A Pázmány Péter Utcai Általános Iskola alsó tagozatának újságja
Első évfolyam 1. szám
Gazdag Erzsi: HÓFARSANG
Északi szél, mit csinálsz?
A dudádon mit dudálsz?
Du-du, mindig ezt fújod.
Azt várom, míg elunod.
Most meg szederfánkra ülsz,
s szederfánkon hegedülsz.
Táncra hívod a havat
odakint a fa alatt.
Csupa táncos pihe-lány,
első táncos valahány;
fehér ruhás hópihe
lebben oda meg ide.
Hófarsang van. Itt a tél.
Azért dudál ez a szél.
Egy szál zenész magában
sípol, dudál a bálban.

A tartalomból:
Régi karácsonyok
Örökzöld növények
Mesék
Farsang

Nyelvi játékok
Képversek
Versenyeredmények
Szinező

Borostyán
A borostyán a heterofilia klasszikus esete. Az ötkaréjos
levelű fiatalkori meddő alak a földön kúszva sűrű, örökzöld
gyepet alkot, többnyire árnyékban él. A fák koronájába, sziklára
vagy falra léggyökereivel felkapaszkodva fokozatosan alakul át a
tojásdad levelű, zömök hajtású időskori alakká.
Ez hozza ősszel a gömbös ernyőkben álló zöldes virágokat, - a borsó nagyságú fekete
termése tavasszal érik.
Magyarországon az Alföld kivételével erdőkben gyakori.
Árnyéki gyeppótlónak tömegesen ültetik.
Rendszeres öntözés mellett napon is jól fejlődik.
Huszár Fanni 3a osztályos tanuló gyűjtése
Fenyőfa
Jelentősége: A legjelentősebb nálunk őshonos fenyőféle.
Elterjedése: Az erdeifenyővel együtt Európa legelterjedtebb fafaja. Egész Észak
Közép Európában, sőt még Nyugat-Európában is szép állományokat alkot.
Hazánkban a legszebb lucosok a Keleti Kárpátok vonulatában vannak.
Rügyei: Sárgásbarnák vagy vörösbarnák, gyakran finoman pelyhesek, 4-9
mm hosszúak, hegyesek, esetleg tompán kúposak. Április végén, május elején
adnak.
Virágai: Április végén, május elején nyílnak, egyivarúak, egylakiak. A nővirágok
főIeg a korona felső részén az előző évi hajtások csúcsrügyeiből fejlődnek ki, 4-5,5 cm hosszúak,
hengeresek, felállóak, eleinte zöldek, majd bíborpirosak.
Termése: 10-18 cm hosszú ős 2,5- 4 cm vastag, csaknem hengeres, csupán a két égén
elkeskenyedő toboz. Az éretlen tobozok felállóak, zöld vagy sötétibolya színűek, éretten
világosbarnák, rozsdabarnák, esetleg szürkésbarnák és lecsüngők.
Növekedése: Az elvetett mag 4-5 hét után 5-10 db fogazott szélű sziklevéllel kel ki.
Az első két évben főleg csak a csúcshajtása nő. Rendszerint csak a harmadik évtől kezdve nevel
oldalhajtásokat. Az első években lassan nő, de 5-10 éves korában már 50 cm-nél hosszabb
hajtásokat is növeszt. Optimális termőhelyén 600 évig is él. Nálunk azonban 100-120 évnél
tovább tartani nem célszerű, mert erre az időre a gyökérrontó tapló a legértékesebb alsó törzsrészt
tönkreteszi.

Felhasználása: Rendkívül sokoldalú. Az építészetben, a bútor és fűrésziparban egyaránt
nélkülözhetetlen. Emellett kiváló hangszerfa, bányafa, vezeték-, oszlop-, pilótafa, cellulózfa,
papírfa és farostfa. Széles körben alkalmazzák láda és fagyapotgyártásra, továbbá karácsonyfának
és díszlombnak. Tűiből fenyőolajat, gyantájábó l klorofóniumot, kérgéből csersavat állítanak elő.
Heidl Sára 3a osztályos tanuló gyűjtés
Barnamedve

Egykor majdnem
az egész Északi-félgömböt hazájának tudhatta, elég
gyakori volt, de a civilizáció térhódításával a legtöbb
helyen nagyon ritka lett vagy kipusztult. (hazánkban ma már
nem él, néhány kóborló példány 1983-ban megjelent a Börzsönyben
). Az Óvilágban Európa eldugottabb vidékein (a Pireneusokban, az
Olasz-Alpokban Skandináviában és Kelet-Európa egyes részein),
Ázsiában a Himalájáktól északra és a Közel-Keleten fordul elő napjainkban. Az Újvilágban
grizzlyként ismert faj Észak-Amerika nyugati részén, az Alaszkától Mexikóig húzódó területen
él. A mexikói grizzly medve azonban majdnem bizonyosan kipusztult. A barnamedve igen
változékony faj, olyannyira, hogy az újvilágiakat sokáig külön fajba sorolták.
Színezetük a nagyon világosbarnától a csaknem feketéig változhat, soknál ezüstös szőröket is
látni. Egy nagy európai barnamedve testhossza eléri a 2,5 m-t, vállmagassága 1 m is lehet, a
nőstények kisebbek, mint a hímek, súlya eléri a 265 kg-ot, de a Kodiak-szigeten élõ
kodiakmedve a legnagyobb barnamedve-alfaj, mar magassága elérheti az 1,3 m-t, súlya a 400
kg-ot.
A barnamedve mindenevő, különböző bogyókat, diókat, hajtásokat és egyéb növényi részeket
fogyaszt, de kisebb állatokat, dögöt, rovarokat, mézet és néha háziállatokat is eszik. Általában 3,
de néha 6 apró, 500 g körüli súllyal születő kölyke a medve téli szállásán születik, ezt nem is
hagyják el 4 hónapos korukig. Életük második évében válnak függetlenné. A téli hónapokban,
legalábbis
részben,
alszanak.
Az állatkertek közkedvelt lakói már ősidőktől fogva, az ókorban még Britanniában is befogtak
medvéket, hogy Rómába vigyék őket. Fogságban jól szaporodik, élettartama eléri a 30, talán az
50 évet is. Nem valószínű, hogy a medvéket bármely más európai emlősfajjal összetévesztjük.
Klepah Vanda 4a osztályos tanuló gyűjtése

Pistikét szidja az apukája:
- Mikor javítok ki azt az egyest matekból?
Mire Pistike:
- Nem tudom. A tanár néni nem adja ki a naplót a kezéből

December 6-án, hétfőn délután fél öt tájban
leszállt Joulupukkinak – az igazi Mikulásnak
– a repülőgépe a pogányi reptéren.
Kétszer fogtam vele kezet, személyesen
vettem át tőle egy ajándékcsomagot, és aláírt
nekem egy képeslapot.
Majdnem elfelejtettem írni a repülőgépről.
Nagyon szép volt. A szárnya hosszabb, mint
a teste, egyszóval egy LI-2-es. Nagyon szép
a belseje. Állítólag menetrend szerint
közlekedett Pécs és Budapest között.

Megtudtam, hogy most adták át a reptér
világítási rendszerét, amely lehetővé teszi,
hogy este is le tudjanak szállni a gépek. A
Mikulás repülője végezte a próbaszállást.
Felejthetetlen élmény volt, ahogy a repülő
leszállt és a nagyszakállú kilépett az ajtón.
Aki találkozott a Mikulással:
Szabó Attila 4b osztályos tanuló

Nagymamám karácsonya
A karácsony már nagyon várta, számolta a napokat. Kint nagy pelyhekben hullott a
hó, a táj szép fehér volt. Betlehemesek jártak, bekopogtak szabad-e köszönteni.
Kint a csendben a kanász kürtje szólt. Bent a szobában cserépkályhában égett a
tűz, ami jó meleget árasztott. Testvéreivel a másik szobában várták a Jézuska
eljövetelét. Amikor megcsendült a csengő, akkor mentek át abba a szobába, ahol
mennyezetig érő karácsonyfa és ajándékok várták őket. Együtt örültek és énekeltek.
Közben ki-kilestek az ablakon, hogy látják-e még az angyalt, aki a karácsonyfát hozta.
Máthé Boglárka 4a osztályos tanuló

Nagymamán gyerekkorában Jókán (Szlovákia) élt. Arrafele nem volt
Betlehemezés, viszont 24-én este a kisebb gyerekek énekelve járták
házról-házra a falut. Ők
úgy mondták: medikáltak. A nagyobb
gyerekek, legények, lányok elmentek karácsonyi verseket, énekeket
mondani. Ezután elmentek az éjféli misére.
Szabó Attila 4b osztályos tanuló

Hol volt, hol meg nem volt, volt egyszer egy király meg a leánya, aki semmiképpen sem akart
férjhez menni, de az apja kihirdette: annak adja a leányát, aki két találós kérdésre megfelel. Jött is
az országból, de még az országhatáron túlról is sok szép legény, de bizony a két kérdésre nem
tudtak megfelelni, ezért elkergették őket.
Már úgy látszott, hogy pártában marad a királyleány. Búsult a király erősen. Kire
hagyja a lányával együtt a királyságát.
Egyszer csak jelentkezik egy szegény legény. Az udvari emberek be sem akarták
engedni, de a legény erősködött, így mégis csak a király és a leánya elé jutott. A
királylány tette fel a kérdéseket:
- Lassan megy, mégis versenyt fut a nappal. Mi az?
A legény elmosolyodott és rávágta: - Az árnyék, felséges királykisasszony.
Csodálkozott a király s vele a leánya, de máris feltette a következő kérdést:
- Mi van az üres kancsóban?
- Levegő! – hangzott a győztes válasz. A királykisasszony semmiképpen sem
akart a szegény legény felesége lenni, ezért kikönyörögte, hogy hadd tehessen
fel egy harmadik kérdést is. A legény megengedte.
- Melyik szekérre nem lehet szénát rakni? – hangzott az utolsó kérdés. A legény egy kicsit
elgondolkodott majd így válaszolt:
- A Göncölszekérre.
Csodálkozott az udvari nép, hogy ilyen okos a legény, és kíváncsian várták vége lesz-e a
kérdezősködésnek. A királylány az apjára nézett, aztán elmosolyodott és a kezét nyújtotta a
szegény legénynek, aki ekkor ledobta a rongyos köpönyegét és ott állt talpig arany ruhában a
szomszédos király legkisebb fia.
Tíz országra szóló lakodalmat csaptak.
Én sem voltam ott, te sem voltál ott, úgy hallottam.
Itt a vége, el ne fuss véle!
Marosy Gergő 3a osztályos tanuló

Kisfiú
-

áll az út szélén és sír. Odajön egy bácsi.
Miért sírsz, kisfiam?
El fogok késni az iskolából.
Miért nem mész át?
Anyukám azt mondta, hogy csak akkor menjek át, ha minden autó elment.
És…?
Még nem jött egy autó sem.

Farsang
Itt a farsang áll a bál,
Itt egy nyuszi, ott egy vár,
A várban most egy királylány.
Királylánynál lakodalom,
S mikor náluk lakodalom,
Nálunk farsang vigadalom.
S köztük én is ott vagyok
Gyertek ti is, mulassatok!
Kiss Blanka
3a osztályos tanuló

A farsang hossza évről-évre változik, mivel zárónapja a húsvét
időpontjához kötődik. Vízkereszttől (január 6.) a húsvétot
megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazószerdáig
tart. Farsang a tavaszvárás pogánykori, igen változatos képet
mutató ünnepeiből nőtt ki, gyakorlatilag a zajos mulatozás, a
tréfacsinálás, bolondozás, eszem-iszom és az advent
lezárulásával,
a
párkeresés,
udvarlás
időszaka.
Magyarországon a farsangi szokások a középkorban
honosodtak meg, és számos idegen nép hatása érvényesült
bennük.
A városi polgárság elsősorban a német
hagyományokat vette át (erre utal az elnevezés is az olasz
"carneval" helyett), míg az arisztokrácia körében az itáliai és
francia szokások terjedtek inkább el. De fellelhetők pogány
germán vagy éppen ókori görög, római motívumok is.
Maga a szó német eredetű, "faseln" jelentése fecsegni.
Ebben az időszakában már az ókori Rómában is rendeztek
álarcos felvonulásokat, zenés táncmulatságokat, úgynevezett
Saturnalia ünnepet, a téltemetés-tavaszvárás jegyében. A mulatságok egy álló hétig tartottak, a
szegényeket megvendégelték, a családtagok ajándékokat adtak egymásnak. Ilyenkor rendezték a
kedvelt gladiátor viadalokat is. Latin nyelvterületen a 'carneval' szó a farsang megfelelője,
jelentése a hús elhagyása. Más magyarázatok szerint azt a díszes szekeret nevezték carrus
navalisnak, amelyet egykoron vidám, álarcos menet tolt végig Róma utcáin, innen a karnevál
elnevezés.

Az alsó tagozatosok tanulmányi – és sporteredményei a
2004/2005-ös tanév első felében
A verseny
időpontja
Szeptember
27.
Szeptember
27.
Szeptember
27.
Október 4.

A verseny
megnevezése
Atlétikai
diákolimpia

A verseny
kategóriája
L2 korcsoport
csapat

L2 korcsoport
F2 korcsoport
csapat

városi

Bátaszéki
matematikaverseny
Kozármisleny matematikaverseny
Kozármisleny matematikaverseny

regionális

Október

Litterátum angol
levelező verseny

országos

November
16.
November
26.

Egészségünkért!

városi

Litterátum angol
levelező verseny

országos

Október 27.
Október 29.

4a: Sánta Adrienn, Bódai Eszter,
Hegedüs Noémi, Gergely Renáta, Deák
Nikolett, Al Abbaid N.Imola
Sánta Adrienn 4a

Helye Felkészítő
zés
pedagógus neve
1.
Bábics Péter

2.

Bábics Péter

egyéni

Állatok világnapja

Október 26.

Résztvevők neve, osztálya

kisiskolák
kisiskolák

3a: Tóth Máté, Bábics Márton, Németh
Attila, Balázs Erik, Peták Timót
Meiszterics Miklós 2a,
Niklai Zsófia 2a,
Szabó Barbara 2a
Szabó Attila 4b

6.

Bábics Péter

2.

Balatoni
Andrásné

Szabó Attila 4b
Pozsgai Péter 4b
Király Bertalan 3a,
Kovács Ádám 3a

1.
1.

Ladocsi
Erzsébet
Ladocsi
Erzsébet
Horváthné
Szemere Mária

3.
3a: Tóth Máté, Fazekas Noémi
4a: Balázs Erik, Máthé Boglárka,
Horváth Kata, Bódai Eszter
3a: Barbalics Dóra, Huszár Fanni, Heidl
Sára
Farkas Brigitta 4b, Hergyó László 4b,
Sánta Adrienn

Fromwald
Nikolett
1.

Horváthné
Szemere Mária
Vankó Erika

Arany
oklev
él
Megyei vers- és
prózamondó
Litterátum angol
levelező verseny

megyei

Hegedűs Noémi és Szabó Attila 4b

Vankó Erika

országos

Fromwald
Nikolett

December

Litterátum angol
levelező verseny

országos

December
28.

Pécsi Hírek
rajzpályázata

városi

3a: Tóth Máté, Fazekas Noémi
4a: Balázs Erik, Máthé Boglárka,
Horváth Kata, Bódai Eszter
3a: Tóth Máté, Fazekas Noémi
4a: Balázs Erik, Máthé Boglárka,
Horváth Kata, Bódai Eszter
Szilárdics Nikolett 3a
Ferencz Enikő 3a

November
November

Sánta Adrienn 4b

Fromwald
Nikolett
1.
Külön
díj

Németh Ágnes

Egyszer egy csigacsalád gyerekeinek – egy csigafiúnak és egy csigalánynak - ideje volt már
iskolába járni. A csigagyerekek nemsokára az iskola rabjaivá váltak. Egyszer úgy döntöttek,
hogy minden kockázatot vállalva megszöknek. A tervüket hamarosan tett követte. Egy tavaszi
délután elmenekültek az iskolából. Elindultak a függő híd felé. Nemsokára oda is értek. Nagyon
nagy volt a forgalom. Hosszas töprengés után választották ki azt az utat, ami a
legbiztonságosabbnak látszott. Amikor már a közepe felé jártak, jött egy hajó és a híd felnyílt.
Az egyik csiga leesett a hajóra, ami éppen London felé ment. A másik csiga ijedten nézett utána.
Egy darabig sírdogált, aztán elhatározta, hogy megkeresi a testvérét. Követte a folyó vonalát, de
bizony hosszú volt az út. De a csiga végül odaérkezett és egy házban megtalálta a testvérét.
Találtak egy lyukat és belebújtak. Boldogan éltek, amíg meg nem haltak.
Hegedűs Zalán 4a osztályos tanuló ötletéből írták:
Heidl Sára és Huszár Fanni 3a osztályos tanulók

Ügyeskedj ! Színezd kedved szerint ezt a mandalát!

A képverset Szabó Attila 4b osztályos tanuló készítette.

A képverset Pozsgai Péter 4b osztályos tanuló készítete.

A lapot szerkesztette:
3a
Ferenc Enikő
Heidl Sára
Huszár Fanni
Kiss Blanka
Klepah Vanda
Kogler Laura
Marosy Gergő
Szilárdics Nikoletta

4a
Bódai Eszter
Hegedűs Csanád
Hegedűs Zalán
Horváth Kata
Magyaros Andrea
Máthé Boglárka

4b
Gróf Krisztina
Pozsgai Péter
Szabó Attila
Tóth Viktor

*
Felnőtt segítő:
Vincze Mária

Felelős kiadó:
Tratnyek Magdolna

szakkörvezető

igazgató

*
Készült házi sokszorosításban

