
 A mi iskolánk 

Kedves Diákok! 

Negyedévente készülünk nektek egy 
kis olvasnivalóval. Ebben az 
iskolaújságban minden olyan 

megtalálható, ami az iskolai élettel 
kapcsolatos. Igyekszünk olyan 

cikkeket írni, amelyek érdekesek és 
hasznosak számotokra.  

Számítunk az érdeklődésetekre, és 
bízunk abban, hogy sokan fogjátok 

lapozgatni szünetekben! 

 

Üdv.: A szerkesztőség tagjai 

A Nagyszénási Czabán Samu Átlanános Iskola diáklapja 

2019. November 
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BÖGRÉS SÜTI 
 

HOZZÁVALÓK 
Egy 3 dl-es bögréhez:  

4 evőkanál liszt 

3 evőkanál cukor 

2 evőkanál kakaópor 

2 evőkanál tej 
2 evőkanál olaj 
1 késhegynyi sütőpor 

1 darab tojás 

ELKÉSZÍTÉS 
Egy bögrébe belekanalazzuk a száraz hozzávalókat, 

és alaposan összekeverjük. Ráöntjük a tojást, 
hozzáadjuk az  olajat és a tejet, és egy kanállal 
alaposan összekeverjük. 

A bögrét egy mikrohullámú sütőbe tesszük, majd 
beállítjuk az időszabályzót 3 percre. Kb. 1 perc 
alatt szépen megemelkedik a tészta, de semmi 
esetre sem vegyük ki hamarabb. Ha megállt a 
mikró, hagyjuk bent még 30 másodpercig, azután 
vegyük ki. 

Kiboríthatjuk vagy a bögréből is fogyaszthatjuk. 
Jó étvágyat!  



 

 

 

Szeptember óta lehet 
rendelni a LÁJK újságot. Ez egy 
havonta megjelenő magazin, érdekes 
témákkal és minden hónapban más-

más ajándékkal. Ha felkeltette az 
érdeklődésed, rendeléssel 
kapcsolatban keressetek!  

 

Bracsok-Ajtai Andrea  

DÖK segítő pedagógus 

2019.  November 
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Hogy tetszik az iskolánk? 

Tanít más iskolában? 

Mit szeret csinálni a szabadidejében? 

Korcsokné Erős Zsuzsa 

Tetszik ez az iskola, esztétikus és kulturáltak a diákok. 
A csorvási iskolában tanítok. 
A kutyámmal nagyon szeretek foglalkozni. 

Barna Róbert 
Nagyon tetszik a nagyszénási iskola. Jó a légkör és 

érdeklődőek a diákok. 
A Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti 

Iskolában tanítok. Régebben pedig a Madách Imre 
Gimnáziumban tanítottam, Budapesten.  

Nagyon szeretek horgászni a szabadidőmben.  
Tóth Károly 

Nagyon tetszik az iskola. A diákok segítőkészek, a 8. 
osztályosok komolyan veszik a továbbtanulást. 
Tetszenek az élménypedagógiai órák és a pedagógusok 
folyamatos fejlődése. 

A Hunyadi János Katolikus Általános Iskolában, a GySzC 
Székely Mihály Szakiskolában és térségi felnőtt 
képzésben tanítok. 

Sajnos nagyon kevés a szabadidőm. Ha tehetem, 
teniszezek, vagy a családommal kirándulok. 

Köszönjük szépen a válaszokat! 
  

A felső tagozat új tanáraival 



 

 
AZ ÖTÖDIKESEK VÉLEMÉNYE A FELSŐ 

TAGOZATRÓL 

Hogy érzed magad a felső tagozaton? 

Mi másabb számodra itt, mint az alsóban? 

Mi tetszik neked itt a legjobban? 

 

Jól érzem magam itt. 
Többet kell itt tanulni, mint az alsóban. 
Az tetszik nekem a legjobban, hogy itt van a 

testvérem. 

Pavló Sz. 

Jól érzem magam, tetszik az iskola. 
Az alsóban nem voltak szekrények. 
Több diák van a felsőben, és mindenki nagyon 

kedves. 

 

Rákóczi P. 
Nagyon jól érzem magam. 
Az alsó tagozathoz képest a felsős épület nagyobb. 
Nagyon tetszenek a rajzórák. 
 

Borsik A. 

Jól érzem magam csak még egy kicsit furcsa. 
Az hogy minden órán más tanár van velünk. 
Ami a legjobban tetszik, hogy van emelet és lehet 

lépcsőzni. 
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Az iskola az 5.a  

osztály szerint  

 

Varga Balázs szerint: Jó mert lehet pinpongoz-

ni szünetekben. Örülök, hogy Andi néni az 

osztályfőnököm. A tanárnénik kedvesek. 
Nehéz az egyik új tantárgy, a történelem. 

 

Pavló Szandra szerint: Jó, mert a barátokkal 

vagyok. Örülök, hogy Andinéni az osztály 

főnököm. a legtöbb tanárnéni kedves. 

 

Sebő Botond szerint: Nem jó a suli számára,  

mivel a legtöbb tanóra unalmas. Örülök, hogy 

Andi néni az osztályfőnököm. A történelem új 
tantárgy, de nem tűnik nehéznek. 

2019. November 



  

 1) Északról melyik országgal határos Magyarország? 

2) Hóesés más szóval. 
3) A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta ...... 
4) Somogy-megye székhelye. 
5) Az év utolsó hónapja. 
6) Ki volt Petőfinek a legjobb barátja? 

7) Híres róka. 
8) A csokoládé alapanyaga. 
9) Egyik égtáj. 
10) Milyen fa a karácsonyfa? 

2019. November 

REJTVÉNY 
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Diákönkormányzatunk hírei 
Szeretettel köszöntjük az új tagokat az iskolánk diákönkormányzatában. Ők 
Danicska Réka, Pavló Szandra, Varga Balázs 5. a osztályos tanulók, valamint 
Korcsok Éva, Rákóczi Botond és Popon Gergő  5. b osztályos tanulók.  
Jelenleg 20 főből áll a diákönkormányzat. A diákönkormányzat elnöke 
Sáfrán Szabina 8. a osztályos tanuló, helyettese Kovács Panna 8. b osztályos 
tanuló és a titkár Pavló Patrik 7.b osztályos tanuló.  
Iskolánkban a diákok is besegítenek a folyosóügyeletben. Ez a 
diákönkormányzat feladata. Az alábbi táblázat mutatja, hogy ebben a 
tanévben, hogy alakul az osztályok szerint az ügyelet megosztása.  

 

 

Október 11-én megrendeztük a Világ Gyalogló Napot. Több mint 110-en 
gyalogoltunk együtt a településünk nevezetességeit megtekinteni.  
November 12-én Kovács Panna 8. b osztályos tanuló és Bracsok-Ajtai 
Andrea DÖK segítő pedagógus részt vett a Békés Megyei Diákparlament 
gyűlésén. Panna bekerült abba a 11 fős delegációba, akik 2020. január 31. 
és február 2. között képviselni fogják a Békés megyei diákokat a 
Székesfehérváron megrendezésre kerülő Országos Diákparlament 
rendezvényen.  
November 14-én rendeztük meg  az azstalitenisz bajnokság őszi fordulóját. 
5-6. o. kategória helyezettjei:      7-8. o. kategória 
helyezettjei: 

Csegöldi Tamás 5. a                                                            I.  Frankó Péter 8. a 

Varga Balázs 5. a                                                                 II. Stefán Milán 7. a 

 Pavló Szandra 5. a                                                             III.Balogh Dávid 8. a 

Decemberben kártyadélutánt szervezünk. Várjuk szeretettel azokat, akik 
szeretnek a szabad idejükben kártyázni. A pontos dátumról és időpontról 
érdeklődj az osztályod diákönkormányzati tagjánál.  
 

Üdv.: DÖK tagok   

Hónap Szept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr. Jún. 

Osztály 8.b 8.a 7.b 7.a 8.b 8.a 7.b 7.a - 
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Kányádi Sándor: 
Valami készül  

Elszállt a fecske, 
üres a fészke, 
de mintha most is 

itt ficserészne, 
úgy kél a nap, és 

úgy jön az este, 
mintha még nálunk 

volna a fecske. 
Még egyelőre 

minden a régi, 
bár a szúnyog már 

bőrét nem félti, 
és a szellő is 

be-beáll szélnek, 
fákon a lombok 

remegnek, félnek. 

 

 

Valami titkon, 
valami készül: 
itt-ott a dombon 

már egy-egy csősz ül: 
Nézd csak a tájat, 
de szépen őszül. 
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Tetris Challenge  

Asztalitenisz bajnokság őszi fordulója 

 

Élménypedagógiai  
óra 
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Európai DiákSport Napja  

4. osztályosok október 23-i megemlékezése  



 

2019. November 

Gyalogolni indulunk   

Sulidal az énekkar előadásában 


