ARANY

FIGYELŐ

A Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Lapja VII/1. 2019-2020. I.félév

„Az a szép a tanulásban, hogy senki
sem veheti el tőled.”
(B. B. King)

„A leckét az iskola adja fel, de az élet
kérdezi ki.”
(Dorosmai János)

„Bármit tanulsz, magadnak tanulod.”

„A tanulás a legerősebb fegyver, amivel
megváltoztathatod a világot.”
(Nelson Mandela)

(Petronius)

ARANY-ÉLET

Szeretem a sulit, mert…
… szép,
nyugodt, zöld
a környezete.

… sokat túrázunk a
Bükkben, a honismereti
szakkörön bejárjuk a
várost.

… elsőben is
tanulhatunk
angolul.
… szakkörön
versenyekre
készülünk.
… gyakran van
erdei iskolai óra.
... ÖKOISKOLA,
és sokat foglalkozunk
a környezetünk
megóvásával.

… a festészet
tanszakon érdekes
technikákat
ismerünk meg, és
sok szép munkát
készítünk.

… érdekes
helyekre jutunk
el a pályázatok
segítségével.

… a sportversenyeken
érmeket és kupákat
nyerünk.

… a művészeti
oktatás keretében
társastáncot tanulunk.

ARANY-ÉLET

 tanévnyitó
 főzőverseny
 gyümölcsaszalás a tankonyhában
 hüllőkiállítás
 ellátogatás a természettudományi
laboratóriumba
 honismereti szakkör
 Színészmúzeum















a zene világnapja
foglalkozás a Tompa Mihály
Könyvtárban
II. Rákóczi Ferenc Könyvtár - Herman
Ottó Múzeum
aradi vértanúk - ünnepi műsor
aszalás a tankonyhában
bábelőadás az iskolában
erdei iskola
fizikai és kémiai kísérletek
lombhullató csapatverseny
modellezés
megemlékezés iskolánk névadójáról
nemzeti ünnep: okt.23.
Halloween party

ARANY-ÉLET



adventi gyertyagyújtás



asztalitenisz diákolimpia megyei
döntő



Mikulás



adventi vásár



karácsonyi ünnepség



floorball megyei döntő



zöldségkóstoló



kirándulás



egészségnap a napköziben



TESU - díjkiosztó



asztalitenisz városi döntő



iskolakínáló

ARANY-ÉLET
Ismerd meg Miskolcot!
honismereti szakkör
Iskolánkban az idén is működik a honismereti szakkör. A gyerekekkel és a szülőkkel izgalmas
helyekre látogattunk el.
Szeptemberben a Színészmúzeumot tekintettük
meg. Itt bemutatták nekünk, hogy milyen volt a
jelenlegi színház őse, és hogyan alakult ki a modern
színház. Végezetül a jelmeztárban válogathattunk, és
remek rögtönzött darabokat adhattunk elő.

Októberben egy avasi túrán
vettünk részt, ahol megismertük az
érdekesebb avasi épületeket, és
ellátogattunk az arborétumba is.

Novemberben a Vadasparkba
mentünk, ahol a
Magyarországon honos és a más
területekről származó állatokat
néztük meg. A látogatást
természetesen játékkal zártuk.

Januárban pedig az Ortodox Múzeumot és a
templomot tekintettük meg.
Ezek a kirándulások nyitottak, a gyerekeken kívül sok
szeretettel várjuk a szülőket és a nevelőket is. Közös
célunk: minél jobban ismerjük meg lakóhelyünket,
Miskolcot!
Tamáskó Judit tanárnő

HANGSZÓRÓ
Itt a félév vége! Mindenkinek lehetősége van arra, hogy a bizonyítványában lévő
eredményei alapján végiggondolja a következő néhány hónap teendőit.
Szeretnénk ehhez segítséget nyújtani nektek néhány tanulást segítő, praktikus ötlettel:
1. Döntsd el, hogy milyen a
tanuláshoz való viszonyod!
Próbálj feljebb jutni a
lépcsőfokokon!

2. Oszd be az idődet!
Tervezd meg a felkészülést!

3. Használd a mértékegységek
tanulásánál!

ZÖLD HÍREK

Az Év Fajai 2020-ban

Természetvédők és szakemberek minden évben
kiválasztanak néhány olyan fajt, melyre szeretnék
felhívni a nagyközönség figyelmét, akár fokozottan
védendő, akár kevéssé ismert élőlényekről van szó.
A kezdeményezés legfontosabb célja az, hogy a
természet megóvására hívják fel a figyelmet a benne
lakó növények, állatok bemutatásával.

AZ ÉV HALA: SÜLLŐ

AZ ÉV HÜLLŐJE: KERESZTES VIPERA

AZ ÉV GOMBÁJA:
CSOPORTOS CSÉSZEGOMBA

AZ ÉV MADARA: ERDEI FÜLESBAGOLY

AZ ÉV VADVIRÁGA: MÁJVIRÁG

AZ ÉV VÁROSI MADARA: VÖRÖSBEGY
AZ ÉV FÁJA: TATÁR JUHAR

AZ ÉV EMLŐSE: VIDRA
AZ ÉV ROVARA: TAVASZI ÁLGANÉJTÚRÓ

FARSANGI JELMEZÖTLETEK GYEREKEKNEK
Vízkereszttel hivatalosan is megkezdődött a farsangi időszak. Ez a mulatozás, a bálok ideje, ám mindenek előtt
- ahogy azt a kisgyermekes anyukáknak valószínű mondani sem kell - a fejtörés ideje is: miben menjen a
gyerek a jelmezversenyre? Íme, néhány - gondolatébresztő - jelmezötlet!

Cica, egér, nyuszi jelmez:
Hogy miféle állat, azt a vásárolt (vagy szintén kartonból kivágott és hajráfra
rögzített) fül dönti el. Megfelelő színű (pl. szürke) cicanadrág és póló, egérfül, anya
szemceruzájával egy apró orrocska, néhány bajusz: és máris kész a kisegér!
Ugyanezen a nyomvonalon lehet cica, kutya, nyuszi is.

Óra:
Az alapot vágjuk ki egy nagy kartonból és széles gumival rögzítsük a gyermek
testén. A számokat, mutatókat, esetleg gombokat színes papírból, vagy filcből,
textilből is kivághatjuk. Felfesthetjük temperával vagy akrilfestékkel, vastag
filctollal, a színeket mindenki tetszés szerint választja ki. A nagy felületek
festésében sokat segíthet apa kiszuperált borotvaecsete, vagy anya sminktáskájában
púderecsete, mely már nem kell, az is megteszi.

Okostelefon vagy tablet:
A legnehezebb feladat a megfelelő méretű kartondoboz
megtalálása, illetve elkészítése. Ha magunk szabjuk, erős ragasztót
és tűzőgépet használjunk, hogy a doboz ne rúgja ki magát a
legrosszabb pillanatban.
A jól ismert alkalmazások ikonjait, a telefon logóját akár ki is
nyomtathatjuk és kivágva felragaszthatjuk, de magunk is
rajzolhatjuk.
Egy apró trükköt is bevethetünk, ha a gyereknek már van telefonja :
amikor bemutatkozik a versenyen, a jelmez alá rejtett telefont a
szülők hívják fel, így valóban megcsörren majd...

Repülőgép:
Ennek a jelmeznek szintén kartondoboz az alapja, és
kidolgozottsága csak attól függ, mennyi időnk és kézügyessé günk
van hozzá. A fém részekhez ezüst festék, a forgó elemekhez,
rotorhoz pedig nagyméretű Jancsi-szög (Milton-kapocs) szükséges.
Ha kivágtuk a lábak számára a lyukat, egy gumipánttal (nadrágtartószerűen) rögzíthetjük a gépet, hogy ne kelljen kézzel tartani.

FARSANGI JELMEZÖTLETEK GYEREKEKNEK
Szőlőfürt:
Egy egyszerű, de nagyszerű ötlet, és egy szépen festett levélen kívül semmi nem
szükséges hozzá, csak lufi. Sok lufi. Lila vagy zöld is megfelel. A felfújt lufikat
cérnára kössük fel, és öltsük hozzá egy régi pólóhoz, illetve nadrághoz.
Egy kicsit továbbgondolva málna vagy szeder is lehet a lufikból, igaz, akkor nagyon
ügyelni kell az öltések helyére és a cérnák hosszára, hiszen ott nem mozdulhatnak el
a szemek egymás mellől.

Kártyalap:
Az egyszerűbb verzió a mobilhoz hasonlóan kartonból készül.
Képünkön egy textilből varrt kivitel látható. Mindegy, melyiket
választjuk, az elkészítésnél rendkívül pontosnak kell lenni,
amikor a darabokat előkészítjük és felhelyezzük a jelmezre.
A legkisebb elcsúszástól már nem lesz élethű.

Pókok, bogarak, csigák:
Az alap itt is póló és nadrág: a jelmez java részét a póló adja. Erre
varrjuk ugyanis a pók (katica, rózsabogár, stb.) hátát és a lábait is,
illetve csiga esetében a házat.
Lássuk előbb a pókot: varrhatunk hurkákat lábak gyanánt, de
zoknikkal is dolgozhatunk. Jól ki kell tömni őket, esetleg egy-egy
drótot is tehetünk bele merevítésnek. A virágkötő drót megfe le lő
erre a célra. Igazán élethű pókmozgást kölcsönözhetünk a lábaknak
egy egyszerű trükkel: kössük össze őket damillal. Így ha egy láb
mozdul, mozdul vele a többi is.
A csiga háza egyszerű, varrjunk egy hosszú csövet, tömjük vaskos
hurkává, de ügyeljünk, hogy ne tömjük túl! Ha kész, tekerjük fel,
néhány öltéssel rögzítve. A kész tekercset egy gumiva l
hátzsákszerűen ráadhatjuk a gyermekre, de fel is varrhatjuk a
pólójára.
Sapkával (és arra készült csápokkal, csáprágókkal) kiegészíthe tjük
a szetteket. A legjobb anyag ilyesmire a zseníliadrót, ami kedvünk
szerint tekerhető, formálható.

Mindig tartsuk szem előtt gyermekünk vágyait, óhaját, ugyanakkor jelmez
kiválasztásánál azt is vegyük számításba, hogy el tudunk-e vele készülni időre!
A legfontosabb pedig, hogy figyeljünk arra, hogyan fogja érezni magát
a ruhában a gyerkőc!
Tud-e benne mozogni, nem lesz-e nagyon melege, esetleg nem fog-e fázni benne?
Tud-e egyedül mosdózni, hogy wc-re mehessen?
Ezeket a gyakorlatias szempontokat is vegyük figyelembe!

ELŐZZÜK MEG A BETEGSÉGEKET! VÉDJÜK EGÉSZSÉGÜNKET!

ARANYTEJ HOZZÁVALÓI 1 ADAGHOZ:
- 1 csésze mandulatej
- 1 teáskanál kókuszolaj
- 1/4 teáskanál kurkuma paszta
- ízlés szerint méz
kurkuma paszta hozzávalói,
kb 20 adaghoz:
- 1/4 csésze kurkuma por
- 1/2 teáskanál őrölt tarkabors
- 1/2 teáskanál őrölt kardamom
- 2-3 db szegfűszeg
- 1/2 csésze tisztított víz
Régi népi gyógymód torokfertőtlenítésre
– a sós vizes gargarizálás: 1 dl langyos vízbe keverjünk
2 teáskanálnyi tengeri sót, majd gargarizáljunk vele 2-3-szor.

NOVEMBER: FOGÁSZATI HÓNAP
 Minden étkezés után, de legalább naponta kétszer
(reggel és este) mossunk fogat! 🕖🕛🕙
 Csökkentsük a cukros ételek és italok fogyasztását! 🚫🍭🍫
 Keressük fel fogorvosunkat rendszeresen! 👩⚕👨⚕
 Törekedjünk arra, hogy sok friss, ropogós gyümölcsöt,
zöldséget fogyasszunk!

SZÓRAKOZTAT-Ó
Hahota
Pisti anyukája faggatja a fiát: –
Megint rosszalkodtál az
iskolában? – Nem, mama, nem
volt rá lehetőség. Egész nap a
sarokban álltam.
A tanár értékelése:
- Abbahagyhatja,
kérem. Nekem elég,
de magának sajnos
elégtelen!









- Mennyi ideig voltál
vakáción? - 10 percet
a síléceimen, 3 hetet
a kórházban.

Gábor hazaér az iskolából és kérdi a
mamája: - Hogy telt az első napod? Első napom? – tátja el a száját Gábor
– úgy érted, holnap is be kell
mennem?




Mi történik a Mikulással, ha karambolozik?
- Szánja bánja.
Hogy hívják a narancs ízű Mikulást?
- Fanta Claus.
Hogy hívják a földművelő Mikulást?
- Szánt-a Claus.

Aranyköpések
A galamb olajággal a kezében tért vissza.
Nyáron nő a kalapos gomba, télen a kucsmagomba.
Az őserdő olyan terület, ahová emberi kéz még nem tette be a
lábát.
Az emlősöknek 4 pár lába van.
A kenguru kicsinye fészeklakó.
Többféle kerek számot ismerünk, de a legkerekebb szám a
nulla.
Szemünk közepén van egy nyílás, amely mindenkinek fekete,
mivel fejünk belül üres, sötét.








Az apuka sétál a kisfiával az
erdőben. Megszólal a gyerek:
- Jaj, apa, de messze van még
karácsony! Mire az apa: - Buta
vagy, fiam, nem is arra megyünk!

Pörögjön a nyelved!
Jobb egy lúdnyak tíz tyúknyaknál.
Mit lopsz küklopsz? Gipsz klipszet lopsz, küklopsz?
Jól járnak a molnárok, mikor jó nyár jár rájok.
Ma jön a mulya maja mamája, hogy mulya fia haját a majálisra levágja.
A rózsaszín sündisznócska uzsis zacskója.
Add meg magad, vagy megvagy vadmeggymag hadnagy!

Versenyezzetek!
Ki talál több állatot a
képen 2 perc alatt?

(zebra, macska, kacsa,
koala, elefánt, medve,
zsiráf, malac, nyúl,
oroszlán, bagoly)
A lapot szerkesztették

tanárok: Dr. Bacsóné Menyhért Mónika, Firkaláné Juhász Mária, Nagyné Üveges Judit
rendszergazda: Kozma Viktor

