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A PAKSI BEZERÉDJ ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA     2019/2020-es tanév II. szám 

 

  
           Stadler Virág 6.a  
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       A TARTALOMBÓL 

 
A tartalomból: 

 

 Ökosuli 
 

 Farsang, diáknap,bál 
 

 Az iskola legerősebb 
emberei 

 
 Március 15. 

 
 Levél a vírushoz 

 
 Diáktársaitok 
fogalmazásaiból és 

füzeteiből 
 

 Búcsú 
 

 A 8.osztályosok versei, 
vicces tablói 

 
 Nyári olvasmány 

 
 

 
 

Szemfüles – a Paksi Bezerédj Általános Iskola lapja 
2019/2020-as tanév, 31. évfolyam II. szám 

Paks, 2020. június 
A II. lapszámot szerkesztette:  

Ványiné Németh Ildikó 
A lap címének rajzát Bencze Barnabás készítette. A fotókat tanáraink és diákjaink készítették, illetve forrásuk az 

internet. 
 

 

Üdvözlet az olvasóknak 

Kedves diákok! 

 

A 2019-2020-as tanévben járunk. 

Nem gondoltam volna, és talán ti sem, hogy 
a második félév nagy részét odahaza kell 

töltenünk! 

Nézzük, mi is történt velünk 2020 
februárjától júniusig! 

Olvassátok iskolatársaitok írásait, 
nézegessétek a fotókat! 

Ildi néni 

 

 

. 
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            ÖKOSULI 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Még ősszel készült ez a fotó a virágültetéskor... nem is gondoltuk, hogy 
tavasszal nem folytatódhat ez a munka és a kesztyűs kezek mást jelentenek 
majd számunkra! 

 

Lévai Szófia Éva 5.b 
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             ÖKOSULI 

 

 http://www.bezeredj.hu/index.php/aktualis/hirek 

Az alsósok munkáit a honlapon az alábbi kép alatt találjátok! 

 

 

 

 

 

      

Hirczi Tamás 7.c 

Hanti Panna 8.b, Hanti Zalán  5.a, Hanti Barnabás 5.b 
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           FARSANG-DIÁKNAP 

 

A farsangi bálra február 20-án került sor!  
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           FARSANG-DIÁKNAP 

      Ki mit tud a diáknapon! 

Iskolatársaink különböző műsorszámokkal leptek meg minket! Voltak táncos, hangszeres produkciók, 
szólóban és duóban egyaránt! 

 Felléptek: Orth Athina, Aradi Zétény, Markos Melissza, Horváth Natália, Büttl Márton, Feil Csongor, 
Berek Liliána, Molnár Dorina 

Természetesen előtte az elmaradhatatlan, kihagyhatatlan erős ember verseny is lezajlott! 
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AZ ISKOLA LEGERŐSEBB EMBEREI 
A 2019/2020-AS TANÉVBEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szivós Tamás, Tóth Barna, Szutor Zalán, Ádám Dominik,Tengölics Tamás, 

Feil Csanád, Németh Bálint, Bacsa István, Mittler Milán, Németh Áron  

Ragoncsa Kristóf, Bencze Balázs 
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           FARSANG-BÁL 
    

Köszönjük az iskolavezetésnek, osztályfőnökeinknek, szüleinknek! 

 

 

 

Köszönjük, Aranka néni! 
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           MÁRCIUS 15. 

            

Március 13-án az utolsó iskolában töltött tanítási napon, 

Már csak felvételről láthattuk a 4. a-b osztály Március 15-ei 

Műsorát:  

ezt a földet választottaM cíMMel! 

köszönjük nekik, sántáné blatt szilviának, horváth évának és a 

városi televíziónak, hogy láthattuk Műsorukat a sok-sok gyakorlás 

után! 
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             LEVÉL

  

 

Kramarik Lilla nyevltanfüzetéből... 
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          IRODALOMÓRA 

Kedvenc hősöm, apukám 

 

Nekem nem ismert ember a példaképem. Az 

osztálytársaim biztos menő embereket vagy 

rajzfilm hősöket favorizálnak, nekem az apukám 

jelenti mindezt. 

Egyszerű hétköznapi, tisztességes ember, 

aki nagyon sokat dolgozik értünk és a lovainkért. 

Apukámnak sok mestersége van, bármit megjavít, 

és pár lim-lomból képes újat varázsolni, nincs 

olyan szó nála hogy lehetetlen. 

Kihívás ez számára, és számomra is, mert sokszor 

együtt szerelünk vagy építünk meg valamit, amire 

aztán mindketten nagyon büszkék vagyunk. 

Imádok vele traktorozni, ő tanított meg vezetni, 

motorozni minden fiús dologra, olyan 

élményekre, amelyekre örökre emlékezni fogok, 

és amik nélküle soha nem valósulhattak volna 

meg. 

Nagyon sok rossz dolog történt már az életében, 

de mégis erős maradt és törekszik a 

boldogságunkra, biztonságunkra. 

Mint minden hősnek neki is van gyenge pontja, 

de a sok jó mellett ez eltörpül. 

Soha nem kiabált még velem, akkor, sem ha rossz 

jegyet hoztam haza, mindig megnyugtatott, hogy 

majd kijavítom. 

Néha nagyon meg tud bántani, de akkor is hamar 

kibékülünk, mert egyikőnk sem szeret haragban 

lenni a másikkal. 

Minden hajnalban, amikor dolgozni megy, bejön 

hozzám elköszönni, neki lehet csupán csak 

megszokás nekem viszont sokkal több annál, még 

ha néha nem is emlékszem rá reggel 

Hasonlítani szeretnék rá az ügyességében, 

a gondoskodásában, a kreatívkodásában, és 

abban, hogy soha nem adja fel. 

Remélem belőlem is ilyen jó szülő válik egyszer és 

viszonozhatom majd neki azt a sok jót, amit tőle 

kaptam.   

Mindenben támogat engem, számíthatok rá, 

nagyon szeretem, ő az én hősöm. 

  Stadler Virág 6.a 
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           IRODALOMÓRA 

A kedvenc hősöm I. Szent István király 

Van egy hősöm. Nem hétköznapi ember és 

már nem is él. Szent István király, aki 

Magyarország első királya volt és jelenleg is 

Magyarország védőszentje. 

Mai napig nem tudjuk pontosan, mikor 

született, de azt tudjuk, hogy apja Géza fejedelem, 

anyja pedig Sarolta az erdélyi Gyula vezér lánya. 

Anyja születése előtt álmot látott, melyben Szent 

István, az első keresztény vértanú jelent meg 

előtte és így szólt hozzá: 

- Bízz Istenben és légy bizonyos benne, hogy fiút 

szülsz, aki először visel koronát ebben az 

országban és a népen királyként uralkodik. 

Ez valóban így is történt. Vajk néven jött világra, 

aminek a türk, török jelentése hős, vezér. Talán 

már a neve is a nagyságára utalt. 

Keresztény szellemű oktatásban részesült. Már 

gyermekként elsajátította a nyelvtan alapjait, és 

valószínűleg latinul is tanult. Nevelői odafigyeltek 

az ifjú fizikumára is, naponta rendszeresen végzett 

testmozgást, mellette vadászati és harcászati 

képzést kapott.  

Egész élete során Magyarország megerősítésén 

dolgozott. Felismerte, hogy a nomád 

magyaroknak akkor van helye Európában, ha 

felveszik a kereszténységet. Ő is 

megkeresztelkedett és a keresztségben az István 

nevet kapta, anyja álmának hatására. 

1000. karácsonyán, Jézus születésnapján, 

koronázták királlyá Esztergomban. Kiváló 

politikus volt, hiszen koronát kért II. Szilveszter 

Pápától, ezzel bizonyítva, hogy a Magyar 

Királyság felett csak Isten áll. Jó hadvezér volt, 

hisz hatalmának megszilárdításához komoly és 

sikeres harcokat vívott a környező népekkel. 

Nevéhez nem csak a keresztény magyar állam 

megalapítása, hanem a bencés rend magyarországi 

letelepítése is fűződik. Szent István erősen 

kötődött Pannonhalmához. A Szent Márton-

bazilikát apja, Géza fejedelem idejében kezdték el 

építeni a bencés szerzetesek, majd 1001-ben 

szentelték fel. István gyakran vendégeskedett az 

apátságban. Koponyájának egy darabját is itt 

őrzik. 

Tavaly október 23-án láttam az 

Operettszínházban az István a király című 

előadást, ami nagy hatással volt rám. Ekkor jöttem 

rá, hogy István király nélkül ma nem lenne sem 

keresztény Magyarország, sem Pannonhalma. 

Erős kezű uralkodó, tanult ember, jó politikus és 

hadvezér volt, mindemellett igazi keresztény. A 

szememben ő egy igazi hős, és a hősöknek 

tisztelet jár! 

      
    Rostási Balázs 6.a 

 

 

 

 

Csorba Lara 5.b 
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    IRODALOMÓRA 

 

Fiúk az osztályban 

 

      A mi osztályunkban sokféle fiú van. Nagyjából bemutatom őket. 

      Itt van például a kajás Balázs, aki mindig eszik, vagy a rockstar, Bence vagy mondjuk a sajátos Sománk, 

akit utánozni nem lehet, olyan gyerek, vagy  akik szeretik a kocsikat: Levi és Zsombi, de persze itt van 

mindannyiunk kedvence: Kristóf. De sportosok is vannak: Dávid, a focilabda zsonglőrje, vagy Misu, a 

kosárlabdák rémálma. Sok mindenki sportol még persze. Okosok is vannak ám nálunk, például a Szabi, 

vagy ha a matekot nézzük az Olivér, akinek úgy vág az esze, mint az élezett penge. 

      Sokszor picit túlvadulnak az események és kitör a balhé, aztán a cirkusz, ha mondom, de ha kell kiállunk 

egymásért. Nálunk csoportban vannak a fiúk, mindenkinek megvan a saját baráti köre persze, ahogy nekem 

is, de attól még beszélek mással, csak velük vagyok legtöbbet.  

      Nagyon híres nálunk a szaltózás, persze földön még senkinek sem megy, én is csak gyakorolgatom, de 

ha Pistabá engedi tesiórán a szivacsokra szoktunk mászni nagyon sokan együtt, nagyon jól érezzük 

magunkat. 

      Körbe csókolnám Győrfi Pált, ha láthatnám az osztályt,  vagy akár csak a fiúkat, remélem nyáron sokat 

találkozunk majd. 

            Szabó Bálint 6.a 
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           IRODALOMÓRA 

 

 

 

Családi kör 

Este van, este van: nyomom már az ágyat, 

A főző műsorok hozzák az étvágyat. 

A híradó még mindig a vírussal van tele, 

Az emberek agya elszáll együtt vele. 

MARADJ OTTHON! mosd meg kezed, szád, 

Üzeni ezt nekünk a Győrfi Palibá. 

A tesóm itthon van, este sokat játszunk, 

Összeveszünk néha, sokat kiabálunk. 

 

Kakaót csinálok mert az a tuti, 

Megmosom a fogamat hogy ne legyen büdi. 

Este az ágyambam megnézek egy filmet, 

Azt mondom:Jó éjt és búcsút is intek./ 

Éjjel álmodok sok-sok szépet, 

 

Reggel felkelek és benyomom a gépet. 

Megnézem a házit, tanulok egy csomót, 

Utána játszok a tesómmal legót. 

 

Reggel van, reggel van: indulhat az új nap, 

Sokat kell tornázni, erre van egy jó app. 

Apa itthon van, ő dolgozik agyban, 

Anya meg már elment, melózik a Bankban. 

Ezt írom a karanténból, menjetek már haza, 

Ne legyen mindenki túlságosan laza. 

Reggeli, ebéd, vacsora a három fő étek, 

És várom hogy újra eljöjjön a péntek. 

 

Készítette: Tamis Gergő és családja 
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           TÖRTÉNELEMÓRA

       

A fenti fogalmazások és vers  után lássuk a 6. a-b Napóleonjait! Az alábbi feladatot kapták márciusban a 6. 
osztályosok 

Szorgalmi ötösért! 

Keress képeket Napóleonról! 

Állj be olyan pózba, mint ő, majd készítsd el a ruháját, kalapját az otthon található dolgokból! 

Fotózd le, küldd el! ildinenitori.bezeredj@gmail.com 

Forrás: Facebook 

Jó munkát! Ildi néni 
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           TÖRTÉNELEMÓRA 

 

 

 

Közreműködtek: Rostási Balázs, Király Bence, Ujtz Zsófia, Bagdi Mihály, Árki Jázmin,  

Csikós Angyalka, Kiszl Virág, 

Fülöp Botond, Horváth Gabriella, Richter Kristóf, Stadler Virág, Vrancsik Szabolcs, Farkasdi Attila
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           ÁPRILIS 1-JE 
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            ANYÁK NAPJA 
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                DIGITÁLIS MÚZEUMTÚRA  

 

 

A 2020. Magyar zászló országos 
rajzpályázatára,melyet a trianoni 
békediktátum 100. évfordulója alkalmából 
hirdettek csodálatos zászlókat terveztek 
és alkottak: Eichmann Csongor August , 
Korpácsi József, Szinger Milán, Tengölics 
Tamás 8. b osztályos tanulók  

„ A Nemzeti Összetartozás Napja 
kapcsán kialakított múzeumpedagógiai 
feladatokat, videókat megtekintve 
szeretnénk, ha egy un. DEMÓ 2 TOTÓ 
online kvíz segítségével lemérnétek, 
hogy mit tanultatok a mai nap során. 
A Kárpát-medence különlegességei 
című – DEMÓ 2 TOTÓ főként azon 
múzeumok feladványait gyűjti 
kérdéscsokorba, melyek a Kárpát-
medencében élő népek hagyományait, 
zenei és irodalmi érdekességeit 
mutatják be. 

Az Őseink nyomában című – DEMÓ 2 TOTÓ főként azon múzeumok feladványait gyűjti 
kérdéscsokorba, melyek történelmi vonatkozásúak, ami néhol földrajzi, irodalmi témákat is érint. 

 
A kvízt akkor tudjátok kitölteni, ha előtte megnézitek, elvégzitek a megadott 13+1 feladványt, melyek 
egyenként kb. 10 percesek. 12 múzeumi játék, videó, virtuális séta, learningapps tankockák, mini 
történelem óra Jocó bácsival, sőt még egy Benedek Elek mese is bekerült a merítésbe." 

 

Ezeket a  sorokat olvashatták mindazok közületek akik részt vettek a fent említett múzeumtúrán! 
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            FÜZETVEZETÉS 

 

 
Péter Laura 8.a 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vajda Viktória 6.b 

Gulyás Mira 5.b 
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            BÚCSÚ 

Kedves Hetedikesek (és minden bezerédjs)! 

 

A személyes búcsú az év végén elmaradt, de engedjétek meg, hogy idézzünk a nyolcadikosok 
búcsúbeszédeiből, olvassátok intelmeiteket és tanácsaikat az előttetek álló évre, évekre! 

 

„Kedves Hetedikesek! 
Életünk egyik legszebb időszakát tölthettük itt veletek. Kívánjuk, hogy érezzétek, milyen nagyszerű dolog a 
bezerédjsek nagy családjához tartozni. Ha néha elsétáltok a tablónk előtt, gondoljatok vissza a közös 
nevetésekre, egy-egy vidám, közösen megélt pillanatra. 
Öregbítsétek iskolánk hírnevét, ahogy mi is tettük és becsüljétek meg az itt eltöltött éveket!” 
 
„Kedves Hetedikesek! 

Egy pár jó tanács: Sose legyetek úgy vele az iskolában, hogy bárcsak lenne vége a napnak, meg, hogy haza 
akarok már menni, mert annál rosszabb érzés nincs, amikor nem láthatod többet az osztálytársaidat. Ezt 
tapasztalatból mondjuk, mert mi is így voltunk vele, és már nagyon hiányoztak a barátaink, osztálytársaink. 
A tanárok, főleg az osztályfőnökök nagyon szeretik, ha a kedvükben akartok járni, valamivel díjazni fogják. 
De cserében mindig elvárják, hogy legyetek az órákon figyelmesek, csendesek, és szorgalmasak. Higgyétek 
el, mi aztán csak tudhatjuk, hogy milyen, amikor zajosak vagyunk egy órán, vagy éppen nem viselkedünk, 
úgyhogy ez mindenképpen egy jó tanács. Az utolsó tanács, amit pedig mindenképpen fogadjatok meg, hogy 
az utolsó együtt töltött évetek minden percét használjátok, ki, mert annál borzasztóbb nincs, amikor 
búcsúzkodtok, és nem mondjátok, hogy mikor találkozunk legközelebb. Úgyhogy fogadjátok szeretettel 
ezeket a jó tanácsokat.” 

 

„Kedves Hetedikesek! 

Ugyan nem mindig mutattunk jó példát, de ti mutassatok jó példát jövőre, hadd legyünk büszkék rátok!” 

 

„Kedves Hetedikesek! 

Élvezzétek ki még ezt az egy évet, mert gyorsan el fog telni. Persze közben ne feledkezzetek meg a 
felvételire készülésről sem! Ne izguljátok túl, bízzatok magatokban és abban, hogy jól felkészültetek.” 

 

„Kedves Hetedikesek! 

Sok közös élmény köt össze bennünket. Kérjük, próbáljatok helytállni, szorgalmasan, kitartóan tanulni. 
Őrizzétek meg iskolánk jó hírét.” 
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             BÚCSÚ 

„Kedves Hetedikesek! 

És végül, de nem utolsó sorban hozzátok fordulok. Idén nem szokványosan, de itt hagyjuk az iskolát. Ez azt 
jelenti, hogy szeptembertől ti lesztek a legidősebbek (persze a tanárokat leszámítva…). Rátok fognak 
számítani a pedagógusok, ha valamilyen segítségre szorulnak. Rátok fognak felnézni a kisebbek. És főként: 
ez lesz az utolsó évetek. Remélhetőleg nem lesz olyan csonka, mint a miénk. Mert akármilyennek is 
gondoljátok az osztályközösséget, ebben az utolsó évben sok dolog megváltozik. A közös élményeitek 
bővülnek, és ebbe a csínyek is beletartoznak. De azt is tudom javasolni, hogy ne legyetek rosszabbak, mint 
eddig, mert azzal nemcsak a tanáraitok dolgát nehezítitek meg, hanem a sajátotokat is. Mert ha szeretnek a 
tanárok titeket és ti is szeretitek őket, akkor gyorsabban elmennek az óráitok is. De mindenhogy gyorsan 
megy el ez az év. Úgyhogy élvezzétek ki minden percét, mert nem lesz több ilyen.” 

 

„Kedves Hetedikesek! 

Egy pár jó tanács tőlünk 8.-osoktól. Húzzátok meg az ezt követő fél évet hisz számít és a felvételire pedig 
nem kell izgulni, mert könnyebb, mint hinnétek. Az utolsó éveteket a Bezerédjben élvezzétek ki és töltsetek 
minél több időt egymással hisz nem is gondolnátok mennyit jelenthet ez. Szerezzetek sok emléket és 
legyetek benne mindenben!” 

 

„Kedves Hetedikesek! 

Köszönjük nektek, hogy feldíszítettétek az iskolát a mai napra! Jövőre ti fogjátok átvenni a helyünket, és 
arra gondoltok, hogy végre milyen jó lesz a legidősebbeknek lenni az iskolában. Reméljük, hogy jó példa 
voltunk számotokra! 

Lehet, hogy egy kis félelemmel gondoltok a következő tanévre, de merem állítani, hogy a kellő szorgalom 
és kitartás mellett a jó eredmények sem fognak elmaradni. Kívánjuk nektek, hogy az utolsó éveteket 
töltsétek kellemesen, és jövőre, amikor majd ti fogtok a helyünkön ülni, csak arra gondoljatok, hogy milyen 
jó volt nyolc hosszú éven keresztül a Paksi Bezerédj Általános Iskola tanulóinak lenni!” 

 
„…most a hetedik osztályosokhoz szólnék pár szót. Tanuljatok, használjatok ki minden percet és 
szerezzetek minél több emléket, amit majd magatokkal vihettek! 

Egy idézettel búcsúznék. 

 

Az emlék olyan virág, amely nem hervad el soha, 

Eső nem tépi el, szél nem hordja tova, 

Gyűjtsél tehát csokorba, amennyit csak lehet, 

A csokor közt őrizd meg örök emlékemet.” 
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            8.a    

Vicces vallomások a 8.a osztályról 

Előhang 

Zita néni: 

Az én osztályom a nyolcadik „A”, 

kreatívak, ha nem tudnád. 

Meglepetés lépten-nyomon, 

kedvességük híres nagyon. 

Most is gyorsan megírták, 

milyen is a valóság! 

Íme, a versek: 

Kirizs Dávid: 

Iskolában pad az ágyam, 

Sok tanár bánta már azt, 

Stúdió is volt otthonom, 

Sóstó óta már azt is unom. 

Szívós Tamás: 

Tamás vagyok, sokszor laza, 

Ám segítek, ha baj van. 

A foci meg a tanulás, 

Mindkettő megy, nem vitás. 

Péter Laura: 

Laura vagyok, mondják, hogy okos, 

De pont annyira butus. 

Barátaim szeretnek, 

Hisz kedves vagyok, rendes és vicces. 

Száraz Csenge: 

Csenge vagyok, sportom a judo, 

Velem kikezdeni nem túl jó. 

Magyar óra a kedvencem, 

De a tesit sem felejtem. 

Richter Evelin: 

Nem voltam az osztály hangja, 

Csendes és szerény vagyok, alapban. 

De ha egyszer vegyész leszek, 

Nagyokat durranás lesz a létem! 

Frics Luca: 

Luca vagyok, az osztály esze, 

De azért sorozatokat is nézek nappal és este. 

Barátokkal szeretek lógni,  

És a környezetünket megóvni! 

 

Mogyorósi Erik: 

Mogyi vagyok a felejthetetlen 

Nincs belőlem több, ez az egyetlen. 

Ha arcomon megjelenik a két gödröcske, 

Mosolyomat megjegyzed örökre. 

Mogyi vagyok, nem csibész 

És ez nem szemfényvesztés. 

Mindenkit ez érdekel, 

Mi leszel, ha nagy leszel? 

Mi a válasz a kérdésre 

Én leszek a jövő gépésze. 

Zengrüber Réka: 

A legidősebb vagyok én itt, 

közben a legkisebb is mégis, 

mert a jóból is megárt a sok, 

ez már biztos! 

Kiss Dominik: 

Domi vagyok, 

Kedvencem a humor és a quad, 

Ilyenkor nincsen, 

Nálam boldogabb. 

Kiss Barnabás: 

A tanároktól kegyelmet nem igen remélek, 

Mivel órákon sajnos nagyon sokat beszélek. 

Ha éhes vagy, kaját veszek neked én is, 

End of kórsz, áj em veri gud in inglis. 

Krízer Bogi: 

Szemem színe kék, 

hajam színét eldönteni nem tudom 

Az biztos, hogy az Esziben folytatom. 

Egy ideje már nem sportolok, 

Helyette nézek spanyol sorozatot. 

Pintér Anna: 

Szemem színe zöld és kék. 

Lustaságért díjat kapnék. 

6 éve már, hogy kosarazok, 

Ám megélni belőle nem fogok. 

Tanulok majd gőzerővel, 

Gimis leszek örömömre. 



 

25 
 

 

 

                                     

 Németh Bálint 

Ki vagyok én? 

Hát egy szórakozott professzor 

Akiről azt mondják majdhogynem elalszol, 

Egyébként jól lapátolok. 

Hiszen különleges agytekervényt forgatok 

Bíró Zétény: 

Zétény vagyok, afféle csodagyerek személye. 

Sütök-főzök, táncolok, motorozok, zongorázok, szerelek és 

szervezek. 

Életcélom, hogy nevessenek az emberek. 

Bohóckodom eleget, örüljetek gyerekek! 

 Büttl Márton: 

Énekelni szeretek 

Örüljetek énvelem 

Utazás, térkép a kedvencem, 

Felfedezem az életet. 

Feil Csanád: 

Makacs vagyok, de jó nekem, 

Az életem egy rejtelem. 

Elmerülök a játékban, 

Jókat alszom a suliban. 

 Kavas Kira: 

Álom-álom édes álom, 

A rajzaimban megtalálod. 

Barátaim fontosak, 

Együtt lógni hosszasan. 

Kelemen Brigitta: 

Új lány vagyok, de szerencsés, 

Jó az osztály, nagy az egység. 

Befogadtak, viccesek, 

Együtt megyünk az ESZI-be. 

 Lojek Levente: 

Nem szeretem a bezártságot, 

Unom már az iskolapadot! 

Életem a jó levegő, 

Haverok, halak és evező. 

 

     8.a   

 

 

Bringa, motor, horgászat, 

Az életem mindjárt „nagy”. 

 Mittler Milán: 

Nem vagyok egy szószátyár, 

Imádom a technikát. 

Türelmesen szerelek, 

Szeretnek a gyerekek. 

 Németh Áron: 

Érdekel a történelem, 

Diktatúrák és az én életem. 

Vágyam mindig a szabadság, 

Szerelés és alkotás. 

 Németh Erika: 

Élvezem az életet, izgalmas és érdekes. 

Barátnők, szerelmek, nagy álmok, 

Remélem, hogy valóra váltok. 

Ottófi Fruzsina: 

Forradalmár a lelkem, 

Szeretem az életem. 

Érdeklődök minden iránt, 

Az igazság izgat igazán. 

 Tímár Anna: 

Imádom a romantikát, 

A segítést és álmodozást. 

Barátokkal csevegni, 

Hosszú sétákat megtenni. 

Tumpek Szabolcs: 

Nem szívesen nyilatkozok, 

Én inkább titoktartó vagyok. 

Szeretem a barátokat, 

Megváltjuk a világunkat. 

Vadász Patrik: 

Titokzatos az életem, 

Nem sok ember ismer engem. 

Szeretem a vicceket, 

A baráti tetteket. 
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Dominik a PSE sztárja,  

De a zenesuliban a dobszerkó is várja. 

Jókaiként is megállja a helyét,  

Habár jellemzi az is, hogy néha elveszti 
a fejét. 

Gréta szeret angolról késni, 

Reméljük, a pesti buszt majd nemcsak 
távolról nézi. 

Táncban született tehetség, 

Jellemző rá a szerénység. 

Az osztály hackere Bujdi, 

Róla is lehet ezt-azt tudni. 

Szereti az animét,  

Szünetben másolni a leckét... 

Csongor kedvence az atombomba, 

Szívesen lövi az embereket halomra. 

Ha táncos csizmáját felhúzza, 

Egészen megváltozik a stílusa. 

Kezében kártya, lábán korcsolya, 

Ha még nem tudnád, ő Panna. 

A glutén neki nem barátja, 

De az alvás nagy királya. 

Blanka orra nagyon kényes,  

A háztartástan neki rémes. 

Evés, alvás, sorozatok, 

Róla mást el nem árulhatok. 

Zöld Simsonon érkezik, 

Suli előtt lefékezik. 

Mindegy, hogy pia, sushi vagy 
pizzaTomika mindet megeszi és -issza. 

Karantén alatt mindenkit meglepett,  

 

 

 

Hogy Jociban egy költő is elveszett. 

Egyéni stílusát még keresi, 

De rímeit a közönség is kedveli. 

Festett haj és Barcelona 

A foci és e város rajongója. 

Lilláról van szó, jól sejtitek, 

Őt a Mekiben is kereshetitek. 

Pár éve került az osztályba, 

Szandra nem a helyi járatot használja. 

Kresz park a második otthona, 

Barátaival sokat jár oda. 

Nórának London a kedvenc helye 

Angolból ezért helyén is van az esze. 

Versenyeken mindig jól szerepel, 

Csípős nyelve elől nem menekülsz el. 

Március 15-e hőse, 

Jókai jó ismerőse. 

Minden tantárgyból remekel, 

Ákos célirányosan menetel. 

Alex tavaly társult hozzánk, 

Nem sok infót adott spontán. 

Angolból ő is elég menő, 

Ügyvitelen így lesz nyerő. 

Vivi a sztárvendégünk, 

Ha néha megjelenik, autogramot 
kérünk. 

Szereti a bokszot és a zenét, 

Csak a föci nehezíti az életét. 

Az osztály egyik nagy gamere, 

 

 

 

 

Feje a játékkal van tele. 

Donát a tűtől nem fél, 

Padtársától rég békét remél.   

 

Duna, motor, barátok 

Így áll össze Milánod. 

A matek az ő erőssége, 

Ez fog válni előnyére. 

Kávé és süti a két szenvedélye, 

De erre az órákon nincs engedélye. 

Zsófi szereti a nagy sétákat,  

Ha útközben valamit rágcsálhat. 

Tomcsi föciről szeret késni, 

Leginkább, mikor a tanár a táblát nézi. 

Ő a stúdió bajnoka, 

Tréfáért nem megy a szomszédba. 

Az iskola legerősebb embere, 

Nem érdemes ujjat húzni vele. 

Barni a dzsúdó nagymestere, 

Motorral érkezik reggelente. 

Annának gyönyörű a szeme, 

Csak a Koloh kötözködik vele. 

Balettozni ő is szeret, 

Mindig nagyon kedves veled. 

 

Ildi néni az osztály hős vezére, 

Csoki és levendula kell neki estére.  

Ilyen jó bandája még sosem volt, 

Bár néha hócipője is tele volt. 

Csak a szépre fog emlékezni, 

Visszatérünk majd megkérdezni. 
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           BALLAGÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ballagás és díjkiosztás  

Számos elismerés mellett a Bezerédj-díjat is kiosztotta Kovácsné Pál Krisztina igazgató a ballagási ünnepségén. A 

legrangosabb elismerést Frics Luca 8/a-s, Pécsi Nóra 8/b-s tanuló, és a nyugdíjba készülő pedagógus, dr. Vincze 

Zoltánné vehette át. A végzősök közül a legjobb sportolónak járó díjat Szívós Tamás kapta. Iskolánk valamennyi 

nyolcadik osztályosa sikerrel zárta általános iskolai tanulmányait, mindenkit felvettek középfokú oktatási 

intézménybe. 

 

 

 

 

 

      

  

Pécsi Nóra és Szivós Tamás búcsúzik a 8. évfolyam nevében 
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Kedvenc hősöm, Midoriya 
Izuku 

Sziasztok! Engem 
Midoriya Izukunak hívnak, és 
ez a történet arról fog szólni, 
hogy hogyan is lettem én a 
világ legnagyobb szuperhőse.  

Egyszer egy olyan gyermek 
született, aki fénylett 
születésekor. Onnantól kezdve 
az emberiség 80 százalékának 
lett valamilyen szuperereje. 
Ezek általában 4-5 éves korban 
már megmutatkoznak. Én, 
amikor 4 éves voltam már 
nagyon vártam, hogy 
megmutatkozzon a 
szupererőm.  Egy napon 
anyával elmentünk az 
orvoshoz, hogy megtudjuk 
miért nem jött még elő a 
képességem. 

- Jó napot doktor úr!- mondta 
anyukám. 

- Jó napot! Mondja, mi a 
panasza? – szólt anyukámnak a 
doktor. 

- A fiam, Midoriya egy hete 
lett 4 éves, és még mindig nem 
mutatkozott meg a szuper 
képessége. Meg tudja mondani 
miért? 

Ezután megvizsgált a doktor. 
Kicsivel később ezeket a 
szavakat hallottam:  

- Nagyon sajnálom, de… a 
fiának nincs szuper képessége. 

Erre a mondatra 
megdermedtem, majd kicsivel 
később elkezdtem sírni. Azért  

 

 

voltam ennyire szomorú, mert 
az volt az álmom, hogy 
bejussak a U.A. hősképzőbe, 
oda ahol a világ legerősebb 
hőse is tanult, maga All Might. 

 Az általános iskolában 
volt egy barátom akit 
Bakugonak hívtak. Bakugo 
könnyen lobbanékony volt, és 
nem annyira tekintett 
barátjaként. Én viszont 
felnéztem rá a menő képessége 
miatt. Amikor eljött a 8. év 
vége jelentkeztem a U.A. 
hősképzőbe. Tudtam jól, hogy 
mivel nincs képességem így 
nem sok esélye van, hogy 
bejussak. Elkezdődött a nyári 
szünet. Éppen mentem haza az 
utolsó tanítási napról, amikor 
megtámadtak. Egy gonosztevő 
volt, zöld színű nyálkás testel. 
Befogta a számat, és 
megszorította a kezeimet, és 
lábaimat.  

El akarta foglalni a testemet, 
úgy hogy bemászik a számba 
és átveszi az uralmat a testem, 
és az agyam felett, egyszóval 
engem kiiktat. Már éppen azt 
hittem, hogy itt a vég, amikor a 
semmiből valami, vagy valaki 
leütötte a hátamról a nyálkát. 
A nyálka nagyon messzire 
elrepült. Én a földön 
kuporogtam ijedtemben, aztán 
egyszer csak megszólalt 
valaki. 

- Ne félj fiam, minden rendben 
lesz! Hogy miért? Mert itt 
vagyok én! 

Ezek a szavak nagyon 
ismerősek voltak számomra, 
majd egy kis idő után eszembe 
jutott, hogy kitől hallottam már  
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ezt a mondatot… All Might-
tól! Gyorsan felálltam és 
ránéztem, a magas és izmos 
férfire, aki előttem állt. És 
tényleg All Might volt! Amint 
észbe kaptam, hogy itt áll 
előttem a példaképem, gyorsan 
elő kerestem a táskámból a 
könyvem, hogy kérhessek egy 
autogrammot. Sokáig 
kerestem. De aztán kiderült, 
hogy már alá írta, addig, amíg 
én a földön kuporogtam. 

 - Na 
…na…nagyon…kö…kö… 

köszönöm All Might! 

- Nincs, mit fiam! Viszont 
ahogy hallom nekem mennem 
kell.  

- Várjon! Még annyi kérdésem 
lenne Önhöz! 

-  Sajnálom fiam, de mennem 
kell! Majd még találkozunk… 

All Might felugrott az égbe, 
viszont én megragadtam a 
lábát. Egy kis idő után All 
Might észrevette, hogy fogom 
a lábát és szólt, hogy száljak le 
róla. 

- Szállj már le rólam!- mondta. 

- De hát a levegőben vagyunk. 
Ha én innen leugrok, 
meghalok! 

- Ja, tényleg.  

Ezután landolt egy ház tetején. 

- Kérem, had kérdezzek Öntől 
párat! 

- Sajnálom, de nem- mondta. 

Nagyon elkeseredtem. Már 
éppen mentem volna a  
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lépcsőhöz, hogy mehessek, 
amikor egy kisebb robbanást  

követő füstfelhőt láttam meg 
magam mögött. Megfordultam. 

Nem hittem a szememnek. All 
Might hirtelen eltűnt, és 
helyette egy vékony férfit 
pillantottam meg. 

- Maga meg kicsoda? És hová 
tűnt All Might? 

- Én vagyok az, All Might!- 
mondta. 

- De hát All Might erős, és 
izmos! Maga pedig csak csont 
és bőr! 

- Sajnálatos módon rájöttél az 
igazságra. Gyere, had meséljek 
el mindent. 

- Rendben. 

- Szóval, körülbelül egy éve 
történt, hogy egy nagyobb 
harcomban megsebesültem. - 
All Might felhúzta a pólóját, és 
ezt mondta: - Ez a kő sebesített 
meg engem, ami miatt nincsen 
meg a fél tüdőm. Csak azért 
vagyok még életben, mert 
nagyon komoly orvosi ellátást 
kaptam. Amióta elvesztettem a 
fél tüdőm lett egy idő 
korlátom, ami miatt csak két 
óránként tudom használni a 
képességem.  

Nem hittem el, hogy a világ 
legerősebb hőse valójában így 
néz ki. Aztán All Might 
elköszönt, és lement a lépcsőn. 
Én pedig haza indultam. 

 Haza fele próbáltam 
felfogni, hogy mit is mondott 
nekem All Might. Egyszer 
csak hallottam egy nagy  

 

 

robbanást, aztán sok 
füstöt. Odaszaladtam. A 
barátom volt az, Bakugo! És a 
nyálka szörny volt a hátán. 
Megfagytam. Bakugo a 
robbantás képességével próbált 
meg elszabadulni, de nem 
sikerült neki. Nem tudom mi 
ütött belém, de hirtelen 
elkezdtem futni Bakugohoz 
hogy megmentsem. Próbáltam 
valahogy kiszabadítani, de 
nem ment. Közben a hősök is 
próbálták kiszabadítani 
Bakugot, de nekik sem 
sikerült. Egyszer csak 
megjelent All Might. Egy nagy 
ütéssel elbánt a nyálka 
szörnnyel, és mindeközben az 
erejével el is fújta a robbanás 
tüzeit. Bakugo megmenekült. 
Aztán oda jött hozzám, és ezt 
mondta: 

- Nem kellett volna a 
segítséged nyomi! Meg tudtam 
volna oldani egyedül is! 

- Bocsánat. - mondtam. 

A hősök is beszéltek velem. 

- Csak még nagyobb baj 
lehetett volna! Nem szabadott 
volna oda menned! Többet ne 
forduljon elő! 

- Elnézést. Nem fog többet 
előfordulni! 

Megfordultam és elkezdtem 
gondolkodni, hogy All Might 
hogyan tudta használni a 
képességét, amikor még nem is 
telt el két óra.  

Már ment le a nap, amikor a 
házunk előtt voltam. Egyszer 
csak megjelent mögöttem All 
Might vékony testével.  
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- Várj! - mondta. 

- All Might! Maga mit keres 
itt? 

- Láttam, amikor a fiú 
megmentésére siettél. Igazán 
hősies volt!  

- Köszönöm. Nem is tudom mi 
ütött belém. 

Már éppen köszöntem volna 
el, amikor All Might 
megállított, hogy még szeretne 
valamit mondani. 

- Figyelj, fiam! Amit a fiúval 
tettél, hogy a megmentésére 
siettél habozás nélkül, azt csak 
is egy igazi hős teszi! És én 
hiszem, hogy te is lehetsz hős! 

A földre borultam és 
elkezdtem sírni.  

- Mégis hogyan? Nincs 
semmilyen képességem. - 
mondtam sírva. 

- Elmondok neked még egy 
titkot. Az én képességem nem 
csak az, hogy nagyon erős és 
izmos vagyok, hanem az is 
hogy át tudom adni a 
képességemet másnak. Azért 
jöttem a városotokba hogy 
utódot keressek magamnak. És 
megtaláltalak téged.  

Ezekre a szavakra 
megfagytam. All Might nekem 
szeretné adni a képességét? Ezt 
most csak egy álom?  

- Neked fogom átadni az én 
képességemet! 

- Ne vicceljen velem!  
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- Ez nem vicc fiam, ezt 
komolyan mondom! – majd 
oda jött és megölelt. 

- Elfogadod a képességem? 

- IGEN! – mondtam sírva. 

- Akkor most töröld meg a 
könnyeid és aludj egyet, 
holnap neki vágunk az 
edzésednek! 

Letöröltem a könnyeim, majd 
elköszöntem All Mighttól, és 
haza mentem. 

 Másnap reggel gyorsan 
megreggeliztem, majd 
indultam a megbeszélt helyre.  

- Szia! – mondta All Might. 

- Jó reggelt! 

- Még mielőtt belevágunk a 
kiképzésedbe előtte had 
kérdezzem meg, hogy hívnak? 

- Midoriya Izuku. 

- Na, hát akkor kezdjünk neki 
a kiképzésednek. Az U.A.- be 
szeretnél felvételizni, ugye? 

- Igen! 

- Akkor mindössze 5 hónapunk 
van. 

- Mihez? 

- 5 hónap alatt minden 
szemetet el kell innen vinned a 
szeméttelepre! 

A város tengerpartján voltunk, 
ahol tele volt minden gumival, 
apróbb szeméttel, és sok 
lerobbant kocsival. 

- Micsoda? De mégis minek? 

 

 

 

- A képességem a végtagjaidat 
letörné rólad, mert nagyon 
gyenge a karod meg a lábad. 
Szóval ki kell izmosítanunk, 
hogyha még szeretnéd 
megtartani a lábaid, és a 
kezeid. 

- Most már értem!  

- Ja és Midoriya, nem 
használhatsz semmilyen 
eszközt! 

- Gondoltam! - mondtam. 

Innentől kezdve, minden egyes 
nap el kellett vinnem nagyon 
sok szemetet.  

Még otthon csináltam plusz 
gyakorlatokat is. 

 Közeledett a felvételi. 
Azt hittem ez reménytelen 
lesz, de nem volt reménytelen! 
Az utolsó napra pont 
befejeztem a tengerpart 
kitakarítását. 

- Kész! - mondtam lihegve. 

- Megdicsérlek! - mondta All 
Might – akkor oda is adom a 
képességem! Csak annyi a 
dolgod hogy megeszed ezt a 
hajszálat! – majd kitépett egy 
hajszálat a hajából. 

- Micsoda? Én azt hittem, hogy 
valami más, valami menő 
átadás lesz. 

- Pedig, csak ennyi a dolgod. 
Edd meg! 

- Hát jó.  

 

 

 

NYÁRI OLVASMÁNY 

 

Majdnem elhánytam magam. 
Hajat kellett ennem! 
Méghozzá All Mightét! Végül 
valahogy sikerült lenyelnem. 

- Jól van! Most már bármikor 
megmutatkozhat a One For All 
ereje! 

- Ez a neve? 

- Igen! One For All a neve. Na 
de, menj és pihenj, mert 
holnap nehéz napod lesz! 

Otthon lepihentem, és 
izgatottan vártam a holnapot.  

 Másnap korán keltem, 
mert All Might azt mondta, 
hogy találkozzunk a parton, 
amit megtisztítottam. Amikor 
oda értem, All Might már ott 
várt engem. 

- Jó reggelt! – mondta. 

- Jó reggelt!  

- Csak azért hívtalak ide, hogy 
sok szerencsét kívánjak! 

- Köszönöm. Remélem 
sikerülni fog! 

- Bízok benned! – mondta, 
majd átölelt.  

Azután elköszöntünk, és már 
indultam is. 

Ott voltam már a 
hősképző kapuja előtt. 
Mosolyogva néztem az előttem 
levő nagy feliratot, amelyen ez 
állt: U. A. Hősképző 
Akadémia. Örömmel töltött el, 
hogy egyáltalán betehetem ide 
a lábamat. Majd elindultam 
befele. Annyira figyeltem a U. 
A. feliratot, hogy 
megbotlottam. 
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 Becsuktam a szemem, 
és készültem az esés 
fájdalmára. Csak vártam és 
vártam, de semmi nem történt. 
Végül kinyitottam a szemem. 
Lebegtem!  

- Szia! – mondta egy vékony 
hang mögülem. 

- Miért lebegek? – kérdeztem. 

- Ja, bocsi hogy rajtad 
használom a képességem, csak 
hogyha elesel, az balszerencsét 
hoz. És nem akartam, hogy 
balszerencséd legyen! 

- Ó, értem. Köszönöm! 

- Igazán nincs mit! Amúgy 
Ochaco Uraraka vagyok! 
Téged hogy hívnak? 

Vérvörös lett az arcom. El sem 
tudtam hinni, hogy egy lánnyal 
beszélhetek. 

- Midoriya Izukunak hívnak! 

- Örülök a találkozásnak, 
Midoriya! 

- Én is!  

- Uhh, bocsi, de nekem most 
mennem kell! 

- Okés. Szia! 

- Szia! 

Én is indultam befele.  

Bent egy nagy teremben ültünk 
le. Legelől volt a tanár, aki 
elmondta a vizsga szabályait. 
A vizsgapályán ki voltak 
helyezve különböző számmal 
rendelkező robotok. A 
feladatunk az volt, hogy 
ezekkel a robotokkal kell 
harcolnunk, és ahányas szám  

 

 

van a roboton annyi pontot 
kapunk. A pályán 
megtalálható: 1, 2 illetve 3 
pontos robotok, és egy bónusz 
robot is van, a nulla pontos. 
Azt mondták, hogy a nulla 
pontos robotból csak egy van, 

de azzal, ha jót akarunk 
magunknak nem szállunk 
szembe, mert esélytelen 
legyőzni. A nulla pontos robot 
sokkal nagyobb, mint a többi, 
ezt is mondták. Miután ezeket 
elmondták, oda vezettek 
minket a vizsgapálya 
kapujához. Ott 
figyelmeztettek, hogy 
figyelemmel kísérik majd a 
döntéseinket. Amint ezen 
túljutottunk, el is indították a 
vizsgát. 

 Bent mindenki rohant, 
hogy keresse a robotokat. Én, 
amikor találtam egy robotot, 
azt azonnal szétütötték. 
Futkároztam össze-vissza a 
pályán, de mindig valaki 
előttem ütött szét egyet.  

- Már csak 5 percetek maradt! 
– mondták a hangos 
bemondóba. 

Lefagytam. 5 hónapot 
küzdöttem, és mégsem fogok 
felvételt nyerni. Elkeseredtem. 
Egyszer csak felbukkant egy 
hatalmas robot. Mindenki 
próbált elmenekülni előle. 
Aztán megláttam azt a lányt, 
aki lebegtetett, a felvételi előtt. 
A nulla pontos robot őt 
követte. El akarta taposni. 
Nem tudom mi ütött belém, de 
hirtelen felugrottam az égbe, 
úgy, mint All Might! Amikor 
már a hatalmas robot arca előtt 
voltam, egy akkorát ütöttem  
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bele a robotba, hogy az 
azonnal széttörött darabjaira. 
Elkezdtem zuhanni lefele. 
Nem tudtam mit csinálni, mert 
a lábam, amivel ugrottam 
eltörött, és a kezem, amivel 
ütöttem, az is. Rájöttem! A 
másik kezemmel, amelyik még 
nem törött el beleütök egyet a 
földbe, és így tompíthatom az 
esést. Már készültem ezt 
megtenni, amikor valaki végig 
simította a hátam, majd nem 
kellett beleütni a földbe, mert 
ismét lebegtem. Megint a lány, 
Uraraka segített!  

- Köszönöm! 

- Igazán….- Uraraka elhányta 
magát. 

- Jól vagy? – kérdeztem. 

- Jól vagyok, köszi! Csak ha 
sokat használom a 
képességem, akkor ez történik. 

- Értem. 

A hangos bemondóba 
bemondták, hogy vége a 
vizsgának. Majd kicsivel 
később megjelent egy idős 
hölgy, aki megpuszilta a törött 
kezemet és lábamat. Pár 
perccel később már nem is volt 
eltörve a kezem.  

- Az én képességem az, – 
mondta a hölgy – hogy meg 
tudok gyógyítani bármilyen 
sebet. 

- Nagyon köszönöm. – 
mondtam. 

Ezután mindenkit haza 
engedtek. Én is haza mentem, 
de nagyon szomorú voltam,  
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mert nem szereztem egy pontot 
sem. 

Másnap reggel kaptam egy e-
mailt. Megnéztem mi az. Egy 
értesítő volt a U. A.-től. All 
Might beszélt benne, egy 
videóban. 

- Szia Midoriya fiam!  Én is 
láttam, hogy mit csináltál a 
vizsgán. Nem értél el egy 
pontot sem. – Nagyon 
elszomorodtam, és gondoltam, 
hogy All Might is nagyon 
dühös rám emiatt. – No de! 
Amit azzal a kislánnyal tettél 
az igazán hősies volt. És ne 
hidd azt, hogy azért nem jár 
pont. Mivel legyőzted a 
nullaszámú robotot, így azért 
kapsz 50 pontot. És mivel a 
lányt is megmentetted, azért is 
kapsz 30 pontot! Tehát van 
összesen 80 pontod! – All 
Might a mögötte levő 
táblázatra mutatott. – Mivel 
szereztél 80 pontot így a 10. 
helyen ugyan, 
de…FELVETTEK! – Nem 
hiszem el! Tényleg felvettek! – 
Fiam, mondok neked még 
valamit. Holnaptól kezdve én 
is tanár vagyok a U. A. 
hősképzőben! – Ezt nem 
hiszem el! All Might abban az 
akadémiában lesz tanár, 
amelyikben én fogok tanulni. 
Nagyon örültem, mind a 
kettőnek, és sírva fakadtam 
örömömben. 

 

 

 

 

 

 
 
  

Este, amikor az ágyamban 
feküdtem, rájöttem, hogy én 
leszek a jövendőbeli 
legnagyobb hős, és ez 
boldogsággal töltött el! Az 
álmom igazsággá válik! 

Fülöp Botond 6.b 

Zöld hajú fiú: Én (Midoriya 
Izuku) 
Krém hajú fiú: Barátom 
(Bakugo) 
Barna hajú lány: Az a lány aki 
segít nekem (Uraraka) 
 
 
 
Erős, izmos szőke hajú férfi: A 
világ legerősebb szuperhőse 
(All Might) 
 
 
 
Vékony férfi szőke hajjal: A 
világ legerősebb szuperhőse, 
csak a valódi testével (All 
Might) 
 
 
 
 
És az utolsó kép pedig egy 
jelenet, amikor All Might 
átadja nekem, vagyis 
Midoriyának a képességét.  
 

Az ötletet adta:  

My Hero Academia 

A Hősakadémia (eredeti cím: 
Boku no Hero Academia) egy  

japán manga, melyet Kōhei 
Horikosi írt és rajzolt. 
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