Nyár
Hosszú volt az ősz, a tél,
de véget ért már a tavasz.
Örülhetünk, mert hamarosan
itt a NYÁR.

Nézhetjük a Zokni-tévét,
reggel-este Cartoon Network.
Apa-anya nem szól ránk,
Csak a fejüket csóválják.

Vége lesz a tanításnak,
üresen hagyjuk iskolánkat.
Tankönyvek a padlásra, pincébe,
ott is felejtjük őket, tán örökre.

Mehetünk a Balatonra,
Vonaton, autón – három óra.
Belenevetünk az ég kékjébe:
VAKÁCIÓ – nekünk ez csudajó.

Itt a hosszú nyári szünet,
vár ránk ezer móka-játék.
Kirándulás hegytetőre,
vagy messzi út a tengerre.

Gelencsér Kata 4. a

A jojó eredetileg fegyver volt a Fülöp szigeteken.
Egyféle papír sem hajtható 7-nél többször össze.
Kéthetente megszűnik létezni egy nyelv .

A legrégebbi borostyánba zárt pók 125-135 millió éves lehet.
Mínusz 90 fok alatt megfagy a lehelet és leesik a földre.
Időszámításunk előtt nem készült külön cipő a jobb és a bal lábra.

A földimogyoró a dinamit alapanyaga.
Ha piros színt látsz, a szíved tízszer gyorsabban ver.
A pupillád akár negyvenszeresére is kitágulhat.

Anglia összes hattyúja a királynő tulajdona.
Napóleon félt a macskáktól.
A magyar nyelv legalább 4 féle módon tudja ragozni a MEGY szót.

A ketchup Kínából származik.
A hangyák nem alszanak.

A Nap fénye 8 perc alatt ér a Földre.
A Plutó a felfedezése óta (1930) még egyszer sem kerülte meg a Napot

Aki elképesztett bennünket: Gelencsér Kata (4. a)

Nyerd meg az osztálykirándulást!
Az egész úgy elkezdődött, hogy egy esős napon, osztály főnöki órán Kata néni közölte v elünk, hogy beneveztünk egy versenyre, aminek a fődíja egy 3 napos Balatonfenyvesi út!! Nagyon
meglepődtünk rajta és már az járt mindenkinek a fejében, hogy nyáron napozik majd a Balcsin.
Az egész verseny egy környezetvédelmi vetélkedő, amin a környezettudat osságra nevelnek
bennünket. Zöld-fülűek lett a csapatnevünk. Kata néni mindenkinek kiosztotta a feladatlapokat.
Nem volt könnyű, de Kata néni segítségével összeállítottuk a megoldásokat és megbeszéltük őket.
Az első fordulón maximális pontszámot értünk el, és az elkövetkező néhány hónap feladatlapjait is
néha maximális és néha egy-egy hibát követett el az osztály, de ezek annyira nem számítottak. An-nyit mondhatok, hogy eddig jól teljesítettünk.
Nagyon boldogak voltunk, amikor megtudtuk, hogy bekerültünk a döntőbe. „Megszavaztuk”, hogy ki menjen a Szivárvány Gyermekházba. Név szerint: Bakó Milán, Milbacher Márton, aki
beteg lett, ezért helyette Szirony Zója jött még velünk, aztán Tóth Ádám, Recht Balázs és én, Csonka Dániel.
Nagyon jó kis vicces reklámot találtunk ki. Ezt rajz órán gyakoroltuk, ahogy a plakátot is ott rajzoltuk meg. Még elpróbáltuk 3-4-szer és aztán már a Szivárvány Gyermekház színpadán a többi csapat, és persze a zsűri előtt. Előadásunkra max imális pontot ítélt a zsűri, a plakát is tetszett nekik,
nem tudom a plakátra hány pontot adtak. Ezután következtek a feladatlapok.
Nem voltak nehezek, de könnyűek sem. Zója mindig csendben kisegített minket. Javarészt
neki köszönhetjük, hogy megyünk a Balcsira. Volt memóriajáték, totó, Igaz-hamis, képfelismerő
feladat. Amikor a feladatlapot megcsináltuk, elmehettünk enni pogácsát kb. egy fél óráig. Addig
megbeszélhettük a megoldásokat. Mindenki izgult, vajon sikerült-e? Amikor visszamehettünk,
megváltozott a légkör. Mindenki nagyon izgult. Elkezdődött az eredményhirdetés, nagyon sok
holtverseny lett. Három 4. helyezett lett (akik egyben 3.-ak lettek), egy második és egy első hely ezett.
Mindenki örült, amikor kiderült, ki lett az első. Mi lettünk az elsők!!!!!!
A verseny sorén nagyon jól éreztük magunkat:volt izgalom, gondolkodás, öröm. Szerintem
ez a verseny segíti az osztály összetartozását.
Készítette: Csonka Dániel. (6/b)
A szövegben segítette: Bakó Milán. (6/b)
Aki javította: Csilla néni. (magyartanárunk)

Beszélgetés Kéméndy Tamás 7. a osztályos tanulóval,
aki a nyáron a kék övért áll a tatamin
Hogyan és mikor kaptál kedvet a dzsúdóhoz?
Négyéves voltam, amikor az egyik ovis társam
járt judo-ra, én is elmentem és kipróbáltam.
Hát azóta, kilenc éve.

Hogyan lehet megszerezni az egyre magasabb
fokozatokat?
Különféle meghatározott dobásokat és földharc
technikákat kell bemutatni egy -egy fokozat eléréséhez.

Hány éves kortól lehet judozni?
Igazából négy-ötéves kortól érdemes elkezdeni,
ha komolyabban akarsz versenyezni, ha eredményeket akarsz elérni ebben a sportban.

Hány edzés van egy héten?
Egy héten öt edzésem van.
Melyik fogás az erősséged?
Bal kezemmel lefogni az ellenfelet, így nehezebben tud mozogni és könnyebben tudom eldobni.

Hol kezdtél edzeni?
A Pécsi Vasutas Sport Klub(PVSK)-ban.
Most is ott vagy?
Nem. Most a Pécsi Küzdősport Egyesületbe.
Miért váltottál?
Az addigi edzőm – Romváry Attila - elhagyta a
PVSK-t és augusztusban egy új egyesületet hozott létre. Mentem utána.
Helyileg hol van ez az edzőterem?
A felüljáró mellett, a Pataki bútorház helyén.
Milyen sportágakat lehet itt tanulni a judo-n
kívül?
Box-ot és MMA-t?

Miben vagy gyengébb?
Ha lefogják vagy lehúzzák a bal kezemet, akkor
sokkal nehezebben tudok dobást alkalmazni.

Utóbbi mit jelent?
Az MMA (Mixed Martial Arts) más néven Kevert Harcművészetek. Az MMA egy úgynevezett
Full Contact küzdősport, mely igen széles skáláját engedélyezi a harcművészeteknek, ezáltal
vegyítve a tradicionális, illetve "újabb" küzdősportokat. A sportág mai formájában 1993-ban
jött létre, az Amerikai Egyesült Államokban.

Ebben a sportágban könnyen meg lehet sebesülni? Neked milyen sérüléseid voltak már?
Törés és zúzódás. Volt már szalag szakadásom
a vállamban, kulcscsont töréssel együtt. Ez volt
a legsúlyosabb.
A zúzódások gyakoriak.

Milyen kor- és súlycsoportok vannak a fiataloknál?
A diák D-C-B-A korosztály, aztán Serdülő, Ifi,
Junior és Felnőtt és végül a 40 év felettiek a
Senior-ban küzdenek. Én a Serdülők korcsoportjában vagyok. Itt a legkisebb súlycsoport a
36 kg-os, a legnagyobb pedig a +81 kg-os.

A szüleid nem féltenek?
Tudják, hogy ez a sport ezzel jár.
A versenyeiden is ott vannak?
Igen, elkísérnek. Apukám videóra veszi a mec-cseket és utána elemezzük a hibáimat.

Te most melyikben vagy?
Az 55 kg-ban.

Tanulsz a hibáidból?
Igyekszem.

Milyen színfokozatai vannak a judó-nak?
Fehér, citromsárga, narancssárga, zöld, kék,
barna és fekete.

Mit érzel, amikor kint állsz a tatamin?
Ugrálok, kart lendítek, fejmozgást végzek, felkészülök a küzdelemre.

Milyen öves vagy?
Most zöld öves vagyok és nyáron lesz a kék övből a vizsgám.

Ezután már csak az ellenfeledre figyelsz?
És az edzőmre, aki utasításokat ad.
4

Sportolsz-e valami mást is?
A heti öt edzés és az iskola mellett nincs időm
más sportra.

Van-e a családban valaki, akinek még van
köze ehhez a sporthoz?
A hatéves öcsém is ott edz, ahol én.

Gyakran vannak versenyeid?
Igen. Leginkább nemzetközi versenyek vannak.

Milyen további terveid vannak?
Közelebbi: két hét múlva világkupa Győrben,
tizenvalahány ország részvételével. Távolabbiakban természetesen az olimpiai és a világbajnokság a cél.

Mikor és hol volt az első sikered?
2008-ban, egy regionális versenyen Beremenden negyedik helyezett lettem.

Még csak egy kérdés.
Amennyiben valaki kedvet kapna a judozáshoz, hol jelentkezzen?
Az egyesület webcímén minden információt
megtalál: www.pksejudo.hu

Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
Az elmúlt hétvégén, Baján volt nemzetközi verseny (Bácska kupa), ahol a serdülőknél, az 55
kg-os súlycsoportban 2. helyezést értem el,
ahol az ország egyik legjobb judo-sát vertem
meg.

Köszönjük a beszélgetést.

Hány edzővel dolgoztál eddig?
Eddig öttel. A PVSK-nál három edzőm volt, a
PKSE-ben pedig kettő.



Kerültél-e már olyan helyzetbe a hétköznapokban, hogy meg kellett védened magad?
Nem. Szerencsére nem kerültem ilyen helyzetbe.

Az egyesület 2011. augusztusában alakult meg.
Az első hír a honlapjukról:

De meg tudnád védeni magad?
Igen. Természetesen.

„Kéméndy Tamás a Pécsi Küzdősport
Egyesület első érmét szerezte 09.24.-én,
a diák "A" országos bajnokságon 49kgban. Remek versenyzéssel a harmadik
helyet szerezte meg.
Az országos bajnokság után megrendezett regionális csapatbajnokságon is
nagyon jól szerepelt.
Gratulálunk Neki! Büszkék vagyunk
rá!!”
MI IS!!

A legfrissebb hír a Magyar Judoszövetség honlapjáról:
Van-e példaképed a pályán?
Igen. Ungvári Miklós európai és világbajnok,
Kovács Antal olimpiai bajnok, akiket volt szerencsém élőben is látni küzdelem közben.

Kéméndy Tamás a serdülő
– 55 kg-os súlycsoport –
országos rangsorában a 2. helyezett.

Mire tanít a judó?
Ha lefordítjuk a judo jelentését, akkor a
ju=természetes-t, a do=utat, módszert jelent.
Egy olyan természetes módszer, aminek során
erősebb, egészségesebb, ügyesebb, fegyelmezettebb és nőtt az állóképességem is.

Tamással az újság szerkesztői beszélgettek.
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Kincsem
Magyar csodaló. Győzelmeivel legendás hírnevet szerzett a magyar lótenyésztésnek és megbecsülést
az egész magyar állattenyésztésnek. A soha le nem győzött ló Baskovics Ernő tápiószentmártoni ménesében született 1874. március 17-én. Sok versenyen volt. A 13. születésnapján múlt ki. Tekintélyes
számú utódokat hagyott maga után, de győzelmeit senki sem tudta felülmúlni.

Overdose
A pej mén az utóbbi évek legsikeresebb magyar színekben versenyző lova. Pályafut ását a szakértők
Kincsem, a csodakanca életéhez hasonlítják. 2000 decemberén a világranglista 3. helyén állt. Több
sérülése volt. 15 hónap után ismét rajthoz állt. Overdose új pályacsúcsot döntött 1000 méteren.
2005 április 2-án született. Tulajdonosa Mikóczy Zoltán.

Az oldalt összeállította: Halász Barbara (4. b)
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Szélsebesen
A sarlófecskék zuhanórepülésben elérhetik a 200km/óra sebességet.

Rekorddöntés a tengeri uszodában
A tonhal megközelítőleg 100 km/ óra sebességgel úszik

Hideggel dacolók
A farkasok, a jávorszarvasok, a sarki nyulak és a rókák
a –45 fokos hőmérsékletet is elviselik.

Nagyevők
Az erszényes hangyász egyszeri jóllakáshoz
10-20 ezer hangyát is bekebelez.

Életrekordok
Emlősök: az indiai elefánt 70 évig él
Madarak: a fakókeselyű 117 évig él
Hüllők: a mocsári teknős 120 évig
Kétéltűek: japán óriásszalamandra 52 év
Halak: viza – 200 év ; ponty – 170-200 év ; harcsa – 60 év

A rekordokat Szilágyi Debora (4. b) gyűjtötte
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Erdei iskola - 2012
Május 7-én indult az osztályunk Orfűre, erdei iskolába. Mi, a Természetvédő csapat tagjai már
az elején eltévedtünk és háromszor-négyszer körbejártuk a Pécsi-tavat. Kerestük az ázott „jeti”-t.
Hogy ki ő? Az csak maradjon a mi titkunk. Végül aztán megtaláltuk az osztályt és ezzel kezdetét vette
a kaland!
Az első nap délelőtt sajnos esett az eső, így „a csapatok bemutatkoznak”-ot játszottuk. Délutánra már kicsit
kitisztult az ég, elmentünk Tekeresre, sőt még a Hermann
Ottó-tó meglátogatására is maradt idő. Ezután indultunk
vissza a szálláshelyünkre. Esténként hideg vacsorát kaptunk, de mi Természetvédők mindig különcködtünk: mindig mást ettünk és ittunk, mint a többiek. Az este nagyon
vidáman telt, de erről Ági néni és Lajos bácsi többet tudna
mesélni.
Reggel fitten és frissen keltünk, reggeliztünk, majd egy kis
játék, aztán már indultunk is Abaligetre, gyalog, az erdőn
keresztül. Útközben nagyon sok szép növényt és állatot láttunk. Például: egyivarú gyöngyperjét, mocsári siklót. Abaligetre érve bementünk a Cseppkő-barlangba. Utána pedig a Denevér Múzeumot látogattuk meg. Majd szó szerint hegyen-völgyön át indultunk hazafelé. Útközben megnéztük a Sárkány kutat is. Hazaérve már csak vacsorára és lefekvésre maradt erőnk.
Másnap szerettük volna meglátogatni a Malommúzeumot, de sajna – mindenki bánatára - zárva volt.
Helyette Ági néni döntése alapján a „Mi fánk” feladatot
oldottuk meg. Csak ezután mehettünk el az orfűi Fővízforráshoz. Ez a kis patak táplálja Orfű négy tavát. Itt Ági
néni és Lajos bácsi magunkra hagytak egy időre, ami végzetes hibának bizonyult, mert a fiúk fölmásztak a barlang
oldalára. Az esetet Ági néni azzal büntette, hogy elmaradt
az éjszakai túra, pedig azt mindenki nagyon várta. A nap
további részében feladatokat oldottunk meg. Este vacsorára szalonnát sütött az osztály. Mi, Természetvédők persze megint mást készítettünk. Az utolsó vacsora tiszteletére még vendéget is hívtunk (nevüket fedje homály), így
összesen hatan ültünk az asztalnál.
Az utolsó nap teljesen nyugodtan telt. Délután már
indultunk is haza. Összefoglalva: nagyon izgalmas és
tanulságos volt ez a négy nap. Ja, és a vetélkedőt természetesen a mi csapatunk – a Természetvédők nyerte.

Az osztály kalandjait megírta: Kollár Krisztina 6. a
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A Duna kincse vetélkedő
A Duna kincse vetélkedő egy természet verseny, amely a Duna menti
élővilágot ismerteti.
Amikor az előadás volt, nagyon sok mindent megtudtunk az élővilágáról és a természeti kincseiről. Ezeket megőriztük jegyzetben is. Aki először
tartott előadást, nagyon sokat tudhatott a Dunáról, hiszen nagyon sok állatról, növényről és tevékenységről beszélt, amely mind a természettel kapcsolatos. Megelevenítek pár példát: A Duna élővilága, Természeti értékek.
Állatvilág (majdnem az összes állatáról beszélt és fontosabb jellemzőket is mondott).
Növényvilág (A Duna összes jellegzetes növényfaja és azok jellemzői, „életkörülményei”).
Akkor az eszközökről is beszélt: halászati módokról, állatok befogása és megjelölése….
A jegyzetelés és a festés között megvendégeltek minket szendviccsel, üdítővel és pogácsával.
Mi figyelemmel meghallgattuk a mondanivalóját és megjegyeztünk, amit lehetett. Tényleg nagyon sok mindent megtudtunk az előadásból és ezt a
következő fordulókban majd meg kell jegyeznünk, és
ezzel a jegyzeteléssel tudjuk majd megoldani a feladatokat.
A jegyzetelés után festettünk valami Dunával
kapcsolatos képet. Mi három busót festettünk: tényleg nem sikerült rosszul. Aztán megnéztük egymás
rajzát, kiválasztottuk, hogy nekünk melyik tetszik a
legjobban. Ezután volt a zárás. Megköszönték a
részvételt és további jó napot, jó versenyzést kívántak nekünk.

A verseny eddigi eseményeit lejegyezte:
Csonka Dániel 6. b
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A társastánc
A társastáncokat két csoportra osztják: standard (sztenderd) és latin-amerikai táncokra. A
standard táncok közé tartozik az angolkeringő, a bécsi keringő, a tangó, a slow fox (szló foksz) és a
quick step (kvikk sztep). A standard táncokat nagyon szép, hosszú szoknyában táncolják a lányok. A
fiúkon egy mellény és egy fekete nadrág van.
A latin-amerikai táncok közé tartozik a
samba (szamba), a cha-cha-cha (csacsacsa), a
rumba, a paza double (paza doble) és a jive
(dzsájv).
Ezek közül az én kedvencem a cha-chacha. Ez fogom most bemutatni nektek:
A cha-cha-cha eredete. A stílus az afrokubai zene fejlődéseképpen jött létre 1953-ban.
A cha-cha-cha kezdetben zenei forma volt. Magát a táncot mesterségesen alakították ki a
mambo és a rumba alapján. Népszerűsége elérte
a csúcsát, amikor 1961-ben hivatalosan felvették
a latin-amerikai versenytáncok közé. Sajátossága, hogy a rumbába is átvihető szinte minden
alapfigurája.
Ha még nem kaptál kedvet egy kis mozgáshoz, akkor nézd meg a You Tube-on a következő
címeket:
- International Ballroom ChaCha-Bryan
Watson &. Carmen Vincelj
- Dancesport-Latin-Cha Cha Cha
- -cha cha cha
- IDSF Grand Slam Final 2005 – Cha-chacha
- Slavik Kryklyvgy & Karina Smirnoff (Chacha)
Hogyha még mindig tétováztok, itt van egy kis toborzó Dudley (Dudli) Katalintól, a Kapronczai
Alapfokú Művészeti Iskola egyik edzőjétől:
„Kevés annál felszabadultabb dolog van, mikor teljesen átadod magad a zenének és a táncnak.
A tánc szorosan összekapcsolódik a zenével, egy dallammal vagy ütemmel. Ha ez az ember fülébe belemászik, mindenkire hatással van.
Hogy valójában mi is a tánc? Mindenkinek mást jelent, és mégis ugyanaz:a mozgás öröme, k ikapcsolódás, szenvedély.
Mikor táncolok, ki tudom fejezni érzelmeimet: boldogságot, örömet, szomorúságot, fájdalmat.
Ilyenkor nincs gond, vagy baj, csak táncolok, és közben elfelejtem, mennyi rossz van a világban. A
külvilág megszűnik körülöttem. A tánc a mindenem! „

A csacsacsáról és általában a tánc öröméről írt nekünk Szabó Klaudia (4. a)
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Rejtvény
Megfejtésként a csillaggal jelzett függőleges sorban
egy ragadozó madár nevét kapod.

*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Vízszintes:
1. Kétkerekű, emberi energiával hajtott jármű
2. Pirkadat ellentéte
3. Rövidebb túra
4. Tanár felügyeletével töltött nyári üdülés
5. Kakaóból és tejből készült édes finomság
6. Elsüllyedést megakadályozó, levegővel töltött gumiból készült eszköz
7. Nyúlfajta
8. Fürdésre, úszásra alkalmas (általában fizetős) hely
9. Csipkebogyót termő szúrós növény
10. A Pál utcai fiúk kedvelt játéka
11. Magyar tenger
12. Egyik évszakunk
13. Halaknak horoggal való fogása
14. Magas csúcsokra való gyalogos túra

A keresztrejtvényt az újság szerkesztői állították össze
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Könyvajánló
Mágusiskola
Új, hat részes könyvsorozat első könyvét szeretném
figyelmetekbe ajánlani.
Randal, a 12 esztendős apród egy várúr fiaként lovagi
hivatásra készül. Egy esős napon találkozik Madoc-kal
az északról jött mágussal. Madoc varázslatainak hatására Randal a varázsló köpönyeget választja a lovagi
páncélzat helyett.
A mágus elviszi magával Randalt, hogy a mágus iskolában kitanulhassa a varázsmesterséget. Itt az egykori
apród misztikus kalandokba keveredik, miközben v arázstudománya egyre gyarapodik.
Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas könyv,
csakúgy, mint Böszörményi Gyula Gergő sorozata vagy
J. K. Rowling Harry Potter kötetei.
134 oldalas a könyv, hamar a végére lehet érni (főleg az
izgalom miatt). Kevés ilusztrációval, hogy te magad
képzelhesd el az eseményeket és a helyszíneket. A
könyvet Debra Doyle és James D. MacDonald írta.
Én ajándékba kaptam. Kérd te is! Kár lenne kihagyni ezt a kalandot az életedből!
Szalóki Benjamin (4. a) könyvajánlója

Pályázati felhívás!
Írd ki a VAKÁCIÓ szót minél ötletesebben!
Rajzolj, színezz, használd a fantáziád!
A legkreatívabb alkotást könyvvel jutalmazzuk.
Leadási határidő: az utolsó előtti tanítási nap (június 14.) a könyvtárban
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Hu(morzsák)

- Frici mondj egy tagadó mondatot!
- A Gyuri megette az uzsonnámat!
- De hol van ebben a tagadás?
- A Gyuri tagadja.

Telefon a tanáriban:
- Jó Napot kívánok tanár úr! Azért telefonálok,
mert Saláta Benőke ma nem tud iskolába menni, nagyon megfázott.
- Rendben! Kivel beszélek?
- A Papámmal!

- Kisfiam a házi feladtodban két n-el írtad hogy
banán. Húzd ki az egyiket!
- Jó.... De melyiket???

A siker:
- No Döncike! - kérdi a tanár az iskolában. - Mi
volt az első nagy dolog, amit elértél az életben?
- Az ajtókilincs.

Pisti odaszól Jancsinak:
- Jancsi délután lejössz a térre?
- Dehogy megyek, tériszonyom van!
- Saci ezen a héten már 5-ször késtél el az iskolából! - mondja szigorúan a tanítónéni. - Mit
jelent ez?
- Hogy már péntek van!
Melyik a legédesebb állat? – a kakaós csiga.
Lajoska édesanyjával az állatkertben sétál és
meglát egy pávát. Tágra nyílt szemmel nézi,
majd felkiált:
- Nézd anya, virágzik a tyúk!
A vicceket válogatta: Molnár Zsombor (4.a)

Talányok
Egy zsákban 10 piros, 10 kék és 10 zöld golyó van. Legalább hányat kell belőle húzni, hogy mindegyikből biztosan legyen 3 darab egyforma?
Négyen vagyunk a családban. Összesen 100 évesek vagyunk. Hány évesek leszünk 27 év múlva?
Feri, Sanyi és Dani beszélgetnek.
Feri: Sanyi hazudik.
Sanyi: Dani hazudik.
Dani: Feri és Dani hazudik.
Ki hazudik, és ki mond igazat?
Talány ok megfejtését tudja: Milbacher Boldizsár (4. b)
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A szerkesztőbizottság tagjai:
Gelencsér Kata, Horváth Réka, Molnár Zsombor, Szabó Klaudia, Szalóki Benjamin 4. a
Halász Barbara, Milbacher Boldizsár, Szilágyi Debora 4. b osztályos tanulók
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Készült házi sokszorosításban, 50 példányban.
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