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Évnyitó 

2018-2019. tanév 
 

 
Sok szeretettel köszöntjük elsős kisdiákjainkat!  

 

 

Idén három első osztály is indult nálunk:  

az 1.a osztály (osztályfőnöke: Pallai Anikó),  

az 1.b osztály (osztályfőnöke: Szabó Erzsébet),  

és az 1. c osztály (osztályfőnöke: Ágoston Adrienne). 

A vidám évnyitó műsorról idén a 4.a és 4.b osztály gondoskodott, 

köszönjük szépen nekik!  

Ötösökben, dicséretekben, élményekben gazdag tanévet kívánunk 

minden tanulónknak! 
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forrás:fidelio.hu 

(1929. május 10. - 2018. június 20.) 

 

Novemberi verselő 

 

Nyugaton, keleten 

vörös az ég alja. 

Régtől nem kelepel 

kéményen a gólya. 

 

Csóka- s varjúsereg 

lepi el a fákat, 

véget a szél se vet 

a nagy csárogásnak. 

Pedig fúj, ahogyan 

fújni tud November, 

birkózik a csupasz 

hegyekkel, vizekkel. 

 

Bömböl a szél, süvölt, 

dühében már jajgat: 

túlcsárogják dühét 

a csókák s a varjak.
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Fáy Mix 

 

ültessünk! 

Köszönjük a Tescónak és a Fóti Kertbarát Körnek, amiért lehetővé tették, 

hogy iskolánk tanulói első kézből ismerkedhessenek meg a kertészkedés 

alapjaival. Pénteken (szeptember 21-én) sok lelkes önkéntessel és néhány 

felsős diákkal (7.c) felállítottuk az iskolaudvaron az ajándék magas ágyásokat. 

A 2.b osztály tanulói lelkesen segédkeztek és élvezettel kóstolgatták az 

elültetésre váró fűszernövényeket. Később maguk is kipróbálhatták, hogyan 

kell hagymát ültetni. Most izgatottan várják, hogy learathassák munkájuk 

gyümölcsét (jelen esetben hagymáját)    

J. K. Orsolya és M. Mónika 

 

 

Gellai Katalin a Fóti Kertbarát Körről:  

„Ez a kertbarát kör két és fél éve alakult. Abban az évben volt az országos 

kertbarát szövetség 100. évfordulója. Én több mint 40 éve élek Fóton; a régi 

kertbarátokat volt szerencsém ismerni, befogadtak. Sajnos ahogy idősödtek,  

abbamaradt a dolog, ezért szerettem volna újraéleszteni a programot, ami úgy 

néz ki, sikerül is. Ma már mások a célok, tervek. Folyamatosan próbálunk jót 

tenni; de a közös érdeklődés, összefogás, barátkozás a lényeg. Együtt 

dolgozunk a Városszépítő Egyesülettel is. Szeretnénk minél több fiatalt bevonni 

idővel és megismertetni velük azt a fajta tudást és szabadságot, amit a kert ad.” 
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Múzeumi nap 

 

Október 3-án iskolánkban múzeumi nap volt. Ebből az alkalomból az alsó 

tagozatos diákok elmentek kirándulni Visegrádra, ahol megrendezésre kerültek 

a híres KISPALOTAJÁTÉKOK.  A nap indításaként megnézték a gyerekek a híres 

lovagi tornabemutatót. Később a Salamon-toronyban megrendezett 

programokon vettek részt a gyerekek: reneszánsz tánctanításon, kézműves 

foglalkozásokon (gyertyamártás, kőfaragás, bőrkarkötő készítés, szövetbaba 

készítése, nemezelés). Az íjászatot és a csillaghajítást is kipróbálták, illetve az 

udvaron elhelyezett középkori játékokkal is megismerkedtek, és 

megkóstolhattak pár korabeli recept alapján készített ételt.  A nap második 

felében solymászbemutatót láthattak, ami igazán látványosra sikerült. A nap 

zárásaként  megtekintették a Szent György Lovagrend által rendezett haditorna 

bemutatót. Összegezve a visegrádi kirándulást, bátran kijelenthető, hogy 

mindenkinek tartalmas és izgalmas napja volt. 

M.Lilla 
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Kertrendezés Fáy módra 

Vasárnap (október 7-én) délelőtt nagy volt a nyüzsgés a Fáy Iskolánál.  

Közel 60 lelkes önkéntes jelentkezett a Szülők A Fáy Suliért Alapítvány 

felhívására, miszerint: Tegyük Szebbé EGYÜTT Iskolánk Környezetét! 

Diákok, szülők, kistestvérek hosszú órákon keresztül dolgoztak azon, 

hogy iskolánk udvara vonzóbb és élhetőbb legyen a gyerekek számára. 

A felajánlásoknak köszönhetően kilenc fát, és jó néhány bokrot, virágot 

sikerült elültetnünk. Megszabadítottuk az udvart és a környéket a 

gaztól, levágtuk a füvet, visszanyestük a fákat, bokrokat, meglocsoltuk 

a növényeket. Az alábbi tanulóknak és szüleiknek, testvéreiknek 

hatalmas köszönet jár:  

Kozák Richárd (1.b), Barát-Barna Lili (1.b), Faragó Kristóf (1.b), 

Árkocsevics Levente (1.b), Turai András (1.c), Tari Eszter (2.a), 

Okolicsny Milán (2.b), Lippei-Rózsa Norina (2.b), Madaras Bence 

(2.b), Balogh Boldizsár (2.b), Kovács Kamilla (2.b), Szász Dávid (2.b), 

Mátyás Borka (2.b), Kundra Krisztofer (2.c), Horváth Alex (3.b), 

Izbéki Ádám (3.b), Vass Krisztián (3.c), Rónai Eszter (4.a), Horváth 

Bence (4.a), Vladár Dániel (4.b), Kozák Norbert (4.b),  

Moravecz Szilvia (4.b), Szakály Kitti (5.a),  Mátyás Merse (6.b)  

Találkozunk tavasszal!  

 A Szülők A Fáy Suliért Alapítvány 
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Az állatok világnapja 

 

Idén a Diákönkormányzat úgy döntött, hogy az Állatok Világnapja 

alkalmából gyűjtést szervez a Váci Zöld Menedék Állatmenhely számára.  

1 héten keresztül gyűltek az adományok. Rengeteg étel, takarók, sőt még 

kutyaház is került a csomagunkba. Köszönjük mindenkinek az önzetlen 

segítséget! 
                                                                                                                   Beke Kornélia, DÖK 

 

 

  



10 
 

Fáy-nap 

 

Október 13.   

Reggel 8 órakor ünnepélyes megnyitón vehetett részt minden gyermek az 

iskola aulájában. Meghallgattuk Fáy András rövid élettörténetét, majd az alsós 

osztályok elvonultak  a saját termükbe. Itt oldották meg az érdekes feladatokat: 

volt mesehallgatás, színezés, puzzle kirakás. Kiszabadulva a termekből a 

gyerekek kincskeresésen vettek részt, pihenésképp dalos körjátékokat 

játszottak. A zenés aerobic és a vidám labdajátékok csak fokozták a jó 

hangulatot. 

A felsősök eközben állomásról állomásra haladtak: volt vásárlói állomás, ahol a 

termékek árait kellett tudni; bank állomás, ahol a banki kifejezéseket kellett 

ismerni. Terveztek pénzt, bingo darts-oztak, Mint a villámot játszottak. 

Gyorsan elrepült a szombat délelőtt, reméljük minden kisgyerek jól érezte 

magát.   

G.-H.Zs. 
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Vers- és prózamondó verseny 
„A költészet simogatás. Lágyhúsú, aranyszín 

kenyér. 

Zamata szívektől szívekig ér. 

A költészet szomjoltó, hűsítő nedű... 

Becéző s felemelő! 

A költészet illat. Törékeny kis virág. 

Szirmai közt harmat, könnyes 

Vigasztalás. 

De tűz is az; izzó parázs! 

Fényt áraszt, meleget, 

Lángra gyújtja az alvó szíveket...” 

 

Bősze Éva költőnő szavaival nyitottuk meg az idei vers- és prózamondó 

versenyünket. Október 17-én és 18-án az ünnepi díszbe öltözött 

olvasóteremben iskolánk igazgatója Kakuk Zsolt köszöntötte a jelenlévőket.  

A versenyzők alapos felkészültségről tettek tanúbizonyságot és kalauzoltak 

el bennünket a versek és mesék birodalmába. A háromtagú zsűri szakmai 

alapossággal és mély empátiával értékelte az elhangzott produkciókat, a 

továbbfejlődés lehetőségét megmutató szavakkal biztatta a versenyzőket 

további munkára, anyanyelvünk értékeinek ápolására. Minden résztvevő 

emléklapot, a helyezettek oklevelet és könyvjutalmat vehettek át a zsűri 

elnökétől.  

A verseny legjobbjai 
 

Helyezettek 

1-2. évfolyam 
 

1. Géczi Dorka 2. c 

   2. Domián Tódor 2. a 

Szabó Lili 2. c 

   3. Szabados Maja 2.a 

  Tari Eszter 2. a 

 

 

Helyezettek 

3-4. évfolyam 
 

1. Szabados Fanni 4. a 

  2. Hamsik Viktória 4. b 

                3. Máté Kamilla 3.a 

            Tar-Milinszky Maja 3. a

Mai kultúránkban a televízió és a számítógép erős versenytársa lett a vers- és 

mesemondásnak. Pedig ezek az eszközök semmiképpen nem helyettesíthetik a szöveges 

mesét; csak az olvasottak/hallottak fejlesztik a nyelvi érzéket, csak azok gyarapítják a 

szókincset, a gyermeki képzelőerőt. Ezért célunk ezzel a versennyel, hogy lehetőséget adjunk 

annak a bizonyítására, hogy a vers és a mese még mindig érték, és felhívjuk a figyelmet az 

irodalom, a kultúra fontosságára. Ezért fontosak tehát ezek az alkalmak, ahol a gyermeket 

ösztönözzük arra, hogy foglalkozzanak a versekkel, mesékkel, mondják el azokat 

mindannyiunk örömére. Köszönjük a szép délutánokat, igazán emlékezetes lesz számunkra!  

                                                                       
Kunné Horváth Gizella, humán munkaközösség-vezető 
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Iskolai megemlékezés 1956-ról 

„1956 nem emlék, nem múlt vagy nekem, nem történelem, de húsom, vérem, 

lényem egy darabja, szívem, gerincem ki jöttél Velem!” 

Az iskolai hagyományoknak megfelelően ebben a tanévben is a 8. osztályosok feladata volt 

az 1956-os forradalomról szóló ünnepi műsor elkészítése, ami szorosan kötődik történelmi 

tanulmányainkhoz is. Számunkra ez sokkal nehezebb feladat volt, mint egy március 15-i 

műsor elkészítése. Mivel mindkettő forradalom és szabadságharc volt, és egyetemisták 

indították el a pesti, illetve a budapesti eseményeket is, éppen ezért a műsor 

összeállításában ezt is próbáltuk érzékeltetni. 

 

A műsor első harmadában a hazáról, annak létéről, a hazaszeretetről, a szülőföldről 

hallhattunk magvas gondolatokat, Csézy Ez az otthonunk című dalával fűszerezve. 

A második részben bemutattuk a forradalom előzményeit: a II.világháború borzalmait, az  

50-es évek gazdasági, politikai történéseit, a Rákosi-korszakot és a szovjet mintára történő 

berendezkedést. A közös szövegek, versek, idézetek, a felcsendülő ismert dalok,- Bródy 

János Emlékdala és Koncz Zsuzsa Ha én rózsa volnék… című száma - mind ezt a korszakot,  

s ennek a hangulatát mutatták be. 

 

A műsorban felidéztük október 23-a eseményeit: a gyülekezést a Petőfi -és Bem - szobornál, 

a Sztálin-szobor ledöntését, a forradalom jelképének, a lyukas zászlónak a születését, Nagy 

Imre rádióbeszédét, az egyetemisták és a fiatalok 16 pontját, a tankok bevonulását, a 

lövéseket, elhangzottak a Himnusz és a Szózat sorai. A műsor befejező részében a 

megemlékeztünk a szabadságharc bukásáról, a forradalom leveréséről, a hősökről, akik 

életüket adták a hazáért, a független MAGYARORSZÁGÉRT! A műsorban elhangzott még 

Tamási Lajos Piros a vér a pesti utcán, valamint Zas Lóránt Novemberben… című szép és örök 

érvényű költeménye. Az előadásban Beethoven Egmont –nyitányából, valamint Smetana 

Moldva című művéből hallhattunk részleteket. Ünnepi megemlékezésünket a forradalom 

60.évfordulójára íródott emlékdallal, a Magyarországgal zártuk. 

 

Az ünnepi műsort a 8. b osztály, a dekorációt Csics Emese tanárnő, az aula berendezését a 

két nyolcadik osztály készítette, a hangosítást pedig Pozbai László tanár úr biztosította. Itt 

szeretném megköszönni Mindenkinek az együttműködést, az ünnephez méltó viselkedést, 

amely tovább emelte a műsor színvonalát.  

                                                                                                                              

                                                                                                                              Hangyálné Praszna Éva 
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Halloween ünnep 

Az elmúlt évek hagyományait követve idén is megrendeztük az Halloween 

ünnepet. Bár a Halloween nem magyar hagyomány, de iskolánkban már 

első osztálytól kezdve angol nyelvet tanulnak a diákok és az angol- 

amerikai kultúrának fontos része a Halloween (Mindenszentek) 

ünnepe.  Kicsik és nagyok, lányok és fiúk, diákok és tanárok, válogatás 

nélkül öltöztek be az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon. Láttunk 

boszorkányt, krampuszt,múmiát, rémisztő szellemeket, vámpírt és egy 

egész osztálynyi „AZ” bohócot is!  

Az angolórákon már beszélgettünk a gyerekekkel arról, hogy milyen ősi 

kelta szokások, hiedelmek állnak a háttérben, mi a töklámpás  

(Jack-o-lantern) eredete, ki volt Stingy Jack és miért bolyong évezredek 

óta pumpkin-nal (sütőtökkel) a kezében és miért ijesztegeti a 

gyerekeket? Beszéltünk angol babonákról, hagyományokról, tanultunk 

’Csokit vagy csalunk!’ mondókát és összehasonlítottuk a magyar és angol- 

amerikai szokásokat. 

Az előző évekhez hasonlóan angol munkaközösségünk idén is rendezett 

Halloween kiállítást. Az őszi szünet előtti utolsó héten a gyerekek egyénileg 

készíthettek Halloween díszeket, ajtódíszt, mécsest, világító szellemeket, 

Halloween életképeket és projektmunkát. Rengeteg kreatív alkotás 

érkezett, amelyeket az iskola aulájában tekinthetőek meg és az utolsó 

napon a legszebbeket külön jutalmakban részesültek. Ekkor sorsoltuk ki 

azokat a szerencsés gyerekeket is, akik az előzetesen kiadott Halloween 

tesztet eredményesen oldották meg. Köszönjük minden diáknak és 

szülőnek a lelkes együttműködést és a gyönyörű jelmezeket! 

                                                                                                                           Ujszászi Beatrix 
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Fáy Arcok 

Zoltáni-Brok Erika iskolánk angol-magyar szakos tanárnője.  Ám amikor épp nem az 

iskolában okosítja a tanulókat, Erika néni szabadidejében egy különleges sport űz:  

az Off-Road Rally-t. (Az interjút készítette: J.K.Orsolya) 

 

O: Gyerekkorodban mi volt a kedvenc játékod? Esetleg egy kisautó?  

E: Nem kisautó volt az oviban a jelem, ha erre gondolsz. Egyébként babáztam, mint minden 

kislány. Mai napig őrzöm a kedvenc babám. 

O: Mióta vagy az autós sportok szerelmese?  

E: Nem is tudom pontosan, de arra tisztán emlékszem, amikor az első Forma-1-es futam 

elindult a Hungaroringen 1986-ban, Édesapámmal megbabonázva ültünk a tv előtt. 11 éves 

voltam. Azóta is követem a Forma 1 eseményeit, csak most már a férjemmel. 

O: Miért pont az off-road rally?  

E: Van egy off road-os mondás: ahol vége az útnak, ott kezdődik az élet…. Ez nagyon igaz. 

Teljesen kiszakítja az embert a szürke hétköznapokból, feltölt, szétszed és újra összerak. A 

férjem évek óta a sport szerelmese. Szabadidőnkben sokat túráztunk a gyerekeinkkel együtt 

is. Hamar rájött, hogy remekül elboldogulok a navigációval, ha sárban kell csörlőzni, akkor 

sem nyafogok és így versenyekre is beneveztünk. 

O: Nyáron részt vettetek a Balkan Trophy 2018 futamán, ahol az előkelő 9. helyezést értétek 

el. (Gratulálunk!) Mesélj kicsit erről a versenyről! 

E: Köszönjük szépen! Nos, ez egy kizárólag összkerékhajtású terepjárók részére meghirdetett, 

3 országon – Románián, Bulgárián és Görögországon- átívelő verseny. A start 

Marosvásárhelyen volt, a cél: Korfu szigete. Összesen valamivel több, mint 2000 km 9 nap 

alatt. Maguk a szervezők (Legend Rally) szerint is kőkemény túra, ami navigációs 

képességeket, fizikai tűrőképességet és a vezetési technikát is egyaránt próbára teszi. 

(csendben hozzáteszem, hogy a házasságot is ). Volt benne minden: tengerszint, 2000 

méteres hágó, patakmederben való autózás, sziklás hegyoldalon való kapaszkodás és sok-sok 

ima, hogy az autó bírja a gyűrődést…35 résztvevő autóból a 9. helyezésre nagyon büszke 

vagyok, mert ilyen jellegű navigációval korábban nem volt dolgom.  

Felejthetetlen élmény volt, sokat tanultam  

belőle és önismeretnek sem volt utolsó… 

O: Van –e más, extrémebb sport,  

amit szívesen kipróbálnál?  

E: Azt hiszem megmaradok ennél, egy  

igazi afrikai túrát szívesen kipróbálnék. 
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KÖNYVKUCKÓ  
könyvajánló és interjú   

(nem csak) KICSIKNEK 

Akit kérdezek: Kovács Attila – Holden Rose, író 

O: Mióta írsz gyerekeknek szóló könyveket? 

A: 2014. őszén jelent meg az első Howard Matheu  

különös esetei kötet, A harmadik címmel.  

Ez volt az első gyerekeknek szóló könyvem, írásom.  

Azelőtt nem írtam ilyet és meg sem fordult  

a fejemben, hogy valaha is fogok. 

O: Miért áll közelebb hozzád a gyerekirodalom,  

mint a felnőtteknek szóló művek? 

A: Eleinte nem éreztem magamhoz közelebb a műfajt,  

mint a felnőtteknek írt sci-fi novelláimat. A Főnix Könyvműhely megbízásából folytattam a 

Howard sorozatot és álltam elő újabb ötletekkel, mint a Leonardo lovag, vagy a YA 

Holtidő. Mostanában viszont egyre kevesebb kedvem van felnőtteknek írni. A gyerekek 

elfogadóbbak, nyitottabbak és látni rajtuk, amikor célba ér egy gondolat. Most ezért az 

élményért írok. 

O: A mai fiatalok sokkal több időt töltenek a telefonjuk, tabletjük használatával, 

mint egy könyv olvasásával. Mit üzennél nekik, miért olvassanak sokat, miért jó 

olvasni? 

A: Szerintem tök jó mobilozni, én is használok egy csomó alkalmazást, játékot. Amiről 

viszont mindig beszélek az előadásaimon az az, hogy ez nem fejleszti a képzeletet, a 

fantáziát, ami viszont elengedhetetlen a mindennapi életünkhöz. Az alapvető 

gondolkodáshoz, tanuláshoz, problémamegoldáshoz, empátiához feltétlenül szükségünk 

van a rendszeres olvasásra. Amit megválaszthatunk az mindössze az, hogy mit 

olvassunk. Ez az elmaradhatatlan olvasás mellé hatalmas szabadságot biztosít, hisz 

mindenkit érdekel valami. 
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O: Mit tanácsolnál annak a fiatalnak, aki érez magában annyi elszántságot és 

kedvet, hogy megpróbálkozik az írással? 

A: A legfontosabb, hogy olvasson sokat. Olvasson olyat, amilyet írni szeretne, olvasson 

az írásról és olvasson jónak, rossznak mondott könyveket is. Meg verseket.  

O: Előadások az olvasásról című műsoroddal járod az országot, idén tavasszal 

nálunk is vendégeskedtél az Olvasás éjszakája rendezvényünkön. Honnan jött 

ennek az előadássorozatnak az ötlete és mit is takar ez pontosan? 

A: Ha egy gyerekkönyv szerző találkozni akar a gyerekekkel, akkor neki kell elmennie 

hozzájuk. Szívesen időzöm az olvasóimmal, vagy a leendő olvasóimmal, de nem 

akartam üres kézzel „vendégségbe” menni. Emiatt írtam egy előadást, ami nem a 

könyveimről, hanem kifejezetten az olvasásról szól. A gyerekek nagyon szeretik, én 

pedig különösen örülök, hogy ez ilyen jól alakult. Aztán érkezett néhány felkérés, hogy a 

felsősökhöz is menjek be, emiatt nekik külön írtam egy műsort, ami már inkább az 

írásról, alkotásról, pályaválasztásról szól. Ezt az előadást egyébként középiskolákba is 

viszem, nagy sikerrel. Végül kiderült, hogy az 5-6. osztályosoknak az egyik előadásom 

kevés, a másik pedig sok, így ők is kaptak egy külön kiskamaszoknak szóló gondolatsort. 

Így történt, hogy most már három előadásom is van, sőt rövidesen öt lesz, de erről még 

nem sokat tudok mondani. Egyelőre igyekszem megfelelni a rengeteg felkérésnek. 

                                                                                         Köszönöm szépen! J. K. Orsolya 
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Az alsó tagozatos gyerekeknek melyik könyvedet ajánlanád olvasásra? 

Nagycsoportos és elsős gyerekeknek született a Piros és Bodó című 

figyelemfejlesztő mesekönyvem, ami az idő múlását hívatott bemutatni egy 

szokatlan formában. A könyvben ugyanis kérdések vannak, amik a felolvasó és a 

hallgató között egy különleges kapcsolatot sző. A cél a gyermek, vagy a gyermekek  

figyelmének fenntartása, hogy a  

fejükben lévő mozi minél  

hatékonyabban elinduljon. 

 

 

 

 

 

 

Elsős és másodikos gyerekeknek készült 

 a Leonardo lovag című színezős 

 meseregényem. Ebben a könyvben a valóság 

 úgy keveredik a képzelettel, ahogy az  

olvasás az alkotással. Az egész könyvet 

 kiszínezheti a kisgyerek, miközben önállóan 

 olvassa a nagybetűs és egyszerű, 

 de fordulatos szöveget. 
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Másodiktól ötödikig ajánlom a  

Howard Matheu különös esetei című  

sorozatomat. Bármelyik résszel be lehet 

kapcsolódni a történésekbe, hiszen minden  

könyvben egy önálló eset megoldását  

olvashatják a gyerekek. Készült egy novellás 

kötet is (Nita, Gil és én), amiből  

néhány novellát le lehet tölteni a 

weboldalról (howard.hu), valamint 

két hangoskönyv is, ami mind azt  

célozza, hogy a lehető legkönnyebben meg lehessen ismerni a  

sorozatot, valamint annak szereplőit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

http://howard.hu/
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Turpi úrfi 

könyvajánlója 

A kötelező olvasmányok unalmasak? Nem olvasod el, mert ezek csak a 

magyartanárnak érdekesek? Elkezdted, de letetted, mert ciki, és 

kiderült,hogy a többiek kézbe se vették, inkább megnézték filmen? És mi 

van az ajánlott irodalommal? Attól függ, hogy ki ajánlja? Nos, ezek után 

kéthavonta fog megjelenni itt a suliújságban egy könyvajánló, melynek 

írója álnevet használ és nem fedi fel kilétét.  

 

Az első ajánlat : Wéber Anikó: Az osztály vesztese 

 

 
forrás: moly.hu 

Mai történet,mai gyerekek, akár te is lehetnél, akár az osztályodról is szólhatna. 

Minden osztályban vannak hangadók, minden osztályban vannak sztárok, de 

minden osztályban vannak kirekesztettek is.  Egy felsős osztályban történik egy 

–fogalmazzunk így- incidens, ami után nyomozás indul. És a nyomozás során 

sok minden kiderül a tanórákon, az órák közötti szünetekben, a tesiórákon, a 

napköziben történő kisebb-nagyobb bántásokról, megalázásokról. Senki sem 

az, akinek látszik. Izgalmas, fordulatos történet, ha egyszer elkezded, (mert 

ugye elkezded?) nem fogod tudni letenni.  Azért matek órán a pad alatt olvasni 

nem ér!!!!!! 
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ez a ti művetek! 
A textilszobrászatról 

Egy természetes alapanyagokból készült, egészségre nem káros anyagokat 

tartalmazó kövesítő ragasztóba mártjuk bele a már feleslegessé vált textileket, 

hungarocell darabokat és mindenfélét, amiből a fantáziánk segítségével 

szobrokat, könyvborítókat, térplasztikákat, 3D-s képeket, dekorációs tárgyakat 

készíthetünk. Száradás után az anyagok megkeményednek,vízhatlanná válnak 

és festhetjük akrillal, viaszpasztával. Így alakulhatnak át elhasznált ruháink, 

tárgyaink új, szemet gyönyörködtető művészi alkotássá.  

                                                                                                                                                             Vámos Regina 

                                                                                       Domián Rozina 4.a és a fekete macska 

Ősztündérek 

Balra Szenderák Klaudia 2.c  

Középen Gerzsényi Emília 2.c  

Jobbra Halmosi Oxána 2.a  

Elöl Halmosi Xénia 4.a 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                 

 

 

                                                        

                                                

 

 

 

 

                                                                       Nágel Dorka (4.a) könyvborító 
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  Kemes Fanni (4.a) rajza                                                   Kovács Tamara (4.a) könyvborító 

                                                                                               

 Gólyák 2.b 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

A viaszfa 

A viaszfát nagyon könnyű elkészíteni. 

Először felmelegítjük a vasalót, aztán  

különleges fényes lapra felhordjuk a viaszt.  

Ezután a vasalóval felvisszük a mintát, majd 

pedig egy ragasztó pisztollyal fa alakot  

csinálunk, és elkészítjük a leveleket. 

Végül bronzporral színezzük.  

El is készült a kép! 

                                          Tar-Mlinszky Maja 3.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kovács Viktória (6.b) viaszkép 
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Bilonka Brigitta (3.b) Minecraft rajzok 
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ezek a mai fiatalok! 
Humorosak! 

 
Géczi Dorka 2.c  
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Szeretnek játszani! 

Ne feledd! A játék szabadidős tevékenység legyen, ha már minden más, kötelező feladat 

el van végezve! A videojátékkal töltött időt érdemes korlátozni. Csak olyan játékkal 

játssz, ami az életkorodnak megfelelő!  

Fortnite 

A Fortnite egy Battle Royale videójáték, melyben különböző  fajtájú játékok 

vannak. Van benne: Solo, Duo, és Squad. Azon kívül az Epic Games ( a Fortnite 

gyártója) szokott berakni gyakran módokat: ezek pl.: Solid gold, 50vs50, Soaring 

50's, és még sok más. A Fortnite-nak van egy Save The World része, amiben 

küldetéseket kell teljesíteni, de azzal én nem játszom. Van a Fortnite-ban V-Bucks 

amivel: skin-eket, kalapácsokat, táncokat és ernyőket is lehet venni. Egy játékban 

100 játékos van általában és az lesz az első, aki kiállja  a csatákat. Nekem több 

alkalommal sikerült már első helyezést elérnem.                                 György Ádám 6.b 
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Igazi konyhatündérek! 

Bolognai Spagetti 

Hozzávalók: spagetti, darált hús, hagyma, őrölt paprika, só, bolognai szósz, egy kevéske víz 

Elkészítés: Az apróra vágott hagymán megpirítjuk a darált húst, egy kevéske őrölt paprikával 

és sóval, majd teljesen megfőzzük! Felteszünk másik edénybe vizet forrni és megfőzzük a 

spagettit. Amikor minden megfőtt, összeöntjük, és az időközben elkészített bolognai szósszal 

is megrottyantjuk.  

Rettenetesen sok reszelt sajttal tálaljuk és fogyasztjuk! 

Jó étvágyat!                                                                                                       Szabó Noémi 6.b                                                                                                     

 

Pizza 

Hozzávalók: 1kg liszt, 4dkg élesztő, 4evőkanál só, 1és fél evőkanál cukor, 1dl tej, 1dl olaj. 

 

Elkészítés:  Langyos  tejbe beleteszünk egy kis kávéskanál cukrot (kovászt készítünk). 

20percre pihentetjük. Fél liter langyos vízbe belerakjuk a sót és a maradék cukrot, ezt 

beleöntjük a lisztbe, ehhez hozzáöntjük a kovászt és 1dl olívaolajat. Kézzel dagasztjuk 

10percig. Amikor kész, légmentesen lezárjuk és hűtőbe tesszük; pihentetjük minimum 1napig. 

Sütés előtt 25-30dkgos cipókat csinálunk, ezt szobahőmérsékleten pihentetjük 25 percet, 

ezután kinyújtjuk. Megkenjük pizzaszósszal. Ekkor már rátesszük a sajtot és a végén a 

feltétet! Előmelegítet sütőben (max. hőmérsékleten) kb. 10 perc, kemencében kb. 3-4 perc 

sütés kell neki. Jó étvágyat!  

                                      Lippei-Rózsa Norina 2.b 
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Köszönjük, hogy elolvastad! 

 

 
(fotó: Juhász Péter, Parádsasvár) 

A következő dupla szám decemberben jelenik meg! 

 

 

 


