A tartalomból:
„Rajzfil

Megjelent
1 példányban

Könyvhét Vakáció… Reklám Események – eredmények Zöld fürkészek Sikerek Mesés Kelet Interjú Somi Pannival
és táncosaival Zénó a világ körül Zénó az Északi-sarkon Zénó Kínában Zénó Egyiptomban Rejtvény -

1.
2.
3.
4-5.

6-7.
8.

Melléklet: Zénó képeslapja

Neked!

M eiszterics M iklós:

című meseregénye.
Illusztrálta
Meiszterics Luca.
„Hogy ki az, aki mindig Tücsök Samuval
csavarog a tisztáson?
Ebből a könyvből meg
lehet tudni. Főleg a kicsiknek ajánlom a könyvet.
Jó olvasást!
(A könyv egyetlen példányát a szerzőtől kérheted el!)

78. Ünnepi könyvhét és 6. Gyerekkönyvnapok
Idén iskolánk is szerepel a
könyvheti helyszínek között.
Június 11-én, hétfőn délelőtt 10 órakor

Kürti Kovács Sándor:
A csóka meg a róka
című verseskötetének
bemutatója lesz
az aulában.
Vendégünk a szerző!

Mindjárt itt a vakáció,
A táblán az van: akáció.
Futnak már a gyerekek,
Most nyaralni mehetnek.

Elmennek már nyaralni,
Tengerpartra napozni,
A Himaláját megmászni,
Delfinekkel játszani.

Vége van az iskolának,
Köszönj minden pajtásnak!
Elmennek már nyaralni,
Ezért kell elköszönni.
Meiszterics Miklós verse
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Események eredmények
A 4. b osztály két csapata egy éves "Zöld Fürkész" természetvédő és terület-örökbefogadó és kutatóprogramban vett részt. Dicséretes helytállásuk nyomán 3 napos gyűrűfűi erdei iskolai táborozást nyertek el.
Csapattagok:
Zöldikék:
Nyári Zsófia, Undi Kata, Sashalmi Csilla, M azaga Zsófia, Imre Richárd, Nagy Péter,
Vadon Valéria, Horváth M árk.
Sólymok:
Gálovics Szabolcs, M otil Norbert, Galamb Dániel, Nagy Dominik, Réti Zoltán,
Bagó Zsolt, Esküdt Ádám.
A 2006-2007. tanévben a 4. b osztály 2 csapatot indított az 1 évig tartó programon. Le gfontosabb
feladatuk egy pécsi terület örökbefogadása – ez a BÉKE PARK lett -, annak folyamatos megfigyelése, gondozása, kutatása, az eredmények gyűjtése képekben, írásokban, rajzokban.
Két alkalommal kellett konferencián beszámolni a végzett munkáról.
A Sólymok és a Zöldikék jól vették az akadályokat és Gizi néni vezetésével dicséretesen helyt ál ltak. Év végi jutalmuk: 3 napos kirándulás a Gyűrűfűre a lovastáborba, az ökofaluban.
Csodás élmény volt.
A képek Gyűrűfűn készültek.

Lapzárta előtt kaptuk a hírt:
A Pázmány Péter Utcai Általános Iskola az
Év Legegészségesebb Osztálya
címét és a vele járó vándordíját a
4. b nyerte el!
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További sikerek az alsó tagozaton:
A Felső-vámház Utcai Általános Iskola Ágoston Téri tagiskola "Apró dalosok" versenyén
Meiszterics Luca arany,
Király Bertina ezüst és
Szinnay Mercédesz bronz minősítést ért el.

A városi versmondó versenyen M remi Liza - 3.b - 2. helyezést ért el.

Az Országos Origami Versenyen szakköröseink
2. helyezést értek el.
Név szerint:
Akácsos Zsófi, M aróti istván, Deresi M átyás, Sziládics Liliána, Horváth Anna, Kuczi Péter,
M érő Andor, Bakó M ilán, Kis M ária, Illés Viktória, Győrfi Balázs, Orosi Adrienn, Tóth Ádám.
A "Bendegúz" megyei anyanyelvi versenyen Szemere Fanni 5. helyen végzett.
Az Országos Szorobánversenyen
a 2. a osztályból
M erényi Dóra 6., Király Bertina és Sónyák Soma 8., Sztaracsek Lilla 9. lett.
A "Puli" rajzpályázaton különdíjat kapott:
M eiszterics M iklós, Németh Rebeka, Szabó Barbara, Orbán Tivadar,
Zábó Tamás, M erényi Dóra, Horváth Anna, Niklai Viola.
Atlétika többpróba 2. korcsoport,
lányok: III. hely
Gera Viktória, M áté M elinda, M arics bernadett, Bíró Dorottya,
Németh Rebeka, Szabó Barbara.

Fiúk: VI. hely
Mihályi Dávid, Détári Dávid, Pankász Ádám, Tilesch Dávid,
Erb Dániel, Barics Zoltán.

Mindenkinek

gratulálunk!
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MESÉS KELET
Április 27-én, pénteken délután fél 2-kor volt a MESÉS KELET rendezvénysorozat előadása.
A téma ezúttal: INDIA
Az iskolakönyvtár vendége: SOMI PANNI indológus volt.
Délután 5 órakor pedig a RÁCVÁROSI ESTÉK programsorozat keretében indiai táncestet láthattunk. Felléptek a
SIVASAKTI KALÁNANDA TÁNCSZÍNHÁZ
táncosai:
SOMI PANNI, SOMOGYI ESZTER, PAP RÉKA.
A közreműködőkkel a SRÁCVÁROS sze rkesztői:
Szabó Barbara, Bíró Dorottya és Niklai Zsófi készítettek interjút:

Szerkesztők (Sz): Hol születtek?
Somi Panni (P): Budapesten.
Sz:Van-e indiai rokonuk, vagy teljesen magyar családban születtek?
P: Nincsen indiai rokonunk. Nem ez vitt minket India felé, hogy indiai rokonaink lennének.
Sz: Mikor találkoztak először az indiai kultúrával?
P: Húha, én gyerekkoromban. Találtam otthon a polcon Indiáról szóló könyveket, amiket még a nagym amám, aki most 104 éves, ő vásárolt. Azokat kezdtem el olvasni.
Sz: Mikor kezdtek el táncolni?
P: Táncolni én 1988-ban táncoltam először az indiai klasszikus táncot.
Somogyi Eszter (E): Amikor 17 éves voltam. Ki kell számolnom, hogy mikor történt ez. 1994-ben.
Sz: Mik szerettek volna lenni gyerekkorukban?
P: Amikor óvodás voltam, óvónéni szerettem volna lenni, amikor általános iskolás voltam, tanítónő szerettem volna lenni, aztán amikor középiskolás lettem, akkor testnevelő tanár vagy edző szerettem vo lna
lenni. De szerettem volna valami színpadi dolgot is csinálni. Nagyon szerettem színjátszó körbe járni, hát
ilyesmi, de olyan komolyabb foglalkozásra nem készültem.
E: Én sem készültem semmire, egy időben szerettem volna színész lenni, erre készültem, de aztán rájöttem, hogy ahhoz túl sok mindent kell fejből megtanulni, erről lemondtam. Úgyhogy most táncolok, ami
ugyan színpadon van, de nem kell beszélni.
Pap Réka (R): Nem emlékszem igazándiból, talán állatorvos.
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Sz: Vannak-e testvéreik?
P: Nekem van egy nővérem, ő negyvenhat éves.
E: Nekem négy testvérem van, én vagyok a le gidősebb. Két fiú, két lány.
R: Nekem nincs testvérem.
Sz:Voltak-e már Indiában?
P: Hajjaj, nagyon sokat. Én ott iskolába is jártam, ott jártam egy művészeti főiskolába, ott tanultam tá ncolni, és aztán még sokszor voltam Indiában, és már a gyerekem is volt Indiában, mind a kettő, az egyik
nem látott belőle semmit, mert még a születése előtt a pocakomban volt.
E: Én is egyetemre is jártam Indiában, egy évig voltam kint, azalatt táncot is tanultam, még ta nfolyamra
visszamentem kétszer.
R: Én egyszer voltam Indiában, akkor utazgattam és táncolni is tanultam.
Sz: Milyen nagy élményeik vannak?
P: Indiában? Az, hogy nem kellett télikabátot hordani, és nagyon finomak az ételek.
Sz: Kedvenc helyeik?
P: Kedvenc helyem Madrasz.
E: Én Bodicseriben voltam többet, ami Madrasztól délre, 200 kilométerre van, én azt meglehetősen kedvelem azt a helyet. Az té nyleg nagy élmény volt, amikor webkamerán keresztül láttam, hogy Budapesten a
Citadellán esik a hó, és ott meg olyan jó meleg volt.
R: Nekem nincs kedvenc helyem, Kerala az, ami nagyon tetszett, az a tengerparti részen van délen, jó
meleg van, és ott mindig van kókusz!
Sz: Köszönjük szépen az interjút.
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Zénó világgá ment…
Nem tudom, észre vettétek-e, de
Zénó az elmúlt hetekben eltűnt egy időre, és most képe slapok érkeztek a világ minden tájáról,
a kínai Nagy Falról, az Északi-sarkról, Londonból, Egyiptomból…
Munkatársaink megpróbálták kideríteni, hogy mi történt…
M remi Liza: Zénó az Északi-sarkon
Csssss…Csak csendesen! Itt
vagyok az iskolánál, Zénó csomagol. Vajon hova készülődi k?
Jajjj…(megzörrent egy faág…).
Huh! Zénó nem vett észre. Most
hová megy? Kiment az iskolából!
Nicsak, egy csini rókalány és egy
nagy repülőgép! Most Zénó k öszönti a rókalányt:
- Szia, Sziszi húgocskám.
Húgocskám?! Zénónak van
húga? De ha van is, ilyen észbontó? Na mindegy, még lemaradok az eseményekről, fel kell
szállnom nekem is a repülőre.
Minden sikerrel megy. Jaj, ne,
belépőt kell fizetni! S hirtelen egy
öltönyös róka úr szól rá a stewardess-re:
- Egy kis bort legyen szíves.
Remek, sikerült feljutnom a
gépre! De ahogy feltekintek, a
feliraton ez áll: Északi -sark!
Micsoda? Le kell ülnöm…
Ahogy leülök, észreveszem, hogy
mögöttem ül Sziszi és Zénó.
Most mitévő legyek? Leguggolok.
Mögöttem beszélgetést hallok:
- Majd meglátod, nagyon jó az
Északi-sark.
- Tudom…De azért az iskola
egy kicsit hiányozni fog. Meg a
rosszcsont gyerekek.

Ó, ki kell mennem, hányingerem van! Mikor kimentem, hirtelen leszállt a repülő, a hangosbemondó bemondta:
- Megérke ztünk!
Gyorsan! Zénó és Sziszi le fog
szállni. Még nem szálltak le. Sikerült velük együtt leszállni,
brrrr. Meeeegfaaagyoook! De
Zénó és Sziszi csöppet sem fázik.
És egy csapat fekete színű róka
fogadja őket. Aztán elindulnak
egy iglo felé és egy szoknyás kis
rókané fogadta őket:
-iSzervusztok,
kedvesk éim,
mindjárt főzök egy kis teát.
- Szia Muti néni.
Azzal lementek. Remek. Szuper. Van kémény, nekem ez jó
lesz. Reggel korán kelünk. Pingvin nézőbe mentünk. Zénó nagyon kiöltözött. Csíkos sapka,
pöttyös sál és egy nagy bundás
kabát. Hú, de fázom.
- Még mindig a pingvinek őrzője az a vérszomjas Rosszmár?
- Igen.
Vérszomjas? Rosszmár? Ennél
rosszabb már nem is lehetne.
Ekkor egy jegesmedve érkezett a
tájra. Zénó hadarva beszélgetett
vele, valami ilyesmit mondott:
- Lekérk jnem menni sotm!
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Na
végre,
továbbme ntünk…Ááááá, segítsééég, egy
rrrroooozzzzmmmmáááárrrr?!
- Rosszmár kérlek e ngedj be
minket – mondta Zénó.
- Menjetek.
Zénó és Sziszi besétált a jé gben úszkáló kapun és mázlim
volt, mert Roszirozi (vagy mi volt
a neve) nem vett észre de ahogy
beléptem a kapun a hat hatalmas hangya halat akart. Sajnos
oda kellett adnom nekik a halas
gumicukromat, így gyorsan továbbálltam. Aaaaa, ez gyönyörű!
Mami! Ezek elmentek! Ááá, ott
vannak, me njetek az utamból
pingvinké k! (:Zénónak nagyon
tetszenek a pingvinkék:) Utolé rtem őket! Hűűű, megkönnyebbülés! Egy fél óra múlva hazamegyünk. Zénó és Sziszi most búcsúzik, indulunk haza.
Már jött is egy taxi. Taxiiiii!
Remek…Zénó csak egy számlát
adott neki. Repülővel megyünk
haza.
5 óra elteltével itthon vagyunk.
Zénó visszamegy az iskolába,
Sziszi meg az otthonába. Én meg
haza!
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M eiszterics M iklós: Zénó Kínában
Zénó az utóbbi napokban
nagyon elfoglalt volt. Alig lehetett
látni az udvaron. Eddig senki
sem tudta, hogy mit akart, de
Magdi néninek elmondta, én
onnan tudom, hogy a kulcslukon
hallgatóztam, de Zénó azt mondta, hogyha nem mondom el se nkinek, hoz valamit nekem.
Zénó Kínába ment, hivatalosan Jan-chy nagybátyjához, aki
a Tiltott Városban ismerőseivel
együtt az esőcsatornán lakik,
oroszlánnak maszkírozva. Zénó
tegnap indult gyorsvonattal.
Még egy titkot elárulok, Zénó
talapzatát, amire épült, át tudta
alakítani gördeszkává.
Ne húzzuk tovább az időt,
Zénó ott állt a Nagy Falon és a
tájat bámulta. Mivel sokáig állt
ott, s hogy ne legyen olyan uncsi
a történet, gyorsítsuk fel a filmet,

tehát rászóltam a fakutya módjára álló kőrókára:
- Hé te, szállj le onnan, k ülönben is a nagybátyád vár, mozogj már!
- Szia bátyó – ordított Zénó
akkorát, hogy az öreg orra esett
a kövezeten (eshetett úgy három
métert).
- Mi van? – szólt az oroszlánra már egyáltalán nem hasonlító
bátyó – szóval megkaptad a levelem?
- Hát persze, és az van… - de
ekkor valami elrobogott melle ttük, és még egy, és még egy, így
kénytelenek voltak az esőcsa tornában menedéket keresni.
- Hát szóval az van – szólt
kicsit sem vidáman Zénó – megkaptam a leveledet és eljöttem,
hogy tisztázzak valamit. Elmondom neked, hogy a Mikulást
nem úgy kell írni, hogy Miculás,

de ez nem fontos. Szóval eljöttem, hogy meglátogassalak, de
nem azért, hogy rákot, vagy más
ilyen kínai kaját egyek. Remélem
nem az derül ki, hogy hamburgert rejtegetsz az ereszben és
amikor kimenőd van, azt rágcs á lod?
- Ühüm, khm… de az kiderült, hogy Rá-Gi-Cha sajtot dugott a cserepek alá. Különben
nem érzem rosszul magam.
- És az öreg Mo-chok-Po-Cok
ott él még a sarokban?
- Igen, de már beteges szegény, antisajtja van.
- Bocs, de mennem kell, vár a
vonat. További zsibbadást bátyó
– mondta Zénó és felszállt a vonatra.
Ezt is ő mesélte nekem, mint
a többit, remélem elhi tted…mert
én találtam ki!

Bíró Dorottya – Niklai Zsófia: Zénó Egyiptomban
Zénó Egyiptomba ment, hogy
elhozza Nektek az ókori ki ncset.
Ezt a kincset egy fáraó találta, és
eldugta a sivatag legnagyobb
piramisába.
Amikor Zénó megérkezett, bement a piramisba. Egy térkép
segítségével eljutott a belsejébe,
de a kincset egy múmia őrizte.
Ahogy Zénó haladt befelé, hirtelen egy mély, szűk szakadékba
esett. Nagyon sötét volt, nem

látott semmit. Egyszerre azonban két vörösen izzó szemet pi llantott meg. Az ijedtségtől me gfagyott az ereiben a vér. Egysze rre tűz lobbant fel, és ő látta,
hogy a múmia áll vele szemben.
Ott volt a kincs a múmia kezében.
Zénó kikapta a múmia kezéből
a kincset és futott, futott ki a
piramisból.
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Amikor megmenekült, úgy
döntött, hogy a mi iskolánknak
ajándékozza a kincset.
De azt ki kell érdemelni. El van
ugyan rejtve itt az iskolában, de
a megtalálásához komoly feladatokat kell megoldanod. Figyeld a
felhívásunkat a következő napokban!
Vigyázz, a kincs csak egy
gyereké lehet!
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Az elmúlt tanév jeles programja volt a
M ESÉS KELET
című előadássorozat.
Idézzük most vissza a keleti országokról szóló kiváló előadásokat!
Az alábbi rejtvény megjelölt vízszintes soraiban néhány előadó nevét olvashatjátok.
1. Összeüti a tenyerét. 2. Írás, olvasás – mássalhangzók nélkül! 3. Gyümölcs. 4. Hányszor támadt ......,
szép hazám kebledre ,. 5. Fatalp páros betűi! 6. Asztalos szerszáma. 7. Több kilós gyümölcs – visszafelé.
8. Öreg. 9. Ádám becézve. 10. Nem hanyatt. 11. Zajos. 12. Csónak. 13. Bolond. 14. Elhajít. 15. Té tlen hátizsák! 16. Oktatási intézmény. 17. Mozgókép páratlan betűi. 18. Fejfedő. 19. Pontos játék!
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A Srácváros szerkesztésében részt vettek:
Niklai Zsófia, Szabó Barbara, Bíró Dorottya, Heidl Zsófi, Mremi Liza, Meiszterics Miklós szerkesztők.
Felnőtt segítő:
Vincze Mária
Horváth János
Pécs, 2007. június
Készült házi sokszorosításban, 50 példányban.
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