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Fecskéket
Köszöntöttünk!

Zenei világnap
Október 1.

Október 23-ra emlékeztünk
A 11.a ünnepi műsorával

Lapszéli jegyzet– 4
Nagy Andor

Interjú cserediákjainkkal I. rész
Honnan jöttetek, és tudnátok röviden jellemezni városotokat?
Martina: Egy kisvárosban élek Argentína északi részén. Lakhelyemet főleg az emberek teszik széppé, segítőkészek, közvetlenek.
Ted: New York állam északi részén lakom szintén egy kisvárosban, Oneidában. Sokan azt hiszik,
hogy New York-ban élek, pedig 5 óra utazásnyira vagyok a várostól. Oneidában 12000 ember él,
vidékiesebb, mint Szolnok. Kicsi, de nagyon szeretem.
Mi volt az első benyomásotok Magyarországról?
Martina: Meglepett, hogy Magyarország milyen kicsi Argentínához képest! Olyan, mintha csak egy
megye lenne.
Ted: Legelőször az tűnt fel, hogy mások az étkezési szokások. Amint megérkeztem új otthonomba, az
első dolog az volt, hogy ettünk. A magyar ételek sok mindenben különböznek a mieinktől, de nagyon finomak.
Miben különbözik kultúrátok a mienktől? (Szokások, ételek, emberek)
Martina: A legnagyobb különbség a szokások, ételek között van. A Mindenszentek ünneplése például nálunk teljesen más, inkább egy nagy fesztiválra hasonlít.
Ted: Szerintem az oktatásban tér el a legjobban a két kultúra. Nálunk a mindennapjaink nagy része
az iskolában telik. A kötelező tantárgyakon kívül számos külön tevékenységek közül választhatunk,
például szakkörök és sportolási lehetőségekből. Én röplabdáztam, természetvédő egyesület tagja
voltam és dráma szakkörre jártam. Ősszel egy színdarabot adtunk elő, tavasszal pedig egy musicalt.
Miért pont Magyarországot választottátok úti célnak cserediákként?
Martina: Mert a nagymamám magyar, és meg szerettem volna ismerni országát, nyelvét.
Ted: Azért választottam, mert nagyon különleges történelme és kultúrája van, és mivel egy európai
ország, az utazás könnyű és olcsó. A magyar nyelv tanulását pedig kihívásnak tekintem.
Ajánlanátok országunkat más külföldi embereknek? Ha igen, miért?
Martina: Igen, mert kevésbé ismert ország, mégis tele van látnivalókkal, természeti csodákkal.
Ted: Feltétlenül ajánlanám különleges konyhája, és csodálatos városai, tájai miatt.
Nagy Andor 9.G

Fülszöveg – Könyvajánló

A kis herceg

Közel 600 oldal mese… Engem boldoggá tett és nekem biztosan az év könyve!

A kis herceg, mint tudjuk, egy igen fontos irodalmi mű, melyet Antoine de Saint-Exupéry
írt 1943-ban. Ezt most Nektek mondjuk ötödikesek! Ajánlott olvasmányként már biztosan meg is ismerkedtetek vele. 2015-ben
megalkották a rajzfilmes változatát is, melyben a történet főszereplője egy kislány, akit
édesanyja szigorúan beosztott napirend
alapján nevel. Szomszédjai lesznek egy különös öregúrnak, aki valójában az eredeti
műben szereplő pilóta. Az öregúr apró léptekkel belopja magát a kislány életébe, a
szívébe, felborítva ezzel a szigorúan megtervezett szürke napokat…. Bemutatja neki
azt a különleges, színes világot, ahol minden
lehetséges, azt a világot, amit a gyermeki
szív lát, amit megmutatott neki annak idején
a kis herceg. Reméljük felkeltettük a figyelmeteket, és eszetekbe jut majd egy hideg
estén, amikor éppen azon tanakodtok milyen
filmet is nézzetek!

Soman Chainani népszerű trilógiájának
első része a Jók és Rosszak Iskolája.
Gyertek és járjátok be velük a Jók és a
Rosszak Iskoláját, a tornyokat és a furcsa szobákat, barangoljatok velünk a
kék minden árnyalatában játszó fák között a Végtelen-erdőben és fedezzétek
fel velünk a mesék világát. Megismerkedhettek Agathával, aki biztos volt
benne, hogy a Rosszak közé kerül, illetve Sophie-val, aki kiskora óta hercegnőnek készül, és eredendően Jónak tartja
magát. Amikor azonban a két lány a
Végtelen Erdőbe kerül, azt tapasztalják,
hogy sorsuk a remélttel éppen ellentétesen alakul, és hamar rájönnek, hogy egy
tündérmeséből a leggyorsabb kivezető
út az, ha… végigélik.
Marziniak Simone 6.G.

Bulyáki Lili 6.G.

Verseny
Jön a hétvége, és én nem félek
A versenytől meg végképp nem
Úgy is tudom, mennyit készültem
Ami elég sok, szóval meg nem rémültem
A dobogó fokaira úgyis felállok
Szóval velem jobb, ha vigyáztok :)
Mag Liza 9.G

Lapszéli jegyzet
A most még kihalt, sötét váróterem csendjét Kázmér bácsi töri meg. Bő vászonnadrágjából elővesz egy maroknyi szotyit, majd vígan ropogtatni kezd. Zsebében egy olajos csavarhúzó, füle mögött egy félig megrágott ceruza, mellette egy
doboz Kőbányai, melyet lelkesen dédelget. Mocskos mancsával bekap még pár ropogtatnivalót és
kortyolgat hozzá egyre vígabban. Őszülő bajszát egy határozott mozdulattal megtörli, majd a
palackot egy kézzel összepréseli és begyömöszöli ülése egyik rácsába. Elégedetten elmosolyodik.
Virradni kezd, a terembe pedig egyre több utazó szállingózik. A legtöbben telefonjukba bújnak,
páran olvasnak, egyesek pedig csak fegyelmezetten maguk elé néznek. Nagy kotorászás közepette azonban Kázmér bácsi egy szamárfüles, rongyos viccmagazint vesz elő, majd félhangosan
mormol maga elé. Néhányszor elmosolyodik. Öt perccel később azonban egy jó vicctől elkezd torkaszakadtából kacagni, büszkén kimutatva ápoltnak nem nevezhető, hiányos fogsorát. Többen felnéznek, majd hullámként, szinte az összes ott lévő hahotázásba tör ki, melyet az egész állomáson
hallani. Sokan letették a telefont, a könyvet, és felfedezték környezetüket. Csak egy fő nem érezte
jól magát az imént keletkezett „csapatban”: egy öregúr, akitől valaki elcsente a szotyis zacskóját
és a sörét.
Nagy Andor 9.G.
december 8.
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