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A mi félévünk, a mi hangulatunk….

jó
bonyolult
kirándulás, verseny,

iskola, szünet
tanul, pihen, játszik

bohóckodtunk, összefogtunk,

Nagyon jó volt ez a félév!

havas, boldog,

A fiúk szekrénylakatjának megváltoztatták a kódját,
ezért egy hétig nem voltak tankönyveink.

24-e

veszekedtünk, nevettünk

izgatott, hóval játszik, vár
karácsony, hó, ajándék,

ceruza, papír
lelkesítő

(Vaszkó 5.György5.d)

(Vikor Julcsi 5.c)

érdekes
könyvek, újság
írás, matekozás, tanulás
Nem tesizhettem, helyette tanultam.
futás, összejövetel, játszás
otthon, távtanulás
fáradt
(Dohajov Dániel 6.d)
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unalmas
stressz, lustaság,
aludtam, beszélgettem, izgultam,
Minden egyes unalmas órán elaludtam.
pihenek, felöltözöm, kimegyek,
pulcsi, Wilbur,
fényes
(Varga Szilvi 8.e)

szétszórt
felvételi, álmatlanság
tanul, stresszel, fáradozik
A felvételire való felkészüléstől
álmatlanok az éjszakák.
Fáradtan érkezem az iskolába.
pihen, játszik, ajándékozik
alvás, beszélgetés
kipihent

fura
füzet, vonalzó
fáraszt, szomorít, kikészít,
Van idő még a felvételiig.
jön, közeleg, boldogít
mézeskalács, rántott brokkoli
karácsony

(Szöllősy Réka 6.d)

(Hegedüs-Pékó Ági 8.d)
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Az ősz eseményei
rövid hírekben

Élmények a csibeavatóról – október 1.
A hatodikosok játékain vettünk részt először: piros lámpa-zöld lámpa kiáltásnál vagy mozogtunk, vagy szoborrá merevedtünk. Azután kincskereséssel gumicukrot találtunk, volt ahol teremhokiztunk, és volt tipitopi játék is, meg
célba dobtunk és időre kiraktunk egy papír képet.
15 órától bemutatkoztunk.
Az 5.a osztály Baby shark zenéjére táncolt, az 5.b vicces történetet adott elő
arról, mi történt velük eddig az iskolában, az 5.c egy mesét játszott el arról,
hogy az ember pusztítása, elégedetlensége miatt kihal az emberiség a Földön, és helyüket átveszik a földönkívüliek. Az 5.d csoportokban adta elő,
hogy ki miben tehetséges, ki mit szeret csinálni: a lányok táncoltak, a fiúk kemény rock dalt énekeltek, a „kockák” számítógépes játékokat mutattak be,
valamint egy aranyos kiskutyát ppt-n.
Ezek után hatalmasat buliztunk. Szabolcs bácsival egy órát társasoztam, zenét kértünk a DJ-től, filmet néztünk, a büfében sok sütit ettünk, de a popcorn
fogyott el legelőször. Sokat rohangáltunk, táncoltunk, bolondoztunk.
Ez egy remek nap volt.

Vikor Julianna 5.c, Vaszkó 5.György 2.Gyula 5.d
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A zene világnapja
Ezen a napon a kecskeméti Zene Háza zenésze hangszerbemutatót tartott az
iskolánkban.
Fúvós és ütős hangszerek szólaltak meg. Didzseridu, skót duda, furulya, zenélő
fűrész, afrikai dob. Mi is kipróbálhattunk néhányat. A doromb különösen jól
szólt. Akik nem jutottak a szereplés közelébe, azok tapssal kísérhették a produkciót.
Nagyon jól éreztük magunkat.

Őszi kirándulások
Az ötödik évfolyamból az 5.a és 5.d osztály Százhalombattán járt a Matrica
Múzeumban.
Elsőként egy földvárat tekintettünk meg, ahol régészek dolgoztak. Itt cserépdarabokat találtak.
Majd megnéztük a vaskori emberek lakóépületeit. Végül jártunk egy igazi
halomsírban. Láttunk benne edényeket, szerszámokat, fegyvereket, amelyeket a halottak mellé temettek el. A múzeumi boltban vásárolhattunk réz karkötőt, láncot is, hogy emlékezzünk erre a kirándulásra.
Somogyi Botond 5.a

A 6.d osztály az idén Esztergomban járt. Meglátogattuk a várat. Innen gyönyörű a kilátás a Dunára és Szlovákiára. Ezután az udvaron várt bennünket
az idegenvezető. Elsőnek azt a szobát néztük meg, ahol Szent István király
született, és az Árpád-házi királyok jöttek-mentek. Jártunk az izzasztókamrában. Ez úgy működött, hogy a Dunáról hozott vizet felmelegítették, és csöveken keresztül párologva fűtötte a helyiséget. Megfordultunk a konyhában is.
Itt edényeket, lábasokat, szárított fűszernövényeket láttunk. A börtönben
ácsorgott egy páncél, körötte fegyverek. A fegyverszobában a pajzsokon címerek voltak, és rengeteg lőfegyver, fokos, alabárd. A vár rendezvénytermében megtekintettük a magyar koronázási ékszerek másolatait.
A vár után a Bazilikát néztük meg, majd indultunk haza.
Szöllősy Réka, Dohajov Dániel 6.d
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Halloween

Vasárnap este sietve rohantam fel a lépcsőház lépcsőjén. Ledobtam a táskám,
és átraktam belőle a pizsamámat egy másik, már előkészített sporttáskába.
Felkaptam a gördeszkámmal együtt, és kirohantam az ajtón. És visszakiáltottam:
Holnap jövök! – s azzal a lendülettel leszaladtam a lépcsőn, és a lakótelepet vettem célba. Az általában 25 perces utat most megtettem negyed
óra alatt.
A barátomnál felvettem a jelmezem, öltöny volt rajtam egy vörös inggel, meg
egy karton dobozból készült maszk. És már indulhattunk is. Úticélunknak a
postás strandi játszóteret választottuk. Még csak háromnegyed hat volt, de
már alig lehetett látni, sötétedett. Legnagyobb bánatunkra teljesen üres volt a
játszótér. Addig maradtunk, míg nem láttunk egy árnyat elsuhanni a fák között. Először nagyon megijedtünk. Visszanéztünk, az árnynak felvillant a szeme,de nem tudtuk meg ki volt ő, mert elfutottunk. Az estét barátoméknál fejeztük be. Elkezdtünk nézni egy horrorfilmet, egyikünk bealudt, mi ketten pedig vidáman beszélgettünk, miközben a filmet már nem is hallottuk.
Varga Szilvia 8/e
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A fa
életfa
motívum
gyümölcsöt terem
árnyékot ad

Az őszi BIG kiállítására minden
gyerek, osztály rajzolt, készített
egy fát.

Családfa

Mi is összeszedtük, hogy miért
fontos számunkra.

védelem
fáramászás
tüzelő
bútor

élet

öleld körbe!
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oxigén

Őszi BIG
Az idei Big témája a fa volt. A művészetekben fontos jelkép, megtestesíti az
életet, a magyar mitológiában egy tölgyfa tartja össze az eget és a földet. A
fák termelik az oxigént, ami az emberek életben maradásához létfontosságú. A fa fontosságát az életünkben minden osztály más szemszögből közelítette meg, és más technikával jelenítette meg. Alkottak osztályfát fotókkal, a
kopár fa drótokkal azt jelképezte, hogy tegyünk azért, hogy a fák ne pusztuljanak el, a modern kor vívmányai ne vegyék át a helyüket. Szakkörön feketefehér képekből ragasztottunk szimmetrikus műalkotást, a 6. évfolyam gótikus üvegablakokat készített növényi motívumokkal, a 8. évfolyam szecessziós
technikával ábrázolta a fát.
A megnyitó műsorának versei, az énekkar dalai arról szóltak, hogy ültessünk
fát, tanuljunk tőlük és róluk.
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Ami foglalkoztat bennünket : Környezetvédelem

Tegyünk a jövőnkért!
Napjaink egyik égető kérdése a környezetünk, a Föld védelme. Sokan foglalkoznak vele a felnőttek közül, beszélnek róla, de nem cselekszenek. Mi gyerekek mit tehetünk ezért?
A körenyezeted úgy is védheted, hogy nem veszel dobozos üdítőt, kerülöd a
gyorséttermeket, és nem kéred a nylon zacskót a boltokban. Az is fontos, hogy
figyeljünk a közlekedésünkre. Ha tehetjük, sétáljunk, rollerezzünk, görkorcsolyázzunk, vagy gördeszkázzunk, hogy ne szennyezzük a levegőt.
Minderről Greta Thunberg a 18 éves természetvédelmi aktivista több könyvet
is írt. Könyvei a Senki sem túl kicsi ahhoz, hogy változást hozzon és az Ég a házunk. 2018-ban kezdte az aktivizmust, amikor Stockholmban a svéd parlament
előtt sztrájkolt, hogy a klímaváltozással szemben erősebb fellépésre szólítsa az
embereket. Kis idő elteltével egyre többen csatlakoztak hozzá. 2019-ben több
mint 1 millióan vettek részt egy általa szervezett eseményen.
2019-ben tett szert nemzetközi ismertségre, amikor több világtalálkozón is
felszólalt, többek között ENSZ egyik gyűlésén is.
Mi itt a Barcsayban szintén sokat tehetünk a Földünk jövőjéért. Javasolnám,
hogy a tízóraidat ne alufóliában vagy nylon zacskóban hozzátok, használjatok
papír zacskót vagy uzsonnás dobozt. Ne hagyjátok nyitva a mosdók csapjait,
hiszen a víz óriási érték. A nap végén kapcsoljátok le a lámpát, hogy takarékoskodjunk az energiával. Törekedjetek arra, hogy az ökológiai lábnyomotok minél kisebb legyen! Olvassátok Greta könyveit!

Vikor Julianna 5.c
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Deszkás olimpia
A tokiói 2020-as olimpián mos először a deszkások is szerepeltek, ami újdonság volt, és
mindenki érdeklődéssel fogadta.
A játékok július 25-től augusztus 5-ig tartottak, amin 80 résztvevő jelent meg. 4 versenyszámban indulhattak a világ deszkásai. Férfi egyéniben volt parki és utcai forduló, női
egyéniben ugyanezek.
A résztvevő országok közül 5 szerzett érmet: Japán 3 arannyal, 1 ezüsttel és egy bronzéremmel első lett, Ausztrália 1 arannyal, Brazília 3 ezüsttel, az USA 2 bronzzal, és Anglia
1 bronzéremmel került föl az éremtáblázatra.
A versenyzők pedig így végeztek: férfi egyéni parki számban első lett Keegan Palmer
Ausztráliából, második Pedro Barros Brazíliából, és harmadik Cory Juneau az USA-ból.
Férfi egyéni utcai versenyben első lett Horigome Juto Japánból, második Kelvin Hoefler
Brazíliából, és harmadik Jagger Eaton az USA-ból.
Női egyéni parki számban első lett Josuzumi Sakura Japánból, második lett Hiraki Kokona Japánból, és Sky Brown Nagy-Britanniából a harmadik.
Női egyéni utcai versenyben első lett Nisiya Momidzsi Japánból, második Rayosa Leal
Brazíliából, harmadik Nakayama Funa Japánból.

A parkban rendezett deszkaversenyről azt kell tudni, hogy egy előre megépített gördeszkapályán kell végig menni, és közben trükkökkel elkápráztatni a zsűrit. Például a betonszegélyen végig csúszni a deszkával. Erre a versenyzőknek csak 45 másodperce van,
vagyis rettentő gyorsnak kell lenni.
Az utcai versenyen egy utcát szimbolizáló pályát építenek, amelyben korlátok, lépcsők és
különböző akadályok találhatóak. A feladat a korláton végig csúszni a deszkával, és az
egyensúlyodat nem elveszítve leérkezni a földre, majd egy lejtőn gurulni tovább. Ha ez
nem sikerül, csúnyán megsérülhet a versenyző.
A játékosok egyedüli védőfelszerelése a bukósisak, amibe lélekben kapaszkodhatnak.
A győztesek a legjobb formájukat hozták, ezért a gördeszkázás a párizsi olimpián is hivatalos versenyszám lesz a fiatalok örömére.
Szöllősy Réka 6.d
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közlekedünk
Rollerezzünk!
Rollerezni jó, mert…
szabad vagy és gyors

ha ugratsz, repülni tudsz
a bicikli után a legjobb dolog
fejleszti az egyensúlyérzéket
könnyen magaddal viheted a HÉV-en is

Arra vigyázz, hogy…
ne száguldj át repedéseken, kerüld a köveket
ne engedd el a kormányt
ne telefonálj közben
figyelj más közlekedőkre

Viselj rollerezéskor..
sisakot
könyökvédőt
térdvédőt
A hétköznapokban megkönnyíti a suliba jutást, az edzésre járást, a barátok
összejövetelét.
A legjobb helyszín erre a patakpart.
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Ha a fák beszélni tudnának...
Besötétedett a gyeremeni deszkaparkban. Amikor az utolsó gördeszkás is haza
indult, két fa, a tölgy és a bükk, kinyitotta a szemét.
Láttad, hogy mekkorát borult az a fiú? – nevetett a tölgy.
Igen, de a leányzót is sajnálom – szólt a bükk.
Melyiket?
A rollereset, akinek kiment a bokája.
Tényleg! És hogy hívták a másik tinilányt?
Lilla, ha jól emlékszem.
Igazad van, Lilla ügyesen trükközött.
Valóban, de nekem Levente bemutatója jobban tetszett.
Nem, Lilla sokkal ügyesebb volt – bizonygatta a tölgy.
Levente egyszer sem esett el! – erősködött a bükk.
De Lilla sem!
A tölgy nem tudat befejezni a mondatot, ugyanis a bükk felkiáltott:
- Vigyázz!
Abban a pillanatban egy madár nekirepült a tölgynek. Csendben álltak egymás
mellett. A csöndet végül a tölgy törte meg:
- Mit gondoltál, majd elhajolok? Mi fák vagyunk!
Ezek után nevetve tértek nyugovóra.
Varga Szilvi 8.e
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Egy dühös biciklicsengő monológja és két másik
novella Hegedüs-Pékó Ági tollából
Mi értelme volt ennek? Idevágtál a földhöz! De miért? Nem tetszettem neked? De te akartad, hogy ilyen legyek! Megvásárlásom előtt minden csengőt
kipróbáltál a boltban. Természetesen engem választottál. Pár nap múlva
pedig összetörsz, megalázol mindenki előtt. Már nem is emlékszem arra,
hogy miért mentem bele abba, hogy megvehess és feltehess a biciklidre.
Felőlem foghatod arra, ha egy másik csengő rákérdez, hogy a szüleid miatt
fordítottál nekem hátat. De legbelül tudod, hogy nincs köze hozzájuk, és
ahhoz, hogy zavarta őket a folyamatos csilingelésem. Más biciklis azt mondaná, hogy „pont emiatt választottam őt”. Te viszont megragadtál, leráncigáltál a bicikliről, és a szakadó esőben kivittél a ház elé. Dühödben végül az
aszfalthoz vágtál. Sosem fogsz ilyen jó csengőt találni, mint én!

Az ellopott biciklilámpa
Abban a pillanatban, amint kivittek a biciklibolt kapuján, jöttem rá, hogy milyen boldognak lenni. Felszereltek a biciklire, aki később a legjobb barátom
lett. Kalandjaink során a gazdánk elvitt a Tátrába, a Mátrába, az Alpokba és
még Erdélybe is. Mindig megtisztított minket a gazda, és én sokszor megmentettem a fényemmel a bajból. Hármunkat senki sem szakíthatott szét.
Egy januári esős napon kint hagyott engem és a biciklit a dohánybolt előtt.
Nem féltünk, sokszor történt már ilyen. Pár fiatal viszont most odalopózott
hozzánk, és látva , hogy a bicikli le van láncolva, elkezdték leszerelni a kerekeit. Már láttam a gazdámat kilépni a bolt ajtaján, kétségbeesetten villogtam, hátha meglát minket. De egy könnyű mozdulattal letéptek az akkorra
már halott, megcsonkított bicikliről. És elrohantak velem. Pár napig egy kamasz sötétzöld lyukas táskájában éltem. A sötétben, abban a büdös sarkában a táskának, arra próbáltam visszaemlékezni, hogy milyenek voltak a régi
szép idők. Amikor kivett egy fiatal kéz a kicsi poggyászból, véletlenül leejtett. Nem tudtam merre gurulok, de nem is érdekelt. Igaz, az eséstől berepedt a lencsém, de azt hittem, hogyha visszagurulok a gazdámhoz, ő majd
kicseréli törött üvegem. De már nem ugyanabban a városban voltam. Azóta
is egy sikátorban élem az életem, egy zéró coca-colás doboz és egy elkopott
Rubik-kocka társaságában.
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Szabadulószoba
Csak erős idegzetűeknek!
Nincs sok időnk! Most lehet, hogy furcsának találod azt, hogy egy ismeretlen lány
hangja megszólalt a fejedben. De ez most élet-halál kérdése! Egy ember minden
európai országból összegyűjtött 5 főt, és egymás után ad nekik 60 percet, hogy
kijussanak egy szabadulószobából. Mi a csehek vagyunk. Nekünk már csak 5 percünk van hátra.

Amikor engem és csapattársaimat bezártak ide, nem tudták, hogy telepata vagyok, és tudok mások fejébe gondolatokat beültetni. Minket négy percen belül
megölnek majd valamiféle halálos gázzal, szóval gyorsan kell elmondanom, hogy
ti hogyan juthattok ki. Ha kiszabadultok, buktassátok le azt, aki megölt bennünket.
Ha felkeltek egy-egy kapszulában fogjátok találni magatokat mind az öten. Próbáljátok könyökkel, az arcotokat eltakarva betörni a kapszulák üvegét. Azután egy
könyvtárban találjátok majd magatokat. A polcok alján lévő könyvekből ki kell
szednetek egy kirakós darabjait. Közben lassan el kezd majd víz ömleni a lábatok
elé. Amikor kiraktátok a kirakóst, egy ajtó fog megnyílni. A túloldalán gázkamra
lesz. A könyvtárban keressétek meg a három elrejtett gázmaszkot. Jól hallottátok!
Ketten, akik a könyvtárban maradnak, abban fognak reménykedni, hogy megállítjátok az emelkedő vizet, és nem fognak megfulladni. A gázkamrán túl a következő
szobában egy kötél van kifeszítve. A padlója, amint beléptek, elkezd lezuhanni, és
szakadékká változik. A lógó kötélen kell a következő ajtóhoz eljutnotok.
Én most ebben a szobában vagyok.
A hangszóróból egy férfihang szólal meg: „Ez aztán jól sikerült! Nektek most kezdődik a játék!”
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Ha rollerem repülni tudna
Ha a rollerem repülni tudna,
minden sokkal könnyebb volna.
A kocsi helyett, mindenhova a menő
rolleremmel mennék.
Mindenki csak nézne engem,
ahogy a városon végig repülnék.
Így nemcsak az én életem,
hanem mindenkié könnyebb lenne.
Cipőm takarítani nem kéne,
hisz nem lenne saras, koszos.
Az iskolába menet megbámulnának,
mivel ilyet még nem láttak.
Én csak mosolygok,
a szívem majdnem kiugrik a helyéről,
hisz így én különleges vagyok.
Ha rollerem repülni tudna,
a felhők közt suhannék.
A repülőkkel versenyeznék,
egy 737-s megelőznék.
A bolygókat közelebbről megnézném,
mert ez az én világom, ez vagyok én.
De mivel repülő rollerem nincsen,
mert sajnos ez csak egy álom,
ezért ha megnövök, pilóta leszek,
És átszállok az egész világon.

Takács Máté Vajk 5.d
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Bűvésztrükkök
Sokféleképpen lehet szórakoztatni az embereket, például bűvésztrükkökkel.
Be szeretnék mutatni egy könnyű, de látványos trükköt, melyhez csak hétköznapi tárgyak kellenek.

Az „ el nem szakadt gumikarika”.
Először vegyél egy befőttes gumit és húzd ki a mutató ujjaddal.

Tedd a gumira a középső-, gyűrűs- és kisujjadat .

Majd a jobb kezeddel fogd meg a bal mutató ujjadon lévő hurkot.

Aztán „tépd” el azaz engedd el a jobb kezedben lévő hurkot

majd húzd szét a karikát.

A többi rajtad múlik hogy „változtatod vissza” a karikát.

Dohajov Dániel 6.d
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Márton napja a Skanzenben
Márton nap az új bor napja. A Skanzenben máig is ünneplik. Ebben az évben
én is ott voltam, beszámolok a látottakról.
Régen főleg a németet tanuló iskolások ünnepelték ezt a napot. A falvak életében fontos tevékenységek kezdődtek. Ekkor volt a tollfosztás, ahol daloltak és a
párnákba való tollpihéket leszedték a tollról. Folyt a kukoricatörés is. Ez abból
állt, hogy a csuhétól megszabadították a kukoricát. A legszebb csöveken azonban rajta hagyták, befonták és lelógatták. Azokból lettek a vetőmagok. A csuhét
kézműveseknek adták, a csövekből állati takarmány lett.
A borászok leszüretelték a szőlőt, és préselés után hordóba zárás előtt kóstolót
adtak ismerőseiknek.
A Skanzenben az idén gyertyamártás is volt. Ki lehetett próbálni. A nézelődés
után vásárolhattunk mézeskalácsot, valamint a személyes kedvencemet: sült
gesztenyét is.
Ez volt az utolsó mulatozás a Skanzen bezárása előtt.
Dohajov Dániel 6.d
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Téli kaland
mese
Volt egyszer egy hóember, aki hideg vidéken élt. Egyszer aztán december hatodikán, amint éppen játszott egy hógömbbel, megkérdezte egy hang:
Ki vagy te? - A kis hóember megijedt és egy virgácsért nyúlt, hogy azzal megvédje magát. A hang megint felhangzott :
Ki vagy te? hm?- A hóember nem válaszolt, hanem berohant a mézeskalácsházba. A hang megint megkérdezte :
Ki vagy te? Gyere elő nem bántalak!- A hóember kimerészkedett. Ott állt a
télapó, és kedves arccal átnyújtott egy csokis, cukros kis batyut.
Ez egy kis ajándék. –Hirtelen egy rénszarvasszán bukkant fel. Ott állt a nagy
és híres puttony. Tele volt mogyoróval, mandarinnal, édességgel és játékkal. A télapó felhúzta a kesztyűjét és a csizmáját, majd intett a hóembernek, hogy kövesse. Felszállt a szánra és a hóemberrel együtt elrepültek.
Útközben browniet majszoltak. -8 fok volt a hőmérséklet, ezért jégcsap
nőtt a hóember orrán. Odaértek egy kis faluhoz. Minden házban volt feldíszített fenyőfa. A télapó a kéményeken át bemászott, majd kijött. Miután kiosztották az összes ajándékot, a télapó és a hóember a napfelkeltében elrepültek.
Ho, Ho, Ho, Hó, boldog karácsonyt!- Ez a kacaj olyan szépen hangzott, hogy a
hóember majdnem elolvadt.
Este a hóember hazagurult, és mély álomba merült. Oly sok gyerek nevetését hallotta álmában, hogy vidám lett, és álmában is táncra perdült!
Vége
Vaszkó 5. György 2. Gyula
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Társasjáték
A gördeszka pálya szabálya

= teleportálás

=teleportálás
Ennek a játéknak az a célja, hogy 5-percen belül minél hamarabb érj be a célba.
Játékosokból minimum 2 fő legyen, de maximum 4 fő.
Ha a játékos párost dob, akkor 1-et lép.
Ha páratlant, akkor 2-t lép.
Úgy érdekes ,ha tétre játsszátok.
Készítette: Somogyi Botond 5.a
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