
 

 

 

 

DIÁKÚJSÁGÍRÓKAT KERESÜNK! 

 

 

A 2010-2011-es tanévben is keressük az újságíróvénával 

rendelkező diáktársainkat!  

Ha kedvet érzel arra, hogy iskolánk életét riportokban, 

versekben, képekben stb. örökítsd meg, jelentkezz 

magyartanárodnál! Így máris tagja lehetsz a 

szerkesztőségnek.  

Mindenkit várunk CSAPATUNKBA! 
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A Szent István Általános Iskola iskolaújsága 

1. szám/V.évfolyam/2010-2011-es tanév 

 
 

Tartalom: 

 
Így kezdődött-Pillanatképek a tanév első napjairól 

Nyári sporttábor  

Felső tagozatos lettem 

Kis lírikusok 

Autómentes nap a nagyvilágban és a mi sulinkban 

Tudorka-Az üvegházhatás 

Akik értünk haltak… 
1849.október 6-ra és 1956. október 23-ra emlékezünk 

Hírek 

Okoskodj! 

Büszkeségeink 



 

Emlékképek 

Első nap az iskolában… 

Szabó Ildikó: Elsős leszek 

Tavaly lettem hatéves, 

Ez a hetedik, 

Iskolás leszek, mire 

Ez is letelik. 

Mit fogok ott csinálni, 

Előre tudom, 

Aranyos kis mackómat 

Táskámba dugom. 

Hogyha anyu hiányzik, 

Megsimogatom, 

Gombszemében eltűnik 

Minden bánatom. 

És, ha ott van, el nem hagy 

a jó szerencsém, 

Megsúgja ha nem tudnám 

Néha a leckém. 

Az iskolát kijárja 

Velem majd ő is, 

És remélem emlékszik 

Rám, ha felnőtt is…! 

Autómentes nap Mártélyon 2010. szept.22. 

 

 

 

 

 

Büszkeségeink 

 
Sport 
Ügyességi és váltófutó csapatbajnokság:  10×200 m váltó 6. hely 
Bodré Barbara 8.a    Szűcs Kitti 
Daraki Beatrix 7.a     Daraki Beatrix 
Korom Rita 6.a     Bodré Barbara 
Kiss Kamilla 6.a    Kis Kamilla 
      Korom Rita 

Távolugrás fiúk 4. hely     
Bódai Dániel 

Rácz Rajmund    Gátfutás  
Mihály Miklós    Sisák Tamás1. hely    
Sztojka Zoltán    Edzője: Héjja Antal 
Törőcsik György     
„Füstmentes élet kétkeréken” városi ügyességi verseny 1. hely 

Moldován Zsolt 8.a 
Olasz László 8.a 

Kotymán László 8.b 

Városi rajzverseny 1. hely 
Varga Zsolt 5.b 

A mi BAJNOKUNK 
Rácz Gabriella (6.a) riportja Forrai Richárddal 

 
 Hétfő reggel szenzációs hír fogadott bennünket az iskolában: Forrai Ricsi hétvégén 

országos bajnokságot nyert! Úgy gondoltam, megérdemli,hogy sikeréről mindenki tudjon. 

-Milyen sportot űzöl,és mióta? 

-Már 7 éves korom óta Hwarandózok, ami egy szuper küzdősport. 
-Ki az edződ? 

-Balázs Éva 
-Hány edzésed van hetente? 

-Háromszor egy héten. 
-Hogy  tudod összeegyeztetni a tanulást a sporttal?Hiszen mindannyian tudjuk, hogy jó tanuló is 

vagy. 

-A tanulószobán elkészítem az írásbeli házi feladatot, megtanulom a leckét, és onnan megyek 
edzésre.Így miután hazamegyek, nyugodtan tudok pihenni. 
-  Mikor  és hol rendezték meg ezt a versenyt? 

-Október 23-24-én Hódmezővásárhelyen, a Hódtói Sportcsarnokban voltak a küzdelmek. 
-Milyen súlycsoportban indultál? 

-37.5 kg-os súlycsoportban. 
-Hogy emlékszel vissza a döntőre?Izgultál? 

-Egyáltalán nem izgultam, mert tudtam, hogy biztosan le fogom győzni az ellenfelemet, hiszen ez 
korábban már háromszor sikerült. Így ez a negyedik győzelmem ellene. 
-Milyen érzés volt a dobogó legfelső fokán állni? 

-Nagyon boldog voltam és büszke. 
 

Gratulálunk Ricsi testvérének is, a 3. osztályos Viktornak, aki szintén országos bajnok lett 

saját kategóriájában! 



 Színezd ki a képet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kösd össze a pontokat a megfelelő sorrendben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hódmezővásárhelyen rendezték meg az Első Nemzeti Tanévnyitót, melyen iskolánk is 

reszt vett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ötödik osztályosok gólyatábor keretében ismerkedtek meg a felső tagozatos 
szokásokkal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A szeptemberi papírgyűjtés eredménye : 

I. 6.a-1985 kg   I. 7.a-1783 kg 

II. 6.b-1726 kg  II. 8.a-1551kg 

III. 5.a-1603 kg  III. 8.b-896.5 kg 

IV. 5.b-1238 kg  IV. 7.b-567.5 kg 

 

Az őszi  terempontozás  eredménye: 

I. 6.a   I. 7.a 

II. 5.b   II. 7.b 

III. 5.a   III. 8.a 

IV. 6.b   IV: 8.b 

 

HÍREK 

 

 Október 26-tól indul a DÖK elnökválasztó kampánya. 

 

 Október 31. –Halloween 

 

 November fogászati hónap 

 

 Az ŐSZI SZÜNET november 2-tól november 5-ig tart. Első tanítási nap 

november 8. (hétfő). 

 

 Iskolai szavalóverseny az őszi szünetet követő héten. Ha szereted a 

verseket, és érzel magadban ambíciót, jelentkezz magyar tanárodnál! 

 
 

 

 

 

 

 
 

Felső tagozatos lettem 
Csonka Dávid 5.a osztályos tanuló írása a Gólyatáborról 

 

 Gyorsan eltelt a nyári szünet. Augusztus 30-án reggel izgatottan 

gyülekeztünk a felső tagozat udvarán. Jó volt újra találkozni az 

osztálytársaimmal. Kíváncsiak voltunk, milyen lesz az 5. osztály. Kik lesznek a 

tanáraink? Hol lesz az osztályunk? Hol lesz az osztálytermünk? Vajon milyen 

lesz ide járni? 

 9 órakor Klárika néni, az új osztályfőnökünk, bevezetett minket az új 

osztálytermünkbe., ami egyben a biológia szaktanterem is.  

Klárika néni játékos formában ismerkedett meg velünk. A leendő tanáraink is 

bemutatkoztak. Érdeklődve és figyelmesen hallgattuk őket. Ezután bementünk 

azokba a termekbe, ahol tanulunk majd. Nagyon jó számítógépek vannak a két 

informatika teremben, sokkal jobbak, mint alsóban. A rajzterem is nagyon 

tetszett. Az angol teremben úgy éreztem magam, mint egy igazi angol 

osztályteremben. Az ebédlő egy kicsit kicsi, a technika terem újdonság volt. Alig 

várom, hogy faragjunk valamit ott. Megnéztük a tanulószobát is.  

 Később játékos versenyen vettünk részt. Kicsit nehezek voltak a 

feladatok. A mi csapatunk második lett. 

Amikor hazamentem, elmeséltem a szüleimnek, mi történt a gólyatáborban. 

Lefekvés után azon tűnődtem, vajon hogyan fogok tanulni: remélem, olyan jól, 

mint az alsóban.  

 

 



Kis lírikusok 
 

Ti írtátok… 
 

Ősz 
 

Sajnos vége a nyárnak, 

A szívekben nagy a bánat, 

Elkezdődött az iskola, 

Kisebbeknek az óvoda. 

 

Sárgulnak a falevelek, 

És most lehullnak végleg, 

Közben hűvös szellők járnak, 

Sajnos vége van a nyárnak. 
  Kovács Norman 6.a 

 

 

Az iskola 
 

Ősszel iskolába járok 

Szeretnek engem a  tanárok. 

Mikor benézek a terembe, 

 minden gyerek néz merengve. 

Első óra matek óra, 

Készülünk a dolgozatra. 

Dolgozatom ötös lett, 

anyukámék örültek. 

Megdicsértek nagyon-nagyon, 

hogy jó lett a dolgozatom. 
     Brizik-Bodrogi Zsolt 6.a 

 
 

 
 

Az Aradon 1849.október 6-án kivégzett tábornokok utolsó mondatai: 
(részletek) 

 
 

„Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.” 
Damjanich János 

 
„Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata.” 

 
 Dessewffy Arisztid 

 
„Isten adta a szívet, lelket nekem, amely nékem és hazám szolgálatáért lángolt.” 

Vécsey Károly 
 

„Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.” 
Poeltenberg Ernő 

 
 

 

 Knezić Károly, Nagysándor 

József, Damjanich János, Aulich Lajos, 

Lahner György, Poeltenberg Ernő, 

Leiningen- Westerburg Károly, Török 

Ignác, Vécsey Károly, Kiss Ernő, 

Schweidel József, 

Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos 

Összeállították : Kis Kamilla,Korom Rita, Rácz Gabriella 6.a  

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Knezi%C4%87_K%C3%A1roly
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Damjanich_J%C3%A1nos
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Lahner_Gy%C3%B6rgy
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Leiningen-Westerburg_K%C3%A1roly
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k_Ign%C3%A1c
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k_Ign%C3%A1c
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9csey_K%C3%A1roly
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9csey_K%C3%A1roly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kiss_Ern%C5%91_(katona)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Schweidel_J%C3%B3zsef
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dessewffy_Arisztid
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1z%C3%A1r_Vilmos


Büszkeségeink 

 
Sport 
Ügyességi és váltófutó csapatbajnokság:  10×200 m váltó 6. hely 
Bodré Barbara 8.a    Szűcs Kitti 
Daraki Beatrix 7.a     Daraki Beatrix 
Korom Rita 6.a     Bodré Barbara 
Kiss Kamilla 6.a    Kis Kamilla 
      Korom Rita 

Távolugrás fiúk 4. hely     
Bódai Dániel 

Rácz Rajmund    Gátfutás  
Mihály Miklós    Sisák Tamás1. hely    
Sztojka Zoltán    Edzője: Héjja Antal 
Törőcsik György     
„Füstmentes élet kétkeréken” városi ügyességi verseny 1. hely 

Moldován Zsolt 8.a 
Olasz László 8.a 

Kotymán László 8.b 

Városi rajzverseny 1. hely 
Varga Zsolt 5.b 

A mi BAJNOKUNK 
Rácz Gabriella (6.a) riportja Forrai Richárddal 

 
 Hétfő reggel szenzációs hír fogadott bennünket az iskolában: Forrai Ricsi hétvégén 

országos bajnokságot nyert! Úgy gondoltam, megérdemli,hogy sikeréről mindenki tudjon. 

-Milyen sportot űzöl,és mióta? 

-Már 7 éves korom óta Hwarandózok, ami egy szuper küzdősport. 
-Ki az edződ? 

-Balázs Éva 
-Hány edzésed van hetente? 

-Háromszor egy héten. 
-Hogy  tudod összeegyeztetni a tanulást a sporttal?Hiszen mindannyian tudjuk, hogy jó tanuló is 

vagy. 

-A tanulószobán elkészítem az írásbeli házi feladatot, megtanulom a leckét, és onnan megyek 
edzésre.Így miután hazamegyek, nyugodtan tudok pihenni. 
-  Mikor  és hol rendezték meg ezt a versenyt? 

-Október 23-24-én Hódmezővásárhelyen, a Hódtói Sportcsarnokban voltak a küzdelmek. 
-Milyen súlycsoportban indultál? 

-37.5 kg-os súlycsoportban. 
-Hogy emlékszel vissza a döntőre?Izgultál? 

-Egyáltalán nem izgultam, mert tudtam, hogy biztosan le fogom győzni az ellenfelemet, hiszen ez 
korábban már háromszor sikerült. Így ez a negyedik győzelmem ellene. 
-Milyen érzés volt a dobogó legfelső fokán állni? 

-Nagyon boldog voltam és büszke. 
 

Gratulálunk Ricsi testvérének is, a 3. osztályos Viktornak, aki szintén országos          

bajnok lett saját kategóriájában! 

 Akik értünk haltak… 
 

 

 

 

Az Aradon 1849.október 6-án kivégzett tábornokok utolsó mondatai: 
(részletek) 

 
 

„Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.” 
Damjanich János 

 
„Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata.” 

 
 Dessewffy Arisztid 

 
„Isten adta a szívet, lelket nekem, amely nékem és hazám szolgálatáért lángolt.” 

Vécsey Károly 
 

„Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.” 
Poeltenberg Ernő 

 
 

 

 Knezić Károly, Nagysándor 

József, Damjanich János, Aulich Lajos, 

Lahner György, Poeltenberg Ernő, 

Leiningen- Westerburg Károly, Török 

Ignác, Vécsey Károly, Kiss Ernő, 

Schweidel József, 

Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos 

Összeállították : Kis Kamilla,Korom Rita, Szűcs Kitti 6.a  
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Autómentes nap a nagyvilágban …. 

1998 óta minden évben szeptember 22-én  Európa szerte megrendezik az 

autómentes világnapot, mely hivatott felhívni az emberek figyelmét a 

környezettudatos életmódra, valamint : 

 a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti és 

városképi problémákra, 

 a közlekedési mód felelősségteljes megválasztására, 

 a fenntartható, környezet- és emberbarát városi közlekedés 

előnyeire, 

 a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés fejlesztésének 

szükségességére. 

…és a Szent István Általános Iskolában 

Biciklivel mentünk ki a Kubikhoz, ahol rövid megbeszélés után 

elkezdődtek az osztályok közötti versenyek. Külön küzdöttek az 5-6. és a 7-8. 

osztályosok. 

A fiúk biciklis ügyességi versenyen, kötélhúzáson és más egyéb 

erőpróbáló megmérettetésen vettek részt. Közben a lányok az eszüket 

tornáztathatták az autómentes nappal kapcsolatos feladatokkal. Kati néninél 

memória játékot játszottak, Valika néninél kísérletezhettek. Eredmény 

hirdetés után fáradtan tekertünk vissza a sulihoz. 

Kun Gergő 7.a 

 

 

 

 

Az üvegházhatás 

A légköri gázok által előidézett természetes üvegházhatás kulcsfontosságú tényező a 

Föld lakhatósága szempontjából. Ám az alapját jelentő ingatag egyensúly könnyen 

megbomolhat...  

Bolygónkat kiterjedt gázburok veszi körül, amely különböző - főként légnemű − anyagok 

keverékéből áll. Az atmoszféra tulajdonképpen egy átmeneti réteg a szilárd felszín és a 

világűr között, amelyben a különböző meteorológiai jelenségek és áramlások mellett 

sugárzási folyamatok is zajlanak. 

A Napból érkező energia különböző rövidhullámú elektromágneses sugárzások formájában 

éri el a légkör külső határát, majd könnyedén áthalad rajta és felmelegíti a felszíni 

anyagokat. A melegedő felszín viszont hosszúhullámú hősugárzást bocsát ki, s ennek 

jelentős része visszaverődik az üvegházhatású gázok (főként szén-dioxid, metán, vízgőz) 

molekuláiról, vagyis a Föld energiarendszerében reked. Ez a mechanizmus a természetes 

üvegházhatás, amely nélkül bolygónk átlaghőmérséklete a jelenlegi +15°C helyett kb. -

20°C lenne. 

Az üvegházhatás mértéke számos dologtól függ: mindenekelőtt a Nap távolságától, az 

üvegházhatású gázok légköri koncentrációjától, illetve az atmoszféra sűrűségétől. E 

tényezők szerencsés egyensúlya tehet az élet számára kedvező hellyé egy égitestet, ám 

ha megbomlik ez az állapot, a felszíni környezet rövid idő alatt teljesen átalakulhat. Ez 

pedig akár ki is pusztíthatja az időközben esetleg kialakult életformákat. 

A Földön hosszú évmilliók óta tart az egyensúly, bár voltak kisebb-nagyobb kilengések 

például a jégkorszakok során. Bolygónk éppen ideális helyen van s az atmoszféra jellemzői 

is megfelelnek az élet számára. Ám ennek éppen az ellenkezője áll közelebb a valósághoz: 

azért pont ilyenek a földi élőlények, mert alkalmazkodtak a jelenlegi hőmérsékleti és 

légköri körülményekhez. Az utóbbi évtizedekben azonban az emberi tevékenység egyre 

nagyobb mértékben módosítja a természetes üvegházhatás mértékét. Elsősorban a 

fosszilis tüzelőanyagok elégetése által többletet idéz elő az üvegházhatású gázok légköri 

mennyiségében, ami hosszabb távon jelentős mértékű és kiszámíthatatlan változásokat 

idézhet elő környezetünkben. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_22.


54 éve történt 

1956. OKTÓBER 23. 

 

 

 

„Csak akkor születtek nagy dolgok, 

Ha bátrak voltak, akik mertek 

S ha százszor tudtak bátrak lenni, 

Százszor bátrak és viharvertek.” 

(Ady Endre : A Tűz csiholója) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itt az Ősz 

 

Mesze jár már a nyár, 

Ősz van immár. 

Hullanak a levelek, 

Sárgulnak az utcák. 

Költöznek a madarak, 

Fészküket elhagyják. 

Elkezdődik az iskola, 

Tele lett a táska. 
Agócs Edina,Balázs Mária,Szűcs Kitti 6.a 

 

 
Gondolt egyet a bálna,   A mohó kajmán 

s elúszott Kínába   megette a plajbászt 
      Csonka Dávid 5.a 

 

Rozsomák,    Lajhár. 

Olyan, mint egy krumpliszsák.  Biztassuk hát : hajrá! 
      Patkós Boglárka 5.a 

 

 

 

 

Fricska- firka 

 
Magyar dolgozatban a következő feladatra az alábbi megoldás született :  

„ Írj egy igekötős igét!”-„tigris be” 
 

 

Történelem dolgozatban: 

” Ki volt Róma első császára?” 
” Jézus.” 

 
 


