALLAAKK: Szeretetigénye
határtalan, érzékenysége
sebezhető. Szereti ha családja
körében van, társaságban
barátságos viselkedést tanusít.
Mivel hamar közel enged magához
embereket, könnyen válik
sebezhetővé, pedig ő mindenkiről
csak a jót feltételezi, mert otthon
ezt látja. Kezdeti félénkségét
hamar legyőzi, és gyorsan
beilleszkedik bármilyen
társaságba. Önbizalma nincs nagy.
Kreativitása fejlett, szereti is
kibontakoztatni mindezeket
különböző foglalkozásokon.
Humorérzéke nagy, ennél már csak
jószívűsége nagyobb. Szereti a
természetet, állatokat.



Jeles napok januárban

JJaannuuáárr 11.. ÚÚjjéévv
A január eleji évkezdet a

Gergely-féle naptárreform
(1582) óta vált általánossá.
Ez a nap jelentette az
újévet, valamint a télközépi
ünnepkört. Számos népszokás, hiedelem
kapcsolódik ehhez a naphoz, amelyet
napjainkban már csak kevesen ismernek,
használnak. Egyik népszerű szokás volt az újévi
jókívánságok elmondása házról-házra járva,
amiért a háziak almával, dióval kínálták a
köszöntőket. Újévkor az egész év sikerét
igyekeztek biztosítani, nagyon fontos volt a jó
cselekedet az év első napján, és sokféle tiltással
is találkozhatunk.

JJaannuuáárr 66.. VVíízzkkeerreesszztt
A karácsonyi ünnepkör zárása, és a farsangi
időszak kezdete. Az egyik legrégibb egyházi
ünnep. Az egyház ezen a napon emlékszik meg a
napkeleti bölcsekről, Jézus keresztelkedéséről.
E naptól kezdve szenteli a vizet a keleti egyház.
A víz megkereszteléséből, (megszenteléséből)
ered a magyar vízkereszt elnevezés. A liturgikus
vízszentelést a templomban végezték el, de
haza is hordták meghinteni vele a
házat, a gonosz szellemek ellen.
Ezen kívül hittek gyógyító
hatásában, mely mindenféle
betegségre jó volt.

VVíízzkkeerreesszztt uuttáánnii mmáássooddiikk vvaassáárrnnaapp
E napon emlékeztek meg Jézus első
csodatételéről, imádkozással, evéssel, ivással
énekléssel. A pap - a római misekönyv szerint -
ezen a napon olvasta fel a kánai menyegzőről
szóló evangéliumont. A kánai menyegzőn Jézus a
vizet borrá változtatta. A kánai menyegzőt több
háznál is eljátszották, majd ezt követően
hozzáláttak az evéshez, iváshoz, amit a
vendégek hoztak magukkal.

JJaannuuáárr 1177.. RReemmeettee SSzzeenntt AAnnttaall nnaappjjaa
Remete Szent Antal (i.sz. 250) szerzetes volt,
akit a háziállatok védőszentjeként tiszteltek. A
középkorban előfordultak járványszerű
mérgezések, melynek tünetei
hasonlítottak az orbáncéhoz.
Szent Antal tüzének nevezik az
orbáncot és az ehhez hasonló
mérgezést. A betegeket
imádságokkal, ráolvasással
próbálták gyógyítani.

JJaannuuáárr 1188.. PPiirroosskkaa
Piroska napjához fűződik ez a mondás: "Ha
Piroska napján fagy, negyven napig el nem hagy".

JJaannuuáárr 2222.. VViinnccee nnaappjjaa
A drávaszögi falvakban ún. vincevesszőt vágtak,
amit a szobában vízbe állítottak. A kihajtott
vesszőkből jósolták meg a következő év
termését. A gazdák szerint ezen
a napon sok bort kell inni, hogy
bő legyen a termés. Az időjárás
is meghatározó volt, például
szép, napos idő esetén jó
bortermést reméltek, rossz idő
esetén viszont rossz
bortermést jósoltak.

JJaannuuáárr 2255.. PPááll nnaappjjaa
Ezt a napot pálfordulónak is nevezik, arra a
bibliai történetre utalva, mely szerint a Jézust
üldöző Saul ezen a napon tért meg, és innentől
Pál apostol néven emlegetik. Ezen a napon
pálpogácsával haláljóslást is tartottak. A
családtagok számára készített pogácsákba

libatollat tűztek, és
akié sütés közben
megperzselődött arra
halál várt a következő
évben.
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