CSENGŐSZÓ
A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja
2015/2016-os tanév
3. szám
Készítették: A Diák-újságíró szakkör tagjai: Juhász Valentina, Jónás Levente,
Flórián Zsolt, Prohászka Bence, Huber Balázs, Koch Gabriella
Szakkörvezető: Barabásné Baranyai Hajnalka
Március van, március van.
Ember s állat érzi már.
Dong a kaptár, szárnyat rezget
százezernyi kismadár.
Jó volna a nagykabátot
félredobni,s könnyedén
játszani és birkózni a
városvégi zöld gyepen.
Jó volna már munkálkodni;
arra vár a kert, a mező.
Szép reményhez, szorgalomhoz
kell a fény,a jó idő.
Pacsirtának kék magasság,
vetőmagnak tiszta föld,
jöjj el tavasz, földről, égről
már a telet eltöröld!

I. Félévi eredmények
2016. január 22-én véget ért az I. félév. A téli szünet után 3 hetünk volt arra, hogy
visszarázódjunk a hétköznapokba, és amely tantárgyakból lehet, javítsunk. A kitűnő és jeles
eredményt elért tanulóknak gratulálunk, és sok sikert kívánunk a II. félévre. Ismerjük meg
őket név szerint:

1. osztály:

2. osztály:

Baranyai Baltazár
Berger Ádám
Berki Máté
Dobár Hanna
Endler Olivér
Fejes Lilla
Frick Nóra
Gatter Gréta
Lovasi Lóránt
Mendler Bence
Molnár Hanna
Tóth Gréta
Weitz Viktor
Wessenhoffer Róbert
Wessenhoffer Boglárka

Lang Hermine
Lei Balázs
Herb László
Jónás Zoé
Kapitány Réka
Ledniczky Hunor
Nagy Kristóf
Schaffer Máté
Sebők Roland
Sereg Tamara

3. osztály:

4. osztály:

Kitűnők:
Husti Hanga
Lei Laura
Mendler Míra
Rácz Viktor
Sebestyén Milena

Kitűnők:
Dóra Lili
Lakatos Edmond
Tóth Liza Sára

Jelesek:
Bódi Eszter
Bujdosó Fanni
Dobosi Dorina
Fodor Hanna
Glokker Bálint
László Vilmos
Mihó André
Schaffer Noel
Vörös Ákos

Jelesek:
Bódi Áron
Lovasi Réka
Vadas Gitta
Jankovich Anett
Miskolczi Ákos
Nagy Evelin
Szuhai Nikolett

5. osztály:

6. osztály:

Kitűnők:
Koch Gabriella
Molnár Fruzsina

Kitűnők:
Dóra Liza
Györgye Márk
Lei Eszter
Lovasi Lilla

Jelesek:
Vikker Emma
Wessenhoffer Alexa
Zsebeházi Hajnalka
Fodor Patrik
Lengyel Lívia
Sebestyén Míra

Jeles:
Keresztes Kinga

7. osztály:

8. osztály:

Jeles:
Árvai Alexa

Kitűnők:
Jónás Levente
Flórián Zsolt
Jelesek:
Miks Dorka
Fejes Fanni

Osztályátlagok:
Az 1. és 2. osztályosok szöveges értékelést kaptak.
3. o: 4,48
4. o: 4,68
5. o: 4,2
6. o: 4,39
7. o: 3,79
8. o. 4,09
A Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriuma az idei évtől úgy döntött, hogy az év
végi tanulmányi eredmények alapján fogja jutalmazni a jó tanulókat egy kirándulással.
Reméljük, hogy ez a névsor június közepére még hosszabb lesz. Március hónapban több
lehetőségünk lesz a pihenésre és az erőgyűjtésre. Március 15-e 4 napos munkaszüneti nap, a
tavaszi szünet pedig március 24-től április 3-ig tart. Addig is kitartást kívánunk mindenkinek,
és jó pihenést a szünetekben.

Iskolabál
2016. január 23-án került megrendezésre a jótékonysági iskolabál, melyet a szülői
munkaközösség szervezett. A 19 órakor kezdődő műsorban mi diákok is felléptünk. A
moderntáncosok két korcsoportban szerepeltek. Fellépett a Császártöltési Ifjúsági
Fúvószenekar is. A keceli Musical csoport látványos előadása után Benedek Viktória énekét a
Fúvószenekar kísérte. A műsor végén a 8. osztályosok a felnőtt néptánccsoporttal együtt
léptek fel. A két tánccsoport már hetek óta közös próbákat tartott, így készültek erre a
bemutatkozásra. A műsor után tálalták a vacsorát, amelyet egy meglepetés produkció
követett. Ezzel szinte kezdetét vette a hajnalig tartó mulatozás. A bál bevételét
gumiburkolatú sportpálya kialakítására szeretné fordítani az iskola.

Farsangi bál
2016. február 6-án, szombaton tartottuk az iskolai farsangi bált. A szülői munkaközösség
tagjai gondoskodtak a nyereményekről, a nyolcadikosok és szüleik pedig gyűjtötték a
tombola ajándékokat és működtették a büfét. Az alsósok egyéni jelmezekkel készültek, a 4.
5.,6.,7. osztályok pedig csoportosan öltöztek be. A bál az egyéni jelmezesek felvonulásával
kezdődött, nagyon sok érdekes, ötletes jelmezt láthattunk. Ez után bemutatkoztak az
osztályok, mindenki színvonalas műsorral szórakoztatta a nézőket. A műsor után a zsűri
visszavonult, hogy meghozza a döntését. Az idei évben is lehetett a csoportokra közönség
szavazatot leadni. Amíg az eredményhirdetésre várakoztunk, felkereshettük a büfét, ahol sok
finomság közül választhattunk. Volt sültkrumpli, bundás virsli, gofri, nagyon sok féle
süteményt, rostos és szénsavas üdítőt. Végül megszületett a zsűri döntése:

EGYÉNI

CSOPORTOS

I. Nagyi meggybefőttje
II.
Transformers
III.
Mese-körhinta
Különdíjasok:
 arab és tevéje
 zöld kukac
 polip
 Rubik kocka

Közönségdíj: 5. o. -Star Wars
I. 7. o. -Kacsák
II.
4. o. -Legók
III.
6. o. -Numerakirály

Miután az osztályok visszaöltöztek, megkezdődött a tombola és a Bingo szelvény árusítása.
Több mint 200 nyeremény talált gazdára. A nem nyert szelvényekből 15 ember értékesebb
ajándékokat nyerhetett. A fődíjat egy harmadikos tanulónak sikerült megnyernie. Nagyon
vidáman telt ez a délután.

Busójáráson jártunk
2016.02.07-én, vasárnap 10 órakor indultunk a Teleház elől Mohácsra, hogy megnézzük a
busójárást, amely a Mohács és környékén élő sokácok télbúcsúztató népszokása. Az 50
személyes busz minden ülése megtelt. Útközben jókat beszélgettünk, néha még túl hangosak
is voltunk. Dél körül megérkeztünk és már messziről láttuk, milyen nagy tömeg lesz itt ezen a
napon. Szinte hömpölygött az emberáradat az utcákon. Lesétáltunk a Duna partra, ahol
láttuk, hogyan kelnek át a busók a folyón. A nagyszámú közönséget tánccsoportok,
zenekarok szórakoztatták és utána elkezdődött a felvonulás. A busók ijesztgették, riogatták a
közönséget, de megengedték, hogy fényképezkedjünk velük. Szinte kapkodtuk a fejünket,
annyi volt itt a látnivaló. Utána másfél óra állt rendelkezésünkre, hogy szabadon
vásárolhassunk az árusok portékáiból. Fáradtan, de élményekkel gazdagodva ültünk vissza a
buszba, és indultunk haza.

Versenyeredmények
„Lesen macht Spaß” német verseny Soltvadkerten: Iskolán 3. és 4. osztályos tanulói az 1. és
megosztva a 2. helyezést is megszerezték. Gratulálunk Jankovich Anettnek, Tóth Lizának,
Vadas Gittának, Dóra Lilinek, Lakatos Edmondnak, Szuhai Nikinek, Glokker Bálintnak, Husti
Hangának, Rácz Viktornak!
A Petőfi Sándor Gimnázium által megrendezett „Levelész-matekész” versenyen Prohászka
Bence 8. osztályos tanuló a három forduló összesített eredménye alapján 6. helyezést ért el.
2016. február 10-én, Kecskeméten megrendezett Diákolimpián úszásban Husti Hanga 3.
osztályos tanuló 10. helyezett lett.
Gratulálunk a szép eredményekhez!

Erzsébet vetélkedő
Immáron negyedszer vehetett részt iskolánk az Erzsébet vetélkedőn, természetesen ki kellett
érdemelni a részvételt. Kiskunsági legények névvel neveztünk be a versenybe. A csapattagok:
Flórián Zsolt, Jónás Levente és Prohászka Bence. Négy fordulón keresztül harcoltunk a
bejutásért. Ezek közül az utolsó megoldására csupán egy órája volt minden csapatnak.
Nagyon megörültünk, amikor megtudtuk, hogy bejutottunk az országos döntőbe.
Budapesten a Duna Palotában, február 26-án került megrendezésre a szóbeli döntő. A
verseny délelőtt 11 órakor kezdődött, az önkormányzat segítségével jutottunk el
Budapestre. Az első feladatban be kellett mutatnunk az otthon készített prezentációnkat.
Utána versmondás majd festmények elmutogatása következett. Majd Jankovics Marcell:
János vitéz című filmjéből kivágott részleteket kellett párosítani az eredeti mű néhány
versszakával. Volt olyan feladat, amelyben mozaikdarabok alapján kellett felismernünk híres
festményeket. A Kárpát-medencében honos állatok és tulajdonságaik összepárosítása sem
okozott nehézséget. Az ebéd után került sor az eredményhirdetésre. Itt tudtuk meg, hogy
csapatunk negyedik lett 3 ponttal lemaradva a harmadik helytől. Nyereményként
könyvutalványt, Adidas hátizsákot, társasjátékot, kulcstartót, tollat és belépőjegyet kaptunk
a Magyarság Házába.

Szép volt fiúk! Gratulálunk!

Hahota
- Mi a Húsvét-szigetek fővárosa?
- ???
- Nyúl York.
Húsvéti locsolóvers:
-Kék erdőben jártam, zöld ibolyát láttam. Holnap megyek a szemészetre.

- Mi az előnye annak, ha szenilis vagy?
- ???
- Elrejtheted magadnak a húsvéti tojásokat.

- Hogy hívják az sugárfertőzött nyulat?
- ???
- Paksifüles.

Pistike megkérdezi az édesanyját:
- Anya, ugye, hogy a húsvéti nyuszi tojja a tojást?
- Igen Pistike.
- És az is igaz, hogy a tojásból kiscsibe kel ki?
- Igen Pistike.
- Hát nem mondom, szép kis erkölcsök uralkodnak nyúléknál.

Az agresszív kismalac mohón fal egy tábla mogyorós csokoládét. A nyuszika odamegy hozzá,
nézi, nézi, csurog a nyála, annyira megkívánja a csokit.
Azt mondja neki:
- Te, malacka, én még sose ettem ilyen csokoládét.
- Hát most se fogsz!
Nyuszika az erdő közepén lévő tóban nézi a tükörképét, amikor meglátja a róka:
- Mi az, nyuszi, pubertás?
- Frászt. Sörét.

Nyuszika a húsvét közeledtével betér a boltba.
- Ecetet kérek!
- Sajnos nyuszika, mi nem tartunk ecetet, ez egy festékbolt.
- Mondom, e-c-e-t-e-t kérek!!!!
- Nyuszika, ez egy festékbolt!
- Jó, akkor mondom mászképp: kérek egy pamacot!

Megy a nyuszika az erdőben. Talál egy méter előnyt. Hazaviszi. Másnap újra megy, és ezúttal
öt méter előnyt talál. Harmadnap ismét az erdőben, most 15 méter előnyt talál. Vinné haza,
de akárhogy forgatja, az ajtón nem fér be. Egyszer csak megszólal:
- Úgy látszik, behozhatatlan előnyt szereztem.

Két rendőr megajándékozza egymást húsvétkor, az egyik Kinder tojást kap.
- Te, hallod, megszenvedtem vele, mire megettem.
- Ugyan miért?
- Hát a csoki könnyen ment, de a kapszulát rohadt nehéz volt lenyelni.

