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AAkkttuuáálliittáássookk

11.. nnaapp

„8-kor indultunk az iskolától az első állomásunk, Tornalja felé. A határt

megközelítve, átlépve ismeretekkel gazdagodtunk. Mint pl.: 2004.május 1-jén

csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. A schengeni övezethez hazánk

2007. december 1-jén csatlakozott. Nemsokára megérkeztünk Tornaljára, a

Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolába, ahol szívélyesen fogadott az

igazgató helyettes néni. Itt a mi iskolánk és a testvériskola is bemutatkozott.

Ezután néhány fiú barátságos futballmeccset játszott a testvériskolával.

Következő állomásunk Gombaszög volt, ahol egy cseppkőbarlangban többféle

cseppkőben gyönyörködhettünk, melyből a legelterjedtebb a „szalma cseppkő”.

Tovább folytattuk utunkat az Andrássy Mauzóleumhoz, ahol Andrássy Franciska és

Andrássy Dénes nyugszik. A Betléri kastélyban, vadászházban megismerhettük a

régi főúri családok életét, bútorait, életmódját. Utána Rozsnyó következett, ahol

megtekintettük a fő teret, és végre fagyiztunk is. Krasznahorka várához

buszoztunk. Gyalog felmentünk a várhoz, de sajnos nem tekinthettük meg, mert a

vár tetőszerkezete 4 évvel ezelőtt leégett. A napot a szálláshelyre, azaz

Rimaszombatra való utazással zártuk.”

HHAATTÁÁRRTTAALLAANNUULL

Már többször beszámoltunk a határtalanul pályázattal kapcsolatos programokról. Most
végre az igazi határon túli kirándulásra is sor került! A pályázat célja az, hogy a magyar
fiatalok megismerjék a történelmi Magyarország területét, az ott kisebbségben élő
magyarság életét, ismerkedjenek az ott élő magyar diákok mindennapjaival.

Iskolánk nevelői sikerrel pályáztak az elmúlt évben. Így a pályázat realizálására most
május 11-13- a között került sor.

Célterületünk a Felvidék, annak is a régi magyar várai voltak. A Scool-túra Kft.
szervezésében került lebonyolításra a kirándulás. Mindent dokumentálni kell, így a 30
diák egész úton valamilyen tevékenységre volt késztetve. Hogyan sikerült mindez? Álljon
itt néhány tanulói munkából vett részlet, illetve fotó a kirándulásról.



AAkkttuuaalliittáássookk
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33..nnaapp

„A svédasztalos reggeli után Selmecbányán a bánya skanzenbe

látogattunk, ahol be kellett öltöznünk: sisak, kabát, elemlámpa. A

tárnába való lemenetel előtt kisfilmet vetítettek, amely

megismertetetett a bányászok nehéz életével. Szűk helyen kellett

mennünk. Az utazásunk következő szakasza kicsit hosszúra nyúlt, mert

a buszt többször is szerelni kellett. Műszaki okok miatt késtünk vagy 4

órát. Bozók vára következett, amely négyszögletű, minden sarkán

bástyával. Nagyon tetszett, mert szabadon kószálhattunk a régi falak

között. Kékkő volt az utolsó állomásunk. A bástyáról csodálatos kilátás

nyílt a környékre. Fáradtan, de élményekben gazdagodva indultunk

haza. Bánrévénél léptük át a határt. Nyolc órakor értünk az iskolához.”

A tanulók által készített útinaplókból szemezgette: Kalo Annamária,

Sztahuráné Pogány Judit, Nagyné Idrányi Éva tanárnők, kísérők.

22.. nnaapp

„A napot rimaszombati városnézéssel kezdtük.

Megtekintettük a fő teret, megbeszéltük a gazdag

polgárházak elrendezését. A várost nem övezte városfal,

mivel sokszor érte támadás és ezért nem tudták a

városfalakat újraépíteni. Őrtoronyból jelezték a támadást

és a gyakori tüzeket. Megtudtuk, hogy Petőfi Sándor itt

lett 1845-ben táblabíró. Majd fagyiztunk. Következő

állomásunk Losonc volt. Itt mi, tanulók ismertettük a

zsinagóga, a katolikus és a református templom

történetét, amire előző este kellett felkészülnünk. Szent

László király szobrát is megtekintettük. A buszon Zólyom

felé, megismerkedtünk a vár építésének mondájával. A vár

épületében múzeum működik, ahol csodaszép festményeket

és szobrokat láthattunk. Le kellett rajzolnunk a várat egy

általunk választott nézetből. Tettünk egy nagy sétát a

városban. Estére megérkeztünk második napi

szálláshelyünkre, Selmecbányára, ahol finom vacsorát

kaptunk. Ezután még tettünk egy levezető sétát a

városban”



AA hhóónnaapp sszzttáárrjjaa
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GGyyeerreekknnaapp

Hazánkban és a legtöbb külföldi országban is évente megünneplik a gyereknapot.

Először az 1920-as években Törökországban került sor a gyereknap megünneplésére.
A világ többi részén 1995 körül terjedt el.

Az ünnep célja, hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről és egymás
közti megértésről, valamint a gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemről.

Gyereknapon szinte minden település, város különböző vonzó programokat szervez a
családoknak, gyerekeknek. Vannak családok, ahol ezen a napon a gyerekek dönthetnek,
hogy hová menjenek kirándulni, mit szeretnének enni, stb.

Néhány ötlet, hogy mit is kérj gyereknapra szüleidtől:

1. Reggeli az ágyban és mesenézés.
2. Társasjátékozás, kirándulás a családdal.
3. Olyan ételeket kérhetsz, amit máskor ritkán van lehetőséged enni.
4. Programokon vehettek részt a városban. Nézzünk erre is néhány ötletet!

GGyyeerrmmeekknnaapp aa rreeppüüllőőttéérreenn

- egész napos reptetés

- moldvai csángó zene és tánc

- tűzzsonglőr

- kötélhúzás

- arcfestés

- autókiállítás

PPeettőőffii KKöönnyyvvttáárr

- gyereknapi játszóház- szórakoztató játékok- kézműveskedés- ajándék-árverés

EEzzeerr lláámmppááss ééjjsszzaakkáájjaa ggyyeerreekknnaappoonn aa NNééppkkeerrttbbeenn

- aszfaltrajzverseny

- mesejáték- lufi hajtogatás
- jelmezverseny

- koncertek- világító lámpások felengedése az egész országban



BBaarrkkááccssoolljjuunnkk eeggyyüütttt

KKéésszzííttss ffűűffeejjeett

Kevés hozzávalóból aranyos fűfejet készíthetsz, aminek némi gondozás után még

frizurát is vághatsz.

1. Kérj anyutól egy harisnyát, vagy nejlon zoknit.

2. Áss ki egy kevés földet, vagy használj virágföldet.

3. Szükség lesz még fűmagra. Ezt kicsit nehezebb beszerezni, talán szüleid

tudnak ebben segíteni.

4. Szerezz még két gombot szemnek.

Most már hozzáláthatunk!

Gyúrj a földből egy közepes méretű gombócot, és a fűmagot nyomkodd arra részre,

ahová a haját szeretnéd. A gombócot húzd bele a harisnyába és vágd el a harisnya

szárát úgy, hogy könnyen meg tudd kötni csomóra.

Ragaszd fel a szemeknek szánt gombokat a megfelelő helyre ragasztópisztollyal.

Rajzolhatsz neki szájat, és ragaszthatsz neki orrot egy kerek gombból.

Már csak locsolgatni kell, gondozni, majd fodrászkodni.
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LLeevveelleekk SSvváájjccbbóóll

SSvváájjccii éétteelleekkrrőőll,, sszzeemmééllyyeesseenn ssvváájjccbbóóll

Hallo,

Vielleicht wisst ihr noch, wovon ich euch heute erzählen möchte. Ich habe es euch das

letzte Mal verraten. Von etwas das ebenfalls mit der Sparsamkeit zusammenhängt. Na?

Könnt ihr euch erinnern? Ja genau von der Schweizer Küche, oder von der Schwitzer

Kuchi, wie man es bei uns sagen würde. Ich möchte euch zuerst einmal vier typische

Schweizer Speisen und ein Getränk vorstellen und am Schluss könnt ihr auch ein Rezept

ausprobieren. Was ihr aber unbedingt wissen müsst, ist, dass die Schweiz -wie ich es

schon bereits erwähnt habe – früher ein sehr armes Land war. Deswegen bestehen die

meisten Gerichte aus Käse und Kartoffeln.

Also viel Spass beim Backen!

Liebe Grüsse

Eszter

Rivella

Wird aus Molke hergestellt. Das ist
eine gelbliche Flüssigkeit, die beim
Käsemachen übrig bleibt. Man kann
Rivella auch mit verschiedenem
Geschmack kaufen.



AAkkiikkrree bbüüsszzkkéékk vvaaggyyuunnkk
TTuurráánnsszzkkii ZZaalláánn ((77..aa))

V. Országos SNIszépíró verseny
megyei III. helyezés

LLaakkaattooss AAlleexxaannddrraa ((77..aa))

V. Országos SNI

szépíró verseny

megyei I. helyezés

KKiissss ZZssóóffii ((77..bb))

RRáácczz KKrriisszzttiiáánn ((66..aa))

KKeelleemmeenn BBeeááttaa ((77..bb))

LLeennccssééss LLuuccaa ((77..bb))

Városi Csapatvetélkedő

II. helyezés

TTóóbbiiááss BBaalláázzss ((44..aa))
Asztalitenisz Diákolimpia

városi II. helyezés

HHoorrnnyyiikk MMiirraa ((44..aa))Úszó Diákolimpiamegyei III. helyezés

SSzzaabbóó ZZssoommbboorr ((44..aa))

Asztalitenisz Diákolimpia

városi III. helyezés

IIIIII.. kkoorrccssooppoorrttooss lleeáánnyykkoossáárrllaabbddaa ccssaappaattKosárlabda Diákolimpiavárosi III. helyezés

BBéérreess KKaammiillllaa ((33..bb))Karácsonyi Versmondó
Verseny

II. helyezés

HHoorrnnyyiikk HHaannnnaa ((44..aa))
Úszó Diákolimpia

megyei I. helyezés

LLaazzáánnyyii ZZssóóffiiaa ((44..aa))KKiissss PPáállmmaa ((44..aa))GGiirrhhiinnyy BBaalláázzss ((44..aa))VII. Robotprogramozó OrszágosCsapatversenyKelet-Magyarországi III. helyezésországos X. helyezés

KKoovvááccss AAnnnnaa ((88..aa))

Angol Nyelvi Tesztmegoldó

Verseny

megyei III. helyezés
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NNyyáárrii jjóóttaannááccssookk

Mindjárt itt a nyár, az iskolai szünet. Néhány tanácsot olvashatsz alább, ami talán
eszedbe sem jutna, de boldogabbá teszik majd a nyaradat.

1. Internet biztonságos alkalmazása
Nemsokára élvezhetitek a megérdemelt nyári szünidőt. Néhány évvel ezelőtt kulcsos

gyerekeknek neveztük azokat, akik az iskolai szünidőt egyedül,
céltalanul, felügyelet nélkül töltötték. Mára ez megváltozott, hiszen a
fiatalok jelentős része otthon megtalálja az egész világot. Az
elektronikus média és az internet más típusú veszélyeket hordoz. A
világhálón is él a szabály: iiddeeggeenneekkbbeenn nnee bbíízzzzaannaakk és tartsák be a
bbiizzttoonnssáággooss iinntteerrnneetteezzééss sszzaabbáállyyaaiitt, nnee aaddjjáákk mmeegg nneevvüükkeett,, ccíímmüükkeett,,
sszzeemmééllyyeess aaddaattaaiikkaatt.

2. Mikor? Hová? Kivel?
Ha elméssz otthonról, mindig mmoonndddd mmeegg,, hhoovváá mméésssszz,,

kkiivveell ttaalláállkkoozzooll,, mmiikkoorr éérrsszz hhaazzaa. Mindig mond meg szüleidnek barátaid
nevét, címét, telefonos elérhetőségét. Ez azért fontos, hogy a szüleid
tudják, hol keressenek, ha gond adódik.

3. Vagyontárgyaid biztonsága
Értékeiddel nnee hhiivvaallkkooddjj, azokat ne tartsd jól látható helyen és ne add oda
senkinek. Táskátokat ne hagyjátok őrizetlenül, azokat mindig tartsátok
magatok mellett. IIddeeggeenneekkbbeenn nnee bbíízzzzaattookk mmeegg feltétel nélkül, velük ne
menjetek sehová. Késő esti órákban lehetőség szerint ne tartózkodjatok
közterületen. Jól jegyezd meg a segélyhívó telefonszámokat, valamint
érdemes megtanulni fejből szüleid telefonszámát is.

4. Szertelenül!
Egyre több áldozatot szednek a drogok. A szakemberek szerint a dílerek
sem tudják, hogy valójában mit forgalmaznak. Ezen drogok nagy részéről
alig van információnk. Az ismeretlen összetételű anyagok szervezetre
gyakorolt hatása nem ismert, ezért egyetlen megelőzési módszer van: eell
kkeellll kkeerrüüllnnii aa ffooggyyaasszzttáássáátt.

5. Strandon
Soha nnee uuggoorrjj aa vvíízzbbee ffeellhheevvüülltt tteesstttteell, napozás után hűtsd le magad, mielőtt fürdeni
indulsz. Étkezés után nem tanácsos fürdeni, a parton játszatok, várjatok egy kicsit
étkezés után. Mindig kijelölt fürdőhelyen javasolt és legbiztonságosabb a fürdés.

KKeelllleemmeess ééss pprroobblléémmaammeenntteess nnyyaarraatt kkíívváánnuunnkk!!



NNeevveessssüünnkk!!
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Az újság létrejöttében közreműködött:

Kovács Daniella (5.a)
Nagy Eszter (Svájc)
Heinisch Gabriella (5.a)
Víg Réka (5.a)
Helga néni, Józsi bácsi

Írd be a szorzások hiányzó
részét és színezz a mellette
található színnel.

Pl. 7 × 6 = 42




