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Szalagavató
Harmadikosoknak szalagavató? Ki hallott már ilyenről? Eddig még senki, de
mi most divatba hoztuk.
Pár hete tartottuk meg az úgymond kis szalagavatónkat, ami - valljuk be - jól
sikerült. Reggeli készülődésünk az iskolánk fodrász szalonjában történt,
frizurákat készítettünk egymásnak. Előkészítettük iskolánk auláját
a számunkra fontos eseményre, majd a délután folyamán megkezdtük a kis
bulinkat. Tartottunk egy kis ünnepi beszédet, utána pedig sor került
a szalagok feltűzésére is. Ettünk, ittunk, beszélgettünk, diákok és tanárok
egyaránt.
Késő délutánig maradtunk, majd utunk élményekkel gazdagodva hazafelé
vezetett. Bízunk benne, hogy utódaink is részt vehetnek efféle szalagtűzésben.
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Húsvéti locsolkodás

Hahota :)

Húsvéthétfő a locsolkodás napja. A szokás eredete a régi időkbe
nyúlik vissza, alapja pedig a a víz megtisztító és megújító erejében
gyökerezik. Vidéken több helyen
még napjainkban is kútvízzel
locsolják a lányokat, a városokban
azonban különféle kölnivizekkel
helyettesítették ezt. A locsolkodás
hagyományának egyesek Bibliai
eredetet is tulajdonítanak, mivel a
feltámadást hírül vivő asszonyokat
vízzel lelocsolva próbálták a
katonák lecsendesíteni.
A locsolkodni járó fiúk locsolóverseket mondanak a lányoknak, akik
cserébe hímes tojást vagy csokitojást adnak.

Az agresszív kismalac mohón fal egy tábla mogyorós csokoládét. A
nyuszika odamegy hozzá, nézi, nézi, csurog a nyála, annyira megkívánja a
csokit.
Azt mondja neki:
- Te, malacka, én még sose ettem ilyen csokoládét.
- Hát most se fogsz!

Locsolóversek
Jó reggelt, jó reggelt,
Kedves liliomszál,
Megöntözlek rózsavízzel,
Hogy ne hervadozzál.
Kerek erdõn jártam,
Piros tojást láttam,
Bárány húzta rengõ kocsin,
Mindjárt ideszálltam.
Nesze hát rózsavíz,
Gyöngyöm, gyöngyvirágom.
Hol a tojás, piros tojás?
Tarisznyámba várom!

Kinyílott az aranyesõ
Én voltam ma a legelsõ,
aki kora reggel
locsolkodni kelt fel
Minden szõke, barna lány,
Mint a piros tulipán
Virulva-viruljon
Rózsapermet hulljon.
Íme, itt a kölni
Szabad-e locsolni?

Kisgyerekek gyónnak Húsvét előtt. Bemegy a gyóntatófülkébe az első,
megvallja bűneit, és ezzel zárja: "bedobtam a vízbe a tökmagot". A
plébános nem érti, de nem kérdez rá.
Jön a következő gyerek, az is megvallja, hogy bedobta a vízbe a tökmagot,
s ez így megy tovább, míg az utolsó gyerek nem említi ezt a bűnt. A
plébános rákérdez:
- Te nem dobtad vízbe a tökmagot?
- Nem - feleli a gyerek - én vagyok Tökmag!

Nyuszika a húsvét közeledtével betér a boltba.
- Ecetet kérek!
- Sajnos nyuszika, mi nem tartunk ecetet, ez egy
festékbolt.
- Mondom, e-c-e-t-e-t kérek!!!!
- Nyuszika, ez egy festékbolt!
- Jó, akkor mondom mászképp: kérek egy pamacot!
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Nyitrai utunk...
A 2012/2013 tanévben kis csapatunkkal bekapcsolódtunk a Legere
nevet viselő irodalmi versenybe, amelynek megrendezésére Nyitrán
került sor.
A verseny témája Örkény István munkássága volt, mivel a 2012-es
évben ünnepeltük születésnapjának 100.-ik évfordulóját. A
versenyre való felkészülésként Örkény életét, egyperceseit és
drámáit tanulmányoztuk. A lányokkal –
Gürtl Bianka, Görgei Hajnalka, és
jómagam, Szajkó Renáta - háromfős
csapatot alkottunk, ugyanúgy, ahogy a
többiek is. Összesen 47 csapat vett részt
ezen a versenyen.
Mivel három fordulóról volt szó, az első
alkalommal teszttel kezdtünk. A tesztlapot kis csapatunkkal
oldhattunk meg. A feladatlap kitöltéséhez szükséges volt elolvasni
Örkény István Tóthék című drámáját. Azután egy tanár előadást
tartott nekünk, amelyekből felkészülhettünk a következő forduló
tesztjére. Ez első két forduló szinte egyformán zajlott. A
feladatlapok kitöltése után egy egyetemi tanár előadását hallgattuk
meg, amely a következő fordulóra való
felkészülésünket segítette. Az utolsó
fordulóra egy 5 perces, PowerPointos
beszámolót kellett készítenünk, amit a
többi csapattársaink és a zsűri előtt adtunk
elő. Kicsit izgultunk, de végrehajtottuk a
feladatunkat. Rengeteget tanultunk e
verseny által. Megismerhettük Örkény István életét, munkásságát és
sok tapasztalattal is gazdagodtunk. Számunkra egy élmény volt,
hogy ott lehettünk. Reméljük jövőre is részt vehetünk!
Szajkó Renáta, a középiskola III. osztályos tanulója
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Nemzeti ünnep
1848 március 15. a magyar történelem egyik ékes napja, a
forradalom

kezdete.

A

viharos

1848-as

forradalmi

év

Magyarországot sem hagyta ki. A nemzeti egyenlőségért vívott
magyar küzdelem az európai történelemben is kiemelkedik. Ma is
szívesen emlékezünk a márciusi ifjakra, az első felelős magyar
kormányra, és mindazokra a hősökre, akik - ha kellett -, az életüket
is odaadták azért, hogy nemzetük dicsőbb legyen.
Erre az évfordulóra iskolánk diákjai műsort állítottak össze.
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Versenyeink

Rajzverseny – kiértékelés

Médiasztár

2013. március 1-jén Pozsonyba utaztunk. Meghirdettek ugyanis egy
rajzversenyt, amelyben irodalmi művekből kellett rajzolnunk.
Nagyon sokan bekapcsolódtak a versenybe. A mi iskolánkat Lindák
Katica és jómagam - Fazekas Monika – képviseltük. Én Móricz
Zsigmond művei közül az Árvácskát választottam. Domik Mónika
tanító néni segített a rajz elkészítésében, ami nagyon jól sikerült.
Miután befejeztük, elküldtük, és vártuk a választ. Engem
kiválasztottak, így részt vettem a díjátadáson. Kíséretnek Katica is
eljött. Vasík János bácsi városnézésre vitt el minket. A pozsonyi vár
alatt volt egy galéria, ahol a kiértékelés zajlott. Kaptam egy
oklevelet és egy könyvet. Későn értünk haza. Elfáradtam, viszont
nagyon örülök, hogy még Pozsonyba is eljutottam.

A 2012-2013 tanévben ismét bekapcsolódtam a Médiasztár nevet
viselő újságíró versenybe. Ezen az éven senki nem jutott tovább a
döntőbe, de ez szerintem nem baj, mert így is sok tapasztalatot
gyűjtöttünk. Már egyszer eljutottam a döntőig, egy kicsit nehéz volt,
de megérte. Nagyon örülök, és szerintem a többiek is, hogy részt
vehettünk ezen a versenyen is.
Fazekas Monika, az alapiskola VII.B osztályának tanulója
Kissé furcsa a neve, de nem is olyan rossz, mint azt elsőre
gondoltam. Itt ki lehet fejteni a véleményünket, mégpedig úgy, hogy
nem is ismernek. Teljesen idegen emberek olvassák el, és értékelik,
ami persze nem baj. Aki nagyon beleéli magát, az szinte már
újságíró. Én a III. kategóriában indultam, és négy fordulón keresztül
vettem részt a versenyben. Így utólag elmondhatom, hogy megérte.
Nem mindegyik téma tetszett, a feladatok pedig még kevésbé, de
azért tanulság is van belőle. Azt viszont picit sajnálom, hogy a 11.
lettem, mert az országos döntőbe csak az első 10 jutott be.
Hanesz Henrietta, a középiskola I. osztályos tanulója

Fazekas Monika, az alapiskola VII.B osztályának tanulója

Szavalóverseny
Miután lezajlott a szavalóverseny iskolai fordulója, a
továbbjutottak részt vehettek a járási fordulón, amely Rozsnyón
került megrendezésre. A versenyen nem vettek részt olyan sokan,
mint az előző években, de így is elég nehéz volt a döntés. Mikor már
mindenki elszavalta a versét vagy elmondta a prózáját, nemsokára
elkezdődött a kiértékelés. A mi iskolánkból a tanulók ezüst- és
bronzsávos besorolást kaptak. Nagyon jó volt!!!
Fazekas Monika, az alapiskola VII.B osztályának tanulója

