Készült a Mobilitás Nemzetközi Igazgatóságának támogatásával
Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa

Kedves Gyerekek!
A Névtelen „címû” suliújság 2005/2. számát
tartjátok kezetekben. Szomorúan tapasztaltuk,
hogy az iskolaújság címére vonatkozó ötletes megoldások nem érkeztek szerkesztõségünk címére.
Pedig az újság tavasszal esedékes keresztelõjét
Veletek együtt szeretnénk megünnepelni, értékes ajándékkal meglepve a sikeres névadót.
Reméljük e havi számunkat is örömmel olvassátok majd a Nektek, Értetek, Rólatok szóló hírekkel, történeteitekkel, verseitekkel. Az újság
utolsó oldalán találjátok a Sulivetélkedõ címû rejtvénysorozatunk IV. számát.
Rajzaitokat, munkáitokat, írásaitokat, a rejtvény megoldásait az Élettér Egyesület irodájába
várjuk március végéig: 2900 Komárom, Jedlik
Ányos u. 8.
Az olvasáshoz, rejtvényfejtéshez jó szórakozást, kellemes idõtöltést kívánunk!
A Szerkesztõk

Herczog Adrienn Petõfi Sándor Általános Iskola

Rosszindulatmentes
nap a Petõfiben
A program gondolata akkor fogalmazódott meg bennünk,
amikor láttuk, hogy iskolánkban sok a rosszindulatú
pletyka, a verekedés és az egymás iránti tiszteletlenség.
Minderre december 18-án került sor, amikor is a számítottnál jóval több diák érdeklõdött. Õk érdekes önértékelési teszteket tölthettek ki, fogadalmakat tehettek a 2005ös évre, illetve többet megtudhattak a rosszindulatról, az
erõszakról és a durvaságról.
Tesztértékelés
Vállalod az érzelmeidet?
A diákok többsége két kategóriába sorolja érzelmeit: jó és
rossz. A pozitív érzelmeket mint például az örömöt vagy
a boldogságot nyíltan vállalják, viszont a csalódottságot,
a dühöt megpróbálják leplezni. Mivel azt gondolják, hogy
a gyenge, szenvedõ embert megpróbálják kihasználni.
Tanács: ha nem érzed így jól magad a bõrödben, legalább
a legjobb barátaid elõtt ne titkold ezt, nyílj meg elõttük!

Répási Balázs Petõfi Sándor Általános Iskola
Mennyire vagy magabiztos?
E tesztek értékelése alapján a diákok élete olyan, akár a
hullámvasút: néha a topon vannak és erõsnek érzik magukat, aztán hirtelen minden rosszra fordul, és teljesen
elkedvetlenednek. Ilyenkor tele vannak kétellyel, nem
bíznak magukban, és legszívesebben elbújnának a világ
elõl. Egyszer fent, egyszer lent. Az önbizalmuk még nem
elég erõs.
Tanács: próbálj a két véglet között megállapodni! Hallgass sûrûn megérzéseidre, és aszerint intézd a dolgaidat.
Meglátod, így napról napra magabiztosabb leszel!
Paksi Zsanett, 8. b
Petõfi Sándor Általános Iskola
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Illyés Gyula – 77 magyar népmese

Az állatok nyelvén tudó juhász

Ahogy mentem, mendegéltem, elmentem Pelegre, ott
láttam jászolhoz kötözve a sok mesét, abból választottam
ezt a legszebbiket. Hol volt, hol nem volt, még az
Óperencián is túlnan volt, az üveghegyen innen volt,
kidõlt, bedõlt kemencének egy csepp oldala se volt, teli
volt kaláccsal, egy se volt benne. Hát hol volt, hol nem
volt, volt egyszer egy juhász. Ahogy a juhait õrzötte az
erdõben, meglátott messzirõl egy tüzet. Abban egy
rettentõ nagy kígyó sírt:
- Segítsél ki, te szegényember, jótét helyett jót várj;
mert az én édesapám a kígyók királya, és megjutalmazza
a te hûségedet.
Hát kapta a juhász, levágott egy karót, s azzal kivette
a kígyót a tûzbõl. A kígyó elmászott egy darabon.
Felemeltek ott ketten egy nagy követ. A kõ alatt lyuk volt,
azon lementek a föld alá, a kígyók királyához.
Kérdezte a kígyók királya:
- Mit kívánsz, te szegényember, amiért a fiam életét
megmentetted a haláltól?
Azt mondta a szegényember, csak azt kívánja, hogy az
állatok nyelvét értse. A kígyók királya megadta, de egy
feltétel alatt: hogy azt senkinek se merje elmondani, mert
akkor azonnal meghal. Azzal visszajött az ember a földre.
Ahogy hazafelé utazott, meglátott egy odvas fát. Ült
azon két szarka. Azt mondta egyik a másiknak:
- Hej, ha tudnák az emberek, hogy mennyi pénz van
ebben az odvas fában, milyen boldogok lennének belõle!
A juhász meghallotta, megjegyezte a fát. Elment haza.
Késõbb eljött szekérrel a pénzért, hazavitte. Nagygazda
lett belõle.
Elvette a számadó lányát. Az asszony mindig
kérdezgette, hogy honnan van nekik ennyi pénzük. A
juhász azt mondta:
- Ne kérdezd; az isten adta.
Odahaza, a szobában, a kemencenyakon ült két
macska. Azt mondja az öreg macska a kis macskának,
hogy mivel õ kisebb, s könnyen befér a kamrába, lopjon
neki szalonnát. Erre a juhász elnevette magát. Kérdezte
a felesége, hogy mit nevet. Elmondta, hogy az öreg macska
mit mondott a kis macskának. Kérdezte a felesége, hogy
honnan érti azt a beszédet.
- Ha te tudnád! De nem szabad megmondanom, mert
akkor meghalok.
- Mindegy, csak mondjad meg! - mondta a felesége.
- Nem lehet! - kötötte magát a juhász.

Ferencz Márk Petõfi Sándor Általános Iskola

De egyszer vásárra készültek. Az asszony ült a kanca
lóra, az ember pedig a csõdörre. Az asszony elmaradt
egy kicsit. A csõdör ekkor rányerített a kancára, hogy
miért nem jön hamarább. Ez meg azt mondta:
- Könnyû neked, te csak azt a sovány embert viszed,
én meg ezt a kövér asszonyt itt e!
A juhász ezt mind értette; megint elnevette magát. A
felesége most is kérdezte, hogy mit nevet. Hát
elmondotta, hogy mit mondott a csõdör a kancának. Az
asszony rákezdte, hogy mondja meg neki, honnan tudja
õ megérteni az állatok nyelvét. De a juhász azt mondta,
nem szabad, mert mindjárt meghal, ha megmondja.
Hazamentek. Odahaza a farkasok elmentek bárányt
kérni a kutyáktól. A kutyák azt mondták, hogy nem lehet,
azután mégis négyet odaígértek. De az öreg Bodri kutya
azt mondta:
- Gyalázatosak, hogy meritek a gazdánk juhait
odaadni?
A gazda ezt mind értette, a kutyákat szétkergette,
csupán a Bodrinak adott egy nagy karéj kenyeret.
Hát az asszony ismét kérdezte, honnan tudja õ
megérteni az állatok nyelvét. A juhász azt mondta, õ
meghal, ha megmondja. Az asszony erre azt mondotta,
hogy mindegy, ha meghal is, csak mondja meg. Erre a
juhász koporsót csináltatott, és belefeküdt. Még annyit
mondott, hogy hadd adjon utoljára a Bodrinak egy darab
kenyeret. De a Bodrinak nem kellett, mert nagyon
szomorú volt, sajnálta a gazdáját.
Hanem ekkor bement egy hetyke kakas, és nagy
kényesen ette a kenyér darabot. Azt mondta a Bodri neki:
- Ó, te átkozott, gonosz állat, hogy esik jól a kenyér
olyan kényelmesen, mikor a drága jó gazdánk most
haldoklik?
De a kakas azt mondta:
- Te bolond! Te is olyan bolond vagy, mint a gazdád;
nem tud egy asszonynak parancsolni. Ládd, énnekem
húsz feleségem van, mégis tudok mindegyiknek
parancsolni.
Erre a juhász felugrott, jól megverte a feleségét, hogy
többet nem kérdezte, honnan tudja az állatok nyelvét.
A hévízi Egységes Mûvelõdési Intézmény (8380
Hévíz, Deák tér 1.) József Attila születésének 100.
évfordulójára szépirodalmi pályázatot ír ki, két kategóriában:
1. vers
2. novella.
- A mûvek témája és terjedelme kötetlen. (Természetesen szólhatnak József Attiláról is!)
- Pályázhat bármilyen életkorú személy.
- A pályamunkák beadási (beküldési) határideje (a
fenti címre): 2005. március 31.
- A pályázat jeligés. A szerzõ adatait (név, életkor,
foglalkozás, lakcím, telefonszám) zárt borítékban
kérik mellékelni.
- Eredményhirdetés-díjátadás: 2005. április 10. 16.00
órakor a hévízi Városháza Dísztermében (Hévíz,
Kossuth L. u. 1.)
- A legsikeresebb pályamunkák megjelenési lehetõséget kapnak a Hévíz mûvészeti és mûvelõdési
folyóiratban.
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Petõfis siker
a Focifarsangon
A Petõfi Sándor Általános Iskola idei elsõ labdarúgó sikerét a Focifarsangon érte el. Az I. és a II. korcsoport fiú
csapatai és a IV. korcsoport lány csapatai vettek részt a
környékbeli iskolákból ezen a tornán. Mindhárom korcsoportban a Petõfi Iskola nyert. A torna gólkirályai is a
Petõfi csapatait erõsítették. Az I. és a II. korcsoport gólkirálya Pfneiszli Péter, aki az I. korcsoportban 9 gólt, a II.ban pedig 6 gólt lõtt. A IV. lány korcsoport gólkirálya
Bazsánt Luca, aki 4 gólt szerzett. Megkérdeztem õket a
sikerükrõl.
Elõször Pfneiszli Péterrel beszélgettem:
Kivel játszottatok az I. , kivel a II. korcsoportban?
„Az I.-ben a Bozsik, a Feszty és az Ács,. a II.-ban Gárdonyi
(Ács1), Jókai (Ács2) és a Bábolna volt az ellenfelünk.”
Mit gondolsz, mekkora szerepet játszottak a góljaid a
végsõ gyõzelemben?
„Sokat számítottak ,mert ezekkel nyertünk!”
Melyek voltak számodra a legfontosabb gólok?
„A II. korcsoportban az ácsi Gárdonyi elleni mérkõzésen szerzett két gólom.”
Következõnek Bazsánt Lucát kérdeztem meg:
Kik voltak az ellenfeleitek a IV. korcsoportban?
„A Bábolna és a Feszty ellen játszottunk.”
Hány gólt lõttél?
„4 gólt.”
Ki ált mögötted a góllövõ listán?
„Sok 1 gólos, például csapattársam Ládi Nikoletta.”
Melyik volt számodra a legfontosabb gólod?
„ Amelyiket szabadrúgásból lõttem el .”
Gratulálunk a sikeretekhez, így tovább!
Horváth Norbert
Petõfi Sándor Ált. Isk. 7/b.

3

jártuk a környezõ házakat és lakásokat. Ahová becsöngettünk, elmondtuk mi a célunk. Mindenki örült, hogy
segíthetett. A nyolcadik osztálynak sikerült a legtöbb papírt gyûjteni. A MÉH-tõl már másnap itt volt a teherautó a hulladékért. Meglepetésünkre az ellenértéket a vezetõjük megtoldotta még ugyanannyival! A pénzt a tanárainkkal együtt adtuk fel a Vöröskereszt számlájára.
Reméljük, hogy a mi kis adományunk is ott segített, ahol
a legnagyobb szükség volt rá!
K-EMÖ Móra Ferenc Általános Iskola,
Szakiskola, Speciális Szakiskola
8. osztályos tanulói

Segítettünk
December 26-án a Távol –Keleten soha nem látott szökõár pusztított. A tévében láttuk, hogy a tenger vize alatt
földrengés volt. A vízparton lévõ házakat elmosta a sós
tenger. A szállodák, a lakóházak eltûntek a víz alatt, az
épületeket lakhatatlanná tette. A szökõár nem kímélte az
õslakosokat és a turistákat sem. Családok keresték hozzátartozóikat, gyerekek maradtak árván. Az egész világ megdöbbent a pusztítás láttán. Mindenki érezte, itt segítségre van szükség! Önzetlen csapatok szervezõdtek orvosokból, önkéntesekbõl. Mi magyarok is küldtünk gyógyszert, takarót, sátrakat, mert az emberek fedél nélkül
maradtak.
A téli szünet után megtudtuk, hogy a tanáraink is
összefogtak és pénzadománnyal segítettek. Mi gyerekek
is elhatároztuk, hogy segítünk valahogy. A diákönkormányzat megszervezte és elmentünk papírt gyûjteni. Be-

Põcze Laura 2. osztályos Dózsa György Általános Iskola
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Szólózni fogok

Tappancs kutyám

Alig pihentük ki a karácsonyi fellépést, mikor Szilvi nénitõl megtudtuk, hogy Laci bácsi benevezett minket egy táncversenyre: Hetényi Gergõt, Boros Timit, Dula Vikit és engem, Török Mátét.
A táncversenyt február 5-én tartották, a Tatai Református Egyházközség gyülekezeti termében. Sokat gyakoroltunk, Laci bácsi külön órákat is
adott nekünk. Gergõvel nagyon
büszkék voltunk, hogy ránk esett a
választás, pedig a tánccsoportból sok
fiú táncol nagyon jól.
Úgynevezett somogyi táncot adtunk
elõ. A fiúk botot, a lányok üveget
használtak eszközként.
Február 5-én reggel 8 órára kellett
Tatára érnünk. Lepakoltunk, majd
megismerkedtünk a Kincsõ Zenekarral, akik a zenei kíséretet adták mindenkinek. Próbáltunk is, hogy a színpadot megismerjük. 11 órakor kezdõdött a verseny. Nagyon izgultunk.
15 mûsorszám volt. Gergõ és Timi
negyediknek lépett fel, Viki és én
hatodiknak. Két perces szabad táncunk volt. Egy órakor lett vége a versenynek, a zsûri visszavonult értékelésre, minket pedig egy kis
eszemiszom, dínomdánomra hívtak
meg. Kettõ órakor kezdõdött az eredményhirdetés és az egyéni szakmai
értékelés. Nagyon szép emléklapot
kapott mindenki. Sajnos egyikünk
sem jutott tovább, pedig szerintünk
mi voltunk a legjobbak, de úgy látszik a zsûri nem úgy látta. Legközelebb biztosan jobban sikerül. Az emléklap és a zsûri jóindulatú szakmai
tanácsai is segít ebben minket.
Köszönjük ezt az izgalmas napot
Põcze László tanár úrnak!
Török Máté
Dózsa György Ált. Isk.

Tappancs kutyám
Nagyon okos,
Jelez, hogy ha
Jön a gonosz.
Jelzi, hogy ha
Éhes-szomjas,
Jön a macska,
Lesz nemulass!
Mellettem van
Jóban-rosszban
Hûséges kis
Barátom van.
Juhász Patrik
Dózsa György
Általános Iskola

A fellépés
Nagyon vártam a fellépést.
Igmándon táncoltunk.
Parasztruhában.
Mikor mi következtünk,
Akkor mindenki izgult,
Nehogy elrontsuk.
Fõleg Szilárd,
Mert leugrott az
Erkélyrõl, és
Megütötte magát.
Kosztolányi László
Dózsa Gy. Általános Iskola
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Az én cicám
Van egy cicám,
Kormos cicám.
Fekete a bajsza!
Fekete a mancsa!
Fekete a feje búbja,
És a pici orra!
Mayer Vivien
Dózsa György
Általános Iskola

Kis fenyõ
Kis fenyõ, zöld fenyõ,
Szép vagy télben-nyárban,
Mégis ha itt van õ,
Jer be a szobába.
Ha végre itt van õ,
Az év legszebb napja,
Gyere be kis fenyõ,
S legyél karácsonyfa!
Hajdu Hajnalka, 3. osztály
Dózsa György Általános Iskola

Hóesés
Ha esik a hó, és azt szeretem,
Hogy a hókupacban bukfencezem.
Nevetek nagyokat, hú de jó!
Az a legjobb, ha esik a hó.
Szabó Norbert
Dózsa György Általános Iskola

Versike
Kis Petõfi nem vagyok,
Verset írni nem tudok,
Ezt a verset megírtam,
Több nem volt az agyamban.
Szalai P. Bence
Dózsa György
Általános Iskola

Herczog Adrienn Petõfi Sándor Általános Iskola
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Úszni jó!?

A farsang

A Tél

Hat évvel ezelõtt el nem tudtam képzelni, mi jó lehet az úszásban!
Hetente egyszer mentünk az uszodába, ahol Szilvi néni szeretett volna
megtanítani úszni. Évekig ellenálltam a kísértéseknek, pedig akartam
nagyon. Amikor láttam, hogy a többiek sem süllyednek el, nem fulladnak bele, összeszedtem minden erõmet, akaratomat, s „vízbe vetettem”
magam. Talán én csodálkoztam a legjobban, amikor megtapasztaltam,
hogy nekem is sikerül a víz színén
maradnom. Most már második éve,
hogy én is vidáman szelem a habokat, igaz a 60.-70. percben már figyelem az órát, mikortól lehet pihenés
címén játszani a tanmedencében.
Örülök annak, hogy sok társamhoz
hasonlóan én nem adtam fel.
Péntekenként nagy hanggal, hatalmas lelkesedéssel rohamozzuk meg
az uszoda öltözõjét. Két, két és fél óra
elteltével rendesen, kellemesen elfáradva ballagunk a buszmegálló felé,
s otthon lerogyva a tévé elé elmondhatjuk: édes a pihenés.
Tomozi László 6.o.
Dózsa György Ált. Isk.

Az iskolában idén is megtartottuk a
farsangi bált. Elõször a csoportos
majd az egyéni jelmezesek vonultak
fel. Az osztályunk néptáncos jelmezzel vett részt, amivel második helyezettek lettünk. A tombolahúzásig szabadon élvezhettük a báli forgatagot.
A tombolahúzás után még egy kicsit
buliztunk. A bál is véget ért, és már
várom a következõt, mert nagyon jól
éreztem magam.
Havasi Dániel 3. osztály
Dózsa György Ált. Isk.

Havazik, komám, menjünk játszani,
hóembert építeni és szánkón dombról lecsúszni. Jaj, de jó, hogy itt a tél!
Kis dombokra felfutunk, hogy utána
lecsússzunk. Mindenki várat épít,
szánkózik, utána meg hócsatázik.
Most igyunk teát, mert mindig kell
egy jóbarát.
Fussi Regina
Dózsa György Általános Iskola

A szomorú horgász
Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy szomorú horgász. Ez a horgász azért volt szomorú, mert beköszöntött a tél, és nem mehetett horgászni a tóra.
Novembertõl pihent a garázsban a
peca, csak néha került elõ, ha gazdája szerelgette.
A karácsonyi ajándék is mindennap
elõkerült, hiszen nem volt más, mint
videofilm és mûcsali. Ez éltette a horgászt így március elején, amikor még
az idõ odakint nagyon kemény.
A névnapjára sem kért mást, csak, ami
a horgászathoz kell: egy pár úszót. A
remény már ott lebeg elõtte, hogy a
jó idõ beköszönt március végére.
De addig a pár hétig is nagyon szomorú, hiszen otthon üldögél a „nagy
hó-hó.”
Ezzel mesém végére értem, ha nem
hiszed, legyen a horgászat a szenvedélyed.
Czita Szilárd 3. osztály
Dózsa György Ált. Isk.

A fellépés
Fagyos téli idõben indultunk a Tavaszváró Néptánc Fesztiválra.
Nagyigmándon, a Kultúrházban léptünk fel, immár igazi parasztos bõ
gatyában és ingben, mezítláb.
Mindenki nagyon izgult, és várakozás közben történt egy kis baleset is.
Somogyi ugróst táncoltunk, a fiúk
bottal, a lányok üveggel. Már sokat
gyakoroltuk Laci ácsival, és így az
elõadás jól sikerült. A koreográfiát
Põcze Laci bácsi tanította nekünk.
Fellépés után játszóház és szendvicsek vártak az elfáradt táncosokra.
Nagyon jó hangulatban értünk haza,
remélem, jövõre is meghívást kapunk a fesztiválra.
Kosztolányi László 3.osztály
Dózsa György Ált. Isk.

Az én pici kis
csibém
Van egy kis csibém, ó de drága,
Benne van a dobozkában.
Balázs õt hogy’ utálja
Így egyszer kikerül a tanyára,
Mert ott a többi társa
És nem a fürdõszobában.
Molnár Nikolett, 3. osztály
Dózsa György Általános Iskola

Jaguár egy luxuskocsi,
Belül csupa bõr és kárpit,
A motorja felbõg gyorsan,
Utánam a por száll nyomban.
Kocsis Richard
Dózsa György Általános Iskola

Epresi Regina 2/C Petõfi Sándor Általános Iskola
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SULIVETÉLKEDÕ IV.
E havi számunkban jelentetjük
meg a hatrészes Sulivetélkedõ
negyedik fordulójának feladatait. A megoldásokat az Élettér
Egyesület Jedlik Ányos u. 8. alatti
irodájába várja szerkesztõségünk. A borítékra feltétlenül írjátok rá neveteket, címeteket, iskolátok nevét és osztályotokat! A
beküldõk eredményeit összesítjük, majd a sorozat végén – várhatóan májusban – tesszük közzé. A legeredményesebb beküldõk értékes ajándékokkal lesznek
gazdagabbak. Kellemes idõtöltést a feladványokhoz!

2. Ki a képen „látható” magyar író? Ha sikerült kitalálnod, nevezd meg legalább két mûvét!
.................................................................................................................
..................................................................................................................
3. Egy alkalommal Kolozsvárra menet Mátyás király egy
hétfeleséges férfivel találkozott. Minden feleségnek volt egy zsákja,
minden zsákban lapult egy anyamacska, és minden macskának volt
7-7 kiscicája. Hányan mentek tehát Kolozsvárra?
..........................................................................................................................................
4. Fejtsd meg a rejtvényt, és ha jól dolgoztál, a szürke mezõkben
található betûkbõl egy konyhai használati tárgy nevét rakhatod ki
(ez a végsõ megfejtés).

1. Ki mit tud?
- Sorold fel a Naprendszer bolygóit!
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
- Hány év telt el a Himnusz megírása és megzenésítése között?
..................................................................
- Melyik az az ázsiai ország, amely
délen Kínával, északon Oroszországgal határos?
..................................................................
- Milyen színû a hermelin bundája nyáron?
..................................................................

Meghatározások:
Függõleges: 1. Gyújtópont, de tévémûsor is 2. Csurgó 3. Testrész 4.
Aléltságából kelteget 5. Helyrag, a –re párja 6. A végén csíp! 7. Tárgyrag 9. Tenyérrel üt 11. Csokifajta 14. Fõnévképzõ, a –zet párja 15. Óra
mutatja 17. Hangos Ábel! 21. Liter
Vízszintes: 1. Hipóval tisztít 8. Idõmérõ része 9. A szén vegyjele 10. Világos lószín 11. Kötõszó 12. Minket, nekünk angolul 13. Rosta 16. Centúria 18.
Foszfor 19. Zorro jele! 20. Innentõl
A megfejtés:
..........................................................................................................................................
5. Apa négyszer annyi idõs, mint kisfia, Petike. Anya három évvel fiatalabb apánál. Ha összeadjuk Petike, apa és anya korát, akkor 78
évet kapunk. Hány évesek egyenként a család tagjai?
..........................................................................................................................................

NÉVTELEN
Komáromi diáklap.

- Mióta hivatalos nyelv a magyar
hazánkban?
..................................................................
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