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Sziasztok!
Ez az idei tanév utolsó iskolaújsága. Mi lankadatlan
lelkesedéssel készítettük nektek, fogadjátok hát most
is szeretettel. Itt a nyár, élvezzétek ki, pihenjétek ki az
iskolát, hogy jövőre frissen, örömmel köszöntsétek az
új tanévet.
Kívánok nektek az újság szerkesztői nevében is
nagyon szép, élményekben gazdag nyári szünetet!
Thintha
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Nyár van, nyár...
Elérkezett a várva várt nyári szünet, a pihenés ideje!
A következő oldalakon visszatekintünk az iskola emlékezetes tavaszi
programjaira. Lesz mit kipihenni!

Tavaszi papírgyűjtés
Április 16-án megrendeztük a Tavaszi
papírgyűjtést, megválasztottuk a tavaszi Papírkirályokat és királynőket.
Az diákok lelkesedése és a piactéren
egymást váltó szülői autók mutatták,
hogy papírban ezúttal sem lesz hiány.
Köszönjük a gyűjtésben részt vett diákok segítségét.
Reméljük, a papírból összegyűjtött pénzt sikerült felhasználnotok a
tavaszi kirándulások során!
Az eredmény: 1. osztály: 502,5 kg, 2/a osztály: 276 kg, 2/b osztály:
652 kg, 3. osztály: 466 kg, 4. osztály: 970 kg, 5. osztály: 800 kg,
6. osztály: 700 kg, 7. osztály: 423 kg, 8. osztály: 679 kg

HÍRLELŐ

Beiratkozás
Áprilisban megtörtént a beiratkozás is. A jövő évben a két első osztályban 38 tanuló kezdi meg tanulmányait iskolánkban.
Találkozunk szeptemberben!
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Föld-napja
Április 22.-én zöldbe burkolózott az iskola, hiszen ezen a napon ünnepeltük a Föld-napját. A hagyományos programok mellett, mint a Földnapi növény cserebere és az Öltözz zöldbe!, az idei évben a gyerekek
részt vehettek „ A fény éve 2015” rajzpályázaton és az osztályok örökbe fogadtak egy padot, melyet saját ízlésüknek megfelelően festettek
le.

Kihívás napja
Kihívás napján iskolánk diákjai nem lazsáltak. Az iskolaudvaron az
órák közötti szünetekben lelkesen kosárlabdáztak és pingpongoztak.
Alsós tanulóink a tornateremben sportversenyeken, a felsősök pedig
egy izgalmas tanár-diák röplabda meccsen vehettek részt.

HÍRLELŐ
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Tele az udvar!
A tavasz folyamán többször telepedtek ki tanulóink az iskola udvarára,
hogy ott érdekes programokon vegyenek részt. A diákok kíváncsian
figyelték a Kutyás bemutatót, és a Madarak és Fák napja alkalmából
megtartott solymász bemutatót. A közlekedés biztonsági napon a
Mozdulj! program keretében egy közös reggeli bemelegítő torna után
az alsósok biciklijei és rollerei lepték el az udvart, ahol kipróbálhatták
a számukra felállított pályát. A felsősök egy közlekedési akadálypályán mutathatták be biciklis és rolleres tudományukat és hasznos ismereteket szereztek a közlekedésbiztonsággal kapcsolatban is.

HÍRLELŐ
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Év végi vizsgák
A 8. évfolyamosokra több vizsga és felmérés is várt az év végéhez közeledve. Először április végén mindenki sikeresen vette a 3/4 –éves
vizsga akadályait. Májusban országos
kompetencia, júniusban országos idegen nyelvi mérésben vettek részt. Ebbéli
szenvedéseikben osztoztak a 6. osztályosokkal. Bízunk a jó eredményekben,
de az biztos, hogy mindenki sikeresen
túlélte.

Nyelvi-nap
Idén is megrendezésre került iskolánk hagyományos nyelvi napja, melyet a diákok nagy érdeklődéssel vártak. A hagyományos programok
mellett az idei évben számos újdonsággal megismerkedhettek a résztvevők. Kipróbálhatták a tamburellót, részt vehettek a petrencés rúdhajító versenyen. A nap keretében megismerkedhettek a Határtalanul!
programmal és olyan izgalmas országok kultúrájába is betekintést
nyerhettek, mint Oroszország és Kazahsztán, köszönhetően Larissza
néninek. A projektek és az akadályverseny értékelése után a gyerekek
élményekkel gazdagon majszolhatták a Nyelvi napi menüt a Fish and
Chipset.

Szendvicskészítő verseny a Nyelvi-napon

Lilly és Post Scriptum

HÍRLELŐ
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5. osztály—Kisinóc

HÍRLELŐ

7. osztály—Délvidék
A Határtalanul! program keretében

6. osztály– Tata

8. osztály—Bikal

MÉDIAFESZTIVÁL
2015.május 8-án a Budapesti Millenáris parkban rendezett 22. Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon vettünk részt. Nagy Lajos tanár úr pályázott a Diákcsemege újságunkkal, így a szervezők által küldött limitált létszámú jegyekkel Szentes János, Stoll Barnabás, Molnár Laura
és Enyedi Petra jutott el a fesztiválra. Az egész napos rendezvényen
több pályázat eredményhirdetését tartották, valamint Országos Iskolarádió Hálózat és a legszuperebb diáklapok jutalmazására került sor.
Különböző cégek játékait és programjait próbálhattuk ki. Lehetett Telekomos labirintuson keresztül menni, gyerekrádióban beszélni. Találkozhattunk ismert, a médiában nap mint nap látható személyekkel is,
például Tóth Andival, Tóth Gabival, Vágó Pirossal és Mohay Bencével. Sajnos
nem maradhattunk egész napra, egyéb
elfoglaltságaink miatt.
Köszönjük ezt a tartalmas,
szórakoztató napot Lajos bácsinak.

D I Á K C S E M EG E
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TÖRTÉNELEMVERSENY
Komplex Történelem-verseny az I. világháború
100. évfordulójára
Május 21-én nagy nap virradt iskolánk tehetséges történelem iránt érdeklődő diákjai számára. Ezen a napon tartottunk egész éves komplex
az I. világháború 100. évfordulójára emlékező történelemversenyünk
szóbeli fordulóját, mely egyben a verseny ünnepélyes zárása is volt. A
tét nem volt kicsi, hiszen a verseny első két helyezettje Herceghalom
önkormányzatának támogatásával részt vehet a júliusban megrendezésre kerülő Isonzó-Doberdó emléktúrán.
A versenyzők eddigre már túl voltak több megpróbáltatáson. A Hadtörténeti múzeumban történt látogatásukkor az izgalmas a világháborúhoz
kapcsolódó Fegyverek és Emberek előadás alatt még nem sejtették, milyen nagy munkát vállaltak magukra. Az 5-8.osztály diákok a második
fordulóban a háborúhoz kapcsolódó alapismereteket szerezték meg, a
harmadik fordulóban pedig komplex módon más tantárgyakon keresztül
közelítettek a Nagy Háborúhoz. Katonadalokat hallgattak, irodalmi szövegeket olvastak és embert próbáló feladatokat oldottak meg matematikából, kémiából és idegen nyelvekből a háborúhoz kapcsolódóan. Az
utolsó szóbeli fordulóban egy előre megadott a háborúhoz kapcsolódó
témában a kellett előadást tartaniuk. Az előadások széleskörű ismeretekhez jutatták a hallgatóságot és a diák szakértelmét is tanúsították. A
szóbeli forduló napjára emlékkiállítást is szerveztünk. Remélem az idén
szerzett tapasztalataikkal a hátuk mögött sikeresen szerepelnek a jövő
évi versenyen is. Külön köszönetem szeretném kifejezni a verseny lebonyolításában aktívan közreműködő Lányi Istvánnak Herceghalom
Filiájának, az intézmény vezetőnek Horváthné Gacsályi Mariannának,
aki mindvégig támogatta a rendezvényt, Herceghalom Önkormányzatának, Herceghalom Gyermekeiért Alapítványnak és Herceghalom Község
könyvtárának, mely méltó helyszíne volt a verseny döntőjének.
Köszönöm a diákoknak az egész éves munkát.

Nagy Lajos

HÍRLELŐ

Oldal 8

1. é v f ol y a m 4 . s z á m

HUNYADIAK NYOMÁBAN A DÉLVIDÉKEN
Iskolánk hetedikes diákjai egy sikeres pályázattal részt vehettek a Határtalanul! programban, melynek köszönhetően eljutottak a Délvidékre. Az út célja a vajdasági magyarok életének, kultúrájának, múltjának megismerése volt. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából közös napot töltöttek a kupuszinai József Attila Általános iskola diákjaival. Az intézmények testvériskolai megállapodást is kötöttek.

HÍRLELŐ

A határt átlépve először megálltunk az egykori Hunyadi birtokon, Szabadkán. Megtekintettük a szecessziós épületeket, köztük a Zsolnay
kerámiával fedett Reichl-palotát. Ezt követően barangoltunk a Duna
és Száva torkolatánál épült várban Nándorfehérváron (Belgrád) ahol
felkerestük, a Stambul-kaput, Hunyadi János győzelmi emlékművét,
és Dugovics Titusz tornyát. Ellátogattunk Zimonyba, Hunyadi János
halálának színhelyére, ahol egy diákunk a millenniumi Hunyadi-torony
tövében Hunyadi életéről készített kiselőadását hallgathattuk meg.
A második napon, Újlakon felkerestük az ősi ferences kolostort, ahol
Hunyadi társát, Kapisztrán Jánost eltemették, akinek életéről részletes beszámolót hallhatunk egy felkészült diák előadásában. Újvidékkel átellenben található Péterváradon sétát tettünk a várban, Európa
egyik legnagyobb erődítményrendszerében. A híres fordított óratorony
mellett diákjaink részletet játszottak el a Péterváradhoz köthető Bánk
Bánból.
Másnap a Tisza-parti, hangulatos Törökbecsén megkoszorúztuk a
Hungária szobrot az 1848-49-es szabadságharcosok és a délvidéki
magyarság szimbolikus emlékművét. Majd sétát tettünk a Dél-Alföld
egyik legértékesebb építészeti emlékénél, a 12-13. század között
épült, kísérteties, mégis szívdobbantóan gyönyörű aracsi pusztatemplomnál. Majd a térség természetvédelmi értékeit figyeltük meg a sóskopói - tónál.
Az utolsó napot Kupuszinán (Bácskertes), a legdélebbi hagyományőrző palóc faluban töltöttük ahol megünnepeltük a Nemzeti Összetartozás Napját, melynek keretében testvériskolai megállapodást foganatosítottunk. Otthon gyűjtött könyvadományainkkal gazdagítottuk a vajdasági iskola könyvtárát. A két iskola 7. osztályosai csapatépítő programokon (bográcsozás, fürdőzés, cup song, röplabdázás, éneklés)
vettek részt a kupuszinai Duna holtágnál. Hazaúton megálltunk Zomboron, ahol megtekintettük a régi városházát és megyeházát, illetve a
megyeház tanácstermében található híres „Zentai csata” c. festményt.
A tartalmas , programokban gazdag, gyönyörű helyeket bejárt osztálykirándulással felejthetetlen, életre szóló emlékekkel lettünk gazdagabbak.
Horváthné Gacsályi Marianna

Intézményvezető

D I Á K C S E M EG E
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Az intézmények testvériskolai megállapodást is kötöttek.

HÍRLELŐ

A képes élménybeszámoló megtekinthető az alábbi linken:
https://www.youtube.com/watch?v=3pPaDotGnf0&feature=youtu.be
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TEHETSÉGNAP
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Iskolánk tehetséggondozó műhelyei és tehetséges tanulói ezen a napon a nagyközönség
előtt is bemutatkoztak, számot adtak egész
éves munkájuk eredményéről. Felléptek egykori tanítványaink és tehetséges művésztanáraink, akik példaképként állnak tanulóink előtt, megmutatva, hogy ha
valamit kitartóan, meggyőződéssel és kellő szorgalommal folytat az
ember, akkor annak megvan az eredménye és elnyeri mindannyiunk
elismerést, tiszteletét. Az érdeklődők előadásokon, koncerteken, kiállításokon keresztül tekinthettek be intézményünk tehetséggondozó
munkájába és a kiemelkedő tanulóink által elért eredményekbe.
De mi is adta ennek a napnak az apropóját?
Egy évvel ezelőtt a Nemzeti Tehetségprogram által kiírt pályázat kapcsán kidolgoztuk a Tehetség.Herceghalom - iskolai tehetséggondozó
programunkat, mely nagyon fontos mérföldkő iskolánk életében. Célunk, hogy minden gyermek adottságainak, képességeinek és érdeklődési körének megfelelő képzést kapjon.
Fontos számunkra az egyenlő esélyek megteremtése. Ennek érdekében a felzárkóztatás és fejlesztés mellett kiemelt feladatunk
a tehetséggondozás. Célunk, hogy itt helyben, lehetőségeinkhez mérten a legsokoldalúbban, a legtöbb területet lefedve biztosítsuk tanulóink fejlesztését, s pallérozzuk elméjüket.
Elkezdtük a programot, melynek keretében megfelelően átgondolt,
tervszerű formában gondoskodunk tehetséges tanulóink fejlesztéséről. Elért eredményeinknek és eddigi tehetséggondozó munkánknak
köszönhetően a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács szakmai bizottsága
2015-ben a Herceghalmi Általános Iskolát Tehetségpontként regisztrálta.
Az elnyert címmel megnyílnak előttünk a lehetőségek: tehetséggondozással kapcsolatos képzések, kiadványok, tananyagok, pályázatok,
melyek mind azt szolgálják, hogy iskolánkban még kidolgozottabb formában folyjék a tehetséggondozás és kiváló akkreditált Tehetségpont
legyünk.
A jövő iskolája nem egy hely ahová tartunk, azt mi hozzuk létre.

Horváthné Gacsályi Marianna
Intézményvezető
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A K I K R E B Ü S Z K É K VAGY U N K !
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A tanév véget ért, de hogy ne felejtsük el az iskola hangulatát néhány
iskolai viccel kedveskedünk nektek.
- Pistike, már megint elkéstél! Mi ennek az oka?
- Tanár úr, a közlekedési táblák!
- Na ne nevettess már! Hogy lehetne a késés oka egy tábla?
- Úgy, hogy ki volt rá írva: "Vigyázat, iskola! Lassítson!
- Pistike! Először fordult elő, hogy hibátlan
házi feladatot adtál be. Hogy lehet ez?
- Az apukám elutazott a hétvégére és
nem tudott segíteni.
Történelemórán a tanár kérdezi, hogy ki
tudja megmondani, hány dúlás volt Magyarországon? Pistike jelentkezik, majd magabiztosan vágja rá:
- Három! Tatárdúlás, Törökdúlás, Felszabadulás.

HUMOR
HEROLD

Beírás Pistike ellenőrzőjében:
"Tisztelt Szülő! A fia ma majdnem kirúgta az ablakot."
Válasz:
"Tisztelt Tanárnő! A fiamat majdnem leszidtam érte."
- Sorolj fel néhány állatot! - mondja a tanár az iskolában.
- Kutyuska, tehénke, disznóka.
- Jó, de nem kell mindig utána mondani a kicsinyítő képzőt!
- Macs, kecs, csir, puly.
Nyelvtanórán:
- Pistike, mondj egy igekötőt és egy névmást!
- Ki? Én?
Pistikét a suliról faggatja a szomszéd néni:
- És melyik a kedvenc tárgyad az iskolában?
- A csengő.
Pistike lelkedezve rohan haza a bizonyítványával:
- Papa, papa, óriási mázlid van!
- Na mesélj!
- Képzeld, jövőre nem kell új tankönyveket venned!

Szupermögus

D I Á K C S E M EG E
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VÍZI SPORTOK
Vizi bicikli

A vízi bicikli az egyik legnépszerűbb balatoni szórakozási lehetőség. Barátokkal, családdal szuper programlehetőség, de ennek is megvannak a
veszélye. Felhevült testtel ne ugorjatok a vízbe és legyetek
óvatosak,
hiszen
változó
a
vízmélység
is!
Igaz, nem számít sportnak, viszont Vizi bicikli szuper láberősítő, főleg, ha többen vannak a „fedélzeten”, így nagyobb az ellenállás is. Úszással kombinálva szuper mozgás.
Szörf

Nem összekeverendő a windsurfinggel. A hullámlovaglás a Hawaiiszigetek partjainál jelent meg először. Rájöttek az emberek, hogy a
nagy hullámok tolóereje elég nagy ahhoz, hogy meg lehessen lovagolni egy deszkával és különböző figurákat lehessen vele csinálni. Az idő folyamán folyamatosan
alakultak a deszkák, könnyebbek lettek, kialakult
rengeteg formájuk, attól függően, hogy milyen figurát, milyen hullámoknál használunk.
Windsurf

Kajak

Kisméretű csónak, amit emberi erővel hajtanak egy kétvégű evező
lapáttal. Létezik belőle egy, de akár több személyes is. A kajakot először eszkimót használták, majd később terjedt el a világban és vált
Olimpiai sportággá. Hazánkban is sokan
űzik ezt a sportot és a versenyeken is jó
helyezéseket érünk el. Ha egy nem túl
extrém, inkább nyugodt sportot szeretnénk űzni, mindenféleképpen próbáljuk
ki. Mellesleg jót tesz az erőnlétünknek
is.
Andy és Vale
A cikk forrása: http://www.vitalzone.hu/a-legjobb-nyari-sportok.html#ixzz3dEjvhGXJ

TORNACSUKA

A szörf továbbfejlesztése, a deszkára egy háromszög alakú vitorlát
erősítettek, így kilehet használni a szél nyújtotta lehetőségeket is a
hullámok mellett. Az alapelv is hasonló a szörfhöz. Szeles, viharosabb időben látjuk a legtöbb windsurföst a
vizeken, hiszen ekkor keletkeznek nagy hullámok, amiket meg tudnak lovagolni. Tapasztalataim alapján még szélcsendben
sem egyszerű megállni a deszkán. Nekem
legalábbis nem volt könnyű, de egy idő után
már egész jól ment. Gördeszkások előnyben.
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Pihenés, buli, meleg, vakáció!!!!
Nincs ötleted mivel töltsd a nyári szünetet ? Vagy csak egy kis újdonságra vágysz és nem csak a vizet élveznéd?!! Itt megtalálsz pár programot, amivel mozgalmasan, gyorsan, hasznosan telik az időd!!
Nagyobbaknak :Itt a nyár kezdődik a fesztivál időszak…látogass meg
pár koncertet, egyél jókat vagy csak élvezd a nyarat feszültség mentesen napokon át.

STÍLUS
MAGA
AZ
EMBER

Pár fesztivál nektek :
- Tatai Víz,Zene, Virág Fesztivál
- Rockmaraton: idén ünnepli 25. születésnapját (még nagyobb buli)
- VOLT
- EFOTT
- Viva Breatz (Viva Comet helyettesítése)
- Sziget
Kissebeknek: Vár rátok a kalandos nyár… látogass el családoddal egy
kaland vagy vidámparkba (Family Park (Ausztria), Zamárdi Kalandparkba, vagy állatkertbe, csobbanj egyet a Balatonba vagy fedezd fel
a természet csodáit, barlangokban, erdőben vagy akár a vízparton.
Extrémebbeknek: Csodák tárháza: Mondocon
De mi is az a Mondokon? A MondoCon a japán rajzfilmek és képregények szerelmeseinek, a cosplay és a videojáték-rajongóknak, valamint
a sci-fi, fantasy műfajok kedvelőinek nyújt egész napos változatos
programokat 2008 óta, töretlen népszerűséggel!

Becky
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FŐ AZ EGÉSZSÉG
Beköszöntött a nyár és a nyári szünet is elkezdődött.
Legyetek a levegőn, de vigyázzatok, ne kapjatok napszúrást. Hordjatok kalapot. Ha van rá lehetőség használjatok naptejet vagy napolajat. Mert a leégésnek komoly következményei lehetnek pl. a bőrrák.
De ez nem azt jelenti, hogy ki se léphettek a házból.
A kullancsokkal is vigyázni kell. Mert vannak fertőzöttek, amelyek lime kort terjesztenek. Ez ellen már kaphattok oltást, de ettől függetlenül használjatok kullancsriasztó sprayt vagy karkötőt.
Most pedig jöhetnek a zöldségek gyümölcsök.
Nyáron is sok zöldség és gyümölcs terem. Sokan szeretitek a chipset
a tehetségnapon megkóstolhattátok az alma chipset mely finom és
egészséges.

Mindenkinek jó pihenést kívánok!

Lola

ÖKOLÓGÁS
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Ebben a rovatban általunk érdekesnek talált könyvekre,
Filmekre és zenékre hívjuk fel a figyelmeteket

KULTÚRARCÚAK

K Ö NY VAJ ÁNLÓ
Molnár Krisztina Rita
Maléna kertje
Nem tudom ki hogy van vele, de nekem borzasztó nagy büszkeség hogy egy író, költő a
magyar tanárom. Ezért is kezdtem neki ennek a könyvnek. Érdekes egy történetet úgy
olvasni, hogy személyesen ismerem a szerzőjét. Érdekes, de nagyon jó. Ráadásul, ha
olyan a könyv, hogy nem tudod letenni, az
még jobb. A történetet kivételesen nem fogom elmesélni, maradjon minden titok,
csak bíztatni tudlak titeket, hogy olvassátok
el, itt a remek alkalom, a nyári szünet, amikor biztosan lesz egy hét legalább, amit tétlenkedéssel töltenétek.
Kicsiknek, nagyoknak ajánlom ezt a derűs, egyszerű, de nagyszerű,
gyönyörű történetet.
Thintha

FILMAJÁNLÓ
Úgy döntöttem, hogy most nem egy kiválasztott filmről fogok
beszélni, hanem ajánlok egy párat, amiből lehet választani.
- Harry Potter sorozat (tudom, tudom, szinte mindenki látta
már, vagy látott belőle részeket, de ez igazán az a film, amit
egy unalmas augusztus estén egy pohár limonádéval meg lehet nézni)
- Igenember (ezt mondjuk a korhatár miatt felsősöknek ajánlanám inkább, de vicces, aranyos történet Jim Carrey-vel.)
- Tökéletes hang (jelzem, akinek ez tetszene,most jött ki a
mozikban a második része)
Thintha
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Ballagó nyolcadikosainknak ajánljuk az alábbi számot:
Wiz Khalifa ft. Charlie Puth: See you again
It's been a long day without you my friend
And I'll tell you all about it when I see you again
We've come a long way from where we began
Oh I'll tell you all about it when I see you again
When I see you again
Damn who knew all the planes we flew
Good things we've been through
That I'll be standing right here
Talking to you about another path I
Know we loved to hit the road and laugh
But something told me that it wouldn't last
Had to switch up look at things different see the bigger picture
Those were the days hard work forever pays
now I see you in a better place
How could we not talk about family when family's all that we got?
Everything I went through you were standing there by my side
And now you gonna be with me for the last ride

First you both go out your way
And the vibe is feeling strong and what's
Small turn to a friendship, a friendship
Turn into a bond and that bond will never
Be broken and the love will never get lost
And when brotherhood come first then the line
Will never be crossed established it on our own
When that line had to be drawn and that line is what
We reach so remember me when I'm gone
How could we not talk about family when family's all that we got?
Everything I went through you were standing there by my side
And now you gonna be with me for the last ride
So let the light guide your way hold every memory
As you go and every road you take will always lead you home
It's been a long day without you my friend
And I'll tell you all about it when I see you again
We've come a long way from where we began
Oh I'll tell you all about it when I see you again
When I see you again

KULTÚRARCÚAK

It's been a long day without you my friend
And I'll tell you all about it when I see you again
We've come a long way from where we began
Oh I'll tell you all about it when I see you again
when I see you again
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Alsós feladat
Ha nyáron túlságosan unatkoznátok, itt van néhány fejtörő amiken,
gondolkodhattok a szünet alatt. Jó szórakozást.
Mi az?
Csak becsukott szemmel láthatjuk, mi az?
Se hárfája, se gitárja, mégis szól a muzsikája.
Se oldala, se feneke, mégis megáll a víz benne.
Édesanyád gyermeke, de neked nem testvéred, ki az?

KOBAKTRÉNING

Feldobod Pista bácsi, leesik semmi – mi az?

A MEGFEJTÉSEKET NÉVVEL EGYÜTT KÉRJÜK A
diakokcsemegeje@gmail.com
CÍMRE BEKÜLDENI! A HELYES MEGOLDÁST BEKÜLDŐK KÖZÖTT
JUTALMAKAT SORSOLUNK KI!

Előző számban megjelent rejtvényre helyes
megfejtést küldött be:
Szőcs Ditta
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O l da l 1 9

Felsős feladat

Matemat

KOBAKTRÉNING

Öt Alma
Egy kosárban öt alma van. Az almákat úgy kell elosztani öt ember
között, hogy mindenki kapjon egy almát és a kosárban is maradjon
egy. Hogyan csinálnád?
A pásztor és a folyó
Egy pásztornak át kell vinni a folyón egy farkast, egy kecskét és egy
káposztát. A csónakkal egyszerre csak az egyiket tudja átvinni. De
ha a pásztor magára hagyja a farkast a kecskével, vagy a kecskét a
káposztával, akkor az egyik megeszi a másikat. Hogyan kelhetnek
át a folyón, hogy senkinek ne legyen bántódása?
Indián Család
Két indián üldögél a patak partján, majd az egyik megszólal.
-Uff, kicsi Réti Szellő te vagy az én fiam!
Erre a másik mondja:
-Uff, Sebes Sólyom, viszont te nem vagy az én apám!
Hogyan lehetséges ez?
A szabó
A szabónak van egy 16 méteres posztódarabja, ebből mindennap
levág két métert. Hányadik nap vágja le az utolsó darabot?
Fej vagy írás?
Ha kilencszer egymás után feldobsz egy pénzérmét és mind a kilencszer írás lesz akkor hány százalék az esélye, hogy tizedikre fej
lesz?

Oldal 20
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A H Á N Y N Y E LV E T
BESZÉLSZ

A rovat a segítségével nyelvtudásod javíthatod!
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A H Á N Y N Y E LV E T
BESZÉLSZ
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Bojtos könyvjelző

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

A nyári olvasgatások közben hasznos
eszköz, elkészítése igen egyszerű.
Hozzávalók: fonál, olló
Elkészítés:
- három ujjad köré (hüvelyk, mutató, középső) tekerj kb.10m fonalat.
- ha lehúzod az ujjad, akkor egy kör alakot kapsz.
- vágj még egy 30cm-es darab fonalat.
-a kör két oldalát kösd össze azzal a fonallal (jó szoros legyen)
- majd vágd szét a hajtásoknál.
- és borzold szét.
Jó szórakozást: Rozi

BAKIPARÁDÉ

Reggel esett az eső. A tanulók az ügyeletes tanárral az aulában gyülekeztek. Csík Gréta belép az iskola ajtón és megszólal:
- Mi ez a dugó?!
2/a osztály
Háromnegyed nyolckor kértem a Farkas Petit törölje le a táblát. Peti
azt válaszolta, hogy Éva néni azt kérte maradjon a táblán lévő információ, mert le akarja velük írattatni. Megkértem írja le egy lapra,
mert szükségem van a táblára délelőtt és majd a lapról felírom a
szavakat újra délben Éva néninek. Peti ír és közben azt mondja:
- Hát ez nagyon jó, még nincs is nyolc óra és én meg már írok!
2/a osztály
Diák-tanár elszólások:
„A Szent Jobb István király bal keze.”
„Szulimánt a szigeti ostromnál megölték, ezért egyelőre felhagyott
azzal a szándékával, hogy Magyarországot meghódítsa.”
„Csapadékfajta: lisztharmat.”
„Egyiptom őslakói a múmiák.”
„A valós szám az, amelyik tényleg annyi, amennyi.”
„A Toldi olyan mű, amelyben a főhőst feldolgozzák.”
„A fecske egy költöző madár olyan, mint a gólya, csak sokkal kisebb
és nem hasonlít rá.”
„II. József Mária és Terézia fia volt.”
„Trójában falovakkal oldották meg a tömegközlekedést.”
„Az éhenhalt sereg kitakarodott az országból.”
„Az őserdő olyan terület, ahová emberi kéz még nem tette be a lábát.”
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VAKTÉRKÉP: Legyél turista Budapesten
Itt van végre a nyár.

Boldog, szép, vidám nyarat kívánok mindenkinek!

Stoll Barni

VAKTÉRKÉP

Ha van lehetőségetek minél több időt fordítsatok Budapest, a mi fővárosunk megismerésére.
Ilyenkor nyüzsögnek a turisták, bábeli a
hangzavar. Mindenki fényképezik, videózik, úti könyvet olvas, szelfizik és jókedvű.
Nagyon szeretik a fővárosunkat. Nem csoda. Ha megállnak egy hídon
nappal, vagy az éjszakai kivilágításban csodát látnak - Gellérthegy,
Várnegyed, Parlament, stb…
Budapest bővelkedik világörökségi helyszínekkel. Ez azt jelenti, hogy
kötelezettséget vállalunk azok megóvására és megőrzésére a későbbi
generációk számára.
Ilyen pl.: Széchenyi Lánchíd, Citadella a Gellért hegyen, a Budai Vár
épületei, a Magyar Tudományos Akadémia épülete.
A belvárosba juthatunk a Millenniumi földalattin, ami kicsit hangos,
de nagyon hangulatos. (ez volt a kontinens első földalatti vasútja)
Útközben szinte minden megállójánál ki kell szállni, mert van valami
érdekesség: Opera, Hősök tere, Széchenyi fürdő, Állatkert…
Egész nyáron vannak Budapesten rendezvények. Ha egyet-egyet meglátogattok, azt javaslom, nézzetek körül! Megéri!
Nem elfelejteni az épületekre fölnézni! A belvárosi házak emeletei érdekesek és gyönyörűek. És a sétáló utcák! Igazi élmény, csak el ne
vesszetek a nagy forgatagban.
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Búcsúzunk...

Viszlát!
Ugyan lesz még egy ballagásunk, de én szeretnék itt is elköszönni mindenkitől.
Sokszor hallottátok, de majd ti is meg fogjátok tapasztalni,
hogy az ember várja ezt a napot, várja a végét, és a mikor ott
áll utolsó nap az iskolája előtt, ami pár nap múlva már nem az
ő „második otthona” lesz, akkor felfogja, hogy vége. Pocsék
egy érzés, komolyan. És akkor visszagondolsz majd mindenre.
Az osztályodra, akik több mint nyolc éve a családod voltak, és
ezer szállal kötődsz hozzájuk. A tanáraidra, akiket ugyan sokszor a pokolba kívántál mikor megjelentek az ajtóban a dolgozatfüzetekkel, de utólag már visszasírod azt is, csak hadd kapjál még egy napot. A diáktársakra, akik néha idegesítettek, de
tudtad, hogy kedvesek. Az osztályfőnöködre, aki anyád helyett
anyád volt. A kedvenc tanárodra, akivel mindig öröm volt a tanulás. A kedvenc tantárgyra, amit ebben az iskolában imádtál,
és csak remélni tudod, hogy a következő suliban is szeretni
fogod. Visszagondolsz az épületre, az udvarra, a tantermekre,
mindenre, ami bennük történt, és tudod, hogy semmi nem
lesz már ugyanilyen soha. És akkor arra eszmélsz, hogy potyognak a könnyeid.
És talán, a végére megszeretted ezt az egészet.

Farkas Nóri
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Kedves Nyolcadikosok!

Búcsúzóul:
7. osztály

Búcsúzunk...

Ez az utolsó nap, hogy együtt léptétek át az iskola kapuját, s
hogy együtt ültök itt egy osztályként. Nyolc éve még csodálkozó kisgyermekként kezdtetek ismerkedni a számok és betűk világával. Négy év alatt Zsohár Kati néni segítségével félénk kis elsősből tapasztalt iskolásokká váltatok. Felső tagozaton Ági néni vett szárnyai alá benneteket és nyesegette le
vadhajtásaitokat. Jóra, szépre, őszinteségre nevelt titeket,
harcolt értetek.
Mivel 4 évig szomszédok voltunk rengeteg emléket őrzünk
rólatok. Tudjuk, hogy zseniálisan táncoltok. Soha nem felejtjük el a tavalyi zánkai táborban előadott táncotokat és farsangi fekete-fehér táncot sem. Tudjuk, azt is, hogy fiúk bolondulnak a sportért. Örökre megőrizzük emlékeinkbe a közös
sporteseményeket, foci- és kézilabda kupákat, amin pechünkre általában nagy fölénnyel nyertetek. De nem lehet már
meg nem történtté tenni fergeteges szüneteket, közös csínytevéseiteket, a néha kimondott majd később megbánt szavakat, a nézeteltéréseket és azok megoldásait és a nyolc év
alatt kialakult szoros barátságokat sem.
Holnaptól már csak úgy gondoltok e helyre, mint régi iskolátok, hiszen lassan kiléptek a már-már nagybetűs életbe. Egy
év múlva mi ülünk majd itt, ballagó diákként s majd csak akkor érezzük át, amit most Ti éreztek: A búcsú könnyes vagy
épp vidám örömét.
Kérünk, titeket ne felejtsétek el az iskolát, az együtt töltött
éveket és néha- néha gyertek vissza s nézzétek, meg ki ül
épp a helyeteken. Búcsúzik tőletek a hetedik osztály és az iskola.
Kívánunk minden jót, sikereket, s hogy találjátok meg helyeteket a nagyvilágban!
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KÍVÁNCSISKODÓ

Tulipántúrák és nutellás kenyér vacsora után….
Iskolaújságunk idei utolsó számában 8. osztályosokkal készítettünk interjút. Kiderül, hogy mi fog hiányozni nekik legjobban a suliból és az is, hogy
mi volt a legnagyobb ellenségük…. A válaszokat az interjú alanyok egymástól függetlenül adták.
Mi fog a legjobban hiányozni az iskolából?
B.B: Az iskolából a legjobban az osztály fog hiányozni és a különleges
programok, amik más iskolában nincsenek.
T. E: a mindig hangulatos Kozáromi tóhoz való kirándulás, a különböző vetélkedők, nyelvi napok fognak hiányozni, mert az új iskolámban nem lesz
még egy ugyanolyan nyelvi nap vagy kirándulás, mint itt. Aztán az itt lévő
tanárokat is hiányolni fogom. De még a napi óraszámok is hiányozni fognak. Nehéz lesz megszokni az esetenként napi 8 órát a gimiben. De az,
ami legeslegjobban fog hiányozni számomra azok az itteni osztálytársaim,
barátaim.
SZ. T: A legjobban az osztály fog hiányozni, hiszen már 8 éve együtt vagyunk. De az is nagyon jó hogy mivel ez nem egy nagy iskola, ezért a tanárok ismerik a gyerekeket és törődnek is velük, ami egy nagy iskolában
nem lehetséges.
Mi az, aminek örültök, hogy nem lesz többé?
B.B: Aminek örülök, hogy nem lesz, az a benti cipő.
T. E: Csak egy dolognak örülök, ami, illetve amit nem kell többé felvennem, és az a benti cipő... az összes 8.-os agyára ment ennek a metódusa,
még ha csak 1 percet voltam kint, akkor is vissza kellett venni.
SZ. T: Örülök, hogy jövőre majd nem kell minden óra után áthúzni a kinti
cipőt, aztán kimenni az udvarra, szünet végén sorakozni, aztán visszavenni a benti cipőt.
Milyen szavakkal jellemeznétek az osztályotokat?
B.B: A szavak, amikkel jellemezném az osztályt, azok a bajkeverő, többnyire összetartó, vidám és bolond.
T. E: Őrültek, marhák, szarkasztikusak, és humorosak.
SZ. T: Szeret teljes, vidám, hangos.
Melyik volt az osztállyal töltött legkedvesebb pillanat?
B.B: Ezek az osztálykirándulásokon, a farsangi próbákon és a kukoricabálokon voltak.
T. E.: Hhuh. Nehéz lesz választanom, mert sok olyan pillanatom volt az
osztályommal (még ha nem is annyira jelentősek), amit szívesen leírnék,
de az túl hosszú lenne, de ha választani kell, akkor az Egyházaskozári éjszakai túrát választanám, mert annyi katasztrófa, dráma történt azon az
estén, ami örök nyomot hagy bennem.
SZ. T Nagyon sok van, szerintem egy nagyon jó osztály vagyunk, még akkor is, ha ezt sokan nem így látják.
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B.B.—Bíró Boglárka
T.E.—Tarján Emese
Sz.T.—Szalai Tünde

Pepe

KÍVÁNCSISKODÓ

Milyen emlékeket őriztek alsós osztályfőnökötökről, Kati néniről?
B.B. : Zsohár Kati nénivel a tulipántúrák voltak a legszebbek és a farsangi
nyerések.
T. E: Régi, és szeretett osztályfőnökömmel, Kati nénivel a legemlékezetesebb pillatatok a tulipán túrák voltak. Ez a túra a saját házához vezetett,
és amikor odaértünk, a virágos kertjéből,- ahol a szebbnél szebb tulipánok virágoztak-, mindenki kiválasztotta a számára legszebb virágot, és azt
megkapta Kati nénitől, utána még szórakoztunk egy kicsit és végül visszamentünk az iskolába. Ez az emlékeim között az egyik legkedvesebb:).
SZ. T: Nem tudok választani. Kati nénivel nagyon emlékezetesek voltak az
anyák napják, a tulipántúrák es a betanult táncok.
Gondolom felsős osztályfőnökötökkel, Ági nénivel kapcsolatban is rengeteg pozitív emléket visztek magatokkal.
B.B. :. Ági nénivel az osztálykirándulások és az iskolán kívüli
káptalanfüredi táborok maradnak meg örökre emlékeimben.
T. E.: Ági nénivel is ezeregy emlékem van, a legemlékezetesebbek vele és
Zoli bácsival közösen tartott táborok hangulata és programjai. Ezek a táborok hagyták meg bennem a nyomukat, mint pl.: a Tihanyi hajózások, a
vacsora után felszolgált nutellás kenyér, a strandolások és még sok minden.
Sz.T.: Nagyon jók voltak a 3 napos osztálykirándulások.
Milyen tanácsot adnának a jövőre nyolcadikos osztálynak?
B.B.: A jövő évi 8.-osoknak azt tanácsolnám, hogy ne izguljanak annyira a
felvételi miatt, és hogy ne vesszenek össze utolsó évben a tanárokkal.
T. E. : Hogy tisztában legyenek azzal, hogy melyik iskolát akarják választani, akkor nyáron el lehet kezdeni a nézelődést az iskolák körében. Ne válasszanak olyan iskolát, ami meghaladná a képességeiket, véleményem
szerint, ha olyan iskolába kerülnek, ahol a tanítás a szintjüket meghaladja, nem lesz egy leányálom, és szenvedni fog, elég egy átlagos gimnázium
is.
Az első félévre kössék fel a gatyájukat, mert a jó osztályzatok rengeteget
számítanak, de még második fél évben se eresszenek le, mert ott lesz még a 3/4 éves vizsga...:)))))
SZ. T. : A jövőbeli nyolcadikosoknak sok kitartást kívánok es hogy ne adják fel, tanuljanak, tanuljanak, tanuljanak, mert meg lesz a gyümölcse.
És egy jövőre elsősnek?
B.B.: Hogy tanuljanak!
SZ. T.: Élvezzék ki a sok játékot és szünetet, amíg
még lehet!
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„Szorgalomnak
mintaképe szerették
az osztályba
Megbízható, barátságos
ő volt Bíró Boglárka.”

„Segítőkész, nyugodt fiú ki
sohasem tombol,
Tovarepül rollerján ma
kedves Bakos Csongor”

„Állandóan izgő-mozgó
szikrázó aura
Bolondságra mindig
vevő Fekete-Filip Laura”

„Többre érdemes
e leány, mint pár
szétszórt szóra
Diákoknak
példaképe lehetsz
Farkas Nóra”

„Jó Istennek gyöngybetűkkel kell majd
sorsod írnia
Kitartást a hosszú
úthoz kedves
Horváth Szilvia.”

„Hiszek benne,
hogy egy napon
hírneved a távol
Visszahozza
iskolánkba,
Hegedűs Károly”

„Szereli az ellenfelet gyönyörűen,
s tisztán
Majd hatalmas
gólt lő:
Almádi István”
(Idézet a 2026-os
VB döntő
közvetítéséből)

„Ha dumálni jó fej srác kell,
lelked tegye rendbe
Mindig ott volt, meghallgatott
a Cs. Nyerges Bence”

„Váljon egy napon
minden álmod
valóra
Búcsúzunk
most tőled
Bolla Ramóna”
„Véleményem
csupán annyi,
hogy e lányban
nincs hiba
Összegezte szavaimat egykor a
Tóth Krisztina.”

„Ha tippmixnél
bizonytalan nyerő
csapat melyik,
Labdarúgás nagy
tudósa ő
a Ficsor Erik”
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„Biztos vagyok benne,
hogy a jó Istennek
keze a
Jóságból épített téged
Fekete-Kardos Rebeka”

„Mosolyogni kéne,
mint Ő,
szomorú az óra,
Búcsút intünk s
tovaszökken
messze Szabó Flóra.”

„Csak e fájó érzés
néhány pillanatra
szűnne
Szeptembertől
nem idejár a
Szalai Tünde.”

„Továbbgurul az
időnek lomhán
forgó kereke
De emléked nem
fakul meg soha
Tarján Emese.”

„Néhány nap és
vége, ennyi nem
vagy többé már itt,
Új utadhoz sok
szerencsét jó
Tobai Dávid.”

2007—2015

„Nem mondhatom,
biztosan meg,
neked jövő
mit hoz el
De sikeres ember
leszel, tudom
Kégli Krisztofer.”

1 . é vf o l ya m 4 . s z á m

Oldal 30

Képek a 8. osztály életéből
Csücsülünk
Komolyan?

y képre

eg eg
Álljunk m

Kesztyűs kézzel...
Megy a gőzös...

Mi lesz ebből?

Ki a király??
Láthatatlan élmények
Útravaló a Ballagóknak
Mariann nénitől
Ne kérdezd, merre visz az út,
A válasz biztonságot úgysem nyújt,
Nem tudja senki, hogy hová érkezel,
Magadtól indulj egyszer el!
Ne kérdezd, honnan fúj a szél,
Figyeld meg jól, miről beszél,
S ha érted már az összegyűjtött hangokat,
Találd meg köztük önmagad!
Ne kérdezd, hol kel fel a Nap,
Gondold, hogy ott, ahol te vagy,
És hogyha úgy érzed, hogy elborult az ég,
A szíved őrizze a fényt!
Ne kérdezd, hány napod van még,
Nyugodj meg, lesz még épp elég.
De addig is, míg egyszer minden véget ér,
Magadhoz hűséges legyél!
Bródy János: Élet
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Sínen vagyunk!
Feketén fehéren
Határ a cs

illagos ég!

Hajrá csajok!

Medvék a házban

Száll az ének

Valami szemet szúrt

Hajba kaptunk a széllel

ZÁRSZÓ MARIANN NÉNITŐL
"A szőlőszem kicsiny gyümölcs
Egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék.”
Petőfi Sándor

Kezdődik a vakáció
szőhetsz bátran terveket,
iskolánkban nyár kisasszony
bezárta a termeket.
Pihenhet a leckefüzet,
nem köt már a tanulás,
felelések izgalmával
vekker se kelt hat után.
Száll a labda, vár a tábor,
hűs vizével hív a tó,
habjaiban megfürödni,
versenyt úszni, jajj, de jó!
Elköszön a pad, a kréta:
jó nyaralást gyerekek!
Szeptemberben kipihenten
találkozunk veletek!
/Veres Csilla/

A CSAPAT:
Hírlelő - Górecka Liliana, Petrik Sára
Kíváncsiskodó - Enyedi Petra
Szavazóna - Mócsy László, Salga Bence
Ökológás - Szentes János Mihály, Molnár Laura, Kultúrarcuak — Farkas Nóra
Kézművelő – Mikic Flóra
Humor herold, Tanulj Tinó, Süssünk, süssünk - Szentes János Mihály
Így Írtok Ti - Garamvölgyi Máté, Kristóf Mátyás, Veres Máté
Ahány nyelvet beszélsz – Czövekné Veréb Judít
Vaktérkép — Stoll Barnabás
A Stílus maga az ember — Orbán Rebeka
Kobaktréning - Veres Máté
Tornacsuka—Beck Ádám, Beck Bálint
A szám elkészítésében közreműködött: Lukács Szilvia, Cserkuti Marianna, Enyedi Judit ,
Czövekné Veréb Judit, Horváthné Gacsályi Marianna, Nagy Lajos
Elérhetőségek: diakokcsemegeje@gmail.com,
iskola.herceghalom.hu/diakcsemege
Csemegézzünk együtt!
2015
Diákcsemege
A Herceghalmi Általános Iskola diákönkormányzatának lapja.
Kiadja: Herceghalmi Általános Iskola
Felelős szerkesztő: Nagy Lajos

