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Kedves Diákok! Kedves Pedagógusok! 

 

Ezt a tanévet sem tudjuk úgy folytatni a második félévben, ahogy szerettük volna.  

A járványhelyzet ismét átírta az Életünket… 

Ez a magazin is „karantén kiadvány”, nem a megszokott módon készült. Többnyire az 

otthoni digitális oktatás során készült alkotásokból, versekből, fotókból, írásokból, 

rajzokból válogattunk, szemezgettünk.  

Különleges helyzet, különleges kiadvány! 

Az idén második alkalommal jelenik meg - a már öt éve működő – iskolaújság.  

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 
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Bemutatkoznak a Lenkey legkisebb diákjai 

1. a osztály 

 

Vártuk már a tavaszt! 
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Kertészkedtünk 
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1. b osztály 

Az 1. b osztállyal az iskolaújság tavaszi számához készültünk néhány tanulói rajzzal, 

füzetképpel, technika- és rajz órai anyaggal. Egy tavasszal kapcsolatos projekt során egy hosszú 

„utazáson” keresztül, az évszakból kiindulva, eljutottunk Sandro Botticelli: A tavasz 

című festményéhez.  

A rajzóra keretében, egy bemutató képeihez kapcsolódva zajlott ez a képzeletbeli kirándulás. 

Sokat beszélgettünk az évszakokról, hónapokról, művészetekről, színekről, a kép hangulatáról. 

Gondolatban visszamentünk az időben és elugrottunk a festő hazájába, Olaszországba, azon 

belül is Firenzébe. Megbeszéltük, hogy mit ábrázol, mit szimbolizál az eredeti kép. Sorra vettük 

az egyes szereplőket, azok karakterét. Szó esett a reneszánszról és annak magyarországi 

vonatkozásáról. A gyerekek nagyon fogékonyak voltak, sokuk számára ismerős volt Mátyás 

király neve. Tornaórán elpróbáltuk a beállításokat és csiszolgattuk az egyes alakok 

mozdulatainak utánzását. Amikor feltettem a kérdést, hogy lenne-e kedvük megjeleníteni a 

festményt, sokan már ki is választották, hogy kinek szeretnének beöltözni. Napköziben 

elkészítettük a háttér dekorációját, tavaszi virágokat gyűjtöttünk és igyekeztünk az eredeti 

festményhez illeszkedve, hasonló színeket használva elkészíteni őket.  

A gyerekek nagyon nyitottak voltak, a tervet nagy lelkesedéssel fogadták, melyet aztán a 

következő hét rajzóráin próbáltuk megvalósítani. A képet három különböző csoport is 

bemutatta. Ennek fotóit láthatjátok. 

Sipos-Gaudi Emese tanító 

 

A próbák – Hogyan készültünk? 

   

   



6 
 

 

Elkészültek a beállítások 
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Részletek 
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Ügyesen írunk, rajzolunk 

   
Csohány Jázmin       Csohány Jázmin 

   
Katona Kornél                                           Szabó Janka 

    Csohány Jázmin 
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Vincent van Gogh: Íriszek című festménye „ihlette”… 

            
Kovács Anna          Takács Gergő         Sebestyén Nóra 

             
Csohány Jázmin                 Katona Kornél                    Kalmár Emma 

           
Szabó Janka                                                                  Szabó Luca 
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A vizuális „memóriafogas” 

Fontos, hogy a tanulás élmény legyen? Érezted már, hogy játszva tanulsz? A vizuális 

memóriafogás, más néven lapbook, ebben segíthet. A lapbook egy angol kifejezés, egy olyan 

könyvecske, vagy inkább album, amit magad készítesz el, a készítése során pedig rengeteget 

tanulhatsz egy adott témával kapcsolatban.  

Eredete a virginiai 

Tammy Duby nevéhez 

köthető, aki otthontanító 

anyaként és íróként 

eredményes és hatékony 

módszereket keresett a 

tanultak megértéséhez és 

rögzítéséhez.  

Mire van szükség az 

elkészítéshez? Egy egyszerű 

mappa (vagy nagyméretű 

karton hajtogatva), amibe 

színes papírokból készült 

tartók, legyezőformák, 

hajtogatott részek, kártyák 

és térképek kerülhetnek, de készíthetsz hozzá társasjátékot is.  Ragasztó, olló, milton kapocs és 

tűzőgép lehet még a segítségedre.  Interneten számtalan sablon megtalálható, ezekből érdemes 

ötletet meríteni, a végleges elkészítéshez azonban célszerű a saját elképzeléseidet 

megvalósítani.  

 

A lényege az egyediségében rejlik! Abban, hogy a személyiségedet tükrözze! 

Smuczer Lenke 8. a 

Estók Erika 8. a 
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Válassz egy témát, keress hozzá minél több információt, tervezd meg az elrendezést, 

nyomtass, vágj, írj, rajzolj, színezz, ragassz… és életre kel a TE alkotásod, amire igazán 

büszke lehetsz! Ez a lényege a lapbooknak! A készítése közben pedig észrevétlenül 

megtanulhatsz mindent a témával kapcsolatban. 

Próbáld ki Te is! Jó munkát!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Csűrös Lili 8. a 

Takács Emese 8. a 



12 
 

Természetjárás a Covid-járvány idején 

A vírus megjelenése óta mindannyiunk élete jelentősen megváltozott. Korlátozva 

lett minden szabadidős tevékenységünk, mi eddig a feltöltődést jelentette. A 

természet azonban gyógyír erre az állapotra.  

Tavasz elején megalakult a Vándorló Lenkeys Tanárok túrakör. A tagok már 6 

alkalommal vágtak neki a közeli hegyeknek. A Lenkeys Vándorlók tudják, mit 

jelentenek ezek a túrák. Elvitathatatlan, hogy közösségformáló szerepe mellett, az 

egészséges életmód megőrzése, az immunrendszer erősítése a cél. A természet 

nyújtotta látvány pedig a lelki feltöltődést biztosítja mindannyiunk számára. 

Eddigi túráink: Eged-hegy, Szarvaskő-Gilitka-kápolna- Bélapátfalva, Hereg-rét 

– Tar-kő, Szarvaskő-Sirok, Felsőtárkány-Odor-vár, Eger – Nyerges-tető/ 
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Tehetségeink 

Lugosi Csongor 

„...még csak tizenöt éves, korosztályának kiemelkedő játékosa, Lugosi 

Csongor kapta a megtiszteltetést, hogy olimpiai, világ-, és Európa bajnokok 

(a Fradi) ellen vízbe ugorhasson.” 2021. április 7-dikén Budapesten. 

Mérföldkő ez egy fiatal játékos életében. Gratulálunk! 

Forrás: https://www.egrivizilabda.hu/hirek/104-felnott-ferfi/32075-ftc-

2?fbclid=IwAR0cM2xiIzjA1v_qXmDDYASKVGlkA9krwoKWfhnA8Lldy6GhFVRZju6-3U0Jó  

További sok sikert! 

 

Rusznyák Gréta 

Az idei tanév első félévében részt vettem a HEBE kft. országos olvasóversenyén, 

a Harry Potter és a Félvér Herceg című kötetet kellett két részletben elolvasni. A 

verseny nagyon izgalmas, de nagyon nehéz volt, hiába, hogy már kívülről fújom 

az egész Harry Pottert. A versenyfeladatok nem csak abból álltak, hogy volt egy 

feladatsor, hanem kreatív feladatokat is meg kellett oldani. A kreatív feladatokban 

egy-egy fogalmazást kellett írni egy adott témához. Például Tom Denem első 

iskolai hetéről kellett naplóbejegyzést írni. A verseny során szuperül értem 

magam. Bár nehéz volt, de megérte hiszen, első helyezést értem el. 

 

https://www.egrivizilabda.hu/hirek/104-felnott-ferfi/32075-ftc-2?fbclid=IwAR0cM2xiIzjA1v_qXmDDYASKVGlkA9krwoKWfhnA8Lldy6GhFVRZju6-3U0J%C3%B3
https://www.egrivizilabda.hu/hirek/104-felnott-ferfi/32075-ftc-2?fbclid=IwAR0cM2xiIzjA1v_qXmDDYASKVGlkA9krwoKWfhnA8Lldy6GhFVRZju6-3U0J%C3%B3
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Galéria 

A természet játéka -- Télből tavaszba 

Jaksi Márton fotói 
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Lestál Bálint 3. c alkotásai 
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a 2.a osztály közös alkotása 
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A digitális rajz óra munkái a 3. b-ben 

         
             Pál Réka                                         Sárközi Vince 

      
   Ár Boglárka                                                 Agyagási Anna 

 
                                    Domán Liza  
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Felsőseink digitális oktatásban készült alkotásai 

     
      Varga Csenge                                                     Tanner Enikő 

    
  Szabó Míra Dorina                                  Bora Ádám 
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                   Bora Ádám                                        Sztrapkovics Balázs 

     
               Kéray Petra Katalin                                                   Sillei Réka 

 

Sillei Réka 7. b 
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Egy technika óra pillanatai - Fonálmunkák 3. c 
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Szövés a 3. b-ben 

    

    

 

Kovács –Nagy Tekla 
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Diákversek 

Szabó Míra: A vírus 
 

2020 tavaszán kezdődött el igazán 

Ez az egész tragédia 

Úgynevezett pandémia 

 

Nincs több összejövetel, buli 

Inkább a maszkot vedd fel 

Az a tuti 

 

Boltokból inkább rendelj 

Majd a futár kihozza 

Abban az esetben, ha még 

Nincs az összes kifosztva 

 

Az online oktatásnak már 

vége lehetne 

Nagyon szeretnék visszamenni 

Az osztályterembe 

 

Az iskolába lépve 

Lázmérés, fertőtlenítés vár 

Igazán vége lehetne 

Annyira unom már 

 

Órán a maszk kötelező 

Szellőztess gyakrabban 

Fertőtlenítsd a kezeidet... 

Ezzel óvod egészséged 

 

A családdal is csak 

Online találkozhatok 

Nincs puszi, ölelés 

Még a kézfogás is bajos 

 

Az egészségügyi dolgozók igazi hősök 

Sok beteget látnak el nap, mint nap 

Szó szerint a világ megmentésén dolgoznak 

 

Embert próbáló ez a helyzet 

Már egy éve tart a vírus 

Szabályokat betartva össze kell fognunk 

És ki kell, hogy bírjuk 

 

Mert együtt sikerülni fog!  
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Zalánki Villő: Emlékeim 

 

Nyolcadikos vagyok én 

Érdekes e körülmény. 

Múlandó. 

 

Furcsa érzés kavarog  

Bennem, ha arra gondolok, 

Vége lesz.  

 

Kerek nyolc év alatt 

Rengeteg érv maradt 

A tanulás mellett. 

 

Élményekkel tűzdelve, 

De fegyelemre nevelve 

Teltek a hetek. 

 

S így, ezen nyolc év elteltével 

Véleményem némi eltéréssel 

Mutatkozik meg. 

 

Bár elsőben is a tanulás vágya kergetett 

Valódi érvényt csak felsőben nyerhetett 

Igazán. 

 

Ha felmerülne az a kérdés: 

"Hosszú távon mi szerencsés?" 

Azt mondanám: 

 

"Kitartó munkával  

(És néha megvonással) 

Jár az eredmény." 

 

S bár nem az én bölcsességem 

Mégis szükségesnek érzem 

Megosztani. 

 

Őszintén kívánok iskolámnak 

És ezen nevet képviselő diákoknak, tanároknak 

Sok boldog pillanatot ez után is!  
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Demeter Atilla: A kedvenc játékom 

 

Egyest kaptam az iskolában, 

és azért kapok sokkot,  

mert anyu emiatt engedi,  

hogy kiüssek pár blokkot. 

 

Elmondtam már neki,  

hogy a minecraft az életem,  

engedjen a géphez,  

ne csesszen ki énvelem. 

 

Tíz éves vagyok már,  

az én nevem mester mc Elek,  

ha nem mehetek a géphez,  

akkor nagyon ragelek. 

 

Anyukám adott vödröket, 

hogy építsek homokvárat,  

de minecraftban építettem,  

már nem egyet, vagy százat. 

 

Ha robban a creper, 

nekem az a legnagyobb öröm. 

De ha vele robbanok,  

a billentyűzetem összetöröm. 

 

Na de nincs több időm,  

verselni, játszani megyek. 

Mester mc Elek voltam,  

egy hardcore gamer gyerek.  
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English Corner 

Kedves Gyerekek! 

Húsvétkor láthattátok a tévében a Nyúl Péter című filmet, ami egy híres angol 

gyermekkönyvíró, Beatrix Potter egyik könyvén alapszik. A mostani cikkben 

szeretném bemutatni Nektek az írónőt és műveit, különösképpen a fent említett 

Nyúl Péter címűt.  

Beatrix Potter angol írónő, aki saját maga illusztrálta mesekönyveit. Nagyon 

sokoldalú tehetség volt, akit érdekelt többek között a csillagászat, az állatvilág, a 

növényvilág, a régészet. Leginkább meséiről híres, de illusztrátorként, 

természettudósként és természetvédőként is számon tartják.  

1866-ban született Londonban, és Manchester környékén nevelkedett. 

Gyermekkorában sok időt töltött vidéken, ami nagymértékben hatott rá. A vidéki 

élmények jelennek majd meg későbbi mesekönyveiben, melyeknek főszereplői 

állatok. Beatrix maga is tartott testvérével együtt például nyulakat, egereket, 

lepkéket és másfajta állatokat is. Ezeket az állatokat tanulmányozták és 

lerajzolták. Fiatalabb korában az írónő naplót is vezetett, melyben titkosírást 

használt, ezt később megfejtették. Naplójában nemcsak az írás, hanem rajzok is 

helyet kaptak. A napló segítségével képet kaphatunk a korabeli társadalomról. 

Beatrix művészetére sok mű és művész volt hatással. Kezdetben hagyományos, 

már ismert meséket rajzolt meg. Testvérével egyedi képeslapokat is készítettek.  

A gyermekkorában, Skóciában töltött nyaralásairól vázlatosan illusztrált leveleket 

küldött gyermek ismerőseinek. Egyik nevelőnője gyermekeinek is, aki azt 

javasolta, hogy ezeket a leveleket foglalja mesekönyvbe. Beatrix 1893-ban 

nevelőnője egyik gyermekének írt egy kis történetet négy nyusziról, Tapsiról, 

Fülesről, Pamacsról és Péterről. Később ezt átírta, és egy kis könyvet készített 

belőle. 1902-ben jelent meg a Nyúl Péter kalandjai – The Tale of Peter Rabbit 

első kiadása. Ezt követte számos másik mesekönyv, például Bikkmakk Mókus 

kalandjai – The Tale of Squirrel Nutkin vagy Kacsa Jolán kalandjai – The Tale of 

Jemima Puddle-Duck.  

Később Beatrix vásárolt egy farmot, majd ennek művelésével foglalkozott. Az 

írónő kiváló üzletasszony is volt, aki maga tervezett babákat, kifestőket, 

társasjátékokat és más tárgyakat a népszerű sorozat, a Nyúl Péter alakjaiból. Egy 

újabb farmot is vett, ahol juhtenyésztéssel foglalkozott. Férjével sokáig éltek 

együtt boldogan.  

Az írónő életét egy 2006-ban készült film, a Miss Potter mutatja be.  
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A Nyúl Péter kalandjaiban Péter édesanyja tiltása ellenére beszökik Mr. 

McGregor kertjébe, hogy megdézsmálja annak termését. A gazda elkapja, de 

sikerül megszöknie. Kék kabátját és cipőjét azonban elveszíti, melyekkel a gazda 

egy madárijesztőt öltöztet fel. Péter hazajut, és egy későbbi műben olvashatunk 

arról, hogy sikerül visszaszereznie kabátját, ami még az apukájáé volt, és további 

kalandok várnak rá.  

 

Szeretettel ajánlom Mindenkinek a Beatrix Potter által megalkotott mesevilágot! 

 

A következő oldalakon megismerkedhettek az írónővel és népszerű 

mesealakjával, Nyúl Péterrel, aki számos feldolgozásban szerepel.  

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/beatrix-potter 

https://mesekincstar.tv/nyul-peter-online-mesefilm/ 

 

 

https://mesekincstar.tv/nyul-peter-online-mesefilm/
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Források: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Rabbit 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Beatrix_Potter 

 

Abkarovits Ági néni 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Rabbit
https://hu.wikipedia.org/wiki/Beatrix_Potter
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Játék 

Vajon hol találhatók az iskolában az alábbi képek, képrészletek?  

Keresd meg az épületben, írd le, és küldd el nekünk emailban! 
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Országos fotópályázat 

Az Agrárminisztérium a Föld Napja alkalmából idén is meghirdette Az Év BISEL 
Fotósa országos fotópályázatot. 

Az idei évben Az Év BISEL Fotósa címért két korosztály (7-9. és 10-12. évfolyam) 
versenyezhet három témakategóriában. 

A pályázók olyan témakörökben készíthetnek alkotásokat, mint a vízi 

makrogerinctelenek, a vízfolyások gerincesei, illetve a vízfolyás és környezete 

növényei.  

A pályázat célja, hogy a diákok felfedezzék, megismerjék és megszeressék a 

lakóhelyükhöz közeli vízfolyások élő kincseit. Célunk az is, hogy ne csak a 

fényképezőgép objektívjén át lássák és örökítsék meg ezeket a vízi és vízparti 

élőlényeket, hanem az is, hogy üljenek ki a vízfolyás partjára és merüljenek el a 

természet szépségében, sokszínűségében és legyenek annak oltalmazói, 

védelmezői. 

Célunk továbbá, hogy a diákok fotóikon keresztül be is mutassák az egyik 

leggazdagabb élőhelytípus élővilágát, sokszínűségét a  makrogerinctelenektől a 
gerinceseken át a növényekig. 

A beküldött fotókat szakmai zsűri bírálja el pontozással október 10-ig. Minden, a 

zsűri által online, illetve élő kiállításra javasolt pályamű alkotóját minisztériumi 

elismerő oklevélben,  kategóriánként az első három helyezettet értékes 

jutalomban részesítjük. A kategória-győztesek közül legmagasabb pontszámot 

elérő fotó készítője nyeri el Az Év BISEL Fotósa címet, aki az értékes jutalmon 

felül egy fotósnap keretében együtt barangolhat és fotózhat a Börzsöny 

patakvölgyeiben Potyó Imre természetfotóssal, aki többször is elnyerte már az Év 

Természetfotósa díjat. 

A pályaműveket elektronikus formában a www.kornyezetvedelmipalyazat.hu 

felületre kell feltölteni szeptember 15-ig. A felhívással kapcsolatos kérdéseket a 

bisel@am.gov.hu e-mail címre várjuk. A pályázati felhívás és a szükséges 

dokumentumok a https://kormany.hu/dokumentumtar/bisel-fotopalyazat-felhivas 
oldalon érhetők el. 

Sikeres pályázást kívánunk Mindenkinek! 

A BISEL verseny szervezői" 

  

https://kornyezetvedelmipalyazat.hu/
mailto:bisel@am.gov.hu
https://kormany.hu/dokumentumtar/bisel-fotopalyazat-felhivas
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