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... sokszor használjuk ezt a kifejezést, de tudjuk, hogy
valójában mit jelent? A népszokás szerint, azokat az
embereket nevezik így, akiket április elsején megviccelnek.
Ez a nap a tréfáról és bolondozásról szól. Nagyon sok
országban elterjedt, de valójában nem tudni, hogy
pontosan honnét indult hódító útjára, de az biztos, hogy
egyre népszerűbb napjainkban.
Egy feltételezés szerint a keltáknál ismert vidám, bohókás
tavaszi ünnep hagyományát viszi tovább. Másik lehetőség,
hogy IX. Károly egy rendeletben az új esztendő kezdetét az
ókori Franciaországban április 1-ről január 1-re tetette, az
ajándékozás szokása továbbra is fennmaradt, de már csak
apró, vicces és bolondos ajándékokkal lepték meg
egymást.
Ti bolondoztok április elsején? Vajon mik a leggyakoribb
ötletek? Egy kis kutatómunkát végezve érdekes dolgokat
találtam az interneten. Korábban főleg a megjelenésre és
öltözködésre tettek vicces, becsapós megjegyzéseket:
eloldódott cipőfűző, kifordítva, rosszul viselt vagy foltos
ruhadarab, rágógumis cipő, kakaós „bajuszmaradvány” a
reggeliről és még sorolhatnánk… De gyakoriak az eldugott
tárgyak, a valamilyen anyaggal (borotvahab, méz, fogkrém)
bekent használati tárgyak vagy akár a vízzel teli lufik,
vödrök, poharak is. Esetleg ijesztő, undorító, műanyag
állatok (egér, pók, kígyó), vicces üzenetek, levelek és apró
ajándékok. De azt ugye már tudjuk, hogy az ember
fantáziája végtelen: akár átfordított közlekedési tábla,
egyetlen éjszaka átrendezett ház, alvás közben befestett
haj, arc vagy borssal feltöltött sószóró, ételbe csempészett
erős paprika…
Remélem, sok mókás és szórakoztató aprósággal készültök
a következő évi április bolondjára!
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A mi kis falunk
Hanga

-Sorozatajánló-

Megunhatatlan, eseménydús sorozat az egész
család számára. Mert ha szabad a szombat estéd,
és kikapcsolódni van kedved, kapcsolj az RTL
Klub adására 20 órakor, huppanj a tévé előtti
kanapéra, és garantáltan élményben lesz részed!
Az ötödik évad ugyanis március 20-tól indult. Amennyiben
eddig nem követted számon az eseményeket, ne érezd
úgy, hogy nagyon lemaradtál volna. A részek nem
kapcsolódnak szorosan egymáshoz, Pajkaszegen minden
nap történik valami új. A sorozat a falu lakosságának
hétköznapjait mutatja be. Az átlagostól jóval eltérő
emberek élnek itt, egyedi tulajdonságaik miatt is lesznek
szórakoztatóak. A főszereplők között van egy polgármester,
aki végtelenül elégedett saját magával és a halastavával,
ahol kedvenc hobbiját űzheti. Egy szorgos titkárnő és
vőlegénye, akiknek kapcsolatát színesíti teljesen eltérő
személyiségük. Egy tüzes kocsmárosnő, aki egymaga elbír
minden kapatos férfival. Egy körzeti megbízott, akire a
rendőrviccek tökéletesen illenek. Egy jóképű pap, akiért a
falu asszonyai oda meg vissza vannak, itt lakik még
édesapja, a helyi állatorvos is. Emellett nagyszájú
öregasszonyok, a kocsma törzsvendégei, a „közmunkás

osztag” és néhány fiatal. Ők alkotják ezt a vicces
társaságot. Az idei újdonságok fő szála, hogy Erika, a
polgármester jobb keze teherbe esett. Vajon megáll az élet
nélküle? És hogy boldogul Gyuri, a párja a helyzettel? Sok
kérdés merülhet fel a rajongókban, ahogy bennem is. Az
első évad óta (2017) követem az eseményeket, és
igyekszem időben a csatornára kapcsolni. Ha ez nem
sikerül, ingyenesen vissza lehet nézni egy hétig az rtl.most
oldalán. A szereplők a legkülönfélébb emberek. Személyes
kedvencem Gyuri, aki mindig meg tud nevettetni, és a
három iszákos közmunkás.
Mindenkinek ajánlom az egyszerű, de nagyszerű szatirikus
humorral fűszerezett műsort. Nekem hamar az egyik
kedvencemmé vált. Jó szórakozást hozzá!

Színezd ki!
LOL

Z-generáció

A Z generáció tagjai 1995 és 2010 között születtek. Ők
általában különböznek az előző generációktól, főleg a
következő Y generációtól, amelyben a technológia gyors
fejlődése rendkívül fontos szerepet játszik. Az 1990-es évek
végén születtek és annál fiatalabbak, a digitális technológia
világába csöppentek bele, és nem tudnak élni a mobiltelefonok, egyéb digitális és kommunikációs eszközök
használata nélkül. A 20. századhoz képest az új világban a
Z-tagok teljesen megváltoztatták tanulási szokásaikat. Ez
problémákat okozott az oktatási rendszerben is, különösen
a tanítási módszerek terén. A tanároknak nehéz átadniuk
tudásukat azoknak a fiataloknak, akik hozzászoktak az
információk gyors áramlásához és fogadásához. Több
dolgot képesek egyszerre kezelni, de a rögzített információk mélysége még mindig kisebb, mint az előző
generációké.
2021.
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Könyvajánló

J. K. Rowling: Ickabog
J. K. Rowling írónő legújabb könyve, Az Ickabog óriási sikerként robbant be a
tavalyi év vége felé, és egyből a sikerlisták élére ugrott. Aki ismeri és olvasta is
a Harry Pottert - az írónő korábbi sorozatát – talán egy kicsit hasonlót várt,
esetleg folytatást, de mindenképp valami misztikummal átszőtt, csodabirodalomban játszódó, fantáziadús történetet.
Gábor
Maga a könyvborító nagyon megnyerő, már-már csalogató. Ha a könyvet
végiglapozzuk, tele van színes és vicces gyerekrajzokkal. A könyvajánló viszont
nagyon sejtelmes mindazzal a vidámsággal, amit az ország leírásából megtudunk,
és azzal az óriási ellentéttel, amit a birodalom közvetlen szomszédságában
található szörny megtestesít. Vajon tényleg létezik? Vajon tényleg ennyire
veszélyes? Ha ebben a kötetben egy szörny szerepel, akkor ez mese? Akarok
egyáltalán mesét olvasni? Ehhez hasonló kérdések merültek fel bennem, de a kíváncsiságom
mégis felülkerekedett. Mondhatom, jó döntés volt… Nem tudtam letenni…
Igaz, vannak benne érdekes fordulatok, szörnyű halálesetek, de minden csak nézőpont kérdése, hiszen a rossz néha
lehet jó is, és néha a negatív események is hathatnak pozitívan. Sőt vannak benne dolgok, amik a mai világban is
megállnák a helyüket. Itt az újabb karantén, legjobb idő az olvasásra. Szóval ne habozz, nem fogsz csalódni!
A kiadó ajánlása:
„Duskáldia egykor a világ legboldogabb országa volt. Bővelkedett aranyban, egy pompázatos bajszú király uralkodott
rajta, és olyan fenséges kolbászok, sajtok és sütemények készültek városaiban, hogy aki csak megkóstolta őket, táncra
perdült örömében! Birodalomszerte minden szép és jó volt, kivéve a ködös északi részt, Lápföldét, ahol egy régi rege
szerint a szörnyűséges Ickabog tanyázott. Minden épeszű ember tudta, hogy az Ickabog csak legenda, rossz gyerekek
ijesztgetésére való. De a legendáknak megvan az a furcsa tulajdonságuk, hogy néha önálló életre kelnek...
Vajon egy mendemonda megbuktathatja a közkedvelt királyt, és térdre kényszerítheti az országát? Annyi biztos, hogy
két bátor gyerek olyan kalandba sodródik miatta, amire maguktól sose vállalkoztak volna.
A világ egyik legkiválóbb elbeszélőjének sajátos hangulatú meséjét a szereplők színes tárháza és a fantáziadús
cselekmény teszi minden korosztály számára feledhetetlen olvasmánnyá.”

A magyar költészet napja

Panna
A magyar költészet napját 1964 óta április 11-én, József Attila
születésnapján ünnepeljük. Első alkalommal 1956 júniusában
tartották, a nyári ünnepi könyvhéten, és csak 1964-ben
kapcsolták a költő születésnapjához. Az ünnepnapon jellemzően
irodalmi előadóesteket, könyvbemutatókat, költőtalálkozókat,
szavalóversenyeket rendeznek.
A mi iskolánkban ilyenkor a felső tagozatos diákoknak
versmondó versenyt tartanak, amely a tavalyihoz hasonlóan, a
pandémia miatt az idén is elmaradt. Igaz, április 9-én az online
magyarórán egy ünnepi műsor megtekintésével, a költő életéről
való beszélgetéssel, művei felidézésével megemlékeztünk róla.

Weöres Sándor:
ÉNHASADÁS
Utcasarkon
várok rám,
félórája
is van tán.
Ám értelmem
fölragyog
Nem jövök, mert
itt vagyok.

Kedvcsinálónak Weöres Sándor rövid, humoros versét küldik a
szerkesztők minden olvasónak:
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Hanga

Idézetek a Micimackóból
Egy történet egy mackóról, akiről már
szinte mindenki hallott. Gyermekkorunk
jellegzetes mesealakjáról szól, Micimackóról. Bohókás hétköznapjai mellett sok
bölcsességet is megosztott velünk, amit
idősebb fejjel az ember talán jobban
megért. Ezek közül választottam ki az öt
kedvencemet, amit lehet, hogy már te is
hallottál.

Önismeret: „Ígérd meg, hogy mindig emlékezni fogsz:
bátrabb vagy, mint hiszed, erősebb, mint sejted, és okosabb,
mint véled.”
Barátság:
„-Pont jókor jössz, mert ez a nap legjobb része.
-Melyik az a rész?
-Az, amikor te meg én mi leszünk.”
Szeretet: „Ha te száz évig élsz, én száz év mínusz egy

napig szeretnék, hogy sose kelljen nélküled élnem.”
Hiány: „Már minden helyen kerestelek, ahol nem vagy,
csak azt a helyet nem találom, ahol vagy. Csak azt tudom,
hogy ott vagy, ahol én nem vagyok. De hol vagyok én? Azt
kívánom, bár itt lennél, hogy megmond. Esetleg ha
nagyon-nagyon erősen kívánnám, akkor itt lennél?”
Hála: „Szerencsés vagyok, hogy van valamim, aminek
nehéz búcsút mondanom.”

A víz világnapjára
Zlata
Egy tavaszi napon, hajmosás közben észrevettem,
hogy kifogyott a samponom, ezért át kellett mennem
a másik szobába, és reménykedni abban, hogy nem
felejtettem el megvenni. Tíz perc keresés után még
mindig nem találtam meg a flakont, de helyette
ráleltem egy dobozra, amibe anyukám elrejtette a
régi játékaimat. Úgy örültem neki, mint egy kalóz, aki
megtalálta a kincses ládát.

Annyira el voltam foglalva a „kincsekkel”, hogy teljesen
elfelejtettem, hogy hajat akartam mosni, és még mindig
nem találtam meg a flakont, nem zártam el a csapot...
Nem tudom, hogy meddig ültem volna ott a plüssmacival
az ölemben, ha a játékos doboz alján nem találtam volna
egy könyvet, a „Kicsi herceg és a víz csodái-t”. Nagyon jól
emlékeztem erre a könyvre, hiszen kiskoromban anyukám
minden este olvasott nekem belőle egy részletet.
Elkezdtem újra olvasni. Lapozgatva felidéztem, hogy a kis
herceg nyitva hagyta a csapot, és emiatt az egész
királyságban elfogyott a víz. Ezért elindult megkeresni a vízi
tündért. Amíg a kis herceg vissza próbálta szerezni az
értékes folyadékot, a királyságban megállt az élet. A
szakácsok nem tudtak főzni, az emberek és az állatok nem
tudtak inni, megálltak a vízesések, a nők, akik a folyóban
2021.

ruhákat mostak, nem tudtak mosni. Már a könyv felénél
tartottam, amikor hirtelen eszembe jutott, hogy nem
zártam el a csapot. A fürdőbe sietve megrémülve láttam,
hogy kifogyott a csapból a víz...
És ekkor felébredtem. Szaladtam a fürdőszobába, és
megláttam a zárt csapot. Így döbbentem rá, hogy csak
álmodtam az egészet. Mindenesetre tanultam az álomból,
és ezután hajmosás előtt, háromszor is ellenőrzöm, hogy
elvittem-e a fürdőszobába a sampont.
Tudom, hogy nehéz értékelni azt, amit természetesnek
tartunk, hogy van, amiről úgy érezzük, hogy sok van belőle,
de amikor nem maradt semmi, már nem lesz kiknek
értékelni.
április

Az első félévünk ötödikben
Horváth Miklós
Az általános iskola két részre bontható, alsó- és felső tagozatra. A kicsik
még a legtöbb esetben segítségre és támogatásra szorulnak. Mi
(ötödikesek) kicsit nehezebben fejeztük be az alsó tagozatot az online
oktatás miatt. Szerencsére szeptemberben normál oktatásban
folytathattuk a tanulást.
A tanárokkal
és az új
osztálytársainkkal az első
pár órában ismerkedtünk meg
alaposabban. Voltak kétségeim azzal kapcsolatban, hogy
nem sokáig leszünk együtt. Szerencsére ez nem így

Bori

alakult. A maszk azonban mindennapos kellékünkké vált.
Azért az is igaz, hogy ezt a pár sort is online oktatás alatt
írom, de ez már nekem elég, mert így is tarthatjuk a
kapcsolatot.
Szerintem az iskolában az egyik legfontosabb
élmény/dolog az, hogy felső tagozatba léphetünk.
Remélem, hogy mindenki átélheti azt a felemelő érzést,
amikor felsőssé válik!

Húsvét a Húsvét-szigeten
-mese némi valósággal-

Egyszer volt egy Liza nevű nyolc éves polinéz kislány, aki a
Húsvét-szigeten élt. A terület Jakob Roggeveen holland
tengerésztől kapta a nevét, aki húsvét vasárnapján fedezte
fel. Az itt élők -hiába volt ez a szigetük neve-, nem
ünnepelték a húsvétot. Egyszer Liza megtudta, hogy a
keresztény gyerekek számára azonban nem hétköznapiak
ezek a napok. Ajándékot kapnak a húsvéti nyúltól és
nagyon jól szórakoznak.
Mivel a lány érdekesnek talált ezt, úgy döntött, ír egy
levelet a nyuszinak. Íme a levél:

Kedves húsvéti Nyúl!
Hallottam, hogy ha írnak
neked a gyerekek, kapnak
tőled ajándékot. Így hát
arra kérlek, hozz nekem
egy pingvint!
Szeretettel: Liza

Már alig várta, hogy megérkezzen az ajándéka. A Moainál
(a híres kőszobroknál) készített is egy naptárt, hogy ott
számolja a napokat húsvétig. Egyre türelmetlenebbül várt,
de nem történt semmi. Egy napsütéses napon aztán,
amikor Liza a Pano Anakena-öbölnél fürdött, levele érkezett
a húsvéti nyúltól:
2021.

Kedves Liza!
Megkaptam a leveledet. Sajnálom, attól tartok, nem tudom
a kérésed teljesíteni, mivel nálatok túl meleg van ahhoz,
hogy egy pingvin ott tudjon élni. Soha sincs hó, jég és fagy
sem. Szeretném, ha átgondolnád, és kérnél valami mást.
Szeretettel: a húsvéti Nyúl!
Liza rájött, hogy a nyuszinak igaza van. Majd gondolkodni
kezdett, előbb kért egy majmot, de náluk a szigeten nincs
erdő, aztán egy tigrist, de nem volt gazella, amit ehetne. A
kívánságkérő levelek jöttek mentek, és a szigetlakók egyre
nagyobb kíváncsisággal várták, hogy Liza évente milyen
újabb állatot kér, és nyuszi milyen kifogásokkal utasítja
vissza.
Az évek teltek, Liza már 17 éves lett, és rengeteg állatot
tanulmányozott. Egy napon, mikor Rapa Nui-n, a 10
méteres titokzatos kőszobrok előtt gondolkodott, mit is
kérjen, megtalálta a tökéletes kívánságot. Gyorsan papírra
vetette, és elküldte a húsvéti nyúlnak. Egy borús reggelen,
mikor olyan szél volt, hogy a tenger hullámai a sziklákat
csapkodták, megérkezett egy hajó, és vele egy nagy faláda,
rajta a „Lizának” felirattal. A tartalma minden eddig kért
állat fából kifaragott élethű mása volt, sőt meglepetésként
még egy nyusziszobor is.
Így lett a Húsvét-szigeteken húsvéti nyúl.

április

Dorci

Egy emlékezetes óra

Az egyik teljesen átlagos föci órán Gabi néni
izgalmas bejelentést tett. Azt kérte, hogy a
következő órára ne hozzunk felszerelést, mert
megmutatja, hogyan kell újraéleszteni.

Óra előtt a legtöbben már izgatottan várták, mikor hangzik
fel a folyosón a jól ismert léptek zaja.
Egyszer csak Gabi néni megjelent az ajtóban, egyik
kezében egy piros pokróccal, másikban egy táskával, és
megkért minket, hogy rakjuk körbe a székeinket. Kis
kártyákat osztott ki, amelyekre egy-egy szó volt írva. Ezután
megbeszéltük, mit is kell tenni, ha szemtanúi vagyunk egy
balesetnek. Átbeszéltük, hogyan állapítjuk meg, hogy
eszméleténél van-e a sebesült, mit mondjunk a mentősöknek, és ha eszméleténél van, hogyan nyugtassuk
meg a sérültet. Majd leterítette középre a pokrócot, és
kinyitotta a táskát, amelyből egy műanyag bábu került elő.
(Gabi néni direkt hangsúlyozta, hogy nincs neve a
bábunak, mire természetesen kitört az ötletelés, és akadtak
önkéntes névadók is.) A későbbiekben megtanultuk,

A Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggően már az iskolákból kikerülő gyerekeknek
képesek kell lenniük arra, hogy félelem nélkül, gyakorlott módon segítséget nyújtsanak balesetet szenvedett
társaiknak. Ennek tesz eleget a 2012-es NAT (Nemzeti
alaptanterv) követelménye, miszerint az általános és
középiskolában is előírja az alapszintű elsősegélynyújtási ismeretek tanítását, középiskolában az
alapszintű újraélesztést is.

hogyan biztosítsunk a „betegnek” szabad légutat, hogyan
állapítsuk meg, van-e légzése, és mi is az a nagybetűs
mellkas kompresszió. Ezek után Gabi néni megkérdezte,
van-e önként jelentkező, aki szívesen vállalja, hogy elsőként
alkalmazza a tanultakat. Peti jelentkezett egyedül, így ő
kezdte a kört. Ettől fogva majdnem mindenki kipróbálta. 30
nyomást kellett végeznünk a mellkason, ami elég kimerítő
művelet, mivel közben arra is kellett figyelnünk, hogy ne túl
erősen, de ne is túl gyengén nyomjunk. Miután majdnem
mindenki kipróbálta, Gabi néni elővett egy defibrillátort
(egy elektromos áram keltésére alkalmas orvosi készülék,
mellyel rövid ideig tartó, néhány amper erősségű áramot
lehet előállítani). Ezt először fel kellett helyeznünk a bábura,
majd a sokkolást követően a gép utasításait követve
újraéleszteni.
Az óra nagyon gyorsan elrepült, de miután megtízóraiztunk, Gabi néni megmutatta Kriszti néninek, mit is
tanultunk az elmúlt 50 percben. Az biztos, hogy
emlékezetes óra volt, és ez még nem minden, ugyanis a
következő órán a stabil oldalfekvésről tanultunk…

Ehető virágok

Bori
Sokan azt gondolják, hogy a virágok csak szép, illatos növények. Pedig
ez nem igaz! Ennél sokkalta több „pozitív tulajdonságuk'' van.
Megízesíthetik a teát, lehet belőlük kiváló szörp. Salátákba is tökéletesek.
(Ezek mellett torták díszítésére is használják őket.) Szörpöt bodzából,
rózsából, orgonából, hársfavirágból, levendulából, akácvirágból és
ibolyából is főzhetünk. Hársfavirágból remek teát készíthetünk. Az
árvácska, búzavirág, lilaakác és az ibolya kiváló ízt ad a salátáknak.
Van olyan virág, ami uralkodók tetszését is elnyerte. Sissy királyné
kedvenc desszertje a kandírozott ibolya volt. Nem csoda, hiszen ez a
növény ízletes, sokoldalú.
Ebből látszik, hogy a virágok nem csak vázába valók. Tökéletes inni- és
ennivaló alapanyagok. Az én kedvencem a bodzaszörp.
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Online... Már megint?

Gábor
A tavalyi év után azt reméltem, hogy többé nem lesz már
karantén. Gondoltam, egyszer ezt is kipróbáltuk, majd
mesélhetünk róla idős korunkban, aztán mégis, megint
pontosan ott tartunk, ahol tavaly tavasszal.
Bár az idei bejelentés már nem ért annyira váratlanul
minket, nem rémisztett meg az ismeretlen, mégis vegyes
érzelmekkel fogadtuk. Volt, aki rettenetesen örült, és volt,
aki kevésbé. Persze, nagyon jó otthon, nem kell korán
kelni, a feladatokat mindenki a saját tempójában készítheti
el, a határidők betartásával. Aztán telnek a napok, és
mindenki rájön, hogy ez az egész egyáltalán nem izgalmas,
sőt egyhangú és unalmas. Mit tehetünk, hogy ne váljon
azzá?
Ami nekem bevált: legyen egy kötött napirend, amiben a
felkelés-lefekvés és az étkezések időponthoz rögzítettek.
Így máris van egy keret, amiben csak a szabad
időpontokat kell ügyesen kitölteni. A délelőtti órák után
igazán jólesett egy kis testmozgás, házimunka és persze a
karate edzés. A nap zárásaként esténként együtt

Covid a családban

játszottam az osztálytársakkal az online térben. Így a
többiektől sem szakadtam el teljesen.
Ugyan egész jól alkalmazkodtunk a megváltozott
körülményekhez, de mindig belátjuk, hogy sokkal jobb
személyesen találkozni a tanárainkkal és osztálytársainkkal.
A klassz focimeccseket pedig az online tér sem
pótolhatja…legalábbis nekem nem.

Zlata

Tudtad?

Emma
Először minden rendben volt, aztán egyszer csak bekopogtatott a vírus. Az anyukám volt az áldozata ennek a
kegyetlen betegségnek. Négy teljes napra kivonta őt a
család életéből, nekem kellett a tesóimra figyelni, mert
apukám napi 10-12 órát dolgozott. Nagyon féltem, mert azt
hallottam, hogy azokkal, akik ilyen betegek lesznek,
szörnyű, tragikus dolgok is történhetnek. Igyekeztünk
békén hagyni anyát, hogy gyorsan meggyógyuljon, főztünk
neki sok teát és lefoglaltuk a hugicánkat, de ennek
ellenére szinte minden órában megkérdezte az anyukánkat, hogy „meggyógyult-e már”. Szerencsére anya
hamar felépült, és utána sokat segített a tanulásban, mert
amíg ez az időszak volt, nem tudtam túl hatékonyan tanulni
és lemaradtam. De azért néhány pozitív dolog is történt ez
idő alatt (és itt nem az anyukám teszteredményére
gondolok): enyém lett a konyha, megtanultam kezelni a
mosó- és a szárítógépet. És, ami a legjobb volt, úgy
fogadtak nekem szót a tesóim, mint anyának szoktak.

A hónap
győztese

- Egy átlagos nő 5 évente elhasznál a magasságának megfelelő mennyiségű ajakrúzst.
- A kalózok azért hordtak fülbevalót, mert úgy
gondolták, hogy javítja a látásukat.
- Az életed alatt annyi nyálat termelsz,
amivel megtölthetnél két úszómedencét.

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. Március „hónap nyertese”
Kósa Tamás felelős szerkesztő döntése alapján: Goór Hanga.
2021.

április

