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          Kedves Olvasóink! 

Szeretettel köszöntünk benneteket! A 2015-16-os tanévutolsó - dupla - 

számával jelentkezünk. A 2. félév is rengeteg programmal, versennyel telt el. 

Ezekből szemezgettünk néhányat. S emellett a szerkesztőink gondoskodtak 

arról is, hogy jól szórakozzatok újságunk olvasása közben. Iskolánk honlapján 

tájékozódhattok az eredményekről, a galériában pedig a programjainkon 

készült fotókat  nézegethetitek.     http://szenateri.hu/ 

               

 

A Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola diákönkormányzatának 

lapja         2015/2016 2-3. szám 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             

Tavaszköszöntő 

 

Tavasz van,tavasz van, 

bimbót hoz az ág is, 

minden madár, minden állat 

napsütésre vágyik. 

Csiripelnek, kelepelnek, 

köszöntik a tájat, sündisznó is 

ébredezik, 

nyitja szempilláit. 

Mi történik, mi történik 

e szép tájon? 

Gólyák jönnek fészket rakni 

mindenáron. 

Négy évszakból ez a legszebb, 

zöldell a Föld, él a világ. 

Tavasz van, tavasz van, 

ragyogj Nap, bújj ki virág!  

 
/Kisteleki Boglárka, Palkovics Panka 

Juhász-Duró Luca/ 

 

 
 

Nyaral a rigófütty 

 

Minden zöld és rügyezik, 

sárgarigó fütyül,  

eljött hát a tavasz,  

és ennek mindenki örül. 

Mindjárt jön a nyár is, 

mindenki megy ahová akar, 

táborokba, strandokra, 

a rigó is mehet bárhova. 

 
/Szakács Vanda, Králl Dóra/ 
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 A 2. félév főbb DÖK-programjai: 

 kapcsolattartás a városi 

diákönkormányzattal 

 szakmai napokon való részvétel, diákságunk tájékoztatása  

 öko szakmai napokon való részvétel,  

 előadás a környezetvédelmi diákfórumon 

 farsangi bál megszervezése és lebonyolítása a felső 

tagozatosoknak 

 papír és PET palackok gyűjtése 

 iskolai programheteken való részvétel: egészséghónap, ökohét, 

 tehetségnap 

 faliújság aktualizálása,  

 IRKAFIRKA szerkesztése, terjesztése 

 2016. május 31. DÖK-nap terveink szerint a Bregyó közi 

sportcentrum területén tájfutással egybekötve 

 

 

 

 

  

"Igazi közösség csak ott jön létre, 

ahol az emberek rejtélyes módon 

szeretik egymást. Vagyis barátok."." 
 



3 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

Tehetségnap 

 Az idei tehetség napon is sok 

újdonságot tudhattunk meg 

osztálytársainkról, 

évfolyamtársainkról. A vetítést 

Gábor bácsi nyitotta meg, majd 

mesét, énekeket hallhattunk. A PPT 

bemutató keretében olvashattunk 

(akár magunkról is) érdekes 

információkat. Lehet, hogy többetekhez odamentek hasonló 

kérdésekkel: „Tényleg jársz…… szakkörre?” vagy „Nem is tudtam, 

hogy helyezett lettél a …… versenyen, miért nem mondtad?”. Esetleg: 

„Nem is gondoltam, hogy ilyen ügyes vagy a …… -ban”. Szerintem ez az 

alkalom jó arra, hogy másokat jobban megismerj, mind pedig arra, 

hogy téged is megismerjenek a többiek. Ha most nem jelentkeztél, 

hogy tehetségedet megmutasd, tedd meg ezt jövőre! 

 

 Idén is megrendezésre került a tehetségnapi bemutató, 

amelyben iskolánk tehetséges diákjait mutatták be ppt. formában. A 

bemutatás úgy zajlott, hogy az első szünetben a 8. évfolyamon tanuló 

gyerekek mentek az első emeleti aulába megnézni iskolánk felső 

tagozatos tehetségeit. A második szünetben a 7. évfolyamosok és így 

tovább. 

 Az előadást Gábor bácsi vezette be. A 4. a néhány tanulója egy 

mesét mondott el, ami egy víz világnapi meseíró pályázatra írt egyik 

osztálytársuk (aki szerepelt az előadók között). Volt szerencsénk egy 

6-as iskolatársunkat hallani, ahogy 

dalokat énekelt nekünk. A 

bevezető után elkezdődött az 

előadás. Nagyon jó érzés volt látni, 

hogy milyen sok tehetséges 

gyerekkel járok egy iskolába. 

   Remélem, a többi tanuló is 

hasonlóan jól érezte magát ezen a 

napon. 
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  Szökevények 

     (részlet)           

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy füsskata. Katicák között az egyik 

legszebb: szép sárga kabátkáját tizennégy fekete pötty díszítette. Egy reggel, 

mikor felébredt, ahogy nézegette magát a tükörben, hát arra lett figyelmes, 

hogy nincsen meg az összes pöttye.  

- Jaj, hol vannak a pöttyeim? - kiáltott fel kétségbeesetten. - Várjunk csak! - 

csapott a homlokára. - Tegnap Pillangócskával sakkoztam a réten! Lehet, hogy ott 

vesztek el?  

Átfésülte az egész rétet, de mind hiába. Végül aztán elrepült Pillangócskához. Az 

ajtón gyönyörű kerek, fekete névtábla lógott, melyen dőlt betűkkel ez állt: 

Pillangócska. Füsskatinka bekopogott. Miután barátnője ajtót nyitott, elmondta 

neki mi történt. Pillangócska értetlenül nézett barátnőjére. De aztán ő is 

átkutatta a házát.  

- Hm, figyelj…, hol szerezted azt a gyönyörű névtáblát? - érdeklődött a kis 

füsskata.  

- Hát tudod, amikor tegnap este pakoltam a sakkomat, a bábuk között ezt 

találtam.  Ugye, milyen szép?  

- Nahát, ez pont olyan, mint az én pöttyöm! - örvendezett sárga kabátkás kis 

barátja. Füsskatinka leszerelte a pöttyöt az ajtóról, fölrakta a hátára, elköszönt 

és továbbállt. Hiszen még hat pöttye hiányzott. Hirtelen eszébe jutott valami. - 

Tegnap találkoztak Százlábú Szilárddal. Nos, a kis pettyeske elrepült a 

százlábúhoz, hátha tud neki segíteni. Bekopogott a korhadt fatörzs ajtaján.  

- Tessék, nyitva van! - szólt a százlábú.  

- Hat pöttyöm hiányzik. Nincs véletlenül nálad egy? - kérdezte a füsskata.  

- Hogy? Azokat csak úgy el lehet veszíteni? Na, jó. Gyere, nézzük meg a 

ruhatárban! Te a cipőimet, én a kabátokat nézem meg! - osztotta ki a feladatokat 

Százlábú Szilárd. Mire Füsskatinka azt a száz cipőt felforgatta…!  

- Megtaláltam! - kiáltotta a kis katica lány, mikor a századik cipőt fordította fel. 

Felrakta a hátára a pöttyöt, köszönt és továbbállt. Miután kilépett az ajtón, 

gondolkodóba esett. - Hol lehet a többi pettyem? Talán Lombszöcske Lajos segít 

nekem - gondolta. El is indult a nagy tölgyfához. Ott ült Lajos az egyik ágon.  

- Mi járatban vagy Füsskatinka? - kérdezte.  

- Nincs meg öt pettyem! - mesélte búsan a katica. - Segítenél megkeresni őket? -  

- Persze, megnézem odafenn! - mondta Lajos és eltűnt a levelek között. Pár perc 

múlva visszatért, s ezt mondta:  

- Sehol sem találom. Jaj, a kalapom! - kiáltotta hirtelen, ugyanis a kalapja leesett 

a fejéről. A piros fejfedő tetejéről egy fekete pöttyforma esett éppen a kis 

füsskata hátára.  
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A katica kislány vidáman megköszönte, visszaadta a kalapot, és elrepült. Tücsök 

Tomi egy rózsaszín virág közepén állt a réten, de hegedű helyett éppen egy 

gitáron játszott egy gyönyörű FEKETE pengetővel.  

 - Mi járatban vagy Katinkám? - kérdezte Tücsök Tomi.  

- Négy elveszett pöttyömet keresem. Hol találtad azt a gyönyörű pengetőt? - 

kérdezte a tücsöktől.  

- Tegnap az ösvényen, amikor sétáltam hazafelé - mondta a tücsök.  

- Akkor lehet, hogy az az én pöttyöm! - kiáltott fel Füsskatinka.  

- A tied? - kérdezte szomorúan Tücsök Tomi, miközben barátja hátára rakta a 

pöttyöt.  

Alig indult el katica, össze is találkozott az öreg Szarvas úrral.  

- Jó napot kívánok kedves Szarvas úr! - mondta. - Nem látott véletlenül fekete 

pöttyöket?  

- Hát tudod kedvesem… - kezdte Szarvas úr, - tegnap mikor nem figyeltem, jól 

bevertem a fejem a nagy tölgyfába és fekete pöttyöket meg hatszögletű 

csillagokat láttam - mondta. A kis füsskata csak legyintett. Már indulni készült, 

mikor észrevett valami fekete pöttyöt Szarvas úr agancsán.  

- Szarvas úr, ott van a fekete pöttyöm az agancsán! - kiáltotta.  

- Szedd le, szedd le! - kérlelte a szarvas. A katica leszedte róla, a többi pötty 

mellé rakta. Hát, ahogy ment, mendegélt tovább, gyönyörű nótára lett figyelmes.  

- Idenézz, Füsskatinka - szólította meg Fülemüle Ferenc a zenekar igazgatója. - 

Micsoda gyönyörű érmet találtam a zeneverseny nyertesének!  

- Nahát, de szép! - álmélkodott a katica. Az érem fekete volt, rajta ez állt: 1. 

helyezett. Egy fűszál volt a nyakba akasztója. - Hű, ez olyan, mint az én pöttyöm!  

- Még hogy a tied! - háborodott fel Fülemüle Ferenc. De a katicácska addig 

győzködte, míg végül odaadta neki. A katica kislány most már úgy gondolta, 

elmegy az erdei rendőrségre és az utolsó pötty keresését rájuk bízza.  

- Jó napot kívánok! Azért jöttem, hogy körözést indíttassak a tizennegyedik 

pettyemért - mondta.  

- Nos, - szólt a rendőrfőnök - azonnal intézkedem. 

Füsskatinka közben észrevette, hogy a rendőrségi 

címer a főnök sapkáján olyan fekete katicapetty féle. 

El is mondta neki rögtön, hogy az elveszett 

tizennegyedik pettye valószínűleg az ő sapkáján 

csücsül. Persze nem volt könnyű rávenni a 

rendőrfőnököt, hogy adja vissza - mert nagyon jól 

mutatott a sapkán -, de végül sikerült. Így lett meg 

végre Füsskatinka összes pöttye.  

Itt a vége fuss el véle! Aki nem hiszi, kérdezze meg a 

kis füsskatát vagy számolja meg a pöttyeit!    

    Varanka Luca 3. c 
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Ha a Föld csupán 

egy méter átmérőjű volna, és 

a levegőben lebegne valahol, néhány 

arasznyira a talaj felett, az emberek a világ 

minden tájáról csodájára járnának. Körbesétálnák, 

gyönyörködnének hatalmas óceánjaiban, csillogó tavacs- 

káiban, és az azokat összekötő  vízerekben. Megcsodálnák 

dudorait és mélyedéseit, a körülötte lebegő vékony gázréteget 

és  a benne rezgő párát.  Megcsodálnák,  hogy  miféle élőlények 

járkálnak  a felszínén, úszkálnak a vizeiben. Szentnek  nyilvání- 

tanák,  hiszen  az egyetlen  lenne,  és féltve  óvnák, nehogy  baja 

essék. Ez a gömb  lenne  a  világ  legnagyobb csodája. Az embe- 

rek  hozzá  jönnének  imádkozni,  hogy meggyógyuljanak, hogy 

bölcsességet kapjanak, hogy meglássák a szépséget, és hogy 

ámuljanak   azon,  ez  hogyan  lehetséges.  Szeretnék , az 

életük  árán  is  megvédelmeznék,  mert valahogyan 

tudnák, hogy életük teljessége semmi sem lenne 

nélküle. Ha a Föld csupán egy méter 

átmérőjű volna……….. 
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Az újrahasznosítás 
A háztartási hulladék egy kis részét azonban nem tudod 

az újrahasznosító üzemnek odaadni. De ez nem azt jelenti, 

hogy az első kukába, dobd bele. Mert léteznek speciális 

hulladékot újrahasznosító üzemek is. Sőt! 

Sok jótékonysági intézmény szívesen 

fogadja ezeket! 

 szemüveg 

 asztali számítógép 

 billentyűzetek 

 laptopok és elemek 

 mobiltelefonok és akkumulátorok 

 televíziók 

 autók 

Ha mostanában nem néztél szét az újrahasznosítás terén, meg fogsz 

lepődni mennyi dolgot lehet újrahasznosítani! Ne feledd! Minden 

terméknek tisztának és száraznak kell lennie és amennyire lehet 

csoportosítottnak! Lássuk, milyen anyagokat lehet újrahasznosítani! 

o műanyag zacskók 

o alumínium 

o üveg 

o műanyag evőeszköz 

o hungarocell 

o polisztirol 

o újságok, magazinok 

o szórólapok 

o papír 

o karton 

o tejes és üdítős dobozok 

 

 
 

Gyűjts szelektíven a 

Széna téren! 

 

 Az iskolánk udvarában a 

Depónia Kft évekkel ezelőtt 

szelektív hulladék gyűjtés 

céljából gyűjtőedényeket 

helyezett el.  A kukák 

ürítéséből származó bevétel az 

alapítványunkat gazdagítja. 

Kérünk minden szülőt és diákot 

a szelektív hulladékgyűjtők 

használatára. 
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 Minden évben részt vesz iskolánk egy-egy csapata elsősegély 

versenyeken. Idén is indult csapatunk, a városi versenyen második 

helyezést értünk el. Bejutottunk a megyei fordulóra, ahol nagyon 

szép eredménnyel zártunk: harmadikak lettünk. 

 A megyei verseny április 22-én, pénteken zajlott. Reggel tíz 

órakor indultunk el Eszter nénivel a Nádasdladányba, az általános 

iskolába, ahol a versenyt tartották. Tizenkettő csapat érkezett. Volt 

közöttük általános-, középiskolai és felnőtt csapat is. Összesen 

tizenkettő állomás volt, azon belül négy kárhely, egy totó és hat 

pihenő, ahol játékos feladatokkal szórakoztattak el minket. A 

sérülések nagyon sokfélék voltak, de szerencsére mi mindet 

ismertük. A versenyfeladatokban csak apróbb hibáink voltak. A sok 

sérülés közül a legérdekesebbek talán azok voltak, amiket élethű 

művérrel is színesítettek. 

 A verseny után ebédet is kaptunk, helyileg főzött gulyásleves 

formájában. Így mindenki jól lakhatott. Az eredményhirdetésnél 

egyre jobban izgultunk. Ahogy közeledtünk kitűzött célunk felé -  

hogy bent legyünk az első három helyezett csapat között - szinte 

fájt a kezünk, annyira szorítottuk egymásét. Szerencsére elértük 

célunkat és elégedetten indultunk el haza. Útközben benéztünk a 

Nádasdi kastélyhoz is. Csodálatos szép! 

 A haza utat kellemes beszélgetéssel töltöttük el. Remélem, 

nektek is lesz részetek hasonlóan jó versenyben! 
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 Emberek közt élünk, kapcsolatokat teremtünk 

egymással. Az ilyen kapcsolatteremtés által jöhet 

létre a barátság.     

 Sokféle barátság létezik. Vannak olyanok, 

akik minden titkukat megosztják egymással és meg 

is őrzik azokat. Ez a mélyebb barátság fajtája, 

mikor szeretjük és megbecsüljük a másikat. 

Meghallgatjuk, és ő is meghallgat minket. Tanulunk egymás hibáiból 

és tanácsokat adunk a másiknak. 

     Olyan barátságot is ismerünk, amelyik csak látszólag barátság, 

mert nem kölcsönös bizalomra épül, vagy pedig csak érdekből 

barátkoznak. Például ha valaki azért barátkozik valakivel, mert a 

másik népszerű az osztályban, és azt gondolja, hogyha vele fog 

barátkozni, akkor talán őt is észreveszik, nem a belső értekeit nézi a 

másiknak. 

      Már sok barátság csődbe ment azért, mert elárulták egymást. 

Velem is történt már ilyen. Túlságosan is megbíztam az egyik lányban. 

Később  átállt egy másik lányhoz, mert  valamiért megharagudott 

rám. Másnap már az egész osztály tudott minden titkomat, ami nem 

esett jól. Pár nap múlva kibékültünk, de az már nem volt az igazi, 

őszinte barátság.  

...egy hetedikes lány a Széna tériből... 
       

A barát véleménye nem 

ellened van, hanem érted. 

BARÁTSÁG RECEPT: 

Végy egy jó nagy adag szívből 

jövő szeretetet, 

2 púpozott csésze türelmet, 

2 maréknyi nagylelkűséget, 

tetézd meg megértéssel és 

egy csipetnyi humorral, 

és mindezt szórd meg bőven 

jóindulattal és hűséggel.  
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1. Figyelj rá, hogy mikor vagy online kapcsolatban! 

(mobiltelefon, okostelefon, táblagép, 

játékkonzol, fényképezőgép, kamera, 

televízió, számítógép, notebook, stb.) 

2. Csak olyan online hálózathoz csatlakozz, 

amiről meg vagy győződve, hogy 

biztonságos. Nem minden online kapcsolat 

ingyenes, ami szabadon elérhető! 

3. Ne tedd közzé személyes adataidat! A 

neved, címed, mobilszámod, jelszavad 

megosztása másokkal olyan, mintha a lakáskulcsodat adnád oda 

valakinek. 

4. Kérd szüleid vagy más felnőtt segítségét, mielőtt kitöltesz bármilyen 

kérdőívet az interneten! 

5. Ne tárulkozz ki a közösségi oldalakon! Ne tölts fel magadról, 

családodról, barátaidról fényképeket, videókat! Az interneten 

közzétett képeket, videókat bárki könnyen letöltheti, 

megváltoztathatja, visszaélhet velük! 

6. Válogasd meg, kinek küldesz el képet magadról, vagy barátaidról! A 

képek, videók könnyen nyilvános megosztó oldalakra kerülhetnek, ahol 

bárki visszaélhet velük. 

7. Az internetre felkerült képeket, videókat, hanganyagokat nehéz, olykor 

lehetetlen utólag eltávolítani! 

8. Ismeretleneknek ne válaszolj se chaten, se e-mailen! 

9. Ismerős címről érkező levelek mellékleteit (képek, dokumentumok) is 

csak akkor nyisd meg, ha meggyőződtél róla, hogy valóban neked szól! 

10. Ne használj webkamerát, csak akkor, ha közvetlen, személyes 

ismerősöddel vagy online kapcsolatban! Ilyenkor is figyelj arra, hogy ne 

mutasson többet a kamera a szükségesnél! 

11. Ne találkozz a neten megismert személlyel, legfeljebb csak akkor, ha 

szüleid is elkísérnek! Beszéld meg szüleiddel a találkozót – mindenképp 

felnőtt menjen veled! 
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 Míg régebben a mobil telefonja elsősorban a felnőtteknek volt, 

mostanában már egészen kis gyerekek zsebében is ott lapul. Fontos 

beszélnünk tehát  a mobilkommunikáció alapjairól, a telefonálásról. 

Csengőhang: 

 A mobilod mindig nálad van, bárhol megszólalhat. Sokan nem is 

gondolják végig, hogy azok a hangeffektusok, zenék, amelyek baráti 

körben viccesek, milyen ciki lehet más társaságban, vagy hivatalos 

helyen. Talán még nem is gondoltál rá, hogy mennyi mindent elárul 

rólad a csengőhangod, vagy az üzenetjelzéseid hangja.  

Telefon? Sms? Chat? 

 Nem mindegy, hogy melyikkel hol élsz, hol használod. Sok 

diáknak nem jut eszébe, hogy a közösségi oldalakon a tanárai is az 

„ismerősei”, s a tanárok is lehetnek betegek, vagy éppen lehet lyukas 

órájuk. Az órán elküldött sms, vagy más platformra tett üzenet 

(Skype, Viber stb.) csupán illetlenség, de ha a közösségi oldalakon 

kommunikálsz, azt bizony sokan láthatják! Általában reggel 8 és 

délután 5 között nem illetlenség zavarni másokat, hétvégeken pedig a 

késő délelőtti időpontokat célszerű választani. Ha megoldható, a 

személyes ügyeinket ne nyilvános helyen intézzük. Erre a legjobb 

megoldás továbbra is a személyes kommunikáció. Színházban, 

moziban, hangversenyen, templomban, kórházban, ahol fokozottan 

zavarhatunk másokat, kapcsoljuk ki a mobil eszközöket. 

Fontos tudni, hogy bár sokszor hasznos, hogy kéznél van a 

telefonokban lévő fényképezőgép, könnyen sérthetjük vele mások 

jogait, ha illetéktelen felvételeket készítünk. Viccesnek tűnhet egy-

két ciki fénykép, vagy videó, de ezek nyilvános megosztása jogsértő 

tevékenység, amennyiben a képen, videón szereplők ebbe előzetesen 

nem egyeztek bele. 

E-mail: digitális, de a hagyományos  szabályok továbbra is 

érvényesek. Az e-mail leginkább a hagyományos levelezésre hasonlít, 

használatát sokan mégis a chat szokásaival keverik össze. Ha 

elektronikus levelet küldünk, a tartalmat megelőzően illik 

megszólítást írni, s a levél végén elköszönni. A biztonsági előírások 

között fontos megemlíteni, hogy mindig legyen a levélnek tárgya, mely 

egy rövid tartalmi megjelölés. (folyt. köv.) 
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Újságíró szakkörön eljöttünk a Széna téri 

könyvtárba. Már nem először jártam itt. Egyszer alsós 

koromban szüleimmel és testvéremmel jöttem ide. A 

könyvtárban plafonig érő polcokon típus és abc sorrend 

szerint vannak csoportosítva a könyvek. Az eddig innen 

kikölcsönzött könyveket az ifjúsági regényeknél láttam meg. Amelyik 

elnyerte tetszésemet, kikölcsönöztem őket. Onnantól fogva 

rendszeresen járunk a mai napig könyvtárba, újabb és újabb olvasni 

valóért. Örültem, hogy a szakköri tagokkal is ellátogattunk ide. 

Könyvtári szabályok: 

 Bejövetelkor hangosan köszönjünk, de utána az ott tartózkodásunk 

ideje alatt legyünk csendben, csak suttogva beszéljünk! 

 Ha valami kérdésünk akad, kérdezzük meg a könyvtárosoktól. 

 A kikölcsönzött könyvet a visszaadási határidő előtt hozzuk vissza! 

 Ugyan oda tegyük vissza könyvet, mint ahonnan elvettük! 

 A számítógépet kapcsoljuk ki, ha már nem használjuk! 

 Távozásunkkor hangosan köszönjünk!     /g.a./ 
  

Hogy mi is az, a könyvtár? Gondolom, aki ezt 

olvassa, akár alsós, akár felsős, van róla 

valamilyen tapasztalata. Főképp azt lehet 

egy könyvtárról elmondani első látásra, hogy 

nagyon halk, csendes nyugodt hely. Pedig 

valójában izgalmas és kalandos is. Tegyük 

fel, hogy leemelünk a polcról egy 

kalandregényt. Mindjárt mondhatjuk, hogy: 

„Hé, ez nem is olyan unalmas.” A könyv kalandjaiba merülve egy kis 

idő után észrevesszük.... azt a kicsit poros illatot. De ez nem olyan 

por, amitől az ember belélegzésnél majd megfullad. Nem, ez egy olyan 

illat, ami még talán kellemes is lehet. A könyvek kornak, műfajnak, 

tanulmánynak megfelelően vannak elrendezve. Én azért szeretem a 

könyvtárakat, mert szeretek olvasni, kikapcsolódni és fantáziálni. 

          /miranda/ 
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 2016. február 23-án a Széna téri könyvtárban 

jártunk. A kedves könyvtáros nénik szívesen 

segítettek, ha netán kérdésünk akadt. Megismerhettük 

a könyvtár rendszerét, működésének főbb szabályait, azután pedig 

kedvünkre válogathattunk, keresgélhettünk a rengeteg könyv között. 

A gyerekek, fiatalok, és idősek is megtalálják a számukra megfelelő 

könyveket.   /vivi/ 

 

 Bizonyára sokan jártatok már az iskolánk 

szomszédságában lévő Széna téri könyvtárban. Ha 

máshogy nem, iskolai foglalkozás keretében. 

Gondolom, kevesen emlékeztek az ilyen alkalmakkor 

elhangzottakra, ezért megemlítenék néhány fontos 

dolgot, amit érdemes tudni. Kezdjük is az alapokkal! Ha belépünk a 

könyvtárba (vagy bármilyen épületbe) hangosan köszönjünk! Nincs 

rosszabb annál, amikor az orrunk alatt motyogunk valamit. A bent 

levőknek rögtön meg is lesz a véleménye rólunk.  A hangos 

köszönéssel ellentétben később csak halkan beszélgessünk! Azért, 

hogy ne zavarjuk a többieket. A könyvek ABC sorrend és stílus 

szerint vannak csoportosítva a polcok rengetegén. Itt kedvünkre 

válogathatunk ifjúsági, gyermek, tudományos, történelmi és még 

sokféle könyv között. Ha valamelyik megtetszik a pulthoz kell 

vinnünk. Ha még nincs, olvasójegyet kell kérnünk. Ebbe a füzetbe 

írják bele, mikorra kell visszahoznod a kikölcsönzött könyvet. Ha nem 

olvastad ki határidőre a könyvet, a visszahozásának időpontját 

meghosszabbíttathatod. Persze egyszerre több könyvet is kivehetsz 

(ezt tapasztalatból tudom     ). Gondolom, most azt hiszed, könyvmoly 

vagyok. Szeretek olvasni, az tény és való. Gyakran járok ide, a 

könyvtárba. A sorozatok, regények a kedvenceim, amiket neked is 

ajánlok.  

Ha szeretsz olvasni, azért menj el ide, ha nem, azért, hogy ezután 

kedveld meg a könyvek birodalmát!    /g.e./ 

Sok sikert!  
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Magyarország legnagyobb  

virágoskertje 

 

2016. áprilisában megnyílt Magyarország legnagyobb 

magántulajdonban lévő virágoskertje. A kecskeméti 16 000 

négyzetkilométeren elterülő kert valaha még szántóföld volt, de ma 

már telis-tele van kis dombokkal, hidakkal, íves virágágyásokkal és 

persze, rengeteg virággal. A legtöbben talán a hagymás növények 

vannak, azok közül is 

nagyrészt nárcisz és 

tulipán. Ezeknek 

köszönhetően a kert 

minden évben más és más 

arcát mutatja a 

látogatóknak. 

Remélem, sikerül egyszer 

nektek is ellátogatni ebbe 

a csodálatos kertbe! 

Vége van a szürke, fagyos időnek, 

gólyák messzeségből visszarepülnek. 

Minden zöld és színes, akármerre nézni, 

meleg szeretettel teli évszakot érezni.  

 

Ritkulnak a ruhadarabok az embereken, 

berregő motorok se maradnak csöndben. 

Kinyitott fagylaltost gyerekek veszik körbe, 

vígan mosolyog az udvaron a kerti törpe. 

A nyuszi kölnivel követ el rablást, 

pénzt adj neki, ne pedig piros tojást. 

Megtelnek a játszóterek és a strandok,  

rázzák magukat a diszkós parti arcok. 

 

Már nem borzol libabőrössé a hideg szél, 

elmúlt vele együtt az összes keserűség. 

Meleg tavasz, hozzál minden szépet, 

ilyenkor minden újjáéled. 
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Különleges csapat látogatott el a  

Széna téribe, hogy népszerűsítsék a 

természettudományokat. 

Megtelt az ebédlő érdeklődő diákok- 

kal, s a 4 lelkes fiatal, köztük Molnár Janka Sára, végzős telekis diák, 

izgatottan készült elő a kísérletsorozathoz. Látványos, érdekes, 

izgalmas dolgokat mutattak diákjainknak, belevonva őket a 

produkciókba, humorral körítve a tudományos kísrleteket. Láttunk 

égő kezeket, összeroppanó üdítős dobozokat, megtanulhattuk, hogyan 

kell gyorsan felfújni egy nejlonzacskót, mi történik a mobiltelefonnal, 

ha  alufóliába csomagoljuk,  hogyan lehet a dugót kivenni a palackból 

zacskó segítségével, mi és miért mozog a vízzel teli palackban...  

 Az előadás után a Táskarádió és az IRKAFIRKA riporterei 

interjút készítettek velük. Egy-egy kérdésre mindannyian 

válaszoltak. A válaszokból készült az összeállításunk: 

- Mióta érdeklődtök a természetismeret iránt? 

- Nálunk ez korán, már általános iskolában kezdődött. Felsőben 6. és 

7. osztályban mélyült el a fizika és a kémia iránti érdeklődésünk. 

- Ki figyelt fel rá, hogy tehetségesek vagytok? 

- Elsősorban a szülők, aztán a pedagógusok, Jankát már tudósok is 

támogatják. Fontos, hogy én magam is kerestem a lehetőségeket, 

versenyeket, külön foglalkozásokat. Sokat számít egy-egy biztató, 

lelkes tanár, egy-egy érdekes verseny. 

- Mit tartotok a legnagyobb eredményeteknek?  

- Janka volt már Törökországban, Svájcban versenyen, konferencián. 

A fiúk humorosan közelítették meg a kérdést, a Széna téren tartott 

bemutatót tartották eddigi legjobb eredményeiknek. 

- Ki találja ki a kísérleteket? 

- Általában látjuk máshol a tudományos kísérleteket és utánozzuk, 

kipróbáljuk, továbbfejlesztjük. Versenyen is voltunk, ahol saját 

kísérletet mutattunk be. Viccesebbé tesszük a kísérleteket. 

- Melyik a kedvenc kísérletetek? 

- Ami szikrázik... Ami büdös és ég, az nagyon vonz. Szeretjük az égő 

kezes kísérleteket is.       /folyt. köv./  
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A francia bulldog - Egyik kedvencem :)  

  

 Származása vitatott. 1898-ig nem ismerték el, mint önálló 

fajtát, hanem az angol bulldog kisebb változatának tartották. A 19. 

század vége előtt nem sokkal csipkeverők települtek át Angliából 

Normandiába, és magukkal vitték törpe buldogjaikat is. Terrierekkel 

és griffonokkal keresztezték őket, és olyan típust alkottak meg, 

amely temperamentumában és küllemében világosan elkülönült a 

buldogoktól.  

 Jellemzése:Kis testű, mindössze 8-14 kg súlyú. Feje leginkább a 

denevéréhez hasonlítható. Kicsi a bors, de erős - látszatot kelti. 

Rövid és zömök kutya, mégis formás, ha nagysága arányban van 

súlyával. Feje erőteljes, széles, tompa orrú pofákkal és álló fülekkel. 

Színe: fakó, csíkos vagy fehér csíkos foltokkal. A francia bulldog a 

környezeti hatásokkal szemben igen érzékeny, ezért tartani csak 

lakásban ajánlott. Jó jelzőkutya, bár manapság kizárólag kedvtelésből 

tartják. Ragaszkodó természetű, jó őrző hajlamú, játékos. A francia 

bulldog intelligens, kedves és gyengéd kutyafajta. Szelíd, 

barátságos, gyerekek mellé tökéletes választás. Szeret sétálni, a 

természetben lenni, de nem kimondottan nagy mozgásigényű. /regi/ 
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A leggyorsabb mozgású 

A leggyorsabb mozgású élőlény a vándorsólyom. 

Egy kísérletsorozat alkalmával jegyezték fel, 

hogy a 30 fokos, ill. 45 fokos szögben lecsapódó 

vándorsólyom 270 km/óra, ill. 350 km/óra 

sebességet érhet el.  

 

A legerősebb hangú A „beszélgető” 

kékbálnák által kibocsátott kisfrekvenciás 

rezgések hangereje eléri a 188 dB-t, így a 

kékbálnák a leghangosabb élőlények. 

Hangjuk 850 km távolságból észlelhető. 

 

A legerősebb harapású Egy a Bahama-

szigeteki tengeri laboratóriumban 

gnathodinamométerrel (harapásmérő) 

végzett kísérletből kiderült, hogy egy 2 

m-es sötét cápa állkapcsa 60 kg erőt 

tud kifejteni. Ez cm2-ként 3 tonna, a 

fog hegyén pedig 19,6 tonna nyomásnak felel meg. A 6 méteres nagy 

fehér cápa állkapcsának erejét még nem mérték.  

 

A leggyorsabb földtúró  

A földtúrás világbajnoka a keleti földikutya. Az 

Oroszország déli részén talált egyik földalatti 

járatuk 363 m hosszú volt, ez azonban eltörpült 

a mellett az alagútrendszer mellett, amelyhez 

114 földtúrás tartozott, és az utolsó kettő 169 m-re esett egymástól.  

 

A legfalánkabb 

A természet legelképesztőbb evőgépe a 

selyemlepke hernyója, amely életének első 48 

órájában születési súlyának 86 ezerszeresét 

fogyasztja el. Egy ilyen étvágyú, 3,17 kg súlyú 

csecsemő 273 tonna táplálékot venne magához két nap alatt. 
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 Több népnek ismerjük a mitológiáját.  Számomra nagyon 

érdekes a görög mitológia, ezért írok róla. A mitológia a mítoszok 

összessége. A mítosz hasonlít egy kicsit a mesékhez, mert valós és 

kitalált dolgok is szerepelnek benne. A valós helyszínektől, 

szereplőktől még hihetőbbek a fantázialények és a varázslatok. Ezért 

olvasom én is szívesen ezeket a történeteket. Kedvenceim az isteni 

erővel felruházott fiatal szereplők és misztikus kitalált lények, 

félistenek, istenek. Nézzünk néhányat a görög mítoszok hősei közül! 

 

 Zeusz: A főisten. Amikor villámlik, dühös valamiért. 

 Héra: Zeusz felesége, a család istennője 

      Zeusz-Héra gyermekei:  

       Árész: A háború istene 

      Hébé: Az ifjúság istennője 

      Eileithüia: A szülés istennője 

      Héphaisztosz: A sánta kovácsisten 

 

Zeusz testvérei:    Ki van ezen a képen? ___________ 

Poszheidón: A tenger istene 

Hádész: Az alvilág ura 

Héra: A házasság istennője 

Hesztia: A szent láng őrzője 

Démétér: A föld a termékenység istene 

 

  További népszerű istenek: 

Aphrodité    a bor istene 

Apollón    az útmutatás és az újjászületés istene 

Hermész    az alvilág királynője, a halál istene 

Artemisz    a szerelem és a szépség istene 

Pallasz Athéné   a vadászat istene 

Perszephoné   a bölcsesség istene 

Dionüszosz   a jövendölés, a gyógyítás és a zene istene 

 Egy kicsit összekevertem őket - persze nem véletlenül.  

 Húzd össze az összetartozókat!    
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Ki ne ismerné a szókereső játékot?  A betűrendben felsorolt 

szavakat   a táblában bármilyen irányban keresheted: jobbról balra, 

balról jobbra, fentről le és lentről fel, valamint átlóban is. Igen! 

Szerintünk is nagyon nehéz lesz megoldanod a rejtvényt. De gondold 

csak el, milyen nehéz volt ezt egy 6. osztályosnak megszerkeszteni. 

Kitartást és jó szórakozást kívánunk!     /cs.f./ 
 

n y ú l L s o r d s s í E s l h 

á g y ú ő á á T e o á r f é o u 

r A G r t r s A t n z á e z m l 

c s á a p ó i  e o o s l e á l 

i z r a d y s s k d k y a d z a 

s i n a l i k e t j a l r n s d 

z r g o k m ö v í a r a r e v é 

ú a p a a k n d v l ó v o r é k 

r á s g ó e y e a u z i g e n g 

n c y k D g v k r t s b á b k y 

Ö a u a é y a  r r T r n k é ü 

r s v í z s a h a t e e s a l j 

z a a a z z z l á d a f z l l t 

s É j t s e z t i ó z f e V e é 

á a ó e r r s z ő l ő a r l m s 

k f z r E f a r k a s k i t é p 

a s e j t t é g l a l a p T ú t 

 

ágyú erre  kafferbivaly ló rizs szúr  
akasztófa, errefelé kaja magyar sejt téglalap 

arra ész kedves melléknév sor tő 
arrogáns ezt kitép nápolyi számol tulajdonos 

avas farkas kókusz naptár szer úr 
az fel könyv nárcisz szesz út 
csakis hat láda nyúl  szív vaj 
detektív írás lakberendezés órás szórakozás zár 
egyszer irat lila ragadós szőlő zsák 
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Halacskás képrejtvény 

Szállóigék 

 

A híres mondatok egy-egy részei hibásan szerepelnek. 

Írd le a helyes mondatokat!  

 

,,Enni, vagy nem enni”            ,,____________________________” 

      (Shakespeare) 

,,Te is lányom, Jucus”              ,,__________________________” 

      (Julius Caesar) 

,,A kocka el van dobva”             ,,__________________________” 

      (Julius Caesar) 

,,Barátokról jót, vagy semmit”               ,,____________________” 

       (Khilón, Spárta ephorosza) 

,,És mégis forog a Hold!”              ,,________________________” 

       (Galileo Galilei) 

,,Ne zavard körmeimet!”              ,,_________________________” 

       (Arkhimédész)   /g.a./ 
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1. 4+5          /cs.f/ 

2. Minden négyzet … ,de nem minden … négyzet. 

3. Nagyot ugró, erdőben élő állat 

4. Piroska és a … 

5. Kukorékoló állat 

6. Építőelemekből álló műanyag játékszer 

7. Február 14.-ei ünnep legkedveltebb színe 

8. Megnézheted, benne hányadika van     

Színezd ki! 

 

  

 

1.       

2.          

     

4.        

5.        

6.     

7.      

8.       
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Lányokról 

 

A lányok oly kedvesek, 

nagy titkokat rejtenek. 

Ha szépen megkéred őket, 

 odaadják őket. 

... 

De a szabálykönyv csak annyit 

mond, vigyázzak , 

 de nagyon, nagyon! 

.... 

S ha a titok nálad marad, 

nem engedheted el soha magad. 

Te leszel a rabszolgája. 

                       /Diószegi Roland/ 
 

Fiúcsúfolók 

 

A fiúk mindig verekednek,  

s néha kicsit sületlenek. 

Ha kérdezed, mire jó ez, azt kiáltják: 

Meg kell mutatni, ki az erősebb! 

Sokszor nagyon kíváncsiak, 

 miről susognak a lányok. 

Fejükben sok a butaság,  

sosem áll be a szájuk. 

  /Kaló Lilla Kiara - Kázsmér Evelin/ 

          _______________ 

Azt mondják, hogy cikik vagyunk,  

mégis velünk játszanak. 

Állandóan verekednek, hogy erősnek 

látsszanak. 

Lézerkard, az hú, de menő!- 

a fejük lágya egyszer benő. 

                    /Radnó Lili Boglárka/ 

 


