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Tanításra ismeret, nevelésre hivatás szükséges.   Karády Ignác
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Aktuális

Okt. 22. - Napközis kalendáriumnap
Okt. 22. - Szünet elõtti utolsó tanítási nap, 

október 23-ai városi ünnepély
Nov. 2. -  Szünet utáni elsõ tanítási nap
Nov. 2. 17 óra - Fogadóóra
Nov. 9-13. - Bárdos-napok versenyei

és játszóház, Képzõmûvészeti kiállítás

Nov. 27. - I. Adventi gyertyagyújtás
Dec. 3. - Kazinczy szépkiejtési verseny

iskolai forduló
Dec. 4. - Mikulásnapi ünnepség
Dec. 4. - II. Adventi gyertyagyújtás
Dec. 7. 17 óra - Fogadóóra

ALABÁRDOS rendezvénynaptár

Megnyíltak az iskola kapui

Mi vár rád az új tanévben? Ez aztán a jó kérdés! Az biz-
tos, hogy új tanulnivalók, új élmények, talán új tanárok vagy
osztálytársak is. És persze idén is lesznek szünetek! Mikor
is?

Azt már egészen biztosan észrevettétek, hogy a suli
elkezdõdött, úgyhogy nem hat újdonság erejével a hír, hogy
az elsõ tanítási nap szeptember elseje volt.

Aki máris az õszi szünetre pályázik, jobb ha tudja, hogy az
már holnaptól elkezdõdik! Az õszi szünet ugyanis október
26. és november 1. között lesz, a szünet elõtti utolsó tanítási
nap október 22-e a szünet utáni elsõ tanítási nap pedig
november 2. Azaz, - hétvégével együtt - 10 nap!

A téli szünet szerencsére hagy néhány napot, hogy nyu-
godtan felkészülhessünk az ünnepekre. Szünet elõtti utolsó
tanítási nap december 22-e ,azaz pénteken kell utoljára suli-
ba menni, és egészen 2010. január 4-ig tart, ami az új év elsõ
hétfõje. Addig lógathatjuk a lábunkat és falhatjuk a mákos
bejglit.

Szabó Levente 
5. z



Nem a tudásban van a boldogság, hanem a tudás megszerzésében.   Edgar Allan Poe 3

ALABÁRDOSTanévnyitó

Augusztus 31-én délután a Bárdos Lajos
Intézményegység, a Batsányi János tagintézmény és a
Kazinczy Ferenc tagintézmény diákjait a városi
Rendezvénycsarnokban köszöntötték az ünnepélyes
tanévnyitó alkalmából. Császár László polgármester
beszédében kihangsúlyozta, hogy az iskola célja min-
den idõben a kultúra alapértékeinek közvetítése, a fel-
növekvõ nemzedék nevelése, a társadalomba való
beilleszkedésre történõ felkészítés. Bajner Imre, a
Tapolcai Általános Iskola igazgatója a nyári vakáció
végét jelzõ elsõ becsengetésrõl, az elsõsök izgatott
várakozásáról, a megszerzendõ tudásról, a felfedezés
örömérõl szólt.

Az elsõsöknek Gál Attila Intézményegység-vezetõ
adott át emléklapokat az iskolakezdés alkalmából. 

Egy élet a kezedben 

•  Ha a gyerekek kritizálva élnek, megtanulják milyen
megbélyegezettnek lenni. 

• Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, megtanul-
nak veszekedni. 

•  Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, megtanulnak szé-
gyenlõsnek lenni. 

•  Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, megtanulnak
bûnösnek lenni. 

•  Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, megtanulnak
türelmesnek lenni. 

•  Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bizalom-
mal élni. 

•  Ha a gyerekek megdicsérve élnek, megtanulják meg-
becsülve érezni magukat. 

•  Ha a gyerekek méltóságban élnek, megtanulják az
igazságot. 

•  Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, megtanul-
nak hinni. 

•  Ha a gyerekek hitelesen élnek, megtanulják mit jelent
szeretni. 

•  Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, meg-
tanulják megkeresni a szeretet a világon. 

/Dorothy Law Holtz/

Képek a tanévnyitóról

Kedves Szülõk és Pedagógusok! 
Olvassák el, szerintem nagyon igaz, megérintõ és egyben szép is.

Bajner Imre a Tapolcai Általános Iskola igazgatója

A felsõtagozatos tanulóink egy csoportja

Császár László Tapolca város polgármestere



BemutatkozásALABÁRDOS

Tanulni és nem gondolkodni: hiábavaló fáradság; gondolkodni és nem tanulni pedig: veszedelmes. Konfuciusz4

Mit csináltatok a gólyatáborban?
Sárdi Sára: Nekem tetszett a gólyatábor. Megnéztük az
állatokat Salföldön a majorban, és megsimogattuk a
lovakat.
Petõ Mónika: Jól éreztem magam a táborban. Sokat
beszélgettünk és játszottunk.
Vers Bence: Nagyon sokat játszottunk, összebarátkoztam
az osztálytársaimmal.
Kovács Dániel: Igazi lovakra, és a bábuból készült álla-
tokra is felülhettünk. Nagy élmény volt, mert még egy
szekéren is utaztunk.
Varga Sára: Salföldön voltunk kirándulni, és megnéztük
az állatokat az istállóban.
Hogy tetszik az iskola?
S.S.: A tanító nénik nagyon aranyosak és tetszik az is,
amit az órákon tanulunk.
P.M.: Tetszenek a termek, és az ebéd is ízlik.
V.B.: Nagyon tetszik ez a szép iskola.
K.D.: Jó ide járni.

V.S.: Jó az iskola, fõleg az énekóra, mert kedves a tanár.
Mi a kedvenc tantárgyad?
S.S.: A matek mindenképpen, és az ének. Néptáncolni is
szeretek, mert szeretem a zenét.
P.M.: A matematika, mert szeretek számokat írni.
V.B.: A kedvenc tantárgyam a technika, mert nagyon
szeretek ilyen fúró - faragó munkákat készíteni.
K.D.: A matematika a kedvenc tantárgyam, amit osztály-
fõnököm Keszler Józsefné tanít.
V.S.: A matematika, mert szeretek számokat írni, és a rajz
órát is kedvelem.
Szabadidõdben mit szeretsz csinálni?
S.S.: Osztálytársammal bújócskázom és "boszorkányos-
dit" is szívesen játszok.
P.M.: A pályán szoktam játszani a barátnõmmel.
V.B.: Fogócskázni, focizni és kidobózni a pajtásaimmal.
K.D.: Focizni a barátaimmal, és  számítógépezni.
V.S.: Szeretek játszani, fõképp azt, hogy én  egy lovacs-
ka vagyok.                                  4. osztályos újságírók

Elsõsöket kérdeztünk meg…

Õszi színezõ

A pacik simogatása Salföldön



A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás maga az élet.   John Dewey 5

ALABÁRDOSReflektorfényben

Egy kérdés- 2 válasz. Az elsõs tanító néniket faggattuk!
Keszler Józsefné /Zsuzsa néni/ Muzsi-Stark Irma

Mi volt a kedvenc játéka gyermekkorában?

- Kedvenc állata? Miért?

- Kedvenc étele, süteménye?

- Kedvenc nyaralóhelye?

- Kivel szeretne megismerkedni?

- Milyen emberi tulajdonságokat értékel?

- Mit szeretne még megtanulni?

- Min szokott nevetni?

- Kedvenc színésze?

- Kedvenc filmje?

- Kedvenc mondása?

- Milyen tulajdonsággal nem szimpatizál?

- Melyik három tárgyat vinné egy lakatlan szigetre?

Kidobózás

Kutya, az ember legjobb 
barátja

Gulyás leves, palacsinta

A horvátországi Rovinj

J.K. Rowling-gal

Hûség, õszinteség

Vitorlázni

Vicceken, filmeken és a buta kérdéseken

Uma Thurman 

A Hazafi

Még sose volt, hogy valahogy ne lett volna

Önzõség

Elsõsegély csomag, Könyv, GPS

Legózni szerettem a legjob-
ban. Bátyámmal gyakran késõ
estig autókat és helikoptereket
gyártottunk.

Saját kuncsorgó tekintetû
kutyánk.

Mindig az évszaknak
megfelelõ étkeket részesítem
elõnyben.

Egy nyugodt, csendes hely, valahol Magyarországon.
Ilyen hely például az otthonunk.

Azzal, aki átadja nekem az öttalálatos lottónye-
reményemet.

Õszinteség, becsületesség, hazaszeretet.

A könyvelést.

Általában azon, amin más nem. Szeretem az angol
humort.

Cserhalmi György, egykori "falumbéli". Szeretem a
hangját.

Magyar vándor

Alter vor Schönheit. (Németesek elõnyben.) Persze 20
év múlva már biztos nem ez lesz a kedvenc mondásom.

Kétszínûség.

Motorcsónakot és 2 kannát tele üzemanyaggal. 



Nem értünk rá tanulni, mert folyton tanítottak.   Karinthy Frigyes 

EgészségALABÁRDOS
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A H1N1 vírus
Mint hallottátok, a világon elterjedt a sertésinfluenza,
vagyis a H1N1 vírus. Ezért nagyon figyeljetek arra, hogy
melegvízzel és szappannal mossatok kezet. Láthattátok a
híradóban, hogy Budapesten egy iskolának az évnyitóját
ezért nem tartották meg, mert 110 gyerek beteg lett. Ezért
kell nagyon figyelnetek egészségetekre. A múlt héten

Magyarország is megkapta a segélycsomagot, 2 000 000
vakcinát. Nem az a lényeg, hogy milyen ellenszer van,
úgy is legyõzhetitek ha sok gyümölcsöt és zöldséget
esztek. Ez a legegyszerûbb mód. Egyszóval "Vigyázzatok
magatokra!".

Pupos Lili 4. z

2009 áprilisában egy új influenzavírust azonosítottak az
amerikai kontinensen. Mivel szinte a teljes lakosság
fogékony a vírusra, az Egészségügyi Világszervezet
júniusban a készültségi szintet a legmagasabb, 6. fokozat-
ra emelte. 
Az eddigi tapasztalatok szerint ez a vírus jelenleg az
évente elõforduló, szezonális influenzajárványokban
észlelhetõ súlyosságú megbetegedéseket okoz. A vírust
május végén Magyarországon is kimutatták, azóta -
egyelõre lassan, de - folyamatosan terjed hazánkban is.
Számítani lehet arra, hogy õsszel a szokásosnál hamarabb
és több megbetegedéssel járó közösségi járványokat idéz

majd elõ, többek között az iskolákban is. 
Ez a vírus cseppfertõzéssel (a beteg ember nyálkacsepp-
jeinek révén) valamint e nyálkacseppek által szennyezett
kéz és tárgyak útján terjed. A betegség lappangási ideje 1-
7 nap között változik, általában 1-4 nap. Hirtelen kezdõdõ
hõemelkedés vagy láz mellett (de akár anélkül is) torok-
fájás, köhögés, nátha, izom- és ízületi fájdalom a leg-
jellemzõbb tünet, de ezek mellett néha hányás, hasmenés
is felléphet. A felnõttek a tünetek kezdetétõl számított 5
napig, a gyermekek akár 7 napig is, illetve a tünetek fenn-
állásáig fertõzõképesek. 

Ha beteg vagy menj orvoshoz, tartsd be az utasításait,
szedd be az ajánlott tüneti szereket, csak akkor menj újra
iskolába, ha teljesen meggyógyultál!

Tehát ugyanazokkal a dolgokkal elõzheted meg,
amellyel bármely más influenzát is!

Bõvebb információkat találhatsz a www.eum.hu,
www.antsz.hu, www.oek.hu honlapokon.

Szabóné Takács Mária  védõnõ

Mit kell tudni az új influenzáról?

Mit tehetsz Te az influenza megelõzésére?



Szánalmas az a tanítvány, aki nem múlja felül mesterét.  Leonardo da Vinci 7

Papírgyûjtés iskolánkban ALABÁRDOS

Iskolánkban a papírgyûjtést
szeptember 28-30-án rendezte a
diákönkormányzat Németh János
tanár úr irányításával.

Papírmérés közben tettünk fel neki néhány kérdést. 
- A papír mérését egyedül végzi?
Általában igen, de D. Fekete Jóska bácsi is sokat segít,
ezt külön köszönöm neki.
- A nagy konténer megtelik majd?

Biztosan, sõt attól félek, hogy nem fog elférni.
- Mi lesz a papírok sorsa?

Újrahasznosítják. Tojástartó és hasonló papírtermékeket
készítenek belõlük.
- Mit gondol a szelektív hulladékgyûjtésrõl?

Jó dolog, de sajnos jelenleg nem veszik elég komolyan,
és minden hulladékot egy szemetesbe szórnak. Fontos
lenne, hogy minél többen válogassák szemeteiket.
- Kapnak-e az osztályok gyûjtésükért jutalmat?

Igen, kapnak. A papírért kilogrammonként 5 Ft-ot
kapunk. Ebbõl 4 Ft-ot kapnak a gyerekek, 1 Ft-ot a
diákönkormányzat. Az alsó- és felsõ tagozatosokat külön
díjazzuk tortával.
- Miért csak 3 napig tartott a papírgyûjtés?

Korábban 1 hétig is tartott, de akkor sem gyûlt össze több
papír, ráadásul a papír sok helyet foglal, akadályozza a
közlekedést, táncórák megtartását.
- Mire fordítja a diákönkormányzat a pénzt?

Ebbõl a pénzbõl finanszírozzuk például a farsangot,
gyermeknapot, jut pénz belõle a Bárdos-napi jutalmazá-
sokra, szaloncukorra Mikulásnapon, de segítettünk már
iskolai táboroztatásokat is. Különleges alkalmakra is
szükség van erre a pénzre, például az 50 éves évfor-
dulóra, a NOX együttes táncházára és hangszerbemu-
tatójára.
Egyszer érdemes lenne kiszámolni, hány erdõt mentet-
tünk meg a rendszeres papírgyûjtésekkel, mivel évente
átlagosan 40 tonna papírt gyûjtünk össze. Ez egész biz-
tos, hogy országos szinten is ritkaság. Nagyon büszkék
lehetünk rá! 
- Köszönjük az interjút! Sásdi István, Bodor Tamás 6.z

Így is lehet cipekedni 8. z munka közben

Papírgyûjtés iskolánkban

A papírgyûjtés végeredménye:
Gyûjtött mennyiség: 24400kg

Alsó tagozat: 
1. 4.z 4078 kg
2. 3.z 2092 kg
3. 2.z 1982 kg

Felsõ tagozat:
1. 7.z 3569 kg
2. 5.z 2455 kg
3. 6.z 2135 kg



Még ha féllábbal a sírban állnék is már, akkor is tanulnék. Dante8

Nyári emlékekALABÁRDOS

A Kicsinyek Kórusának abban a megtiszteltetésben
volt  része,  hogy   felléphetett a taliándörögdi falu-
napokon. A szereplés elõtti délelõttön még Ági néni
összehívott bennünket  próbálni.  Igaz, a nyáron kissé
berozsdásodott a hangunk, de  a  nagy   napra  mindenki
lelkesen   gyakorolt.  Indulás elõtt még tartottunk egy
utolsó beéneklést.  Mikor végre megérkeztünk, örömmel
láttuk, hogy szép nagy tömeg gyûlt össze   fogadásunkra.
Találkoztunk Szõke Andrással is, a híres
elõadómûvésszel.  Éneklés elõtt még tartottunk egy közös
pikniket: kiterítettük a  plédeket,  és   kártyáztunk. Aztán
végre-valahára elérkezett a nagy pillanat!  A Blahunka
testvérek   és  Somogyi   Zsófi  kísértek   minket  és
Sellyei  Cseh  Ági  néni   vezényelt. Örömmel énekeltünk,
de mindenkit szomorúsággal töltött el, hogy ez volt az
utolsó közös szereplésünk a kórussal. A falu köszönete
jeléül mindenkit vendégül látott egy ízletes gulyásra.

Élményekben gazdagon tértünk haza. Köszönjük Ági
néni lelkiismeretes munkáját!                

Papp Szabina 5.z 

Júniusban Bakonybélbe mentünk kézmûves foglalkoz-
tató táborba. Egy volt pajtában laktunk, amit berendeztek
gyerekcsoportok részére. Fából készült galérián voltak a
hálóhelyek, az alsó nagy térben pedig a konyha és a
foglalkoztató hely egy kemencével. Sajnos az idõ az elsõ
három napban rosszra fordult, állandóan esett az esõ és
még áram sem volt mindig, de Gabi néni és Irma néni
megoldották a problémát. Rengeteg kézmûves dolgot
találtak ki, játszottunk is, csapatokat alkottunk, amelyek
egész héten vetélkedtek egymással. A kézmûveskedések
között szerepelt, bõrözés, emlékezõ karkötõ fûzése, zsu-

gorfólia, agyagozás, kosárfonás, mandala színezése, pe-
csétgyûjtõ füzet elkészítése, dekorgumi technika, üveg-
matrica festés és még rengeteg érdekes dolog. 

De szerdán már kisütött a nap és mehettünk kirándulni,
bolyongani a faluba. Elmentünk az Erdõk Házába, megis-
merkedtünk a Bakony növényzetével, fáival, egész
élõvilágával. Megnéztük a tájházat, ahol egy régi portát
nézhettünk meg, megismerkedtünk azzal, hogyan éltek
régen az emberek. Bakonybélben jellemzõ foglalkozás
volt a famûvesség, híres fajáték gyár is volt itt. 

Bakonybélben van egy monostor is, ahol bencés
szerzetesek élnek, a falu melletti szentkúthoz is elmen-
tünk, ami arról, híres, hogy Szent Gellért ide vonult visz-
sza, a Bakony magányába szerzetesnek. Kipróbáltuk a
kisvasutat is, ami bevitt minket az erdõbe, ahol bronzko-
ri temetkezési helyet mutattak meg nekünk, majd egy
barlangot is megnéztünk, ahol, aki bátor volt elemlámpá-
val bemehetett. Jó sárosak lettünk a barlang nedves
falaitól, de megérte a kis nyílásokon át mászkálva, izgal-
mas kalandtúra volt.

Jól telt el ez az öt nap, sokat nevettünk, még az esõ sem
vette el a kedvünket, rengeteg élménnyel tértünk haza.
Gyertek el jövõre ti is.                         Szabó Gergõ 6. z

5 nap a Bakony szívében

A taliándörögdi koncert

Magyarországon legutóbb 14 éve volt olyan futball-láz,
mint az elmúlt hetekben. A bolgár Levszki Szófiát is
elbúcsúztatta a Debrecen, így 14 év után ismét lesz ma-
gyar résztvevõje a labdarúgó Bajnokok Ligájának. A
magyar bajnok a 2-1-es szófiai diadal után a Puskás
Ferenc Stadionban 2-0-ra nyert. A BL-fõtáblára jutott
Debrecent a mérkõzés végén felállva köszöntötte a
Puskás Stadion diadalittas közönsége. Ennek a gyõzelem-
nek köszönhetõen elérhetõvé vált egy régi vágyam, hogy
élõben részt vegyek egy Bajnokok Ligája mérkõzésen. A
sorsolást megismerve úgy döntöttünk, hogy az elsõ hazai

mérkõzésre, a francia Lyon elleni találkozóra utazunk
Budapestre. A mérkõzés napját nagy izgalommal vártam.
Szerencsére nagyon jó helyre kaptunk jegyeket, ezért
kitûnõen lehetett látni az eseményeket. A stadionban már
a meccs elõtt nagyon jó volt a hangulat, csodálatos érzés
volt a zsúfolásig tömött lelátókon végignézni. Mindenki
bízott a csapatban, és a korán kapott gólok ellenére végig
fergetegesen szurkolt a közönség. Sajnos a debreceni
gyõzelem elmaradt, de bízunk benne, hogy a késõbbi
mérkõzéseken sikert aratnak.                    Szõts Máté 7.z

BL-lázban ég az ország



Minden kisgyerek okos, a legtöbb ember ostoba. Ezt teszi a nevelés. Móra Ferenc 9

Riport ALABÁRDOS

A Tapolcai Általános Iskola általános igazgatóhe-
lyettesével, Baksa Júlia nénivel készítettünk inter-
jút.
- Kérem, meséljen röviden eddigi életpályájáról!
Körmenden születtem, itt jártam iskolába, zeneiskolá-
ba is, ahol 6 évig hegedûltem.
Középiskolai tanulmányaimat a kõszegi Jurisich
Gimnáziumban folytattam, ott érettségiztem. A
tanárképzõt Szegeden végeztem. Ezután az Õrségben
tanítottam 2 évig egy nagy körzeti iskolában, majd
Tapolcára kerültem a Batsányi Iskola elõdjébe, az
akkori 3-as sz. Általános Iskolába.
- Milyen tantárgyakat tanít?
Biológiát, technikát.
- Amikor gyerek volt milyen osztályba járt?
Az általános iskolában a mostani normál tantervhez
hasonló tantervû osztályba jártam. Nagyon kedves
emlékeim fûzõdnek egykori osztálytársaimhoz és a
tanáraimhoz is. 
- Volt-e rosszaságért beírása?
Nem, soha! Mindig példást kaptam magatartásból. Azt
hiszem a szüleim is nagyon rossz néven vettek volna
egy rosszaság miatti beírást.
- Jó tanuló volt?
Igen, az általános iskolában végig kitûnõ voltam. A
középiskolában és a fõiskolán már akadt néhány
négyes a bizonyítványomban, de összességében jó
bizonyítványok voltak ezek is.
- Mi szeretett volna lenni gyermekkorában?
Mióta csak az eszemet tudom, mindig tanár szerettem
volna lenni. Egy rövid ideig - még a középiskola ideje
alatt- nagyon tetszett az aneszteziológus munkája is,
de igazán komolyan a tanári pályára készültem.
- Milyen egy ilyen nagy iskola igazgató-helyettesének
lenni?
Ez a munka elég sok szervezési és adminisztrációs
tevékenységgel jár. Kevesebb idõt tölthetek tanítással,
közvetlenül a gyermekekkel való foglalkozással.
Bevallom ez bizony hiányzik, de amikor lehetõségem
van rá, igyekszem pótolni.
- Szeret itt dolgozni?
Igen.
- Miért döntött úgy, hogy tanár lesz?
A tágabb családunkban sok a pedagógus, így ez az
indíttatás a családból jött. Ezen kívül sok remek tanár
tanított, az általános iskolai matematika tanárnõm
gyermekkoromban a példaképem is volt.
- Mi a kedvenc idõtöltése?

Kevés a szabadidõm, de ha tehetem, szívesen utazom,
kirándulok.
- Szeret olvasni? Van rá ideje?
Igen, szeretek olvasni, de nem jut rá annyi idõm,
amennyit szeretnék.
Azért szinte minden este olvasok lefekvés elõtt.
- Melyik a kedvenc filmje?
Nagyon szeretem a természetfilmeket, az útifilmeket.
Szeretem a magyar filmeket is, sok remek regényfel-
dolgozás a kedvenceim között van. Nincs tehát
egyetlen kedvenc filmem, de vannak olyanok, ame-
lyeket ha például vetít a televízió, akár századszor is
megnézem.
- Milyen zenét hallgat szívesen?
Szeretem a dallamos, inkább lágy hangzású zenét,
lehet az komolyzene, népzene, könnyûzene. Nem
szeretem a dübörgõ, gépies zenét.
- Ki a kedvenc költõje? Melyik a kedvenc verse?
Nincs egyetlen kedvencem, sem költõbõl, sem vers-
bõl.
Azok közül, akikrõl ti is tanultok, nagyon kedvelem
József Attila és Babits Mihály verseit.
- Melyik a kedvenc állata?
A sok kedvenc közül a bengáli tigrist és a zebrákat
említem, mivel nagyon tetszik a csíkos rajzolatuk,
elsõsorban a fejrészükön. Szerintem gyönyörû szép
mindkettõ.
- Végezetül megosztaná velünk életfilozófiáját?
Nem tudok nagy ívû gondolatokat mondani. Ilyen
egyszerû dolgokat tartok én fontosnak mai életünkben,
mint pl. tisztesség, jóság, szeretet, türelem,
szerénység, tisztelet… Ha ezek jelen vannak minden-
napjainkban, akkor talán egyszerûbb és boldogabb az
életünk.  

Pupos Lili 4.z, és az újságíró szakkör tagjai

Riport Baksa Júlia igazgató-helyettessel



A Bárdos Lajos Intézményegység felsõs, zenei osztályba
járó diákjai adták a mûsort Tapolca város megem-
lékezésen, a katonai emlékparkban. Mindannyian tudjuk,
hogy e napon végezték ki az elsõ magyar miniszterel-
nököt, Batthyány Lajost és a 13 aradi vértanút. Ezen a
mûsoron az õ hazafiasságukról, bátorságukról
emlékeztünk meg.
Az emlékezõ beszédet Grünceisz László tanár úr mondta.
A 7-8. z-s diákok Bodor Tamásné Kati néni vezénylésé-

vel énekeltek. Elõször a Himnusz hangzott el. Miközben
a többiek énekeltek, a 6. z-sek mécseseket helyeztek el a
földön. Burszán Botond verset mondott, Õri Ádám pedig
szólóban énekelt. Azután következett a koszorúzás. A
kórus eközben elénekelte a Boldogasszony anyánk címû
dalt. A mûsor végén közösen elénekeltük a Szózatot. 
Úgy gondolom, hogy egy ilyen mûsor kicsit mindenkinek
megmutatja, hogy mi is az a hazaszeretet. A 13 aradi vér-
tanú közül nem mindegyik volt magyar származású, de
képesek voltak meghalni Magyarországért. 
Iskolánkban a hagyományokhoz híven, az iskola
rádióban adták elõ a 8.z tanulói az emlékezõ mûsorukat. 

Nagy Noémi, Horváth Laura és Hoffman Fanni 8.z 

Aki tanít, az kétszeresen tanul.  Joseph Joubert10

MegemlékezésekALABÁRDOS

Október 6-ra emlékeztünk

Zenei világnap tiszteletére
Iskolánk számára
a zenei világnap
kétszeresen is ün-
nep. Nemcsak
zenei tagozatos
általános isko-
laként ünnepel-
jük ezt a napot,
hanem iskolánk
névadójának szü-
letésnapjaként is.
Bárdos Lajos
1899. október
elsején született.
Ezt a napot 1975-
ben emelte zenei
világnappá az

UNESCO Yehudi Menuhin javaslatára. 
Bárdos  Lajos  XX. századi   magyar  zenetörténet  egyik
meghatározó   alakja  volt  Emberi  és  mûvészi  iden-
titását  munkája  és  élete  során  mindvégig megõrizte.
Bárdos Lajos életét végig kísérte a zene szeretete, a zene
szeretetének átadása, tanítása. A zene bennünket is
végigkísér az életünkön. A zene az ember legõsibb kife-
jezési formája, õsibb mint a nyelv. Az emberi test és lélek

harmóniája, a mindenség hangja, ami semmi mással nem
pótolható lelki táplálék, lelki erõforrás.
Most, a Zene világnapján akár aktív mûvelõi, akár
passzív élvezõi vagyunk ennek az isteni adománynak,
gondoljunk azokra, akik énekelnek, muzsikálnak, taní-
tanak belsõ igényességük által, természetes emberi
vággyal. Õk segítenek a mindennapjaikban, célt adnak,
rendre és türelemre tanítanak. Megteremtik a Kodály által
megálmodott ,,nagy Harmóniát".   

Farkas Alexandra 7.z

Bárdos Lajos gyermekei zenélés közben



Olyan lesz a jövõ, mint amilyen a ma iskolája.  Szent-Györgyi Albert

Madárkiállítás
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ALABÁRDOS

A többszörös világbajnok dísz-
madártényesztõ, Pócsi Béla
önálló kiállítást rendezett, be-
mutatva a közönségnek negy-
ven madárfaj csak nem száz-
ötven gyönyörû képviselõjét. Az
Angliai Köztársaság Ma-
gyarországi nagykövete, Joao
Miguel Vahekeni is részt vett a
megnyitón, hiszen hazája a Pócsi
Béla által sikerrel tenyésztett,
világbajnoki érmeket szerzett
csodálatos madarak, a vörös
bóbitás (angolai) turákók õsi
élõhelye. 
Ebbõl az alkalomból Pócsi
Bélával, a kétszeres világbajnok
díszmadártenyésztõvel és a
tapolcai díszmadár kiállítás ren-
dezõjével beszélgettünk.
- Mióta foglalkozik díszmada-
rakkal?
- Ezt így nem tudom
meghatározni. Ez a génekben
van. Örökölni kell. Már gyer-
mekkoromban, ha nem volt madár a közelemben éreztem,
hogy valami hiányzik. Persze a természet szeretete is na-
gyon fontos. Sajnos a mai világban az emberek elha-
nyagolják, mi több próbálják legyõzni a természetet, pedig
ezt nem lenne szabad. Az életemben nagyon fontos volt és
az ma is: a természet és a természet közelsége.
- Honnan szerzi be a madarakat?
- Tenyészetekbõl. Európában több országban is foglalkoz-

nak a madarak védelmével. Pl.: Hollandia, Németország.
- Ha jól tudom most egy nagyobb szabású eseményre ké-
szül. Ez mit foglal magában?
- Igen. A Magyar Köztársaság nevében 14 vörös bóbitás
turákot adományozok az
Angolai Köztársaságnak a faj
megmentése céljából.
- Ön részt vesz a madarak szál-
lításában?
- Természetesen igen. Szemé-
lyesen fogom elengedni õket
az õserdõben. Ez egy akkora
esemény, hogy akár a National
Geographic Channel is kivo-
nulhatna felvételeket készíteni. 
- Ez csodálatos! Pontosan
hány madár van a birtokában?
-  A kiállításra 207 db madarat

hoztam, de otthon még több
mint 100 madaram van.
- Ez óriási szám! Munkálkodik
még valamit a tenyésztésen
kívül?
- 25 éve dolgozunk azon, hogy a
tapolcai régióban létrejöhessen
egy állat- és növénypark.  
- Mi a véleménye a környezet-
szennyezésrõl?
- Felháborít. Szerencsére ezt a
folyamatot a megfelelõ lépések
megtétele ellenében vissza
lehetne fordítani. Ha a Föld
eddigi életét 24 órára osztanánk,
már a 23. óra 50. percében
járunk, vagyis mindössze 10
percünk van arra, hogy megálljt
parancsoljunk a megállíthatat-
lannak. Vegyünk csak egy
egyszerû példát. A szennyezõ
anyagok miatt a Golf-áramlat
nem tudja betölteni a szerepét.
Ennek hosszú távon beláthatat-
lan következményei vannak. 

- Ha jól tudom többszörös világbajnok. Ezeket a címeket hol
szerezte?
- Az egyiket Belgiumban, a másikat Olaszországban.
- Riportunk végén mit üzenne a gyerekeknek?
- Ne aprózzuk szét magunkat. Egyszerre csak egy dologra
koncentráljunk, de arra 110%-kal. És persze a tanulás és a
tudás is nagyon fontos. Én már régóta foglalkozom
madarakkal, de nyugodtan kijelenthetem, hogy semmit nem
tudok róluk. És ez nem közhely. Ezek mind fontosak, de a
legfontosabb talán a becsület és a bizalom. Ezeket a
legkönnyebb elveszíteni, s a legnehezebb visszaszerezni.
Ezért vigyázni kell rájuk. Én egész életemben vigyáztam

rájuk. Ezt üzenem nektek is.
Ezt az érzést a madárhoz
tudom hasonlítani. Ha erõvel
akarjuk elkapni, elrepül, de ha
türelemmel várunk rá, akkor a
vállunkra száll. Azt kívánom
nektek, hogy a boldogság kék
madara szálljon a vállatokra! 
- Köszönjük, hogy idõt szakí-
tott ránk!
- Nagyon szívesen! Én kö-
szönöm a lehetõséget! 

Rózsa Rajmond, 
Burszán Botond 8.z

1. Egzotikus díszmadár 
kiállítás csodálatos madárvilág rajzpá-

lyázat eredménye

Felsõ tagozat
1.    hely Páhi Ádám 8.a
2.    hely Deák László 8.z
3.    hely Szõts Máté 7.z
4.    hely Blahunka Annamária 8.z

Alsó tagozat
1.   hely Kovács Nikoletta 3.a
3.   hely Barcza Lilla 4.z 

Az elsõ egzotikus díszmadár-kiállítás 
Tapolcán a Városi Rendezvénycsarnokban



Új arcok az iskolábanALABÁRDOS

Akötelezõ irodalom érdekes dolog. Mindenki szeretné, ha olvasta volna, de senki sem szeretné elolvasni. Mark Twain 12

Schneider Zsolt - tanár
- Mióta tanít?
1990 szeptembere óta.
- Mi indította el a tanári pályán?
Annak idején többen jelentkeztünk

tanárképzõ fõiskolára. Együtt maradt egy
baráti társaság, ezenkívül persze sporttal,
testneveléssel szerettem volna foglalkozni.

- Miért éppen a testnevelés és a földrajz
szakot választotta?

Testnevelés mellé matematikát vagy biológiát válasz-
tottam volna még abban az idõben. Úgy gondoltam, hogy
a földrajz egy jól tanulható tudomány én pedig szeretem
a természetet is.

- Mivel tölti a szabadidejét?
Ez mindig az évszaktól függ. Jó idõben a

kerékpározást, teniszezést választom, télen gyakran
járunk  síelni. Amúgy szívesen olvasok újságot, hallgatok
zenét.

- A tanár úr melyik általános iskolába járt?
Nem itt a közelben végeztem. Egy baranyai kisváros-

ban laktam és ott is végeztem az iskolát.
- Hogyan emlékszik vissza ezekre az évekre?

Más volt akkor minden. Több idõnk jutott
sportra, szabadidõre, nem volt számítógép
és internet. Sok-sok baráti kapcsolat alakult
köztünk abban az idõben.

- Van-e különbség az akkori és a mostani
diákok élete között?

Sok különbséget érzek. Ebben a rohanó
világban kevesebb idõ jut a mai diákoknak a
regenerálódásra, a társas kapcsolatra a
táborozásokra, megszûntek a régi grundok.    

- Ön szerint ki a jó tanár?                                            
Aki felkészült, kicsit szellemes is talán, ugyanakkor

követel is következetesen, elsõsorban a diák érdekében.
- Mi az, amit Ön nem szeret?
Ha valakit hazugságon kapok vagy nem vállalja fel a

tettét cselekedetét illetve "eljátssza" a bizalmamat.
- Mi a véleménye a"bárdosos" gyerekekrõl?
Miután csak a 5-6. osztályban tanítok, õket próbálom

megismerni jobban, róluk tudok véleményt alkotni. Nem
hiszem hogy rosszabbak lennének bármely hasonló
korúnál a városban , igyekszem jól érezni magam köztük,
remélem ez kölcsönös lesz.          Gál Trisztán Márk 5.o

Új arcok az iskolában

Márkus Alexa 6.a és Varga Zalán 4.a
tanulókat kérdeztük
Honnan érkeztél? 
Márkus Alexa: Lesenceistvándról a
Lesence Völgye Általános Iskolából.
Varga Zalán: A Mûvészetek Völgye
Általános Iskolából érkeztem
Miért jöttél ebbe az iskolába? 
M.A.: Tapolcára költöztünk anyukámékkal.
V.Z.: Mert Tapolcára költöztünk
Mi a különbség a régi és az új iskolád között? :

M.A.: Ott nem vették ilyen komolyan a
leckéket.
V.Z.: Itt sokkal több a barátom.
Mit csinálsz szívesen a szabadidõdben?:
M.A.: Barátnõimmel töltöm a szabadidõmet.
V.Z.: Nagyon szeretek biciklizni.
Mi az iskolában történt elsõ jó élményed? 
M.A.: Találkoztam a régi osztálytársaim-
mal, hiszen 2. osztályba még ide jártam
V.Z.: Nagyon kedvesek a tanító nénik.

Németh Viktória 7/z

Szeptember 17-én a MOBILITÁS 2009
rendezvénysorozat alkalmából elõadást hall-

gathattunk meg a Városi moziban "Földünk jövõje a ház-
tartásokban dõl el" címmel. Farkas András volt az elõadó,
akitõl sok érdekes dolgot hallottunk, hazánk és az egész
bolygónkkal kapcsolatban. Szó volt természetvédelem-
rõl, állatokról, az invazív fajok behozataláról, globális
felmelegedésrõl, és más érdekes dolgokról. Invazív fajok-
nak általában az idegen eredetû, agresszív terjeszkedésû
élõlényeket nevezzük. Tönkretehetik a természetes és az
ember alkotta ökoszisztémákat, felboríthatják a
táplálékhálózatok egyensúlyát és egyéb károkat okozhat-
nak. A kutatók most kezdik számszerûsíteni azokat a
károkat, amit ezek a fajok okoznak, és összesítik az

ellenük való vé-
dekezésre fordított
költségeket is.

A tanulságokat
levonva, figyel-
jünk jobban a kör-
nyezetünkre! Ve-
gyünk energiata-
karékos izzót, ne hagyjuk égve a villanyt sokáig, ne
folyassuk feleslegesen a vizet.

Becsüljük meg ivóvízkészletünket, élelmünket, s gon-
doljunk arra, hogy más szegény országnak nem biztos,
hogy van rá lehetõsége. 

Lájer Attila és Burszán Botond 8. z

Ismeretlen ismerõsök…

Földünk jövõje…



Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést természetes és leküzdhetetlen szokásunkká tegye.   Örkény István

Könyvajánló - rímfaragó
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Gwyneth Rees: 
Tündérpor
Ezt a könyvet kicsi és nagy

lányoknak ajánlom. Igaz a címe
túl gyerekesen hangzik, de ne a
cím alapján ítéljünk. A könyv egy
kislányról Roziról és a virág-
tündérek barátságáról szól. Ren-
geteg izgalmas, szép, szomorú
kalandon és megpróbáltatáson

mennek keresztül, de csak azok láthatják õket akik
hisznek is bennük. Rozi édesanyja persze nem hisz ben-
nük és azt hiszi, hogy lánya képzelõdik aztán egy idõ
után õ is álmodik velük. Ha ezt elolvastad és tetszett
akkor keresd további részeit a Tündérkincset és a
Tündérálmot. Jó szórakozást az olvasáshoz! 

Vigh Dorina 4.z

Talált tárgy 
Az óvó néni egy kesztyût talál az udvaron. 
- Móricka, nem a te kesztyûd ez? - kérdi. 
- Nem, óvó néni, az enyém elveszett! 

*
- Mi terelgeti a babokat? 
- A babgulyás. 

*
- Hogy hívják a zöld ruhás papokat? 
- Környezetbarát. 

*
Pistike a hírhedt bankrabló fia hegedû órára megy. 
A tanár legnagyobb döbbenetére a hangszertokból egy

gépfegyvert húz elõ. 
- Pistike, mi ez? Mit keresel itt ezzel a mordállyal? 
- Az hagyján, hogy én mit keresek itt vele, de vajon az

apám mit kezd a bankban a hegedûmmel? 
*

A szeszélyes eb 
A kutyakereskedõnél megjelenik egy úr, és így szól: 
- Az a kutya amelyet önnél vettem a múlt héten,

megdöglött. 
- Érthetetlen. Nálam ilyesmit sohasem csinált. 

*
Ki van a telefonnál? 
A kis Jean telefonál az apja irodájából a tanítójának: 
- Halló! Jean fiam beteg, ma nem tud iskolába menni. 
- Ki van a telefonnál? 
- A papám... 

*
A hal, ha viszket 
A gyerekek a vízibolháról tanulnak biológiaórán. 
- Rémes lehet a halaknak - mondja az egyik. 
- Miért? 
- Mert a hal nem tud vakarózni. 

Sásdi István 6.z

Lovacska
Pici paci fut a réten,
Nincs gazdája szegénykének.
Egyszer arra sétál Péter,
S elkezd futni Emikéhez.

Pici, kicsi, édes paci!
Légy az enyém! - kéri Peti.
Tied leszek, kicsi Peti!
Szólja Emi s elkezd futni.

Cserebogár
Az iskolában egy délutáni napon
Odajött egy kislány, boldoggá tett nagyon.
Hozott nekem egy szép cserebogarat
Betette a kezembe e kicsiny rovart.

Elindultam vele kistesómmal csendben,
Sétálgattunk az udvaron s fogtam kezemben.
Bevittem az osztályba s mindenki megcsodálta.
Vége lett a napnak s mi hazamentünk hárman.

Házikó
Pimpó Péter házikója
ici-pici játékóra,
mert ez a kis házikócska,
Kicsi Dani játékháza.

Mami
Édesanyám - mondja Jani,
Hozz egy csigát - kéri Pali,
Mi a manó - szólja Laci,
Ez egy csikó - közli Mami.

Szép kis állat - mondja Jani,
Ez is igaz - szólja Laci,
Hát ez meg mi? - kérdez Pali,
Ez egy kutya - közli Mami.

Örültek hát mind a négyen,
Ezzel vége a mesének.

Bruckner Anna 4.z.

Könyvajánló Rímfaragó
Bruckner Anna versei

Viccek



A gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani. Galileo Galilei  
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Az állatok világnapját 1931-
ben Olaszországban hívták élet-
re, a kezdeményezés célja a
vadon élõ állatok pusztulásá-
nak megfékezése volt, ma
inkább a velünk élõ állatok
szerepe dominál az ünnepen.
Október elsõ vasárnapja.
Eredeti idõpontja október 4-e,
Assisi Szent Ferenc halálának
évfordulója. A rendalapító Szent Ferenc az állatok
védõszentje, aki a legenda szerint nemcsak értette az
állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük. Az álla-

tok világnapjának alapelve,
hogy boldogabbá teszik életün-
ket, segítõtársként és barátként
gazdagítják mindennapjainkat.
Az ünnep célja, hogy az ember
és állat közötti barátságot
erõsítse, valamint felhívja a
figyelmet az együttélés
fontosságára. Világszerte prog-
ramokkal viszik közelebb az

elgondolást a gyakorlathoz: kisállat-örökbefogadást,
állatkerti programokat, fesztiválokat, nyílt napokat és
más hasonló akciókat szerveznek.        Szijártó Miklós 

Állatok világnapja

Erdei iskola
Elsõ nap: Szept. 2-án megérkeztünk Szentbékkállára.
Délelõtt a sportpályán játszottunk. Keveset fociztunk,
majd métáztunk. Délután Takács Feri bácsival a
Kõtengerhez mentünk. Közben beavatott bennünket a
gyógynövények titkaiba. Sötétedés után "sünvadászatra"
mentünk. A bátorságpróbán egyedül vettem részt, ami
nagyon izgalmas volt.
Második nap: Az elõzõ napon megírt képeslapot feladtuk.
Délután Vókó Laci bácsival kirándultunk a Fekete-
hegyre. Szomjunkat hideg forrásvízzel csillapítottuk. A
hegytetõn Ági néni ízletes süteményét fogyasztottuk el.
Este a lányok diszkóztak, mi a szobánkban játszottunk.
Harmadik nap:
Reggel összepakoltuk a dolgainkat. Megnéztük, ahogy
Ilona néni megdagasztotta a lekváros papucsokat. Ezután
föladtunk még egy képeslapot. Utána elsétáltunk a
Pajtamúzeumhoz, majd hazamentünk és elkészítettük a
lekvárral töltött papucsokat, amik bekerültek a
kemencébe, délután pedig hazamentünk. Örültünk, hogy
ilyen vidáman és élményekben gazdagon kezdõdött a
tanév.                                                  Stark Bence 4.z

Erdei iskolában voltunk
Korán reggel indultunk Anna nénivel és Odett nénivel.
Amikor felszálltunk a buszra mindenki nagyon izgult.
Hamarosan meg is érkeztünk Szentbékkállára, ahol
rögtön megkerestük a szállásunkat. Amikor mindenki
kipakolta a holmiját, a sportpálya felé vettük utunkat. Itt
megtanultunk egy izgalmas játékot, a métát. Amikor elin-
dultunk visszafelé mindenki vett magának egy képes-
lapot, amit ebéd után megírt. Visszaértünk a házhoz és
kaptunk egy finom csirkecombot. Ezt követõen megírtuk
a naplót és elindultunk Takács Feri bácsival a
Kõtengerbe. Útközben meglepetésünkre mindenféle
gazról kiderült, hogy van gyógyhatása.
Este a csapat bátorságpróbára indult. Másnap délután
Vókó Laci bácsival 37°C-ban elindultunk a Fekete-
hegyre. Mikor visszaértünk, picit pihentünk és
elkezdõdött az esti diszkó. Harmadnap Ilona nénivel
megnéztük a Pajtamúzeumot és visszamentünk. A szállá-
son mindenki kötényt ragadott és nekiláttunk az ebéd
elkészítésének, majd összepakoltunk. Ebéd után jöttek
értünk a szülõk és bánatosan hazaindultunk.

Vigh Dorina 4.z

Napló az erdei iskoláról gyerekszemmel 2 verzióban



A tanuló ne gondolatokat, hanem gondolkozni tanuljon. Immanuel Kant
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Slágerlista - Október -

1. Death Cab For Cutie "Meet
Me On The Equinox" 

2. Tokio Hotel "Automatic" 

3. Lady Gaga
"Paparazzi" 

4. P!nk "Funhouse" 

5.Mario "Break Up" 

6. Jessie
James "I Look So Good
(Without You)"

Kalendárium - november
November 1. Mindenszentek napja
November 2. Halottak napja
A Mindenszentek napja még azoknak az ünnepe, akikrõl
a naptár név szerint nem emlékezik meg. A IX. század óta
kötelezõ ünnep. Városon és falun egyaránt a halottakra
emlékezés ünnepe: a sírok rendbehozatala, feldíszítése,
gyertyagyújtás a halottak tiszteletére. A néphit szerint
ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért sokfelé szokás
volt, hogy számukra is megterítenek: kenyeret, sót, vizet
tesznek az asztalra. Halottak napján, sõt hetében mosási
tilalom volt érvényben, mert a néphit szerint a hazajáró
halott vízben állna. Ezen a napon tiltották a munkát, mert
megzavarja a holtak nyugalmát. 
November 11. Márton napja
Szent Márton 316-ban született Pannóniában. A középkor
egyik legnépszerûbb szentje, kultusza hazánkban is
virágzott: emlékét helynevek is õrzik. A XIV. századi
krónikákban a tisztújítás, jobbágytartozás lerovásának a
napja. Márton-napon országszerte lakomákat rendeztek,
hogy egész esztendõben ehessenek, ihassanak. Úgy gon-
dolták, minél többet isznak, annál több erõt és egészséget
isznak magukba. Ilyenkor vágták le a tömött libát, mert
úgy tartották: "Aki Márton napján libát nem eszik, egész
éven át éhezik." 

November 19. Erzsébet napja
Árpád házi Szent Erzsébet (1207-1231) a katolikus egy-
ház egyik legtiszteltebb nõi szentje. Idõjárásjóslás
fûzõdik ehhez a naphoz: ha e napon havazik, azt mondják
Erzsébet megrázta pendelyét. 
November 25. Katalin napja
Szent Katalin a IV. században élt, hitéért mártírhalált halt.
A házasságra vágyó lányok védõszentje, vértanúságának
az eszköze a kerék miatt a fuvarosok, kerékgyártók,
bognárok, molnárok, fazekasok tisztelték. Napjához férj-
jósló hiedelmek és praktikák kapcsolódtak. A vízbe tett
gyümölcság ha kizöldül karácsonyig, a lány közeli férj-
hez menetelét jósolja. Az ágat Katalin ágnak, Katalin gal-
lynak nevezik. 
November 30. András napja
Szent András apostol a keleti egyház védõszentje az I.
században élt. A hagyomány szerint átlósan ácsolt
kereszten halt mártírhalált, ezért hívják az ilyen keresztet
andráskeresztnek. András napja a legjelentõsebb
házasságjósló, varázsló nap. A lányoknak többnyire
magányosan, titokban kellett ezeket a praktikákat
elvégezniük. Például böjtöltek, a párnájuk alá férfi
ruhanemût rejtettek.

Hegyi Bíborka Luca 7.z

Csokoládé bomba              
Hozzávalók: 25 babapiskóta     

15 dkg porcukor  
20 dkg vaj           

3 tojás               
3 dkg kakaó       

1-2 evõkanál rum  
tejszínhab             

Recept Club /Próbáld ki, te is el tudod készíteni…nekem sikerült!
A tojássárgákat habosra keverjük a vajjal és a cukorral. Majd
közékeverjük a kakaót, és a tojások kemény habbá vert fehérjéjét,
végül rummal ízesítjük. Ebbõl a krémbõl egy réteget terítünk egy
mély üvegtál aljára, amelyre egy sor babapiskótát teszünk, ezt a
sort ismét krémmel fedjük le. Mindezt addig folytatjuk, amíg a
hozzávalók tartanak. A sütemény tetejét krémmel vonjuk be. Egy
napig a hûtõben tartjuk, és közvetlenül tálalás elõtt 3 deci tejszín-
bõl vert kemény édes habbal tálaljuk.               Nesic Regina 6.a

Okoska
A nagyszülõk és az unokák azért jönnek ki olyan jól
egymással, mert közös az ellenségük. 
A mazsola rémült arcú szõlõszem. 
A szálka a hal bosszúja. 

A pofon elhadart simogatás. 
Az ámokfutás a jövõ tömegsportja. 
A szamárfül az origami legegyszerûbb változata. 
A páva egy tyúk, amely virágzik. 

A klippek megtalálhatók a www.alabardos.eoldal.hu



Felelõs szerkesztõ: Zentai Csaba
Szerkesztõségi tagok: Hegyi Bíborka Luca, Pupos Lili, Vigh

Dorina, Burszán Botond, Nagy Noémi, Horváth Laura, Lájer Attila,
Sásdi István, Bodor Tamás, Szabó Gergõ, Papp Szabina, Szõts
Máté, Farkas Alexandra, Rózsa Rajmond, Bruckner Anna, Tóth

Dóra, Szijártó Miklós, Nesic Regina, Stark Bence, Hoffman Fanni,
Gál Trisztán Márk

Weboldal: www.alabardos.eoldal.hu
Elérhetõség: alabardosujsag@citromail.hu

Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda, Tapolca

A Tapolcai Általános
Iskola Bárdos Lajos

Intézményegységének
a diákújsága

Tapolca, Úttörõ u. 1-5.
Tel.: 87/510-242, Tel.: 87/510-243

Megjelenik havonta.
Nyilvántartási szám: 76.132/1997.

Felelõs kiadó: Bajner Imre
igazgató

Az idézeteket a 4-5. osztályos újságírók gyûjtötték.

RejtvénysarokALABÁRDOS

16

Keresztrejtvény

Beküldõ szelvény

Keresztrejtvény megfejtése: név

osztály

A helyes válaszokat november 30-ig küldjétek be a szer-
kesztõség címére emailben (alabardos@citromail.hu),
vagy az Alabárdos információs dobozba papíron leírva!
A helyes megfejtõk között ajándékokat sorsolunk ki az
iskola Szülõi Munkaközössége, Nyirõ László
üvegezõ-képkeretezõ mester, László Zsolt vállalkozó
és Music Box hangszerbolt jóvoltából. /A
szerkesztõség fogadóórája: minden szerdán 1400-1500,
informatika-terem./ 
A nyertesek névsorát az iskolaújság honlapján megtalál-
hatjátok (www.alabardosujsag.eoldal.hu). 

1. Illatos, általában tavasszal nyílik
2. Bevásárlásra használt fonott edény 
3. Állatok újszülött kicsinye vagy ivadéka 
4. Eszes más szóval 
5. Piros, sárga vagy zöld színû gyakori 

gyümölcs 
6. Háziállat, madár, reggel ébreszti az   

embereket 
7. Óriás vagy nagy más szóval 
8. Oktató rokon értelmû szóval 
9. Két lécen csúszunk a havon 

10. A tölgyfa termése, amit szeretnek a 
mókusok 

11. A néptömegek felkelése az uralkodó 
osztály ellen

A rossz tanuló felel:
- A víznek óriási jelentõsége van az

ember életében.
- Miért? - kérdi a tanár.
- Azért, tanár úr kérem, mert ha nem

lenne víz, nem tanulhatnánk meg úszni,
és akkor valamennyien megfulladnánk.
-felel a rossz tanuló

*

- Jancsi, neked van nyolc almád, és a testvéredtõl még
elveszel nyolcat. Mi lesz az eredmény? - kérdi a tanító néni.
- Óriási verekedés - hangzik a válasz.

*
Tornaóra. A tanár vezényel:
- Lábemelés! Bal! Jobb!
A rossztanuló megkérdi:
- Tanár úr, a bal lábunkat közben lerakhatjuk?

*
A tanító megkérdi:
- Ki tudná megmondani, hogy az aranyhal micsoda?
Rossz tanuló azonnal jelentkezik:
- Én tudom! Egy meggazdagodott szardínia.

*

A tanító néni az R betût szeretné beverni az elsõ osztályosok
buksijába.
- No Jolika - szólít fel egy csöppséget - Tudnál-e mondani
olyan szót amiben R betû van?
- Tojás! - feleli habozás nélkül a gyermek.
- Ugyan kislányom, hát hol van a tojásban az R?
- A sárgájában!

*

- Na fiam, ennél a házi feladatnál láttam már jobbat is - közli
a tanár.
- Igen, tanár úr kérem, de nem az én apukámtól.

*

A harmadik B-ben a tanító néni észreveszi, hogy két gyerek
beszélget óra közben.
- Büntetésbõl leírjátok holnapra nekem százszor a neveteket!

Szól szigorúan.
- Ez nem igazságos! - pityeredik el az egyik nebuló - Õt Kis

Pálnak hívják, engem meg Glattenbeisberger Tivadarnak.

Sásdi István 6.z


