SZEMFÜLES
A Kiss Bálint Református Általános Iskola
diákújságja
2021. május-június

Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!
Két hónap napfény vár ránk a nyárban,
Kószálunk vígan viruló tájban,
Hűsítő tavakra, strandokra járunk,
Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk.
/Andók Veronika/

PEDAGÓGUSOK NAPJA
Június első vasárnapja a pedagógusok napja. Ebből az alkalomból kitüntetéseket adnak át a város óvónői, tanítói, tanárai és nevelői részére. Az idén Kiemelkedő pedagógiai
munkájáért Izbékiné Csige Hajnalka iskolánk tanítója részesült elismerésben. A református egyház fenntartói Kiss Bálint-díjat kimagasló pedagógiai munkájáért Nagypál Julianna tanító-hitoktató és Nyíri Dániel tanító-hitoktató kapta.

NYÁRI ÜGYELET

A nyári szünet ideje alatt iskolánk ügyeleti napokat tart. A szülők és

az érdeklődők június 28-án, hétfőn és július 28-án szerdán délelőtt 9 és 12 óra között
kereshetik fel az intézményt.

BEIRATKOZÁSOK
Az idén is rendhagyó módon, a személyes jelenlét nélkül, az
online-térben történt a nagycsoportosok iskolai beiratkozása.
A két leendő első osztály névsorában 28-28 kisgyermek neve szerepel.

ELKÖSZÖNÉS
40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként
nyugdíjba vonulása alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át iskolánk pedagógusa, Demeter Klára
tanítónő, aki ezzel a tanévvel köszönt el hosszú tanítói
munkájától. Pályafutását nevelőtanárként kezdte, iskolánkban 1994 óta dolgozott osztálytanítóként, napközis
tanárként. Délelőttönként a helyettesítési feladatokat is
ellátta, ami azért nem volt egyszerű feladat, mert elsőtől
nyolcadikig minden évfolyamon és minden tantárgyból bevetésre készen várta a feladatokat. Ha számvetést készítenénk, a negyven év alatt sok-sok kisdiákot tanított meg
írni és olvasni, nevelt emberségre. Klára néninek ezúton kívánunk tartalmas és vidám
nyugdíjas éveket!

NARNIA
A Református Tananyagfejlesztő Csoport kiemelt fontosságúnak tartja az anyanyelvi nevelést. Az olvasóvá nevelés érdekében olyan olvasmányokat ajánl iskolai keretek közötti feldolgozásra, melyek biztos érdeklődést váltanak ki a gyerekek körében.
Ilyen olvasmány a Narnia 2. Az oroszlán, a boszorkány és a
ruhásszekrény című ifjúsági regény is, melynek fogalmazásközpontú feldolgozását vállalta Cseh Lajosné tanítónő és a 3.b osztály. A könyvhöz egy munkafüzet is készült, melyet a regény megismerése során használtak a gyerekek. A tavaszi hónapokban az
első 6 fejezetet olvasták el, ehhez kapcsolódóan készült el a soksok fogalmazás.

KÉMIAVERSENY – ONLINE
A Curie kémia emlékverseny országos döntőjét Balog Vanda (8.b) 91,5 %-os eredményével az 5. helyen zárta. Felkészítő tanára Horvát József.

KÖRNYEZETVÉDELEM – JÁTÉKOSAN
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága és a Természettár Nagyítóval és távcsővel
a természetért címmel hirdetett vetélkedőt. A verseny célja az volt, hogy a gyerekek
minél több ismeretet szerezzenek a hazai környezet- és természetvédelemről, valamint
a hortobágyi élővilágról. Nagy volt az érdeklődés, hiszen az országból 196 csapat nevezett, köztük a 3.b osztályból 4 csapat: Varga Flórián — Bélteki Áron—Kecse-Nagy Imre;
Jernei Dorka — Beleon Hanna—Kóczán Lara; Szabó Máté — Benedikti Tamás — Mészáros Nimród; Ujj Kira — Váczi Hanna —Hegedűs Mia.
A verseny két elméleti és egy kreatív feladatból állt. A feladatok egy része a környezetismeret tantárgyhoz kapcsolódott, de kutatómunkát, internetes keresést is igényelt. A vetélkedő legizgalmasabb része a kreatív feladat volt, a csapatok egy-egy őshonos állatot, gombát és növényt kerestek, „velük” szelfit készítettek, majd rövid versben bemutatták azokat. Igazi erőpróbáló megmérettetésen vettek részt a gyerekek.
Felkészítő tanáruk Cseh Lajosné.

HELYESÍRÁSI VERSENY
14. alkalommal rendezték meg a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyt. Az első, iskolai fordulót februárban írták a gyerekek a számítógép monitorja
előtt. Az ötödik osztályosok közül tízen vállalták a nehéz és hosszú
feladatsor
Az

áprilisi

megoldását.
fordulóba

ketten jutottak tovább,
Sipos Adél (5.a) az 5.,
míg Bakai Lilla (5.a) a 17.
helyen zárta a megyei
versenyt. Felkészítő tanáruk: Farkas Márta.

KONFIRMÁCIÓ
A pünkösd elnevezése a görög pentekosztész szóból származik, ami ötvenet jelent. Ennyi nap telik el húsvéttól pünkösdig, amikor a Szentlélek kiáradását, Jézus
Krisztus ígéretének beteljesedését ünnepeljük.
Iskolánk 7.-es tanulói ezen az ünnepen tettek hitet Jézus Krisztus és az ő egyháza
mellett, azaz konfirmáltak. Az ünnepi istentiszteleten a gyülekezet előtt fogadalmat
tettek, majd Fehér Csaba lelkipásztor áldása után Csikai Miklós, a gyülekezet főgondnoka és Karikó-Tóth Tibor iskolánk igazgatója köszöntötte őket. Az ünnepi istentiszteleten Andor Csilla művésztanár és a tanári kórus énekelt.

A konfirmandusok: Balázs Kata, Boros Anna, Bottyán Boglárka, Czakó Balázs, Czakó
Péter, Czibolya Kevin, Dancsó Orsolya Darina, Debreczeni-Kis Diána, Farkas Máté Csanád, Földvári-Nagy Ferenc Levente, Garai Gergő Zoltán, Gál Zétény Gergő, Katona-Kis
Dániel, Kovács-Valkai Lilla, Kozák Míra, Kukovecz Péter, Mikecz Attila, Nagy Álmos Botond, Nagy Péter Tibor, Nemes Nóra, Nyíri Csongor Dániel, Őze Csanád, Rőth Máté István, Simon Alma, Szabó Lázár, Szalai Sára, Száraz Anna, Szarka Nándor, Török Zétény,
Vágyvölgyi Dániel László, Valkai Levente, Varga Szabolcs, Zsoldos Erika és Prievara
László Alex, aki nyolcadikosként vett részt az ünnepségen.

KISS BÁLINT-DÍJASOK
Iskolánk Kiss Bálint-díjat adományoz azoknak a diákoknak, akik tanulmányaik során
példás magatartás és szorgalom mellett kiemelkedő tanulmányi eredményeket értek el
az alsó, illetve a felső tagozatban. Az idén a ballagási ünnepségen Kovács Róbert (8.a)
és Balog Vanda (8.b) vehette át a Kiss Bálint-díjat.

ISKOLÁÉRT-DÍJ
Azok a diákok, akik a tanév során példamutató magatartás és szorgalom mellett tanulmányi vagy sportversenyen kiemelkedő eredményt értek el, Iskoláért-díjban részesülnek. Iskoláért-díjat vehetett át Inokai-Tóth Péter (4.a), Bárkai Roland (4.a) és
Dömsödi Döniz (4.b). Iskoláért Különdíjban Kiss Károly (4.b) részesült.

AKI FÁT ÜLTET…
… gondol a jövőre – tartja
a mondás. Az önkormányzat

hagyományteremtő

céllal adományozott egyegy fát az idén ballagó
nyolcadikos osztályoknak.
Cserébe

annyit

kértek,

hogy ültessük el azokat az
iskolánk közelében és gondoskodjunk róluk. Még április közepén felkerekedtünk ásókkal, vödrökkel és nekiláttunk
a nagy munkának. A 8. a osztály a tulipánfát a Református Nagytemplom mellett, a 8. bsek a Kossuth téren, a
szökőkúthoz közeli területen ültették el a díszalmafát. Reméljük, hogy
ezek a növények szépen
életmagra kapnak, idővel
díszítik majd a környékünket, és évtizedeken
át visszavárja a volt diákjainkat.

Csó Jánosné

KERESD A ZÖLDET!
AZ

ÉV FÁJA: LISZTES BERKENYE

Középhegységeink sziklás termőhelyeinek ritka vadgyümölcs faja, amely nagy alakváltozatosságot mutat,
és gyakran kereszteződik más berkenyékkel. Virágait
sok rovar látogatja, termését a madarak fogyasztják. Ritka, de ökológiai jelentősége
miatt erdeinkben fontos faj.
AZ

ÉV GYÓGYNÖVÉNYE: FEKETE NADÁLYTŐ

Nedves területeket kedvelő, bíbor, rózsaszín vagy fehér virágú, évelő növény. A gyógyászatban elsősorban a
gyökerét hasznosítják, hátfájás, ízületi fájdalom, húzódások és zúzódások kezelésére.
AZ

ÉV MADARA:

CIGÁNYCSUK

Állományát elsősorban a nagyüzemi mezőgazdaság élőhely-átalakítása, a gazos-bokros élőhelyek megszűnése, beszántása,
továbbá a növényvédőszerek okozta rovartáplálék-hiány veszélyeztetheti. A jelenlegi nevükben a csuk a hímek jellegzetes
csuk-csuk jelző- és riasztóhangjára utal.
AZ

ÉV EMLŐSE: HERMELIN

A rejtőzködés nagymestere: a nyári
— hátán barna, hasán világos — bundáját havas teleken szinte teljes testén hófehérre cseréli, csak a farka
vége marad még ekkor is fekete.
AZ

ÉV HÜLLŐJE:

A

ZÖLD VARANGY

Olyan sikeresen alkalmazkodott a mesterséges környezethez, hogy lakott területeken sokszor jóval nagyobb egyedsűrűségben fordul elő, mint a természetben. Ha közelebbről megnézünk egy zöld varangyot, akkor az „undorító”
jelző sem állja meg a helyét. Tekintete kifejezetten barátságos, szája mosolyra görbül, szemei fémeszöld színűek. A zöld varangy Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 10.000 Ft. Lakott területeken a zöld varangy gyakran esik a gépjárművek áldozatául, esős éjszakákon
tömegesen hullanak el közútjainkon.

CICUS ÉS A BÜDÖS MACSKÁK

Amikor először hallottam a
lapbookról, nagyon kíváncsi
lettem. Márti néni sokat mesélt
róla, elmondta, hogy csapatban fogunk dolgozni. Elkezdtünk

egy

könyvet

olvasni,

aminek a címe: Cicus és a büdös macskák. Nagyon tetszett
az egész osztálynak, sokat nevettünk

rajta.

Ebből

kellett

csinálnunk lapbookot a társaimmal együtt. Sokat rajzoltunk, vágtunk, ragasztottunk.
Jernei Dorka

Kate Saunders Cicus című könyvét lapbook segítségével dolgoztuk fel. A lapbook egy olvasónapló, amit 4 fős csapatommal
készítettünk el. Ennek a könyvnek az a lényege, hogy a legtöbb
dolognak kivehetőnek, kihajthatónak kell lennie. Ezeket mi
magunk készítettük el. A lapbook egy nagyon jó dolog, mert
egy igazi szuper csapattá kovácsolt bennünket!
Szabó Máté

REJTVÉNY
Rejtvényünkben egy versrészletet rejtettünk el. A meghatározásokra
adott helyes válaszok betűit írd be a számozott ábrába! Ha jól dolgoztál, Radnóti Miklós nyári versének sorai olvashatók.
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Meghatározások:

Erős szándék: 11 46 38 9 52 22

Mezei rágcsáló: 2 48 30 55

Ima: 12 27 20 60 5 56

Skandináv állam: 43 24 14 31 67 28 36 50 47 30

Ige is, hangszer is: 1 69 61

A János vitéz költője: 66 18 45 21 23 6

Lassít: 17 58 7 35 64

Legmagasabb csúcsa a Zengő: 54 32 4 63 13 70

Haza: 3 29 15

Termékeny földréteg: 26 8 42 62 39

Állatot terel: 37 41 10 57

Folyékony kőzetolvadék: 59 65 34 16

Utálatos: 44 51 33 49 53

Ereszkedő: 19 32 40 45 21

Rendfokozat: 68 8 25 30

KEMENCE KLUB – A NYÁRI SÜTÖGETÉS JEGYÉBEN
Elérkezett az idei tanév utolsó online Kemence
klubos beszámolója. Itt a tanév vége, és már a sütögetésre is jut egy kis idő. A szorgos kezek nem nyugszanak és mindig alkotnak valami csodát. Most kivételesen nem csak kelt tészták készültek, hanem volt, aki
húst és zöldségeket grillezett, mint Nagy Dániel (8.b).
(képünkön) Végül is a kemence és a grillsütő közeli rokonok, és mindig valami finom sül ki belőlük! Búcsúzunk
elballagó klubtársainktól, sok sikert kívánunk nekik a
középiskolás évekhez!
Most egy időre zárul a Kemence klub kapuja, de
szeptemberben újra találkozunk, és reményeink szerint akkor már nem online, hanem hagyományos keretek között tudunk majd sütögetni.
Szép nyarat és kellemes pihenést kívánunk mindenkinek!

KÉMIA

Csó Jánosné

A Hevesy György Kárpát-medencei kémiaversenyen diákjaink szép eredmé-

nyeket értek el: Kovács Róbert (8.a) a 3, Balog Vanda (8.b) a 4. és Fülöp Dorina a 6.
helyen végzett. Felkészítő tanár: Horvát József.

KERTÉSZ LESZEK…
A másodikosok a Föld
napja alkalmából az iskolai
dézsába cserjét ültettek.
Nagy-nagy

lelkesedéssel

láttak a munkához, fellazították a földet, majd gondosan elültették a kis növényt. Azóta is gondozzák,
vigyázzák. A munkálatokban Repa Aranka tanítónő
segítette őket.

JERUSALEMA
A tavaszi digitális oktatás
után már minden porcikánkkal
vártuk az iskola újraindulását. A gyerekeknek hiányzott
a nyüzsgés, az együtt tanulás, a felhőtlen játszadozás,
a jóbarátok. A viszontlátás
napján mi, alsós tanítók gondoltunk egy nagyot és elkezdtük megvalósítani a remény, a szeretet és az összetartozás „projektjét”. A népszerű Jerusalema életérzés része lett a mindennapjainknak, a közös gyakorlások során
együtt nevettünk, énekeltünk, táncoltunk. Kicsit elfelejtettük, hogy milyen megpróbáltatásokon mentünk keresztül. A végeredmény pedig felemelő lett, egy örök emlék kicsinek és nagynak, melyre jó szívvel emlékszünk majd vissza.

Szőllősi-Lukács Adrienn

MAKETT AZ ISKOLÁRÓL
Ezt a makettet a 3.b
osztály

készítette

a

Református Pedagógiai
Intézet felhívására. A
feladat az volt, hogy
szabadon

választott

módon és technikával
mutassák be azt az
épületet, ahol tanulnak.

Kiss Bálint Református Általános Iskola
Szentes, Kossuth tér 2.
Szakkört vezető szerkesztő: Vanó Éva
Felelős kiadó: Karikó-Tóth Tibor
megjelenik 2 havonta 500 példányban

