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A szél az úr, a füttyös kedvű szél.
Hova kedve tartja, hívatlan betér.
Ablakréseken lopózik szobádba,
Benn az alvó csendet ébreszti, felrázza.
Bebújik nyakadba, kabátod ujjába,
Láthatatlanul fut veled iskolába.
Verebeket riaszt, és ha már elfáradA bokrok, füvek, fák vetnek neki ágyat.

Becsengettek…
Szeretettel köszöntünk Kedves Olvasó! A 2015/16-os tanév első diákújságját tartod a
kezedben! Azaz… mit is beszélünk! Nem tarthatod a kezedben, csak nézegetheted, hiszen
szerkesztőségünk elhatározta, hogy takarékosabb és környezettudatosabb életre tér át,
minimalizálja a papír és festékpatron fogyasztást. Mostantól az iskola honlapján jelenik meg
a Csengőszó. Reméljük, hogy így sokkal többen hozzáfértek cikkeinkhez. Ebben a tanévben is
számítunk figyelmetekre, kérjük, ajánljátok az iskolaújságot szüleiteknek, ismerőseiteknek is!
Köszönjük megtisztelő figyelmeteket:
A Csengőszó szerkesztői

„Itt van az Ősz, itt van újra ”… nemcsak Petőfi Sándor versében, hanem a mi naptárunkban
is. Már augusztus második felében sejtettük, hogy mindez hamarosan bekövetkezik.
Sokaknál megjelent családlátogatáson az új osztályfőnökük, mások pedig a
tankönyvosztásról kaptak értesítést. Augusztus 27-én átvettük az új tankönyveinket és
otthon a becsomagolás során kíváncsiságból bele is lapozgattunk. Augusztus 31-én 17 órakor
került sor az ünnepélyes tanévnyitóra. Az új elsősök és aggódó szüleik a Teleház előtt
gyülekeztek, ahol a legöregebb diákok, a nyolcadikosok várták őket. Kézen fogva kísérték be
a Teleházba a megszeppent elsősöket.

A Himnusz elhangzása után a negyedik osztályosok nyarat búcsúztató jelenetét láthattuk.

Ezt követően az igazgató néni köszöntötte iskolánk legifjabb diákjait, sok sikert kívánt nekik
az iskolai munkához. A nyolcadikosok átadták az iskola szerény ajándékát, egy emléklapot és
egy ceruzát.

A tanévnyitó további részében az igazgató néni ismertette a 2015/2016-os tanév rendjét, és
az előttünk álló feladatokat. Külön szólt a nyolcadikosokhoz, akik pályaválasztás előtt állnak.
Emlékeztette őket arra, hogy szorgalom, kitartó munkára lesz szükség annak érdekében,
hogy mindenkit felvegyenek abba az iskolába, ahol folytatni szeretné tanulmányait.

Az ünnepélyes tanévnyitó a Szózattal fejeződött be. Ezután a legtöbb osztály a tantermébe
vonult, ahol az osztályfőnökök a tanévkezdés további részleteit ismertették.
Szeptember 1-jén reggel 8 órakor mindannyiunk számára becsengettek, ezzel kezdetét vette
a 9 és fél hónapig tartó 2015/2016-os tanév.

Kedves Diáktársaink!
Sok sikert, kitartást, jó egészséget kívánunk mindenkinek ebben a tanévben!

Üzemlátogatás
2015. szeptember 15-én, mi nyolcadikosok üzemlátogatáson vettünk részt a Lakner- Winery
borászatban. Megbeszéltük, hogy kerékpárral megyünk és láthatósági mellényt is húztunk,
mert a főúton óvatosan kell közlekedni. Odaérve Kovács Melinda fogadott minket. Ő
megmutatta nekünk a szőlő útját az üzembe érkezéstől a must előállításáig. Elmagyarázta a
mustgáz veszélyeit is. Túránk végeztével megvendégelt minket musttal és zsíros kenyérrel.
Azt is megtudhattuk tőle, hogyan kell a borospoharat fogni és koccintani vele. Mivel már
jóval elmúlt dél, jóízűen nekiláttunk a zsíros kenyér falatozásához, melyre igencsak lecsúszott
egy-két pohár must. Legvégül mindannyian ráálltunk a mázsára és Melinda lemérte az
osztályunkat. 1060 kg-ot mutatott a mérleg. Megköszöntük a szíves vendéglátást és
visszaindultuk az iskolába. Rajtuk kívül a 4. és 5. és a 6. osztály is részt vett üzemlátogatáson.

Szüreti felvonulás
2015. szeptember 27-én nagyon sok év kihagyás után újra szüreti felvonulás volt
Császártöltésen. Nekünk, iskolásoknak is jutott feladat ezen a rendezvényen. Négy 8.
osztályos fiú vállalta, hogy végigviszi a falu főutcáján a szőlővel és az almával feldíszített
szüreti jelképet. Flórián Zsolt volt a kisbíró, aki kidobolta a szüret és a mulatság kezdetét.
Koch Máté és Miks Dorka vállalta a bíró és bíróné szerepét. A Gösser, a Pincelakat és a
buszmegálló előtt a 4. , 5. és 6. osztályosok, illetve a felnőtt tánccsoport táncában
gyönyörködhettünk. Ezután a menet a Teleházba vonult, ahol mindenkit megvendégeltek
gulyáslevessel és keltkaláccsal. Akinek kedve volt, élő zenére táncolhatott is.

Felsőssé avatás
2015. október 2-án került sor a már hagyománnyá vált felsőssé avatásra, amelyen az
ötödikeseknek bizonyítaniuk kellett, hogy méltóak arra, hogy a felsősök táborába fogadjuk
őket. A rendezvényt, mint mindig, a nyolcadik osztály szervezte.

Mi nyolcadikosok sokat készülődtünk erre a napra. Rengeteg vicces feladatot találtunk ki az
ötödikesek számára, melyeket természetesen ki is próbáltunk. Felosztottuk egymás között a
versenyszámokat, beszereztük a szükséges kellékeket. 8 versenyszámot állítottunk össze,
melyeknek fantázianeveket is adtunk: Varázsszőnyeg, Nyakkendőgyűjtő, Tartós hullám,
Habos örömök, Csipeszgyűjtögető, Olasz módra, Parti-pukk valamint a szokásos
szerelmesvers írás. Az ötödikeseket sorsolással két csapatra osztottuk. Aztán elkezdődött a
móka. A nehezebb feladatokat mi nyolcadikosok be is mutattuk, így könnyebb volt az
ötödikeseknek megérteni, hogy mit kell csinálni. Minden versenyszámban nagyon lelkesek
voltak, a két csapat között csupán 3 pont különbség lett a végére.

Már csak az eskü elmondása maradt hátra, amelyet a szokatlan testhelyzet miatt nem is volt
olyan könnyű teljesíteni.

A vidám délután discoval folytatódott. Aki közben megéhezett, vagy megszomjazott, a
büfében vásárolhatott a bőséges kínálatból. Volt sült krumpli, gofri, bundás virsli,6 féle
sütemény, rostos és szénsavas üdítő. A bőséges választék a nyolcadikos szülők érdeme, 3
órán át kitartóan sütötték a finomságokat.

Reméljük mindenki jól érezte magát ezen a rendezvényen és az ötödikesek még sokáig
fognak emlékezni a felsőssé avatásukra.

Megemlékezés 1956-ról
A 7. osztályosok feladata minden évben az ünnepi műsor összeállítása. Október 22-én mindannyian
átvonultunk a Teleházba, az ünnepi megemlékezés helyszínére. A műsor a Himnusz lejátszásával
kezdődött. A narrátoroktól értesültünk az 1956. október 23-ai eseményekről, a többiek pedig
versekkel, jelenetekkel, mozgással tették színessé az előadást. Köszönjük nekik ezt a szép
megemlékezést.

Halloween-party
2015. október 22-én délután került megrendezésre a DÖK szervezésével a tökfaragó party. A
program kezdetén az osztályok összemérhették ügyességüket. Osztályonként 10 fős
csapatok alakultak, akiknek 4 versenyszámot kellett teljesíteniük. Volt: Söprűvel tökgurítás,
homlokok közé szorított tökkel való futás, lábak közé szorított söprűvel futás és átadás és a
végén tökképek keresése az iskolaudvaron. Az alsósok közül első helyezést az első
osztályosok, a felsősök közül pedig a rangidős 8. osztályosok értek el. Ezután kezdetét vette a
töklámpások faragása. Az elkészült munkákat a zsűri tagjai értékelték, akiknek nagyon nehéz
dolguk volt, mert több mint 60 ötletes faragás készült. A rendezvény alatt a nyolcadik
osztályos szülők sült krumplit, gofrit, bundás virslit, süteményeket és üdítőket árultak a
büfében. A program discoval fejeződött be.

Humor
Aranyköpések (vagy sziporkák)
Magyar órán:









A csatában egymás kezétől estek el és mindketten meghaltak.
A galamb olajággal a kezében tért vissza.
Az öreg halásznak minden vágya az volt, hogy magáévá tegye a nagy halat.
Ady Boncza Bertalant vette feleségül.
Lucifer a legnegatívabb személyiség, mert a tudást képviseli.
Berzsenyi költészete versekből áll.
Ha a Himnusz és a Szózat elhangzik, minden hazafi szívében kigyullad egy kis piros lámpa.
Tanár: - Képezzen mondatot a hajol igével!
Diák: - Ha jól látom, kisütött a nap.

Történelem órán:





Egyiptom őslakói a múmiák voltak.
A középkori lovagok a lovagi tornákon mindig egy hölgyet tűztek maguk mellé.
A végek vitézei többnyire nem éltek haláluk napjáig, mert már előbb elestek.
Tanár: Megbukott Napóleon…
Diák: Miből?

Rajzórán:
 Tanár: Mit jelentett az, hogy egy kép emelkedett?
 Diák: 10-cm-rel feljebb van, mint a többi kép.

Fizika órán:
 Tanár: Mi jellemző a jó vezetőre?
Diák: Az a jó vezető, aki nem iszik és időben lefékez a gyalogos előtt!
 Én értem ám a fizikát, mert jártam fizikoterápiára.

Kémia órán:
 Az izzadságban is megtalálható vajsavból etil-alkohollal őszibarack aroma lesz.

Biológia órán:






A fecske egy költöző madár olyan, mint a gólya, csak sokkal kisebb és nem hasonlít rá.
Nyáron nő a kalapos gomba, télen a kucsmagomba.
Az őserdő olyan terület, ahová emberi kéz még nem tette be a lábát.
Az emlősöknek 4 pár lába van.
Tanár: Milyen a gyékény gyökérzete?
Diák: Csavargó
 A kenguru kicsinye fészeklakó.
 A hidra araszolva mozog. Fölteszi a karjait és földobja a talpát.

