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Kedves Olvasónk!
 
 
   Fantasztikus naptári év áll a hátunk mögött, melynek során
számos tervünket és álmunkat sikerült megvalósítanunk a
közösség erejének köszönhetően. Az új esztendőben változatlan
lelkesedéssel teszünk továbbra is azért, hogy a szihalmi suli a
kistérség vezető általános iskolája maradjon!

Újévi köszöntő

intézményvezető
Pásztor Gabriella



   Amikor elsős voltam, azt hittem, hogy

nagyon nehéz lesz idáig eljutni. Most

viszont úgy tűnik, mintha 1 év lett volna

ez a röpke három év. Igen, most van az

utolsó évünk az alsó tagozatból. Ahhoz,

hogy idáig eljussunk, egy nagyon jó

tanító néni vezetett el minket. Persze,

felsősnek is biztos jó lesz. Izgatottan

várom!
 

 

 

 

    NÁLUNK JÁRT A 
 
Kedves mindenki, aki ezt olvassa!
 
   Számomra nagyon-nagyon nagy
megtiszteltetés volt, amikor eljött
az iskolánkba a HVG újságírója.
Bemutattuk neki az ajtós játékot.
Úgy éreztem, kicsit mindenki meg
volt illetődve. De amúgy én nagyon
jól éreztem magam. Nagyon örültem,
amikor meghallottam, hogy
felkeresett minket a HVG újság.
Remélem, ha legközelebb jönnek,
minket is interjúra bírnak!
Köszönettel:

NEGYEDIKESEK VAGYUNK

Kohányi Dominika

Keresztes Nóra Petra



   Ezen a pénteki napon csak három

tanóra volt, utána mindenkinek a

tornateremben kellett gyülekezni.

Itt kialakultak a csapatok, akik

menetlevelet készítettek és

elindultak az iskolába. Mindegyik

osztályban volt valami meglepetés,

illetve feladat. Az első osztályban

kaptunk egy lufit, amellyel le kellett

fújni az asztalról a poharakat, a

második osztályban újságpapíron

kellett táncolni anélkül, hogy

leléptél volna róla. 3. osztályban WC

papírba kellett tekerni az egyik

csoporttársadat, a negyedikes

teremben kis labdával kellett

beletalálni egy dobozba. Az ötödik

osztályban bekötött szemmel

kellett kirakni egy csontvázat,

miközben a többiek irányítottak. A

hatodikos teremben lekváros

kenyeret kellett enni úgy, hogy fel

volt kötve kettő szék közé. A hetedik

osztályban 45 papírból készített tök

volt elrejtve, ezeket kellett

megtalálni. Aki nem volt egyik

csapatban sem játékos, az a

tornateremben, egy szuperjó

akadálypályán mutathatta meg,

hogy mennyire ügyes.

I L Y EN  VOLT  A  TÖK  JÓ
NAP

Cseh Levente, Kiss Márk Csaba,
Mlinkó Dániel



   November 22-e nagyon jó nap volt. Az egész nap a természetórával
kezdődött. Ezen az órán dolgozatot írtam, de azt azért vártam, hogy
nyelvtanórán én írathassak dolgozatot az osztály nagy részével, mivel
tanár voltam Kloéval, Ágival és Jázminnal. Számonkéréssel indítottuk a
tanórát. Öt kérdés volt a lapon, amelyet mi találtunk ki. A táblára is
írtunk rejtvényt. Két feladatlapot adtunk ki mindenkinek. Ennek a
feladatlapnak a megoldására nem volt annyi sok idő, ami megmaradt,
azt feladtuk házi feladatnak. Ez az óra így ért véget. De nem csak ezen
az órán voltam kistanár, hanem angolórán is. Mivel az „A” csoportban
csak én és Ivett vagyunk a lányok, így mi tartottuk az angolt is.
Leellenőriztük a házi feladatot, majd beosztottuk a szövegrészletnél a
szereplőket és angolul olvastunk. Ezt követően lefordítottuk, hogy
melyik szó mit jelent. A szótárba is írtunk új szavakat. Sok feladatot
adtunk fel házinak. Az órán megoldott feladatok közül az egyik piros
pontra ment. Magnót is hallgattunk az óra elején. Szerintem nagyon
szuper volt ez a fordított nap. Remélem, hogy többször meg fog
ismétlődni ez a nap.

A fordított  nap

 

Fehér színnel betekert lélek
ha találkozol vele, azt mondod: félek.
Ha letekered róla az anyagot,
meglátod az alatta lévő alakot.
 
Két nagy foga vért szív,
ha nem talál áldozatot, akkor csak szív.
Nála is azt mondod, hogy félek,
csak ő nem egy lélek.
 
Nevem zombi, zöld vagyok,
rappelek, amikor csak akarok.
Harapásom vírust terjeszt,
ha megharaplak, te is zombi lehetsz.

Halloween-i szörnyek

Cseh Levente, Mlinkó Dániel

Turbucz Szofi



   Mindenkinek, aki kisállatot vesz magához
számolnia kell azzal, hogy az élőlény nem
játékszer. Nem lehet visszaadni, ha mégis más
színű lenne az elképzelésünk. Nem lehet leadni,
amikor több napot nyaralni vagyunk, szóval az
egész életünket hozzájuk kell igazítani.
Kedvenceink nem tudnak beszélni, ezért
figyelni kell rájuk, etetni, itatni, megfelelő hely
kell a kedvenceinknek és évente vigyük oltásra
és állatorvoshoz. Sokat kell velük játszani, pl.:
kutya, macska, hörcsög. Figyeljünk oda a
kártevőkre, mint a kullancsok, atkák, tetvek!

F E L E L Ő S  Á L L A T T A R T Á S

   2019. november 27-e nagyon jó nap volt. Itt

volt sok élsportoló, a szihalmi polgármester, a

tankerületi igazgató, valamint más iskolák

igazgatói. A beszédek után fellépett az ötödik

osztály az esernyős tánccal. Nagyon tetszett

nekünk ez a tánc és reméljük, hogy a

vendégeknek is. Ezt a táncot már többször

előadta az osztály, ezért ment nekik ilyen jól.

Mindezek után behozták az új

sporteszközöket azok a gyerekek, akik

sportfoglalkozásra járnak. Az élsportolók

vezették be a gyerekeket a tornaterembe.

Ballagó Zoltán után még igazgató néni is

mondott néhány gondolatot az iskola

közösségéről és az iskoláról. Az egész

rendezvény vége az volt, hogy megnéztük azt

a videót, ami a konditerem új sporteszközeiről

szólt. Legvégül a tanárok és a vendégek

átadták a konditermet, amiben már sportoltak

a kondi szakkörösök és élvezték az edzést.

A  KOND I T EREM  AVATÓJA

Kockás Kloé, Mlinkó Dániel, Turbucz Szofi

Boda Levente



   Már hét éve koptatjuk az iskola padjait, sok a

tanulnivaló. Elsőben még csak könnyű játékos

feladatokat kaptunk, de most már nagyon

nehéz dolgunk van így hetedikben. Bejött a sok

új tantárgy a kémia, fizika, földrajz, amik

egyáltalán nem könnyűek. Az eddig is tanult

tantárgyak is sokkal nehezebbek lettek. Most

már napról napra, hétről hétre rengeteget kell

tanulnunk! A számonkérések már sokkal

nehezebbek és sokkal többet is írunk. A tanárok

nagyon kedvesek, mert amit nem értünk, akkor

nagyon sokat segítenek. A sok fejlesztőóra

nagyon sokat segít a témazárók és a

röpdolgozatok megírása előtt. Ezért akik járnak

gyakorlóra, az meg is látszik a dolgozatban. De

így összesítve nagyon jó a hetedik, csak nagyon

nehéz.

   December utolsó napjaiban körbejártuk az

iskolát az egyik osztálytársammal. Nagyon

szép osztálytermeket láttunk, de volt olyan

terem, amelyikben szerintünk kevés díszítés

lett kirakva. Az iskola bejárati ajtaja előtt is

teljesen új dekorációk díszelegtek. A diákok

közösen díszítették az osztálytermeiket a

tanárjaik segítségével. Pár terem díszítésében

szülők is részt vettek. Az alsós aulában több

dísz volt elhelyezve, mint a felsősben. Volt

olyan osztály is, ahol adventi koszorút

láthattunk. Nekem a 4. és az 5. osztály terme

tetszett a leginkább. Szerintem nagyon sokat

dolgoztak ezzel az osztályok, remélem, jövőre

is ilyen szépek lesznek az osztálytermek.

H E T E D I K E S E K
V A G Y U N K ! : ) A hetedikesek

Szőnyi Jázmin, Turbucz Szofi, Vastag Beáta

T É L I  D Í S Z B E
 Ö L T Ö Z Ö T T  A Z  I S K O L A



Volt egyszer egy hóeső,

Tele lett vele a tető.

Kimentek a gyerekek,

Szánkóztak már eleget.

 

Kiültek a hóra hógolyót gyúrva,

Amit aztán egymásra dobva

kifeküdtek a hóba.

 

Hógolyókat dobva

Csatáztak a hóban.

A hócsatának vége lett,

Mert már besötétedett.

   Izgatottan várták a diákok, hogy ajándékot,

mikulás-csomagot kapjanak. Elsőként a

tornaterembe érkezett a Mikulás. Kérte a

gyerekeket, hogy verseljenek, vagy énekeljenek

neki valami szépet. Sokan énekeltek, verseltek.

Ezt követve a Mikulás szétosztotta a gyerekek

között az ajándékokat, majd minden diák

visszavonult a saját termébe. Ezután a Mikulás

minden osztályhoz ellátogatott. Az 5. osztályban

egy gyönyörű dalt énekeltek a tanulók, a Halleluja

című dalt, de mindegyik osztály készült

valamilyen aprósággal a nagyszakállúnak. A

hetedikesek szaloncukrot osztottak. Amikor a

Mikulás elment, mindegyik osztálynak bulija volt.

Az ötödik osztály bulizott a legtovább. Remélem,

hogy jövőre újra eljön a Mikulás.

M IKULÁS - DÉLUTÁN
AZ  I S KOLÁBAN

Boda Levente, Turbucz Szofi

A  T É L I  H Ó C S A T A

Mlinkó Dániel, Szűcs Tamás



✒Milyen érzés a Szihalmi Fúvósok között lenni?
♪Nagyon jó, nagyon szeretem a zenekart. Második 

családomként tekintek rá.

✒Mióta vagy a fúvósok között?

♪2 éve vagyok a zenekarban.

✒Milyen érzés emberek előtt fellépni?
♪Jó érzés az emberek arcán látni azt, hogy
tetszik nekik, amit csinálunk, előadunk.

✒Milyen hangszeren játszol?
♪Trombitálok, de sajnos egy baleset miatt nem
tudok trombitálni, ezért most az ütősök között játszok.

✒Hol voltatok utoljára fellépésen?

♪Az október 23-i ünnepségen játszottunk. 

✒Mi volt a legnagyobb élményed?

♪Számomra az olaszországi fellépésünk volt a
legnagyobb élményem. 

✒Mennyi fellépésen voltatok?

♪Amióta a zenekar tagja vagyok, már 100 fellépésen
vettem részt.

✒Köszönjük szépen az interjút!

✒Hogyan értékelné a bált?

♫Csillagos ötös.     

✒Milyen nehézségek voltak a szervezés során?    

♫Nem volt nehéz, mert sok segítséget kapok a

szülőktől.

✒Mi sikerült a legjobban a bálon?

♫Minden.

✒Mi lesz a következő rendezvény, ahol fellép a

zenekar? 

♫Március 15.   

✒Milyen darabok vannak a zenekar

repertoárjában?   

♫Retró, külföldi, magyar, rock, diszkó, filmzene.

✒Köszönjük szépen az interjút!

I N T ERJÚ  

K O V Á C S  H E N R I K K E L

Boda Levente, Cseh Levente

I N T E R J Ú  F E H É R  G E R G Ő V E L

Kelemen Krisztián, Venesz Máté



   Rovatunk második számában szeretnénk nektek
segíteni. Nehéz időszakokban a hozzád közel álló
emberek nagyon sokat segíthetnek. Ezekben az
időszakokban sokat segít az, ha eltereled a
gondolataidat, például kezdj el sorozatot nézni! Azokat
a dolgokat, amik rosszul esnek, vagy bántanak, mondd
el valakinek! Hisz az nagyon nagy megkönnyebbülés,

amikor valaki meghallgat és melletted áll.  Sajnos a
mai világban 80 %-ban internetes szerelmek vannak.

Az internetes kapcsolatot azért nem támogatjuk, mert
magas annak az esélye, hogy átvernek. Ha mégis olyan
emberbe szeretsz bele, akit nem ismersz személyesen,

csak interneten, akkor ismerd meg teljesen! Reméljük,

tudtunk segíteni és kellemes szünetet kívánunk!:)

✒Miért néptáncoltok?         

✿Mert érdekel a néptánc, nagyon szeretjük a zenét.

✒Mióta néptáncoltok?

✿7 éve, egészen ovis kiscsoportos korunk óta.

✒Mit szerettek a néptáncban?

✿A zenét, a kopogós cipőt, a pörgős

szoknyát, a közösséget és magát a táncot.

✒Melyik számotokra a legnehezebb tánc?

✿A szatmári.

✒Melyik a kedvenc táncotok?

✿Az ugrós és a friss. 

✒Melyik tájegység táncai a kedvenceitek?

✿Erdély táncait nagyon szeretjük. 

✒Nehezek a táncok?

✿Igen, de legfőképpen attól függ, hogy

éppen milyen tánclépést és koreográfiát tanulunk. 

✒Milyen érzés volt az első fellépés?

✿Nagy volt a feszültség bennünk, hiszen sok

ember előtt kellett szerepelnünk, de ügyesen megoldottuk.

✒Köszönjük szépen az interjút!

Kedves lányok!

NÉPTÁNCÉ LE T

Boda Levente, Kiss Márk Csaba

Bai Vanda Tícia, Podlóczky Vivien

Interjú Berecz Odettel és Német Annával



 Decemberben az egyik osztályfőnöki órán az

osztályfőnökünk, Peti bácsi, bejelentette, hogy egy nagyon

fontos műsorra fogunk készülni. Mindenki várta, hogy miről

fog szólni. Mikor megkaptuk a forgatókönyvet, mindenki

izgatottan olvasta. Mikorra megtanultuk a szöveget, már a

Művházban próbáltunk. A darab 4 helyszínből áll, 19 szereplője

van. Kétszer is előadtuk. Először a falunak, majd az iskolának.

Mindkét alkalommal nagy sikert aratott az osztály. Nagyon

örültünk, hogy ilyen nagy sikert ért el az osztály. Mielőtt ezt

megtudtuk, nagyon izgultunk, hogy fog reagálni a falu.

Reméljük, hogy jövőre is ilyen jól fognak szerepelni a mostani

negyedikesek is.

Boda Levente, Szűcs Tamás, Turbucz Szofi

Ausztráliában a karácsony nyáron van, ezért a Mikulás szörfdeszkával osztja az ajándékokat.
 
Dániában a családok rizspudinggal kenyerezik le a csintalan elfeket, hogy a gyerekeknek
készített ajándékoknak ne keljen lába.
 
A karácsony Japánban egy közös családi falatozást jelent, mégpedig az amerikai KFC lánc egyik
éttermében. Ilyenkor kerülnek elő a hatalmas  „Christmas csirke vödrök”.
 
Finnországban a Télapó nem akkor látogatja meg a gyerekeket, amikor ők alszanak. A család
karácsony előestéjén ünnepi ételeket eszik, amelyek nem más, mint rakott krumpli, lazac, sonka
és rizskása.
 
Dél-Afrikában az ünnepi finomságok nem a gyenge gyomrúaknak valók. Karácsony napján a
helyiek marékszámra eszik a frissen kisült császárlepke-hernyókat. Fincsi, mi?:)

Kelemen Krisztián, Kiss Márk Csaba, Mlinkó Dániel, Venesz Máté

Karácsonyi szokások a világon

A  K A R Á C S O N Y I
M Ű S O R



VÉLEMÉNY:

 
"Azt jelenti, hogy szeretek együtt lenni a családommal."
 
"Szeretetet, ünnepelni, együtt feldíszíteni a fát, segíteni egymásnak."
 
"A karácsony a szeretetet jelenti, a családdal eltöltött együttlétet.
Ezen a szép napon a kis Jézus születését is ünnepeljük."
 
"Azt jelenti, hogy ajándékot kapunk."
 
"A szeretetet és amikor együtt van a család."
 
"Hogy kapok ajándékot, együtt van a család, ez a világ legszebb napja."
 
"Számomra a karácsony a családot és az ajándékozást jelenti, meg
mama finom halászléjét."
 
"Nem szeretem a közhelyeket. Szeretném, ha a legfontosabb
keresztény ünnep nem a mértéktelen ajándékozásról szólna, hanem
az együtt töltött időről és az emlékekről."
 
"Azt, hogy együtt legyünk, a karácsonyfát együtt díszítjük."
 
"Nekem a szeretet ünnepét jelenti."
 
"Az együttlétet, a szeretetet és azt, hogy együtt van a család."
 
"A szeretetet és Jézus születését."
 
"A szeretetet, a családot."
 
 
 
 

VÁLASZADÓ:

 
Mező Dóra (1. o.)
 
Szűcs Lilien (1. o.)
 
Jutka néni
 
 
Turbucz Gréti (3. o.)
 
Berki Róbert (4. o.)
 
Szabó Bettina (3. o.)
 
Kockás Kloé (5. o.)
 
 
Csabi bácsi
 
 
 
Burai Hanna Tímea (1. o.)
 
Gabi néni
 
Jakab Noémi (4. o.)
 
Mező Emma (3. o.)
 
András tanár úr
 
 
 
 

K Ö R K É R D É S :
 "Mit jelent számodra a karácsony?"

Kockás Kloé, Turbucz Szofi



Hindulák Péter Joachim

10. The Last of US: Part II
9. Watch Dogs legion 
8. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
7. Cyberpunk 2077
6. Marvel's Avengers
5. Nioh 2
4. Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine
3. Zombie Army 4: Dead War
2. Dying Light 2 
1. Outriders
+1 Wasteland 3
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