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Kedves Olvasó! 

Az ádventi várakozás idejét éljük, de a magam nevében 
kijelenthetem, hogy számomra ez az időszak a klasszikus értelemben 
vett várakozás helyett egy eseménydús, történésekkel teli napok 
sorozata. Milyen érdekes, hogy a „várakozás“ szó hallatán a nyugalom, 
a csend és a béke szavak jutnak az eszembe, de mégis ezek azok az 
értékek, amelyekre így december idusán egyre kevesebb időt tudok 
szakítani. Ha körbenézek, azt látom, hogy a környezetemben élő 
emberek is elfoglaltak, szaladgálnak a dolguk után, hogy becsülettel 
teljesíteni tudják a kötelességeiket. Lehet-e így várakozni? Lehet-e így 
készülni a karácsonyra?  

Végülis arra jutottam, hogy nagyon is lehet így várakozni. 
A lényeg, hogy a készülődés és a sok esemény örömmel töltsön el 
engem és másokat is. Örömmel készülünk a karácsonyi műsorra, hogy 
ezzel csaljunk mosolyt a nézőtéren ülők számára; örömmel tanulunk 
a tanulmányi versenyekre, hogy bizonyítani tudjunk magunknak és 
tovább ápoljuk iskolánk hírnevét; örömmel veszünk részt 
a tanulmányi kirándulásokon, hogy kikapcsolódjunk és szórakozzunk; 
örömmel készítjük a karácsonyi vásár portékáit, mert azok fogják 
díszíteni jónéhány család otthonát, és még sorolhatnám.  

 

Kedves Olvasó! A „Kukackodó“ is iskolánk tanulóinak és 
pedagógusainak örömmel elkészített munkája. Mint már 
hagyományosan, azzal a céllal nyújtjuk diákújságunkat Önök felé, 
hogy egy nyugodt ádventi várakozással eltöltött órában ezzel 
kívánjunk békében és szeretetben eltöltött ÁLDOTT  KARÁCSONYI  
ÜNNEPEKET! 

Takács Katalin igazgatónő 
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A jövőm felnőttként 

A felnőttkor sok felelősséggel jár, de a gyerek számára mindig 

vonzónak tűnik. 

Én is sokszor elmélkedtem a jövőmmel kapcsolatban, de pontos 

képet még nem kaptam. Életem során mindig célokat tűztem ki 

magamnak, amiket el akartam érni. A jövőmet is ebben látom, ugyanis a 

szüleim a példaképeim, mert náluk a célok elérése mindig fontos volt. 

Felnőttként nyugodt, kiegyensúlyozott, vidám életet képzelek el 

magamnak. Családot is szeretnék alapítani, akikkel együtt sírunk, s majd 

együtt nevetünk. Szeretnék az iskola befejeztével irodai munkát vállalni, 

mert nem akarok fizikai munkát végezni, ugyanis nagyon megterhelőnek 

tartom. Majd ha sok pénzt fogok keresni, veszek egy kertes házat és egy 

autót. 

Jelenleg még ezek a célok elérhetetlennek tűnnek, de kitartással 

és szorgalommal mindent el lehet érni. 

Hrotko Kristián, VIII. o. 

Készülődés a karácsonyra 

 Elérkezett a december. Számomra ez a legszebb hónap. 

December végén ünnepeljük a karácsonyt, vagyis a kis Jézus születését. 

 A karácsonyi készülődés az adventi időszakkal kezdődik. Ez az 

időszak négy hétből áll. A családommal adventi koszorút készítünk. A 

negyedik héten már mind a négy gyertya ég. A gyertyák jelentése: 
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szeretet, hit, béke, remény. Nálunk a készülődés úgy zajlik, hogy 

ellátogatunk a különböző vásárokba, nem is annyira a vásárlás, hanem 

inkább a hangulat végett. Én szeretnék egy új biciklit, mert a régit már 

kinőttem. E mellé még kérnék két állatos könyvet s egy társasjátékot. Az 

ajándékozás a vacsora után következik. Szeretek sütögetni a 

családommal, és közben karácsonyi zenéket hallgatunk. Továbbá 

segítünk takarítani, kidíszíteni a fát. 

 Azért különleges a karácsony, mert ilyenkor együtt a család, és 

mintha ilyekor törődnénk egymással. Kár, hogy az ünnepek elmúlásával 

ez megkopik. 

Idézet: Brodanská Sofia: „Karácsonykor megszületett a Jézus, ő ezzel 

minket megajándékozott, és mi is egymást.” 

Bilicky Tamás, VIII. o. 
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Szeptember - Őszelő - Földanya hava –  

Szent Mihály hava 

SZEPTEMBER 1. 

A Szlovák Köztársaság Alkotmányának napja 

SZEPTEMBER 5. 

A tanév kezdete 

SZEPTEMBER 8. 

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. 

SZEPTEMBER 12. 

Mária napja – Egyes vidékeken a búcsú napja.  

Az Inovatech épületében gyümölcs- és zöldségkiállítást tekinthettünk meg. 

SZEPTEMBER 15. 

Hétfájdalmú Szűzanya ünnepe 

Family Park Ausztria – kissé borongós időben, de jó hangulatban töltöttek el 

itt egy egész napot diákjaink. 

SZEPTEMBER 21. 

A magyar dráma ünnepe. 
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SZEPTEMBER 30. 

A magyar népmese napja - Megemlékeztünk Benedek Elek születésnapjáról. 

Újabb sikeres projekt – hálásak vagyunk a szavazatokért. Köszönjük Tesco 

a lehetőséget.  

 

 
Október - Mindszent hava – Magvető hava 

OKTÓBER 1. 

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. 

OKTÓBER 6. 

Az aradi vértanúkra emlékeztünk – Varga Dávid tanító bácsi tartott egy 

tartalmas előadást. 

A Cseperedő programnak köszönhetően Écsi Gyöngyi fantasztikus bábos 

előadását nézhettük meg. Játékával, meséjével mindannyiunkat elvarázsolt.  

                                      OKTÓBER 10. 

Elhunyt iskolánk volt tanítója, igazgatóhelyettese – Koháry László. Nyugodjék 

békében. 

OKTÓBER 10-14. 

Az egészséges életmód jegyében zajlott ez a hét. Napi témáink: gabonafélék, 

zöldség, tej, gyümölcs és a víz voltak. 

Az egészséghét keretén belül zajlott az 1. és 3. osztályos tanulóink 

mozgáskészségének tesztelése is.     
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OKTÓBER 16. 

Az ENSZ 1979 – ben magyar javaslat alapján nyilvánította az élelmezés 

világnapjává október 16-át. Több mint 130 országban ünneplik világszerte ezt 

a napot. 

 OKTÓBER 21. 

Földünkért Világnap – Nem a Földnek van szüksége az emberre, hanem 

nekünk van szükségünk a Földre. Tegyünk érte! 

OKTÓBER 23.  

 Az 1956 - os forradalomra emlékezünk ezen a napon. A 20. századi magyar 

történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A forradalom leverését 

követő évtizedekben Magyarországon tilos volt erről az időszakról beszélni. 

OKTÓBER 25. 

Kilencedikes tanulóink, Herczog Bianka, Šoltó Viki és Fehér Ádám már 

második alkalommal vettek részt a SzMPSz által szervezett Mentor TT 

programban, ahol megismerkedhettek a képszerkesztés, podcastok és 

prezentációk készítésének minden csínjával-bínjával. 

OKTÓBER 26. 

Csorvás Város Önkormányzata és a Csemadok Diószegi Alapszervezete 

ajándékát lepleztük ma le, mely II. Rákóczi Ferenc mellszobra. Cződör Viki 

szavalata mellett a Diócska citerazenakar játszott, Varga Dávid tanító bácsi 

pedig egy tartalmas előadást tartott e fontos történelmi személyiségről. 

Köszönjük az ajándékot! 
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Gallyas-szurdok és Bolondóc 
 

Az idei, szám 

szerint a hatodik túránk 

lelkes résztvevői már 

majdnem teljes 

létszámban az iskola előtt 

várakoztak. 

Érkezésemkor 

összecsapták tenyereiket 

és tekintetüket az ég felé 

emelve mormolni kezdtek valamit. Nagyon bánom, hogy nem jegyeztem 

fel a különös szöveget, a memóriám meg ugye már nem a régi, 

mindenesetre bevált nekik. Szent András havának 17. napján gyönyörű 

időben barangolhattunk a Vágújhely közelében fekvő Gallyas-

szurdokban. A Gallyas községből csordogáló patak egy kanyonhoz 

hasonlatos szurdokot vájt a puha palakőzetbe. Kicsiknek és nagyoknak 

egyaránt tetszett a borostyánnal befutott,  kb. egy kilométer hosszú és 

200 m széles szurdok, amely a hobbitok földjére emlékeztet. Imádták a 

természetes akadályokat, 

ugrálták át a folyót, 

lépkedtek nagyokat az 

emberek által kialakított 

lépcsőkön, amelyek igazán 

pompás jelleggel látták el 

az amúgy is bámulatra 

méltó szurdokot. 

Páfrányok, gombák nőttek 

a mohával ellepett 
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fatörzseken, amelyek az út mellett 

hagyva menedéket adnak bizonyos 

állatoknak, az embereknek pedig csodás 

látványt nyújtanak. Ezen a délelőttön a 

szurdok csak a miénk volt. Kerestünk 

gombákat. Tudtuk, hogy lesben állva 

figyelik a környéket és hangos szó 

hallatán visszabújnak a földbe 

Próbáltuk beazonosítani a fejünk fölött  

repülő madarakat a hangjuk alapján és 

növényeket is megnevezett nekünk 

hasznos applikációnk, a Google lens. Kis 

felfedezőink gyorsan a szurdok végét jelentő hídhoz értek, ahol vidáman 

meséltek egymásnak a látottakról, hallottakról. A szurdokból felfelé 

lépcsők könnyítették a felfelé jutást, majd egy kis emelkedőn jutottunk 

el az 1240-ből származó, román stílusú templom romjaihoz, amelynek 

falai veszélyben vannak, mivel a szurdok az eróziónak köszönhetően 

folyamatosan növekszik. A Hájnica-domb csúcsán épített kilátónak 

messziről integettünk, hiszen várt minket még Bolondóc, amelyet a 

monda szerint Stibor vajda az udvari bolondjának építtetett.  A Vág  

melletti magányos mészkősziklán állnak a vár tekintélyes maradványai. 

A vár udvarán különféle játékok várták az oda látogatót, kardozhattak, 

színpadon állhattak, mint 

az udvari bohócok és még a 

katapult használatát is 

elsajátíthatták. Éhüket – 

szomjukat olthatták a 

büfében megvásárolt 

finomságokkal. Energiával 
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telve nekiláttunk a 120 lépcsőfoknak, amely a „várbéli kúthoz” vezetett 

minket, amit napjainkban egy fából faragott sárkány őriz. A monda 

szerint a vár ura „szerentsétlen halállal múlt ki e´világból, mert a´Várbéli 

kútnál elnyomattatván az álomtól, valamely mérges kígyó által mind 

szeme kiszúrattatott, mind mejjén halált okozó sebet ejtett vala”.  

Amíg mi gyönyörködtünk a táj nyújtotta látványban, addig a 

váron sürögtek-forogtak a munkások. Felújítások zajlanak szinte 

mindenhol. Kevertek, ragasztottak, illesztettek, méregettek. Csodálatos 

a vár kápolnája is, ahol még érezni a friss fa illatát a felújítás után.  

A vár körüli ásatások következtében előbukkant tárgyak 

megtekintése után elköltötték maradék pénzecskéjüket és búcsúzóul jól 

elpufálták az udvar közepén álló bábut. A közeli dombra felmászva 

megtekintettük a várat teljes pompájában, rávetítettük a régi képet a 

mostani romokra és csodáltuk a tájat. Visszafelé tiszteletünket tettük a 

vár alatti zsidó  temetőben.  

Kipirosodva, élményekkel telve szálltunk fel a ránk várakozó 

buszra és egyöntetűen kijelentettük, hogy ismét egy csodás nap van 

mögöttünk. 

Herczog Krisztina tanító néni 
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November – Szent András hava – Enyészet hava  -  Őszutó 

NOVEMBER 1. 

Mindenszentek napja - Keresztény ünnep. E napon szokás a sírok 

megtisztítása és gyertyák gyújtása a halottak emlékére.  

NOVEMBER 2. 

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. 

NOVEMBER 7. 

Erkel Ferenc /1810-1893/ zeneszerző, karmester, zongoraművész és 

sakknagymester születésnapja. Nevéhez kapcsolódik a magyar nemzeti 

opera megteremtése. Ismertebb művei: Himnusz, Bánk bán, Hunyadi 

László. 

NOVEMBER 10. 

Kincskeresők versenyén – iskolánkból Šoltó Viktória és Fehér Ádám 

jeleskedtek. Megint egy nagyon érdekes témát dolgoztak fel: Az     
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1931-es kosúti sortűz története. Ezüstsávos minősítés lett a munkájuk 

jutalma. Felkészítő: Varga Dávid tanító bácsi.  

NOVEMBER 11.  

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.“ 

NOVEMBER 17. 

Az idei iskolaév 1. túrája: Beckó vára és a Haluzice-i szoros. 

NOVEMBER 19. 

Szent Erzsébet napja – A legenda szerint rózsává változott, amikor atyja 

kérdőre vonta a szegényeknek a kötényében vitt alamizsna miatt. 

 NOVEMBER 20. 

Megemlékezés a helyi temetőben a diószegi kitelepített lakosokról. 

NOVEMBER 25. 

Katalin napja – Férjjósló hiedelmek és praktikák kapcsolódtak ehhez 

a naphoz. 

NOVEMBER 30.  

András napja – a legjelentősebb házasságjósló, varázsló nap. 

Dunaszerdahelyen voltunk színházban, ahol megnéztük – A világszép 

nádszálkisasszony című mesejátékot. 
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A tanításon kívül is zajlik az élet 
 

Szokták mondani, hogy az a jó iskola, mely a képességek 

fejlesztését személyre szabja. Mivel kis közösségekkel dolgozunk, így 

alkalmunk nyílik pontosan megismerni minden diákunkat, hogy kiben, 

milyen lehetőségek rejlenek. Ennek megfelelőn állítottuk be év elején a 

szakköri tevékenységünket. 

Minden tanulónk részt vesz valamilyen szakköri munkában, sőt a 

többség bizony gondba került, hogy melyiket válassza, így bizony két-

három körtevékenység aktív részese is. 

Az egész iskola számára folytatjuk a méltán népszerű turisztikai 

szakkört, melynek túráira szívesen járnak a gyerekeken kívül a szülők, 

sőt nagyszülők is. Csodálatos helyszíneken voltak, megtanulják szeretni, 

csodálni és tisztelni a természetet és nem utolsó sorban a kitartásukat 

is fejleszti. 

Második éve folytatjuk a sakk-szakkört és nagy örömmel tölt el 

bennünket, hogy december hónap folyamán egy nyertes 

pályázatunknak köszönhetően iskolánk regionális sakkversenyt 

rendezett, ahol a környék magyar iskoláinak tanulói mérték össze 

tudásukat. 

Művészeti szakköreink közül a néptáncnak már hagyománya van 

iskolánkon, hiszen minden évben csodálatos fellépésekkel kápráztatnak 

el minket. 

Ebben a tanévben indítottuk a képzőművészeti szakkörünket és 

a jó hangú gyerekek az énekkarban tevékenykednek. A helyi Csemadok 

mellett működik a Diócska citeracsoport, belföldön és országhatáron túl 

villogtatták meg képességeiket.  
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A sport is részese a mindennapi iskolai életnek, ezért 

természetesen a ping-pong szakkört ebben az évben is sok tanuló 

választotta. 

Külön szakköröket működtetünk arra, hogy éles eszű diákjainkat 

felkészítsük a lehető legtöbb matematikai versenyre és a belefektetett 

munka megtérülni látszik az eredményekben is. 

Kilencedikes tanulóinkat körtevékenység keretén belül bővítik 

tudásukat, hogy a márciusi Monitor tesztelésen a legjobbat tudják 

nyújtani. 

Két tanulónk pedig besegít kollégáimnak ezen újság 

szerkesztésében. 

Én nagyon remélem, hogy minden diák megtalálta a számára 

legmegfelelőbb szakkört, mert a képességfejlesztésen kívül aktívan 

töltik szabadidejüket, míg a szülők dolgoznak, új barátságok születnek, 

összetartó közösségek jönnek létre. Köszönjük kollégáink munkáját, 

mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, bárhol is tevékenykedjen. 

Az újabb szakkörökkel kapcsolatban, bármilyen új ötletet szívesen 

fogadunk. 

Hlavatý Csilla igazgató helyettes 
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   Hercog Bianka 9. o. 



17 
 

 
December – Karácsony hava – Álom hava – Télelő 

NOVEMBER 27. 

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.  

DECEMBER 1. 

Vörösmarty Mihály születésnapja. Magyar költő, író, ügyvéd. A Magyar 

Tudományos Akadémia tagja. Mindenki által ismert lírai költeménye: 

a Szózat. 

DECEMBER 6. 

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.  

DECEMBER 7. 

A Csemadok járási szervezete minden évben megrendezi a 

Mesemondó fesztivált, ahol a járás kisdiákjai mesélnek a gyerekeknek. 

Blaho Zoja és Cződör Ádám a galántai Magyar Óvodában 

szórakoztatták a közönséget, ahová a Mikulás is ellátogatott.  

A napköziben sem tétlenkedünk így karácsony előtt. Szebbnél szebb 

koszorúk készültek a napközis tanító nénik és Botló Csilla segítségével. 

Köszönjük szépen. 
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DECEMBER 7 - 8.  

Pitagoriász  - iskolai forduló a 3. (Ostrožanská Laura, Bednár Szabolcs, 

Somogyi Márk, Deák Denis), 4. (Szász Tibor, Vankó Dániel), 5. (Hrotko 

Dominika, Lax Ármin, Ťarcha Lea, Bózsing Dóra), 6. (Krommer Ádám, 

Brodanská Sofia,  Mrakova Dominika, Juhász Kevin) a 8. (Michalek 

Adrián) osztályos diákok számára. Nagyon szép eredményeket értek el 

tanulóink. A sikeres megoldóinknak – Ostrožanská Laura, Bednár 

Szabolcs, Szász Tibor, Vankó Dániel, Krommer Ádám - gratulálunk!  

A Matematikai Olmpiászba is bekapcsolódtak a tanulóink – 5. 

osztályból: Bilicky Bianaka, Lax Ármin, Bózsing Dóra, Hrotko Dominika, 

Ťarcha Lea – Fekula Vajda Katalin tanító vezetésével. A 6. osztályból 

Krommer Ádám pedig Tánczos Csilla tanító néni oltalma alatt.  

Ezek a tanulóink olyannyira szorgalmasak, hogy a Katedra folyóirat 

matekversenyébe is beneveztek. 

DECEMBER 9. 

Hrotko Dominika képviselte iskolánkat a Csemadok versmondó 
fesztiválján. 

Gratulálunk a szép szerepléshez! 
 
 

DECEMBER 13. 

I. regionális sakkbajnokság 
 

Luca napja – sokféle népszokás kapcsolódik ehhez a naphoz. A magyar 

néphit szerint Luca egy boszorkány volt, aki nagy kedvteléssel 

ijesztgette az embereket. 
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DECEMBER 21. 

Tamás napja – A csillagászati tél kezdete. Ez az év legrövidebb napja, 

Tamás apostol névnapja. A népnyelv hitetlen Tamásnak nevezi, mert 

kételkedett Jézus feltámadásában. 

DECEMBER 22. 

Karácsonyváró – az iskolánkban.  
 

DECEMBER 24 - 25 - 26. 

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. 
 

DECEMBER 25. 

1000. december 25 -én koronázták királlyá Szent Istvánt, ezzel 

megalakult a keresztény független Magyar Királyság. 
 

DECEMBER 31. 

Szilveszter, Óév temetése 
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Az óév elkergetése, az új köszöntése, köszöntőkkel, lármás 

mulatságokkal zajlott – napjainkig. 

Újévi szerencse jelképek: kéményseprő, négylevelű lóhere, malac, 

patkó, lencse. 

 

Ha ezen a napon északi szél fúj, hideg, ha déli szél fúj, enyhe telet 

várhatunk. 

A jeles napokat összeállította: Tyukos Enikő tanító néni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Világszép nádszálkisasszony, Dunaszerdahely  
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Diákjaink munkái 
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                                                         Chudá Lilien 1. o. 
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Kedves Adele! 
 

Régóta nem jelentkeztél, így gondoltam írok Neked én. Először 

is, szeretnék gratulálni a „30.“ albumod sikeréhez, és a Las Vegas-i 

koncert-sorozatodhoz, amire mellesleg már meg is vettem a jegyemet, 

a jövő hétvégi előadásodra. 

Képzeld, tegnap Budapesten voltam, nagyon jól éreztem magam. 

Nyáron el kell mennünk együtt újra, hogy Ti is láthassátok ezt 

a csodálatos várost. Egyébként hogy van Angelo és Paul? Angelo 

hányadik osztályba is jár? Jó tanuló? Én most végzős vagyok. 

Gimnáziumban tervezek tovább tanulni. Elkezdtem megírni az első 

albumomat is, amit miután befejeztem, küldöm neked meghallgatásra, 

mert nagyon érdekel a véleményed.  

Jut eszembe, láttam az interjúdat, amit Oprah-val készítettél. 

Nagyon megérintett, és volt pár dolog, amit még nem is tudtam rólad.  

Gratulálok az Emmy-díjadhoz is. Karácsonykor jöttök amúgy? 

Angelonak már beszereztem az ajándékot. Anyukád hogy van? 

Csütörtökön repülök Las Vegasba, most épp los Angeles-ben 

vagyok. Kellene találkoznunk még a koncertek előtt. Vannak friss 

pletykáim.... 

      Ádám 

U.I.: Alig várom a találkozást. 

Fehér Ádám, 9. osztály 
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              Karácsonyi díszítés  
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Interjú a sakkbajnokságról 

December 13-án került megrendezésre iskolánkban az I. regionális 

sakkbajnokság, amelyre öt járásbeli alapiskola nevezte be a legjobb 

sakkozóit, szám szerint 23 tanulót. Néhányan betegség miatt végül nem 

tudtak eljönni, de a verseny két kategóriában így is megrendezésre 

került. A 2. kategória versenyzőit: Ádámot, Leát és Viktort faggattam 

a bajnokságról. 

- Szerinted hogyan 

sikerült 

a sakkverseny? 

Ádám: Szerintem 

a verseny nagyon 

érdekes volt. 

A hangulat is jó 

volt. Sokat készültem. Izgultam, hogy milyenek lesznek 

a többiek, és hogy fogok-e tudni nyerni. Kíváncsi voltam arra is, 

hogy milyenek lesznek az új sakktáblák. A verseny alatt volt egy 

külön „sakk osztály“ és egy pihenőszoba. Finomak voltak 

a kenyerek és töpörtyűs pogácsa is.  

Lea: A sakkverseny nagyon jó volt. Nagyon igyekeztem, és a 

végén 2. lettem. Pedig azt hittem, hogy az utolsók között leszek. 

Ez volt az egyik legkedvesebb napom az idén. 

Viktor: Nagyon jó volt. 

- Hogyan készültél a versenyre?  

Ádám: Úgy készültem, hogy apummal esténként lejátszottam 

egy-egy meccset.  

Lea: Hát őszintén sehogy. Előtte játszottam hármat apuval, 

ennyi. 

Viktor: Vannak mobilos sakk applikációk, azon is gyakoroltam. 
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- Hogyan ismerkedtél meg a játékkal?  

Ádám: Nem is 

tudom, hol 

tanultam meg 

sakkozni. 

Elkezdtem járni 

napközibe, talán 

ott találkoztam 

a sakkal. Aztán 

a dédinél is 

láttam, hogy az apu és a testvére játszottak egymással. Először 

furának találtam a sakkot, de jó játéknak, és elkezdett érdekelni. 

Apu megmutatta, de aztán jó ideig nem játszottunk. Ötödikben 

pedig megint elkezdtük, és most nagyon szeretem. 

Lea: Apumtól tanultam. 8 éves koromban nagyon érdekelt 

a sakk, mert apu sakkozott. Ezért megtanított. Elég sokszor 

sakkozunk. 

Viktor: Én úgy ismertem meg a játékot, hogy mikor negyedikes 

voltam, akkor szülinapomra kaptam sakktáblát, de még nem 

tudtam sakkozni. Apu tanított meg. Anyu nem sakkozik. De 

apunak sok a munkája, ezért nem játszunk sokat, inkább mobilon 

sakkozok. 

- Megismerkedtél-e valakivel a versenyen? 

Ádám: Volt ott egy 

ötödikes gyerek, 

Ryen-nek hívták. 

Először alábecsültem, 

mert nagyon kicsi volt, 

és nem látszott jó 

játékosnak. Aztán 

rájöttem, hogy ki is ő 
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valójában. Nagyon jól sakkozott, mindenkit fél perc alatt 

legyőzött. Megtudtam, hogy ő szlovákiai bajnok sakkozó. És 

megismertem egy nagyon szimpatikus fiút is, Dánielnek hívják. 

Azelőtt nem ismertem őt. Nagyon kiegyensúlyozottan játszott, 

körülbelül olyan szinten, mint én.  

Lea: Megismertem Danit. Dani nagyon szimpatikus volt, mert  

sokat nevettünk, miközben játszottunk. Nem játszik túl jól, de 

bízom benne, hogy még találkozni fogunk. A legnehezebb 

partner Viktor volt, pattot játszottunk, de amúgy őt már régóta 

ismerem. Örülök, hogy Ryan-nel nem játszottam, mert ő nagyon-

nagyon jó volt. 

Viktor: Ryan-nel, ő volt szerintem a legjobb. De én inkább 

a sakkal törődtem, nem annyira a más iskolából jövő 

gyerekekkel. 

- Szerinted miért jó sakkozni? 

Ádám: Azért szeretek sakkozni, mert szórakoztat, még ha nem 

nyerek is.  

Lea: Azért mert a sakk nem unalmas. 

Viktor: Én azért szeretek sakkozni, mert nagyon tetszik a játék. 

- Szeretnél-e jövőre is résztvenni a sakkbajnokságon? 

Ádám: Persze, jövőre is jövök. Még nem tudom, hogy fogok rá 

készülni, de biztosan fogok. 

Lea: Örülnék, ha jövőre is lenne sakkverseny, bejelentkeznék 

biztosan. 

Viktor: Természetesen 

jövőre is jövök. 

Sokféleképpen 

készülök majd – 

minden hétfőn van 

sakk-kör, tovább fogok 
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játszani az applikációval is, és egy barátom is van, akivel 

sakkozom. 
 

Sakkverseny 
 

Kedden, december 13-án sakkverseny volt az iskolán, ahová több 

iskoláról is érkeztek tanulók, pedagógusaik kíséretében.  

Én már nagyon vártam ezt a sakkversenyt. Első körben az 

osztálytársammal Damiannal játszottam… Nyertem, és szereztem egy 

pontot. Második körben ismét osztálytársat kaptam ellenfélnek, Levi 

személyében. Ezelőtt a próbameccsek során mindig legyőztem őt, de 

épp most veszítettem ellene, így nem kaptam pontot.  

Az utolsó körben már nem játszottam, mert páratlanul voltunk. 

Miután minden meccset lejátszottunk, az osztályunkba mentünk- ahol 

frissítő várta a játékosokat. Beszélgettünk, és vártuk az 

eredményhirdetést.   

Miután kihirdették az eredményt, meglepődtem, mert harmadik 

lettem... Nem hittem , hogy dobogós helyen végzek. 

Nagyon örültem, és nagyon jól éreztem magam ezen 

a délelőttön.      
 

Michalek Adrián, 8. osztály 

 

 

 

 

 



30 
 

Színházban jártunk.... 
 

Az egész 

úgy kezdődött, 

hogy 7.30-ra a 

vasútállomáson 

kellett lennünk 

Diószegen.  

Útnak 

indultunk, de egy kicsit körülményesen utaztunk, mert Érsekújvárban 

elkéstük a csatlakozást, mert minden vonat késett. De hála a tanító 

néniknek és bácsinak, eljutottunk Komáromba, busszal. A színházban 

leadtuk a kabátjainkat, táskáinkat, majd a hangosbemondón kértek 

minket, hogy némítsuk le telefonjainkat. Ezután elkezdődött az előadás, 

a Beszélő köntös, melynek főhőse Lestyák Mihály és Cinna voltak.  

Nagyon sok zenés-táncos jelenet volt , ami nekem nagyon 

tetszett. Ugyan a színdarab kicsit hoszzú volt, de én nagyon jól 

szórakoztam. Miután vége lett az előadásnak, a ruhatárban nagyon 

sokan voltak, mert több iskola is volt a színházban. Ezután ismét 

sietnünk kellett, hogy elérjük a vonatot hazafelé. Pechünk volt, mert 

hazafelé is sokat késtünk.  

De ennek ellenére 

nagyon tetszett ez a nap, és 

remélem még sok ilyen lesz, 

persze késés nélkül. 

 

Hrotko Krisztián, 

8.osztály 
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„Most mi fog történni?“ 
 

Ez a kérdés 

sokszor elhangzott 

szerdán, majdnem 

minden tanuló 

szájából. Az egész ott 

kezdődött, amikor 

a tanító nénik 

néhány héttel ezelőtt informáltak minket, hogy Komáromba látogatunk, 

a Jókai Színházba. De sajnos a dolgok nem mentek ennyire egyszerűen. 

Aznap a vasútállomásra kellett mennünk, amivel különösebb 

gond nem volt. Inkább az zavart, hogy fújt a szél, és hideg volt. Meg hát 

ugye, a vonatok elég sokat késtek. Diószegről kisebb késéssel 

eljutottunk Galántára, ott viszont komolyan aggódni kezdtünk, mert 

a vonatunk, amivel Újvárba mentünk, harminc percet késett... 

Eljutottunk Újvárba, és rohantunk a Komáromba induló vonathoz, de 

minden igyekezetünk hiábavaló volt, mert a vonat Újvárban hagyott 

minket.  

Nem tudtuk mit tegyünk,  de a tanító nénik és bácsi 

leleményesek voltak, és végül mégis Komáromba indultunk, busszal. 

Miután leszálltunk, rájöttünk, hogy kb. 7-8 percünk van, hogy beérjünk 

a színházba. A jó szerencse itt is mellénk szegődött, sikeresen 

odaértünk, leadtuk a fölösleges dolgainkat, kabátokat, táskákat, 

elfgolaltuk helyeinket, és elkezdődött az előadás.  

A 3 felvonásos színdarab jó, érdekes és vicces is volt, hiszen 

mégiscsak gyerekek ültek a nézőtéren. A szereplők is nagyon jól 
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játszottak, tényleg látni lehetett rajtuk, hogy élvezik azt, amit csinálnak, 

hogy ott lehetnek a színpadon.  

Ugyan az út oda-vissza egy kicsit stresszes volt, de mégiscsak egy 

tök jó napot tudhatunk magunk mögött.  

Hercog Bianka, 9.osztály 
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 Jó, hogy holnap lesz torna, mert már olyan fonnyadt vagyok. 

😊 

 Azért nem hoztam tojástartót, mert az anyukám azt mondta, 

hogy múltkorra fog kelleni.  

 Tanító néni, „rosszhova” írtad alá. 😊 

 Szlovák órán megszólalt a tanító néni magyarul. Gyerekek 

reakciója: Jé, te így is tudsz? :😊 

 Helyettesítés volt, bement egy pedagógus az osztályba: Most 

te jössz ide? Jó, te még úgy sem voltál. :😊 

 Szintén helyettesítéskor: Én már láttalak valahol. 😊 

 Most első szünet van, még nem ehetünk, akkor most 

unatkozni fogunk. 😊 

 A tanítói asztalról eltűntek a faragók. Kérdi a tanító néni, nem 

tudják-e, hová lett? Az egyik kislány megszólal: „Én majd 

spórolok, és veszek neked újat.” 😊 

 Nekem vakar a fejem. :😊 

 Az osztálytársam megütötte a szívemet (megbántotta), és 

most már elrontotta a jó napomat.  

 Viszket a lábam sarka. 😊 

 Az anyukák nem sírhatnak, mert ők bátrak.  
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https://kellemesunnepeket.hu/kellemes-karacsonyi-unnepeket/
https://kellemesunnepeket.hu/kellemes-karacsonyi-unnepeket/
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KÍVÁN  

MINDEN KEDVES CSALÁDNAK! 

 

 

 


