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Ó! Valami lemaradt a képről!
Keresd meg, rajzold be!

Rácz Fanni rajza(4.b)

Hajrá!
Rajzaitokat, verseiteket, meséiteket és minden különleges alkotásotokat várjuk az iskolai
könyvtárban működő szerkesztőségünkben, vagy e-mail-címünkön: hajradiakujsag@gmail.com

A kiadvány ára: 200 Ft
Ezzel az összeggel lehetővé teszed, hogy jutalmazzuk
az újságot kiszínező, a feladatokat megoldó olvasókat.
Legyél köztük te is!

2017. II. évfolyam 3. szám
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A megújult diákújság
Kedves Olvasóink!
A „Hajrá” az idei tanévben formailag és tartalmilag is megújul.
Elkészítheted a saját újságodat. Színezd ki a képeket, oldd meg a feladatokat! A legsikerültebb változatokat csokival jutalmazzuk és iskolai
könyvtárunkban kiállítást rendezünk belőlük.
Kellemes időtöltést kíván
a szerkesztőbizottság:

dallamokat hozunk létre.
Kik jelentkezhetnek hozzád? Bárki, aki úgy érzi, szeretne belekóstolni ebbe a világba, érdekli a hangok születése, és más hangszereket is szívesen megismerne a klaszszikusokon kívül. Leginkább 10 éves kortól érdemes hozzánk jelentkezni, felső korhatár
viszont nincs.
Van lehetőség csoportosan tanulni? Elsősor ban, ahogy említettem, egyszemélyes
órákat tartok, mert mindenkinek más a stílusa. Amire lehetőség van, az a ritmuskészség
fejlesztése, zenei alapok megismertetése, és az online zeneszerkesztő programok használata. Ezeket akár csoportban is megtudjuk tanítani egy-egy óra alkalmával.
Mikor találkozhatunk veled? Karácsony előtt ör ömmel tar tok egy bemutató ór át a
könyvtárban, ahová viszek minden olyan eszközt, amivel dolgozunk, és a zenei alapokat is megismertetem, valamint lehetőség lesz jelentkezni a stúdiós ingyenes bemutató
óránkra és a csoportos órára is, ami itt indul az iskolában megfelelő létszám esetén.
Köszönöm szépen a válaszokat, várjuk a bemutatót!
Én is köszönöm a lehetőséget, gyertek el minél többen! A DigiMusicról a neten is találtok információt: http://digimusic.hu/digi_music_kecskemet.html

Sárvári Bence 7.a

szerkesztő ( Történelmi séták)

Bányai Barnabás 7.a

szerkesztő (Ünnepek emlékezete)

Tóth Krisztián 7.a

képszerkesztő (Humorzsák rovat)

Kozár Gábor 5.a

gazdasági ügyintéző (Arany-életünk)

Csécsy Botond 5.c

jegyző

Balog Dávid 5.c

közvélemény-kutató (Hősök példája rovat)

Somogyi László 5.c

értékesítési munkatárs (Hősök példája)

Steiner Emese 5. c

diákfaliújság-felelős (Kobak-köpülő)

Kónya Miklós 4.b

(Gyerekszáj)

Rácz Fanni 4.b

diákfaliújság-felelős (Konyha-kánaán )

Biró Réka 4.b

a versrovat szerkesztője

Peteh Fanni 4.b

segédszerkesztő

Matuska Viola Villő 4.b

illusztrátor (Meseszép mesék rovat)

Gulyás Mészáros Nóra 4.b
Járvás Ármin 4.c

értékesítési munkatárs, gépíró

Kis Bence 4.c

hírszerkesztő (Fitten-frissen rovat)

Sárvári Bence 7.a

Az emberek az ultraszauruszok ellen
Egy nap John és James sétált az utcán. És egyszer csak mi
történt? Az égbolton felvillant egy kép, amin egy igen furcsa
lény bukkant fel. És azt mondta:
-Emberek! Nagyon figyeljetek rám! Ha most nem adjátok át azt
a szuper könyvet, akkor ezt a lányt elviszem.
-Neeee!!! John!! Segíts!!
-Szabadíts meg, kérlek!
- Ahogy tudok, megyek
segíteni!
Az emberek ijedten futottak, amíg láttak. John meg
akarta menteni a testvérét
…

Kajári Levente, Balog Dávid, Somogyi László (5.c)
Szerkesztőségünk várja a fantáziadús és izgalmas folytatást. Bárki megpróbálhatja!
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A címlapon található képet Balog Renáta (8.b) és Hartmann Laura (3.a ) készítette.

Ebben a rovatban máskor számítógépes
játékokat teszteltünk, de most egy különleges
beszélgetést mutatunk be:
Szabó Tamással, a DigiMusic alapító tagjával készítettem interjút. Remélem nektek is
megtetszik, amit csinálnak, és szívesen jelentkeztek majd hozzájuk. A Családi Napon itt
voltak iskolánkban!
Mi is az a DigiMusic?
A DigiMusic egy zeneiskola. Olyan emberek
számára hozták létre, akik kreativitásukat,
egyéniségüket a zenében szeretnék kibontakoztatni. A tantervek több évnyi tapasztalat alapján készültek el. Tartalmaznak sok autodidakta tanulás és gyakorlás útján szerezhető ismeretet. Egyszemélyes oktatásunk
során a kreativitásodat a maximálisra fejlesztjük, aminek köszönhetően megtalálhatod
az egyedi hangzásodat. Képzéseink során átfogó tudásra tehetsz szert az elektronikus
zeneszerzés folyamatáról és a producerré válás útjáról. Célunk, hogy megtaláld a választ
arra, milyen zene van benned.
Hogyan született meg az ötlet?
Kiskorom óta foglalkoztatott az elektronikus zene világa. Először dj-zéssel kezdtem,
ahol mások zenéit kevertem össze egy több órás szetthez. Amikor kezdtem ebbe belemerülni, akkor jelentek meg az úgynevezett live produkciók, amikor a dj-ből producer
válik, vagyis a saját hangjaival és saját zenéiből állít össze valaki egy egész estés előadást. Autodidakta módon tanultam meg minden olyan dolgot, ami ehhez szükséges, és
2 éve jutottam el arra a szintre, hogy ezt szerettem volna másokkal is megosztani.
Milyen formában zajlik a tanítás?
Az órákat kifejezetten erre a tevékenységre berendezett stúdióban tartom egyszemélyes
foglalkozás keretében. Itt minden olyan eszköz megtalálható, amivel élményt nyújthatok, miközben olyan dolgokat tanulunk, amit később is tudnak a diákok kamatoztatni.
Mesélsz kicsit a kurzusokról?
Két fajta kurzuson vehetnek részt nálunk a hallgatók. Az első az ún. Maschine Intro. Itt
megismerkedünk az alapfogalmakkal, a különböző hangokkal, hangszerekkel, a home
stúdió felépítésével, megtanuljuk használni az alapvető programokat és effekteket. A
kurzus végére elkészítjük az első saját zenédet, és választ kapunk a kérdésre, hogy
milyen zene van benned. Második, erre
épülő kurzusunk a Maschine Pro, ahol az
első tanfolyamon szerzett tudásunkat mélyítjük el a zeneszámok elkészítése közben.
Mikrofonozási technikák ismerete során
egyedi hangokat rögzítünk, és azokból építjük fel a saját hangzásvilágunkat. Belemerülünk a különböző szintézisek folyamatába, szolfézs ismeretünkkel pedig egyedi

Rajzold ebbe az üres tenyérbe a te saját kedvenceidet!
Ne színezd ki, csak a határvonalakat húzd meg!
A legkreatívabb színezőt tesszük a következő számunk címlapjára.
Sok sikert!
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Újra az iskolában

Matuska
Villő 4.b

Tele van az iskolatáska,
Indulhatsz az iskolába.
Belépsz az ajtón, s látod
A régi tanárod.
Az osztálytársak üdvözlik egymást,
És beszélik a sok nyári témát.
Utána elkezdik a tanulást:
Matek, ének s így tovább.

Hűvösödik már az idő,
Hosszabbak az éjszakák.
Nyelvet öltő, gonosz felhő
takarja a napocskát.
Kell a kabát, hosszú ruha,
Nincsen már jó meleg nyár.
Pamut pulcsim nagyon puha,
A virágok nem tarkák.
Becsengettek az iskolába,
Az osztály
Új iskolába jöttem,
Nagyon megkedveltem.
Az osztálytermem szép és jó,
Nincsen hozzá hasonló.

1. Milyen témában írjunk még cikkeket?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...

Peteh Fanni, Biró Réka 4. b

Az ősz

Töltsétek ki ezt az oldalt, hogy újságunk minél több iskolapolgárnak megfeleljen!

…………………………………………………………………………………………...

Kezdődik a tanulás!
Buszmegállóban álldogálnak,
hogy eljussanak az iskolába.
Papírgyűjtés,
Gyűjtő munka,
A sok felelés és doga,
Sok fiú néha nagyon durva.
Perjési Panna 4. c

2. Tetszik-e az újság neve? Ha nem, mit javasolnál?
……………………………………………………………………………………………
3. Melyik rovat érdekelt téged legjobban ebben a számban? Miért?

…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Köszönjük észrevételeidet!
Az iskolai könyvtárban működő szerkesztőségünkben gyűjtjük a válaszokat,
s a következő lapszámban figyelembe vesszük ötleteiteket, kéréseiteket.

Óra, óra, tanóra,
Heti két uszoda.
Úszni, úszni szeretek,
Ebben lelek örömet.
Pónuzs Viktória Szilvia 4.c

A „HAJRÁ” LEGYEN VELETEK!
Bányai Barnabás 7.a
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Az alábbi verset Lackfi János Robban az iskola című könyve Bedili című
versének folytatása. Te is tudsz ilyet! Küldd el szerkesztőségünknek!
Dilibogyó

Adathordozók fejlődése és összehasonlítása
Az 1800-as évek elején Francia JosephMarie Jacquard szabadalmaztatott egy mechanizmust
a szövés automatizálására. Ehhez használt eszköz
volt a lyukkártya, amely még mechanikus elven működött. Majd következtek a mágneses eszközök:
mágneskazetták valamint a szalagos egységek. 1947ben készült el az első mágnesdob, aminek az oldalára
írták az adatokat. Ma már nem használják, csak múzeumokban létezik. A rögzítés anyaga egy mágnesszalag, így az adatok elérése szekvenciális (soros),
azaz lassú. Kezdetben a mágnesszalagot orsóra csévélték, egy igen kedvelt háttértároló volt sok éven át.
A mágneses elvű adathordozókon kívül egyre elterjedtebbek az optikai elven működők. A lemezen létrehozott különböző hosszúságú "gödrök', úgynevezett pitek -, valamint a lemez síkja biztosítja a
digitális jelek (0 és 1) rögzítéséhez szükséges kétféle
állapotot.
Az elektronikus adatrögzítés terjedt el napjainkban, jellemzi a megbízható, törölhető tár. Kezelése egyszerű, az újabb operációs rendszereknél nem
szükséges külön program használatukhoz. előnyük, a
kis helyigény, valamint nem tartalmaznak forgó, mozgó alkatrészeket. Köszönöm Ronkó Antal tanár úrnak a szakmai segítséget.

Sárvári Bence 7. a

Piroska megette a gonosz farkast.
A fazék készítette a fazekast.
A házzal takarítottam egy seprűt.
Ceruza helyett fogtam egy tűt.
Klári néni letartóztatta a rendőrt.
Az ékszerrabló állt őrt.
A könyv nyitott ki engem.
A sült krumplit nyersen kellett ennem.
Biró Réka,Peteh Fanni 4.b
Rajzolta Szappanos Dorka 4/B
Idő
Hová, hová idő néni?
Eltetszik menni?
Na azt már nem,
Hisz még nem is végeztem.

A suliba meg,
Mindig elmegy,
Nem tudom, hogy hová megy,
De valahová mindig elmegy!
Folyton, folyton elszalad
Mikor még van feladat!
Valaki mondja már meg
Hogy hová megy!
Holló-Zsadányi Senon 4. c

Rajzolta Gulyás Mészáros Nóra
És Matuska Viola Villő 4.b
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Receptek gyerekektől gyerekeknek
Csodás recepteket kaptunk,
megosztjuk veletek.
Próbáljátok elkészíteni ezeket a finomságokat,
s konyhaművészettel kapcsolatos élményeiteket
fényképezzétek le vagy írjátok meg nekünk!

Családi Nap
A szombati családi napra az egész család el tudott jönni. Anyukám és a többi szülő
az osztályból megbízott pár gyereket, hogy hirdessük és áruljuk a hot-dogokat, sütiket.
Sikerült is eladni jó sokat ezzel a módszerrel. Rengeteg jó program volt, nekem például nagyon tetszett a nagyobbik ugrálóvár, amiben 10 percet is játszhattunk. A bátorságpróbán14 kis rekeszbe lehetett belenyúlni és kitalálni, hogy mi van benne. Gondolom
magamban:
- Na, ez a kedvenc játékom, nagyon tetszik. Belenyúltam pár ablakocskába, de a giliszták teljesen megváltoztatták a véleményem. Azért mégis sikerült szereznem 2 db
aranytallért! Aztán nagy meglepetés volt az, hogy a traktorhúzó versenyben 3. helyezést ért el az osztály. A futásról sajnos lekéstem. A horgászós játékot a testvéremmel
próbáltuk ki, és nyertünk egy finom Milka csokit.
Kár, hogy nincs ilyen minden hétvégén!
Kozár Gábor 5.a

Osztályok közötti verseny az állatok világnapján
A felső tagozatosok aprólékosan megrajzolt állatfigurákat színeztek ki és feladatlapokat oldottak meg. A 8.b első helyezést nyert, az 5.a lett a második, a 6.b és a 7.a
osztozott a harmadik helyezésen. A három győztes osztály tagjai apró jutalomban részesültek, de ne feledjük, hogy a fődíjért még minden közösség küzdhet!

Nemsokára megjelenik fali mellékletünk,
a „Falra hányt újság” is,
ide tesszük azokat a munkáitokat,
amelyeket szép, nagy, színes formában
szeretnénk a iskola közössége elé tárni.

Banános kókuszgolyó
Hozzávalók: 3 db nagy banán, 30dkg darált háztartási keksz,
10dkg porcukor, kókuszreszelék
Elkészítés: Felkarikázzuk a banánokat, krumplinyomóval pürésítjük, összekeverjük
a banánokat, és a porcukrot apránként hozzáadjuk, a darált kekszet kézzel összedolgozzuk, a masszát megformáljuk, a golyókat kókuszreszelékben megforgatjuk és tálaljuk.
Peteh Fanni, Biró Réka, Rácz Fanni 4.b

Vajon ki nyeri meg a teljes versenysorozatot?
A víz világnapján, a madarak és fák napján, a föld napján is megmutathatják az osztályközösségek, mennyire tudnak összefogni azért, hogy övék legyen a fődíj és egy
szabadnap a tanév végén, amelyen együtt elmehetnek kirándulni.

KIÁLLÍTÁS
A Duna - Tisza közi Népművészeti Egyesület

35 éves fennállásának jubileumi kiállítása
NAGYKŐRÖS CIFRAKERT
Svájci Ház
Megtekinthető hétköznapokon 2017. november 24-ig
10-17 óráig

Sajtos Rúd
12 dkg vaj vagy Rama margarin
10 dkg reszelt sajt
35 dkg liszt
1 sütőpor
tejföl, só
1 tojás sárgája, kevés tej
Elkészítés:
Összegyúrjuk, majd minimum fél órát pihentetjük. Fél centiméter vastagra sodorni, tojással kenni, sajttal megszórni,
majd megsütni.
Matuska Viola Villő 4.b
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„Állati” jó színezők

Papp Emese 5.a

A csokit mindenki szereti
A csoki kakaóbabból készül. Régen olyan értékes volt, hogy az asztékok pénznek
használták. Az első csokit Angliában állították elő. Svájcban minden gyár a saját receptjével készíti. A csokoládé nagyon tápláló étel. Folyékonyan is jó sütibe, kenyérre
kenve. Sokan például olvasztva úgy eszik, hogy mártogatnak bele banánt, mandarint,
almát. Így még egészségesebb. Táplál és erősít. De azért csak mértékkel egyétek, különösen a tej csokit, mert abban sok a cukor, ezért hizlal. Az étcsokoládéban kevesebb a
szénhidrát és enyhén kesernyés íze jól kiegészíti a belemártogatott gyümölcsök édessavanykás ízét.
Próbáld ki többféle gyümölccsel, és rajzolj a körbe olyan „emojit”, amelyik kifejezi,
hogy ízlett neked.
Járvás Ármin 4.c

Matuska Villő 4.b

Rácz Fanni 4.b

A kiszínezhető emojikat Váradi Villő rajzolta nektek az 5. a-ból.

Váradi Villő 5.a

Hartmann Laura 3.a
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Íme egy szépséges iniciálé! Színezd ki bátran!
Szeretnénk, ha a diákújságunk kezdőbetűjéből is készítenétek egy díszes iniciálét. A
legszebbeket következő lapszámaink külső borítójának díszítésére felhasználjuk természetesen a készítők nevének feltüntetésével.

Mátyás király vendége
Az Úr 1470. évében március havának 14. napján
Mátyás király gyakran fogadott vendégeket. Történetem főhőse az az ember, aki a legtájékozottabb és legműveltebb volt azok közül, akik betették a lábukat a könyvtárába.
E napon a palotába ismeretlen vendég látogatott. Reggeltől kezdve az udvar lázban égett.
A szakácsok a konyhán sürögtek-forogtak, a szobalányok kitakarítottták a helyiségeket. Még
a könyvtárban is portalanítottak és kimosták a függönyöket. Az uralkodó körbevezette a
jövevényt palotájában, megmutatta neki udvara minden büszkeségét. A királyi szakácsok
által készített fenséges étekkel kínálta, majd ebéd után azzal a dicső feladattal bízott meg
engem, mint a könyvtár vezetőjét, hogy én mutassam be a látogatónak a corvinákat.
Először végig jártuk a könyvtár teljes hosszát, hogy a jól öltözött úr a helyiséget magát is
megvizsgálja. Elmondtam a fontos információkat a könyvtárról: latin és görög nyelven megtalálható itt több mint 400 arannyal és ezüsttel díszített, miniatúrákkal, sormintákkal és iniciálékkal teletűzdelt kötet, régi és új, magyar vagy más anyanyelvű írók tollából. Majd a
király kérésére készített könyveket mutattam meg neki. A király kedvence a Janus Pannonius által írt Pannónia dicsérete egy asztalon feküdt, vendégem azonnal ehhez ment, és megvizsgálta. A vendég végigsimított a könyv fedelén, kinyitotta, megnézte a
képeket. Néha-néha a szemével átfutotta a könyv betűit. Tanult ember lehetett, mivel tudott
latinul olvasni. Örültem, hogy ilyen művelt ember kezébe adhatok egy ilyen értékes könyvet. Továbbálltunk.
Utunk közben megjelent a király is. Biztosítottam róla, hogy vendége jó kezekben van.
A király is végigkísért minket a könyvtárban, de nem beszélt sokat, inkább a látogató szavait
leste. A vendég értett magyarul. Megdicsérte a kézzel kötött könyvek gyöngybetűit és a finoman kidolgozott illusztrációkat. Míg a könyvtárban cirkáltunk, ő a hazája szülte nagy
művészekről beszélt. Így megtudtam, hogy olasz származású. Nagyon érdekes társaság volt
számomra, bármilyen művet említettem neki, tudott valamit hozzáfűzni. Sok könyvbe belenézett. Különösen érdekelték a magyar szerzők művei. S csak most jut eszembe a közmondás, hogy madarat tolláról, embert barátjáról. Ez Mátyás királyra igaz is volt. Vendégünk az
uralkodóra hasonlított, amilyen otthonosan mozgott a könyvtárban, és amilyen örömmel
olvasta a könyveket. Estefelé az idegen távozott az udvarból.
Másnap húsz aranyat kaptam Mátyás királytól szolgálataimért, bár a könyvtárban tett
látogatás nekem így is mindennél többet ért. A király később is fogadott vendégeket, azonban a különösen művelt és jó ízlésű úr soha nem volt már köztük. Mátyás pedig nem fedte
fel a kilétét, viszont valószínű, hogy Galeotto Marzio valamelyik itáliai ismerőse, aki
barátját kereste, ő azonban ebben az évben már nem volt Budán. Lehet, hogy erre soha nem
derül fény, de a könyvtár még mindig áll és őrzi azokat a köteteket, melyek a látogatáskor is
ott voltak.
Lutumcastrum Bencius (Sárvári Bence 7/a) udvari könyvtáros

Díszítsd a kezdőbetűt, így lesz iniciálé belőle.
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Honnan ered városunk neve?

„Nagykőrösön lakom. Nagykőrösön
tanulok. Nagykőrös, Nagykőrös, Nagykőrös…
Gondoljunk csak bele, vajon honnan
jön ez a név? Miféle rejtelmek bujkálhatnak az elnevezés mögött?! Nézzük
először a „kőrös” szócskát. Ha leveszszük a hosszú ékezetet, körös lesz belőle. Ami jelezheti azt, hogy ez a város
kör alakban volt felépítve kb. 1000 éve,
csak az idők során házak épültek és
ledőltek. Vagy talán rengeteg kőrisfa
állt itt. És ott van még a „Nagy” szórész. Lehet, hogy Kiskőrös már volt akkor, amikor Nagykőrös még nem? Szerinted miért ez a neve a városunknak?
Találj ki egy saját, fantasztikus történetet, egy eredetmondát, amely másként, mégis hihetően magyarázza városunk nevének létrejöttét. Következő számunkba szeretnénk beletenni a mesédet abból az
alkalomból, hogy 2018-ban ünnepli Nagykőrös városi rangra emelkedésének 650. évfordulóját.
Kozár Gábor 5.a

