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Előszó
I

géretünkhöz híven, újra jelentkezünk. Ebben a számunkban is sok érdekes információt és rengeteg képet láthattok a Mikulás megérkezése óta történt eseményekről. Ezután nem sokkal már a Luca-napi népszokásokkal ismerkedtünk és kreatív munkákat
készítettünk a gyerekekkel. Majd máris a karácsonyi készülődés következett, ahol a
felső tagozatos tanulók a tanárokkal együtt egy betlehemi árnyjátékot adtak elő, amelyet
csoportonként tekinthettek meg a gyerekek. A téli szünetben mindenki feltöltődhetett és
pihenhetett, majd a félévi bizonyítványok kiosztása után egy farsangi mulatságon vehettek részt, ahol rengeteg jelmezt csodálhattunk meg és sok-sok játékkal kapcsolódtak
ki a tagozatok.

M

ajd ezután egy egész napot a mozgással és sporttal foglalkoztunk, mivel ebben az
évben is megtartottuk a Magyar Parasport Napját, ahol különböző versenyek és
játékok szórakoztatták a gyerekeket. Ez év március elejétől sajnos megint csak digitálisan tudtuk oktatni a gyerekeket, de előtte még készítettünk egy megemlékező műsort a
március 15-i Nemzeti Ünnepünk alkalmából, amit fel is tettünk a honlapunkra. Májusban a Gyereknapot és a Kihívás napját ünnepeltünk, amelyen iskolánk minden tanulója
részt vett.

V

ersmondó versenyünket is megtartottuk a könyvtárban, amelyen szép számmal jelentek meg tanulóink. Május végén a Madarak és Fák Napján a osztályok gyönyörű
helyekre kirándultak. A Nemzeti Öszetartozás Napját mi is megünnepeltük, mely alkalomból meglátogattak a Halasi Napsólyom Egyesület tagjai, melynek részletes programjairól a későbbiekben írunk. Jó olvasást kívánunk!
Szerkesztők: Arany-Tóth Hajnalka, Pörge Dóra, Kiss Richárd
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Luca-nap

L

uca napjához (december 13.) több népszokás is kapcsolódik.

Luca-naptár: Amely szerint a következő esztendő januárjában a megfigyelési helyen
olyan idő lesz (átlagosan), mint Luca napján (december 13.), februárban olyan, mint
Luca másnapján és így tovább egészen karácsonyig.

E

gy másik időjósló módszer, a hagymakalendárium szerint egy fej hagymát tizenkét
szeletre vágtak és a szeleteket megsózták. A hiedelem szerint az a hónap lesz csapadékosabb a következő esztendőben, amelyiknek megfelelő szelet benedvesedik.
Luca búza: A következő év termését próbálták megjósolni a Luca-búza (vagy lucabúza)
keltetéssel. Luca napján búzaszemeket kezdtek csíráztatni a kemence közelében, amelyek karácsony tájára zöldültek ki. Később a kikelt búzával az adventi oltárt díszítették.
Lucázás: (kotyolás, palázolás)
Luca napjának hajnalán a gyerekek (esetenként kísértetnek öltözve) körbejárták a házakat, és lopott fán vagy szalmán térdepelve mondókákkal bő termést és jószágszaporulatot ígértek kisebb ajándékokért cserébe, és átkokat, ha nem kapnak ajándékot.

I

dén a Luca napot az óvintézkedéseknek megfelelően kiscsoportban tartottuk.
Boszorkányt készítettünk.
Az előkészítésben a felsős gyerekek segítettek, rajzolták, kivágták a boszi részeit.
Ezeket küldtük le a kicsiknek, akik örömmel ragasztották és díszítették kis seprűs boszijaikat, ahogy az a képeken is látható.
Szilvás Mónika

☺

3

Adventi készülődés

A

felnőttek szívét is szeretettel és örömteli várakozással töltötte meg az Adventi időszak.
Közösségünk összetartását, kreativitását és rugalmasságát mutatja, hogy sikerült megvalósítanunk
a járványügyi intézkedések betartása mellett a közös ünnepi hangulat megteremtését!
inden tagozat munkaközösségének tagjai
egy darab hungarocellt díszíthettek fel saját
ízlésüknek megfelelően, összeillesztve a részeket
végül egy gyönyörű karácsonyfát kaptunk, ami a
lenti hirdetőtábla ékes díszeként megtekinthető!
A mű önmagáért beszél. A Szellő EGYMI minden kedves munkatársának ezúton is köszönjük az együttműködést!
élután a napközis kollegák is szerveztek programot ez alkalomból.
Varga Kati néni még mézeskalácsot is sütött a gyerekekkel:)
A Polgármesteri Hivatal újra meghirdette a karácsonyfa díszítő programot.
Iskolánk is kapott egy karácsonyfát, erre csak a gyerekek által készített kis díszek kerülhettek.
lsós- és felsős napköziseink szorgalmasan és vidáman álltak neki a gyártásnak:)
Nagyon szép lett a fa!

M

D

A

								
Cikk írói: Szilvás Mónika és Pörge Dóra
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Gyerekkarácsony
a Szellőben

A

z idei félév végén a Covidnak köszönhetően sajnos nem a megszokott
módon zajlott az iskolai karácsonyi ünnepség december 18-án.
Ennek ellenére, mi pedagógusok szerettünk volna mégis nyugodt és meghitt hangulatot teremteni, megemlékezni Jézus
születéséről és békésen zárni az évet.

Í

gy a felső tagozat online árnyjátékkal
készült az iskola tanulóinak, melyet az
emeleti aulában a karácsonyfa mellett felállított óriás kivetítőn tekinthettek meg külön-külön a tagozatok. A műsor zárásaként
közösen énekeltünk egy, a gyerekek által
választott karácsonyi éneket.
Ezt követően az igazgató néni átadta a karácsonyi ajándékokat osztályonként, ami
az egyéni ajándékok mellett minden osztálynak egy nagyon hasznos tablet is volt.
Azokhoz a gyerekekhez, akik jók voltak,
még külön az „osztály Jézuskája” is megérkezett.

E

z a nap a szeretetről, meghittségről
szólt, a gyerekek az osztályukba továbbvihették ezt a hangulatot, játszhattak,
énekelhettek, karácsonyi filmeket nézhettek megterített asztal mellett.
Szervező: Felső tagozat
Cikk írója: Roczkovné Gallai Henrietta
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Általános védekezés
járvány idején

A

z idei tanévben az alsós témanapokat a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében szerveztük.
Harmadik alkalommal a vírussal kapcsolatos általános védekezés volt a téma.
vírus miatti korlátozások elrendelése az 1
éves évfordulóhoz közeledik; ennyi ideje
már, hogy a COVID-19 vírus fontos része a közbeszédnek, jelentősen befolyásolva mindennapi
életünket. Ennek következtében, illetve az előző
két témanapon tanultak alapján a gyerekek jól tájékozottak, ismerik a védekezés főbb szabályait.

A
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M

egbeszéltük, milyen fontos, hogy továbbra is legyenek óvatosak: ügyeljenek a
távolságtartásra, ahol szükséges (üzletekben, a közösségi közlekedés járművein) hordják a maszkot. Tüsszentéskor, köhögéskor - úgy, mint máskor -, használjanak
zsebkendőt, gyakran és alaposan mossanak kezet. Kerüljék orruk, szájuk érintését, a
kézfogást és a puszit is. A járvány idején még fontosabb, hogy ne egyenek más evőeszközeivel, ne igyanak más poharából.
eszéltünk arról is, hogy láz, erős köhögés, légzési nehézség esetén szóljanak szüleiknek, tanáraiknak, illetve ne bántsanak, csúfoljanak senkit azért, mert beteg.
Ne felejtsük, a vírus nem válogat!
Szervező: Frecskó-Fábián Katalin
Cikk írója: Kun Zsuzsanna

B
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Farsang az óvodában

A

Szellő Egymi óvodájában a hagyományoknak
megfelelően
idén is megtartottuk a farsangot.
A farsangot is, mint minden nagyobb
ünnepet, nagy készülődés előzte
meg.
lyenkor mindkét csoportban a
gyermekek egyéni képességeit figyelembe véve vidám készülődés,
díszítés folyik. A Mókus csoportban
bohócot ragasztottak és maci álarcot
készítettek a gyerekek. A Süni cso-

I

portban bohócot készítettek tenyérlenyomattal és farsangi szemüveget
festettek.
arsang napján mindenki ötletesebbnél ötletesebb jelmezbe öltözött, volt katica, hófehérke,
pókember, tűzoltó, űrhajós stb. A
gyermekek örömét fokozta, hogy
még a felnőttek is jelmezbe bújtak.
Kati néni vezetésével táncházban
ropták a táncot kicsik és nagyok.
z erre az alkalomra tanult verseket,
dalokat elmondva kezdetét vette a jelmezes
felvonulás.

F

A

8

A

z „Itt a farsang, áll a bál…” kezdetű dalt énekelve az
óvodások körbejárták az intézményt, és megmutatták
jelmezeiket mindenkinek.
A felvonulás után mindenki a saját csoportjában, az otthonról hozott finomságokból és üdítőkből ettek, ittak az óvodások.
nap végén mindenki fáradtan, de annál nagyobb mosollyal és sok élménnyel indult haza.

A

Cikk írója: Deim-Fülesdi Edina
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Farsang az
alsó tagozaton

2021.
A

február 5-én, a járvány miatt, a farsangra hagyományostól kissé eltérő módon került sor iskolánkban. Ezúttal a tagozatoknak külön-külön
szerveztük meg a saját mulatságukat.
z alsó tagozatos gyerekek már napokkal előtte izgatottan készülődtek a nagy eseményre. Jelmezeket, dekorációkat készítettek a felnőttek segítségével, vagy csak
súgva-búgva beszélgettek arról, ki minek öltözik majd.
nagy napon, ebéd után mindenki „átváltozott”
és kezdetét vette a mókázás a gyönyörűen feldíszített tornateremben. Először a hagyományokhoz híven, kicsik és nagyok egy jelmezverseny
keretében „mutatkozhattak be” a zsűri előtt. Nagy
taps közepette, ki bátrabban, ki félénkebben vonult végig a színpadon.
míg a zsűri a helyezéseken tanakodott, a vállalkozó kedvűek érdekes feladatokban tehették próbára ügyességüket a különböző állomásokon. Volt, akinek a pingponglabda egyensúlyozása
ment jobban, volt, aki a célbadobásban jeleskedett. Az éppen soron következő társukat
lelkes szurkolással bíztatták a többiek.
is idő elteltével az igazgató néni kihirdette a jelmezverseny eredményét. A fődíjat
a legtöbb saját készítésű jelmezért - megérdemelten - a 4. osztály kapta.
Ezután következett a tombola. A gyerekek izgatottan, csillogó szemmel várták, kinek a
száma lesz a nyerő, és boldogan mutogatták egymásnak a megszerzett kincseket.
délutánt egy fergeteges Mini Disco zárta,
ahol minden résztvevő önfeledt tánccal búcsúzhatott a téltől.
Az idei rendhagyó farsang élményekkel teli,
fantasztikus hangulatát leírni nehéz lenne, így
meséljenek helyettem inkább a képek...

A
A

K

A

Szervezők: Pörge Dóra és Soponyai Mária
Cikk írója: Tóth Gabriella
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Farsang a
felső tagozaton
A jelmezes felvonulás idén sem maradhatott el. Minden osztályból beöltöztek a gyerekek és a felnőttek is jelmezbe bújtak. A jelmezek bemutatása és az eredményhirdetés után következett a tombolasorsolás, szinte mindenki nyert valamit, amit hatalmas
örömmel fogadtak.
tombolasorsolás után játékos feladatok következtek, amit a gyerekek és a felnőttek is kipróbáltak, hol kevesebb és több sikerrel. Itt sem maradt el a nyeremény,
mint motiváció. A feladatok után következett a buli.
áncoltunk, mulattunk, ettünk-ittunk és ezzel reméljük, sikeresen elűztük a telet és
jöhet a tavasz.
Szervező: Felső tagozat
Cikk írója: Gál Renáta

A
T
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Farsang a speciális tagozaton

T
A

agozatunkon idén a járványra való tekintettel osztályonként ünnepeltük a farsangot.
Minden csoport a gyerekek igényeinek megfelelően szervezte a mulatságot. A gyerekek többsége beöltözött.
nagyobbak közül – a tanult történelmi ismereteket felhasználva – volt, aki királynak öltözött, volt, aki méhecskének.

A

kicsiknél is ötletes jelmezek születtek: volt rendőr, dinópár, kalóz, garnélarák és
mobiltelefon is.
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M

inden osztályban volt eszem-iszom, dínom-dánom. Zsuzsa néni jóvoltából a csoportok finom tortát, fánkot vagy sütit is kaptak.
Evés után kezdődött az igazi móka: szólt a zene, táncoltunk, volt olyan csoport, ahol
kézműveskedtek, máshol lufiztak, játszottak. A C csoport körbejárta az iskolát, farsangi
dalokat énekeltünk. Nagy örömünkre Zsuzsa néni még azt is megengedte, hogy a mikrofonba énekeljünk, így az egész iskola hallhatta az „Itt a farsang, áll a bál”-t.
bédidőre jól elfáradtunk, de mindenki nagyon jól érezte magát. Alig várjuk már a
jövő évi farsangot!
Cikk írója: Demeczkyné Péter Mihályné

E
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A Magyar Parasport
Napja az óvodában

I

ntézményünk február 22-én csatlakozott a Magyar Parasport Napja alkalmából meghirdetett Lélekmozgató programhoz.
A hagyományoknak megfelelően az Óvodai Tagozat Süni és Mókus csoportjai is örömmel bekapcsolódtak a programba. A két óvodai csoport a mozgásfejlesztések által jól
ismert helyen, a pincében lévő tornateremben tornázott együtt. A közös, zenés bemelegítés mindenkinek meghozta a kedvet egy kis mozgáshoz. Az akadálypálya gyakorlatainak az összeállításánál a gyermekek egyéni képességeit is figyelembe vettük. A
játékos feladatokat mindenki örömmel teljesítette.
yerekek és felnőttek egyaránt jól érezték magukat ezen a sportos, vidám napon.
A résztvevő csoportok jutalmul oklevelet és csokoládét kaptak.

G

Szervező és a cikk írója:
Mezeyné Imre Katalin
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A Magyar Parasport
Napja az iskolában

A

Magyar Parasport Napját február 22-én, hétfőn ünnepeltük.

A Lélekmozgató program az egész intézményt megmozgatta ezen a napon.
Idei jelmondatunknak Székely Éva olimpiai bajnok úszónő gondolatát választottuk: „SÍRNI CSAK A GYŐZTESNEK SZABAD.” A gyerekekkel az osztályfőnökök
átbeszélték, hogy milyen fontos a kitartás és küzdeni akarás, amit sportolás közben megélhetünk, de az élet más
területein is tudnak segíteni az ott megélt erőpróbák és
támogató együttlétek.
A nap programját közös zenés bemelegítéssel kezdtük tagozatonként, ami már a jó hangulatot és lendületet előkészítette, mindenki örömmel kapcsolódott a tornába.
tornateremben 9 órától folytatódtak a csapatversenyek, ahol egy óriás plakát köszöntötte a gyerekeket. Először az 1-4. a, és az 1.
2. osztály versenyzett képességek szerinti vegyes csopatokban „Fürge lábak”, „Arany
csapat” és a „Szuper csapat”. A sorversenyek, ügyességi és pados feladatok szoros eredményt hoztak, de az „Arany csapat” nyert, „Fürge lábak” 2. és a „Szuper csapat” 3. lett.
Oklevelet és csokit minden versenyző kapott.
órától a 3. és 4. osztály vegyes csapatai küzdöttek: „Sólyom”, „Marshall” csapatok. Ügyességüket, rátermettségüket labdás játékokban mérték össze: fitnesz
labda gurítás, pingpong vezetés, célba dobás, pattogtatás. A „Sólyom csapat” nyert, de csoki és oklevél
mindenkinek jutott.

A
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15

A

felső tagozat 11 órától vette birtokba a tornatermet, ahol Floorball mérkőzések
voltak Szabó Józsi bácsi vezetésével. Az 5. 6. osztály csapatai a „Kutyák” és a
„Bajnokok” voltak, a 7. 8. osztályban pedig „Izom Feri” és „Szifon” csapatok mérték
össze a tudásukat. A világkupákra emlékeztető
jó hangulat zenével, szurkolással és vidám küzdelmekkel a „Kutyák” és az „Izom Ferik” győzelmét hozták, de a csoki és oklevél itt is mindenkinek járt.
z Óvodások a pince mozgásfejlesztőben
Mezeyné Imre Kati szervezésében egy
nagyszerű akadálypályán mehettek végig, ami
nagyon intenzív volt és élménytelire sikeredett
és természetesen ott sem maradt el a jutalom.
z első programunk torna volt, Till Gyöngyi vezetésével az akadálypálya teljesítése,
mindenkinek nagyon tetszett, volt benne ugrógyakorlat, egyensúlyérzék fejlesztő, kúszó-mászó gyakorlat, több kört teljesítettek belőle. A
második programunk Gál Reni nénivel néptánc
volt, a tanult mondókákkal, dalokkal bemelegítettünk, utána egy ismert dalra táncoltunk. Élménydús, tapasztalatokkal teli délelőttön
vagyunk túl, amelyből sok ötletet meríthettünk, melyeket a hétköznapokban hasznosítani tudunk.
indenki jókedvűen, új élményekkel feltöltődve zárta le ezt a napot, aminek a megszervezését nagyon köszönjük Nagyné Leitner Ildikó testnevelő kolléganőnek!!!

A
A

M

Szervező: Nagyné Leitner Ildikó
Cikk írója: Popol Beáta
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Online Nyílt nap

F

ebruár 23-án és 24-én online nyílt napot tartottunk a
TEAMS felületén keresztül az érdeklődő szülőknek.
emutatkozott a gyógypedagógiai óvoda, iskolánk tanulásban akadályozott tanulókat
nevelő/oktató és speciális fejlesztő tagozata.
Az itt dolgozó gyógypedagógusok rengeteg képet, videót
gyűjtöttek össze, amit három
diasorba rendszerezve tudtunk

B

megmutatni.
tavalyi tanévben, amikor jelenléttel tudtuk megmutatni a munkánkat, sokkal nagyobb volt az érdeklődés – remélem lassan már az online tér sem okoz majd nehézséget a szülőknek sem.
Igyekszünk minden évben tájékoztatni a szülőket az intézmény falain belül zajló eseményekről, ezzel is erősítve az irántunk érzett bizalmat.

A

Szervező és a cikk írója:
Elek Zsuzsanna, intézményvezető
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Március 15. - Nemzeti ünnep

E
A

zen a napon az 1848/49-es magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. Március
15. jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki.
Először 1927-ben nyilvánították hivatalosan Nemzeti ünneppé.
bécsi forradalom híre ösztönző hatással volt a magyar radikális ifjakra is. 15-én a
Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Alig néhányan indultak el
Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájához, ahol cenzúra nélkül kinyomtatták
az Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét,
a Nemzeti Dal-t. Délután nagygyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol már több
tízezer ember jelent meg. Itt felolvasták a 12 pontot és Petőfi is elszavalta költeményét.
Ezután a Várba vonultak, hogy a Helytartótanáccsal elfogadtassák követeléseiket. Ez
teljes mértékben sikerült, így vér nélkül győzött a forradalom. Az összegyűlt tömeg
követelésére Táncsics Mihályt is szabadon bocsátották.

M

árcius 15-én minden megemlékező kokárdát tűz a ruhájára. Ez a hagyomány a
francia forradalom nyomán keletkezett, a magyar szabadságharcosok viseltek
először nemzeti színű szalagot.
A megemlékező ünnepség, amit a felső tagozatos diákok adtak elő, a járványhelyzet
miatt nyilvánosan sajnos nem került bemutatásra. A műsorról készült videófelvétel az
iskola honlapján megtekinthető.
Cikk írója: Arany-Tóth Hajnalka
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Gyermeknapi program a
Szellőben
Május 21-én délelőtt került megrendezésre az a vetélkedő, melyet Gyermeknap
alkalmából rendeztünk az alsó és felső tagozat számára. Az esemény csoportbontásban
került megrendezésre annak érdekében, hogy a tágas tornateremben kényelmesen elfér-

jenek a gyerekek, s megtarthassuk a biztonságos távolságot is.
z eseményre izgatottan és kíváncsian érkeztek a gyerekek, kedvüket már az első
játék során sikerült fokozni, s azok a tanulók is kedvet kaptak a részvételhez, akik
esetleg tartózkodva, netán félve érkeztek a helyszínre. Pillanatok alatt megalakultak a
csapatok, és kezdődhetett a játékos vetélkedősorozat.
zenével kísért „szigetfoglaló” játék során - a székfoglaló mintájára – a gyerekek figyelmére és gyors
reakciójára volt szükség. Vidáman táncolták körbe a földre helyezett csomagoló papírokat, majd a zene elhalkulásával villámgyorsan helyet kellett találniuk a képzeletbeli
szigeteken.
leinte jutott hely mindenkinek, azonban a hatalmas
papírok összehajtogatásával mindig egyre kevesebben fértek el rajtuk. A kiesők a padon foglaltak helyet,
ahonnan hangos bátorítással szurkoltak a még versenyben
maradt csapattársaiknak.
A következő feladatban a szem-kéz koordinációra, téri

A
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tervezésre és figyelemre volt szükség. Hatalmas vödrökben várakozó papírgurigák felállítása és sorba rendezése nem könnyű feladat,
azonban azok tetejére színes labdákat helyezni, még komolyabb kihívás. Nagy élvezettel,
ügyesen oldották meg a gyerekek ezt a feladatot is. Egyesek az építésben, míg mások
a lebontásban versenyeztek, így jutott szerep
minden csapattag számára.
ping-pong labda elmaradhatatlan szereplője minden vetélkedőnek. A szervezők kreativitásának köszönhetően újabb
izgalmas és szórakoztató játékot játszhattak a
tanulók az ismert játékszerrel. Hatalmas asztalon kellett végigfújni a labdákat úgy, hogy a rövidebb oldal közepére erősített papírdobozba pottyanjon végül. Ehhez a feladathoz kreativitásra, tervezésre, gyors reakcióra
és helyzetfelismerésre volt szükség, valamint próbára tette a gyerekek önfegyelmét is,
hiszen kezeikkel nem érhettek a labdához.

A

E
E

gyeseknek egyetlen nagy fújással sikerült a kosárba fújni a labdát, mások sok apró
pici fújkálásokkal oldották meg a feladatot.
gy másik izgalmas feladat során fa építőkockákból konyhai fogók segítségével kellett várat építeni. A gyerekeknek finommotorikára, szem-kéz koordinációra, téri tervezésre és kreativitásra éppúgy szükségük volt, mint figyelemre, türelemre is. Élmény
volt látni, hogyan képesek átgondolni, újratervezni egy-egy sikertelen próbálkozást.
z egyik legközkedveltebb feladat a páros munkát igénylő botos feladat volt. Két
rúd vízszintes, párhuzamos együttállása kellett ahhoz, hogy a ráhelyezett labda a
pálya egyik végétől a másikig eljusson. A gyerekek kooperációja, egymásra figyelése

A
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és önuralma komoly koncentrációt igényelt. A legtöbb esetben az első próbálkozás nem
volt sikeres, de nagy örömünkre kitartóan és vidáman próbálkoztak újra, míg végül boldogan juttatták labdájukat a célba: a felfordított zsámolyba.
z utolsó sorversenyt számtalan lufival játszhatták a
gyerekek. Papírtányérokon egyensúlyozva próbálták átjuttatni a kijelölt pályán a lufijaikat, melyek sokszor csak nehezen engedelmeskedtek. Vidám kacaj, hangos szurkolás kísért minden versenyzőt. Öröm volt látni
a sok kipirult, boldog arcot, ahogy minden erőt, ügyességet és koncentrációt összeszedve magukért és egymásért
verseng.
játéksorozat végén, a jól megérdemelt jutalom
sem maradhatott el: csoki és nyalóka. Igazán emlékezetes délelőtt volt, melyet köszönünk a szervezőknek és a lebonyolítóknak!

A
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Az óvodai csoportokban is megtartottuk a Gyereknapot. Ennek keretében sokat játszhattak a gyerekek és sok-sok lufit fújtunk, aminek nagyon örültek.
Szervezők: Pörge Dóra és Szabó József
Cikk írója: Hájas Andrea
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Szavalóverseny a kortárs
irodalom jegyében

I

dén, május 27-én is megrendeztük Szavalóversenyünket. A verseny témája a kortárs költészet jegyében zajlott, amely szerencsés és egyben izgalmas választás volt
azért is, mert a gyerekek könnyen tudtak azonosulni a szerzők lelkületével, a versek
mondanivalójával. A vers tanulását segítette, hogy a felkészítő tanárok körültekintően
választottak a gyerekek személyiségéhez illő
verseket, amelyeket témában és korban szintén
közel érezhettek magukhoz.
íztattunk mindenkit, hogy bármilyen eredmény születik is, ne legyenek csalódottak,
hiszen, ahogy minden évben elmondjuk, nyertes az, aki megtanul egy verset, mert fejleszti a
memóriáját és gyarapszik a lelke, elméje tőle.
A verseny célja elsősorban az, hogy jól érezzük
magunkat, hogy megjutalmazhassunk mindenkit azért, hogy vállalkozott erre a szép feladatra.
égis, hogy külön is értékelhessük azokat, akik kiemelkedően teljesítenek, erre a
délutánra egy háromtagú zsűrit hívtunk meg: Elek Zsuzsanna igazgatónőt, Takács Edina és Csohány Éva tanárnőt. Eredményt a Diákönkormányzati napon hirdettünk, ahol ezüst, bronz-és arany oklevelekkel, különdíjjal, valamint értékes könyvekkel,
társasjátékkal jutalmaztuk a gyerekeket.
redmények:
Arany oklevél: Bathó Bence, Almási Klarissza, Kalányos Leona, Debreczi Enikő, Vizdák
Vencel, Németi Anka, Szabó Zsombor és Jani
Olívia.
Ezüst oklevél: Lakics Lola, Balogh Johanna, Tóth
Gergő, Pék Barnabás.
Bronz oklevél: Halmi Zsóka, Weigerding Zoé,
Pintér Boróka, Antalfy Zalán, Harmati Balázs,
Kovács György, Láng Milán, Takács Bence és
Salahoru Antal.
Különdíj: Horváth Barnabás és Várady Lajos.
öszönjük a felkészítő tanároknak a segítséget és gratulálunk a szavalóknak a szép
szereplésért és a kitűnő eredményekért!
Szervező és a cikk írója:
Arany-Tóth Hajnalka
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Madarak és fák napja az
óvodában

I

skolánk minden
évben
megünnepli a
Madarak és fák
napját. Május
28-án az Óvodai
Tagozat
Süni és Mókus
csoportjai
is
bekapcsolódtak
a programba.
z évek óta hagyománnyá vált virágültetés az idei
évben sajnos elmaradt. Helyette játékos, kreatív
feladatokkal készültek a szervezők.
Süni csoportban e jeles nap alkalmából vizuomotoros
fejlesztés keretein belül madáretetőt és madarat színeztek a gyerekek. A kiszínezett madárka és etető kivágása után
az elemeket a gyermekekkel együtt összeragasztották. Az
elkészült alkotások kikerültek a
csoport faliújságára.
Mókus csoportban a gyermekek játékos, utánzó feladatokkal, versekkel és dalokkal
hangolódtak erre
a napra a hét folyamán. A közvetlen környezetünkben lévő
madarak képével ismerkedtek,
felvételről pedig különböző madárkák csiripelését is meghallgatták. A kézműveskedés sem maradt el, a gyermekek virágot és cinegét festettek. A
csodálatos alkotások szintén kikerültek a faliújságra.

A
A
A

Szervezők és a cikk írói az
Óvodai Tagozat Süni és Mókus csoport gyógypedagógusai
24

Madarak és Fák napja

M

acis erdei játszótérre kirándultak az alsósok. A Pilisi Parkerdőben tett túrázás a
gyerekeket és a kollégákat felfrissítette testileg és lelkileg. A játszótéren külön-

böző ügyességi játékokat játszhattak a gyerekek. Kipróbálhattak hintákat, csúszdákat,
a kalandvágyóbbak pedig erdei kirándulásra indulhattak Judit néni vezetésével.
Szevezők: Alsó tagozat
Cikk írója: Pörge Dóra
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Kirándulás a Medveparkban és
a Margitszigeten
2021.05.28-án a Veresegyházi Medveparkban jártunk. Külön busszal mentünk az iskolától és az 5-6-7.osztályhoz csatlakozott az 1-2.osztály is. A buszon még sajnos a koronavírus miatt el kellett viselnünk a maszkot, de ettől még izgatottan vártuk, hogy milyen
állatokat láthatunk a parkban.
elenleg az ország harmadik legkedveltebb állatkertje. 2000 nyarán a Medveotthon
farkasok befogadására is alkalmas kifutóval bővült, mára 29 farkas lakja. A három
kialakult farkas falkának egy 120 négyzetméteres, két méter mély mesterséges tó és
közel másfél hektáros erdős terület biztosítja a természetes élőhelyükhöz hasonló körülményeket. A farkasok jelenleg három csoportban élnek: a szelíd farkasok külön kerítve,

J

a nyugodtabb példányok a medvék területén, azokkal együtt, a nagy falka pedig egy
erdős területen, külön. 2015 elején egy új farkas kifutó épült, a macilift után, az erdőszélen.
-ben mosómedvék és ormányos medvék költöztek egy új kifutóba. Jelenleg az otthonban 2 rénszarvas is él.
Említésre méltó a megfigyelhető madárvilág is. Nagy élmény közvetlen közelről szemlélni a gyülekező, köröző hollókat, varjakat, egerészölyveket, vércséket, szarkákat.
Nagy a nyüzsgés, különösen etetőidőben.
védőrendszerrel körbekerített területen a medvék számára tizenkét, szűk bejáratú, de öblös barlang, valamint két, egyenként 160 négyzetméteres tó készült, ami
az ivóvizüket és a játék lehetőségét is biztosítja számukra. A macik kifutójához tartozó
erdős terület pedig a fára mászás, a rejtőzködés és a hűsölés örömét nyújtja.
A Medveotthon területe folyamatosan épül-szépül, változik. Mára már egy kihagyhatatlan idegenforgalmi látványossággá vált, Budapesttől mindössze 25 km-re. Szórakozási
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lehetőségeit is bővíti, így a gyermekek a park területén találnak játszóteret, kismozdonyt, látványliftet, tudnak macis érmét sajtolni.
A Medvepark után a helyi tóhoz mentünk és ott egy nagyot sétáltunk.
Fárasztó, de élményekkel teli napot töltöttünk együtt.
Köszönjük!
8. osztály a Margitszigetre látogatott az osztályfőnökkel és a kisérő tanárokkal
együtt, ahol megnéztük a nevezetességeket, mint például a Domonkos rendi kolostorromokat, a Víztornyot, a Zenélő kutat, a Japán kertet. A nap végét egy nagy fagyizással zártuk.

A

Szevezők: Felső tagozat
Cikk írója: Gál Renáta
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Diósjenői kirándulás

A

z iskolai hagyományokhoz híven a Madarak és Fák napja alkalmából idén is kirándulást szerveztünk a Speciális tagozat tanulói számára. A választás a Diósjenői

Erdei Szabadidőparkra esett. Néhány éve már jártunk ott, de sajnos az időjárás elég
kedvezőtlenül alakult akkor, így szerettünk volta újra visszalátogatni a parkba.

28

S

zerencsére május 28-án, a kirándulás napján nagyon szép napsütéses nap volt. A
gyermekek számára folyamatábrát, szociális történetet készítettünk, hogy felkészítsük őket a nap eseményeire. A tankerület két kisbuszával utaztunk a helyszínre. Először
egy szakképzett vezető segítségével kézműves foglalkozáson vehettek részt a tanulók.

K

is segítséggel nemezelő technikával készítettek gyönyörű tulipánokat. Ezután osztályonként szabad program következett. Gyönyörű erdei környezetben az osztályok végigjárták a parkban található tanösvényt, melynek mentén libikókázni, hintázni,
mászókázni volt lehetőségük. A tanösvényen kirándulva átugrottunk a patakon, átsétáltunk a függőhídon. A nagy rétre érve mindenki megpihent, elköltötte az ebédet. A réten
a gyerekek kipróbálhatták az izgalmas, hosszú kötélpályát, felmászhattak a fa várba.

Hazafelé menet a parkban található háziállatokat is megtekintettük.

M

ozgalmas, eseménydús nap volt, minden gyermek és felnőtt jóleső fáradtsággal
és élményekkel gazdagon tért haza.
Szevezők: Speciális tagozat
Cikk írója: Till Gyöngyi
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Nemzeti összetartozás napja

A

Nemzeti összetartozás napja alkamából, június 4-én Intézményünkbe ellátogattak Törteli Imre vezetésével a Halasi Napsólyom Egyesület tagjai. Az Egyesület,
amely 2012-ben alakult, népszerűsíti
az íjászatot és honfoglaláskori életmódot.
program részeként a szervezők
az iskola udvarára felállítottak
egy jurtát, valalmint korabeli visele-

A

teket és a hozzá tartozó fegyvereket, kürtöt mutattak
be. A gyerekek boldogan próbálták ki az ijászatot a
korabeli íjakkal. Az egész napos programot a Egyesület egy külső sponzor által tudta megvalósítani,
amit ezúton is köszönök az intézmény nevében.

Szervező és cikk írója:
Nagy Mária

30

Pedagógus Nap

V

an úgy, hogy néha hosszasan kell keresni a szavakat, és néha meg azonnal jönnek.
Vannak eredmények, amik önmagukért beszélnek, és van úgy, hogy fontos megerősítések a háttérben maradnak. Előfordul, hogy kritika éri a munkánkat, megesik,
hogy nem értékelik eléggé, amit teszünk. Olyan is van, amikor én magam sem tudom,
elég jól megfogalmazni
MILYEN SOKAT JELENT NEKEM A MUNKÁTOK!
Egy kissé klisés kifejezéssel élve: most van most.
MOST VAN ITT AZ IDEJE, AZT MONDANI, HOGY AZ EREDMÉNYEINK, AZ
EREDMÉNYEITEK ÖNMAGUKÉRT BESZÉLNEK.
Ezekkel az eredményekkel tudunk a leginkább
válaszolni azoknak, akik olykor nem értik milyen
fontos szolgálat is zajlik az iskola falain belül és
kívül.
Mérhetetlenül nagy büszkeséggel mondom, hogy
HÁLÁS VAGYOK, HOGY ILYEN EMBEREKKEL DOLGOZOM EGYÜTT!

A 2020/2021-es év „termései”:

- Filmgyűjtemény
- Kerekasztal megbeszélés
- SNI értékelés; Az sni tanulók középfokú felvételi eljárásának szabályai; Kedvezmények az sni
tanulóknak
- Szellő Magazin
- Tudatos felkészüléssel az autista emberekért
- Útravaló - szülőcsoport

2021. június 7-én, Pedagógus Nap alkalmából intézményünk dolgozója, Jusztné

Németh Noémi, Észak-Budapesti Tankerületi Díjban részesült. A díjat Tamás Ilona tankerületi igazgató asszony adta át gyógypedagógus kollégánknak, aki 1998 óta iskolánk
dolgozója.
Jusztné Németh Noémi 2005 óta segíti a sajátos nevelési igényű tanulók integrációját
a 3. kerületben, gyógypedagógiai tevékenysége alapján méltán rászolgált erre a díjra.
Intézményünk nevében ezúton is gratulálok ehhez a megtisztelő elismeréshez.
Cikk írója: Elek Zsuzsanna, intézményvezető
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Zeneterápia a speciális
tagozaton

A

heti rendszerességgel megtartott zeneterápia minden bizonnyal a speciális tagozatra járó tanulók egyik legkedveltebb tevékenysége. A foglalkozásokat mindenki „Matyi
bácsija” - az iskola ének tanára - Sőnfeld Mátyás tartja, aki osztályokra szabottan építi fel
az órák menetét.
zene jótékony hatással van többek között a nyelvi és szociális készségekre, a
kreativitásra, a
gondolkodásra
és nyitottságra, rugalmasságra. Általa az érzelmi, akarati
élet, a mozgás, a kommunikáció is fejlődik. A zene tehát
az egész életünkre pozitívan hat.
foglalkozásokon egyes osztályok diákjai megtanulhatják, gyakorolhatják a színes kotta módszerét különböző ütős
hangszerek és
szintetizátor
segítségével.
A már ismert
és az újonnan
tanult dalok
eljátszásán
keresztül fejlődik a tanulók ritmusérzéke,
figyelme.
ások kedvenc dalokon, mozgásos
mondókákon, különleges hangszerbemutatókon keresztül tapasztalhatják meg a zene örömét.
z osztályok hétről hétre gyakorolhatják az elsajátított dalokat, mondókákat, aktuális évszakhoz, ünnepekhez kapcsolódóan tanulnak újakat. Megismerkedhetnek
új, autentikus hangszerekkel (pl. esőbot, sámándob), amelyeket érdeklődően figyelnek,
hallgatnak. Bármilyen típusú is legyen a zeneterápia, óriási élményszerzési lehetőség a
gyermekek, fiatalok számára.
Cikk írója: Molnár Eszter
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Mi is az a Gyermek portfólió?

A

portfólió a gyermekek tanórán kívüli
foglalkozásait mutatja be. Iskolánk, már
nagyon régóta a komplex fejlesztésben gondolkodik, azt szeretnénk, hogy az ide járó gyerekek minél több irányú fejlesztést kapjanak.
Fontos szempont a szakértői bizottság által
javasolt fejlesztések ellátása (mozgás, logopédia, egyéni fejlesztés, pszichológus).
e ezeken túl még biztosít az iskola olyan fejlesztéseket, terápiákat, amit más intézmények esetleg nem tud nyújtanak pl: zeneterápia, állatasszisztált terápia,
gyógyeuritmia, fotózás, néptánc, erőszakmentes kommunikáció, jobb agyféltekés rajzolás. Ezeknek az óráknak az elosztása minden év elején és ha szükséges év közben
team munkában történik, amiben a gyermek
osztályfőnöke és a fejlesztő kollégák vesznek részt és a legfőbb szempont a gyermek
legoptimálisabb fejlesztése.
nyitó lap, mindig az adott év/ félév fejlesztéseit mutatja összesítve: mire jár,
melyik pedagógushoz, hány alkalommal és
mikor. A következő oldal az év eleji felmérések eredményeit mutatja, ahol a fejlesztő pedagógusok a gyermekek adottságait képességvizsgáló módszerek alapján mérik fel.
zt követi a bemutató anyag, amit minden fejlesztő, terapeuta, fél évente elkészít a
gyermekről. Ebben 1-2 fejlesztési területet kiemel, röviden kifejti és a hozzá tartozó feladatokat és gyakorlatokat is leírja. Minden foglalkozásról igyekszünk fényképet
is csatolni, hogy amiről beszélni esetleg nem tudnak, az képben látható legyen. A félév
munkáját értékelés is zárja.
zeretnénk, ha a szülők betekintést nyernének a gyermekük komplex fejlesztésébe.
Ebben a dokumentumban évről évre nyomon követhetjük a gyermek fejlesztését és
fejlődésének folyamatát. A portfóliót minden szülőértekezlet előtt meg tudják tekinteni,
ahol a fejlesztő pedagógusok és terapeuták fogadják Önöket. Lehetőség van külön fogadóóra alkalmával is saját gyermekük anyagát megnézni.

D

A
E
S

Cikk írója: Popol Beáta
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Ballagás

A

7. osztály megható műsorral búcsúzott el a nyolcadikosoktól, majd az előadást
közös tánc zárta le. Az alábbi sorokkal köszönt el a ballagó diákoktól osztályfőnökük, Lajtman Beatrix.

K

edves Gyerekek, Szülők és Kollégák!
Mindannyian nagyon vártuk már ezt a napot, a ballagást és a tanév utolsó napját.
Aztán szépen lassan rádöbbentünk, hogy annyira azért mégsem várjuk. Bár örülünk,
hogy valami új és izgalmas felé haladunk, azonban kicsit azért szomorkodunk is, mert
tudjuk, hogy valami jó véget ér. Hálás vagyok nektek, amiért ilyen sok mindent tanultam Tőletek! Amellett, hogy megtudtam, mi az a tiktok, a wattpad és hogy milyen
menő hashtageket érdemes használni az Instán, megtapasztaltam azt is, milyen egy közösséghez tartozni. Bízom benne, hogy nem csak én tanultam Tőletek, hanem valami
azért rátok is ragadt az iskolapadban (és nem a véletlenül elejtett rágógumira gondolok).
Útravalóul azt kívánom Nektek, ne feledjétek el, hogy a játék igenis menő dolog és nem
csak gyerekként. A sok szerencse mellett inkább ugyanannyira sok kitartást kívánok
nektek, mint amilyen kitartóak voltatok itt a Szellőben. Maradjatok ennyire vidámak,
mosolygósak, na és persze játékosak!
ízom benne hogy néha majd meglátogattok Minket és megosztjátok velünk új élményeiteket és hogy legalább olyan szeretettel gondoltok majd ránk, mint mi Tirátok!

B

ÉLET VIRÁGA EZÜST DÍJban részesült Takács Bence és Várady Lajos.
Diákunk kiérdemelten
viselheti ezt a díjat,
mert eljutott fejlődésének arra a magas
fokára, amikor mások által is elismerten
egységben, békében és
harmóniában él önmagával, az őt körülvevő
gyermek és felnőtt közösséggel, szűkebb és tágabb környezetével. Emberi viselkedésében és tanulmányaiban kimagasló, hiteles életet él. Örömmel, elkötelezetten és fáradhatatlanul szolgálja a közösséget.
Őszinte elismeréssel kívánjuk, hogy diákunk
sokáig és büszkén viselje kitüntetett szeretetünk jelképét.
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Rajzpályázat nyertesei

K

öszönjük a beérkezett munkákat! Gyönyörűek lettek az ,,osztálymaszkok”! Íme a
nyertes pályázati darabok: 3. osztály, 4. osztály, 1-4 a. osztály, 2. osztály. A nyertes
maszkok a tornatermünk ékes díszei lettek a farsangi mulatságon.

3. osztály

4. osztály

1-4 a. osztály

2. osztály
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Rajzpályázat!

K

edves gyerekek! Készítsetek egy vidám nyári képet! ☺ Rajzoljátok le a nyári élményeiteket és hozzátok el az iskolába szeptember elején. Az alkotás készülhet ceruzával, zsírkrétával és festékkel is. A nyertes képek bekerülnek a következő lapunkba.

Versíró pályázat!

K

edves gyerekek! Írjatok egy saját nyári verset! A versikék hossza szabadon választható.
Az elkészült műveket adjátok le a könyvtárba.
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Lélekbonbon egy kis inspiráció

E

z az év is hosszúnak tűnhet. Ha úgy érzitek fáradtok, merülnek az elemeitek, akkor
az teljesen érthető. Lehet, hogy csak kíváncsiak lesztek valami újra, akkor az alábbiakat ajánljuk, a saját jutalom időtökhöz. Készítsünk lélekbonbont.
Hozzávalók:
•
1 db befőttes üveg
•
15-20 db kisebb papírlap (ízlés szerint, ki mennyit szeretne)
•
1 db toll
•
nyugodt környezet
zánjatok rá egy kis időt, hogy összegyűjtsetek pár olyan emléket, vidám pillanatot,
amelyekre szívesen emlékeztek vissza. Ezekből minél többet próbáljatok meg leírni,
úgy, hogy ha később ránéztek, egyből felidéződjön. Megkérhettek másokat is, akik hozzátok közel állnak, hogy ők írjanak veletek kapcsolatos szép pillanatokat. Ha mindez
megvan, tegyétek be a befőttesüvegbe, és tegyétek el magatoknak olyan helyre, ahol
bármikor hozzáférhettek. Onnantól bármikor elolvashatjátok, ha egy kis léleksimogató
feltöltődésre van szükségetek. Javasolt felhasználási módok:
•
álljatok meg,
•
készítsétek elő magatoknak a kedvenc finomságotokat,
•
helyezzétek magatokat kényelembe,
•
és gondoljatok arra: ma is minden tőletek telhetőt megtesztek, megtettetek!

S

Cikk írója: Kovács Gergely
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Gyerekszáj

Takács Bence riportja az
iskola tanáraival

Riportot készítettem iskolánk tanáraival, és az volt a kérdésem hozzájuk, hogy 2021ben van-e Újévi fogadalmuk, és ha igen, akkor melyek azok?

Riportjaim

Elek Zsuzsanna igazgatónővel
„Idén az volt az Újévi fogadalmam, hogy jobban rendszerezzem az életem, így a munkát és szabadidőt még szigorúbban szét tudjam választani. Fontosnak tartom, hogy ne
vigyem haza a munkát se estére, se a hétvégére. Több minőségi időt szeretnék tölteni
a családommal és a barátaimmal, valamint keresek magamnak egy tanfolyamot, amit
elvégzek, szeretnék új dolgokat tanulni.”
Pörge Dóra tanárnővel
„Icipici dolgokat fogadtam csak meg az Újévre vonatkozólag. Egyik az, hogy hetente
egyszer mindenképpen gyalog fogok iskolába jönni azért, hogy el ne lustuljak. Jót tesz a
mozgás és igyekszem ezt tartani is. Most, hogy leesett a hó, nem tudok a hegyről kocsival lejönni, így könnyű tartani a fogadalmat. Meglátjuk mi lesz később, de igyekszem
tartani, amit eddig idén sikerült ebben a három kemény hétben. A másik fogadalmam,
hogy átszokom az elektromos fogkefére. Ennek az az oka, hogy van egy otthon, amit
nem használok, és nem szeretném, hogy porfogó legyen. Fontos, hogy ne minden fogadalmat egy évre tegyünk, hagyni kell a későbbi évekre is.”
Lajtman Beatrix tanárnővel
„Nincs fogadalmam 2021-re. Egyik évben sem szoktam újévi fogadalmat tenni, mivel sosem tartanám be. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz megtartani ezeket. Év közben viszont, ha kitalálok valamit, hogy bevezetem a hétköznapjaimba, akkor figyelek
rá, hogy sikerüljön. Újévi fogadalmam nincs, de minden évben átgondolom az elmúlt
évemet, hogy mi történt velem, milyen évem volt, mi volt az, ami jó volt, mi az, ami
kevésbé volt jó, és átgondolom azt is, amit a következő évtől szeretnék. Tehát tervezni
próbálok, de fogadalmakat nem teszek.”
Sőnfeld Mátyás zenetanárunkkal
„Az volt a fogadalmam, hogy csinálok egy hangszerkészítő füzetet, amiben benne van
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az összes olyan hangszer, amit kézileg tudnak a gyerekek megcsinálni újrahasznosított
dolgokból és így nem roncsoljuk a Földet. Amúgy én is szoktam zenélni, ha érdekel
titeket, látogassatok el a Zenebatyu YouTube csatornámra és örülnék, ha követnétek!”
Sárkányné Máthéi Krisztina igazgatóhelyettes nénivel
„Fogadalmakat nagyon ritkán szoktam tenni, most inkább terveim vannak. Ezek magán
tervek, ami nem az iskolával kapcsolatosak. Tavaly elkezdtem sportolni, komolyan jártam konditerembe, meg sokat bicikliztem. Ez utóbbi meg is maradt, de a koronavírus
miatt nem tudok konditerembe járni. Nagyon várom már, hogy újra lehessen menni.
Az a tervem, hogy egészségesebben éljek és mozogjak ebben az évben is és hogy újra
rendszeresen fogok konditerembe járni. Ami pedig az iskolával kapcsolatos tervem,
hogy jobban meg szeretném ismerni a felső tagozatos gyerekeket, mert nagyon ritkán
szoktam velük találkozni, ugyanis nincsenek velük óráim. Fél éve vagyok ebben az iskolában, a pedagógusokat már ismerem, meg az alsósokat is, meg azokat az osztályokat
is, ahol van ott órám, de a nagyokat még nem annyira. Sok felsősnek a nevét sem tudom
annyira még. Nagyon jó volt, hogy a prózamondó versenyen is részt vettem, mert ott
láthattam a felsősöket is, de ez még elég kevés volt az ismerkedéshez.”
Krüzsely Krisztina igazgatóhelyettes nénivel
Újévi fogadalmam nem volt, de elhatározásom néhány lett. Egyik ilyen elhatározásom,
hogy többet fogok mozogni. Az túlzás, hogy sportolni, de mozogni igen. Egészségesebben fogok étkezni és rendszeresebben, nem egyszer egy nap, hanem több kisebb
étkezést, ez az, ami nehéz. Az Újévben szeretném, ha az iskolában a gyerekek kicsit
szófogadóbbak lennének. Ezt úgy képzelem el, hogy sokat beszélgetünk velük. Meg
szeretném, hogy a gyerekek szülei jó kapcsolatot ápoljanak az iskolában a tanárnénikkel és a tanárbácsikkal. Ezen próbálunk javítani, valamint szeretnék többet lenni a
gyerekek között.
Szabó József tanár úrral
Nem szoktam fogadalmat tenni előre, mert azokat úgysem tartom be. Inkább igyekszem
egységes életmódot folytatni, ez a tervem. Naponta 5 kilométert kerékpározom szobabiciklin, igyekszem egészségesebben élni, este korán lefeküdni és korán felkelni, ez a
filozófiám. (este legkésőbb fél 10-kor lefekszem, reggel meg ha munkába jövök, akkor
negyed hatkor kelek.)
Végül az én véleményem
Nekem sincsenek újévi fogadalmaim, mert nem tartanám be őket. De nagyon szeretném, ha kinyitnának az uszodák és mehetnék végre újra úszni, mert eléggé sok kiló
ugrott fel rám, amióta nem lehet menni. És annak is nagyon örülnék, ha találkozhatnék
végre az úszóedzőmmel. A Császár-Komjádi uszodába járok a Darnyi Tamás úszóiskolába és nagyon jó tanárok vannak ott. Akár tudsz úszni, vagy ha nem, akkor is segítenek
bármi úszással kapcsolatos gondban. Mindenkinek szeretettel ajánlom.
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Társasjáték-ajánló
Megmutatom a kedvenc társasjátékomat. Jó memória kell hozzá és nagyon aranyos.

Hello Dino társasjáték

E

lőkészületek:
A játékban van 5 (piros,
sárga, zöld, kék és lila) dinoszaurusz, mindegyik bebújt
egy tojásba. A zárt tojásokat
rá kell tenni a táblára, mindegyik színű fészekbe kell
tenni egy-egy lezárt tojást.
Megkeverjük őket. Előves�szük a dobókockát, melynek
öt oldala egy-egy színt mutat, a kocka hatodik oldalán egy nyíl van. A közelbe helyezzük a dínó lapkákat.
Játék:
obunk a dobókockával,
majd olyan színű dínót
kell találni, amilyen színt
dobtunk. Dobás után egy tojást áthelyezhetünk a dobott
színű mezőre, felemelhetjük
a tojás tetejét és megnézhetjük, milyen színű dínó lapul
alatta. Ha azonos a dobott
színnel, kapunk egy olyan színű dínó lapkát. (Csak a dobott színű fészken lévő tojást
lehet kinyitni! Amennyiben nincs hely a dobott színű mezőn, áthelyezhetünk egy tojást a táblán tetszőleges helyre, de nem nézhetjük meg.)
inden színből csak egy darab lapkát lehet gyűjteni. Ha olyan színt dobunk, ami
már van nálunk, nem kapunk újabb lapkát.
Ha nyilat dobunk, nem nyithatunk fel egy tojást, hanem el kell forgatnunk a táblán a
dínókat. A következő játékos dobásával folytatódik a játék.
Az nyer, aki leghamarabb összegyűjti az öt különböző színű dínó lapkát.

D

M

Cikk írója: Németi Anka - 5. osztály
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BrainBox Világ Városai, A világ országai

A

társasjátékban kártyák vannak. Egy homokóra és egy dobókocka. Húzni kell egy
kártyát, és amíg a homokóra le nem jár, memorizálni kell a kártyán lévő információkat és képeket. Aztán amennyit dob a játékos, annak a számnak megfelelő kérdésre
kell válaszolni, ha jól válaszolt, akkor a kártyát megtartja és annak, akinek a legtöbb
kártyája lesz, az nyer!

Mire használjuk a
gyógynövényeket
Csipkebogyó

A csipkebogyó a vadrózsa, a japán rózsa áltermése.
Hatóanyagai: B1, B2, K vitaminok, de legfontosabb a
természetes C vitamin.
Néhány gyógyhatása: Oxidációs folyamatok szabályozása, erősíti a vérerek falát, szilárdítja a kötőszövetet,
immunerősítő, erősíti a csontokat.
Felhasználása: gyógytea, szörp, lekvár, mártás.

Görög hegyi tea

A sármányvirág néven is ismert mediterrán területen élő sárga
gyógynövény. Íze enyhén fűszeres, citrom ízű.
Hatásai: fájdalomcsillapító, immunrendszer erősítő, emésztőrendszer karbantartó, szorongás ellen is jó.
Külsőleg hasznosítható: borogatásra, fürdésre, sebek bőrsérülések, fekélyek kezelésére.
Cikk írója: Pátrovics Laura Linett - 8. osztály
41

Filmajánló

A

z Énekelj! (eredeti cím: Sing) 2016-ban bemutatott
egész estés amerikai 3D-s számítógépes animációs
film, amelyet Garth Jennings írt és rendezett. A zenéjét
Joby Talbot szerezte.

A

z Énekelj egy olyan világban játszódik, ahol az állatok emberként viselkednek. Buster Moon, az elegáns
koala egy valaha szebb napokat látott színház igazgatója.
Buster örök optimista, és mindennél jobban szereti a színházát – bármit megtenne azért, hogy fennmaradjon.

A

z Enola Holmes 2020-ban bemutatandó, Nancy
Springer amerikai írónő The Enola Holmes Mysteries
című regénysorozatán alapuló amerikai film. Rendezője
Harry Bradbeer, írója Nancy Springer és Jack Thorne.
nola Holmes, az eltűnt édesanyja után kutató elszánt
tini nyomozói képességeivel próbálja túlszárnyalni
bátyját, Sherlockot, miközben egy menekülő lordnak is
segít.

E

A

Finding 'Ohana egy 2021-es amerikai családi kalandfilm, amelyet Jude Weng rendezői debütálásában
Christina Strain írt. A film főszereplői Kea Peahu, Alex
Aiono, Lindsay Watson, Owen Vaccaro és Kelly Hu. Bemutatója a Netflix-en volt, 2021. január 29-én. Az Oahun
vakációzó brooklyni testvérek egy rég elveszettnek hitt
kincs felkutatása során megtalálják hawaii gyökereiket és
a családjukat is.
Cikk írója: Bach Réka Napsugár - 8. osztály
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Kedvenc zenéim top 10
1. Omega - Gyöngyhajú lány
Készült:1969
Műfaj: rock
Ezt a számot több országban lefordították, és filmzenékhez is
felhasználták.
Az Omegának sok zenéje van, amit szeretek.
2. Omen - Fagyott világ
Készült:1994
Műfaj: Rock
Dalszerzők: Kalapács József/Sárközi László
Szívesen hallgatom apával.
3. Ossian - Hangzavarban a harmóniát
Készült:2019
Műfaja: Metal
Szeretem a szövegét és gyakran szoktam énekelni.
4. Yello - The Race
Elektronikus zenét játszó svájci együttes
Készült:1988-ban
Műfaj: nu-jazz
5. Neoton Familia - Nyár van
Készült:1988
Műfaj: rock
Készítette: Jakab György és Pásztor László
6. Helloween - I want out
Készült:1988-ban
Műfaj: rock
7. Falco - Jeanny
1985-ben íródott.
Műfaj: alternatív
Falco 1957-ben született zeneszerző és dalszöveg író. Fiatalon
(41) autóbalesetben halt meg.
8. The Beatles - Yesterday A Help! című film zenéje.
Műfaja: barokk-pop.
A Beatlesnek nagyon sok számát szeretem függetlenül attól, hogy
nem tudok angolul.
Érdekeség: Paul McCartney most már mesekönyveket ír az unokáinak.
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9. Presser Gábor A padlás
A padlás Presser Gábor, Sztevanovity Dusán és Horváth
Péter félig mese – félig musicalje. A mű egy betörés,
két szerelmes fiatal és négy, a túlvilágot kereső szellem
történetét meséli el. Musicalek közül egyik kedvencem.
Nemcsak a zenéit szeretem hanem a történeteit is.
10. Presser Gábor - La baletta No. 2
Készült:1982-ben, a Elektromantic című albumon jelent
meg.
A műfaja: rock, de különleges mert elektronikus zene.
Nagyon szeretem Presser Gábor dalait és zenéit mert
sokrétű.
Írt filmzenét, elektronikus zenét és énekesnek dalokat és
musicalt.
Cikk írója: Takács Bence - 8. osztály
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Megtalálod a 7 darab különbséget?
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