Itt a nyár,
éljen a

Ne
szomorkodj,
cica!
Inkább
jelentkezz
az
újságíró
szakkörre,
szeptemberben
ismét
találkozunk!

A mi
Hírös Arany János Református
Iskolánk Diákújságja

Általános

Törőcsik Alexandra
(5.c) és Szakál
Krisztina (6.b) rajza
SZAKKÖRI JELENTKEZÉSI LAP
Engedélyezem, hogy gyermekem,
…………………………………………………………………………
…………osztályos tanuló
részt vegyen a Hajrá diákújság szerkesztésében
a péntekenként 14.45-től 15.30-ig tartandó szakkör keretében.
………………………………………………………………………….
dátum
aláírás

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!

2018. III. évfolyam 2. szám
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A megújult diákújság

s

Kedves Olvasóink!
A „Hajrá” az idei tanévben formailag és tartalmilag is megújult.
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
Bányai Barnabás 7.a

főszerkesztő (Ünnepek Emlékezete)

Villám Eleonóra

rovatvezető pedagógus

Tóth Krisztián 7.a

rovatvezető (Humorzsák)

Csécsy Botond 5.c

szerkesztőségi titkár

Balog Dávid 5.c

rovatvezető (JelenvaJóság)

Somogyi László 5.c

rovatvezető (Hősök Példája)

Steiner Emese 5. c

szerkesztőmunkatárs

Kajári Levente 5.c

a rovatvezető-munkatársa (Hősök Példája)

Kónya Miklós 4.b

rovatvezető (Gyerekszáj)

Biró Réka 4.b

rovatvezető (Vidám Verselők)

Peteh Fanni 4.b

a rovatvezető munkatársa

Matuska Viola Villő 4.b

illusztrátor

Gábor Gréta 3.b

szerkesztőmunkatárs

Kozár Gábor 5. a

gazdasági folyamatmenedzser

Kesztyűs Kristóf 4.a

segédszerkesztő

Andó Boglárka 3.b

segédszerkesztő

Mikóné Orisek Márta

mentor (könyvtárostanár)

Sziasztok, én a Kecskeméti Kis
Zsenibe járok, és szorobánon
tanulok. Nagyon szeretek odajárni
azért, mert nem igazán pompásak a
matek jegyeim. A Kis Zseni mindenben segít. Ha érdekel téged, akkor kedden, pénteken és szombaton
van. Fiúk és lányok is jöhetnek. A foglalkozás a Klapka utca 11-ben található. Nagyon várlak titeket is. Remélem, tetszet, ahogy összefoglaltam nektek.
Godó Dzsenifer (4.a)
Találd ki: Egy elektromos vonat 150 km/h sebességgel megy. A szél
nyugatról 120 km/h sebességgel fúj. Merre száll a füst és milyen sebességgel?
Tóth Krisztián (7.a)
Titkos térkép
Az 5. a osztályos fiúk közösségi játéka ez a térkép. Ha kideríted, mire jó,
jutalmat kapsz. Várjuk szerkesztőségünkbe a megfejtéseket.
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„Kérlek,
szelídíts meg!”
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Állandó rajzpályázatunk hírei
A címlapon található és az itt látható képeket Szakál Krisztina 6.b
osztályos tanuló rajzolta. Ha ti is szeretnétek kéz-kompozíciót készíteni,
kaptok hozzá üres kéz-sablont iskolakönyvtári szerkesztőségünkben.

Május 9-én hetedik évfolyamunk a „Határtalanul” pályázat keretében indult el Arany János nyomában névadónk születésének 200. évfordulója alkalmából.
A kirándulás negyedik napján szeretet-csoda történt velük.
Meglátogatták Magyarfülpösön a Szivárványházat. E református
fenntartású, bentlakásos iskola falai közt a szórványban és mélyszegénységben élő magyar gyermekeket oktatják és gondozzák Ady István lelkész úr vezetésével, kit tavaly nyáron tüntettek ki ezért a munkáért Magyarországon. Tanítványaink személyesen adták át a gyermekeknek a
számukra gyűjtött adományokat. Képünk önmagáért beszél….

Az elmúlt Arany-év
alkalmából névadónk
komolyan és viccesen

Üzenet az Olvasóknak!

Tájékoztatunk benneteket, hogy az utolsó két iskolanapon a DÖK rengeteg színes programmal készül az iskolásoknak. Június 14-én pálfájai
kirándulást, 15-én pedig babanapot szervez. Az utolsó napon fordított
nap vár rátok, ahol a gyerekek lesznek a nevelők! Ezen a napon a tanórák
30 percig tartanak, a zenét az iskolarádió biztosítja. Szerkesztősé-

günk a rendezvényekhez jó szórakozást, a nyári szünetre
pedig élményekben gazdag kikapcsolódást kíván!

Rajzolj
te is!
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Íme, itt pedig egy szerkesztőségünkbe eljuttatott, csokival jutalmazott
színező. Igen, éppen ilyesmire gondoltunk. Szappanos Dorka (4.b)
ügyesen ké(s)zre rajzolta, miféle kedvencei vannak.

Rajzolták: Tóth Vanessza Hanna (4.a), Matuska Villő, Peteh Fanni,
Biró Réka, Hebők Ráhel (4.b)
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Egy 10 részes sorozat. Lényege, hogy Sherlock Holmes, Arsene Lupin
és az írónő, Irene Adler gyermekkori kalandjait mutatja be, a 19. században. Mivel tudjuk, hogy Sherlock Holmes kitalált személy, és az írónő
most is adja ki a sorozat részeit, így könnyen rájöhetünk, hogy a történetek nem valódiak. De az írónő olyan zseniálisan és életszerűen írja le,
olyan hozzáfűznivalói vannak, olyan valódi és kitalált helyeken járnak,
hogy az ember teljesen azt hinné, hogy a történet valóban megtörtént. A
sorozat 11. része éppen megjelenőben van, melynek címe: „Az ármány
kikötője”. Mint ahogy a címből ki lehet találni, egy kalandos, nyomozós,
akció- és érzelemdús könyvsorozatról van szó. A történet Saint-Malóban
kezdődik 1870 nyarán.
A három gyerek nyaralásuk közben összebarátkozik, és komoly esküt tesznek egymásnak, ám máris
egy szövevényes bűnügy kellős közepén találják magukat. Miután fantasztikusan, a legapróbb részletekre
rávilágítva megfejtik a rejtélyt, nem
is sejtik, hány közös kalandban lesz
még részük.
Ajánlom ezt a sorozatot a felső
évfolyamon bárkinek! Fiúként és
lányként is minden megvan benne ahhoz, hogy élvezni lehessen, és hogy
le se tudjátok majd tenni.
Ez az idézet minden megjelent könyvön olvasható:
„Három rendkívüli gyerek, akik elválaszthatatlan barátok.
A krimi történetének három világhírű szereplője.
Lélegzetelállítóan izgalmas kalandok egész sora.”
A polcomon a sorozat összes része megtalálható.
Bányai Barnabás (7.a)

Anyák napjára
Mindig mellettem vagy anya
Kiskorom óta ott voltál
mellettem,
ha ott voltál, mindig nevettem!
Megvédtél engem,
bármi rosszat tettem.
Ha valamitől féltem,
melletted mégis vidáman éltem.
Rosszalkodtam, bevallom,
van is bűntudatom.
Mindig kedves voltál,
szíved nagyon nagy.
Gondolkodtam azon,
mit mondjak e napon:
E szép napon azt kívánom,
minden nap az Isten áldjon!
Bíró Réka 4/B
Rajz:
Pallagi
Hella,
Kovács
Vanda
(4.b)

A húsvéti verset Biró Réka,
Matuska Viola Villő,
Peteh Fanni készítette
a 4. b osztályból.

6

Kedves Gyerekek!
Állandó rajzpályázatunk mellett indítunk egy meseíró pályázatot is.
Szeretnénk ugyanis a következő tanév adventi időszakában megajándékozni elsőseinket egy mesefüzettel. Akkorra már tudnak olvasni, és milyen jó volna, ha első önálló olvasmányélményük a saját iskolatársaik
„aranyos” meséi lennének.
Én és a szellem ló
Egyszer kilovagoltam a kedvenc lovammal este. Egy fehér ló-alakot
pillantottam meg. Felénk haladt, amikor közelebb
ért, láttam, hogy lebeg. Gyorsan vágtára fogtam a
lovamat, és hazasiettem. Amikor hazaértem, a ló
már ott volt, összeszedtem minden bátorságom, odamentem, megsimogattam, de nem sikerült, a kezem
átment rajta, akkor jöttem rá, hogy szellem. Gyorsan
hátrébb ugrottam, de hamar rájöttem, hogy barátságos. Adtam neki nevet. Villámnak hívtam. Pár hét
után már úgy éreztem, hogy ő is az én lovam. Kimentem újra az erdőbe, de ezúttal már Villám kíAndó Boglárka
sért el. Ugyan nem tudtam felülni rá, de így is jó
(3.b ) rajza
barátok lettünk. Boldogan élünk, sokat kirándulunk
és meséje
együtt.
Találjátok ki, melyik történethez
illik ez a kép. Alkothattok hozzá
saját történetet is.
Nagy Diána (4.c) rajza
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Diepmaat Roxy (3.c) szülőhazájában, Hollandiában szokott nyaralni. Tavaly a szünidőben léghajón
is láthatta a szép holland tájat.
„Felröpűlök ekkor gondolatban/
Túl a földön felhők közelébe,/
S mosolyogva néz rám a Dunától/
A Tiszáig nyúló róna képe.” - Így
szólhatna Roxy Petőfivel együtt,
csakhogy ő nem gondolatban, hanem már valósággal is felrepülhetett, s nem a Dunát és a Tiszát látta, hanem…

Kérdezzétek Roxyt!
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Tündérországban jártam

Egyszer egy szép napon
elmentem
Tündérországba,
hogy meglátogassam János
vitézt és Iluskát.
Nagyon hosszú út vezetett odáig. Mikor végre odaértem és beléptem, János és Iluska már várt rám hat gyermekükkel együtt. Odaléptem hozzájuk, és így szóltam:
- Szép napot kívánok. Olvas- Kolozsi Vanessza (4.c) rajza
tam az Önök történetét. Hihetetlen, hogy 175 éve jöttek ide,
és mégis milyen fiatalnak néznek ki.
- Köszönjük szépen, ez Tündérország varázslata. - mondta János.

- Ez nagyon jó dolog lehet.
- Az is, de nem ez az egyetlen jó dolog itt. — kezdte Iluska.

Az új állatkert
Mikor jöttem haza, láttam egy plakáton, hogy új állatkertet reklámoznak. Ráadásul olcsón. És időgéppel kell odamenni. Anyát megkérdeztem, hogy elmehetek-e, és
elengedett. Holnap reggel lesz az indulás. El is indultunk, mikor odaértem sok állatot láttam a kerítésen kívül. Az állatkertnek az a címe: A jövő generációja. Elolvastam és bementem. Ott csodás állatokat klónoztak, mondjuk: kutyakaméleon, nagyon
érdekes volt. Amúgy nagyon jó ez a hely! Csak egy baj van, hogy nem tudom, hogy
kell innen kijutni, mert azt mondták, hogy innen nincs kiút. De én így szóltam:
- És az időgép hová tűnt?
- Az időgép elromlott! Nincs olyan ember, aki meg tudná csinálni!
- De én megjavítom! Kell hozzá: 3 bot, 40 elem és 2 töltő!
A 3 botot megszereztem és a 40 elemet. Kivettem az állatkert lámpáiból, és volt ott
2 töltő is! Összetettem a kettőt, és kész lett! Aztán beletettem az időgépbe, és jó
lett! Mentem hazafelé. Mikor hazaértem, megöleltem anyát, és rögtön lefeküdtem.
Kónya Miklós 4.b

- Itt a gyerekeink sokat focizhatnak, labdázhatnak, és mi is jókat tudunk
beszélgetni. Tündérországban mindenki jól érzi magát. Nagyon szeretünk itt élni.
- Egyáltalán nem hiányzik a régi életetek?
- Á, dehogy. Mielőtt ide jöttünk, sok kalandban volt részünk, de sok
szomorúság is ért minket, ami egyáltalán nem hiányzik. Nézz csak körül,
Tündérország olyan, mint egy álom! Szétnéztem és rájöttem, hogy ez a
hely tényleg olyan szép, mint egy álom.
Sajnálom, hogy ilyen rövid időt tölthettem csak ott, mert már el
is kellett köszönnöm tőlük, hiszen már vártak rám otthon.
Farkas Martin 5. a
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Diákújságíróinkkal a Sajtófesztiválon

TUDÓSÍTÁS A DIÁKÚJSÁGÍRÓK NAPJÁRÓL

Március elsején mi, az Arany Iskola Hajrá diákújságjának rangidős
szerkesztői, Sárvári Bence és én (matek
doga írás helyett) Budapesten jártunk a
„Diákújságírók Napja” rendezvényen.
Mentorunk, Mikó Péterné Márta néni
kísért el minket.
Rengeteg fontos információt és tanácsot
kaptunk, hogy jobbá és színesebbé tehessük diáklapunkat. Vonattal, metróval,
busszal és lábbusszal (J) is közlekedtünk, mire odaértünk a Nyár utcai Benkő
István Református Általános Iskolához. Mivel késett a vonatunk, a
kezdő áhítatról lemaradtunk. Az első hivatalos programon, - a Diákújságírók Országos Egyesületének bemutatkozásán - már mi is jelen
voltunk. A beszédet nem más, mint a DUE elnöke, Kecskés István tartotta, akitől sok érdekességet tudhattunk meg a médiaegyesületről. Előadását követően bemutatkozott és foglalkozást vezetett a reformatus.hu
két szerkesztője, Feke György és Fekete Zsuzsa. A diákújságírás e legjobb hazai mentorai beavattak a hírszerkesztés titkaiba és sajtótájékoztatót is tartottak. Címlap- , cikk- , és rovatötleteket is kaptunk a szerkesztési tanácsok mellett, miközben együtt szerkesztettünk újságot. Végül,
de nem utolsó sorban bemutathattuk „Hajrá” diákújságunkat. Nagyon
tetszett a jelenlévőknek, hatalmas dicséretet kaptunk.
A rendezvényen az Arany Gimnázium blogjának diákszerkesztőivel együtt vettünk részt. Ők is beszéltek saját, izgalmas és eredményes munkájukról. A napot a Református Pedagógiai Intézet szervezte,
Sápi Mária vezetésével. Ezúton is köszönjük Marika néninek a lehetőséget, hogy más református iskolák diákjai és tanárai is megismerhették iskolánk közel 20 diákújságírójának közös alkotását, a Hajrá
diákújság tavalyi és idei lapszámait.
Bányai Barnabás 7/A

Időpont: 2018. május 11.
Helyszín: Budapest, TESLA,
Kazinczy utca 21.
Programok:
közönségtalálkozó
sportolókkal, híradósokkal,
médiaszemélyiségekkel,
sztárszínészekkel.
Játékok, zene, élmények,
egész napos kalandozás,
CSODÁK TÁRHÁZA
a tudomány szerelmeseinek.
Az Országos Ifjúsági
Sajtófesztivál házigazdája
a DUE Médiahálózat
és a Diákújságíró Egyesület

Ung Danival fényképezkedtünk,
aláírásokat gyűjtöttünk.

Vélemények:
Két legjobb élményeim a közönségtalálkozó Ungdanival és a
lézer-céllövölde.
(Kiskun Levente 5.c)
Nekem is az tetszett legjobban, hogy beszélgethettem Ungdanival.
(Somogyi László 5.c)
Legérdekesebb az akadálypálya volt, mert végig
lehetett járni olyan speciális szemüvegekben,
amelyekkel kipróbálhattuk, hogy látnak a drogosok és az alkoholisták. Mondhatom, vacak
életük van.
(Szakál Krisztina 6.b)

Gábor Gréta 3. b
Csengődi Hanna 3.b
Matuska Villő 4. b
Peteh Fanni 4.b
Biró Réka 4.b
Gömöri Ferenc 5.a
Csécsy Botond 5.c
Somogyi László 5.c
Steiner Emese 5.c
Kajári Levente 5.c
Kiskun Levente 5.c
Balog Dávid 5.c
Szakál Krisztina 6.b

