
 

 

 

Kedves Olvasók! 

Egy év pihenő után ismét 

összeállítottuk iskolánk kedvenc 

újságját, a Hír(R)adót. Imádom 

szagolgatni a friss újságot, 

amikor kihozom a nyomdából! 

Hiába tudom, hogy mi van 

benne, akkor is azonnal kézbe 

veszem és átolvasom az utolsó 

betűig! Semmilyen internetes 

lap nem adja vissza a papír 

zizegését, az olvasás örömét! 

Újra és újra át lehet forgatni, 

színezgetni, szemezgetni! 

Maradandó, tartós, és hirdeti 

az iskola eseményeit. 

Lehetőséget ad azoknak a felnőtteknek és diákoknak, akik veszik a fáradtságot és lepötyögik az 

ide szánt gondolatokat! Annyi öröm, annyi élmény ér bennünket nap, mint nap, érdemes az utókornak 

megörökíteni! Köszönet munkájukért! 

Most pedig előttem az utódom! Nagy örömmel tölt el az is, hogy sosem maradtam magamra az újság 

szerkesztésében! Többen segítettek, buzdították a többieket a cikkek írására, köztük Nagy Csabáné, Zsédely 

Julcsi is. Szeretem, amikor a fiatalok lelkesen dolgoznak, kibontakoztatják a képességeiket, megtalálják azokat a 

feladatokat, amiben kiteljesedhetnek. Ilyen régi-új kolléganőm, Várhegyi Adrienn is! Vele élvezet volt az 

újságot összeállítani! Ragyogó ötletei vannak, ért a Word programhoz és kreatív. Ezennel átadom neki a 

főszerkesztői címet, mert tudom, hogy az újságunk jó kezekben lesz! Támogatom és segítem a munkáját abban a 

reményben, hogy tovább lendíti az újságot, öregbíti jó hírünket a városban. Eddig több különdíjat nyert az újság 

és diák újságíróink a városi pályázatokon, bízom benne, hogy ez továbbra is így lesz! Kérek mindenkit, hogy 

érdekes hírekkel, élvezetes beszámolókkal tömjétek meg az újságot! 

Nimszné Gárdonyi Éva 

Tisztelt Olvasók! 

 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani eddigi figyelmetekért, valamint azért is, 

hogy írásaitokkal mindig segítettétek a Hír(R)adó újság szerkesztését. Az elmúlt 

időszakban történtek változások a lap szerkesztésében. Az újság eddigi 

főszerkesztője Nimszné Gárdonyi Éva volt, aki egy szép nap felkért arra, hogy 

folytassam munkáját. Nagy örömmel töltött el, hiszen már egy évet dolgoztunk 

közösen az újságon. Ez idő alatt rengeteget tanultam tőle. Mindig hasznos 

tanácsokkal, ötletekkel látott el, amit igyekeztem felhasználni a munkám során. 

Ezen lehetőséget megragadva elfogadom felkérését és igyekszem munkámat 

minél nagyobb elhivatottsággal csinálni és megpróbálom a maximumot kihozni 

mindenből. 

De továbbra is közösen, egymást segítve szerkesztjük az újságot és szeretettel 

várom azon diákok jelentkezését, akik szeretnének az újság szerkesztésében 

aktívan részt venni.  

 

Várhegyi Adrienn 

HÍR(R)ADÓ 

2015.1.szám 

Sajtótájékoztató a Radóban 

Nimszné Gárdonyi Éva átadja a 

főszerkesztői címet  

Várhegyi Adriennek. 



ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS 

az összefogás jegyében 

Október 06-án az 1848–49-es forradalom és 

szabadságharc leverése után Aradon kivégzett 13 

vértanúra, valamint az aznap Pesten kivégzett gróf 

Batthyány Lajosra, Magyarország első független, felelős 

kormányának miniszterelnökére emlékeztünk. Nagyon 

szép és megható megemlékezésen vehettünk részt, ahol a 

felső tagozatos gyerekek szerepeltek. Köszönjük Illés-

Horváth Csilla néninek, hogy összefogta a tanulókat és megmutatta, hogy milyen jól együtt tud működni a 

közös „ügy” érdekében 5. osztályos, 6.a, 6.b, 6.c és 7-8 osztályos gyerek is. Függetlenül attól, hogy ki kivel van 

jóban-rosszban, kinek ki a barátja. Köszönjük Zita néninek a szép verset és Andi néninek, Zsuzsa néninek és 

Matyi bácsinak a szép zenét. Nagyon jó volt hallgatni. 

Kutrovits Erzsi néni 

Ady Endre: OKTÓBER 6. 

Őszi napnak mosolygása, 

Őszi rózsa hervadása,  

Őszi szélnek bús keserve 

Egy-egy könny a szentelt helyre, 

Hol megváltott - hősi áron - 

Becsületet, dicsőséget 

Az aradi tizenhárom. 

 

Az aradi Golgotára 

Ráragyog a nap sugára, 

Oda hull az őszi Rózsa, 

Hulló levél búcsú-csókja; 

Bánat sír a száraz ágon,  

Ott alussza csendes álmát 

Az aradi tizenhárom. 

 



Kirándulás a RAVAZDI ERDEI ISKOLÁBAN 

2015.10.01.-én az iskolánkból 9 diák lehetőséget kapott, hogy más 

intézményekkel részt vegyen az ÉSSE által szervezett Ravazdi Erdei 

Iskolai napon. 

A kiválasztott diákok izgatottan várták a napot, hisz mindenki 

számára ismeretlen volt a nap programja. Voltak gyermekek, akik 

még nem is jártak Ravazdon. 

A programban szerepelt az istálló és lovarda megtekintése, ahol megmutatták hogyan gondozzák a lovakat, amit 

mi magunk is kipróbálhattunk. A meglepetés az volt, hogy a lovardában, kipróbálhatta a lovaglást az aki érzett 

magában annyi bátorságot. Többen éltek a lehetőséggel. 

Ezután a kis csapat buszra szállt, s elvittek minket a vaddisznós kertbe, ahol a 

vaddisznókat   koruk szerint kertekben nevelik. A bátrabb vaddisznókat meg 

is etettük egy kis almával. Mint kiderült az emberek miatt már kicsit el vannak 

rontva, mert a kedvencük a chips.  A lekerített részben ahol mi sétálhattunk a 

nagy vaddisznók területe volt, de szerencsére ezeket nem láttuk valószínűleg 

azért, mert a csoporttól megijedtek. 

Ezután a ravazdi étterembe mentük, ahol egy komplett ebéddel vendégeltek 

meg minket.  

Az erdei iskolába visszaérve gyógynövényekkel és egyéb erdei okosságokkal ismertettek meg minket, majd ezt 

következően kézművesedhettünk, ahol a természetben gyűjtött termésekből, levelekből készültek szebbnél szebb 

alkotások. A nap végére mindenki kellőképpen elfáradt. Hazafelé tele élménnyel jöttünk, amit nagyon 

köszönünk a szervezőknek!  

Kóbor Alida 

Színezd ki a rókát! 

Színezd ki a vaddisznót! 



 

Haj 

Ha a hajad nem fénylő és egészséges, akkor az egész összhatást könnyen el tudod 

rontani. Fontos, hogy természetes hajszínedre mindig legyél büszke, és ápold a 

típusának megfelelően. Viszont sose felejts el balzsamot vagy hajpakolást használni, 

hogy fényes és egészséges legyen.  

Hajmosási tippek 

Fontos, ha valaki szép fényes hajat szeretne bátran próbálja ki nagymamáink 

módszerét. Bőrünk kémhatását helyreállítja a citromos vagy enyhe ecetes vizes 

öblítés.  

A száraz fejbőrnek jót tesz, ha a hajmosás előtt fél órával, tojás és olívaolaj keverékét kenjük rá, illetve ricinus- 

vagy mandulaolajjal bemasszírozzuk, és a hajmosásig törölközőbe tekerve hagyjuk. Segít a fejbőrnek, ha a 

hajmosás előtt sós fürdőt veszünk, amibe a fejünket is belerakjuk. A sós fürdő rendkívül jót tesz a korpás 

hajnak.  

A méz is ősi csodaszere a megviselt frizurának. Keverjünk el 3 evőkanálnyi mézet fél liter meleg vízben (a 

hajhossztól függően nagyobb adagot is készíthetünk), majd a megmosott, de még vizes hajunkon oszlassuk el a 

szirupot. Csak a hajvégeket mézezzük be, ha töredezésre hajlamos, ha azonban mindenhol száraz a hajunk, a 

fejtetőre is tegyünk a mézből. 20 percig hagyjuk, hogy az elegy kifejtse vízmegkötő hatását a hajszálakon, majd 

mossuk le. Mivel a méz enyhén világosítja a hajat, kitűnően alkalmas a barna szín természetes melírozására, ám 

aki szeretné megtartani sötét hajszínét, az méz helyett juharszirupot használjon! Sokat segíthet az is, ha egy 

evőkanálnyi citromlevet és fél deci vizet elkeverünk, majd közvetlenül a fejtetőre csöpögtetjük. Masszírozzuk 

ujjainkkal a fejbőrünket kb. 10-15 percig, majd mossuk le. A citromsav azért hatásos hajzsírosság ellen, mert 

közömbösíti a faggyúmirigyek által termelt fölösleget. Nem kell bonyolult frizurát! Hagyd a levegőn 

megszáradni, esetleg tegyél egy kevés göndörítő- vagy egyenesítő hajhabot rá, és engedd le. Egy szolid hajpánt 

vagy csat megteszi, ha alakítani szeretnél rajta valamit.  

Arcápolás 

Pakolások felvitele előtt érdemes 5 percig kamillával gőzölni arcunkat. Egy 
edényben forraljunk vizet tegyünk bele filteres vagy filter nélküli kamilla virágot, 
hajoljunk fölé és borítsunk egy törölközőt a fejünkre. Ha nincs kamillánk 
használhatunk citromfüvet vagy borsmentát is, de ezek hiányában a tiszta víz is 

megfelel 

Dió és mandula bőrradír 
Ha nem rágcsáltuk el az összes diót és mandulát, kitűnő bőrradírt készíthetünk belőle! Két evőkanál tejet 
langyosítsunk meg és morzsoljunk bele egy élesztőt. A diót és mandulát tegyük zacskóba és nyújtófával törjük 
apróra. 1 evőkanálnyit szórjunk az élesztőhöz és még melegen vigyük fel az arcunkra. 20 perc múlva dörzsöljük 
le, majd langyos vízzel mossuk le a maradékot. 

Arcradír mandulás csokiból 
Eltávolítja az elhalt hámsejteket és egyúttal feltölti tápanyagokkal a bőrt ez finom édesség. Szükségünk lesz 
hozzá 1 evőkanál darált mandulára, 2 evőkanál mézre, 1 teáskanál citromlére és 10 dkg (1 tábla) felolvasztott 
étcsokira. Az összetevőket összekeverjük és még langyosan az arcunkra kenjük, jól belemasszírozzuk a bőrbe. 
15-20 perc után lemossuk. 



Élesztőpakolás 
Regenerálja az arcbőrt és radírként is funkcionál. Elkészítése egyszerű: 1 db 

friss élesztőt 2-3 evőkanál langyos tejjel vagy 2 evőkanál uborkalével 
kikeverünk és az arcunkra kenjük. 15-20 perc alatt megszárad, ekkor 

ledörzsöljük, a maradékot pedig tiszta vízzel lemossuk.  

A színek jelentése 

Mit árul el rólunk a körömlakkunk színe 

Itt az ősz, ami egyben azt is jelenti, hogy a világos, élénk és rikító körömlakkszíneket felváltják a visszafogottabb 

és a sötét árnyalatok. Idén ősszel is divatosak lesznek az avarszínek, mint a zöld, a barna és a vörös, de a 

természetes hatású lakkozás és a metálszínek is a trendek közé tartoznak.  

De mit is árulnak el rólunk a színek valójában? 

Minden színnek meg van a maga jelentése, így akarva- 
akaratlanul  a világ tudomására hozzuk aktuális hangulatunkat: 

Vörös körmök: A piros a szerelem, a merészség és a 

szenvedély színe. A piros körmöket viselő nő általában szeret 
szexi és csábos lenni, szerelmes a szerelembe. 

Kék körmök: A kék köröm senkinek sem kerüli a figyelmét, 

így a vörössel ellentétben mértékkel használjuk, vagy a 
kezünket vagy a lábujjunkat lakkozzuk ki a nyugodtságot 
árasztó színnel. A kékkel azt üzenjük a világnak, hogy ugyan két 
lábbal állunk a földön, de nem félünk a változásoktól, sőt 
nyitottak vagyunk az újdonságokra. Mások intuitív, egyedi és 
bohém személyiségként tekintenek a kékre festett körmű 
nőkre. Ennek a színnek a pasztell árnyalata egyébként a szezon 
egyik slágere. 

Sárga körmök: A narancssárga a vitalitás és az izgalom jele, az ilyen színű körmök viselője energiával telt, 

nyitott személyiség, a citromsárgára festett körmök pedig bátorságról, vidámságról, játékosságról és 
kreativitásról árulkodnak. Összességében optimizmust és érdeklődő hozzáállást sugallnak. A kevésbé nyitott 
nőknek azért ajánlott a sárga lakk, mert egy-egy tónusának kipróbálása izgalmasabbá teheti a megjelenést. A 
sárga körmök egyébként jól passzolnak farmerhez, tornacipőhöz, lazább ruhákhoz, merész kiegészítőkhöz, 
vagyis a fesztiválos összeállításokhoz. 

zöld körmök: Annak ellenére, hogy a zöld is a kapzsiság, a harag egyik fő színe, a nem mindennapi viselet 

vállalkozó szellemű, egészséges, élettel teli nőre utal, aki tisztában van azzal, hogy éppen hol, merre tart az 
életben és készen áll a változásokra is. Nyáron bátran próbáljuk ki hozzá a matt zöld vagy menta zöld pedikűrt 

is! 

Lila körmök: A lila spirituálisan is egy nagyon erős szín. Viselőjét rejtélyesnek, merésznek és csábítónak 

látják mások. Leginkább az életben sikeres nők, például a befutott művészek és üzletasszonyok kedvelik ezt a 

színt. Idén a sötétlila és a világosabb lila is egyaránt divatosak. 

Rózsaszín körmök: Az elegáns világos rózsaszínre festett körmök nőiesnek, kecsesnek és tartózkodónak 

mutatják viselőjét, ellentétben a sötétebb rózsaszínnel, ami feltűnésre vágyó, bátor és nyitott nőket takar, tele 

önbizalommal. Míg a világosabb árnyalat elmegy egy tárgyalásra, koktélpartira, addig az élénk verzió inkább a 

munkahelyen kívülre ajánlott. 

 



 

Téli sportok 

A téli sportról talán elsőre mindenkinek a sízés jut az eszébe, hiszen ilyenkor télen ez a sport a legkedveltebb és 

a legnagyobb szabadságot biztosító sport, amely a test 

majdnem minden izmát egyenletesen megmozgatja és 

nagyon kellemes a hóval fedte hegyekbe ellátogatni 

télisportra, vagy egy téli hegyi túrára. Ilyenkor 

egyszerűen csodálatos és lenyűgöző a tájkép a hóval 

fedet hegyek és az óriás fenyők látványa lenyűgöző, 

fent a hegyekben a levegő nagyon tiszta érdemes 

mindenkinek útra kelni. A téli sport kedvelői számára 

Magyarországon a Mátrában a Kékes hegy csúcsa a 

leglátogatottabb síparadicsom ahova akár az egész 

család ellátogathat egy felüdítő téli sportolásra síelésre. 

Viszont nem csak a síeléssel tölthetjük hasznosan az időt. A snowboard kedvelői számára is szoktak 

rendezvényeket, versenyeket indítani. Minden évben indulhatunk síversenyen gyerek és felnőtt kategóriában is 

a Mátra kupáért. 

De mindezen felül rengeteg téli sportot ismerünk. Mint például: Bob, curling, jégkorong, most kettőt mutatnék 

be nektek.  Egyik a bob a másik pedig a mindenki által jól ismert szánkó. De ez nem a hétköznapi értelemben 

vett szánkózás, ezért mindenképp figyelmetekbe ajánlom. 

Bob 

A téli sportok szerelmeseinek nem kell bemutatni, hogy mi az a bob, de talán a mozifilmek kedvelőinek 

sem, hiszen ki ne ismerné a Jég Veled című filmet, 

amelyben a jamaikai bob csapat sztárjai váltak 

legendává. De ha véletlen nem ismernétek, mindenképp 

ajánlom figyelmetekbe. 

Ez a sport már az 1800-as évek végén ismert volt. 

Akkoriban az jelentette a bobozást, hogy egy kormányt 

szereltek egy szánkóra. Mindössze az 1950-es évek 

környékére sikerült kifejleszteni a „járművek” jelenlegi 

alakját, illetve a sportág szabályrendszerét. 

 

Egy bobban négyen, vagy ketten száguldhatnak le a jégkatlanban, amelyben olyan 

erőhatások érik a versenyzőket, mintha Forma-1-es autóban ülnének. A tempó, amit 

diktálnak, az sem csalna sok mosolyt egy átlagember arcára: átlagban 150 km/órás 

sebességgel képesek száguldani. 

Magyarország is rendelkezett bobcsapattal, amely több téli olimpián is szerepelt. Legjobb 

eredményüket 2002-ben Salt Lake Cityben érték el, akkor a négyes a 23. helyen végzett. 



SZÁNKÓ 

A szánkózás, mint téli sport, talán minden háztartásban ismert. 

Persze itt most nem a sportról van szó, hanem egy téli 

kedvtelésről. Azonban azok a gyerekek, akik kijárnak a 

dombtetőre csúszni egyet, ritkán lesznek profi szánkóversenyzők. 

Maga a sport egy egészen más világ. Két ágazata van: A 

természetes és a mesterséges pályán zajló versenyek. Nők is és 

férfiak is űzik ezt a 19. század közepén életre keltett versengést. A 

mesterséges pálya a bobbal azonos jégkatlant jelenti, míg a 

természetes pályán zajló csúszkálás a hegyvidékeken zajlik, széles, 

síkfelületű pályaszakaszon. A tempó itt is magas, akárcsak a 

bobban. A profi szánkósok képesek lehetnek akár 150 km/órás tempó elérésére is.  

A szánkóversenyeken egyedül, párosban és vegyespárosban lehet indulni. A sportág egyetlen magyarországi  

képviselője Pulai Imre, akit a képen is láthatunk olimpiai bajnok kenusunk volt, aki a Sochi Olimpiára való 

kijutást tűzte ki célul. Hogy ez végül nem sikerült neki, nem szegte kedvét, maradt a téli sportágaknál, de idén 

már versenybob lesz az új sporteszköz, melyben harcba száll, eddz és küzd a másodpercekért. 

Remélem jónak és érdekesnek találtátok a cikkeket. Várom 

visszajelzéseteket, hogy a legközelebbi számba melyik két sportágról 

olvasnátok részletesebben!!!!!! De annak jobban örülnénk, ha ti saját 

magatok is írnátok cikket különböző sportokról! 

Bőrápolási tippek fiúknak 

Kamaszkorban a hormonális változások miatt sokkal 

zsírosabb, pattanásosabb a bőr, ne aggódj, van megoldás: 

Minden reggel és este töröld át az arcodat arctejjel és tonikkal. Vigyázz, olyan 

tonikot használj, ami alkoholmentes, mert különben nagyon kiszárad a 

bőröd. 

Ha inkább száraz a bőröd, akkor használj könnyű hidratáló krémet, de ezt 

tényleg csak akkor ajánlom, ha nagyon-nagyon száraz a bőröd. Ha pedig nagyon zsíros, 

akkor maradjon csak a reggeli és esti arclemosás a bőrtípusodnak megfelelő anyagokkal. 

Ha a bőröd nagyon pattanásos, gyulladt és zsíros, akkor feltétlenül keress fel egy 
bőrgyógyászt vagy egy kozmetikust. 
 Bár a kozmetikusok nem kezelhetik a gyulladt, aknés bőrt, de jó tanácsokkal el 
tudnak látni.  
 

Csökkentsd a húsfogyasztást, ha teheted.  

Fogyassz rengeteg zöldséget, gyümölcsöt! 

Ásványvíz, ásványvíz és még egyszer ásványvíz! 

Nem pótolja sem a kóla, sem semmilyen cukros 

folyadék. Bőrünk szépségéhez elengedhetetlen 

a víz folyamatos pótlása. 



„S ü s s  f e l  N a p!” Hírek 

Jótékonysági gyalogtúrán 

A Győr Arrabona  Lions Club évek 

óta megkülönböztetett figyelemmel 

kíséri törekvéseinket és támogatja 

iskolánkat.  

Lehetőségeinkhez 

mérten igyekszünk mi 

is segíteni őket nemes 

céljaik megvalósításában.  

Október 3.-án iskolánk pedagógusai közül többen is részt vettünk az Arrabona Lions 

Klub szokásos jótékonysági gyalogtúráján Pannonhalmán. Nevezési díjainkkal 

egy kárpátaljai jótékonysági szervezet (I. Beregszászi Lions Club) működésének támogatásához 

járultunk hozzá. Ezen a verőfényes őszi délelőttön több mint kétszáz, egyen pólóba öltözött, segíteni 

kívánó ember teljesítette a 8 km-es gyalogtúrát a Pannonhalma környéki tájakon. A túra végén 

bográcsgulyás és frissítő italok várták a megfáradt túrázókat. Növelve a program sportértékét, 

többen kerékpárral vágtunk neki a Győr - Pannonhalma útvonalnak.  

Köszönjük a szervezőknek ezt a szép napot, jövőre is ott leszünk! 

 

Az idei tábor volt az első, melyet 

szerveztem és lebonyolítottam. Nagy 

kíváncsisággal vetettem bele magam a 

szervezésbe, bevallom egy kicsit 

izgatott is voltam, mi alakul ki belőle. 

Az az egy hét, amit a gyerekekkel és 

kollégáimmal eltöltöttünk Győrújbaráton felejthetetlen 

élmény volt számunkra. A „Süss fel Nap” Alapítvány - 

nem csekély - támogatásával nagyon sokat játszottunk, 

fürödtünk, kirándultunk, mosolyogtunk. Utolsó nap 

elérkezett az „értékelés”, amikor is minden gyermek, aki 

sikeresen túlélte a nyaralást, egy kis ajándékot és oklevelet 

kapott tőlünk. Voltak olyan kisgyerekek, akik első táborozók 

voltak, és ennek kapcsán az én kedves kollégáim úgy 

gondolták, hogy én sem maradhatok ki a jóból és beavatás 

nélkül nem mehetek haza. Egy szép, napsütötte nap volt, 

állok a medence szélén és abban a pillanatban a kollégák 

megragadtak és ruhástul szerettek volna a vízbe 

dobni. De csak szerettek volna, hiszen ha nincs 

Kutrovics Erzsike, aki megsajnált, akkor biztos a 

medencében végzem. Utólag is KÖSZÖNÖM!  

Ez volt az én beavatásom     Matus Gyöngyi néni 



 

 

 

Skate board (gördeszka) 

Én, amikor deszkázok, szabadnak érzem magam. A deszkázásban 

még nagyon jó, hogy új barátokat lehet szerezni, akikkel eltölthetünk 

egy jó napot! Miután hazaérek, előveszem a tabomat, és új videókat 

keresek a deszkázással kapcsolatban. A tesómmal, Martinnal 

gyakoroljuk azokat a trükköket, amit a tabról megtanultunk. A győri 

Széchenyi téren szoktunk deszkázni, ahol sok ismerősöm is van már, 

és akikkel egymástól is lesünk el trükköket. Ha titeket is érdekel ez a 

sport, akkor vetessetek deszkát és nézzétek a youtube-n lévő  videókat! Találkozzunk a 

Széchenyi téren 

 Pintér Ricsi 7. osztály 

 

Iskolaváltás 

Gondolataim az új osztályomban 

Én annak örülök, hogy itt lehetek ebben az osztályban, mert úgy érzem, hogy szabad lehetek. Sok ember nem 

is érti, hogy a tanárok azért vannak, hogy az emberiség jó úton haladjon, és ne érje őket se bánat, se 

szomorúság, se más baj. Igen, én rájöttem arra, hogy a tanárok térítenek észhez minket. Ők nem akarnak 

rosszat nekünk, ők figyelnek ránk, de ezt ugye más emberek nem veszik észre. Vannak, akik a dohányzást és a 

verekedést választják, az utcán élnek. Nem segít rajtuk senki sem. Nem tagadom, én már segítettem 

hajléktalanoknak és szegényeknek. Nagyon jó érzés segíteni! Én szegény fiú voltam, de most gazdag vagyok 

lélekben. De amúgy pénz formátumban is gazdag családban élek. 

Baranyai Miki 7. osztályos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Készítette: Lukács Olivér    Készítette: Hauzer Bence  Készítette: Sztojka Anna 

5. osztályos tanuló    5. osztályos tanuló   5. osztályos tanuló 



 

A 6. b irodalom órán írt egy rövid mesét, ez egy közös alkotás. Mindenre 

figyeltek: a tagolásra, a visszatérő szófordulatokra, a mesés szereplőkre. Egy 

érdekesség van a műben: a probléma megoldása. Ha meg tudod fogalmazni 

/egyedül, vagy tanárod segítségével/,  

hogy mi ez az érdekesség, sorsoláson vehetsz részt.  

A szerencsés valami finomságot nyerhet! 

Aki a legjobb rajzot készíti a meséhez, szintén nyerhet. Leadási határidő, 

az újság megjelenése után 1 héttel Trencséni Mónika néninek! 

Többet ésszel, mint erővel 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy király. Ennek a királynak volt egy 

szép lánya.  

A királylány elveszítette a gyűrűjét. A király kihirdette, hogy aki 
megtalálja a gyűrűt, annak adja a lányát, meg a fele királyságát. 
Sok-sok fiatal legény kereste a gyűrűt. De a hétfejű sárkány 
barlangjába, egy sem mert bemenni a gyűrűért. 
Volt egy bátor szegény legény, aki bemerészkedett a sárkányhoz. 
Ajándékba egy iPhone 6-ot vitt a sárkánynak. A sárkány ennek 
annyira megörült, hogy boldogan visszaadta a gyűrűt. 
A király a legénynek adta a lányát meg a fele 

királyságát. Boldogan éltek, amíg meg nem 

haltak. 

 

 

Trencséni Mónika és a 6. b 

 

 

Meseíró pályázat! 

Aranytollú, Csavaros eszű Diákok! A felsorolt szavak segítségével írjatok mesét! Ezeknek a szavaknak 

feltétlenül benne kell lenniük, a többi a Ti fantáziátokra van bízva! A legjobb meséket közzétesszük az újságban, 

és ajándék is lesz! Titkos! Nimszné Éva néninek adjátok le november 15-ig. 

A mese kötelező szavai: csillagos ég, kaland, kerek erdő, Mumus, arany kard, ezüst cipő, bronz paripa, 12 fejű 

sárkány, Északi sark, Mici néni, tejbedara, krumplifőzelék, csoki szökőkút 

Színezzétek ki a királylányt! 



Köszöntelek Benneteket Radósok! Heni néni 

vagyok az alsó tagozatról. Közel 4 év után ismét 

tele energiával és tenni akarással itt vagyok 

közöttetek. Az elmúlt évek során sok minden 

történt velem, a legfontosabb, hogy életet adtam 

egy gyönyörű kisfiúnak, akit férjemmel 

Andrásnak neveztünk el. Most már elég nagy fiú, 

és így Ō szeptemberben az óvodát kezdte el, én 

pedig ismét „elsős lettem". Most már nem csak 

dinózok, autózok és csúszdázok a nap 12 

órájában, hanem komoly dolgokat tanulunk az 

iskolában lévő gyermekeimmel, akik 9-en vannak, 

és szintén hasonlóan hozzám Ők is tele vannak energiával!  Így összesen 10 gyermekem van, 1 otthon, és 9 az 

iskolában.  Az elmúlt 4 évben sok mindenkivel találkoztam, játszótéren, boltban, utcán, és mindig nagyon 

örültem a találkozásoknak, mert nem csupán csak integettetek , hanem oda jöttetek, érdeklődtetek, 

meséltetek magatokról, és az iskolai életről. Ez nagyon jó érzéssel töltött el mindig!!! Köszönöm! Kedves 

Radósok! Kívánok mindenkinek egy Boldog, felhőtlen tartalmas tanévet! További Szép Napokat, és Heteket 

kívánok!  

☀ Egy számomra sokat mondó idézettel zárnám soraimat!  „Minként a Nap nem vár imákra, 

és varázsigékre, hanem egyszerűen világít, és általános szeretetnek örvend, Úgy Te se várj jó 

tettedért, hangos tetszést és elismerést, Hanem Tedd, amit teszel, saját ösztönzésedből, és 

Téged is szeretni fognak, mint a Napot." /Cicerò/    Heni néni 

 

 

 

 

 

 

Pistike az iskolában minden nap tanul egy csúnya 

szót. Egyszer amint hazajön és egy csúnya szót 

használ, az apukája azt mondja: ha megígéred, 

hogy nem mondod ki még egyszer ezt a szót, kapsz 

egy ötvenest! Pistike megígéri. Másnap azt mondja 

az apukájának: "Apa, ma olyan szót tanultam, hogy 

százötvenet kapok érte" 

Idős néni kopogtat a tanári ajtaján: - A Pistike 

nagymamája vagyok és szeretném elkérni az 

unokámat az utolsó óráról. - Az lehetetlen! Pistike 

ma nem is jött iskolába. - Akkor hol van? - Azt 

hiszem, az Ön temetésén. 

 

Az anyuka kérdezi a fiát: - Mi volt ma az iskolában, 

Zolika? - Kémiaórán a robbanóanyagokról 

tanultunk. - És holnap mi lesz az iskolában? - 

Iskolában? Miféle iskolában? 

Pistike és barátja lélekszakadva szalad a benzinkúthoz. - 

Gyorsan kérünk öt liter benzint! Öt perc múlva 

visszaérnek. - Nem elég. Kérünk még húsz litert! A kutas 

érdeklődik: - Mihez kell ez a sok benzin gyerekek? - Ne 

kérdezzen olyan sokat, csak töltse gyorsan! Ég az iskola! 



Hír(R)adó. A győri Radó Tibor Általános Iskola és EGYMI újságja. Megjelenik 300 példányban évente 4 
alkalommal. Főszerkesztő: Várhegyi Adrienn. Szerkesztők: Nimszné Gárdonyi Éva, Zsédely Julianna, 

Nagy Csabáné. Nyomdai Munka: Palatia Nyomda, Győr. 
Köszönjük a Nyomda segítségét 

 

Egy átlagember számára a hála alighanem csak annyit 

jelent, hogy köszönetet mondunk valamiért, amit 

kaptunk. Lehet, hogy elcsépeltnek hangzik, de a 

kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy tényleg 

boldogabbak lennénk, ha hálásak lennénk. Azonban 

mielőtt ezt bárki elhinné, vagy megcáfolná, fontos megérteni, miért és hogyan 

leszünk boldogabbak, ha kifejezzük a hálánkat. 

Először is a hálás gondolkodás képes semlegesíti a negatív érzéseket, mint például:  a 

szorongást, a depressziót, az irigységet, az ellenségességet, a rosszkedvet, a magányt 

Hogy miért? Mert a hála kapcsolatban áll az elménk és a testünk egészségével. 

Például a hálás gondolkodás gátolja a rossz 

érzések megjelenését, átalakítja őket 

pozitívokká. Pozitív érzelmeket ébreszt benned, 

jó testi közérzetet ad, segít az élet pozitív 

élményeit megélni és élvezni, segít feloldani a 

feszültségeket és a megrázkódtatásokat, 

megerősíti önbecsülésed, önértékelésed. Számos 

történetet lehet olvasni különféle 

szakirodalmakban arról, hogy tönkrement 

kapcsolatok a hála erejével újra csodálatossá 

váltak, Elidegenedett családtagok találtak újra 

egymásra, szülő-gyermek kapcsolatok jöttek 

rendbe, szegény emberek gazdaggá váltak, 

becsődölt üzletek kezdtek újra virágozni. 

Depressziósok váltak újra életvidámmá, halálos 

betegek újra egészségessé, sokan, akik 

szorongtak, meggyógyították magukat és elérték 

a lelki nyugalmukat a hála révén. Szóval, nagyon 

sok előnyünk származik 

abból, ha hálásan 

gondolkozunk. 

 

Minden helyzetben tedd fel a kérdést!: mi az, amit ennek az adott 

helyzetnek köszönhetek? 

A hálakő 
Egy olyan kő, mely feltöltődik a hála 

és a csodálatos "köszönöm" 

érzésével. A hálakő egy emlékeztető 

arra, hogy jusson eszedbe mind az a 

jó az életben, mely örömöt okozott. Ezért ha úgy érzed, kicsit 

érzelmileg feltöltődésre vágysz, kézbe fogod érzelmekkel 

megtöltött ásványodat, hogy ráemlékezz mindarra a jóra, ami 

történt veled. 

Valójában bármi hálakő lehet, akár egy utcán talált kavics is.. Tehát a 

hálakő nem egy ásvány, hanem energia, mely anyagban nyilvánul meg. 

A hálakő dolga az, hogy amikor az ember azt a kezébe 
veszi, nap, mint nap hálát ad mind azokért a 
dolgokért, melyek pozitívnak tekintendők az 
életében, lehet ez alkalmi jó esemény, vagy 

rendszeres pozitív dolog. 

Hálás vagyok, hogy elolvastad! Köszönöm! Éva néni 


