A mi
Hírös Arany János Református
Iskolánk Diákújságja
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Kedves Anita néni!
Köszönjük a felkészítést a farsangi táncra. Nagyon boldogok vagyunk,
hogy ilyen hatalmas sikert arattunk a kalóztánccal !
Lázár Edina Zsanett, Vida Noémi, Sárkány Hanna, Suba Dávid (2. a)

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 1. szám
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A megújult diákújság
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
a szerkesztőbizottság:
Bányai Barnabás 7.a

főszerkesztő, folyamatmenedzser, rovatvezető

(Ünnepek Emlékezete)
Sárvári Bence 7.a

főszerkesztő-helyettes, rovatvezető
(Ezt olvassátok!, Fergeteges Filmek)

Villám Eleonóra

rovatvezető pedagógus (Konyha-kánaán )

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

Mikóné Orisek Márta

mentor (könyvtárostanár)

Bányai
Barnabás,
Tóth
Krisztián
7.a
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Állandó rajzpályázatunk hírei

Felsőseink farsangi bálja
Diákönkormányzatunk február 2-án, 15.00-19.00 óráig tartotta farsangi bálját
iskolánk tornatermében. A bál jelmondata ez volt: „Belépés csak álarcban”. Ennek
köszönhetően nagyon sokan öltöztek jelmezbe, bújtak álarc vagy festett maszk mögé.
Először közösségi bemutatókat láthattunk. Táncosaink műsora után az 5.b drámajátékos koreográfiát adott elő „A Pál utcai fiúk” c. musical zenéjére. Ezután a 8.b derűs bemutatója következett.
A közös mulatság csúcspontján az osztályok versenyére került sor. Filmzenéket kellett felismerni, majd híres személyiségek és iskolánk alkalmazottainak - Csapó
Irma Rebeka rajztanárunk által - kacagtatóan elváltoztatott portréit láthattuk a kivetítőn. Nagyokat nevetve próbáltuk kitalálni, vajon kinek a vonásait rejti a képen a fura
figura. A versenyt a 8.b osztály nyerte. Gratulálunk nekik! Jó csapat!
Ezúton köszönjük a szülőknek a büfé működtetését, a minőségi, bőséges és ünnepi élelmiszerkínálatot. A bevétel a ballagtatás költségeit csökkenti majd.

Bányai Barnabás 7.a, M.O.M.

A címlapon található képet Szakáll Kata 10. osztályos „öregdiákunk” rajzolta. Olyan
kreatív volt, hogy mindjárt három farsangi jelmezbe öltöztetett kezet is küldött nekünk.
Íme a második. A harmadikat a 11. oldalon találhatjátok. Köszönjük, Kata! Ha ti is
szeretnétek kéz-kompozíciót készíteni, kaptok hozzá üres kéz-sablont iskolakönyvtári
szerkesztőségünkben.
Következő kézrajz-pályázatunkat Arany János születésnapjára szerkesztendő
különkiadásunk számára hirdetjük.
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Fordított farsang
Ez a farsang a legjobb lesz,
Mindenki sok-sok sütit vesz.
A bohóc a legkomolyabb,
A tündér a legaljasabb.
A boszorkány gyógyitalt főz,
Bájitalból ömlik a gőz.
A szellem az nem ijesztő.
A hercegnő túl rémisztő.

A verset és az illusztrációt
Biró Réka,
Matuska Viola Villő,
Peteh Fanni készítette
a 4. b osztályból.
Színezzétek ki a rajzokat!
Jutalom jár érte
a könyvtárban!
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Az iskolában farsang van.
Jönnek a gyerekek álarcban.
Először
Pistike lép be:

Kaszap Alexa,
Laczi Orsolya (5.a),
Gábor Gréta (3.b),
Steiner Emese (5.c)
rajzai

- Hát, te minek öltöztél ? kérdi a tanító néni.
- Én vagyok a medve.
- Jól van, ügyes vagy.
Következő gyerek:
- Én Piroska vagyok a Piroska

és a farkasból.
- Jól van ügyes vagy.
Jön be Móricka, a feje csillagokkal díszítve , és egy hatalmas csavart húz
maga után.
- Hát, te ki vagy ? - kérdi a tanító néni.
- Én vagyok a csillagfejű csavarhúzó.
Móricka elhatározza, hogy beöltözik a farsangi
bálba! A száját vastagon kirúzsozza, a szájába
pedig 2 tubus majonézt nyom! Elindul a bálba, útközben találkozik
az osztályfőnökével, aki megkérdezi:
- Móricka, te minek öltöztél be?

- Hehe, prrrr, pattanásnak!
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Az igazi Dugovics Titusz
Nos. Egyszer volt, hol ne… De hagyjuk a formaságokat. Szóval, volt ugye az a háború a… Nem, nem az, hanem a… Itt van
a nyelvem hegyén. Megvan! A nándorfehérvári csata! Szóval
ott a felmenőm harcolt. Látta az állítólagos hőstettet. Ez egy
nemzedékről nemzedékre szálló történet. Felmenőm Hunyadi
jobb keze, nehézpáncélos, lovas katona volt. Nándorfehérváron pár könnyűpáncélos dalia tartózkodott. Nagy vár ám Nándorfehérvár! Volt is benne minden: Guccini, Telekom, pub,
Media Markt, színház, mozi, pláza, Douglas, Dm, Libri,
McDonald’s, KFC, Pepco, szóval minden, ami kell. Most
képzeljétek el, hogy azt a nyüzsgő várat megtámadják. Na most, a katonák egynegyede
a Mekiben volt, a másik egynegyede táncot tanult valami villogó cipővel, a maradék
pedig a családjával töltötte az időt. De jöttek a törökök, csak jöttek. A Szultán méregdrága limóban érkezett. Kiszállt, levette a Ray Ban napszemcsijét, és elégedetten körbenézett:
- Na, itt már lehet hotelt építeni, nem úgy mint Egerben! Meg se hallgatták a szerződési
ajánlatomat!
De térjünk át Dugovicsra! Ugye ki akarta űzni a zászlót a török, de megbotlott egy
kőben és leesett. Ám magával rántott egy magyart, aki kihasználva az alkalmat, belekapaszkodott a törökbe, hogy úgy tűnjön, ő lökte le a törököt. Hát így történt.
Csak úgy mellékesen megjegyzem, hogy a szultán szerződési javaslatát itt sem hallgatták meg.
Malicskó Lilla 6. b
Malicskó Lilla 6.b
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Tervezz jelmezt az öltöztető
babának !

Készíts álarcot!
1. Hajsd félbe a lapot!
2. Hajsd le a sarkait!
3. Hajsd hátra a megmaradt
részeit!
4. A két szélső, felső sarkát is
hajsd le, majd engedd el!
5.Tetszés szerint dekoráld!
6.Vágd ki a lyukakat a szemnek!
Kreatívan rögzítsd!
A hajtogatott álarc elkészítésének
lépéseit Somogyi László (5.c)
rajzolta le. A kész alkotás a 10.
oldalon látható
a fényképen.

Tóth Vanessza Hanna 4.a

Reméljük, az alábbi írás Csukás István mesehőséhez,
Gombóc Artúrhoz is eljut, és mire a végére ér, már nem azt
hajtogatja, hogy „a kerek csokoládét, a táblás csokoládét, a
szögletes csokoládét, a lyukas csokoládét” szereti, hanem
egyetlen kedvence marad: a fekete csokoládé. Ez utóbbi
ugyanis olyan ősi gyógyszer, amely recept nélkül kapható.
Tudtad-e?
A csokoládét két-háromszáz évvel ezelőtt a patikusnál
kellett keresni. A gyógyszertár nem az édességbolt vagy a
csokidiszkont elődjeként működött: a jó patikárius abban a
tudatban adagolta betegeinek a megfelelő kakaótartalmú barna táblácskákat, hogy azokban az egészségeshez nélkülözhetetlen anyagok találhatók. Az 50 százaléknál magasabb kakaó-tartalmú étcsokoládé
ugyanis vasat, kalciumot, káliumot éppúgy tartalmaz, mint A-, B-, C-, E-vitamint és
nyomelemeket. Mindezeket akár a céklában is megtaláljuk, ám a csokoládé igazi titka
abban áll, hogy hihetetlenül gazdag flavonoidokban! Ezek az értágító antioxidánsok
fokozzák a véráramlást, ugyanakkor csökkentik a vérnyomást. S ezzel még közel sincs
vége a jótékony hatásoknak, melyeket a csoki a szervezetre gyakorol. Gyógyítja például a májbetegséget is. 1672-ben rájöttek, hogy a fahéjjal és szerecsendióval fűszerezett
csokoládé megállítja a köhögést.
Régóta tudjuk, hogy ha lehangoltak vagyunk, elég egy-két kocka csokoládé, és máris jobban érezzük magunkat. Ám a gyerekeknek az egy-két kocka étcsokoládé mellett sok gyümölcsöt és zöldséget is kell fogyasztaniuk!
Tudtad-e?
A kakaószüret után a szemeket megszárítják. Pörkölik és őrlik: így nyernek kakaóport a
termésből. A kakaóvajat préseléssel állítják elő. A csokoládé kakaópor, kakaóvaj és cukor keverésével készül. A magas kakaó-tartalmú csokoládét
fekete vagy étcsokoládénak nevezzük. A tejcsokoládéban nagyobb mennyiségű tejpor
is található, a fehér csokit pedig csak kakaóvajból készítik (kakaópor
nincs benne). Ezek után jöjjön a titkos forró csokoládé receptem, fogadjátok szeretettel!

Krémes forró csokoládé
Hozzávalók:
- 2dl habtejszín
- 4dl tej
- 10 dkg 50%-os étcsokoládé
Váradi Villő 5.a

- 1 evőkanál holland kakaópor
-1 evőkanál étkezési keményítő
- díszítéshez ízlés szerint tejszínhab
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Elkészítés:
Kb. fél dl hideg tejben feloldjuk a keményítőt, fél dl meleg tejben pedig a kakaóport.
A többi tejhez hozzáöntjük a tejszínt és felmelegítjük, majd beletördeljük a csokit.
Ha összeolvadt, beleöntjük a kakaós tejet és összekeverjük.
Végül hozzáadjuk a keményítős tejet és egyet forralunk rajta.
Már kész is! Poharakba önthetjük, tetejét tejszínhabbal koronázzuk!

Nóra néni
Köszönjük szépen Nóra néninek, hogy el is készítette a forró
csokit, meg is kóstolhattuk mi és több diákújságíró is. Nagyon finom lett!
7.a

Csécsy Botond 5.c, Sárvári Bence

Kiket rejtenek Irma néni farsangi portrékompozíciói?
A megfejtéseket szerkesztőségünkbe hozzátok!

