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AHOL ÁRON,
OTT AZ ÁLOM

Idén elstartolt az
iskolaújság, aminek
célja, hogy közelebb
hozza egymáshoz az
iskolánkban tanuló
diákokat. Az élmény-
beszámolóktól kezdve a
filmajánlókon át egé-
szen az interjúkig
minden elfér ebben az
újságban, ami veletek
kapcsolatos. 

Jó olvasgatást!

Sándor Áron vagyok,
iskolánk diákelnöke. Ebben
a cikkben szeretnék
magamról mesélni. Már
régóta jelen vagyok a
diákönkormányzat éle-
tében, mint osztálytitkár. 1
éve dolgo-zom az
iskolarádióban, ebben a
tanévben pedig csatla-
koztam az iskolaújság
szerkesztőségéhez. Mivel
sokat foglalkozom a
technikával és az
informatikával, szívesen

együtt, hogy szürke
hétköznapokat
izgalmasabbá tegyük a
számotokra. Ha van
kedvetek, segítsetek
nekünk a programok
kitalálásában, és várunk
benneteket az újságunk
szerkesztői között is.

írnék ilyen témákban.
Szabadidőmben, mint a
legtöbb fiú, szeretek a
számítógépen játszani. De
a játékon kívül érdekel az
informatika is. Szeretek
zongorázni, néhányszor
már láthattatok fellépni az
iskolai ünnepségeken.
Tavaly azért indultam a
diákelnökválasztáson,
mert szerettem volna
megváltoztatni minden
mindennapjaitokat. Azon
dolgozom a társaimmal

Ha te is szeretnél írni
valamelyik rovatba,
csatlakozz a szer-
kesztőséghez és próbáld
ki magad a cikkírás
területén! Dönts te is az
újság tartalmáról és
valósítsd meg ötleteidet
csapatban vagy akár
önállóan! 
Keresd a DÖK-öt, ha
foglalkozni szeretnél az
újsággal!

TRENDING

Sándor Áron



Vidám tanévnyitó
Ebben az évben is
megrendezésre került
iskolánkban a Vidám
tanévnyitó. Számtalan
foglalkozás, előadás, játék
és móka várta a nyári
vakációból visszatérő
diákjainkat. Feltett célunk
volt, hogy idén a szülők,
családtagok is csatla-
kozzanak a mulatsághoz,
aktívan bekapcsolódva
ezzel az iskola
vérkeringésébe. A
programok párhuza-
mosan több színtéren
folytak,  korosztályhoz
igazítva. Az ünnepélyes
megnyitót követően, a
felsős osztályoknak Albel
Kitti, kézműves vállalkozó
tartott előadást arról,
hogy hogyan építette fel
saját, ma már országosan
ismert és elismert
vállalkozását az
instagramon keresztül.
Mindeközben alsós
diákjainkat a Grimm-Busz
Színház

tehetséges színészei
varázsolták el páratlan
előadásukkal. E két kötött
programot követően, a
diákok szabadon
választhattak a
lehetőségek közül. Részt
lehetett venni családi
sportvetélkedőkön,
sepregető játékon,
lufihajtogatáson, a
gyerekek körében igen

népszerű csillámtetkó
festésen. Iskolánk felső
szintje helyet adott
kézműves, LEGO,
társasjáték, sakk, AMI
szobának,
szépségszalonnak. Egy
„élő könyvtárat” is hoztunk
létre, ahol népszerű
foglalkozások, hivatások
kerültek bemutatásra
szakemberek által. 



Keresztény Mira

Részt vehettünk a MTA -SZTE Digitális Tanulási Technológiák Kutatócsoport SZTE
Oktatáselméleti Kutatócsoport foglalkozásai, bemutatóin:

"A megszelídített villámoktól a gasztrofizikán keresztül a hangok birodalmáig..."
látványos bemutatókat láttunk,
Természettudományos, interaktív, látványos kísérletbemutatón is jártunk,
Valamint a Fábián Tamás Ásvány és Értékkiállításon: „Az ásványok titkai” címmel -
interaktív foglalkozáson oldottunk meg feladatokat.
Jártunk a láthatatlan kiállításon is.

A 6.b osztály a Kutatók éjszakáján is ellátogatott az Agórába. 

Tudd meg, mit tudsz!
Tanulni Öröm!
Fedezd fel a világot!

Soós Anita

Továbbá megrende-
zésre került a „Volt
egyszer egy oskolla”
című előadás, mely
egy rendhagyó
történelemóra keretein
belül kalauzolta el
tanulóinkat a régi idők
iskolájába. Végül egy
fergeteges táncházzal
ért véget program-
sorozatunk, ahol ismét
összegyűlt az iskola
összes pedagógusa,
diákja és a szülők. 

Együtt énekelve,
táncolva, mulatozva
zártuk le tanévnyitó
ünnepségünket. A
rendezvény ideje alatt az
éhező, szomjazó szájak
csillapítására büfé állt
rendelkezésre, ahol
zsíros kenyeret és
limonádét lehetett kapni.
Az édesszájúak is
örülhettek, mert fagyival
és jégkásával
kedveskedtünk nekik.

Kutatók éjszakája



Autómentes nap a 6.b-vel

a Dóm térre a vetélkedő
kezdtének kiindulási
helyére. Ott Orbán Hedvig
elmondta mit kell
csinálnunk, és kaptunk
egy tájékoztató papírt,
mely 8
állomásttartalmazott. Volt
feladat a Somogyi
könyvtárban, a Szent
István téren, a Mars téri
piac és vásárcsarnokban,
az Agórában, az Árvízi
emlékműnél és ahová 

2022. szeptember 22-én
a Szegedi Városkép és
Piac Kft. és a Szent-
Györgyi Albert Agóra az
Autómentes Nap alkal-
mából kerékpáros-, vá-
rosismereti- és környe-
zetvédelmi vetélkedőt hir-
detett, melyre osztályunk
a 6.b 26 fővel, nagy
örömmel jelentkezett.
Reggel az első 3 óránk
volt megtartva, utána
biciklivel elindultak

VÉGÜL 3. HELYEZÉST ÉRTÜNK EL

nem sikerült eljutnunk, a
szegedi pályaudvaron,
mert sajnos kifutottunk az
időből. Minden állomáson
egy állomásvezető várt
minket, akik kiosztották a
feladatokat. Egy-egy
feladatot kb. 5 perc alatt
megoldottunk. Leginkább
a környezetvédelem és a
közlekedés volt a fő téma.
De volt még egy játékos
és egy fizikás feladat is. 

Az eredményhirdetés a Dugonics téren volt
13:00-tól. 
Az eredményhirdetést követően
tapasztalatainkat és élményeinket a Burger
Kingben osztottuk meg egymással egy
ebéd keretében. 
Mindenki nagyon jól érezte magát a
programon és nagy örömmel várjuk a
következő lehetőséget.

Góg Levente



Nyelvek Európai napja

Az idei tanévben a tantárgyat tanító
pedagógus, Kocsonyi-Adamcsok Márta az  
5. évfolyamosokkal a Szegedi Nemzeti
Színház Kisszínházába látogatott el
szeptember 29-én, ahol az Élet- ritmusra
című előadást nézték meg. Cédric Chapus
monodrámáját Medveczky Balázs adta elő.
A következő színházlátogatás a Padlás
című előadásra lesz.

Színház

Gyurász Anita

Kocsonyi-Adamcsok Márta

 „BESZÉLJ HOZZÁM!” – ez a
mottója annak a napnak,
ami az Európa Tanács
kezdeménye-zésére
immár huszadik éve hívja
fel a figyelmet
szeptember 26-án a
nyelvtanulás szerepére, a
nyelvek sokszínűségére és
a kultúrák közötti
megértés fontosságára.
Az idegen nyelvi órákon
mi ismét megünnepeltük
a Nyelvek Európai Napját.
Kicsik és nagyok játékos,
interaktív feladatokon
keresztül bővíthették
ismereteiket.  Ki gondolta
volna, hogy a világon
több ezer nyelvet
beszélnek; hogy a lett
kisgyerek hasonlóan
utánozza a kacsa hangját,
mint a spanyol

Iskolánkban kiemelt szerepet szánunk diákjaink színházi közönséggé nevelésének. Így
nemcsak osztályfőnökök szerveznek tanítványainknak színházlátogatást, hanem a dráma
és színház tantárgyhoz kapcsolódóan is ellátogatunk egy-egy előadásra.

applikáció utasításai
alapján. Bízunk benne,
hogy a jó hangulatú közös
ismeretszerzés újabb
motivációt jelentett
diákjainknak a
nyelvtanulásra, és
mindeközben még
szélesebbre tártuk az
ablakot a minket
körülvevő nagyvilágra. 

vagy a magyar; hogy a
svédek akár 131 betűből
álló szót is képesek
alkotni; hogy ami angolul
ajándék, az norvégul
méreg; vagy hogy
Magyarország nemzetközi
jelnyelvi kifejezése egy
huszárbajusz? Diákjaink az
Európa Tanács jóvoltából
a foglalkozások közben
"több nyelven beszélő”
karkötőkkel és matricákkal
is gazdagodhattak. A
különleges feladatok sora
mindezzel nem ért véget:
a vállalkozó szelleműek az
elkövetkező időszakban
egy nyelvi kihívásban
vehetnek részt, ahol 51
feladatot kell teljesíteniük
a küldetés sikeréért egy
kézikönyv vagy a hozzá
kapcsolódó telefonos 



MEGYKISZTORIBA

-Mi volt a legviccesebb dolog, ami Ön
és egy diák között történt?
-Ez a történet nem annyira vicces,
inkább aranyos. Amikor ebbe az
iskolába kerültem, volt egy aranyos,
szőke kislány az osztályomban, aki
nagyon ragaszkodott hozzám. Amikor
terhes lettem a nagyobbik fiammal, ő
nagyon megijedt. Azt mondta, hogy én
őt már soha nem fogom szeretni, mert
kisbabát várok. Ez a lány most már
26-27 éves, és ha összefutok vele az
utcán, ezt a félelmét mindig felhozza.

-Mit szeret, és mit utál ebben az
iskolában?
-Nagyon szeretem a gyerekeket és
nincs kivétel, mert a rossz gyerekeket
is szeretem! Amit utálok az az, hogy a
wc olyan rossz állapotban van.

-Miért döntött úgy, hogy logopédus
lesz?
-Ez a történet visszanyúlik még a
főiskolás éveimre. Békéscsabán
voltam gyakorlaton, ott gondolkoztam
el azon, hogy a tanítói diploma mellett,
kellene még valamit tanulni. Akkor is
voltak olyan gyerekek, akik
nehezebben tanultak, nem beszéltek
olyan szépen. Eszembe jutott, hogy el
kéne kezdenem foglalkozni a
logopédiával. Korábban több
szépkiejtési versenyen vettem részt, és
a főiskolai tanárom is biztatott.  Innen
jött az ötlet, hogy legyek logopédus.

-Mit érzett, amikor az első héten
elkezdett dolgozni?
-Nagyon rossz érzés volt, a mai napig
nem felejtem el. Szerintem pont úgy
éreztem magam, mint ahogy ti
éreztétek magatokat, amikor elsőben
bejöttetek ide az iskolába. Nem
ismertem senkit, nem ismertem az
iskolának a működését, szóval olyan
elveszett kis báránykának éreztem
magam.

-Milyen nyelven tud még a németen
kívül?
-Az angollal próbálkoztam a
középiskolában. Viszont olyan németes
volt a kiejtésem, hogy azt mondta a
tanár néni, hogy inkább iratkozzak ki a
szakkörről. Magántanárral is
próbálkoztam, de az is kudarcot vallott.
Más nyelven nem próbálkoztam.

-Miért ezt a pályát választotta?
-Ötödikes voltam, amikor tudtam, hogy
pedagógus leszek. Egyben nem voltam
biztos, hogy tanító legyek vagy
óvónéni. 8. év végén Szegedre jöttem
tanulni a pedagógiai szakkö-
zépiskolába. Az első évben gyakorlatra
mentünk egy óvodába és egy iskolába.
  Amikor készültem a foglalkozásra,
rettenetesen ideges voltam, közben
jöttek az óvodások, rajtam csüngtek,
ekkor döntöttem el, hogy inkább a
tanítói pályát választom.

Interjú Márti nénivel



MEGYKISZTORIBA

-Ön szerint miért fontos, hogy nyelvet
tanuljunk?
-Szerintem rendkívül fontos a
nyelvtudás. Idegen nyelv tudása nélkül
ma már nem lehet boldogulni. Ha
dolgozni mentek bármilyen céghez, de
állami szférában is alapkövetelmény,
hogy egy idegen nyelvet beszéljünk. Ez
így volt a mi időnkben is, csak kisebb
óraszámban. Én harmadikos voltam,
amikor elkezdtem a németet tanulni.
Szerintem a nyelvtudás ugyanolyan
lételeme a mai társadalomnak, mint
hogy számítógéppel is tudni kell egy
kicsit bánni.

-Miért pont ezt az iskolát választotta,
hogy itt fog tanítani?
-Államvizsga előtt kapott a főiskola
egy levelet, hogy ez az intézmény
szeretettel várja a német műveltségi
területtel rendelkező tanítókat. Az
akkori évfolyamról négyen jöttünk ide
állásinterjúra és engem választottak. 

-Mi a nehézség abban, hogy Ön
tanár?
-Sokkal nagyobb a
követelményrendszer, mint régen.
Sokkal több tananyagot kell átadnom
nektek egy tanítási órán.

-Hol élne, hogyha nem itt élne
Magyarországon? 
-Franciaországban élnék, mert
imádom a kastélyokat. A
családomnak már többször is
mondtam, hogy adjunk el mindent, és
rohanjunk Franciaországba. Ők viszont
nem szeretnének kastélyban lakni,

úgyhogy valószínű, hogy maradunk itt.  
Egyébként, ha magát az oktatást
nézzük, akkor viszont Svédországban
vagy Svájcban élnék még, mert ott
nagy a nyugalom.

-Milyen nyelven tud még a németen
kívül?
-Az angollal próbálkoztam a
középiskolában. Viszont olyan németes
volt a kiejtésem, hogy azt mondta a
tanár néni, hogy inkább iratkozzak ki a
szakkörről. Magántanárral is
próbálkoztam, de az is kudarcot vallott.
Más nyelven nem próbálkoztam.

-Ön szerint túlélne egy zombi
apokalipszist?
-Biztos nem! Száz százalék, hogy nem
élném túl! Nem! Határozottan nem a
válaszom!

-Mit üzenne a mi generációnknak?
-Élvezzétek az életet! Most még lehet,
aztán ahogy nőttök fel, nagyobbak
lesztek, egyre több a szabály, egyre
több mindennek kell megfelelni.
Tudom, hogy ez úgy van, hogy amikor
ilyen idős vagy, akkor nagyobb
szeretnél lenni. Most így idősebb fejjel
azt mondom, hogy bárcsak lehetnék
megint iskolás. Sokkal egyszerűbb
gyerekként az élet. Játsszatok,
szórakozzatok, nevessetek sokat,
barátkozzatok és kevesebbet
telefonozzatok!

Eckhart Kiera Grace



Félreértések

MULATÁSI



MULATÁSI

Bokor Gergő



-Miért csíkos a zebra?
-Mert nem akarja,
hogy elüssék!

A búvár felhívja a feleségét,
pár perc után azt mondja: 
-Most leteszem, mert mindjárt
lemerülök!

-Sütöttem sütit, nincs
kedved átugrani?
-Inkább együk meg!

-Mit mond az
internetes szellem?
-Pont hu!

-Mi az, két lába van és
egy ormánya?
-Felefánt.

Kovács Réka

MULATÁSI

Viccek



""Az óra rejtélye" a "A négy madár titka " folytatása . Ez a "Kiki
nyomoz" 2. része. 
Ez a könyv is ugyanolyan izgalmas mint a másik. Néhány
oldallal több, de megéri. A történet úgy kezdődik, hogy Kiki
talál egy ismeretlen levelet. Abban leírják, hogy menjen el
Albinus mester műhelyébe. Ő pedig elkezd keresni a neten
utána. De tényleg, többet nem is árulok el.
Szerintem bátran olvasd el! Nekem szintén tetszett. És be is
fér az iskolatáskámba! A borítóképe olyan, hogy ahogy
haladsz az olvasással szépen lassan megérted. Bármikor
előveheted, este, vagy akár kocsiban is.

Aradi Anna

A négy madár titka

NINCSIDŐMOLVASNI

"A négy madár titka" egy könyvsorozat első része. A sorozat
neve "Kiki nyomoz". Az írói Berg Judit és Kertész Erzsi. Pagony
könyvkiadó.  
Ez egy rendkívül izgalmas és fordulatokban gazdag regény.
Könnyen és gyorsan olvasható. Fiúknak is és lányoknak is
ajánlom. Ez egy detektívtörténet.
A főszereplők Gerda és Kiki. Gerda egy szőke, korunkbeli felső
tagozatos lány. Kiki pedig barna hajú, szintén korunkbeli felsős
fiú. Mind a ketten bátrak és elszántak! A történet arról szól,
hogy Gerda egyszer csak eltűnik, és Kiki elkezd nyomozni
utána. Talál egy titokzatos dobozt. Rajta van egy vers. A titkok 
és fordulatok egyre csak gyűlnek! Még a végén is van egy csavar! Egyre figyelj! A
madarak nagyon fontosak!
Nekem az a véleményem, hogy ez egy jó, izgalmas és érdekes könyv. Nagyon gyorsan
elolvastam, és nekem tetszett is. Remélem majd nektek is fog!

Az óra rejtélye

Kiki nyomoz



Kovács Ivett

ART-TÉR

Balu vagyok, a vidám, barátságos, de néha magányos medve.

Egy magamfajta medve számára a dzsungel egy csomó ismeretlen dolgot tartogat, így
ha morcosan is, de mindig tanulok valami újat, hogy okos medve váljon belőlem. 

Baluval az élet



A túlélés első és legfontosabb szabálya: MINDIG legyen a közeledben enni-innivaló, főleg
banán, de lehet kókuszdió, mangó vagy finom málna. Miközben bandukolok a
dzsungelben, énekelgetek: „.. Azt mondom dubidubi, azt mondod dubidubi...” Ez mindig
felvidít és nem érzem egyedül magam.

A második szabály: barátság és szeretet nélkül nehéz lenne az élet. Mások megértése,
elfogadása nagyon fontos a dzsungel közösségében. Pont az a jó, hogy nem vagyunk
egyformák, attól még lehetünk barátok és segíthetünk egymásnak.  Történt egy kedves
barátommal, Mauglival, hogy találkozott a Háti ezredes vezette elefántcsordával, akik
éppen katonás sorban meneteltek, a sor végén az ezredes fiával. Maugli megkérdezte
tőle, hogy csatlakozhat-e a menethez, hiszen neki nincs ormánya, mint a többieknek. A
kiselefánt mosolyogva fogadta be a csapatba, nem is törődve a külső különbségekkel. Ezt
tartsátok mindig észben barátaim, mert ti is kerülhettek ilyen helyzetbe.

A harmadik szabály: ismerjük saját magunkat. Ne próbáljunk meg másnak látszani, mint
amik valójában vagyunk. Még akkor sem, ha ezzel népszerűek lennénk a dzsungel lakói
között.  Erre a legjobb példa Lajcsi király, az orángután, aki mindenáron ember szeretett
volna lenni, hogy csodálják a többiek. Persze, a harcban leomlott a városa a
majomkirálynak, ő pedig eltűnt a dzsungelben.

Végül, de nem utolsó sorban: óvakodjunk a dzsungel veszélyeitől. Ha hiszékenyek vagyunk
vagy nem vigyázunk, bajba sodorhatjuk magunkat vagy a társainkat. A dzsungelben
sokan kihasználják a gyengébbeket, a kisebbeket. Védjük meg őket! Óvakodjatok Ká-tól, a
kígyótól és Sir Kán-tól, a vérszomjas tigristől, akik zsákmányra vadásznak! 

Egy szó, mint száz, a dzsungel nehéz hely, de egy jó csapattal és egymásra figyeléssel 
 könnyebben megoldjuk a problémákat. Ha összefogunk, együtt erősebbek vagyunk!
Nagyon fontos azonban a folyamatos tanulás, amely egy nagyon hosszú és kanyargós
úton, sok kalandon fog bennünket elkísérni. 

Ne feledjétek:„Amíg van egy-két jó falat, s egy jó falat az csak akad, se bú, se baj nem
számít, rá se ránts!.....”

Ezt a sok okosságot nem tudtam volna egyedül papírra vetni, így segítségemre volt
Bagira, aki a legjobb barátom, mondhatni, a testvérem és aki már sokkal régebb óta lakik
a dzsungelben, mint én.
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