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Háztáji ételek és mézkóstoló az 

Egészséges életmód hetén 

 

 

 

Az Egészséges 

életmód hetén háztáji 

ételek és méz kóstolója 

zajlott az iskola 

folyosóján. Az ételek 

biztosításáért köszönet 

Keszegh Mária 

nyugalmazott tanító 

néninek, valamint Fónad 

Irén és Kajan Anikó tanító 

néniknek. Örömmel 

láttuk, hogy az egészséges 

módon elkészített ételek 

és a különféle mézfajták 

mindenkinek ízlettek, és 

nagy sikert arattak a 

gyerekek körében.  
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Eseménynaptár 
szeptember 

 

9.3. Tanévnyitó 

  
9.15. Naszály Kupa (sakkverseny)  

9.21. Szüreti ünnepség (tanulóink 

fellépése)  

9.24. Mezei futás (Komárom – járási 

forduló)  

október 
 

9. 30 – 10. 4. – Egészséges életmód hete 

9.30. Fogápolásról szóló előadás – 1.-4. 

oszt.  

10.1. Zumba     

10.2. Saláták készítése   

10.3. Asztalitenisz verseny (környező 

iskolák tanulói részvételével) 

10.4. Futóverseny + háztáji ételek és méz 

(bemutató és kóstolás)  

10.8. Október 6. (megemlékezés) 

 
10.12. Sakk - 5. liga  

10.20. Sakk- 4. liga  

10.22. Tollaslabda járási bajnokság (Imely)  

10.23. 56-os megemlékezés  

10.24. Wittner Mária előadása 56-ról 

iskolánkon + megemlékezés a ref. 

templomban  

10.25. Kárpát-medencei Összmagyar 

Diákbajnokság (sakk és asztalitenisz) 

10.29-30. Papírgyűjtés  

10.30.-31. Őszi szünet 

 november 
 

11.5. Rákóczi Szövetség ösztöndíj átadása 

a magyar elsősöknek  

11.7. Lövészet (járási verseny) 

11.8. Lövészet (kerületi verseny) 

11.8. Ipolyi Arnold vetélkedő 5-9 o.  

11.9. Pislákoló mécses (szavalóverseny-

Komárom) 

11.9. Vetélkedő – Búcs  

11.13 és 26. iBobor - számítástechnikai 

verseny  

11.15. Színházlátogatás - 1-4 o. 

(Komárom) 

11. 22. Drog-prevenciós előadást 5-9 oszt.  

11.22-24. Kárpát-medencei Összmagyar 

Diákbajnokság (döntő – Pécs) 

11.23. Sakk - 5. liga 

11.25. Asztalitenisz (járási elődöntő – 

lányok - Komárom)  

11.26. Asztalitenisz (járási elődöntő - fiúk)  

11.26. Lövészet (kerületi liga – Dolný 

Ohaj) 

11.28. Kossányi Kupa-futballtorna   

11. 29. Mesefesztivál   
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Ipolyi Arnold vetélkedő iskolánkban 
 

         2013. november 8-án tartottuk meg 

iskolánkban az Ipolyi Arnold vetélkedőt. 

A versenyt a felső tagozatos diákok számára 

hirdettük meg, 3 tagú csapatok jelentkezését 

várva. Végül 6 csapatunk lett, mert a hetedik 

osztályból kettő is jelentkezett. A 18 versenyző 

nagy elánnal készülődött a megmérettetésre. 

A tudós püspökről annyi anyagot szereztünk 

a világhálóról, hogy a végén le kellett 

rövidítenünk, hogy a lényegre tudjunk 

koncentrálni.  A verseny napján a 18 versenyző 

és  szurkoló diáktársaik a negyedik óra után 

gyülekeztek a nyolcadik osztályban. 

A bevezető és a vendégünk üdvözlése után, aki 

a helybeli plébános, Gombík Róbert volt, 

elkezdődött a verseny egy keresztrejtvény 

megoldásával, mely a legfontosabb 

kulcsszavakat tartalmazta Ipolyi Arnoldról. 

Másodikként minden csapat húzott egyet az 

összerakható (puzzle) képek közül, melyeken 

a hozzá kötődő híres épületek voltak láthatóak. 

A harmadik forduló kicsit húzósabb feladatlap 

volt, melynek megoldása igazán átfogó képet 

adott a zsűrinek arról, melyik csapat mennyire 

vette komolyan a felkészülést. Ezután 

következett az összes Ipolyihoz kapcsolható 

kép kivetítése, melyet a csapatoknak fel kellett 

ismerniük. Általában minden egyes felismert 

vagy megoldott feladat 2 pontot ért. Ha csak 

félig tudtak egy-egy feladatot megoldani, a fele 

pontszámot kapták. Az utolsó feladat 

szövegértés volt. A felolvasott szöveget kellett 

kérdésekre válaszolva visszamondani.  

A pontszámok összegzése után a következő 

eredmény alakult ki: az első helyen 

a nyolcadikosok csapata végzett, a második az 

ötödik, a harmadik pedig a kilencedik osztály 

lett. A díjazott csapatokat tárgyi jutalomban is 

részesítettük, és vigaszdíjként mindenki kapott 

egy kis ajándékot. 

       Ipolyi Arnold 1847-ben pappá szentelése 

után községünkben kezdte meg működését. 

Valamivel több mint egy évig működött 

nálunk, mielőtt elindult volna, hogy hatalmas 

életpályáját végigfussa.   Tudjuk, hogy volt 

plébános Zohoron, Törökszentmiklóson, volt 

egri kanonok, a pesti központi papnövelde 

kormányzója, Besztercebánya püspöke végül 

élete végén nagyváradi püspökké nevezték ki, 

ahol hamarosan elhunyt. Testét a nagyváradi 

bazilika kriptája őrzi, míg szíve 

a besztercebányai Nagyboldogasszony 

templom  Szent Borbála kápolnájában van. 

A tudós püspök hatalmas képgyűjteményt 

hagyott maga után, melyet az esztergomi 

Keresztény Múzeumra hagyományozott. 

Gyűjteménye többi része Budapesten 

a Szépművészeti Múzeumban van. 

Legismertebb műve a Magyar Mythológia, de 

számos írása mellett nagy horderejű A magyar 

Szent Korona és a koronázási jelvények 

története c. műleírása, mely a MTA kiadásában 

jelent meg.  

       Elmondhatjuk, hogy mi előkészítők és 

a versenyzők is nagyon sokat tanultunk 

ezekben a napokban a tudós püspökről, akinek 

szentpéteri tartózkodását már emléktábla is 

őrzi falunkban.  

Pócsa Ágnes 
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Egészséges életmód hete 

 
      Kilencedszer rendeztük meg iskolánkon 

2013. szeptember 30. és október 4. között az 

Egészséges életmód hetét. Fő célunk az volt, hogy 

bemutassunk tanulóinknak, rajtuk keresztül 

szüleiknek, de pedagógusainknak is egy újszerű 

szemléletet életvitelünkre, legfőképpen az 

egészséges táplálkozásra. Szerettük volna 

a tanulókat bekapcsolni különféle tevékenységekbe 

és versenyekbe, amelyek az egészséges életmód 

megismerését és kipróbálását teszik lehetővé.  

      Egy nagyon tanulságos előadást 

hallgathattak meg alsó tagozatos tanulóink a 

fogápolásról és a fogbetegségekről, melyet Oláh 

Renáta, a Komáromi Területi Közegészségügyi 

Hivatal munkatársa tartott.  Előadásában 

hangsúlyozta a rendszeres fogorvosi ellenőrzések 

fontosságát, és megmutatta a helyes fogmosás 

technikáját. A gyerekek megnéztek egy kis mesét 

is, mely tanulságul szolgált, hogy óvjuk fogaink 

egészségét.   

      Szerdán salátakészítő versenyt rendeztünk 

tanulóink számára. Bekapcsolódott több mint 60 

tanuló. A tanulók készítettek gyümölcs- és 

zöldségsalátákat egyaránt. Nem a sorrend volt 

a fontos, hanem a részvétel! A saláták kóstolóján 

részt vettek az ovisok is. Mindegyik saláta nagyon 

finom volt. A gyerekek is hasonló véleményen 

lehettek, mert a közös kóstoló után nemigen maradt 

belőle. Láthatta mindenki, hogy milyen egyszerű 

készíteni olyan ételeket, amelyek egészségesek és 

finomak egyaránt. Utána Varga Tímea tartott 

zumba bemutatót a tornateremben. Kicsik és 

nagyok egyaránt megmozgatták magukat a pörgős 

zenére. Másnap asztalitenisz verseny volt a 

tornateremben több iskola részvételével.  

     Pénteken vetélkedőt rendeztünk 

tanulóinknak az egészséges életmódról. 

A benevezett csapatok előre készültek 

a megmérettetésre. Mindegyik csapat a legtöbbet 

hozta ki magából, nagyon szoros eredmények 

születtek. Már az előtte való héten készültek 

a műveltségi vetélkedőre. Sok egészséges 

életmódról szóló cikket tanulmányoztak át annak 

érdekében, hogy minél jobb helyezést érjenek el. 

Ami még ennél is fontosabb, hogy rengeteg olyan 

információhoz jutottak hozzá, amely az egészséges 

életmódról szól, és fel tudják használni a későbbiek 

folyamán. A kilencedikesek csapata – Frunyó 

Viktor, Csintalan István, Moravcsík Kinga – az 

ötödik helyen állt a feladatlapok kitöltése után, de a 

döntőben kimagasló teljesítményt nyújtva 

megnyerte a vetélkedőt. 

A nap fő programja a futóverseny volt, 

melyen korcsoportokban versenyeztek a gyerekek. 

A verseny célja elsősorban az egészség megőrzése 

futás által. Az egyes korosztályok nemenkénti 1-3. 

helyezettjei emléklapban részesültek. A verseny 

útvonala a focipálya mellett és a parkon keresztül 

vezetett. Legnagyobb taps a családi futás 

résztvevőinek járt, ahol együtt futottak a szülők 

gyermekeikkel, így mutatva számukra követendő 

példát, hogy legnagyobb kincsünk az egészségünk. 

10 család versenyzett. A győztes a Gyarmati család 

lett. E közben háztáji ételek és méz kóstolója zajlott 

az iskola folyosóján. Az ételek biztosításáért 

köszönet Keszegh Mária nyugalmazott tanító 
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néninek, valamint Fónad Irén és Kajan Anikó tanító 

néniknek.  

  Az iskola folyosóján kiállítottuk tanulóink 

alkotásait: terménybábok, őszi díszek, plakátok. 

Köszönetet érdemel minden tanuló és szülő, aki 

részt vett bármelyik versenyben. Köszönet jár 

azoknak a pedagógusoknak is, akik segítettek 

megszervezni az egyes foglalkozásokat. Reméljük, 

jövőre újra megrendezzük az egészséges életmód 

hetét. 

 

Fekeč Péter 

Korcsoport 
A futóverseny eredményei 

fiúk lányok 

Óvodások 

1. Petrik Krisztofer 

2. Palugyai Bence 

3. Štibran Levente 

1. Turányi Jennifer 

2. Csanádi Kamilla 

3. Šenkár Tünde 

1. – 2. osztályosok 

1. Holecz Dániel 

2. Csonka Erik 

3. Baláž Denis 

1. Csonka Xénia 

2. Žigó Boglárka 

3. Pilinszky Evelyn 

3. – 4. osztályosok 

1. Gyarmati Bence 

2. Csonka Dávid 

3. Kolarovský Richárd 

1. Csonka Éva 

2. Zsidek Orsolya 

3. Kolarovský Nikolett 

5. – 6. osztályosok 

1. Kolarovský Dávid 

2. Csonka Alexander 

3. Marikovecz Dávid 

1. Pivoda Katalin 

2. Kajan Angelika 

3. Varga Renáta 

7. – 9. osztályosok 

 

1. Pivoda Dániel 

2. Jakab Richárd 

3. Kelkó Balázs 

1. Bukovszky Orsolya 

2. Pivoda Vivien 

3. Žabka Melisa 

Családi futás 1. hely 2. hely 3. hely 

 Gyarmati család Holecz család Žigó család 
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Sportrovat őszi száma 
Iskolánk járási szintű sport 

megmérettetése az őszi hónapokban a 

mezei futás, a tollaslabda, a lövészet, 

a sakk és az asztalitenisz sportágakban 

voltak. Ezekre a versenyekre tanulóink 

felkészülten mentek, s ezt az eredményeik 

is mutatták.  

 A Jakab Richárd, Pivoda Dániel és 

Kajan Róbert összeállítású csapat 

a mezei futásban csapatversenyben 

a harmadik lett. (csapatversenyben 

már nagyon régen volt ilyen jó 

helyezésünk).  

 Iskolánk tollaslabda csapata a fiúk és 

a lányok mezőnyében is a második 

helyen végzett. Kolarovský Dávid, 

Keszegh Ákos, Csalava Zsuzsanna 

és Csintalan Anna nagyon szépen 

versenyeztek. 

 Idősebb lövészeink (Molnár Imre 

Kollár Marcel, Csalava Denis) 

második helyezése lehetővé tette 

a majdani kerületi megmérettetést is. 

 A Kárpát-medencei Összmagyar 

Diákbajnokság asztalitenisz 

versenyében, amelynek iskolánk volt a 

házigazdája Bukovszky Orsolya  

a második helyen végzett. A döntőt 

Pécsett rendezték meg, itt is jól 

szerepelt. Sakkban Pilinszky Evelyn, 

Gyarmati Bence, Marikovecz Dávid 

és Péter és Keresztes Botond 

képviselték iskolánkat – továbbjutniuk 

a döntőbe nem sikerült. 

 Az őszi hónapokat a Kossányi Kupa 

– futballtorna zárta le, ahol 

a negyedikek lettünk. 
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Az iskolai sport igenis fontos! 
Korunk egyik nagy betegsége a 

mozgáshiány, emiatt van annyi túlsúlyos, 

elhízott ember. Az is tény, hogy az 

iskolaköteles gyermekek több mint felének 

gyenge a tartása, esetleg már gerincferdülése is 

van vagy egyéb testi deformitása. Ma 

már minden harmadik fiatalnak átlagosan 

10% túlsúlya van,  ami egyenes út a későbbi 

elhízáshoz. 

  Egyre növekszik az órák száma, 

amelyet a tinédzserek ülve töltenek: az 

iskolapadban, a tévé előtt, a számítógép előtt, 

stb.  

A szükséges ingereket így nem kapja 

meg a szervezet, ezért nem tud kívánt 

mértékben kifejlődni a váz- és az 

izomrendszer,de a keringési, a légzési és a 

szívrendszer sem. 

  Jogos a kérdés, hogy mit lehet tenni 

azért, hogy már fiatalkorban kialakuljon az 

igény az egészséges életmódra?  

Az óvodában is minden nap 

„megmozgatják” a gyerekeket, itt már minden 

napos a testnevelés. 

Az iskoláskortól kezdve az legyen a kitűzött 

cél, hogy az életkor sajátosságainak 

figyelembe vételével, a játék- és 

mozgáskultúra fokozatos növelésével, a 

testnevelés megszerettetésével, valamint az 

egészséges életmód kialakításával, és az ehhez 

kapcsolódó szokásrend kialakításával olyan 

fiatalok kerüljenek ki az iskolapadból, akik 

szeretik és kifejezetten igénylik az egészséges 

életmódot. 

Emiatt fontos a testnevelés óra, s a 

több sport szakkör is a tanításon kívül.  

Az egyik fontos feladata az iskolai 

sporttevékenységnek, hogy hozzájáruljon a 

saját eszközeivel ahhoz, hogy egészséges 

életmódra nevelje a gyerekeket, illetve 

felfedezze a tehetségeket, s maximálisan 

támogassa őket pályájukon. 

Iskolánkban szabadidős sporttevékenységre is 

van lehetőség  a testnevelés órákon kívül is. 

Nem feltétlenül a versenyzésért, hanem a 

mozgás öröméért is járhattok a körökre, van 

választék.  

Te milyen sporttevékenységet végzel 

sulin kívül? Fontos szerinted is a tesióra? 

 

Konkolyi Ferenc

                            Humán versenyeink 
 
 Lassan már megszokottá válik, hogy 

iskolánk tanulói közül jó néhányan alig várják 

az éppen aktuális szavalóversenyt. Idén ősszel 

is így történt. A verseket és az előadó-

művészetet kedvelő diákok számon tartják a 

rendszeresen megtartott versenyeket, és már 

időben megkezdik a felkészülést, hogy 

magabiztosan szerepelhessenek a nagy napon.  

Idei első versenyünk a Pislákoló 

mécses szavalóverseny volt, melyen már évek 

óta részt veszünk. Ez a verseny egy kicsit más, 

mint a többi szavalóverseny, mert itt a 

hangsúlyt a papköltők verseire, prózáira és a 

pozitív töltetű művekre helyezik. A versenyt 

2013. november 9-én Komáromban a 

Marianum Egyházi Alapiskola és Gimnázium 

épületében rendezték meg. Iskolánkat öt tanuló 

képviselte három kategóriában: Knapp 

Kamilla Lili, Marikovecz Dávid, 
Marikovecz Péter, Bukovszky Orsolya és 

Pivoda Vivien. Mindannyian becsületesen 

felkészültek és nagyszerűen helyt álltak. A 

legeredményesebb Bukovszky Orsolya lett, 

aki kategóriájában a 2. helyet szerezte meg.  

Ugyanezen a napon a búcsi Katona 

Mihály Alapiskola hívta meg iskolánk tanulóit 

egy igényes műveltségi vetélkedőre, melynek 

történelmi és művészettörténeti témája volt: Az 

Esterházy család és a zseniális zeneszerző, 

Joseph Haydn. A vetélkedőn iskolánkat egy 

csapat képviselte, melynek tagjai voltak: 

Szabó Barbara, Szabó Nikolett, Miklósi 

Kitti és Majtán Flóra. A rendkívül 

szerteágazó téma nagy feladat elé állította a 

lányokat, akik sokat tanultak a versenyre. A 

vetélkedő érdekessége volt, hogy három héttel 

korábban, október 19-én a szervezők 

tanulmányi kirándulásra vitték a résztvevő 

diákokat.  Ausztriában megnézték a kismartoni 

Esterházy kastélyt, utána pedig 

Magyarországon a fertődi kastélyt, melyekkel 

kapcsolatosan különböző feladatokat kellett 

megoldaniuk a versenyzőknek. A búcsi 

vetélkedőn lányainknak ugyan nem sikerült 

kimagasló eredményt elérniük, de jól érezték 

magukat, és rengeteg új ismerettel 

gazdagodtak. 

Lacza Aranka
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Hősökre emlékeztünk… 
 
 

Szép hagyomány iskolánkban, hogy 

évről évre megemlékezünk az 1956-ban 

Magyarországon lezajlott hatalomellenes 

forradalomról. Nem könnyű ez a téma. 

Még sok felnőtt sem igazán tudja, mi is 

volt, hogyan is történt annak idején 

minden. Ezért szükséges, hogy beszéljünk 

róla és emlékezzünk. 

Iskolánk felső tagozatos diákjai minden 

évben október 23-án bemutatnak egy 

akkori eseményeket felelevenítő irodalmi 

műsort, mely által társaik is képet 

kaphatnak erről a sokak életét felforgató 

forradalomról. Mert nekik ez már 

történelem. Nem tudják, nem értik, nem is 

érthetik. Ne is értsék? Hiszen ez is a mi 

múltunk, magyar nemzetünk meghatározó 

eseménye! Tudni kell erről is, csakúgy, 

mint 1848-ról, Rákócziról, Dózsa 

Györgyről s a többi szabadságharcosról… 

Akik a magyar népért harcoltak, akik 

igazságot és szabad életet akartak…Idén 

úgy gondoltuk, az 1956 őszén lezajlott 

eseményeket talán jobban megértik 

tanulóink, ha közelebb visszük hozzájuk a 

témát. Ezért az ünnepi műsor után 

filmvetítéssel folytattuk a közös 

emlékezést. Megnéztük a Szabadság, 

szerelem című nagysikerű magyar filmet, 

mely nagyon hatásosan, egy mindenkit 

izgalomban tartó sporteseménybe ágyazva 

dolgozta fel a forradalmi eseményeket. 

Úgy láttuk, a gyerekek így jobban 

megértették a kor történéseit, és sokan 

kérdezősködni kezdtek, részletek után 

érdeklődtek. A történelmi visszaemlékezés 

megkoronázásaként másnap iskolánkban 

vendégül láthattuk Wittner Máriát 

Budapestről.  Köszönet érte Kossányi 

Katalinnak, aki el is kísérte az 1956-os 

hőst Szentpéterre! Az idős hölgy megrázó 

hitelességgel elevenítette fel mindazt, amit 

fiatalon átélt. Szavaiból érződött az a 

mérhetetlen fájdalom és szenvedés, amiken 

keresztül kellett mennie, miután 

bekövetkezett a megtorlás időszaka. Mária 

néni kedvesen elbeszélgetett diákjainkkal, 

s azok felbátorodva egyre többet kérdeztek 

tőle az 1956-os forradalmi eseményekről. 

Érdeklődve lapozgatták a könyveket is, 

amelyeket Wittner Mária hozott, mert pesti 

gyerekek naplószerű írásai voltak, akik 

1956-ban közvetlenül átélték a sok 

szörnyűséget. 

 
 Néha szükség van a fájdalmas 

megtapasztalásra, mert csak ez által ivódik 

bele a lelkekbe, s így lesz belőle 

maradandó tudás. Wittner Mária 

segítségével diákjaink minden bizonnyal 

örökre szívükbe zárták az 1956-os 

hősöket… 

Lacza Aranka 
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Megújultunk 
Ebben az iskolai 

évben a régi óvoda 

épületében lévő napközis 

osztály új arculatot kapott. 

Szeptember első hetében 

az egész alsó szintet 

kifestették, októberben a 

régi szekrények helyett 

másik szekrénysort 

kaptunk, mely sokkal 

szebbé, otthonosabbá 

varázsolta az 

osztályunkat. A falakról 

eltűntek a régi képek, 

poszterek, és új, saját 

készítésű képekkel 

díszítettük 

osztálytermünket. 

A székek, asztalok 

is megújultak, minden 

osztály külön kis hellyel 

rendelkezik. Úgy raktuk 

össze a székeket, hogy az 

azonos osztályból való 

gyerekek egy csapatban 

tudjanak dolgozni. 

Mindenkinek van saját 

asztala, melyre a neve is 

felkerült. Az asztalokon 

minden egyes csoportnak 

megvannak a 

rajzeszközei, ceruzák, 

filctollak, stb. Külön 

öltözővel rendelkezünk, 

ahol mindenkinek van 

saját szekrénye a 

személyes dolgai 

elhelyezésére. Nagyon 

örülünk ennek a 

változásnak, élvezzük az 

otthonos környezetben 

lévő játékot, tanulást. 

                                                                                                   

 
 

 
Pócsa Ágnes 
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Töklámpásom  
 

Udvarunkon, tölgyfa mögött, 

Találtam egy szép nagy tököt. 

Kifaragom egykettőre, 

Töklámpás lesz majd belőle. 

Több lyukat is vágok rája, 

Legyen szeme, orra, szája. 

Üregébe lámpát teszek, 

Megcsodálja minden gyerek! 

                                       (Kurczina Terézia verse) 

                 Elérkezett az ősznek azon időszaka, mikor 

az ügyes kezű gyerekek és szüleik töklámpásokat faragtak. Ez a mi óvodánkban is 

hagyománnyá vált. Október 29-én megszerveztük a töklámpás faragó napot, melyen részt 

vettek a szülők is. Ebben az évben is az óvoda udvarán szerveztük az akciót. Ezzel az 

akciónkkal szerettük volna színesebbé 

tenni és új élményekkel gazdagítani a 

gyerekek életét az óvodában. Az 

időjárás a kegyeibe fogadott minket. A 

töklámpások között voltak vidám, 

szomorú vagy félelmetes arcot vágó 

tökfejek meg állatfigurák is. A 

gyerekekkel az ősz folyamán  gyűjtött 

őszi terményeket is felhasználtuk. Aki 

ügyesen elkészült, nem unatkozott, 

mert a tábortűznél sütögethetett, a 

terülj-terülj asztalnál pedig 

finomságokat falatozhatott. Volt ott 

minden, mi szem-szájnak ingere: apró 

sütik, pogácsák, sült tökfalatkák, 

tökmag, gyümölcsök, forró tea stb. 

                Az elkészült töklámpásokat az óvoda főbejárata mellé helyeztük. A sok-sok 

töklámpás, közepén egy kis mécsessel, bevilágította az óvodaudvart. Nagyon tartalmasan telt 

el ez a családias délután. 

                                                                                                                                        Kovács Otília 
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Színházban jártunk 

 

 
Ismeritek Rumcájszot? Hogy nem? Nos, azok az ovisok és 

alsó tagozatosok, akik ellátogattak novemberben a 

Komáromi Jókai Színházba, már megismerkedtek vele. 

Rumcájsz egy nagyszakállú, jólelkű rabló, aki a jičíni 

erdőben él párjával, Mankával, és fiukkal, Csibészkével.. 

Rumcájsz vigyáz az 

erdőre, a benne lakó 

tündérekre és 

Hínárkócra, a manóra. 

Ha valami veszély 

közeledik, akkor 

szakállában a darazsak 

jelzik. Békességben élnének, ha a jičíni gróf és grófné 

nem unatkozna. „Mongyő“-mondogatják folyton, és azon 

törik a fejüket, hogy Rumcájszot bosszantsák. Rablónkat 

nem kell félteni, mindíg megtalálja a megoldást, és 

a grófék járnak pórul.  

A színházi előadás a gyerekek kedvére volt. Izgultak, 

sikerül-e Rumcájsznak megvédeni az erdőt, együtt 

nevettek a grófék viselkedésén. Élményteli előadás volt. 

A szünetben fotózkodtunk is. 

 

Bencsík Ágnes 

 
Zsidek Orsolya – 3. o. 
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Az alábbiakban pár appletot, interneten fellelhető matematikai játékot ajánlok a 

figyelmetekbe. Az összeállítás főleg alsósoknak készül, de senki nem haragszik meg, 

amennyiben a felsősök is lemérik ügyességüket a szorzás terén.  

A www.umapalata.com címen több témakörben is gyakorolhattok. A matematikát kiválasztva 

26 féle játékos feladatra nyílik lehetőség.  

Ebből párat ismertetek: 

 
A nyúl és a róka 
A játékban a nyuszit kell biztonságosan a 

túloldalra juttatnod, hogy a farkas el ne kapja. A 

felső menüsorban megválaszthatod, hogy lassú –

normál - gyors legyen-e a tempó. A pályára 

helyezhető bóják száma is változtatható 10-től 31-

ig, továbbá a matematikai műveleteket is ki lehet 

választani. Próbáld ki, a te nyuszidnak sikerül-e 

átérni!? 

 

Foci 
A fiúk kedvenc sportjátéka segíthet az 

alapműveletek gyakorlásában is. A játék elején 

kiválasztható a kapura lövések száma és a 

számkör, amit gyakorolni szeretnénk. A 

közönség éljenez, ha jó az eredmény, de ha 

nem, hát azt is jelzik. Nézd meg, hogy mi is 

lesz a győztes jutalma! 

 

 
 

Pizza 
Megéheztél a sok foci után? Akkor pont időben 

vagy egy kis pizzázásra. De vigyázz! A legyek 

is megéheztek a pizzádra. Sikerül 

megmentened előlük, vagy ők falják fel? Csak 

azon múlik, hogy milyen ügyesen számolsz. 

Ebben az alkalmazásban is te határozhatod 

meg, hogy összeadni, kivonni, osztani, szorozni 

szeretnél, vagy esetleg a négy alapműveletet 

egyszerre használod. Csapkodásra fel! 

A számítógép és az internet segítségedre lehet a 

tanulásban, ha okosan töltöd az idődet a gép 

előtt. Ezekkel a játékokkal igazán jól használod 

ki a szabadidődet. Észre se veszed, hogy 

közben tanulsz is. Higgyétek el, nem fáj!  

Bencsík Ágnes 

http://www.umapalata.com/


 

13 

 

Tankönyveim panasza 
           Becsapódott az ajtó. Az előszobából 

hangok hallatszottak. 

- Te vagy az lányom?  

- Igen, én vagyok. Szia, anya! Hazajöttem 

a suliból - mondta Kati. 

- Szia, kicsim. Kérlek, segíts nekem 

rendet rakni - mondta anyuka. 

- Bocsi, anya. Most nem érek rá. 

Megígértem a barátnőimnek, hogy ma 

kimegyünk sétálni - válszolta a lány. 

- Nincs semmiből leckéd? – kérdezte anya. 

- Öööööö… nincs. 

- Akkor jó - bólintott anyuka. 

- Megyek a szobámba átöltözni - mondta a 

lány. 

Kati gyorsan feltrappolt az emeletre, és 

bement a szobájába. 

- De jó, hogy a mai napra vége a sulinak – 

sóhajtott fel. 

Kati kivette a füzeteit a táskából, és a 

sarokba hajította őket. 

- Au! Ez nagyon fájt! Miért dobott 

egyáltalán a sarokba? 

- Még te panaszkodsz? És én?! Én már 

három napja a sarokban vagyok. Bizony! 

Hétfőn eldöntötte, hogy neki nincs 

szüksége a nyelvtan füzetére. Avval 

megfogott, és behajított a sarokba. 

- Sajnállak, haver. Pedig mi vagyunk a 

három legfontosabb tantárgy közül kettő.  

Szegény szlovák füzet! Még a táskában 

van, de neki se lesz sokáig szerencséje. 

Meglátod, két nap múlva úgy fog 

iderepülni hozzánk, mint a huzat. 

- Tudod, kit sajnálok még nagyon, matek 

füzet? 

- No, kit? 

- A földrajz füzetet. Szegény már két hete 

itt áll a sarokban.  

- Hát, igen. A mi Katink már csak ilyen 

felelőtlen. 

- Az nem kifejezés. Egyszerűen ő egy 

lusta, trehány, mihaszna lány, akit nem 

izgat az sem, ha megbukik. 

- Ez nem igaz! A mi Katink azért nem 

annyira rossz. 

- Te könnyen beszélsz. Még csak most 

dobott be a sarokba. De ha már két napig, 

öt napig vagy akár egy hétig is itt fogsz 

senyvedni, akkor majd megváltoztatod a 

véleményedet. 

- Jól van, na! Talán igazad van. De mi nem 

tudunk semmit tenni ellene. 

- Hát, igen. Csak reménykedhetünk abban, 

hogy Kati megjavul. 

A füzeteknek sajnos nem lett 

igazuk, mert Kati úgy járta ki a kilenc évet, 

hogy nyolcadikban fejezte be az iskolát. 

Pivoda Vivien 

 

 
Knapp Kamilla Lili – 1. o. 

 
Hegedűs Krisztina – 4. o.
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Egy-két öltözködési tipp a téli hidegben 

Az idei késő őszi kellemes meleg nagyon hamar átfordult rettentő hidegbe. Ez nem 

is jelenthet mást, mint hogy halásszuk elő a jó öreg sapkát, sálat, kesztyűt! A 

kabátok alatti rétegek száma is megnőtt.  

        
Forrás: https://www.google.sk/?gws_rd=cr&ei=aLeUUrv3MI7Kswb9-IH4DA 

Karácsonyi dekoráció 
 

Imádom a lakást felöltöztetni. 

Elővenni a karácsonyos illatú dobozokat a 

szekrény mélyéről, és ide-oda rakosgatni az 

angyalkákat, a kis piros díszeket, a terítőket és 

a gyertyákat.  

Az idei trend nálunk természetes lesz, 

tobozok, fagyöngy, magyal, borostyán, 

mikulásvirág, szárított narancs, piros masnival 

átkötött fahéj rudacskák, mézeskalácsdíszek, és 

kávéillatú gyertyák kompozíciója teszi 

varázslatossá az otthonunkat. Ezek nagy része 

a természetből beszerezhető, és könnyedén 

elkészíthető. Lehet, hogy sokan nem fordítanak 

ekkora nagy gondot a lakásdíszítésre - 

mondván elég a karácsonyfa, de szerintem ez 

elhanyagolhatatlan ahhoz, hogy igazi ünnepi 

hangulat legyen. Viszont ez esetben sem 

szabad átesni a ló túloldalára. A túlzások 

elronthatják a családunk vagy szomszédaink 

jókedvét, és erősen megemelhetik a 

villanyszámlát. Őszinte leszek, engem a hideg 

is kiráz az ezer színben villogó égősoroktól.  

Ha szeretjük a karácsonyi 

világítóeszközöket, én a LED-es vagy az 

elemes füzéreket (tölthető elemekkel) 

javaslom, egyszínűek, és így is gyönyörűek.                     

Forrás: http://budapest.varosom.hu/blog/tippek/Karacsonyi-

ajandekok-otletek-diszek-es-dekoraciok.html 

 

 

Összeállította: Moravcsík Kinga 

http://budapest.varosom.hu/blog/tippek/Karacsonyi-ajandekok-otletek-diszek-es-dekoraciok.html
http://budapest.varosom.hu/blog/tippek/Karacsonyi-ajandekok-otletek-diszek-es-dekoraciok.html
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Asztali díszek karácsonyra 
Hozzávalók: 

- különböző színű szalvéták, gyöngysorok, gyertyák 

-  kisebb, egyszerű poharak, amit gyönggyel rakhatunk 

tele 

- kis karácsonyi figurák (mikulás, fenyő, szánkó…) 

- tobozok, fenyőágak, szárított növények 

Szárnyaló fantáziát kívánok mindenkinek!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Készítette: Bencsík Eszter 
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Tuti  receptek karácsonyra  
 

Mikulás süti 
 

Hozzávalók: 
 1kg féldara liszt 

 10dkg élesztő 

 1 sütőpor 

 3 tojássárgája 

 0,5l tej 

 3,5dl olaj 

 pici só 

 3 evőkanál cukor 

 

 

A tésztát jól kidolgozzuk, de pihentetni nem kell. A sapkára és az orra használjunk piros 

ételfestéket, a többire tojássárgáját.  

 

Bejgli újragondolva 
 

Hozzávalók: 
 1kg féldara liszt 

 10dkg élesztő 

 1 sütőpor 

 3 tojássárgája 

 0,5l tej 

 3,5dl olaj 

 pici só 

 3 evőkanál cukor 

 

 

Tölteléknek használjunk grankót vagy nutellát. Tekerjük és vágjuk fel! Figyeljünk 

arra, hogy ne vágjuk át, majd igazítsuk formára! 

 

Jó étvágyat, Bon appetite, Disfrute de su comida, Dobrú chuť! 
 

Készítette:Bencsík Eszter 
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Diákok 10 parancsolata: 

 
 

1. A lustaság fél egészség, de te legyél teljesen egészséges! 

  

2. Ha osztálytársad véletlenül tanulni kezd, ez nem ok arra, hogy te is hasonlóan cselekedj!  

  

3. Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra, inkább hagyd meg holnaputánra, mert akkor már 

hátha nem lesz rá szükség...   

  

4. Az a feladat, amely nem oldódik meg magától 30 perc alatt, az nem érdemli meg, hogy 

foglalkozzanak vele!  

  

5. Az iskola nem kocsma, hogy egész nap ott tartózkodj, de nem is isten háza, hogy vasárnap 

is oda menj!  

 

6. A tanulás nemesít, de a társadalmunkban nincs szükség a nemesekre.  

  

7. Aki nem tanul, az nem hibázhat! A hibátlan tanuló megérdemli a kitüntetést.  

   

8. Mindenkinek kell, hogy legyen valami hobbija, de nem feltétlen szükséges, hogy az a 

tanulás legyen. 

  

9. A tanulás élteti az embert, de a pihenés sem ölt még meg senkit.  

  

10. Mi nem félünk a tanulástól, mert tudjuk, miként tartsuk magunkat távol tőle. 
 

Forrás: http://soniboy.hupont.hu/114/diakok-10-parancsolata#ixzz2lNPlhzLB 

 
Kajan Dóra - 4. o. 

http://soniboy.hupont.hu/114/diakok-10-parancsolata#ixzz2lNPlhzLB
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Nyolc irányban, ráadással  
 

Keresd meg az ábrában az alábbi szavakat. Azok nyolc irányban - vízszintesen balról 

jobbra és jobbról balra, függőlegesen felülről lefelé és alulról felfelé, valamint átlósan mind a 

négy irányban - rejtőznek. A felhasználatlanul hagyott szavakból az alábbi kérdésre kapott 

választ állíthatjátok össze. 

 

– Miért nem vízisíel a rendőr? 

 

ABESSZÍNIA, A GÓLYÁHOZ, A PÚPOS, AROMO, BESÓZ, ÉNEKEK ÉNEKE, 

JÁRÁS, KABOS LÁSZLÓ, KARABOGAZ ÖBÖL, KIÁBRÁNDULT, KIHÚZ, 

KOLOMEJKA, LEJTŐS, LENGYELTÓTI, LETEKEREDIK, MERT, MAGUK, NEM, 

OBJEKTÍV, OLTÁRC, PASSZ, POLYÁK IMRE, RÁHÚZ, RIPOSZT, SOMLÓ, 

TAKARÉKOSKODIK, TALÁL, TAVAT, TÍZES, TŐZEG, VALLÁSOS, VÍZIÁLLAT, 

ZÚZMÓ 
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Sudoku  
 

 
Forrás: http://www.rejtvenybirodalom.hu/rejtvenyek 

 

A megfejtéseket leadhatod Fekeč Péter 

tanító bácsinak. Ajándékot sorsolunk! 

 

Viccek: 
 

Pistike kérdezi a tanárnőtől: 

- Tanárnő, hogyan esik a hó visszafelé? 

- Sehogy, miért kérdezel ilyen 

hülyeségeket? 

- Mert anya azt mondta, hogy vigyek 

magammal kabátot, mert lehet, hogy 

visszafelé esni fog a hó! 

 

- Mit csinál a hacker a börtönben? 

- ??? 

- Letölti a büntetését. 

 

- Hogy hívják a kínai tűzoltót? 

- ??? 

- Telefonon! 

 

- Mit mond a félbevágott színésznő? 

- ??? 

- Idén két darabban játszom. 

 

- Apa és fia beszélgetnek. 

- Apu, mi a különbség a szerencsétlenség 

és a katasztrófa között? 

- Szerencsétlenség például az, ha a mamád 

anyukája, ki az én anyósom, beleesik a 

hídról a folyóba. Ha pedig kimentik, az 

katasztrófa. 

 

Az egyetemista diák először megy haza 

iskolakezdés óta. 

Az anyja mondja neki: 

- Kisfiam, levágtam két tyúkot. Mit főzzek 

belőlük? 

Erre a diák: 

- Pálinkát! 

 

Egy házaspárt kirámol egy betörő. A 

rendőrök idejében elkapják, beviszik a 

sittre. Fél óra múlva a kirabolt férj beállít 

az őrsre: 

- Elnézést, beszélni akarok azzal a 

betörővel, akit most kaptak el! 

- Miért akar vele beszélni? - kérdi a rendőr. 

- Azért, mert hajnal 2-kor úgy osont be, 

hogy a feleségem nem ébredt fel. 

Érdekelne a technikája. 

 

Két gengszter beszélget a börtönben. 

- Te min buktál le? - kérdezi az egyik. 

- A fiam osztályfőnöke a szülők 

foglalkozásáról íratott dolgozatot a 

gyerekekkel. 

 

Vádlott: 

- Bíró úr, én nem részeg voltam, csak ittas. 

Bíró: 

- Ebben az esetben nem egy hónapra ítélem 

el, csak harminc napra. 

 

Két rabló az ékszerbolt előtt néz a 

kirakatban egy különleges gyémánt 

nyakláncot. 

- Szerinted mennyit kapnánk ezért a 

gyönyörű gyémánt nyakláncért? 

- Hááát, talán 5-6 évet... 

 

- Apu, mit esznek a ragadozó halak? 

- Kisebb halakat, például szardíniát. 

- És hogyan tudják fölbontani a 

konzervdobozt? 
 

Forrás: http://www.viccesviccek.hu/ 

 

 

Összeállították: Miklósi Kitty, Kelkó Edina 
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http://www.rejtvenybirodalom.hu/rejtvenyek
http://www.viccesviccek.hu/
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S O S  - kártya  

Név: ………………………………………. 

Osztály: ………………………………….. 
 

A tanuló fel van mentve a felelés alól 2014. 

……………..-én ……………..tantárgyból. 

Érvényes február - március hónapokban. 

Minden tanuló csak egy kártyát használhat fel  

 

F e l e l é s i  k á r t y a   

Név: ……………………………………….. 

Osztály: …………………………………… 
 

A tanuló önkéntesen felel   

 

2014. …….……...........................…...-én 

 …..………….........................tantárgyból. 
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Szentpéter Község 

Kossányi család 
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Rákóczi Szövetség 
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 Hamran Tibor 
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Bagin Béla 

Kelko László 

Krnáč Ottó 

Zsidek Vilmos  

Laco-Kov 

Szabó Norbert 

Miklósi József 

Horváth József 

Markovics Péter 

Balla Zoltán 

Nyul Mária 

Csíkel Sándor 

Ölveczky Tamás 
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Mgr. Kovács Tibor 

Nyul Gábor 

Žigó Csaba 

Zsidek Imre 
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és még sokan mások.  
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Szerkesztők: Bencsík Eszter, Kovacsics Panni, Kelko Edina, Miklósi Kitty, Moravcsík Kinga 

Segítő tanítók: Bencsík Ágnes, Konkolyi Ferenc, Kovács Otília, Lacza Aranka, Pócsa Ágnes, 

Sýkora Adrianna 

Tördelő: Fekeč Péter, 
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