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Kedves Gyerekek, Tisztelt Lapolvasók! 

Nagy örömömre szolgál, hogy iskolánk karácsonyra megjelent diákújságja most 

a második,  húsvéti kiadással jelentkezik ismét – annak ellenére, hogy ez az 

iskolaév nagyon más, mint az ezt megelőzőek. 2020. október 26-tól tanulóink 

nagy részét csak a számítógép képernyőin keresztül láthattuk, így próbáltuk meg 

a lehetetlent: tudást tölteni a fejekbe, szabadidős tevékenységet nyújtani, 

programokat szervezni a gyerekek számára. Mindez nem tántorított el 

bennünket attól, hogy keressük a lehetőségeket és ráleljünk a tehetségekre: az 

iskolai „rendezvények“ mellett bekapcsolódtunk a meghirdetett versenyekbe is – 

amelyekből az idén kicsit kevesebb volt a szokásosnál. A megmérettetésekbe 

bekapcsolódott tanulóknak köszönöm a részvételt, a kiváló eredményeket 

elérőknek gratulálok, és az ezután megrendezendő versenyekbe benevezetteknek 

sok sikert kívánok.  

(Tanulóink sikereiről az iskola honlapján részletesen beszámolunk – 

www.zsvjmsladkovicovo.sk/Programok/Tanulmányi versenyek.)  

S mivel a diáklap következő számát már a jövő évi iskolakezdésre tervezzük, 

szeretném megköszönni a  segítséget mindenkinek, aki a 2020/2021-es tanévben 

bármilyen módon hozzájárul(-t) iskolánk szebbé és jobbá tételéhez.   

Kellemes időtöltést kívánok a                       (Kukackodó Hírkukac) társaságában! 

 

Takács Katalin igazgatónő 
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Beszél az iskolatáskám! 

Én nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert nagyon jó gazdám van. 

Minden nap vele lehetek. Telepakol könyvekkel és sok finomsággal. Igaz, ezt-

azt néha kiönt rám! Az iskolába érve csak úgy ledob a földre. Általában jó poros is 

leszek. Iskola után mindig együtt megyünk haza, és végre megkönnyebbülök, mert 

kiveszi belőlem a nehéz könyveket.  

Jól kijövünk egymással! Igazán nem panaszkodom, mert úgy érzem, nekem 

van a legjobb gazdám! 

      Juhász Kevin, 4. osztály 

    

 

A cipőm panaszai 

Egy szép kora téli napon új gazdám lett. Mindenkinek büszkén mutogatott. 

Napos délelőtt volt, mikor elindultam a szüleimmel az erdőbe sétálni. Az idő 

valóban szép volt, de az út annál sárosabb. Jaj, ne! A gazdám megfürdetett egy 

sártengerben! Azt hittem ennél rosszabb már nem lehet, de este otthon mikor a forró víz 

alatt úsztatott, az még rosszabb élmény volt. 

Azt hiszem, ezek után csak a szép tiszta utakat szeretem. 

               Krommer Ádám, 4. osztály 
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 Január - Boldogasszony hava – Fergeteg hava – Télhó 

Újév napja – A napot vidámság, vendégeskedés, az újesztendei jókívánságok 

jellemzik. Régen a falvakban a gyerekek házról-házra jártak, versikékkel 

köszöntötték a háziakat, amiért jutalmat kaptak. 

Számos étkezéssel kapcsolatos tilalom érvényes erre a napra. Tilos 

a baromfievés, mert elkaparja a szerencsét, a halevés, mert elúszik a szerencse. 

Ellenben a disznóhús és a lencse evése bőséget, gazdagságot jelent az új 

esztendőben. 

Nagyon fontosnak tartották – dédszüleink - a jó cselekedetet az év első napján. 

Úgy gondolták, hogy ami az újév napján történik az emberrel, vagy amit csinál, az 

egész évben ismétlődni fog.  

Január 1. – Szűz Mária istenanyaságának ünnepe, egyben a béke világnapja is. 

A Braille-írás világnapja – a francia Louis Braille /12 éves korában/ megalkotta 

a speciális technikát alkalmazó ábécé-t, mely lehetővé tette a vak emberek 

számára az írás, olvasás elsajátítását. 

Vízkereszt, vagy Háromkirályok napja - / a farsang kezdete/ - a karácsonyi 

ünnepkör lezárása. Sok helyen ekkor bontják le a karácsonyfát. Manapság is él az 

a szokás, hogy az újonnan megépült házakat a katolikus pap meghinti szentelt 

vízzel. Ezt hívják házszentelésnek. 

 

Veronika napja – Az évtizedes tapasztalatok sok helyen ezt tartják az év 

leghidegebb napjának. 
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Piroska napja – “Piroska napján, ha fagy, negyven napig el sem hagy.” 

Árpád-házi Szent Margit ünnepe – IV. Béla magyar király lánya. 

. 

Vince napja – Vincét “ősidőktől kezdve úgy tisztelték, mint aki legyőzi a tél sötét 

hatalmait és előkészíti a lassan közeledő tavasz útját”.Napja termésjósló nap. 

Ez a nap a magyar kultúra napja, amit 1989 óta ünnepelünk – Kölcsey Ferenc 

1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt. Az emléknapon a magyarság a 

világ minden táján megemlékezik a magyar kulturális értékekről. 

. 

Pál napja – Pál nap vagy Pálforduló napja 

Időjárással kapcsolatos néphit: „Ha kisüt a nap és előjön a medve, még negyven 

napig lesz hideg.” 

Iskolán tanulója, Katona Ádám a Matematikai olimpiász járási fordulóján 2. 

helyezést ért el.  

Gratulálunk neki a szép eredményhez! 
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Kicsi Nagy 
Kicsi vírus nagy gubancot okoz, 

beteg a testünk, hívjuk az orvost. 
Sok vitamin az ellensége, 

C, D és a vitaminok többsége. 
Heti teszteléssel vadásszák, 

kezeléssel halasszák. 
Kicsi gondra nagy megoldás, 

csak a vakcina beadás. 
Egyszer, ha véget ér, 
mindenki boldogan él! 

     Krommer Ádám, 4.osztály   
 

 

 
 
 
 

Aranyhaj 
Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl, még az Üveghegyeken is 

túl, volt egyszer egy király. 
Ennek a királynak volt három fia. A két nagyobbik fiú csak naplopóskodott. Egy 
szép napon a legkisebb fiú felkerekedett és szerencsepróbálni ment. Barangolt hét 
nap és hét éjjel, mikor elérkezett a kacsalábon forgó kastélyhoz. A kastélyban a 

vasorrú bába tartotta foglyul az aranyhajú királylányt, akinek valamikor a királyfi a 
barátja volt. A királyfi kiállta a három próbát. Így az aranyhajú királylány 

megszabadult a varázslattól. A szerelme kiszabadította őt. 
Összeházasodtak és boldogan éltek, míg meg nem haltak. 

            Brodanská Sofia, 4.osztály 
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Egy éjszaka arról álmodtam, hogy Édességországba csöppentem. Ennek az 
országnak volt egy hatalmas csokigyára. Úgy gondoltam, hogy bekukkantok 
a gyárba, kíváncsi voltam, hogyan néz ki. 

Nagyon megdöbbentem a látványtól, mivel minden cukorkából készült. Volt 
egy hatalmas vízesés, de nem víz esett alá, hanem csokoládé. A zöld fű 
gumicukorból volt. Gyönyörű volt minden, mivel olyan színek voltak, hogy tátva 
maradt a szám. Mindent megkóstoltam, de utána nagyon fájt a hasam és a fogam.  

Az álmomból felébredve elhatároztam, hogy mindig mosok fogat, és az 
édességet mérsékelten fogom enni. 

     Tengeri Liliana, 4.osztály 

 

 

 

A minap arra ébredtem, hogy nagyon finom, édes álmom volt. 
Édességországban jártam. 

Ez az ország valami csodálatos volt! Ahova néztem, mindenhol cukorka, 
csokoládé! Az utak csokis kekszből, a fák gyümölcsei cukorkából, a házak 
mézeskalácsból épültek. A reggeli, ebéd és a vacsora is édességbomba volt. 
Pénzérmékkel fizettünk, amik csokiból készültek. Az iskolában a jegyek színes 
marcipánból voltak.  

Annyira finom, édes álom volt ez, hogy arra ébredtem, a párnám csupa 
nyál!   

     Magyarics Viktor, 4.osztály 
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Február – Böjtelő hava – Jégbontó hava – Télutó 

Gyertyaszentelő Boldogasszony napja – A néphit szerint a megszentelt gyertya 

megvédi a csecsemőket, a betegeket a gonosz szellemektől. 

E naphoz tavaszjóslás is kapcsolódik: Ha a medve kijön az odvából és meglátja az 

árnyékát, akkor visszabújik és alszik tovább – azt jelenti, hogy hosszú lesz még 

a tél. Viszont, ha borús idő van, akkor kint marad, mert hamarosan kitavaszodik. 

Szent Balázs napja – manapság is szokás a balázsolás, amikor a pap két gyertyát 

tart a hívők álla alá, hogy Szent Balázs közbenjárására szabadítson mega z Isten 

a torokbajtól. 

Bálint nap, azaz Valentin nap – a szerelmesek ünnepe. Ezen a napon 

a szerelmesek ajándékkal lepik meg egymást. 

Hamvazószerda- húsvét ünnepét megelőző 40 napos böjt kezdete. 

Zsuzsanna napja – Ha ezen a napon megszólalnak a pacsirták, a hó eltűnik és 

zöldellni kezd a fű. 

Mátyás napja - /Jégtörő Mátyás/ - Ahol Zsuzsanna nem vitte el a telet, fagyot, 

ott Mátyás töri meg a tél erejét. A halászok jeles napja, ugyanis az ezen a napon 

fogott csuka egész évre bő fogást ígér. 

Almási Bianka a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen képviselte az iskolánkat.  
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Ťarcha Lea a nevem 

hosszú haj a fejemen. 

 

Reggelenként iskolába, a 

harmadikos osztályba, 

 

előveszem füzetem, melybe 

lecke szerepel. 

 

Jelentkezem, nyújtom kezem, 

hogy a padból majd kiesem. 

 

A tanár kihív,  mondom gyorsan 

a tananyag felét kihagytam ó, jaj! 

 

Kezdem újra feleletem, 

másodszorra nekifutva, 

 

feleletem befejezem az egyest 

haza hozva. 

 

 

Ťarcha Lea, 3.osztály 
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Iskolánk tanulói számos alkalommal megmérettették már magukat különböző 

versenyeken.  Az egyik legfrissebb pályázat az „Arany ló gyermekei” címet viseli, 

s három hatodikos diákunk vett részt rajta. Olyan mesék megírása volt a cél, 

amelyekben a magyar történelem jeles eseményeit, illetve személyiségeit 

ismerhetjük meg. A három történet egyike az 1848/49-es szabadságharc egyik 

ütközetét meséli el, a másik két mese pedig a késő középkorban játszódik.  

Tanulóink a feladatokat sikeresen teljesítették, a végeredményre pedig igazán 

büszkék lehetünk. 

       Varga Dávid tanító bácsi 

 

 

 

 

 

 

A felvidéki nagyúr 
A Tátrán is túl, ahol még a kurta farkú malac sem túr, volt egyszer egy 

fiú, akit Csák Máténak hívtak. Ez a Máté nagyon kistermetű volt, ezért kiskirálynak 
nevezték. A Kárpátok hegyvonulatán annyi kővárat birtokolt, hogy a környék összes 
királya irigykedve figyelte sikereit.  

Egy napon, miután András, magyar király életét vesztette, kieszelte, hogy 
Vágtól a Tátráig saját kis birodalmat hoz létre. Egyszer csak elkiáltotta magát 
Máté: 
-Akad–e oly bátor vitéz, aki szembeszállna velem? 
Senki sem kiáltott vissza. Kis várakozás után végül mégis megszólalt egy hang. 
-Én! – kiáltotta Károly Róbert. 
Percekkel később trencséni vár kapujánál hallani lehetett egy újabb kiáltást: 
-Én is felveszem a harcot! – üvöltötte messze földről János, a cseh király. 
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Máté ezzel szorult helyzetbe került. Rádöbbent, hogy a cseh és a magyar király is 
szövetkezett ellene. A kiskirályt azonban nem úgy ismerte a népe, aki oly könnyen 
letenné a kardot. Hogyan is adhatná fel a reményt egy olyan nemesi család sarja, 
kinek még az ősei sem riadtak vissza a háborútól? Felharsantak a trombiták, 
özönlöttek a vitézek északról, keletről, nyugatról. Máté bár nem esett kétségbe, de 
menekülni kényszerült Nyitrára a nyitrai várkapitányhoz. A várfalnál megállva Máté 
ezt kiáltotta a kapitánynak: 
-Édes barátom, engedj be, a nyakamon van a sereg, segítségre van szükségem! – 
Az ajtót egy gyönyörű lány nyitotta ki. 
-Ki vagy te? – kérdezte a lány. 
-Én Csák Máté vagyok. – a lány pedig beengedte őt. 
Mikor belép, látja, hogy a közeli jó barátja, a kapitány haldoklik. Odalép hozzá, s 
kérdi: 
-Édes barátom, mi történt veled? 
-Felségem, a cseh király megtámadott, én pedig már nagyon gyenge vagyok, neked 
kell vigyáznod a lányomra, melletted jó kezekben lesz. – ezek voltak a nyitrai 
várkapitány utolsó szavai. Így végül Csák Máté elvette feleségül a lányt, nagy 
lakodalmat csaptak. Született nekik három szép gyermekük: Ottó, Zsigmond és a 
kicsi Erzsébet. Csák Máté, a felvidéki nagyúr még hosszú évek során sikeresen 
kormányzott a maga kis birodalmában. Uralkodása alatt ellenállt az idegen 
hódításoknak. Balsors tépte minden hadvezért, aki a Vágon vagy a Tátra 
hegycsúcsain átkelve akart véget vetni uralmának.  

Vezetése alatt egy új korszak hajnala köszöntött be. Vág és a Tátra népei 
még hosszú évszázadokon át emlegették az egykori felvidéki kiskirályt. 
 

                                                                                             
Tóth Bettina – 6.osztály 
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A nagysallói baka 

Volt egyszer, hol nem volt, az innenen innen volt, a túlon túl volt, volt a világon egy 
Molnár Jóska nevű paraszti családból származó fiú. Az én történetem nála kezdődött. 

Jóska tiszta szívű, ám nehéz sorsú ifjú volt. Szüleit az Úr korán magához szólította, s így 
gyorsan fel kellett nőnie. Öröm az ürömben, hogy a nehéz sorsa ellenére hitét sosem hagyta 
el. A kert végében már gyermekkorától a masírozó, lóháton vonuló katonákat nézte nagy 
csodálattal. Egy napon éppen kinn volt a földeken, mikor egy századnyi katona vonult el 
arra, és megállásra kényszerültek, mivel lovaik megmakacsolták magukat. Jóska nagyon 
értett a lovak nyelvén, mivel állandóan a lova körül sündörgött. A ló volt az egyetlen 

vigasza szülei halála után. Odasietett a katonasághoz, hogy megtudakolja, mi történt. Nem 
volt komoly a gond, csak pihenésre, na meg vízre volt szükségük. Rögtön felkínálta 

szolgálatát, és beinvitálta őket a kert végén álló szerény kunyhójába. A lovak a fák lombja 
alatt nem bírtak eleget inni. A sereg vezére Damjanich János tábornok volt, kivel beszédbe 
elegyedtek. Damjanich látta az ifjú elhivatottságát és lelkesedését. Rá is kérdezett rögvest, 
nem szeretne –e inkább velük menni, hiszen van lova, fiatal és bátor. Jóska nem habozott 
sokáig. Felnyergelte lovát és velük tartott. Végre elkezdődött a kaland az életében és valóra 

válthatta gyermekkori álmát is, így a magányt sem érezte többé. A huszárok közt Jóskából is 
komoly férfi vált és több harcot megvívott a haza védelmében. Az egyik ilyen harca Klapka 
György hadosztályában volt. Sok idejük nem volt a felkészülésre. Klapka tábornok bíztatta 
seregét. A haza szeretetéről és az igaz ügyért való harcról beszélt. Jóska a nagy készülődés 
közben időt szakított egy imára, és kérte Istent, valamint szüleit a másvilágról, hogy majd 
vigyázzák serege lépteit a hazáért folytatott harcban. Egy szép tavaszi napon Damjanich 
tábornok parancsot adott az ostrom megkezdésére. Az osztrák sereg szívósan ellenállt, de 
látva a magyar sereg elszántságát és az igaz ügyért való elkötelezettségét, visszavonulásra 

fogták magukat. 

Jóska a kitartásáért és a hazáért vívott harcáért kitüntetést kapott személyesen Damjanichtól, 
valamint kinevezték őt a hadseregen belül ezredesnek. Valóra váltotta álmát, végre megtalálta 

a helyét a világban. 

Hrotko Krisztián, 6.osztály 

 



12 
 

 

Két koronázás 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy fiatal család. Ennek a családnak 
született egy fia, akit Nagy Lajosnak neveztek el. Teltek-múltak az évek, a fiú 
felcseperedett, s elment szerencsét próbálni. Édesanyja ételt, s italt is csomagolt neki, 
és sok szerencsét kívánt. 

Ment-mendegélt Nagyszombat városa felé, s egy kézművesre lett figyelmes, 
akinél nagy volt a forgalom, és segítség kellett neki az elárusításban. Lajos nagylelkű 
volt, a kézműves pedig azzal hálálta meg, hogy adott egy vázát neki. Jócselekedetei 
gyarapodtak mindaddig, míg az egész környék lassacskán meg nem ismerte. Lajos 
hazament, édesanyjának átnyújtotta a vázát, s elmondta, hogy miért kapta. A 
vacsoránál elmesélte a jótetteit. A szülei erre kijelentették, hogy olyan kedves vagy 
fiam, és annyira ismertté váltál jótetteidről, hogy egyszer majd akár király is lehetne 
belőled. Ő ezen akkor még csak elmosolyodott. Néhány esztendővel később sor került a 
királyválasztásra. A fiú addigra felcseperedett. Többen is pályáztak a magyar trónra, 
viszont nem volt kérdés, ki kerül ki győztesen. Lajost bár nagyon meglepte a döntés, 
igazán nem erre számított. Nagy Lajos jótetteiről hallani lehetett messze földön is, 
többek között Lengyelországban. Az új királynak volt egy lengyel barátja, Kázmér, 
akinek nem született fiú utóda. Kázmér meghívta Lajost ebédre a kastélyba. Miután 
megebédeltek, Kázmér körbevezette őt az országban. Lajosnak szerette volna adni a 
trónját. A magyar király bár kezdetben nem díjazta az ötletet, végül azonban belement 
az ajánlatba. Kázmér és Lajos rendeztek egy bált. A bálon megünnepelték, hogy 
Lajosból lengyel király lesz. Kázmér viszont még előtte tudatta vele, hogy csak akkor 
lehet király, ha elvesz egy lányt feleségül. A bálon mindenki jól szórakozott, de egyszer 
csak történt egy csoda. Lajos találkozott egy lánnyal. A lányt Bellának hívták, és 
beleszeretett a magyar királyba. A későbbiekben viszont kiderült, hogy ez a 
fiatalasszony nem más, mint Kázmér lánya. Az uralkodó megkérte Bella kezét. 
Elérkezett a nagy nap, a koronázás és az esküvő napja. Bella és Lajos egybekeltek, s 
született egy lányuk, akit az édesanya után neveztek el. 

Nagy Lajos története soha nem merült a feledés homályába, ugyanis Európa 
szívében hála neki azóta is él a lengyel-magyar barátság. 

Bilický Bianka- 6.osztály 
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Március – Szent György hava – Böjtmás – Tavaszelő 

 

A meteorológiai tavasz kezdete. 

 

Arany János /1817/ születésnapja – költő, műfordító, szerkesztő. 

. 

Nemzetközi nőnap – a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja. 

 

Gergely napja – a diákság ünnepe. Régen ezen a napon vetélkedőket tartott a 

diákság, diákpüspököt is választottak. Énekelve, verselve új diáktársakat 

toboroztak az iskolába. 

 

Az 1848-as forradalom és szabadságharc kitörésének emléknapja. 

Magyarország nemzeti ünnepe. Iskolánk diákjai és tanárai méltóképpen 

emlékeztek meg e jeles ünnepről. 

Iskolánk tanulója, Katona Ádám – matematikai olimpiász kerületi fordulóján 

online módon vett részt, ami nagyon idő- és tudásigényes verseny. Ádámnak 

mindig is nagy kedvence volt a matek. Remekül teljesítette a feladatokat. 

Gratulálunk és további sok sikert kívánunk! 
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„Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget.” – kissé megtréfáltak minket 

ebben az évben, mert ez a népi jóslás most nem jött be. 

 

A csillagászati tavasz kezdete /tavaszi napéjegyenlőség/. Szent Benedek napján 

egyes vidékeken fokhagymát szenteltek, amelynek betegségűző erőt 

tulajdonítottak. 

 

A víz világnapja – célja, hogy az emberek figyelmét ráirányítsa a mindenki 

számára tiszta víz létfontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére. 

Ezen a napon tértünk vissza hosszú idő után az iskola falai közé, 

megemlékeztünk e napról. 

Bartók Béla – zeneszerző, zongoraművész, zenetudós - 140. évvel ezelőtt 

született. 

Ebben az évben a Virágvasárnap - erre a napra esik - a nagyböjt utolsó hetének 

a kezdete. A mediterrán területeken ezen a vasárnapon pálmaágat vagy olajágat 

szentelnek. Nálunk a templomokban barkaágat szoktak megszentelni. 

 

Jan Amos Komenský – cseh pedagógus és író, a „nemzetek nagy tanítója“ - 1592. 

március 28-án született. Ő tekinthető az első modern, haladó szellemiségű 

európai pedagógusnak. 
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A tavasz a legjobb! 

Olyan szép a tavasz! Ráadásul az én kedvenc hónapommal kezdődik. 

Nagyon szeretem, de nem csak azért, mert ekkor van a születésnapom, hanem mert 

egyszerűen szép.  

 Nincs még olyan meleg, mint kellene lennie, vasárnap még havazott is. De mégis 

ébred a természet. A fákon megjelennek a rügyek, a kertekben kinőnek a szépséges virágok. 

Decemberben mentünk téli szünetre, azóta nem tértünk vissza az iskolába. De végre 

március 22-én, mint a madarak a fészkükre, visszajöttünk! Az első nap fura volt, mert 

rég láttuk egymást a barátaimmal. Mivel lassan itt a húsvét, díszíteni kezdtük az 

osztályt. Kis nyuszikat is készítettem! Ez nagy élmény volt. Izgulok és örülök is ennek 

a szépséges változásnak. 

 Ez a legszebb hónap, olyan sok jó változás történt. 

     Cződör Elisabeth Viktória, 4. osztály 

 

     

 

 

Újra az iskolában 

Régen jó volt, mert láthattam a barátaimat, akik mindig kedvesek voltak hozzám. 

A téli szünet után sajnos nem mehettünk vissza az iskolába. Három hónapon át online 

kellett tanulni. A telefonon keresztül néha megállt a hangom, valamikor meg nem 

hallottuk a tanító nénit. Egyszer csak a híradóban azt mondták, hogy a gyerekek 

mehetnek vissza az iskolába. Mindenki nagyon örült a találkozásnak. Így jó lett 

a tanulás! Nekem a rajzóra a kedvencem. Virágokat, lepkéket nyírtunk ki papírból, így 

díszítettük az osztályt. 

Jó az iskolában. Úgy érzem a tanító néni mindig szeretett minket. 

      Tési Péter, 4. osztály 
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Újra az iskolában 

Egy szép napon a tanító néni közölte velünk a hírt, 

valószínű, hogy visszatérhetünk az iskolába. 

Mikor ezt meghallottam, nagyon megörültem. Végre 

három hónap után megyek iskolába! Találkozom a tanító 

nénivel meg az osztálytársaimmal! Szerintem ez már így 

nagyon jó, mert visszatérhetünk a régi kerékvágásba. Biztos, 

hogy nem csak én örültem így, hanem a többiek is. Hétfőn, 

mikor felkeltem és elmentem az iskolába, sok szeretettel vártak 

az osztálytársaim. Lehetett választani, hogy kivel akarok ülni. 

Viktort választottam padtársamnak. Tanultunk, de nagyon 

élveztem, meg a napközi is jó volt. 

 Hazafelé az iskolából sokat meséltem az anyunak, hogy 

mennyire jó volt és tetszett. Nemsokára az apu is hazaért. Neki 

is elmondtam, hogy jó volt. 

    Krommer Ádám, 4. osztály 
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Március 15-én iskolánkban megemlékeztünk az 1848/49-es szabadságharcról. Ez 
éven viszont a megemlékezés teljesen másként történt, ugyanis a járványhelyzetre 
való tekintettel csupán az online térben tudtuk mindezt megvalósítani. A tanóra 

elején a diákok megtekintettek egy részletet a Kiss Kata Zenekar ünnepi 
műsorából, illetve meghallgattak néhány éneket, amelyek a 48-as forradalomhoz 

kötődnek. Tekintettel a kialakult helyzetre mégis sikerült méltó módon 
megünnepelnünk március 15-ét, azt viszont reméljük, hogy jövőre már az iskola 

falai közt tarthatjuk meg a megemlékezésünket. 

Varga Dávid tanító bácsi 
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   Michalek Adrián  

Tóth Bettina   

 

Fülöp László 

 

 

Szabó Christofer 

 

 

Hrotkó Krisztián 
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Fehér Ádám 

 

Herczog Bianka 

 

Márton Ádám 

 

 

 

Varga Lara 

 

Mayer Dóra 

 

Katona Ádám 
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Feltámadáskert 

„A hét első napján kora hajnalban (az asszonyok) kimentek a sírhoz, s magukkal 

vitték az előkészített illatszereket is. Úgy találták, hogy a kő el volt a sírtól 

hengerítve. Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták. Még fel sem ocsúdtak 

meglepetésükből, már két férfi jelent meg mellettük ragyogó ruhában. Ijedtükben a 

földre szegeződött a tekintetük. De azok így szóltak hozzájuk: „Miért keresitek az 

élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek csak vissza, mit mondott 

nektek, amikor még Galileában járt: Az Emberfiának – mondta – a bűnösök kezébe 

kell kerülnie, fölfeszítik, de harmadnap feltámad.” Erre eszükbe jutottak e szavai.“  

(Lk 24, 1-8) 

A nagyböjti időszakban húsvét ünnepére való készülődésünket 

mi sem fejezi ki jobban, mint ha valóban a lényegre figyelünk. 

Hittanosaink a böjti időben 40 napos szere-TETTkalanddal, 

napi jócselekedetekkel igyekeznek közelebb kerülni 

embertársaikhoz. Azon túl pedig olyan feladatot vállaltak, 

amely még közelebb viszi őket Jézus Krisztus kereszthalálának 

és feltámadásának megértéséhez. Így születtek meg 

a feltámadáskertek. 

 A feltámadáskert a fenti bibliai idézet által festett képet 

jeleníti meg, vagyis a feltámadt Jézus sírboltját az elhengerített 

sziklával. A gyakorlatban a különös mini emlékmű gyorsan és 

egyszerűen elkészíthető, csupán egy megfelelő méretű tál, vagy 

nagyobb cserépalátét kell hozzá, egy lapátnyi föld, amit 

fűmaggal vethetünk be, a sírbolthoz egy pohár vagy kisebb 

cserép, valamint pár kisebb, és egy nagyobb kődarab. 

Természetesen a mini feltámadáskert tovább dekorálható, 

például, mohával, fakéregmulccsal, színes virágokkal, díszes 

kövekkel, faágakból készült keresztekkel, melyek  Krisztus 

keresztjére utalnak.  
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A legfőbb jelentőséggel a föld és az elültetett magok  bírnak. A 

virágföld jelképezi a bűneinket, amelyeket Jézus magára vett. A 

magok pedig a jócselekedeteinket, amelyektől nem leszünk 

koszosak, mint a virágföldtől.  

Ha a magok kinőnek, elrejtik majd a földet, mint ahogy Jézus 

kereszthalála és feltámadása elfedi a mi bűneinket. 

 

A készítők nagy örömmel és lelkesedéssel dolgoztak, testvérektől 

közös munkák is érkeztek. A feltámadáskert része lehet majd 

a család húsvétjának, segítségével akár már a gyerekek is 

elbeszélhetik a nagyheti eseményeket. Bízom benne, hogy 

iskolánkban hagyománnyá válik, és minden nagyböjtben 

akadnak majd, akik elkészítik. 

Most pedig a teljesség igénye nélkül álljon itt pár munka 

kicsiktől és nagyoktól: 

 

Feltámadáskertet készítettek: Lax Ármin, Hrotkó Krisztián és Dominika, Ťarcha 

Lea, Zsidó Levente, Cződör Viktória, Biliczky Bianka és Tamás, Michalek 

Adrián, Chudy Damian, Soltó Viktória, Mrakova Dominika, Magyarics Viktor, 

Krommer Ádám 

Kubovics Veronika tanító néni 
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Tojásfa 
 Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túlélt egy nyúl. Ez a nyúl olyan szépen 
tudott festeni, hogy amikor a festékes ládája ajtaját nyitotta, Tappancsföld összes madara 
hirdette, hogy Ubul az ecset után nyúl. A hír hallatán a kicsik abbahagyták a játékot, 
nagyok a munkát, sarokba vágtak ollót, fakanalat és Ubul tanyájára siettek.  

Ubul tanyája az erdő közepén állott, ahol egyedül lakott és alkotott. Az őzek, hódok, 
nyulak, madarak feszült figyelemmel lesték minden mozdulatát.  

Ubul nagy gondot viselt a festékeire, ecseteire. A színek a szivárvány színei szerint sorba 
rakva, az ecsetek nagyság szerint sorakozva, mint az orgona sípjai. Ahogy a mester a 
megfelelő ecsetet a kristálytiszta patak vizébe mártja, úgy puhul meg a pemzli. A kiválasztott 
tojást körbejárja, majd a fejében kialakult képet megpróbálja a tojásra varázsolni. Mártja az 
ecsetet a színekbe. Keveredik piros a sárgával, majd a patak vizébe mártva narancsszínű 
halacskát alkotva mossa tisztára munkaeszközét. Gyönyörű színeket kever és viszi fel a 
tojásra. Igazi műalkotás születik, amit egy piros masnival rögzít a közeli bokorra száradni. 
Így jár el még egy tucat tojással, majd gondos odafigyeléssel mossa, rakja el 
munkaeszközeit és tér nyugovóra az erdő állataival együtt.  

Amikor éjjel a folyóhoz inni jöttek a tündérek, észrevették a gyönyörű tojásokat a bokorra 
akasztva. Annyira megtetszett nekik a feldíszített bokor, hogy úgy döntöttek, ezeket a csodás 
alkotásokat meg kell óvniuk. Körbeállták a bokrot, megfogták egymás kezét és örömükben 
táncolni kezdtek. Abban a pillanatban a bokor növekedni kezdett és gyönyörűséges fa lett 
belőle. Ubul alkotásai úgy díszítették a növényt, mint a karácsonyi gömbök a karácsonyfát.  

Másnap reggel gyorsan elterjedt a hír az erdőben, hogy csoda történt: Tappancsföldön 
tojásfa nőtt Ubul tanyáján. 

Azóta húsvét ünnepére a gyerekek is tojásfát díszítenek. Ügyes kezeik alkotásával, színes 
szalagokkal díszítik házuk, udvaruk tájékán található fákat. Így tettünk mi is. 

Herczog Krisztina tanító néni 
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Április - Szent György hava- Tavasz hó vagy Szelek hava 

Hugó napja – ez a bolondozás napja. Az emberek tréfásan bolondot csinálnak a másikból. 

Akit sikerül átverni, azt április bolondjának szokták csúfolni. E szokás valószínű, hogy 

a bolondos, szeszélyes áprilisi időjárásból ered. 

Nagycsütörtök ünnepe – ebben az évben – a keresztény tanítás szerint az utolsó vacsora 

napja. Ezen a napon a harangok elnémulnak a templomokban. 

Nagypéntek – Krisztus kereszthalálára emlékezünk. Ez a nap a szigorú böjt napja, tilos 

húst enni. 

Nagyszombat – véget ér a 40 napos böjt és a templomok harangjai újra megszólalnak. 

Feltámadási körmeneteket tartanak a keresztények, a templomokban a gyertyákat 

a megszentelt tűz lángjáról gyújtják meg, mely a reményt szimbolizálja. 

HÚSVÉT vasárnap – Jézus feltámadásának napja – a kereszténység legnagyobb ünnepe. 

Húsvét hétfő – a legfontosabb, legszebb magyar népszokás a húsvét hétfői locsolkodás. 

A Magyar Költészet Napja – József Attila, 20. századi magyar költő, a magyar költészet 

legkiemelkedőbb alakja 1905-ben ezen a napon látta meg a napvilágot – az ő születésnapja 

egyben ez az ünnep. 

Iskolánkon minden évben megemlékezünk e napról. 

Diákjaink az ÖKO-logika, Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatversenyre készülnek 
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A húsvéti nyuszi története 

 Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyúl, aki nem félt 

az emberektől. Úgy hívták, hogy Füles. Húsvét közeledett, és egy 

kislány kapta meg öt ajándékba. Mivel ez varázsnyuszi volt, 

elhatározta, hogy örömöt szerez a gyerekeknek. Húsvét hétfő 

reggelén megajándékozta a gyerekeket egy nagy csokinyuszival. 

Így lett a nyuszi a gyerekek kedvence és Húsvét szimbóluma. 

Bilicky Tamás, 3. osztály 

 

 

A húsvét 

Volt egyszer egy nyúl, aki tojást szokott hozni húsvétra. Egy 

kisfiú kiment és a hátuk előtt látott egy hatalmas húsvéti tojást.  

Kérdezi a kisfiú: „Ki hozta ezt a tojást? ” 

A nyúl felel: „Én, barátocskám! Azért is hoztam, mert 

meglocsoltad a lányokat, és mert jó gyerek voltál.” 

A kisfiú nagyon örült és megköszönte a tojást. Bevitte a házba és 

megmutatta a szüleinek, mit kapott a húsvéti nyúltól.  

Lax Ármin 3. osztály 
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A húsvéti nyuszi 

Hol volt, hol nem volt, még a kurta farkú malac farkán is túl, 

volt egy nyuszi. Ez a nyuszi nem akármilyen nyuszi volt. Ő 

volt a húsvéti nyuszi. 

Ez a nyuszi csokis tojásokat rejtett el, amelyeket a gyerekek 

megtalálhattak. De volt egy rossz nyuszi is, aki ellopta ezeket a 

tojásokat. A gyerekek nem találták a húsvéti csokikat. 

Meghallotta ezt a húsvéti nyuszi. Felvette a szuper ruháját és 

lendületbe került. Megkereste a rossz nyuszit, akit meg is talált. 

Egy bokor háta mögött suttyomban ette sorba a húsvéti 

csokitojásokat. 

- „Rossz nyuszi, add vissza a csokikat!” – kiáltott rá 

Elszégyellte magát a rossz nyuszi. 

- „Jól van, vissza adom a csokikat, mert már úgyis fáj a 

hasam tőlük.” 

Ezért nem szabad megenni egyszerre a csokikat. 

Takács Viktória 3. Osztály 
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Gondban van a nyuszi 

Karanténba ül a nyuszi, vajon mi az oka, 

Ez a nyuszi már kimenne, mert még sok a dolga. 

Reméli, hogy húsvétig már meg lesz minden oldva. 

Elmehet a tojásokért, festékért a boltba. 

Csoda történt, a kis nyuszi tojást kap most sorba, 

A festék is megoldódott, gondja meg lett oldva. 

Elkezdte hát festeni a tojásokat sorba, 

Így végül is megoldódott nyuszi oly nagy gondja. 

Hrotko Dominika, 3. Osztály 
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A 4. osztály diákjainak munkái az informatika óráról: 
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A 4. osztály diákjainak munkái: 
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Végzős osztály lettünk 

  Kilenc éve, hogy először beléptem az iskola kapuin. Akkor még nem is sejtettem, 
hogy ez mennyire meghatározza majd életem következőszakaszát, hiszen attól 
a naptól fogva kilenc éve már az iskola tanulója vagyok. 
  Második osztálytól kezdve aktív részese voltam az iskola bábcsoportjának, 
a Diócska bábcsoportnak. A csoport új élményekkel, felejthetetlen emlékekkel látott 
el. Számtalan helyen megfordultunk Szlovákia és Magyarország területein belül is. 
Fellépéseinknek köszönhetően gyorsan hozzászoktunk a szerepléshez és a közönség 
soraihoz. Sok díjat és elismerést is bezsebeltünk, de mindemellett imádtuk, ahogy 
életre keltettük a bábjainkat. Az évek alatt temérdek műsorban szerepeltünk, 
különböző versenyeken is megmérettettük magunkat kisebb-nagyobb sikerrel. 
Megéltük az iskola elköltözését is részt vettünk a sítanfolyamon és 
természetiskolákban is. Viszont, ami az egyik legjelentősebb tény, hogy barátokra 
tettünk szert osztálytársaink személyében. Sok szakkörre jártunk közösen, emellett 
sok kiránduláson is részt vettünk, így akaratlanul is egy társasággá kovácsolódtunk.   
Legvégül, de nem utolsó sorban pedig ott álltak mellettünk a tanáraink, akik 
mindenben segítettek minket, lévén, hogy napunk nagy részét a padban töltöttük, 
pótszüleinkké váltak.  
  Bár sokszor említettük az évek során hogy milyen fergeteges lesz innen végre 
elmenni, visszagondolva erre a pár évre, azt mondhatom, hogy ha választanom 
kellene, újra ide jönnék. Mert bár kis iskola vagyunk, ez még inkább összehoz 
mindannyiunkat egy nagy közösséggé.  

Mayer Dóra, 9. Osztály 
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Már 9 éve, hogy először léptem át e iskola küszöbét. Ez annak 

a döntésemnek volt a következménye, hogy öt éves koromban aligha egy hónappal 

a tanévkezdés előtt elhatároztam, hogy inkább magyar iskolába szeretnék járni.  

  Izgatottan vártam a tanévkezdést, s még izgatottabban a tanulást, szinte 

annyira, hogy a hétvégéket is szívesen töltöttem volna az iskolában. Még mindig 
tisztán emlékszem arra, mikor megtanultam a Zengő ABC-t, és azokra a 
tanórákra, amiken kicsi és nagy betűket gyakoroltunk írni a füzetünkbe. Majdnem 
minden tanév utolsó hetét természetiskolában töltöttem a barátaimmal, ahol 
mindig más helyeket látogattunk meg. Sok új embert ismertem meg és az 
osztályunk is nőtt egy tanulóval. Tagja lehettem a Diócska bábcsoportnak is, 
akikkel rengeteget utaztunk és más-más versenyeken vettünk részt.   
 Az évek során, több módon, több helyen is folyt a tanulás. Tavaly egy új 
épületben kezdtem a tanévet, viszont online fejeztem be. Elég hirtelen jött, 
alkalmazkodnom kellett az új tantervhez, de megpróbáltam a legtöbbet kihozni 
belőle. A kilencedik évemet sem úgy töltöttem, mint ahogyan számítottam rá, 
tekintve arra, hogy idén is nagyrészt online folyt az oktatás. Mindennek ellenére 
igyekszem osztálytársaimmal kiélvezni az tanév hátralévő részét, hiszen ez az 
utolsó év, amit együtt töltünk.  

Szinte úgy érzem, mintha csak tegnap kezdtem volna az iskolát, mégis 
annyi idő telt el. Örülök, hogy végül ezt az iskolát választottam, hiszen életre 
szóló barátokat találtam és az anyanyelvemen tanulhattam.  

 
Varga Lara, 9.osztály 
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Így 9. osztály végére bátran kijelenthetem, hogy büszkeséggel tekintek 

vissza a hátrahagyott kilenc évre. 
Tanáraink nem csak az adott tantárgy leckéit adták fel, hanem nagyrészt 

emberségre is tanítottak. Elmondhatom, hogy ezek a tanárok mindenben segítettek, 
bármiféle problémával fordultunk hozzájuk, nagy türelmet és figyelmet fordítottak 
ránk. Habár néha rosszalkodásainkkal, lustaságunkkal megzavartuk az órát, 
figyelmeztettek arra, hogy fontos figyelnünk, és haladtunk tovább. A diákcsínyek, 
rosszalkodások mellett sok-sok boldog pillanatunk is volt, amikor közösen nevetett 
mindenki az osztályteremben. Azért is szeretek ide járni, mert a sok tanulás mellett 
a hagyományok megőrzésére is törekszünk. Évente különböző rendezvényeink is 
vannak. Ilyenek például: karácsonyi műsor, karácsonyi vásár, vers- és prózamondó 
verseny, sportversenyek, matematika versenyek, egészség hete, anyák napi műsor és 
nem utolsósorban a különféle kirándulások. Biztosan állíthatom, soha nem fogom 
elfelejteni ezt az iskolát, az itt szerzett barátokat és a tanárokat sem. 

Tovább kell lépnünk, magabiztosan haladva előre céljaink felé, azzal a 
tudással, amelyet itt, a Petőfi Sándor Alapiskolában halmoztunk fel. 

Katona Ádám, 9. osztály 
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A cikkeket írták és gyűjtötték: A Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda tanárai 

Szerkesztők: Mgr. Herczog Krisztina és Mgr. Kiss Kinga 

A rajzokért és írásokért köszönet a diákjainknak! 
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