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Március 8-a
A nőnapi műsor Oromon március 14-én, vasárnap délután
került megrendezésre a helybeli művelődési házban. 15 óra 30
perckor vette kezdetét a másfél órás program, melyben szórakoztató, színvonalas műsorszámok követték egymást. A pedagógusok lelkesen, jókedvűen vezették le programjaikat.
A műsor végén kiosztásra kerültek a rajzpályázaton nyert könyvek a gyerekeknek. A pályázat címe Édesanyám virágoskertje volt.
A könyvjutalmakat a magyarkanizsai önkormányzat biztosította, a
pályázatot pedig a művelődési egyesület hirdette meg.
Tóthfaluban március 9-én ünnepeltük meg a nemzetközi nőnapot. Az alsós és felsős tanulók közösen léptek fel a tanárok
által koordinált műsoron. Az édesanyák, nagymamák könnycseppekkel köszönték meg a szép előadást.
Az oromhegyesi diákok március 4-én kedveskedtek egy vidám műsorral az édesanyáknak. Szavalatokkal, énekkel, színdarabbal tették emlékezetessé e napot.
Kosztolányi Dezső a tíz legszebb magyar szó közé sorolta
az édesanya kifejezést. Nem véletlenül, zenéje, hangulata és
nagyon fontos tartalma van ennek a szónak. Ő az, aki életet
adott nekünk, aki pici korunkban a legnagyobb odaadással
gondozott, táplált, fürdetett, járni, beszélni tanított, vigyázta
álmunkat, letörölte könnyeinket, és nem kérhettünk tőle olyasmit, amit ne teljesített volna. És nem csupán kiskorunkban, hanem mindig, minden körülmények között mellettünk áll, és ha
kell, segít. Megköszönni ezt a gondoskodást, ezt a szeretet soha
nem tudjuk, picit viszonozhatjuk, valamit törleszthetünk. Ez a
nap az édesanyáké. Köszöntsétek őket, mondjátok el, mennyire
szeretitek, tisztelitek, milyen fontosak számotokra.

A Diáklap Suli megjelenését támogatja:
Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine
Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kissebbségi Titkárság
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Március 15-e
Mint minden évben, idén is megszervezte iskolánk az
1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezést műsor formájában, melynek rendezője Kormányos Vilmos tanár úr volt.
A műsorban felsős tanulók szerepeltek: Rúzsa Edina,
Stojkov Katica, Pósa Vivien és Buza Gabriella, akik a
szöveges részt vállalták, szavaltak és a szabadságharc
történéseit beszélték el. Kovács Erna és Surányi Bettina
pedig harmonikakísérettel adták elő Kossuth Lajos örökbecsű nótáját.
Aki jól odafigyelt a forradalom főbb eseményeire,
amelyek az előadáson elhangzottak, az a műsort követő
kvízben eredményesen szerepelt. A legjobban teljesítők
és a szereplők könyvjutalomban részesültek, melyet a
magyarkanizsai önkormányzat biztosított. Ezúton is köszönjük a támogatást!
Jó volt így nyolcadikosként utoljára részt venni ezen a
szép ünnepségen, és reméljük, hogy az elkövetkező években is megrendezésre kerül ez az előadás!
Buza Gabriella és Pósa Vivien 8. osztály Orom

Mózes Tímea, Tóthfalu
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Ti írtátok

A hóvirág

A hóvirág a tavasz első hírnöke. A virágoskertekben található. A talajban kis hagymája van, a szára
rövid és vékony. A levele hosszúkás és zöld. Virágja
fehér és lehajló. Három sziromlevele van. Belül sárga
kicsi porzók. Érdekes illata van. Anyukámnak szedek
egy csokorral és meglepem vele!
Berec Klaudia 4. osztály Orom

Házi kedvenc

Nekem egy hörcsög a házi kedvencem. Neve Umbibi. Nagyon
szép a szőre, krémesbarna és
fehér. Rövid vékony farka van.
A füle pedig a testéhez lapul. A
termete még kisebb. Nagyon sze-ret enni. Szereti a száraz kenyeret,,
napraforgómagot, sárgarépát, az allmát és a füvet. Nagyon édes állatka,
ka, sokat szokott aludni. Majdnem minden
nden nap
játszok vele, azért azt gondolom, hogy
nagyon szeret engem. Amikor hazaéazaérek, mindig ott vár a ketrecénél, remélve, hogy hozok neki valamit.
Dukai Dorina 4. osztály Orom

Egy csodálatos nap
a családommal

Tavaly júniusban egy csodálatos napot töltöttünk a
családommal Budapesten. Autóbusszal utaztunk. 11
órakor érkeztünk meg. Először az állatkertbe látogattunk el. Sokféle állatot láttunk. Nekem a lepkeház
tetszett legjobban, ahol színes lepkék virágról virágra
szálldostak. Majd a vidámparkba mentünk. Hattyúra,
kalózhajóra ültünk. Egy barlangvasútban utaztunk. A
legvégén
g g felültünk egy hernyóra, ami félelmetes volt.
Anyuká
Anyukám és én egy kicsit féltünk, de az öcsém, Edvin
nagyon élvezte. Utána elmentünk a Hősök terére. Este
6 órako
órakor kezdődött a cirkuszi előadás. Lovakkal, fetigrisekkel és elefántokkal különböző mutatváhér tig
nyokat mutattak be. Felléptek artisták, bűvészek és
nyok
bohócok. Hajnalban értünk haza.
boh
Nagyon jól éreztük magunkat. Sok csodálatos
dolgot láttunk. Szeretném, hogy minél többet
do
kiránduljon együtt a család.
ki
Cseszkó Edina 3. osztály

Tornaórán történt

Tavaly ősszel történt ez az eset, mikor még jó idő
volt. A tornaórát ekkor a focipályán tartottuk meg.

A kutyámat 7 éve kaptuk. Rominak hívják. Németjuhász. Szőre színe fekete és rövid. A farka hosszú,
füle hegyes. A lába hosszú és a termete nagy. A csontot szereti. Építettünk neki egy szép tágas kutyaházat.
Amikor elengedjük, szeret játszani és szaladgálni.
Hűséges barát. Ő a világ legjobb kutyája!
György Károly 4. osztály Orom

A tanító néni a kapura dobást magyarázta el nekünk.
Először én voltam a kapus. Néhány gólt kivédtem, de
néhányat nem. Aztán Kitty lett a kapus. Először mindenki végigment. Amikor másodszor dobtunk volna,
a tanító néni mondott valamit. Én nem figyeltem rá, és
rúgni akartam egy gólt. A rúgás szerencsétlenül végződött. Szegény Kitty fejét találta el a labda. Nagyon
sírt, a tanító néni meg mérges volt. A történtekért kaptam egy megrovót.
Mindig emlékezni fogok erre a tornaórára, mert azóta is bánt a dolog.
Sövényházi Balázs, 3. osztály, Tóthfalu
4
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Ti írtátok

Tornaórán történt

Nem minden tornaóra izgalmas,
de ezen a napon nagyon érdekes
volt.
Az óra elején bemelegítettünk,
utána a tanító néni a gimnasztikai
gyakorlatokat osztályozta le. Behozta a magnót, és elindította a zenét. Még öt percet gyakorolhattunk.
Kettesével álltunk, de mivel az
osztályban kilencen vagyunk, egy
csapatban három-három diák jutott.
Igyekeztünk minél jobb produkciókat készíteni. Utána kisorsoltuk az
első csapatot.
Szép gyakorlatokat találtunk ki.
Nagyon örültünk, hogy mindenki
ötöst kapott.
Cérna Martina, 3. osztály,

Magyari Loretta, 1. osztály, Oromhegyes

Oromhegyes

Tóthfalu

Emlékezetes kaland

Egyszer egy szép napon eljött hozzám a barátom,
Kriszti. Elmentünk a falu végére kutatóst játszani.
Kimentünk arra, ahol már nagyon mély volt a víz.
Ugrándoztunk egyik kőről a másikra. Ezután átmentünk egy kis szigetre, úgy tűnt, mintha ősemberek lettünk volna. Miután besötétedett, bementünk.
Emlékezetes marad e nap a
számunkra.
Bálint Tamás 3. osztály
Oromhegyes

Csalimese

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Julis
nevű öregasszony. Ennek az asszonynak volt egy sovány disznója, amelyet levágott és betöltött kolbásznak. Az asszony nagyon szerette a kolbászt, de félt,
hogy hamar elfogy. Ezért felvitte a padlásra, majd le-

A tavasz

Sok napsütéssel megérkezett a kikelet. A hosszú, téli
álom után újra rügyezni kezdenek a fák. A kertben már
virágoznak a tavasz első hírnökei, a hóvirág, az ibolya és
a jácint. Megérkeztek a gólyák
és a fecskék. Zöldell a határ.
Most mindenki szánt, vet. A
szép napos idő a gyerekeket
is kicsalogatja a játszótérre.
Mácsai Ákos 2. osztály
Diáklap – 2010. március–április
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Sakkversenyen voltam

Iskolai sakkverseny

Az idei, 2010-es évi sakkverseny a Jó
Pajtás versenyének elődöntője volt. Iskolánk régóta nem vett részt ezen a rangos
versenyen.
Tóthfaluban 12 versenyző közül a döntőt Vajda Rolland és Tóth Anita játszotta.
Oromon 11 tanuló közül Vörös Nóra és
Pletikoszity Árpád volt a legjobb. Oromhegyesen 8 tanuló állt rajthoz. A döntőben Erdélyi Klaudia és Bicskei Botond játszott. A
sziváci döntőn, amely 2010. 3. 27-én volt, tanulóink közül Rolli és én 2-2 pontot hoztunk
haza, míg Klaudia 2.5 pontot gyűjtött.
Szép, nagy verseny volt, sajnos ekkor
láttunk először sakkórát, amit használni is
kellett.
Pletikoszity Árpád, 7.osztály, Orom

Sakkversenyen voltam

Az oromi, oromhegyesi és a tóthfalusi iskolában sakkversenyt rendeztünk. A három
iskolabajnok jutott tovább a sziváci sakkversenyre.
Oromról Pletikoszity Árpád, Oromhegyesről Erdély Klaudia, Tóthfaluból pedig
Vajda Rolland. Március 27-én, reggel hat órakor Pletikoszity Tibor tanár úrral indultunk
Szivácra. Mivel nem tudtuk pontosan merre
is található ez a helység, ezért meg kellett
állnunk néhányszor útbaigazítást kérni. Az út
két és fél órahosszás volt. Mikor megérkeztünk, meglehetősen sokat kellett várni, hogy
elkezdődjenek a mérkőzések. A versenyzők
körülbelül kétszázan voltak, amelyből száznyolcvan fiú és húsz lány lehetett. Az összecsapások negyven percig tartottak. Minden
asztal sorszámozva volt. Egy-egy játszma
után mindig másik asztalhoz kellett ülnünk.
Minden versenyző hét partit játszott. Mindhárman több mérkőzést is megnyertünk, de
sajnos komolyabb helyezést nem sikerült
elérnünk. Mire vége lett, a díjkiosztót már
nem vártuk meg, hogy időben hazaérjünk.
Nagy élmény volt számomra, hogy részt
vehettem ezen a versenyen. A következő alkalommal is szeretnék eljutni egy ilyen szintű sakkversenyre.
Vajda Rolland, 7. osztály, Tóthfalu
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Költészet napja

A költészet napja

Április 11-e, József Attila születésnapja egyben a
Magyar Költészet Napja, melyet 1964 óta ünneplünk.
Születésének centenáriumi esztendejét, 2005-öt pedig
az UNESCO József Attila-évnek nyilvánította. Ezen
a napon országszerte előadásokat, versmondó versenyeket, felolvasásokat rendeznek a költő tiszteletére.
József Attila munkássága csak a költő halála után
nyerte el méltó elismerését. Életműve szerves része a
magyar kultúrának, verseinek többsége semmit nem
vesztett modernségéből, erejéből. A 20. század egyik
legjelentősebb költőjének tekinthető, költészete nemcsak saját kora, hanem az egész század alapkérdéseit
felölelte.
Tőle ered ez az idézet:
“…dolgozni csak pontosan,
szépen,
ahogy a csillag megy az égen,
úgy érdemes.”
Nem illik megmondani, mi a
költészet. Hagyni kell érezni. A
költészetben ez a legcsodálatosabb, József Attilában is, az érzés.

pozgatni a színes könyveket, melyek között találhatók verseskötetek éppúgy, mint ifjúsági irodalom..
Van köztük: Verne Gyula regénye, a 80 nap alatt
a Föld körül, Fekete István Téli berek című műve és
még sok érdekes kötet.

Községi szavalóverseny

Az iskolai szavalóversenyről a magyarkanizsai
József Attila Könyvtárban megrendezett megmérettetésre a következő tanulók jutottak tovább: Dukai
Nikoletta (Tóthfalu), Konc Kriszta (Orom), Molnár
Ramóna (Oromhegyes), Rúzsa Edina (Orom), Pósa
Vivien (Orom), Bognár Szabolcs (Oromhegyes).
Kriszta és Szabolcs különdíjban részesült.

Könyveket kaptunk

A 2007 és 2010 közötti időszakban iskolánk könyvtára
a szabadkai székhelyű Aracs
Társadalmi Szervezettől közel
kétezer kötetet kapott ajándékba. Szerényebb volt, mégsem
szabad elfelednünk a szabadkai
Városi Könyvtár ajándékát sem.
Emellett támogatóink még: Gulyás József költő, Majlát Hermina magyartanár, Vajdasági Rákellenes Küzdelem Szövetsége
(Újvidék-Magyarkanizsa), Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
(Szabadka) és Corvina könyvforgalmazó kft. Magyarkanizsa.
A tanulók olvasási kedvének serkentése céljából érdekes
kiadványok érkeztek, melyek
között szerb nyelvű kötetek is
találhatók. Remélhetőleg érdeklődéssel, kedvtelve fogjátok laDiáklap – 2010. március–április
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Ti rajzoltátok

Bicskei Bálint, 6. osztály, Orom

Hubai Viola, 1. osztály, Orom

Horvát Kitti, 1. osztály, Oromhegyes

Dobó Csaba, 2. osztály, Oromhegyes

Püspök Noémi, 2. osztály, Tóthfalu
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Törtelyi Réka, 1. osztály, Tóthfalu
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Ti rajzoltátok

Törtelyi Nikolett, 4. osztály, Oromhegyes
Sarnyai Andrea, 6a. osztály, Oromhegyes

Molnár Réka, 3. osztály, Orom

Lékó Szibilla, 5. osztály, Orom

Sebők Nikoletta, 2. osztály, Orom
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Húsvét

Sok fiú várta ezt a napot. A falunkban idén
érdekesen telt, öt legénynek köszönve. Ezt
a locsolkodást Mari néni, a tóthfalusi Fehér
Akác Művelődési Egyesület elnöke szervezte. A fiúk fiákeren mentek locsolkodni, amit
mulatós zene kísért, népviseletbe öltöztek.
Házról házra mentek, nálunk is jártak, vizesek is lettünk. Cserébe tojásokat és süteményt
kaptak. Mire a sok szép lányt meglocsolták,
este lett. Ekkor a tájháznál vártak bennünket
finom pogácsával, lepénnyel és üdítővel.
Tóth Anita, 6. osztály, Tóthfalu
10

Borsos Kitti, 3. osztály, Orom

Tóthfaluban locsolkodtunk

Borsos Rózsa, Tóthfalu

Húsvét

A legnagyobb keresztény ünnep neve onnan
ered, hogy a hit szerint nagyböjt idején senki
nem vehet magához húst, csak azt, amit „az
ég harmatja termelt”: zöldségeket, kenyeret
és vizet. Aztán a nagyhét elteltével a pap húsvét vasárnapján a reggeli misén megszenteli
az ételt, régen a báránysültet, ma a sonkát,
kalácsot és tojást, és csak ezután következhet
a hús-vét, vagyis az étkezés, mint az ószövetségi időkben. De a keresztény népek is
máshogy, másként ünneplik a húsvétot a világ számos pontján. A húsvét a feltámadás, a
megváltás alapgondolatát foglalja magában.
Az utolsó hét, nagyhét virágvasárnappal
kezdődik. Nagycsütörtök estéjén a harangok
elhallgatnak, a hagyomány szerint Rómába
mennek. Nagypéntek, Jézus kereszthalálának napja – gyászünnep. Nagyszombat a
feltámadás jegyében zajlik. Az esti körmenetek, a templomokban az új tűz gyújtása, mely
Jézus és egyben a remény jelképe, azt adja
hírül, hogy Jézus feltámadt, a megváltás közel van. A feltámadás napja húsvétvasárnap.
A hagyományos sonkát már szombat este, a
böjt lezárásával megvágják. Vasárnap a sonka mellé tojást, tormát fogyasztanak. E nap
ünnepi étele a bárány. Húsvét másnapja Európa-szerte a játék, a vidámság napja. Néhol
e napot vízbevető hétfőnek is hívják, mert ez
a locsolás napja.
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Versenyeredmények
BIOLÓGIA
Községi verseny:
7. osztály : II. helyezés Sóti Boglárka
(Tóthfalu)
8. osztály : I. helyezés Vörös Nóra (Orom)
III. helyezés Harmath Erika
(Tóthfalu)
Körzeti verseny (Kikinda):
I.helyezés Vörös Nóra (Orom)

NÉMET NYELV
Községi verseny:
A községi versenyről Faragó Angéla, oromi
tanuló jutott tovább a körzeti, onnan pedig
a köztársasági versenyre. Mindezt speciális
kategóriában.
III. hely: Elek Orsolya (Oromhegyes)

MAGYAR NYELV

Községi verseny:
5. osztály: I. hely: Szögi Evelin (Orom)
INFORMATIKA
Községi verseny:
III. hely: Juhász Ákos
6. osztály: I.hely: Apró Alekszandra
(Oromhegyes)
(Oromhegyes)
6. osztály: II. hely: Lengyel Alexandra
II.hely Kovács Erna (Orom)
(Oromhegyes)
III.hely: Körmöci Csilla (Tóthfalu) 7. osztály: III. hely: Sóti Boglárka (Tóthfalu)
7. osztály: III. hely: Pletikoszity Árpád (Orom) 8. osztály: III. hely: Salbak Alex (Tóthfalu)
MATEMATIKA alsósok
Körzeti verseny (Kikinda):
4. osztály: III. hely: Konc Ádám
II. hely: Kovács Erna (Orom)
Körzeti verseny:
III. hely:Apró Alekszandra (Oromhegyes)
5. osztály: I. hely: Szögi Evelin
7. osztály: II. hely: Sóti Boglárka

MŰSZAKI OKTATÁS
Községi verseny:
6. osztály:II. hely Kovács Erna (Orom)
7. osztály: II. Pósa Ákos (Tóthfalu)
Autómodellezés, 7. osztály:
I.
Takács Ricsárd (Oromhegyes)
II.
Ördög Alex (Oromhegyes)
III. Bicskei Roland (Oromhegyes)

FIZIKA
Községi verseny:
7. osztály: II. hely: Pletikoszity Árpád
(Orom)
8. osztály: I. hely: Pósa Vivien (Orom)
III. hely: Király Noémi (Orom)

ISKOLAI VERSENY

Kovács Erna a
körzeti Kistechnikusok
SZERB MINT NEM
Versenyén való részvételre is jogot szerzett,
ANYANYELVBŐL
de a verseny időpontja egybeesett a körzeti
informatikáéval, ezért nem tudott részt venni. 7. osztály: I. hely: Sóti Boglárka (Tóthfalu)
II. hely: Bálint Árpád (Tóthfalu)
8. osztály: I. hely: Mészáros Ágnes
FÖLDRAJZ
(Oromhegyes)
Községi verseny:
II. hely: Berec Krisztina (Orom)
7. osztály: IV. hely: Pósa Ákos (Tóthfalu)
III. hely: Lékó Regina (Orom)
8. osztály: III. hely: Vörös Nóra (Orom)
Diáklap – 2010. március–április
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Csipkerózsika meseverseny

Chipkerózsika meseverseny

zel pedig jobb lett a laptopja ( igen, az van neki, nem
A Chipkerózsika elnevezésű meseversenyre 59 is értem, nekem miért nincs, egy mesehősnek pedig
db 1-4. osztályos, 80 db 5-6. osztályos és 78 db 7-8. van). A mostohaanyja, saját nevén Cameramami, elég
osztályos mese érkezett egész Észak-Vajdaság terüle- öntelt volt, minden nap felment egy weboldalra.
Apró Alekszandra, 6. osztály, Oromhegyes
téről, összesen 217 történet.
A 30 (kategóriánként 10) legokosabb, legviccesebb, legjobb írói vénával rendelkező, a számítógépes
technikát a mesékbe legügyesebben beleszövő kisdiák
közül 10 a Kis Ferenc Általános Iskola tanulója. Ők:
Harmath Tamara (Tóthfalu), Pósa Bettina (Tóthfalu),
Apró Alekszandra (Oromhegyes), Dávid Henrietta (Oromhegyes), Surányi Bettina (Orom), Bognár
Szabolcs (Oromhegyes), Elek Orsolya (Oromhegyes),
Sóti Fanni (Tóthfalu), Szekeres Mónika (Oromhegyes), Erdélyi Klaudia (Oromhegyes)
Az ünnepélyes díjkiosztóra 2010. március 30-án
került sor, Zentán.

Csetelke és a 7 span

(részlet)
A mai világban már a Disney-hősök is neteznek. Jelenleg a www.cseteljmost.com-on 6 mesehős csetel.
Beszámolhatnék Cyberpipőke
veszekedéséről
is arról , hogy mi a kisebb a bit vagy a bájt, de van
ennél eggyel érdekesebb történetem is. Csetelke és
Rézkilincs esete, amin szinte még a hardver is áramszünetet kérne. Igaz, a két
jómadár fotót esze ágából
se rakott volna ki az adatlapra, csak írtak magukról pár szót, Csetelkéről,
akinek a felhasználó neve
is Csetelke, megtudtuk,
hogy pont olyan, mint
bárki más, csak teljesen
más. Rézkilincs, aki herceg, nagyon ért a proceszszorokhoz és olyan vírusirtója van, hogy a Trójának annyi. Szép is lenne
így a történet, de kell
böki. Na, szóval Csetelke
mostohaanyja berágott a
kiscsajra, mivel átprogramozta a gépet, és több
grafikuskártyát, hangkártyát is rakott a gépbe, ez12

Alaplapi fuvolás

Alaplap városában annyira elszaporodtak a vírusok,
hogy az már valóságos elektromos katasztrófa volt.
A telhetetlen kis vírusok majdnem minden meghajtót
bekebeleztek! A város Processzornője roppant zsugori volt, egy MHz-et sem volt hajlandó pazarolni a
kártevők kiűzésére. Mivel akadoztak az aritmetikai és
logikai műveletek, a regiszterek pedig morogtak, így
a Processzornő kénytelen volt lépéseket tenni. Végül egy alaplapi fuvolást alkalmazott a takarításhoz.
A pendrive-on keresztül megszólalt a szoftver hangja
ROM-ból és RAM-ból. Alaplap városából a hang köré
gyülekeztek a kis programfalók. A csodás hang hallatára megnyílt a tűzfal, és lakói bekebelezték a finom kis
falatokat. Nagy öröm köszöntött be Alaplap városába.
Táncolt a Processzornő, mosolyogva idézte verseit a
memória, ragyogó képeket sugárzott a grafikuskártya,
és nem utolsósorban a monitor mindezt meg tudta mutatni! Jutalmul szép ikon készült az alaplapi fuvolás részére, így sokan használják vírusirtásra ma is.
Sóti Márton 5. osztály Orom
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Tarán jártunk

Tarán jártunk

2010. április 6-án, reggel elindultunk Tarára. Nagyon hosszú volt az út. Mikor odaértünk, lepakoltuk
a táskákat. Megmutatták, hogy hol fogunk lakni. Mi
az oromi lányokkal kerültünk egy szobába. Miután
kipakoltunk, vacsoráztunk, majd lementünk a diszkóba, ahol táncoltunk egy kicsit. Másnap megnéztük
az őzikék etetőjét. Délután a fiúk fociztak, a lányok
pedig két tűz közöttet játszottak. A szobatársaimmal
szereztünk doboji barátokat. Csütörtökön a Tepih
Livadára mentünk. Pénteken elbúcsúztunk új barátainktól, persze címet cseréltünk. Szombaton Goco néni
adott egy tesztet, amit mindenkinek ki kellett tölteni.
Mi, tóthfalusiak mindent tudtunk. Este, a diszkóban
hirdettek eredményt, másodikak lettünk. Vasárnap
jöttünk haza, nagyon jól éreztem magam.
Sörös Alekszandra, 4. osztály, Tóthfalu

síkságon is. A farkascsapdáról is hallottunk: két méter magasan cölöpök álltak, szorosan egymás mellett. Ennek a
közepén állt egy bárány, mellette só. A sót megnyalta, víz
nem volt, szomjas lett és elkezdett bőgni. Ezt meghallotta
a farkas, bement a szűk rácsok közé és ott lelőtték a vadászok. Nekem ez tetszett legjobban.
Zsoldos Dániel, 4. osztály, Tóthfalu
Minden este volt diszkó, ahol sok táncot tanultunk. Jó
volt Tarán, mert új barátnőket is szereztem.
Nyilas Andrea, 4. osztály, Tóthfalu

Az iskola szervezésében természetiskolába látogattunk
el a tavaszi szünetben. Ez a gyermeküdülő a Tara hegyen
1060 m tengerszint feletti magasságban van, a helység
neve Mitrovac. Délelőttönként hosszú sétákat tettünk.
Jártunk az állatok etetőjénél, a Sétálók völgyében. Megnéztük a mohaszőnyeget, nagyon érdekes volt. Ugráltunk
Sportra is jutott időnk, negyedik nap megrendeztük rajta, és a talaj ruganyos volt a talpunk alatt. Egy fatörzsön
a focidöntőt. A harmadik helyezést szereztük meg. a medvelesnél egy medve karmainak a nyomát láthattuk.
Mindent összevetve, jó volt, még barátokat is szerez- Délutánonként sportjátékokat játszottunk.
Dukai Dorina 4. osztály Orom
tem. Remélem, még eljutok erre a szép helyre.
Törtelyi Dévid, 4. osztály, Tóthfalu
Finomak voltak az ennivalók is, és még ebéd után is
mindig
kaptunk valami finomságot. Nagyon jól éreztem
Történeteket is hallgattunk Taráról. Az egyik arról
szólt, hogy a kelta ősi népnek megtetszett ez a hely, így magam. Szeretnék máskor is eljutni erre a szép helyre!
Berec Klaudia 4. osztály Orom
saját istennőjükről, Taráról nevezték el. Jártunk a Milica

Napló Taráról

2010.04.09.
Ma megnéztük a medvelest és egy fát, amibe a medve
karmával belevésett. Védettek a Tarán a medve, Pančićeva
omorika, egy lazacfajta, ami csak a Drinában él, a szöcske
meg a szirti sas.
György Károly 4. osztály Orom

Ide jöhetne egy kép

Tara

Első nap keveset sétáltunk. Megismerkedtünk az idegenvezetőnkkel és az oromi és tóthfalusi fiúkkal és lányokkal. Második nap megláthattuk az igazi természetet,
az idegenvezető séta közben mesélt a fákról is.
Konc Ádám 4. osztály Oromhegyes
Megismerkedtünk a doboji iskolásokkal. Nekem barátnőm lett Tamara és Vanja. Lefényképezkedtem velük, és
ez örök emlék marad.
Elek Fanni 4. osztály Oromhegyes
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Tanáraitok tollából

Legyünk újrahasznosítók!
Sok módja van annak, hogy környezetünket és
egészségünket megóvjuk a szeméttel járó káros
hatásoktól, ám mindenek előtt „fejben” kell tudatosítanunk, hogy a természet megóvása és károsítása is a mi munkánk eredménye. Az, hogy melyik
utat választjuk, kizárólag rajtunk múlik.
Első és legfontosabb lépés az lenne, ha otthonainkban a szemetet megpróbálnánk szétválogatni –a
háztartási hulladékot a papírtól, műanyagtól, üvegektől. Az újságok,kartondobozok újrahasznosításával több fát is ezáltal megmenthetünk a kivágástól. A műanyag flakonok és az üvegek újratölthetők,
a természetbe jutva viszont évezredekig hevernek,
gyülemlenek, miközben struktúrájuk szinte teljesen
érintetlen marad. A flakonok otthoni begyűjtése és
tárolása nem jelent nehézséget, mindössze lecsavarjuk a kupakot, kipréseljük belőle a levegőt, és máris
kevesebb helyet foglal el. Ezek után pedig csak az a
feladatunk, hogy a megfelelő helyre szállítsuk őket.
Remélhetőleg ezekből a begyűjtő helyekből egyre
több lesz Vajdaság szerte, így tehát ez a lépés sem
kell, hogy gondot okozzon.
A műanyag zacskók szintén nem „jótékony” hatásukról ismertek, ezért ezeket is a többi plasztik
anyaggal együtt kell gyűjtenünk egy helyre. Jusson eszünkbe az a lehangoló látvány,
amikor szeles időben egy szántóföld
mellett elhaladunk és ezek a színes
lobogó dolgok ellepik az út melletti
fák ágait és a talajt. Amellett, persze,
hogy nem szép képet fest, csökkentik
a föld termőképességét. A talaj mélyebb rétegeibe kerülve ugyanis szinte
teljesen elszigetelik a növényektől az
alsóbb rétegekben rejlő vízforrásokat,
amik például szárazság idején létfontosságúak.
Foglaljuk tehát össze, hogy mi mindenre kell odafigyelnünk, hogy a hulladékok alapelemeiből ismét értékes
anyagokat kapjunk. Elsődleges az
(otthoni) szelektív szemétgyűjtés- különös figyelmet szentelve az újrahasz14

nosítható dolgokra. Fontos lenne, hogy mindennapjainkból száműzzük a nagy mennyiségű plasztikus anyagokat - vigyünk kosarat magunkkal
bevásárláskor! Amennyiben a szemetet műanyag
zacskókban tároljuk, ne csomózzuk be azokathagyjuk a természetet,hogy zavartalanul megoldja
a lebontás folyamatát! Préseljük össze az ásványvizes és egyéb palackokat, gyűjtsük őket össze és
szállítsuk a megfelelő tároló helyre. A hangsúly,
ha lehet, a megfelelő szón legyen, amikor azon
gondolkozunk, hogy hova is tüntessük szem elől a
szemetünket. Ne a természetvédelmi területek, az
erdők legyenek az első és egyetlen megoldások a
hulladék elrejtésére!
Még egy tipp „kezdőknek”: nem árt odafigyelnünk a különféle kozmetikai cikkek (samponok,
krémek, stb.) csomagolásán feltüntetett jelekre! A
kiszereléseken ugyanis fel kell, hogy legyen tüntetve, hogy újrahasznosítható vagy sem. Lehetséges, hogy az előbbiek egy picit drágábbak, viszont
érdemes belegondolni, hogy a természet értéke
pénzben kifejezhető-e… Érdemes az apróságokra
is odafigyelni tehát. Legyünk mi is újra hasznosak-ezúttal a Természet számára!!!
Fejős Edina, biológiatanár
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Irodalmi fejtörő
Írja be az ábrába a meghatározások alapján a
hétbetűs megfejtéseket. Helyes megoldás esetén
a kiemelt oszlopokba kerülő betűket föntről lefelé összeolvasva egy magyar író nevét és egy
költeményének címét kapják megfejtésül.

1. Víkend.
2. Nyílászáró biztonsági berendezése.
3. A kéz részének egy íze.
4. Kapós, keresett (áru).
5. A mondás szerint ez szűli a tolvajt!
6. Kubai dohányból sodort különleges
szivar.
7. Akkora, mint az anyag egykor oszthatatlannak hitt része.
8. Vetélytárs.
9. Forgács alakú fánk.
10. Figyelmesen, hosszan néz (valakit
vagy valamit).
11. Rendezvényt befejező rövid beszéd.
12. Hirtelen gerjedt harag, düh.

Színezd ki!
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Iskolánk életéből

Szerkesztők:
Csikós Anita
Majlát Hermina
Kormányos Vilmos
Rice Ágota
Adatbevitel:
Szkitsák Szilárd
Műszaki szerkesztés:
Bata Attila
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