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Kedves Diákok! Kedves Pedagógusok!

Ez a tanév más, mint az korábbiak. Már az előző tanévünk is rendhagyó módon fejeződött
be, digitális otthoni oktatás formájában. A 2020/2021-es tanítási év járványügyi szabály
betartásával, intézkedések sorával halad, s próbálja a tanítás, tanulás megfelelő
körülményeit biztosítani számunkra a koronavírus okozta veszélyhelyzetben. Átalakult
az életünk, s olyan szokások, szabályszerűségek váltak életünk mindennapi részévé,
amelyekkel eddig csak alig vagy soha nem találkoztunk.
De az élet halad! A céljainkat kitűzzük, s nem adjuk fel. Legyen az a tanulás, vagy az élet
bármely területén. Így iskolai életünket is a szigorú szabályok mellett színesítjük,
hagyományainkat megőrizzük.
Az idén három alkalommal tervezzük - a már öt éve működő - iskolaújság megjelenését.
A Szevasz Lenkey!-t az iskola honlapján és nyomtatva is olvashatjátok! A magazinunk
nektek és rólatok szól! Ha szeretnétek írni, vagy csak megmutatni, ha valamiben
különlegesek vagytok, ti is szerepelhettek a kiadványunkban. Lapozgassátok bátran,
tudjatok meg többet társaitokról!
a szerkesztő

Milyen a Lenkeybe járni?
-avagy egy végzős diák gondolatai az iskolánkrólAz Egri Lenkey János Általános Iskola egy családias, nagy múltú barátságos intézmény Eger
belvárosában. De milyen is ezen falak között tanulni? Mit jelent a Lenkeyhez tartozni?
A 2013/14-es tanévben kezdtem tanulmányaimat az iskolában. Most itt állok nyolcadikosként
a pályaválasztás határán, s egy pillanatig sem bántam meg, hogy ebben az intézményben
tölthettem az elmúlt nyolc évet. Ezek alatt az évek alatt kell egy olyan alaptudást megszerezni,
melyekre építeni lehet a továbbiakban. Őszintén bevallom, hogy nyugodt szívvel gondolok a
felvételire, mert biztos vagyok benne hogy pedagógusaim kellően felkészítettek rá. A
gimnázium miatt sem aggódom, mert ez az iskola megfelelő alapokat adott alsó tagozattól
kezdve.
Úgy kezdtem az első osztályt, hogy tudtam olvasni, írni. Nagyon vártam már az iskolát, mert
az óvoda kezdett unalmassá válni. Emlékszem, alsóban is legalább annyira maximalista voltam,
mint most. Volt egy mozzanat, ami mély nyomot hagyott bennem: a hegyes ceruza. Szinte
mindennapos volt, hogy tanító nénink megnézte, írószerünk alkalmas-e a használatra. Azóta is
tűhegyesek a ceruzáim. Ez, s még temérdek hasonló dolog épült be a fejembe, s szerves részét
képezi a napirendemnek. Ezekre örökre emlékezni fogok, s felidézik az alsó tagozaton töltött
éveimet.
A felső tagozatról sokkal több emlékem van. Osztályunkban minden évben megrendezésre
kerül a Mikulás ünnepe. Össze írjuk a neveket, ezeket összeöntjük egy kosárba, kihúzzuk
egymás neveit, majd megajándékozzuk őt. Általában nem sikerül titokban tartani, s ez nagyon
szórakoztató.
Nagyon jó az osztályközösségünk. Segítjük egymást, együtt nevetünk, sírunk, bár ez utóbbi
ritkán fordul elő. Meg tudjuk beszélni a problémákat, s ez nagyon sokat jelent. Jól
összekovácsolódtunk a nyolc év alatt. Egy közösség, ami az egész életedre nagy hatással lesz a
továbbiakban. Alakítja a gondolkodásmódodat, a jellemedet formálja. Véleményem szerint
engem jó irányba terelt. Határozottabb és magabiztosabb lettem. Természetesen éltem át nagy
változásokat, kisebb kudarcokat, örömöket, de mindenképpen fejlődtem, tanultam.
A Lenkey nem egy hatalmas iskola. A pedagógusokat névről, a diákok pedig legalább arcról
ismeri mindenki. Ez alól talán az első és második osztályosok képeznek kivételt, őket annyira
már nem jegyeztem meg. Hiszen nem csupán a korkülönbség nagy, hanem kevesebb ideje látom
őket. Nemcsak a légkör barátságos és családias, hanem az épület is. A fehér falak megadják a
hely hivatalosságát és fegyelmét, ugyanakkor a dekorációk és plakátok elvonják a ridegséget,
és segítenek a tananyag megértésében. Az iskola belső tere békés, nyugodt, amelyet a diákok
zsibongása tölt meg élettel. Jó érzés ilyen körülmények között tanulni.
De semmit sem adnak ingyen. Ahhoz, hogy valaki a Lenkeybe járhasson, kötelezettségeknek
is eleget kell tennie. Minden diáknak be kell tartani a házirendet, és az intézmény múltjához

méltóan kell viselkednie. A mások által megalapozott jó hírnevet öregbíteni kell. Úgy vélem,
ez nagyon meghatározó momentum aziskola életében.
A szabályok és követelmények azért vannak, hogy elősegítsék a zavartalan munkát. A
továbbtanulásnál is fontos, hogy büszkén mondjuk: lenkeysek vagyunk!
Számomra abba az intézménybe járni, ahová a szüleim és családom is, nagyon sokat jelent.
Büszkeséggel és örömmel viselem a lenkeys nevet. Igyekszem elérni azt, hogy az iskolám is
elégedett legyen velem és a teljesítményemmel.
Célom, hogy megháláljam azt a rengeteg jót, amit az iskolától kaptam.
Zalánki Villő 8. c

Diákok gondolatai aktuális témákban
A mindennapok történései sokszor elgondolkodtatóak lehetnek… Miért történt? Melyik a
helyes út? Mit válasszak? Vagy mit választhatnék?
A következő írások is gondolkodásra késztetnek. Társaitok néhány lejegyzett gondolata egy
beszélgetés indítója is lehet a tanórákon. Sokunk fejében felvetődik a gondolat: felnőttként
vagy gyermekként jobb az élet? Digitálisan, otthon vagy az iskolában jobb a tanulás? Ti mit
gondoltok?

Felnőttnek vagy gyereknek lenni jobb?
A szüleinktől gyakran hallhatjuk, hogy milyen jó volt gyereknek lenni. Természetesen
a fiatalok pedig inkább felnőtt életre vágynak.
Amíg az ember fiatal vagy gyermek, sokkal kevesebb teher és gond nyomja a vállát,
mint a szüleinek. Kevesebb dologért tartozik felelősséggel. A felnőtt embernek – különösen, ha
családja van – biztosítania kell a megélhetést. Naponta el kell járnia dolgozni, be kell
vásárolnia, otthon a rengeteg házimunkát is el kell végeznie. Minél fiatalabb egy gyermek,
annál kevesebbet lát ezekből.
Gondtalanabb életet él. Ugyanakkor a felnőttek többsége azzal foglalkozik, amit szeret, és még
pénzt is keres vele. Lehet családja, akiről gondoskodhat, és akikkel együtt élhet. A keresetét
általában arra költheti, amire szeretné, vagy amire szüksége van. A fiatalok ezzel szemben
függnek a szüleiktől.
Én azt hiszem, inkább lennék gyermek, de kíváncsian várom a felnőttkort és azokat az
akadályokat, amikkel szembe kell néznem az életem elkövetkezendő éveiben.
Zalánki Villő

Hagyományos oktatás vagy digitális?
Egyesek szerint az iskolában tanulni sokkal jobb, de vajon ezzel mindenki így van? Vajon
melyiket szeretik jobban a diákok? Ebben a témában már szinte mindenkinek van tapasztalata
egy világszerte terjedő vírusnak köszönhetően, így mindenkinek megvan a saját véleménye.
A digitális oktatás hirtelen jött, és mindenkit sokként ért. De aztán, ahogy teltek a napok,
kezdtünk beleszokni. Azonban voltak olyanok is, akik már nagyon várták a végét. Hiszen az
iskolában a tanulás könnyebb és egyszerűbb, mivel ott vannak a jól képzett tanárok, akik
elmagyaráznak mindent. Itt mindenki tud tanulni és figyelni. Az iskolában viszont kötve vagy
egy menetrendhez, így nem csinálhatod azt, amit szeretnél. A digitális oktatás során
szabadabban oszthatod be az időd, a lényeg, hogy a feladatokkal elkészülj. A számonkéréseket
is el lehet csalni, aki nem becsületes.
Azonban ez az oktatás nem annyira nagy móka, mint azt egyesek gondolják.
Szerintem jobb iskolába járni, találkozni a barátokkal, a tanárokkal. A digitális
oktatással semmi bajom nem volt, de lelkileg eléggé megviselt.
Esküdt Gábor

Mennyire felkészült az online rendszer a tanítás szempontjából? Készek vagyunk a
digitális oktatás terén, vagy nem?
Az ilyen különös időkben, mint a mai, fontos, hogy minden helyzetre fel legyünk
készülve.
Ebbe beletartozik az online, azaz a digitális oktatás is. Tény, hogy az effajta oktatásnak sok
előnye van. A diák megszokott környezetben nyugodtabb, összeszedettebb. A tanár pedig
könnyen el tudja magyarázni a tanulóknak az anyagot. A kérdés, hogy mennyit fognak fel
belőle. A gyerekek vizuális típusúak, így szemtől szemben mindent megértenek, sok dolog
marad meg nekik.
Mivel emberek vagyunk, szociálisan szeretünk élni, tehát kedveljük a társaságot. Ebből
következik, hogy egy ilyen digitális oktatási rendszerben borzasztóan magányossá válunk.
Véleményem szerint a hagyományos oktatás a jobb, de nehéz helyzetben megnyugtató,
hogy van, amihez nyúlhatunk.
Szögedi Tamara

A Magyar Diáksport Napja a Lenkeyben
Bevettük az egri várat és a várost.
Intézményünk Eger belvárosában található, 1-8 osztályig mintegy 480 fő tanul itt. A
Magyar Diáksportnap alkalmából szeptember 23-tól egy héten át mind a 17 osztályunk
testnevelés órák keretében különös figyelmet fordított a sportolásra, és annak a szervezetre
gyakorolt jótékony hatására.
A mozgás és egészség összefüggését kutatva mindenki lefutotta a 2020 métert. Voltak
osztályok, akik a városi stadionban, mások az Érsek kert 1200 méteres nagy körén teljesítették
a távot.
A 120 perc mozgásból a maradékot az „élmény sport” szellemében játékos formában, sok
mozgással, felszabadult nevetéssel töltöttük. Elfoglaltuk a történelmi belváros számos
sportolásra alkalmas helyszínét. Az első évfolyamosok bevették az egri várat. A várfalakon
„csatáztak”, a füves lejtőkön „farönköt görgettek”. Az iskola udvara megtelt lelkesen sportoló,
önfeledt fiatalokkal. Az intézményünkhöz közeli tereken tanulóink színes, motiváló játékokat
játszottak, fogócskáztak, tollasoztak, ping-pongoztak, streetball bajnokságot rendeztek. Volt
olyan osztály, aki a városi tenisz klub edzőinek segítségével a tenisz játékkal ismerkedett. A
testnevelést tanító kollegák mindegyike megörökítette egy-két fényképpel az órák eseményeit,
amelyekből összeállítottunk egy kiállítást a témahét idejére. A 8. évfolyam tanulói azt a
feladatot is megkapták, hogy búvárkodjanak, keressenek nyomós indokokat, hogy miért fontos
a sportolás. A tablókon, a fotók mellett elhelyeztünk néhány megszívlelendő jó tanácsot a
diákjaink gyűjteményéből, tudatosítva tanulóinkban a rendszeres mozgás szerepét az
immunerősítésben, a személyiség fejlődésében az egészségtudatos életmódban.
Dóra Zsuzsanna tanárnő

Maszk-kalauz
Egy éve még majdnem mindannyian furcsán néztünk a városunkba látogató távolkeleti turisták
közül azokra, akik –főleg a légszennyezettség miatt- maszkot viseltek. Talán titokban ( vagy
nem titokban ) még meg is mosolyogtuk őket…. Akkor még egyikünk sem gondolta, hogy
a maszk nemsokára az életünk részévé, az egyik legfontosabb használati tárgyunkká válik…
Bár bizonyos szakmákban eddig is használták, a legtöbbünknek először idegen érzés volt
magunkra ölteni, kimenni benne az utcára, vásárolni benne, beszélgetni, és -legújabban mártanulni is…. Valljuk be : a maszkot senki nem szereti. Van aki félelemből, és van aki
kötelességből hordja. És látok olyanokat is, akik úgy gondolják, hogy ha már egyszer kötelező,
próbáljunk meg pozitívan hozzáállni a viseléséhez: tekintsük egy szükséges kiegészítőnknek,
és csempésszünk egy kis kreativitást, egy kis divatot, változatosságot, humort a kellemetlen
maszkos hétköznapokba.
Így a maszk lehet: vicces, állatos, népies, vagy elegáns is.

De mi is a maszk?
Eredeti jelentése egy az arc elé helyezett tárgy, melynek látható fele arcot formáz. Takarhatja
az egész arcot, vagy csak az arc egy részét (félmaszk), többnyire a szem környékét. Ritkábban
az egész fejet borítja, mint egy sisak. A maszkot festik vagy színes anyagokból készítik. A
félmaszkot kiegészítheti az arc és a haj festése, sőt –szélesebb értelemben– az arcfestést is
maszknak tekintik. A maszk lényege, hogy elrejti és megváltoztatja az eredeti személyiséget.
Távoli őseink és a mai természeti népek számára a megváltoztatott arc a személyiséget, „a
lelket” is megváltoztatta. A maszkot viselő vagy festett arcú ember más és több lett, különös
képességek és hatalom birtokába került, elrejtőzhetett a földi világ elől és közelebb kerülhetett
a túlvilág szellemeihez. A maszknak mágikus erőt tulajdonítottak ésa távoli régmúltban két fő
feladata lehetett: halotti maszk és a rituális szertartások kelléke.

Ez a 9000 éves
Ciszjordániában
talált kőmaszk
rituális
szertartások
része lehetett.

Tutanham
on
aranyból
készített
halotti
maszkja

Ez a japán démoni
maszk a látszat ellenére
segítő szándékú…

Később a maszk funkciója rendkívül változatossá vált: rituális- mágikus szerep (beavatás);
harcias-ijesztő álarc; elrejtőzés, utánzás (állatmaszk); ünnepi, karneváli, színházi kellék; az
alakoskodás, népszokások, játékok és bohóckodás jellegzetes tárgya lett.

16. századi szégyenmaszkok…

Görög színházi maszk

Velencei karneváli maszkok

Busó álarc

A maszk egyébként a fej és arc védelmét is ellátta, mint pédául a középkori
lovagok sisakja, illetve ma az orvosi, a sport és a különböző funkcionális
védőmaszkok sokféle fajtája.

Az első maihoz hasonló arcmaszkokat a 19. század
végén kezdték alkalmazni orvosok, és egyfajta
védőfelszerelésként funkcionáltak. Leginkább a
műtétek során volt fontos szerepük, hogy
megakadályozzák a szájból a levegőbe kerülő
baktériumok sebbe jutását. Nem sokkal később valóban
használni kezdték járványügyi helyzet szempontjából
is, a tüdőgyulladás megakadályozására, lassítására.

Manapság is hasonló okból hordunk
maszkot: célunk, hogy
megakadályozzuk, lelassítsuk a Covid
19 terjedését. Ehhez azonban fontos,
hogy szabályosan, az orrot is eltakarva
hordjuk!

Nagyon sokféle maszk létezik… Mi leginkább a mosható textil maszkokat használhatjuk divat
kiegészítőként. Maszkunk tükrözheti egyéniségünket, pillanatnyi lelkiállapotunkat, hobbinkat,
vagy elkötelezettségünket valamely társadalmi csoport iránt. Találhatnak maszkot az
állatbarátok, ugyanúgy, mint a sport, vagy a rockzene kedvelői. Bár nagyon nem szeretném, ha
a maszk sokáig lenne a ruhatárunk része, de ha már így van, próbáljuk megtalálni a saját
maszkjainkat.
Íme, néhány inspiráló darab…

Legkedvesebbek, amelyeket saját kezűleg alkotunk…

És végül a Lenkey-s diákok ajánlásai:

Bármilyen maszkot is választasz, ne feledd a lényeget, hogy ez
a vékony anyagdarab -- ha helyesen használod -- életeket
menthet!

Horváthné Lőrincz Ágnes
Források::https://www.erdekesvilag.hu;, https://www.google.com/; https://www.life.hu/
https://hu.pinterest.com/http://www.szinkommunikacio.hu/
https://griffwebshop.com/blog/; https://m.szimpatika.hu/; wikipedia; facebook

Galéria
Csóré Zoé Csenge 4. a tanuló alkotásai

Őszi hangulatok a 3.c faliújságján

Őszi táj

Domán Adél (3.b)

Domán Liza (3.b)

Orgován Maja (3.b)

Filep Kinga (5.b), Filep Brigitta (6.a)

Kovács Janka 5. a

Bíró Ádám 5. a fotói

Napközi, avagy délután sem unalmas az élet…
Alsó tagozatban, a délutáni foglalkozásokon változatos tevékenységekkel tölthetjük az időt.
Lehetőség van arra, hogy a délelőtti órák után többet beszélgessenek, játszanak a gyerekek
az udvaron, a téren, játszótéren, vagy a tanteremben. Megoszlanak a vélemények. Van aki
szeret az iskolában maradni, van aki már kevésbé… Tudjuk, hogy nagyon sokan járnak
külön órákra (kivétel a mai vírushelyzet), edzésekre, zeneiskolába, nyelv órákra stb.
Praktikus megoldás az iskolából elmenni, s esetleg még vissza is térni aznap a külön
foglalkozásról. Szerencsésebb helyzetben még így is el tudják készíteni a házi feladatokat. A
tanító nénik segítő munkájával nyugodtabban térhetnek haza a tanulók, ahol már
egyáltalán nem, vagy alig marad feladat.
De mivel is telik a napközis délután? Mennyire színes ott az élet? Néhány fotóval mutatjuk
be, hogy kreatívan, tartalmasan is tölthetjük bent a szabadidőt.
Várjuk írásaitokat egy-egy számotokra kedves napközis élményről, foglalkozásról! Fotókat
is szívesen közlünk a témában. Küldjétek el a jaksi.erzsebet@lenkeyiskola.hu címre!

A kreatívfrizura 1. osztályos alkotás az udvaron.
A szaxofon bemutatója Menyhárt Lia Jázmin 3. b osztályos tanuló.
Ha esik kint az eső, akkor sem unatkoznak a 3. b osztályosok: kártyavárépítés vagy
éppen közös zenélés, vagy Almádi Mátyás bábelőadása…

Juhász Martin, Tóth Benedek, Szabó Benedek, Schmitt Benjámin Edwin, Horuczi
Kristóf, Orgován Maja 3. b

A Heves Megyei Vadászkamara szakemberei madáretetőket
helyeztek el iskolánk udvarán.

Nagyon szép faragott madáretetőket láthattok az iskola udvarán lévő fákon. A Heves
Megyei Vadászkamara szakemberei ajándékozták az iskolának. Köszönjük. Naponta
figyeljük a madarakat, gondozzuk őket.
Ti hogyan segítetek a télen a madarak, állatok gondozásában?

Pillanatképek a Makk Marci hétről
Iskolánkban már 33 éve hagyomány a Makk Marci hét, az egészséges életmód hete.
Minden évben színes, változatos és céltudatos programokkal tarjuk meg. Az idén a vírus
helyzet átalakította kissé a programokat. Nem hívhattunk külsős vendégeket, nem
látogathattunk más helyszíneket… Sajnos, a programjaink inkább az iskola falain belül
történtek, de így is érdekesek voltak.
Kiemelt, és új feladatok voltak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

maszkok tervezése, készítése
rajzkészítés az energiatudatosság, energiafelhasználás, takarékosság témában
mese-, vers írása Makk Marciról
a felsősöknek filmvetítések a környezetvédelemről, az egészséges életről
tisztaság és maszkkommandó, osztályok közötti tisztaság verseny
karácsonyidíszek készítése újra hasznosítható anyagokból
egészséges tízórai …

3. c

2.a

4.b

3.b

3.a

2.b

4. b

2. b

1.b

4. a

Zenei rejtvények
1. Ismerd fel, mely zeneszerzőket rejtik az alábbi képek! Mely zenei
korszak nagy mesterei?

A)………………….……..

D)……………………

G)……………….……

B)………………….…

E)………………………

H)……………………

C)…………………

F)………………………

I)………………….........

A megfejtéseket névvel ellátva leadhatjátok Basa Annamária tanárnőnél.

English Corner – Angol Sarok

Kedves Gyerekek!
A mostani újságunkban különféle feladatok segítségével egy kicsit
megismerkedünk az angolszász országok ünnepeivel és az azokkal kapcsolatos
szokásokkal.
Itt volt az ősz és itt a tél, ehhez kapcsolódva a kisebbek, az elsősök és
másodikosok kiszínezhetik a mondatok segítségével a képeket.
A harmadikosok és negyedikesek összeköthetik a különféle ünnepeket a
hónappal, amikor tartják, és némi kutatómunkával, az interneten utánanézve,
megkereshetik az ünnep pontos dátumát. Megismerkedhetnek a Palacsintanappal, ami az angolszász országok egy tipikus ünnepe.
Az ötödikesek és hatodikosok két feladatlap segítségével tudhatnak meg
információkat a fontosabb ünnepekről.
A hetedikesek és nyolcadikosok egy kicsit több utánanézéssel kitölthetik az
ünnepekre vonatkozó feladatlapot.

Jó munkát és szórakozást kívánnak az angolos tanárnénik!

Források:
learnenglishkids.britishcouncil.org
en.islcollective.com
A böngészéshez ajánljuk:
learnenglishkids.britishcouncil.org
learnenglishteens.britishcouncil.org
learning-english-online.net/more/cultural-studies/holidays/

Trivia PC work: HOLIDAYS AND SPECIAL DAYS IN THE UK
(visit this page and answer: http://projectbritain.com/holidays.html )
1.
2.
3.
4.
5.

In which town does New Year's Parade take place? ________________
Name the clock that starts the New Year's Parade. ________________
What happens on Bank holiday? ____________________________________
When is Boxing day? ________________ or ________________
They used Christmas boxes in different ways: a.- to protect ____________, b.- to help
the ____________ c.- a present for the ____________ .
6. What animal is a symbol for Chinese New Year? ________________
7. By the Chinese legend, what animal won the race across the river (was the 1 st)?
________________
What animal was the last? ________________
8. How many millions of pounds (£) do British spend each year on Valentine's?
________________
9. Some people say the real Valentine lived in Italy, other say it lived in
________________ .
10. What is another name for Shrove Tuesday? ________________
11. What do they put on the top of pancakes? ________________ and ____________ juice.
12. Date of Kissing Friday: ________________ Do they still have that tradition? Yes. / No.
13. Match National days with their countries:
St. Patrick
St. Andrew
St. David
St. George

Wales
Northern Ireland
Scotland
England

14. Date of Mother's Day in 2020 in the UK: ________________
15. Complete April Fool's Day rhyme: The First of April, some do ______
Is set apart ________ All Fools Day;
But why the _________ call it so
Nor I, nor they themselves do ________ .
16. Write the whole name of the Queen Elizabeth II. _______________________
17. Does a queen normally have a surname? Yes. / No. What surname did she use?
________________
18. A queen doesn't need a passport or a ________________ .
19. What do they eat on Easter Day? Boiled eggs, roasted ___________, traditional Easter
___________ and ___________ cake.
20. The Roman celebrated May Day as festival of Flora. Who was Flora?
__________________________
21. What do they decorate on Well Dressing? _____________, _____________ and other
___________ sources with pictures made of growing things.
22. On what river is Henley Royal Regatta? ________________ When is it this year?
________________
23. The Fringe Festival is the largest festival of _________ in the world. When is it this
year? __________
24. Europe's biggest carnival Notting Hill is in ________________ .

Morzsák innen-onnan
Aranyköpés:
Tanító néni: Petike, gyere felelni!
Petike:

Muszáj?

Tanító néni: Igen.
Petike:

Mennyire?

Tanító néni: Nagyon.

Gratulálunk Luca!

