ARANY

Nektek, rólatok, veletek!

A Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Lapja

A rajzot készítették:
Horváth Anna és Szamosi Luca 6. osztályos tanulók
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ŐSZI PROGRAMJAINK
A zene
világnapja

Tanévnyitó
ünnepély

Előadás a
Tompa Mihály
Könyvtárban

Főzőverseny

Autómentes
világnap

Megemlékezés
az aradi
vértanúkról

Koszorúzás
Arany János
szobránál

VII. Tompa
Mihály
emléknap

A
„Határtalanul!”
pályázat zárása

„Lombhullató”
városi
csapatverseny
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Idősek napja
Névadónk
szobrának
koszorúzása

Látogatás a természettudományi
laboratóriumban

Halloween
party

„Világ Gyalogló
Nap”

Iskolai
versmondó
verseny

Megemlékezés 1956. október 23-ról

Novemberi-decemberi-januári
programajánló
November 22.
December 7.
December 13.
December 21.
Január 13.

Iskolakínáló az óvodások
szüleinek
Mikulás klubdélután
Adventi vásár
Karácsonyi műsor
Alapítványi bál
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ARANY-ÉLET

„HATÁRTALANUL!” ERDÉLYBEN
Iskolánk idén a "Határtalanul!"
pályázat segítségével Erdélyt tűzte ki
úti célul. Mivel névadónkat, Arany
Jánost sok szál fűzi Erdélyhez és a
Partiumhoz, ezért elhatároztuk, hogy
megismerkedünk a költő születési
helyével, az őt ábrázoló szobrokkal,
reliefekkel. A pályázatunknak az
„Arany-relikviák Erdélyben” címet
adtuk.

Tartalmas három napot
töltöttünk el. A magyarság ősi
helyszíneinek, emlékeinek
megtekintése a szívünket melegítette,
magyarságtudatunkat erősítette.
Felkerestük a nagyobb városokat:
Nagyváradot, Kolozsvárt és
Marosvásárhelyet. Nagyszalontán a
Csonka-torony falánál
megkoszorúztuk Arany János és
Arany László emléktábláját.
Meglátogattuk Farkaslakán Tamási
Áron szülőházát, ahol Tamási Áron
unokaöccse szemléletes előadást
tartott az író életéről.

Nemcsak kulturális és
történelmi tudásunkat gyarapítottuk,
hanem néhány természeti csodában
is gyönyörködhettünk: a parajdi
sóbánya, a Gyilkos-tó és a Békásszoros is kirándulásunk célpontja
volt. Így kapcsolódtunk intézményünk
ÖKO-iskolai programjához, amelynek
kiemelt feladata a természeti értékek
megismerése és védelme.

A három nap után minden
pedagógus és tanuló úgy érezte, hogy
szép élményekkel gazdagodott.
Múltunkat, nemzetünket még jobban
meg kell becsülni.

HANGSZÓRÓ
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VÁLASSZ EGY TOLLAT!
A képen látható színes tollak közül válaszd
azt, amelyik elsőre megtetszik.

A 2017/2018-as tanév főzőversenyének
győztes étele, amelyet a 3. osztályosok szülei
készítettek el.
CSODA PÁSZTORTARHONYA
LECSÓVAL BOLONDÍTVA
HOZZÁVALÓK
15 dkg szalonna
30 dkg vöröshagyma
30 dkg tarhonya
2 db paprika
2 db paradicsom
20 dkg száraz kolbász
20 dkg lecsókolbász
30 dkg burgonya
szükség szerint zsír
ELKÉSZÍTÉS
Félig kisütjük a szalonnát (ha kell még, teszünk
hozzá zsírt). Rátesszük a vöröshagymát, üvegesre
pirítjuk, és beleöntjük a tarhonyát.
Állandó kevergetés mellett megpirítjuk a tarhonyát.
Az apróra vágott burgonyát beletesszük a pirított
tarhonyába, ezután egy kicsit üvegesre pirítjuk.
Majd felöntjük forró vízzel és rögtön beletesszük a
paprikát, paradicsomot és a kolbászt. Lassú tűzön
hagyjuk puhulni.
Ha szükséges még öntünk rá vizet. Ízesítjük sóval,
borssal. Ha a tarhonya már majdnem puha és
elfőtte a vizet, akkor hagyjuk még egy kicsit
párolódni.

Ha az 1. tollat választottad:
különleges fantáziával rendelkezel.
Hatékonyan végzed a feladataidat, viszont
elkeserít, ha valami nem a terveid szerint
végződik.
Ha a 2. tollat választottad:
könnyen és gyorsan tanulsz, az egyedüllét sem
okoz különösebb gondot számodra.
Ha a 3. tollat választottad:
bátor és vállalkozó típus lehetsz.
Fáradhatatlanul végzel egyszerre több
feladatot is.
Ha a 4. tollat választottad:
szükséged van a harmóniára. Okos
tanácsaiddal szívesen segítesz másoknak.
Ha az 5. tollat választottad:
erős benned az alkotás vágya. Kézügyességgel
is megáldott a sors, ennek ellenére
előfordulhat, hogy nem bízol kellően
magadban.
Ha a 6. tollat választottad:
nem szeretsz, nem is akarsz másoktól függeni.
Elérhető célokat tűzöl magad elé, ismereteidet
folyamatosan fejleszted.

6.

OLVASGATÓ

A LEGFÉLÉNKEBB
Mese:
Juhász Dávid
3. osztályos tanuló

E

LOVAG

Rajz:
Kovács Áron Tamás
3. osztályos tanuló

gyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, élt egy király. Mindig búslakodott, hogy egyetlen
leánya nem akart férjhez menni. Gondolkodott, hogy mitévő legyen. Végül arra jutott, hogy bejelenti,
országában lovagiskolát nyit, ahol hős lovagokat képeznek. A fő próbatétel egy sárkány megölése lesz.
Amelyik lovagjelölt leghamarabb teljesíti, annak adja lányát. Ezt meghallották a fiatalok az országában, és
rengeteg jelentkező akadt. Köztük volt egy fiatal legény, aki nagyon félt ám a feladattól, de a többiek addig
szekálták, hogy ő is menjen, hogy végül rábeszélték és igent mondott a nagy kalandra.
Hamarosan elkezdődött a lovagi kiképzés. Az első feladat egy szalmából készült sárkány leszúrása volt.
Ezt mindenki könnyűnek találta, csak a félénk lovagnak nem sikerült elsőre megoldania a feladatot. Aztán jött a
védekezés-próba. Mindenki szaladt, felvett egy pajzsot és egymáson gyakorolva próbálták megtanulni a
leghatásosabb védelmi fortélyokat. A félénk lovagnak azonban nem jutott pár, ezért nem tudott gyakorolni.
Az utolsó iskolai feladatnál a kis lovag elhatározta, hogy nagyon fog igyekezni, bár nem egészen értette, hogy
mit is jelent a nagyság-gyakorlat.
A feladat abból állt, hogy valamiképpen meg kellett mutatni a bennük rejlő tüzet. A többiek nyaktörő
mutatványokkal kápráztatták el mestereiket, saját készítésű fegyvereket hoztak eléjük, de a félénk lovag
elmenekült a kihívás elől. Mivel várták, hogy mivel áll elő, ezért elindultak a többiek megkeresni, majd amikor
rátaláltak az erdőben, akkor kicsúfolták, kinevették a gyávasága miatt.
Amikor másnap a király parancsot adott, hogy induljanak sárkányt ölni, akkor a „hősök” közül többnek is az
inába szállt a bátorsága, és nem indultak útnak. Végül hárman maradtak, akik készülődni kezdtek a nagy útra.
Mire észbe kaptak, már mindenki elindult haza, csak a félénk lovag téblábolt ott elkeseredetten. Megszólították,
hogy tartson velük fegyverhordozóként, és ne féljen, majd ők megvédik az út során. Hamar megtalálták a
sárkánybarlangot. Bementek, de először sehol nem látták a sárkányt. Aztán a nagy sötétségből hirtelen
előbukkant! Megkérdezte: „Mit kerestek ti itt?”
A három lovag azonnal menekülőre fogta, megfeledkezve a fegyverhordozójukról. A sárkány jót mulatott
ijedelmükön, mire a félénk lovag is elkezdett vele nevetni. Elkezdtek beszélgetni a sárkánnyal. Kiderült, hogy a
sárkány kedves, és egyáltalán senkit sem akar bántani. A félénk lovag erre elmesélte
történetét, hogy miként került oda a sárkánybarlangba, és hogy sem a királylány
kezére, sem a sárkány vérére nem vágyik. A sárkány jót nevetett a
kalamajkán, így a félénk lovag megkérte, hogy repítse őt fel a magasba, és
repüljenek be a várudvarba. A sárkány beleegyezett, és amikor a palotában
meglátták őket, mindenki eltátotta a száját. A királylánynak nagyon
megtetszett a sárkányháton feszítő lovag, és azt mondta, hogy őt
választja férjéül. A félénk lovag, miután megismerkedett a királylánnyal,
rájött, hogy a lány kedves és okos, és egyáltalán nem szereti a
vérszomjas embereket.
A félénk lovag megváltoztatta véleményét a királylányt illetőleg, és
hetedhét országra szóló lakodalmat csaptak. Királyként az első
rendelkezése az volt, hogy országában a sárkányokat senki sem bánthatja!

OLVASGATÓ
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AZ UTOLSÓ
R

Mese:
Vasvenszki Róbert Zsolt
3. osztályos tanuló

SÁRKÁNY

éges-régen, még a sárkányok is a Földön éltek. Nagy szárnyakat növesztettek, és zöld volt mindegyik

pikkelye. Félelmetes kinézetük ellenére, igazán jámbor teremtések voltak. Egyetlen ellenségük volt: a ravasz
emberek. Hallottatok már róluk? Ők voltak azok, akik a csavaros eszükkel mindenkit átvertek.
Addig-addig küzdöttek a sárkány ellen, hogy már csak egy sárkány maradt a földön. Ám akárhogy is próbálta
elkerülni őket, végül ő is összefutott eggyel. Úgy hívták: Trák apó.
- Nocsak, egy sárkány! Még sosem láttam egyetlen élő példányt sem! – kiáltott fel Trák apó.
- Kérlek, mutasd meg a félelmetes erődet! – ravaszkodott az apó.
Majd így folytatta: - Lássuk, tudsz-e vizet sajtolni, ezzel a két
vassal? S azzal rámutatott két vaskorongra.
A sárkány minden erejét bevetette, de egy csepp vizet sem
tudott kisajtolni a korongokból.
- No, várj csak, megmutatom, hogyan kell – mondta az apó, s
mikor a sárkány nem figyelt, egy vizes rongyot csúsztatott a
korongok közé. Így, amikor összenyomta azokat, szép lassan
csordogálni kezdett a víz.
A sárkány nagyon elszomorodott.
- Ne bánkódj, a vadászatban biztos jobb vagy nálam! –
vigasztalta az apó a sárkányt.
Tudod mit? Fürödjünk meg! – javasolta a sárkánynak az apó.
A sárkány beült az apó hatalmas kádjába, az apó pedig egy
óvatlan pillanatban tüzet gyújtott a kád alatt. Szegény
sárkány alaposan megfőtt! Azóta nem él több sárkány a
Földön, csak Trák apó és a ravasz emberek…

Olvassatok mindennap !

SZÓRAKOZTATÓ
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SZÁMOLJ CSIGAVONALBAN!
Haladj csigavonalban! Milyen műveleti jeleket tennél
az üres mezőkbe, hogy a végeredmény valóban 37
legyen?
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SZÓKERESŐ
A képeken látható állatok nevét vízszintesen és
függőlegesen keresd meg a betűhálóban!
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ORSZÁGOK, FŐVÁROSOK
A betűkből vízszintesen egy-egy 5 betűs ország vagy
főváros neve rakható össze. A megmaradt betűkből
felülről lefelé egy újabb főváros nevét kapod
megfejtésül.
A megoldásban segítenek az országok zászlói.
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A lapot szerkesztették
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LOGIKA
A hat számozott ábra közül melyik illik a kérdőjel
helyére?

tanárok: Dr. Bacsóné Menyhért Mónika, Oláh Ilona
rendszergazda: Kozma Viktor
tanulók: Horváth Anna, Szamosi Luca 6. osztály

