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Kedves Olvasó! 

Ez itt a Kukackodó Hírkukac 4. száma, telis-tele diákjaink munkáival és az 

iskolánkban megtörtént eseményekkel. Bár mi, pedagógusok és diákok 

pontosan tudjuk, hogy mivel telnek mindennapjaink, de fontosnak tartom, 

hogy diáklapunkon keresztül a szülők, nagyszülők és mások is tudomást 

szerezzenek arról, hogy milyen tehetséges és ügyes diákjaink vannak. Meg 

persze arról is, hogy a tanuláson kívül milyen gazdag programmal várjuk 

mindazokat, akik a Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda tagjai szeretnének 

lenni. Mivel a sok siker és szórakozás nagyrészt pedagógustársaim érdeme, 

itt szeretnék a magam, a diákok és a hozzátartozók nevében is köszönetet 

mondani a versenyekre való felkészítésekért, a kreatív ötletekért, 

a szervezési munkákért és a fáradságos, ámde szeretetteli törődésért, 

amelynek – hiszem – mindig megvan az eredménye.  

Ezekkel a gondolatokkal kívánok kellemes húsvéti szünidőt a gyerekeknek, 

és kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket mindenkinek! 

Takács Katalin igazgatónő 
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Beszél az iskolatáskám! 

   Körülöttünk bizony nagyon sok dolognak van oka az elégedetlenségre. Most 

panaszkodjon kicsit az iskolatáskám is. 

   Minden reggel elvisz az iskolába! Hentergek a padlón, szakadásig teli 

könyvekkel, füzetekkel, tolltartóval és sok mással. Az év közben szünetem is 

van, ilyenkor senki se néz felém. 

A tízórai mindig bennem marad! Sok morzsát szállítok, és néha kiömlik a 

málna is belém, ekkor jól ragadok.  

   Szeretnék újból új állapotban ülni az üzlet polcán, hogy újra jó szolgája 

legyek a tulajdonosomnak! 

                                                                                   Ťarcha Lea, 4. osztály 

 

Beszél az iskolatáskám! 

   Karácsonyra új iskolatáskát kaptam. Mivel szünet volt, nem használtam. 

   Mire közeledett az iskola, szépen, lassan kezdtem bele rakni a dolgaimat. 

Először órarend szerint a könyvek kerültek bele. A táskám örült, hogy végre 

hasznát veszem. Belekerültek a füzetek és a tolltartó is. Egyre boldogabb lett 

és vidáman megköszönte, hogy ő lehet az iskolatáskám. Figyelmeztetett, 

hogy még hiányzik a papucsom, a kézfertőtlenítő, szalvéta és a törülköző. 

Úgy alakult, hogy mire iskolába mentem volna, sajnos addigra lebetegedtem. 

A táskám nagyon szomorú lett. Már szívesen ment volna. De nemsokára eljött 

az az idő is! Szinte sugárzott róla a boldogság! Figyelmeztetett, hogy 

ellenőrizzem át, hogy minden benne van-e. 

   Hétfőn közösen elkezdtük az iskolát és nagyon örülünk, hogy vagyunk 

egymásnak. Nagyon vigyázok rá, hogy sokáig szolgáljon engem. 

 

                                                                                     Bilický Tamás, 4. osztály 
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JELES NAPOK JANUÁRBAN 

Január - Boldogasszony hava – Fergeteg hava – Télhó 

JANUÁR 1. 

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. 

JANUÁR 4. 

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. 

JANUÁR 6. 

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.  
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JANUÁR 13. 

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

leghidegebb napjának. 

JANUÁR 17. 

Fülöp László, 7. osztályos tanulónk az angol olimpia járási fordulóján az 5. 

helyezést érte el, ezzel bekerült a kerületi fordulóba. A szép eredményhez 

gratulálunk Lacikának és Kiss Kinga tanító néninek egyaránt! 

JANUÁR 22. 

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. 

JANUÁR 25. 

Pál napja – Pál nap vagy Pálforduló napja 

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

negyven napig lesz hideg.” 

JANUÁR 26. 

Krommer Ádám a matematikai olimpiász járási fordulóján 1. helyezést ért el. 

Gratulálunk a szép teljesítményhez Ádámnak és felkészítőjének, Tánczos  

Csilla tanító néninek !  
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Beszél az iskolatáskám! 

   Egyik reggel, mikor iskolába mentem, sírást hallottam. 

   Az én iskolatáskám sírt és panaszkodott. Mondta, hogy mindig ledobom a 

földre. Túl sok könyvet rakok bele. Megkért engem, hogy jobban bánjak vele. 

Ne rakjak bele felesleges dolgokat.  

   Megígértem neki, hogy jobban fogok vigyázni rá és a szavamat be is tartom. 

 Horváth Zoltán, 4. osztály 

 

 

Beszél az iskolatáskám! 

   Egy nap a szobámból halk sóhajtozást és sírást hallottam. Az iskolatáskám 

volt az. 

   Sírós hangon panaszkodott, hogy nem szereti a hétfői napot. 

- Minden hétfőn nehéz könyvekkel és füzetekkel raknak tele! 

- Olyan nehéz vagyok, hogy a gazdám alig bír el! 

- Azt pedig szinte senki nem tudja, hogy egy kis lyuk van a hátamon! 

Megsajnáltam őt és megígértem neki, hogy kevesebb könyvet fogok 

belerakni. Természetesen a lyukat is bevarrom a hátán. 

   A történet óta jobban vigyázok rá és már boldogan jár velem az iskolába. 

                                                                                         Lax Ármin, 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. 

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

zöldellni kezd a fű. 
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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. 

Fergeteges karneváli hangulattal ünnepeltük a farsangi időszak végét. Az 

alsófokos gyerekek nagyon szép, ötletes jelmezekbe bújtak. Volt móka, 

kacagás, süti, üdítő és rengeteg ajándék! 
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A háború szele 

 Február elején kerekedett fel a szél Ukrajnában. Ekkor még senki nem 

gondolt arra, hogy ez lesz a háború szele. 

 Sajnos február 24-én az oroszok megtámadták Ukrajnát. Szóltak a 

szirénák, minden család menekült, ahova tudott. Többnyire a pincékben, a 

földalatti metróállomásokon kerestek menedéket. Bíztak benne, hogy 

hamarosan vége lesz, és visszatérhetnek otthonukba. Sajnos, ahogy latjuk a 

televíziókban, nem így történt. Nagyon sok család menekül különböző 

államokba. Sok gyermeknek el kellett búcsúznia édesapjuktól, mivel a harc 

kötelességgé vált. Nagy félelmet és traumát éltek át a bombázásoktól, hidegtől 

és éhségtől. Nagy számban érkeztek Szlovákiába is. Segítő kezet nyújtottunk 

nekik. A félelem még sokáig bennük lesz, és ki tudja, még egyszer haza –e 

fognak térhetni. 

 Mi, Szlovákia és a többi békés állam is nagyon bízunk abban, hogy 

nekünk nem fog kelleni átélni a háború borzalmait. Békességben szeretnénk 

élni, nyugodtan járni iskolába, szüleink pedig munkába. Reméljük, hogy így 

lesz, és nyugodt államban fogunk élni úgy, mint eddig. 

Chudý Damian, 7. osztály 
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HURRÁ! INDULUNK... 

8:02. Kések. Már majdnem minden résztvevő az iskola előtt beszélget. Várták, 

már nagyon várták ezt a mai napot és talán csak akkor hitték el igazán, hogy 

ez most tényleg sikerülni fog, amikor elindult velünk az autóbusz. Az 

ablaküvegre tapadva magyarázták, merre van az arra, merre lakik a mama és 

merre megyünk haza. Na de most nem a haza volt a lényeg. A Kis-Kárpátokba 

indultunk, végre. Élvezték már az utat is. Többen meg is jegyezték, hogy már 

rég nem, vagy egyáltalán nem utaztak még autóbusszal. Kanyargott az út 

jobbra, balra. Egyszer csak sokak számára idegen területre csöppentünk.  A 

parkolóban megismerkedtünk a számunkra még új táblák jelentésével. 

Megtudtuk, hogy az egyes színeknek a táblák szélén jelentésük is van. Célunk 

eléréséhez a kék utat választottuk, mivel Modorban és környékén Ausztriából 

érkező favágók éltek. Az ő életükbe nyerhettünk betekintést a szabad múzeum 

segítségével, majd az emléküket máig is őrző apró temető mellett haladva a 

sárga úton folytattuk túránkat. Amikor már azt hittük, elfogytak a tartalékaink, 

egy lágy vizű forrásra bukkantunk, amiből szívesen kortyoltak szomjas 

turistáink és kísérőik is. A rét, amely Csermák Józsefről kapta a nevét, minden 

évszakban csodálatos. A síremlék előtt tanulóink elmormoltak egy imát, majd 

hasuk hívásának eleget téve nekiálltak a tűz csiholásának. 

 

 

 

 

 

 

 Mindegyikük meg volt győződve róla, hogy ő tudja a tutit, már ami a 

tűzrakást illeti. Bizonyára így is volt, mert mire kipakoltuk a virsliket, 

kenyereket, mustárt és a botokat, már égett is a tűz. Micsoda élmény a virsli 
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sütése! Már nem is az evés volt a lényeg. Versenyeztek, ki süt meg többet. Az 

ebéd után pillanatok alatt felfedezték környezetüket. Hintáztak, bújócskáztak, 

fogócskáztak vagy csak egyszerűen élvezték a tavaszi napsugarak cirógatását. 

A tüzet lassan eloltottuk, hiszen izzó parazsat nem hagyhatunk magunk után 

és elindultunk következő célpontunk felé a zöld úton.  

 

 

 

 

Már messziről integetett felénk a kilátó, amely 709 m magasan található a 

Veľka homoľa csúcsán.  A kilátót Alexander Filípek, Magyargurab szülöttéről 

nevezték el, akinek nagy érdeme van a turistautak kialakításában Modor 

környéken. Az építmény csodaszép. Húsz méteres magasságával lenyűgöző 

kilátást biztosít a környező vidékre. Aki járt már arra, tudja, hogy a kilátó 

előtti utolsó szakasz elég meredek. Ez volt az a pont, amikor beindult kicsi 

turistáink fantáziája és felülmúlva a: „ Ne már!, Én oda nem megyek fel! 

Muszáj?” kezdetű mondatokat, következtek a: „ Felvisz? Felülhetek a 

nyakába? Adjon valamit, amitől repülni tudok! Nem jön lejjebb a kilátó?” stb. 

mondatok. De amikor felértek! Volt az öröm. Meg sem tudták számolni, 

hányszor rohantak fel a kilátó legtetejére. Onnan integettek és invitálták 

osztálytársaikat, pedagógusaikat. Nemleges választ nem fogadtak el. Mutattak 

és fotóztak, mondtak és mentek. Mintha kicserélték volna őket. 
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 A piros út lefelé még tartogatott meglepetéseket. Elmentünk planetárium 

mellett, láttunk sziklacsoportot, csúsztunk műhavon és kerestük a vizet a 

művileg kialakított „tóban”. Jutott idő még egy kis hintázásra is.  

A buszban nagy volt a csend. Voltak, akik el is szundítottak. Bizton 

állíthatom, hogy élményekkel telve értek haza otthonaikba. Büszkék vagyunk 

az apróságokra, hiszen becsületesen lebandukolták a 11km-es távot 272m-es 

emelkedővel.  

      Herczog Krisztina tanító néni 
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Karnevál az iskolában 

Mindenki nagyon várta, hogy álruhába öltözhessen. 

Az osztályunkban is minden gyerek maszkokba öltözött. Jó kis buli volt, 

mindenki táncolt a zenére.  

A terem lufikkal volt díszítve és tombolahúzás is volt. Én is sok díjat 

nyertem. A tánc után volt süti és üdítő is. Jót szórakozott mindenki.  

Nagyon tetszett a karnevál, jól éreztem magam.  

 

Vankó Dániel, 3. osztály 
 

Piros autó 

A hétvégén szülinapom lesz.  

Az iskolából hazafele megláttam a játékboltban egy szép piros autót. 

Nagyon megtetszett. Az iskolában is meséltem róla osztálytársaimnak. 

Volt egy kis zsebpénzem, amiből másnap meg is vásároltam.  

A születésnapomra eljöttek a barátaim felköszönteni, s két barátomtól 

ugyanolyan autót kaptam ajándékba. Így három egyforma kisautóm 

lett. Mit tegyek velük? Végül úgy döntöttem, hogy két autót 

elajándékozok.  

Remélem, más gyereknek is tudok vele örömet szerezni.  

 

Szász Tibor, 3. osztály 
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Diákjaink munkái 
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JELES NAPOK MÁRCIUSBAN 

Március – Szent György hava – Böjtmás – Tavaszelő 

Március 1. 

A meteorológiai tavasz kezdete. 

Március 2. 

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

Március 8. 

Nemzetközi nőnap – a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének 

napja. 

Március 12. 

A túraszakkör lelkes kis csapata Herczog Krisztina tanító nénivel a Kis-

Kárpátokban /Zochova chata/ barangolt. Remekül érezték magukat 

mindannyian. Felejthetetlen élmény volt gyereknek, felnőttnek egyaránt! 

Március 15. 

Az 1848-as forradalom és szabadságharc kitörésének emléknapja. 

Méltóképpen emlékeztünk meg e jeles eseményről. A délelőtt folyamán 

nemzeti színű nasiból, palacsintából csipegettek a gyerekek. Majd filmvetítés 

következett – bepillantottunk az óceánok mélyére – Élet az óceánban címmel. 

Délután az iskola udvarán az énekkar Srejner Melinda tanító néni vezetésével 

mutatkozott be. Az ünnepet a koszorúzás tette még emlékezetesebbé. 
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Március 18-21. 

„Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget.” – kissé megtréfáltak 

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

Március 21. 

A csillagászati tavasz kezdete /tavaszi napéjegyenlőség/. Szent Benedek 

napján, egyes vidékeken fokhagymát szenteltek, amelynek betegségűző erőt 

tulajdonítottak. 

Március 22. 

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

számára tiszta víz létfontosságára és az édesvízkészletek 

veszélyeztetettségére. 

Március 25. 

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

született. 

Március 28. 

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. 

Március 29. 

Krommer Ádám, a matematikai Pitagoriász járási fordulóján sikeres 

megoldóként a 15. helyen végzett. Gratulálunk és további sok sikert kívánunk 

Ádámnak és Tánczos Csilla tanító néninek egyaránt! 
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Március 30. 

Bűnmegelőzési drog prevenciós előadás – Két rendőrkutyás bemutatót 

tartott. Megtudhattuk, mikor és milyen formában segítik őket munkájukban 

ezek a nagyon okos kutyák. 

Ezen a napon zajlott a Simonyi helyesírási verseny is. 

Március 31. 

Nyitott nap az iskolaköteles óvodások részére. A kis óvodások az első 

osztályos gyerekekkel „tanultak“, míg a 4. osztályba remélhetőleg új, leendő 

osztálytársak érkeztek. 

A Simonyi helyesírási verseny folytatása. 
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„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és 
munkálkodhass a jövőn. ” 

   Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori 

történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik 

alapköve.  

  A „Pilvax-kör” (többek között Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál ) 

előző este határozta el véglegesen, hogy a bécsi forradalom nyomán 

cselekvésre szánja el magát. Március 15-én délelőtt mozgósították az 

egyetemi ifjúságot, felolvasták a 12 pontot, amelyet később Landerer és 

Heckenast nyomdájában a Nemzeti dallal együtt, cenzori engedély nélkül 

kinyomtattak (így született meg a sajtószabadság). 

  Március 15-én minden megemlékező kokárdát tűz a ruhájára.  

    A diószegi megemlékezésre 2022. március 15-én iskolánk udvarán 

került sor. A koszorúzási ünnepséget a Csemadok helyi Alapszervezete 

szervezte. Nagyon szép számban összegyűltünk, reményt adva ezzel 

annak, hogy magyarságunk e kis városkánkban még él és remélhetőleg 

sokáig élni is fog. Az ünnepségen egy szép verset hallhattunk Márton 

Ádám IX. osztályos tanulónk előadásában. Az újjonan alakult énekkartól 

pedig egy Kossuth nótát hallhatott a közönség. Közben pedig az iskola 

igazgatósága és a vendégek megkoszorúzták iskolánk falán lévő Petőfi 

Sándor emléktáblát.  

„ Tisztelet a hősöknek! ” 

Srejner Melinda tanító néni  
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Pedagógusnapra… 
 

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép 

vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!“ 

/Németh László/ 

 

Szlovákiában március 28-án, Ján Amos Komenský születésnapján, köszöntjük 

a pedagógusokat.  

A pedagógus az az ember, aki naponta azon fáradozik, hogy legjobb tudása 

szerint nevelje, szeretgesse, terelgesse a rá bízott gyermekeket. 

A jó tanító igyekszik az oktatás/tanítás mellett a nagybetűs életre, 

emberségre nevelni diákjait.  

A mai kor pedagógusa hatást gyakorol tanítványaira, és igyekszik kialakítani 

a pozitív tanár-diák viszonyt, hiszen csak így működhetünk jól együtt. Ha 

a tanuló érzi pedagógusa támogatását, akkor megsokszorozza teljesítményét, 

és magabiztos, boldog felnőtt válik majd belőle. 

Úgy vélem, ez a mi iskolánkon is így működik... Gyermekeik idén is csodaszép 

meglepetéssel készültek, a legnagyobb titokban alkották meg a faliújságot, 

mellyel pedagógusnapra köszöntöttek, és köszönték meg fáradozásunkat. 

Ezt követően az iskola mellett működő Szülői- és Iskolatanács képviselői, sőt 

a polgármester úr is virággal köszönte meg a nyugdíjas és az aktív 

pedagógusok munkáját és törődését.  

        

   Balogh Katalin tanító néni  
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Nyílt nap az iskolánkban 
   Nemsokára itt van a beíratások ideje, ezért egyre több iskola szervez nyílt napokat 

azon óvodások számára, akik szeptembertől feltehetően itt ismerkednek majd a 

betűk és számok birodalmával. 

Ez zajlott nálunk is, mikor 2022. március 30-án ellátogattak hozzánk kis óvódásaink, 

Tündi tanító néni kíséretében. Nagy sürgés-forgás, készülődés előzte meg ezt a 

napot, hiszen a járványhelyzet miatt erre eddig nem volt lehetőségünk. 

Természetesen idejük nagy részét a legkisebbek, az elsősök között töltötték, hiszen 

velük állnak a legközelebbi kapcsolatban, sőt nagyon sokan egy oviba jártak még 

tavaly. Volt itt minden, mi szem s szájnak ingere!  

Közös dalolástól zengett a folyosó, rajzoltak, ragasztottak, játszottak, ismerkedtek. 

Bekukkanthattak iskolánk minden kis zugába, meglátogatták a nagyokat is és a közös 

palacsintázás is feldobta a hangulatot. Kis ajándékaikat szorongatva, kifáradva ültek 

az iskolabuszba, mely szintén nagyon tetszett nekik. 

Örömmel töltött el bennünket, hogy óvodásainkon kívül a Vízkeleti Alapiskola 

negyedik osztályos tanulói is ellátogattak hozzánk, hiszen ők iskolaválasztás előtt 

állnak. Intézményük kisiskola, így az 5. évfolyamot máshol kezdik el.  

Reméljük nálunk! Minden adott, hogy minket válasszanak! 

Az első pillanatban kialakult a szimpátia a negyedikes tanulók között. Elmondásaik 

alapján fantasztikusan érezték magukat, lenyűgözte őket és szüleiket iskolánk 

felszereltsége, az osztályok, az iskolabusz lehetősége. Nekünk ez már oly 

természetes, hogy újra ráeszméltünk, de jó ide járni! 

A nyílt nap után minden iskolaköteles óvódást és szüleiket szeretettel várjuk a 

beíratásra, melyre 2022. április 21.-22-én kerül sor az iskola épületében.   

Hlavatý Csilla tanító néni 

Tartozz közénk! 
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JELES NAPOK ÁPRILISBAN 

Április - Szent György hava- Tavasz hó vagy Szelek hava 

ÁPRILIS 1. 

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. 

ÁPRILIS 6-7. 

A 9. osztályos diákok tesztelése /Monitor/ 1. nap - magyar nyelv és 

irodalomból, valamint matematikából. 2. nap – szlovák nyelv és irodalomból. 

ÁPRILIS 8. 

Futóverseny – Beh oslobodenia. A felszabadulás alkalmából rendezett 

futóversenyen Tarnai Éva 9. osztályos tanulónk az 1. helyen végzett. Tarnai 

Krisztínát és Tési Pétert pedig csupán egy hajszál választotta el a dobogótól. 

Gratulálunk, nagyon jók vagytok! 

Diószegi Kolbászfesztiválon felléptek az Ágacska néptánccsoport kis táncosai, 

az énekkar és a modern táncok kedvelői. 

ÁPRILIS 11. 

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. 

Kenguru - matematikai verseny. 

Petőfi – Tompa Országos Seregszemle - szavalóverseny. 
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ÁPRILIS 14-17. 

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. 

ÁPRILIS 21-22. 

Beíratás az 1. /5./ évfolyamba. 

Papírgyűjtés. 

ÁPRILIS 25. 

Megemlékezés a költészet napjáról, szoboravatás. 

ÁPRILIS 29. 

ÖKO – logika - környezetvédelmi csapatverseny. 

ÁPRILIS 30. 

Túra – cél: Temetvény /Tematín/ vára. 

 

A JELES NAPOK-at összeállította: Tyukos Enikő tanító néni 
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Mit jelent számodra a húsvét?  
 

 Mi húsvétkor általában kirándulni megyünk, ha pedig otthon 

maradunk, akkor együtt van a család. Én a barátaimmal templomba is 

elmegyek. Locsolni már évek óta nem járok. 

  

 A húsvét számomra ugyanolyan nap, mint a többi. Amit még 

csinálunk az a tojásfestés, és barkát teszünk a vázába. Meg a bátyám 

és az édesapám meglocsolnak. Amit én utálok. 

 

 Húsvét a feltámadás ünnepe. Ilyenkor sokszor megyünk templomba, 

és otthon is ünnepi a hangulat. Mindent kidíszítünk, finomakat 

eszünk. A hétfői locsolkodást nem nagyon szeretem, de mivel ez 

a szokás, mindig elmegyünk. Amúgy ha belegondolok, nem is olyan 

rossz, mert találkozom az unokatestvéreimmel, akiket év közben 

nemigen látok. 

 

 Én szeretem a húsvétot. Mert ilyenkor szünet van, és mehetünk 

locsolni. Szeretem meglocsolni a lányokat. Cserébe pénzt, csokit, 

tojást kapok. 

 

 Húsvétkor sokat járunk templomba, mert húsvét 

Jézus feltámadásának ünnepe. Otthon ünnepi ebéd van, hétfőn pedig 

legszívesebben bezárkóznék a szobába, hogy ne találkozzak 

a locsolókkal. 

 

 Húsvét vasárnap, és hétfőn is járunk templomba. Locsolóverseket 

tanulni nem nagyon szeretek, viszont szívesen nyakon öntök minden 

lányt. Idén húsvét hétfőn Hollókőre megyünk túrázni. Ezért nem 

megyek locsolni. 

 

 A húsvét számomra egy csodálatos, hagyományokkal teli időszakot 

jelent. Hagyományaink: a húsvéti díszek, húsvéti matricák az 
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ablakokon, tojásfestés, csokikeresés a lakásban, este pedig kirakjuk 

a kosarunkat az asztalra. 

 

Van-e levélbarátod? Miben hasonlítotok? 
 

 Az én levelezőtársam neve Dóra. 14 éves. Még nem írtam vissza neki, 

de hamarosan megteszem. Mindkettőnknek van fiútestvérünk, 

mindketten szeretünk sétálni és túrázni. És mind a ketten szeretjük 

a zenét és a filmeket. 

 

 A barátomat Beninek hívják. Nyolcadik osztályos, Magyarországon él. 

Sokat leveleztem már vele. Szeret focizni és számítógépes játékokat 

játszani. Örülök, hogy megismerkedtünk, bár most nincs ideje 

chatelni velem, mert felvételire készül. Nagyon szeretnék vele 

találkozni. 

 

 Az új levelezőtársam neve László. Baján lakik, és 8. osztályba jár. 

Érdekli az informatika. Sokat számítógépezik, és nyelveket tanul. 

Édesanyja lovakkal foglalkozik, édesapja kamionsofőr. Szeretném, ha 

személyesen is találkozhatnánk, és igazi barátra találnék benne. 

 

 Van levélbarátom, már négy levelet írtam neki. Nagyon jó érzés 

levelet kapni. Jó lenne vele találkozni, remélem, hamarosan az is 

összejön. 

 

 Én csak azért írtam levelet, mert a többiek is írtak az osztályban. 

Izgalmas volt elképzelni, hogy valaki, akit nem is ismerek, leírta, hogy 

mit szokott csinálni. Két levél után pedig mind a ketten úgy 

gondoltuk, hogy milyen jó lenne igazából is találkozni. A tanító néni 

azt mondta, hogy jövőre talán szervezünk egy buszkirándulást, és 

akkor találkozhatunk. Nagyon várom, és főleg kíváncsi vagyok, hogy 

tényleg olyan-e a barátom, mint amilyennek a levélből ismerem. 
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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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kellemesunnepeket.hu/kellemes-karacsonyi-unnepeket/
https://kellemesunnepeket.hu/kellemes-karacsonyi-unnepeket/
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          Beyoncé már nem csak egy egyszerű előadó: kultuszt teremtett maga 

köré, hogy a nőket állítsa piedesztálra. A róla készült dokumentumból kiderül, 

hogy mekkora hatalom van a kezében. 

          A Netflixen 2019-ben debütált a „HOMECOMING” dokumentumfilm, 

ami vászonra vetíti nekünk Queen B 2018-as Coachella koncertjét és azt, hogy 

mi is történt a színfalak mögött. A Nielsen arról számolt be, hogy már a film 

megjelenését követő napon 1,1 millió nézettséget hozott. Így lett a 4. 

legnépszerűbb dokumentumfilm a Netflix 2019-es műsorkínálatánál. 

Szerintem irigylésre méltó Beyoncé kitartása, ambíciója, és a tenni akarása. 

Az is, ahogy önmagához képest nyíltan beszél arról, hogy honnan is kellett 

felállnia, hogy ezt a filmet elkészítse: amikor megszülettek az ikrei, közel 100 

kilós volt. Le kellett fogynia, úgyhogy megvonta magától a szénhidrátokat, a 

tejtermékeket, a húst és a cukrot. Egyik próbán az ájulás szélére kerül. Ezek a 

jelenetek nagyjából a Homecoming felénél vannak, úgyhogy már egy órája 

nézhettük a kőkemény koreográfiákat lenyomó Beyoncét, amikor 

szembesülünk azzal, hogy miket vállalt azokért a mozgásokért. A koncert alatt 

több sztárvendég is megjelent, aminek az őrült Beyoncé rajongók (mint én is) 

rettenetesen örülünk. A „Deja-Vu” dal alatt Bey férjét, Jay- Z-t láthatjuk, majd 

három dal erejéig a Destiny’s Child is újra összeáll. Nekem nagyon tetszett a 

film, és az egésznek az üzenete is. Ahogy nézzük a koncertfilmet, értelmet 

nyer a Beyoncé - -kultusz, hogy lett egy háromgyerekes nőből, előadóból, 

feleségből valami sokkal több. Leigázza az ellenséget, és könyörületet nem 

ismerve tapossa el a szexizmus és a rasszizmus undorító eszméjét. 

          Számtalanszor megnéztem már a filmet, és mindenkinek nagyon 

ajánlom. Szerintem még az is élvezné, aki nincs oda Queen B-ért. 

Fehér Ádám, 8. osztály 
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