rácváros
A Pécsi Kovács Béla Általános Iskola diáklapja – 2020. október

Főszerkesztői köszöntő (komoly változat)
Hosszú idő után újra megindul az élet a városban, Srácvárosban.
Mától újra megjelenik iskolánk diákönkormányzatának lapja - most már digitális formában. Elérhető
lesz folyamatosan az ugyanezen a néven futó facebook-oldalon és az iskola honlapján.
A „Srácváros” diákújság 15 évvel ezelőtt indult, első száma 2005 decemberében volt olvasható, akkor
még hagyományos formában, nyomtatásban. A régi lapszámok a pazmanysuli.hu/sracvaros oldalon érhetők
el.
Az újjáalakult lapot két felsős diák irányítja majd a diákönkormányzat részéről, a szerkesztőség tagjai
pedig az alsó tagozat irodalom szakkörének tagjai. Ők vállalkoznak tehát arra, hogy…
De hát akkor hallgassuk is most már őket:

Főszerkesztői köszöntő (kevésbé komoly változat)
Kedves diáktársaim!
Csukjátok be a szemeteket! Ugye milyen sötét van odabent?
A „Srácváros” egy olyan újság, ami lámpát gyújt a sötétségben.
A szerkesztőség tagjai, a szerzők érdekes, izgalmas történetekkel, versekkel, novellákkal, poénokkal szórakoztatják a kedves publikumot. Lesznek komoly és kevésbé komoly témák is. Természetesen mindez megspékelve bőséges kulturális kínálattal, könyv-, film-, zene-ajánlókkal.
Akinek bármi ötlete lenne (kétlem), az küldje el erre az email címre: sracvaros@gmail.com
Köszönettel:
a Srácváros szerkesztősége nevében:
Tóth-Bán Júlia és Ország Csenge
főszerkesztők

TARTALOMJEGYZÉK:
- főszerkesztői köszöntők - Jánosi Noémi versei - karantén-napló - diák-önkormányzati hírek – „pólódivat” - hány hét a világ? - az irodalom szakkör verselési kísérletei - de mi az a „pömpöle”? - reménytelen/vers –
- hat furcsa szó (történetek) - egy ismeretlen diák dolgozata - az elveszett regény - Selényi Ákos versei 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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Jánosi Noémi versei
Noémi régi diákunk, jelenleg a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium tanulója.

Gall dal
Bal, bal, bal,
Menetel a gall.
Elől van Asterix,
háta mögött Obelix.
Jobb, jobb, jobb,
Nincs vadkannál jobb.
Csodaturmix főztje,
Sok rómait győz le.

Vadászat
Ha lennék
Félelem, rettegés,
A tyúkólon van egy rés.
Hangzavar odakint,
A lyukon egy róka betekint.

Szállnék, ha lenne szárnyam.
Szárnyam lenne, ha tündér lennék.
Tündér lennék, ha lenne tücsöklovam.
Tücsöklovam lenne, ha lenne legelőm.
Legelőm lenne, ha farmer lennék.
Farmer lennék, ha ember lennék.
Ember lennék, ha lennék.

Sikoltás, károgás,
Az ólban futkosás.
Vér és tollpihe,
Elveszett a két kiscsibe.

Rím kavalkád

Egy élet
Minden nagy sötéttel kezdődik,
majd megitatnak és elindulok.
Valami ismeretlen hívogat fel,
Hirtelen fény és melegség önt el.

Majd jő a nő,
Kinek vője csak nő,
Mint zsiráfon a térkő,
Ruha neki sok kő’.

Új világ, itt idő és tér van,
Évek óta itt tartom magamat.
Lombomba költöztek a kismadarak,
Lent csiklandoznak a bogarak.

A zsiráfnak térkőt veszek,
A kopónak ruhát teszek,
Ebédnek csirkét eszek,
Karácsonyra majom leszek.

Törzsembe véstek sok-sok nevet,
Megéltem jó és rossz éveket.
Megöregedtem, a másvilág már vár,
Vajon lesz-e majd ott időhatár?

Nehéz lehet ruhát venni,
Sok rokonnak kutyát adni,
Bakancslistám teleírni,
Nagyszájúként csöndben lenni.
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Az irodalom szakkör verselési kísérletei
Mi, az irodalom szakkör tagjai megpróbáltunk egy ismert vers ritmusára, dallamára közösen másik
szöveget írni.
Weöres Sándor: Galagonya című versét választottuk. Érdekes, hogy a költő maga is írt másik szöveget ugyanarra a ritmusra „Hold és felhő” címmel.
A mi első versünk címe: Paradicsom.
Közben észrevettük, hogy egyik szakköri tagunk nevének ritmusa hasonlít a Weöres Sándor írta vers
első sorának ritmusával: őszi éjjel - Jávor Emma.
Ekkor tehát írtunk egy verset Emmáról is.
Majd rájöttünk, hogy mostani olvasmányunk egyik szereplője, Messzi Gyurka nevének is ugyanez a
ritmusa. Tehát ő is kapott egy verset tőlünk.
Weöres Sándor:
Galagonya

Weöres Sándor:
Hold és felhő

Őszi éjjel
izzik a galagonya
izzik a galagonya
ruhája.

Árok mellett
üszkös a fadereka,
üszkös a fadereka,
kikorhadt.

Zúg a tüske,
szél szalad ide-oda,
reszket a galagonya magába.
Hogyha a Hold rá fátylat ereszt:
lánnyá válik,
sírni kezd.

Felhő-cápa
úszik az egeken át,
űzi a hegyeken át a holdat.
Egyszer égig fölmásznék,
mennyei cápát
horgásznék.

Őszi éjjel
izzik a galagonya
izzik a galagonya
ruhája.

Föl ne mássz, mert
üszkös a fadereka,
üszkös a fadereka,
kikorhadt.

Irodalom szakkör:
Paradicsom

Irodalom szakkör:
Jávor Emma

Irodalom szakkör:
Messzi Gyurka

Nyári reggel
érik a paradicsom
érik a paradicsom
cserépben.

Jávor Emma
játszik a telefonon,
játszik a telefonon
egész nap.

Messzi Gyurka
nézi a verebeket,
nézi a verebeket
sokáig.

Fújja a szél,
annyira nagy a vihar,
hajlik a paradicsom erősen.
Hozza a hajnal a gyönge szelet,
újjá éled,
nyílni kezd.

Zúg a töltő,
villog a kamerája,
rezzen a telefon a zsebében.
Hogyha a chat-ben rákeresel,
folyton fent van,
s írni kezd.

Látja a csősz
röppen a kicsi veréb
űzi az egeken át a párját.
Ám ha a nagy sas megjelenik,
minden veréb
félni kezd.

Nyári reggel
érik a paradicsom,
érik a paradicsom
feléledt.

Jár az ujja,
küldi az üzenetet,
küldi az üzenetet
egész nap.

Messzi Gyurka
félti a verebeket,
félti a verebeket.
Szegények!
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Ország Csenge – Tóth-Bán Júlia (7.b):
REMÉNYTELEN
(Csokonai Vitéz Mihály után szabadon)
Tanárokkal játszó
7.b egység,
Ördögnek látszó
Reménytelenség!
Kik visszabeszélnek
Szakadatlan,
S mint jó csajoknak
Bókolnak untalan.
Mocskos száddal mit kecsegtetsz?
Miért röhögsz ki?
Kétes eszmét miért csepegtetsz
Még most is belém?
Csak maradj magadnak!
Biztatom őket;
Hittem szép szavuknak:
Mégis lóvá tettek.

Jaj, de osztályom
Csak nem lett jobb;
Ötleteim, tekintélyem
Mind elpárolgott.
Tavaszom, vígságom
Téli búra vált,
Régi jó világom
Méltatlanra szállt.
Óh, csak jó osztályt hagytál volna,
Csak azt nekem,
Most nem hajolna panaszra
Gyászos énekem.
Tanulás közt gondjaimat
Elfelejteném,
S más osztályközösségét
Nem irigyelném.

Naplóm egyesekkel
Végig ültetéd;
Sok butasággal
Agyam lemerítéd;
Rám ezer szóval
Szórtad a bajt,
S álmatlan éjszakákkal
Fűszerezted azt.
Gondolatim minden reggel
Csak rólatok szól,
„Mibe keveredtetek megint?”
Csak ezen gondolkodom.
Egy híját esmértem
Gondjaimnak még:
Jó osztályt kértem;
De nem adá az ég.

Hagyj el, óh Reménység!
Hagyj el engemet;
Mert ez az osztály
Úgyis eltemet.
Érzem: e naplóba
Nem fér már több egyes;
Lelkem el,
Testem haza vágy.
Nékem már a suli hímetlen,
A szemem kisűlt,
Nem mellesleg berekedtem,
A nap éjre dűlt.
Kedves tanárok!
Szabira megyek!
Kedv! Remények! 7.b!
Isten veletek!
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Dajkó Vilmos (3.b): Hány hét a világ?
- avagy ilyen a matek Arra gondoltam, egy nap hány másodperc lehet?
1 perc 60 másodperc.
1 óra 60 · 60 = 3600 másodperc.
1 nap 3600 · 24 = 86 400 másodperc.
1 hét 86 400 · 7 = 604 800 másodperc.
1 év 86 400 · 365 = 31 536 000 másodperc, harmincegymillió-ötszázharminchatezer másodperc.
1 év + 1 nap, mert idén szökőév van, 31 622 400 másodperc.
Mivel én 9 éves leszek nemsokára, kiszámoltam, hogy 3 233 napos vagyok.
Vagyis eddig életemben 3232-szer aludtam el.
De 3233-szor ébredtem fel (mert hiszen még ma nem aludtam el).
Éltem eddig tehát 3233 · 24 = 77 592 órát.
Életemben eddig 4 655 520 perc telt el.
Eltöltöttem 279 331 200 másodpercet.
Ha egész életemben számoltam volna, akkor tehát 279 331 200-ig tudtam volna elszámolni.
(Ha másodpercenként egyesével tudok haladni!)
Arra gondoltam, kiszámolom, meddig tartana megszámolni a világ összes emberét.
Az interneten megnéztem, hányan élnek a Földön.
A mai napon 7 815 549 687 ember él a világon.
De most már 7 815 549 746 – amíg ezt leírtam.
De amíg ezt is ideírtam, már 7 815 549 817.
Idén 105 346 999 gyerek született, ma 202 677.
Ha 9 év alatt 279 331 200-ig tudnék elszámolni,
akkor 7 815 549 817 : 279 331 200 = 27,979508973576886506054461513787 ≈ 28
tehát 28 9 = 252
vagyis több, mint 250 évig tartana, míg megszámolnám az összes embert a földön.
Ráadásul addigra új és új emberek születnének, vagyis soha nem végeznék.
Hát ilyen a matek.
Az elveszett regény
Még anno 2018-ban, hirtelen felindulásból elkezdtünk írni egy idézőjeles „krimit”.
Volt mire alapozni, mert (legalábbis szerintünk) sok érdekes dolog történt két évvel fiatalabb énünkkel. Sok hónap után végre megszületett a történet vázlata. Tegyük hozzá, hogy még hagyott kívánnivalót
maga után. Aztán jó néhány hónap finomítás után elkezdtük írni életünk első könyvét.
Elég lassan haladtunk, mert nem volt túl nagy a szókincsünk és egyikünk sem volt egy gépíróművész. A telefonunkat csak szünetben használhattuk, ez még jobban lelassította a munkálatokat. Ráadásul
iskolán kívül egyáltalán nem találkoztunk.
Év végére az egész történet, egy fejezet híján, be volt pötyögve a telefonunkba. Nagyon boldogok voltunk, hogy ennyi munka és idő árán sikerült összehoznunk valami olvashatót. Sok embernek megmutattuk,
csak pozitív kritikákat kaptunk és a krimi osztatlan sikert aratott.
Aztán pechünkre jött a nyári szünet és abba kellett hagynunk virágzó irományunk folytatását. Egyik
nap, a nyári szünet közepén az egyik lány a két társszerző közül riadtan tapasztalta, hogy idegen telefonszámról kapott egy SMS-t, amiben csak ennyi állt:
„Szia, Julcsi vagyok, csak azért írók ezen a telószámon, mert a húgom viccből megváltoztatta a
telcsim kódját, és már nem emlékszik rá, mire. Sajnálom, az irományunknak vége! :( ”
Így történt hát, hogy elveszett a regényünk, amit annyi időn át írtunk. Ennek pontosan két éve, de
máig hűen reméljük, hogy valaha egy ismeretlen kockának sikerül feltörni a telót és visszakapjuk életünk
első regényét.
Ország Csenge, Tóth-Bán Júlia (7.b)
krimiszerző-páros
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Szauer Dóra (7.b): 10 nap karantén
(Igazából csak 7, mert mire kiderült
a karantén ténye, már el is telt a hétvége)

Így elkezdtem a tárgyakhoz beszélni, néha olyan
mintha őrült lennék, nagyon durva...
4. nap: Teljesen kész vagyok! Olyan mintha
minden teljesen más lenne. Nagyon régen voltam
kinn, a friss levegőn, már rég nem láttam a madarakat, nem éreztem a lábammal a talajt. Teljesen bezsongtam. Itt vagyok már négy napja bezárva. Mozgásra van szükségem. Egyébként ma többet tanultam, mert sok házi is volt, meg el kellett kérnem az
órai munkákat, hogy leírjam a füzetbe (innen is köszi Lau). Próbáltam elterelni a figyelmem egy kis
festéssel, sikerült is valamennyire. Csak 2 filmet néztem ma, az egyiket délelőtt, a másikat pedig ebéd és
teregetés után. Természetesen ma is felhívtam a
mamát. Sokszor felcserélek 1-2 szót. Ez jelzi, hogy
kezdek leépülni :(( Az egyik barátnőm beteg lett és
hazaküldték, úgyhogy megvan a második beszélgető
forrásom.

Nos, üdvözlök mindenkit ebben a nehéz
helyzetben, amiben most vagyok. Egyik tanárom
révén jutottam erre a sorsra, úgyhogy szeretném
megmutatni nektek, hogyan is fogom túlélni e 10
napot.
1. nap: Nem volt túlzottan érdekes, főként
takarítottam illetve kerestem a társaságot és próbáltam nem leépülni mentálisan. Mivel társaim az iskolában voltak, ezért felhívtam a nagymamát, gondoltam, ő úgy is ráér. Kicsit tanultam is, ettem is... Hasonlók. Rendesen ment a napom. Még kicsit boldog
is voltam, mivel akkor még nem tudtam, hogy mi fog
ezután várni rám.
2. nap: Ma kicsit több házim volt, mint tegnap. Apropó ’mint’: a ’mint’ az egy hasonlat, valamihez hasonlít valamit pl: mint a fehér hó. Jaj, bocsánat csak nemrég írtam meg a nyelvtan házim.
Egyébként ma edzettem is kicsit ITTHON, mivel 4
szoros fal között vagyok... Szükségem van az emberek beszédére, ugyanis már 2 napja nem beszélek
senkivel, ezért elkezdtem nézni egy sorozatot!

5. nap: Említettem, hogy kell egy kis mozgás, úgyhogy elhatároztam, hogy itthon fogok kicsit
tornázni. Igazából nagyon jól ment, majdnem összetörtem a laptopot. De erről inkább ne szóljatok
anyunak... Nagyon furcsa tény következik! Szauer
Dóra október másodikán elkezdett egy könyvet! Jézusom... Jó, azért ne kövezzetek meg, olvastam pár
fejezetet és be kell valljam, elég szupi ez a könyv (lehet véglegesen megőrültem). Viccet félre téve, nem
csináltam nagyon semmit, még talán kicsit játszottam a hörcsögömmel, majd elmentem aludni.

3. nap: Befejeztem a sorozatot... :(( Emellett
túl vagyok már 3 filmen is, próbálkoztam más időtöltéssel is. Például énekléssel, de azt hiszem ezzel
halláskárosodást okoztam a hörcsögömnek... Úgyhogy inkább festettem, ez azért halkabb volt.

6. nap: Végre hétvége és itthon lehetek! :))
Na jó, na jó, viccet félretéve nem nagyon örülök,
ugyanis ma lett volna aerobik versenyem, de nem
mehetek, mivel karanténos vagyok. Nem csak hogy
szomorú vagyok, hanem szégyellem is magam, mert
az egész csapatnak miattam kellett átalakítania az
egész gyakorlatot. Viszont a karantén miatt van egy
élő adás, ahol az egész versenyt lehet nézni, így láthattam azért őket. Bár ez nem kárpótolt se engem, se
a csapattársaimat. Na de ennyit a szomorú dolgokról. Ma nem igazán tanultam, bevallom, inkább vasárnapra rakom az egészet. Ki akartam mozdulni
végre, de nem tehettem. Így kimentem az erkélyre....
Segítettem a takarításban és utána meg ajándékoztuk magunkat egy filmmel. Ennyi volt a mai nap...
7. nap: A mai napom nagyon nagyon jó volt.
Anyu párja átjött hozzánk és egész nap vele voltunk.
Gyorsan eltelt. Amint mondtam, kicsit tanulnom is
kellett, de ez viszonylag hamar megvolt. Annyira
örülök, ma éjfélkor lejár a karanténoooom!!!

Mivel nincs semmi érdekes, ezért az apró
dolgoknak is örülni kell, nekem az volt a mai napban
a legnagyobb örömöm hogy tegnap 44,6 kg voltam
ma pedig csak 44,5. Abszolút büszke vagyok magamra! Egyébként ma viszonylag keveset tanultam.
De szerintem holnap azt is meg kell csinálnom majd,
amit ma nem akartam... kemény az élet. Apropó:
kezdek nagyon leépülni, ma a nagyival sem beszéltem. Gondoltam az énekléssel hallom mások hangját
és közben én is mondom a szöveget és énekelek. De
mint mondtam ez nem nagyon tetszett a hörimnek…

Itt abba is hagyom a karantén-naplót, mivel
csütörtöktől vasárnapig voltam karanténban és később kezdtem bele ennek a megírásába. Úgyhogy
mindenkitől búcsúzok, végre már csak pár óra és
SZABAD VAGYOK!
Juhuuu!
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HAT FURCSA SZÓ - történetek
A harmadikosok irodalom szakköre legújabb játékában rövid mesét kell írni. De úgy, hogy hat előre
megadott - nem kevéssé bolondos - szónak szerepelnie kell a történetben. Íme a szavak:
elefántfészek - bliktri - lekvároscsirke - zűrhajó - százezer - pömpöle
Dajkó Vilmos (3.b): Lekvároscsirke
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Annak volt 99 999 gyereke. Amikor megszületett a
százezredik, azt mondta a feleségének:
- Én ezt nem bírom tovább! Elmegyek a holnapi komppal.
Így is lett, elindult a komppal. Eltelt fél óra. Akkor a szegény ember azt gondolta magában:
- Micsoda zűrhajó, tanuljanak meg ezek csendben beszélni!
A zaj elől lement a csomagjához, hogy kivegye a könyvét és olvasson egy kicsit, de észrevett valami furcsát, egy
elefántfészket, benne elefántbébikkel. Eléggé megijedt, gyorsan vissza is ment a fedélzetre. Másnap megérkezett
Pömpölébe. Éppen megéhezett, talált egy kis stadiont.
- Ez eléggé bliktri! – gondolta – Nézzük, mi az étlap? Lekvároscsirke! Hmmm, finomnak tűnik.
- Mennyi? – kérdezte?
- 10 000 forint.
- Mennyi!? 10 000 forint? Nincs nálam annyi! Munkát kell keresnem.
Így is lett. Végigjárta Pömpölét, de sehol sem talált munkát. Amikor már kezdte feladni, ezt látta egy zöldségesnél: MUNKÁST KERESÜNK!
- Nem lehet rossz zöldségesnek lenni – gondolta.
Elvállalta a munkát. Jöttek a vevők bőven. Ahány zöldség-gyümölcsöt eladott annyi forintot kapott. Telt múlt
az idő, összegyűlt a 10 000 forint. Visszament a standhoz, hogy megvegye a lekvároscsirkét, de mire odaért, megemelték az árát 30 000 forintra.
Megint telt múlt az idő, megint összegyűlt a pénz. Sietett a standhoz, hogy megvegye a lekváros-csirkét, de akkor meg levitték az árát 10 000 forintra.
Vett három lekvároscsirkét, visszament a családjához a zűrhajóval. Jól megvacsoráztak. S még most is élnek,
ha meg nem haltak.
Ősz Hanga (3.b): Totyi és Fahéj
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kiskutya, úgy hívták, hogy Totyi. Volt egy barátja, akit úgy hívtak,
hogy Fahéj.
Felszálltak egy zűrhajóra, hogy megnézzenek egy elefántfészket. A hajóskapitány megkérte Totyit, hogy
irányítsa a hajót. Azt mondta Totyi, ez nekem bliktri!
Amikor odaértek, Fahéj azt mondta, hogy menjenek el enni. Akkor elmentek enni. Totyi és Fahéj
lekvároscsirkét kértek.
Miután megebédeltek, elmentek megnézni az elefántfészket.
Utána elmentek egy múzeumba, ahova százezerbe került egy jegy. A múzeumban megnéztek egy
pömpöleszobrot.
Jávor Emma(3.b): Müzli és Timi
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kiscica, akit úgy hívtak, hogy Müzli és akinek volt egy Timi nevű
barátja és ők százezer éve mendegéltek, amikor odaértek egy elefántfészekhez, ami egy eléggé nagy elefántfészek
volt. Megnézték és tovább mentek.
Mentek, mendegéltek, odaértek egy zűrhajóra. Nagyon sokáig gyalogoltak, ezért megették az összes
lekvároscsirkét, amit magukkal vittek.
Még egy évig mentek, találkoztak egy farkassal, egy rókával és egy pömpölével.
Amikor elfáradtak, lefeküdtek aludni és amikor fölébredtek, rájöttek, hogy ezt az egészet csak álmodták. És
akkor arra gondoltak, hogyha ez igaz lett volna, akkor biztosan bliktri lett volna.
Antalovics Elena (3.b): Múlt pénteken
Volt egyszer régen, múlt pénteken egy zűrhajó, abban ült egy űrlényke. Mellette ült egy másik űrlény. Ők
ketten már megkeserítették százmillió embernek az életét. Ukrajnában meg százezer nyávogó majmot semmisítettek
meg.
Múlt éjszaka néztem az eget és egy órával később rám támadt egy lekvároscsirke. Nagyon megijedtem, de
aztán kiderült, hogy a telefonom csörgött. Mert hívtak a clik chat miatt. Tudtam, hogy ez az egész bliktri és elmentem
valahova északra. Ott találtam egy elefántfészket, amiben egy pömpölével találkoztam.
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Gross Luca (5.a): A zűrhajó
Amint Lyra felébredt, szaladt a hátizsákjáért és indult is az erdőbe. A szülei természettudósok voltak és egy
érdekes leletet találtak! Egy őskori zűrhajót!
- A völgy felé kerülök. – gondolta Lyra. Amint a völgybe ért észrevette, hogy az egyik bokor mögött valami mozog. A bokor mögött egy elefántfészek volt százezer tojással.
Hirtelen egy nagy árny takarta el a Napot!
- Úristen, ez egy Pömpöle! - kiáltott Lyra.
A városban mindenki tudta, hogy a Pömpöle elefánttojást eszik, de az emberhúst sem veti meg.
- Hagyd békén az elefánttojásokat!
- Miért? – röhögött a Pömpöle – egy tízéves kislány nem állhat az utamba!
- De már majdnem tizenegy vagyok!
- Nem érdekel! És vár a gazdám!
- Van gazdád? – csodálkozott Lyra.
- Hát persze. Minden Pömpölének van gazdája, nekem egy Dzsinn! Tünés a vacsorámtól!
- Még mit nem!
Ebben a pillanatban a Pömpöle elvakította Lyrát és elvett egy tojást. Mire Lyra újra látott, már csak a Pömpöle
zűrhajóját látta. „Hátha működik a régi zűrhajó - gondolta – és a nyomába eredhetek vele.” Már futott is a régi zűrhajó
felé. Bepattant a vezetőülésre. Lenyomott egy kart és már száguldott is a Hold felé. Megnyomott egy gombot és hirtelen
egy ugráló majom tűnt fel!
- Egy ugráló majom?
Megnyomott még egy gombot és egy robotkéz két szendvicset nyomott a szájába.
- Fúj, ebben nyers hús van!
- Ezt a zűrhajót igazán bliktri vezetni! Gyorsítááás! Juhúúú! Bárcsak lenne egy mókusmajmom!
- Kívánságodat teljesítjük, hármat kívánhatsz! Tehát mókusmajom!
És a vállán termett egy mókusmajom.
- Ezt vajon hogy csinálták? – kérdezte Lyra.
- Mi palackba zárt dzsinnek vagyunk és befogtak minket. A Gonosz Nagyúr készítette ezt a zűrhajót. Ja és ez a
zűrhajó nem őskori! Megérkeztünk!
Lyre megnyomott egy gombot és rögtön űrruha lett rajta.
- Bárcsak lenne varázserőm!
- Igenis!
Kilépett az ajtón és a varázserejével magához hívta a tojást.
- Ó, jaj, mindjárt kikel. Remélem van a hajóban lekvároscsirke!
Ahogy beszállt a zűrhajóba, rögtön azt kívánta, hogy legyen egy tonna lekvároscsirke.
- Irány az elefántfészek!
Az elefánt éppen ebben a pillanatban kelt ki.
- Jekvároscsijke! – sipította – és amint megérkeztek az elefánt rögtön szaladt az anyukájához.
- Mami!
Testvérei kitörő örömmel fogadták. Így hát Lyra elindult hazafelé.
Gross Kinga (3.b): Volt egyszer egy lány
Volt egyszer egy lány. Az volt a neve, hogy Míra. Sétálni ment a türkiz-tó hoz.
Egyszer csak elment egy elefántfészek mellett! És megtámadta az elefánt anya! A fészek tulajdonosa. Szaladt
szaladt ahogy csak tudott! Egyszer csak nekiszaladt egy fának! De ez a fa nem akármilyen fa volt, ez egy pömpöle volt,
amihez ha hozzáérünk 10- percig elájulunk!
Mírával is ez történt, tíz az az tíz percig elájult. Az elefánt, mire felébredt eltűnt.
Ment tovább, megtalálta a türkiz-tavat!
A táskájában volt fürdőruha. Átöltözött, és beugrott a tóba. Leúszott a tó legaljára. És látott egy zűrhajót.
Beült és indult is. Egy másodperc múlva már száguldottak az ég felé! Egyszerre az zűrhajó megállt és elkezdett
visszafelé menni! Míra csak úgy tudta visszafordítani, ha tiszta erőből húzta a kormányt!
- Hát nem olyan bliktri vezetni ezt a hajót! Hű százezer csillag van az égen! Mik potyognak ott? ÁÁÁ
lekvároscsirkék! Húzzunk innen!
Gál Zoltán (3.b): Volt egyszer
Volt egyszer egy ember, akinek volt egy étterme és ott csak lekvároscsirke volt. És oda százezren jártak
ebédelni. Amikor este lett, az égből lejött egy zűrhajó és a Marsra felvitte ezt az embert.
Amikor lelépett a Marsra meglátott ott egy motort. Ezzel a motorral bliktri volt menni. Ezért elindult, ment a
motorral és meglátott egy elefántfészket.
A felfedezés után visszatért a Földre és addig élt, míg meg nem halt.
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De mi az a PÖMPÖLE?
A pömpöle az egy krokodilfarkú színes kutya.
Az én kutyáim már láttak pömpölét, de a pömpöle
nagyon ritka élőlény.

•

Szerintem a pömpöle az egy cica, ami úgy néz ki,
hogy van kettő lába. Várjunk csak egy picit! A cicának négy lába van, nem? És sárga a pömpöle.

•

Szerintem a pömpöle egy vár. Amiben van egy király meg három szolga meg egy királylány. A három
szolga csak azért van ott, mert az volt az álmuk,
hogy eljussanak a várba és a király felvette őket.

•

A pömpöle egy étel. Hozzávalók: paradicsom, cukor, répa, alma, tészta, papír, káposzta, hús,
nutella, tök, krumpli és só.
A krumplit és a tököt kisütjük, a nutellát ráöntjük
és megsózzuk. A húst megsütjük, a papírt és a répát
összeturmixoljuk és cukorral megszórjuk, majd
összekeverjük. A tésztát megfőzzük, a paradicsomot
rászeljük és szépen kitálaljuk.

•

A pömpöle egy hatalmas rakodótelep.

•

Mi a pömpöle? A pömpöle egy étel, egy kiváló étel.
Aranyat ér, mivel aranyszínű, aranytálban tálalják
és nagyon szeretik az emberek, azért lett a neve
pömpöle.

•

Mi a pömpöle? A pömpöle szerintem egy kártya,
egy pókerkártya.

•

Szerintem a pömpöle az egy állat. Szerintem. De
nem biztos. De lehet. De nem biztos.

•

A pömpöle nálam egy fa. Amihez ha hozzáérünk, 10
percig elájulunk.

•

A pömpöle egy ormányos Micimackó.

•

Mi, vagy ki az a pömpöle? A pömpöle az egy joker,
mert bármi lehet. Egy ember, egy könyv, egy állat.
Énszerintem egy város. Ez egy kitalált szó.

•

Szerintem a pömpöle egy madártestű, madárfejű,
kutyakezű, nyúlfülű, lólábú, krokodilfarkú állat.
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(mi)

Selényi Ákos (3.b) versei:
Mondom

Volt

Kimondom,
bemondom,
elmondom,
felmondom.
lemondom,
Nem mondom!

Egyszer volt,
Egyszer nem,
Kétszer volt,
egyszer sem,
kétszer sem,
Sose volt.

Ismeretlen diák dolgozata – 2020. szeptember.
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Az iskola újjáalakult diákönkormányzatának terveiből
Elsődleges célunk, hogy a Diákönkormányzat segítségével olyan iskolai diák közösséget hozzunk létre, akik akarják és tudják érvényesíteni jogaikat, kiállnak a számukra fontos dolgok mellett, figyelnek egymásra, érzékenyek egymás problémáira.
Olyan diákközösséget szeretnénk, akik megtanulják, hogy rajtuk is múlik, milyen környezetben töltik
napjaikat, gondolkodó embereket szeretnénk, akik látják és értik, mit kell tenniük céljaik eléréséért.
Mindezek mellett szívesen tesznek azért, hogy jól érezzék magukat az iskolában, olyan programokat
szerveznek, amelyek hűen tükrözik az iskola koncepcióit, elveit, hagyományait és amelyekkel színesíteni
tudják a mindennapokat. Felvállalják véleményüket egy-egy ügy érdekében, közvetítik szűkebb közösségük
kívánságait, ötleteit.
Az iskola diákönkormányzatának vezetője:
helyettese:
a diákokat segítő tanár:

Tóth-Bán Júlia,
Bem Zsófia,
Árki Adrienn.

Vázlatos programterv a 2020/2021-es tanévre:
Október:
 DÖK gyűlés
 Fotópályázat kihirdetése: Téma: Környezetvédelem
November:
 DÖK gyűlés
 Karácsonyi társasjáték készítése – pályázat
December:
 DÖK gyűlés
 Egészség-nap
Január:
 DÖK gyűlés; félévi munka értékelése
 Újévi nagytakarítás
 Fotópályázat elbírálása
Február:
 DÖK gyűlés
 Farsangi mulatság
Március:
 DÖK gyűlés
 Fotókiállítás: Környezetvédelem
 Tavaszi nagytakarítás
Április:
 DÖK gyűlés
 Tavaszi virágültetés
Május:
 DÖK gyűlés
 DÖK nap előkészületei
Június
Június:
 DÖK gyűlés
 DÖK nap: akadályversenyek, focikupa, buborékfoci
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Napi pólódivat egy meghatározhatatlan iskolai osztályban – 2020. szeptember:
hétfő:

kedd:

szerda:

csütörtök:
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