10. szám – 2020. november

Pétanque

Interjú iskolánk új tanáraival

Halloween

Köszöntő

Nagyon hosszú idő után végre megjelenik az iskolaújság 10. száma.
Tulajdonképpen 2020 tavaszán lett volna esedékes ez a szám, de a kialakult
helyzet miatt sajnos év végére tolódott a megjelenés.
A vírushelyzet miatt újságíró szakkört sem lehetett indítani a 2020/2021-es
tanévben, így csupán néhány lelkes régi szakkörösnek köszönhető, hogy
egyáltalán készültek cikkek, interjúk a 10. számba. Nagyon köszönöm mindazok
munkáját, akik megkerestek ötleteikkel és készítettek interjúkat.
2020. március közepén nagyon hirtelen kényszerültünk a digitális oktatásba.
Hetek, hónapok teltek el, mire újra találkozhattunk. Nagyon érdekes volt, hogy
szeptemberben szinte ott folytattuk, ahol tavasszal abbahagytuk. Nyilván ez
olyan osztályoknál volt jellemző, ahol ugyanazok maradtak a tanítók, tanárok. A
4. b-ben délután a napköziben a márciusban félbehagyott könyvet (Kertész Erzsi:
Panthera) olvastam tovább, ezzel is éreztetve, hogy próbálunk úgy élni, mint
régen. Persze semmi nem olyan, mint volt…

Mik lesznek ebben a számban?
-

2 interjú új tanárainkkal
élménybeszámoló egy másodikos kislány nyaráról
képes beszámoló a pétanque nevű játékról
őszi élmények a 2. c-ben
halloween
Jó olvasást!
Horváthné Bíró Virág
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Pétanque
A pétanque francia eredetű golyójáték. A pétanque játszható egyéniben (egy játékos – egy
játékos ellen játékosonként 3 golyóval), duplettben (két játékos – két játékos ellen
játékosonként 3 golyóval) és triplettben (három játékos – három játékos ellen játékosonként
két golyóval).
Szakkör keretében lehetőség nyílt kipróbálni a Jókaiban ezt a játékot Tibi bácsi irányításával.
A fotók 2020 márciusában készültek:
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Interjú Gerentsérné Kovács Zsanett tanárnővel
- Honnan jött az iskolánkba?

- Milyen tantárgyakat tanít a Jókaiban?

- A Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános
Iskolából jöttem, ott tanítottam 24 éven át
magyart és németet.

- Magyart: irodalmat, nyelvtant.
- Játszik-e valamilyen hangszeren?
- Nem, de a hegedűt szeretem.

- Van-e valamilyen hobbija?

- Van-e kedvenc zenéje?

- Nagyon szeretek olvasni, kirándulni.

- Az akusztikus zenét kedvelem.

- Mi a kedvenc könyve?

- Mi a véleménye a Jókairól?

- A kedvenc költőmet mondanám először:
József Attila. Kedvenc könyveim: Ottlik
Gézától Iskola a határon, Bulgakov Mester
és Margarita. Legutóbbi nagy élmény
Vodolazkin Laurosz című könyve.

- Azért jöttem ide, mert azt hallottam az
iskoláról, hogy nagyon színvonalas. Azok az
osztályok, ahol tanítok, ezt bizonyítják.

- Van-e háziállata?

- Mikor derült ki, hogy szereti az
irodalmat?

- Igen, egy cicám Cilike és egy kutyám
Donna. Most fogadtuk örökbe a kutyust. 4
hónapos.

- Általános iskolás koromban nagyon
szerettem olvasni. A házi feladat megírása
előtt is legtöbbször olvastam.

- Vannak- e gyermekei? Meséljen róluk!

- Köszönjük az interjút.

- A lányom Anna a Leőweyben 10.
osztályos, a német nemzetiségi osztályba
jár. A fiam Áron 8. osztályos, a
Mezőszélben tanul.
- Mi a kedvenc sorozata?
- TV-t nem nézek, Netflixet és HBO-t nézek.
Tavaly a Trónok harca és a Csernobil
sorozatok tetszettek.
- Harry Pottert szereti?
- Igen, de a filmeket nem annyira, a
könyveket olvastam.
Az interjút készítette: Jurik Emese 6. b és
Tóth-Pankaczi Luca 6. c

- Mi szeretett volna lenni kiskorában?
- Tanár vagy iparművész.
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Interjú Novák-Szabó Líviával, iskolánk új tanárával
- Mikor kezdett el zenével foglalkozni?
- Óvodás korom óta foglalkozom zenével,
aztán 6 éves koromban zenei tagozatos
általános iskolába kerültem, onnantól az
egész életemet elkísérte a zenélés, a
kóruséneklés.
- Honnan tetszett ebbe az iskolába jönni?
- A Kodály Zoltán Gimnáziumból.
- Van-e hobbija?
- Van egy új hobbim: a sportolás. Az elmúlt
néhány évben elkíséri az életemet.
Szeretek edzeni, jógázni. Van egy kutyám
is, vele is szívesen foglalkozom.
- Vannak-e gyermekei?
- Igen, 2 fiam van. A nagyobbik Merse
elmúlt már 4 éves, van egy kicsi Domos, aki
nemsokára 2 éves lesz.
- Van-e háziállata?
- Igen, az előbb említettem, hogy van egy
kutyusom,
Marcipánnak
hívják,
a
menhelyről fogadtuk örökbe.
- Mi szeretett volna lenni kiskorában?
- Énekesnő.
- Milyen tantárgyat tanít a Jókaiban?
- Ének-zenét és kórust vezetek.
- Mi a kedvenc zenéje?
- Ez nagyon nehéz kérdés, mert ha a
komolyzenét nézzük, akkor Bartók és
Kodály világa áll közel a szívemhez és Bach,
akit a zene mesterének tartok.
Könnyűzenéből nagyon sok mindent
szeretek, elég széles a skála. Mostanában
sokat hallgatok Dua Lipát és szeretem Lady
Gagát.
- Van-e kedvenc musicalje, filmje?
- A Mozart musicalt nagyon szeretem,
Dolhai Attilát szívesen hallgatom. A filmek
közül Az órák című filmet nagyon
kedvelem.
- Van-e kedvenc sorozata?
- Igen, a Jóbarátok az abszolút kedvenc.

- Mit szeret a zenében?
- Azt, hogy minden élethelyzetre van dal,
hogy a lelkünknek megnyugvást tud adni.
Ha ünnepelni akarunk abban is segít.
- Mi a véleménye a Jókairól?
- Nagyon jól érzem eddig magam. A
diákokkal jól tudunk együtt dolgozni. Külön
örülök a kórusnak, szívemnek a csücske.
- Mikor derült ki, hogy szereti a zenét?
- Nagyjából akkor, amikor az első szavaim
egyike az volt, hogy gitár.
- Milyen hangszereken játszik?
- A zeneiskolában először furulyázni
kezdtem, majd 7 éves koromban kezdtem
zongorázni.
Felnőttként
elkezdtem
gitározni.
- Szeret-e olvasni és van-e kedvenc
könyve?
- Nagyon szeretek olvasni, Háy János
könyvei a kedvenceim.
- Köszönjük az interjút.

Az interjút készítette: Jurik Emese 6. b és
Tóth-Pankaczi Luca 6. c
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A hegyek óriás mókusa

Már többször voltam nyáron az Alpokban, az
ausztriai Grossglockneren, ahol találkoztam egy
nagyon aranyos állattal, a mormotával.
A mormota az emlősök osztályának a rágcsálók
rendjébe, ezen belül a mókusfélék családjába
tartozik. Ezek a legnagyobb mókusfélék.
A mormota eléggé zömök állat. Mintegy 70 cm-re nő meg, a farka kb. 15 cm-es,
tömege elérheti a 9 kilogrammot. Metszőfogának elülső oldala barna, barnássárga
vagy barnásvörös, a fiataloké fehér. Fejtetője lapos, kicsiny fülei kerekdedek.
Azokon a napos, rövid fűjű hegyi legelőkön él, amelyek talaja elég mély ahhoz, hogy
kiáshassa üregét. Zöldtakarmányon él. Nyáron fokozatosan csökken a növények
tápértéke, és késő ősszel a mormota téli álomra vonul, amihez megfelelő kotorékot
épít magának, hogy ki ne hűljön. A mormota kb. 1 méter mély üregét lehetőleg a déli
hegyoldalakon kotorja ki, ahol néhány fokkal melegebb van. A főkamrát ősszel puhán
kibéleli fűszálakkal, de táplálékkészletet nem halmoz fel benne. Távolabb vakon
végződő járatokat, „illemhelyeket” épít. Télen 6-7 hónapon át alszik, a kotorék
bejáratát belülről elzárja. A család mindig együtt tölti a telet; egy-egy nagyobb
vacokban tíznél több mormota is összegyűlik. Mielőtt téli álmukba merülnének, belülről
elzárják a bejáratot, és csak tavasszal bontják ki újra. A téli álom 6-7 hónapos,
körülbelül áprilisig tart. Eközben a mormota nem vesz magához táplálékot.
A lényegesen sekélyebb nyári lyukakat jellemzően az északi oldalakon ássák, ahol
kevésbé zavarja őket az erős napsütés. Ezekbe már különálló párok vagy kisebb
csoportok költöznek. Ébredés után sokat esznek, szorgosan növesztik zsírpárnáikat.
Az egy lakóhelyen élő mormoták szoros kapcsolatot tartanak, rendszeresen üdvözlik
egymást, orrukat összedörgölik, fejüket összedugják, mintha beszélgetnének.
Erről az élőlényről még sokan nem hallottak, mivel a hegyekben rejtőzködve élnek.
Amikor a hegyekben sétáltam a családommal többször hallottam egy különös
füttyszót. Ugyanis ha valami gyanúsat észlelnek, azt fajtájától függő típusú, messze
hangzó füttyel jelzik. Az átható fütty riasztja a zergét is, és a mormota is figyel a zerge
vészjelzésére. Másként jelzik, ha róka, ember vagy sas közeledik. A mormotát
zsákmányállatának tekinti a szirti sas, az uhu és a holló, de a hiúz és a medve is elejt
egy-egy fiatal vagy beteg példányt – legnagyobb ellensége azonban a zord időjárás,
ami az emberi tevékenység hatásai nélkül is megritkítja sorait. Sajnos a néphit
gyógyító hatásúnak tartja a zsírját, ezért vadásszák.
Olvastam egy cikket, amiben arról írtak, hogy egy osztrák kisfiú szoros barátságot
kötött ezekkel a félénk állatokkal. Nekem és a testvéreimnek is sikerült többször
közelről látnunk őket, és a kezünkből etettük őket, tavaly a sárgarépa, idén a
földimogyoró volt a kedvencük.
A cikket Deák Anna 2. b osztályos tanuló írta, aki elsők között keresett meg a tanév
elején, hogy szeretne írni az újságba.
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Képek a 2. c délutáni foglalkozásairól
A fotókért köszönet Gyöngyi néninek.

7

Halloween
A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ír ünnep október 31. éjszakáján, amit
elsősorban az angolszász országokban tartanak. Az ünnep 1840 körül került ÉszakAmerikába, amikor sok elszegényedett ír földműves vándorolt ki Írországból, akik magukkal
vitték az ősi kelta eredetű népszokásakat. A legtöbb országban ismerik a Halloween
ünnepét. Éjjel rémisztő jelmezekbe bújnak, kísértet történeteket mesélnek, mulatnak és
természetesen töklámpásokat faragnak.
Hagyomány a Jókaiban, hogy megünnepeljük ezt a napot. A fotók a 4. b osztályban készültek:
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