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Kis Ferenc Általános Iskola, Oromhegyes – Orom

2010. ősz – tél

Beköszöntött az ősz,
kopogtat a tél...

Szerkesztői üzenet

Véget ért a nyári szünidő, újraindult a tanév, és visszatért a vakációról kedvenc lapotok,
a Suli Diáklap is. Ebben a tanévben az előzőhöz
képest kicsit más formában és minőségben találkozhattok vele. Az elmúlt iskolaévben megszokott négy színes oldal és a kedvezményes ár
mostanra megszűnik, mindezek ellenére reméljük, hogy hűségesen kitartotok iskolánk egyetlen lapja mellett, és továbbra is megvásároljátok, hiszen e változások mit sem vonnak le a lap
tartalmasságából. A tavalyi 5 szám is lecsökken, idén 3 száma fog megjelenni a Diáklapnak:
őszi-téli, tavaszi-húsvéti és nyári számot vehettek kézbe. Megint túlvagyunk egy újabb Gyermekhéten és sok más őszi programon, ezekről
az eseményekről olvashattok az első számban
a megszokott rovatok: Tollforgatók, Ti rajzoltátok, Vicckupac és Fejtörő mellett.
Sikeres tanévet és jó újságolvasást kíván
a Diáklap szerkesztősége

2

I. osztály, Oromhegyes

Kedves Újságolvasók!

Diáklap – 2010. ősz–tél

Völgyesre kirándult az osztály
Szeptember 18-ára munkanap volt előlátva. Tanítás
helyett kirándulni mentünk Völgyesre.
Kilenc órakor gyülekeztünk az iskolánál. Sándor
József papagájait mentünk megnézni. Vittünk magunkkal uzsonnát, esernyőt és pénzt. Mikor odaértünk, a házigazda körbevezetett a tanyán. Sokféle papagájt láttunk köztük: sárga bóbitás kakadut, jágót,
sándor papagájt, de nekem az ara tetszett legjobban.
Volt ott beszélő papagáj is, de akkor sajnos nem akart
megszólalni.
Lackó Roland, 4. osztály, Orom
Ezután elsétáltunk az emlékházba. Kint egy gyönyörű galambdúc volt, amiben valamikor galambok
éltek. Az udvarban egy nagylevelű császárfa díszelgett. Séta közben megérkeztünk és elfogyasztottuk az
uzsonnánkat bent az emlékházban sok régi tárgyat láttunk: citerát, nyakörvet, szerszámokat. Láthattuk, hogyan néztek
ki régen a szobák. Hazaindultunk.
Egy kicsit kifáradtunk, de nagyon
szép és emlékezetes napot töltöttünk el. Remélem, hogy máskor is
szerveznek ilyen hétvégét!
Cseszkó Edina,
4. osztály, Orom
Napok óta vártuk az osztálylyal, hogy megnézzük a papagájtelepet. Szeptember 18-án, szombaton reggel az iskolában gyülekeztünk. Végre megérkezett a
busz és indultunk.
A telepen Sándor József bácsi
kedvesen fogadott bennünket. Érdeklődve nézegettük a madarakat.
A kis szárnyasok kicsit féltek az esernyőktől, és a hideg elől behúzódtak. Sok csiripelője van Józsi bácsinak. Még beszélő papagájjal is találkoztunk. Nekem a
sárgabóbitás tetszett legjobban. Még kis színes tollat is
szereztem emlékbe. Ezután átsétáltunk az emlékházba, ahol uzsonnáztunk. Csoportonként belülről megnéztük a házat. Az udvarban volt egy hatalmas levelű fa, azt császárfának hívják. Galambdúcot is láttunk.
Később fölszálltunk a buszra és indultunk haza. Nekem nagyon tetszett ez a kirándulás. Remélem elmegyünk máskor is.
Tukacs Krisztina, 4. osztály, Orom
Diáklap – 2010. ősz–tél

Józsi bácsi nagyon szívesen fogadott bennünket, és
megmutatta azt a gyönyörű helyet, ahol családjával
együtt élt. Először megmutatta a sándorpapagájokat,
a jágókat, a sárgabóbitás kakadukat és nem utolsó
sorban az arákat. Ezután az ott található emlékházat
néztük meg. A ház környéke lebilincselően szép volt,
az udvart egy ún. császárfa ékesítette, melynek hatalmas levelei mindenki kíváncsiságát felkeltették. Amikor bementünk a házba, megtudtuk, hogy az épület
a régi idők emlékét tükrözi és láthattuk, hogy minden a rágmúltból származik, ám mégis nagyon szép
volt, ahogy berendezték. Nagyon örülök, hogy lehetőségünk volt betekinteni ebbe a szép és csendes környezetbe, ahol minden olyan nyugodt és békés.
Nagy Nikolett, 4. osztály, Orom

Miután megnéztük a madarakat, elmentünk egy
emlékházhoz. Ez a tanya Tukacs Piroska tanítónő
nagyszüleié volt. A házikóban megcsodáltuk a régi citerát, szerszámokat, lámpát és ágyat. Nekem legjobban a kutya nyakörve tetszett. Mikor mindent megnéztünk, leültünk a padokra és uzsonnáztunk. Otthon
boldogan meséltem az éményeket anyának, apának és
Balázsnak. A testvérem azt mondta, hogy ő is szeretne egyszer elmenni a papagájtelepre.
Kalmár Orsolya, 4. osztály, Orom
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Rímfaragók tollából

А fenyőfa

Ősz

Szép díszes fenyő vagyok,
Szeretnek a gyerekek.
Nézik a sok gyertyát rajtam,
Szemükben csillog a szeretet.

Lehullott a falevél,
Egy élet valahol véget ér.
Szívedben fáj,
Hogy elmúlt a nyár.

Körbe járnak, ugrándoznak,
Majszolják a csokikat.
Hasuk fájdul, nem jajdulnak,
Tudják: szép a mai nap.

Hidegen fúj a szél,
A köd is leszállt.
Az eső is esik már,
Mégis menni kell még.

A fenyőfa boldog volt,
Bizseregtek ágai,
Nagyon örült neki,
Hogy vannak barátai.
Mézeskalács illat
Kering most a légben,
Jelzi, hogy a karácsony
Megérkezett éppen.
Surányi Bettina 7. osztály Orom

Szonett, magamban
Egy kismadár, nagyon csodálatos.
Erővel bír, megbabonázza
Az embert. Csak nézzük ábrándos
És nagy kalandját, s tétovázva
Csak arra gondolunk: De jó lenne repülni!
Lehetséges ez? Lehet? Nem hiszem..
Senki sem tudja. Most úgy felszállnék
Egy körhintára, mely végigviszi az életem.
Nem csak magamra gondolnék, hanem másra,
Mindenre: rám, rád, csodákra.
S mikor aludni térnék, az aálmok világába mennék.
Álmodnék szépet, és sokat ennék.
Mindent, mi jó és szép a világon, megenném,
S nem maradna semmi, amit megérdemelnék

De majd újra tavasz lesz,
Ég újra a kikelet,
Játszani fog újra minden gyerek.
Majd a nyár kísér,
De majd eljön a lucskos ősz,
És tovább kísért….
Tóth Anita 7. osztály Tóthfalu

Szonett a szabadságról
Régen volt, hogy a népek félelemben éltek,
Míg reménykedve várták az örök szabadságot.
Abban a tudatban éltek, hogy félnek.
Sokan éltek rabságban.
Rengeteg ember élt csak kukoricakenyéren,
Arra várva, hogy sült malacot egyen,
A ráncos, piszkos tenyérrel
Sok sonkát, csülköt vegyen.
A gonosz és vérontó katona,
Legyen a neve Bakota,
A katonák eléggé konok,
Elővették az emberek a botot.
Úgy elverték, hogy ott is maradt,
És a nép végre SZABAD!
Körmöci Csilla 7. osztály Tóthfalu

Zsoldos Nikolett 7. osztály Tóthfalu
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Újdonságok életünkben

Ötödikes lettem

Augusztus végén megvásároltuk a taneszközöket.
Beborítottuk, és felcímkéztük a füzeteket és a könyveket. Az idősebb diákok el akartak rémiszteni a felső
osztályoktól, de én nem hittem nekik. Izgatottan vártam az első napot.
Sándor Médi, 5. osztály, Oromhegyes

Iskolai sakkverseny

Szeptember elsején már nem a tanító néni várt bennünket. Ötödikesek lettünk. Több minden megváltozott: minden órán másik teremben vagyunk, a tanárok
pedig váltják egymást.
Rákos Máté, 5. osztály, Oromhegyes
Nemcsak a tanárokból lett több, hanem a tantárgyakból is. Legjobban az informatika tetszik, habár a
többi sem rossz. Azt nagyon sajnálom, hogy a tanító
nénitől el kellett búcsúznunk.
Zsoldos Krisztián, 5. osztály, Oromhegyes
A tanárok kedvesek és segítőkészek. Elmagyarázzák, megértetik velünk a tananyagot. Sajnos minden
hétre jut felelés vagy ellenőrző, ezért nem sok alkalIskolánkban az idén is megszerveztük október és
munk van lazításra. Folyamatosan tanulnunk kell.
november folyamán a sakkbajnokságot. Szép számHegedűs Dominika, 5. osztály, Oromhegyes ban jelentkeztek résztvevők Oromon és Tóthfaluban,
de Oromhegyesen az idén kevesebben, mint az előző
Mára már a tanáraink is megtanulták a neveinket. évben. Eredmények:
Igyekszünk megbirkózni a feladatokkal, kihívásokkal. Jól érzem magam ötödikesként, és szerintem a
OROMHEGYES:
pajtásaim is így vannak ezzel.
1. Szabados Norbert
Törtelyi Nikolett, 5.osztály, Oromhegyes
2. Magyari Lóránd
3. Erdélyi Klaudia

Őszi kóstoló

2010. október 23-án került megrendezésre falunkban a hagyományos Őszi kóstoló elnevezésű program. Részt vettek rajta iskolánk tanulói elsőtől 6. osztályig és az oromi asszonykórus. A díszített asztalokra őszi gyümölcsök és finom
sütemények kerültek. Mindent megkóstolhattunk, és
megkínáltuk a piaci árusokat
is. A kóstoló után kézműves foglalkozáson vettünk
részt, csuhéboszorkányt és
tökvicsorit készítettünk.
Nyilas Sára
3. osztály, Orom
Diáklap – 2010. ősz–tél

OROM:
1. Pletikoszity Árpád
2. Cifra Branko
3. Molnár Áron
TÓTHFALU:
1. Vajda Rolland
2. Mózes Dániel
3. Káposzta Hajnalka
A Jó Pajtás sakkversenyére az első
helyezettek jutottak el. A Diáklap következő számában képes beszámolót
olvashattok róla.
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Alsósok tollából

Megértem az állatok nyelvét

Egy nap a réten sétáltam. Egyszer meghallottam valami
selypes kis hangot.
– Adnál egy falat sajtot? – Körülnéztem, de nem láttam
semmit. Ekkor újra meghallottam a hangot.
– Itt vagyok lent. – lenéztem, és egy egeret láttam.
Újra megkérdezte:
– Akkor adsz egy falat sajtot?
– Szívesen adnék, de nálam épp nincs egy falat sem.
– Az kár, de más ételed van?
– Sajnálom, de nem hoztam magammal elemózsiát.
– Akkor hoznál almát arról a fáról? Már napok óta nem ettem semmit.
– Nem, almát nem szedek, de hazaviszlek, és ott kapsz ennivalót.
Mikor hazaértünk, leraktam az ágyra, addig sajtot kerestem. Egyszer csak látom, hogy reszketve kiszalad.
– Mi a baj?
– Kerget egy szörny!
– Ó, nem szörny, ő csak a macskám!
Ezután odaadtam neki a sajtot, s örültem, hogy segíthettem. Elköszöntem, ő pedig boldogan elsétált.
Joó Martin 4.osztály Völgyes

Velem történt

Pénteken nagy baleset történt velem. Ahogy mentem hazafelé, elütött egy figyelmetlen autós. Három napig kómában voltam, majd felébredtem. Kérdeztem magamtól: mi történt, mit
keresek én itt? Édesanyám elmesélte a történetem és azt, hogy
eltört a jobb kezem. Az volt ebben a legrosszabb, hogy a jobb kezem sérült meg, és nem tudtam számítógépezni, írni, meg enni
sem nagyon. Fára se tudtam mászni. Egy hónap múlva mehettem iskolába. Nagyon örültem, hogy ott lehettem a barátaimmal.
Elmeséltem nekik, hogy mi történt velem. Volt mit pótolni. Jó
volt újra focizni, beszélgetni, szivacsokkal játszani. Nagyon remélem, hogy ilyen még egyszer nem történik velem.
Kovács Bálint 4.osztály Völgyes

Emlékezetes álom

Tegnap éjjel azt álmodtam, hogy egy furcsa és titokzatos kapun léptem be. Először nem tudtam, miféle gyár lehet ez. Később rájöttem, hogy a titokzatos csokigyárban vagyok. Volt ott
mindenféle csoki: epres, málnás, banános, karamellás és az én
kedvencem, a Milka csoki. Sok-sok manó és törpe készítette
ezt az édességet. Rengetegen voltak. Az egyikük, Ralkó odajött
hozzám és megkérdezte, miféle országból érkeztem. Azt feleltem neki, hogy nagyon messziről. Bemutatott a többieknek. Nagyon kedvesek voltak mindannyian. Az összes közül a legkedvesebb egy kétszáz éves manó volt, aki a csokigyárat alapította.
Mondta, hogy kóstoljak meg egyet. Nagyon finom volt. Megettem egy egész táblát belőle. Megkértem, hogy vezessen körbe…
Nagy Aleksz 4. osztály Oromhegyes
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-- 0 -- 0 -- 0 -Nyugovóra tért a nap. Lefeküdtem. Az álmom gyönyörű volt. Szivárványon táncoltam egy kis törpével. Óriás vitt
mindenfelé, mintha ő lett volna a busz. Kis manókkal, törpékkel játszadoztam. Egy napon az óriás elvitt Meseországba. Ott minden csupa nevetés, szeretet. A tündérekkel repdestem. Lassan este lett. A manóknak, törpéknek, óriásoknak
és a tündéreknek én olvastam esti mesét. Hamarosan elaludtunk, még csak virradt, amikor felébredtem. Ma Meseországban nagy nap van. A tündérkirály pontosan szivárvány napján ünnepli a születésnapját. Tiszteletére felvonulást tartottak. A manók szalagokat dobáltak, a tündérlányok pedig énekeltek. Én a manókkal táncoltam. A tortaosztáshoz értünk. A
torta körülbelül akkora volt, mint én. Gyönyörű rózsaszín színébe belekáprázott a szemem. Mindenki jóllakott. Kezdődött
a tündértombola. Én egy kis édességet, bögrét és egy jó nagy
puszit kaptam a királytól. Amikor épp bele akartam harapni a
kalácsba, hopp, felébredtem.
Remélem, hogy még sokszor álmodom ilyen jót, és végre
megkóstolhatom azt a sütit!
Molnár Ramóna 4. osztály Oromhegyes
-- 0 -- 0 -- 0 -Egyszer egy vendégségből hazaérvén, már nagyon álmos
voltam, és gyorsan le is feküdtem aludni. Álmomban a párnám kinyitotta a szemét, kérdőre vont mért nem vigyázok
rá, mért bújok hozzá. Meg sem várta a válaszomat, már a
fogait is rám vicsorította, és futni kezdett felém. Ijedtemben
nem is tudtam, mit is csináljak. Én is szaladni kezdtem az
ellenkező irányba. A párnám a lábamhoz ért. Ebben a pillanatban felébredtem. Rögtön körülnéztem a szobában. Megigazítottam a párnát és az ágyhuzatot. Igyekszem azóta is
szépen aludni rajta.
Balázs Bence 4. osztály Oromhegyes
-- 0 -- 0 -- 0 -Éjjel egy álomba csöppentem. Kíváncsiak vagytok, mit álmodtam? A szivárványkapu előtt egy manó várt. Meg akarta
mutatni a házikóját, ezt még az előző álmomból ígérte meg.
Útközben megálltunk egy kortyra a piros, málnaízű folyón.
Ott egy öt méteres kutyát találtunk. Nagyon játékosnak látszott. Egy csontocskát adtunk neki, ő pedig átvitt minket a
tótágast álló dzsungelen. Miután kikecmeregtünk a dzsungelből egy nagy tükörhegy állta el az utunkat. A manó háza fönt
volt a tetején. Belenéztünk a hegybe és felcserélődött a testünk. Manócska lettem én, manócska meg én. Nevetgéltünk.
Ekkor egy sast láttunk meg. Én egy kicsit féltem, de az emberi nyelven szólalt meg. Megbarátkoztunk vele olyannyira,
hogy felvitt minket a hegyre. Éppen le akartunk szállni a madár hátáról, amikor az ébresztőóra hangjára lettem figyelmes,
észbe kaptam,hogy már reggel van.
Németh Eszter 4. osztály Oromhegyes
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Képregény
TALÁLKOZUNK
A MEGAKUTYÁBAN!
BÉKE VELETEK!
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MI TÖRTÉNT? MIÉRT NEM
ÉNEKELSZ?

HÁT... ELFELEJTETTEM
A SZÖVEGET!

MI? BIMBÓ ÉS MARGÓ LELÉPTEK? PEDIG ŐK
LETTEK VOLNA A MEGAKUTYA 2010-ES NYERTESEI!!!
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Ti rajzoltátok

Magosi Emese, 2. osztály, Tóthfalu

Bicskei Debóra, 4. osztály, Oromhegyes

Kádár Kata, 2. osztály, Orom

Cseszkó Nikolett, 1. osztály, Orom
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Gulyás Nikoletta, 6. osztály, Orom
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Ti rajzoltátok

Dukai Nikoletta, 2. osztály, Tóthfalu

Fátyol Sarolta, 5. osztály, Tóthfalu

Kókai Valentína, 3. osztály, Oromhegyes

Kovács Dorottya, 5. osztály, Orom

Diáklap – 2010. ősz–tél

Körmöci Szabolcs, 3. osztály, Orom
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A Gyermekhét legizgalmasabb eseményei
Október 4-én kezdődött a Gyermekhét. Pénteken
délután az iskola előtt gyülekeztünk, onnan indultunk a Garden diszkóba. A hangos zenét már messziről meghallottuk. A barátnőm és én a színpadon táncoltunk. Később lementünk üdítőt venni. Nemsokára kezdődött a tátika, ami nagyon tetszett. Az előadás
és a tánc után fölmentünk a fahídra, hogy megnézzük
az aranyhalakat a vízben. Kezdett már sötétedni, a tanító nénik fölsorakoztattak bennünket, és elindultunk
hazafelé. Otthon örömmel meséltem, milyen jól éreztem magam. Számomra ez nagy élmény, mert szeretem a diszkót.
Fehér Kitti, 4. osztály, Oromhegyes

Tátika

Gyermekhét pénteki napján a tanárok a gyerekeknek diszkót szerveztek. A Garden diszkóban, egy kis
táncolás után, Bálint Ágotta tanárnő vezetésével kezdetét vette a tátika. Mi Eminem Not afraid című számára táncoltunk. A csapatunkat Lihtentál Noémi, Hegedűs Dominika, Bálint Lujza, Váradi Ivett, Túri Kitti és Elek Fanni alkotta Balázs Márk énekessel. Harmadik helyezést értünk el.
Elek Fanni, 5. osztály, Oromhegyes

Főztünk

Igor és én a Gyermekhéten paprikást főztünk. Egy
kis kolbásszal bolondítottuk meg. Sokat szenvedtünk vele, de nagyon finomra sikeredett. Harmadik helyet
értünk el. Mindenki jóízűen evett a
főztünkből. Jövőre már nem szeretnék főzni, mivel nagyon unalmas volt.
Szivák Olga és Kávai Igor,
5. osztály, Oromhegyes

Úszni voltunk

A Gyermekhét második napján Kanizsán voltunk a fürdőben. Mindenki
izgatottan várta az indulást. Nagyon
boldogok voltunk mikor odaértünk.
Először letusoltunk, azután beleugráltunk a vízbe. Csapkodtunk, lemerültünk és úszkáltunk. Hamar elmúlt
a két óra, és indultunk haza. A buszban még megettük és ittuk, amit hoztunk, végül hazafelé ballagtunk.
Konc Ádám, 5. osztály, Oromhegyes

Kötélhúzás

Szabó Roland tanár úr vezette ezt
az ügyességi játékot. A csapatok erősek voltak. Néhányan el is csúsztak az
erőlködésben, szerencsére senkinek
nem esett baja. A győztes csoportok
még egyszer nekiveselkedtek.
Lihtentál Noémi, 5. osztály,
Oromhegyes
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A Gyermekhét legizgalmasabb eseményei

Görkorcsolyáztunk

A magyartanárnő szólt, gondolkodjunk el azon,
hogy a Gyermekhét programjai közül melyikben szeretnénk részt venni. Az osztályfőnök kiválasztotta a
szakácsokat a főzőversenyhez, engem a görkorcsolya-bajnokságra neveztek be. Vasárnap elkészítettem
a görkorimat az útra. Kedden, órák után, bemelegítésként néhány kört tettünk a pályán. A versenyen negyedik helyezett lettem. Nagyon örültem.
Váradi Ivett, 5. osztály, Oromhegyes

fiúk játszottak egymás ellen. A meccs után megkóstolhattuk osztálytársaink főztjét. Csütörtökön salátakészítő-verseny volt. Már kora reggel előkészítették a salátákat, a
verseny maga pedig a 7. órában volt. A pénteken megtartott őszi futóverseny előtt nagy volt az izgalom. A hét
fénypontja a péntek volt, hiszen a diákok kitáncolhatták
magukból a feszültséget, mindezt az oromhegyesi Garden
Discóban, ahol mindenki nagyon jól érezte magát. A Gyerekhét tele volt nevetéssel, jókedvvel.
Püspök Ágnes, 8. osztály, Tóthfalu
Ez a hét nagyon
izgalmasan alakult. Hétfőn állatbemutató volt, délután
Magyarkanizsára
látogattunk a fürdőbe. Kedden kerékpárversenyt
rendeztek. Szerdán feltalálók versenye, frizura- és
sminkbemutató, táncverseny és
cserebere akció.
Pénteken filmet
vetítettek, A hercegnő és a béka
címmel. A pénteki
diszkóban nagyon
jól éreztem magam. Az egész hét
kellemesen telt.
Nagy Kitty, 4.
osztály, Tóthfalu

Gyermekhéten történt

Iskolánk az idén is megszervezte a Gyermekhetet,
melynek kezdete 2010. október 4-én volt. A hét első órára
való becsengetés zene volt füleinknek, hisz tudtuk, hogy
óráink rövidebbek lesznek. Első nap az Állatok világnapját ünnepeltük. Aki akarta, elhozhatta a kedvenc háziállatát. Kedden sportnap volt, amely a 7. órában vette kezdetét. Aznap kötélhúzás és lábtenisz bajnokság volt. Szerdán
a 3. óra után kezdődött a főzés. Minden osztályból két-két
tanuló vehetett részt ebben. Ugyanezen a napon, a 6. óra
után focimérkőzés kezdődött. A hetedikes és nyolcadikos
Diáklap – 2010. ősz–tél

Nagyon sok szép programon vettünk részt. A hétfői napot azzal kezdtük, hogy felvettük az elsősöket
a Gyermekszövetségbe. Másnap a kerékpárversenyen
második lette, futásban pedig harmadik. A frizurámmal viszont az első helyet szereztem meg. A salátakészítő-versenyen a csapatommal, ami az Édes csapat nevet kapta, szintén elsők lettünk. Mire hazaértem, jól elfáradtam. Érdekes, hogy még álmomban is
átéltem a heti eseményeket.
Vajda Margaréta, 4. osztály, Tóthfalu
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Győzelem

A Gyerekhét ismét sok
érdekes programot tartalmazott. Nekem a szerdai
nap tetszett legjobban, az
„előírás” a foci és a főzés
volt.
Ádám és én főztünk,
de elhatároztam, hogy
a 7. osztály focicsapatát is erősíteni szeretném.
Nagy reményekkel vágtunk neki a meccsnek,
mivel a 8. osztályos fiúk
ellen fociztunk. A csapatunkat egy hölgy is, Csilla is erősítette, aki egyébként nagyon jó hátvéd. A
játék során nagyon sok
szép cselt, sok helyzetet és egy-két nagy esést
is láttunk. A földrajztanár
volt a bíró. Az első félidő végén 0-0 volt az állás. A második felvonásban is
nagy helyzeteket hagytunk ki… Meghallottuk a hármas sípszót, ekkor tudtuk, hogy a tizenegyesek következnek. A 8. osztályosoknál Benjámin volt a kapus,
míg nálunk Zoli. Elsőként én álltam a labda mögé.
Kihasználtam a lehetőséget, és szépen „kipókhálóztam” az alsó sarkot. Utánam még Miki, Ádám és Zoli
is berúgta. Az iskolában nagy örömmel újságoltuk az
osztályfőnökünknek a hírt, aki nagyon örült.
Zsoldos Zsombor, 7. osztály, Tóthfalu

A gyógyfürdőben

Hétfőn, október 4-én megszervezték számunkra a
fürdést a kanizsai Gyógyfürdőben. Busszal indultunk
15 óra 30 perckor. A fürdőben átöltöztünk, és belecsobbantunk a vízbe. A matektanárnő, Pósa K. Boglárka kinézte magának a jacuzzit, és beleült.
A mi osztályunkból négyen mentünk: Bálint, Áron,
Arnold és én. Fáradhatatlanul úszkáltunk a bójákon
belül. A meleg vízbe is beleugrottunk, és búvárkodtunk. Később kihívtam a tornatanár urat úszóversenyre, amit ő nyert meg. Szomorúan vettük tudomásul,
amikor az idő lejárt, és öltözni kellett meg szárítkozni. Nyolc óra volt, mire hazaértünk. Fáradt voltam,
12

mert jól kiúszkáltam magam. Nekem a gyermekheti
események közül ez tetszett legjobban!
Kollár Szabolcs, 7. osztály, Orom

Az állatok világnapja

Az állatok világnapja október 4-én van. Iskolánkban idén is megszervezték, hogy behozhassuk kisállatainkat, amiket az előcsarnokban állítottunk ki. Nagyon sokfajta állat volt: óriáscsiga, botsáska, pókok,
aranyhal, csincsilla, papagáj, hörcsög, teknősbéka,
nyúl és még kiscicák is. A nap végén egy kis vetélkedő volt, minden felső osztályból 4 tanuló vehetett
részt, 4 vegyes csapat mérkőzött egymással, mindben
volt egy ötödikes, egy hatodikos, hetedikes és nyolcadikos tanuló. Mindenki, aki részt vett a vetélkedőben,
kapott egy kis ajándékot. Az első helyezettek egy-egy
piros örökírót, a másodikak szintén piros örökírót, a
harmadik helyezettek kék örökírót, a negyedikek pedig egy-egy vonalzót. A kiállítás végén a rajztanárnőnktől aki kért, kaphatott botsáskát. Nagyon jól telt
ez a nap, és remélem, hogy jövőre is ilyen jól fogunk
szórakozni az állatok világnapján, mint idén!
Pakai Loretta, 6. osztály, Orom
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Salátakészítés

A salátakészítést a Gyermekhét alkalmából szervezték meg, mely október 4-től 8-ig tartott. Kedden
minden salátakészítő 6.30-ra ment iskolába, s minden
csoport külön-külön asztalnál kezdte el az előkészületeket. A versenyzők igyekeztek minél esztétikusabban díszíteni az asztalt, és gusztusosan tálalni a salátát. Néhány tanuló a koktélkészítésben is ügyeskedett. A nap végén minden résztvevő ajándékot kapott,
a legügyesebbeket pedig külön megjutalmazták.
Szögi Evelin, 6. osztály, Orom
A Gyermekhét alkalmából iskolánkban minden évben megrendezik a salátakészítő versenyt. Idén október 6-án, kedden tartottuk, s ez a program magába foglalta a koktélkészítést is. Ez a művelet hasznos minden
ember számára, mert csak egészséges alapanyagokat
lehet használni, ez pedig egészséges életmódhoz vezet. E program létrehozását tanárainknak köszönhetjük, elsősorban Fejős Edina biológiatanárnőnek. Osztályunkból 3 csapat versenyzett. Mi Ernával gyümölcssalátát készítettünk, Szimi és Betti gyümölcskoktélt állítottak össze, a fiúk, Áron, Bálint és Szabi
pedig a hawaii alkoholmentes italok világába repítettek bennünket és tanárainkat. Az elkészült finomságokat nagy élvezettel fogyasztottuk mindannyian.
Gulyás Réka, 7. osztály, Orom

Kerékpártúra

A kerékpártúrát a felső tagozatos diákok számára
rendezték. Erre a programra jóformán mindenki jelentkezett. 12 órakor gyülekeztünk a kerékpárparkolóban. Mindenkin kellett, hogy legyen láthatósági
mellény a biztonságunk érdekében. Osztályok szerint
indultunk a matektanárnő vezetésével. Elsőnek az 5.
osztály, aztán a 6., 7. és a 8. Végig libasorban haladtunk, egymástól legalább egy méter távolságra. Nem
voltunk gyorsak, de néhány kisebb baleset, esés így
is előfordult. Utunk Völgyesre vezetett az iskolához,
ahol finom üdítővel vártak bennünket. Negyed órai
pihenő után ismét kerékpárra ültünk, és elindultunk
vissza Oromra. Nekem tetszett ez a túra, és szerintem
a többieknek is!
Bicskei Bálint, 7. osztály, Orom

Bográcsos főzése

Minden évben a Gyermekhéten a felsős tanulók
paprikást főztek. Idén az 5. osztály is részt vett. Megbeszéltük, hogy ki mit hoz, és összedobtuk a pénzünket, hogy kolbászt és burgonyát vásároljunk, az osztályfőnökünk pedig szörpöt ajándékozott nekünk. Elsőként Csongor és Roland főzött, Stella, Dorina és
Vanessza azzal segítettek, hogy pucolták a burgonyát
és szeletelték a kolbászt. Másodszor Klaudia és Dorottya ügyeskedett. Mikor kicsöngettek, Dorina és
Stella vette át a helyüket. Amikor befejezték, együtt
megterítettünk, utána pedig finom paprikást ettünk.
A Gyermekhéten az iskolában sportnapot is rendeztek, Mindenki számára ez volt a legfinomabb étel, amit
ami tanítás után kezdődött. A hatodikos fiúk fociztak, a valaha evett, mert mi főztük!
lányok kézilabdáztak. Az ötödik osztály kiütőcskézett, a Berec Klaudia és Kovács Dorottya, 5. osztály, Orom
hetedik kosárlabdázott, a nyolcadik pedig röplabdázott.
A fociban a végeredmény 6:5 lett a mi javunkra! A csa2010. október 8-án, pénteken, a Gyermekhét utolpatom nagyon jól játszott, és az eredmény a győzelem só napján megrendezésre került a főzés. Mindenki nalett! Amikor vége lett a focinak, mindenki szaladt átöl- gyon várta már ezt a napot. A felső osztályokból 3 tanulót választottak, aki segédkezett az étel elkészítésétözni. Elhagytuk a pályát, és siettünk haza.
Licinger Krisztián, 6. osztály, Orom ben. Mi kolbászos krumplis paprikást főztünk. Dani
volt a főszakács, Márton és Szibilla pedig a két kukA Gyermekhéten a legjobb a sportnap volt. Az al- ta. Véget értek az órák, kezdődhetett az evés. Minsósok játszottak, futottak, a felsősök pedig főzőverse- denkinek kellett hoznia evőeszközöket és tányért. Kinyen vettek részt. A játékok röplabdából, kézilabdá- pakoltuk a székeket, és megterítettünk. Az étel minból, kiütőcskéből és fociból álltak. Nekem a foci tet- denkinek nagyon ízlett! Mikor megettük az ebédet, az
szett a legjobban. Részt is vettem benne, a mi csapa- osztályfőnöktől kaptunk egy-egy desszertet! Pakolás
tunk sajnos veszített, mégsem szomorkodtunk, a játék után jóllakottan mentünk haza.
a lényeg. Így ért véget a sportnap.
Kádár Panna, 6. osztály
Káposzta Ramon, 3. osztály, Orom

Sportnap
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Október 8-án iskolánk felsős diákjai és pedagógusaik főzést szerveztek. Minden osztályból három
tanuló vehetett részt benne, a 7. osztályból Kriska
Szimonetta, Losonc Loránd és Dafcsik Vanessa. Paprikás krumplit készítettünk kolbásszal. A munkát felosztottuk egymás között, Lóri volt a főszakács, mi
Szimivel pedig a krumplipucolást és a salátakészítést
vállaltuk. Közeledett az idő, mikor be kellett fejezni,
a tanárnő, aki ügyelt ránk, így szólt:
– Mindenki kóstolja meg, mielőtt levesszük a tűzről!
Megkóstoltuk, de nagyon íztelen volt! Gyors
sópótlásra volt szükség. A többiektől végül sok dicséretet kaptunk, s mindenkinek jól telt el az a nap!
Dafcsik Vanessa, 7. osztály, Orom

Diszkóban

A diszkó a Gyermekhéten pénteken volt. Az iskola elől indultunk autóbusszal 15.30-kor. Az oromi,
tóthfalusi és oromhegyesi diákok mehettek a 3.-tól a
8. osztályig. Sokat táncoltunk, beszélgettünk, barátkoztunk. Tátikát is szerveztek, amin sajnos nem vettünk részt, de majd jövőre! Alaposan kiugráltuk és
kijátszottuk magunkat, mégis mikor közölték, hogy
mennünk kell, szomorúak lettünk. Reméljük, jövőre
is megszervezik ezt a programot!
Körmöci Dániel, 6. osztály, Orom
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2010. október 8-án a Gyermekhét keretein belül iskolánk megszervezte, hogy ellátogassunk az
oromhegyesi Garden diszkóba. Fél négykor indult az
autóbusz, és nyolckor értünk haza. Mindenki nagyon
jól érezte magát, aki akart, benevezhetett a Tátikára
is. A hangulat remek volt, sokat táncoltunk. Szerintem nagyon jó buli volt!
Surányi Bettina, 7. osztály, Orom

A Diákparlament ülésén

2010. október 8-án, pénteken tartották meg a Gyermekparlament ülését Magyarkanizsán. A hetedik és
nyolcadik osztályokból egy-egy diák volt hivatalos
erre az eseményre, a község polgármesterének tehettünk fel kérdéseket. Reggel 7 órakor indultunk autóbusszal. Amint odaértünk, pár perc múlva el is kezdődött az ülés. Mi kérdeztünk, a polgármester úr felelt. Háromnegyed órát kaptunk arra, hogy minél több
megoldásra váró problémát megbeszéljünk Nyilas
Mihály úrral. Az ülés után megvendégeltek minket,
majd visszaindultunk az iskolába, ahol tovább folytatódtak a programok.
Rúzsa Edina, 8. osztály, Orom
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Kifestő

Fejtörő
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Együtt az iskola

Autómentes világnap

Csuhéboszorkány készítése

Salátakészítés Tóthfaluban
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Szerkesztők:
Bata Ildikó
Csikós Anita
Kádár Judit
Majlát Hermina
Mándity Tímea
Rice Ágota
Adatbevitel:
Szkitsák Szilárd
Műszaki szerkesztés:
Bata Attila
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Őszi kóstoló

Diszkóban

Tóthfalusi Napsugaras ősz
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