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közös  lapja 
 

 

az iskola Új tanUlÓi  az 1.a osztályosok, szeretettel köszöntjük 
ŐKET IS AZ ISKOLÁBAN! 

      

 



 
 

„Emlékül az 1956-os hősöknek…” 

 „szabad vagy a jövődet is visszaadják…azt hitted kis magyar, hogy elnézik neked a nagyok… 

légy büszke arra, ha csak kicsiny kokárda vagy világnak gomblyukában”/Ezerkilencszázötvenhat/ 

 

  

 

 

 

 

 

Angol nyelvi hét tablói  

 

 

Angol témahét plakátjai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November, a „Fogászati hónap” 
  



 
 

  
Sokan hivatkoznak arra, hogy nincs elég idejük a körültekintő fogápolásra. Reggel 
sietnek, este fáradtak. Gondoljuk azonban át, hogy mennyi időt töltünk fogaink 
ápolásával jó megjelenésünk és a közérzetünk érdekében. 

 
  

 
A helyes fogmosás 10 szabálya 

1. A fogkefét legalább három havonta cseréljük, mert az elhasználódott sörték 
már nem biztosítják a kellő tisztító hatást! 

2. Fogmosás után használjunk fogselymet, a még esetleg a fogközökben maradt 
lepedék eltávolítására. 

3. A megfelelő fogmosási technika az úgynevezett sepregetés. Állítsuk be úgy a 
fogkefét, hogy kicsit takarja az íny egy részét is, majd a fog rágó felszíne, 
vagy éle felé, sepregető mozdulatokkal tisztítjuk meg a fogat. Egy fogfelszínt 
7-8-szor is sepregessünk végig! 

4. Mossunk minden étkezés után fogat, de legalább minden reggel és minden 
este! 

5. Hogy a kellő hatékonyságot elérjük 3-5 percen keresztül kell mosnunk a 
fogainkat. 

6. Haladjunk sorban, hogy egyetlen fogfelszín se maradjon ki! 
7. Használjunk fluoridos fogkrémet, mely erősíti a fogat. 
8. A nyelvet is tisztítsuk meg, hiszen a redőiben megbújhatnak baktériumok. 

Ezt lehet a fogkefe direkt erre kialakított oldalával, de a sörtékkel, sepregető 
mozdulatokkal is megoldható. 

9. Ne súroljuk fogainkat előre-hátra, mert így a lepedék nem távozik el, és az 
ínyeknek sem tesz jót. 

10. A fogmosás után csak minimálisan öblítsük ki a szájunkat, hogy a fogkrém 
hatóanyagai minél tovább ott maradjanak, jótékony hatást fejtve ki. Ha 
szájöblítőt használunk, legalább a fogmosás után félóra elteltével tegyük azt, 
mert közömbösíthetik egymás hatóanyagait 

 
 
Mikor nem szabad fogat mosni?! 
A legújabb kutatások szerint étkezés előtt is fogat kell mosni. Ugyanis ha a fog 
felszíne savas hatásnak van kitéve - ez ételekkel és italokkal érintkezve gyakran 
előfordul - a fogzománc átmenetileg felpuhul. 
Vannak gyümölcslevek, nagyon sok szénsavas üdítőital, salátaöntetek,  nagyon 
sok gyümölcs, és még sok minden más, aminek magas a savtartalma. 
Savtartalmú ételek és italok fogyasztása után közvetlenül nem szabad fogat 
mosni! 
 
 



 
 

                  Hírei 
Alapítványunk a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma által gyermek és ifjúsági 
közösségek programjainak támogatására kiírt pályázatán az IFJ-GY-11-A-864 
pályázatával 310.397,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert . A pályázati 
program keretében többek között tartunk játszóházi foglalkozásokat, 
támogatjuk a háztartástan szakkör működését. A pályázati támogatás 
jóvoltából 2011. december 13-án délelőtt az óvodások és az első és második 
osztályos tanulók megtekintették  a Békés Megyei Napsugár Bábszínház Jaj, de 
jó itt mindenütt című előadását. 

December 17-én 80 fő óvodás és iskolás gyermekeket láttunk vendégül . A 
program keretében a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 
palacsintával és kakaóval várták a Művelődési Ház aulájába érkező 
meghívottakat. 10 órától egy filmet tekinthettek meg  a gyermekek a 
Művelődési Ház és a Közösség a jövőért Közhasznú Egyesület tagjainak 
jóvoltából. Ezután közös ebéden vettünk részt , majd az alapítvány az ebéd 
mellé egy kis ajándékkal kedveskedett a résztvevő gyermekeknek. 

Támogatóink:       

  

         

Pályázatkezelő: 

 

 

-Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat 

-Művelődési Ház és Könyvtár 

-Közösség a jövőért Közhasznú 
Egyesület 

-Haladás Pluss Kft 

-Hegedűs Vendéglő 

- Medgyes Kft



 
 

 

 

Tisztasági kommandó jelentése: 
2011. november 23. 

Osztály % Eredmények: 
Összesen 10% határon belül 

teljesítők 
1.a 100  
1.b 100  
2.a 100  
2.b 100  
3.a 95 5% 
3.b 99 1% 
4.a 95 5% 
4.b 95 5% 
5.a 85 15% 
5.b 92 8% 
6.a 85 15% 
6.b 85 15% 
7.a 95 5% 
7.b 90 10% 
8.a 94 6% 
8.b 92 8% 

 

 Alapítványunk hosszabb ideje gyűjti a PET palackokat és az 
alumínium italos dobozokat. Az idei évben egy már létező kapcsolat részeként a 

 Global Zrt Orosházi Áruházába szállítottuk az összegyűlt flakonokat és 
dobozokat. A TESCO Global Zrt-hez hasonlóan mi is úgy gondoljuk ,hogy tennünk kell 
környezetünk megóvásáért,ezért mindenki figyelmébe ajánljuk, hogy a gyűjtés nem ért 
véget, év végéig folytatjuk! Aki teheti , hozza be a flakonokat és dobozokat a Jókai utcai  
iskolába! Semmiképpen  se égesse el senki, ne dobja el, mert érték!  

A most elszállított mennyiségért 15.995,- Ft-ot kaptunk, ráadásul 50.000,- értékű ajándék 
utalvány lett a jutalom a munkánkért. Mivel mindenki részese volt a gyűjtésnek, ezért a 
2012-es Gyermeknapon fogjuk felhasználni ezt az összeget! 

A PET palackok elszállításában nyújtott segítségért köszönetet mondunk Dorogi Imrének, 
Faragó Pálnak, Knapcsik Mihálynak, ifj. Szamosi Mihálynak, ifj. Zsadány Józsefnek, valamint  
a pakolásban segítő 8. osztályoknak. Külön dicséret illeti Dragán Évát, Kanál Laurát, Liszkai 
Pálmát és Szabó Csillát, akik Orosházán a lepakolásban is segítettek. 

 



 
 

● ● ● 

Ezt teszi a 
karácsonyfa. 
Furcsa kis 

érzelemkapukat 
nyit meg az 
emberben. 

● ● ● 

 

 

 
 
 

Karácsony ünnepe évszázadok óta a világ minden táján jeles esemény; ugyanazokat a gondolatok 
ébreszti minden emberben. A zord téli időjárásban is képes olyan meleg és szeretetteljes légkört 
varázsolni, melyet az év egyetlen napján sem élünk át. Karácsonykor mindenki kedvesebb és 
elnézőbb másokkal szemben, s ajándékokkal lepi meg azokat, akik közel állnak a szívéhez.       

 

 

 

 

 

 

 A karácsonyfa története 

A varázslatosan szép karácsonyfa nélkül ma már elképzelhetetlen az ünnep, azonban néhány 
évszázaddal ezelőtt még ismeretlen fogalom volt. Számtalan legenda kering az első karácsonyfa 
születése körül, melyek szerint ez a csodálatos növény megóvta Krisztust az őt üldöző gonosz 
emberektől. Az Úr hálából megáldotta a fenyőt, hogy egész évben zöld színben pompázhasson, s az 
emberek legnagyobb ünnepének is boldog részese lehessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karácsony 
  [Benkó Tímea] 

Fenyőfa illata lengi be a 
házat,  
Csillogó hópihék díszítik a 
tájat.  
Gyönyörű fények szikráznak 
az éjben,  
Boldogság tündököl 
mindenki szemében.  
Karácsonyi angyalok járnak 
házról-házra,  
Békét hozva ezzel a világra.  
Meghittség, boldogság, öröm 
és béke  
Legyen a családod 
karácsonyi vendége.  



 
 

A család, esetleg a nagyobb rokonság ilyenkor összegyűlik, hogy együtt fogyassza el a karácsonyi 
ételeket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Elkészítés: 
A liszttel elmorzsoljuk a margarint, hozzáadjuk a 
tojást, a tojás sárgákat, cukrot, vaníliás cukrot, darált 
diót és a reszelt citromhéjat. A tésztát összegyúrjuk, 
és 30 percig hideg helyre tesszük pihentetni. Ezután 
lisztezett deszkán kinyújtjuk, korongokat szaggatunk 
belőle, melyeket kifli alakban összetekerünk. 
Megolajozott sütőlapra tesszük, és előmelegített 
sütőben 10 percig sütjük 180 fokon. Még melegen 
kristálycukorba vagy porcukorba forgatjuk. 

Hozzávaló: 

-  30dkg margarin 

-  50dkg liszt 

-  20dkg darált  

-  20dkg darált dió 

-  2db tojássárgája 

-  1db egész tojás 

-  fél citrom héja 

-  1cs vaníliás cukor 

-  porcukor (a szóráshoz) 

Karácsonyi vers 

Eljött végre a Karácsony,  
csillagszóró fenn a fákon.  
Kis Jézusunk születése,  
minden ember reménysége.  
 
Gyertyafényes kis fenyőfa  
díszítése boldog óra.  
Minden évben eljő e nap,  
mikor béke, s szeretet van.  

Sok kisgyermek várva 
várja,  
vajon mit hoz Jézuskája.  
Ó ha mindig ünnep volna,  
világunkra gyógyírt hozna. 



 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felelős kiadó: Schéner Mihály Nevelési és Oktatási 
Központ 

Szerkesztő: „A kultúrával a közösségekért „ TÁMOP 
3.2.11/10-1-2010-0220  pályázat keretében működő 
média szakkör 

Közreműködtek:Gácsér Béláné, Pataky László 

Támogatónk: 
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2  8  5 1   4 6  
9  4      1  5 

 6    2   7 9  

Sudoku 

El kell helyezni a számokat 1-től 9-ig 
úgy, hogy egy adott sorban, oszlopban 
és háromszor hármas kisebb 
négyzetekben mindegyik szám csupán 
csak egyszer forduljon elő. Segítségül 
bizonyos számokat előre megadtunk. 

Menj végig a 
labirintuson! 


