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Lelkemben vígan elringatok,
Megszépül lassan, ami rég volt,
De ez már októberi égbolt!”
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Közlekedj
szabályosan!

Filmajánló
Évkezdés a felsőben

Molnár Ferenc:
A Pál utcai fiúk
Szkocsovszky Emma
Hogy miért ezt választottam? A Pál utcai
fiúk az egyik legjobb A Pál utcai fiúk, Molnár Ferenc
film, amit valaha lát- azonos című ifjúsági regénye
tam, azért, mert min- alapján, Dés László, Geszti Péter
den egyes osztály, az és Grecsó Krisztián által írt
elsőtől kezdve a 8. osz- musical. Az ősbemutatójára
tályig
megnézheti. 2016. november 5-én került sor a
Ugyanis van benne Vígszínházban Marton László
viszály, csata és nem rendezésében, ahol azóta töutolsó sorban barát- retlen sikerrel játsszák. A renság is. Szerintem azért dező munkáját dramaturgként
is érdemes megnézni, Radnóti Zsuzsa, koreográfusként
mert nagyon jó gye- Horváth Csaba segítette. A mű
rekszínészek játszanak két fiúcsapat küzdelmét mutatja
benne.
be egy játszóhelyért, a grundért.
Tartalom:
Rögtön a regény elején megismerkedünk az osztályban
–természetrajz órán- a főbb szereplőkkel. A kísérlet közben
megszólalt az utcáról egy verkli, és minden figyelem
odalett. Tavasz volt, és a nap már csalogatta ki a fiúkat a
szabadba. Délután gyűlést szerveztek és elnökválasztást.
Az iskola előtt Csónakos megpróbált alkudni az olasz
édességárussal, majd Nemecsek mesélte el, hogy a két
Pásztor elvette a játékgolyóit, amiből kettő üveg volt, és
erre még Boka is felháborodott. Az elnök természetesen
Boka lett, de volt, aki Gerébre is szavazott. Másnap, mikor
megjött Nemecsek, észrevette, hogy valaki a farakások
között matat. Áts Feri volt ott, és azt mondta neki, „Ne félj
Nemecsek!” és elfutott a zászlóval a kezében. Mikor a fiúk
megérkeztek, Nemecsek elmondta nekik, mi történt…

Musical

Boróka
A tavalyi -amúgy is érdekes- tanév után izgatottan
vártam az idei évkezdést. Azért mindenki nyugodtan
vallja be magának, hogy nagyon ellustultunk és
elkényelmesedtünk a karantén ideje alatt. Sokan a saját
tempójukban végezték a feladatokat, kihasználva, esetleg
túllépve a nagyon is kedvező határidőket.
Aztán jött a szeptember, és visszaültünk az iskolapadba.
Megismerkedtünk új tanárokkal, és kibővült az
órarendünk is. Itt bizony minden órára készülni kell.
Bármikor lehet felelés vagy röpdolgozat.
Ezért légy naprakész és akkor nem ér meglepetés!
Boróka

TOP 5
Telefonos
játék
1.
2.
3.
4.
5.

Among Us
Draw n Road
Do Not Fall .io
Foil Turning 3D
Park Master
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Padtársban a padtársam
Hanga

Riport Kabai Borókával

Az idén érkező padtársas diákok között köreinkben köszönthettük Kabai Boróka Dórát is, aki az 5. osztály
tanulója. Pozitív és kedves lányról van szó, aki örömmel mesélt nekem, hogy miért is lett újságíró
közösségünk tagja.
-Miért választottad a Padtárs szakkört?
-Testvérem, Kabai Gábor is ide jár, ő tavaly félévkor
csatlakozott. Tőle hallottam, hogy milyen jó a szakkör és
nagyon tetszik neki. Érdekelt, hogy hogyan áll össze egy
újság, és mik kellenek ahhoz, hogy havonta megjelenjen a
diákok számára.
-Hogyan jellemeznéd az elmúlt két újságíró szakköri
órát?
-Jó hangulatú, játékos órák. Ennek ellenére hasznos tudást
is szerezhetünk.
-Milyen számodra ez a közösség?
-Mindenki kedves, és az idősebbek, tapasztaltabbak is
segítőkészek. Olyan a közösség, mint egy kis család.
Mindenki tud a másiknak segíteni. Ez a szakkör még
jobban ide köt az iskolához, és jobban részese lehetek.
-Tudsz már valami érdekességet a Padtárs újsággal
kapcsolatban?
-A neve magyarázata, hogy harmincegy éve kellett egy

rövid, frappáns és találó
név, és ez lett a választás. Emellett az újságnak két, egy tanár
(Kósa Tamás) és egy
diák (Goór Hanga) főszerkesztője van.
-Ha ajánlanád a szakkört, akkor hogy hirdetnéd az iskolánkban?
-Ez egy játékosan fejlesztő újságíró szakkör. Nem csak
„dolgozunk”, hanem játszunk és ezáltal más osztályokból
érkezőkkel is köthetünk barátságokat. Nekem nagyon
tetszik, és szerintem hasznosan telnek ezek a hétfői
délutánok. Ha már felső tagozatos vagy, érdekel az
újságírás, és ha neked is van kedved egy új közösség tagja
lenni, bátran jelentkezz nálunk, és te is Padtárs-tag lehetsz!

Erdei vándortábor
Zlata

Nyár az ősz közepén

Olyan sok jó élményt éltünk át a nyár folyamán, hogy még októberben is van mit
mesélnünk. Így például Papp Antónia Lili, 8. osztályos tanuló örömmel mesélt a
vándortáborban eltöltött napokról.
-Mettől meddig tartott az Erdei vándortábor?
-Június 29-től július 5-ig.
-Az ország melyik részét fedeztétek fel a gyalogtúrák
során?
-Somogy megyében, a Zselicben jártunk, de több
állomásunk is volt.
-Kik voltak a tábor szervezői/vezetői?
-Három pedagógus szervezte a tábort: Rákosi Gabriella,
Stubán Árpád és Gosztola Barbara.
-Milyen programok voltak?
-Sok érdekes program várt ránk: a túrákon kívül voltunk a
bőszénfai szarvasfarmon, a zselickisfaludi planetáriumban,
de természetesen az esti játékok és a tábortűz sem maradt
ki.
-Ha tízes skálán kellene pontoznod a tábort, hányast
adnál rá?
-10/10.
2020.

-Miért pont ezt a tábort
választottad?
-Nagy részben a túrák és a
társaság miatt. Sok jó véleményt
hallottam róla azoktól, akik az előző évben már túráztak.
-Mi volt a legemlékezetesebb élményed?
-A sátoros alvás és a Felelsz vagy mersz? játékok.
-Ha 2021-ben is meghirdetik a gyalogos napokat,
akkor jelentkezel?
-Igen, természetesen.
-Miben volt különleges ez a tábor?
-Erdőben, sátrakban éltünk, és az egész napot a
természetben töltöttünk.
-Ez volt az első bentlakós táborod, vagy voltál már
ilyen helyen?
-Már többször is voltam ottalvós táborokban, de eddig ez
tetszett a legjobban.
október

Könyvajánló
Erin McCahan:

LOL

Szerelem és más fura szavak

Josie csak egy átlagos tinizseni, aki komplikál és próbálja kiszámítani, vajon mikor van itt az ideje a
szerelemnek. A könyvet, mely 2014-ben jelent meg, a nagyobb korosztálynak
ajánlom elsősorban. Tele van tini szlengekkel, melytől élvezetesebb és könnyebb
az olvasása. A mű rövid jellemzésére elég a megható és a vicces szó.
Az íróról: „Középiskolás koromban annyira szégyenlős
voltam, hogy az iskola pszichológusa is megkérdezte,
szeretnék-e beszélgetni vele. De túl szégyenlős voltam
ahhoz is, hogy igent mondjak… Az írásról csak annyit:
Muszáj írnom. Hogy miért? Fogalmam sincs.”
A szerző sok szépirodalmat olvas, illetve érdekli a
történelem és mindenről frappáns véleménye van.
„Túl sok a változó, és anélkül kell leélnem az életemet,
hogy valaha is megtudnám az eredményt. Vagy tippelek.
Csakhogy én utálok találgatni, és megbecsülni dolgokat,
jobban kedvelem a matematikai képletek precizitását és a
pontos fordításokat. A matematika nyelv, és én szeretem a
nyelveket.”
A közel 16 éves Josie több nyelvet használ, amelyek nem
idegen nyelvek, hanem pl. bulinyelvek, de egyik sem az a

„hely”, ahol önmaga tudna
lenni. Hosszas gondolkodás után rájön, hogy a
megoldás a szerelem.
Nővére, Kate, az esküvőjét tervezgeti, míg
Josie próbálja megtalálni az igazit. A
főszereplő élete elég
komplikált,
legjobb
barátjával, Stuval, több kapcsolaton
is átmentek, de nem érezték AZT, ami az egész életüket
végig tudná kísérni. A könyv végén Josie rájön, hogy az
egyetlen fiú, akinek a társaságában nem kell megjátszania
magát, az Stu.

Kösd össze!

Tudtad?
1. Az emberek fején átlagosan 100 000 hajszál
van, míg egy vidra testének minden egyes
négyzetcentiméterén 160 000 szőrszál található.
2. Egy ember az élete során annyit sétál, hogy
ötször megkerülhetné a Földet.
3. 5000 hegymászó érte el a Mount Everest
tetejét, köztük egy 13 éves fiú, és egy 80 éves
férfi.
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Feleletmentesítő jegy a 2020-2021-es tanév első félévére.
Félévente tantárgyanként, csak egy jegyet használhat fel
szóbeli felelet esetén mindenki.
Az óra megkezdése előtt tisztelettudóan add át tanárodnak!
A jegy tulajdonosa:

október

Tisztelt Olvasó!

Színezz ki!

Hanga
Mint minden évben, idén
is új diák főszerkesztője
lett a Padtársnak. A 20202021-es tanévben ez az én
feladatom lesz. Számomra
ez nagy megtiszteltetés.
Hatodik osztályos korom
A kis létszámú szerkesztőség
óta járok erre a szakkörvidám csapata
re, és mindig igyekeztem
szívvel-lélekkel cikkeket írni, és színesíteni az újságot. Az idei hétnyolc fős szerkesztőséggel, köztük a három új taggal együtt
szeretnénk maradandót alkotni.
A Padtárs 500 Ft lesz erre az évre, ugyanis előző évben a vírus
miatt (online oktatás alatt) nem jelent meg három számunk.
Minden előfizetőnek köszönjük, hogy idén (is) érdeklődik
iskolatársai cikkei iránt.
Feladatom lesz, hogy újat alkothassunk, törekszem arra, hogy jó
legyen a közös munka, és elégedettek legyenek az olvasóink.
Remélem, hozzá tudok tenni kis csapatunkhoz, hogy ránk is igaz
legyen a közmondás:
„Kicsi a bors, de erős!”

„Nappal utcaseprő,
éjjel színész”
LOL

Iskolánkban szeptember 11-én megtekinthettük a
Valahol Európában című musicalt az Imre Sándor
Szeretetszínház előadásában. A színészek nem átlagos körülmények között élő gyerekek és felnőttek
voltak. Mint azt a honlapjukon írják:
-2004 tavaszán született meg az ötlet, hogy az integráció
jegyében egyesítsük erőinket és közös produkciót hozzunk
létre. Így alkottuk meg az első két felvonásos musicalt, a
Valahol Európábant. Úgy éreztük, hogy „nincs annál szebb
látvány, mint amikor sérültek és épek együtt állnak
színpadra, és úgy szórakoztatják a nagyérdeműt, hogy
akkor a színpadon nincs sem fehér, sem fekete, sem ép,
sem sérült, csupán egyenlő emberek, kollégák és barátok
vannak”.
Közel 50 fő ült az aulában, köztük Hajnal Gabriella, a
Klebelsberg Központ elnöke, Magyar Ferenc, a Nagykanizsai Tankerület igazgatója, Erdei Ferenc igazgató úr,
Pali Róbert polgármester, a tantestület tagjai és a hetedik,
2020.

IMRESÁNDOR
nyolcadik osztályból pár tanuló.
Az előadás megkezdése után fél
óra elteltével szünetet tartottak, és
a nézőket üdítőkkel illetve rágcsákkal várta az iskola bejárata
előtti rész. Megható volt a
színészek őszinte játéka, kiváló
SZERETETSZÍNHÁZ
énektudása.
Salamon Benedek, 8. osztályos tanulóban ez a gondolat
fogalmazódott meg a színdarabbal kapcsolatban.
-Tetszett, hogy a nehéz helyzetben lévő gyerekeket
felkarolták, és lehetőségük volt megmutatni tehetségüket,
mint színészek. Nagyon tetszett a díszlet. A kedvenc
részeim közé tartozik az, mikor a kastélyban a gyerekek
körbeállták a zongorát és együtt énekeltek, szerintem ez
nagyon szívhez szóló volt.
Reméljük, még sok ilyen műsor megtekintésében lehet
részünk!
október

Két lábbal a
vírus ellen
Hanga

Egy napsütéses pénteki napon, szeptember 18-án, a
Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola
tanulói felkerekedtek, hogy bejárják a kilátókat,
mezőket és erdőket. A Covid vírus veszélye miatt
helyszínenként két osztály ment együtt.
Így történt, hogy míg a 7-8. a Nagymezőn CTF-ezett, addig
az 5-6. osztály a Szent Mihály-kápolnánál csodálhatta a
Balatont, s a gyönyörű panorámát. A túra célja volt tehát,
hogy kicsit kimozduljanak a diákok a szabadba, kiszakadva
a hétköznapok szürkeségéből. Idén nem csak a helyszínek
voltak eltérőek, de a Nagymezőn való (a Szülői
Munkaközösség által szervezett) étkezés is elmaradt.
Ennek ellenére, akik ebben az évben is ezt a helyszínt
tűzték ki úticélul, nem voltak elkeseredettek. A kirándulás
jó hangulatban telt, és sok fénykép is készült, melyen
érzékelhető a diákok jókedve. A program jó volt arra is,
hogy még jobban összekovácsolódjanak az osztályok akár
a pedagógusokkal is, és hogy közös élményeket

szerezhessünk, melyekre jó lesz visszaemlékezni, nosztalgiázni.
Feltehetőleg ez volt a 8. osztály utolsó túrája, ami miatt
kissé összeszorul a gyomrom. „Az utolsó túra”… Utoljára
rohangálhattunk együtt önfeledten, árkon-bokron át, fel-le a
domboldalon, a fák között. Amikor majd visszagondolok
iskolánkra, s mesélek róla, biztosan meg fogom említeni
ezeket az élményeket.
Tehát vírus ide, vagy oda, igenis ki tudunk mozdulni, és jól
tudjuk magunkat érezni, még ha az némi kötöttséggel is jár.

Kerékpárral is szabályosan!
Horváth Miklós

Németh Lili 8. osztályos tanuló az akadálypályát teljesítette sikerrel.
A Generáli Biztosító Szimba intézményi pályázatán iskolánk
„Közlekedésbiztonsági Élményprogramot” nyert.
A programra 2020. szeptember 8-án került sor, és minden
osztály számára elérhető volt. A biztonságos gyalogos- és
kerékpáros közlekedés szabályainak megbeszélése mellett
2020.

a kézilabdapályán felépített ügyességi pályát illetve az ittas
állapotot bemutató „részeg szemüveggel” való közlekedést,
saját testsúlyos eszközöket is kipróbálhattak a diákok.
Az osztályok nagy része örömmel fogadta ezt a játékos
lehetőséget.
október

Szaffi kedvence
Kabai Gábor
Szkocsovszky Emma Etelka hatodik osztályos
tanuló, a budapesti Szenczi Molnár Albert
Református iskolába járt eddig. Imádja a chilis
babot, Szaffi nevű macskája pedig igazi játszótárs.
-Miért váltottál iskolát?
-A családom változtatni szeretett volna korábbi életén, a
rohanó város és közönyös emberek helyett a vidéki életet
választotta.
-Miért pont Vonyarcvashegy?
-Miért, tudsz ennél szebb helyet?
-Milyen volt először belépni a suliba?
-Először kavarogtak bennem a gondolatok, féltem és
izgultam egyaránt, de szimpatikus volt az új hely számomra. Az osztálytársak nagyon kedvesen fogadtak.
-Eddig életedben értél-e már el valamilyen iskolai
versenyeredményt?
-Igen, az első iskolámban több versmondó versenyt is
megnyertem, háromszor is bejutottam a kerületi döntőbe,
ahol a legjobb eredményem a harmadik helyezés volt.
-Van valami hobbid?
-Szeretek sütit sütni és finomságokat készíteni a konyhában. Különleges a kovásszal készített fonott fahéjas
kalács, amit a szüleimnek húsvétra is elkészítettem.
-Mi a kedvenc színed?
-A fekete, mert az sok más színhez passzol.
-Szeretnél híres lenni?
-Igen, szeretnék egy youtube csatornát indítani.
-Melyik a kedvenc országod? Miért?
-Görögország, mert élvezem a friss levegőt, a tengeri
halakat és ott ettem életemben a legfinomabb fánkot.
Még az sem riasztott el, hogy megcsípett egy medúza.
-Mit szoktál csinálni szabadidődben?
-Szeretek a húgommal és a számítógépen játszani.
Segítek anyukámnak és persze olvasni is szoktam.

2020.

Köszönet az előfizetőknek
1990 októberében jelent meg először
a PADTÁRS. Harminc éve a tanév
„munkás” hónapjaiban tudósítunk arról,
ami iskolánkban történik. Cikkeinkkel arra
törekszünk, hogy eleget tegyünk azoknak a
nehéz követelménynek, hogy az elsős és a nyolcadikos
tanulók egyaránt megtalálják diáklapunkban az őket
érdeklő történeteket, hasznos információkat, hűen tudósítsunk az iskolai eseményekről.
Idén is sokan fizettek elő a Padtársra, ezért köszönet
minden érdeklődő diáknak és az előfizetést népszerűsítő
osztályfőnöknek. Íme az előfizetők száma (okt. 9-i összeírás
szerint):
összesen

előfizetők

tanárok

18

9

1. o.

28

9

2. o.

22

6

3. o.

23

13

4. o.

13

9

5. o.

23

12

6. o.

24

8

7. o.

18

3

8. o.

25

16

Egészítsd ki a rajzot!

október

Tábor a kalandparkban
Kabai Gábor
2020. július 22-én, szerdán izgatottan
ébredtünk a húgommal. Már nagyon
vártuk, hogy elindulhassunk a Zobori
Élmény Parkba, ahol minden évben
részt veszünk az egyhetes táborban.
Napokkal korábban bepakoltunk, hogy
indulás előtt ne kelljen kapkodni.

A szervezők nagyon érdekes és izgalmas programokkal készülnek minden
évben. Idén lézerharc, hullámvasút,
műanyagkatona-festés, gyerekkoncert,
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strandolás, activity és még sok-sok
program várt ránk. A legtöbb
gyereknek a kalandpark legújabb
attrakciói: az ejtőtorony és az E-sport
tetszett. A tornyot úgy kell elképzelni,
hogy felemel 50 méter magasra, majd
hirtelen 30 métert zuhansz, és közben
persze sikítasz, ahogy a torkodon kifér.
Az E-sportnál pedig a mai gyerekeknek felettébb vonzó számítógépes
programokban
próbálhattuk
ki
magunkat. Volt még szabaduló szoba,
4D mozi és rengeteg meglepetés.
Esténként a mozgásé volt a főszerep:
foci, csúszdaház és tánc. A táncversenyt Boróka nyerte, ő lett a tábor
„Limbó-királynője”, nagyon örült az
éremnek és oklevélnek.
Az idei tábor is hatalmas élmény volt,
megint rengeteg új barátot szereztünk, és persze a végére nagyon
elfáradtunk. Remélem, hogy jövőre
ismét találkozunk!

Zalakaros
honlapja szerint:
VÉGTELEN KALANDOK VÁRNAK RÁD ZALASZABARBAN,
A ZOBORI ÉLMÉNYPARKBAN,
MINDÖSSZE
10
KM-RE
ZALAKAROSTÓL, A KIS-BALATONNÁL.
A CSODÁLATOS PANORÁMA
már önmagában felüdítő, de a
kalandparkba érkezve egy igazi
kalandoázis fogadja az idelátogatókat.
A hegyre felérve lélegzetelállító
panoráma tárul elénk, amely
szemet gyönyörködtető látvány,
garantáltan mindenkit elbűvöl.
A parkban felsorakoztatott
játékarzenál pedig gyereket és
felnőttet magával ragad.

Nemcsak „kocka”!

Szeptember végétől új informatikatanár jött óraadóként iskolánkba. Góbor Péter
szívesen vállalta, hogy a Padtárson keresztül is bemutatkozzon a diákoknak.
-Miként került az iskolánkba?
-A volt informatikatanár új helyen kezdett el dolgozni, és
megkerestek, hogy vállalnám-e az oktatásotokat. Mivel sok
jót hallottam az iskolátokról, szívesen jöttem.
-Miért döntött úgy, hogy informatikatanár lesz?
-Kiskoromtól kezdve az informatikával foglalkoztam.
-Honnan jár be és melyik napokon?
-Keszthelyről. Kedden és csütörtökön tartok itt órát.
-Mi a véleménye az iskolánkról?
-Nagyon szimpatikus iskola, jól felszerelt.
-Hány éve tanít?

A hónap
győztese

-Négy éve tanítok informatikát.
-Tanít valahol máshol is?
-A Premontrei Szakgimnáziumban, illetve az Asbóth
Sándor technikumban.
-Mivel foglalkozik szabadidejében?
-Szeretek kerékpározni, színházba menni, aikidózni, ami
egy japán harcművészet.
-Miért szereti ezeket csinálni?
-Szeretem a természetet, a kultúrát és a nyugalmat.

Mint minden évben, idén is versengenek diákújságíróink a legjobb
újságírónak járó díjért, amit a havi cikkek összesítésének eredménye mutat
meg. Év végén ő kapja majd az Aranytoll Díjat. A „hónapok nyerteseit” a
legjobb cikket írók közül idén is egy-egy tanár dönti el.
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