A mi
Hírös Arany János Református
Iskolánk Diákújságja

Általános

Peti Nándor interjúja
Szilágy Petra bábszakkörössel

- Hány éve van bábszakkör iskolánkban?
- Ebben a tanévben indította Suba Dávid Márta nénivel a könyvtárban.
- Mit csináltatok a szakkörön?
- Bábot készítettünk és tanultunk bábozni.
- Műsort is tanultatok?
- Igen. Az utolsó fogalkozáson elő is
adtuk mindhárom első osztálynak.
- Sikeretek volt?
- Igen.
- Gratulálok! Köszönöm az interjút.

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
Az összegyűlt pénzből szeretnénk megvásárolni
Az egy ropi naplója
könyvtárunkból még hiányzó köteteit.

2019. IV . évfolyam 3. szám
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Tanév végi számunk alkotógárdája:

s

Diákok:
2. b : Matuska Lotti Luca, Holló Zsadányi Norman, Szabó Vince
2. c : Várkonyi Laura
3. c : Peti Nándor
4. b: Szabó Luca Lujza, Schleisz-Bognár Kristóf
4. c: Diepmaat Roxy, Kecskeméti Luca Panka, Dávid Maja
5. b : Kónya Miklós, Peteh Fanni
7. a : Szakál Krisztina
8. b : Tóth Györgyi Alexandra
8. a : az alapító „sajtólegendák”:
Bányai Barnabás,
Sárvári Bence,
Segítő tanárok:
Mikóné Orisek Márta, Hornyák-Németh
Anikó, Villám Eleonóra, Csapó Irma Rebeka,
Vancsa Alexandra, Dr. Erdélyi Erzsébet
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Látogatás az Univerben – Bányai Barnabás (8. a) beszámolója
Május 24-én, pénteken, több aranyos osztállyal együtt mi, a 8.a is eljuthattunk Kecskemétre, az Univer egyik gyárának nyílt napjára.
Érkezésünk után egy vezető segítségével szétnézhettünk a gyárban.
Betekintést nyertünk a teljes gyártási folyamatba: hogy működnek a hatalmas gépek, hogy keverik a majonézt, a ketchupot és a mustárt, hogy
kerül tubusokba, miként történik a raktározás. Megtudtuk, hogy a szomszédos város üzemében az Univer, Aro és egyéb külföldi cégek termékein kívül McDonald’s szószok is készülnek.
A gyárlátogatás után a szabadtéri programok következtek. A sztárvendég nem más volt, mint Hosszú Katinka, többszörös olimpiai, világ- és
Európa-bajnok magyar úszónő. A rengeteg aláíráson kívül sok jó fénykép is készült a világhírű sportolóval. Ajándék péksüteményt, ivólevet és
Univer ketchupot kaptunk. Egy játékon is részt vehettünk, ahol a különböző ételekkel, Univer termékekkel és Hosszú Katinkával kapcsolatos
kérdéseket megválaszolva további nyereményekkel gazdagodhatunk.
Az eseményről természetesen mindenki teli hassal, új tudást és élményeket szerezve térhetett haza (vagy vissza az iskolába). Köszönjük szépen a lehetőséget!
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Nyolcadikosaink búcsúzása

Tóth Györgyi Alexandra:
Ballagás
Búcsúzunk az évtől,
szomorúak vagyunk,
de a mi szívünket
örökre itt hagyjuk.

Hiányozni fognak
A vicces osztályok,
Jólelkű diákok,
A kedves tanárok.
De sokat nevettünk
mindenegyes percben,
drága, jó sulinkat
áldja meg az Isten.
Nagyon meghatódtunk,
most mindenki könnyes,
visszajövünk gyakran,
esküszünk, hogy így lesz.

Szabó Luca Lujza (4.b):
Napi rutin
A mindennapok úgy telnek,
hogy a gondok siettetnek:
Tedd ezt, tedd azt! - egyre hallom,
nagyon unom már, bevallom.

Jobb gyerekeket remélnek.
Amíg alszunk, minden eldől:
holnap kezdődik elölről.

Reggel korán fel kell kelni,
este pedig lefeküdni,
pedig de jó lustálkodni,
esténként jót hancúrozni!
Gyerekszobánk már-már szalad,
Égig ér a sok-sok kacat.
Mindennapos rendetlenség
teszi próbára türelmét
szüleinknek, kik belépve
elképednek, amint éppen
ágy tetején táncot járunk,
visítozva jót ugrálunk.

A szobánk már kész csatatér,
összevisszaság égig ér.
A földön a sok-sok párna
mintha pávatáncot járna.
Anya korhol, Zita ordít,
apa fáradt, morog mindig,
Luca majrézik, de nagyon,
nehogy leessen egy pofon!
Vacsoráig a harc elül,
minden játék helyre kerül.
Anyáék is megbékélnek,

Peteh Fanni (5. b) rajza
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A rajzokat alkotógárdánk tagjai készítették nektek.
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meg sem álltunk hazáig. Az úton pihentünk és jókedvűen nótáztunk.
Osztályainkat elkísérte Vas János Zoltán igazgató úr, valamint
osztályfőnökeink és napközis nevelőink : Kesztyűsné Vikartóczki Márta,
Budai Krisztina, Simonné Varga Ágnes, Kis Titanilla, Hornyák-Németh
Anikó.
Ezúton köszönjük igazgató bácsinak, tanítóinknak és szüleinknek,
hogy hozzásegítettek minket e sok szép élményhez.
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Negyedik évfolyamunk az erdei iskolában
Dávid Maja, Kecskeméti Luca Panka ( 4.c), Szabó Luca Lujza és
Schleisz-Bognár Kristóf (4.b) beszámolója
Május 21-24-ig negyedik évfolyamunk a Mátrában töltött négy
felejthetetlen napot. Első nap a parádsasvári üvegmanufaktúrába látogattunk el, üveglufit fújtunk, megnéztük, hogy készítik a hattyút, üvegrózsát. Aztán megcsodáltuk az Ilona-vízesést, ahol még szalamandrát és
siklót is láttunk. A túra 11 km hosszú volt, csúsztunk-másztunk, és még
az eső is elkapott minket. Volt olyan, aki még véletlenségből a forrásban
is megfürdött egy kicsit. Estefelé megérkeztünk kiváló szálláshelyünkre,
a mátraházai református Ráday Konferancia-központ üdülőjébe.
Második napon megállás nélkül esett az eső, ezért a közös áhítat
és a reggeli után csapatvetélkedőn vettünk részt. Változatos és érdekes
feladatokat kaptunk környezetismeretből. Telefonjaink segítségével még
QR-kódokat is meg kellett fejtenünk, puzzle-t raktunk ki, térképet színeztünk, betűkirakó játékot kaptunk. Délután végre ki tudtunk menni az
udvarra, a gyönyörű, friss levegőjű parkba tollasozni, focizni, óriás sakkkal játszani. Később az Igazi csoda c. filmet megnéztük közösen. Vacsora után felkerekedtünk, és zseblámpákkal felszerelkezve, vidáman dalolva bátorságpróbaként behatoltunk a sötét erdőbe, még rókát is láttunk.
A harmadik napon délelőtt először az udvaron játszottunk ebédig.
Ebéd után megnéztük a Farkas-kutat, aztán túráztunk a Sás-tóhoz, és a
libegővel átmentünk a bob-pályához. Két menet után levonultunk az Adrenalin Parkba nézelődni, visszafelé a rövidebb úton szálláshelyünk felé
sétálva észrevettünk egy különleges kígyót az erdőben. Visszaérve szabadtéri játékra is futotta erőnkből vacsora előtt.
Utolsó napon, pénteken reggel busszal elindultunk, és megtekintettük Mátraszentimrén a Mátra Ásványház kiállítását, a régi bányában
csákánnyal, vésővel és nagykalapáccsal mi is üthettünk ki magunknak a
földből ásványokat. Délután busszal felmentünk Kékestetőre, a TVtorony alig látszott a felhőktől. A kilátó körül megcsodáltuk a gyönyörű
panorámát. Lehetőségünk volt még arra is, hogy a szüleinknek webkamera segítségével hazaintegessünk. Mielőtt elindultunk volna, búcsúzóul a felhők mögül ránk nevetett a Nap. Visszaszálltunk a buszra, és
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Váradi Zselyke (4. a): Rama

Ez a történet egy kisfiúról szól. A fiút
Ramának hívták. Árvaként nőtt fel ugyan, de
soha sem volt ideje ezen szomorkodni.
Mindjárt mondom is, hogy miért, de előtte
elmesélem, miként is néz ki Rama.
Rama egy 12 éves fiú. A haja, és a
szemöldöke gyönyörű égszínkék. Szemei úgy csillogtak, mint a gyémántok, különösen akkor, ha a nap szikrázó fénye rásütött. Mint már mondtam,
Ramának nem volt ideje azon szomorkodni, hogy ő árva, mert őrzött egy
titkot. Olyan titkot, amit még a két barátjának sem mondott el. De nem ez a
lényeg, hanem az, hogy ő úgymond „két életet élt”, ugyanis ő volt a város
szuper-hőse.

Bár nem voltak szülei, mégsem kellett árvaházban nevelkednie,
ugyanis a nagynénje, Szegfű néni szívesen vállalta a nevelését. Karéna, az
unokahúga az egyik legjobb barátja volt. Bár ő sem tudott Rama szuperhős
kilétéről, nagyon szerették egymást. A másik barátját Violánnak hívták.
Violán fiú volt, Karéna pedig lány.
Rama egy hatalmas távcsövön figyelte, hogy mikor, és ki kerül bajba. Karéna ugyan a rokona volt, de neki sem árulta el, hogy ő igazából egy
Villám nevű szuperhős megtestesítője is egyben.
Violánnal az iskolában ismerkedet meg, és nagyon jól kijöttek egymással, aminek Szegfű néni kimondottan örült, mert a gyerekek egyre többet voltak házon kívül, és azért valljuk be, nem túl könnyű két energikus
gyermekre vigyázni. Egyik vasárnap azonban Rama különös dologra lett
figyelmes. Meglátott egy fura, fekete, maszkos fickót.
Kedves gyerekek egyenlőre ennyi a mesém, de ne aggódjatok, mert
a következő számban folytatódnak Rama kalandjai. Viszontlátásra!
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Andó Boglárka (4.b) A szellemló

Drónok arca - Interjú dr. Szabó Gergellyel, iskolánk
egykori tanulójával
Készítette Szabó Luca Lujza (4.b)

- Hová vezetett az út iskolánkból?
- A kecskeméti Katona József Gimnáziumba, majd a Debreceni Egyetemre, ahol előbb tanultam, most pedig tanítok.
- Milyen tantárgyat?
- Főként a földrajztudományokhoz tartozó geoinformatikát.
- Mi a legizgalmasabb a munkájában?
- Amióta a drónok bekerültek a tudományos érdeklődésbe, velük foglalkozom legszívesebben.
- Mire használják ezeket?
- A pilóta nélküli, távirányított, repülni képes, kamerával felszerelt eszközök rengeteg fotót készítenek, amelyeket nagyon sokféle módon lehet
felhasználni: például mérésekhez adatokat szolgáltatnak, katonai célokra, térképek szerkesztésére, a kisebbeket hobbiként, szórakozásra.
- Tehát sokféle arcuk van. A diákok is kedvelik?
- Igen, mert korszerű eszköz, a digitális világ része.
- Saját drónja is van?
- Természetesen, hiszen sokat segít a tudományos munkámban.
- Balesetmentes röptetést kívánok. Köszönöm az interjút.

1. A nagy találkozás
Egyszer kilovagoltam a kedvenc lovammal. Este
egy fehér ló-alakot pillantottam meg. Lassan 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 és megsimogattam volna, 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 Villám is elkísért.
2. Találkozás a titokzatos
szellembagollyal
Újra kimentünk az erdőbe hárman. Megláttam
egy fehér baglyot, aki nem csapkodott a
szárnyával. És valami volt a lábán. Kinyújtottam a kezem, hogy rászálljon. De nem szállt rá,
hanem 2-3 centire lebegett. Azt gondoltam eddig, hogy egyszerű hóbagoly. (Kedves Olvasóim! Esetleg ti már sejtitek,
hogy ő is egy szellem?) A hóbagolynaknak tűnő lény lábán egy levél
volt. Elolvastam: “Gyere el a szellemvárba holnap este a szellemekkel és
a lovaddal!!!!!!!!”
3. A szellemvár
El is mentem. Azt hittem, hogy nem lesz ijesztő. De tévedtem. Nagyon
ijesztő.
Beléptem az ajtón, és majd elájultam, a
szellemek és a legjobb barátom, Hanna, buliztak. Megkérdeztem Hannát.
- Te meg mit keresel itt?
- Én írtam a levelet, ami miatt te eljöttél.
- De miért vagy itt, és miért hívtál ide?
- Azért, hogy bulizzunk. Azért, mert van
egy szellembarátom.
- Nahát! Nem gondoltam volna, hogy
neked is lesz a szellembarátod!
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„Kérlek,
szelídíts meg!”
Aranyosok lovas rajzai 2. osztálytól nyolcadikig
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Kedves Olvasóink!

Örömmel ajánljuk a könyvtárunkban megtalálható MESEMESÉK c.
kötetet, melyben Rácz Kata (6.c),
Szigetvári Leila (6.c), Pácsa Henrietta Nikolett (8.b) és Szabó Nóra
(8.b) meséi és rajzai is olvashatók.
Ez a nemrégiben megjelent mesegyűjtemény egyedülálló, hiszen gyerekek írták és rajzolták gyerekek
számára. Az itt látható kép Budapesten, a Csodák Palotájában tartott
könyvbemutatón készült. A könyv
lapjain megtalálhatók a szerzők fotói, és néhány szóban önmagukról is
vallanak.
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Csodák csodája a Csodák Palotája

Szabó Luca (4. b) élménybeszámolója
Kedves Gyerekek! A nyári szünetre is ajánlom
nektek a Csodák Palotáját Nekem olyan volt, mintha nem is a Földön járnánk, a bolygók titkait lestük
ki először. A legnagyobb élményem a vízörvény
volt. Egy kar tekerésével a víztartályban keringőzni
kezdett a víz, ennek kis makettjével leptem meg a
tesómat. Félelmet keltett bennem a tükörszoba, mert az volt az érzésem,
mintha emeleteket zuhannék. Az illúziószoba is valóságos élményt nyújtott, főként a labirintusával. A többi élményemet nem árulom el, fedezzétek fel ti magatok. Szórakozva tanulni a legjobb a világon.
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Peti Nándor (3. c): Karibi Jack kalandjai
1. fejezet (részlet)
Élt egyszer egy masiniszta. Úgy hívták,
hogy Karibi Jack. Vele történt meg ez
a történet.
K. J.: Jó reggelt ház! Jó reggelt utca!
Jó reggelt világ! Jó reggelt kedves filmnézők! Ideje menni a munkába. Kedves
utasok! Indulunk.
Gál Henrietta: Jöjjenek velem! Lessük
meg, hogy mi megy a tényekben!
„Híradós”: Figyelem! Figyelem! Terroristák elrejtettek egy vonaton egy
bombát! Kérünk minden kedves lakost, a robbanásig ne szálljanak vonatra! A robbanásról tájékoztatjuk Önöket. Hölgyek és urak! Végállomás,
leszállás! Csörög a telefon.
K.J.: Halló?
G.H.: Szia! Csak annyit szerettem volna elmondani, hogy a tények szerint a vonatodon van egy bomba! Szia!
K.J.: Ő…? Sziaaa…! Ch! Még hogy az én vonatomon? Bomba?
Dehogy is! Ez hülyeség! Vagy várjunk! Mi ez a ketyegés? Kitt-katt, kittkatt, kitt-katt. Bumm!
Unci: Kedves olvasó! Kérlek téged, hogy hívj segítséget! Köszönöm!
Rendőrautó: Nínó! Nínó! Nínó! Nínó!
Rendőr: Emberek! Mi történt?
Kedves Gyerekek! Ha érdekel benneteket a történet folytatása,
keressétek Peti Nándor írót a 3. c-ben (57. terem), örömmel felolvassa
nektek.

