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FFrriissss vveerrsseennyyeerreeddmméénnyyeekk

SSzzééppíírróó VVeerrsseennyy

Mint ahogy azt sokan tudjátok, két tanulónk dobogós helyezést ért el az Országos
Szépíró Verseny megyei fordulóján. Buri Gyula (7.b) 2. helyezést,

Lakatos Alexandra
(5.a) pedig 3. helyezést ért el, és

ezzel a szép
eredménnyel bejutottak az országos

döntőbe.
Április 12-én mennek Budapestre,
hogy részt vegyenek a versenyen.

Sok sikert kívánunk nekik,

RRoobboottiikkaa

Az idén elkezdett robotikában is jeleskednek tanulóink. Az V. Robotprogramozó
Országos Csapatverseny regionális fordulóján dobogós helyezést ért el mindkét

csapatunk.
Barát Bálint (6.a) és Tóth László (6.b) csapata 2.helyezést

Répási Tamás (6.a) és Kulcsár Dániel (6.a) csapata 3. helyezést ért el.

Az országos forduló
április 12-én kerül

megrendezésre,
Hajdúböszörményben.

Csak így tovább gyerekek!

KKiiáállllííttáássrraa kkeerrüülltt ddiiáákkuunnkk rraajjzzaa

A Művészetek Házában két tanulónk három alkotását kiállították. Németh Noémi
(6.a) osztályos tanulónk két munkájával szerepel a kiállításon és jutalmul egy hetes

nyári alkotótáborban vesz részt. Kelemen Beáta (5.b)
osztályos tanulónk képe is a kiállítottak között látható.

Gratulálunk és további sikeres alkotómunkát kívánunk!
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TTeerrmméésszzeettttuuddoommáánnyyii hhéétt
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TTeerrmméésszzeettttuuddoommáánnyyii pprroojjeekktt hhéétt

Ezen a héten (március 24-28.) érdekes előadásban
lehetett részünk, melyen megmutatták,hogy mit kell
tennünk, ha sebesülttel találkozunk. Megmutatták,
hogyan kell viselkedni, mit kell tenni vérzés,
eszméletlen beteg, ájulás esetén. És mit kell
mondani,
ha mentőt hív az ember.

Másnap „érdekes fizika” előadás következett.
Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola
tanárai és diákjai különböző érdekes és
varázslatos kísérleteket mutattak be. Sokat
nevettünk és jól szórakoztunk.
Na és a fagyi....!

Szerdán, vetélkedőt tartottak a fizikából és
az elsősegélyből.

Csütörtökön pedig „játékos matematikán”
vehettünk részt, ami tényleg játékos volt,
mert sok olyan feladat volt, amit
lelkesedéssel figyeltünk és a megoldásban
aktívan vettünk részt.

Ez egy érdekes hét volt és ezt az élményt nem cserélném el senkivel! Köszönöm!



BBuuddaappeesstteenn jjáárrttuunnkk

Nagyon megörültem, amikor megtudtam, hogy én is elutazhatok március 28-án
Budapestre diáktársaimmal. Két múzeum megtekintése szerepelt a programban.
A korai indulás ellenére mindenki pontosan megérkezett és elindultunk úticélunk
felé.
Először a Magyar Nemzeti Múzeumba mentünk. Itt teremről teremre haladtunk,
miközben egy múzeumpedagógus kalauzolt minket. Elmesélte, hogy mikor és hogyan
építették fel a Lánchidat. Majd megismerkedtünk az 1848/49-es szabadságharc
eseményeivel és személyeivel. Sok érdekes információhoz jutottunk. Engem
teljesen magával ragadott a „kupolaterem”. A Múzeumkertben sok képet
készítettem, többek között az Arany János szobor előtt is.
Utunkat a Budai várban folytattuk, ahol a Hadtörténeti Múzeumba látogattunk el.
Ebben a múzeumban egy repülőroncsot is megszemlélhettünk. Ezen kívül nyomon
követhettük a kiállító termekben Magyarország katonai-hadi történetét.
Makettekkel mutattak be különböző ütközeteket. Nagy örömöt jelentett számomra,
hogy kézbe vehettem a múlt századokban használt fegyvereket. Múzeumi sétánk
befejezése előtt egy tesztet töltöttünk ki. Itt önállóan kellett megkeresni a
válaszokat a megadott termekben. Nekem nagyon jól sikerült.
A múzeumi barangolás után kaptunk egy rövid szabadidőt. Séta közben
megcsodálhattuk Budapest panorámáját. Gyönyörű kilátás nyílt a városra. Ezután
hazaindultunk.
Este élményekkel gazdagodva tértünk haza. Felejthetetlen lesz ez a kirándulás
számomra.

Novák Levente 6.a

TTöörrttéénneellmmii pprroojjeekkttnnaapp BBuuddaappeesstteenn
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AA rróókkaa,, aa ffaarrkkaass ééss aa mmeeddvvee

Egyszer a róka a patak partján sétált és talált egy mély gödröt,
amiben meglátott egy óriási sajtot. Azonnal beugrott, de amikor
megpróbált kimászni, nem sikerült neki.

Arra járt a farkas koma és látta a róka szenvedését. A farkas
is beugrott, hogy segítsen a rókán. De ő is úgy járt, mint a róka.
Most már ketten rekedtek bent a mélyedésben. Sokáig
ordibáltak, míg végre meghallotta a medve is.

Odament a gödörhöz és megnézte, hogy kik kiabálnak. Segíteni
akart rajtuk, hogy ő is kapjon a sajtból. Így már hárman
gondolkodtak, hogyan menekülhetnének meg. A ravasz róka azt
találta ki, hogy álljanak egymás nyakába és akkor lehet, hogy ki
tudnak menekülni. Mindannyian beleegyeztek ebbe. Ekkor a
róka felkapta a sajtot, majd felállt a medve és a farkas
nyakába és gyorsan kiugrott a gödörből. Amikor kiszabadult ,
úgy elszaladt a sajttal, hogy még hátra sem nézett.

A medve és a farkas még talán ma is a gödörben
lennének, ha egy vadász ki nem mentette volna
őket.

Írták a 3.a osztály tanulói

MMeessee aallssóóssaaiinnkkttóóll
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HHúússvvéétt iiddéénn áápprr.. 2211..

6

HHúússvvééttii ttöörrttéénneetteeiinnkk::

Dani
Húsvétkor nagyinál voltunk locsolkodni. Gyűjtöttünk egy kis zsebpénzt, de amikor

hazaértünk nem vettem ki a kabátzsebemből. A locsolkodással összegyűjtött pénz
egy mosás alatt odalett. :D

Noémi
Egyszer egy reggel apukám bejött hozzám locsolkodni egy slaggal. :D

Réka
Apukám az ablakomba rakta a slagot húsvétkor. Jó vizes lettem. :D

Dorina
Húsvétkor arra ébredtem, hogy apukám és a bátyám egy
pohár vízzel jött felém és lelocsoltak. A meglepetéstől

levegőt sem kaptam
Ezután bementem a fürdőszobába és ott is kaptam

a nyakamba egy adagot. :ß

AA HHúússvvéétt

A Húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe. Ez a nap a feltámadás,
újjászületés napja. A húsvét azért hús - vét, mert az ünnep előtt még van a böjt és

ekkor esznek legelőször húst a böjt után!
A magyar embernek a Húsvét a locsolkodásról, a lányok kiöntéséről, a húsvéti

játékokról szól. A gyerekek is élvezik a
tojáskeresést.

A fiúk viszont - az ünnepi szokáskört kihasználva -
kiélhetik mókás hajlamaikat "fürdetéssel" és

egyéb leleményes locsolkodási ötletekkel!

SOK SIKERT HOZZÁ FIÚK,
KITARTÁS LÁNYOK!

SSUULLII2211 DDIIÁÁKKLLAAPP



NNaaggyyii rreecceepptteekk

7

Kelj fel párnádról szép
ibolyavirág,
Tekints ki az ablakon,
milyen szép a világ.
Megöntözlek gyorsan a
harmat friss illatával,
Teljen a talicskám sok
szép piros tojással.

HHúússvvééttii
llooccssoollóóvveerrsseekk aa

ffiiúúkknnaakk

Ebben a ház udvarában
szép kis bimbó nõ.
Nevelje majd szépre, jóra
a jó Teremtõ!
Vizet hoztam a tövére,
szálljon áldás a fejére,
Istentõl azt kérem, piros
tojás a bérem!
Szabad-e locsolni?

Láttam sok-sok szép
virágot.
A legszebbre most
találtam,
Hogy öntözzem, alig
vártam.
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár egy puszi.

RReecceepptt aa hhúússvvééttii vveennddééggvváárráásshhoozz

Húsvéti nyuszi sós tésztából
Hozzávalók:
40 dkg liszt,1 tk cukor, 2,5 dkg élesztő, 2 tk só, 20 dkg
tejföl, 60 ml víz, 4 dkg vaj, 1 tojás

Elkészítés:
A vajat, a tejfölt és a vizet egy kis lábaskában összemelegítjük, de nem főzzük. Langyosan
belekeverjük a többi hozzávalóval együtt a dagasztógépbe. Sima dagasztóprogramon szép
fényes, lágy tésztát dagasztunk. A liszt mennyisége tejföl-függő. Én 20% os tejfölt
használtam. Ha lágy nagyon a tészta akkor lisztezni kell, ha sűrű, akkor egy kis folyadékot,
vizet hozzáadni.
Duplájára kelesztjük, lisztezett deszkára borítjuk és 16 egyenlő részre osztjuk.
Cipócskákat formálunk, mintha zsemlét gömbölyítenénk, csak oválisabbra hagyjuk.
Sütőpapírral bélelt tepsire rakjuk és konyhai, vagy bármilyen ollóval kis füleket vágunk.
Ezután a szemeket rakhatunk, pld. szemes borsból.

Tojással lekenjük és még pihentetjük kicsit, amíg a sütő felmelegszik. Forró sütőben
kisütjük, amíg szép barna színű lesz.
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FFeellhhíívváássookk !! !! !!

FFeessttéékkggyyűűttééss,,
hhooggyy sszzeebbbb lleeggyyeenn aazz iisskkoolláánnkk uuddvvaarraa!!!!

Szeretnénk megújítani az iskolánk udvarát, hogy a
szünetekben és a délutáni foglalkozásokon érdekes

és változatos játékokat biztosíthassunk. Terveink között
szerepel több szabadtéri játék felfestése az aszfaltra,

a mászóka, pingpongasztal lefestése, homokozó kialakítása, stb.

Kérjük, hogy aki tud, segítsen bennünket maradék festékekkel!
Beszéljétek meg otthon szüleitekkel! A festékeket a portán le lehet adni bármikor.

Kültéri festékekre lenne szükségünk – zománcfestékre és falfestékre – terveink
megvalósításához.

EGYÜTT SZEBBÉ VARÁZSOLHATJUK KÖRNYEZETÜNKET !!!

PPaappíírrggyyűűjjttééss

A tavaszi papírgyűjtést idén április 28-29-én (hétfőn, kedden) tartjuk
az iskola udvarán, a megszokott módon.

A hulladékpapírokat 8:00 és 17:00 között hozhatjátok be.

ÉS HOGY MIÉRT FONTOS A PAPÍRGYŰJTÉS???

A papír legnagyobb része fából készül.
A fák oxigént termelnek, lombjukkal légszennyező anyagokat kötnek le. Párolgásukkal –a nyári
melegben- lehűtik a levegőt, árnyékot adnak. Forgalmas utak mellett védenek a zaj ellen. Leveleik a
levegőben lévő porszemek nagy részét felfogják.

Az erdők a gázok folyamatos megkötésével jelenleg a leghatásosabban mérsékelik a klímaváltozás
ütemét. Tehát az erdők telepítése és megóvása és védelme az egész társadalom érdeke.

Egy átlagos európai háztartás évente kb. hat fa életét dobja a kukába, pedig egy idős fa egy év alatt
közel 200 kg-nyi oxigént termel. Többet, mint amennyi levegőt egy ember egy év alatt felhasznál.

A használt papírból készült "újrapapír" gyártásához 60%-al kevesebb energiára és negyedannyi vízre
van szükség, mint a fából készült új papíréhoz!

54 kg újság újrahasznosítása megmenti egy fa életét! Tonnánként 10-18 fát
kímélünk meg a kivágástól!

A környezetvédelem egyik legfontosabb alapelve a megelőzés:
takarékoskodjunk a papírral, s amit lehet, hasznosítsuk újra!
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SSppoorrtt

9

GGeerrggőő--tt kkéérrddeezzttüükkll aa fflloooorrbbaallll --rróóll

Riporter:Mi az a floorball?

Gergő: A jéghokihoz hasonlít, A játékot két csapat játssza. Minden csapat öt
mezőnyjátékosból és egy kapusból áll. Testnevelés órán is szoktuk játszani.

Riporter: Miben tér még el a hokitól?

Gergő: A kapusnak nincs ütője, sisakot, nagy méretű mell-,
térd- illetve lábszárvédőket visel. A játékot egy műanyagból
készült, kemény, lyukacsos labdával játsszák.

Riporter: Tudsz valamit a történetéről?

Gergő: Úgy tudom, hogy elég fiatal sportág ez. Az 1960-70-es évekből ered.

Riporter:Szereted ezt a sportot?

Gergő: Igen, mert csapatmunkát tanulunk.

Riporter:Milyen gyakorlatokat végeztek játék előtt?

Gergő: Fontos, hogy jól bemelegítsünk, mert az csökkenti az
izom és izületi sérülések esélyeit.

Riporter:Köszönöm Gergő, hogy válaszoltál a kérdéseimre,
sok sikert a további játékokhoz.

2 perces kiállítást ér:

o Ha egy mezőnyjátékos az ütőjével vagy a lábával a labdát térdmagasság fölött
játssza vagy próbálja megjátszani, és ezzel jelentős előnyhöz jut.
o Ha egy játékos az ellenfelét durván a palánknak vagy a kapunak löki.
o Ha egy mezőnyjátékos részt vesz a játékban ütő nélkül.
o Ha egy játékos ismétlődően szabadütéshez vezető szabálytalanságokat követ el.

5 perces büntetést ér:
o Ha egy játékos eldobja ütőjét vagy más felszerelését a játék alatt.
o Ha egy mezőnyjátékos ütőjével megakasztja az ellenfél játékosát.
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ZZeennee--,, kköönnyyvv--,, ffii llmm--aajjáánnllóó
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MMiitt iiss hhaallllggaassssuunnkk hhúússvvééttkkoorr??

Kicsiknek és nagyoknak egyaránt mókás lehet Csongrádi Kata -
Nyiszi bugi c száma. Hallgasd meg legalább egyszer végig!

Húsvétkor szinte bármilyen zenét hallgathatsz, amit éppen szeretsz. De arra figyelj,
hogy hallkan, hogy halld, mikor a locsolkodók csengetnek. :D

Mit olvassunk húsvét idején?

Húsvéti témájú regényt nem találtunk nektek, kivéve persze a
kislányoknak szóló Eperke: Húsvéti kalap kaland c. mesét.
Talán megér egy délutáni átlapozást, visszatérve általa a
kisgyermekkori mesevilágba.

LLáássssuukk,, mmiitt nnéézzhheettüünnkk,, aammíígg aa llooccssoollkkooddóókkrraa vváárruunnkk!!

Nagy feladat vár Husira, a Húsvéti Nyuszi kamaszfiára. Ő fogja ugyanis átvenni
az apja örökségét, neki kell majd irányítania a húsvéti csokigyárat. A gond, a
Husinak semmi kedve ehhez, ő ugyanis dobos szeretne lenni Los Angelesben. Le is
lép otthonról, ám véletlenül elüti autójával a munkanélküli Fred. Husi kapva kap a
lehetőségen, és Fred nyakába varrja magát, feje tetejére állítva amúgy is zűrös
életét. Ám egy nap rossz hírek érkeznek otthonról, és úgy tűnik, Husinak és
Frednek kell megmentenie a Húsvétot.
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VVeerrss -- bbaarrkkááccssoollááss

LLuukkááccss EEsszztteerr:: HHúússvvéétt

Húsvét reggel van
Fiúk az ablakban
A kezükben kölni

Jöttek locsolkodni.

Piros tojás Pirinél
Kölni meg a Pistinél

Húsvét napja tavaszi
Ugrál a húsvéti nyuszi.

DDeekkoorráácciióóss ööttlleett,, ddee
aaddhhaattoodd aa llooccssoollóókknnaak iiss

A lányok húsvét előtt mindig
tojásfestéssel foglalatoskodnak,
amihez már rengeteg eszköz áll
rendelkezésükre, hogy gyönyörűbbnél
gyönyörűbb művek készüljenek. De
nem csak merítéssel és festéssel
készíthetsz egyedi, mutatós húsvéti
dekorációt, ajándékot...

Dekupázs technikával és egy kis
kreativitással páratlan szépségű
tojásokat varázsolhatsz a húsvéti
vendégváró asztalra.

Lentebb megtalálod, hogyan csináld...

TToojjáássddíísszzííttééss ddeekkuuppáázzss tteecchhnniikkáávvaall

1. Vágjuk ki a szalvétából a felragasztani kívánt mintát.
2. Húzzuk le a szalvéta legfelső rétegét, csak ezt fogjuk
használni.
3. A dekupázsragasztóval (hobbyboltban vehetsz ilyet) kenjük le
a tojást akkora területen, mint a minta, majd simítsuk rá. Ha
megszáradt, lakkozzuk le.

A szalvéta fehér alapon mutat a legszebben. Én sima fehér körömlakkot használok
erre a célra. Nem gyöngyházfényűt, vagy félig áttetszőt, hanem a teljesen sűrű,
jólfedő fehéret, amit a körmömre soha nem kennék :)
Megszárad, és lehet is rátenni a mintát.

Felfűzésnél pedig dekorgumilapból (hobbyboltban
kapható egy A4es kb 100 ft) kivágott pici köröket
teszek az aljára és a tetejére, így nem látszik a lyuk.
Akár tehetünk még rá gyöngyöt is, hogy tovább
díszítsük.
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RReejjttvvéénnyy -- vviicccceekk
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-Mi a Húsvét-szigetek fővárosa?
- ???
- Nyúl York.

MEGFEJTÉS: _________________________________________________

1. a postás hozza 9. emelőgép
2. vágó-nyíró eszköz 10. akkor látjuk, ha alszunk
3. szamár másik neve 11. testünk motorja
4. csapadékféle
5. égés után marad
6. Lúdas Matyi állata
7. szúrós növény
8. magas építmény

Bemegy a nyuszika a zöldségeshez,
és kérdezi az eladótól:
- Sárgarépa van?
- Nincs nyuszika, csak banán van.
- Akkor irány Bana!

Nyuszika a húsvét közeledtével
betér a boltba.
- Ecetet kérek!
- Sajnos nyuszika, mi nem tartunk ecetet,
ez egy festékbolt.
- Mondom, e-c-e-t-e-t kérek!!!!
- Nyuszika, ez egy festékbolt!
- Jó, akkor mondom mászképp: kérek egy
pamacot!
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