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A tartalomból:

Felvételiztünk

3-4

Vége a tanévnek. Mi is történt velünk ebben a
félévben?
Felvételiztünk……..sikerrel.
Játszottunk……….amennyit csak lehetett.

Barcsay-nap

5-6

Barcsay-napon……..papírvirágokat készítettünk.
Természetvédelem……..fontos, összegyűjtöttük
az értékeket.
Föld napja……..kirándultunk.

Igen...társasjáték

Nyelvtörők
Farsang

Az év természeti érté-

7-8

9

1012
1316

Szobanövények króni- 17
kái

Húsvét és április 1-je

1819

...és eljött az osztálykirándulás.
Zárjuk a tanévet.
Kicsit szomorúbban, mint máskor. Elköszönünk Szöllősy Rékától, Hegedüs-Pékó Ágitól és Varga Szilvitől.
Kívánunk nekik sikeres és örömteli középiskolás éveket.

Ebben a félévben a szerkesztőség tagjai voltak:
Nagy Maja és Nagy Lili 4.b
Somogyi Botond 5.a
Vikor Julianna 5.c
Vaszkó György 5.d
Dohajov Dániel 6.d
Szöllősy Réka 6.d
Hegedüs-Pékó Ágnes 8.d
Varga Szilvi 8.e

Föld napi kirándulások 2021

Osztálykirándulások

2324
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Felvételi 1.0 - egy nyolcadikos élménye

Feszült volt a hangulat. A gyerekek mocorogtak. Öt perc volt már csak 10 óra 45
-ig. Idegesen ültem a magyar feladatlap fölött. Pontos j vagy ly? Muszáj vagy
muszály? Drága eszem és emlékezetem cserben hagyott. Óvatosan odaemeltem
a tollamat a papírhoz, döntöttem, leírtam: muszály. A felügyelő tanár megszólalt:
Tollakat le, kérem a feladatlapjaitokat!
Büszkén letettem az íróeszközöm, és átnyújtottam a papírköteget. Kiballagtam a
teremből, igazán elégedett voltam. Néhány nappal később lélegzetemet visszafojtva nyitottam ki a felvételi beszkennelt megoldását. Nevetve konstatáltam,
hogy a muszáj nem ly-os, de így is 44 pontot értem el. Azóta is igyekszem megjegyezni eme trükkös szó helyesírását. Muszáj!
Varga Szilvi
8.e
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Tippek a felvételihez

2022. január 22-én átéltem életem második felvételijét. Egy rutinos öreg rókától
talán elfogadhattok néhány tippet.
1. Olvasd el a feladatot többször! Például írd le az olyan PÁRATLAN számokat, amiknek számjegyei kevesebb mint három! Válaszom: 1111, 2222, 3333, 2212…..Igen,
nálam a 2 páratlan szám, és a 0 nem létezik.
2. Húzd alá a feladatban a fontos szavakat! Például a fenti hibát is elkerülhettem
volna ezzel!
3. Olvasd át a fogalmazásodat! Ne legyen benne ilyen hiba: …..aztán vett egy mély
levegőtt…….
Ez a mondat egy túl nagy levegővétel után született.
4. Ne pánikolj! Igen, tudom, a felvételi nagyon stresszes, de bármit is csinálsz, ne
idegeskedj! Lehet, hogy a szüleid újra és újra elmondják, mi lesz belőled, ha nem
tanulsz jól, például wc pucoló, ha ideges vagy ettől, nem fogsz tudni koncentrálni,
és így olyan hibákat is vétesz, amiket alapvetően tudsz, és utólag már foghatod a
fejed: hogy lehettem ilyen figyelmetlen!
5. A 0 is egy létező szám. Lehet, hogy csak én vagyok ilyen szétszórt, de negyedikben és hatodikban is lehagytam a számról a 0-t. Ezen is múlhat a felvételi, ezért
nézd át alaposan a megoldásodat!
Sok szerencsét a felvételihez
Szöllősy Réka 6.d
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Az egész iskola egy projekten dolgozott, ún. zöld falat készítettünk.

A mi osztályunk az 5.d több mint 100 tulipánt készített színes papírból tejesdobozt felhasználva. A lányok a virágokat a fiúk a szárakat készítették. Közben zenét hallgattunk. Jó volt, a végeredmény is jó lett.
/Vaszkó György 5.d/
…én két virágot készítettem: az egyiket szalvétából a másikat krepp-papírból.
Egészen jól sikerültek!
/Fromann Johanna 4.b/
…én rózsavirágot készítettem. A végén kiakadtam, mert egy buta ragasztószalag nem akart odaragadni a virághoz. A végére mégis kész lettem, és soha
többet nem nyúltam hozzá. Jövőre inkább Barcsay Jenő portréját rajzolnám.
/Nagy Lili 4.b/
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Leveleket kellett vágni, szárakat kellett göngyölgetni, a lányok virágokat hajtogattak. Egy tejesdobozba hengereket kellett ragasztani, festeni kellett a
kartont. Én levelet vágtam és szárat tekertem. Baromi monoton és unalmas
volt. Még zenét se hallgathattunk! A végeredmény nem lett rossz. Bár nem
tudom, hogy egyes osztályoknak, hogyan sikerült más színűre festeni a kartondobozt, ha a festéket mindenkinek előre kikeverték…
/Varga Szilvi/
Az első percekben az egész osztály lelkesen állt a munkához. De ez amilyen
gyorsan jött, olyan gyorsan múlt is. A lelkesedés halálát az az ötlet okozta,
hogy hallgassunk zenét, hátha megjön a jókedv. Az meg is jött attól, hogy a
fiúk többsége azzal volt elfoglalva, hogy milyen zenét rakjanak be, amivel
őrületbe lehet kergetni a többieket. Így virágokat alig készítettünk, csak
zöld bambuszokat. Éppen az utolsók között lettünk kész.
/Szöllősy Réka/
..Tetszett, hogy minden osztály máshogy értelmezte a feladatot, így sokféle
és sokszínű papír virág özön készült el. Jövőre azért inkább festenék.
/Vikor Julcsi/
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E társasjátékban az első játékos húz egy kártyát, melynek mindkét oldalán van egy kérdés. Kiválasztja az egyiket, majd felolvassa a társainak. Ők eldöntik, hogy igennel vagy
nemmel válaszolnak. Egy igen vagy egy nem kártyát helyeznek középre lefordítva. Mindenki megtippeli, hogy az igenek vagy a nemek vannak-e többségben. A kör helyes tippelői pontot kapnak. A játék végén az nyer, aki a legtöbb pontot gyűjtötte össze. De ennél
talán sokkal érdekesebb, hogy miért igen vagy miért nem a válasz. A mi válaszainkból
néhány ízelítőül.

Szoktál max. hangerőn zenét hallgatni?
Én a fülesem nélkül nem tudnám elképzelni az életem. A zene az én kicsi világom, ahol
ki tudok kapcsolni, és egy kicsit nem a fontos dolgokra: tanulásra és a stresszre koncentrálni. A zene nekem egy amolyan „safe place”, ahol semmi más nincs csak én és a hang.
Legtöbbször az utcán szoktam max. hangerővel, mert különben nem hallom rendesen a
külső zajoktól. A zenehallgatás a napom kétharmad részét teszi ki. Hallgatom, miközben
öltözöm, eszem, olvasok,, és amikor hajnali kettőkor nem tudok aludni, és a sötétben fekszem, miközben a plafont nézem, és azon gondolkodom, hogy minek vagyok itt?
/Varga Szilvi/
Jól hazudsz-e?
Igen. Vagyis inkább nem. A hazudozást, mint cselekvést jól tudom tenni, viszont a tett
után iszonyú lelkiismeret-furdalásom lesz. Egy idő után a szülők, felnőttek bizalmát el
lehet játszani. A hazudozás emberi dolog. Velünk volt, velünk van. És mi van a jóindulatú
hazugsággal a füllentéssel? Nem tudom igazából. Nekem mindig egy kaján vigyor keletkezik az arcomon, ami elárulja, hogy nem mondok igazat. Engem arra tanítottak, hogyha
hazudsz, az hamarosan kiderül, és ha elmondom az igazságot, akkor kisebb bajba kerülök.
/Szöllősy Réka/
Szeretsz jóllakni, enni?
Igen, mert amikor egy hosszú nap után leülök, és egy jót eszem, az kikapcsolódás. Kedvelem, amikor édesapám gyorséttermi ételeket készít, de azokat szeretem, ami otthon készül, mert azokban ott van a magyaros, „végre hazaértem” íz is.
/Dohajov Dani/
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Lennél 18 éves?
Nem. Minél idősebb egy ember, annál több felelőssége van. Nem vagyok abban
biztos, hogy én jól tudnék felelősséget vállalni bármiért. Félek a hibázástól, hogy
nem tudok mindennek megfelelni.
Nagy Maja

Ha valami lehetetlennek tűnik, fel szoktad adni?
Igen, ha sokáig nem sikerül valami, hiába próbálkozom, akkor elkeseredek,
szomorúságot érzek, és feladom.
Nagy Lili

Barátkozós típus vagy?
Annak tartom magam, de az idén elég nehéz ez számomra. A régi barátaimat
elvesztettem és újakat keveset találtam.
Somogyi Botond

Ha megválaszthatnád, hogy melyik korba szüless, a mába születnél?
Igen, mert így valószínűleg nem halok meg pestisben, leprában, sárgalázban, torokgyíkban vagy más betegségben, amire már vakcina.
Az elmúlt 100 évben nem akarom megkockáztatni, hogy zsidóként, lengyelként
vagy japánként szülessek újra, főleg nem 1945. augusztus 6-án Hirosimában. Az ezt
megelőző 400 évben nagy eséllyel lennék rabszolga, esetleg cseléd. A korábbi évezredeket is kihagynám az orvostudomány fejletlensége meg a rossz életkörülmények
miatt.
Hegedüs-Pékó Ági
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A ló lomhán lépeget a levendulásban.

Sárga süni sündörög a sárban.

Lusta lajhár leesik Lajosékra.

Bátor bárány Britanniában brümmög.

Cserfes csiga csúszik Csongrádon.

Szemtelen Szajkó szól Szigetváron.

Magas malac mászik a Mount Everestre.

Fehér farkas farag a fenyvesben.

Kecses kecskebéka kecskévé változik Kecskeméten.
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ÉLMÉNYVÁLTOZATOK A 4.B-BŐL
2022. február 11-én pénteken volt a 4.b osztály bentalvós farsangja. Ezen a napon délelőtt elmentünk Szabi pékhez, és mindenki süthetett egy pizzát az ott
dolgozók segítségével. Délután 6-kor folytatódott a program, amikor megérkezett az iskolába. Bemutattuk a jelmezeinket: megjelent dr Szöszi, a Denevér, a
Dominó, Pókember és Rabló. Majd elmentünk a V8-ba bowlingozni. Kiderült,
hogy ebben jobbak a fiúk, mint a lányok. Visszatérve a tornateremben kidobóztunk, fociztunk. Következhetett a kincskeresés. Meg kellett találni az osztály zászlaját, amit a „Koku” rejtett el. Osztályunk A,B,C csoportra oszlott, végül
a B csoport találta meg a zászlót. Kati néni mesélt az iskola szörnyéről
„Kokuról”. Néhányan elmentek megkeresni a sötét épületben, de nem jártak
sikerrel. Hogy létezik-e vagy sem? nem tudom, mindenki döntse el maga. Az
este levezetéseként megnéztünk egy filmet, és mindenki álomba szenderült.
Másnap egy közös reggelivel zártuk a farsangot. Közös véleményünk: bárcsak
hosszabb lehetett volna!

Nagy Maja
Az idei farsangunk más volt, mint a többi. Péntek délután visszaérkeztünk az
iskolába, felvettük a jelmezeinket. Egy vicces dolognak is lennie kellett az öltözéken. Nekem Macóé tetszett a legjobban, aki a „nagy semminek” öltözött.
Mindenki röhögött rajta. Táncoltunk, majd bowlingozni mentünk, ami nagyon
jól sikerült. Miután visszatértünk az iskolába, kidobó bajnokságot tartottunk a
tornateremben. Ezután volt egy óra szabadfoglalkozás, én zenét hallgattam a
tantermünkben. De lehetett focizni és pingpongozni is. Sötétedéskor elkezdtük
keresni Kokkut, az iskola szörnyét, aki ellopta osztályunk Süni zászlóját. Bejártuk az üres iskola minden szárnyát, míg végül a folyosói szekrényünkből került
elő a lopott tárgy. A sok-sok játék után matracok kerültek a tantermünk padlójára, pizsamát vettünk. Megnéztünk még egy filmet, majd nyugovóra tértünk.
Szombaton reggeli után mentünk haza.
Nagy Lili
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FARSANG AZ 5.C-BEN

Farsang extrákkal
Kicsivel 4 után az „emberek” apránként befáradtak a terembe. Az asztalok megteltek
chipssel, üdítővel és páran házi készítésű süteményt is hoztak. Az egyik osztálytársam hozta a hangfalát is, hogy szóljon a zene. Körülbelül 5 percig bírta a mobilnetje,
és végül az én telefonomat kellett rácsatlakoztatni a hangszórójára. Azt mondanom
sem kell, hogy egy másodperc leforgása alatt mindenki körülöttem állt, és az arcomba üvöltötte az általa kívánt zeneszám címét. Mikor már kifáradtunk a táncnak nevezett ugrálástól, valamelyik zseni kitalálta, hogy idézzünk szellemet. Az egyik fiú leült
egy székre, és hátra kötöztük a kezeit. Egy papírt négy részre osztottunk és ráírtuk
felváltva: yes és no. A lap közepére két ceruzát fektettünk egymásra. Körbe ültük az
áldozatot. A sötét folyosón megfogtuk egymás kezét és csukott szemmel kérdeztük
angolul a szellemet: „Charlie, Charlie, itt vagy?” Már vagy százszor megkérdeztük, de
semmi nem történt. Ekkor az egyik ceruza megmozdult, a yes-re mutatott. Az egész
iskola megtelt a visszhangzó sikoltásunkkal, és rémülten rohantunk a tanterembe.
Futott velünk az áldozatnak szánt fiú is. A kezén és a lábán lévő csomó nem ért semmit, mert egy pillanat alatt kioldódott. A gond csak az volt, hogy a programunkkal
egy időben zeneiskolai óra is folyt a szintünkön, az ott lévők pedig nem örültek a
hangoskodásnak.
Sajnos ezt követően nem idézhettük meg Charlit, mert nem mehettünk ki a folyosóra. Utólag kiderült, hogy az egyik lány ráfújt a ceruzára, ezért mozdult meg, és nem
az iskola szelleme látogatott meg bennünket.

Vikor Julianna 5.c
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Szalagos fánk farsangra
A farsang időszakában gyakran szoktunk szalagos fánkot enni.
Ezért egy receptet hoztam az ételhez.

Recept 15 fánkhoz:
-500g finomliszt
-250 ml 3,6%-os tej

-50g kristálycukor
-1 tojás
-3 tojássárga
-30g élesztő
-1 kávéskanál só az ízekért
-fél bio citrom reszelt héja
-60g olvasztott vaj
-1 liter napraforgóolaj a sütéshez

Elkészítés:
A cukrot hozzáadjuk a langyos tejhez, majd belemorzsoljuk az élesztőt és felfuttatjuk. A lisztet egy keverőtálba szitáljuk ( ha nincsen szita a nélkül is jó) belerakjuk a
sót és a reszelt citrom héját. Lisztbe egy mélyedést csinálunk, beleöntjük a tejet
(amiben felfutott az élesztő)és a tojást és a tojás- sárgákat. Kézzel vagy géppel dagasszuk és amikor homogén adjuk hozzá az olvasztott vajat. Nem túl tapadós, de
lágy tésztát kell előállítani. Sok idő kell hozzá és dagasztás után letakarva hagyjuk
pihenni. A duplára kelt tésztát egy enyhén lisztezett és 1 cm vastagra nyújtjuk. Óvatosan nyomjuk ki a tésztából a levegőt. Tetszőleges mérető fánkot „vágunk” ki és
megin hagyjuk pihenni egy 30 percig. Sütés előtt nyomjunk egy mélyedést a közepébe. Az olajat felmelegítjük. A fánkokat először felső felével lefele, legyen és amikor a felső részt sütjük fedjük le az edényt. Így lesz a süti széle aranybarna.
Jó étvágyat!
Forrás: „Szél Tamás: Az étel iskolája”

Dohajov Dániel 6.d
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2022 természeti értékei
Az év gyógynövénye a cickafark
Évelő növény, szára 80 cm-re is megnő. Levelei lándzsásak, 2-3 szorosan szárnyasan
összetettek, oldalukon akár 50 levélke is kialakulhat. Virágai sugárvirágok, melyek 9mm
széles sátorozó bugákat alkotnak. A fészkek 4-6 fehér vagy rózsaszín sugárvirágból állnak. Termései 2mm hosszú kaszatermések. A növény minden része kellemes illatot
áraszt. Rovar- és önmegporzású, elterjedését a szél és a hangyák is segítik. Változatos
formavilágú faj. A dombvidékektől a havasok aljáig előfordul, megél legelőkön, talajrepedésekben, útszegélyeken is. A cickafark nálunk honos fajai gyulladáscsökkentő azulén
vegyületet tartalmaznak. Sebgyógyító hatását 3 ezer éve ismerik. Teája a vese- és májbetegségek gyógyszere. Étvágygerjesztő, serkenti a gyomor és epe működését. Ideges szívpanaszok, vérszegénység orvossága is.

Az év hüllője a homoki gyík
Testhossza 6-8 cm, de a farka akár teste kétszeresére is nőhet. A hímek hátának közepén
egy világoszöld sáv fut végig, amely a nászidőszakban élénkebb, később sötétebbé válik. A
zöld sávot mindkét oldalon egy-egy barna, a szélein csipkézett, a testoldal felső részét is magában foglaló sáv határolja. A barna sávok nem egyenletesen barnák, hanem sötétebb és világosabb pettyekből, foltokból állnak össze. Mindkét barna sáv közepén, a hát oldalsó pereme mentén, fut egy krémszínű, ugyancsak hullámos vagy csipkézett szélű csík. A has piszkosfehér, nászidőszakban narancsvörös. A nőstények mintája nagyon hasonló a hímekéhez,
de a barna sávok nem annxira csipkézettek, a pettyek és foltok kevésbé kontrasztosak, emiatt
lényegesen egyszerűbbnek, fakóbbnak tűnik. A zöld sáv is kevésbé élénk, gyakran barnába
vagy bézsbe hajló. Hasuk piszkosfehér. A fiatal példányokról gyakran hiányzik a zöld, hátközepi sáv . Magyarországon szigetszerűen az Alföld homok-pusztagyepein fordul elő. A Pesti
-síkságtól kezdve az Alföld szinte minden homokhátán megtalálható, ahol természetes száraz
gyepek fennmaradtak. Legészakibb előfordulása a nyírségi bátorligeti legelő. A Dunától nyugatra egyedül a Pákozd melletti rétekről jegyezték fel, de a populáció fennmaradását évtizedek óta nem sikerül igazolni.
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Az év hala a bodorka
A bodorka avagy búzaszemű keszeg egy nagyon szép hal. A sugarasúszójú halak osztályának pontyalakúak rendjébe tartozik. Ezen belül a pontyfélék családjába tartozó faj. Hogyan néz ki?
Teste oldalról lapított, nem túl magas hátú, szája csúcsba nyíló, középállású. A has- és hátúszók első sugarai merőlegesen egy vonalba esnek, a has vonal a has- és a farok alatti
úszók között hengeres, él nincs rajta. A táplálékba vizekben, magasabb, szélesebb hátú,
ún. állóvízi változata él, szemben a „folyóvízi” nyúlánkabb egyedekkel.
Április elején 10-12 °C-os vízhőmérsékleten csoportosan ívik. A hímeken ilyenkor ún.
nászkiütés jelenik meg. Gyökérzetre, algás kövekre, vízi növényzetre ragad sárgás 11,5 mm átmérőjű ikrája. Az ikramennyiség 20-100 000 testsúly kilogrammonként. Az
ivarérés a 2. ill. a 3. nyár után következik be. Elhúzódó ívása esetén képes kereszteződni
közeli rokonával a vörös szárnyú keszeggel (ez a faj később ívik). Hibridjeik életképesek,
mindkét faj jegyeit magukon viselik és nagyobbra nőnek a bodorkánál. Szemgyűrűje pirosas (búzamag színű), innen a másik neve, a hát zöldesszürke, a has fehér, a páros úszók
enyhén vörhenyesek, a páratlanok szürkés vörösek.
Gazdasági jelentősége
Étkezési értéke csekély, nagyon szálkás, húsa kevésbé ízletes. A süllő ívási parazitája, mivel szívesen ikrázik a süllők által tisztogatott fészekhelyre, ezzel befullasztja a süllőikra
egy részét.
Horgászati jelentősége
Időszakonként tömeges kapást nyújtó hal, ezért főként francia, belga és luxemburgi horgászok kedvelik. Nálunk inkább csalihal. Csalija aprógiliszta, paprikás kenyér, puliszka,
csontkukac. Fogása nem esik korlátozás alá .

Az év rovara az énekes kabóca
Az énekes kabóca-félék az egész földön elterjedtek. A Kárpát-medencében kb
600 fajta él, a legismertebb a manna kabóca és az óriás kabóca. Az előbbi szúrásával a manna-cukrot adja, a másik a legnagyobb európai faj. A kabócák
többsége röpképes, leginkább a forró égövi vidékeket kedvelik. Hangadó hártyáikat rezegtetve élénk, éles hangon ciripelnek. Többnyire a fákon élnek, igen
óvatosak. Szipókájukkal megszúrják a fák gallyait és leveleit, és ezek nedveit
szívják. A fölnemszívott nedv a levegőn tömörül, ebből lesz az un. Mannacukor. Lárvái a növények gyökereibe bújnak, és azok nedveit szívogatva több
vedléssel nőnek fel.
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Az év emlőse a törpeegér
Csinos, apró egérke melynek életmódja eltér a társaitól. Élőhelye: az épületek üregei, gazos árokpartok folyók árterei. Fészkének mérete öklömnyi. Nádból, füvekból építi. Ügyesen kúszik, kapaszkodik kurta farkával. Évente háromszornégyszer ellik.4-8 kölyke van.Téli álmot nem alszik. Ellenségei elsősorban baglyok, azután hermelin, a menyét, a görény és a róka. Ez az állat fogságban is szaporodik.

Az év madara a zöld küllő
Európában a földközi-tengeri szigeteken él. Kedveli a nagy erdőket és távol
tartja magát az emberektől.
Testhossza
32 centiméter, szárnyfesztávolsága 41 centiméter, csőrhossza 4,5 centiméter,
nyelvhossza 10 centiméter és a testtömege 180–200 gramm között van. Tollazata a hátán zöldes-sárgás, hasa és begye világos. A tojó fekete bajszáról ismerhető fel. Mindkét nemnek piros fejfedője van. A fiatal madár arc-, torokés begytollazata sávozott. Hangja messze csengő, éles, csökkenő hangmagasságú kacagás. Röpte surrogó, erősen hullámvonalas. Élelmét a réteken gyűjti
pl.: hangyákból, rovarokból és magvakkal, gyümölcsökkel is elvan.
Szaporodása
Egyéves korban lesznek ivarérettek. A költési időszak áprilistól augusztusig
tart, ekkor a tojó 5–7 fehér tojást rak, melyen mindkét szülő kotlik, 17–
19 napig. A fiatal madarak 23–28 napos kor között repülnek ki és más rovarokat és azok lárváit, bábjait is elfogyasztja.
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Az év ásványa a magnetit
Magnetit vagy más néven mágnesvaskő. A vas ércásványai közül a legnagyobb a vastartalma, 72%. Szabályos rendszerben kristályosodik. Abból, hogy milyen kristályformája jelenik meg, keletkezési körülményei leolvashatók. Nagy hőmérsékleten, már az izzó magmában kristályosodni kezd.
Hazánkban Felsőcsatár környékén (Vas-hegy) átalakult kőzetben, a kristálypalában találhatjuk meg.

Az év fája a nagylevelű hárs
A nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos tudományos nevén) lett az év fája. Ezért meg
szeretnék megosztani veletek pár információt.
Ez a fafajta zárvatermő, tehát magja egy magházba található. Ez a hárs virágzik a
leghamarabb. Főként Közép- és Dél-Európa található. 30-40 m magasra is nőhet. A
lombkorona fiatal korában, később magasra . Gyertános-tölgyerdőkben elegyfaként
jelenik meg. A felszínen kígyózó gyökerek tartják meg. Makkja gömb alakú. Felhasználása főképp gyógyászati, ugyan az, mint a kislevelű hársé. Levelei 8-10cm
széles és akár 15 cm hosszú levelei vannak.

Magnetit: Nagy Maja Cickafark: Nagy Lili Homoki gyík: Vikor Julianna
Bodorka: Vaszkó György
Kabóca. Hegedüs-Pékó Ági Törpe egér: Fromann Johanna Zöld küllő: Somogyi Botond
Nagylevelű hárs: Dohajov Dániel
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Szobanövények krónikái
Orchidea
Mindig is nemesi származásúnak tartottam magam. Őseim az esőerdőkben éltek
gyönyörű fákon. Én még sosem voltam Afrikában, de Kati, a lányszolgám masnival a
hajában, elmondta nekem és az öccsének, Petinek, hogy milyenek az afrikai őserdők.
Hogy reprezentálja az esőt, nyakon öntött egy pohár vízzel. Az unokatestvérem a Japánkertben él. Neki sokkal jobb az élete.

Könnyező pálma
Szerencsésnek mondhatom magam. Gazdám egy osztályterembe költöztetett be. Az
ottani gyerekek locsoltak és jól bántak velem, bár akadt köztük egy mániákus, aki a
nevem miatt arra várt, hogy sírjak. Ez is bekövetkezett. Az ablakon át gyönyörűen
sütött be a nap, január első tanítási napja volt. Második óra után bejött a gazdám és
könnyes szemmel közölte velem és a gyerekekkel, hogy elmegy valahová máshová.
És ott hagyott örökre.

Letépett ibolyacsokor

Igazán boldog vagyok. Nem sok okom lenne rá. Hamarosan eltávozom az élők közül.
De virítok ebben a kupicás pohárban. Boldogan szívom fel a csöpp vizet. Gyönyörködöm a naplementében, tudva, hogy nem látom már a napfelkeltét.

Kaktusz
Mi a fészkes fenéért hajolsz ide hozzám egy mikrofonnal? Szerencsétlen! Te ostoba
macska köpedék! Minek nézel? Ha egyetlen virágomhoz is hozzáérsz, beléd mélyesztem a tüskéimet! Meg sem érdemled, hogy rám nézz!
Aloe vera
Biztos vagyok benne, hogy nem teszek eleget a körülöttem élőkért. Mindig rendet
próbálok tartani, és nem szeretem felemelni a hangomat. Ha tehetem, gyógyítom az
embertársaimat. Nem bírnám elviselni, ha valakinek bármilyen baja esne.
Hegedüs-Pékó Ágnes 8.d
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Télűző nap
Március 1-jén hatodik óra után bekentük az arcunkat korommal, és elindultunk
elűzni a telet. Az utcán énekeltünk, zajt csaptunk. Végül a Püspökmajorforráshoz érkeztünk, ahol lemostuk az arcunkat, ez a jelképe a megtisztulásnak,
megújulásnak. Végül elégettük Rontó Jánost, azt a bábut, ami az elmúlt év minden rossz dolgát jelképezte. Jól szórakoztunk ezen a délutánon.
Nagy Maja

Húsvéti locsolóversek
Védőmaszkban jár a nyuszi,
Locsolásért nincs most puszi.
Home officeban maradok,
Idén online locsolok.

Okos vagyok szép és laza,
Locsoljak vagy menjek haza?

Rózsavíz a kezembe,
Hadd öntsem a fejedre!
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Április 1-je nálunk
Az első órában két osztálytársam tartott órát a macskáról. Azután történelmet tartottam Zalánnal.
A második órában csoportban kvízt töltöttünk ki, amiben 25 pontot értünk el. A harmadik órában a 8. osztályosok kisfilmjeit néztük meg. Nekem a 8.a osztály horror filmje
tetszett. A negyedik órában nyolcadikosok jöttek be, és tanárokról meséltek
Vaszkó György

Ebben a tánévben először más volt április 1-je a Barcsayban.
Az első órában diákok tartottak 20 percben 2 órát. A második tanítási órán jött
egy kvíz, melynek nyertesei pizzást vagy bowlingozást kaptak jutalmul. A harmadik órában a 8. évfolyam filmjeit néztük meg, a negyedikben ők mentek az
osztályokba, és élményeikről, emlékeikről, a filmjükről vagy éppen a legjobb
puskázási technikákról meséltek az alsóbb évfolyamosoknak.
Horror
Oké, már csak pár perc és elérem a házunkat. Gondolom. Remélem. Egy tanácsot adok
nektek. Sose legyetek népszerű figurák egy horrorfilmben! Húsz perc eltelik a filmből, és
úgy mutatnak be, mint aki nagyon undok és buta, 5 perc múlva meghal a barátod, 10 percre rá pedig egy szörny üldöz az utcán. Na nézzük csak…mindjárt otthon vagyok. Hopsz…a
bejárat felé futva belenyilallt valami a lábamba. Egy üvegszilánk. Hát persze, mennyire kreatív! A nézők élvezni fogják, ahogy elvonaglok az ajtóig. Bent vagyok, rohanok felfelé a lépcsőn. Bezárom magamat a szobámba, és az ajtónak dőlve lerogyok a földre. Hallgatódzok.
Gratulálok a rendezőnek, hogy pont egy fehér ajtónak sikerült nekidőlnöm! A lélegzetemet
visszafojtva hallgatózom. A vérfarkasszerű mutáns szörny felcsörtet a lépcsőn. Az ajtó alatt
látom az árnyékát. A számat befogom, hogy ne hallja a szuszogásomat. Betör egy fehér
ajtót, és belép….a mellettem lévő szobába. Gratulálok a rendezőnek, hogy ennél klisésebb
jelenetet nem tudott kitalálni! Na most betör az ajtón egy lyukat…pont a fejem mellett…
meghalt a karakterem.

Hegedüs-Pékó Ági 8.d
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A Föld napja a Barcsayban
2022. április 26.

A 6.d és 7.c a Jági tanösvényt látogatta meg, mely a pilisszentiváni sportpálya mellől indul. 10
állomása részletesen mutatja be a geológiai, állat– és növénytani, kultúrtörténeti érdekességeket. Két csoportban tartották meg a foglalkozást. Először egy előadást hallgattunk meg a
Magyarországon élő ragadozókról. A bundájukat és a koponyájukat is megnézhettük, megfoghattuk. A tanösvényen csoportokban haladtunk. Kaptunk egy távcsövet is. Egy sziklafal
mellett a geológiai jellegzetességeket figyelhettünk meg. Az erdei ösvényen bemutatták nekünk a zamatos turbolyát, amivel a Negró cukrot ízesítik, valamint a salátaboglárkát, amit a
skorbut ellen ettek. Megérkeztünk a Jági-tó partjára. A szárazság miatt lassan eltűnik a vize.
Partján láttunk egy sütkérező gyíkot. Meséltek nekünk az itt élő idegen származású növényekről: a fekete fenyőről, az aranyesőről. Ezután kaptunk egy hálót, amivel rovarokat foghattunk. Sikerült két gyerekszöcskét elkapnom. A tanösvény fokozottan védett hárs erdejében is megfordultunk. A következő helyszínen egy nagyító lencsés dobozzal az avart lebontó
rovarokat vizsgáltuk. Tanultuk a fafajták felismerését: láttunk madárcseresznyét, gyertyánt.

Szöllősy Réka 6.d
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A 4.b Zalaszabarra kirándult
2022. május 20-21-én Zalaszabarra kirándultunk. 6,45-kor a sünis pólónkban gyülekeztünk
az iskola előtt. 7-kor indultunk.
Az első megálló a Kis-Balatonnál volt. Megnéztük a Matula-kunyhót, egy játszótéren játszottunk. Ezután megérkeztünk az élményparkba.Volt ott hullámvasút, hófánk pálya, csónak csúszda. Ezeken mentünk végig. Azután elfoglaltuk a szállásunkat. Estig még trambulinoztunk, gokartoztunk. Másnap még felültünk a hullámvasútra, majd indultunk haza. Útközben még megálltunk a bivaly rezervátumnál.
Fáradtan érkeztünk meg a suli elé, de rengeteg mesélnivalónk volt a szüleinknek.

Nagy Maja

Megnyílt a Skanzenban az Erdély tájegység
Mi is ott voltunk
2022. május 19-én meghívták a 4.b osztályt a Skanzen erdélyi tájegységének megnyitójára.
Novák Katalin köztársasági elnökasszony is jelent volt. Mi, gyerekek népi gyermekjátékokkal fogadtuk. Az elnökasszony sétált a játszó csoportok között.
A 4.b így találkozhatott a köztársasági elnökasszonnyal annak első hivatalos megnyitóján.

Nagy Maja 4.b
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Szakkörajánló recepttel

Ezt a finomságot Batuska Kati nénivel készítettük a főző szakkörön.
A receptet és a szakkört is ajánljuk figyelmetekbe!
Túrós-kakaós márványos süti
Hozzávalók
25 dkg liszt
20 dkg porcukor
3 evőkanál kakaópor / a holland a legjobb!/
4 db tojás
25 dkg Ráma margarin
1 csomag sütőpor
1 db citrom
A túrós töltelékhez
25 dkg túró
4 evőkanál tejföl
4 evőkanál cukor
2 evőkanál vaníliás pudingpor
1 csomag vaníliás cukor
Elkészítése
Keverőtálba kimérjük a lisztet. Hozzátesszük a porcukrot, tojásokat, a felolvasztott
margarint, sütőport, a citrom lereszelt héját és levét. Alaposan összedolgozzuk a
tésztát. Elkészítjük a túrós tölteléket. A túróhoz hozzáadjuk a tejfölt, a cukrot, és a
vaníliás cukrot, majd a pudingporból pudingot kell főzni és ezt is a túrós töltelékhez adni. Kivajazott tepsibe beleöntjük a kakós tészta felét és elsimítjuk. Utána
jöhet a túrós töltelék, melyet elsimítunk a tésztán. Végül a kakós tészta másik felét öntjük a töltelékre. Egy villa segítségével beleszúrunk a tésztába, hogy a tetejére feljöjjön a töltelék. Így márványos hatású lesz. 180 fokos sütőben előmelegítés nélkül 25-30 perc alatt készre sütjük. Sütés után hagyjuk egy kicsit a sütőben
hűlni.
Figyelem! Szülők elé ne tegyétek, gyorsan elfogy!
Nagy Lili 4.b
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A 6.d osztály egri kirándulása

2022.05.30-án a 6.d osztály Egerbe kirándult. Szentendréről HÉV-vel és metróval utaztunk a Keleti pályaudvarra, majd vonatra szálltunk. Másfél óra múlva értünk Egerbe. Szállásunk a Retró Motel Botaxban volt. Miután lepakoltunk, először a csillagvizsgálóba mentünk. Tudományos kísérleteket néztünk: láttunk plazmagömböt, a súrlódást mutatták be,
légágyút használtak, áramot fejleszthettünk egy szerkezettel, megtudtuk, hogy a Bermuda-háromszögben vulkánok működnek, és a felszabaduló gázok miatt tűnnek el a hajók,
megértettük, hogyan működnek a léghajók, a napelemek. Részt vettünk csillagászati bemutatón, és egy sötét szobában a camera obscurán keresztül az egész várost láthattuk.
Aztán sétálgattunk a városban és vettünk édességet, fagylaltot. Később városnéző kisvonattal megtekintettük a nevezetes épületeket. Este nyolc körül értünk a motelba. A szobák átvétele után fociztunk, pihentünk, táncoltunk, zenét hallgattunk. Éjszakai kalandra is
vállalkoztunk: a fiúk átmentek a lányokhoz, de olyan hangosak voltunk, hogy 5 perc alatt
lebuktunk.
2022.05.31-én reggel mentünk el a Minarethez. Felmentünk, hogy lássuk a gyönyörű panorámát. Ezután Eger várába mentünk el.
Itt csoportjátékban vettünk részt: stratégiai adatokat gyűjtöttünk össze a vár különböző
pontjairól. Délután indultunk haza Egerből és 18 órára érkeztünk meg.

Dohajov Dani és Szöllősy Réka 6.d
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Osztálykirándulás
a 8.e élményei
2022. május 28-án reggel 7-kor az iskola elől a 8.e a 6.c társaságában elindult Eger felé. A
két és fél órás út után a két osztály szétvált, mi az egri Bazilikába indultunk. Mivel az épület
felújítás alatt állt, így csak egy kis részét tudtuk megnézni. Ezután Eger belvárosában 4 fős
csoportokban egy kvízt oldottunk meg. Majd az egyetemi könyvtárban és a planetáriumban
töltöttük az időnket. Ezek után a szilvásváradi szállásunk felé vettük az irányt. A megérkezésünk után kiosztottuk a szobákat, majd az osztály közösen bolognait készített vacsorára. ,
ami meglepően jól sikerült. Fenséges étkünk után a vendéglátónk dzsipjével utaztunk pocsolyákon, gödrökön, patakon át, és a szomszéd falu határában megnézhettük a híres lipicai
ménes legkisebb csikóit. A túra után szabadprogram volt, majd éjfélkor elkobozták a telefonjainkat, és lefeküdtünk aludni. Másnap reggelire gofrit készítettünk, hogy ne üres hassal
menjünk kirándulni. A buszunk felvitt minket Bánkútra, innen indult a jó 12 km-es túra.
Egyenes utunkról tettünk egy 300 m-es kitérőt Gerenna-vár romjaihoz, illetve később a Millenniumi Kilátóhoz. A kilátótól induló tanösvényen ballagtunk le a faluba, majd onnan a szálláshelyünkre, ami persze a falu túlsó végén volt. Az ebédre tervezett paprikás krumpli este 7
-re lett kész. Az eleredő eső miatt a hatodikosoknak tervezett bátorságpróba elmaradt. Akinek volt kedve, este még süthetett pillecukrot, azonban sokan inkább a szobájuk melegét
választották. Hétfőn reggel korábban keltünk, hogy összepakoljuk a cuccainkat. Mivel én
már hamarabb kész voltam, kimásztam a tetőre, amíg az osztályfőnök nem figyelt. Reggelire
virslit készítettünk. Ezután jött a busz, és a kisvasúthoz vitt, amivel felmentünk a Szalajkavölgybe. Felmásztunk az Istállóskői-barlanghoz, megnéztük a Fátyol-vízesést. Majd legyalogoltunk a völgy bejáratához. Hála istennek a busz várt ránk, visszavitt a szállásunkra, hogy
elkészítsük utolsó ebédünket: a hamburgert.
Majd a 6.c osztállyal együtt elindultunk haza. Bélapátfalván még megálltunk megnézni az
ottani apátságot és a Bélkő szikláit. Ezek után fáradtan, de jókedvvel értünk haza.

Varga Szilvi 8.e
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