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I SK OL A ÚJ SÁ G

CSEMEGÉZZÜNK EGYÜTT!
A TA R TA LO M B Ó L :

Hír-lelő
Szavazóna
Kíváncsiskodó
Öko-Lógás
Kultúraarcúak
Humor-Herold
Tanulj Tinó
Így írtok Ti
Ahány nyelvet
beszélsz
Kobaktréning
Tornacsuka
Kézművelő
Süssünksüssünk!
Vaktérkép
Katasztrófavédelem
A stílus maga
az ember
Plakát fiú-Plakát lány
A csapat

2-9.
14.
9-11.
12.
13-14.
15.
16-17.
17.
18.
19-20.
21.
22.
22.
23.
24.
25.
26-27.
28.

ÚJRA ISKOLAÚJSÁG!

Sziasztok!
Iskolaújságunk második
példányát tartjátok kezetekben, melyben most
is összegyűjtöttük a Titeket leginkább foglalkoztató dolgokat. Sport,
vicc, hírek, öltözködés
és a többi rovat is csak
arra vár, hogy olvassátok. Sokat foglalkozott
vele minden lelkes újságírónk, hogy örömet
szerezzenek Nektek,
reméljük a januári szám
is elnyeri a tetszéseteket.
Jó szórakozást hozzá!

Jó olvasgatást!
Thintha
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KUKORICA-MORZSOLÓ DÉLUTÁN
Idén is, mint minden évben megrendezésre került a Kukorica bál.
A délután folyamán a gyerekek számtalan programon vehették részt, mint például a kukorica morzsolás, lufi fújás, szkander verseny, puliszka kóstolás,
kézműveskedés, dzsenga építő verseny kukoricacsőből, kukoricán térdeplő verseny. Volt tombola és disco is.
Köszönjük szépen a pedagógusok és a Szülői Szervezet segítségét!

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG
HÍRLELŐ

A téli szünet előtti utolsó napon hagyományosan megrendezésre került karácsonyi ünnepségünk, ahol az osztályok előadták karácsonyi műsoraikat és sor került az adventi koszorú negyedik gyertyájának a meggyújtására.
Az ünnepséget tanítóink közös karácsonyi éneke zárta.
A Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány ajándékokkal (tükör, kosárpalánk, logikai játék) kedveskedett nekünk.

DIÁKCSEMEGE
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M E G Ú J U LT M Ű V É S Z E T I O K TAT Á S U N K

HÍRLELŐ
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A K I K R E B Ü S Z K É K VAGY U N K !

HÍRLELŐ

Bolyai matematika megyei csapat verseny, Budaörs:
20. helyezett: Kupi Kinga, Hajdú Eszter, Lipka Botond, Somogyi Benedek—3. o.
21. helyezett: Enyedi Petra, Górecka Liliána, Mikic Flóra, Sipos Eszter—7. o.
33. helyezett: Petőfi Bori, Reha Viktória, Végh Csenge, Veres Máté—5. o.
38. helyezett: Beck Ádám, Fülöp Melitta, Ivácson Beatrix, Palóczi Péter—6. o.
54. helyezett: Karsai Ábel, Keranov Martin, Szabó Vencel, Szentes János Mihály—5.o.
Bolyai anyanyelvi megyei csapat verseny, Budaörs:
26. helyezett: Mikic Flóra, Széchenyi Ágnes, Petrik Sára, Molnár Laura—7. o.
26. helyezett: Szabó Flóra, Farkas Nóra, Bíró Boglárka, Szalai Tünde—8. o.
40. helyezett: Enyedi Petra, Górecka Liliána, Sipos Eszter, Orbán Rebeka—7.o.
Fitnesz verseny
Super Fitness Show:
1. helyezett: Hajdú Eszter— 3.o.
1. helyezett: Duó-Hajdú Eszter— 3.o.
1. helyezett: Széchenyi Ágnes—7.o.
IFBB Fitness Ritmus Magyar Bajnokság:
1. helyezett: Széchenyi Ágnes—7.o.
2. helyezett: Hajdú Eszter—3-o.
BIOFIT SE Ajándék Kupa:
1. helyezett: Hajdú Eszter—3.o.
1. helyezett: Széchenyi Ágnes—7.o.
Országos Magyar Kupa:
2. helyezett: Hajdú Eszter—3.o.
2. helyezett: Széchenyi Ágnes—7.o.
Kocka Kobak Matematika verseny, Pest megyei régió:
2. helyezett: Petőfi Bori—5.o.
II. Herceghalmi Kempo Kupa
Orbán Rebeka—7.o.
Formagyakorlat: 1. helyezett
Semi contact: 1 helyezett.

DIÁKCSEMEGE
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EGÉSZSÉGNAP
November 28-án egészségnapot tartottunk az iskolában, mely ebben az évben
az esélyegyenlőség jegyében zajlott. A program során bepillantást nyerhettünk
a fogyatékossággal élők életébe. Kipróbálhattuk, hogy milyen kerekesszékkel
közlekedni, bemutatták munkakutyáikat.
A Láthatatlan kiállítás feladatai rádöbbentettek, milyen nehéz lehet a látássérülteknek. Vendégeink beszéltek arról is, hogy mit tegyünk, illetve mit ne csináljunk, ha fogyatékos emberrel találkozunk. Sok hasznos tanácsot hallottunk.
Megtudtuk ideális testsúlyunkat és magasságunkat is, megismertünk néhány
fűszernövényt, ezek felhasználásával készítettünk szendvicseket is. A „ Biztonságos Iskola” program keretében veszélyhelyzetekkel és ezek elkerülésével
foglalkoztunk játékos formában. Idén erre a napra esett a „Nemzetközi ne vásárolj semmit!” nap. A kézműves állomáson ezzel kapcsolatos plakátokat készítettünk. A hetedikes és nyolcadikos tanulók a nap folyamán felvilágosításon
is részt vettek. A nap a kerekes székesek táncbemutatójával zárult.
Hihetetlen lelkesedéssel adták elő műsorukat, melynek végén az egész iskola
együtt táncolt. Felejthetetlen napot töltöttünk el, sok élménnyel és tudással
gazdagodtunk.
Mindenkinek köszönjük!
Medra Zsófia, Horváth Laura, Nyúl Klaudia (6. o.)
Nagy Noémi (5. o.)

HÍRLELŐ

MACKÓ NAP
A mackónapi jelszót összekevertük.
Keresd meg a helyes sorrendet, hogy megtudd a jelszót!
A szövegből ki kell rakni egy két soros versikét. A sorok első szava nagybetű.
már? barlangjából van-e
medve tavasz Álmos vagy a jó meleg megérkezett
kíváncsian Tél kukucskál,
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JÖN-JÖN-JÖN!
Január 23. Félévi értesítők kiosztása
Január 29. Szép kiejtési verseny a Magyar Kultúra napja alkalmából
Február 2. Mackónap
Február 6. Farsang
Február 14. Alapítványi bál
Február 17. Palacsintás nap
Március 7. Zsámbéki-medence kis matematikusa verseny
Március 9-12. Gergely járás
Március 13. Március 15-i megemlékezés
Március 16. Tornaverseny
Március 17-19. Vers és prózamondó verseny
Március 23—április 1. Tavaszi zsongás
Április 1. Diákigazgató-választás

MÁRTON NAP

HÍRLELŐ

Nagy volt a készülődés a november 11-ei Márton napra. Mi, ötödik osztályosok
kétnyelvű műsorral, míg a második osztályosok fergeteges moldvai néptáncbemutatóval szerepeltek. Iskolánk előterében kiállítást rendeztünk a gyerekek
szebbnél szebb libaalkotásaiból, melyeket különböző technikával ötvöztek az
alkotók. Készült ajtókopogtató, libaportré, ablakdísz, lámpás. A legszebb művek
jutalomban részesültek. A néphagyomány szerint Márton egy pogány katona volt,
aki egy alkalommal találkozott egy szegény, éhező koldussal. Megsajnálva őt,
neki adta köpenye felét, hogy megvédje a fagyhaláltól. Ettől kezdve püspökként
szolgálta az éhező szegényeket. A későbbiekben szentté avatták, s neve napján
megemlékeznek jótetteiről. Napjainkban a köpeny kettévágását egy sütemény
kettétörése helyettesíti, amit megosztunk valakivel, ezzel is jelképezve a felebaráti szeretetet. Diákjaink felelevenítették azt a németországi hagyományt is, mely
szerint a gyerekek ezen a napon saját készítésű lámpásaikkal énekelve vonulnak az utcán. Örülünk, hogy sok szülő csatlakozott hozzánk.
Az estét tábortűz és gazdag libalakoma zárta, hisz a mondás szerint:
Aki Márton napon libát nem eszik, az egész évben éhezik.
Köszönjük a támogatók segítségét!
5. osztály

„Nem érdemes a hibáinkat elkövetni, ha nem tanulunk belőle!” Abraham Lincoln
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KALANDOZÁS A TELJES SÖTÉTSÉGBEN
2014. december 18-án a 7. osztály ellátogatott Budapestre, a láthatatlan kiállításra. Hosszú ideje készültünk már, hogy beléphessünk ebbe az ismeretlen világba. Mindannyian nagyon élveztük, és elképedtünk, mennyire nem könnyű a
vakok, illetve látássérültek élete.
Az „utazás” különleges, maradandó és elgondolkodtató volt számunkra, mély
nyomot hagyott bennünk. Mi látók magabiztosan közlekedünk a birodalmunkban, egészen addig, amíg a látássérültek világába nem kerülünk. Miután az ajtó
bezárult mögöttünk és tapasztaltuk a teljes sötétséget, hirtelen odalett a megszokott biztonság. Eleinte uralkodó félelmet és bizonytalanságot, hogy hova lépünk, mit tapintunk, mi lesz velünk ebben a számunkra “idegen világban”, eloszlatta az idegenvezető (ő is látássérült) nagyon kedves, megnyugtató hangja,
ahogy irányított és tájékoztatott minket.
Megtudtuk azokat a hasznos információkat, tanácsokat, hogy a hétköznapokban milyen az az igazi segítség, amely a nem látó embertársainknak az utcán, a
bevásárlásnál és minden más körülmények között tőlünk elvárható.
Szerintem minden embernek meg kellene ismernie a más életvitelt élők, például
a nem látók életét is, hiszen e tapasztalat megszerzése után tudja értékelni saját életét, illetve megérteni a másikét. Mikor kijöttünk a kiállításról, egyfolytában
arra gondoltam, hogy mennyire fogok vigyázni a szememre, hiszen most tudatosult bennem, hogy milyen értékes ez számomra.
A vezetőnkben sikerült egy olyan embert megismernem, aki nem zuhant bele a
gondjaiba, nem a rossz dolgokat helyezi előtérbe, hanem olyanokat, amelyek
örömet okoznak. Ahogy ott ültünk a sötétben, és beszélgettünk, rádöbbentem,
hogy mennyire nem figyelünk egymásra, hogy mennyire meg tud változni az ember élete egyik pillanatról a másikra, és ezt mennyire nem merjük elhinni vagy
tudomásul venni.
Most még nagyobb tisztelettel gondolok azokra, akiknek ilyen a mindennapjaik,
még tudatosabban értékelem azokat a dolgokat, amiket eddig nem.
Aki elmegy megnézni ezt a kiállítást, biztos vagyok benne, hogy más emberként
tér haza.
Pepe

„Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.” Ismeretlen szerző

HÍRLELŐ
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ADVENTI IDŐSZAK AZ ISKOLÁBAN

HÍRLELŐ

Advent első vasárnapján a 4. osztályosok meghitt Betlehemes játékával, valamint gyertyafény táncával kezdődött az örömteli várakozás időszaka. Tankó Zoltánné tiszteletes asszony meggyújtotta az adventi koszorú első adventi gyertyáját. December 5-én megjött a Mikulás, melyet már minden gyerek nagyon várt. A
Szülői Szervezet támogatásával minden tanulónk mikuláscsomagot kapott.
Adventi vásáron „Kincsesház”.- kézműves műhelyünk portékáit, valamint saját
készítésű ajándékokat árultak gyerekek és szülők közösen. Megjelent Diákcsemege iskolaújságunk első lapszáma, melyet tanulóink szerkesztenek. Az újévre
elkészült iskolánk naptára is: SULINAPTÁR 2014/2015, iskolai eseményekkel,
mely megvásárolható a titkárságon. Iskolánk udvarán először állítottunk fel fenyőfát, Erdős Kálmán felajánlása jóvoltából, melyet 193 tanuló saját készítésű
díszével öltöztettünk. Az ünnepi fenyőfát Balogh József ajándékozta iskolánknak.
Hálásan köszönjük Nekik. Tanulóink
„Mit kérek a Jézuskától?” –
kívánságcédulákon fogalmazták meg Karácsonyi vágyaikat. 3. gyertyagyújtási
ünnepségen a 2.b. osztályosok Luca napi hagyományokat elevenítettek fel. Meghitt családias légkörben ünnepelték alsós osztályaink a Karácsonyt, műsoraikkal
köszöntötték szüleiket, majd iskolai karácsonyi ünnepséggel zárult az Adventi
időszak. A karácsonyfa alatt sok meglepetés, hasznos játék várta a gyerekeket,
melyekért köszönetünket fejezzük ki a Herceghalom Gyermekeiért Alapítványnak, valamint a Tesco-nak. A „Zene az kell”- zenei tehetséggondozó műhelyünk
Karácsonyi koncertjén mutatták meg tanulóink zenei képességeiket, melyet a
kamara zenekar együttzenélése zárt. Advent 4. gyertyagyújtási ünnepségén második osztályosaink műsoraival búcsúztattuk az Adventi időszakot. „Mennyi szeretet fér el egy cipős-dobozban?” Ebben az évben úgy döntöttünk, hogy Herceghalmi lakosú rászorult gyerekek Karácsonyát szebbé tesszük egy-egy cipősdoboznyi ajándékkal. Köszönjük a felajánlásokat, mellyel idén 45 gyereknek
okoztunk meglepetést.
Horváthné Gacsályi Marianna
intézményvezető

„Mindenki saját baklövéseit hívja tapasztalatnak.” Oscar Wilde
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HADTÖRTÉNETI MÚZEUM
Egy novemberi, kissé borongós délelőttön néhányan az iskolából ellátogattunk
Judit nénivel és Lajos bácsival a Hadtörténeti Múzeumba. Történelmi kirándulásunkat az I. világháború 100. évfordulója alkalmából tettük. Herceghalomból
vonattal indultunk, Budapestre érve felsétáltunk a várba, ahol ez a csodálatos
építmény található. A múzeum előtt temérdeknyi ágyúcső áll.
Fél óránk volt arra, hogy megismerkedhessünk az épülettel. Az építmény hatalmas falai közé lépve pillanthattuk meg a kiállítótermeket. Majd ott egy kedves
néni végig vezetett az I. világháborús eseményeket ismertetve, a múzeum jobb
szárnyába. Itt először egy korabeli magyar vagont tekinthettünk meg, továbbá
még rengeteg plakátot és egy makett páncélos vonatot is. Híres emberekkel,
festményekkel, aknavetőkkel, elől-hátul töltős fegyverekkel, bombákkal, kitüntetésekkel, a katonák ruházatával ismerkedhettünk
meg. Azután pedig csapatversenyeztünk,
amin még könyvet is nyertünk.
Szép élménynek bizonyult az a kirándulás,
mivel én még sohasem voltam a Hadtörténeti Múzeumba. Nagyon örültem, hogy megismerhettem történelmünk ezen korszakát.
Szupermögus

HÍRLELŐ

TOBZOSKA A FELSŐBEN…

Köszönjük a válaszokat: Pepe

KÍVÁNCSISKODÓ

Ebben a számunkba egy ötödikest-Szentes János Mihályt- kérdeztünk felső tagozatos élményeiről.
5. osztályba érkezve hogyan élted meg az első hónapot?
Furcsa volt, sok tanár vett minket körül, nehezebb lett az iskolatáska.
Elsősorban többet kellett tanulni, nem volt egy órás szünetünk, amely nagyon
hiányzott.
Nehéz volt alkalmazkodni az új tanárokhoz?
Nagyon könnyű volt, mert mindegyik nagyon jó fej. Judit néni az osztályfőnökünk kedves és segítőkész, de nagyon szigorú. Könnyen meg tudtuk szokni
őket.
Milyen megint kis gólyának lenni?
Nem annyira jó, hogy kicsik lettünk, viszont örülünk, hogy felsőbe
léptünk, büszkén viseljük a Tobzoska (kis gólya) nevet.
Mennyire várjátok a 8. osztályt?
Személy szerint én nem várom, mivel ahogy nagyobbak leszünk,
egyre többet kell tanulni, és el kell hagynunk az iskolát.
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Bezzeg az én időmben….
3.Melyik volt a legemlékeze1. Milyen volt az iskola régen? Hogy nézett ki? Iskolai
idő meddig tartott?
1970-ben kezdtem az első
osztályt. Ekkor 4 tanteremben tanultunk: felváltva alsó
és felső tagozat.

KÍVÁNCSISKODÓ

Délelőtt az egyik, délután a
másik csapat. Vagyis a
„testvérosztályok” ugyanabba a teremben tanultak.
Nem volt ebből soha rongálás vagy veszekedés. A mosdó az udvaron, olajos padló,
sokszor hideg tanterem.
Gyakran ültünk télen kabátban, vagy előbb hazamehettünk. Az utóbbinak persze
jobban örültünk.
Télen és rossz időben a folyosón tornáztunk. Tilos volt
hangoskodni, olyan csendben ugrottunk szekrényt,
hogy a többi osztály nyugodtan tudott tanulni tőlünk. Ma
nektek menne ez?

2. Mennyire volt Kati néni
szófogadó, fegyelmezett gyerek? A volt osztálytársairól
ugyanez elmondható-e?

tesebb csínytevése, amit
szívesen megosztana velünk?
Én is kaptam egyszer egy
osztályfőnöki intőt. Az úgy
történt, hogy a 2 hetessel
bennmaradtam az osztályban. Ebben az időben a hetesek szünetben a teremben
tartózkodtak és tették a dolgukat. Mi hárman lányok a
televízióban látott bokszmeccset akartuk feleleveníteni. Én voltam a bíró. Szabályoson folyt a küzdelem, amikor belépett a tanító néni.
Meg se próbálhattuk elmagyarázni, hogy ez sportmérkőzés volt, kérte az ellenőrzőket és írt…. Otthon nagyon
leszidott anyukám, 1 hétig
nem mehettem ki játszani a
barátaimhoz. Azt is mondta,
hogy ez többet nem fordulhat elő. 4. osztályos voltam.
Legközelebb is 4. osztályban, a gimnáziumban kaptam intőt, mert a fiuk focimeccsén szurkoltunk a barátnőimmel és nem mentünk
be fizikaórára. Így kaptam
sport miatt büntetést! Ugye
igazságtalanság?

A nyolc év alatt mindig példás volt a magatartásom.
Abban az időben, ha a tanár
megjelent, - akár csak a folyosón
m i n d e n k i 4. Mennyire voltak szigorúak
„észrevette” és igyekezett a tanárok? Mivel vívták ki
tiszteletüket?
angyalként viselkedni.
A tanárok szigorúak, távolPersze mi sem voltunk mindig hibátlanok, de ha ránk ságtartóak voltak. Nem szólíszóltak azonnal tudtunk, tottuk őket keresztnévvel. –
hogy miért szólnak. Ha be- Tanár bácsi, tanár néni. Ez
írást kapott valaki, alig mert alól csak 2-3 kedves tanáhazamenni, mert otthon a runk volt kivétel: Ica néni,
szülők nagyon megszidták. „ Gabi néni. Utóbbiakat azért
Mindig a tanárnak van igaszerettük jobban, mert kiránza” - mondták nekünk, gyedulni, moziba, színházba,
rekeknek.
táborba vittek bennünket.

5. Tanítványaitól hallottam,
hogy milyen finom süteményekkel lepi meg őket. Az ön
idejében is sütöttek a tanárok
finomságokat?
Az én tanáraim nem sütöttek
süteményt nekünk. Én is csak
3-4 éve kezdtem ebbe a hobbiba: családomnak, barátaimnak és tanítványainak készítem nagy szeretettel.
6. Nehéz volt-e jó jegyet szerezni? Kati néninek milyen volt
a tanulmányi eredménye?
Kedvenc tantárgya? Büntetésben részesítették-e szülei, ha
kevésbé jó jegyet szerzett?
Nagyon figyeltem az órákon,
ezért az otthoni tanulásra nem
kellett túl sok időt fordítanom.
Elsőben és másodikban (szép)
írásból négyesem volt. Ez
most sem erősségem. Harmadik osztályban kiderült, hogy
tanító néni és anyukám együtt
jártak a herceghalmi népiskolába. Egyszer találkoztunk az
utcán és Horváth tanító néni
elpanaszolta, hogy csúnyán
írok. Ezt én nagyon szégyelltem! Nekiláttam gyakorolni.
Ezt észre is lehetett venni. Tehát 3. osztálytól végig kitűnő
voltam. Felsőben a földrajzra
kellett jobban készülnöm,
többször álltam négyes és
ötös között. Kedvencem a magyar és történelem, ének, rajz.
A szüleim nem haragudtak, ha
néha becsúszott egy hármas,
négyes. Teljesen önállóan tanultunk. Gyakran hallottuk:
„Nem nekem tanulsz!” A szüleinknek nem volt se ideje, se
türelme tanulni velünk. „A te
dolgod!” – mondták.

DIÁKCSEMEGE

8. Mivel foglalatoskodott szünetekben (pl.: nyári szünetben)?
A nyári szünetekben, ahogy a
nagymamám mondta: CSAVAROGTAM. Azaz reggel elmentem otthonról, napközben néha a barátainkkal hazalátogattam, majd sötétedéskor jött a mamám, hogy
irány haza. Valakinél biztos
kaptunk ebédet, zsíros, lekváros kenyeret, ha megéheztünk. Senki nem idegeskedett, hogy hol vagyunk
(telefon nem létezett!), minden felnőtt figyelt a gyerekekre. Játszottunk boltosat,
berendeztünk
vendéglőt,
postát, bankot. Rengeteg
bunkert és sátrakat építettünk.

Hetedikes koromtól 1 hónapot mindig dolgoztam: kapáltam az ÁTK parkban. Saját
keresetemnek nagyon örültem, arra költhettem, amire
akartam.
9. A diákok mennyire vették
komolyan a továbbtanulást?
Kati néninek mi volt az álma,
mi szeretett volna lenni?
Mint most, akkor is volt, aki
tehetségesen és szorgalmasan tanult, mások nem. Az
osztályfőnökünk segített mindenkinek megfelelő iskolát
találni. Többször voltunk
„üzemlátogatáson” Budapesten: csoki gyárban, gépgyárban. Nem létezett még nyílt
nap az iskolákban. Tehát inkább a szakmákat mutatták
meg nekünk. Én 4 éves koromban balett-táncos szerettem volna lenni. Ezt nagyon
sokat láttam a tévében akkoriban. Majd szövőnő, szintén
a televízióban tetszett, ahogy
a gépek között szorgoskodnak a hölgyek. Felsőben nagyon szerettem a történelmet
és magyart, ezért ekkor ilyen
szakos tanár szerettem volna
lenni. Lustaságom miatt nem
mentem el Egerbe felvételizni, hanem a közeli Zsámbéki
Tanítóképző Főiskolát választottam inkább. És nem bántam meg! Azért táncolni is
szeretek!

10. Kati néni szerint mennyire
könnyebb/ nehezebb a mostani generációt okítani, mint egykor?
Harminc éve tanítok. Már én is
tanítottam előttetek egy másik
generációt. Nyilván változott
minden. A gyerekek egyre okosabbak, viszont egyre indulatosabbak és türelmetlenebbek.
Persze ehhez alkalmazkodni
kell. A gyerekek figyelmét, érdeklődését folyamatosan fenn
kell tartani. Minél interaktívabban, (nem a technikára értem)
színesebben, mozgalmasabban kell a feladatokat adni.
Igyekszem kerülni a „Bezzeg
az én időmben!” típusú gondolataimat. Jó érzés visszaemlékezni a múltra, de a jelenben
kell tiszteletet kivívni, játszani,
tanulni a gyerekekkel. Igyekszem ezt legjobb tudásom szerint.

KÍVÁNCSISKODÓ

7. Milyen iskolai programok
voltak? Akkor is aktívan részt
vett a közösségi életben?
Az iskolai programok hasonlóak voltak, mint most. Gyűjtöttük a papírt, de nem a szülők hozták, hanem mi talicskáztuk, cipeltük. Rengeteget
kézilabdáztunk, jártunk versenyekre is. A Kukorica bál
már akkor is létezett. A mai
2. b. osztályban volt megrendezve. El tudjátok képzelni?
A farsang mindig is ott volt.
Valahogy mindig elfértünk,
pedig igen pici volt a hely.
A karácsonyi ünnepségre
csak osztályonként 7-8 tanuló jöhetett. Szigorúan, aki
megérdemelte. Nem műsor
volt ez, inkább klubdélután
féle, ahol ajándékot is kaptunk.
Hatodik osztályos koromtól
az úttörőtanács elnöke voltam, ami olyasmi feladat,
mint a DÖK elnök. Vagyis
igen aktívan részt vettem a
programok szervezésében.
Majd tanítóként 14 évig voltam a DÖK patronáló tanára.
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MIKULÁSVIRÁG

ÖKOLÓGÁS

A tél egyik kedvelt színes dísznövénye a
mikulásvirág, ám gondozása nagy odafigyelést igényel. A bevásárló központokban, virágboltokban és kertészeti
áruházakban tömegével árulják a pirosló, szebbnél szebb mikulásvirágokat.
Már a színűk miatt is csábítanak minket, hiszen az ünnep melegségét és
hangulatát adják szürke hétköznapjainkban, és valljuk be, hogy egy kicsit
már mindenki a karácsonyra vágyik. Ám
mielőtt megvennék, ezeket a szép növényeket gondoljuk végig, hogy otthonunkban tudjuk–e majd biztosítani nekik a megfelelő körülményeket, mert e
nélkül csak egy hétig élvezhetjük a mikulásvirág szépségét. Már a vásárláskor érdemes a növényt megvizsgálni,
mert a nagyobb bevásárló központok
száraz meleg levegője miatt a virágok
hamar elkezdenek száradni. Ezért azokat a mikulásvirágokat, amelyeken sárgult vagy száradó levelet látunk, ne vegyük meg, mert sokszor a folyamat már
nem fordítható vissza és a növény pár
napon belül tönkre megy. Ha a virág
celofánba van összefogva, akkor vásárlás előtt bontsuk ki és vizsgáljuk meg a
leveleket, vagy kérjünk meg erre egy
eladót. Így gondozzuk, hogy szép maradjon! Ha találtunk megfelelő növényt,
akkor miután hazavittük, keressünk
számára egy világos, de hűvös helyet.
Ha olyan növényt vettünk, amelyik celofánba van csomagolva, azonnal bontsuk ki, mert a földje könnyen bepené-

szedik. A téli időszakban a bevásárló
központból csak úgy hozzunk ki növényt a hideg utcára, ha előtte selyempapírba csomagoltuk vagy csomagoltattuk, mert a nagy hőmérsékletkülönbség miatt a növény pár perc alatt
megfázhat. Az ideális hőmérséklet 1015 fok, sajnos az ennél melegebb lakásokban a növény hamar elpusztul.
Épp ezért otthonunkban tegyük a növényt minél messzebb a fűtőtesttől,
ám arra ügyeljünk, hogy elegendő fény
érje. A legjobb egy hűvös előtér, folyosó vagy ablak. Földjét tartsuk mindig
nedvesen, ami azt jelenti, hogy ne álljon alatta a víz, de ne is hagyjuk kiszáradni a talajt. Érdemes kétnaponta
megvizsgálni a földet, ha kissé kezd
száradni, adjunk neki kevés vizet,
majd pár perc múlva öntsük ki a felesleget a tálkából. Fontos a jó megvilágítás is, hiszen a gyönyörű piros színt
nem a virágnak, hanem a felleveleknek köszönhetjük, így ha nem tudunk
elég fényt biztosítani a növény számára, akkor a színesedés is elmarad.
Ma már számtalan méretben és színben kaphatók mikulásvirágok, találni
piros, fehér és rózsaszín fellevelű változatokat egyaránt. A méretek is nagyon változatosak, akár 1 méteres példányokkal is találkozhatunk.
Szupermögus

FŐ AZ EGÉSZSÉG
A diákcsemege tippjei a hideg időre. Beköszöntött a tél bár nincs hó, attól még
fogyasszatok sok vitamint. Az egészség mindennél fontosabb ezért igyatok egyetek hogy az immunrendszeretek a téli időszakban is a toppon legyen. Öltözködjetek rétegesen és töltsetek minél több időt a friss levegőn. Ha teát isztok inkább
mézet vagy barna cukrot rakjatok bele mert egészségesebbek mint a kristály
cukor. Ha sok C-vitaminnal teli ételt fogyasztotok akkor könnyebb elkerülhetitek
a influenzát.
Lola
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ARCCAL A KULTÚRA FELÉ!
Ebben a rovatban általunk érdekesnek
talált könyvekre, filmekre és zenékre hívjuk fel figyelmeteket.

KÖNYVAJÁNLÓ
Leiner Laura – Késtél

Természetesen elfogadja a felkérést,
mivel kell a reklám a hamarosan megjelenő lemezének. Ezzel kezdetét veszi
egy nagyon zűrös hét, ami alatt bepillantást nyerhetünk milyen is egy tehetségkutató műsor valójában.
Thintha

KULTÚRARCÚAK

Leiner Laura egy 1985-ben született
ifjúsági regényíró. Én nagyon szeretem
a stílusát, azt, ahogyan ír. Már több
megjelent könyve van, köztük egy
nyolc részes sorozat is, a Szent Johanna Gimi.
Ez a könyve, mely a Késtél címet viseli,
különösen szórakoztató olvasmány. A
történet egy Budai Rebeka nevű gimnazista lányról szól, aki a barátaival
egy bandában zenélgetett, míg nem
egy nap egy zenés videót posztolt az
egyik közösségi oldalra. A dala perceken belül hihetetlen népszerű
lett,felkarolta őt egy zenei menedzser,és azóta, Bexi néven ismeri őt az
ország. Bexit most egy zenei tehetség-

kutató duett döntőjére hívták meg,
hogy együtt énekeljen az egyik versenyzővel.

ZENEAJÁNLÓ
Green Day – 21 Guns
A Green Day egy kaliforniai punk rock
együttes, mely 1989ben tűnt fel. Jelenlegi
tagjai Billie Joe Armstrong énekes és gitáros, Mike Dirnt baszszusgitáros és vokálos,
illetve Tré Cool dobos
és vokálos.
Az együttes számos
zenei díj tulajdonosa.

Szerintem rengeteg
klassz daluk van, a 21
Guns például a kedvenc számaim közé
tartozik. Ez a dal a
2009-ben megjelent
21st
Century
Breakdown című albumon volt először hallható.
Thintha

„Tudatlanságunk beismerése bölcsességre vall.” Ashley Montagu
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KULTÚRARCÚAK

FILMAJÁNLÓ

Az időszámítás csak ötven év múlva kezdődik, de a rómaiak már rég elfoglalták
egész Galliát. Az egészet? Nem! Egyetlen falu lakói ellenállnak a hatalmas sereggel érkező hódítóknak, és mindenkit, aki egy kicsit is rómainak tűnik, messzire
kergetnek. Julius Caesar már nagyon
unja ezt a helyzetet, és úgy dönt, taktikát változtat. Ha erővel nem megy,
más módon hajtja rabigába a verhetetlennek tűnő gallokat: a civilizáció
örömeivel.
A falu közelében építkezés kezdődik: a
földből kinövő Istenek otthona minden
luxussal, kényelemmel és kényeztetéssel felszerelt, csili-vili új hazát ígér
– ennek pedig jóval nehezebb ellenállni, mint a kardoknak meg pofonoknak.
Thintha

S Z AVA Z Ó N A
Kedves Diákok!

Ez alkalommal arról kíváncsiskodtunk, hogy a nyári szünet mellett a másik kedvenc szünetünk a téli szünet napjait ki merre és hol töltötte. Az összes megkérdezett diák válaszai alapján kiderült, hogy a legnagyobb arányban otthon, családi
körben, második helyen rokonoknál és harmadik helyen pedig wellness szállodában töltötték a téli szünetet.
Kókusz Laci,

SZAVAZÓNA

Salga Ranger

Hol töltötted a téli szünetet?
wellness
15%
rokonoknál
38%

otthon
otthon
47%

rokonoknál

wellness
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NYERÍTÜNK, MINT A LÓ!
- Az iskolában a tanító néni
így szól Pistikéhez:
- Pistike, ha anyukádnak
van három almája, és hétfelé kell osztania, mit csin
á
l
?
- Kompótot
Garfield, a macska és gazdája, Jon beszélgetnek:
- Garfield, tudtad, hogy a
világ összes állata közül a
macskák a legjobban énk ö z p o n t ú a k ?
Mire
Garfield:
- Miért, vannak más állatok
is?

A nyuszika, a róka és a
medve belesnek egy verembe. Pár nap múlva már
nagyon éhesek. Megszólal
a róka és azt mondja:
- Együk meg azt, aki legkis
e
b
b
!
Erre a nyuszika felpattan,
és fenyegetően a rókára
n
é
z
:
- Ha valaki bántani meri a
medvét, annak velem gyűlik meg a baja!
Medvééknél vendégség
van. Medvemama így szól
a medvegyerekhez:
- Nem szégyelled magad?
Mutatkozz be a vendégeknek!
Mire a medvegyerek:
- Bocs.

A kisbéka sétál az úton.
Egyszer csak egy elágazáshoz ér és megdöbbenve
olvassa:
"Balra a szépek, jobbra
a z
o k o s a k . "
A kisbéka felsóhajt:
- Most szakadjak ketté?
Torna-öltözőben:
- Nagyon kényelmes vagy
Gabikám, igyekezz már
egy kicsit, vagy talán én
húzzam fel a cipődet?
- Hát, szerintem szorítani
fogja a tanárnő lábát.
A táblánál lévő felelőt
sürgeti
a
tanár:
- Igyekezz fiam, mert
mindjárt kicsöngetnek.
- Én is azt várom.
A matematika tanár kiosztja a házi dolgozatot.
- Mondd, Ferike – kérdezi az egyik gyerektől -, te
egyedül oldottad meg ezt
az
egyenletet?
- Nem, tanár úr kérem,
két ismeretlennel.
- Sorolj fel néhány állatot! – szólítja fel a tanító
néni
Gabikát.
- Kutyuska, tehénke, lov a c s k a .
- Jó-jó, de nem kell mindig hozzámondani, hogy
ka meg ke, mondd szépen kicsinyítő képző nélkül
az
állatokat.
- Kecs, macs, csir.

A négyéves Klárika születésnapjára kap egy
ékszerteknőst. A kislány
nézegeti, kopogtatja,
forgatja, de a jószág
csak nem akar kibújni a
páncélja alól. Erre Klárika
megszólal:
-Apu! Mi lenne, ha elemet cserélnénk benne?

Fizikaórán kérdezi a tan
á
r
:
-Mi az összefüggés a
tömeg, a tér és az idő
k ö z ö t t ?
Pistike jelentkezik.
-Ha jó az idő, a tömeg
kimegy a térre!

A tévé előtt ülő Petike
az
anyjához:
-De mama, én még nem
fekhetem
le!
-Hogyhogy, kisfiam?
-Azt hallottam, hogy a
gyerekek átlagosan naponta hét órát töltenek
a tévé előtt, és én még
csak ötnél tartok!
Szupermögus

HUMOR
HEROLD
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Kedves Szülők és Diákok!
A fogadóórámon többen érdeklődtek otthoni németezésről.
Arra bíztatlak Benneteket, hogy heti egy alkalommal foglalkozzatok fél órát a
nyelvtanulással valamilyen internetes portálon, meglátjátok, megéri!
A YOU TUBE lehetőségek tárháza:
Otthon is hallgassátok és énekeljétek/táncoljátok el a tanórákon megismert német dalokat! (A www.lyricstraining.com weboldalon aztán tesztelhetitek a tudásotokat is, rengeteg dalból választhattok. A kareoke-s verzió meghallgatása után
önállóan kell kiegészítenetek a dalszöveget a hiányzó elemekkel.)
Nézzetek egyszerű szituációs feliratos videókat ( sok német-angol feliratos film is
létezik)! Az ismeretlen kifejezéseknél állítsátok meg a filmet, és internetes vagy
könyv alakú szótár segítségével fordítsatok! Nem baj, ha nem értetek minden
egyes szót, a lényeget hámozzátok ki a jelenetekből. Többször is nézzétek meg
ugyanazt a filmet, és ismételjétek a szöveget, vagy a szereplőkkel párhuzamosan
olvassatok. Hasznos, ha egy-egy rövid párbeszédet le is másoltok a füzetetekbe,
hogy később bármikor feleleveníthessétek a hallottakat. Például:
Lingorilla filmek (Deutsch lernen: kennenlernen und flirten, Kaffee und Kuchen –
pincéres jelenet) Easy German videók: két riporter különböző témákról kérdezi a
járókelőket, pl. Lieblingsorte – kedvenc helyeik, Was machst du gerade? – mit
csinálnak éppen, Travelling – hasznos kifejezések utazáshoz. Deutsch lernen
Extra auf Deutsch – Abschnitt 1,2,… - teleregényszerűség fiatal szereplőkkel, egyszerű nyelvezettel, felsősöknek ajánlom.
Szókincsfejlesztéshez a következő oldalakat javaslom:
www.lingudora.com Alapszókincset gyakoroltat: a megértést ill. kiejtést tanítja,
végül a megjelenített kifejezéseket önállóan kell begépelniük a gyerekeknek –
már a 2. osztályosok is meg tudják egyedül oldani és füzetükbe kiírni! (Pl. hónapok, testrészek, ruhadarabok, ételek)
www.allgemeinbildung.ch Egy fantasztikus svájci weboldal, melyen a DEUTSCH
német tantárgy választása után a BILDWORTSCHATZ oldalra kattintva minden
témakörben 15-15 kulcsszót tanulhatunk meg 6 feladattípus segítségével:
a képekhez kiválasztjuk az elnevezést, mi magunk begépeljük ezeket, akasztófázunk a gép ellen, betűrácsban megkeressük a szavakat, keresztrejtvényt fejtünk,
illetve a felvillanó szavakhoz képet társítunk. Ha minden feladatot megoldunk,
garantáltan bevésődik az a 15 állat/jármű/szín stb., amelynek megtanulásához
éppen kedvünk volt. Jó lenne, ha ezeket a szavakat a szótár hátuljába kiírnák a
gyerekek, hogy bármikor ismételgethessék őket. Egy témakör a gyerekek tempójától függően 10-20 percet vesz igénybe. (Sajnos itt a szavakat nem mondják
hangosan, így a kiejtést külön, internetes szótár segítségével tudják meghallgatni.) Ha kedvet éreznek hozzá, játsszon a család az adott szavakkal ACTIVITY-t
(rajzoljanak, mutogassanak), ehhez Önöknek nem kell németül megszólalniuk, a
gyerekek pedig két nyelven mondhatják a megoldást.
Az egyéb tantárgyakhoz kapcsolódó gyakorlatok is hasznosak, pl. földrajzból
(GEOGRAPHIE) Európára kattintva az összes fővárost párosíthatjuk az országával, vagy a világ leghíresebb épületeit (BERÜHMTE BAUWERKE) ismerhetjük meg.
A legtöbb csoportomban szorgalmi 5-t ajánlottam fel plusz internetes feladatok
megoldásáért, melynek alátámasztásához szülői aláírást fogok kérni.
Mindenkinek jó tanulást kívánok!
Üdvözlettel:
Czövekné Veréb Judit némettanár
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Kedves Diákok! Kedves Szülők!
Szeretnék figyelmetekbe ajánlani néhány izgalmas és hasznos forrást az angol
nyelv elsajátításához. Amennyiben szívesen "surf"-öltök a neten, az alábbi
linkekre bátran kattinthattok:
1. http://www.hangman.no/
Hagyományos akasztófa játék angolul. Különböző
tudásszinteken és témakörökben.
2. http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/kids-games Négy alapvető nyelvi készségre
épít az oldal (írás, szövegértés, nyelvtan, hallás utáni értés). Próbáljátok ki a
grammar quizes-t, igazán kellemes időtöltés és közben még tanultok is. :)
Pl:http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-quizzes/have-you-got-any-cheese

3. Szeretni fogjátok a https://www.englishclub.com/kids/ oldalt is, ahol találhattok
memóriajátékokat: https://www.englishclub.com/kids/matching-animals.htm
vagy különbségkeresőket angolul: https://www.englishclub.com/kids/colours-shapes-

TANULJ
TÍNÓ

numbers-spot.htm

4. Nagy kedvencem egy Avatar készítő játék: www.voki.com Először kialakíthatjátok
a karaktert, majd begépelitek az angol szöveget, melyet a karakteretek az általatok kiválasztott akcentusban (brit angol, amerikai angol, ausztrál angol) el is
mond. Érdemes kipróbálni. :)
E-mailben továbbküldhető, így barátoknak
üzeneteket is küldhettek vele.
Ha szívesen vesztek kezetekbe nyomtatott szöveget, akkor alsósoknak a Primary
Readers, gyakorlottabbaknak és felsősöknek a Graded Readers sorozat könyveit
ajánlom, melyeket a legtöbb könyvesboltban meg lehet vásárolni. Ha közvetlenül
a kiadótól szeretnétek beszerezni, akkor a következő
honlapon érdemes keresgélni:
http://elthungary.hu/primary_readers
http://elthungary.hu/graded_readers

Izgalmas tanulást kívánok !

Toldi Szilvia

MAGYARÁZOM A BIZONYÍTVÁNYOM...

ÍGY
ÍRTOK TI
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TÉLI ANGOL SZÓKERESŐ

A H Á N Y N Y E LV E T
BESZÉLSZ

A rovat a segítségével nyelvtudásod javíthatod!
A jó megoldásokat beküldők jutalomban részesülnek!
A megoldásokat, névvel együtt február végéig várjuk a
diakokcsemegeje@gmail.com címre.

„A sokféle tudás nem tanít meg arra, hogy esze legyen valakinek.” Hérakleitosz
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GESZTENYE QUIZ
A MEGFEJTÉSEKET NÉVVEL EGYÜTT A KÉRJÜK A diakokcsemegeje@gmail.com CÍMRE! A HELYES MEGOLDÁST BEKÜLDŐK KÖZÖTT JUTALMAKAT SORSOLUNK KI!

Előző számukban cikket olvashattatok a vadgesztenyéről, melynek
segítségével megoldhatjátok a következő rejtvényt.

Vadgesztenye : Miként ismerik még? Honnan terjedt el? Kik hozták
be Magyarországra? Mekkora kb. a termete a vadgesztenyének?
Örökzöld? Milyen a termése? Melyik egyik ismert fajtája? Mire
használják fel?
Viselkedés : Hogyan kell viselkedni a felnőttekkel? Kinek kell először köszönnie?
Szupermögus

Alsós feladat

KOBAKTRÉNING

Előző számunk megfejtései:
A 16. oldal rovat címe: Kobak tréning
1.b,2.c,3.b,4.b,5.a,6.a,7.b,8.b,9.a,10.c,11.a,12.b,13.c,+1.c
Helyes megfejtés beküldője: Kallós Balázs 2.b osztály
Gratulálunk!

1 . é vf ol ya m 2 . s zá m

O l da l 2 0

Felsős feladat
I.
Ha helyesen válaszolsz a kérdésekre a válaszok betűjeleiből megkapod a megfejtés első részét.
1. A felsoroltak közül melyik tudós kapott két Nobel-díjat?
g)Alexander Fleming v)Marie Curie c)Piere Curie
2.Mi a vas vegyjele?
e)Fe
t)Cl
k)P
3.Hány évig élt V. Ferdinánd?
a)34
l)82
d)57
4.Homérosz melyik művében szerepel Patroklosz?
r)Odüsszeia s)Trója
e)Iliasz

KOBAKTRÉNING

5.Ki volt Néró második felesége?
n)Poppea f)Octavia
o)nem volt felesége
6.Melyik állat tudja visszanöveszteni agya egyes részeit is?
h)exodus medúza c)axolot v)gyík
7.Melyik karmester vezérelte idén a Bécsi Újévi Koncertet?
a)Herbert von Karajan m)Fischer Iván e)Zubin Meta
8.Ki rendezte a Star Wars ötödik részét?
j)Steven Spielberg i)George Lucas b)Ridley Scott
Megfejtés....................................................................................................................
II.
Ha az eszperente nyelvet lefordítod magyarra megkapod a megfejtés második
részét.
Eme este emberek kerge menete megy melyen felvesznek esztelen jelmezeket
melyekkel emberek és embertelen lények esetleg emberek szerette kedvencek
lesznek.
Megfejtés....................................................................................................................
Matemat

„Sokat

kell olvasnod ahhoz, hogy megtudd, milyen keveset tudsz.” Lia Csin
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HOSSZÚ KATINKA
Hosszú Katinka a múlt év legsikeresebb sportolója volt. Ő lett az úszás első
dollármilliomosa. 2014-ben kb. 10 kg aranyat nyert. Öt világcsúcsot és két Európa-csúcsot döntött meg. Hosszú a szilvesztert sem tölthette Magyarországon, mert La Réunion szigetére ment versenyezni, ahol tizenhét érmet nyert.
Az első olyan versenyző, aki egy időben tartja a világcsúcsot rövidpályán mindhárom vegyes úszó számban. A rövidpályás Világkupa-sorozatban 51 aranyat
nyert és 17 számból 16-ot megnyert. Hosszú saját maga szerint ,,rommá nyerte magát”. 2014-ben a világ legjobb úszónője
lett. Férje és egyben edzője, Shane Tusup pedig az év edzőjének járó elismerést szerezte
meg.
Andrij és Vale

Vanda nyakában Katinka érme

TORNACSUKA

Vörösházy Vanda—iskolánk volt tanulója—Hosszú Katinkával
és Shane Tusuppal.
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Érdekes rajz

KÉZMŰVELŐ
Ebben a
rovatunkban
azoknak
szeretnénk
segíteni, akik
szívesen
kézművesednek.

Hozzávalók:
-fehér A4-s lap
-fekete tempera
-színes zsírkréták
Elkészítés:az A4-s lapot firkáljuk össze
több színben zsírkrétával. Fessük le fekete temperával,és hagyjuk megszáradni. Miután megszáradt egy vékony hegyesebb hurkapálcával vagy olló hegyével karcoljunk bele bármilyen mintát ,
rajzot. És kész is.
Jó fabrikálást kíván! Rozi
Borongós őszi napokon nincs jobb, a
friss sütemény illatánál. A Diákcsemege ehhez ajánlja a következő receptet:

Farsangi fánk
Hozzávalók:

SÜSSÜNK-SÜSSÜNK









50 dkg liszt
3 dkg élesztő
4 tojássárgája
10 dkg margarin
10 dkg cukor
1 csomag vaníliás cukor
kb. 3 dl tej
1 evőkanál rum
fél citrom reszelt héja

Elkészítés:
Az élesztőt egy kevés cukorral és kb. fél
deci tejjel felfuttatom. A lisztet, a tojás
sárgával, a vaníliás cukorral és a maradék cukorral összekeverem, majd a felfuttatott élesztőt is hozzáöntöm. Annyi
langyos tejjel, amennyit felvesz, összedagasztom. Amikor már szép hólyagos,
az olvasztott margarint is hozzádagasztom. Kevés liszttel meghintem, aztán
meleg helyen duplájára kelesztem. Miután megkelt, lisztezett deszkára öntöm,
és sodrófával kb. hüvelykujjnyi vastagságúra nyújtom. Fánkszaggatóval kiszaggatom, majd a maradékot újra öszszegyúrom és újra szaggatom. Mikor
elfogyott a tészta, még egy negyed órát
kelesztem a nyers fánkokat. Addig egy
lábasban olajat hevítek, és amikor már
jó meleg, a fánkokat beleteszem. Először fedő alatt kis lángon sütöm, majd
megforgatom, és nagy lángon, de fedő
nélkül sütöm. Így lesz szép szalagos a
fánk. Porcukorral és lekvárral kínálom!
Szupermögus

„Nagy ésszel csak nagyot lehet tévedni.” Kossuth Lajos
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VAKTÉRKÉP: A HONFOGLALÁS, KVÍZ

Kérdések:
Mi jellemző a magyarok harcmodorára? __________________________________
Minek az elkészítése kötődik Feszty Árpád nevéhez, hol nézhetjük meg?____________________________________________________________________
Honnan ered a hagyomány szerint az Óperenciás tengeren is túl, mesei bevezetés?________________________________________________________________
Szorgalom kérdés:
Tudod e mi az a hátrafele nyilazás?______________________________________

VAKTÉRKÉP

A magyar történelemben honfoglalásnak nevezzük azt a folyamatot, melynek során a magyarok a Kárpát-medencét a birtokukba vették. A honfoglalás menetének szakaszait még ma is kutatják.
A magyarok többször is jártak a Kárpát-medencében. Harci segítséget nyújtottak
zsákmány fejében. A magyar sikerek kialakult helyismeretüknek és harcmodornak voltak köszönhetőek:.
- két szárnyra szakadás,
- nyílzápor,
- menekülés színlelés,
- bekerítés,
- felmorzsolás, és a lovasok hátrafele nyilazása.
Végül is minden tudományunk ellenére egy végső vereséget szenvedtünk, ami
a magyarokat nyugatra vándorlásra késztette.
Így települtünk le a Kárpát-medencébe . Nem lehetett kis feladat a Kárpátokon
átjutni. Egyik ilyen híres átkelőhely a Vereckei Hágó.
Az első feltételezett fejedelmi szálláshely Pusztaszer, ahol ma egy hatalmas körképen a honfoglalást hat képben láthatjuk. Ezt hívjuk Feszty körképnek.
Nagy magyar festőnk Munkácsi Mihály is készített egy hatalmas képet a honfoglalásról.
Később aztán 907-ben további területeket harcoltunk ki a németországi Enns
folyóig. Egyes vélemények szerint innen ered az Óperenciás tengeren is túl mesei
szófordulat. :. (ob der Enns).
Stoll Barni
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KATASZTRÓFATÍPUSOK

KATASZTRÓFAVÉDELEM

Hidrológiai katasztrófák, avagy milyen pusztítást okozhat a víz?
A katasztrófáknak számos fajtája létezik. Vannak olyan katasztrófák, amelyek
természeti - és vannak olyanok, amelyek civilizációs eredetűek.
A természeti eredetű katasztrófatípusok egyik csoportját azok a katasztrófák alkotják, amelyek hidrológiai eredetűek, tehát a vízzel kapcsolatosak. Nézzük csak
sorba mit okozhat a víz?
Ahogy már tudjuk a levegő, a föld, és a tűz mellet a víz a negyedik őselem, továbbá nélkülözhetetlen a mindennapi életünkhöz is, mivel a víz a földi élet alapja. Azonban a természetben
előforduló nagy mennyiségű víz már káros lehet ránk és a környezetünkre nézve is. Nézzünk meg tehát azokat a katasztrófákat, amelyeket a víz okoz.
Mindenki hallott már az árvízről. Ebben az esetben a folyók/
patakok a nagy vízmennyiség miatt kilépnek a medrükből és elöntik azokat a területeket, amelyeket alapvetően víz nem borított.
Vannak olyan időszakok az évben, amikor az árvíz kialakulásának nagyobb a valószínűsége. Az egyik ilyen tél után van, amikor a sok leesett hó elolvad és a víz a
folyókba, patakokba folyik, amik ennek következtében kiöntenek. Ezt nevezzük
tavaszi árnak. A második ilyen időszak a nyár, illetve a tavasz, amikor sokkal
több csapadék esik, mint a többi időszakban.
Ebben az időszakban keletkezett árvizet zöldárnak nevezzük. A harmadik
időszak a tél, amikor a jégtorl ó d á s
okozza a katasztrófát.
A következő víz okozta katasztrófa az
belvíz.
Ezt a hírtelen lezúduló sok
csapadék okozza, mivel a föld rétegei már
nem tudják elnyelni a vizet és
ennek
folyamán alakul ki a belvíz. Ez
nagyok
káros, mivel nemcsak a házakat veszélyezteti, hanem a földeket termelt terméseket is.
Víz okozta katasztrófához sorolható a hírtelen áradás és a gyorsan leeső nagy
mennyiségű csapadék is. Ezek többek között megbéníthatják a közlekedést, kimoshatják az utak alól a földet, árvizet, belvizet okozhatnak, amikről már fent
olvashattál.
De nézzünk most egy érdekes katasztrófát, amelyet szintén a víz okoz. Ez pedig
a szökőár, másik nevén cunami. Ez szokták még óriáshullámnak is nevezni,
amelynek az előfordulása ritka, de az egyik legpusztítóbb katasztrófa, abban az
esetben, ha eléri a partokat.
Katasztrófához vezethet az is, ha egy víztározó meghibásodik.
Ahogy olvashattátok, a víz rengeteg pusztításra is képes, holott életünkhöz nélkülözhetetlen. A következő számban a geológiai katasztrófákkal ismerkedhettek
meg röviden.
(forrás: www.okf.hu)
Szerző: Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (BÖTE)
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VISELKEDJÜNK!
Az értékeinket képviselő magatartásról:
Légy becsületes, megbízható!
Egymást kölcsönösen becsüljétek meg, sem fizikailag, sem
lelkileg ne bántsátok egymást!
Törekedj a gyengébbek támogatására!
Ismerd fel, tiszteld és képviseld mindazt, ami szép, jó és igaz!
Törekedj pontos, megbízható munkára!
Fogadd el mások véleményét, szokásait!
Tiszteld a tudást, a műveltséget! Ismerd el mások kiemelkedő teljesítményét!
Segítőkészséggel, együttműködéssel erősítsd iskolánk közösségét!
A hagyománytisztelet, a hazaszeretet legyen fontos érték számodra!
Tetteidért vállald a felelősséget!
Szeresd és védd a természetet!
Légy képes jóságra, szeretetre, igaz barátságra!
Ne feledkezz meg a felnőttek, szüleid, tanáraid tiszteletéről!

FORMASÁGOK, KÜLSŐSÉGEK
Soha ne beszélj a tanárral zsebre tett kézzel,
rágógumival a szádban, mert az tiszteletlenség!
A felnőttet - és a fiúk a lányokat - engedd magad elé ajtónál, szék helyen, mert így kívánja az udvariasság!

„Tudósnak hívják azt, aki egy adott szakterületen a lehető
legtöbb hibát követi el.” Bohr

A STÍLUS
MAGA
AZ
EMBER
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FELHÍVÁSAINK

PLAKÁT
FIÚ
PLAKÁT
LÁNY

DIÁKCSEMEGE

O l da l 2 7

FELHÍVÁSAINK

PLAKÁT
FIÚ
PLAKÁT
LÁNY

ZÁRSZÓ
MARIANN NÉNITŐL

"Fent a felhő szélén
egy angyal mindent lát,
hogy a világot a Földön,
gyerekek rajzolják.
Kicsiny, hegyezetlen,
színes ceruzák."

A CSAPAT:
Hírlelő - Górecka Liliana, Petrik Sára Vendégszerzők: Medra Zsófia, Horváth Laura, Nyúl Klaudia
Kíváncsiskodó - Enyedi Petra
Szavazóna - Mócsy László
Ökológás - Szentes János Mihály, Molnár Laura, Kultúrarcuak — Farkas Nóra
Kézművelő – Mikic Flóra
Humor herold, Tanulj Tinó, Süssünk, süssünk - Szentes János Mihály
Így Írtok Ti - 5. osztály
Ahány nyelvet beszélsz – S.L./L..T./M.T.
Vaktérkép — Stoll Barnabás
Katasztrófavédelem – Szabó Károly
A Stílus maga az ember — Molnár Laura, Szentes János Mihály
Kobaktréning - Veres Máté
Tornacsuka—Beck Ádám, Beck Bálint
A szám elkészítésében közreműködött: Lukács Szilvia, Cserkuti Marianna, Enyedi Judit ,
Veréb Judit, Toldi Szilvia, Szabó Károly, Horváthné Gacsályi Marianna, Nagy Lajos
Elérhetőségek: diakokcsemegeje@gmail.com,
iskola.herceghalom.hu/diakcsemege
Szerkesztőségi megbeszélés: csütörtök 7. óra, 7. osztály terme.
Észrevételeiteket, ötleteiteket e-mailben várjuk. Ha kedved, vagy témaötleted van,
csatlakozz nyilvános szerkesztőségi megbeszéléseinkhez!
Csemegézzünk együtt!
2015
Diákcsemege
A Herceghalmi Általános Iskola diákönkormányzatának lapja.
Kiadja: Herceghalmi Általános Iskola

