Szevasz Lenkey!
Az Egri Lenkey János Általános Iskola újságja
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Kedves Olvasó!
A 2018-2019-es tanév első lapszámát olvashatod. Az új tanév eddig eltelt hónapjaiban nagyon sok
rendezvény, program került megrendezésre. Jelentős városi megjelenéssel büszkélkedhetik iskolánk
már eddig is, hiszen ebben a tanévben ünnepeljük a Lenkey János Általános Iskola fennállásának 90.
évfordulóját. Ennek megfelelően már a tanévnyitó ünnepségünket sem a hagyományos helyszínen
tartottuk, hanem a Kemény Ferenc Sportcsarnokban. Sor került az első osztályosok avatására,
riportok készültek az új elsősökkel. Szerepeltek tanítványaink az Idősek Világnapján, sportoltak,
jártak Londonban, buliztak. Az október 23-ai városi ünnepségen 8. osztályosaink adták a
megemlékező műsort.
Lesz egy külön blokkunk, ahol a régmúlt történelem, iskolai eszközök, ruhák elevenednek meg. Nem
felejtkezünk el korábbi tanárainkról, diákjainkról sem, számos interjú készül majd velük.
Mindezekből adnánk egy-egy kis bepillantást. Jó olvasást!
FK
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Ünnepi tanévnyitó
Bátran kijelenthetjük, hogy
a Lenkey János Általános
Iskola 90. tanévnyitó ünnepsége igen látványosra
sikerült. Már a helyszín
sem volt szokványos, a
Kemény Ferenc Sportcsarnokban zajló eseményen 74 elsős kisdiák tett
ígéretet arra, hogy becsületesen helytáll a tanulásban.
476 diák, nagyon sok szülő
és hozzátartozó, régi diák
vett részt az eseményen.
Jeles vendégek is megtisztelték
tanévnyitó ünnepségünket: Habis
László, Eger Megyei Jogú Város
Polgármestere, Ballagó Zoltán, az
Egri Tankerületi Központ Igazgatója
is megtisztelt minket, személyesen
is szóltak a diákokhoz, Rohlicsek
Judit és Szávoly Richárd az FM7
rádió munkatársai interjúvolták
meg a jeles vendégeket. Részt vett
interaktív tanévnyitónkon Csákvári
Antal, városrészünk önkormányzati
képviselője, valamint a régi
diákok képviseletében a világjáró professzor, dr. Adalbert
Beyer valamint Szikora Adél, aki
két éve végzett iskolánkban.
Adél gyönyörű hegedűszólóval
kápráztatta el a tanévnyitó
résztvevőit. Mindketten kaptak
kérdéseket
iskoláskorukra
vonatkozóan. Videoüzenetet
küldött Saárosy Kinga Jászaidíjas színművésznő.
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Csengőszó jelezte a rendezvény kezdetét, majd
iskolánk igazgatója, Bíró Csaba mondta el
köszöntőjét. Az elsősök bevonulását nagy taps
jelezte, mind a három osztály eltérő színű
szalaggal integetett a lenkeys diákoknak és a
vendégeknek. Ezt követően egy csodálatos
videót nézhettünk meg, ami szokatlan módon
mutatta be a Lenkey Iskolát és az itt tanuló
diákokat. Pillanatok alatt felforrósodott a
hangulat, bár amúgy is nagyon meleg volt a
Sportcsarnokban. Látványos volt az óriás kivetítőn megjelenő színes, zenével kísért videó.
A műsorvezetők köszöntője után a Himnusz hangzott el, de ez sem hagyományos módon, hiszen
ének-zene szakos tanárnőnk Basa Annamária készített egy különleges videót, amelyen többek
között iskolánk tanulói is éneklik a Himnuszt más iskolák diákjaival együtt. A videó nemzeti
jelképeinket, városunkat mutatja be.
Érzelmekre ható volt az elsős diákok avatása, majd a 4. osztályosok tanévnyitó műsorát nézhettük
meg, amelyet Veresné Kovács Zsuzsanna, Horváthné Lőrincz Ágnes és Fodor Ildikó állított össze.
Aranyosak és ügyesek voltak az új elsős gyerekek, akik szintén résztvevői voltak a tanévnyitó
ünnepség műsorának.
Befejezésként a zeneiskola egyik tanára
és volt diákok által létrehozott Wolfish
zenekar szórakoztatta a nagyérdemű
nézőközönséget.
Szokatlan, látványos, szórakoztató,
interaktív
tanévnyitó
ünnepséggel
köszöntötte a Lenkey Iskola alapításának
90. tanévnyitóját.
FK
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Elsősök 2018/19.
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Elsősök avatása
A 2018/2019-es tanévben, iskolánkban három első osztály kezdte tanulmányait.
Hagyomány minden évben, hogy a kis elsősöket a diákönkormányzat szervezésében
játékos sport vetélkedőn avatjuk fel.

A tornateremben az idén is vidám feladatokon keresztül mérhették össze gyorsaságukat, ügyességüket a tanulók. A tanító nénik és a lelkes szurkolók biztatták a kicsiket.
A rendezvény fő jellemzője volt: a JÓKEDV, a JÁTÉK, és a VIDÁMSÁG.
Jaksi Zsóka
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Egyetemi Sportnap 2018. szeptember 20.
Érsekkert

A fotókat készítette:
Dudás Orsolya 7. b és Hegyi Dániel 5. b
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Európai Diák Sportnap
(interjú Dóra Zsuzsa tanárnővel)
Honnan és mikor indult ez a kezdeményezés?
Magyarországról indult, 2006-ban. Angol
rövidítése: ESSD (European School Sports Day)

2018-ban már 30 ország csatlakozott, Magyarországon 1100 iskola.
Mi a célja a közös sportnapnak?
Az a célja hogy a gyerekek együtt sportoljanak, és
közös élményeket szerezzenek. 1 kötelező eleme
van: a futás. A távolság attól függ, hogy milyen évet írunk. Minden évben az aktuális évszámnak
megfelelő távolságot kell teljesíteni.(pl.: 2018-ban 2018 métert futottak a gyerekek)
Mikor rendezik meg?
Minden év szeptember utolsó napján rendezik meg ezt a sportnapot, ami sikeres, ugyanis a gyerekek
szívesen sportolnak együtt. Elérte célját.
Köszönöm a tájékoztatást.
Bemelegítés nélkül nincs sportnap!
Az interjút készítette: Dudás Orsolya 7.b
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Idősek világnapja
Diákjaink a városházán szép műsorral köszöntötték az időseket.
A tanulókat Juhász Róbertné Csilla néni és Horváthné Lőrincz Ágnes tanító nénik készítették fel.

Köszönjük az 5. a
osztályosok műsorát.
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Várjátékok 2018
Városunkban, Egerben már hosszú évtizedek óta hagyomány a várjátékok megrendezése. Ennek
alapja az 1552-es törökök elleni hatalmas győzelem, amire egész Európa felfigyelt. A vár kapitánya
Dobó István és katonái, valamint az Eger környéki
települések lakói megvédték a várat a török hódítókkal
szemben.
A

Lenkey
János
Általános
Iskola
6.
osztályosai
az idén is
részesei voltak a dicső harc felidézésének, sok más
iskola tanulóival együtt. A hagyományoknak
megfelelően játékos formában, sok-sok ügyességi
versennyel és elméleti kérdések megválaszolásával döntötték el azt, hogy ki lesz az idei verseny
győztese az általános iskolák közül.
Nagy öröm érte tanúlóinkat, hiszen az
idén iskolánk 6.b
osztályosai érték el a
legjobb eredményt,
osztályfőnökük
Fábián Gusztáv vezetésével. Megnyerték
a viadalt, s ezzel
tanulóink kapták meg
a kardot és a gyönyörű oklevelet.
Büszkék vagyunk a 6. b osztályosok teljesítményére, küzdeni
akarásukra!
FK
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A Várjáték pillanataiból
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Londoni tanulmányút
2018. október 17-én pár hetedikes és nyolcadikos diák Londonba
repült három tanárnő kíséretében. Mindannyian izgatottan
vártuk az indulást. Sokan először repültünk. Az út nagyon jól
telt, mindenki élvezte az utazást.

Londonban sok érdekes
látnivalót néztünk meg.
Mindenki számára kijelöltek egy nevezetességet,
amiről angolul kellet
beszélni pár mondatban.
Láttuk például a St. Jame’s
Park-ot (ahol még pelikánokat is láttunk, és odajött
hozzánk egy mókus), a
Westminster székesegyházat és a Parlamentet is. Sőt elértük az őrségváltást is!
Izgalmas volt, hogy a királynő 10 m-re ment el tőlünk egy
autóban, sajnos közelről nem láthattuk! Szinte egész nap
esett az eső, de jól telt a napunk.
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London Eye

Dudás Orsolya 7.b
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Október 23.
Díszünnepség a Gárdonyi Géza Színházban
Hogyan is kerültek a Lenkey János Általános Iskola 8. osztályos tanulói nemzeti ünnepünkön a városi
ünnepségre? Hát ennek a jeles eseménynek is megvan a története.
A 2017/ 2018-as tanév október 23-ai ünnepségére az akkor még 7. osztályos tanulóink gyönyörű,
megható műsorral készültek. A szülők közül, akik látták a rendezvényt többen is felvetették, hogy ez
a megemlékezés bárhol megállná a helyét. Iskolánk igazgatója ezen elgondolkodott és elküldte a
felvételt a Városházára, mondván, mi lenne, ha nem a hagyományoknak megfelelően a Gárdonyi
Géza Színház színészei emlékeznének meg a forradalom dicső napjairól? Kicsit félve tette fel ezt a
kérdést, hiszen tudta, hogy városunk művészeivel nem lehet felvenni a versenyt. De nem is az volt
a cél, mert tanulóink mégiscsak gyerekek, másként, máshogy jelenítették meg a forradalom
eseményeit, Inkább az érzelmekre akartak hatni, hiszen a nézők is nagyobbrészt gyerekek voltak.
Nemsokára megérkezett a válasz, ami pozitív volt.
A két osztályfőnök Románné Dóra Zsuzsanna, Kecskésné Pálfi Csilla és Basa Annamária tanárnők
újra nekiláttak feleleveníteni az ünnepi műsort. Tanulóink nagy izgalommal próbáltak, némi
módosítással még jobbá vált az ünnepi műsor.
Elérkezett a nagy nap, a
színházban telt ház volt, a város
vezetői, a képviselők, intézményvezetők, Eger város polgárai
ültek a nézőtéren. Tanulóink,
most már egy évvel érettebben
álltak ki a színpadra. De nem
tudhatták, hogy hogyan fogadják
a nézők teljesítményüket. Az
utolsó, énekkel kisért számnál
már talpon volt az ünneplő
közönség és mindenki tapsolt. A
megemlékezés befejezése után hosszú percekig ismét tapssal köszönte meg a nézőközönség a
lenkeys diákok ünnepi műsorát.
Csütörtökön, a képviselőtestületi ülés elején Habis László Eger város polgármestere szép szavakkal
és hatalmas virágcsokrokkal köszönte meg a felkészítő tanárok munkáját.
Mi pedig, az iskola tanárai és diákjai büszkék vagyunk az ünnepi műsor résztvevőire és a felkészítő
pedagógusokra, akik tovább növelték iskolánk hírnevét városunkban.
FK
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Halloween az iskolánkban
Október 24-én Halloween partit tartottunk az iskolában az angol tanárnénik vezetésével.
A délután zenés videónézéssel és az ünnephez kapcsolódó szokások felidézésével kezdődött, utána
pedig vicces csapatjátékok következtek. Volt tökkeresés, múmiakészítés, érdekes feladatlapok,
kézműveskedés és cukorkadobálás is. A nyertes a Black Cat csapat lett, de mindenki kapott cukorkát
a vetélkedő végén. Nagyon jól éreztük magunkat.

Czéli Nóra 4.a
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Halloween – Szokások, kreatív ötletek, játékok
Halloween ünnepe október 31-én van. Az ünnep eredete a régen élt keltákhoz köthető, de az idők
folyamán rengeteg változáson ment keresztül. Európából átkerült Amerikába, ahol egy nagyon
népszerű, gyerekek által is közkedvelt ünneppé alakult. Innen indult hódító útjára, és mára már sok
országban ünneplik, bár nem mindenhol egyformán.
Az egyik legnépszerűbb szokás az angol nyelvű országokban, illetve már sok más országban is a
’Trick-or-treat’, azaz „Csokit vagy csalunk” /”Csínyt vagy csokit” játék. Gyerekek öltöznek be
Halloween jelmezbe, és az utcákat járva a fenti szavakkal csengetnek, vagy kopogtatnak be házakba,
csoki vagy cukorka reményében. Amennyiben kapnak valamit, azt megköszönve továbbmennek, de
ha nem kapnak semmit, akkor megtréfálják a ház lakóit. A csínyek között szerepelhet a töklámpással
való ijesztgetés, vagy a ház (esetleg fa/bokor) körbetekerése WC papírral, és hasonlók.
A jelmezbe való beöltözés is régóta közkedvelt ilyenkor. Általában valamilyen ijesztő figurának
öltöznek be, például: boszorkánynak. Beöltözve részt lehet venni utcai felvonulásokon, és lehet
szervezni Halloween partikat is.
Egy másik népszerű szokás a töklámpás faragása. A töklámpás angol neve Jack-o’-Lantern. A
kifaragott tök (célszerű Halloween tököt használni) belsejébe mécsest/gyertyát teszünk, és ki lehet
tenni a ház elé, vagy akár az ablakba is. Kifaragott tököt gyertya nélkül, csak díszként is kitehetünk
bárhová.
Egy ismert szokás az Apple bobbing, magyarul almahalászat. Egy nagy műanyag tálba, vagy lavórba
öntünk vizet, és almákat rakunk bele. A játékosoknak egy meghatározott idő alatt minél több almát
kell kihalászniuk a vízből, miközben a két karjukat, kezüket a hátuk mögé teszik, és csak a fogaikat
használhatják. Az a győztes, aki a játékidő alatt a legtöbb almát össze tudja gyűjteni.
Ennek egy másik változata az, amikor madzagra kötnek fel akár almát vagy más ételt, például fánkot,
és a játékosoknak szintén csak a szájukat, fogaikat használva kell elfogyasztaniuk az ételt.
Az almát igen sokrétűen fel lehet használni. Egyben levágott héjából régen a hajadon lányok jósolták
meg jövendőbeli férjük, vagy szerelmük nevét úgy, hogy válluk felett hátradobták azt, és megnézték,
hogy leesve milyen betűt formált. Így „megkapták” a név kezdőbetűjét.
Halloween-kor a legtöbb házban megtalálható az almán és sütőtökön kívül a mogyoró, gesztenye és
természetesen a sok édesség.
Sokféle játékot játszhatunk ilyenkor. Lehet memóriajátékot játszani akár bent, akár jobb idő esetén
kint a kertben is, előre elkészített kártyákkal. Ezek lehetnek kisebb vagy nagyobb méretűek is, és a
jellegzetes figurák szerepelhetnek rajtuk.
Lehet rendezni tökvadászatot, vagy cukorkavadászatot is akár bent, akár kint. Ehhez lehet használni
kisebb dísztököket, vagy akár kartonból kivágottakat is. Ezeket, vagy a cukorkákat el lehet rejteni a
házban vagy a kertben, utána pedig meg kell őket keresni. A partik kedvelt játéka. Ezt tovább lehet
fejleszteni korosztálytól függően kincskeresős, vagy akadályversenyes játékká is. Ezeknél már nem
csak az elrejtett dolgokat kell megkeresni, hanem közben feladatokat is meg kell oldani.
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Készíthetünk sokféle dekorációt is. Lehet például lufira ijesztő arcot rajzolni filccel. Papír- vagy
kartonfüzéreket csinálhatunk a jellegzetes figurákkal. Lehet készíteni más anyagokból is ilyeneket,
például fonálból pókot és pókhálót. Az ötletek tárháza végtelen, az interneten rengeteg jó ötletet
lehet találni.
Az egyik legnépszerűbb parti feladat a múmiakészítés. Ehhez WC papírra van szükség. Lehet
csapatokban játszani. Egy csapattagot a többieknek egy bizonyos idő alatt kell betekerniük a WC
papírral. A cél a minél tökéletesebb múmia elkészítése.

Happy Halloween!

Abkarovits Ágnes

Források: https://en.islcollective.com

Short background of HALLOWEEN
It has its roots in ancient Celtic superstition, it is an
American holiday. Every October 31, both children and
adults celebrate with dances, singing, dressing, up in coumes
and telling tales of witches and ghosts. Pumpkins are carved
into glowering Jack O’ Lanterns Children parade from house
to house knocking on doors and calling out ’ Trick or treat’
hoping to have their bags filled with candy.
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Find 21 Halloween words
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WRITE DOWN THE WORDS: _______________
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18

Duatlon Diákolimpia Országos Döntő II. hely
A Duatlon Diákolimpia® Országos Döntőjén, 2018. október 27-én, Marcaliban,
az Egri Lenkey János Általános Iskola
Kocsis Csillag Virág, Fónad Sára, Péter Renáta Flóra, Takács Emese
összetételű csapata
II. helyezést ért el.

Kocsis Csillag Virág
egyéniben is országos II. helyezést ért el
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Visszaemlékezések…
- avagy múltidéző sorozat a 90 éves iskoláról –
A 2018/19-es tanévben iskolánk, az Egri Lenkey János Általános Iskola fennállásának 90. évfordulóját
ünnepli, Jubileumi tanévet kezdtünk. E jeles alkalomból az iskolai újságban egy új sorozatot indítunk,
Visszaemlékezések címmel. Minden webes kiadványunkban olvashattok régi történeteket és
érdekességeket a nagy múltú intézmény múltjáról, életéről. Szerkesztő diákjaink interjúkat
készítenek régebben itt tanító pedagógusokkal és diákokkal. A beszélgetések alapján készülnek
írásaink és cikksorozatunk.
Az első rész Simonné Rohony Mariann tanítónő, Heverdle István tanár úr és Heverdle Tamás egykori
diák visszaemlékezései alapján készült.

Hogy kezdődött pályafutása az iskolánkban?
Heverdle István: 1959-ben kezdtem idejárni. Akkoriban sok osztály volt, a-b-c minden évfolyamon.
Szombatonként is bejártunk, délelőtt és délután is volt tanítás, külön az alsó és felső tagozatnak.
Simonné Rohony Mariann: 1981-ben kezdtem itt tanítani, akkor még 1. sz. Általános Iskola volt az
intézmény neve, s az úttörőcsapat kapta nevét Lenkey Jánosról. Délutánonként úttörő és kisdobos
foglalkozásokat tartottunk. Két osztály volt évfolyamonként, egy ének-zene, a másik általános
tagozat. Nagy hangsúlyt fektettek a néptáncra, a heti három testnevelés órából egy néptáncoktatás
volt. Szép eredményeket értek el a gyerekek.
Híres művészek és ismert személyiségek is jártak iskolánkban?
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Igen. Iskolánkban járt vendégségben Kodály Zoltán, Bárdos Lajos és Szabó Helga. Jelentős
hagyománya volt a zenei nevelésnek.
Mindig nagyon jó hírű iskola volt. Jó közösség a diákok és tanárok körében, összetartó erő
jellemezte.
Heverdle István: Vermes Albán is idejárt, aki híres úszó volt. Pataki Ferenc híres fejszámoló is
ellátogatott ide, s próbára tette a gyerekeket. Mi adtunk neki fejszámolásból feladatot.
Simonné Rohony Mariann: Pászthy Júlia operaénekesnő, Saárossy Kinga színművésznő, Varga
Fanni balett-táncos és Bánhegyi Tünde hegedűművész, akik a hirtelen eszünkbe jutott hírességek,
szintén idejártak.
Milyen szokások, szabályok jellemezték az iskola életét?
Heverdle Tamás: Mi közel laktunk az iskolához. Így pechünkre, soha nem tudtunk elkésni. Egernek
ez volt a legelőkelőbb iskolája. Halas iskola volt a neve, mert a közelben volt a híres egri halas piac.
Kitüntetés volt idejárni. 42-en voltunk egy osztályban, alsóban délutánonként jártunk iskolába, így
már sötétben tértünk haza. A tanárok több mint fele férfi volt. Az udvaron volt tornaóra, ahol egy
nagy homokos medencében gyakoroltuk a távolugrást. Oldal Vince igazgató bácsi idején nagy volt a
szigorúság.
Simonné Rohony Mariann: Fegyelem volt az órákon is. A tanulóknak inkább kötelességük, mintsem
jogaik voltak. Nem volt szabad hangosan, kérdezés nélkül beleszólni a tanóra menetébe. Nem voltak
csoportbontások a tanórán.
Nagy létszámú osztályok indultak, 35-37 fő körül. A leendő kis elsősök felvételiztek ének zenéből és
versből a zenei tagozatra. Körzetes iskola voltunk.
Nagy fegyelem jellemezte az iskola életét. Az udvaron kettesével sorakoztak az osztályok, s úgy
vonultak fel a termekbe csengőszóra. A szünetekben a diákok körbe sétáltak az udvaron, a tanárok
felügyelete mellett. Köpenyben kellett járnia diáknak és tanárnak egyaránt.
Heverdle István: Krétával tanítottunk. S a mai 7-es teremben volt egy nagy vetítő, itt vetítettek
nekünk televízió helyett. Tintatartó állt a padon, előtte toll, azt belemártottuk a tintába. Így írtunk.
Itatós papírt használtunk, amivel felitattuk a kifolyt tintát, valamint íráshoz fekete és színes ceruzát.
Simonné Rohony Mariann: Az írásról még elmondanám, hogy a betűelemek szebben sikeredtek,
több idő volt az órai munkára, a füzetvezetés szebb és pontosabb. Több időnk volt, nyugodtabb volt
az élet. A tanórák 45, a szünetek tízpercesek voltak. Külön voltak lány és fiú osztályok, ezért van így
kiírva még ma is a bejárat fölé.
Heverdle István: Osztályfőnököm hívására jöttem vissza ide tanítani. Először napköziben, később
technika, fizika, informatika tantárgyakat. z informatika terem a fejlesztő szobában volt, pár darab
számítógéppel. A technika óra külön volt fiúknak és lányoknak. Gyakorlati foglakozás volt a neve: a
lányok főztek, a fiúk szereltek. A lányok varrtak, kötni tanultak, palacsintát sütöttek. A fiúk pl.
fémdobozokat szereltek, periszkópot készítettek.
Simonné Rohony Mariann: Mielőtt egy pedagógus idejött tanítani, az igazgató úr megnézte az óráit,
kielemezte, sokat tanultunk tőle.
Azok a nevelők, akik innen elmentek, mind visszavágytak. Ez egy igazi, kiemelkedő belvárosi, jó
hangulatú iskola.
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Felidéznének egy érdekes történetet a régmúltból?
Heverdle István: Érdekes történet? Informatikát tanítottam, a gépek háttal vannak a tanári asztalnak.
Nem láthattam a diákok monitorképét. De az én gépemen volt olyan program, amivel láttam az
övéket. Aki nagyon mást csinált, annak bele tudtam nyúlni a munkájába.
Simonné Rohony Mariann: A táborokat nagyon szerettük: Kismaros, Bogács, Sarud,
Hajdúszoboszló, emlékezetes marad számomra.
Heverdle István: Őszi és tavaszi iskolai kirándulásokat szerveztünk pl. Tardosra, vonattal. Kisvasút
vezetett Almárból Szarvaskő közelében lévő Keselyő-bércig, ott volt egy úttörőtábor. A nyári
napközis gyerekeket összegyűjtötték, kivittek kisvasúttal oda, s ott töltöttük a napot.
Visszajönnének az iskolába?
Igen, nagyon szívesen. Bármikor.
Bizonyítványok?
Ötödik osztályra kicsit lejjebb csúsztak a
jegyek az alsó tagozathoz képest. Új
tantárgyak voltak, már több tanár tanította
őket.
Elsőben is volt jegy, valamint beszélgető
óra.
Idegen nyelv?
A gyerekek orosz nyelvet tanultak ötödik
osztálytól.
Emlékezetes órák?
Mariann néni: a búcsú órám az egyik legszebb, legmeghatóbb óra volt. Emlékezetes a japán
delegációnak tartott matematika bemutató óra, s a város iskola igazgatóinak tartott magyar óra.
Szerettem tanítani. Gyakran annyira belemerültünk a tanulásba, hogy észre sem vettük az óra végét
jelző csengőszót.
Heverdle István. Helyettesítettem egyszer egy matematika órán, ahol számológéppel oldottunk meg
feladatokat. Jól elszámolgattunk, s az óra végén odajött egy gyermek, s megköszönte nekem.
Hiányzik az iskola és a tanítás.
Szünetek?
Hosszabb volt a nyári szünet, de szombatonként is bejártunk. Nem volt őszi szünet.
Szénszünet is volt gyermekkoromban. Olyan hideg tél volt, hogy szünetet kaptunk az egész
országban, azért, hogy ne kelljen fűteni, mert akkoriban kevés volt a szén.
Érdekes volt, amikor a patak kiöntött, s nem kellett jönni az iskolába. A hideg időben a patak
befagyott, jót csúszkálhattunk rajta.
Köszönjük Kedves Vendégeinknek, hogy sok érdekes dolgot tudtunk meg iskolánkról
A vendégeinket kérdezgették: Hegyi Dániel, Hegyi Szabolcs, Horuczi Gréta, Matisz-Rohlicsek
Zalán, Sillei Réka, Szabó Bálint 5. b osztály, szakkörös tanulók.
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Amikor még a szüleink jártak iskolába

A régi pad kicsit kényelmetlenebb, a
számológép kicsit nagyobb volt, mint a
mai.

A táskák nagyon egyformák voltak, de senki sem cserélte össze a másikéval.

A köpeny volt az „iskolai viselet”

Mindenkinek volt „ünneplője”
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Ők is sorban álltak testnevelés órán…

…és sok érdekes könyvből tanultak.

Már akkor is voltak divatos tollak

Tolltartót is használtak

A szüleink az iskolában
takarékoskodtak

Ők is a menzán ebédeltek
A képeket gyűjtötte: Hegyi Dániel 5. b
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Régi tanszerek

Ezeken a képeken régi iskolák tantermei láthatók. Kályhával fűtöttek, a padok egybe voltak.
Ilyen tankönyvekből tanultak számolni, olvasni:

Füzetek helyett régesrégen palatábla volt,
ami sose telt be :)

Később már volt füzet, amibe mártogatós
tollal írtak.

Ez egy díszes fa tolltartó

Elkenődés ellen itatóst
használtak

Ezek pedig régi „számológépek”.
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Jutalmazni régen is szokás volt, akkor „jó viseletért” kaphattak
cédulát a diákok, és tantárgyanként iskolai füzet formájú
csokoládét

Első ránézésre ártalmatlannak
tűnik, de ez a nádpálca valaha
sok fájdalmat okozhatott

SULIDIVAT-RETRO: AZ ISKOLAKÖPENY
Manapság ha ünnepségen
veszünk részt, vagy bármilyen
versenyen képviseljük iskolánkat, felkötjük a lenkeys
nyakkendőt, magunkra öltjük
az iskolai pólót, ezzel jelezve
hovatartozásunkat. A legtöbb
iskolának szintén vannak az
összetartozást szimbolizáló
jelképei. A hétköznapokon
azonban -- a jó ízlés határain
belül -- bármit magunkra
ölthetünk, amiben kényelmesen érezzük magunkat az iskolában eltöltött idő alatt. S mivel napjaink
nagy részében a suliban vagyunk, többnyire itt vannak a barátaink, -- esetleg szerelmünk -- szívesen
vesszük föl legújabb, legdivatosabb ruhadarabjainkat. Azonban ez nem volt mindig így.
Az én gyermekkoromban például a diákoknak a hétköznapokon iskolaköpenyt kellett hordaniuk...
Nagyon szigorúan kezelték a használatát: ha véletlenül elfelejtettük otthon felvenni, vagy
magunkkal hozni az iskolába, biztosan szigorú figyelmeztetésre, akár megrovásra is számíthattunk.
(Sovány vigasz volt, hogy a tanárainknak is kellett köpenyt
hordaniuk…)
A tanintézeti formaruhák az első világháború után terjedtek el
Magyarországon, kék iskolaköpenyt viszont csak az ötvenes évek
közepe óta hordanak a magyar diákok.

Köpenyviselet 1959- ben
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Azonban már jóval korábban is voltak kezdeményezések az egyenruha használatának bevezetésére.
Például korabeli feljegyzések szerint Makó Pál kiváló matematika-fizika professzor az 1790-91-es
országgyűlésen egy az egyenruha-viselés kötelezettségéről szóló javaslatot terjesztett be, hogy „a
deákok, akik újabban igen hajlamosak a kihágásokra, azonnal felismerhetők legyenek”.
Úgy voltunk az iskolaköpennyel, mint a tankönyveinkkel: általában csak addig örültünk neki, amíg
az újdonság erejével hatott ránk. Később az első adandó
alkalommal levettük és begyűrtük a táska legaljára. Nem
szerettük. Egyrészt mert kevés modell készült belőle és a
legtöbbünké egyforma volt. Másrészt eltakarta a
ruhákat, kényelmetlennek és praktikátlannak találtuk.
Voltak külön lányoknak és fiúknak készült modellek. A
fiúknál -- ahogy emlékszem -- ugyanazon fazonnak a
rövid és hosszú változata volt forgalomban, és a lányokéval ellentétben szövet volt az anyaga.
Ez így sok év távlatából visszatekintve praktikusabb volt, mint a mi “divatos” nylon
köpenyeink. Még most is előttem vannak a
cserépkályha vagy vasaló okozta hatalmas
lyukak, a hétvégi mosást megelőző illatok…
Az uniformisba időről-időre igyekeztünk egy kis
egyéniséget csempészni: kedvenc együtteseink, barátaink aláírásaival, egy-egy tollrajzzal díszítettük
elnyűhetetlen iskola köpenyünket.
A sok negatívum ellenére visszagondolva a kitalálójának lehettek pozitív érvei is a ruhadarab mellett.
Kissé enyhítette a ruházatban megnyilvánuló társadalmi különbségeket, valamint védte a ruháinkat
ezzel is kisebbítve használója ökolábnyomát. Diákként nem értékeltem ezen elgondolásokat,
tanárként viszont gyakran eszembe jut a régi iskolaköpeny. Talán egy praktikusabb anyagból, divatos
fazonnal ma is hasznát vehetnénk...

Forrás: nlCafé, Éva Magazin Képek: Galeria Savaria, Forrás: Lilihipp mult-kor.hu/, Pinterest, tantrend.hu
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A kutyatartásról
Az ember ezer és egy célra használja a kutyát: házőrzésre és vakvezetőnek, vadászatra, rágcsálók
ellen, szánhúzóként és lábmelegítőnek, de még a szőrméjükért és a húsukért is tenyésztenek
bizonyos fajtákat. Körülbelül 400 kutyafajtát ismerünk. A kutyafajták százai között mindenki
megtalálhatja az ízlésének, erőnlétének, lakáskörülményeinek és pénztárcájának megfelelőt.
Kutyát csak olyan ember tartson, aki szereti az állatokat. Minden kutyafajtának különböző feltételek
szükségesek. Amíg kistestű kutyáknak kisebb a mozgásterük, addig közép- vagy nagytestű kutyáknak
nagyobb mozgástér szükséges. Táplálkozásuk is nagyon eltérő: egy szabadon élő, sokat mozgó
kutyának több táplálékra van szüksége, mint egy lakásban tartott kutyának.
Egy állat akkor egészséges, ha szép a szőre, megfelelő a mozgása, a viselkedése. Ezt úgy tudjuk
elérni, ha a kutyának megfelelő minőségű táplálékot, valamint fajtájának megfelelő
életkörülményeket biztosítunk.
Egy kutyával nagyon sokat kell foglalkozni. Rengeteg időt kell a tanítására fordítani. A kutya is egy
érző lélek, nagyon ragaszkodó és hűséges. A kutyáknak, mint az embereknek időnként
védőoltásokra és orvosi ellenőrzésre van szükségük. Egy kutya átlagosan 10-15 évig él.
A kutya táplálkozása
A kiskutyákat 2 hónapos korban választják el az anyakutyától. Ekkor már szilárd táplálékot is esznek.
Ebben a korban még naponta többszöri étkezésre van szükségük. Legjobb, ha változatos étrendet
biztosítunk nekik. Tiszta ivóvíz mindig legyen előttük. A kutyák fejlődésük folyamán, ahogy nőnek
úgy kell változtatni az étrendjüket. Egy kifejlett kutyának elég a napi egyszeri étkezés. Fejlődésben
levő kutyának legyen mindig olyan játéka, amivel a fogát tudja erősíteni, mert különben a
papucsokat, a lábtörlőt fogja játékból szétrágni. Az idősebb kutyák már kevésbé mozgékonyak, több
nyugalomra van szükségük.
Fontos, hogy legyen akármilyen kutyánk is –
medve vagy sündisznó nagyságú, fajtiszta vagy
keverék, izomkolosszus vagy kényes öleb --, ha jól
és
okosan
bánunk
vele,
hűségével,
ragaszkodásával százszorosan viszonozni fogja a
kapott szeretetet. Ezért valljuk sokan: a kutya az
ember legjobb barátja!

Készítette: Szabó Bálint: 5. b osztály
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A 3. b munkáiból
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