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Diákújság                               .évfolya  .szá  

Nagyszé ási Czabá  Sa u Általá os Iskola 

Lupsánné Kovács Eta 

Álmos a nyár ésÁlmos a nyár ésÁlmos a nyár és   

zöldje kopott,zöldje kopott,zöldje kopott,   
nyugtalan ősz festnyugtalan ősz festnyugtalan ősz fest   

karcolatot;karcolatot;karcolatot;   
gólya és fecskególya és fecskególya és fecske   

búcsúzik már,búcsúzik már,búcsúzik már,   
hűvös az este,hűvös az este,hűvös az este,   
múlik a nyár.múlik a nyár.múlik a nyár.   

 

Tűnik a hőség,Tűnik a hőség,Tűnik a hőség,   
múlik a nyár,múlik a nyár,múlik a nyár,   

őszi e szépség,őszi e szépség,őszi e szépség,   
színes a táj;színes a táj;színes a táj;   
pár falevéllelpár falevéllelpár falevéllel   
játszik a szél,játszik a szél,játszik a szél,   
felleget fércel,felleget fércel,felleget fércel,   
s útjára kél.s útjára kél.s útjára kél.   

Nyárból a télbeNyárból a télbeNyárból a télbe   

ősz a kilincs ősz a kilincs ősz a kilincs ---   
reggeli párareggeli párareggeli pára   

hajnali kincshajnali kincshajnali kincs   

---   libben a szellő,libben a szellő,libben a szellő,   
sárgul a zöld,sárgul a zöld,sárgul a zöld,   

mint puha kendő,mint puha kendő,mint puha kendő,   
langyos a föld.langyos a föld.langyos a föld.   



6.                                                               Október 

A nagyszénási Gondozási Központ Idősek Klubja 
meghívásának eleget téve iskolánk alsó tagozatos tanulói 
2016. szeptember 30-án a NÉPMESE NAPJA alkalmából 
rendezett mesés délelőttön vettek részt. 

A klubtagok a hamuban sült pogácsa és finom tea mellett 
kellemes környezettel, plüssállatokkal várták a gyerekeket. 
Meghallgathatták Dimák Béláné Márti néni izgalmas meséjét, 
megnézhettek egy mesét a Magyar Népmesék sorozatból, 
míg a nagyobbak megismerhették a 250 éve született 
Benedek Elek életét és munkásságát. A községi könyvtár 
dolgozói rövid ismertetőt tartottak a könyvtár munkájáról. 

A programot Mackó testvérrel való fotózás és mesetotó 
kitöltése zárta. 

Köszönjük a szervezőknek ezt a kellemes és emlékezetes 
napot!   

 

A Népmese Napja 

Alsós u kaközösség 
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Nagyszénási Kulturális Központ  
Mira Csillagászati Szakkörébe! 

 

Beiratkozási díj Ft/fő/ta év. 

Hozhatod agaddal testvéreidet, szüleidet, agyszüleidet, is erőseidet, 

akiket érdekel sillagászat, az űrkutatás. 

Szakköri foglalkozásai ko  előadások, kísérletezések, szituá iós és egyé  játékok, 
sza adsze es és táv söves észlelések, il ézések várják a szakköri tagokat. 

A szakköri foglalkozásoko  kívül járu k éve te legalá  egyszer kirá dul i, 
sillagászai előadásokat eghallgat i. 

Re dezü k Csillagászai Maketkészítő- és Csillagászai Akadályverse yt, 

kará so yi-évvégi záróprogra ot sillagászai ajá dékozással, 

yáro  és kora-ősszel szalo asütögetéssel egy ekötöt eteor-észlelést 
sátorozással, sillagtúrát. 

 

Mi de  érdeklődőt szeretetel váru k! 

Amennyiben szeretnél egy jó kis csapathoz tartozni, 
ahol külö öző foglalkozásoko  vehetsz részt, 

ahol egis erkedhetsz táv sövek, sillagdák, sillagvizsgálók űködésével 

pla etáriu ok űsoraival, 

a sillagos ég olt rejtel eivel, 

külö leges ese é yekkel, érdekes égi jele ségekkel, 

az e erek alkota égi „jár űvekkel”: 

űrszo dákkal, űrhajókkal, űrállo ásokkal,  

Hold- és Mars-járókkal, … 

Akkor 

iratkozz e a  
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Ez a sport délutá  agyo  ered é yes volt, i de ki ek jó volt a ha gulata. 

Nagyo  soka  részt vetek rajta sok yertes volt, de a yertesek és a vesztesek közöt 
i se  se i külö ség, ert ez sak egy játék volt.  A yertesek külö féle játékokkal 
e tek haza. Nagyo  jó volt a sport ap ár sose  ért vol a, véget re éle  jövőre is 

ilye  jó lesz!! J 

Akik ek köszö etet o dhatu k: Ja kai Zsolt ta ár úr, aki vezete az egészet.  Sokat 
segítet a verse yek sorá  Závogyá  Ga riella -edikes ta uló, aki, hogy jo  és 
érdekese  legye , és persze gyorsa , po tozta a tollas verse yt. Odaadóa  

átorítota az e ereket, hogy e adják fel.  

Köszö jük a Fori tos Alapítvá y tá ogatását. 

Ered é yek: 

Fo i:   Litauszki Gá or, A us Rola d, Szegedi Gá or alkota sapat első helyet ért el. 

Asztalite isz: 

A us Rola d 

Kókai Ádá  

Valuj Erika 

Tollasla da: 

Hegyi Mária 

Füzes Árpád 

Hu er Maja 

Bohoda Do i ik 

Délutá i sportverse y 
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Mindenkinek külön szekrénye van, kedvesek a tanárok, lehet 
pingpongozni, van jó társalgó helyiség. 

G. 

Jól érzem magam, mert nagyobb a tér, mindenkinek külön 
szekrénye van és sok olyan hely van, ahol a barátaiddal 
beszélgethetsz. 

B. 

Mindenkinek külön szekrénye van és mi vagyunk a legkisebbek. A 
kis kuckóban jókat lehet beszélgetni. 

G. 

Tetszik, mert minden órát más tanár tart. 

Zs. 

Van sok ismerős, kedvesek a tanárok és nagy az iskola. 

Sz. 

Nagyon jó, hogy vannak szekrények, nagyon érdekes, hogy meg 
tudom nézni a régi tablókat. 

R. 

Azért tetszik, mert sok az ismerős, közelebb van az ebédlő és 
vannak szekrények. 

V. 

Az tetszik, hogy több ismerős van, mint a kisiskolában. 

M. 

Jók a tanárok és nagyobb a tér. 
Prokop A géla, Ková s Pa a, 
Nagy Zsói, Jávor sik Ti i 

Hogy érzed magad  

ötödikesként? 
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I terjú iskolá k új diákjaival 

Kanalas Dzsennifer válasza:  
Sikerült egis er ed Nagyszé ást? Kö ye  eligazodsz a faluba ? 

Ige , viszo ylag kö ye . 

Hogy tetszik az iskola? 

Nagyo  jó, eke  tetszik. 

Sikerült beilleszked ed? 

Ige .  Szerezte  arátokat is. A ta ulás a  is sikerült ehoz i a 
le aradásai at. 

Milye ek az órák és a ta árok? 

A ta árok agyo  kedvesek és a ta ítás is jó. 

 

Limpek Dominik Krisztián válasza: 
Sikerült egis er ed Nagyszé ást? Kö ye  eligazodsz a faluba ? 

Ige , sikerült egis er e  Nagyszé ást. Kollár Mari al kile szer 
kör ejártuk, és hála a körök ek kö ye  eligazodok a falu a .  

Hogy tetszik az iskola? 

Az iskola agyo  tetszik.  

Sikerült beilleszked ed? 

Félig- eddig eilleszkedte .  

Milye ek az órák és a ta árok? 

Az órák agyo  jók, tö yire élveze  őket. A ta árok is agyo  re desek. 
Örülök hogy it lehetek a Cza á  Sa u Általá os Iskolá a !  

 

Köszönjük az interjút! És üdv nálunk!         
Az i terjút készítete: Ura  Leí ia  
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Melyik iskolában tanított ezelőtt? 

Egy szakközépiskolában tanítottam Hódmezővásárhelyen. 

Meséljen magáról! 

Orosházáról járok át minden nap. Két kisgyerek anyukája 
vagyok. 

Szabadidőmben szívesen görkorcsolyázok, szeretem a 
vízilabdát és a túrógombócot. 

Mi tetszik legjobban az iskolában? 

Tetszik, hogy nagyon sokféle gyerek jár ide. 

Mi tetszik Nagyszénáson? 

Sajnos még nem igazán sikerült megismernem a települést, 
de várom az ötleteket. 

 

Köszönjük!  
             Kovács Panna, Prokop Angéla, Nagy Zsófia, Jávorcsik Tímea 
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E e  a ta év e  a 4. a osztály éhá y ta ulójá ak jutot az a 
egiszteltetés, hogy szereplésükkel felidézzék az általá os 

iskolá a  az 4 . októ er 6-á  törté t ese é yeket. Az aradi 
vérta úk e lékét e utató rövid űsorukat e utaták az alsó és 
a felső tagozato  is. 

A ege lékezés szereplői: Farkas Vero ika, Kiss-Jaka  
Nikolet, Forgó Koppá y, Ko sis Kristóf, Stefá  Milá . 

Mege lékezés: októ er 6. 

Zalai Sá dor é Györgyi é i 
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. A eteorológia foglalkozik vele  

. az i for á ióközlés egyik for ája 

. az idege  szavakat gyűjik e e 

. ter észetudo á yok egyike  

. a Földö  kívül törté ő égi jele ségek egigyelésével foglalkozó 
ter észetudo á y 

. egyik e zei é ekü k 

. a születés ap, kará so y st . is ez 

. … keretei  elül ta ulu k az iskolá a  

. elektro ikus … iskolá k a  is evezeték  

. év elejé  tartják az iskolák a   

Ba gó A a 

Rejtvé y 
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Az októ eri szá  alkotói: 
 

Ba gó A a, 

 Ura  Leí ia,  

Ková s Pa a,  

Nagy Zsóia,  

Prokop A géla,  

Jávor sik Tí ea,  

Varga Gergő  

Bakos Al ert 

Stefá  Rola d 

Bohoda Do i ik 


