1. szám – 2018. március

JÓKAI SULI

Interjú Priskin Pállal,
az iskola igazgatójával

Versenyeredmények
Könyvajánlók
Színházban jártunk

Köszöntő
Jeles napok, ünnepnapok

Amikor a Jókaiba kerültem (e
tanév elején), eszembe jutott,
hogy jó lenne létrehozni egy
iskolaújságot.

Március:
22. Víz világnapja
30. Nagypéntek

Egy újságíró szakkör keretében
minden alsós évfolyamról néhány
kisgyerek társamul szegődött e
nagy
munkához.
Interjúkat
készítettek, cikkeket írtak, vagy
csak ötleteket adtak.

Április:
1-2. Húsvét
11. Magyar költészet napja
22. Föld napja

Az 1. szám létrehozásában néhány
kolléganő is segített. Köszönöm
mindenkinek a közreműködést.

Május:

Horváthné Bíró Virág

6. Anyák napja

1. Munka ünnepe
10. Madarak és fák napja

Hogyan került a nyúl a húsvéti ünnepkörbe?
A húsvét eredetileg német ünnep volt. Mi magyarok
a XVI. században vettük át.
Hagyomány ilyenkor a tojásfestés, a tojáskeresés és
más hasonló elfoglaltságok.
A magyarok szerint a tojást ezen a napon tojja a
nyuszi. Ám valójában a gyöngytyúk teszi ezt. A nyúl egy hiba folytán került
a húsvéti ünnepkörbe. Amikor a húsvéti hagyományokat fordította egy
ember véletlenül elrontotta a fordítást. A gyöngytyúk németül Hase (Háze),
a nyúl pedig Hasel (Házel). A fordító valószínűleg eltévesztette, vagy
félreolvasta.
Így került a nyúl a húsvéti ünnepkörbe.
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Interjú Priskin Pállal, az iskola igazgatójával
- Hány éves korában döntötte el, hogy
iskolaigazgató szeretne lenni?

lesz egy felújítás, de erről korai még beszélni.
Terveink között szerepel egy sportcsarnok
építése is, ami azt jelenti, hogy a mostani
tornaterem helyett egy szép, új csarnokot
kapna az iskola diáksága. Sok minden más is
meg fog változni. A cél, hogy még
élményszerűbb legyen a tanulás! Ne terhet,
hanem még inkább örömöt jelentsen az
ismeretszerzés.

- 40 éves voltam, amikor lehetőség adódott,
hogy pályázzak, és a kollégák elfogadtak.
Viszonylag fiatalon lettem igazgató. Most 62
éves vagyok.
- Miért szeretett volna igazgató lenni?
- Nagyon szeretem a gyerekeket. Szeretek
olyan közösségben dolgozni, ahol együtt
tudunk jó munkát végezni és szép
eredményeket elérni, olyan feladatokat
megoldani, amikkel könnyebbé tesszük a
gyerekek életét. Szeretem az okos gyerekeket.
Azt gondolom, hogy az iskola fontos hely
ahhoz, hogy a gyerekek okosak és jólneveltek
legyenek.

- Meg van-e
tanítókkal?

elégedve

a

tanárokkal,

- Igen, azt hiszem, hogy a kollégáim mindent
megtesznek azért, hogy az iskola magas
színvonalát, eredményességét biztosítani
tudják. Meg vagyok elégedve a munkájukkal.
Tudásuk, pedagógiai felkészültségük, gyerekek
iránti elkötelezettségük példaértékű.

- Mióta igazgató a Jókaiban?

- Mi a hobbija?

- 1997 óta.

- A vadászat és a kertészkedés. Nekem fontos a
kapcsolat természettel. Sokat tanulok a
természet változásait figyelve, törvényeit
megértve. Ez a tudás segít eligazodni az emberi
környezetben is.

- Miért ezt az iskolát választotta?
- Ide jártak a gyermekeim, két kislányom, Bogi
és Katuska. Nagyon szerették az iskolát, én is jól
megismertem szülőként az intézményt és a
tanárokat. Ezért döntöttem úgy, hogy ezt az
általam kedvelt iskolát szeretném igazgatni.

- Mi a kedvenc könyve?
- Sok könyvet szeretek, néhány közülük:
· Jókai Mór: A jövő regénye
· Vámos Miklós: Zeng az ének
· Széchenyi Zsigmond: Ahogy
elkezdődött, Ünnepnapok
Wass Albert: Kard és kasza
· Márai Sándor és Hamvas Béla írásait
olvasom sokat.

- Meg van elégedve az iskolával?
- Meg vagyok elégedve. A gyerekek kiválóak,
ügyesek. Nagyon sok szép eredményt hoznak,
fegyelmezettek és jólneveltek. Büszke vagyok
arra, hogy bárhova mennek a tanulóink, az a
vélemény alakul ki róluk, hogy biztos tudással
rendelkeznek, jó kommunikálnak, nyitottak és
nem utolsó sorban tisztelettudóak. Nagyon
fontos számomra az, hogy a Jókai ma a
városban komoly tekintélyt jelent.

- Mi a kedvenc filmje?
- Kedvenceim:
· Amarcord
· Kis nagy ember
· Megáll az idő
· Brian élete

- Milyen tervei vannak a következő évekre?
- Én hamarosan nyugdíjba megyek, de előtte
még nagyon sok mindent kell tenni. Át kell
alakítani az iskolát. Bizonyára tudjátok, hogy

- Köszönjük a válaszokat! (Az interjút készítette
Varga Judit, Csókás Blanka és Gerst Rita 3. b
osztályos tanulók – 2018. januárjában)
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Matematikaversenyek eredményei
Bolyai megyei csapatverseny:
6. osztály:
2. helyezett:
5. helyezett:

Békési-Marton György
Fülöp Csongor
Fehér Levente
Solti Máté

Jáksó Laura
Pehr Dóra
Rendes Blanka
Uszkay Balázs

7. osztály:
4. helyezett:

5. helyezett:

Dunai Áron
Nemeskéri Dániel
Niklai Virág
Past Virág

Bonnyai Tamara
Puskás Péter
Sas Mia
Szeles Léna
8. osztály:

5. helyezett
Lénárd Zsombor
Metzger Ábris
Sánta Bálint
Leemans Arno

Cisztergő verseny:
5 hely: Nemeskéri Dániel
7. osztály csapatban 1. helyezés

Szellemeskedő (Babits Gimnázium
versenye)
7. osztály:

8. osztály

1. hely Nemeskéri Dániel

4. hely Metzger Ábris

2. hely: Dunai Áron

5. hely Nagy-Gál Judit

4. hely Szeles Léna

8. hely Lénárd Zsombor

6. hely Puskás Péter

9. hely Soltész Dávid
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Janus matematikaverseny
8. évfolyam Holczer Ákos 1. hely
7. évfolyam Nemeskéri Dániel 1. hely
6. évfolyam Rendes Blanka 4. hely

Bátaszéki matematikaverseny országos fordulóba jutottak:
Arató Attila 5.
Páter Péter 5.
Békési-Marton György 6.
Holczer Ákos 8.
Varga Tamás matematikaversenyen a megyei fordulóba jutott tanulók:
Metzger Ábris 8.
Holczer Ákos 8.
Lénárd Zsombor 8.
Nemeskéri Dániel 7.
Varga Tamás matematikaversenyen az országos fordulóba jutott tanulók:
Nemeskéri Dániel 7.
Holczer Ákos 8.
Zrínyi verseny legeredményesebb tanulói:
4. Vágvölgyi Zsolt 2. c
5. Mészáros Márton 2. b
7. Horváth Hanna 2. b
10. Felső-Nemes Viola 2. c
3. Németh Marcell 5. c
4. Arató Attila 5. b
11. Varga András 5.c

3. Békési-Marton György 6. a
5. Rendes Blanka 6. a
1. Nemeskéri Dániel 7. a
5. Dunai Áron
4, Holczer Ákos 8.c
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Néhány kimagasló sporteredmény
DÁTUM
2017.09.10.
09.16.

SPORTÁG
Rsg.
Judo

09.23.-24.
09.21.
10.14.
10.24.

Judo
Rsg.
Judo
Sportlövészet

11.05.
11.18.
nov.

Sí
Asztalitenisz
Mellúszás
Váltó úszás
Karate
Aerobik

11.19.
11.20.

dec.
12.11.
dec.
dec.
12. 11.
12. 16.
2018. jan.
2018. febr.
febr.

Asztalitenisz
Jiujitsu
Szinkronúszás
Mellúszás
Úszás
Gyorsúszás
Úszás
Gyorskorcsolya
Sí
Sakk

NÉV
Papp Eleonóra
Nagy Bence
Nagy Máté Tamás
Csökli Bence
Nagy Bence
Fekete Liliána
Nagy Máté Tamás
Járó Patrícia
Leipold Dániel
Bocz Zsuzsanna
Ormai Samu
Csizmadia Máté
Aracsi Dániel
Kocsis M. Zénó
Paulovics Dóra
Szirtes Míra
Laklia Vanda
Szuhanyik Gréta
Kovács Hanna
Asztalos Zsófia
Papp Nikolett
Csincsák Vivien
Bonnyai Emma
Alföldi Adél
Gyöpös Levente
Vásárhelyi Gergő
Páter Péter

OSZTÁLY
4. c
5. c
8. b
3. c
5. c
5. b
8. b
8. c
7. c
8. b
4. c
2. b
5. b
6. d
2. a
3. a
4. c
3. a
6. c
5. a
3. a
6. c
2. b
1. b
5. b
3. b
5. c

HELYEZÉS
3.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
3.
1.
3.
3.
3.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
1.

Miért szeretem a csellót?
Én azért szeretem a csellót, mert nagyon szép
hangja van és élvezem rajta a játékot.
Egyszerűen csodálatos.
4 húrja van.
Vonóval és pengetve is lehet rajta játszani. A
földre kell letámasztani és a lábát ki kell húzni.
Gyönyörű dallamokat lehet rajta játszani, hát
ezért szeretem a csellót.

Miért szeretem a zongorát?
Azért szeretem a zongorát, mert nagyon szép
hangszer. Élvezem, amikor játszom rajta.
A zongorán gyönyörű dalokat lehet játszani.
Csodálatos hangja van.
Nekem egy pianínóm van otthon.
A zongorán 36 fekete billentyű van és 52
fehér.
A zongorázás a világon a legjobb dolog.

(Írta: Bonnyai Emma 2. b)

(Írta: Fuchs Ráchel 2. b)
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Mit olvassunk?
Néhány ajánlat, ami megtalálható a könyvtárban:
Első osztály:
Olvasólétra könyvsorozat
Geronimo Stilton sorozat
Második osztály
Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő (és a szerző más művei)
Janikovszky Éva: Bertalan és Barnabás (és a szerző más művei)
Harmadik osztály
Berg Judit: Rumini sorozat
Erich Kästner: A két Lotti (és a szerző más művei)
Negyedik osztály
Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány (és folytatásai)
Nyulász Péter: Helka (és folytatásai)
Ötödik osztály
J. K. Rowling: Harry Potter sorozat
Nógrádi Gábor: Hogyan neveljük szüleinket? (és a szerző más művei)
Hatodik osztály
Leiner Laura: A Szent Johanna Gimi sorozat
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
Hetedik osztály:
Lois Lowry: Emlékek őre (és folytatásai)
Sue Townsend: A 13 és ¾ éves Adrian Mole titkos naplója (és folytatásai)
Nyolcadik osztály
William Golding: A Legyek Ura
George Orwell: Állatfarm

Készítette: Kemény Fruzsina (könyvtárpedagógus)
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Színházban jártunk
Idén szerencsés voltam, 3 előadást is megnézhettem Pécs színházaiban. Amikor ezeket
a színdarabokat néztem, ezerféle érzés kavargott bennem.

A muzsika hangja:

A darab a második világháború kezdetén játszódik, és
egy osztrák család életét mutatja be, ahol 7 gyermek él,
akik elveszítették az édesanyjukat. Szigorú, katona
édesapjuk nevelőnőt visz a házhoz, aki teljesen
megváltoztatja a család életét. Csodálatos, ahogy Mária
nővér - aki a főszereplő - gyerekek iránti szeretete és
énekhangja egyre terjed a házban.
A gyerekek hangja teljesen betöltötte a nagy színháztermet. Sokat énekeltek a gyermekek
és a felnőttek egyaránt.

A mumus:

A cím alapján lehet, hogy néhány gyerek először egy
ijesztő darabra gondolt, akárcsak én. De, amikor
elkezdődött rájöttem, hogy valójában izgalmas,
vicces és nagyon mulatságos. Egész kicsi korú
gyerekeknek is ajánlom, mert ők is könnyen megértik
a történetét, és megtudhatják, hogy a mumusok nem
is olyan félelmetesek.
Az én kedvenc szereplőm Lina - a főszereplő -, mert
bátor és segít a mumusoknak megmenteni Mumusországot.

A padlás:

A történet fantáziadús és humoros. Bemutatja a
Földön ragadt holt lelkek életét, akik jól érzik
magukat az emberek között, de keresik az utat a
túlvilág felé, ahol örökre boldogok lehetnek. Az én
kedvenc részem, amikor szilvásgombócokkal
dobálóznak. A kedvenc szereplőm a 8. Törpe és a
Betörő, aki szerintem a legviccesebb karakter a
darabban.
A három darab közül az én kedvencem A muzsika hangja, mert szerintem ez az én
korosztályomnak való már egy kicsit komolyabb darab, ugyanakkor ugyanolyan kellemes
szórakozást nyújt, mint a másik kettő.

Jó szórakozást Mindenkinek!
(A cikket írta Papp-Szentpáli Emese)
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Interjú Steidler Angéla iskolatitkárral

- Mi a legjobb emléke az
általános iskolájáról?

- Mióta dolgozik itt?
- 2017 március vége óta.

- Játék a kastély előtti parkban. A
tornaterem az iskolához közeli
kastély parkjában volt.

- Miért ezt az iskolát választotta?
- Ez az állás volt meghirdetve.

- Mi a hobbija?
- Korábban hol dolgozott?

- Családfakutatás. Jártam a
levéltárakban és az egyházi
levéltárban.

- A Múzeumigazgatóságnál fotós
voltam, később a Nevelési
Központban különböző irodai
munkakörökben,
majd
köztisztviselőként is dolgoztam.

- Köszönjük a válaszokat!
(Az interjút készítette Márton Zselyke
Pálma, Opauszki Adél és Papp-Szentpáli
Emese 4.a osztályos tanulók 2018.
januárjában.)

- Mi a véleménye a gyerekekről?
- Aranyosak, becsületesek.
- Mi a legjobb emléke erről az
iskoláról?
- A gyerekek aranyosak. Egyszer
egy kisfiú gitáron játszott egy
karácsonyi darabot nekem.
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FELHÍVÁS
Ha tetszett az újság és kedvet kaptál ahhoz, hogy Te is írj bele, jelentkezz!
Írhatsz cikket, de küldhetsz ötleteket is. Miről szeretnél olvasni a következő
számban?
Küldhettek rajzot, vagy fotót is, a legjobbak megjelennek a 2. számban.
A kihelyezett ládába bedobhatjátok, vagy személyesen átadhatjátok, vagy
akár e-mail-ben is elküldhetitek: virag.h@freemail.hu címre.
Horváthné Bíró Virág

REJTVÉNY
Az alábbi találós kérdések megoldásait, valamint az első betűkből összeolvasható
szót kell beküldeni (összesen 4 szó). Ne felejtsd el a lapra ráírni nevedet,
osztályodat!
Beküldési határidő: 2018. április 30.
Szereted vagy nem
szereted,
Ha megeszed,
megkönnyezed.

Gyümölcs vagyok,
édes vagyok,
ha megértem piros
vagyok.
Télen jól elrejt a
kamra,
mi is volnék, ha nem ...

Veheted a boltban,
veheted az utcán,
veheted vásárban,
veheted a pusztán,
veheted napközben,
és veheted este,
de nem fizetsz érte
soha egy fillért se.

Készült: 2018. január-március
Jókai Mór Általános Iskola, Pécs
Főszerkesztő: Horváthné Bíró Virág
Közreműködő szerkesztő: Horváth Milán (ANK 1. tanulója)
Közreműködtek: az 1. b, 2. b osztály néhány tanulója; Varga Judit, Csókás
Blanka és Gerst Rita 3. b osztályos tanulók; Márton Zselyke Pálma, Opauszki
Adél és Papp-Szentpáli Emese 4. a osztályos tanulók
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