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„Kedves diákok!
Bizonyára sokan tudjátok, hogy isko
lánkban régebben egy kis szerkesztőség
működött, mégpedig az 5perc című isko
laújság szerkesztősége. Jó kis csapat
működött együtt azért, hogy ez a lap időről
időre megjelenhessen és tájékoztasson ben
nünket az iskolánk életéről.
Az iskolánk számos tanára, köztük én
is, nagyon szeretnénk, ha ez a közös munka
újra elindulhatna, hogy közösen dolgozva egy
jó és színvonalas újságot teremtsünk.”

Ezekkel a mondatokkal kezdődött az a
felhívás, amelyet az iskolaújság újraindításával kapcsolatban tettünk közzé pár
héttel ezelőtt az iskolánk honlapján. A felhívás
célja az volt, hogy közös és eredményes munkára sarkalljon bennünket, aminek eredményeképpen majd újra büszkélkedhetünk
egy újsággal.
Nos, amint az minden olvasó számára
nyilvánvaló, megjelent az első lapszámunk, és
igazán megtisztelőnek érzem azt, hogy ezt a
remek hírt én jelenthetem be az újonnan megjelent lapunk hasábjain.
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Megjelenik kéthavonta / Ára: 50 bani
Az iskola tanárai őszintén örülnek annak, hogy a kezdeményezésünk nem volt
hiábavaló. Főként annak örülünk, hogy kedvet kaptatok a munkához, amelynek a
gyümölcse, most itt látható a lapban.
Az újságban megjelenő cikkek
témáját nagyrészt úgy határoztuk meg, hogy
az hozzátok álljon a legközelebb, vagyis a ti
életetek körül forogjon. Olyan témájú cikkek
jelennek meg benne, amelyek rólatok
szólnak, vagy a ti érdeklődési körötökhöz
állnak közel.
Az újságba bárki jelentethet meg cikket, aki úgy érzi, hogy tehetsége és kedve
van hozzá. Bármilyen ötletet, munkát szívesen várunk, hiszen ennek a munkának épp
abban rejlik a lényege és a fontossága, hogy
együtt csináljuk, pontosabb ti csináljátok a
mi irányításunkkal és közreműködésünkkel.
Őszintén reméljük, hogy ez a kezdeti
lelkesedés nem illan el hamar, hanem sokáig
fog tartani és egyre szilárdabbá válik! Ha ez
így marad, akkor még nagyon sok szám
létrejöttét érhetjük meg közösen.
Máté Hajnal

Gólyabál

A gólyabál 201 2. október 20-án került megrendezésre. Ez az esemény négy éve indult el, amit
Elekes Dániel és Olaru Cristina osztálya szervezett
meg először. Úgy gondoljuk, ez jó tapasztalat volt
mind a nyolcadikos, mind az ötödikes diákok
számára. Az iskola nyolcadikos diákjai hetek óta a
gólyabál szervezésén dolgoztak: plakátokat készítettek, feladatokat, kérdéseket állítottak össze, és zenéket válogattak.
Az ötödik osztályosok sok érdekes feladatot
kellett véghezvigyenek, villámkérdésekre kellett felelniük. Megmutathatták ének- és tanctudásukat, gyorsaságukat és tudásukat is. A feladatok minden évben változnak, úgy hogy a gólyáknak nem volt könnyű dolguk. Szerintünk a
végeredmény jó volt, bár nem is vártunk mást a sok szervezés tükrében. Természetesen minden diák ügyes volt, de mint minden versenyben, itt is voltak győztesek. Az első helyen Elekes
Köllő Hunor és György Daniella, a másodikon Simon Tivadar és Kovács Anett, a harmadikon
Dénes András és Keresztes Kriszta végzett.
Egyed Anita és Kolozsi Edina VIII. B osztály
Lezajlott a 2012es Gólyabál

201 2 október 20-án hat órai kezdettel lezajlott a VI. Gólyabál.
Minden ötödik osztályos tanuló izgatottan várta ezt az eseményt. Nyolc
gólyapár volt: Ferenczi Apor és Sólyom Anna-Borbála, Czirják Márk és
Elekes Evila, Nagy Balázs és Sólyom Evelin, Dénes András és
Keresztes Kriszta, Elekes Rajmund és Szabó Ibolya, Elekes-Köllő
Hunor és György Daniella, Péter Zalán és Bajkó Mónika, Simon
Tivadar és Kovács Anett. A döntést hozó zsűritagok pedig: Máté
Hajnal, Csibi Martina, Simon Katalin és Albert Brigitta.
Először volt egy kis karaoke, utána különböző játékok, majd kétkét villámkérdés. Ezután öt perc alatt szerelmes verset kellett írni egymásnak, és legvégül volt egy buli.Mindenki jól érezte magát és kb. fél
tízkor vége lett, de a gólyák mind haza mentek kilenckor.
A gólyák nevében is köszönjük, hogy támogattak és főleg
köszönjük a VIII. osztályosoknak, hogy megszervezték a bált.
Keresztes Kriszta, Sólyom Anna-Borbála és Sólyom Evelin
V. A osztályos tanulók
A rénszarvas felmászik a szilvafára. Látja ezt a medve és
- Hogy hívják a szerelmes megkérdezi:
- Te rénszarvas, minek mész
bárányt?
oda?
- Love juh.
enni.
- És hogyan fékezik meg a -- Almát
De hiszen ez szilvafa.
szerelmes bárányt?
- Nem baj, hoztam magam- Állj Love juh!
mal.
Viccek
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- Edd meg a főzeléket, Peti!
Hidd el, sok gyerek annak is
örülne, ha bár a felét megkaphatná.
- Igaz anya, a felének én is
jobban örülnékJ

Gyűjtötte:
Erszény Edina és Ferenczi Renáta
V. A osztály

Iskolanap

201 2 október 5-én, egy hideg reggelen
kezdődött az Iskolanap. A főzéssel kezdtük a
reggelt. Nagyon sokféle ételt főztek az osztályok,
például:
rakott
krumplit,
krumplisalátát,
szalmakrumplit virslivel, prézlis laskát, kolbászt,
milánói spagettit. Ezeket az ételeket megkóstoltuk,
nagyon finomak voltak. Ezt követően a kötélhúzás
következett, amelyen két csapat vett részt.
A kötélhúzás után volt kosárra dobás, utána
volt zöldségszobrászat, amelyen az I., II., III., és IV.
osztály vett részt. Fodrász verseny is volt.
Népdalverseny is volt, nagyon sokan énekeltek.
Nekünk legjobban az ötödikes fiúk éneke tetszett,
elénekelték a nyolc óra munka, nyolc óra pihenés című dalt.
Az Iskolanap nagyon jól telt, minden gyerek jól érezte magát. Reméljük, hogy jövőben is
megszervezzük!
Mihálydeák Tímea és Elekes Evila V.A. osztály
Vallás verseny Gyergyócsomafalván

Iskolánkból három nyolcadikos diák vett részt ezen a csapatversenyen: Czirják Kaludia,
Csibi Martina és Egyed Anita. Nagyon sokat készültek, hiszen plakátot készítettek, verset
tanultak. A versenyen jól teljesítettek, annak ellenére, hogy nem sikerült helyezést elérniük.
A verseny feladatai közé tartozott egy vers elszavalása, egy szent életének bemutatása
és egy fogalmazásmegírása. Véleményem szerint ez a verseny jó tapasztalat volt
mindannyiunk számára.
Egyed Anita VIII. B osztály
azt tapasztalom, hogy ők is szeretnek engem
Beszélgetés Máté Hajnal,
és jól érzik magukat az óráimon.
magyaratanárnővel
G. L.: Nehéz-e úgy elmagyarázni a diákoknak
Ebben a lapszámban Máté Hajnalt a leckét, hogy mindenki megértse?
faggattuk arról, hogy milyen élmény számára M. H.: Igen, nehéz. Hiszen nem csak nektek
nehéz megérteni a leckéket, nekem is nehéz
tanárnak lenni?
az, hogy úgy magyarázzam el, hogy az senki
Grigore Laura: Milyen tanárként visszajönni a számára ne tűnjön túl bonyolultnak. Éppen
úgy, ahogy ti minden napra készültök, úgy
régi iskolájába?
Máté
Hajnal:
Különleges érzés, de nekem is készülnöm kell, hogy jó órákat
ugyanakkor nagyon jó, hiszen nagyon örülök tudjak tartani nektek.
annak, hogy ennyi év után, most tanárként G. L.: Sok időt tölt-e el a másnapra való
készüléssel?
térhettem vissza ide.
G. L.: Furcsa-e az, hogy most a volt tanárai a M. H.: Igen. Minden napra igyekszem a lehető
legjobban felkészülni, és ez sok időt vesz
kollégáivá váltak?
M. H.: Nem nevezném furcsának, inkább igénybe.
érdekes élmény, de elsősorban nagy G. L.: Milyen emlékei vannak erről az
megtiszteltetés, hogy velük dolgozhatom iskoláról?
M. H.: Erről nagyon sokat tudnék mesélniJ
együtt, és, hogy elfogadtak kollégájuknak.
Mindenképpen kellemes emlékek jutnak az
G. L.: Miért választotta a tanári pályát?
M. H.: Elsősorban azért, mert nagyon eszembe. Szerettem ebbe az iskolába járni,
szeretem a gyerekeket. Ezt bizonyítja az is, talán éppen ezért nem tudtam elszakadni tőle.
hogy az egyetem előtt már elvégeztem a G. L.: Köszönöm szépen a beszélgetést!
tanítóképzőt,
vagyis
már
kezdettől M.H: Nagyon szívesen, én is köszönöm az
gyerekekkel szerettem volna foglalkozni. érdeklődést!
Egyébként is mindig azt mondták nekem,
hogy a tanári hivatás az, ami igazán illik
Az interjút készítette: Grigore Laura
hozzám.
G. L.: Milyen érzéssel tölti el, hogy Az interjú kérdéseit összeállította: Elekes
Izabella, Bajkó Bernadette, Molnár Henrietta,
gyerekekkel foglalkozhat?
M. H.: Nagyon jó érzéssel tölt el, főként az, ha Grigore Laura
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Az egészséges életmód

Mai felfogások szerint a testmozgásnak megelőző szerepe van. A segítségével megedződik az emberi szervezet,
megelőzzük a különböző betegségeket, valamint a test torzulását. Szükséges,
hogy a torna ne csak az iskolában legyen fontos, hanem a mindennapossá váljon az életünkben.
Az embereknek fontos a helyes táplálkozás, főleg a gyerekeknek

fontosaknak a vitaminok. Tudtátok? A tejben
három vitamin van: A, C és D. A sertéshús A
vitaminban gazdag. A tojásban kétféle vitamin
van, A és D vitamin. A vitaminok hiánya avitaminózist okoz.
A D vitamin hiánya angolkórt, az A vitamin hiánya pedig a
szaruhártya kiszáradását és látási viszonyokat idéz elő.
Hogy ezeket elkerüld, élj
egészségesen!
Stupu Elena
VII. osztály

Rejtvény

A galamb
Gerlegalamb hova mentél?
Jöttél hamar , s el is mentél.
Gyere vissza, várlak nagyon,
Búza, kukorica a jutalom.
Szürke szárnyad
Házam felett repdesett,
Mindig leszállt,
Ha éhes és szomjas lett.
Oláh Andrea III. osztály
Az iskola
Az iskolában tanulunk,
Össze-vissza számolunk.
B(é ) vagy á? Ez a jó!
A tanulás csudajó!
Balla Bernadett

III. osztály

A farkasról , nyúlról
Erre lábal farkas koma,
Mint hogy ezzel foglalkozna.
Fuss, innen te ordas koma,
Mert fél tőled a kis Lina.

1 . Suli után jól esik
2. Ebből tudod meg, hogy milyen óráid
lesznek
3. Óra, amire nem kell házit írni, tanulni.
4. Ékszer alapanyaga
5. Rossz jegy
6. Ezt csinálja, aki ingázik
7. Aki tanul, halad, a J lemarad
8. Tamási Áron regényének főhőse, aki
járt a rengetegben
9. Ragadozó madár
1 0. Erős ember Arany János művében
Deák Gabriella
VII. osztály

Nyulam- bulam, gyere ki,
mert ha nem jösz,
nem kapsz fincsi répát!
Bányász Barna III. osztály
A ló
Kicsi lóból lesz nagy ló,
Nagylóból lesz paripa,
Paripából lesz öreg ló.
Jaj, tovább nem írom,
mert elsírod magad !
Öhö, öhö, én már el is sírtam magam!
Ferenczi Zselyke III. osztály
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