rácváros
a rácvárosi diákok lapja – 2020. november

Először a suliban
(a főszerkesztők - Tóth-Bán Júlia és Ország Csenge - verse)
Először a suliban,
olyan, mint egy buliban.

Először a suliban,
mindenki tanult nyugiban

Először a suliban,
más volt, mint az oviban.

Először a suliban,
a szemünk még felcsillan.

Először a suliban,
olyan volt, mint álmomban.

Először a suliban,
furcsa volt az ajtóban.

EZREDSZER a suliban,
megszoktam a sarokban!
Ősz a 4.c osztályban :) :
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Lapunk pályázatot hirdet általános
iskolás diákok számára. Akinek van kedve
játszani velünk, írjon nekünk egy megadott képhez kapcsolódó történetet,
mesét, novellát.
A képek a Srácváros facebookoldalán tekinthetők meg!
Aki szívesen venne részt a pályázaton, annak nincs más dolga, mint kiválasztani azok közül egyet, felszabadítani fantáziáját, és a választott különleges képhez egy
még különlegesebb történetet kitalálni.
Arra kérjük a szülőket és a pedagógus
kollégákat, hogy hirdessék a lehetőséget
gyermekeik, tanítványaik körében.
A történeteket december 4-ig várjuk
a sracvaros@gmail.com email-címre. A
legjobban sikerült munkák természetesen
olvashatóak lesznek a Srácváros decemberi
számában.
Hogy kedvet csináljunk mindenkinek, megmutatjuk Gross Kinga 3.b osztályos
diák, meséjét – amit az itt látható kép ihletett.

Gross Kinga: A könyvek birodalma
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ház; abban a házban nagyon sok könyv volt. S a
könyvekben laktak a könyv-manók, az egyik manó lányt úgy hívták, hogy Libri. Nagyon jó kislány volt,
mindig neki kellett észrevétlenül elcsenni az ételt.
Egy nap amikor visszatért és elment a könyv-ház legmélyére olvasni, a házat nagyon sokáig olvasta.
És amikor meghallotta az anyukáját, hogy kész a vacsora, (már nagyon éhes volt) szaladt is. De nem tudott
vissza menni a könyv-házban arra a részre, ahol a lakás volt.
Szaladt, ahogy tudott, de bármerre ment, soha nem a családjához jutott.
– Hogy jutok innen ki? – kérdezte Libri.
Valahonnan messziről egy mély hang válaszolt:
– Sehogy sem jutsz ki a könyvek birodalmából, igaz testvéreim?
Libri azt gondolta, hogy a testvéreim szó alatt a utcában levő többi könyv-házra gondolt. Az anyu
meg apu meg a tesóim most biztos félnek hogy hová tűntem – gondolta. „Na, majd ki rágom magam”
gondolta Libri.
– Nono, álljon meg a menet, te aztán nem rágod át magad az én szép fényes borítómon!
– Na mért nem? – kérdezte Libri.
– Mert kemény, mint a vas.
– Na, megyek, lefekszem valahol. – mondta Libri.
Azzal elment; elment a kedvenc helyére, ott lefeküdt és aztán megszólította egy egér:
– Nem tudsz kijutni? – kérdezte az egér.
– Igen…. nem tudok – mondta Libri.
– Én ismerek egy másik utat. – mondta az egér.
– Elmondanád? – kérdezte Libri.
– Igen, ott balra fordulj, ahol hallottad a hangot, aztán egyenesen amíg nem látsz egy ajtót, azon
menj ki és kint vagy. – mondta az egér.
– Köszönöm, máris indulok – mondta Libri.
Libri követte az egér utasításait és kijutott! Már szaladt is a házukhoz. És amikor bement, mindenki
őt ölelgette.
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Az irodalom szakkör folytatta vers-játékait, ezúttal
József Attila: De szeretnék (Kedves Jocó)
című versére írták meg saját változataikat!
A szerzőknek ötleteket, rímeket, verssorokat adott:
Lakatos-Tóth Kolos, Balázs Vajk, Selényi Ákos, Berecz Hanga, Jakab Marót, Gál Zoltán,
Kiss-Szabó Ádám, Szabó-Czett Zétény, Gulácsi Máté, Horváth Péter, Gross Kinga.

József Attila
De szeretnék gazdag lenni,
Egyszer libasültet enni,
Jó ruhába járni kelni,
S öt forintér kuglert venni.
Mig a cukrot szopogatnám,
Uj ruhámat mutogatnám,
Dicsekednél fűnek fának,
Mi jó dolga van Attilának.
Dajkó Vilmos

Antalovics Elena

Ősz Hanga

De szeretnék gazdag lenni,
Egyszer Jupiterre menni,
Űrlényekkel találkozni,
Zöld lényekkel barátkozni.

De szeretnék gazdag lenni,
Egyszer aranyfagyit enni,
Kristálykádat venni,
rubintot szerezni.

De szeretnék gazdag lenni,
Színes unikornist venni,
Szivárványon járni-kelni,
Felhő-italt szörcsölgetni.

Csészealjjal repülgetnék,
S míg az űrben elmerülnék,
Nekimennék Marsnak, Napnak,
Mi jó dolga van Vilmosnak.

Míg a fagyit nyalogatnám,
Új könyvemet olvasgatnám,
Dicsekednék fiúnak, lánynak,
Mi jó dolga van Elenának.

Míg az italt szörcsölgetném,
Szivárványom nézegetném,
Unikornist hívogatnám,
Nagyon sokat simogatnám.

Vancsa Hunor

Antalovics Elena

Ősz Hanga

De szeretnék gazdag lenni,
Öt forintért jachtot venni,
Dunát, Tiszát végigszelni,
Mindenkinek integetni.

De szeretnék tigris lenni,
Erdők királya lenni,
Kölykeimmel játszadozni,
S oroszlánnal barátkozni.

De szeretnék kutyus lenni,
Kismacskákat elkergetni,
Gumicsonton veszekedni,
Virslirudat eszegetni.

Míg a jachton pizzát ennék,
Indiába odaérnék,
Banánfürtöket majszolnék,
Koalákkal haverkodnék.

Míg gyermekem tisztogatnám,
Csíkjaimat mutogatnám,
Dicsekednék kölykeimnek,
Mi jó dolga van tigrislánynak.

Míg a virslit eszegetném,
Pórázomat keresgetném,
Gazdáimmal játszogatnék,
Gumicsontot rágogatnék.

Vancsa Hunor

Jávor Emma

Jávor Emma

De szeretnék felnőtt lenni,
Cukrászdában mesterkedni,
Cukormázas tortát enni,
Egy szem meggyet pont rátenni.

De szeretnék gazdag lenni,
Egyszer repülőzni menni,
A kék égen járni-kelni,
Felhőmacskát elkergetni.

De szeretnék cicus lenni,
Egyszer kis konzervből enni,
Gombolyaggal játszogatni,
Egereket majszolgatni.

Míg a torta gőzölögne,
Almáspite jól átsülne,
Habos süti elkészülne,
Bagaméri is örülne.

Míg a felhőt elkergetném,
A csillagokat nézegetném,
Ha elfáradtam földre szállnék,
Ablakomból integetnék.

Míg egeret majszolgatnék,
Kutyuskákat csitítanék,
Gazdim hív, én odamegyek,
Nyávogok, hogy játsszon velem.
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- SRÁCVÁROS
Lapunkban szeretnénk helyet adni
a diákok rajzainak, festményeinek.
Aki szeretné megmutatni alkotásait, keresse a
szerkesztőséget!
Mi is keressük a tehetségeket.
Első alkalommal Szauer Dóra festményei láthatóak galériánkban:
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GALÉRIA -

KÉTPERCES NOVELLÁK – Tóth-Bán Júlia és Ország Csenge írásai:

CIPŐSDOBOZ
Szünet volt. Épp a harmadik óránkra készültünk, ami ebben az esetben matek volt. Dolgozatot írtunk volna, úgyhogy mindenki görcsösen tanult.
A legutáltabb teremben voltunk, a konténerben, amit magunk között csak cipősdoboznak hívunk.
És akkor… Abban a szent pillanatban… Megtörtént… amitől mindenki félt… Becsöngettek…
Mindenki csendben várta a tanárt. Már hallottuk a tanár lépteit. Aztán Adri néni elfutott a technika
terembe. Bár nem vele lettünk volna, de helyettesítettek, úgyhogy ki tudja? Még mindig feszülten vártunk.
Az idegek pattanásig feszültek. Az egyik gyerek felállt a helyéről. Gyilkos pillantással meredtünk rá. Végül
félénken megszólalt:
- Nem akarok közbeszólni, de eltelt öt perc az órából.
Mindenki egy emberként fordult a falióra felé. Akkor már reménykedni kezdtünk a reménytelenben.
Ekkor még egyszer megszólalt az osztálytársunk:
- Szerintem ha tíz perc után nem jön be, akkor elfelejtett minket.
Ebben mindenki egyetértett. Most már csak azt kellett kitalálnunk, hogyan maradjunk észrevétlenek
öt percig az udvar közepén lévő teremben. Röpködtek a „jobbnál jobb” ötletek. A végén ott tartottunk, hogy
figyelemelterelésként gyújtsuk föl a sulit, amikor ismét megszólalt a korszakalkotó osztálytárs:
- Emberek! Egy perc!
Ettől mindenki lázba jött, kezdtünk szétesni. És ekkor egy tanár elkezdett a konténer felé sétálni.
Mindenkiben megállt az ütő. Mivel jobb ötletünk nem volt, lebuktunk a pad alá. Hosszú percek teltek el így.
Már kezdtünk unatkozni, ezért elővettük a telefonunkat, és elkezdtünk játszani/tik-tok-ozni. Végül nem
bírtuk tovább és felálltunk. A tanár már elment. Ránéztünk a faliórára. Az óra utolsó perceiben jártunk. És
pont akkor merült föl egy probléma, mégpedig az, hogy feltűnő lenne, ha a Krétába nem írják be a dolgozat
jegyeit. Végül erre is megoldást találtunk: Tanároknak és diákoknak egyaránt azt mondjuk, hogy csak összefoglaltunk.
A világóra szerint tizenöt másodperc maradt az órából, feszülten várakoztunk, aztán az osztály egy
emberként kezdett el visszaszámolni: 10…9…8…7…6…5…4…3…2…1… És csöngettek!
Életünkben először ellógtunk egy tanórát. Felemelő érzés volt. Éppen pakoltunk össze, amikor a tanárnő konkrétan beesett az ajtón és számonkért minket. Erre a barátnőm és én széttártuk a karunkat:
„Itt várok, fogalmam sincs, hol lehetsz,
már megint elfelejtettél, ha hallod ezt a számot,
remélem eszedbe jut, hogy pont háromnegyed órát késtél.”
(Leiner Laura: Késtél – dalszöveg)
TANSZOBA EGY ESŐS DÉLUTÁNON
Ezt nem hiszem el. Már megint itt dekkolok a tanszobán és nem tudok csinálni semmit. A barátnőm
természetesen olvas, így még a társalgás is ki van lőve. Természetesen nem lehet telefonozni (igazából nem
lenne semmi értelme, mert nincs net), úgyhogy csak írom ezt a … Mi is ez? Meg kell kérdeznem a barátnőmet.
Pár perc múlva: Bakter! Ez transzban van, semmit, ismétlem SEMMIT nem fog fel a külvilágból. A
többiek (5. osztály) barkochbáznak. Ez nem lehet igaz, nekem már harmadikos koromban is ciki volt ez a
játék.
Na mindegy. Szóval unatkozom. Megöl az unalom. Már kívülről fújom a periodusos rendszert is (a
kémia teremben vagyunk). Az osztály nagy része sportkörön. a többi meg a Békében LÓG a sportkörről. Már
becsületes emberek sem léteznek. :(
UNATKOZOOOOOM! Az igazat megvallva kezdem unni, hogy minden második mondatom erről
szól. Egyébként az osztályból csak ketten vagyunk tanszisok, barátnőm pedig még mindig transzban. Kezdem unni a könyvmániáját. Ma reggel azzal állított be a suliba, hogy könyvmásnaposságban1 szenved. Már
meg sem mertem kérdezni tőle, hogy mi az. Akkor még nem tudtam.
Na, most ’asszem magához tért. Vagy nem? De! Sikerült! Hozzám szólt! Győzeleeeem!
Várjunk csak? NE MÁR! Ez könyvekről akar beszélgetni!? ’Asszem kiugrom az ablakon!
1

Ez a fogalom azt az állapotot írja le, amikor kiolvastál egy könyvet, de nem tudsz belekezdeni egy másikba, mert még az előző
hatása alatt állsz.
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Régi diákunk, Jánosi Noémi ebben a hónapban is küldött nekünk néhány verset

Magyar puszta
Puszta, puszta, széles nagy puszta,
Széltében, hosszában be nem járta ember fia.
A templom delet üt már,
Csipog a sok kismadár.
Fényesen süt a nap,
Templomba sétál a pap.
A bárány fehér gyapja,
A menyasszonyt kíséri apja.
Puszta, puszta, széles nagy puszta,
Széltében, hosszában be nem járta ember fia.
Puszta, puszta, széles nagy puszta,
Hideg, havas szél pusztít, süvít át rajta.
Szán fut az úton,
Korcsolyáznak a tavon,
Magányos a puszta.
Szobában áll a fa,
Gyerekek játszanak.
Rókák szaladgálnak.
Puszta, puszta, széles nagy puszta,
Hideg, havas szél pusztít, süvít át rajta.

Rakéta
Két lángoszlop áll,
Egy egész hadosztály.
Több tonnányi súlyt
Tart két kis ujj.
Hatalmas füst övezi,
ha a NASA kilövi.
Belehasít a levegőbe,
Az ózonpajzsba, s ki az űrbe.
Csillagok közt cikázva,
A célját előre látva,
A Holdnak veszi az irányt,
Szemünk elől el is tűnt már.
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Tóth-Bán Júlia és Ország Csenge versei:

Nélkületek gimiben

Milyen lesz gimiben az osztály nélkül?
Milyen lesz a sok aktivista nélkül?
Milyen lesz, ha mindannyian figyelünk?
Mi lesz akkor mivelünk?
Milyen lesz a kitöltetlen csend?
Milyen lesz a folytonos rend?
Sokat gondolkodtam ezen,
Milyen lesz az új helyen?
Ők is szeretnek majd hülyéskedni?
A közösség meg tud engem emészteni?
Szeretnek majd olvasni?
nem fognak majd otthagyni?
Vajon kedves lesz az új ofő?
Vajon ugyanolyan megnyerő?
Vajon olyan lesz, mint Adri néni?
Vajon nem kell-e majd tőle félni?
Szerettem az osztályt,
Remélem, elfelejtjük azt a sok viszályt!
Bár fura ez a társaság,
Elengedni mégis muszáj.
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Menza-induló
(dalszöveg)

Nincs több sütemény,
A kínálat elavult már rég.
Nem láthat senki,
Nem láthat senki a menzán túl.
Nincs több remény,
Amit kaphatnék.
Ki marad mellettem, ha elég a sütemény,
Ha elég a sütemény,
Ami eddig megadatott még?
Nincs veszítenivalóm,
Ennél többet nem adhatok.
Ha valaki szereti,
Az akkor is szereti,
Ha időnként gyenge a koszt.
Reptette a tanév,
Ő szárnyra kapott.
Bárki bármit ígér,
Ez a menza-koszt.
Repült a tanévben,
És tudtam, hogy mosolyog.
Mosolyog azon,
Hogy cukormérgezést kapok.
Nincs több kaja,
Amit adhatnék neked.
Nem jár második adag,
Bárki bármit ígér,
Bárki bármit ígér,
Nincs vesztenivalóm.
Ennél többet nem adhatok.
Ha valaki szereti,
Az akkor is szereti,
Ha időnként sótlan a koszt.
Ha valaki szereti,
Az akkor is szereti,
Ha időnként sótlan a koszt.
S tudtam, hogy szomorú,
szomorú attól, hogy ilyen a menzakoszt.
Ha valaki szereti,
Az akkor is szereti,
Ha időnként sótlan a koszt.
S tudtam, hogy szomorú,
szomorú attól, hogy ilyen a menzakoszt.
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Amikor majd én leszek a király
- a harmadikosok ötletei uralkodásuk idejére –

Amikor majd én leszek a király, akkor majd lehet tartani mindenféle állatot. És nem kell
majd iskolába járni. a születésnapok mindig meg lesznek tartva! És minden vasárnap buli lesz. És a
papagájok hozzák a leveleket…
*

Amikor majd én leszek a király, akkor minden este egy nagy csirkét kérek vacsorára, és a
világot megújítanám azzal, hogy minden szökőkutat tejszínhab-kúttá avatnék, és vennék egy nagy
házat…
*

Amikor majd én leszek a király, akkor nem lesz majd covid-19 kórokozó, lehet tartani viperákat és medvéket. És lesz egy dal a koronáról, amit előre megírok – „Koronavírus, Te vagy az évben a legnagyobb vírus”. Amikor majd én leszek a király a vízilények szárazföldivé válnak, a szárazföldiek pedig vízilénnyé. És koalamacik – AZ ÖSSZES! – költöznek majd a házunkba. És a legfontosabb étel a csoki lesz. És nem lesz a „nem” szó. És a cicák lilák lesznek!
*

Amikor majd én leszek a király, akkor sok házat építtetek a szegényeknek, és egy-egy zsák
aaranyat adok minden szegény embernek.
*

Amikor majd én leszek a király, akkor nem lesz koronavírus és lehet otthon tartani medvéket, de csak szigorúan medvéket. Ja és kivételesen vadmacskákat is – de most már szigorúan mást
nem! Nem kell majd a gyerekeknek iskolába járni és pandák költöznek majd Pécsre! És lesz Pécsen
sok bambusz, a pandák hoznak magukkal és mi elültetjük. És akkor a pandák beköltöznek aa mi
házunkba!
*
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MENTSD MEG

A NAPRENDSZERT!
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MENTSD MEG A NAPRENDSZERT!
Antalovics Elena és Dajkó Vilmos társasjátéka
Játékszabályok:
5. mező:

11. mező:

Megfagytál az űrben.
Kimaradsz egy körből!

Elüldözted a marslakókat.
Léphetsz előre két mezőt!

15. mező:
A hajód felrobbant.
Menj vissza a Földre!

20. mező:
Megjavítottad a műholdat.
Lépj előre egyet!

25. mező:

30. mező:

47. mező:

Megevett egy marslakó.
Kimaradsz egy körből!

Elfogyott az oxigéned.
Menj vissza a 19-es mezőre!

Eltalált egy üstökös.
Kimaradsz egy körből!

11

Lakatos-Tóth Kolos Halloween-verse
Jó a Halloween,
ijesztő a Halloween,
sok cukrot kapunk,
lámpás tököt faragunk.
Beöltözünk ijesztőnek,
Zombinak és Frank Einsteinnek,
és még sorolhatnám:
csontváznak és szellemnek.
Ijesztgetnek, jaj de félek,
hú, húú, húúú,
jaj, de iszonyú!
Sikítás és vonyítás,
nem csalás és ámítás,
ott egy zombi, ott egy boszi,
gyorsan… kopogtatnak,
azt mondják, hogy csokit vagy csalunk,
mindjárt cukrot adunk!

A 4.b osztályosok festményei:

impresszum
Társ-főszerkesztők: Tóth-Bán Júlia és Ország Csenge.
Szerkesztők – az irodalom szakkör tagjai:
Antalovics Elena, Balázs Vajk, Berecz Hanga, Dajkó Vilmos, Deák Bendegúz, Deák Laura, Gál Zoltán, Gross
Kinga, Gulácsi Máté, Horváth Péter, Jakab Marót, Jávor Emma, Kiss-Szabó Ádám, Kozma Kamilla,
Lakatos-Tóth Kolos, Ősz Hanga, Selényi Ákos, Szabó-Czett Zétény, Vancsa Hunor.
Felelős szerkesztő – felnőtt segítő: Horváth János.
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