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Félre irka, félre táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása.

Színházi élmények

Május 15-én, kedden az 5.évfolyam b, d, e osztályai elindultak
busszal a Kolibri Színházba, hogy megnézzék a János vitézt.
A színdarabban emberek és bábok játszottak. Néha kihagytak
versszakokat, de hozzátettek népdalokat. Az egyes helyszínek díszletei makettek voltak, amelyeket a falra vetítettek. Számomra különleges volt, hogy a tenger hullámait fóliákkal helyettesítették. A
jelmezek csak jelzésszerűek voltak, a tömeget bábokkal jelenítették meg. Az új részeket azzal érzékeltették, hogy csettintettek vagy
dobbantottak.
Szerintem mindenképpen menjetek el, és nézzétek meg ezt a
szórakoztató színházi előadást.

Horváth Csenge 5.b

Országos rajzverseny

Egy hűvös reggelen, 2018. május 2-án az iskola előtt vártuk a buszt,
amivel elindultunk Szolnokra, az Országos Komplex Művészeti Vetélkedőre.
A buszon sokat nevettünk, miközben egy kicsit eltévedtünk Szolnokon,
de a fő, ha kicsit késve is, de megérkeztünk a Fiumei Úti Általános Iskolába.
A teremben, míg rajzoltunk, tehát 3 órán keresztül csönd uralkodott.
Csak a szuszogásunk hallatszott. A művek régi, népi mesterségek témában
készültek.
Mikor letelt az idő elmentünk pizzázni a közeli bevásárlóközpontba.
Majd a Tisza-parton sétáltunk egy fagyit elnyalva. De már megint késésben
voltunk! Elkéstünk az eredményhirdetést megnyitó előadásról.
A versenyen Morafková Laura a 3. korcsoportban: rajzolás, festés kategóriában első helyezést ért el. Képének címe Bálnavadászat.
Örültünk a sikerének.
A másfélórás hazaút kellemesen telt.

Szalma Lilien 5.b

Mini Big
Május 14-én, hétfőn iskolánk galériájában Anna néni megnyitotta Moravková Laura és barátnője, Jenei Csilla alkotásaiból a Mini Big-et.
Anna néni fontosnak tartotta azt, hogy a lányok rajzait ne csak ő, hanem az egész
iskolánk megcsodálja. Laura megnyert egy rajzversenyt. A kiállítás megnyitóján
közreműködött Petkó Panni és Horváth Csenge. Anna néni méltatta a lányok műveit és azután megtekinthettük a képeket. Egy lánynak a néger nő színes képe tetszett,
többeknek a lány arcok , amelyek titokzatosak és tükrözik a lelket. Volt, akinek az
arab nő igazán rejtélyes fátylas grafikája volt számára a legszebb. A kisebbek Laura pillangós rajzát tartották a leggyönyörűbbnek. Marcsi néni az igényes, szép
munkát dicsérte meg. Anna néninek a legjobban Jenei Csilla műveiből az időt ábrázoló kép, Laurától pedig a fekete hajú portrét tartotta csodálatosnak, mert ezektől
összeszorul a szíve.
Reméljük iskolánkban lesznek még olyan tehetséges diákok, amilyenek ők.

Horváth Csenge 5.b

Patchwork a suliban
Interjú Györgyi nénivel a patchwork-ről

Mikor alakult a foltvarró kör?
-2004-ben.
-Miért ez választotta hobbinak?
-Amikor a gyerekeim kicsik voltak mindenfélét varrtam nekik. Aztán 2004ben meghívtak ebbe a körbe.
-Honnan jönnek az ötleteik?
-A magyarországi patchwork-ösök összegyűlnek, kiadnak egy témát, és akinek tetszik, azok elkezdenek dolgozni rajta. De van, amikor mi szentendreiek
összegyűlünk és kitalálunk egy témát.
-Hogyan kézeljük el a csapatmunkát?
-Megbeszéljük, hogy mit csináljunk, valaki megrajzolja a mintát és kiválasztjuk, hogy ki melyiket szeretné elkészíteni, majd a következő alkalomra megcsinálja a saját mintáját és összedolgozzuk közösen.
-Honnan jönnek a színek?
-Téma és színszeretet.
-Hogyan döntik el, hogy milyenek legyenek az alakzatok?
-Mindegy, hogy milyenek legyenek, de valamikor megadják a mintát, így
készült az életfa, de olyan is van, hogy régi motívumokat használunk fel vagy
mi találjuk ki modern motívumként.
-Körülbelül mennyi idő mire elkészítenek egy munkát?
-Az attól függ, hogy mekkora a mérete, mennyien dolgozunk rajta, mennyire
kicsik az anyagdarabok, valamint géppel vagy kézzel varrunk.
-Milyen szempontok szerint szerzik be az anyagokat?
-Régen az volt a szabály, hogy kizárólag pamut legyen, és ne legyen rugalmas az anyag. Most viszont mindenféle anyagot fel lehet használni.
-Mittől válik képpé egy foltalkotás?
-Más képet mutat távolról, mint közelről, de a kettő kiegészíti egymást.
-Melyik a kedvenc alkotása?
-Nem tudok dönteni, mert úgy érzem, mindegyikben benne vagyok.

Szalma Lilien 5./b

Állatkertben

Osztályunk az 5. b május 10-én reggel elindult a Fővárosi Állatés Növénykertbe.
Nagy kaland volt számunkra megismerkedni a tömegközlekedés szabályaival. A legrövidebb útvonalon jutottunk el az állatkertbe. Kalandos utunk során Volán busszal indultunk ÚjpestVároskapuig, majd metrópótló buszra szálltunk, mert a 3-as metró felújítás alatt áll. Ezzel a Lehel térig közlekedtünk. A 3-as
metróval utaztunk tovább (amely itt már közlekedett), a Deák Ferenc térre. Ott átszálltunk a Kisföldalattira, amellyel elmentünk a
Széchenyi Fürdő megállóig. Mielőtt beléptünk az állatkert vasrácsos kapuján, játszottunk a Városligetben.
Közös programként a Varázshegyben körbevezettek minket.
Utunk végén egy időutazáson vettünk részt, így megismerhettük
a sok millió éve élt állatokat. Majd a ma is létező néhány állatról
tudhattunk meg érdekességeket.
Elindultunk csapatokban felfedezni az állatkertet. Mi végignéztünk szinte minden állatot és sokat nevettünk. Nekünk a folyton
alvó, vízidisznók, a cammogó jegesmedvék, a csíkos tigrisek, a
víz alatt úszkáló fókák, az aranyos kiselefánt, a sétálgató anyazebra a kölykével tetszettek a legjobban. Még a Varézshegy tetejére is feljutottunk.
A kapunál gyülekeztünk, majd visszajöttünk ugyanazon az útvonalon, tömegközlekedéssel az iskolába.

Szalma Lilien 5. b

A gombák titokzatos világa

Egyesek azt gondolják, hogy a gomba egy növény. Mások azt, hogy egy állat.
Pedig ez nem így van. A gomba külön csoportba tartozik.
A növények 90%-a valamilyen kapcsolatban van a gombafélékkel, mert ha
nem így lenne, elpusztulnának. Ezért a virágboltokban is a virágokat gombákkal ültetik el, különben hiába locsolnád, elpusztulnának. A gomba a virágnak
vagy növénynek ásványt ad, és cserébe a virág cukorral hálálja meg.
Léteznek bizonyos boszorkánykörök, amiről régen az emberek azt gondolták,
hogy éjfélkor a boszorkányok körbetáncolják, de valójában csak középen van
egy gomba, ami kör alakban növeszti utódait.
Amit a felszínen látsz gombának, az igazából a gomba termése. A valódi gomba a földben van.
Ha más dolgok is érdekelnek, akkor keresd a könyvtárban a Búvár zsebkönyvek sorozatból a Gombák köteteket illetve a Mi micsoda sorozatból a Gombák, mohák és harasztok című könyvek.

Enyedi Reyna 4.c

Elveszett kiscica

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Lili nevű kislány, aki a születésnapjára
egy kiscicát kapott.
Öt évvel később, amikor tornádó söpört végig a városon, a kiscica nem jött, amikor
Lili hívta őt. A tornádó távozta után a kislány a családjával végigplakátolta az egész
várost:
„Elveszett Cirmi nevű kiscicám a vihar alatt. Ha látják, kérem, értesítsenek!”
Egy héttel később messze Szentendrétől, mert itt éltek Liliék, Esztergomból értesítették őket. Ugyanis Cirmit felkapta a tornádó, és idáig repítette.
Szerencsére nem esett baja.
És nagy szerencse volt az is, hogy Lili esztergomi barátnője találta meg a cicát. Arról
ismerték föl, hogy nyakában ott függött egy gyémánt szívecske.
Amikor újra találkoztak, Lili egyszerre sírt és nevetett, Cirmi pedig a nyakába ugrott.
Végül hazakerült az elveszett kiscica.

Horváth Lili 4.b

Egy tavaszi továbbképzésen megismerkedtem Horváth Lili édesanyjával. Ezen a programon mi,
felnőttek is hasonló feladatokat oldottunk meg, mint a barcsays újságírók.
Amikor meghallgattam Lili történetét, azonnal eszembe jutott édesanyja írása.
Ajánlom ezen oldalakat elsődlegesen kettőjüknek, de minden más olvasni szerető lánynak, fiúnak,
felnőttnek és kiscicának.
SM

Édes egy cicukám, Minnie!

Bár te egy tündéri kis cica vagy, családunk kedvence, el kell, hogy mondjam neked, cicalétedből adódóan, milyen jóból is maradsz ki azzal, hogy nem ismered a könyveket, nem olvasol.
Drága cicám! Ha mancsaidba kaparintanál könyveket, lehetőséged volna a képzeletfantáziavilágod mozgósítására, határainak, szereplői számának növelésére. Szabadon szállhatnál, száguldhatnál különböző világok között.
Akár minden nap friss egércsemegékkel tömhetnéd hasad, vagy minden percben más bundában pompázhatnál. Ha szomorú lennél, mert egy másik macska megsebzett, egy jó
könyvben, jó történetben vigaszra lelhetnél.
Ha nehézséged adódna, mert éppen nem leled fehér cica játszótársad, egy jó versben feloldódhatnál, látnád, más is jár hasonló cicacipőben.
Ha a viharban nem tudnál elaludni, mancsaidba véve egy-egy mesét, hamar álomba szenderülhetnél. Amikor kicsinyeid születnek, s estelente melléd kucorodnak, olvasnál nekik történeteket, göcögtetőket, rigmusokat, altatókat. Láthatnád kíváncsi, átélő tekintetüket, s elvarázsolhatnád őket.
Ezért hát kiscicám, szomorkodhatnál, de ne tedd semmiképpen, mert itt vagyok neked, s
minden nap várlak a kislányom szobájában, s az esteli felolvasások hozzád is szólnak.
Szeretettel gondoskodva rólad:
gazdid Anyukája

Horváth Krisztina

A két kiskutya

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány, akit Lénának hívtak. Születésnapjára kapott egy kölyökkutyát. A kutyus lógó fülű, fekete, hosszú szőrű állat volt,
Mogyi névre keresztelték el. Vidáman élt gazdijával egy évig.
Aztán a lány szülei úgy döntöttek, hogy elköltöznek Budapestre, egy emeletes házba.
Sajnos Mogyi olyan fajta, aki nem érezte jól magát egy szűk lakásban. Ezért menhelyre került kis gazdája bánatára. A menhely …. Mogyi szomorú lett, mert egyedül
búslakodott kezdetben egy kutyaházban. Végül átvitték egy nagyobb kennelbe. Ott
három kutyussal is összebarátkozott: Szöszivel, Radírral és Dióval. Pár nap múlva
Szöszit és Diót örökbe fogadták. Radír és Mogyi egyedül maradtak.
Egy-két napig elvoltak, de azután eldöntötték, hogy meg fognak szökni. Radír úgy
gondolta, hogy este, amikor a dolgozók alszanak, belopóznak a házba, ellopják a kulcsot, kinyitják a menhely kapuját, és kiszöknek. Mogyi azonban ellenkezett:
- Jó, jó, de hogy juttatjuk vissza a kulcsot? Inkább tanuljunk meg repülni!
Végül egyikük terve sem valósult meg, ugyanis megjelentek Mogyi gazdái. A kislány
elmagyarázta, hogy visszaköltöznek régi házukba, és látva, hogy Mogyi meg Radír
milyen jó barátok lettek, mind a két kiskutyát hazavitték.

Varga Szilvi 4.e

Nyári elfoglaltságok

Sok nyári elfoglaltság létezik a telefonon kívül. Néhányat szeretnék Neked bemutatni.
Forróság idején legjobb móka a fürdés. Hívd a barátaidat akár a Bükkös-patakhoz,
vagy a Duna-partra, ússzatok, labdázzatok.
A Pilis hegyvonulatain kiváló biciklizni. Sok útvonal van. Fárasztó, de élvezetes.
Nagyon jó dolog a városnézés is. Érdekes, bár néha meg lehet sülni.
Klassz dolog a játszótér. Kitűnő elfoglaltság a gyerekeknek!

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen ) nyári programjai:
A Boszorkánykonyhában menta- és citromfűteával hűsíthetik magukat a
látogatók, nagyanyáink konyhatitkai közül elsajátíthatják a szederszörp és
a nyírfaszirup főzésének csínját-bínját, sőt arra is fény derül, hogy néz ki
a fagylalt őse, a hideg nya- lat, és hogy kell elkészíteni. A házak között
sétálva párakapu frissíti fel a megfáradtakat, akik a Játékudvarban pedig
új vizes játékokat próbálhatnak ki, a vízimalomban pedig ravasz vízmérő
fejtörőket oldhatnak meg.
A szervezők azokra is gondoltak, akik a nyarat a mozgás jegyében szeretnék tölteni, a Skanzen-futóbérletet váltva nyitás előtt és zárás után friss
levegőn futhatnak az edzésre vágyók.

(Forrás: https://szentendre.hu/hideg-nyalat-es-locspocs-nepi-jatekokhusito-nyari-programok-a-szentendrei-skanzenben/
)

Szabó Samu 4.d

Nyári pólótrend

Bizonyára már ti is unjátok, hogyha hosszú a ruhátok, akkor melegetek van, ha rövid, akkor meg fáztok. Most megszabadulhattok ettől az érzéstől, mert bemutatunk
három tippet, hogyan legyen az öltözködésetek trendi és ugyanakkor praktikus.
Nyári melegben a legszellősebb viselet egy rövid ujjú, fehér póló. Hogy ne legyen
unalmas, egy textilfilccel írassátok alá az osztálytársaitokkal, ismerőseitekkel. Így
jön létre a „barátságpóló”. Ha továbbtanultok másik iskolában, ez segíthet az emlékek megőrzésében is.
Ha van egy olyan pólód, amit a kétéves kistestvéred sem tudna hordani, akkor tedd a
csap alá, majd mielőtt megszáradna, kötözd ki két szék közé, és azután tedd a napra
száradni. Ettől nyúlni fog.
Ha túl nagy rád egy póló, akkor fogj egy ollót, és vonalzó segítségével jelöld azt a
méretet, ami megfelelő lenne, és vágd le az alját. Keress tűt és cérnát! A cérna lehet
színes, többféle színű, és szabályos öltésekkel szegd föl a pólót. Ha kedved tartja,
hímezhetsz is rá. Jó szórakozást saját pólóitok elkészítéséhez.

Szalai Hanna, Balázs Sára 4.d

Süssünk, főzzünk!
Kakaós szelet
3 tojássárgáját, 1 evőkanál zsírt, 27 evőkanál (1/2 kg)
porcukrot kikeverünk, majd 27 evőkanál liszttel, 1 csomag sütőporral,
27 evőkanál tejjel (vagy vízzel) összekeverjük.
A kemény hab közé annyi kakaóport rakunk, hogy elég barna legyen.
Lehet hozzá mazsolát vagy darabos diót rakni. Egy sütőpapírral bélelt
tepsibe öntjük. Előmelegített sütőben megsütjük.
Végül ízlés szerint megtöltjük.
Túrógombóc
50 dkg túró
3 db tojás
2 dl búzadara
1 csipet só
10 dkg zsemlemorzsa
2 ek olaj
porcukor
Tejföl

ELKÉSZÍTÉS
1. A túrót villával áttörjük, majd összegyúrjuk a tojással, a búzadarával és a sóval. Ezután
lefedve 3-4 órát állni hagyjuk, hogy megdagadjon a búzadara.
2. Vizes kézzel kisebb gombócokat formázunk belőle, majd sós vízben kb. 5 perc alatt kifőzzük mindet.
A zsemlemorzsát aranybarnára pirítjuk az olajon, és beleforgatjuk a lecsepegtetett gombócokat.
Porcukorral megszórva, tejföllel kínáljuk.

Kedvenceit lejegyezte Bárány Aisa 4.b

Jó pihenést, játékkal és vidámsággal teli nyarat kíván
a Barcsay Firka szerkesztősége

