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Halihó Diákok, kedves Tanárok!
Öröm számunkra, hogy iskolánknak újra saját
újságja van! Hosszú évek teltek el azóta, hogy a
suli egy saját lappal jelentkezett, de most újra
eljött a mi időnk! Igyekeztünk minél színesebb
anyagokkal előrukkolni, beszámolni az iskolában
zajló eseményekről, hírekről! Munkánkat nagyban
segítették a média szakkörös gyerekek és azok a
tanulók, akik idejüket, energiájukat rászánták,
hogy tudósításokat, élménybeszámolókat írjanak
nekünk. Nagyon hálásak vagyunk!
Mindenkinek jó lapozgatást és
vidám perceket kívánunk!
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Bemutatkozik a média szakkör
Idén szeptembertől elindult a média szakkör iskolánkban, amelyen jelenleg 6 diák
vesz részt heti rendszerességgel. Harmadik, negyedik és ötödik osztályos tanulókból
áll a kis csapat, akik most még csak ismerkednek a média fogalmával, az újságírás
alapjaival, de lelkesedésük töretlen és hétről hétre újabb írásokkal készülnek a
foglalkozásokra. A szakkör célja többek között a véleményformálás, egymás
elfogadása és nyitottság a világra.
Minden lélek különbözik, így míg például Rostas Dan Salamon imád zenét hallgatni
szabadidejében, addig Pencz Karcsi leginkább az egyik legnépszerűbb számítógépes
játékkal játszik, de ha kedve tartja, verseket ír. Pável Rozi divattervező szeretne lenni
nagykorában, Salamon rendőr, Hosszú Ferenc Botond katona, hiszen büszke
édesapjára, aki szintén az volt, Andor Roland Aladár pedig kisállat kereskedést
szeretne egyszer nyitni. Meskó Gergő remekül boxol, már többször találkozott
Madárral, így lehetséges, hogy egy újabb kis világbajnok üldögél velünk együtt az
órákon.
A foglalkozások során sokat beszélgetünk a Mindenről.  Néztünk már ország imázs
filmeket, írtunk tudósítást és készítettünk interjút is, de az iskolai programokról
készült tévés anyagokat is megnéztük. A suliújságban pedig olvashatjátok is néhány
írásunkat, melyekhez jó időtöltést kívánunk!
Minden csatlakozni vágyót szeretettel várunk a következő félévben!
Üdvözlettel: a média szakkör csapata
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Mi történt a félévben?
Magyar népmese napja
A Magyar Olvasástársaság még 2005-ben javasolta, hogy a nagy
meseíró, Benedek Elek születésnapja legyen a népmese napja
Magyarországon. A kezdeményezés célja, hogy szeptember 30-án
mindenki, aki szereti és foglalkozik a mesékkel, ezen a napon külön
figyelmet szenteljen a műfajnak. Iskolánk pedagógusai is különböző
feladatokkal készültek a jeles eseményre, amely során interaktív
gyakorlatokkal,
mesehallgatással
és
kreatív,
kézműves
foglalkozással színesítették meg a napot.

Halloween
Iskolánk tanulói lelkesen idézték fel Halloween ünnepét és a hozzá
tartozó szokásokat az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon. Az ősi kelta
hagyomány szerint október utolsó éjszakáján a legvékonyabb a határ a
földi és a szellemvilág között, amely során a halott lelkek visszatérnek a
földre. A rémisztő, de mindeközben vicces ünnepen diákjaink és tanáraik
közül többen jelmezekbe bújtak, pókokat készítettek, rajzoltak, de
akadtak olyanok is, akik foglalkoztató feladatlappal és mesével is
készültek a gyermekek számára.
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Iskolánk tanulóihoz december 6-án délelőtt ellátogatott
a Mikulás

A gyermekek nagy szeretettel és kíváncsisággal várták az ősz, nagyszakállú
ajándékozót, akinek néhány rosszcsont krampusz segített a meglepetések
kiosztásában. Az osztályokban verssel, énekkel készültek a Mikulásnak, aki
amellett, hogy szaloncukrot és kis csomagot osztott nekik, azt is elmondta,
miben kell még jó irányba változniuk. Az élményekkel teli délelőtt minden
bizonnyal emlékezetes marad minden tanuló számára.

A Karácsony
a legszebb ünnep az évben, melyet sokszor neveznek a Szeretet
ünnepének. Ilyenkor minden gyermek szívesen tölti otthon szüleivel, testvéreivel
a szabadidőt, a lányok segítenek édesanyjuknak sütni, szorgoskodnak a
konyhában, míg a fiúk apukájukkal együtt végre önfeledten játszhatnak a
számítógépes játékokkal. December 24-én, Szenteste díszbe borul a lakás,
felgyúlnak a fények és a megterített asztal körül csak a finom ételek majszolása
hallatszik. Azonban nem szabad elfeledkezni azokról, akiknek nem jut ki ilyenkor
a sok finom ételből és a Jézuska által hozott sok-sok ajándékból. Gondoljunk – de
ne csak ilyenkor - azokra a gyerekekre, családokra, akik nélkülöznek, és akik
számára minden kedves szó és minden apró ajándék a Legnagyobb a világon!
Boldog karácsonyt mindenkinek!
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Szemétszedés
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) idén is
megszervezte a „TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért”
akciót, ami hazánk legnagyobb önkéntes hulladékszedési akciója.
Az idei tanévben iskolánk is bekapcsolódott a meghirdetett akcióba.
A programban részt vett a 3. c, 4. a osztály, a felsős napközis
csoport, valamint a Diákönkormányzatot képviselő tanulók és
tanáraik.
Esélyóra
A fogyatékkal élők elfogadásában nagy szerepet
játszik az iskolai keretek között megszervezett
Esélyóra. Ennek kapcsán október 19-én, kedden
délelőtt a 4. és 5. osztályos tanulóinkhoz a RumKastély
EGYMI
(Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézmény)
intézményvezetője
Domjánné Éder Marietta és Sipos Kálmán
gyógypedagógus látogattak el. A két szakember
interaktív módon építette fel az érzékenyítő órát és beszélt
bővebben azokról az emberekről, akik testi, érzékszervi vagy éppen
értelmi fogyatékossággal élik életüket, ezzel is hozzájárulva
elfogadásukhoz, megértésükhöz. A gyermekek buzgón válaszoltak
a témát illetően az előadók kérdéseire, majd néhány játékon
keresztül megismerkedhettek azzal, milyen lehet például látás
nélkül, külső segítséggel elvégezni egy adott feladatot.

Pályaorientációs nap
Mi leszel, ha nagy leszel? Ezt a kérdést gyakran teszik fel a felnőttek, de
megadni rá a választ, nem egyszerű. Annak érdekében, hogy a
gyermekek minél könnyebben eldönthessék, mivel szeretnének
foglalkozni a jövőben, pályaorientációs napot tartottunk iskolánkban
november 25-én. Az osztályfőnökök és a tanítók közreműködésével
zajlottak a játékos foglalkozások. Szerepeltek régi mesterségekhez
köthető rajzos feladatok, interaktív társasjátékok is, de akadt olyan
osztály, akik képeslapon örökítették meg azt a foglalkozást, mellyel a
jövőben foglalkozni szeretnének. Voltak olyanok, akik a szentgotthárdi
könyvtárba és múzeumba látogattak el, a felsősök pedig a városban lévő
továbbtanulási lehetőségekről kaptak információkat.
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A sportnap
2021. szeptemberében, az egyik pénteken iskolánkban megrendezték a
diák sportnapot.
Ezen
a
napon
a
mi
osztályunkban,
a
3.c-ben
csupán
két
tanóra
volt
megtartva.
Különböző
feladatok voltak az osztályok
számára. Mi kislabda dobással
kezdtünk. Tollasozhattunk is,
de
volt
lehetőségünk
hullahoppozni is. Csapatokba
verődtünk,
fociztunk,
szerintem a pingpong volt a
legjobb.
A
gyerekek
érdeklődése a kidobó iránt
volt a legnagyobb, habár az akadálypályát is élvezték. Összességében –
véleményem szerint – nagyon szuperül sikerült ez a nap.
Pável Rozi 3.c
Avattunk
A tanulás mellett egész évben számos olyan eseményt szerveznek a
pedagógusok a diákoknak, melyek az adott közösséghez való tartozást
erősítik. Erre példa az 5. osztályba lépő tanulók avatása is, melyre
iskolánkban október 15-én, pénteken délután került sor. Jelenleg húszan
járnak
az
osztályba,
akiknek
osztályfőnöke
Tüskés Marianna. Pintér
Krisztina hatodikos és Soós
Zoltán
nyolcadikos
osztályfőnökök színes és
változatos
vetélkedővel
készült a most már felsős
tanulók
számára,
akik
Horváth Kristóf vezetésével
tánctudásukat is megmutatták, majd az az eskütételen is átestek. A
vidám rendezvény másik apropója az újdonsült kollégák avatása volt,
akik részére szintén vicces feladatokkal készültek a szervezők. Egy ilyen
esemény legjobb lezárása pedig mi lehetett volna, ha nem a tinidisco?!
Méltó befejezése egy vidám, önfeledt napnak.
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Bűvösvölgyi kirándulás
A tanév elején nyertünk egy kirándulást a Bűvösvölgybe, a médiacentrumba.
Ez a hely Sopronban található. Reggel korán indultunk busszal. Az út kétórás
volt. Útközben jól elbeszélgettünk. Izgatottan érkeztünk meg. Először
bepakoltunk a szekrényünkbe, találtunk benne innivalót és müzliszeletet.
Megalakítottuk a csapatokat, a
nevünk színek voltak. Én a piros
csapatba kerültem. Minden csapat
más stúdióba ment, segítőtanárok
jöttek velünk. Készítettünk reklámot,
híradót, filmet, újságot, szinkront.
Nekem legjobban az tetszett, hogy
amikor az újságot csináltuk. Azért
tetszett, mert nagyon izgalmas volt,
amikor megszerkesztettük. Az utolsó
állomáson egy sztorit ismertünk meg az internetes zaklatásról. Mi dönthettük
el szavazással, hogy mit tegyenek a szereplők. Ez a feladat mindenkinek
nagyon tetszett.
Ez a nap nagyon vidám, izgalmas, érdekes és tanulságos volt. Otthon örömmel
meséltük az élményeinket és a Bűvösvölgyről álmodtunk.
4.b osztály

Pencz Karcsi gondolatai:
Én személy szerint nem szeretem az iskolát, de ha elgondolkozom, hogy
legalább itt nem unatkozom, rájövök, hogy nem is olyan rossz. 
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Varró Dániel egy 8. osztályos szemével
Ma Varró Dániel költővel találkoztunk. A költő mesélt gyermekkoráról,
mostani
életéről
és
költészetéről. A költő
olvasott a verseiből és
mondókáiból. A kisebb
és
nagyobb
gyermekeknek is nagyon
tetszett. A költő mesélt
még a gyermekeiről is.
Személy szerint nekem
nagyon
tetszett.
Mulatságos, de egyben
elég tanulságos volt.

Szoták Rebeka 8.o. – Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola

Találkozó Varró Dániellel

Október 20-án találkoztunk Varró Dániellel, egy modernkori költővel a
szentgotthárdi színházban. A 44 éves, 3 gyermekes apuka nagyszerű
előadást
tartott
nekünk
verseiről
és
mondókáiról. Sokat nevettünk és találtunk ki
rímeket, szavakat. Tetszett, hogy minden
mondókának és versnek volt valami vicces
részlete, sőt, szinte minden vers egy rímes
vicchez volt hasonló. Nagyon jót szórakoztunk
együtt és lehetőséget kaptunk arra, hogy
megtanuljunk egy mondókát.

Merkli Zénó 8.o - Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola
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Bébéről, az iskola terápiás kutyájáról
Bébé a becsületes nevem, de szoktak Bébicnek és Tökfejnek is hívni,
néha pedig Baby-nek, ha félreértik a nevem. Gazdi szerint mindig is
terápiás kutyának készültem, azért kerültem hozzájuk, mert a
családja már majd szétesett a stressztől. Azóta már megtanítottam
nekik, hogy mi a fontos és, hogy hol kezdődnek a problémák.
Boldogan éldegélünk én, Kisgazdi és Gazdi, meg a két mostohatesóm.
Egyikőjük nyávog ugyan, de nincsenek köztünk kommunikációs
gátak. A másik tesóm ugatós fajta. Mákja van, hogy én
birkatürelemmel rendelkezem, mert van mit nevelni rajta. Elveszi
tőlem
a
legkedvencebb
fadarabjaimat, s a nyelve is folyton
az én számban landol. Ennek
ellenére sok mindent elnézek neki,
mert – velem ellentétben – szeret
Gazdival futni, s látom, hogy Gazdi
a nagy futkosások után kisimul.
Nem is értem, hogy lehet valakire
ilyen hatással a futás!?
Én úszni szeretek, azt mondják, a
génjeimben van ez megírva,
hiszen fajtámat tekintve Golden
Retriever
vagyok.
Ennek
megfelelően nem is apportírozok
szárazföldön, kizárólag vízben. Szerb felmenőim kutyakiállításokon
tarolnak, valószínűleg tőlük örököltem nyugodtságomat. Aki még nem
látott munka közben, úgy képzeli, hogy egész nap csak heverészek,
irigykednek is Gazdira, hogy milyen jó természetű kutyája van. Ez így
is van, de ettől függetlenül én is szeretek mozogni, főleg, ha van
feladatom és jutalomfalat is jár hozzá. A társaságot, különösen a
gyerekek társaságát nagyon kedvelem, ezért is álltam terápiás
kutyának. Na, meg azért, mert Gazdi vakon hisz benne, hogy a puszta
jelenlétem is beragyogja a kétlábúak életét.
Amúgy Gazdi pedagógus. Fejlesztőpedagógus meg közgazdásztanár
is, vagy mi? Ez mondjuk érdekes, mert jobban utálja a számokat, mint
én az uborkát. A kölyök kétlábúakat viszont legalább annyira bírja,
mint én!
Kurucz Csilla terápiás, kutyagazdi

Interjú Máté bácsival
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Szivós Máté testnevelés tanár idén kezdett tanítani iskolánkban. A tesi órákon kívül úszást is
oktat nekünk. Kérésünkre igent mondott, így készíthettem vele egy interjút. Az iskolában, a
tornaterem melletti irodájában beszélgettem Máté bácsival.

-

-

Honnan érkezett Szentgotthárdra?
Gyöngyös mellett egy kis településről, szóval én
egy mátrai gyerek vagyok.
Hogyan és miért lett testnevelés tanár?
Egész életemben végigkísért a testnevelés és a
sport, mely sokféleképpen része volt az életemnek. Nem
terveztem, hogy testnevelő tanárként fogok dolgozni, de
úgy hozta az élet, hogy Szentgotthárdra kerültem és
örültem ennek a lehetőségnek, hogy most itt taníthatok.
Mi a kedvenc sportága?
Nehéz választani. Az a helyzet, hogy nem tudok
egy konkrétat mondani, ugyanis a rekreációs sporttól a
kerékpározáson át az összes csapatsportot, a focit, a
röplabdát, a kosárlabdát mind szeretem és mindegyik
formálja a jellemet és magát az embert is.
Mit sportolt gyerekkorában?
Gyerekkoromban sokat sportoltam. A Mátrában
alapvetően hegyi kerékpároztunk rengeteget, az élsport szinten legtöbbet a
labdarúgással foglalkoztam, nagypályán, teremben, footsalon és strandfocin is. Ebből
elég szép eredményeket sikerült elérnem, valamint versenyszerűen röplabdáztam.
Mivel foglalkozott eddig?
Eddig egyetemista voltam és mint labdarúgó edző dolgoztam, valamint többféle
diákmunkát végeztem Budapesten.
Szeret tanítani?
Egyértelmű, hogy szeretek. A testnevelés amúgy egy különálló dolog az iskolában, mert
irodalom órán, matek órán a gyerekek ülnek a padban, itt azonban megvan a lehetőség
arra, hogy magát a testet is fejlesszük. Nagyon sok mindenre meg tud tanítani a sport.
Ha elérem azt, hogy ne legyen súlyproblémájuk azoknak, akikkel foglalkozom és ne
legyen ízületi problémájuk 50 éves korukra, akkor én bizonyos szempontból elértem a
célomat.
Mik a jövőbeni tervei?
Hosszútávra sosem tervezek, mert a sors kiszámíthatatlan. Mindenesetre a terveim
között az szerepel, hogy itt tanítok tovább tesi tanárként, csoportedzéseket tartok itt, a
városban, aztán a német tanulás után a mesterszakommal esetleg Ausztriában is tudok
majd gyerekekkel foglalkozni.
Az interjút készítette: Rostas Dan Salamon 4.b osztályos tanuló, a média szakkör
tagja
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Kristóf bácsi, a tánctanár
Horváth Kristóf neve ismerősen cseng mindenkinek, hiszen
nagyon szép eredményeket ér el évek óta a táncolás területén és
saját táncegyesülete is van a városban PresiDance TSE néven.
Kristóf bácsi szeptembertől iskolánkban tanít, így mindenképpen
szerettem volna interjút készíteni vele. Az iskola egyik termében,
egy hétfői napon beszélgettem vele.

Melyik volt az első bajnoksága?
Életem első versenye a Nyugat- Magyarországi területi bajnokság volt.
Mikor kezdett el táncolni?
Viszonylag későn, 13 éves koromban kezdtem el foglalkozni vele.
Miért éppen a tánc?
Alapvetően focista voltam, de ha otthon meghallottam a zenét, azonnal mozogni
kezdtem, így anyukám elvitt mindenféle táncra, így többek között jazz-balettre,
balettre, rockyra, néptáncra, aztán versenytáncra és végül ott ragadtam.
- Mi volt a célja a táncolással?
- Amikor már jobban beleláttam, akkor az, hogy világbajnok legyek.
- Szeret táncot tanítani az iskolában? Hogy érzi itt magát?
- Szeretek táncot tanítani természetesen. Ez volt a célom már ifis koromban is,
hogy legyen egy saját egyesületem és ezt csinálhassam. Az iskolarendszer sem
új számomra, mert a gimiben már tanítottam 3 évet, így ezt is nagyon szeretem.
- Hány bajnokságot nyert?
- Két Nyugat-Magyarországi területi bajnokságot, egy Budapest Bajnokságot, 9
világbajnokságot és 2 Európa bajnokságot.
- Lesz a közeljövőben olyan bajnokság, amelyre készül?
- Pillanatnyilag mi, állandó táncpartneremmel, Szatmári Orsival nem. Most
pihenünk és a diákokkal foglalkozunk. Ez most a legfontosabb számunkra.
Kristóf bácsi nagyon kedvesen válaszolt kérdéseimre, majd az interjú után indult is, mert
a gyerekek már várták, hogy kezdődjön a táncóra.
-

Az interjút készítette: Rostas Dan Salamon 4.b osztályos tanuló, a média szakkör
tagja
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Hol jártak az eltérő tantervű tagozatos diákok a Pedagógus Nyugdíjasok és Barátaik
Egyesülete jóvoltából? A helyes megfejtők meglepetésben részesülnek!

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tömegközlekedési eszköz
Kontinens
Hol található Magyarországon tavas barlang?
Afrika Múzeum legöregebb lakója
Örök emlék
Aki a megérdemelt pihenését tölti a ledolgozott évek után
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KERESD A KÜLÖNBSÉGET!
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HOGYAN JUT EL A MIKULÁS RUDOLFHOZ???
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Devecsery László: Cinegekarácsony
A kis cinege szomorúan sírdogált az ágon.
Odaröppent hozzá a mamája.
― Miért sírsz, kis cinegelányom?
— Hogyne sírnék, hogyne rínék, mikor olyan
rossz nekünk, madaraknak. Bezzeg jó az
embereknek! Készülnek a karácsonyra, s lesz
nekik csodálatos karácsonyfájuk.
— Majd odarepülünk az ablakokhoz ― és
megcsodáljuk.
S nézd, itt, az erdő szélén mennyi karácsonyfa
álldogál. Ez mind a miénk: az állatoké! A szép
fehér hó fel is díszíti nekünk.
— Én… mégis… igazit szeretnék!
Eljutott a híre a cinegelányka szomorúságának a többi madárhoz is.
Megsajnálták. Összedugták a fejüket.
A hangos cserregésre és csörrögésre a szundikáló mókusok is felébredtek.
Nagy mérgesen néztek ki az odúból. Ám amikor a madarak nekik is
elmondták, miről beszélgetnek, mindjárt megbékéltek. Sőt!
— Mi is segítünk!
S megkezdődött a nagy, titokzatos, a legtitkosabb erdei készülődés.
Cinegepapa a faluba repült szomorú leánykájával. Ott figyelték, hogyan
készülődnek az emberek az ünnepre.
Közben a többiek sem tétlenkedtek!
A mókusok szalagot kötöttek minden mogyoróra és dióra. A verebek apró
almácskákat hoztak. A búbos pacsirta aranyszínűre festett mákgubókkal
érkezett. Cinegemama szalmavirágot szerzett a piacon. Gyönyörű füzért
készített belőle. Bagolyapó világító festékkel kente be a fenyőtobozokat.
Ezek helyettesítik majd a gyertyákat.
A madarak és a mókusok a cinegetanya mellett a legszebb fenyőfát
díszítették fel. Lett is öröm, amikor a cinegelányka visszatért. A
csodálkozástól szólni is alig tudott:
— Ez… ez… ez az… enyém? Az én igazi karácsonyfám? Köszönöm,
köszönöm, köszönöm!
— Boldog karácsonyt! ― felelték a madarak és a mókusok.
---------------------------------------------------------------------------------------

! Érdekesség: Képzeljétek el! Írországban például másképp ünneplik a
karácsonyt, mint nálunk. Náluk már december elején feldíszítik a
karácsonyfát, december 24-én pedig a kéményen keresztül a Santa Claus,
azaz a Mikulás hozza az ajándékokat és rejti a fa alá. A Mikulást az ajtó elé
helyezett tejjel és kis sütivel várják a ház lakói. Az ajándékok december 25én lelnek gazdára, utána pedig a finom pulyka elfogyasztása következik.
Egyben azonban közös az ünneplés, minden gyermek izgatottan várja, hogy
milyen meglepetés kerül a fa alá! 
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