Kedves Gyerekek!

Az ősz

Talán mindannyian találkoztatok már
az udvaron
Zénóval, a kőrókával.
Sokan szeretnénk tudni, mikor, hogyan került iskolánkba. Ezt pontosan nem tudjuk,
ezért kérünk benneteket, hogy az iskola honlapján
olvasható régi mondákat megőrizve –
írjatok új mesét, verset, mondát Zénóról
és idekerülésének elképzelt történetéről!

Ősszel az élet oly szép,
Minden levél sárgul épp.
Falevelek sárgája, barnája,
Madarak fészke, otthona.
Ó, te büszke tölgy
Gyöngyszép oduja,
Ki lakik benne?
A kis bagolyfióka?

Írjátok meg azt is, hogy az udvarban hol tudnánk
másutt elhelyezni szegény Zénót,
akinek nagyon elege van az autókból.
Valami szebbet szeretne látni!

Mókusok hada
Gyűjtöget a télre,
Dió és mogyoró
Halmokban áll végre.

Elkészült munkáitokat a könyvtárban elhelyezett
dobozba dobhatjátok be.
Határidő: november 14.

Gelencsér Kata 4. a

Kósa Réka - 4. a - rajza
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A német népmese napja
Grimm testvérek meséi
Ebben az évben nemcsak feladatkészítőként vehettem részt A Népmese napjának megünneplésében.
Osztálytársaimmal együtt megoldottam a feladatlapot, még egy társasjáték készítésre is jutott az ötleteim ből.
De ezt megtehettem más években is.
Most engem bíztak meg a műsor levezetésével. A forgatókönyvvel előzőleg megismerkedtem . Minden
nap új volt egy kicsit, mert naponta változott a szöveg. A végleges szöveget is csak az ünnepség előtt pár óráv al
kaptam meg.
Szeptember 30-án délután már nagyon vártam a vendégek érkezését, hogy elkezdődhessen a műsor. Aztán amikor megérkeztek, nagyon izgultam és egy kicsit meg is ijedtem, de később egyre inkább belejöttem a
műsorvezetésbe.
Tetszett a műsor, mert sokszínű volt: néptánc, mese magyarul és németül. Hangulatosak voltak az elkészült rajzok. Nagyon jól díszítették az aulát. A rajzok közül a legötletesebbnek az ezer hangyát és gyöngy öt ra jzoló 2. b osztályosok munkáját gondoltam.
Érdekes kérdéseket tehettünk fel Dequin úrnak, aki a Német Nagykövetségről jött hozzánk és beszélt a
munkájáról a Lenau-ház vezetője is.
Remélem legközelebb is részt vehetek az ünnepi műsor lebonyolításában.
Nagy Rebeka 6. a osztály
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Hero factory : we build heroes - 22. küldetés – Dzsungel bolygó /rajzolta Aradi Tamás 6. b/

Albus Witch nagyon vágyik a qaza magokra, m elyek fe l töl tve
energiát adnak, de ezeket csak a hősök viselhetik.

Albus elutazik a Quatros nev ezetű védett dzsungelbolygóra,
ahol illegálisan bányászni kezdi a quaza-t, eközben rátalál egy
ősi tem plomra….

A tem plomban talált koponyából két quaza -szilánk és egy bot
segítségével hatalmas erejű fegyvert készít.

Ám a fegyver kipróbálása során – annak energiájától – átváltozik With Doctor-rá és kezdődik a kalandok sora….
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Máré-vár mondája
Magyaregregytől délre, a Máré-várban lakott Máré v itéz ifjú szép feleségével. A közeli Miklós-várban Szentlászlón
innen pedig testvére, a nőtlen Miklós vitéz. Márét a király
hadba szólította. Elbúcsúzott feleségétől, akit arra kért, várjon rá hűségesen.
Múltak az évek, s Máré nem jött haza. Felesége már
elsiratta, halottnak hitte, és szívesen látta a szomszéd vár
urát, aki egyre gyakrabban járt át a bánatos asszonyhoz. Máré-vár asszonya már nem törődött az urának tett ígéretével.
Addig-addig míg az asszonynak és Miklósnak szép lányuk
született. A kislányból már majdnem nagylány lett, mikor
Máré mégis hazatérhetett. Megtudta, hogy felesége hűtlen lett
hozzá. Mindkét várat megostromolta, ágyúval halomra löv ette. Ott pusztult el az asszony Miklós vitézzel együtt. Lányuk életben maradt, de az anyja megátkozta. Az átokkal
sújtott leány a hegy megközelíthetetlen barlangjában rejtőzött és várta szabadulását. Minden 77. évben piros
pünkösd hajnalán kiszabadul, a Máré-völgyi patakban fürdik és fésüli hosszú haját. Az a vadász válthatja meg
az átoktól, aki ilyenkor arra jár és megcsókol egy medvét, egy kígyót meg egy varangyos békát. Érthető okokból
eddig még nem akadt ilyen vadász. A Vár-völgyi szél néha még ma is magával hozza a megátkozott leány sóhajtását.

Barna-kő mondája
A Sín-gödör bejáratával szemben, a Zobák - magyaregregyi műút nyugati felén hatalmas sziklatömb áll. Régi
neve Sátor-kő. A monda szerint a XVIII. sz.-i rácdúlás idején
a Sátor-kőnél a falusiak lesben állva kövekkel agyondobálták
a fosztogatni akarókat. Azért nevezték Sátor-kőnek, mert egy
szobának berendezett nagy üreg volt a belsejében, amelyben
a Pécs környéki Hatos betyár tanyázott. Gárdonyi Géza Egri
csillagok című regényében e szikla tetejéről figyelte Gábor
pap és Bornemissza Gergely a török szultán seregének elv onulását.
Egy másik néphit szerint ez a szellemek tanyája volt,
akik a barlang mélyén aranyat kalapáltak. Éjszaka dolgoztak
és a faluba is belehallatszott a félelmetes csattogás. A szellemeket betyárok váltották fel, akik a közelben dolgozó vagy arra tévedt leányokat elrabolták, összeházasodtak
velük. Ivadékaikból népesedett be Magyaregregy.

Gergely-Éva forrás mondája
A forrás a Máré-vár közelében van, és úgy tartja a
szóbeszéd, hogy ide járt le Éva és Bornemissza Gergely a
szomját oltani. Azt mondják, ha iszol a forrás vízéből, akkor
visszatérsz ide. Ha pedig a szerelmeddel isztok egy és ugyanazon pohárból, majd utána a forrás előtt megcsókoljátok
egymást, akkor örök életben szeretni fogjátok egymást, és
soha semmi el nem választ benneteket.

A mondákat lejegyezte: Szilágyi Debora 4. b
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Egy falevélkép készítése
Ősszel soha nem lehet unatkozni! Ha mégis úgy érzed, hogy unalmas körülötted minden, akkor állj neki, és készíts egy falevélképet!
Itt van néhány jó ötlet, hogy hogyan készítheted el. Először is, mindenképpen fogj egy papírt, pár lehu llott falevelet. Tervezd meg, mit szeretnél készíteni! Mielőtt felragasztod a leveleket, rendezd el azokat a papíron, hogy lásd, tényleg azt
szeretnéd-e mintának a képedre. (Ne feledd, a levelekből csak keveset szabad levágni!)
Nincs ötleted, mit csinálj?
Olvass el egy rövid történetet, és a kedvenc szereplődet formáld meg, vagy esetleg a kedvenc állatodat (neked biztosan lesz m ég
ötleted)!
Ha elkészült a kép és felragasztottad a leveleket is, fújhatsz rá
hajlakkot, hogy még tartósabb legyen. A legszebb képeknek feltétlenül át kell esniük egy lamináláson.
A képek mellé, ha történetet is írsz, készíthetsz egy fantasztikus
könyvet!
És úgy elröppen az ősz!....
Ha jó idő van még
Ha unalmas már a falevélkép-készítés, és jó idő van még, akkor sem tudunk unatkozni. Ha te mégis
unatkozol, olvasd el ezt a rövidke szöveget! Ebből tanulhatsz egy nagyon jó szabadtéri játékot:
Kisegerek
A játékhoz szükséges kettővel kevesebb szék, mint ahány játékos. A játék 8 játékostól a legizgalmasabb.
Szóval, tegyük fel, hogy tíz játékos van. A legidősebb játékos kiszámolja, ki lesz a játékvezető. A többiek lesznek
a kisegerek, ők futkosnak, meg táncolnak, és amikor a játékvezető elkiáltja magát, hogy hazajött a ma cska, a kkor a játékosoknak le kell ülniük egy-egy székre. Akinek nem jut szék, az sajnos kiesett!
A játékvezető minden egyes kör után elvesz egy széket (hogy mindig legyen kieső). Aki utoljára m arad
bent, az nyer, ő számolja ki, ki lesz a következő körben a játékvezető.
És ha már rossz idő van
Rossz időben se nyaggassuk szüleinket azzal, hogy unatkozunk, inkább játsszunk egy nagy on aranyos
játékot, mely mókás mind felnőtt, mind gyerek számára!
Titok
Öt fő alatt ezt a játékot nem érdemes játszani. Szóval, ha megvagyunk legalább öten, „elm ondanám”,
hogy ennek a játéknak több variációja is van:
1. Ezt a fajtát már óvodások is játszhatják. Sz óval, minden játékosnál van egy darab papír. A papír
tetejére mindenki rajzol egy fejet, de úgy, hogy azt senki se lássa. Majd lehajtja úgy, hogy csak a nyak két v onala látszódjon. Továbbadja, és a következő rajzol egy
mellkast, lehajtja, továbbadja. Has, lehajtja, továbba dja. Comb, lehajtja, továbbadja. Végül pedig: lábszár,
lehajtja továbbadja. A soron következő kihajtja. Ilyenkor elég mókás dolgok szoktak születni.
2. Személyleírás.
3. Versírás: Kati ír egy mondatot, behajtja, odaírja, hány szótagból áll, és leírja az utolsó szót. Továbbadja Péternek. Péter ír egy mondatot úgy, hogy ugy anannyi szótagból álljon, mint Katié. Ilyenkor születnek a
legviccesebb versek.
4. Kérdés, felelet.
Én nagyon szeretem ezeket a játékokat. Remélem neked is tetszeni fognak.
Szabó Klaudia 4. a osztály
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Állatok világnapja verseny - 2011. október 4.
Egy szép kedd reggeli napon 7.50-kor indult a buszunk. A verseny a Tettyén volt, mind nagyon izgultunk. Kis idő múlva megérkeztünk a verseny helyszínére: a Duna-Dráva Nemzeti Park főigazgatóságának oktatási központjába.
Tizenegy csapat indult a versenyen. Reménytelennek láttuk a győzelem lehetőségét. Előzetes felada tként 14 állatról kellett tanulni (kis vízi bolha, nádirigó, közönséges keringőbogár, búbos vöcsök, csuka, törpeegér, fehérgólya, folyami rák, folyami fialó csiga, kockás sikló, vöröshasú unka, barna ásóbéka, gyötrő szúnyog). A versenyen lejátszották ezeknek az állatoknak a hangját, diaképeket vetítettek róluk. Különböző állítások hangzottak el velük kapcsolatban. A nálunk lévő képek közül azoknak az állatoknak a képét kellett felm utatni, amelyekre a felsorolt állat jellemzői igazak voltak. Ezzel a feladat-típussal csapatunk rengeteg pontot
szerzett.
Már éppen belelendültünk a versenyzésbe, mikor eljött az első szünet. Kimentünk a szabadba. A táj lenyűgöző volt. A szünetben mikroszkóppal néztünk szitakötőlárvát. Nagyon érdekes volt, mindenkinek nagyon
tetszett. Néztünk még békalencsét, moszatot, szúnyoglárvát és vízi bolhát is.
Na, de vissza a versenyhez. Tovább fokozódtak az izgalmak!
A feladatok folytatódtak, és csapatunk rengeteg pontot szerzett. A verseny végén a rendezők egy játékkal
vártak minket.
Dél körül – végre - elérkezett az eredményhirdetés. Az első három helyezett csapat között csak 1-1 pontkülönbség volt.
A nehéz munkánknak meglett az eredménye: csapatunk első lett!
Gratulálni lehet: Kuczi Péternek, Molnár Rékának, Oszvald Leventének és Horváth Kornélnak a 6. b
osztályból.
Horváth Kornél 6. a

Madármegfigyelő nap
2011. október 1-jén a Nemzetközi Madármegfigyelő Nap alkalmából voltunk madármegfigyelésen a sumonyi halastavaknál.
Vonattal mentük Szentlőrincre, onnan Sumonyba, majd két kilométert gyalogoltunk a halast avakig. A
nádasban és a bokros részen voltak kifeszítve a madárfogó hálók. Óránként ellenőriztük őket. Amikor ellenő rzésre mentünk, a hálókban sok madár volt, Mindig kiszedtük a jószágokat, aztán visszavittük őket a Sumonyi
madárgyűrűző táborba. Ott megfoghattuk őket, amíg Bank Laci bácsi megvizsgálta őket (súly, kondíció, szárnytoll hosszúsága, életkor) Az adatokat feljegyezték. Miután Laci bácsi meggyűrűzte a madarakat, mi engedhettük
el őket a szabadba.
Nagyon sok madarat fogtunk be. Mind nagyon szép volt. Több fajtát is láttunk: foltos fejű nádi poszátát,
cserregő nádi poszátát, énekes poszátát, énekes rigót, feketerigót, vörösbegyet, zöldikét, függő cinegét.
Nagyon jó móka volt ez a program.
Recht Balázs 6. b osztály
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Erdei iskola – 4. a osztály
Ahogy eddig már megszokhattuk, idén is voltunk erdei iskolában. Rita néninek köszönhetően m inden
évben új oldaláról ismerjük meg a természetet.
A mi osztályunk a legutóbb az erdőkben gyakran előforduló fákkal foglalkozott, mint például a bükk, a
tölgy vagy a nyír.
Megvizsgáltuk a fák terméseit, összehasonlítottuk a kérgeiket és a leveleiket. Miután megtanultuk, h ogyan ismerhetjük fel a különböző fafajtákat – csoportokra osztva, velük kapcsolatos feladatokat kaptunk. Pé ldául: mintát kellett vennünk a fák kérgeiről és meg kellett mérnünk törzseik vastagságát (Döbrögi világhírű
módszerével), és be kellett mutatnunk a levelek lebomlásának folyamatát.
Nekem minden évben ezek a kísérletek jelentik a legnagyobb örömet. Tavaly például - am ikor a v ízzel
foglalkoztunk – a nagyító alatt még kis víziskorpiót is találtunk.
Már alig várom a tavaszi erdei iskolát, de különösen azt, amikor ott is fogunk aludni. Talán akkor m ajd
az erdő éjszakai életét is megismerjük.
Molnár Zsombor 4. a osztály

Erdei iskola - Mi, a 6. b osztály erdei iskolába mentünk Orfűre. Nagyon jól éreztük magunkat. : )
Szeptember 12.
Az osztályból az egyik kedves apuka elvitt minket. Orfűn az iskola tornatermében volt a szálláshelyünk. Az első
nap, első feladata az volt, hogy térképet rajzoljunk a környékről. Délután elmentünk a tóhoz. A Viliék este fenn
csipogtak egészen hajnali 3-ig.(XD)
Szeptember 13.
Elég rosszul aludtunk. Délelőtt elmentünk túrázni és fociztunk. Délután a Malom múzeumhoz mentünk
el.(fogtunk rákot:D)
Szeptember 14.
Reggel körbegyalogoltuk a tavat. Este éjszakai túrára mentünk, bár ez nem volt az igazi, mert Ági néni nem vitt
be minket az erdőbe, csak a Malom múzeumig.
Szeptember 15.
Reggel elmentünk Abaligetre GYALOG!!! Fárasztó volt, de a cseppkőbarlang mindenkinek tetszett. Mikor sikeresen hazaértünk, ebédeltünk és elmentünk sárkányhajózni. Szuper volt!!
Szeptember 16.
Ezen a napon nem történt semmi. Azaz - hazajöttünk. De szerintem ez az erdei iskola mindenkinek tetszett!
(Reklamációkat nem fogadunk el!!!!:D)
A krónikás szerepét Milbacher Márton vállalta.
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When the darkness comes
One year, when there were a lot of break-ins in the city, for the school's safety, they asked the janitor to
stay in the school every night for 1 week.
It's true that everything went well, however on the sixth day he fell asleep at midnight, but it didn't last
for a long time. He suddenly roused from his sleep, because he heard a scream. He thought „Probably it was
the storm.” He didn't really care about it, he sat back into his armchair trying to sleep...
He heard the scream again, but this time he got up to find out what it was. He took his flashlight and
looked around the school.When he finished, he realized that he’d forgotten the basement...As he was going
downstairs he fell down and the flashlight shattered into small pieces.When he got up to look around he found
himself on the top floor.
He could barely see anything. He went across the hall to the gym’s changing room but only the women's
was open, there was nothing else to do so he had to enter it. Once he was inside, to his biggest surprise, he saw
a woman looking outside in a white dress. He went closer and closer to her, but when he was about half a meter
to her she disappeared...The windows were steamy and he saw a strange writing on it...It said: „Please help
me!”...He looked through the window and saw a grave...
-Was it there before? If not, how did it get there?! Who are you? I...I can't help you,it's too late...
That was his last word... He found himself in a hospital lying on a stretcher. A young nurse entered
smiling at him.
-Are you all right, Mr. Johnson?
-I have to go back to the school, I have to help!
-What are you talking about? You were in a coma for almost one year...
-WHAT?! That can't be! Last night I was working in the school...
-No...Again?! You were coming home from work last year when you had an accident... You say this ev ery time
you wake up... When will you understand? Y ou're not a janitor, you were a waiter... And this dream will
NEVER end...She was right... It never ended...The dream started again, and again...
A story by: Ráchel Szegedi, Zsanett Katreiner, Balázs Varga, Anita Marics
Translated by: Ráchel Szegedi

Translated by Patrik Horváth
Song Lyrics

Lírai dal

I hear you knocking
Y ou went away and left me a long time ago.
And now you’re knocking on my door.

Te elmentél hosszú időre.
És most kopogtatsz az ajtómon rémélve.
Hallom ahogy kopogtatsz.

I hear you knocking,
But you can’t come in.
I hear you knocking.
Go back where been.

De szerintem kinn maradhatsz.
Hallom ahogy kopogtatsz.
De inkább menj oda ahol nyaralhatsz.
Könyörögtem neked de te azt mondtad: szia.
(Jól esett azután a pia.)
És most te telefonálsz és mondod:
kamu volt a duma.
Jobb, ha most elmész haza.

I begged you not to go but you said goodbye,
And now you’re telling me all your lies.
Y ou’d better get back to where you used to be,
Cos’ your kind of love ain’t good for me.
I told you way back in fifty-two
That I would never go with you.

Ezek után már nem vagy eléggé jó nekem cica.
Jobb lenne vissza menni 52-be.
Hogy ne ismerjelek a jövőbe
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Read the answer when you get the words
Down:
1. This is a colour
2. This animal can fly
3. Y ou live here
4. This is a pet
5. Ten minus seven
6. 365 days are a ……
7. Some girls have got …. Hair
8. Means of transport
9. This is blue and liquid
10. The clock shows it
11. Y ou can smell with it
By Kornél Horváth 6. a

Talányos kérdések
Egy sötét szobában egy petróleumlámpa és egy vaskályha van. Egy férfi bent áll egy gyufaszállal a kezében.
Melyiket gyújtja meg előbb?
Egy tavirózsa minden nap kétszeresére nő, így a 16. napra növi be a tavat.
Hány nap alatt nőtte be a felét?
Te vezeted a repülőt. Budapesten felszáll 112 utas, Bécsben leszáll 51, és felszáll 93. Párizsban 14 kiv ételével
mindenki leszáll. Hány éves a pilóta?
Melyik a legkisebb négyjegyű páros szám, amelynek minden számjegye különböző?
A talányok tudója (rajtad kívül):
bacher Boldizsár 4. b osztályos tanuló

Mil-
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Könyvajánló - Szalóki Benjamintól (4. a) – Ulyses Moore: Az időkapu
Ulyses Moore
Egy faluban, egy hatalmas villa, tele titokzatos szobákkal, egy elrejtett ajtó, három gyerek és egy gonosz
nőszemély.
De miért nem szerepel ez a falu egy térképen sem?
A sztoriról még csak annyit… A villa öreg tulaja meghal, ezért azt eladják. Egy kétgyerekes család veszi meg,
akik felfedező útra indulnak és találnak egy elrejtett, zárt
ajtót….
A könyvsorozatnak 12 része van. Világszerte nagy érdeklődés kísérte, 17 nyelvre fordították le.
Hogy izgalmas lesz, arra mérget vehetsz!

Prokop Kitti (5. b) könyvajánlója
Egy nagyon szórakoztató, kacagtató,
izgalomtól körmöt tövig rágó regény
(nem csak) lányoknak!
Az Olimposz lányai!
Három szeretetre méltó szereplővel,
akik varázserővel rendelkeznek, de erről még mit sem tudnak! Később a fura
történetben ők, Luce, Hoon és Sid rájönnek hogy Aphrodité, Artemisz és
Pallasz Athéné erejét örökölték.
Mindannyian nagyon izgulnak, mert
eddig közönséges lányok voltak, most
pedig (halandó!) istennők.
Nem élhetnek békében, mert az
Olinposzon tudomásukra jut a hír hogy
ők maguk az istennők! Vajon a természetfeletti képességeikkel le tudják
győzni Árészt? A sorozat következő részében megtudod!

A Cuppogó Orrú Tündér
Ha hiszitek, ha nem, van nekem egy repülő szőnyegem, amivel el tudok utazni más bolygókra is. Nem egy edül kell mennem, mert velem tart Cuppogó Orrú Tündérem.
Nemrégiben a Kornik bolygón jártunk. Nem valami vidám hely volt. Szürke volt
minden: az ég, a fák, a házak, az emberek…. és képzeljétek, az út mentén mindenhol
hatalmas szürke számok álltak. Félelmetes és ijesztő volt.
No, de Cuppogó Orrú Tündérem nem volt rest, minden szigorú szürke számot
megcsikizett és - láss csodát! - átváltoztak színes számokká és vidáman dalolva
kezdtek számolni.
Akkor jöttem rá, hogy számolni így is lehet.
A mesét Kis-Kuntler Áron 4. b osztályos tanuló írta
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Négyéves korom óta szeretem nézegetni a repülőgépeket. Egyre többet és többet szeretnék megtudni róluk.
Néhány kedvencemmel benneteket is megismertetlek!
Petruska Tamás 4. a osztály

11

Atlétikai többpróba diákolimpia – körzeti verseny
A verseny napján nagyon korán kellett az iskolában lennünk. Reggel 7 órakor már mindenki enni- és
innivalóval felpakolva érkezett a suliba. Innét egy négyes busszal mentünk a pályára.
Az első versenyszám a futás volt. Nagyon izgultam, de első lettem. A kislabda hajításban én dobtam
a legmesszebbre. A távolugrásnál 3 métert ugrottam.
Botond összeütközött egy versenyzőtársával., de
ettől függetlenül a fiúk is jók voltak. Következett a
váltó. Ez nem sikerült valami fényesen. Háromból
harmadikak, a fiúk másodikak lettek.
Az eredményhirdetés következett:
a lánycsapatunk és a fiúk is második helyezést
értek el.
Nagyon jól éreztem magam.
Tavasszal megint megyünk versenyezni, akkor
elsők leszünk.
Görbe Anita 4. b
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