
           RÓLUNK SZÓL 

DIÁKÚJSÁG 2016. április 

1. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 

Április bolondja 

felmászott a toronyba. 
Megkérdezte hány óra: 

fél tizenegy, 
bolond az az egy! 

                       (népköltés) 

 

Varga Gergő rajza 
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Víz világnapja  
Március 22.   

Március 22-én a Víz világnapja volt. Az iskolában egész délelőtt vetítés volt a 
vízzel kapcsolatban. Gyöngyike néninél keresztrejtvényt, Rozgonyi Ildikó 
nénivel pedig totót lehetett írni. Másnap kihirdették a legügyesebbeket. 
Köszönjük szépen Gyöngyike néninek és Rozgonyi Ildikó néninek a 
feladatsorokat, és Bősz Richárdnak a segítséget a vetítésnél. 

Bulik Sára 

Áprilisi programok 

Dátum Nap Esemény 

04.04. Hétfő Iskolagyűlés 

04.06-07. Szerda- 
Csütörtök 

Szavalóverseny 

04.15. Péntek Sport- és Egészségnap 

04.21. Csütörtök Föld Napja- vetítés 

04.22. Péntek Asztalitenisz Bajnokság 

04.29. Péntek TESZEDD! akció 

Ravasz Tamás 



Akikre büszkék vagyunk 

Orchidea-Pangea matematika verseny: III. Ravasz 
Tamás 

Iskolai megemlékezés március 15 alkalmából: 
Rajos Vivien, Závogyán Benjámin, Bogár Bettina, 
Valyuch Tamás, Huber Dárius, Buza Virág, Harmati 
Blanka, Szedlják Fanni, Radovics István, Valkovszki 
Alexandra, Sarkadi Melinda, Jávorka Eliza, Sidiras 
Stavros, Repka György, Tari Ferenc, Borza Bettina, 
Tóth Bettina, Horváth Nikolett, Kaczkó Norbert, 
Csicsely Gergő, Medvegy Alexandra, Ravasz Tamás, 
Bielik Mária, Vági Ibolya, Kabai Rómeó, Kovács 
Dávid, Zamba Szabina, Kabai Vanda 

énekkar tagjai: Bulik Sára, Gyurik Anita, Kiss 
Enikő, Liska Zsolt, Mihalecz Bernadett, Mórocz 
Kitti, Nemes Miklós, Szíjjártó Stella, Vannai Laura, 
Verbőczi Kíra, Frankó Adél, Jónás Boglárka, Hegyi 
Mária 

Bartók Béla Népdaléneklő Verseny: Nyemcsok 
Sarolta különdíj, Gyurik Anita különdíj 
XVI. Nemzetközi Matematika Verseny, 
Mezőberény: III. Ravasz Tamás 

Víz világnapja keresztrejtvény:  
7.-8. osztályban: Roszik Rita I., 5.-6. 
osztályban :Szíjjártó Stella I. 
kvíz: 7.-8. osztályban: I. Kabai Rómeó, 5.-6. 
osztályban: I. Birkás Beatrix 

Térségi Angol Verseny, Pitvaros: IV. Sprok Dániel 
                                                         VI. Valuk Adrián 

Birkózás: Nyuszi Kupa: V. Annus Dominika  
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Kistanító nénik az alsó tagozaton 

2016. január 25-től 2016. március 
18-ig két volt tanítványunk, Zábrák 
Daniella és Káposzta Mercédesz 
iskolánk alsó tagozatán gyakorló 
tanításon vett részt. Daniella az 1.a-

ban Farkasné Kómár Krisztina 
mentorálásával, míg Mercédesz a 2. 
osztályban Török Ágnes 
irányításával vett részt a pedagógiai 
munkában. 
Daniella a következőképpen 

összegezte az eltelt 8 hetet: 
„Amikor január végén először beléptem az 1. a tantermébe, az izgatottság 
mellett elfogott a nosztalgikus hangulat is, hiszen néhány éve még jómagam is 
ezeket a padokat koptattam, a pedagógusok ismerősként köszöntöttek. 
Nyolchetes gyakorlatom alatt rájöttem, hogy minden perc megéri. Mert olykor 
bármilyen nehéz és fárasztó is volt az elmúlt időszak, életem eddigi legszebb 
két hónapját tudhatom magam mögött! Ha beléptem a tanterembe, mindig 
felragyogott a nap, amikor megláttam az én élettel teli virgonc elsőseimet, 
akiktől több és őszintébb szeretetet remélni sem lehet. 
Osztályfőnökükre, Krisztire bármikor számíthattam, tökéletes példaként állt 
előttem mind emberileg és pedagógusként is. Kívánhatnék ennél többet? Nem 
hinném!  
Káposzta Mercédesz: 

„Német nemzetiségi tanítónak tanulok Szarvason a Gál Ferenc Főiskola 
Pedagógiai karán. Nagy örömömre szolgált, hogy eltölthettem két hónapot az 
alsó tagozat második osztályában, Török Ágnes mentorálásával. Sok hasznos 
tapasztalatot szereztem ez idő alatt, a gyerekek aktívak és szeretni valóak 
voltak, a pedagógusok pedig készségesen befogadtak közösségükbe, segítették 
munkámat. Ezúton szeretném megköszönni Závogyán Judit igazgató 
asszonynak a lehetőséget, hogy itt, a Nagyszénási Czabán Samu Általános 
Iskolában végezhettem el tanítási gyakorlatomat.” 

Az alsó tagozat hírei 
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2016. március 22-én nyílt órákra hívtuk a leendő első osztályosokat és 
szüleiket. Tarné Zsuzsa néni és Valukné Hajnika néni osztályaikkal nagy 
szeretettel várták az ovisokat. Az alsós tanító nénik és bácsik segítségével 
feldíszítették az épületet, berendezték a termeket, meglepetéseket készítettek. 
Elsőként az igazgató néni és helyettese fogadta a vendégeket egy külön 
teremben, ahol tájékoztatták őket a nyílt nappal és a beiratkozással kapcsolatos 
tudnivalókról. Az akkor még félénk, anyukájukhoz bújó óvodások kíváncsian 
várták az órákat. 
Az első órán mindkét osztályban irodalom órát tartottak, a 4. a-ban a húsvéti 
népszokásokról, míg a 4. b-ben A három pillangó c. mese feldolgozása történt 
bábozással. Az órákon a vendégek is kipróbálhatták magukat, ki az interaktív 
táblán oldott meg feladatot, ki pedig csoportmunkában színezhetett. A 
félénkebb gyerekek is feloldódtak a beszélgetések során, nagyon szépen, 
választékosan fejezték ki magukat. 
A második órán Zsuzsa néni környezetismeret órán mutatta be hazánk megyéit 
és megyeszékhelyeit, a tanulók csoportmunkában mélyítették el ismereteiket, 
Hajnika néni pedig testnevelés órán mozgatta meg mind a negyedikeseket, 
mind a leendő elsősöket. 
Az élményteli délelőtt után senki sem távozott üres kézzel: az ovisok 
pillangókat, bárányokat, érmeket vihettek haza magukkal a látogatás 
emlékeként. 

Az alsó tagozat pedagógusai 

Óvodások látogatása az alsó tagozatonÓvodások látogatása az alsó tagozatonÓvodások látogatása az alsó tagozaton   
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Tollforgató szépírási verseny 
2016. februárjában a Premier Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola és a 
Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskolája harmadik 
alkalommal hirdették meg alsós diákoknak, tanítóknak és tanító szakos 
hallgatóknak a Tollforgató szépírási versenyt. 
Osztályonként két-két legszebben író tanuló munkáját neveztük e versenyre. A 
versenyen indult egy kolléganőnk és a gyakorlatukat éppen iskolánkban töltő 2 
főiskolai hallgató is. 
S. Nagy Péter Áron 1. b osztályos tanuló ll. helyezést ért el. A március 18-ai 
békéscsabai díjkiosztó ünnepségen oklevelet, érmet és könyvjutalmat kapott, 
melyhez ezúton is gratulálunk. 

Az alsós tanító nénik 

VERSMONDÓ VERSENY 
A békéscsabai Premier Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola március 18-án rendezte meg a már 
hagyományos próza- és versmondó versenyét. 
A megmérettetésre az általános iskola első osztályától egészen a középiskolás korosztályig lehetett 
jelentkezni. Összesen harminchat induló közül a Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola tíz alsó 
tagozatost delegált, akiket Arató Barbara tanító néni kísért el a megmérettetésre. Minden gyermeknek 
két verset kellett megtanulnia, egy Lackfi János és egy Kiss Ottó művet. Az esemény különlegessége 
az volt, hogy Kiss Ottó kortárs költőnk a zsűriben foglalt helyet. A rendkívül nívós rendezvény 
eredményhirdetésén minden helyezést elért tanuló éremmel, oklevéllel és könyvjutalommal lett 
gazdagabb. A különdíjasok oklevelet, kitűzőt és kulcstartót kaptak, motiválva ezzel őket a következő 
megmérettetésen való részvételre. 
 

Az indulók és eredményeik: 
 

Különdíj:          Polyák Sára 1. b 

    Brlázs Kira 2. osztály 

    Nagy Máté 3. b 

    Vincze Zsófi 3. b 

 

I. helyezett:         Hevesi Brigitta 4. a 

 

II. helyezett:           Tóth Boglárka 1.b 

     Hódi Nikolett 3. b 

     Huber Maja 4. a 

 

III. helyezett: Zsofenszki Barnabás 3.b 

     Vida Nóra 2. osztály 

 

Az alsós tanító nénik 
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ReceptRecept  
 

A piskótához: -3 db tojás 
-3 evőkanál kristálycukor -3 evőkanál búzaliszt -8 g sütőpor 

A krémhez: 
-500 g tehéntúró -200 g tejföl 
-100 g kristálycukor -1 db citrom reszelt héja -10 g zselatinpor -50 ml víz 

-300 ml habtejszín 

A tetejére: 
-500 g eper 
-24 g gyümölcskocsonya por 
-500 ml víz 

Elkészítés: 
Először elkészítjük a piskótát. A tojásokat 
kettéválasztjuk, külön tálba a fehérjét és a sárgáját. A 
tojások sárgáját a cukorral fehéredésig keverjük, 
hozzáadjuk a lisztet, az átszitált sütőport, és elkeverjük. 
Majd a keményre felvert fehérjét is hozzáadjuk. 
Óvatosan forgassuk bele, nehogy összetörjük. Vajjal 
kikent, lisztezett tepsiben elterítjük és 180°C fokra 
előmelegített sütőben 15-20 perc alatt tűpróbáig sütjük. 
Ha kész hagyjuk kihűlni, addig elkészítjük a tölteléket. A 
túrót villával áttörjük, hozzáadjuk a cukrot, a citrom 
reszelt héját, tejfölt és alaposan elkeverjük. A tejszínt 
keményre felverjük. 
A zselatint tálba tesszük, hozzáadjuk a vizet, elkeverjük 
és hagyjuk megduzzadni. Ha megduzzadt betesszük a 
mikroba és megmelegítjük épp csak, hogy folyóssá 
váljon. Hozzáadjuk a túróhoz összekeverjük, majd 
hozzáadjuk a tejszínt is és alaposan összekeverjük. Ezt 
a túrós masszát a piskótára kenjük. Rátesszük a 
megmosott félbevágott epreket, majd betesszük a 
hűtőbe, míg elkészítjük a zselét rá. Készítsük el a 
gyümölcskocsonyát a tasakra írt módon, majd 
kanalazzuk a tortánk tetejére. Ha megvagyunk, tegyük a 
hűtőbe ½-1 órát, hogy a kocsonya megkössön rajta 
rendesen. 

Tejszínes túrókocka 

VICC 
1 

2 

Bielik Maja 

apa
Typewriter
Szedlják Fanni

apa
Typewriter

apa
Typewriter

apa
Typewriter
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Segítség:  Budapest ezekre  van  felosztva. 
 

1. március  15-én ezt kell hordani 
 

2. társastánc  fajta 

 

3. hüvelyes  zöldség 

 

4. ér fajta 

 

5. levelekre  ragasztják 

 

6. középhegység  Magyarország déli részén 

 

7. emelt  szintű  tantárgy  középiskolákban 

Medvegy Alexandra 

REJTVÉNY 



Az iskolaújság szerkesztői: 
Ravasz Tamás 

Medvegy Alexandra 

Szedlják Fanni 
Bielik Maja 

Stefán Roland 

Bakos Albert 
Berki Máté 

Bulik Sára 
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