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Köszönet a fotókért Lábodi Gábornak. 
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 Adventi kézműveskedés 
 

Az egyik decemberi szombaton hó szállingózott a városra, s ennek ellenére a gyerekek 
fáradtan mentek az iskolába. Ezen a napon sok szép dolgot készítettünk az adventi vásár 
alkalmából. A második óra után nyitott meg a karácsonyi rendezvény. A korábban vásárolt 
zsetonokért cserébe lehetett elkészíteni ezeket az ünnepi ajándékokat. Az alsós termekben 
várták a diákokat a tanárok. Például Tibi bácsinál villanykörtét lehetett feldíszíteni, amely 
karácsonyfadíszként ékesítheti a fenyőfánkat, Csilla néninél jávorszarvasokat készíthettünk, 
Virág néninél (4.B) dekor gumiból csinálhattunk különböző formájú díszeket a karácsonyfára. 
A másik Virág néninél (2.B) angyalkás hűtőmágneseket gyárthattunk, Ági néni (3.C) 
ajándékkísérő kártyákhoz, ünnepi képeslapokhoz adott alapanyagokat és Kriszti néninél 
gipszmintákat lehetett kifesteni. Én ezekből a dolgokból készítettem ajándékot a 
szeretteimnek. Remélem a többi diák is örömet szerzett szüleiknek az ajándékokkal. Bízom 
abban, hogy mindenkinek meghitt karácsonya volt és mindenkinek nagyon boldog új évet 
kívánok! 

Lábodi Laura 4.B 
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Interjú az elsős tanító nénikkel 

Papp Éva (1.a) 

- Mióta dolgozik a Jókaiban? 
- 1990 óta. 
- Mit szeret legjobban 
tanítani? 
- A magyart és a matekot. 
- Mondjon néhány szót a 
mostani elsősökről! 
- Tündériek. Mindenki szeret 
iskolába járni és tanulni. 
- Mi a kedvenc könyve? 
- Szeretem Nyáry Krisztián 
könyveit. 
- Van-e hobbija? 
- Szeretek barkácsolni és főzni. 
- Mi szeretett volna lenni 
kiskorában? 
- Óvónéni szerettem volna 
lenni. 
- Van-e háziállata? 
- Volt egy kutyánk, Boci, aki 
sajnos már nincs. 
- Vannak-e gyerekei? Meséljen 
róla/róluk! 
- Kettő nagyfiam van. 
Mindketten a Jókaiba jártak. 
Jelenleg egyetemisták 
Budapesten. Péter és Bálint 23 
és 21 évesek. 

 

(Az interjút készítette: Gerst 
Karolina, Lábodi Laura, Potos 
Jázmin) 

Kis-Jakab Kornélia (1.b) 

- Mióta dolgozik a Jókaiban? 
- 35 éve. 
- Mit szeret legjobban 
tanítani? 
- Minden tantárgyat, de 
legjobban a magyart és a 
matematikát szeretem. 
- Mondjon néhány szót a 
mostani elsősökről! 
- Nagyon kedvesek, 
megbízhatóak, érdeklődők. 
Nagyon szeretnek olvasni. 
- Mi a kedvenc könyve? 
- Müller Péter: Jóskönyv. József 
Attila és Ady Endre versei. 
- Van-e hobbija? 
- Túrázás és kerékpározás. 
- Mi szeretett volna lenni 
kiskorában? 
- Óvónő, vagy tanító néni 
szerettem volna lenni. 
- Van-e háziállata? 
- Sajnos nincs, de a nagylányom 
kutyáját szívesen fogadjuk. 
- Vannak-e gyerekei? Meséljen 
róla/róluk! 
- Két nagylányom van, ők már 
felnőttek. Mindketten a 
Jókaiba jártak, nagyon 
szerették ezt az iskolát. Egyik 
lányom Budapesten él, a másik 
Pécsen. 

 

(Az interjút készítette: Jurik 
Emese) 

Izsák Klára (1. c) 

- Mióta dolgozik a Jókaiban? 
- 1992. február 1. óta. 
- Mit szeret legjobban 
tanítani? 
- Matematikát minden 
évfolyamon, de első osztályban 
írást és olvasást. 
- Mondjon néhány szót a 
mostani elsősökről! 
- Nagyon aranyosak, de igen 
elevenek. Sok okos kisgyerek 
van az osztályban. 
- Mi a kedvenc könyve? 
- Nagyon sokat olvasok, ezért 
mostanában nincs kedvencem. 
A könyvtárból a történelmi 
témájú könyveket kölcsönzöm. 
- Van-e hobbija? 
- Süteménysütés, olvasás, 
színház. Nagyon szeretem a 
Balatont. 
- Mi szeretett volna lenni 
kiskorában? 
- Édesanyám védőnő volt, 
eleinte én is ez szerettem volna 
lenni. 
- Van-e háziállata? 
- Sajnos november óta nincs. 
Bagira nevű fekete cicám azóta 
Nagynyárádon él. 
- Vannak-e gyerekei? Meséljen 
róla/róluk! 
- Kozima lányom már felnőtt, a 
Kaposvári Színház jogásza. Írisz, 
a kisebbik gyermekem a Babits 
Gimnázium 9. évfolyamos 
testnevelés tagozatos tanulója. 
Mindkét lányom Jókais volt. 

 

(Az interjút készítette: Jurik 
Emese, Mózes-Takács Milla, 
Varga Judit)  
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Elsőseinket kérdeztük 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mi tetszik a 
Jókaiban? 

- Sok barátom van, 
jó az udvar. 

- Mi tetszik a 
Jókaiban? 

- Szeretem a 
matek órát. 

Egréder Mór 

Bagoly Tamás 

Bánki Csanád 

Nagy Emília 

Szerényi Luca  
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- Mi tetszik az 
iskolában? 

- Sok új dolgot 
tanulunk. 

- Mi tetszik a 
Jókaiban? 

- Az udvari tesi.  

- Mi tetszik az 
iskolában? 

- A nyári szünet. 

- Nehéz az 
iskola? 

- Nem nehéz. 

Potos Patrik 

Asztalos Gergely 

Lóki Luca Sára 

Pesti Csongor 

Ormai Anna 

Az elsősöket megkérdezték: Czigelédi Szonja, Potos Jázmin, Szerényi Dóra, (4.b)  



8 
 

: A főszereplő Aquaman (Jason Momoa) két világ szülötte. Apja 
Morrison (Temuerra) világítótorony őr , anyja pedig Atlanta (Nicole Kidman) 
Atlantisz királynője. Mikor Atlanta visszatér Atlantiszba, akkor a vad 
ároklakóknak adták abban reménykedve, hogy így meg tudják ölni. Így Morrison-
nak 
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ŐSSZEL A SZÍNHÁZBAN 
 
Az elmúlt év novemberében az osztályommal (3. b-vel) 
ellátogattunk a Művészetek és Irodalom Házába, ahol 
megnéztünk egy színdarabot a Pécsi Kölyökszínpad 
előadásában.          A darab címe a „Varázslóca ” volt. Ami 
nekem különösen tetszett, hogy sok gyerek játszott benne és 
láthattam iskolánk tanulóit is a színpadon. A főszereplő két 
kislány, Bella és Berta, akik a nagyszüleikhez mennek nyaralni. 
Itt találkoznak unokatestvérükkel Bercivel. A padláson találnak 
egy lócát, amiről kiderül, hogy nem átlagos tárgy. A 
történetben innentől kezdve sok varázslatos dolog történik. A 
varázslócát a szív madara kelti életre. A lócába belemászva a 
gyerekek egy dzsungelbe jutnak, ahol találkoznak Rózsával a törzsfőnökkel, a Nyúval és 
a Púval, majd próbatételt kell, hogy kiálljanak a hazajutásuk érdekében. Természetesen 
nagyon jól végződik a történet. Az unokatestvéreket még közelebb hozza egymáshoz a 
közösen átélt kaland. Sokat nevettem a vicces jeleneteken, de azt is megjegyeztem, hogy 
mennyire fontos a szeretet. Ha tehetitek, nézzétek meg! 
 

Írta: Fuchs Ráchel 3.b 
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Fridrich Flóra: Tavasz 

Eljött hát a tavasz, 
Visszajöttek a madarak. 

Kivirágoztak a fák, 
Kinőttek az ibolyák. 

Megnőtt a hóvirág is,  
Járt már madár is itt. 

Kizöldültek a fák s bokrok, 
Sarjadnak a szép friss lombok. 

Az állatok előjöttek, 
A füvek megzöldültek.  
A madarak megjöttek, 

Fiókák s gidák felnőttek. 
Eltettük már a karácsonyfát, 

Itt van a tavasz, mit mindenki vár. 
Szép felhők mennek el felettünk,  

S mind ezt látjuk és szeretjük. 
Emberek, állatok örülnek, 
Hisz a természet újjáéled. 

 

Fridrich Flóra: A vesztes csata 

A szabadságharcot elvesztettük, 
de a szívünkben a dicsőséget elnyerhettük. 

A nép szívében még élt a hazaszeretet, 
a lelkekben sohasem győz az ellenséges sereglet. 

Ma már hálával  gondolunk a harcra, 
a rengeteg hősi áldozatra s kardra.  

 

                                      Készült: 2018. december – 2019. január 

Jókai Mór Általános Iskola, Pécs 

Főszerkesztő: Horváthné Bíró Virág 

Közreműködő szerkesztő: Horváth Milán (ANK 1. tanulója) 

Közreműködtek: az újságíró szakkörre járó gyerekek 

  


