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KEDVES OLVASÓ!

2019-ben Tollforgató, a cormatsam törzs poétája, ismét kézhez ragadta tollát, s elkészült a Tollforgató újabb
száma. Halvány sárga és narancsszín… Amellett, hogy e két árnyalat iskolánk épületének falait díszíti, valamint
Tollforgató tipijéről szintén ezek a színek köszönnek vissza, a nyarat is eme színek jelképezik. Napsütés, fény,
forróság, majd alkonyatkor a nap narancs korongja elmerül a vöröses horizonton… Ebben a fénykavalkádban
lapozgassátok, FORGASSÁTOK kedvetekre e lapot, s élvezzétek – a kert finomságai mellett – az egész éves
munkátok gyümölcsét is az újság segítségével. Képzeletben utazzatok el néhány lakatlan szigetre, gyönyörködjetek a színpompás szivárványban, merüljetek el a hűsítő medencében és az írásokban szárnyaló gondolatokban,
úszkáljatok a rejtvények és viccek világában, s halászgassatok a képekből, melyek visszarepítenek az idei iskolaév
eseményeihez. Köszönjük a sok kedves, szórakoztató vagy éppen elgondolkodtató írást. Kellemes szünidőt kíván
mindenkinek
a szerkesztő

AZ ÉN PÉLDAKÉPEM
A LEGJOBB
KIRÁNDULÁSOM

Az én példaképem az édesapám,
akit Csajka Istvánnak hívnak és 44
éves. Kassán született úgy, mint én,
szóval a gyökerei oda húzzák őt vis�sza. Sokszor is megyünk oda látogatóba. A nagyszüleim is ott laknak.
Feje kopasz, de amúgy barna lenne a haja. A hajához hasonlóan szép,
gesztenyebarna a szeme. Arca kicsit
kerekebb, orra nagy. Szája széles, sokat is szokott mosolyogni. Szemüvege és szakálla nincs. Közepes testalkatú, legtöbbször farmernadrágban
és ingben vagy pólóban jár. Lába vékonyabb, bár nem szokott futni, csak
néha biciklizni, és azt is csak akkor,
amikor ráveszem, hogy jöjjön velem.
Amikor csak lehet, szandált hord.
Nagyon kedves, és próbál türelmes
lenni mindenkivel. Igen segítőkész,
ha valami problémám van, vagy nem
tudom megcsinálni a házi feladatomat, segít. Nem szokott ideges lenni, még akkor sem, hogyha rosszabb
volt a napja. Sose kiabál, csak nagyon
ritkán, amikor kihúzom nála a gyufát.
Azért ő a példaképem, mert nagyon
jó embernek tartom, és már most is
nagyon sok dologra megtanított, de
ahogy növök, egyre több dologra
tanít meg, pl. autót vezetni. Amikor
felnövök, én is olyan szeretnék lenni,
mint ő.

Nagyon nehezen tudtam eldönteni, hogy melyik kirándulásomról írjak, mert az eddigi
összes nagyon jól sikerült. Végül az idei nyaralásom mellett
döntöttem, ami a hegyekben
volt. Szüleimmel és testvéremmel a Magas-Tátrába készültünk.
Otthon már sokat beszélgettünk arról, hogy mi mindent
szeretnénk megnézni a pár nap
alatt, amíg ott leszünk. Az első
célpont a szállodához közeli tó
körbesétálása volt. A vízen hat�tyúk úszkáltak, békák ugráltak,
kacsák hápogtak. Madarak csicsergése töltötte be a szívemet,
még mókust is láttam. Másnap
a Lomnici-csúcsra indultunk
felvonóval. Először voltam
2634 méter magasan, ahonnan a kilátás leírhatatlan volt. A
következő napon ellátogattunk
a jégbarlangba. Láttam földalatti vízeséseket, jéghegyeket,
cseppkőképződményeket.
Sajnos ez a kirándulás sem
tartott örökké, nagyon gyorsan eltelt. Rengeteg élménnyel
gazdagon tértem haza. Ez volt
életem egyik legjobb nyaralása,
melyre még nagyon sokáig emlékezni fogok.

Az én példaképem huszonhat éves,
Bab Anikónak hívják. Pár mondatban
leírom, hogy néz ki, és hogy miért őt
választottam fogalmazásom témájául.
Anikó egy magas és vékony nő (pocakját leszámítva, mivel kisbabát vár).
Göndör sötétbarna haja a válláig ér,
mogyoróbarna szemével kedvesen
néz mindenhová. Fekete keretes
szemüveget visel, amit távollátásra
használ. Kerek szeplős arcán piros
mosolygós száj húzódik.
Nagyon kedves, megértő a gyerekekkel, hiszen óvónőként dolgozik.
Nagyon jószívű, mindenkivel kedvesen bánik. Arcáról nem lehet letörölni a mosolyt, mindig fel tud vidítani.
Ha találkozunk, átölelem, ilyenkor
úgy érzem, valaki el tud fogadni, úgy
ahogy vagyok. Előtte nem kell más
arcot mutatnom.
Sok keresztény táborban vesz részt
segítőként, hiszen a gyerekek nagyon szeretik.
Anikó katolikus családban nőtt fel, a
szülök harmadik gyermekeként. Szülei mindig a mások iránti szeretetre
nevelték. Sikerült is. Anikó különleges ismertetőjele, hogy mindig karórát hord. Stílusa különböző, egyaránt
szereti a sportos és elegáns öltözéket is. Kedvenc időtöltése az olvasás,
valamint a gyerekekkel való játszás.
Azért Anikó a példaképem, mert
én is szeretnék hasonlóan viselkedni, mint ő: kedves és megértő lenni
mindenkivel.

Csajka Kristóf (6. B)

Tóth Krisztián (5. B)

Dávid Dóra (6. B)

AZ ÉN PÉLDAKÉPEM
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VÍVÓBAJNOK
Aznap reggel felkeltem,
A reggelit megettem,
A táskámat kinyitottam,
A kardokat beraktam.
A mikrobusz készen állt,
Beledobtam a táskám,
Jött a sok vívótársam,
Elindultunk nagy bátran.
Ők nyomkálták a telefont,
Én kinéztem az ablakon,
Utunk célja Csehország,
Mert ott van a bajnokság.
Amikor megérkeztünk,
Jól bemelegítettünk,
Elkezdődött a verseny,
Elég jól szerepeltem.
Csoportban nem vesztettem,
Legjobbakat megvertem,
Jött a veszélyes szakasz,
Ha vesztettél, elballagsz.
Kezdődik már a döntő,
Amikor minden eldől,
Nagy volt rajtam a nyomás,
,,Most légy ügyes kispajtás!’’
Barátom, ellenfelem,
Most aztán nincs kegyelem,
Amikor őt megvertem,
Ő földhöz vágott mindent.
Ezen a nagy versenyen,
Szép arany kupát nyertem,
Kétfüleset, ragyogót,
Ilyen kupám még nem volt.
Bukor Gábor (5. A)

EZÉRT LENNÉK
MACSKA

AZ ELTŰNT ÉKSZER
NYOMÁBAN

Sándor egy napját vetem most
papírra.
Riportalanyunk
egy
macska, pontosabban egy kandúr, teljes nevén Vörös Sándor.
Vörös, mert nem fekete, Sándor,
mert nem Marika. Ő mindannyiunk Sanyija.
Hajnalban a kakas szerepét tölti
be, csak kukorékolás helyett nyávog, méghozzá 1,5 méteres magasságban a szúnyoghálón lógva.
Miután megunjuk a reggeli koncertjét, megkapja jól megérdemelt kutyakonzervét (innen ered
az örök harag a vicsorgó-facsargó kutyánkkal).
A nap további részében minden
pillanatot megragad, hogy becsempéssze magát a házba. Mivel azonban nem láthatatlan, sőt
enyhén túlsúlyos is, ritkán sikerül
neki. Ha mégis, első útja a konyhába vezet, majd tejtől csöpögő
bajusszal helyet foglal a leglehetetlenebb helyeken, mint pl. a legósdobozban, a fiókban, a tesóm
ágyában. Fél szemmel mindig
anyukámat lesi, és azonnal az ölébe ugrik, amikor leül, szerintem
szerelmes belé. Terápiás macskaként működik, amikor a húgom
épp ideges, csak Sanyi dorombolása nyugtatja meg /erre naponta
többször is sor kerül/. Igazából
az este a legkedvesebb időszaka,
mikor mindannyian együtt vagyunk és ő a kandalló előtti hintaszékben heveri ki a macskaélet
fáradalmait.
Még jó, hogy idén cserepes fenyőt állítottunk karácsonyfának,
mert Sanyi az elmúlt szentestét
a műfenyő ágai közt töltötte szaloncukor gyanánt.
				
Kovács Dániel (7. A)

Csing-csing! Megcsörrent a telefon.
- Halló, rendőr-főkapitányság! –
szólt bele a rendőrkapitány – Igen.
Értettem. Visszhall!
- Egy újabb ékszerrablás. Ezen a héten már az ötödik. Most egyenesen
Juliska nénit lopták meg.
- De mit tehetnénk kapitány? Nincs
nyom, amin elindulhatunk – szólt az
egyik szolgálatos.
Nyílik az ajtó:
- Egyáltalán, mit loptak el? – lép be
rajta a főtörzs.
- Egy 1800-as évekbeli aranybevonatú gyémánt fülbevalót – válaszolt
a kapitány.
Kopognak.
- Ki az? – szól ki az őrmester.
Juliska néni lép be a zsúfolt helyiségbe.
- Remélem, nem zavarok – kérdezi
óvatosan.
- Nem, nem, egyáltalán nem zavar.
Kér egy kávét? Aztán el is mesélhetné, mi történt.
- Köszönöm, de nem kávézom. Épp
a fodrásztól jöttem, ott loptak meg,
miközben szárították a hajamat.
- Nagyon régi és értékes fülbevalóról van szó, igaz?
- Bizony! – kiált fel a piros kabátos
néni – Még a nagymamámé volt.
- Hol volt a bűntény helye előtt? –
gombolja szét kék kabátját Pisti kapitány.
- Ó, az uszodában! Épp úszni tanulok – pirul el.
- Nem volt előjel? Nincsenek ellenségei?
- Nem, nincsenek. Semmi ok nem
volt arra, hogy meglopjanak.
- Hány euró értéke volt?
- Csak azt tudom, hogy nagyon értékes darab. Nagyon félek, hogy baja
történik – járkál nyugtalanul fel-alá
Juliska néni.
- Jól van, köszönjünk! Mindent elmondott, amire kíváncsiak voltunk.
Kérem, most menjen haza és pihenje ki magát! Viszlát! – tessékeli ki a
főtörzs az öreg nénit a szobából.
A kapitány és az őrmester egymásra
néz. Pár perc múlva már csak an�nyi hallatszik: viú-viú, viú-viú. A rendőrautók útra indultak…
Mózes Terézia (5. A)
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VERSÍRÓ PÁLYÁZAT 2019:

Á

prilis 11. E nap a legtöbb magyar iskolás diák számára ismerősen cseng, hiszen József Attila, kiváló tollú költőink
egyike, ekkor látta meg először a napvilágot. Költészetének tiszteletet adva e dátum egybeforrt a magyar költészet napjával. Neki és sok más neves poétánknak emléket állítva iskolánkban az idei évben is április 11-én került
sor a – lassan már hagyományosnak mondható – költészetnapi versíró pályázat kiértékelésére. A versek témái ezúttal
a következők voltak: I. kategória – Szivárvány, II. kategória – Egy lakatlan szigeten, III. kategória – Láss, ne csak nézz!
Nagy örömünkre szolgál, hogy a verseny egyre nagyobb népszerűségnek örvend, amit mi sem bizonyít jobban, mint
a leadott versek évről évre növekvő száma. Idén összesen 39 vers érkezett elbírálásra, amelyeket háromtagú zsűri
értékelt. A győzteseknek ezúton szeretnénk ismételten gratulálni. Minden költőpalántának köszönjük a részvételt, a
jövőben pedig sok ihlettel teli alkotókedvet kívánunk.

SZIVÁRVÁNY

(I. kategória, 1. helyezett)
Tudod-e, te, mi az ott,
ég tetején mi ragyog
minden eső után?
Hát a szivárvány!
Tudod, ki rajzolta meg?
Fölénk ki emelte fel?
Mikor került az égre
a szivárvány képe?
Réges régen egyszer,
mérges lett az Isten,
mert az emberek
nem bíztak Benne.

Így a Földet Isten
vízzel öntözte.
Noét és családját
viszont megkímélte.

Isten parancsára
bárkát építettek,
a nagy esőtől
ők megmenekültek.
Negyven nap után
többet nem esett,
a bárka pedig
megfeneklett.
Az ég kék lett,
a fű zöldellt,
Noé és családja
hálával megtelt.
Isten rájuk letekintett,
szivárványt az égre hintett,
egész Földnek megígérte,
ez lesz szövetsége jele.
György Abigél (3.B)
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SZIVÁRVÁNY AZ ÉGEN
(I. kategória, 2. helyezett)

Gyűlik a sok felhő már,
Fecske bogár alacsonyan száll.
Csapkodnak a villámok,
Vihart, szelet, esőt várok.

A nagy zápor után
Majd a nap is kisüt talán.
Eláll eső, madár száll,
Újra feléled a táj.
Szivárvány, szivárvány,
De gyönyörű vagy te már!
Eső után napsütés,
Színpompás lesz tőled az ég.
Gyerekek és felnőttek
Csodálják az ívedet.
Színeidet szeretjük,
Rajzlapra is ráfestjük.
Felhő, eső jön most már,
Az én kedvem el nem száll.
A hosszú téli estéken,
Nézünk majd a festményen.
Gyulai Laura (3.B)

Nagy volt, ám, a csend,
Csak a fák susogtak.
Hullámzott a tenger,
És a madarak daloltak.
Néztem a tájat,
Nyugalmas és szép.
Olyan volt az egész,
Mint egy festett kép.
Lenyűgözött a látvány,
S hallgattam a csendet.
Nem éreztem mást,
Csak szívem, lelkem zengett.
De mintha hiányozna valami,
Semmi vidámság nincs itt.
Nincs, kihez szóljak, nincs, ki válaszoljon,
Rájöttem: csak barátokkal szép a világon!
Forgách Nina (4.B)

(I. kategória, 3. helyezett)
Szivárvány van fent az égen,
Napsütésben és esőben.
Tiszta szívünk reményében,
Szépen tündököl az égen.
Azt súgja, hogy nincs már máskor
Rosszaság, ám, a világon.
Ha jót teszel, s leszel bátor,
Nincs már többé vihar, zápor.
Polák Damián (2.B)

LAKATLAN SZIGET
(II. kategória, 1. helyezett)
Egy szép nyugalmas este
Álmodtam egy nagyot.
Kinyitottam szemem,
Kérdeztem, hol vagyok?

(II. kategória, 3. helyezett)

Este van, már kilenc óra,
Térhetek, hát, nyugovóra.
Jó is ez, mert fáradt vagyok,
Remélem, egy nagyot alszok.
Egyszer csak, úgy véletlen’,
Hajón ültem hirtelen!
Mi is történt, nem tudom,
S ott voltam egy csónakon!
Már elvesztettem hitemet,
Mikor megláttam egy szigetet.
Lakatlan volt, szerintem,
Ezért odaeveztem.
Szomjas voltam, éhes voltam,
Ezért rögtön fára másztam.
Kókuszdió és banán,
Ez lett az én vacsorám.
Jött az este, és én féltem,
Mi lesz az én alvóhelyem?
Pálmalevél, bambuszcső,
Kész is lett egy háztető!

EGY LAKATLAN
SZIGETEN

Alábújtam, s ott aludtam,
Lesz itt bogár, szinte tudtam.
Rám is mászott, s megijedtem,
Annyira, hogy felijedtem.

Ragyog a napocska,
Tündököl az ég.
Kis kunyhóm ablakán
Berepül a szél.
Hallom a tengert,
A zúgó habokat,
Vágyom egy jó szóra,
Mely kissé megnyugtat.
Emlékszem a napra,
A sós víz ízére,
Mikor idevetődtem,
E kis szigetecskére.
Kerestem egy társat,
És sokáig tartott,
Míg elhittem, hogy egyedül vagyok.
Kutattam, kerestem,
Élelmet feledtem.
Nehezen viseltem,
Egyedül kell lennem.
Lakatlan sziget
Immár az otthonom.
Nincs mese,
El kell ezt fogadnom.

Otthon voltam, most már tudom,
Szerencsére csak álmodtam.
Egy éjt azért lehettem,
Egy lakatlan szigeten.

(II. kategória, 2. helyezett)

SZIVÁRVÁNY

LAKATLAN SZIGETEN

Szabó Dávid (4.A)

Fenes Barbara (6.B)

VIRÁGCSERÉP

(III. kategória, 1. helyezett)
Egyszer láttam egy virágcserepet,
Rusnya volt, mintha megélt volna
ezer telet.
Megkérdeztem, ki őrzi ezt a szemetet?
S megtudtam, hogy a szomszéd,
Emese.
„Szemét ez, szemét ez?” – kérdezte élesen.
„Ez az én legkedvesebb kincsem” –
mondta kedvesen.
„Ezt az úgynevezett szemetet
Még a fiam csinálta, mikor betöltötte a kilencet.
Arról a karcolásról a macskám tehet.
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A színe? Azt meg az idő szedte
le.”
„Látod a kis virágot?” – kérdezte
jó szívvel.
„Azt a lányom ültette, már legalább tíz éve.
Már mindkét gyermekem betöltötte a negyvenet,
És tényleg olyan, mintha megélt
volna ezer telet.”
Ettől kezdve, ahányszor megláttam a cserepet,
Eszembe jutott a történet.
Így hát, ha meglátsz te is egy ilyen
förtelmet,
Gondolj arra, hogy az másnak
kincs lehet.
Konôpka Viktória (9.A)

SZIVÁRVÁNY
A szivárvány piros, sárga,
Közöttük a narancssárga.
Utána a zöld, a kék,
Lila, ami csodaszép.

(III. kategória, 2. helyezett)

Gyén Júlia (2.A)

LÁSS,
NE CSAK NÉZZ!

Lásd, ne csak nézd,
Milyen szépen ragyog a holdfény!

Láss, ne csak nézz!
Ha csak nézel, az életed nehéz.
De, ha látsz is, akkor az élet szép!
Ha látsz és nézel egyszerre,
akkor lesz az élet csodaszép.

Millió ki csillag fenn az égen,
Világítanak, ragyognak szépen.

Az élet nagyszerű, s egyben gyönyörű.
Vigaszból nincs hiány, ha az életed végén ott a szivárvány.
Ha viszont lemegy a napfény,
Leszáll az éj.
Csillagok ragyognak fölötted még.
Úgy tudod, hogy van még remény.

Lásd, ne csak nézd,
Milyen szép a rét!

Ezért láss, ne csak nézz,
Mert az élet csodaszép.
Éld tovább az életed,
Hogy tudd írni a történeted.
Családod is melléd áll,
Barátok is vannak, ám,
Ezért semmiből sincs hiány.
Kudarcból is van elég,
De megbocsátunk mindenért!
Ozvald Mária (9.C)

Zsemlye Zsóka (4.B)

Ilyen az én szivárványom,
Esős napon gyakran látom.
Keresem, hol végződik,
De addigra eltűnik.

(III. kategória, 3. helyezett)

LÁSS, NE CSAK NÉZZ!

Matrózok itt hajón élnek,
Gyere velünk, s ne nézd itt a szigetet!

A hold megvilágítja a tengert,
Elhomályosítva látni az embert.

Gyönyörű virágok szerteszét állnak,
A méhecskék rájuk szállnak.
Zümmögésük ellepi a rétet,
Virágport gyűjtenek mézhez.
Lásd, ne csak nézd,
Mi vesz körül még!
Kolárovská Bianka (8.A)

EGY LAKATLAN
SZIGETEN
Talpra, kalóz,
Hív a matróz!
Itt az idő,
Hogy elhajózz!
Rab voltál e szigeten,
Ez a kérdés, higgy nekem!

A LAKATLAN SZIGET
Hajótörött kalóz vagyok,
Nagy szigeten gyalogolok.
Nem tudom, hogy lakott-e,
Derítsük ki ízibe!
Majom, tigris, leopárd,
Mást a szemem nem is lát.
Úgy döntöttem, kimondom:
Lakatlan, hát, ez bizony!
Van, ám, itt sok pálma,
Majmoknak nagy álma.
Van itt sok-sok élelem,
Olyan, mint egy édenkert.
Forrás, folyó, óceán,
Vízben sincs itt hiány.
Építek egy nagy faházat,
Használom majd kezem, lábam.
Tigristől, leopárdtól nem kell félni,
Tűzzel meg tudom magamat védeni.
Nem is olyan rossz itt,
Nyugalom is sok itt.
És ha már itt lakom,
Nem lakatlan, nem bizony!
Szigetlakó lettem,
Avokádót ettem.
Hecht Annabell (6.B)

LAKATLAN SZIGET
Egy kis sziget a tengeren,
Nem beszélget senkivel.
Lakossága kerek nulla,
Eltűntek már oly régóta.
Lakatlan vagy ezer éve,
Látogató nem jár erre.
Elfeledett olyan régen,
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Nem érdekel senkit sem.
Gondolkodik magában:
„Szeressetek néhányan!”
Elkezdett, hát, elmélkedni,
Hogy lehetne jobbá válni.
A megoldást még keresi,
Egy kis idő eltelik.
Addig is te találd ki!
Tóth Márk (6.B)

EGY LAKATLAN
SZIGETEN
Hánykolódom a tengeren,
Nagyon érzem már a vesztem.
Megkönyörül rajtam a sors,
Egy hullám a partra sodor.
Amikor magamhoz térek,
Éhes vagyok, s nagyon félek.
A szigeten pálmák vannak,
Rajtuk meg madarak laknak.
Körülnézek a szigeten,
De nem látok egy lelket sem.
Magányosan érzem magam,
Mindjárt megőszül a hajam.
Pálmák alatt mi látok?
Egy kis forrást találok.
Friss vizéből rögtön iszom,
Felfrissülök, szomjam oltom.
Egyszer csak megpillantottam
Egy hajót a hullámokban.
Nyomban integetni kezdek,
Hogy a hajó észrevegyen.
Szerencsére észrevesznek,
Azon nyomban felém jönnek.
Fel is húznak a hajóra,
Boldog is vagyok azóta.
Bukor Lilianna (6.B)

LAKATLAN SZIGETEN
Elképzelem magam,
Egy lakatlan szigeten.
Mit teszek először,
Mikor megérkezem?

LAKATLAN SZIGET
Lakatlan szigeten élet nincsen,
De még a szigeten lakat sincsen.
Csak homok van mindenütt,
De, hát, az is csak rejtélyesen odakerült.
Talán a tenger hordta oda,
Lehet, hogy a szél fújta oda.
A tündérek hordták,
De azt csak a tündérmesékben
mondják.

Bejárom a partot,
És körülnézek,
Találok-e valami
Finom eleséget.
Teremhet itt mangó
Kókuszdió, banán,
Vagy csak ehetetlen
Bogyók néznek rám a fán?
Remélem, hogy nem lakják
Se kígyók, se pókok,
Mert ha egyet is találok,
Nagyokat sikítok!
Biztos vagyok benne,
Hogy tüzet fogok rakni,
Ha arra jár egy hajó,
Haza tudjak jutni.
György Rebeka (6.B)

LAKATLAN SZIGETEN
Földet értem egy helyen,
Ott, az Óriás-tengeren.
Nem volt ott más semmi sem,
Csak erdő – de az végtelen.
Belsejében nagy hegy volt,
A csúcsa nem látszódott.
Oldalában barlang várt,
Majd megnézem a gyomrát!
Legszebb volt a vízesés,
Hegyből ömlő frissülés.
Egy tóba zuhant bele,
Halak úszkáltak benne.
Megnéznéd, mit én láttam?
Gyönyörűbb volt, mint vártam!
Azóta is ott lakom,
Téged is vár otthonom!
Gyén Simon (5.B)

Senki se jár arra,
Senki se tudja merre,
Mindenki csak azt tudja, hogy van,
De nem tudjuk, merre van a lakatlan.
Kiss Krisztina (5.C)

A LAKATLAN SZIGETEN
A lakatlan szigeten
Sok kókuszdió terem.
Ételt nem tudtam venni,
Ezért azt kellett enni.
A szigeten magam voltam,
És, sajnos, nem volt ott konyha.
Minden ételt nyersen ettem,
Kókuszra homokot kentem.
A szigeten volt egy vulkán,
Egyből tele lett a gatyám!
Eszembe jutott valami,
Hogy lehetne szabadulni.
Ezen kicsit gondolkodtam,
És egy nagyot sóhajtottam:
„Visszamenjek iskolába?
Nem tanultam semmit máma.”
Az lett volna az én tervem,
A vulkán kilőjön engem,
S a házacskámhoz röpítsen,
És hazajussak épségben.
Elkezdtem magasra mászni,
Nem kellett túl sokat várni,
A vulkán megmásztam hamar,
Majdnem kitörtem a nyakam.
Amint kitört a nagy vulkán,
Gyorsan összes madár elszállt,
Én a vulkánba ugrottam,
Borzasztóan bátor voltam.
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A házacskám szét is esett,
Összes ember felébredett.
Este értem, sajnos, haza,
Nekem nem jutott vacsora.
Bukor Gábor (5.A)

EGY LAKATLAN
SZIGET FELÉ
Egy hajón ülve merengve nézek magam elé,
Elindultam egy lakatlan sziget felé.
Nem tudom, milyen veszély vár rám,
Utoljára odaintett apukám.
A víz kristálytiszta,
S benne rengeteg sok halacska.
A tengerben búvárkodni akartam,
Amikor felvettem a kellékeket,
A kékségbe ugrottam.
Mikor megláttam,
hogy egy kalózhajó közeledik felém,
A víz sötét fenekére úsztam.
Egy idő után feljöttem a felszínre,
Mert kíváncsi voltam az idegenek
üvöltésére.
Amikor a kalózok megláttak,
Azonnal odébbálltak.
Vége a sok izgalomnak, gondoltam,
S a facsónakba visszakapaszkodtam.
Újra furcsa érzés fogott el,
Mint mikor valaki rám figyel.
„Egy cápa!” – ordítottam hangosan,
De a tenger közepén a figyelemnek
híja van.
Már akartam látni szárazföldet,
S egyszer csak elém tárul egy sziget.
Minden csupa fa és homok,
De én már megint álmodozva bámulok.
Egy lakatlan sziget végre!
Itt van utam vége.
Veres Csenge (5.B)

LEGYÉL HŐS

TUDTAD-E?

Ki gondol manapság másra?
Mindenki csak saját magára!
Nekem legyen jó, én éljem túl,
S közben a másik lelkébe dúl.
Lehet csak egy szó, egy nézés, vagy
egy észre nem vett lépés.
Már nem érdekel az égvilágon senkit
sem az érzelmek s a szavak ereje.
Csak egyszer szólj kedvesen!
S valakinek e zord világ egy szebb
hely lesz.
Nézz körül egyszer figyelmesen!
S ha van lelked, akkor tudni fogod,
hol segíts, miként és kinek.
Nem muszáj mindenki szemében
hősnek lenned, ha ott az az egy, kinek te vagy a megmentője!
Csak egy ölelés és egy kis figyelem!
Nem kell tökéletesnek lenned!
Csak néha gondolj másra is, s hagyd,
hogy a szíved vezessen!
Ne hallgass mindig az agyadra, lehetsz egyes és példás.
Ha a mellkasod alatt nincs a lényeg,
akkor mit is érsz igazán?
Lehet csodás alakod, gyönyörű szemed, de másokat semmibe se veszel,
Akkor olyan vagy, mint egy pirosló
alma rohadó belsővel.
Ha te vagy az, kit nem lát a nagyvilág,
És úgy érzed magad különlegesnek,
Lehetsz te más megmentője,
Ha téged nem is mentettek meg,
De ne hagyd, hogy mást se!
Gondolhatsz bármit és mindent,
Érezhetsz egyszerre ezret és többet,
Lehetsz erős és gyenge.
Idős, fiatal, férfi vagy nő, az teljesen
mindegy!
Csak annyit kérek tőled:
Legyél hős valaki életében!
Czédl Vivien (7.B)

•Az emberi testben legtöbbször
használt ízület az állkapocscsont.
•A csillagorrú
vakond a leggyorsabb evő az egész
világon.
•A jegesmedvék
nem érzékelhetők
infravörös kamerával, mivel bundájuk
olyan jó hőszigetelő.
•Az aligátorok képesek úgy áttelelni, hogy orruk a jég fölé lóg ki,
és bele vannak fagyva a jégbe.
•A Vénusz kör alakú pályán
kering a Nap körül, így nincsenek
rajta évszakok.
•Az Eiffel-toronyban 2.5 millió
szegecs van.

VICCSAROK:
- Hogy hívják az Indián nyomozót?
- ???
- Puha Toll.
- Hogy hívják az öreg bűvészt?
- ???
- Csiri bá.
- Hogy hívják a fáradt zselét?
- ???
- Üldögél.
- Hogy hívják a cápát, amelyik állandóan az Antarktisz körül úszkál?
- ???
- Déli SHARK.
- Miért nem simogatják a zseni fejét?
- ???
- Mert vág az esze.
- Hogyan lehet felismerni egy internetkalózt?
- ???
- Webhely van az arcán.

←

A vulkán engemet kilőtt,
Le is esett mindkét cipőm.
Ahogy a házamhoz értem,
A ház össze is dőlt szépen.
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RANDOM:

Egy borongós tavaszi napon az
egyik magyar óra alkalmával a diákoknak véletlenszerűen kellett szavakat mondaniuk, melyekből egy
összefüggő történet vagy egy vers
alkotása volt a feladat. Az elhangzott szavak a következők: hallgatás,
csend, autó, kutya, sötétség, süvítő
szél, büszke, fű, kémia, fa, szürkület.
Az alábbi két alkotás ily módon született.

PISLÁKOLÓ LÁMPÁK

Horváth Liliana (9.A)

CSODÁRA VÁRVA
Láss, ne csak nézz,
Mindig ezt hajtogatják,
Ne csak álomvilágban élj,
Éld meg a csodát!
A világ hűvös, csalódással teli.
Miért tölteném itt az időt,
Ha itt nem történik meg,
A csoda, amire vágyom,
Hogy valóra váltom egyetlen
álmom.
Olyan nehéz itt élni,
Ha tudod, nem valósíthatod meg,
Egy álom marad örökre,
A mi eltűnik a ködben.
Fitus Nikoletta (8.A)

Szürkület volt. Őszinte leszek,
ekkor már én sem igazán tudtam,
mit teszek. Mély levegőt vettem, és
eldőltem a réten. Szemem sarkából
láttam, ahogy az autó halványan pislákoló lámpái kezdik feladni a harcot. Ironikus. Éreztem a fájdalmát.
A süvítő szél végigszelte orcámat,
s hajamat arcomba terelve rejtette
el könnybe lábadt szemeimet. Nem
engedtem utat könnyeimnek. A
büszkeségem nem hagyta... Emlékszem, csend volt. Fülsüketítő csend.
Talán a hallgatás volt a gyógyír, talán
nem, de már mindegy, hisz a süvítő
szél újra feltört. A faágak nem bírták
tovább. Szinte sikítva rendelték alá
magukat a vihar akaratának. A füves
rét sem volt jobb helyzetben. A hatalmas légáram senkit sem kímélt.
Kutyák messziről jövő ugatása vetett véget keservesen kínzó gondolataimnak. Talán jobb is így. Lelkileg
megterhelő volt a jövőmről való elmélkedés... De mégis milyen jövő?!...
Túl higgadt voltam. Kábultan néztem
le vérben úszó mellkasomra... A lámpák feladták... Sötét lett.
Szegény Szilvia (9.C)

A SÖTÉT OLDAL IGAZSÁGA
Fúj a süvítő szél, büszke tudattal él.
Kidönti az utolsó fát is, ami él.
Nagy a hallgatás meg a csend,
Senki sem cselekszik, ez nem rend.
Kutya ugat, autó jár!
A kémia károsít, mint a járvány.
A szürkület leszáll, a sötétség újra él!
Az utolsó fűszál is megérzi, ami még él.
Ozvald Mária (9.C)

MIT JELENT
SZÁMOMRA
A BARÁTSÁG?
(elmélkedés)

Úgy gondolom, hogy manapság
nagyon ritka az igazi barátság. Vajon
mit is jelent számomra a barátság fogalma?
Napjainkban a barátságok egyre felületesebbé válnak, s ebben a közösségi oldalak is közrejátszanak.
Számomra a barátság a bizalmon
és megbízhatóságon alapul. El kell
nyernünk a partnerünk bizalmát, de
ez nem az egyik napról a másikra
történik. Idővel kell kialakulnia. Sok
közös élményben, pillanatban és titkok megosztásában rejlik ez a kapcsolat.
A másik fontos szempont a kitartás
és az áldozatok hozása, mivel minden
emberben rejlenek rossz tulajdonságok, de a barátság lényegében erről
is szól, hogy elfogadjuk a másikat hibái ellenére is. Igaz, néha előfordulnak összetűzések, viták, de ez csak
megerősítheti két ember kapcsolatát. Mostanában sajnos egyre több
az érdekbarátság. Amikor csak azért
barátkozunk valakivel, mert mondjuk
menő a suliban vagy márkás ruhákat
hord. Van, amikor az emberekben
nem is tudatosul egyáltalán, hogy az
adott illetővel csak érdekből barátkozik, mert annyira el akarja hitetni
magával és a többiekkel, hogy neki ő
az igazi, legjobb barátja.
A barátság nagyon szép dolog.
Szerintem mindenki megtalálhatja
a számára legmegfelelőbb társaságot, a jó barátokat. Én nagyon örülök
annak, hogy olyan barátokkal vagyok
körülvéve, hogy bármit elmondhatok
nekik és megbízhatok bennük.
Markotán Melissa (8. A)
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SZÜRKESÉG
Fáradtság. Az érzés, ami elöntötte testemet. Térdem
megremegett. Talán az éjszakai hideg szellő volt az oka,
talán a mérhetetlen kimerültségtől. Magam sem tudom.
Vettem egy mély levegőt, és megindultam a busz felé.
Lábaim kezdték feladni, a végeláthatatlan bágyadtságnak
hála. Azonban még nem szálltam fel. A mögöttem álló
idős hölgyet magam elé invitáltam, amit egy kicsit sem
kedves morgás után elfogadott. Nem szóltam semmit, s
már meg sem lepett ez a bosszús viselkedés. Megszoktam.
Végül utolsóként értem fel a jármű vezetőjéhez. Egy
apró mosolyt erőltettem ajkaimra, melyek már egyébként
is remegtek, így mutattam fel igazolványomat. Ő azonban nem reagált. Felháborodottan nézett rám, mintha
csak azt sugallná: meg se kíséreljem egy „jónapot” erejéig lopni az idejét. Az ajtó becsukódott mögöttem, a busz
pedig hirtelen indult meg. Váratlanul ért tette, ezért egy
ülésbe kapaszkodva próbáltam tartani az egyensúlyomat. Üres gyomrom liftezett, szemeimet pedig egy percig kénytelen voltam erősen összeszorítani.
Mikor tekintetemet újra az üres helyek kutatásának
szenteltem, sikeresen kiszúrtam az egyetlen megüresedett ülést. Na, nem mintha annyian lettünk volna a buszon: a helyek felén táskák pöffeszkedtek, ezzel sugallva
a hozzám hasonló most feltévedt utasoknak, hogy foglalt.
Nem számít. Abban a pillanatban csak az volt fontos,
hogy ennyi kimerítő óra után először helyet foglalhassak.
Nagy nehezen eljutottam a kiszemelt pontig, majd egy

kis fájdalmas, mégis megkönnyebbült nyögést hallatva
leültem. Az előttem ülő két fiatal lány visszafojtott nevetéssel vergődött. Ezen csak mosolyogni tudtam. Egyszer
majd felettük is elszáll az idő, és ők is megértik, micsoda
megváltás tud ez lenni egy fárasztó nap után.
Azonban mosolyom nem tartott sokáig. A táskám tartalma a padlón végezte, én pedig immár szörnyülködve figyeltem a két tini hirtelen kifakadó hahotázását. Le
akartam hajolni pár földre hullott holmim felszedése céljából, de képtelen voltam. A fáradtság átvette felettem
az irányítást, én pedig elkeseredetten néztem végig a
buszon tartózkodó embereken. Szomorúan tudatosítottam, hogy a mai nap is ugyanolyan, mint az összes többi.
Szürke, lehangoló, de legfőképpen elszomorító.
A busz haladt tovább, mi pedig hátrahagytuk a gomolygó füstben elenyészni emberségünk egy újabb darabját.
Szegény Szilvia (9.C)

Horváth Liliana (9.A)

LELKEM TUDATA
Ülök a hintában
Pirosmintás ruhában.
Nyári napfényben,
Madaraknak énekében.
Egyszer csak rezzen a lég,
S felvetődik a kérdés: Ki vagyok én?
Ezt nem tudom még...
Megfejteném e nagy titkot,
De félek, nem azt kapom, amit akarok.
Kideríteném, de nem merem,
Mert megváltozhat az életem.
Elméletben álmodok szépeket magamról.
Nem tudom, hogy valós-e, amit hiszek dolgokról.
Általában felnőttnek érzem magamat,
Viszont gyerekként viselem a gondokat.

Felnőttként példát kell mutatnom,
Most – a felnövés küszöbén – példaképemet kutatom.
Nem tudom! Kezdek bizonytalan
lenni,
Fázni, félni és sírni…
Miért oly nehéz azt eldönteni,
Ha tudom, hogy önmagamat kell
adni?
Egyáltalán önmagam vagyok,
Mikor még hintázni akarok?
A hintában úgy érzem magamat,
Mintha felhők közé fújnám minden
gondomat.
Behunyom szememet és elképzelem:
Hogy e lebegésben önmagamat
egyszer meglelem.
Ozvald Mária verse
és illusztrációja (9.C)
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BESZÁMOLÓK:
IFJÚ ÉLETMENTŐK VERSENYE

KOSÁRLABDA-BAJNOKSÁG

A borongós idő ellenére május 28-án tartották az Ifjú
életmentők versenyét. Kései kezdés után a csapatok
elindultak városi kalandjukra. Mint az előző években,
idén is a mi négyes számú csapatunk útja ismét egy
pihenő állomással kezdődött. Az ez évi verseny tele
volt meglepetésekkel. A bírók a kreativitásra fektették a hangsúlyt. A sérülések közt voltak komolyabbak
is, például a fulladozó tolókocsis, a meglőtt lány, de
voltak egyszerűbb, mindennapi helyzetek is. A versenyen lévő sérülteket iskolánk diákjai alakították, príma
színvonalon, de a csapataink sem teljesítettek rosszul,
a második helyezettől az ötödikig minden helyezést
elvittünk. A mi négyes számú csapatunk a második helyezést érte el. A csapat tagjai: Konôpka Viktória, Došek
Paulína, Horváth Liliana és Kocsis Anna (9.A), valamint
Fodor Laura és György Réka (9.B). Köszönjük Újhelyi
Rozália tanító néninek az alapos felkészítést. Nagyon
jó és tanulságos élmény volt, sok sikert kívánunk a következő nemzedékeknek!
Došek Paulína, Kocsis Anna, Konôpka Viktória (9.A)

Idén nálunk, a Corvin Mátyás Alapiskolában került
megrendezésre az iskolai kosárlabda-bajnokság. Nagyon boldogok voltunk, mivel elsők lettünk a csapat
sok akciójának és az egy az egy ellen való gyors játékának köszönhetően. Kiváló összjátékot mutattunk be.
Igaz, a végére nagyon elfáradtunk, mivel csak nyolcan
voltunk. Erről a járási bajnokságról eljutottunk a kerületi bajnokságra, mely 2019. március 14-én került megrendezésre Szereden. Itt a harmadik helyezést értük el.
Csapatunk tagjai: Ágh Emma (9.B), Baráth Szilvia (9.C),
Baráth Viktória (7.A), Fenes Barbara (6.B), Horváth Laura (7.A), Nagy Dóra (9.B), Ozvald Mária (9.C), Takács
Tamara (9.C).
Takács Tamara (9.C)

TALÁLD MEG AZ ALUL LÁTHATÓ ÁBRAKAT A KÉPEN

EXATLON HUNGARY (kritika)
Az Exatlon Hungary a TV2 új, nagysikerű műsora,
amelynek helyszíne a Dominikai Köztársaság. Nap mint
nap vetélkedik egymással a 2 csapat, a bajnokok és a kihívók.
A bajnokok csapatát olimpiai bajnok sportolók alkotják, országos és világbajnokokból álló társaság. A kihívók
sportos, bár hétköznapi emberekből álló csapat. Nekem
az alapkoncepció különösen tetszik, mivel bemutatja,
mennyi esélye lehet egy átlagembernek az ország legjobb
sportolóival szemben. Ám ebben a műsorban is akadnak
hibák, nem is kevés. Véleményem szerint a műsorvezető
irritáló és olyan szinten rontja a műsor hangulatát, hogy
a meccseket lehalkítva nézem végig. A műsorvezető kérdései unalmasak, folyamatosan ismétli önmagát. Engem
az is zavar, hogy a műsor túlságosan törődik a pályán kívül történő dolgokkal, és szinte már mellékesnek érződik
maga a lényeg. De a verseny nagyon izgalmas, ez az izgalom napról napra fokozódik, s ez nagyon tetszik. Azt is
pozitívumként értékelem, hogy a pályák és az ügyességi
feladatok a nehézségi fokot tekintve logikusan épülnek
fel, így a versenyzők sokat fejlődhetnek a műsor alatt.
Mindent összevetve ez egy nagyon jó műsor, tele izgalmakkal. Mindenkinek csak ajánlani tudom.
Molnár Barbara (8. A)
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ROBOTIKAI BEMUTATÓ
A 6. és a 7. évfolyam diákjai júniusban egy robotikai bemutatón vehettek részt az iskolánkban. A hatodikosok a
robotok összerakását és programozását kapták feladatul, míg mi, a hetedikes diákok, befejeztük az elektronika
összerakását, majd a robotok mozgását programoztuk.
Egyedül illetve kettes csoportokban dolgozhattunk. A
fiúkon kívül sok lány is részt vett az eseményen. Nagyon
jó volt a robotokat programozni, mindenki nagyon élvezte a foglalkozást. Köszönjük a robotikus bácsinak ezt
a kellemesen eltöltött 4 órát!
Bárdos Zsolt és Farkas Kyara (7.B)

CORVIN-NAPOK 2019:
CORVIN-KVÍZ
Az idei Corvin-napok alkalmából megrendezett
történelmi vetélkedőn a somorjai Madách Imre Gimnázium, a Lőrincze Lajos Általános Iskola, illetve a mi
iskolánk diákjai vettek részt. Az idén választott téma
Corvin Mátyás életéről, küzdelmeiről szólt, iskolánkhoz illően. A Corvin Mátyása Alapiskola csapatát név
szerint Markotán Melissa, Tám Dóra, Végh Lili és Kolárovská Bianka alkotta a 8.A-ból. A verseny alatt 4-5
fős csapatokban zajlott a versengés, melyben különböző kérdések illetve egy kis kreatív feladat formájában is megmutathatták a diákok tudásukat. A vetélkedőt, természetesen, rengeteg felkészülés előzte
meg, melynek köszönhetően nagyon jó és szoros
eredmények születtek. A sok tanulásnak meglett a
gyümölcse, melyet mi sem bizonyít jobban, mint
hogy iskolánk diákjai megszerezték az első helyet.
Markotán Melissa és Tám Dóra (8.A)

Hexagonal delta maze with 12 cells side

KÖNYVAJÁNLÓ
A Könyvmolyképző idén sem okozott csalódást. Jen�ny Han legújabb könyve az Örökkön örökké Lara Jean –
ami a Fiúknak, akiket valaha szerettem c. trilógia befejező
kötete – hatalmas sikert aratott. Nem meglepő, hiszen
Jen fiatalos stílusának köszönhetően bárki tökéletesen
azonosulni tud főhősünkkel, Lara Jeannel. A könyvben
szó esik a mindennapi gondokról, mint a család, a baráti viszálykodások és a továbbtanulás. Lara, barátjával
együtt felvételt nyert álmai egyetemére, nemsokára ellátogathat New York-ba egy végzős osztálykirándulás keretein belül, na meg persze az a híres végzős bál… Lara
élete csúcsán van… legalábbis eddig így volt. A lánynak,
aki mindig is félt a változástól, most komoly döntést kell
hoznia, ami akár az egész életére kihathat. Vajon létezik
helyes döntés? És ha igen, Lara képes lesz ezúttal a szívére hallgatni? A könyv sikerére felfigyelt a Netflix is, így
mára már sorozatként is megtalálható a Fiúknak, akiket
valaha szerettem.
Szegény Szilvia (9.C)
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INTERJÚ:
Amíg a mi életünkben a kilencedik
évfolyam befejezésével egy korszak
lezárul, ugyanakkor iskolánk igazgatónője számára is meghatározó
az idei iskolaév vége. RNDr. Bugár
Gabriella 20 éve tanára valamint 15
éven keresztül vezetője volt a somorjai Corvin Mátyás Alapiskolának,
a jövő évtől viszont leköszön. Ezen
apropóból készítettünk vele egy interjút, hogy mindenki közelebbről
megismerhesse őt. Felelevenítettük
például intézményünkhöz kapcsolódó legkedvesebb emlékeit. Megtudtuk, továbbá, hogy hogyan lett
matematika-fizika tanár. Néhány
személyesebb hangvételű kérdésre
is sor került, melyre szintén szívesen
válaszolt.
Eszter, Dóra: Mi volt a kedvenc tantárgya?
Bugár Gabriella: Matematika volt a
kedvenc tantárgyam már alapiskolától kezdve.
Eszter, Dóra: Mindig is tanár szeretett volna lenni?
Bugár Gabriella: Igen, kiskoromtól
kezdve tanár szerettem volna lenni.
Amikor iskolásat játszottunk, akkor
is mindig én voltam a tanár szerepében. (nevetve) Mindig is tanítani
szerettem volna, de soha nem gondoltam, hogy valamikor majd egy intézmény élén fogok állni.
Eszter, Dóra: Ki a példaképe?
Bugár Gabriella: Talán az alapiskolás
matematika tanárnőmet, Kaluz Katalint említeném, aki megszeretette
velem a matematikát, versenyekre
vitt, melyekre felkészített, észrevette a vonzalmamat a tantárgy iránt. A
gimnáziumban pedig Galambos Ella
tanárnő a matematika mellett a fizikát is megkedveltette velem.
Eszter, Dóra: Mi a kedvenc időtöltése?
Bugár Gabriella: Szeretek sportolni,
a természetet járni, túrázni, és ha van
időm, olvasni.
Eszter, Dóra: Mi a kedvenc könyve?
Bugár Gabriella: Nincs kedvenc
könyvem, de leginkább az életrajzi és
a romantikus könyveket kedvelem,
melyek segítenek kiszakadni kicsit a
hétköznapokból.
Eszter, Dóra: Mi a kedvenc színe?
Bugár Gabriella: A fehér és a kék.
Eszter, Dóra: Mi a kedvenc zenéje?
Bugár Gabriella: Szerettem például
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az Omega nevű együttest. Mostanában főleg komoly zenék modern
feldolgozását hallgatom.
Eszter, Dóra: Mivel matematika-fizika szakos tanár, így muszáj megkérdeznünk, hogy van-e szerencseszáma?
Bugár Gabriella: Nincs. Én semmit
nem bízok a véletlenre. (nevetve)
Eszter, Dóra: Mire a legbüszkébb az
életben?
Bugár Gabriella: A családomra: a lányomra és a férjemre.
Eszter, Dóra: Mi az első három dolog, ami eszébe jut a Corvin Mátyás
Alapiskoláról?
Bugár Gabriella: Magyarság, gyerekek, tanulás.
Eszter, Dóra: Hogyan jellemezné iskolánkat?
Bugár Gabriella: Szerintem ez egy
jól felszerelt intézmény. Szakképzett
tanárok tanítanak nálunk, akik a tudás átadásán kívül hozzájárulnak ahhoz is, hogy jó légkör alakuljon ki az
órákon, vagyis gyermekközpontú az
oktatás nálunk. Nagy hangsúlyt fektetünk a magyar és idegen nyelvek
tanítására, valamint a tehetséggondozásra is, hogy a gyermekeket felkészítsük a versenyekre, segítsük és
támogassuk őket.
Eszter, Dóra: Valószínűleg nem
könnyű egy ilyen intézmény élén állni, de mégis mik voltak a legszebb,
legemlékezetesebb pillanatai az itt
eltöltött évek alatt?
Bugár Gabriella: Amikor az iskolánk
60 éves lett, a kultúrházban hatalmas
tapsot kaptam, amilyet még soha.
Emellett nagyon megható élmény,

amikor a kilencedikesek elballagnak,
vagy amikor az elsősöket avatjuk,
ugyanúgy, mint a különböző iskolai
ünnepségek, például a karácsonyi,
az anyák napi, gyermeknapi ünnepségek. Ezen felül, amikor a gyerekek
sikereket érnek el, annak mindig nagyon tudok örülni.
Eszter, Dóra: Esetleg, megkérdezhetnénk, hogy mik a tervei a közeljövőt illetően?
Bugár Gabriella: Még két évem van
a nyugdíjig. A családommal tervezek
több időt tölteni. Ezen kívül titkos
vágyam még, hogy a jövőben jótékonykodással foglalkozzam, szívesen segítenék például a beteg gyerekeken.
Eszter, Dóra: Mit tanácsolna a diákoknak?
Bugár Gabriella: Tanuljanak! És mindig harcoljanak a céljaikért!
Eszter, Dóra: Milyen gondolatokkal
búcsúzna a diákoktól?
Bugár Gabriella: Egy Tóth Árpád idézettel búcsúznék, ami így hangzik:
„Az élet szép, csak küzdeni kell érte,
Boldog az, ki célját elérte
Akarni kell és minden sikerül,
Akarni és bízni rendületlenül.”
Eszter, Dóra: Köszönjük szépen a
beszélgetést.
Ezúton szeretnénk a diákok nevében köszönetet mondani az igazgatónő sokéves áldozatos munkájáért,
és további számtalan szép és értékes
pillanatot kívánunk Önnek az elkövetkezendő években.
Érsek Eszter, Nagy Dóra (9.B)
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CORVIN MÁTYÁS ALAPISKOLA –
VERSENYEREDMÉNYEK 2018/2019
Matematika Olimpiász – járási forduló:
1. hely:
Gyén Simon (5.B) – Z5 kategória
sikeres megoldók: Bekő Barnabás
(6.B), Dávid Dóra (6.B), Fehér Regina
(6.B), Hecht Annabelle (6.B)
1. hely:
Ciordas Eszter (7.A) – Z7 kategória
sikeres megoldó: Koleszár Ádám (7.A)
2. hely:
Došek Paulína (9.A) – Z9 kategória
Pitagorasz – iskolai forduló:
1. hely:
Mókusz Ádám (3.A) – P3 kategória
sikeres megoldó: Henyig Katalin (3.A)
3. hely:
Hecht Péter (4.A) – P4 kategória
sikeres megoldók: Bándy György
(4.B), Džuppa Olivér (4.B), Göncz Richard (4.B), Lukács Gábor (4.A), Pollák
Levente (4.B)
sikeres megoldók – P5 kategória:
Bukor Gábor (5.A), Gyén Simon (5.B),
Németh Ádám (5.A), Sándor Réka (5.A)
sikeres megoldó – P6 kategória:
Bekő Barnabás (6.B)
sikeres megoldó – P7 kategória: Koleszár Ádám (7.A)
Samaria Matematikaverseny:
sikeres megoldók: Bándy György
(4.B), Džuppa Olivér (4.B), Göncz Richárd (4.B), Hecht Péter (4.A), Lukács
Gábor (4.A), Pollák Levente (4.B), Slávik
Nela (4.A), Zsemlye Zsóka (4.B),
iBobor:
sikeres megoldók: Ambrus Bence
(5.B), Bekő Barnabás (6.B), Boroš Dávid
(5.C), Darida Ádám (9.B), Došek Paulína (9.A), Gyén Simon (5.B), Koleszár
Ádám (7.A), Nagy Dávid (8.B), Németh
Tünde (6.A), Schilling Dávid (9.B), Sidó
Rebeka (6.B), Šimša Péter Dávid (5.B)
Tompa Mihály Vers- és Prózamondó
Verseny:
járási forduló - II. kategória (próza):
1. hely: Hecht Annabelle (6.B)
országos elődöntő II. kategória
(próza):
ezüstsávos besorolás: Hecht Annabelle (6.B)
Pislákoló Mécses Vers- és Prózamondó Verseny – II. kategória:
bronzsávos minősítés: Dávid Hanna
(4. B)
Simonyi Zsigmond Helyesírási verseny
– országos forduló:

sikeres megoldók – Baráth Viktória
(7.A), Ciordas Eszter (7.A)
Katedra irodalmi vetélkedő:
sikeres megoldók – Bekő Barnabás
(6.B), Bukor Liliana (6.B), Dávid Dóra
(6.B) - kategória
sikeres megoldók – Kolárovská Bianka (8.A), Tám Dóra (8.A), Végh Lili (8.A)
– II. kategória
Versíró pályázat a költészet napja alkalmából:
I. kategória:
1. hely: György Abigél (3.B)
2. hely: Gyulai Laura (3.B)
3. hely: Polák Damián (2.B)
Dicsérő oklevélben részesült: Gyén
Júlia: (2.A)
II. kategória:
1. hely: Forgách Nina (4.B)
2. hely: Szabó Dávid (4.A)
3. hely: Fenes Barbara (6.B)
Dicsérő oklevélben részesült: Bukor
Gábor (5.A), Bukor Lilianna (6.B),Gyén
Simon (5.B), György Rebeka (6.B),
Hecht Annabell (6.B), Kiss Krisztina
(5.C), Tóth Márk (6.B), Veres Csenge
(5.B), Zsemlye Zsóka (4.B)
III. kategória:
1. hely: Konôpka Viktória (9.A)
2. hely: Ozvald Mária (9.C)
3. hely: Kolárovszká Bianka (8.A)
Biblia Olimpia:
1. hely: Došek Paulína (9.A), Horváth
Liliana (9.A), Konôpka Viktória (9.A)
2. hely: Bukor Liliana (6.B), Dávid Dóra
(6.B), Kožich Flóra Anna (6.B)
Corvin-napok – Történelmi vetélkedő:
1. hely: Kolárovská Bianka (8.A), Markotán Melissa (8.A), Tám Dóra (8.A),
Végh Lili (8.A)
Lőrincze-nap – Anyanyelvi Játékok
csapatverseny:
2. hely – Álló Emese (8.A), Markotán
Melissa (8.A), Meleg Noémi (8.A), Varga
Viktória (8.A)
Ifjú Életmentők Versenye – járási forduló:
3. hely: Došek Paulína (9.A), Érsek Eszter (9.B), Horváth Liliana (9.A), Kocsis
Anna (9.A), Konôpka Viktória (9.A)
Ments Életet Egészségügyi Verseny:
2. hely: Došek Paulína (9.A), Fodor Laura (9.B), György Réka (9.B), Horváth
Liliana (9.A), Kocsis Anna (9.A), Konôpka Viktória (9.A)
3. hely: Baráth Szilvia (9.C), Fenes Alex
(9.C), Katona Dávid (8.B), Ozvald Mária

(9.C), Szegény Szilvia (9.C), Takács Tamara (9.C)
4. hely: Baráth Viktória (7.A), Ciordas
Eszter (7.A), Gremsperger Kristóf (7.A),
Meleg Noémi (8.A), Orbán Bianka (7.A),
Thaly Anasztázia (7.A)
5. hely: Kolárovská Bianka (8.A), Kovács István (7.B), Nuss Adrianna (8.A),
Rigó Rebeka (8.A), Róth Sándor Máté
(7.B), Szighardt Emma (7.B)
Szivárványos Álmok rajzverseny:
Álló Emese (8.A), Bukor Liliana (6.B),
Ciordas Eszter (7.A)
Atlétikaverseny – járási forduló:
távfutás – 3. hely: Valacsay Anna (5.B)
60 m futás – 3. hely: Csóka Szilárd (7.B)
távolugrás – 2. hely: Hluch Andreas
(5.B)
távolugrás – 2. hely: Csóka Szilárd (7.B)
Alapiskolák járási atlétikabajnoksága:
2.300 m futás – 3. hely: Hollósy Adrián (9.A)
Lőrincze-kupa kispályás labdarúgótorna:
1. hely – Annus Dániel (8.B), Bartal
Máté (8.B), Botló László (8.B), Kovács
Dániel (7.A), Krajčír Marek (8.B), Orosz
Péter (8.A), Rostás Márk (8.A), Sipos
István (8.B)
gólkirály – Botló László (8.B)
Corvin-kupa:
1. hely – Botló László (8.B), Rostás
Márk (8.A), Orosz Péter (8.A), Bartal
Máté (8.B), Bugár Zoltán (7.A), Kovács
Dániel (7.A), Krajčír Marek (8.B), Annus
Dániel (8.B)
gólkirály – Botló László (8.B)
Járási futballbajnokság:
2. hely – Balheim Péter (6.A), Botló Tamás (6.B), Csóka Szilárd (7.B), Domonkos Dávid (6.B), György Levente (7.A),
Lepi Máté (6.A), Méhes Botond (7.A),
Pósfay Mátyás (6.B), Sárkány Alex (6.B),
Schwinghammer Marián (6.A)
Járási kosárlabda-bajnokság:
1. hely – Ágh Emma (9.B),Baráth Szilvia
(9.C), Baráth Viktória (7.A), Fenes Barbara (6.B), Horváth Laura (7.A), Nagy
Dóra (9.B), Ozvald Mária (9.C), Takács
Tamara (9.C)
Kerületi kosárlabda-bajnokság:
3. hely – Ágh Emma (9.B),Baráth Szilvia
(9.C), Baráth Viktória (7.A), Fenes Barbara (6.B), Horváth Laura (7.A), Nagy
Dóra (9.B), Ozvald Mária (9.C), Takács
Tamara (9.C)
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BÚCSÚGONDOLATOK 9.B
Az osztályból nem lesz többé senki
A BALLAGÓKTÓL
ez iskola diákja,
Ebben az évben három kilencedik osztály tanulói repülnek ki az
alapiskola padjaiból, hogy egy lépéssel közelebb kerüljenek álmaik megvalósításához. Ehhez sok
sikert, kitartást, szűnni nem akaró
lelkesedést és akaraterőt kívánunk!
Szemezgessetek, hát, bátran ballagóink visszaemlékezéseiből, tanácsaiból!

9.A

Gyorsan elteltek az évek,
észre sem vettük, és már itt a vége.
Tengernyi emlék zúdul most ránk,
ahogy a szemünk végigsiklik az
osztálytársak arcán.
Voltak vitáink, nem volt zökkenőmentes,
de most csak a szép és jó jut az
eszünkbe.
Búcsúzóul fogadjátok ezt az
idézetet: „Mindig azt hittem, hogy az
első napok voltak a legnehezebbek.
Tévedtem. Az utolsók azok.”
(Leiner Laura)

WORDSEARCH
PUZZLE:
Let’s learn some English
idioms with Tollforgató
at the end of this school
year. Be all smiles. Being
positive is really important
in many situations. If you
are in trouble, never forget that every cloud has
a silver lining. So, never
give up, keep smiling and
never let anybody to wipe
the smile off your face. If
you are happy, it is easy
to put a smile on other
people’s face, too.

nem fogunk többet idejönni kiáltva.
Sok emlékkel ellátva megyünk egy
új világba.
Elszállt ez a 9 év gyorsan,
s felnövünk rohamosan.
Fiatalon pezsgő vérrel,
tele sok reménnyel,
megyünk lassan előre,
így búcsúzunk egy időre.

9.C

A legjobb puskázás az, ha mindent
megtanulsz, mert a tudás megmarad, viszont a papír elveszik…
Próbálj meg egy hétig tanulni, és
észreveszed, milyen tudás és a valóság.
Legyetek jók, ha tudtok, a többi
nem számít.
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REJTVÉNYRENGETEG
LOGI-SZTORIK:

1) Almák: Két apa és két fiú úgy osztott fel egymás között három almát, hogy mindegyik egész almát kapott.
Kérdés: Hogy lehetséges ez?
2) Almafa: Egy fán láttam almákat. Nem vettem le a fáról almákat, de nem is hagytam a fán almákat.
Kérdés: Hány alma volt a fán?
3) Óraütések: Nevenincs városban a főtéten álló templom órája minden órában annyit üt, ahány óra van: reggel 8
órakor 8-at, délután 5-kor pedig 17-et. Az óra jelzi a negyed- fél és háromnegyed órákat is, ilyenkor mindig egyet üt.
Tódorka a város börtönének lakója már hónapok óta. Éjszaka felébred, nem tud aludni. A templom órájának ütését jól
lehet hallani a börtönben. Egy idő után hallja, hogy az óra egyet üt. Telik-múlik az idő, megint üt az óra, ismét csak
egyet. Harmadik, negyedik, ötödik, sőt hatodik alkalommal is egyet üt az óra. Tódorka töpreng, vajon mennyi lehet
az idő. Várja az óra következő ütését is. Az óra hetedik alkalommal is egyet üt.
Kérdés: Tudhatja-e Tódorka, hogy mennyi az idő?
(Róka Sándor: Furfangos Logi-sztori c. könyve alapján)

PYRAMID PUZZLE:

Fill in the puzzle in order to get the solution which is a small bird species. It has got a tail with two points. It flies
quickly and catches and eats flies.
CLUES:
1 The first letter of a type of bird which is usually large and white. It’s got a long flexible
neck. It lives on rivers and lakes.
2 A female sheep.
3 A small creature with a soft, wet body and
a round shell. It moves very slowly and often
eats garden plants.
4 A building designed to give protection from
bad weather, danger or attack.
5 A large bee that is covered with short hairs
and makes a loud noise when it flies.
6 A device used for measuring temperature.
7 People who are skilled in making baskets.

KIFESTŐ
KÖSD ÖSSZE
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KERESZTREJTVÉNY:

Idén, 2019-ben, emlékezünk Ady Endre halálának 200. évfordulójára. Irodalmunk egyik költőóriásának tiszteletet
adva keresztrejtvényünket az ő élete és irodalmi munkássága ihlette. Az alábbi Ady-idézet hiányzó szava a rejtvény
megfejtése.
„Meg kell érteni a gyermeklelket, s óvó, bizalmas társul kell odaadni neki a mi voltaképpen egyazon, csak éppen terjedelmesebb, fölnőtt (…).”
(A kétjegyű mássalhangzók mindkét tagja külön négyzetbe kerül. A számozott mezőkben kezd írni a megfejtéseket!)

1. A magyar Ugaron c. versben az Ugar Magyarország jelképe. Hogy nevezzük más néven ezt a szóképet?
2. Itt született Ady Endre.
3. Diósy Ödönné Brüll Adél beceneve.
4. Boncza Berta beceneve.
5. „És, jaj, hiába mindenha szándék, / Százszor földobnál, én visszaszállnék, / Százszor is, (…) is.”
6. Ady Endre 1877. (…) 22-én született.
7. Ady első verseskötetének címe.
8. Brüll Adéllal való kapcsolatának lezárása az Elbocsátó szép (…) c. vers.
9. Ady ennek a folyóiratnak volt a munkatársa, ikonikus alakja.

DETEKTÍVREJTVÉNY:

Jácint nyomozó egy tolvajbanda után nyomozott, akik kiraboltak egy bankot. Két napja kapott egy fülest, s azonnal nyomába is eredt a vezérnek egy szigetre, azóta viszont nyoma veszett, épp akkor, amikor már csak egy hajszál
választotta őt el a bandavezér kilétének leleplezésétől. Elküldte, ugyan, az utolsó naplóbejegyzését, ami azonban
titkosírással van lejegyezve. Meg tudod fejteni, hogy melyik szigeten lehet most? A három gyanúsított – Balga Béla,
Oktondi Oszkár és Gyúró Gyuszi – közül ki lehet a vezér? Nyomára talált az ellopott pénznek? Íme Jácint nyomozó
utolsó bejegyzése:
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MEGOLDÁSOK:
Logi-sztorik: 1) Almák: A legidősebb férfi a fiával és az unokájával osztozkodott. 2) Almafa: Kettő. Mivel láttam almákat, ezért legalább két alma volt ott. Nem vettem
le almákat, tehát csak egyet vehettem le, de nem hagytam almákat, tehát csak egyet hagyhattam fenn. Így összesen két alma volt a fán. 3) Óraütések: Az időpontok
negyed 1, fél 1, háromnegyed 1, 1 óra, negyed 2, fél 2, háromnegyed 2. Nincs még egy olyan időszak a nap során, amikor hétszer egymás után egyet-egyet üt az óra.
Tehát Tódorka a hetedik ütés után tudhatja, hogy most hajnali háromnegyed 2 van.
Keresztrejtvény: 1. SZIMBÓLUM, 2. ÉRMINDSZENT, 3. LÉDA, 4. CSINSZKA, 5. VÉGÜL, 6. NOVEMBER, 7. VERSEK, 8. ÜZENET, 9. NYUGAT; Megfejtés: LELKÜNKET.
Fejtörők: 1) Kapcsold össze a számokat, s megkapod a leírt alakot. 2) Megoldás: 4. A metszéspontokat kell megszámolni. 3) Az első pluszjelből egy vonallal tudunk
4-est csinálni, így 545 + 5 + 5 = 555. 4) A p betű.
Pyramid puzzle: 1 S(WAN), 2 EWE, 3 SNAIL, 4 SHELTER, 5 BUMBLEBEE, 6 THERMOMETER, 7 BASKETWEAVER; Solution: SWALLOW.
Detektívrejtvény: Fejjel lefelé kell fordítani a bejegyzést, így a számok egy-egy betűre hasonlítanak (0=O, 1=I, 2=Z, 3=E, 4=A – KIVÉTEL: így olvasva hasonlít az A
betűre, 5=S, 7=L, 8=B, 9=G), a vesszők az ékezeteket helyettesítik. A megoldás tehát: BALI. BALGA BÉLA BALLAG. ZABÁL S ALÉL. LASSZÓ. BÉLA BESZÉL: ZSÉ LESZ.

.

TOLLFORGATO

Zodpovedný vydaveteľ/kiadó: Corvin Mátyás Alapiskola Somorja
Redaktor/szerkesztő: Diósi Éva
Grafikai előkészítés: A-Design studio s.r.o. Foto: parameter.sk, bigstockphoto.com
Lapzárta: 2019. 6. 21.

