Új, gyermekeknek szóló folyóirat indult

SZITAKÖTŐ
A z első s zám tartalmából:
Búth Em ília: Nyirkás (színes papírkivágások és szöveg)
Maurice Careme: Versek
Időjáték: a szfinx
Sz itakötők világa
Néz zük együtt – Csontváry Kosztka Tivadar képeit
Pegazus hátán – a Glamis kastély (kísértetek és boszorkányok)
Sz ép – a káposzta
Finy Petra: Versek
Lack fi János: Késmese
Horgas Béla: A szitakötő tánca (vers)
Képz elni lehet (Magyarország száz évvel ezelőtt)
Elm esélem, hogy mit rajzoltál (mese gyerekrajzokhoz)

címmel.

Ízelítőül Maurice Caréme
francia költő aktuális versével
szeretnénk kedvet csinálni a laphoz.
A verset Lackfi János fordította.
Maurice Caréme: De nehéz!
Ha dalolnának a halak,
Úszna a tyúk a víz alatt,
Fütyülnének az egerek,
Korcsolyáznának verebek,
Ha gyalulnának a cicák,
Én lennék a legjobb diák
Év végén, ez nem is vitás.
De nem dalolnak a halak,
Nem úszik tyúk a víz alatt,
Nem fütyülnek az egerek,
Nem korcsolyáznak verebek,
És nem gyalulnak a cicák,
Ülök hát itt, mint rossz diák,
Ki csöpp agyából ki se lát,
Nyűvöm a matematikát.

a kíváncsi gyerekek folyóirata

Mremi Liza:
VAK ÁCI Ó
A táblára felkerült az Ó,
S mint szamár, követte az I az Ó-t.
Nyávogott macskául a C,
Az Á odarepült, így lett egy hosszú lánc.
Tekereg a kanyargós K,
Új tag érkezett az A, az aranyos jó barát.
Végezetül lett egy V.
Minden megvan, így hosszú lett a sor,
Kiáltsuk azt, hogy:

VAKÁCIÓ!!!
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Még ősszel Marika néni felhívására jelentkeztünk a Cimbora klub játékára és csapatot
alakítottunk (az iskolából 36-an jelentkeztek, ez 6 csapatot jelentett). Az év során 7 fordulón k eresztül oldottunk meg feladatlapokat. Mátyás mesék, mondák, régi elfelejtett szavak megismerése, szólások és mondások megfejtése, kitalálása és különféle rajzos témákban veté lkedtünk.
Szükség volt a számítógépre is, hisz ott is voltak feladatok. A www.cimbora.hu –t ajánljuk mindenkinek. Mindig találhattok rajta valami érdekes hírt, írást vagy játékot.
Decemberben megkezdődtek az utazások Budapestre. Először a Művészetek Palotájában
volt egy reneszánsz játszóház, ahol egész nap a kedvünkre való programok szórakoztattak be nnünket.

Második alkalommal – már a Reneszánsz év kapcsán - a Szépművészeti Múzeumban
nézhettük meg a Mediciek c. kiállítást és közben egy nagyon nehéz feladatlapot kellett kitölt enünk. Ezen kívül volt kézműves foglalkozás és tánctanulás is.
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Márciusban a Történeti Múzeum és az Országos Széchenyi Könyvtár volt a helyszíne az
országos Cimbora klubok találkozójának. Kiállítás, feladatlap, miniátor műhely, társasjáték,
ruhabemutató és még jó sok nézni és tennivaló várt bennünket.

Májusban izgalmas programmal készültek a veszprémi cimborák: országos Cimbora KiMit-Tud-ot hirdettek. Iskolánkból: Király Bertina, Meiszterics Luca és Merényi Dóra a 3a-ból,
és mi ketten - Hegedűs Noémi, Mókus Valentina – a 7b-ből készültünk verssel, mesével, énekkel
és hangszeres zenével. Versenyt hirdettek, de nem adtak ki helyezéseket. A színvonalas szereplésért mindenki oklevelet kapott.
A városban akkor zajlottak a Gizella-napok, a város ünnepi hangulatban volt. Volt nézni és látnivaló bőven.

Hegedűs Noémi, Mókus Valentina 7.b
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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága pályázati felhívására alapítványuk - a Rácvárosi Diákalapítvány – sikeres pályázatot készített Az áldozatok emlékének tisztelete címmel.
2008. április 3-4-5-én, iskolánk 7-8. osztályos tanulóiból, régi tanítványainkból, szülőkből és pedagógusokból álló csoportja 3 napos lengyelországi kirá nduláson vett részt, melynek célja az emlékező főhajtás volt az auschwitzi áldoz atok emléke előtt.
Lengyelországi élménybeszámoló
Április 3-5-ig voltunk Lengyelországban és Szlovákiában. Nekem nagyon tetszett az
egész út, és ez a három nap. Kicsit elfáradtam, de nagyon jól szórakozunk, és amiket láttunk
utunk során az mind felejthetetlen volt.
Szlovákiában Besztercebánya, a havas táj, a kimondhatatlan nevű falucska Vlkolínec (a
világörökség része), ahol a réges-régi házakban élnek az emberek.
A lengyelországi Zakopane, ahol az első éjszakát töltöttük.

Krakkó városa nagyon-nagyon tetszett nekem. Szinte ez volt a legszebb. A szállás is nagyon kényelmes és szép volt. A krakkói várat Wáwelnek hívják. Ide is ellátogattunk. Idegenvezetőnket Agnesnek hívták, aki magyar nyelvet tanul az egyetemen, ezért jól beszélte a nyelvünket. A várban van templom és egy csomó bástya. Egyiket például Betyárbástyának hívják. A
várnak nagy reneszánsz belső udvara van. A Visztula körbeveszi a várat. A várban lévő templom altemplomában királysírok vannak. Itt található Báthory Istváné is, aki erdélyi fejedelem,
majd lengyel király is volt. Krakkó főterén található a Posztócsarnok, ahol többek között ezüst
ékszereket is árulnak.
Megnéztük a wieliczkai sóbányát, ahol a 13. század óta /Árpádházi Szent Kinga parancsára/ bányásznak sót. 378 lépcső vezet a 137 méteres mélységbe, ez az I. szint. Innét 800 mét eres séta után értünk el a Szent Kinga-kápolnába, amely 101 méter mélyen található. A terem 54
méter hosszú és 15-18 méter széles, a magassága 10-12 méter. A teremben minden szobrot sóból
készítettek. A kápolnában szentmiséket, koncerteket és egyéb programokat tartanak.
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A utolsó nap délutánján, az auschwizi parkolóban kitört a busz hátsó szélvédője. Nagy
volta felfordulás, de a sofőrök befedték és így jöttünk haza. Az esetet senki sem felejti el.
Az a látvány, ami Auschwitzban várt ránk, nagyon brutális volt. A halott emberek haja,
szakálla, táskái, szemüvegei, táskái, cipői, „ágyai” és azok a módszerek, amivel megölték őket
nagyon ijesztőek voltak. Engem leginkább a gázkamra és a krematórium rázott meg. A gázkamra egy üres terem volt, a tetején két lyukkal, ahol a ciklon B gáz érkezett.
A barakkok között volt egy, ahol semmit sem újítottak fel. A falba különféle szavak voltak
belekaparva, például „help” meg ilyenek. Azt is embertelenségnek tartom, hogy egy 90x90 cmes befalazott lyukba 4 embert kényszerítgettek, akik egy éjszaka meg is haltak.

Nagyon jól éreztem magam az utazáson. A legjobb az volt, hogy nagyon sok jó fejjel
együtt lehettem, és azt a sok szépet (és megrázó élményt) együtt élhettük át.

Készítette: Babocsán Sára 8.a
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Rácvárosi Túrák
A Rácvárosi Túrák általában az erdőben, a Mecseken, egy nagyon jó hangulatú társaságban zajlanak, és két nagyon kedves ember a vezetője: Ildikó néni és Ági néni. Amikor esős
idő van, lehet, hogy hamarabb haza megyünk, de lehet, hogy maradunk, és valahol megszáradunk. Így történt, hogy egy jót csocsóztunk Hosszúhetényben a presszóban, amikor a Bánáti
bazsarózsát néztük meg, és közben bőrig áztunk. Amikor magas hegycsúcsra érünk, jutalmul
mindig elmajszolunk egy-két „csúcs-csokit”. Szép forrásokhoz, sziklákhoz jutunk el a túrákon, de
előfordul, hogy településeken gyalogolunk végig. Remeterét, Égervölgy, Büdöskút, Orfű, ez csak
néhány a szép helyek közül, ahol az idén voltunk.
Gyere te is ebbe a jó kis csapatba, és élvezd a természet szépségét!
Grosics Dávid 6.a

VízműSarok pályázat
A Vízmű 2007/2008-as tanévre meghirdetett pályázatán sok feladat szerepelt. Voltak
egészen könnyű találós kérdések, de nagyon-nagy munkát és türelmet igénylő feladatok is. A/4es lapra egy fogalmazást kellett írni különböző témákban. Ez a feladat sok gondolkodást igényelt, de még sem ez volt a legnehezebb. A
hídkészítés volt a legösszetettebb dolog. Én
gémkapcsokat ragasztottam össze, és így
egy egész mutatós, színes tárgyat kaptam.
Szerintem ez a feladat volt a legnehezebben
végre hajtható. Ezen kívül meg kellett rajzolni a Noé bárkáját az állatokkal, különbséget kellett keresni két kép között. Minden
hónapban volt egy olyan feladat, hogy egy
mondatot kellett angolból magyarra lefordítani, és azt egy közmondássá átalakítani.
A három spanyol hajót, a Santa Mariát, a
Pintát és a Ninját is meg kellett rajzolni.
Az egész éves munkám eredményeként bekerültem az 1. helyezettek közé, és így nyertem egy családos belépőt a zalaegerszegi
Aquacity-be.
Barbalics Dóra 6. a
6
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Környezetvédelmi pályázat
A 2007/2008-as tanévre Máté Gizike néni levelezős pályázatot hirdetett az iskolai alsós
és felsős tanulóinak.
A játékra jelentkezett 20 tanuló minden hónapban személyre szóló írásbeli feladatot k apott: különféle gyűjtőmunka, könyvtári kutatómunka, internet-figyelés, állat- és növényvédelem a közvetlen környezetükben. Gyakorlati feladatként az iskola környezetének rendben tartása, fa örökbe fogadása, növény ültetése, valamint a városi terepi munkákon való részvétel,
ahova a szülők is elkísérhették a gyerekeket.
A tanév során kiállítás is nyílt a tanulók legjobban sikerült munkáiból. A munkák végeztével, májusban szóbeli vizsgán számolhattak be a jelentkezők az elsajátított ismeretekről, v alamint bemutathatták munkáikat. Erre a megmérettetésre 12-en jelentkeztek.
Az éves munka értékelése után a következő eredmény alakult ki:
Alsó tagozat:
I.
Győrfi Balázs 2.b
II.
Király Bertina 3.a
III. Meiszterics Luca 3.a
Felső tagozat:
I.
Barbalics Dóra 6.a és Kovács Ádám 6.a
II.
Undi Kata 5.b
III. Sánta Adrienn 7.b
IV.
Hetesi Júlia 6.a
V.
Gyarmati Bálint 5.b
VI.
Szabó Valentin 5.b
Gratulálunk a nyerteseknek és köszönjük Gizi néni munkáját!

Milbacher Dániel rejtvénye: Két híres regényhős
- keleti ország – angol iskolaváros – nem fiú – királynő, angolul – bejárat – Olaszország – nem rossz – fiúnév –
mondatvégi írásjel – nem gyenge – evőeszköz – fekete-fehér játék – papírra vetsz – harcos – nem beszél – pénzt
helyettesít – emlősállat – rendben – ibafa híressége – szeretne – tagadószó – szörny - … baba -
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Vendégeink a tanévben:
2008. február 25-én,
a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján iskolánk falán emléktáblát avatott
Sólyom László, köztársasági elnök.
A tábla szövege:
A PATACSI ÁLLAMI ELEMI NÉPISKOLÁBA JÁRT
KOVÁCS BÉLA
A FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT FŐTITKÁRA,
AKIT 1947. FEBRUÁR 25 -ÉN HURCOLT EL A
SZOVJET MEGSZÁLLÓ HATALOM.
VALAMENNY I SORSTÁRSA EMLÉKÉRE ÁLLÍTVA
2008. FEBRUÁR 25 -ÉN,
A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJÁN.

2008. április 25-én meglátogatta iskolánkat
Farkas Bertalan,
Magyarország első űrhajósa.
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Vendégünk volt még:

Lackfi János költő

Mahó Andrea és Csengeri Attila

Rajnai Rea utazó

Jakabos Zsuzsa úszónő

Durucskó József rugby-edző

Viniczai Ferenc tájfutó-edző
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2008. május 30-án, délután került sor a hagyományos
CSALÁDI NAP
megrendezésére.
Játékkavalkád, zenés aerobic, sorversenyek, könyvvásár, kosárra dobó verseny,
kispályás foci, grimaszverseny, főzőverseny, kézművesudvar, tojásdobó verseny,
aszfaltrajz, famunkák, origami, karaoke, szűrővizsgálat, büfé...
és még mi minden várta a diákokat, szülőket, tanárokat.

Mremi Liza angol nyelvű rejtvénye:

- barna
- kutya
- szó
- szünidő
- rózsaszín
- zöld
- szőlő
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Világörökség holnap és ma
A versenyt a pécsi Miroslav Krleža Általános Iskola és Gimnázium szervezte, hogy
segítse Eszék Tvrđa nevű várának világörökségi elismerését.
A verseny többfordulós volt. Az első két fordulót az iskolában, interneten keresztül
írtuk meg.
Ezek pontszáma alapján a legjobb 10 általános iskolai és legjobb 10 középiskolai
csapat május 28-án Eszékre kirándult, ahol megtekintettük a várnegyedet, a Tvrđát. Sok
barokk és reneszánsz épületet láthattunk. Miután megnéztük a várat, az eszéki állatkertet jártuk végig.
Egy hét múlva június 3-án a megyei közgyűlés dísztermében írtuk meg a verseny
utolsó fordulóját, amely ezúttal Eszékről szólt. Ezen a megmére ttetésen az Eszéken járt
20 általános iskolás és középiskolás csapat vett részt. A feladatok mindegyik korosztá ly
számára ugyanazok voltak. Egy keresztrejtvénnyel kezdődött, és kisebb feladatok sorozatával folytatódott. Ezeket filctollal írtuk fel egy-egy lapra, és felmutattuk. A legjobban
az utolsó, kreatív feladat tetszett, amiben népszerűsítenünk kellett Eszéket. Mi egy rádi óreklámot írtunk. Miután bemutattuk a kreatív feladatainkat, az eredményhirdetés köve tkezett. Mi a harmadik helyezést értük el, két gimnazista csapat után. A jutalmunk 4 napos tengerparti üdülés augusztusban Horvátországban, a Krk-szigeten.
Szabó Attila 7.b

A négyfős csapat
Pozsgai Péter 7.b,
Szabó Attila 7.b,
Kriston-Vizi Dániel 8.b,
Mayer László 8.b
III. helyezést
ért el a vetélkedősorozaton.
Gratulálunk nekik és
felkészítő tanáruknak:
Pozsgai Ildikó tanárnőnek.
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„Pro talento”
A „Pro talento” a Baranya Megyei Közgyűlés díja a megye tehetséges tanulóinak és felkészítő tanáraiknak. Ebből az alkalomból egy emléklapot és egy Zsolnay plakettet kapnak.
A díjat idén június 4-én adták át a Baranya Megyei Közgyűlés dísztermében. A fogadás
elején a megyei közgyűlés alelnöke köszöntött minket, majd Tasnádi Péter, Pécs polgármestere
adta át a plaketteket és az emléklapot. Az iskolánkból Szabó Attila 7.b osztályos tanuló negyedik
alkalommal vehette át ezt a megtisztelő kitüntetést. Az előző három évben matematikai ere dményeiért, ebben a tanévben három tantárgyban elért országos helyezéseiért díjazták a felkészítő tanárait is.
Az Országos Történelmi Verseny 2. helyezéséért Pozsgai Ildikó néni, a Zrínyi Matematika
Verseny 2. helyezésért Ancsa néni, a Jedlik Ányos Országos Fizika Verseny 1. helyezéséért pedig
Zsolt bácsi kapott díjat. A díjátadó után a díszterem előterében állófogadás várta a díjazott akat.
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Szabó Attila:

Jedlik

Horváth Árpád: A megkésett világhír című könyve alapján

1.
Jedlik Ányos: nagy tudósunk,
A fizika művelője.
Ezernyolcszázban született
Szimőn, Komárom megyében.

8.
„Győrré” küldték, gimnázium
Tanárává választák meg.
Czinár Mórtól öröklé a
Fizikai katedrát meg.

15.
A szabadságharcban Jedlik
Nemzetőrnek jelentkezett,
Hogy fegyverrel is szolgálja
A lázadt magyar nemzetet.

2.
Pályáját már eldöntötték
Kisgyermekként, elég ifjún.
Gyenge alkat, de jó eszű,
Taníttatni kell e fiút.

9.
S itt születék a bökősvíz,
A szénsavas üdítőital,
Melyet Jedlik géppel gyártott
Magának s rendtársainak

16.
Fizikakönyvet is írt, a
Természettan elemeit.
De nem lelkesedtek érte,
Nem vitték el valamennyit.

3.
Így került el Jedlik Pista
(István volt a keresztneve)
Nagyszombati iskolába,
Taníttatni bencésekhez.

10.
Ezután fedezte fel
Tán legnagyobb találmányát.
És forgonynak nevezte el
Legelső villanymotorját.

17.
Optikai találmánya,
Egy rácsvonalzó gépezet,
Segítette a tudományt,
De végül mégis füstbe ment.

4.
Jól tanult a Jedlik Pista,
Tökéletes diákká lett,
És emiatt megtisztelték,
Szerzetesi meghívást nyert.

11.
Működése jutalmául
Akadémiába hívták,
A pozsonyi tanárkarnak
Nevezték ki a tagjává.

18.
És ekkortájt fedezte fel
A dinamónak ötletét.
S öt évvel Siemens előtt
Megépíté eme gépét.

5.
El is fogadta örömmel.
Szerette a sok tudományt
De már ekkor különösen
Megkedvelte a fizikát.

12.
Ekkor kezdett elmélkedni
Életének legfőbb művén.
A „villanymágnesi tünemények”,
az áramfejlesztés elvén

19.
És majd hatvan év elmúltán
Jedlik Ányos nyugdíjba ment.
S kilencvenöt éves korban
A világból távoza el.

6.
Unszolásra is döntött így,
Testvéri rábeszélésre.
Testvérük s maguk érdeke
Állt a szemüknek terében.

13.
Majd megpályázta a pesti
Egyetem tanári helyét.
Becsülettel megbukott, ám
A végére kinevezték.

20.
Nagy tudós volt valóban ő
Sok találmányt fedezett fel.
Emlékére könyvet írtak,
E könyvből írtam e verset.

7.
Egy szó mint száz, Jedlik beállt,
És bencéssé képezték ki.
Tanárrá lett az ősmonachus,
Ányos nevet adták neki.

14.
Majdnem ő találta fel az
Izzólámpát, de elméje másfele
Figyelt: fizikai műszók,
Mint dugattyú és erőszet.

21.
Kedvelt mondásával Jedlik
Az utókornak is üzen.
Mely győri sírkövén ott áll:
„Az igazak örökké élnek”

Májusban diákjaink – nézőként - részt vehettek a
IV. Gyermek és Ifjúsági Színházak Biennáléján
Kaposváron.
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Élményeikről alább számolnak be:
Mremi Liza: Pál utcai fiúk – színikritika a Debreceni Csokonai Színház előadásáról
2008. május 9-én lehetőség adódott, hogy egy nagyszerű színdarab megtekintésében vehettem részt. Egészében nagyon jól éreztem magam, de voltak az előadásnak olyan részei, melyek nem igazán nyerték el a tetszésemet. Például zavart, hogy az előadásban a helyszínek nem
igazán változtak. És amikor az egyik szereplő – Nemecsek Ernő – meghalt (szerintem), azt a színészek nem igazán játszották el jól…Hát…lehet, hogy volt több is, de én nem igazán vettem észre.
De igazán tetszett például, hogy voltak benne izgalmas, ijesztő, vicces részek. Az is te tszett,
hogy ez nem egy olyan történet volt, ami egy csodalóról, vagy ősi kultúrákról szól (ami manapság nem mindenkinek tetszik), hanem olyan, ami gyerekekről szólt, olyan gyerekekről, mint m i
vagyunk és a mi életünkről. Volt benne minden ami iskolában van, barátság, tanórák, verekedés.
Kiderült az is, hogy ők sem szerették annyira a tanórát és ráadásul nem is tanultak.
Én mindenkinek ajánlom figyelmébe, aki szereti az akciót, a humoros történeteket és a k omoly tanulságokat, hogy ha teheti nézze meg A Pál utcai fiúk című előadást.

A másodikosok az Egri Gárdonyi Géza Színház
Nyolcvan nap alatt a Föld körül
című előadását nézhették meg és részt vettek a színházi fesztivál rajzpályázatán.
Mérő Andor, Aradi Tamás, Németh Szofi, Sós Marcell, Tóth Ádám, Poór Mátyás, Sulya Zsolt,
Balogh Farkas Tamás, Kis Mária Zsuzsanna, Milbacher Márton, Szabó Blanka,
Orosi Adrienn, Kovács Botond rajza szerepelt a fesztivál rajzkiállításán.

SZÍNHÁZ – SZÍNHÁZ – SZÍNHÁZ – SZÍNHÁZ
A nyolcadikosok William Shakespeare: Rómeó és Júlia
című drámájának beavató színházi előadását látták.
14

SRÁCVÁROS

2008.június

Sümegi Nóra 8.a:
Húúú…nekem nagyon tetszett a színdarab. Az fogott meg a legjobban, hogy a közönség is részt vett
a színjátszásban. Azzal, hogy modern volt a szöveg, érthetőbb lett számomra a darab.
Nekem ez egy örökre maradandó élmény marad.
Magyaros Lívia 8.b:
Az tetszett a legjobban, hogy beavató színház volt. Fölmehettek a nézők a színpadra és ott alakíthatták az előadást.
Még szerintem az is értette a darabot, aki mén nem olvasta a művet.
Remélem, a következő előadás is ilyen jó lesz.

Mrem i Liza rejtvénye: Megfejtés a leghosszabb magyar szó
- gyümölcs – rágcsáló – gyors állat – okos – púpos állat – női név – tengerész – nem felsős – káros anyag –
- Gizella beceneve – lánynév – névutó – edény – Gárdonyi városa – Anna beceneve – tanár munkája – állóvíz –
- mindent felfal – rágcsáló – ragadozó – virág – láb része – fejfedő – térbeli pont – fiúmacska – méh lakása –
- ár – vízimadár – sok fa – tisztít – kéz része – büszke – edény teteje – kenyeret süt – csapadék – női ruhadarab –
- lepke – mondatvégi írásjel – enged – virág lakhelye – fölfog - mező – repeszt -

2008. május 5-9-ig tartó hetet a két 6. osztály
Erdei iskolában töltötte a
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Dombay-tónál.
Munkájukról mindent elmondanak a képek:

Felelős kiadó: Kárpáti Piroska intézményvezető
Felnőtt segítő: Vincze Mária, Horváth János
Pécs, 2008. június
Készült házi sokszorosításban, 50 példányban.
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