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Kedves Olvasó!
A @kodóHír@ első számát olvasod éppen, amely a diószegi Petőfi Sándor Alapiskola és
Óvoda újonnan induló diákújságja. A jelenlegi helyzet nem éppen kedvező egy hírlap első
számának megszerkesztésére, ennek ellenére – a gyerekek és az érintett pedagógusok
igyekezetének köszönhetően – megszületett az első szám. Legyen ez a lap egy
megelőlegezett karácsonyi ajándék, amely mosolyt fakaszt mindannyiunk arcára.

Kedves Gyerekek!
Biztos vagyok benne, hogy a kezdeti nehézségek ellenére is kedvet kaptok a további
munkához, újabbnál újabb ötletekkel álltok majd elő, és egyre színvonalasabb diáklap
megjelentetését teszitek lehetővé. Kívánok nektek (a szó pozitív értelmében vett) további
@kodással eltöltött napokat, s hogy a tanulás és a játék mellett ne felejtsétek leírni vagy
lerajzolni a benneteket foglalkoztató gondolataitokat. Kívánom, hogy a @kodás
eredménye egy újabb Hír@ legyen, amely örömöt okoz majd saját magatoknak,
szüleiteknek, tanítóitoknak és minden olvasónak.
Ezzel a kedves ajándékkal kívánok mindenkinek áldott karácsonyt, és szeretetben gazdag
új esztendőt!
Takács Katalin
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Elsőáldozásom

Elsős korom óta,
kedvencem a hittan óra.
Mindig jót tanulunk ott,
jutalmunk idén
az elsőáldozás volt.
Igaz, covid miatt,
a templomban csak kevesen
lehettünk ott benn
de az elsőáldozás élménye
egy életre megmarad bennem.
Krommer Ádám
IV. osztály

Az én elsőáldozásom
Az előkészület egy hosszú folyamat volt. Sok – sok templomba járást és tanulást
vett igénybe.
Az én osztályom elsőáldozása egy őszi napra esett. Mindenki szép ruhába
öltözött. A lányok kis menyasszonyok, a fiúk vőlegények voltak. Mindenki kivette a
részét a szertartásból. Szép és megható volt.
Megtörtént az első szent áldozásom. Azt kell, hogy mondjam, megérte!
Mégha néha rosszkedvvel is mentem.
Nagyon örülök, hogy elsőáldozó lehettem. Szép és megható ünnepség volt.

Magyarics Viktor
IV. osztály
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A Szlovák Köztársaság Alkotmányának napja

A tanév kezdete

Az iskolánk tanulói bekapcsolódtak a papírgyűjtésbe.

Kisasszony napja – Ilyenkor kezdték a dióverést. Időjóslás is fűződik ehhez a naphoz.
Bugyborékos vagy ritkaszemű eső – esős időszakot jósol. Ekkor búcsúznak a fecskék,
de még nem indulnak.

Mária napja – Egyes vidékeken a búcsú napja.

Hétfájdalmú Szűzanya

A magyar dráma ünnepe

Tanulóink érdekes előadáson vettek részt a Galántai Honismereti Múzeumban.

A 4. osztályos gyerekek elsőáldozási ünnepsége.

A magyar népmese napja - Megemlékeztünk Benedek Elek születésnapjáról.
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2020. szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján, megszólalt a jellegzetes melódia a
rádióban, amely csak egyet jelent kicsinek és nagynak: mesét fogunk nézni. Izgatottan kaptuk
fel fejünket és indultunk a hang forrása felé. A népmesék birodalmába csöppentünk, hiszen a
dallam, a képek mind mind a mesék világába kalauzoltak minket. A diákok próbálták kitalálni,
melyik meséket nézzük majd meg a rengeteg közül. Miután Hlavatý Csilla tanító néni felhívta
a figyelmet ama csütörtöki nap fontosságára, megkezdődött a mesenézés sorozata.
Elsőként A hét kecskegida című mesét néztük meg, amelyet a tanulók már jól ismertek, mégis
tátott szájjal figyelték az eseményeket talán abban bízva, hogy a farkasnak most nem sikerül
a gonosz terve. Végül ebben a mesében is, mint mindegyikben, győzött a jó és a gonosz
elnyerte méltó büntetését. A mesenézés után következett a kvízjáték. A tanulók kérdésekre
válaszoltak, majd a következő mese címét próbálták kitalálni különböző segítségek
megadásával.
A kőleves és Az aranyszőrű bárány volt még terítéken, de választhattuk volna bármelyik másik
mesét, hiszen mindegyik tanulságot von maga után.
A diákok másnapra megrajzolták kedvenc meséjük egy-egy mozzanatát. A képzőművészeti
alkotásokból faliújság készült, amely iskolánk folyosóján volt megtekinthető.
Örömmel emlékezünk erre a napra. Fontos, hogy a népmesék fennmaradjanak és a bennük
élő bölcsesség továbbhagyományozódhasson a következő generációkra, hiszen kincsekkel teli
tarisznyát kaptunk őseinktől.

Herczog Krisztina tanító néni
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József Attila
(1905. április 11. – 1939. december 3.) a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb
alakja. Születésének napján ünnepeljük a magyar költészet napját.
Halálának évfordulóján is megemlékeztünk róla. Iskolánk egyik kisdiákja (Rigó
Jennifer, III. osztály) a következő verssel adózott emlékének:

József Attila: Kedves Jocó
De szeretnék gazdag lenni,
Egyszer libasültet enni.
Jó ruhába járni, kelni,
S öt forintért kuglert venni.
Míg a cukrot szopogatnám,
Uj ruhámat mutogatnám,
Dicsekednék fűnek fának,
Mi jó dolga van Attilának.
De erre gondolni sem merek,
Boldogságom gyorsan pereg.
S mert nincs meg a sok jó dolog,
azért nem vagyok én boldog.
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A 2020/2021-es iskolaév a járványügyi helyzet és a megszorítások miatt sajnos nem
bővelkedik az iskolai akciókban. Ezért nagyon boldogok vagyunk, hogy még
a felsőfokosok távoktatása előtt sikerült megszerveznünk az egészséges életmód hetét. Az
egyes napokon a színek és egészséges ételek domináltak, hiszen mindannyian betartva
a napi programot, ezzel is szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos
az egészséges táplálkozás ebben az időszakban.

A gyümölcsnapon mindenki pirosba öltözött és a Tesco üzletlánc jóvoltából csodálatos
gyümölcstálakat szolgálhattunk fel a gyerekeknek. Sokat beszélgettünk a vitaminok
fontosságáról, kerültük a cukrozott üdítőket és édességeket.
A zöld nap a zöldségekről szólt, több fajtáját felszolgáltuk, így a tízórai mellé finom, friss
zöldségféléket is megkóstolhattak a diákok.
Fehérbe öltözve abszolváltuk a tejnapot. Ügyes kilencedikeseink az egész iskola számára
vajas kiflit kentek, ami mellé nem hiányozhatott a tej sem. Beszélgettünk a tej útjáról,
hiszen nem volt mindenki számára világos, hogyan is kerül az asztalunkra.
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A víz napja kék volt. Felhívtuk a figyelmet az ivóvízkészletek
fontosságára és természetesen figyeltünk a megfelelő
folyadékbevitelre. Több fajta ásványvizet is kóstoltunk, amit szintén
a Tesco szállított.
Sajnos az utolsó napunkat, a hús napját már nagyon beárnyékolta a
felső tagozat bezárása. Reméljük, hogy jövőre a tervezett mozgásos rész is
megvalósítható lesz.
Köszönjük a kedves szülőknek is, hogy adományaikkal támogatták ennek a hétnek a
sikeres megvalósítását.
Hlavatý Csilla tanító néni
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A Zene világnapja – Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére az
UNESCO október 1-jét a Zene Világnapjának nyilvánította. 1975 óta nagy figyelmet
szentelnek e csodának, amit zenének hívnak.

Az aradi vértanúkra emlékeztünk – Varga Dávid tanító bácsi tartott egy fantasztikus
előadást.

Az ENSZ 1979-ben magyar javaslat alapján nyilvánította az élelmezés világnapjává
október 16-át. Több mint 130 országban ünneplik világszerte ezt a napot. A világnap
célja, hogy mozgósítsa a kormányokat az emberiség nagy részét sújtó élelmezési gondok
orvoslására. Iskolánkon október 12 -16. – az egészséges életmód hete volt.

Földünkért Világnap – Nem a Földnek van szüksége az emberre, hanem nekünk van
szükségünk a Földre. Tegyünk érte!

Az 1956 - os forradalomra emlékezünk ezen a napon. A 20. századi magyar történelem
egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákok békés tüntetésével
kezdődött, ami még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt. Ez a kormány bukásához
vezetett. A forradalom leverését követő évtizedekben Magyarországon tilos volt erről az
időszakról beszélni.

A nyári időszámítás vége október utolsó szombatjáról vasárnapra virradó éjszaka. 1916ban Amerikában vezették be először. Az energiatakarékosság igényével indokolják.
Október az idősek hónapja. Ebben a nehéz időszakban nem tudtunk ellátogatni az idősek
otthonába. Faliújságot készítettünk, így nyilvánítottuk ki irántuk érzett tiszteletünket.
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SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE
„Velem voltál örömömben, velem voltál bajban.
Velem voltál, ha sírtam, velem, ha kacagtam.
Meséltél és meséltél, igazakat, szépet.
Kívántam, hogy a meséd sose érjen véget.
Mit adtam én cserébe?! Te azt sosem kérdted.
De talán a két szemem elárulta néked.”
(Osvát Erzsébet: Meséltél és meséltél)

Október elseje az idősek világnapja. Köszöntjük mindazokat az embereket, akik hosszú
élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött.

Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről, szeretetükről szól. Tiszteletünk
magában foglalja elfogadásukat, szeretetüket és annak kifejezését. Kinyilvánítjuk, nagy
szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a
bölcsességre, türelemre, elfogadásra, amivel csakis ők rendelkeznek.

Feladatunk, lehetővé tenni számukra az időskorhoz méltó életet. Támaszt nyújtani,
vigyázni rájuk, segíteni őket, hogy örömteli életet élhessenek. Érezzék, hogy nem
hagyjuk magukra őket, mert fontos részei életünknek. Szüleink és nagyszüleink mosolya
és gondoskodása rengeteg erőt ad nekünk. Kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs
számunkra.

Szeretni a legcsodálatosabb dolog a világon, és a legnagyobb öröm. Tudni azt, hogy
vannak emberek, akik fontosak számunkra, és mi is fontosak vagyunk számukra.
Szeretet nélkül nem lehet élni.
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Egy bölcs mondás szerint: A világ összes anyagai között a szeretetnek
van a legerősebb kötőképessége, és a legnagyobb teherbíró ereje.
Idősek napja alkalmából az év valamennyi napjára, ezekkel a gondolatokkal kívánunk
Önöknek nagyon jó egészséget, hosszú boldog életet!
Kívánjuk, hogy érezzék környezetük figyelmét, családjuk szeretetét!
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Játssz
velünk!
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Kedves kis ajándékot készíthetsz rokonaidnak, barátaidnak!
Ügyes légy!
Hozzávalók:
- egy kis akarat
- csipetnyi munkakedv
- olló (Csak óvatosan!)
- színes ceruzák
- ragasztó
- nyalóka
- ajándékozás öröme
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Mindenszentek napja - Keresztény ünnep. E napon szokás a sírok megtisztítása és
gyertyák gyújtása a halottak emlékére.

Halottak napja. Szintén keresztény ünnep. A különbség abban áll e két nap között, hogy
míg a mindenszentek napja az üdvözült lelkekre emlékezik, a halottak napja pedig
valamennyi elhunyt hívőről való megemlékezést jelenti.

Erkel Ferenc /1810-1893/ zeneszerző, karmester, zongoraművész és sakknagymester
születésnapja. Nevéhez kapcsolódik a magyar nemzeti opera megteremtése. Ismertebb
művei: Himnusz, Bánk bán, Hunyadi lászló.

Márton napja – Dologtiltó nap volt. Tilos volt e napon mosni, teregetni, mert a jószág
pusztulását okozta volna. Helyette lakomákat rendeztek, hogy egész évben ehessenek,
ihassanak. Ezen a napon vágták le a tömött libát, mert úgy tartották: „Aki Márton napján
libát nem eszik, egész éven át éhezik.“ Időjárásjósló nap is: „Ha Márton fehér lovon jön,
enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.“

Szent Erzsébet napja – A legenda szerint rózsává változott, amikor atyja kérdőre vonta
a szegényeknek a kötényében vitt alamizsna miatt.

Katalin napja – Férjjósló hiedelmek és praktikák kapcsolódtak ehhez a naphoz.

Advent /várakozás/ első vasárnapja. Adventkor a 19-20. század óta szokás koszorút
készíteni. Minden adventi gyertya egy-egy fogalmat szimbolizál: a hitet, a reményt, a
szeretetet és az örömöt.

András napja – A legjelentősebb házasságjósló, varázsló nap.
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Rajz: Varga Lara IX. osztály

A karantén március közepén kezdődött. Az első pár hétben otthon tartózkodtunk,
és nem tanultunk. Majd később rátértünk az online oktatásra. Ez eleinte
nehéznek bizonyult, de belejöttünk, túléltük.
Szeptemberben újra beléptünk az iskolába, de nem sokáig, mert október végétől
ismét áttértünk a távoktatásra. Ebben az időszakban kijárási tilalom volt, nem
mehettünk sehová egy teljes héten keresztül.
Akik a tesztelésen pozitívak lettek, karanténban kellett lenniük. Aki negatív lett,
az szabadon mozoghatott, de nagyon más volt... Kint minden kihalt volt, és
furcsa...
Sokan azt mondják, hogy szeretnének visszamenni az iskolába, de én nem
szeretnék....

Márton Ádám, 8. osztály
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Koronavírus - gondolatok

Kilencedikes, általános iskolai tanulóként nekem is alkalmazkodnom kell a kialakult
helyzethez. Ránk, fiatalokra nincs olyan nagy veszéllyel ez a vírus, de attól még hordozók
lehetünk. Leginkább a saját családtagjaink védelme érdekében kell óvatosnak lennünk,
hogy ne fertőzzük megőket. Talán a legnehezebb nekem, hogy nem találkozhatok senkivel.
Ami pedig a legjobban befolyásolja az itthon töltött időt is, az az online oktatás. Biztos
vagyok benne, hogy a tanárainknak ezerszer nehezebb dolguk van, mint nekünk,
fiataloknak. Rengeteg tanár még soha nem használt digitális platformokat tanítási célból,
így ők sokkal nehezebben tudnak alkalmazkodni. Nekem sokszor nehezemre esik
nekiállni a feladataimnak, miközben akár az ágyamon vagy a kanapén is feküdhetnék.
Próbálok tudatosan a napjaimba most is egy rendszert teremteni. Beosztom, hogy mikor
tanuljak, naponta egy kicsit mozogjak is, és mikor mondjam azt, hogy pihi van. Sokszor
hallom a barátaimtól, hogy inkább iskolába mennének, mint hogy ezt a bezártságot tovább
bírják. Ebből is látszik, hogy nekünk, diákoknak az iskola egy közösséget is jelent, amiből
így kiszakadva nehezen tudunk alkalmazkodni. Pedig nagyon fontos, hogy maradjunk
otthon, bízva abban, hogy így sokkal rövidebb ideig kell ezt a szokatlan életformát
folytatnunk.
Katona Ádám, 9. osztály
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Gondolatok a járvány idején...

Többünket hidegzuhanyként ért a hír, miszerint újra visszatérünk az online tanításra. A
tavasszal történtek után mind azt reméltük, hogy minden visszatér a régi kerékvágásba,
sajnos reménytelenül. Mivel az idei tanévet kilencedikesként kezdtem, reméltem, hogy az
utolsó évünket igazán emlékezetessé tesszük, viszont, mint ahogy az lenni szokott, valami
most is közbejött. Ez lett volna az utolsó közös évünk, utolsó közös fellépések, utolsó
közös csapatmunkák következtek volna, de a világjárvány ezt megakadályozta, ahogyan
minden mást is. Sajnos a felvételikre való felkészülést is megbonyolítja a fennálló helyzet,
de megpróbálunk teljesíteni, gyakorlunk, amennyit csak tudunk. Bár 2020 mindenkinek
szörnyű év volt, azért próbálok pozitívan állni a dolgokhoz, időnként kisebb-nagyobb
sikerrel. Hiszen a dolgokat mindig több nézőpontból is meg lehet közelíteni, csak
igyekezet kérdése. Így azt is pozitív tényként fogom fel, hogy lassacskán közeleg az év
vége, hiszen így ennek az évnek is vége lesz, és következik egy új év, egy új jövő. Ahol még
nem tudjuk, mire számíthatunk, akár rosszra, akár jóra a lényeg, hogy bármi is legyen,
együtt átvészeljük.
Mayer Dóra, IX. Osztály

Amióta tart ez a járvány, sokkal kevesebbet járok ki a szabadba, ami nem nagyon jó.
Nekem viszont az tetszik, hogy online tanulunk, és nem járunk iskolába.
A vírustól nem tartok, de jobb, ha megelőzöm. Ha elmegyek valahová, maszkot viselek,
mindig fertőtlenítem a kezem, és betartom a megfelelő távolságot.
Ami viszont nem tetszik, az az, hogy nem utazhatunk más városokba, országokba.

Almási Bianka, 8. osztály
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Erről a kilátástalannak tűnő helyzetről, amibe a koronavírus jelenleg a
világot sodorta, minden embernek van véleménye. Így nekem is.
Az emberiség nem először néz szembe világjárvánnyal, mégis az a
véleményem, hogy a mostani helyzetet túlreagálja a média. A félelem
még a vírusnál is jobban terjed. Most a járvány második hulláma zajlik
az egész világon. Anyukámtól, aki nővérként dolgozik, napi szinten
hallom, hogy a fertőzöttek, a kórházban ápoltak és a kórházban
dolgozók száma egyre nő. Ezért kicsit féltem is őt. Ijesztő az is, hogy
lassan eljön az a helyzet, amikor a kórházak már nem fogják bírni a
nyomást. Mivel a koronavírus cseppfertőzéssel terjed, így azt gondolom,
hogy a maszk viselése hatásos lehet a vírus továbbadásának
megakadályozásában. Bár mindezek ellenére én utálom hordani, de
sajnos muszáj.
A járvány most a mindennapjaink részét képezi. Gyökerestől felforgatta
hétköznapi életünket. A legijesztőbb az, hogy nem látni a végét. De bízok
benne, hogy hamarosan túl leszünk ezen is, vége lesz, hogy minél előbb
visszatér minden a régi kerékvágásba és újra felhőtlenül élhetjük
életünket.

Fehér Ádám, 7. osztály

Rajz: Román Michael IX. osztály
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Koronavírus...
Az egész 2019 novemberében kezdődött. Az iskolában azon viccelődtünk, hogy ez biztos
kitaláció, hazugság.
Nem gondoltunk arra, hogy pár hónap leforgása alatt ez az új járvány nem csak a mi kis
országunkat, hanem az egész világot behálózza. Az első hullám alatt még izgalmas is volt
otthonról tanulni.
A nyári szünet alatt egy kicsit lazultak az intézkedések.
Októberben jött a második hullám, ami már kicsit unalmas.
Hiányzik az iskola, a barátok. Ráadásul a hosszú téli esték sem enyhítenek ezen.
De bízzunk benne, hogy ez a „cirkusz“ hamarosan véget ér, és újra az iskolában tanulunk
majd, és találkozhatok a barátaimmal.
Márton Tamás, 8. osztály

Mit gondolok én a koronavírusról….

Nem szeretem ezt a helyzetet. Nem szeretem a maszkot hordani, és bent lenni, hogy
várjam az online órákat. Inkább az iskolapadban ülnék, és beszélgetnék a barátaimmal…
Így magányos vagyok, mert nincs velem egykorú társaságom. Nagyon rossz ez így, mert
távol vagyok a barátimtól, nincs kivel beszélgetnem, nevetnem, és rossz, mert sok a házi
a projekt. Otthon meg zavarnak engem az állatok, vagy a többi ember. Az iskolában jobb,
ott senki nem zavar, kimehetünk a levegőre és találkozhatok a barátaimmal. Az
iskolában sokkal jobb, mint otthon.
Tavali Krisztína, 8. osztály
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Koronavírus...
2019 egész jó év volt, amíg meg nem jelent a koronavírus, ami sok mindent
tönkretett. Az embereknek maszkot kell viselni, meg kesztyűt, és folyton azt halljuk,
hogy sokat mossuk és fertőtlenítsük a kezünket, és tartsuk be a 2 méter távolságot.
Vigyázzunk magunkra!
Remélem, hogy véget ér ez a borzalom, és mehetünk suliba.
Tési Patrik, 7. osztály

Hogyan látom a koronavírust
Visszamennék suliba, csak nem lehetséges, mert a fertőzöttek száma nem csökken,
ami szomorú is.
Sok osztálytársammal nem találkoztam már régen, csak az online órákon látjuk
egymást.
Sokat lehetünk együtt a családunkkal, de én úgy látom, hogy a pedagógusoknak
nehéz a munkájuk. Nagyon segítőkészek és próbálnak segíteni.
Olyan probléma is szokott lenni, hogy a szülők nem tudnak segíteni gyermekeiknek,
ami nem a legjobb.
Az online tesztek azok nem jók, mivel lehetséges a csalás és ez így nem igazságos,
szerintem....
Sokan nem figyelnek oda a tanítási órákra, és néha gond van a hálózattal...
Remélem, hogy hamar vége lesz ennek a helyzetnek, és végre mehetünk suliba.
Hogy legyőzzük a vírust, be kell tartani az előírásokat, és sok vitamint kell
fogyasztanunk.
Vanesa Tutrakanov,
7. osztály
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Fehér Ádám VII.

Hrotko Krisztián VI.

Hrotko Dominika III.

Bilicky Bianka VI.
Šoltó Viktória VII.

Katona Ádám IX.

Varga Lara IX.

Varga Lara IX.

Mayer Dóra IX.

Almási Bianka VIII.

Varga Lara IX.

Román Michael IX.

Katona Ádám IX.

Mayer Dóra IX .
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V

Vörösmarty Mihály születésnapja. Magyar költő, író, ügyvéd. A Magyar Tudományos Akadémia
tagja. Mindenki által ismert lírai költeménye: a Szózat.

Régi jó szokásához híven ebben az évben is ellátogatott hozzánk a Mikulás. Teli zsákjával,
mindenféle finomsággal érkezett a gyerekek nagy örömére.
Szent Miklós a keleti egyház máig legtiszteltebb szentje. Püspöki évei alatt mindvégig a gyerekek
és a szegények megsegítésének szentelte életét.

Pitagoriász - iskolai forduló a 3. és 4. osztályos, illetve a 6. és 8. osztályos diákok számára.
Nagyon szép eredményeket értek el tanulóink. A sikeres megoldóknak gratulálunk!

A Kuttyomfitty társulat látogatott el hozzánk.
Kellemes karácsonyi hangulatban telt a velük töltött egy óra.

Luca napja – sokféle népszokás kapcsolódik ehhez a naphoz. A magyar néphit szerint Luca egy
boszorkány volt, aki nagy kedvteléssel ijesztgette az embereket.

Karácsonyváró – az iskolánkban.

Tamás napja – A csillagászati tél kezdete. Ez az év legrövidebb napja, Tamás apostol névnapja.
A népnyelv hitetlen Tamásnak nevezi, mert kételkedett Jézus feltámadásában.

Karácsony – A keresztény egyház legnagyobb ünnepe.
A szeretet ünnepén karácsonyfát állítunk: a Bibliában szereplő almafát „helyettesíti“
a fenyőfa, amelyet régen dióval, almával és süteménnyel díszítettek.
A karácsonyfa állítása Németországból indult 1600 körül. Magyarországon először
Brunszvik Teréz állítatott karácsonyfát 1825-ben.
Régen a betlehemezők, kántálók /éneklők/ ajándékot kaptak a szereplésért.
A néphit szerint, ha karácsonykor esik a földre a hó, azt jelenti: bőven terem minden jó.

22

1000. december 25-én koronázták királlyá Szent Istvánt, ezzel megalakult a keresztény
független Magyar Királyság.

Szilveszter - Óév temetése
Az óév elkergetése, az új köszöntése, köszöntőkkel, lármás mulatságokkal zajlott –
napjainkig.
Újévi szerencse jelképek: kéményseprő, négylevelű lóhere, malac, patkó, lencse.

Nemes Nagy Ágnes: KUKUCA
Van egy kalács: kukuca,
friss kalácsból kalácsforma.
Azt mondják, ha jó leszek,
meg is kapom karácsonyra.
Azt mondják, hogy madárforma,
azért kapom karácsonyra.
Azt mondják, hogy szárnya van,
csőre van és lába van,
frissen szabad kézbe vennem,
karácsonykor meleg madár
ülhet majd a tenyeremben.
Szeme helyén bors van.
Adják ide gyorsan!

Ťarcha Lea, III. osztály

23

December
Az év utolsó hónapjának kedves, megható ünnepe Szent Miklós püspökre való
emlékezés, a Mikulás.
Iskolánkon immár hagyomány, hogy a jeles napot megünnepeljük. A gyerekek az alkalomhoz
illően felöltöznek: előkerülnek a mikulás sapkák, a rénszarvas agancsok, sőt a manóruha is.
A tanulók már napok óta készülnek, várják a Mikulást: a feldíszített folyosók és
osztálytermek, a folyosón álló karácsonyfa emlékezteti őket a decemberi ünnepekre. Már napok óta
gyakorolják, éneklik a dalokat, mellyel a Télapót köszöntik majd.
A várva várt nap izgalommal telik. Az első óra után a gyerekek kíváncsian futottak
megnézni, vajon találnak-e ajándékot a tiszta csizmájukban. Iskolánkon ugyanis a Télapó
hagyományosan oda rejti az ajándékot. Vidáman bontották ki az édes meglepetést, ám a nap legszebb
pillanatát izgatottan várták, hiszen látni is szerették volna a kedves vendéget.
Végre meghallják a Mikulás csengőjét, aki az osztálytermeket sorra látogatja. A meghatódott
gyerekek előadták a tanult verseket, dalokat.
A gyerekek nagy örömére a Mikulás szétosztja ki-ki csomagját, majd kedves szóval búcsúzik
tőlük.
Az eseményre a Mikulással készült fényképek emlékeztetnek bennünket, melyek iskolánkat
díszítik.

Vadkerti Andrea tanító néni
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Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Mikulás. Barátai a manók és a
rénszarvasok voltak. A kettő legkedvesebb rénszarvasát Rudolfnak és Villámnak
hívták. A manók segítettek a gyárban a játékok elkészítésében. Eljött a Mikulás
éjszakája, amikor kihordja az ajándékokat. Ilyenkor a gyerekek mindig nagyon
izgatottak. Még aludni sem tudnak. Miután a Mikulás széthordja az ajándékokat,
visszatér Lappföldre, ahol él.
Bilický Tamás, III. osztály

Egyszer egy macska és egy Karácsonyfa találkozott a Mikulással és a
Jézuskával. A macska panaszkodni kezdett:
- Fázok, fázok!
A Mikulás megsajnálta a macskát és adott neki egy takarót. A macska
megkérdezte a Mikulást:
- Mikulás, elmehetek tehozzád lakni?
A Mikulás nagy örömmel fogadta be a kis bundást. Adott neki friss
tejecskét is.
Moszor Katalin
III. osztály
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Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány. A kislányt Lilinek hívták.
Már nagyon várta a karácsonyt. Állatos könyvet kért és egy macit.
-Ó, holnap jön a Mikulás!
Anyukája szólt neki:
- Gyere kicsim, megyünk aludni.
- Rendben anya, megyek.
Reggel lett. Anyukája ébresztette őt:
- Gyere Lili! Nézd, milyen sok ajándékot kaptál!
- Ó, de sok ajándékot kaptam! – kiáltott Lili.
Nagyon örült az ajándékoknak.
Boldog karácsonyt kívánok Nektek is!

Takács Viktória
III. osztály
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Kedves diákok!
Nagy örömmel tölt el, hogy életre kelt az iskolaújságunk és kialakíthattunk egy újabb fórumot, ahol
kommunikálhatunk, bemutathatjátok egymásnak munkáitokat, információkat szerezhettek iskolánk
életéről.
Szeretném megragadni az alkalmat és bemutatni nektek egy tervezetet, amit januárra készítünk
számotokra.
Iskolánk névadója, Petőfi Sándor, 1823.január 1-jén született. Ebből az alkalomból a januári hónapban
Petőfi-napokat szervezünk és reményeink szerint ebből az akcióból szép hagyományt alakíthatunk ki.
Nagy álmunk, hogy mindenki megtalálja a számára érdekes kihívást ebben a hétben, éppen ezért
szeretném bemutatni nektek a várható lehetőségeket.

A magyar szakos tanítótok vagy az osztályfőnökök segítségével válasszatok egy Petőfi Sándor verset,
melyet megtanultok a karácsonyi szünetben és előadjátok iskolatársaitoknak. Természetesen a
legügyesebbek jutalmat is kapnak!

Aki teheti, villogtassa meg rajztehetségét! Várjuk a szebbnél-szebb rajzokat 2 kategóriában:
-

Petőfi Sándor portréja
Illusztráció egy Petőfi vershez.

A képzőművészeti technikát magatok választhatjátok meg. A beérkezett alkotásokat kiállítjuk , sőt
szavazhattok majd a legkreatívabb munkákra is. Szakmai zsűri is kiválasztja majd az általa legszebb
munkát, sőt az iskola honlapján az oldal látogatóit is belevonjuk majd a szavazásba! Rajzodat szintén
januárra várjuk!

Egy rendkívüli irodalom óra keretén belül szeretnénk veletek megismertetni Petőfi Sándor életét és
műveit. Biztos vagyok benne, hogy olyan dolgok is elhangzanak majd, melyeket az irodalom könyvekben
nem találtok meg.

Petőfi rövid élete alatt közel ezer verset írt. Tőled csak egyet várunk!
Tetszőleges témájú, általad választott hosszúságú verset írhatsz. A jutalom itt sem marad el, a legjobbakat
értékes díjakkal jutalmazzuk majd.
Nagy lelkesedéssel készülünk, hogy emlékezetes és tartalmas hetet szervezzünk Nektek. Reményeink
szerint januárban már mindannyian iskolában leszünk és a járványügyi helyzet nem rondít bele a
terveinkbe.
Mindannyiitoknak, családjaitoknak és kedves kollégáimnak is áldott, kellemes ünnepeket és boldog,
egészségben gazdag új esztendőt kívánok!
Hlavatý Csilla tanító néni
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A cikkeket írták és gyűjtötték: A Petőfi Sándor Alapiskola tanárai
Szerkesztők: Mgr. Herczog Krisztina és Mgr. Kiss Kinga

A rajzokért és írásokért köszönet a diákjainknak!
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