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Szellemek ébresztője
Itt van a kis Halloween,
Agyacskádból gyere ki!
Gyere velünk, mulass velünk,
Szólj a többieknek is!
A szellemek már ébredeznek,
Barlangjukból kijönnek,
A tökfejek is alig várják,
Hogy a bálba menjenek.
Boszorkányok röpködnek,
Odafent szerte- széjjel,
S utána csendesen játszva
Süvöltenek a vicces széllel.
Gregász Anikó 2.b
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Csokoládégyárban jártunk
Jártatok már csokoládégyárban?
Mi a Bonbonetti csokoládégyárba látogattunk el. Tudtátok, hogy a kerületünkben
található? A Vágóhíd utcában. Előzetes bejelentkezés után látogatható.
Itt megnézhettük, hogyan készül a csoki.
Először „hajóra szálltunk”, ami valójában egy mozi terem volt.
Megnéztünk egy bevezető kisfilmet a csoki gyárról. Megtudtuk,
hogy a csokoládé kakaóbabból készül. Ellátogattunk egy
ültetvényre kakaóbabot nézni. Sajnos a fák és a kakaóbab nem
volt igazi, csak műanyag. Az igazi lelőhelye ugyanis
Dél-Amerikában van, de Afrika egyes részein is termesztik.
Egy másik teremben megfoghattuk, megszagolhattuk a
csokoládé alapanyagait, sőt bekenhettük magunkat kakaóvajjal
is, melyet a kozmetika iparban is használnak. Megfejtettük a
Tibi csoki titkos összetevőit. (De nem áruljuk el. Fejtsd meg Te is! ) Ez volt a feltétele,
hogy bemehessünk a gyárba.
Kezet mostunk, és felvettük a védőruhákat. Még egy kissé
vicces sapkát is viselnünk kellett. De kárpótlásul haza is
hozhattuk emlékbe. Elég humorosan néztünk ki.
Végre megpillanthattuk a friss csokoládét a futószalagon. A dolgozók annyira
kedvesek voltak, hogy megkínáltak minket az éppen akkor készülő epres Tibi
csokiból. És ez még nem minden. Miután levettük a védőruhákat, egy terembe
mentünk, ahol színes csövekből franciadrazsé folyt. Mindenki kapott egy pohárnyit.
Az igazi meglepetés csak ezután következett. Búcsúzóul mindenki kapott egy szatyor
édességet ajándékba.
Többen már a gyárlátogatás alatt itt akartak maradni dolgozni. Igaz mindenki kóstoló
akart lenni.
Látogassatok el Ti is! (4.b közös fogalmazás)
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Pályaorientációs nap
Néhány napja lehetőséget kaptunk arra, hogy egy tanítás nélküli nap keretében ellátogassunk
egy minden kívülálló számára érdekes és izgalmas, kicsit talán misztikus épületbe, ahol a
továbbtanulásunk és a jövőnk szempontjából érdekesnek tűnő területről gyűjthettünk
információkat.
A 7.A és a 8.A osztály közösen kereste fel október 25-én a Budapesti Rendőr-főkapitányság
Teve utcai székházát, a köznyelvben Rendőrpalotaként emlegetett épületet, amelyet idén
éppen 20 éve adtak át.
A kapitányság előtt csoportképeket készítettünk a táblákkal, amik bemutatták az ott található
rendőri egységeket.
Az épületben egy szimpatikus rendőr tartott előadást nekünk egy jól felszerelt teremben,
bemutatta a főkapitányság 16 szintes épületét, megtudtuk, hogy ebből 2 szint a föld alatt
található, egy lőtér parkolóval, saját autómosóval, valamint a hívásfogadó és irányító egység,
akik a bejelentésben szereplő cím közelében tartózkodó járőröket küldik a helyszínre.
Étterem, posta és orvosi rendelő is található az épületben.
Mesélt nekünk a felszereléséről és meg is mutatta
az övén található fegyvereket, eszközöket, hozott
bemutatónak

forgalomirányító

botot,

felpróbálhattuk a mellényét és a sisakját is.
Megmutatta a rendőr igazolványát és azt is, hogy
hogyan tudják a lopott mobil telefonokat IMEI
szám alapján megtalálni.
Akik érdeklődnek a rendőr szakma iránt, tanácsot
kaptak,

arról,

milyen

irányba

kell

továbbtanulniuk, beszélt nekünk a különböző
rendőri egységekről például a kutyás, a lovas rendőrökről és azt is megtudtuk, milyen képzés
szükséges, ahhoz, hogy valakiből nyomozó lehessen.
Az előadás végén a terem előtt található eszközöket próbálhattuk ki, fel lehetett ülni rendőr
motorra, zárakat lehetett kipróbálni, riasztókat és üveg betörő szimulátort.
Nagyon élveztem az előadást, izgalmas volt, sok új és érdekes dolgot tudhattam meg a rendőri
munkáról és magáról az épületről is.
Készítette: Balogh Domonkos 7.A
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A 2016/2017-es Zöld fiók alsós verseny győztesei
2.b és 4.b osztály meglátogatták a Pál- völgyi- és a
Szemlő- hegyi- barlangot
A 2016/2017-es tanévben a Zöld fiók alsós öko versenyen a 2.b és 4.b osztály szerezte
a legtöbb pontot. A gyerekek több hónapon át figyeltek környezetük tisztaságára,
gondozták az iskola udvarán található kertjüket, etették a madarakat, készültek a
Madarak

városa

Ferencváros

versenyre,

készítettek

plakátot,

töltöttek

ki

feladatlapokat... egyre több ismeretet szereztek az őket körülvevő világról.
Munkájuk jutalma: barlang látogatás. Gratulálunk!

A barlang titkai
Egy esős nap az osztállyal barlangászni indultunk. Elmesélem Nektek, hogy milyen
kalandban volt részünk.
Utazás után mikor megérkeztünk, egy kis múzeumi részre sétáltunk. Ott volt egy
mesebarlang, amiben nagyjából láttuk mi vár ránk.
Lehetett még mesét hallgatni (a barlang történetéről), mászni, fel lehetett próbálni a
barlangász sisakokat is. Kis várakozás után elindultunk a barlang belsejébe. 12-13
celsius fokra csökkent a hőmérséklet.
Először a Jegesmedve és a Süllyedő hajó ( Titanic) szikla alakzatokat néztük meg.
Vezetőnk figyelmeztetett, hogy most már nem szabad a falakhoz érni, mert a
cseppkövek nem tudnak tovább növekedni. Ezt követően a Mária terembe
gyalogoltunk, meghallgattuk ennek a teremnek a történetét.
Most jött szerintem a leglátványosabb alakzat: a boszorkányfej, mert jól látszódott
maga a forma.
A túra végén a vezetőnk lekapcsolta a világítást, így élvezhettük a barlang sötétségét.
Nekem nagyon tetszett ez a túra, mert sok ismerettel gazdagodtam.
Látogassatok el Ti is a Szemlő- hegyi- barlangba!
(Dankó Noémi 4.b)
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A barlang titka
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon a tanító nénik egy látogatást szerveztek a
Szemlő- hegyi-barlangba. ( Ez volt a nyereményünk a Zöld fiók versenyen elért I.
helyezésünkért.)
Habár kicsit szomorkás volt az idő, de vidáman indultunk el. A barlanghoz érve egy
kis múzeumra bukkantunk. Ott leírások, képek mutatták be a barlang kristályait,
felfedezőit.
Egy kis idő múlva a túravezetőnkkel bemehettünk a barlangba. A föld alatti járatokban
nagyon sok furcsa alakzatot láttunk pl: Titanic, jegesmedve, boszorkány, anyós
nyelv…stb.
De a legrosszabb az volt, hogy a fejünkre folyamatosan csepegett a víz. Szerencsére,
mire kijöttünk a barlangból, elállt az eső.
A Szemlő- hegyi-barlangról most már nagyon sokat tudok.
Eldöntöttem, hogy a szüleimmel a Pálvölgyi-barlangba is ellátogatunk.
(Kordás Áron 4.b)
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Nyulász Péter – író-olvasó találkozó
Iskolánk alsós tanulói 2017. november 7-én egy interaktív verses foglalkozáson vehettek
részt, ahol mondókákat, verseket hallgathattak a Zsubatta a Baba bab, valamint a Miazami Miazmég kötetekből.
A gyerekek megtanulhattak egy-egy verset, mondókát, nézhettek rajzfilmeket, melyek a
versek alapján készültek, s persze játszhattak a kitalálósokkal.

A foglalkozás előtt és után lehetőség volt „fej–bedugós fotófalas” fényképezkedésre.
(BerGer Szimat Szolgálat)
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Őszi Kosztolányi sakk szimultán
Szeptember 30-án a Családi nap keretében tartottuk meg az immár hagyományossá
vált KOSZTOLÁNYI SAKK SZIMULTÁNT.
A gyerekek ellenfele JAKOBETZ LÁSZLÓ FIDE mester volt, aki versenysakkozói
múltja mellett számos könyvet írt és sok nemzetközileg is elismert versenyzőt nevelt.
A program iránt nagy volt az érdeklődés, 19 tanuló és és egy apuka is beszállt a
küzdelmekbe. A nézők is sokan voltak, alig fértek el a falak és a beépített szekrény
mentén. Nagyon izgalmas összecsapások alakultak ki, a gyerekek nagy része sokáig
bírta mérkőzéseket. Lassan azonban mindenki mattot kapott, a nagy tudású FIDE
mestert senki sem tudta legyőzni. A legjobbak (akik a legkésőbb kaptak mattot)
egy-egy arany, ezüst, bronz kupát nyertek és minden résztvevő kapott egy emléklapot.
A legjobb tanuló Olgyay-Szabó Katalin volt, aki az arany kupát nyerte.
Tavasszal is rendezünk egy sakk szimultánt, amire a kerület legjobban sakkozó
gyerekeit hívjuk meg.
Köszönöm mindenkinek a részvételt és a kitartó küzdelmet!
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Ferencvárosi Diákolimpia Rájátszás - 2017
2017. szeptember 14-16. között iskolánk két csapattal vett részt a 23. Ferencvárosi
Diákolimpia Rájátszáson Balatonszemesen. A III. kcs. focicsapatunk, kerületi
legjobbként, a III. helyet szerezte meg Beregszász és Sepsiszentgyörgy mögött.
Gál Benedek gólkirályi címet nyert.
A IV. kcs.-os fiúk egy három sportágat átfogó, összetett bajnokságban szerepeltek.
Kosárlabdával kezdtünk, a Bakáts csapata mögött a 2. helyen végeztünk. Ezután
tájfutásban mérték össze erejüket az fiúk. A rövid pályán minimális különbségek
alakultak csak ki, újfent a második helyen végeztünk. Utoljára maradt a foci. Vastagh
Balázs vezérletével kétséget sem hagyva győztük le ellenfeleinket. A három
nagyarányú győzelem azonban nem lett volna elég az összetett győzelemhez. Az
utolsó mérkőzésen a Szent-Györgyi 5:4-re legyőzte a Bakátsot, amely így negyedik
lett, és ezzel öt helyezési számmal megnyertük az összetett bajnoki címet!
A legjobb játékosnak Vastagh Balázst választották. Gratulálunk a csapatnak és a
felkészítő tanároknak!
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Labdarúgó diákolimpia selejtező 2017
A Kerületi Labdarúgó Diákolimpia IV. korcsoportjának
selejtezőit játszották ma. A "B" csoport mérkőzései voltak
nálunk. Először a Lónyay iskola csapatával játszottunk.
Kétszer is hátrányba kerültünk, de 2:2 után már csak mi
rúgtuk a gólokat és végül
6:2-re nyertünk. Ezután a Szent-Györgyi – Lónyay összecsapása következett. Nagyon
izgalmas és gólokban gazdag mérkőzést vívtak egymással. A nagy iramú, a végére
kissé ideges hangulatú meccsen a Lónyay nyert 9:6-ra. A csoport sorrendjét a
Szent-Györgyi ellen elért 2:2-es döntetlen alakította ki. Csapatunk csoport elsőként
jutott az elődöntőbe, ahol is az "A" csoport második helyezettjével játszik.
A párosítás: Kőrösi-Lónyay, Molnár F. - Kosztolányi. Az elődöntőket és helyosztókat
november 15-én rendezzük a Labdakert pályáin! (1092 Budapest Soroksári út 79-91)

Kerületi szépolvasó verseny
2017. november 14-én a Patrona Hungariae Katolikus
Iskolaközpont tanítói

rendezték

meg

a

kerületi

alsós

szépolvasó versenyt, melyre minden iskola elküldhette a két
legjobban olvasó negyedik osztályos tanulóját. Iskolánkat
Hajdu Laura 4.b és Pál Bendegúz 4.a képviselte. Mindkét
tanuló nagyon szépen teljesített.
Hajdu Laura II. helyezést ért el.
Gratulálunk!
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Beszámoló az őszi kerületi helytörténeti versenyről
A 225 éves Ferencváros kerületi helytörténeti vetélkedőre iskolánkból egy csapat
nevezett be. Az előzetes felkészülés során elosztottuk a feladatokat egymás között.
Ferencváros hírességeinek aktuális évfordulóiból kellett felkészülni, kiemelve a
KIEGYEZÉS 150. évfordulóját, a 225 éves Ferencvárost, 200 éve született Arany
János és Tompa Mihály emlékeit, József Attila halálának 80. évfordulóját és a
lakótelepünk 60. születésnapját és még nagyon sok aktuális évfordulót.
A versenyen 10 csapat vetélkedett. Az érdekesség az volt, hogy a diákok mellett
érdeklődő nyugdíjas felnőttek is részt vettek a versenyben.

Hat feladatot kellett megoldanunk:
1. képfelismerés,
2. keresztrejtvény,
3. adatok párosítása,
4. totó,
5. kérdőív kitöltése József Attiláról,
6. híres emberek felismerése

100 pontot lehetett szerezni a feladatok megoldása. Csapatunk nem hibázott. Mind a
100 pontot megkaptuk, így első helyezést értünk el 100 %-os eredménnyel.
Csapatunk tagjai: Szabó Péter 6. b, Orosz Balázs és Vargha Olivér 7. a, Vargha Zsófia
8. a, Doba Aisa 8. b osztályos tanulók, valamint Sándor Gabriella tanárnő.
A vetélkedő időpontja 2017. október 18-án volt a Ferencvárosi Művelődési
Központban, ahol Bácskai János polgármester úr is köszöntött bennünket.
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Szépkiejtési háziverseny - 2017
Október 12-én rendeztük meg az immár hagyományosnak mondható szépkiejtési
versenyt felső tagozatos diákjainknak.
A jó hangulatú, családias légkörű és létszámú versenyen a gyerekek szabadon
választott szépirodalmi művekből olvastak fel részleteket, vidám pillanatokat szerezve
nézőnek és zsűrinek egyaránt. Eredményeket korcsoportonként hirdettünk:

I. korcsoport:
I. helyezés: Doba Jázmin Dima (5.b)
II. helyezés: Papp Szabolcs (5.a)
III. helyezés: Farkas Lara Noémi (5.b)

II. korcsoport:
I. helyezés: Balogh Domonkos (7.a)
II. helyezés: Vargha Zsófia (8.a)
III. helyezés: Vargha Villő (6.a)

Külön köszönjük Sándor Gabriella tanárnő, Bartháné Orosz Ágnes tanárnő és
Kelemen Tamás tanár úr zsűrizését! Minden résztvevőnek szívből gratulálunk!
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Christian Tielmann: Berci és az elképesztően jó focimeccs
A nyáron több Bercis könyvet is kiolvastam. Közülük
számomra a legizgalmasabb:
„ Berci és az elképesztően jó focimeccs” volt.
A főszereplő egy 3. osztályos fiú, akinek elege van már
abból, hogy az osztálya mindig veszít a fociban. Csapatának
tagjai folyton veszekednek és még a legjobb edző sem semmit
ilyenkor. De Bercinek sikerül megtalálnia a megoldást: egy
kabalát, akinek nagy szerepe van abban, hogy a csapat végre a
sportnapon összekapja magát. Végül még a meccset is megnyerik.
Nemcsak maga a történet izgalmas, hanem Berci és jó barátai is sok jó
tulajdonsággal rendelkeznek, ami példa lehet minden gyerek számára. Számomra az
összetartás és az egységben az erő példája tetszett a legjobban. Másoknak is szívesen
ajánlom ezt a könyvet.(Különösen osztálytársamnak Levinek, aki rendszeresen
végigdobálja és veszekszi a focimeccseket.)
Fodor Zoltán 5.b
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Scott O'Dell: Kék delfinek szigete

A Kék delfin szigete című könyvet fiúknak és lányoknak
is egyaránt ajánlom, mert nagyon izgalmas.
Az első fejezet például arról szól, hogy egy vörös hajó
vörös vitorlákkal jött a szigetre. Azon a szigeten mindenkinek
két neve volt, volt egy igazi és volt egy álneve. A második
fejezetben

Dhowing

Karana

apja

megengedte

Orlov

kapitánynak, hogy a magasabb részeken táborozzanak a nyáron.
A sziget 7 mérföld hosszú, és 3 mérföld széles. A sziget úgy
néz ki, ment egy delfin, a farka napkelet, az orra napnyugat fele mutat. A harmadik
fejezetben elkezdtek vidrákra vadászni. A negyedik fejezetben Orlov kapitány fizetett
a vidrákért. Az ötödik fejezetben végre csend lett. A többi fejezetről én nem írtam, de
attól nyugodtan olvassátok el.
Nekem nagyon tetszett már akkor is, amikor a címét olvastam el.
Oláh Mónika 5.a
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Az álcázás mesterei
Az állatvilágban gyakran a legkülönbözőbb trükköket kell bevetni a túlélés érdekében.
Az álcázás a legtöbb esetben az életet jelentheti számukra. Az evolúció során
számtalan állat alkalmazkodott környezetéhez, folyamatos átalakuláson mentek át,
álruhát öltöttek, hogy így biztosítsák fajuk fennmaradását. Amikor rejtőzködésről van
szó, szinte mindenkinek a kaméleonok hihetetlen színváltoztató képessége jut az
eszébe, pedig elnézve az alábbi képeket, nem a kaméleonok nyernék a leglátványosabb
álcázás címét.
Amerikai uhu

Laposfarkúgekkó

Pandercetes gracilis pók

Varangyok
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Botsáska

Kaméleon

Levél farkú gekkó

Hosszúfarkú álmosmadár

Zsiráf

Kaliforniai ürge

Forrás: http://www.erdekesvilag.hu/az-alcazas-mesterei/
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VICCEK
Két skót beszélget:
 Képzeld, a hadseregben elrendelték, hogy a lovas
katonák csak az egyik lábukon hordhatnak
sarkantyút.
 Miért?
 Mert rájöttek, hogy ha a katona megsarkantyúzza a
ló

egyik

oldalát,

a

másik

oldal

úgyis

automatikusan elindul vele együtt.

Móricka dobol a padon.
 Miért dobolsz Móricka?
 Elijesztem az oroszlánokat.
 De hisz itt nincs oroszlán.
 Na, látja! Ugye milyen jó módszer?

 Na gyerekek, ki tudja nekem megmondani, hogy

csinálunk a lágy vízből keményet?
Danika vadul jelentkezik:
 Megfagyasztjuk!
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 Halló, Doktor úr? A kisunokám lenyelte a
tollamat.
 5 perc múlva ott leszek. - mondja a doki.
 És addig mivel írjak, ceruzával?

Egy fickónak lerobban az autója egy kis faluban. Gondterhelten nézegeti az autót,
amikor odajön egy tehén, megbökdösi az orrával a kocsit, majd azt mondja:
 Szerintem a benzintank lyukadt ki, ami elég veszélyes, mert akár fel is
robbanhat a kocsi.
A férfi megijed a beszélő tehéntől, és gyorsan beszalad a közeli házba. Ott a gazda
kérdezi, hogy mitől ijedt meg ennyire.
A fickó levegőért kapkodva meséli:
 Képzelje, a tehene azt mondta, hogy szerinte kilyukadt a benzintankom!
 Na, hát ettől nem kell ennyire megijedni, a tehenem semmit sem ért az
autókhoz...

Az öt éves Mórickát tanítják a köszöntőre
nagypapa születésnapjára, amely így szól:
 Rövid a versem, mint a nyuszi farka, éljen
soká a nagypapa!
A nagy napon Móricka egy kicsit összekeverte:
 Rövid a versem, mint a nagypapa farka,
éljen soká a nyúl!
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Sudoku
3
7

4

9 8
8 3
1 2
2
7
5
4
9 6 7
9
4
1
2 3
3
7 4

9

6
1

5

8
2

3

2 4 6

9
8

7
9 3
7
1 5
8

2
6

Írj az üres négyzetekbe 1-től 9-ig terjedő számokat úgy, hogy vízszintesen,
függőlegesen és átlósan a számok összege mindig 26 legyen.
Hányszor fog szerepelni az ötös szám?
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Nyolc irányban, ráadással
Keresse meg az ábrában az alábbi szavakat, amelyek nyolc irányban - vízszintesen
balról jobbra és jobbról balra, függőlegesen felülről lefelé és alulról felfelé, valamint
átlósan mind a négy irányban - rejtőznek, és húzza át betűiket! Az érintetlenül hagyott
betűket sorban összeolvasva egy, a jó megfejtéssel kapcsolatos szót kap.
ABALIGET, ADAPTER, A DUNAI HAJÓS, ANILIN, ÁTCSAL, DARABONT,
FÁJDALOMMENTES, FORDULÓPONT, FŐZŐCSKÉZIK, GÁCSÉR, HADAPRÓD,
HAJÓSOK, HOLDKRÁTER, JÁRATLAN, KALÓ FLÓRIÁN, KATONAPOLITIKA,
KETTEN, LAPÁLY, NAGYKÉPŰ, PASZOMÁNY, SZENT BORBÁLA, TÁPIÓSZELE
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Az újságot szerkesztette: Bartháné Orosz Ágnes
Köszönjük a közreműködő osztályok és tanárok munkáját!
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