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Tartalom:
Diákcsemege 2018-ban is!
Üdvözlünk mindenkit az újévben! Idén sem hagyunk titeket csemegézés
nélkül. Ebben a számban visszatekintünk a hosszúra nyúló téli időszak
legfontosabb eseményeire a Hír-lelőben. Megismerkedhettek egy
snooker Európa bajnoki résztvevővel. Ha kíváncsiak vagytok a hajlítható
mobilra vagy az okos rágás számlálóra az Infotanhoz kell lapoznotok. A
suliújság segítséget nyújt a tanuláshoz és lelketeket is ápolja. Ha problémátok van a matekkal iskolánk egy matek géniuszától kaphattok jó tanácsokat. Ha úgy éreznétek már kivagytok, jöjjön már a a tavaszi szünet
nyugodtan hasonlítsátok össze sorsotokat a régi gyerekekével és egyből
jobb kedvre derültök (Vaktérkép). Közelebbről megismerhetitek a negyedik osztályban tanító tanárnéniket is, akik jövőre ismét az első osztályosok megszelídítésére vállalkoznak. De cikkeink segítségével pörgethetitek agyatokat (Kobaktréning), fejleszthetitek kézügyességetek és sütési
tudományotokat (Kézművelő, Süssünk-Süssünk) is. Jó kulturálódást
(Kultúraarcuak) szórakozást (Humor Herold) és Csemegézést kívánunk
mindehhez!
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H Í R— L E L Ő
Adventi időszak az iskolában
December elejétől hétről-hétre készülődtek diákjaink az év egyik legszebb ünnepére, Karácsonyra. Az
adventi péntek reggeli gyertyagyújtások alkalmával Schnaider Gréta DÖK titkár segítségével ismerkedhettek meg az adventhoz kapcsolódó népszokásokkal, hagyományokkal. A gyertyagyújtások alkalmait
művészeti iskolásaink zenei fellépései tették még színesebbé. A negyedik évfolyamosok tanulságos Betlehemes játékát advent második vasárnapján és az iskola karácsonyi ünnepélyén is megcsodálhattuk.
Karácsonykor a színdarab mellett egy tartalmas ünnepi műsort nézhettek végig iskolánk diákjai. Köszönjük a szervező tanároknak.

Kamionos Mikulás
Az idei évben a Mikulás - a Tesconak köszönhetően - igen rendhagyó módon érkezett iskolánkba,
KAMIONNAL! (De mit szóltak a rénszarvasok??????)

Diótörő
2017. december 13-án a Művészeti Iskolások egy része
elindult megnézni a Diótörő című előadást a Magyar
Táncművészeti Egyetemen.
Amikor odaértünk, az egyik tanuló megmutatta nekünk a
helyet és hogy hol kell lepakolnunk. Az előadás előtt még
várnunk kellett egy kicsit. Amikor bementünk és elfoglaltuk a helyünket, megvártuk a többi osztályt és elkezdődött az előadás.
Mindegyik tanuló nagyon szépen táncolt a legkisebbtől a legnagyobbig. Bár az előadás egy rövidített
változat volt, nagyon tetszett mindenkinek.
A végén fotózkodtunk a főszereplőkkel, majd elindultunk haza.
Jó, hogy egy ilyen élménnyel gazdagodtunk.
Csóka Blanka és Schnaider Gréti
5/a osztály
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Turbóhét
A turbóhét most előszőr a 2017-18-as tanévben volt megtartva a 8. osztályosok számára. Ez a felvételi
előtti hét volt, hogy felfrissítsük eddigi ismereteinket és ezzel több pontot elérve a felvételin. Ezen az öt
napon csak angol és magyar óra volt, napi 3-3 órában. Előszőr megterhelőnek hangozhat, de véleményem szerint sokkal jobb volt, mint egy sima hét, mert kevésbé voltunk meghajtva és sokkal több mindent tudtunk megcsinálni a három óra alatt, mint naponta egy órán. Pénteken pedig egy órával hamarabb haza engedtek bennünket, hogy pihenjünk és készüljünk fel lelkileg a felvételire.
Mackó nap
Palacsintás nap
Február 2-án megtartottuk a Mackó napot. Több, Február 13-án, a Palacsintás napon minden osztály
mint 100 mackó látogatta meg iskolánkat.
palacsintával halmozta el magát. Ezen a napon az
sem maradt éhen, aki nem vitt magával tízórait,
mert mindenféle finom palacsintából válogathatott.

A Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
képzőművészeti tanszakjának félévi kiállítása
2018. február 7.- én első alkalommal került megrendezésre az alapfokú művészeti iskola képzős diákjainak félévi kiállítása a községi könyvtárban.
A megnyitón kezdetén Nagy Lajos intézményvezető-helyettes méltatta a képzőművészeti tanszak féléves munkáját és kiemelte a vizuális nevelés fontosságát. A tanszak pedagógusai – Lévai Rita, CsubaSzilaj Eszter és Zombori László - röviden értékelték a félévet, majd a diákok ünnepélyes keretek között
megkapták félévi tájékoztatójukat. A megnyitót a zenei tanszakra járó diákok furulya és zongorajátéka is
színesítette. Az ünnepélyes megnyitót követően az érdeklődők megcsodálhatták a diákok félév során
készített munkáit.

Pajlovics Nóri
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Farsang
Februárban, mint minden évben ismét eljött a farsang. Növendékeink nem csak osztályukkal, hanem
egyénileg is megmutathatták mit tudnak. Egyéniben többek közt láthattunk Rubik kockát, kalózt és hercegnőket. Az osztályos jelmezversenyt alsóban a 3.b., felsőben pedig a 7. osztály nyerte meg. Az eredményhirdetés után a tombola következett, ahol mindenféle ajándékokat lehetett nyerni és az igazán
szerencsések egy tortát is hazavihettek.

Alapítványi Bál
Február 17.-én megrendezésre került a Szülők és Nevelők
bálja a Nimród Fogadóban, ahol a 7. és a 8. osztály is fellépett farsangi táncával, amik természetesen elsöprő sikert
alkottak.

Pénzügyi hét
Az idei éveben először vettünk részt a hetedik és nyolcadik osztályos tanulókkal az országos pénzügyi héten. A projekt keretében
a B3 takarék munkatársai vezették be a diákokat a pénz világába. A legaktívabbak (pl:
Soós Dani) jutalomban is részesültek. Az
esemény kapcsán a DÖK-ben a lufiszabályzat elkészítése is felmerült.

DIÁKCS EMEGE

Oldal 5
KOBAKTRÉNING
Alsós feladat

1) A nyolc éves Banditól megkérdezték, hány éves az édesapja. „Négy évvel ha fiatalabb lenne, én nálam négyszer korosabb lenne.” Hány éves Bandi édesapja?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2) A nádasban néhány kígyó, béka és 2 gólya van. Összesen 9 fejet és 12 lábat számoltam meg. Hány
kígyó, béka és gólya lakik a nádasban?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3) Hányféleképpen olvashatod le OKOSKA nevét, ha csak jobbra és lefelé léphetsz?
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Felsős feladat
Ivási probléma
Oroszországban a sakk és az érdekes feladatok megoldása mellett az ivás az egyik legáltalánosabb kikapcsolódási forma. Vaszilij szerzett egy 12 literes vödörre való vodkát, és szeretné azt megosztani
Pjotrral. Pjotrnak azonban csak egy 8 literes meg egy 5 literes üres palackja van. Hogyan oszthatnák
mégis a vodkát két egyenlő részre?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A három bölcs
Három bölcs elmegy a legnagyobb bölcsek bölcséhez, hogy megtudják tőle, ki közülük a legbölcsebb.
A bölcsek bölcse elővesz öt kalapot: három feketét és két fehéret. Feltesz a bölcsek fejére két feketét,
és egy fehéret, de a bölcsek nem tudják, hogy az öt kalapból melyeket teszi vissza a szekrénybe. Mindenki látja továbbá a másik kalapját, csak a sajátját nem. A bölcsek feladata kitalálni a saját kalapjuk színét. Egy ideig gondolkodnak, végül az egyikük feláll és megmondja, hogy a kalapja színe fekete. Hogyan
gondolkodott?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
A MEGFEJTÉSEKET NÉVVEL EGYÜTT KÉRJÜK A
diakokcsemegeje@gmail.com
CÍMRE BEKÜLDENI!
A HELYES MEGOLDÁST BEKÜLDŐK KÖZÖTT
JUTALMAKAT SORSOLUNK KI.
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A K I K R E

B Ü S Z K É K

V A G Y U N K!

TEHETSÉG.HERCEGHALOM
II. Nyílt Nemzetközi Kempo Kupa
Frankó Aliz - 3/b osztály
Kata I. helyezés
Semi kempo I. helyezés
Frankó Olivér - 6. osztály
Kata III. helyezés
Semi kempo I. helyezés
Submission I. helyezés
Kempo kumite I. helyezés
Horváth Réka - 7- osztály
Kata II. helyezés
Semi kempo I. helyezés
Lipka Botond - 6. osztály
Submission IV. helyezés
Kempo kumite III. helyezés

Tóvári Kincső - 5/a osztály
Semi kempo I. helyezés
Submission I. helyezés
Kempo kumite I. helyezés
55. DanceNet Kupa Táncverseny
Gyermek-kezdő-standard
Bárányos Márton (5/a osztály)
II. helyezés
Bolyai Természettudományi
Csapatverseny
„Cecelegyek” csapat
8. osztály
Palatin Máté
Petőfi Bori
Szentes János Mihály
Veres Máté
III. helyezés
Akrobatikus Rock&roll verseny
Könczöl Zora (7. osztály)
Masters Kupa I. helyezés
Junior Nagyformáció

Kazinczy Szépkiejtési
verseny
Alsó évfolyam
I. Rojik Janka (4. osztály)
Paál-Koroknai Bence (3/a osztály)
II. Kozma Klaudia (3/a osztály)
Frankó Aliz (3/b osztály)
Schnaider Dalma (3/b osztály)
III. Kazinczy Maja (3/b osztály)
Bene Bianka (4. osztály)
Kós Vince (3/b osztály)
Stefanits Zorka (3/a osztály)
5-6. évfolyam
I. Csóka Blanka (5/a osztály)
II. Zongor Emma (5/a osztály)
III. Király Dorka (5/a osztály)
7-8. évfolyam
I. Könczöl Zora (7. osztály)
II. Kunn Levente (8. osztály)
Idegen nyelvi szépkiejtési
verseny
5-6. évfolyam
Angol nyelv
1. Schnaider Gréta (5/a osztály)
2. Kovács –A. Dániel (5/b osztály)
3. Bauer Dominik (5/b osztály)
5-6. évfolyam
Német nyelv
1. Bauer Dominik (5/b osztály)
2. Kupi Kinga Anna (6. osztály)
3. Rácz Lujza (6. osztály)
7-8. évfolyam
Angol nyelv
1. Gebri Dániel (7. osztály)
2. Kozma Balázs (7. osztály)
3. Bene Artúr (7. osztály)
7-8. évfolyam
Német nyelv
1. Szentes János M. (8. osztály)
2. Kristóf Mátyás (7. osztály)
3. Horváth Réka (7. osztály)

Zrínyi Ilona Matematika verseny
Megyei forduló
Paál-Koroknai Bence II. helyezés
Petőfi Bori III. helyezés
Kallós Balázs XIV. helyezés
XIV. Zsámbéki-medence kis
Matematikusa verseny
4. osztályos korcsoport
IV. Paál-Koroknai Bence
(3/a osztály)
Felkészítő: Peregi-Buzár Valéria
V. Garamvölgyi Nóra
(4. osztály)
V. Csuba Nimród Levente
(4. osztály)
VII. Szabó Benedek
(4. osztály)
IX. Lányi Lili (4. osztály)
Felkészítő: Lányiné Balogh Ildikó
5-6. osztályos korcsoport
V. Keranov Márk (6. osztály)
Felkészítő: Széchenyi Zoltánné
VI. Kallós Balázs (5/b osztály)
VII. Abonyi Botond Bendegúz
(5/a osztály)
VII. Somogyi Benedek
(6. osztály)
XVII. Tóvári Kincső
(5/a osztály)
Felkészítő: Horváthné Gacsályi
Marianna
7-8. osztályos korcsoport
I. Petőfi Bori (8. osztály)
VI. Veres Máté (8. osztály)
Felkészítő: Enyedi Judit
VII. Végh Levente (7. osztály)
Felkészítő: Széchenyi Zoltánné
IX. Karsai Ábel (8. osztály)
XI. Palatin Máté (8. osztály)
Felkészítő: Enyedi Judit
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Örömsnooker látástól -vakulásig
Beszámoló iskolánk ötödik évfolyamos diákjának, Révész Bulcsúnak élete
első snooker Európa bajnokságáról.
Bulcsú életében először vehetett részt a február elején
Szófiában megrendezett Snooker Európa bajnokságon.
U18 és U21 kategóriában indult. U18-ban 84 fő, U21-ben
pedig 96 fő nevezett, akik között Bulcsú szinte a legfiatalabb versenyző volt. U18-ban a 4 fős csoportban 3. helyen
zárt. Megnyert egy meccset 3-0-ra a bolgárok egyik 15
éves játékosa ellen. Valamint szenzációs játékkal nyert egy
frame-et az angolok nagy reménysége, Sean Maddocks
(15) ellen, akinek egy 47-es és egy 30 fölötti break-ket is
sikerült löknie, amivel kivívta az angolok elismerését. U21ben az 5 fős csoportban szintén volt egy 3-0-ra nyert mérkőzése. Valamint a csoport kiemeltje, a 17 éves francia országos bajnoktól (Niel Vincent) is sikerült elhoznia egy framet, ami a csoport többi tagjainak első csoportkörben nem sikerült. Elismerésüket fejezték ki az angolok, franciák és nem utolsó sorban az ír sztáredző: P. J.
Nolan is, főleg annak tudatában, hogy Bulcsú csak 11 éves
és mindössze 2.5 éve snookerezik. Bulcsúnak sikerült maximálisan helytállnia és képviselnie a magyar snookert. 6
nap alatt 7 többórás meccset játszott le, ami már önmagában is kiváló teljesítmény egy ilyen fiatal versenyzőtől. Hatalmas élményekkel és sok-sok tapasztalattal tértünk haza.
Elmondása szerint máris nagyon várja a jövő évi versenyt.

Petőfi Bori

Az átlagdiákoknak (homo sapiens studentis) általános iskolában igen komoly fejtörést okoz a tudományok királynőjének—a matematikának – elsajátítása. Hogy megkönnyítsük dolgotokat megkérdeztük
iskolánk kiváló matematikusát Petőfi Borit (homo sapiens matematicus), milyen módszerekkel lehet(ne)
elsajátítani e bonyolult tantárgyat.

Érdeklődj új dolgok iránt, amikor csak lehetőséged akad!

Ne csinálj meg matekfeladatokat, ha nincs kedved (csak ha kötelező)!

Ha álmos, vagy fáradt vagy és érzed, hogy nem mennek jól a feladatok, ne próbálkozz fölöslegesen, mert a kudarc rossz megoldás esetén könnyen elveheti a kedvedet.

Csak akkor menj el versenyekre, ha tényleg kedved van, de ebben
az esetben mindenképp megéri elmenni, mert ezek segítségével könynyebben felkészülhetsz jövőbeli vizsgáidra vagy például a felvételire.

Keresd meg a kedvenc témádat a matematikán belül (pl: geometria, valószínűségszámítás) és az ezzel kapcsolatos feladatokkal próbálkozz!

O ldal 8

IV. évfo lyam 1. sz ám

HUMOR HEROLD
Szülői értekezleten Pistikére panaszkodik a tanítónő:

A legrosszabb gyerek az osztályban…

Egyszerűen nem lehet bírni vele…

És ami mindennek a teteje: még egyszer sem hiányzott!
_________________________________________________________________________
- Mi az Alföld? - kérdezi a tanárnő.
- Sajnos nem tudom – feleli a gyerek.
- Nórika, segíts Csabának!
- Az alföld nagy kiterjedésű síkság.
- Hallod, Csaba? Ez egy pontos meghatározás. Tehát, mi az alföld?
- Az alföld egy pontos meghatározás.
_________________________________________________________________________
Az ellenőrzőből
Figyelmeztetés ellenére is rágja a földgömböt a gyerek. Újból figyelmeztetem.
Tanár
Amennyiben a földgömbre még szükség van, próbálkozzanak süteménnyel.
Szülő
_________________________________________________________________________
Hosszú autósor várakozik a sorompó előtt.
Egyre többen dudálnak türelmetlenül.
A bakter megunja, kijön a házból, és odaveti az autósoknak:
- Most mit idegeskednek? Hát tehetek én arról, hogy a vonat két órát késik?
__________________________________________________________________
- Hogy hívják a vegetáriánus vámpírt?
- De Ne Vért!
_________________________________________________________________________
- Na, milyen a legújabb novellám? – kérdezi az író a szerkesztőtől.
- Barátom, mint Napóleon kardja.
- Miért? Az milyen volt?
- Hosszú és lapos.
_________________________________________________________________________
- Szia! Veled senki sem táncol?
- Nem…
- Akkor feltennéd a virslit főni?
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INFOTAN
Új kütyük 2018

Bitescan
Már gyerekkorunkban megtanulhatjuk, hogy az
ételt jól meg kell rágni. Ha ezzel problémánk lenne használhatjuk a Sharp által kifejlesztett rágásszámlálót, mely harapási és rágási szokásainkat
vizsgálja evés közben.

ARM alapú laptopok
Az ARM alapú akkubarát hardver lehetővé teszi,
hogy a notebookok és hibridek a telefonokhoz
hasonlóan egésze nap aktívak lehetnek, akár
folyamatos online kapcsolattal.

Frigondas mikrohullámú sütő
Ez a mikrohullámú sütő gyorsfagyasztó is egyben. Képes a szobahőmérsékletű üdítőt hat perc
alatt 2 fokosra hűteni. Nyáron biztos jól jön.
Oculus go
Az Oculus Go 199 dolláros áron kerülhet forgalomba 2018 elején. Nem kell hozzá semmilyen külső
kiegészítő. Filmezéshez, koncertek megtekintéséhez, a haverokkal a virtuális térben együtt lógáshoz
és játékokhoz is ajánlják. Ez utóbbiban egy vezeték
nélküli kontroller segíti az irányítást. A Go nagyon
könnyű, az arccal érintkező felülete puha és jól szellőzik, az LCD képernyő nagy felbontású
(2560x1440), és beépített hangszórókkal rendelkezik, de igény esetén a jack csatlakozóval megoldhaSamsung Galaxy X
tó, hogy a hangokat csak a viselője hallja.
Vajon 2018-ban megjelenik-e a Samsung új terméke a hajlítható mobil a Galaxy X?
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KÍVÁNCSISKODÓ
Érintse meg őket az olvasás varázsa

Ebben a számunkban bemutatjuk az idei negyedik évfolyamon tanító pedagógusokat,
Baloghné Várkonyi Évát és Lányiné Balogh Ildikót,
akik a jövő évben a leendő elsősök osztályfőnökei lesznek.
Emlékeznek arra pillanatra, amikor eldöntötték tanárok lesznek?
Baloghné Várkonyi Éva: Egy nagy házban nőttem fel, ahol sok gyerek lakott. A nyári szünetekben míg a
szülők dolgoztak otthon voltunk felnőtt felügyelete nélkül. Gyakran előfordult, hogy a nagyobbaknak kellett vigyázni a kisebb gyerekekre. Persze én voltam majdnem a legidősebb, ezért rám is bízták ezt a feladatot. Talán ezek a nyári kalandok befolyásoltak abban, hogy tanító legyek.
Lányiné Balogh Ildikó: Kislány korom óta szerettem volna tanitani.
Diákként mit szerettek a legjobban az iskolában? Mi okozta a legnagyobb nehézséget?
Baloghné Várkonyi Éva: Szerettem tanulni is, de legszívesebben az osztályok, iskolák közötti sportversenyekre, kirándulásokra, mozilátogatásokra, őrsi foglalkozásokra emlékszem vissza, mivel jó közösségalakító hatásuk volt.
Lányiné Balogh Ildikó: Mindig nagyon szívesen jártam iskolába, én a szüneteket nem szerettem. Alig vártam hogy újra elkezdődjön a tanítás. Nehézségeim nem voltak tanulmányaim során.
Volt –e olyan tantárgy vagy tanár, aki különösen fontos volt diákéveik alatt?
Baloghné Várkonyi Éva: A testnevelő tanáraimra a mai napig szeretettel gondolok vissza. Igazi, vérbeli
tanárok voltak. Ebből kiderül, hogy a testnevelés az egyik kedvenc tárgyam volt, hiszen rengeteget jártunk versenyekre, jó volt a közös edzés a társakkal. A történelem, a magyar irodalom, földrajz is
érdekelt, ezeket a tárgyakat szívesebben tanultam.
Lányiné Balogh Ildikó: Kedvenc tantárgyam a történelem, földrajz és a filozófia voltak.
Mióta tanítanak és hol dolgoztak mielőtt az iskolába jöttek?
Baloghné Várkonyi Éva: 1984-től dolgozom tanítóként. Első munkahelyem Budapesten volt, majd 1989ben kerültem ebbe az iskolába.
Lányiné Balogh Ildikó: En csak ebben az iskolában dolgoztam.
Mi az, ami ebben az iskolában teljesen más, mint előző munkahelyeiken?
Baloghné Várkonyi Éva: Az előző munkahelyen nem töltöttem el sok időt, nem találtam olyan barátságosnak, családiasnak, mint a miénket, mivel rengeteg gyerek járt oda. Így nem ismertük annyira a gyerekeket, mint itt. Nem lehetett egész iskolát megmozgató programokat tervezni, mert nem volt elég tér.
Melyik a kedvenc tanított tárgyuk és miért?
Baloghné Várkonyi Éva: Minden tárgyamat szeretem tanítani, de a magyart azért, mert örömmel tölt el,
hogy a kezeim közül olvasni, írni tudó gyerekek kerülnek ki. A munkám legnagyobb eredményének tekintem azt, ha a tanulóim szívesen vesznek kezükbe könyveket, elmélyülnek bennük, megérinti őket az olvasás varázsa. Akkor érzem azt, hogy adtam valamit a diákjaimnak azon kívül, hogy csak olvasni tanítottam meg őket.
Lányiné Balogh Ildikó: Minden tantárgyat szívesen tanitok.
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Mit a legnehezebb manapság megtanítani egy elsősnek?
Baloghné Várkonyi Éva: Az elsősöknek a legnehezebb. Az óvodában a legjellemzőbb tevékenysége a kicsiknek a játék volt, az iskolában pedig a tanulás lesz. Ehhez hozzá kell szoknia, és háttérbe kell helyezni
saját vágyait. Hirtelen nagy váltást jelent nekik ez a szabályokkal teletűzdelt rendszer.
Lányiné Balogh Ildikó: Számomra a legnehezebb megtanítani egy elsősnek, hogy egyáltalán rám figyeljen ha szólok hozzá, a kettesével sorakozást, a folyosós közlekedést.
Mi csinálnak szívesen szabadidőjükben?
Baloghné Várkonyi Éva: Szabadidőmben szívesen olvasok, varrok. Szeretek utazni. A kertemben végzett
munka, a növényeim gondozása a legjobb kikapcsolódás számomra.
Lányiné Balogh Ildikó: Fodrászkodás, kertészkedés, motorozás.
Mi a kedvenc zenéjük?
Baloghné Várkonyi Éva: Amikor a lányom zenél, gyakorol és Sting.
Lányiné Balogh Ildikó: Aerosmith, Edda
Milyen könyvet ajánlanának mindenkinek elolvasásra?
Baloghné Várkonyi Éva: Harry Potter, mivel látom, hogy milyen sok gyerek szereti meg az olvasást általa.
Fekete István könyveit, mert beszippantanak a sorok közé.
Lányiné Balogh Ildikó: Louis L. Hay : Éld az életed

Miben lesznek mások a mostani elsősök négy év múlva?
Baloghné Várkonyi Éva: Nem tudom megmondani, mert a fejlődésben lévő gyerek állandóan változik.
Egy biztos, tudnak majd írni és olvasni. Gyorsabb tempóban, hatékonyabban fognak haladni.
Mindenki eléri a felső tagozatra lépéshez szükséges készségeket és képességeket.
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KULTÚRARCÚAK
KÖ N Y VA J Á N L Ó

Egy ikerpár titkos naplója
A könyv Lucáról és Zitáról szól, akik ikertestvérek, de egyáltalán nem hasonlítanak egymásra - legalábbis belső tulajdonságaikat tekintve. Luca jó tanuló
és mindig szót fogad, Zita viszont vele ellentétben nem a legjobb tanuló és
szófogadatlan lázadó.
Ez a könyv arról szól, hogy kisebb koruk óta ez a naplójuk, és az ő gondolataik vannak beleírva, és minden titkos gondolatukat megtudhatjuk belőle még
azt is amit, senkinek nem mondanak el.
Míg Luca rendezetten vezeti a 'naplóját' addig Zita akkor ír bele, amikor kedve támad és soha nem ír dátumokat. Luca munkája követhető, Zita írásai
viszont összezavarhat az, hogy mikor írta illetve, lehet zavaró lesz a sok hangulat ingadozás is a napló vezetési szokásai miatt.
Ebben a könyvben az az érdekes hogy, egy 14 éves lány írta - Szűcs Zita. E
miatt gondolhatja azt az ember, hogy az ő agyában lévő két személyiséget
írta le. Szerintem ez a könyv nagyon tanulságos és én minden korosztálynak tudom ajánlani, de főleg a 8
és 15 éves közötti gyerekeknek. Inkább lányos könyv a szerelmi szálak miatt, viszont szerintem fiúk is
bátran olvashatják hátha megtetszett nekik. Hasonlít a Szent Johanna Gimire már csak azért is mert, Luca is pontozza a napjait mint, Reni azonban szerintem ez nem zavaró azok számára akik már olvastak az
SzJG-t mivel, a története teljesen más. Az író is egyik interjújában ahhoz hasonlította és közölte, hogy az
előbb említett könyvből nyert ihletet. Összefoglalva szerintem ez egy nagyon jó könyv és megéri elolvasni, ha szereted az olyan könyveket, amik napló formájában vannak írva.
Görcsi Emese

ZENEAJÁNLÓ
Marshmello ft. Anne-Marie — FRIENDS
Magyar és nemzetközi toplistán első helyen áll
már több napja. Anne-Marie kiváló énekesnő
és gyönyörű hangjával elkápráztat mindenkit.
Arról szól, hogy a fiú elmondja a lánynak, hogy
szerelmes belé, viszont a lány nem viszonozza
ezt az érzést a fiú iránt mivel, ő testvér ként
tekint rá. Nem akarja, hogy emiatt tönkre
menjen a barátságuk ezért, mindig elutasítja.
Más közösségi oldalakon is nagyon népszerű
ez a zene, például a musical.ly-n. Sok híres muser posztolt már videót ezzel a zenével. Ezt a
zenét minden korosztálynak tudom ajánlani,
mivel nagyon könnyen megjegyezhető a dallama, a ritmusa és a szövege is egyaránt. Marshmello nagyon jó DJ és ügyesen megírták közösen a dalszöveget. Jelenleg 800 ezer like van a
youtube videón és rengeteg a pozitív komment a videó alatt.

Görcs Emese
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FILMAJÁNLÓ
Ősember
A stop motion filmek koronázatlan
királyaként számon tartott Aardman
stúdió ritkán jön elő új mozifilmmel,
de amikor igen, akkor általában nagyot robban.
A Csibefutam és a Wallace & Gromit
alkotói ezúttal egészen az őskorig
mennek vissza, hogy egy primitív
törzs sorsát egy focibajnokság alakulásától tegyék függővé. Leírhatnám a
tartalmat ennél sokkal hosszabban
is, de nem nagyon lenne értelme,
ugyanis az Aardmannál a sztorira és
az ősemberes koncepcióra is kizárólag poénforrásként tekintenek, és
vicces, modern utalásokkal aggatták
teli a laza és nagyon gyorsan eltelő
másfél órás játékidőt. A film talán
egyetlen hibája, hogy a szuper aranyos szereplők ellenére az érzelmeinket nem érinti meg, de tény, hogy
nem is nagyon próbálkozik. Bőven
megelégszik azzal, hogy kétpercenként belefájduljon a rekeszizmunk a
sok röhögésbe.

Fekete párduc
A Marvel Studios Fekete
Párduc című új filmjének
hőse T’Challa, aki apja halálát követően hazatér az
elszigetelt, ám technológiailag fejlett afrikai országba, Wakanda királyságába,
hogy elfoglalja az őt megillető helyet a trónon. Ám
mikor egy nagyhatalmú
ősi ellenség ismét feltűnik
a színen, T’Challa királyként és a Fekete Párducként is próbára tétetik:
a félelmetes összecsapás
kimenetelén nem pusztán Wakanda, hanem az egész világ sorsa
áll. Árulások és veszélyek közepette az ifjú uralkodónak maga
mellé kell állítania szövetségeseit és felszínre kell engednie a Fekete Párduc minden erejét, hogy legyőzze ellenfeleit és biztonságban tudhassa népét.
Hihetetlen történet az óriás körtéről
Mit keres egy hibbant, de zseniális professzor, egy kiscica és egy
szintén pici elefánt egy hatalmas,
kivájt gyümölcsben? Hát mentőexpedícióra indulnak!
Mitcho és Sebastian egy szép napon palackba zárt üzenetre bukkan a tengerparton. A palackot a
korábban eltűnt polgármesterük
bocsájtotta vízre, az üzenetében
pedig azt írja, hogy a Titokzatos
Szigeten tartják fogva. Mitcho és
Sebastian útnak indulnak, hogy
kiszabadítsák polgármesterüket
és útközben olyan felfedezést tesznek, ami óriási örömmel fog
szolgálni városuknak.
Bernáth Laura
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KÉZMŰVELŐ
Tojásfestés kicsit másképp
Amire szükséged van: tojás (lehetőleg fehér héjú), színes
alkoholos filcek
Elkészítés:
Válasszuk ki, hogy mit szeretnénk a tojásra rajzolni. (Ha
szükséges ki lehet vágni papírból egy mintán amit rárakunk a tojásra és azt rajzoljuk körbe.) Rajzoljuk rá. Ha
kicsit fog a filc akkor várjuk meg, hogy megszáradjon.

SÜSSÜNK—SÜSSÜNK
Tavaszi szivárvány torta recept
Ha valami igazán finomat szeretnétek enni tavasszal,
készítsétek el az alábbi tortát!
Hozzávalók a tésztához: 6 db tojás, 1 csepp citromlé, 1
csipet só, 6 ek kristálycukor vagy 5 ek cukor és 1 csomag
vaníliás cukor, 6 ek liszt, 0,5 csomag sütőpor, piros, sárga, kék és zöld ételfesték
Hozzávalók a krémhez: 25 dkg mascarpone, 1 dl tejföl,
10 dkg natúr vajkrém, 30 dkg porcukor, 2 cs vaníliás cukor, fél citrom leve, 2 dl Meggle cukrászhab
(habtejszín), 1 csomag habfixáló
Elkészítése: Egy kerek tortaformát kibélelünk sütőpapírral (csak az alját) és a sütőt bemelegítjük 180
fokra. Ha van 2 tortaformánk gyorsabban megy a sütés. A tojások fehérjét és sárgáját szétválasztjuk, vigyázva, ne kerüljön a fehérjébe sárgája. A fehérjét egy keverőtálba öntjük, beletesszük a sót és a citromlét. Habverővel felverjük addig, amíg majdnem kemény lesz, akkor a kristálycukrot kanalanként belekeverjük. Egy-egy kanállal addig keverjük, míg nem érezni már a cukrot. Ha már az összes cukrot belekevertük, még egy percig verjük. Most egyesével belekeverjük a tojássárgákat. Itt már jó kemény masszánk
lesz. Következik a liszt hozzáadása. A lisztet elkeverjük a sütőporral és 1 -2 kanállal gyors-durva mozdulatokkal fakanállal belekeverjük a masszába, majd a többit óvatosan-lassan. Nem kell, hogy teljesen sima
legyen. A tésztát osszuk szét 6 felé, majd adjuk hozzá az ételfestéket. Lentről felfelé haladjunk. Tehát az
első szín a lila. Tegyünk a tésztához kék és nagyon kevés piros ételszínezéket. A megfelelő árnyalat elérése után mehet a tortaformába és a sütőbe. Az ételfesték és a kevergetés miatt nem lesz olyan magas
mint a sima piskóta, ezért figyeljünk, nehogy túlságosan kiszáradjon a tészta a sütőben. A sütési idő kb 10
-15 perc. Amíg a tészta sül kikeverhetjük a többi színt. Most jön a kék, majd a zöld, a sárga, a narancssárga (sárga és kevés piros), majd a piros. Ha a tészta jó, kivesszük a sütőből és mehet be a következő. Pár
percet várjunk míg hűl a tészta, majd késsel vágjuk körbe és vegyük ki a formából. Amíg a tészták sülnek
elkészíthetjük a krémet. A mascarponét a vajkrémmel és a tejföllel, valamint a vaníliával, a citromlével és
a porcukorral habosra keverjük, majd a végén hozzáadjuk a habfixálót. Ezután felverjük a habtejszínt, és
lágyan a krémhez keverjük. A kész, kihűlt piskótalapokat megkenjük a krémmel. Ügyeljünk rá, hogy maradjon elég krém a torta oldalára és tetejére is, ezért vékonyan kenjük a lapokat.
Ha szeretnénk a kész torta tetejét díszíthetjük színes cukorkákkal.
Jó étvágyat!
Varga Zsófi
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VAKTÉRKÉP
Lehetne sokkal rosszabb dolgunk is…
Gyerekmunka XVIII-XIX. században
Ebben a korszakban általános volt, hogy a gyerekek dolgozzanak. Közöttük voltak 5 évesek is, és a gyerekek akár napi 12-14 órát is munkával töltöttek. A munkáért fizetést alig kaptak.
BÁNYÁKBAN: Rengeteg gyerek dolgozott lent a sötétben. Húzták a csilléket, rakodták a szenet. Olyan is
előfordult, hogy ebédszünetet sem tarthattak. Ha kaptak napközben ennivalót, akkor kenyeret ehettek
vízzel. A felnőttek nem fértek el a kisebb járatokban, ezért ide a gyerekek kúsztak be.
KÉMÉNYSEPRŐK: Méretük miatt a gyerekek tökéletesen megfeleltek erre a feladatra. A kémény nagyon
szűk volt, ezért a gyerekeket alul táplálták, hogy még vékonyabbak legyenek.
GYÁRAKBAN: A gyárak zajosak, büdösek, kormosak és olajosak voltak. A munkások megsüketültek, megvakultak és még számos betegséget elkaptak az itt végzett munka következtében. Itt a gyerekek éjszakai
műszakban is dolgoztak.
Az első nemzetközi egyezmény, amely tiltotta a 16 éven aluliak gyermekek dolgoztatását, 1919-ben született meg. Sajnos a sok tiltó nemzetközi szerződés ellenére sok országban még mindig van gyermekmunka.
A gyermekmunka elleni világnap június 12.

Gyerekmunkások egy szénbányában 1910-ben.
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