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A TÉL
Itt a tél!
Kiáltja a róka,
s ezzel a szóval
huppan a hóba.

Hóembernek répa
az orra.
Ugrik a nyuszi,
jaj, hogy kapkodja!

Őz lába alatt
kopog a jég.
A vadász
szénát rak enni épp.
Rajz és vers:
Gelencsér Kata 4. a
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Miért szeretek korcsolyázni?
Ha jól emlékszem, talán hat éves lehettem, amikor Apa egy nap azt kérdezte tőlem, mi lenne, ha
elmennénk korcsolyázni? Először nem is nagyon tudtam, hogy mi fán terem az a kor csolyázás. Elmentünk hát a kori pályához egy szombat délután, ahol nagyon sok ember volt. Mindenki lábán valami furcsa dolgot láttam, és arra gondoltam, hogy lehet ezzel a valamivel közlekedni? Sok tipegés, esés,
de legfőképp rengeteg gyakorlás után, kezdtem megtanulni - megszeretni, hogy mi a jó ebben a sportban.
Amikor már nagyon jól ment, Apa megkérdezte, volna-e kedvem gyorskori edzésre járni? Nagyon
nagy izgalommal mentem először, azonnal megszerettem. Azóta rendszeresen hetente háromszor járok edzésre (kedd, szerda, csütörtök 6-tól ½ 8-ig).
Nagyon jó a társaság, jó az edző, sokat tanulok tőlük, rengeteget játszunk. Kétheti gyakorlás után
megtanultam az egyik legnehezebb trükköt, az Apostol nevű lépéskombinációt. Akinek sikerül egy
szezon alatt megtanulni, az az edzőtől kap három tábla csokit.
Kiss Bálint 4. a

Miből is áll egy edzés?
Az edzés bemelegítésből, gyakorlatokból, és játékból áll.
Bemelegítés: futás és egy kevés gimnasztika.
A játékok, amit nagyon szeretünk: páros fogó, cápázás, rafti mentő, terpeszfogó, gyilkosos, rövidpályás gyorsasági vetélkedő.
Minden alkalommal nagyon várom, jó rámenni a jégre,
csúszni és trükközni!
Az edzés ára egy hónapra 5000.- Ft.
Aki kedvet érez a korizáshoz, a csapat és az edző várja, sok
szertettel!
Petruska Tamás 4. a
Jaj de jó lenne, ha végre megint esne a hó! Hogy miért is
lenne nagyszerű? Hát azért, mert akkor annyi mindent lehetne
csinálni, mint például hógolyózni, korizni, szánkózni, de leginkább síelni.
Én most ugyan csak a síelésről írok, de a többi is nagyon
klassz. Na, de térjünk a lényegre.
Én öt évesen kezdtem el síelni, persze az elején csak kék pályán mentem, ami a legenyhébb fokozatú pálya. Ugyanis a sípályák nehézségét színekkel jelölik. Nem kellett sok idő és már
a piros pályán száguldoztam. Ma már a fekete pálya (ami a
legnehezebb) sem jelent gondot. Nagyon sok helyen jártam,
mint például: Olaszország, Franciaország, Szlovénia, Szlovákia vagy épp Ausztria.
A síelés például azért jó, mert ha elesel, nem nagyon fáj, pedig ilyen még a legjobbakkal is megesik.
Vagy épp azért, mert megtudhatod, hogy milyen lehet az autóknak száguldani. Én például
62km/órával száguldoztam le az egyik pályán. Vagy lehet különféle bravúrokat végrehajtani: ugratni,
hátrafele síelni, vagy a "hüttébe" (alpesi ház) becsúszni egy forró kakaóra.
A síelésre, ha az ember rájön, akkor nagyon egyszerű az egész. A síelésben én mindig örömöt lelek.
Ha te még nem próbáltad ki, akkor feltétlen ajánlom. Ne rémülj meg attól, hogy nincs felszerelésed,
mert több helyen is lehet bérelni és Pécsnek is van egy sípályája, ami a TV-toronytól indul.
Molnár Zsombor 4. a
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Karácsonyi vásár
A suliban kedden volt a szokásos karácsonyi vásár. Mi volt ott!!! Az egész suli lent volt az aulában.
Mint valami kirakodóvásár. Volt mézeskalácsház, muffin, minden, ami gyöngy, filcanyag, gipsz, papír,
cukor, csoki stb. stb. stb. Nekem 3 db-ot sikerült eladnom 150 ft-ért. De voltam beszerzőkörúton is.
Éltem azzal, hogy 2 órán át tartott a program. Nagyon remélem, hogy jövőre is lesz ilyen.
Szeretem az ilyen ,,ünnepi" foglalkozásokat. Szeretem a karácsonyt...
Gelencsér Kata 4. a

December 13. – Luca napja
Luca napjához sok hiedelem, jóslás kapcsolódik.
Például ha, a Luca napján egy ,,ácsolt" székre feláll egy leány
meglátja a boszorkányt.
Vagy ha a Luca napján elvetett búza java karácsonyra ,,kizöldül",
akkor jó termésre következtettek az emberek.
Vagy az asszonyoknak ezen a napon nem szabadott varrni, mert
azzal bevarrnák a tyúkok fenekét, s nem lesz következő évben elég
tojás.
Viszont babot kellett fejteni, hogy a tyúkok könnyebben tojjanak.
Vagy a leányok egy szemétdomb tetejére álltak és ahonnan kuty augatást vagy kakas kukorékolást hallottak, úgy hitték,hogy onnan jön
a jövendőbelijük.
Válasszon mindenki kedve szerint!
Persze Luca-széket is lehet készíteni…. 
Gelencsér Kata 4. a
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Tök jó hét
Sokat készültünk a napközis tanítókkal. Kidíszítettük az egész osztályt.
Pénteken, sötétedéskor gyülekeztünk a bulira. Sok osztálytársam ott volt. Mindenhol tökök világítottak, még a színpad szélén is.
Először a boszorkányokat kérték a színpadra. A zsűri kiválasztotta a legszebbet. Ezután a szellemek, majd a fekete macskák, aztán a denevérek következtek. Végül mindenféle rémségek kerültek
sorra.
Utána teáztunk és pattogatott kukoricát majszoltunk. Aztán szentjánosbogarakat kerestünk.
A boszorkányok tánca volt a legrémisztőbb. Még a seprűjük is világított.
Most következett a legizgalmasabb: a felvonulás. Mentünk egy kört, mindenkinél töklámpa vagy
lampion világított.
Tényleg tök jó volt ez a hét!

Takács Borbála 3. b

Fizibusz
Ebben az évben ellátogatott iskolánkba a Fizibusz. Be kell vallanom,
amikor megtudtuk, hogy lesz egy ilyen fajta előadás - nagy izgalommal
vártuk már, hogy leérjünk az aulába.
Az első kísérletben a folyékony nitrogénnel foglalkoztunk. Nekem a legjobban az tetszett, amelyben a dugót lőtte ki a bácsi az üvegből. Sajnos
néhány kísérlet nem azonnal sikerült, de szerencsére elegendő volt ahhoz,
hogy kedvet kapjunk a fizikához!
Szalóki Benjámin 4. a
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Legek a világűrből
Galaxisok
A hozzánk legközelebb lévő galaxis a Nagy Magellán- felhő „csak”
170000 fényév távolságra van…
A legtávolabbi a Leó, mintegy 50000000 fényév távolságra helyezkedik el.
A legkisebb galaxist GR8-nak hívják, s „csak” 15000 fényév kiterjedésű.
A legnagyobb az Androméda köd csaknem 150000 fényév átmérőjű.
A legkisebb fénnyel a Sextans és a Carina galaxisok bírnak.
A legfényesebb galaxis címet is az Androméda köd birtokolja
Űrkutatás
A legelső….
- ember készítette műhold az űrben a Szputnyik-1 volt 1957-ben.
- élőlény az űrben ugyanebben az évben a Szputnyik-2 fedélzetén Lajka kutya.
- élőlény, aki élve visszatért a Földre - 1960-ban - két kutyakölyök volt, név szerint Sztrelka és Bjelka.
- ember az űrben Jurij Gagarin volt, aki 1961 -ben 315 km magasságból körülrepülte a Földet.
- nő a világűrben Valentyina Tyereskova. 1963-ban a Vosztok-6 fedélzetén 71 óra alatt 48-szor repülte
körbe a Földet.
- ember, aki a Holdra lépett Neil Amstrong volt 1969-ben két társával az Apollo-11 fedélzetén
A naprendszer
A Naphoz legközelebb lévő bolygó a Merkúr 910000 km-re van, míg a legtávolabb a Neptumusz
4 497 097 000 km távolságban kering. Régen a Plutó (5 913 520 000 km) tartotta ezt a rekordot, de
mára már törpebolygóvá minősítették. A legnagyobb bolygó a Jupiter, a legkisebb a Merkúr. A Plutó
itt is kiesett az összehasonlításból.
A legtöbb holdja a Szaturnusznak van. Jelenleg 30-nál tartanak a tudósok, de lehet, hogy még találnak. A legkevesebb a Földnek van (a miénk a Hold). A Vénusznak és a Merkúrnak nincsen holdja.
A leghosszabb keringési ideje - 164,88 év - a Neptunusznak van.
A legrövidebb a Merkúré – mindössze 87,97 földi nap.

Talányok
Van egy mérleg. Az egyik oldalán van 2 tégla, a másikon pedig 6 kg és egy fél tégla. Így a két oldal ugyanolyan nehéz.
3 db tégla hány kg?

Aki a legek között kutakodott és a talányokról gondolkodott:
Milbacher Boldizsár 4. b
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Frungabalasán járva
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy falu. Ennek a falunak olyan girbe-gurba neve volt, hogy még Pompogi bácsi, a
környék legbölcsebb embere sem tudta kimondani egyszerre.
Pompogi bácsi szomszédjában lakott egy özvegyasszony, akinek a fia, Pisti elment szerencsét próbálni a világba és azt üzente
húsvétkor, hogy december 6-ra hazajön. Az asszony azóta minden nap, mindenkinek mondogatta, hogy jön a fia. Már bolondnak tartották a faluban, de aztán december 6-án tényleg betoppant a fiú. Volt nagy öröm. Éltek békességben. Egy nap a fiú az
anyja elé állt és azt mondta:
- Édesanyám, igen megtetszett nekem a Pompogi bácsi lánya,
Marika. Szeretném feleségül venni.
- Kedves fiam, viccelődsz velem? Te és a Pompogi bácsi lánya!
Ugyan hova gondolsz?
A fiú azonban nem tágított és egy idő után egy csodaszép
arany karikagyűrűvel szerelmet vallott Marikának. Gyönyörű
pillanatok voltak, de aztán jött az apa.
- Ide figyelj fiam! Nekem egyetlen leányom Marika. Az ő boldogsága mindennél fontosabb számomra. Ha meg akarod kapni
a kezét, ki kell próbálnom, milyen fából faragtak. Három próbát kell kiállnod. Kezdhetjük?
- Marikáért mindent! – szólt elszántan a fiú.
- Az első próba: Marika nagyon válogatós és kényes. Főzz neki vacsorát!
A fiú mosolyogva látott neki a feladatnak, hisz Pompogi bácsi nem tudhatta, hogy vándorlásai során több ország városaiban elismert szakácsként dolgozott. Elkészült a vacsora és mindenki nagy
megelégedettséggel falatozott.
- No, az első próbát fényesen kiálltad. Jöhet a második?
- Jöhet bizony. – felelte elszánással a fiú.
- Ímhol ez a nagy demizson víz. Öt perc alatt kellene a fenekére nézni.
Pistinek ez sem jelentett kihívást, hisz a délutáni munka és a jó falatok után ugyancsak megszomjazott. Még le sem telt a kiszabott idő, amikor üresen állt a demizson.
- Dicséretesen végeztél a második próbával is. Jöhet-e a harmadik?
- Állok elébe – mondta a fiú csendesen.
- Mondd ki egyszerre a falunk nevét!
Próbálja Pisti, kétségbeesetten próbálgatja, de csak nem sikerül.
- Haha, a lányom az enyém marad! – kiáltott fel Pompogi bácsi.
Hiába kérlelte a fiú, hiába könyörgött a lánya, nem változtatta meg a döntését. Teltek -múltak a napok és Marika egyre szótlanabb, egyre szomorúbb lett. Naphosszat csak sóhajtozott, már nem is evett.
Így jött el a karácsony este. Pompogi bácsi vendégségbe hívta Pisti és édesanyját. Amikor megérke ztek, Pisti első szava nem a köszönés, hanem a falu neve volt:
- Frungabalasa!
Pompogi bácsi örömmel ölelte magához.
- Édes fiam! Tiéd a lányom. Legyetek boldogok!
A fiatalok egymás nyakába ugrottak. Ennél szebb ajándékot nem kaphattak v olna karácsonyra.
Hamarosan összeházasodtak és három vidám lurkójuk született.
Mindenkinek ilyen boldog karácsonyt!
Szabó Klaudia 4. a
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Tegnap kipróbáltam a konvertort!
Egyszer – még régen – egy macskás könyvet olvastam. Nagyon izgalmas volt és azt kívántam, bárcsak én is macskává változhatnék.
Este, amikor mélyen aludtam – csoda történt.
Találtam egy konvertort. Közelebb mentem, és azt kívántam,
hogy macska legyek. Aztán egy szempillantás alatt selymes szőrű, doromboló és nyávogó kismacskává változtam. Először megijedtem, de aztán megértettem, hogy
megkaptam, amit szerettem volna. Így hát elkezdtem barangolni. Hirtelen megdermedtem. Egy hatalmas, vicsorgó, fekete kutya állt előttem. Csöndesen megszólaltam:
- De hisz, ez a mi Buksink…
De Buksi nem kedvesen ugrálva jött felém, hanem haragosan és mérgesen. Kezdtem egyre jobban
félni, majd futásnak eredtem. Láttam egy utcát, ami tele volt kukákkal. Amikor odaértem beleugrottam az egyikbe és meglapultam. Hallottam, hogy Buksi odaér, körülszimatol, majd elmegy. Amikor
kibújtam a kukából, kóbor macskák vettek körül.
- Ki vagy te?
- Mit akarsz itt?
- Talál el akarod lopni a szemetünket?
Füleltem, aztán minden elcsendesült és egy szürke, megtépázott macska lépett elő.
- Én vagyok a kóbor macskák királya – szólalt meg. – Halljam, miért jöttél ide?
Nyeltem egyet és megszólaltam:
- Egy kutya kergetett ide.
A király kérdezgetett még egy darabig, majd így szólt:
- Holnap megnézzük, hogy milyen fából faragtak. Addig is itt maradhatsz, ehetsz a szemetünkből,
ihatsz a pocsolyánkból.
Elég rémültem néztem körül. Komolyan gondolja, hogy én ebből a bűzös…. A király elgondolkozva
nézett rám, majd visszalépett a körbe, ahonnan most egy csúnya, kócos macska lépett a király helyébe.
- Az első próba fáramászás, a második kerítésen egyensúlyozás, a harmadik gyors futás, a negyedik az egérfogás. Ezek a próbák döntik el, hogy hol lesz a helyed a csapatban. Megértetted?
Hatalmasak bólogattam, de belül tudtam, hogy nagyon nehéz dolgom lesz holnap. Vacsoráztam,
majd egy macska megmutatta az én helyemet. Egy roskatag kuka volt, de nem foglalkoztam vele, mert
a vacsora kikészítette a gyomromat. Nehézkesen, de végül elaludtam. Másnap reggel a király hangos
nyávogására ébredtem. Korán kelhetett, mert a Nap még csak most kelt fel.
- Kezdhetjük? – kérdezte.
- Hát persze. – mondtam lelkesen.
Kezdtem a fáramászással. Nem ment valami jól, de elnézték, mert még fiatal vagyok. Aztán jött az
egyensúlyozás a kerítésen. Sokszor megcsúsztam és elrontottam. Következett a futás. A leglassabb
macskával versenyeztettek, de még ő is megelőzött. Ez is nagyon rosszul sikerült. Most következett az
egérfogás. Kábé két órába telt, amíg sikerült egy nyamvadt egeret elkapnom. Már csak az eredményhirdetés volt hátra. A macskák nagyon csúnyán néztek rám és közben valami irtózatosan csörömpölt.
Felébredtem. Az ébresztőórám volt. Még kábán az éjszakai álomtól elkészültem és siettem az isk olába. Dórinak, a legjobb barátnőmnek beszámoltam a történtekről és arról, hogy tegnap kipróbáltam
a konvertort. Dóri nagyot nevetett.
Kósa Réka 4. a
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A degu
Származása: A dél-amerikai Andokból
származik, Chilében őshonos, de előfordul Argentínában és Peruban is. A degu
hazájában a hegyvidéki füves, bokros
területeket kedveli. Föld alatti járatokat
ás, melyek átmérője 8-10 cm, mélységük
pedig 40 cm körüli.
Tulajdonságai: A degu a rágcsálók rendjébe tartozó kisemlős. A kifejlett példányok testhossza 12-23 cm, súlya 170-300
g. A farok hossza megközelíti testhos-szát. Bundája barnás színű, hasa krémszínű vagy világosszürke, nagy, sötét
szeme körül krémszínű folt. Mancsa
ezüstszürke, öt ujjal. Farka végén fekete
bojt van. Hátsó lábai erőteljesek. Bajusza
hosszú, érzékszervei igen fejlettek.
Degu lakás: Nem szeretnek egyedül lenni, több degura tervezzünk! Ha terráriumot építünk, tetejét
erős acélhálóból vagy acélrácsból készítsük, és a szellőzés miatt jó, ha az egyik fala is ebből készül.
A degu etetése: leginkább a szénát eszik. Nagy kedvencük a pity pang, ennek a levelét és a virágját is
örömmel fogyasztják. Zöldeledelként megteszi a saláta, a tyúkhúr, a sóskalevél, reteklevél is. Fontos a
jó minőségű magkeverékeket is kapjon.
Gondozás: Más állatokkal szemben nem éreznek félelmet, ezért legyünk óvatosak, ha macskát vagy
kutyát is tartunk. Nagyon kíváncsiak, megszagolnak és megkóstolnak mindent, ami új a számukra. Az
elektromos vezetékek miatt különösen veszélyes magukra hagyni őket, hiszen azt is megrághatják.
A deguk átlagéletkora a természetben mindössze 1 év, legalábbis ennél idősebb példányt eddig nem
tudtak befogni. A fogságban általában 4-5 év.
A deguk már négy-öt hónaposan szaporodóképesek. A vemhesség ideje 89-92 nap. A kicsik fejletten,
szőrösen, nyitott szemmel jönnek a világra. Egy -egy kíváncsibb példány már néhány órával születése
után elindul felfedezni környezetét. Pár naposan már kint hancúroznak az anyjuk körül, egyhetesen
kezdik kóstolgatni a szilárd táplálékot. Öt hétig szopnak, hathetesen elválaszthatók.
Petruska Tamás 4. a
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A lovak törzsfejlődése több mint 70 millió évre nyúlik vissza. Mióta az emberek csak ismerik e gy önyörű állatokat, az őskortól a mítoszok korán át egészen napjainkig nagy tisztélettel és csodálattal
fordulnak feléjük. Ezért is tulajdonítottak különleges képességeket néhányuknak. Íme néhány:
A kentaur félig ember, félig ló alakú lény a görög mitológiában. A Pelión hegyen laktak, Thesszáliában. A legenda szerint Ixióntól származnak.

Pegazus,a görög mítosz mesés állata, szárnyas ló. Szülei Poszeidon
és Meduza. Az újabb időkben Pegazus a költők lova, melyen ihlettségükben az ég felé emelkednek.

Egyszarvú, latinul unikornis. Ló alakú mesés állat. Vörös lófeje,
fehér ló teste, őzlába és oroszlánfarka van. Homloka közepén
egyenes hegyes szarvval, mely hatalmas fegyveréül szolgál. Ókori
eredetű hiedelmek szerint szarvának pora minden méreg hatását
közömbösíti.

Az oldalt összeállította: Halász Barbara 4. b
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Joó Sándor 4. a osztályos tanuló képregényének első részét olvashatjátok:

10

11

Biztosan sokan ismerik már a Metin 2 nevezetű játékot.
Most ezt mutatom be nektek. A Metin 2 egy olyan online
szerepjáték, amelyben a játékosok annyi kalandot, izgalmat és küzdelmet kaphatnak amennyit csak szeretnének.
Olvasni, információkat szerezni és a térképet használni
végig nagyon fontos. Lényeges a karakter fejlesztése: a
ruhák, a kiegészítők, és a fegyverek stb. megszerzése. Karakter osztályok: ninja, shaman, sura, és ha rcos. Találkoznál egy jó szerepjáték MMORPG-vel (többjátékos online szerepjátékkal)? Akkor itt az
ideje, hogy kipróbáljad a Metin 2-t! Ígérem, ebben a játékban tutira nem fogsz csalódni!
Webcím: www.metin2.hu
...és aki ajánlja: Szalóki Benjámin 4. a
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