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Halihó Diákok, kedves Tanárok! 

 

Nagyszerű érzés számunkra, hogy egy újabb tanév 

kezdődött el és ismét jelentkezhetünk az Arany-órák 

iskolaújsággal. Ez már a második tanév, hogy megjelenik 

a sajtótermék, tele hírekkel, fotókkal és játékokkal. 

Már az első félévben rengeteg dolog történt, amelyekről 

szívesen számolunk be Nektek ebben a számban. 

Amellett pedig, hogy felelevenítjük a szeptembertől zajló 

eseményeket, készülünk a karácsonyra, az újévre is. 

Mindenkinek jó lapozgatást és 

vidám perceket kívánunk! 
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Az állatok világnapját október 4-én ünnepeljük minden évben. Ennek 

kapcsán a média szakkörösök a kedvenc állatukról állítottak össze egy kis 

anyagot. Az internet segítségével sok hasznos információt osztanak meg 

most Veletek. 

A fókákról  

- Pável Rozi összeállítása 4.c - 

A fókák életmódja egyaránt a vízhez és a 

szárazföldhöz is kötődik. A szárazföldön 

esetlenül mozognak. A fókák kültakarója hasonló 

a többi emlőséhez, szőrzete hosszabb, durva 

fedőszőrökből és sűrűbb, finom belső 

szőrzetből áll.  

A fókák agya nem nagyobb, mint a hasonló nagyságú ragadozóké. Az 

úszólábúak szeme a víz alatti látáshoz alkalmazkodott, ezért a szárazon 

csak a közeli tárgyakat látják élesen. Víz alatt viszont élesen látnak, és 

kevés fényben is sok részletet figyelnek meg.  

A fókák a cetekkel ellentétben, nem töltik egész életüket a vízben. 

Kölykeiket vagy a szárazföldön, vagy a tenger jegén hozzák világra.  

 

A rókákról 

- Hosszu Ferenc Botond összeállítása 4.c - 
 

A rókák a kutyafélék családjába 

tartoznak. Ragadozó állatok. 

Általában 3-4 évet élnek. 

Hosszúságuk 35-50 cm, testtömegük 

nagyjából 5-6 kilogramm, bundájuk 

vörös színű. Erdőkben élnek, 

rejtőzködnek. Nappal alszanak, az éj 

leple alatt vadásznak. Kedvenc 

zsákmányuk a vadkacsa, a fácán, a pocok, az egér, de nem ritkán a 

falvakba, a tyúkólakba is betévednek. A rókák a legnépszerűbb vadállatok, 

viszont csak kevesen ismerik őket, sok tévhit kering róluk. Van, aki imádja 

őket, van, aki kifejezetten gyűlöli ezeket a ravasz állatokat. A 

legnépszerűbb róka a gyermekek körében: Vuk. 
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Mi történt a félévben? 

Magyar népmese napja 

A magyar népmese napján, amelyet szeptember 30-án ünneplünk, és amely 

Benedek Elek meseíró születésnapja is egyben, kreatív feladatokat állítottak 

össze pedagógusaink a diákok számára. Ezen a napon nemcsak a magyar, de más 

népek meséi is különös figyelmet kapnak és a gyermekek mellett a felnőttek is 

visszarepülnek az időben, saját gyermekkorukba. Mesehallgatással, 

meseolvasással, interaktív gyakorlatokkal, kreatív, kézműves foglalkozással és 

mese témájú keresztrejtvénnyel is készültek kollégáink.  

Mesés nap volt mindannyiunk számára!   

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Mozgott az egész iskola – Sportnap 

 

A Magyar Diáksport Szövetség 17 éve indította útjára a magyar diáksport 

napját, melynek célja hogy ezen a napon minden gyermek mozogjon legalább 

két órát. Iskolánkban szeptember 30-án, pénteken a testnevelő tanárok 

vezetésével változatos programokon vettek részt a tanulók. 

Reggel táncos bemelegítéssel kezdtek Horváth Kristóf tánctanár irányításával, 

majd a ligetet futották körbe a pedagógusokkal együtt. Az iskola falai között 

három helyszínen zajlottak a sportolási lehetőségek. Míg az alsó aulában 

asztalitenisz várta őket, addig a tornateremben kidobózhattak, a táncteremben 

pedig kukac-harcra várták diákjainkat. A sportnap lényege az 

egészségtudatosság és a minőségi testmozgás hirdetése, amely alapvetően 

hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészségüket is megőrizhessék.   



2.évf.1.szám (2022.szeptember – december) 

„Aranyosok” a Közbiztonsági versenyen Körmenden 

 

A Vas Megyei SZC Rázsó Imre Technikum második alkalommal 

rendezte meg 2022. szeptember 29-én a Közlekedésbiztonsági 

Versenyt az általános iskolák felső tagozatos tanulói számára.  

A vetélkedőn iskolánk hetedik osztályos tanulói közül Domokos 

Dóra, Herczeg Dávid, Jandrasits Kinga, Orbán Bence, Szoták 

Botond és Zámodics Trisztán vettek részt, akik két csapattal 

neveztek a megmérettetésre. A verseny Kresz–teszt kitöltéséből, 

szerelési feladatokból és ügyességi versenyből állt, utóbbit a 

rendőrség biztosította. Az esős időjárás miatt az intézmény 

tornatermében jelölték ki a pályát. A verseny ideje alatt a tanulók 

megtekinthették az iskola tanműhelyeit is, valamint oktatói 

felügyelet mellett kipróbálhatták az iskola oktatási célra használt traktorját.  

A jó hangulatú, színvonalas versenyen Zámodics Trisztán, iskolánk tanulója egyéni 

számban az első helyen végzett. Gratulálunk! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Ötödikeseket avattak az Arany 

iskolában 

 

Az ötödik osztályos tanulóink 

izgatottan várták a felsős avatásukat, 

amelyre Bartakovics Andrea kolléganő 

és hatodikos osztálya színes és 

változatos feladatokkal készült. Az 

október 7-én, pénteken délután 

megrendezett iskolai program első felében mindkét ötödik osztály bemutatkozott 

(osztályfőnökük Tóthné Nagy Emese és Csalló-Pungor Anita), aztán jöhetett a móka-

kacagás. Sminkelés, öltöztetős játék, lufifújás pukkanásig, aprópénzkeresés púpozott 

lisztes tálban és egyéb vicces kihívások. A felső zsibongó megtelt élettel, a hangulat 

pedig percről percre fokozódott. Egymás buzdításától és nevetésétől zengett a 

helyiség. 

Ezen a napon azonban nem csak az ötödikes gyerekekre, de az újdonsült pedagógus 

kollégákra is vártak humoros feladatok. A csukott szemmel rajzolás és a héliumos lufi-

kórus mind-mind emlékezetes marad minden résztvevő számára.  

Az 5. osztályosok az avatás végén 

sütit kaptak, illetve közülük hat tanulót 

sorsoltunk ki, akik számára a Csákányi 

László Filmszínház mozijegyet ajánlott fel. 

A derűs délután végül disco-val zárult.  

 

A hagyomány jövőre is folytatódik! 
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Interjú Jandrasitsné Kutasi Alexandra tanító nénivel 

Szandi néni a 4.c osztály osztályfőnöke, akit sokan ismernek a gyerekek közül, hiszen 

sokaknak tart rajzszakkört az iskolában. Vidám, energikus személy, aki szívesen szervezi a 

szabadidős programokat a gyermekeknek. Szerettünk volna vele interjút készíteni, hogy 

minél többet megtudjanak róla az iskola tanulói. 

- Honnan került Szentgotthárdra, Szandra néni? 

- Vas megyében, Nagysimonyiban laknak a szüleim, ott laktam      

velük én is, onnan kerültem ide. 

- Miért lett tanár? 

- Óvodás korom óta pedagógus szerettem volna lenni. Az 

oviban óvónő, az iskolában viszont eldöntöttem, hogy inkább tanító 

néni.  

- Hány éve dolgozik itt? 

- Húsz éve a pályán vagyok, de ebben az iskolában ez a 9. 

tanévem. 

- Mi volt a kedvenc tantárgya gyerekkorában? 

- A rajz, a testnevelés és a környezetismeret. 

- Mit tanít a legszívesebben? 

- A környezetet és a rajzot.  

- Szereti a természetet? Van kedvenc állata? 

- A kedvenc állatom a kenguru, de a hazai állatok közül a mókus és a mogyorós pele.  

- Szereti a zenét? Mi a kedvenc zenei műfaja? 

- A zenében mindenevő vagyok. Szeretem a rock and rollt épp úgy, mint Mozartot 

vagy Beethovent. A klasszikustól a populáris zenéig mindent kedvelek. Ha bálba megyünk, 

a csujjogatóst is szívesen veszem. 

- Játszik hangszeren? 

- Igen. Zongorát tanultam zeneiskolában, és amikor elvégeztem a főiskolát, akkor az 

első fizetésemből vettem egy gitárt és autodidakta módon megtanultam gitározni. A 

főiskolán pedig furulyán kellett megtanulnom játszani, így három hangszeren zenélek. 

- Melyik hangszer áll a legközelebb Önhöz? 

- A gitár. Azért tanultam meg rajta játszani, mert a zongorát nem tudja magával cipelni 

az ember, a tanításban viszont szívesen használom a gitárt, valamint az izgulás miatt sokszor 

melléütöttem a zongora klaviatúráján, ami frusztrált.   

- Szeret tévézni? 

- A tévénézés részemről időpocsékolás, de ha mégis ráveszem magam, akkor a 

krimiket keresem. A Miss Marple, Poirot és az Agatha Christie-filmek a kedvenceim.  

- Szeret sportolni? 

- Mindennap pilates-ezem, ha úgy van, akkor csak 10 percet, de van, hogy fél órát, egy 

órát is. Labdajátékokból a röplabda a kedvencem és a focimeccseket is szívesen megnézem. 

- Mik a jövőbeni tervei? 

- Jövőre elsős tanító néni leszek és szeretnék az iskolából nyugdíjba menni. 

- Szereti az ünnepeket? 

- Igen és a karácsony a kedvencem, mert az egész családot összehozza és szeretem azt 

a szeretetet, amely körbelengi. 
 

Az interjút készítette Vajda Noel 6.a osztályos tanuló, a média szakkör tagja 
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Interjú Rácz Zoli bácsival 

 

Rácz Zoli bácsi pár éve dolgozik az iskolában 

karbantartóként, ő az, akit mindenki ismer, akár 

gyerekről, akár felnőttről van szó. Nagyon barátságos 

és vicces ember, aki bárkinek bármiben azonnal segít. 

Szívesen fogadta kérésünket, hogy interjút adjon 

nekünk. 

- Honnan származik, Zoli bácsi? 

- Békés megyéből származom, Békéscsabáról, 

Békés megye megyeszékhelyéről és 2017 óta 

dolgozom a Szentgotthárdi Arany János Általános Iskolában. 

- Hány éves? 

- 1973-ban születtem, így lassan betöltöm az 50. életévemet. 

- Honnan jött az ötlet, hogy karbantartó legyen? 

- Igazából megpályáztam ezt az állást, hiszen korábban is 

karbantartóként dolgoztam Békéscsabán egy bölcsődében és egy 

iskolában, így úgy gondoltam, ez egy jó lehetőség arra, hogy 

visszatérhessek az eredeti munkámhoz, amit szeretek csinálni.  

- Szeretett korábban sportolni? 

- Igen focizni szerettem, bár sportolni sosem volt elég időm. 

- Szeretett gyerekkorában videójátékozni? 

- Hogyne! A mai napig is szeretek. Most a kedvencem a Far Cry és a 

Call of Duty.  

- Szeret televíziót nézni? 

- Azt nem igazán szeretek, nem szoktam.  

- Van példaképe? 

- Nekem a nagyapám a példaképem, mert ő is karbantartó és gondnok 

volt 29 éven keresztül folyamatosan. 

- Mik a jövőbeni tervei? 

- Továbbra is szeretnék itt dolgozni és fejlődni. 

- Vannak álmai? 

- Persze. Szeretném a tengert látni, a Riviérán például szívesen tölteném 

az időt, de tulajdonképpen bármelyik tengerparton jól érezném magam.  

Beszélgetésünk után Zoli bácsi már ment is elvégezni az aznapi feladatait.  

 

Az interjút készítette: Vajda Noel 6.a osztályos tanuló, a média szakkör tagja 
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Egészségnevelési nap  

 

Egészségnevelési napot tartottunk november 19-én, pénteken az iskolában, 

melynek keretén belül a tanulók a pedagógusok közreműködésével hasznos 

információkhoz jutottak az egészséges táplálkozás és a megfelelő életmód 

témakörével kapcsolatban.  

Többen egészséges ételeket készítettek gyümölcsökből, zöldségekből, 

középpontba került a testmozgás is, de a testi egészség mellett a lelki egészség 

megőrzésének 

kérdésköre is 

felmerült. Míg az alsó 

tagozatosok számára 

inkább játékos módon 

készültek a 

témanapra a tanítók, 

addig a felsősök közül 

akadtak olyanok, akik 

videót néztek az 

elfogadásról, a lelki egyensúly fontosságáról. 

Az egészségnevelési napra a szentgotthárdi Egészségfejlesztési Iroda 

zamatos almalevet ajánlott fel a diákok és a pedagógusok részére és anyagilag 

hozzájárult ahhoz, hogy az ebédlőben egészséges ételeket, italokat 

készíthessenek a tanulók. 

 

 

Szösszenet a motorokról 

Pesti Benjamin 5.a osztályos tanuló nagyon szeret motorozni és quadozni.  

Jó tanácsként a következőket foglalta össze ezzel kapcsolatban a számotokra: 

 

Motorozni jó móka, csak, ha versenyen vagy és izgulsz, akkor 

könnyen eleshetsz. Ha nem tudsz, gyakorolj, ha pedig tudsz, 

akkor csak élvezd! Én már estem el motorral egyszer-kétszer, 

de a legrosszabb az volt, amikor a tesóm jött nekem quaddal. 

Szerintem nagyon jó hobbi a motorozás, csak vigyázz, ha 

kipróbálod! 
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Halloween a suliban 

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. 

Halloween ünnepe rémisztő, de egyben remek alkalom 

arra, hogy a gyerekek és a felnőttek is kizökkenjenek a 

szürke hétköznapokból. Iskolánk tanulói számára 

változatos 

feladatokkal 

készültek 

pedagógusaink 

ezen a délutánon, megidézve az 

angolszász ünnep hangulatát. A 

gyerekek elsősorban kézműves 

apróságokat gyártottak, papírból 

készítettek tököket, szellemeket, lámpásokat festettek, de akadtak olyanok is, 

akik a tanteremben pókokat kerestek és vicces feladatokat oldottak meg. Nem 

maradt el a rémséges jelmezekbe öltözés sem.  

 

Szent Mártonra emlékeztünk 

A szerénységéről híres Szent Mártonról minden évben november 11-én 

emlékezünk meg. Mártont 371-ben püspökké szentelték, akinek története 

mindannyiunk számára ismerős. Miután híre ment, hogy püspökké akarják avatni, 

Márton a ludak óljába bújt, de azok elárulták rejtekhelyét hangos gágogásukkal. 

A jóságos szent életútját pedagógusaink sokféle módon ismertették meg 

tanulóinkkal. Játékos kvízekkel, mesenézéssel készültek számukra a mai napon, 

de elmaradhatatlan volt a libák és 

lámpások készítése különböző 

anyagokból és technikákkal, de akadt 

olyan osztály, ahol kenyeret 

sütöttek, melyet finom libazsírral 

fogyasztottak el a gyermekek. Nem 

csak a délután folyamán, de már 

délelőtt is tanultak Szent Mártonról 

az iskola tanulói.
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Répi, a kis hóember – könyvbemutató az ebédlőben 
 

Kovács-Buna Tímea 14 éves, aki bár a mozgásában 

korlátozottan éli életét, a fantáziája szárnyal. 

Iskolánkba látogatott édesanyjával és nagyszüleivel 

november 11-én, hogy a nemrég megjelent Répi, a kis 

hóember című könyvéről meséljenek és arról az 

„utazásról”, amely során Timi ráébredt írói 

tehetségére. Gömbös Sándorné Zsuzsa néni – aki 

nyelvtant tanít a fiatal lánynak - Timi életéről 

mesélt a gyerekeknek, arról, hogy milyen 

élményekből merít, mit csinál szabadidejében és 

milyen kerekesszékben élnie. A 4. osztályosok 

kreatív feladatokat oldottak meg, a másodikosok pedig szívesen kérdeztek 

Timitől, aki bár kacifántosan él (ahogy a családja nevezi), de boldogan és tele 

fantáziával.  

Iskolánk szellemiségéhez hozzátartozik, hogy tanulóink elfogadják és 

megértsék mindazokat, akik testi, érzékszervi vagy értelmi fogyatékossággal 

élnek. Pedagógusaink mindennap tesznek azért, hogy diákjaink empatikusak és 

toleránsak legyenek egymással és mindazokkal szemben, akik valamilyen módon 

korlátozva vannak életük során. A mai találkozó célja is az érzékenyítés volt, 

alkalom arra, hogy egy olyan tizenéves kislányt ismerjenek meg, aki - bár nem 

teljesen egészséges – mégis kreatív, lelkes, tele tervekkel és álmokkal, mint 

bármelyikünk.   
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Köztudott, hogy télen nem minden madarunk vonul 

melegebb tájakra, számos faj itthon marad. Az már 

kevésbé közismert, hogy a tőlünk északabbra fekvő, 

mostohább téli klímájú területek madarai számára sok 

esetben Magyarország jelenti a telelőterületet. Ezek a 

madarak az evolúciós alkalmazkodásnak köszönhetően 

természetesen emberi segítség, etetés nélkül képesek 

túlélni a telet. 

Az énekesmadarak téli etetésének célja nem az életben 

tartásuk, hanem a közelünkbe csalogatásuk. Ennek két 

alapvető oka van: 

 a madarak látványa, közeli megfigyelhetősége rendkívüli élményt jelent 

gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, ami egyben a természeti 

környezet megóvására ösztönöz bennünket; 

 a madarak jelenléte biológiai védekezést jelent az általuk az etetőhely 

közelében összeszedett gyommagvaknak, rovar- és kisrágcsáló-

kártevőknek köszönhetően. 

Az etetési időszak november elejétől március végéig tart.  

Az énekesmadarak téli etetésével kapcsolatban mélyen beépült a köztudatba, 

hogy "Ha egyszer elkezdtük, ne hagyjuk abba, mert a madarak bajba kerülnek." 

Szerencsére a helyzet messze nem ennyire rossz. Amint érzékelik, hogy az 

etetőben fogy az eleség, egyből odébb állnak. 

A téli etetőkön alkalmazható madáreleségek 

három nagy csoportba sorolhatóak, melyeket 

együtt érdemes alkalmazni és így biztosak 

lehetünk abban, hogy az ivóvízzel együtt az 

etetők minden madarának minden igényét ki tudjuk elégíteni.  

1. Olajos magvak: a nem sózott, nem pirított, magas olajtartalmú fekete (ipari) 

napraforgó, köles, muhar, dió, fekete dió, mogyoró, földimogyoró, kesudió, 

pisztácia stb. is potenciális téli madáreleség. 

2. Állati zsiradék - faggyú 
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3. Alma és bogyós gyümölcsök: Ezeket lehetőleg szúrjuk (alma), akasszuk 

(bogyók) bokrok és fák ágcsonkjaira, de néhány almát a talajra is tehetünk 

MIVEL NE ETESSÜNK? 

SOHA NE ADJUNK KENYERET, KENYÉRMORZSÁT, PÉKSÜTEMÉNYT, 

POPCORNT, CHIPSET, ÉS HASONLÓ EMBERI FOGYASZTÁSRA IS CSAK 

MINIMÁLISAN JAVALLOTT TÁPLÁLÉKOT, mert ez gyakori és nagy 

mennyiségű fogyasztás esetén káros, sőt, kimondottan veszélyes számukra! 

Készítsünk madáretetőt újrahasznosított anyagból! 

Rozi és Leila a 4. c osztályból barkácsolásra hív titeket! ☺ 
Amire szükséged lesz: 

 egy jól kimosott tejes vagy üdítős doboz 

 olló ajtó vagy ablak vágásához 

 ragasztó (ragasztópisztoly vagy barkácsragasztó) 

 moha a doboz bevonására 

 fakéreg tetőnek, ágacska ülőfának 

 drót a függesztéshez 

 napraforgómag 

A napraforgómagot minden tanévben az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 

biztosítja iskolánknak, dr. Jandrasits László természetvédelmi őr hozza el 

nekünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jandrasitsné Kutasi Alexandra, Pável Rozi, Scheiber Leila 4.c  

A dobozokat 

akrilfestékkel is 

díszítheted. 

Mi ragasztópisztolyt 

használtunk. 

A mohát száradás 

után ragasztottuk fel. 

Végül sómentes 

napraforgómagot tettünk 

bele és kihelyeztük az 

iskola udvarára. 
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Újra nálunk járt a Mikulás!  

A gyermekek minden évben nagyon várják, hogy a Mikulás ellátogasson hozzájuk. 

Ezalól a mi tanulóink sem kivételek, akikhez kedden délelőtt érkezett a jóságos, ősz 

szakállú ajándékozó. A Mikulás nem csak édességgel, hanem sok jó tanáccsal is ellátta 

a kíváncsi és megilletődött gyerekeket. Az osztályok verssel és énekkel készültek a 

köszöntésére, majd boldogan vették át tőle és segítő krampuszaitól az ajándékokat. 

 

 
 

 

 

A Karácsony 

az az ünnep, amely mindenki számára a meghitt hangulatot, a békés, 

otthon töltött időt jelenti a családdal, barátokkal, házi kedvencekkel. Ilyenkor 

mindenki ünneplőbe öltözteti a szívét és várja a szentestét. Anyu főz, apu néha 

mérgelődik a karácsonyfa állítás miatt, a tesó egy kicsit hangosabb az 

átlagosnál, de minden mégis olyan szeretetteljes és kedves az ember lelkének. 

Aztán eljön a szenteste és a szépen feldíszített asztal körül nagy beszélgetés 

és nevetés hallatszik a konyhából. Mindeközben pedig a Jézuska a fa alá helyezi 

az ajándékokat. 

Azokra is gondoljunk ilyenkor azonban, akiknek nem mindig kerül a fa alá sok, 

szép ajándék, akik nélkülöznek és egy szép, kedves szónak vagy apróságnak is 

örülnek. Hiszen csakis a szeretet hozhat létre csodákat az életünkben! 

Boldog karácsonyt mindenkinek! 
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A Télapó  

– Pencz Károly tollából 6.a - 
 

 

A Télapónak nagy a szíve, 

A gyerekeknek nyújtott szeretete. 

Piros sapkáját fújja a szél,  

Miközben landol a ház tetején. 

 

A fényes havon csúszkálva, 

Jut a gyerekek otthonába. 

Csokit, cukrot osztogat, 

Hogy boldogabb legyen a nap. 

 
Erős szarvasai húzzák a szánt, 

Szél is gyorsan tolja a tákolmányt. 

Selymes szakálláról pereg a hó, 

Fekete csizmája ragyogó. 

 
Puttonya tele édességgel, 

Gondolatai rímes versekkel. 

Találkozva a gyerekekkel, 

Boldogságot gyújt a kis szíveikbe. 

 

Aranyat-ezüstöt látok én, 

A Mikuslás lelkébe belefér. 

A télnek ez a legszebb ünnepe, 

Csodálatos a télapó eljötte. 
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