„Az iskola abnormális hely, ami abból is látszik, hogy
ott az kérdez, aki tudja a választ, és annak kell
válaszolnia, aki nem tudja.”

Barcsay Firka
2. évfolyam, 2014. novembere
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A tartalomból
Vers

Kedves Olvasók!

E tanévben új szerkesztőség írja
és szerkeszti a Barcsay Firkát.

3

Éjjeli erdő—Ley Flóra

Nagy őszi kirándulások

Ebben az őszi számunkban az első
három hónap legérdekesebb
eseményeiről írunk rövid hírek,
tudósítások, riportok formájában.
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A poroszlói Ökocentrumban—
Mélyi Klári
Diócsata és kéztörés—
Szalai Anna

De olvashattok még verset,
mesét, mondát. Ezekkel az
alkotásokkal szeretnénk
bemutatkozni.

5

Aquincumban—
Mélyi Klári

Művészet

Újdonság az életünkben, hogy
helyet kaptunk az iskola honlapján
is.
A Barcsay Firka hírei link alatt
igyekszünk a számunkra
legfontosabb eseményekről
röviden beszámolni, hosszabban
pedig újságunk lapjain.

6—7

Barcsay Mini Galéria—
Mélyi Klári
Repül a, repül a… Janky Csilla, Reinhardt Bora
Riport Marcsi nénivel—
Janky Csilla
Gyermekszívnek mindenkor-

8
A Barcsay Firka tavalyi számai is
felkerülnek ide archivált
formában. Tervezzük, hogy a
tanév folyamán elődeink a Szia és
a Barcsaysok Lapja régi számait is
megjelentetjük.
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Interjú Tóth Józsefné Marika
nénivel
Gotsik Barbara

Mi írjuk

11

Reméljük, örömteli és kellemes

Mese—A hős királyfi
Reinhardt Bora
Árvácska—

kikapcsolódást biztosítunk
újságunkkal minden kedves

12

olvasónknak az idei tanévben is.

Reinhardt Bora
Sport– és könyvajánlók
Rövid hírek

13-15
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Éjjeli erdő

Hallgatnak a fák és a bokrok,
A ravasz róka sem lopkod.
Mindenki alszik mélyen,
a lepke is elpihen szépen.
A hangyák sem dolgoznak,
A vakondok álmodnak,
Már csak a tücsköket hallani,
S a bokorban motozni kezd valami.
Ekkor a cserjéből kidugja
orrát egy kicsi sündisznócska.
Követi családja apraja-nagyja,
így mennek vadászni az éjszakába.

Ley Flóra 6.c
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Nagy őszi kirándulások
A következő oldalakon arról olvashattok, hogy merre jártunk kirándulni
az ősz folyamán.

A poroszlói Ökocentrumban
Sosem gondoltam volna, hogy egy ökocentrum izgalmas lehet, de tévedtem.
A 6.a és 6.b osztály szeptember 17-én kirándulni volt a Tisza-tavi Ökocentrumban.
Számtalan meglepő dolog keltette fel az érdeklődésemet. Elsősorban a mínusz első
emeleten megtekinthető szebbnél szebb és különös halak. Voltak köztük nagyon
furcsák, mint például az emberszájú hal, és az a lény, amelyik akkora volt, mint egy
óvodás kisgyerek.
A második figyelemre méltó helyiség az éjszakai állatok bemutatására szolgált.
Különböző békák és gyíkok között néhány ijesztő siklót is láttunk.
Az épület melletti parkban nemcsak játszótér, hanem egy baromfi udvar is helyet kapott.
Legviccesebb élményünk a félméteres vízben való evezés volt kicsi tutajokon.
Átugráltunk egymás tutajaira, amíg Panka bele nem esett a vízbe. Csurom vizesen
kellett haza utaznia.
Szerencsére itt a Tisza-tó a közelben, így valódi csónakázásban is volt részünk.
Végül, de nem utolsó sorban igazi élményt nyújtott a tóról és környezetéről vetített 3D-s
mozi, valamint az épület tetején lévő kilátóból látható panoráma.
Ez a kirándulás nemcsak érdekes, de hasznos is volt, és izgalmasabb élőben megfigyelni
az állatokat, mint a tankönyvben egy uncsi tanítási órán.

Mélyi Klári 6.b
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Diócsata és kéztörés
Visegrádon történt

A 6.a és 6.c osztály október 22-én a felsős évfolyam közös őszi kirándulásán Visegrádon
járt.
Először megnéztük a királyi palotát, majd agyagból címereket készítettünk.
Ezután kimentünk a játszótérre, ahol megpillantottunk egy óriási hajót.
Az építmény mögött egy diófa magasodott. A fiúk rögtön kitalálták, hogy velünk, lányokkal
fognak háborúzni. A lőszer természetesen a dió lesz. A csata hevében észre sem vettük, hogy
bátor bajtársunk Réka a diózápor elől a hajó alsó részére menekült. Ott megcsúszott a vizes
padlón, és ráesett a kezére.
Elkísértük osztályfőnökünkhöz, Ági nénihez. Míg mi folytattuk a játékot, ő pihentette a
kezét.
Csak a szünet után tudtuk meg, hogy Réka keze eltört.
Azóta már meggyógyult, és levették róla a gipszet, így újra játszhat velünk.

Szalai Anna 6.c

Aquincumban

Szinte minden hétvégén láttam az aquincumi romokat és a múzeumot, mert a nagymamámhoz
ezen az úton megyünk be. Mindig is izgalmasnak tűnt, és nem egyszer elképzeltem, hogy
milyen jó lenne a romok között sétálni. Ráadásul a múzeumkertben egy színes játszótér is
helyett kapott, ezért is vonzott annyira ez a hely.
Nagyon örültem, amikor Kati néni bejelentette, hogy az októberi kirándulás keretében oda
látogatunk. Hévvel utaztunk, nagyon izgatottak voltunk. Sajnos előbb érkeztünk, ezért ott
fagyoskodtunk a kapu előtt majd húsz percet.
Azután jött az idegenvezető, aki először hátra vitt a romokhoz. Elsőnek a fürdőt láttuk. A
falakon egy piros csík mutatta, hogy az alsók az eredeti kövek, a felsők pedig azok, amiket a
látványosság kedvéért építettek hozzá. Körbejártuk majdnem az egész romkertet. Megnéztünk
egy lakóházat, amelyben az étkező nagyon jól nézett ki. Fekve ettek, fából készült
díványokon, amiket színes takarók díszítettek. A férfi dolgozószobájában állt egy nagy
szegecses láda, ami ki tudja, mit rejthet? A múzeum épületében láttunk egy mini orgonát. A
falon lévő tévéből a gyönyörű hangját is hallhattuk. Az emeleten csodás mozaikok és
műtárgyak sorakoztak, köztük furcsa edénykék is. Az egyiknek olyan kinézete volt, mint egy
sótartónak, de igazából illatszeres palack volt. Az alsó szinten interaktív játékokkal
játszottunk, amit mindenki élvezett.
A kirándulás végén a színes játszóteret is kipróbálhattuk. Így teljesült a vágyam, hogy
sétálhattam a romok között, és kipróbálhattam a színes játékokat.

Mélyi Klári 6.b
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Művészet

2014. október 15-én megnyílt iskolánkban a Barcsay Mini Galéria.
Ötletgazdája S.Kovács Mária, Marcsi néni. A kiállítást rajzolni jól tudó, tehetséges
gyerekeknek szánja. Ezen alkalommal Szabó Dorka és Glavaski Nina 7. b osztályos
tanulók alkotásait állították ki.
A megnyitó műsor Dummet Dylan trombitajátékával kezdődött, majd Knyazoviczki
Csenge zongorázott és az iskola népdalköre adott elő egy népdalcsokrot.
Marcsi néni elszavalta tanítványainak a Szivárvány c. verset.
Ezután megtekintettük a kiállítók rajzait.
Dorka szinte csak ceruzával rajzolt, de készített néhány festményt is. Nina viszont
sokféle technikát használt: ceruzarajza, magasnyomású metszete, és tempera
festménye is látható volt.
A téma nem volt kötött, így láthattunk csendéletet, emberi testrészek ábrázolását és
ruhaterveket.
A lányoknak valószínűleg Dorka ruhatervei tetszettek a legjobban.
Gratulálunk művészeinknek.
Mélyi Klári 6.b

Repül a, repül a…..
2014. november 10-én iskolánk aulájában megnyílt az őszi rajzkiállítás.
Témája a repülés volt. A gyerekek filccel, színes ceruzával, grafittal és festékkel dolgoztak.
Közel száz rajzon tekinthetjük meg mindazt, ami repül: léggömböket, repülő biciklit, csodás
lényeket…
A kiállítást Kreisz Tamás siklóernyős nyitotta meg. Mesélt élményeiről. A legérdekesebb az
afrikai repülése volt, amikor a hegyekről leszállingózva a fehér homokos tengerpartra érkezett.
A megnyitó ünnepség után azok az alsós és felsős gyerekek, akiknek kiállították a rajzát, egy
emlékérmet kaptak jutalmul.

Janky Csilla 6.c, Reinhardt Bora 5.b
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Marcsi néni Szabó Dorkával és
Glavaski Ninával

Íme a Barcsay Mini

Repül a, repül a……..
Kreisz Tamás mesél
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Riport Marcsi nénivel a Mini Galériáról

- Honnan jött az ötlet a Barcsay Mini Galéria megalapításához?
- Úgy gondoltam, és természetesen gondolom most is, hogy iskolánk
ban sok olyan tanuló van, akinek komoly önkifejezési területe a
képzőművészet. Felmerült bennem a kérdés, hogy mi lesz a sok-sok
szép alkotás jövője miután elkészültek és néhányan az osztályban, a
szakkörön, a családban látták. Úgy vélem nagy könnyelműség lenne
annyi értékes szép művet csak otthon a mappában vagy jobb esetben
a saját szoba falát díszítve, a nagyközönség szeme elől rejtve őrizni.
Így jött az ötlet, hogy alapítsunk iskolánkban egy mini galériát, ami
a tehetséges rajzosok alkotásainak, egyéni kiállításra ad lehetőséget.
Akik eddig a nagy iskolai kiállításokon csak egy-egy képpel
szerepelhettek, azok a BMG-ban alkotásuk bemutatásával nagyobb
„reflektorfénybe” kerülhetnek.
- Ösztönözni fogja ez a barcsays gyerekeket az alkotásra?
- Egyéni kiállításon bemutatkozni olyan, mint szólóban énekelni, vagy
a zenekarból kiválva egyedül állni a hangszerrel a közönség elé.
Rendkívül motiváló, s újabb alkotásra ösztönzi a gyerekeket.
- Először miért Ninát és Dorkát választotta Marcsi néni?
- A tehetségkörben ők már bizonyítottak. Érzékeny, kreatív
művészpalánták.

A kérdéseket feltette: Janky Csilla 6.c
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Szabó Dorka

9

Gyermekszívnek mindenkor

interjú Tóth Józsefné Marika nénivel

Ezzel a szlogennel kezdődött 2014. október 10-én pénteken az
idei év napközis délutánja.
- Kedves Marika néni, szeretném megkérdezni, hogy hány
évvel ezelőtt jött létre ez a délután és kik segítették
munkájában?
- 7 évvel ezelőtt indult, és segítségemre volt Gulyás Melinda
néni és Gacsályi Lászlóné Margit néni, a régi
igazgatóhelyettesünk.
- Milyen programok vártak az idén a gyerekekre?
- Játékos vetélkedőkön vehettek részt: ezek a célba dobás,
horgászat, lovacskázás, egyensúlyozás volt. Néptáncoltak
és még egy mesét is levetítettünk nekik.
- A főzőversenyben kik lettek idén a győztesek a tanárok
szavazata alapján?
- Az 1.c, Liszkai Ági tanító néni és Dukayné Teszárik Erzsi
néni osztálya.
- A gyerekek szavazatai alapján?
- Az 1.B Németh Kati tanító néni és Papp Tibi bácsi osztálya.
- Köszönöm a válaszokat.

Gotsik Barbara 5.c
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Mi írjuk...
A hős királyfi
mese
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Felesége meghalt, jómaga is
öreg volt már. Egyetlen büszkesége a fia volt.
Egy napon a király súlyosan megbetegedett. Jöttek mindenfelől orvosok,
doktorok, de egyikük sem tudta, mi a gyógyszer a király bajára. Egyszer csak
megjelent egy koldus a palota kapujában, aki azt állította, hogy ismeri, mi lehet a
megoldás a bajra. Így hát beengedték. A vak koldus így szólt a királyhoz:
- Uram, királyom, én tudom, mi tud meggyógyítani! Innen háromszázezer lépésre
van egy víz alatti barlang, melyben egy sárkány él. Annak szíve közepében egy
gyűrű található. Azt kell megszerezni!
A királyfi ennek hallatára útra kelt.
Ment, mendegélt, míg egy üvegerdőbe nem érkezett. Egyszer csak megpillantott
egy őzet, s mivel nagyon éhes volt, már felemelte a puskáját. Ám az őz így szólt
hozzá:
- Ne bánts királyfi! Tudom én az utadat, bár csak az ezüsterdőig. Azt is tudom,
hogy beteg apádnak keresed a gyógyszert. Elvezetlek, csak ne lőj le!
Így hát a királyfi az őz nyomába eredt. Hamarosan egy olyan erdőbe értek,
amelynek fái ezüstből voltak. A királyfi elbúcsúzott az őztől, és folytatta útját.
Most egy nyulat pillantott meg, és az is kérlelni kezdte, hogy ne ölje meg, elvezeti
őt az aranyerdőig. A fiú ebbe is beleegyezett. Mentek tovább, míg az aranyerdőbe
nem értek. A királyfi nagyon éhes volt, ám ekkor észrevette, hogy a fákon
aranyalmák teremnek. Leszakított hát egyet, és mire az egészet bekebelezte
hatalmas erőre kapott. Ezért még hármat a zsebébe csúsztatott. Egyszer csak
előugrott a bokorból egy béka, s így szólt:
- Te királyfi! Én vagyok az őz és a nyúl ükapja. Most meghálálom, hogy nem
ölted meg őket. Menj tovább egyenesen addig, míg egy tóparthoz nem érkezel!
Ott a homokban találsz majd egy kardot, vedd magadhoz, majd a parton keresd
meg a víz alatti barlang bejáratát!
Azzal a béka eltűnt a bokorban. Minden úgy is történt. A királyfi belépett a víz
alatti barlangba, ahol azon nyomban megpillantotta a háromfejű sárkányt. Az
rögtön rá akart támadni, de a királyfi sem volt rest, levágta a sárkány egyik fejét.
Ám abból kiugrott egy üvegfog, és belefúródott a fiú karjába, és közben gonoszul
felsikoltott:
- Hogy merted betenni a lábad az én üvegerdőmbe?!
A királyfi gyengülni kezdett, de eszébe jutott az aranyalma, és azt rögtön be is
falta. Újból erőre kapott. Sikerült levágnia a sárkány második fejét is, melyből
most egy ezüstfog pattant ki, s ez is belefúródott a karjába. A királyfi azonban
megint megevett egy aranyalmát, s erőre kapott. Ugyanez történt a sárkány
harmadik fejéből kipattanó aranyfoggal is, de a harmadik alma is megerősítette.
Ekkor felvágta a bestia hasát, kettévágta a szívét, és kivette a gyűrűt. Végül haza
indult.
Az egész palota örömmel fogadta őt. A gyűrű segítségével a király meggyógyult,
a vak koldusnak pedig adtak három zsák aranyat.

Reinhardt Bora 5.b
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A szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület

A szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület 1970-ben alakult
meg, 2002-ben nyilvánították közhasznú társaságnak. Leginkább
Szentendréről és annak környékéről fogad bajba jutott állatokat,
de már a Dunakanyar és Pilis régió igen sok településéről kaptak
cicákat, kutyákat.
Mivel sem állami, sem önkormányzati támogatást nem kap az
egyesület, így szűkös anyagi körülmények között működik.
Ezért támogathatjuk őket adónk 1%-ával, kézpénzadományokkal,
melyet a városban kihelyezett pénzgyűjtő perselyekben lehet
elhelyezni. Elfogadnak ezen kívül még konzervet, száraztápot,
pokrócot, építőanyagot is.
A menhelyen jelenleg kb. 120 kutya és 40-50 cica él. Területük
folyamatosan bővül. A felnőtt kutyák részére részben
kicsempézett, vízvezetékkel ellátott kennelek találhatók. A
kölyökkutya-házban minden „lakószobának” saját külső kifutója
van.
A menhely célja az állatok örökbefogadása, a felelős állattartás
képviselete, az állatvédelem oktatása.
Ez a hely azért fontos számomra, mert nagyon szeretem az
állatokat. És tudom, hogy a menhelyi kutyák két dologban lelik
örömüket: az evésben és a sétáltatásban, ez utóbbiban én is részt
szoktam venni.
Gyertek ti is! Fogadjatok örökbe cicát vagy kutyát! Legyetek
önkéntesek!

Menhelyünkön altatás nincs!

Segíts, hogy segíthessünk!

A végsőkig küzdünk minden állatért!

Reinhardt Bora 5.b

Pajti gazdit keres
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Sportajánló

Iskolánkban könnyen elérhető
sport az RSG a HORT SE-ben.
Aki ezt a sportot űzi, az szabad
gyakorlatokat folytathat, avagy
karikával, labdával, kötéllel,
szalaggal, buzogánnyal tornázhat.
A gyakorlatokat lassú és gyors
zenére végezzük.
Egyesületünk büszkélkedhet
többszörös aranyérmeseivel: Rigó
Annával, Horkai Laurával és
Szebeni Eszterrel. Közülük
kiemelkedik Rigó Anna, aki
Európa bajnoki aranyérmes.
Több versenyen veszünk részt,
ahol csapatban, trióban, duóban,
és egyéniben is megmutathatjuk
tehetségünket.
Edzőink, akik ebben segítenek
bennünket: Sulth Mónika és
Zémann Erika.
Én három edzésre járok hetente,
de akik komolyabban űzik ezt a
sportot, hetente legalább ötször
edzenek, néha még 16 óra után is
ott gyakorolnak iskolánk
tornatermében.

A karate nem nehéz sportág,
legalábbis a WADOKAI stílus nem
az. Nem a harcra épül teljesen,
hanem inkább a KATA-ra, ami nagy
koncentrációt igénylő, precízen
végrehajtandó, a harc elemeiből álló
mozdulatsor.

A komoly munka mellett remek
eredményeket érünk el, és
emellett nagyon jó a csapat.

Ha ügyes vagy, akkor 10 év után
akár fekete öves is lehetsz.

Ezért szeretem.

Egyesületünk tagjai többszörös
Magyar Bajnokok, a magasabb,
barna és fekete öves versenyzőink
Európa Bajnokok is.
Edzőnk Tóth Attila 3 danos karate
mester.

Krachler Réka 6.c

Ha kedved támad kipróbálni, akkor
keress fel bennünket a Rózsa utca 8.ban 15-től 19 óráig.

Janky Csilla 6.c
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Könyvajánló
Leiner Laura: Bábel

A legnagyobb nyári zenei fesztivál, valahol Pápa mellett.
Mi lehet jobb annál, mint tizenhét évesen egy hetet
eltölteni itt a barátaiddal? Zsófi itt szeretne találkozni
Anthony Kisdisszel, aki a zárónapi koncerten lép fel.
Addig sok minden fog még történni Napsival, Abdullal,
Szaszával a világszínpadok körül.
Keressétek a könyvtárban

Meseolvasó verseny a 2-8. évfolyam számára
Jelentkezz és vegyél Te is részt az év egyik legizgalmasabb könyvtári
programjában, a meseolvasó versenyben! A tanév során évfolyamonként 4 könyv
elolvasására van lehetőséged. Miután elolvastad a könyvet/könyveket, jelentkezz a
könyvtárban és válaszolj a feltett kérdésekre. A nyertesek év végén jutalomban

5. ÉVFOLYAM:

7. ÉVFOLYAM:

Pásztor Árpád: Muzi

Jack London: A vadon szava

Sachar: Bradley, az osztály réme

Lowry: Emlékek őre

Nyulász Péter: Helka

Scott: Oroszlánszívű Richárd

Verne: Kétévi vakáció

Mark Twain: Puddingfejű Wilson

6. ÉVFOLYAM:
Tolkien: Babo

8. ÉVFOLYAM:

Verne: Utazás a Föld középpontja felé

Helga naplója

Mark Twain: Huckleberry Finn
kalandjai

Louis Sachar: Stanley, a szerencse fia
Lowry: A fiú

Stevenson: Kincses sziget
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Rövid hírek
Védőoltás

2014. október 13-án hétfőn az egész 6. évfolyam
védőoltást kapott.
Sokan féltek tőle, de végül mindenki túlélte.
Bár nem igazán értettük, hogyan kaphatnánk el a
szamarak köhögését..

Krachler Réka 6.c

Nyílt tanítási nap
2014. november 12-én az 5.b-sek nagyon izgatottak
voltak, mert nyílt tanítási nap volt náluk.
Nagyon sok szülő jött el. Az utolsó padban ülő gyerekek
panaszkodtak is, hogy olyan közel ültek hozzájuk, hogy a
nyakukba szuszogtak.
A harmadik és negyedik órában ellátogatott hozzánk Teri
néni is, az igazgatóhelyettesünk.
Nekünk gyerekeknek tetszettek az órák, mert kiderülhetett
rólunk, hogy ki, miben tehetséges.

Nyisztor Panka 5.b

Apróhirdetés

Új fodrász az iskolában
Angol órán ne rágózz, mert különben a hajad bánja.
Órán rágott rágóért stílustalan modern frizurát kapsz.
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Jó szórakozást!
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