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Nők napja
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Kéri János: Nőnapi
köszöntő

Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek

Életünk köszönhetjük.

Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,

Dajkál, ápol,
És felnevel ő.

Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.

Szépséges nők,
Jó asszonyok,

Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.

A nők napja március 8.-án van. Ilyenkor a fiúk
és férfiak ajándékot adnak a lányoknak és
nőknek. A leggyakoribb ajándék a csoki és a virág.
A nők napját a nők tiszteletére és becsülésére
hozták létre.
Ez az ünnep nem feltétlenül a szeretetről szól.
Itt bármelyik fiú, férfi adhat ajándékot
bármelyik lánynak, nőnek.
(Már persze akit ismernek is. Mert ismeretlen
nőnek nem tanácsos.)

Diák vers

Hóvirág

Fehér virág, zöld a szára,
Hóvirág lett neve mára.
Fehér szirom, zöld levélke,
Tavaszelőt utolérve.

Itt a tavasz, bizonyítja,
Fehér szirmát kinyitja,
Ez a virág, jaj de szép,
Ragyog felette az ég.

Eljött tavasz hírnöke,
Hogy ki ő azt tudod-e,
Kisüt a nap, olvad a hó,
Itt a tavasz, jaj de jó!

Visszajönnek a gólyák,
Nézik, jaj de kókák,
Fecske sereg visszatér,
Elment már rég a tél.

Lukács Eszter 5.a



Március 15.

Ez az ünnep a magyaroknak egyik legfontosabb ünnepe, ahol
megemlékezünk az 1848-as szabadságharcról.
Ilyenkor az emberek ünneplőbe öltöznek és kokárdát tűznek a szívük
fölé.
Ünnepi műsorokkal emlékeznek meg azokról, akik hazánk
szabadságáért harcoltak.

A nemzeti ünnepek olyan kitüntetett napok, amelyeken Magyarország a nemzeti
összetartozását ünnepli. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország
újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve.

Március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc
kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország
megszületésének napja.
1848. március 15-én a két nappal korábban kitört bécsi forradalom
hatására radikális gondolkodású magyar ifjak - köztük Petőfi
Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál - Pesten elhatározzák, hogy a
követeléseiket tartalmazó 12 pontot és Petőfi pár nappal korábban
írt Nemzeti dal című versét kinyomtatják, és közhírré teszik. A
Nemzeti Múzeum elé hirdetett nagygyűlésen már tízezrek

hallgatják lelkes egyetértéssel a pontokat és Petőfi költeményét, majd a tömeg
Budára vonulva a megrémült Helytartótanács beleegyezését is megszerzi a
változásokhoz. Az összegyűltek követelésére szabadon engedik a bebörtönzött
forradalmár Táncsics Mihályt. Ezekkel az eseményekkel kezdődik az 1848-as magyar
forradalmi átalakulás, hogy aztán fél év múlva az elért eredményeket fegyveres
szabadságharccal kelljen megvédeni.
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Ovisok az iskolánkban

„Iskolanyitogató”

Február 26-án délután sok érdeklődő óvodás és szülei látogattak el a már
hagyományos „Iskolanyitogató” rendezvényünkre, hogy megismerkedhessenek
iskolánkkal.
A köszöntő műsor után játékos képességmérő feladatokat oldhattak meg ügyesen a
kis látogatók.
A kézműves foglalkozáson színes kalapot készíthettek az iskolánkba látogató ovisok.
A Lego robot bemutatónak ismét nagy sikere volt. A kicsik lelkesen figyelték a fürge
robotokat, majd dákjaink bemutatója után ők is kipróbálhatták.
Az ovisoknak meghirdetett rajzpályázat legjobbjai jutalmat kaptak.
Reméljük jól érezték magukat és jövőre már ez az iskola lesz a második otthonuk!

Látványos Farsangi bál volt 2014. február 21-én iskolánkban.

Leendő elsőseink, az óvodások felvonulásával kezdődött rendezvényünk, majd az
egyéni jelmezesek következtek. Volt apáca, "Tekla néne", kosárlabda, hercegnő,
repper család és még sok ötletes jelmez.
Az eszem- iszomot tánc követte, majd a zsűri valamennyi műsorszámot jutalmazta.
Az estét tombolanyeremények özöne zárta.

Nagyon színvonalas, vidám farsangi bálon mulathattunk ebben az évben is
valamennyien!
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Mese alsósainktól
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AA bboosszzoorrkkáánnyy ééss aa ffeekkeettee llóó
Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy
boszorkány. Annak volt egy varázslatos fekete
lova. Egy napon a boszorkány egyedül hagyta a
lovát, s a ló elszökött.
A boszi hazaért, s látta, hogy nincs a helyén a
lova.
Ekkor nagyon mérges lett, s elhatározta, hogy
örökre karámba zárja. Eközben a fekete ló egy
másik városban találta magát.
Néhány lépést ment, s meglátott egy gyönyörű fehér lovat.
A boszorkány börtönbe került, mert örökre karámba akarta zárni a lovát. Közben a
fekete ló megismerkedett a fehér lóval.
Ezután boldogan éltek, míg meg nem haltak.

Írta: Bársony Petra és Béres Maja



Történet felsősünktől

Nagy Lajos király udvarában éltem

Egy olyan történetet írok le nektek, amely meghatározta egész
életemet.
Mint tudjátok Diósgyőrben születtem, a diósgyőri vár
szomszédságában.
Ekkortájt l. Lajos király uralkodott. A vár ekkor élte fénykorát.
Szüleim egyszerű gazdálkodó emberek voltak. Származásom ellenére felfigyelt rám a
király egyik fegyverhordozója és beajánlott apródnak. Csupán 6 éves voltam, de már
egy lovag szolgálatában álltam. Ekkor sajátítottam el a lovaglás, nyíllövészet,
birkózás, ökölvívás és úszás alapjait. (a várat 4 méter mély meleg vizű várárok vette
körbe.)
14 éves koromban fegyverhordozó vált belőlem. Ekkor tanultam meg a harci
technikákat: kardforgatást, buzogány és csatabárd segítségével.
7 évnek kellett eltelni, mire a hat lovagi művészetet mesterfokon műveltem és igazi
lovaggá válhattam. Ezek a lovaglás, úszás, ökölvívás, súlyommal való vadászat, sakk és
versírás voltak.
Egy idősebb lovag lovaggá ütött és megkaptam az övem, a kardom és az
aranysarkantyúmat.
Ezen kívül volt még páncélom, sisakom és pajzsom is. Legbecsesebb fegyverem a
kétélű kardom volt.
Szerencsére gyakran vettem részt lovagi tornákon, ahol a győztes pénzjutalomban
részesült.
Sokszor én is. Ünnepekkor mi is finom ételeket kaptunk: fácánlevest,
galambpástétomot, gidasültet, ürücombot, vaddisznó sültet, bort. Mindig nagy
örömmel szolgáltam királyomat.
Megöregedtem, fájnak a csontjaim, de nagy büszkeséggel tölt el, hogy legkisebb
unokám is már a lovagi tudomány alapjait kóstolgatja.

Írta: Novák Levente 6.a
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Film, zene, könyv ajánló
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Mit hallgattok szívesen?

Akkor most kezdjük a zenével. Mi az amit mostanában a legszívesebben hallgattok?

Top 10 zene:
- Pitbull - Timber ft. Ke$ha

- Avicii – Hey Brother
- One Republic – Counting Starts

- Eminem – The Monster ft. Rihanna
- Katy Perry – Dark Horse

- Magic! – Rude
- Avicii – Addicted To You
- Pharrell Williams – Happy

- One Republic – Something I Need
- Girls‛ Generation Mr. Mr.

Ha bármilyen jó zenét tudtok, nyugodtan kérhetitek a rádiósoktól, vagy épp
ajánlhatjátok nekünk a következő számunkba.

Könyvek – könyvek

Könyvet jó időtöltés olvasni! Nem csak, hogy a szavak helyesírása is rögzül, hanem új
ismereteket szerezhetsz. A fantáziádat is fejleszti.
A könyv ötleteket adhat az élet fontos problémáinak megoldására. Néha olyan,
mintha a könyv a te helyzetedet mesélné el, máskor olyan, mintha ő lenne a legjobb
barátod, aki az életed legfontosabb titkait őrzi.

Filmajánlás
Figyelem! Lassan itt a jó idő, nem kell mindig a tévé előtt gubbasztani! Inkább
sportoljatok a szabadban, vagy csak "lógjatok" együtt a barátaitokkal!
Egy fárasztó nap után azonban fogj egy kius nasit és nézd meg az
egyik kedvenc filmedet!



Jeles napok márciusban
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Március hazánk éghajlati viszonyai miatt a
tavasz első, bár gyakran sajnos még hűvös,
csapadékos hónapja. A paraszti életben mégis a
mezőgazdasági munkálatok kezdetének ideje.
Számos az időjáráshoz kapcsolódó megfigyelés
és jóslás kötődik ehhez a hónaphoz.
Ugyanakkor március a húsvéti 40 napos nagyböjt
hónapja is, ilyenkor tilos a vigalom, a lakodalom, a
húsos ételek fogyasztása.

Március 18.
Sándor napja, a néphit szerint az első meleghozó
nap. " Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák
a meleget." Bizonyos vidékeken a zab és árpa
vetésére legalkalmasabb napnak tartották.
Március 19.
József napja, kedvelt névnap ünnep. József, a
názáreti ács, Jézus gondviselője. Az első meleg
tavaszi napnak tartják falun. Erre a napra várják
vissza a gólyákat, és a méheket is ekkor eresztik
ki. A Mura vidéken a marhákat is kihajtják a
legelőre. Számos termésjóslás is kötődik a
naphoz. Azt tartják, amilyen az idő Józsefkor
olyan lesz nyáron a szénahordáskor is. Ha az
égen szivárvány látható, jó lesz a búzatermés.
Március 21.
Benedek napja, a csillagászati
tavasz kezdete. A bencés rendet
alapító Szent Benedek ünnepe.
Egyes vidékeken fokhagymát
szenteltek ezen a napon, amelynek aztán
csodatévő, betegségűző erőt tulajdonítottak.

Március 8.
A Nemzetközi nőnap az egyszerű,
de mégis történelmet alakító nők
története. A nők évszázadok óta
tartó küzdelmében gyökerezik,
melynek célja, hogy a nők a férfiakkal egyenlő
feltételek mellett vehessenek részt a
társadalom életében.
Magyarországon 1914-ben ünnepelték meg
először a Nemzetközi nőnapot.
A nőnap eleinte a dolgozó nők szolidaritásának
ünnepe volt, amelyen elsősorban a
választójogért, a munkához való jogért, az
egyenlő munkáért egyenlő bérért léptek harcba.
Vannak azonban, akik mára már idejétmúltnak
tartják a nőnapot,ám voltaképpen mégiscsak jó,
hogy van a naptárban egy ilyen nap, amelyik arra
figyelmezteti a férfiakat: hajtsanak fejet a
feleségek, az anyák, a nagymamák és egyáltalán,
minden nő előtt. Mondják el nekik - legalább
évente egyszer - őszintén, hogy nélkülük
mennyivel szürkébb lenne az életünk, hogy
jólesik megcsókolni, megsimogatni őket.

Március 12.
Gergely napja, eredetileg a diákság ünnepe, A nap
üneplését IV. Gergely pápa rendelte el, ezen a
napon emlékeztek I.
Gergely pápára, az iskolák
patrónusára. Eredete a
XVI. századra nyúlik vissza,
amikor a tanulók maguk és
tanítóik számára adományokat gyűjtöttek.
Tulajdonképpen az iskolaév lezárását jelentette,
a szeptemberi tanév kezdést csak a
XIX.századtól vezették be.
Ezen a napon a gyerekek vidám jelmezes
felvonulással, köszöntők éneklésével és
dramatikus játékokkal emlékeztek Gergely
pápára, bemutatták az iskolai életet, az új
tanulókat iskolába hívogatták, kosarukba pedig
adományokat gyűjtöttek.

Március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, Jézus
Szentlélektől való fogantatásának napja. Az
évszázados
megfigyelésekre alapuló
népi bölcsesség szerint
ezen a napon indul meg
igazán a mezők
növényeinek növekedése, ekkor érdemes
gyümölcsfát oltani, szemezni.




