
Kedves
Gyerekek!

Beköszöntött a december, és a
közelgõ ünnepek varázsa
mindannyiunk szívét izgal-
mas várakozással tölti el. Re-
méljük a nagy karácsonyi sür-
gés-forgás közepette, vagy épp
a karácsonyfa alatt lesz idõtök
elolvasni a Névtelen címû is-
kolaújság 4. számát. Második
szórakoztató rejtvénysoroza-
tunkat ismét az utolsó oldalon
találjátok. Az ünnepek élmé-
nyeit megosztani kívánó gye-
rekek írásait januártól is kíván-
csian várjuk. Addig is minden-
kinek jó pihenést a téli szün-
idõre, boldog karácsonyt és
örömökben gazdag új eszten-
dõt kívánunk!

A Szerkesztõk

Készült a Mobilitás Nemzetközi Igazgatóságának támogatásával

Czunyi Barbara Petõfi Sándor Általános Iskola 6. C osztály

Felhívjuk figyelmeteket, hogy szerkesztõségünk új irodába költözött.
Címünk: Komárom, Jedlik Ányos u. 8. (a Közösségi Ház épülete).

Tel.: 34/540-067 mellék:105

A tüsszentõ béka
Hol volt, hol nem volt, az Üveghegyen túl, ahol a kurta farkú malac túr, ott
lakott egy öreg béka.
Az öreg béka a tó várában élt. Az hitte, hogy télen van nyár, nyáron van tél.
Egy szép nyári-téli napon kimászott a várból és jól megfázott. Annyit tüsszen-
tett, hogy elfújta a telet.
Ha a béka nem fázik meg, akkor a tavasz sem érkezik meg.

Berta Annamária 3. osztály
Dózsa György Ált. Isk.
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Balogh Éva 3. osztály
Dózsa György Általános Iskola

Volt egyszer a világon, még az
Óperenciás-tengeren is túl, egy sze-
gény ember meg egy szegény asszony.
Volt nekik három lányuk meg egy kis
malacuk. Mikor a malacot már jól
meghizlalták, vagy ahogy mondták,
annyira, hogy kétujjnyi zsír volt a
hátán, megölték. A húsát felrakták a
füstre, a gömböcöt pedig felkötötték
a padláson a legelsõ gerendára, a sze-
lemenre. Ötõjüknek csak annyi volt
a kis malac húsa, mint egy eperszem.
Már az orja, nyúlja, feje mind elfo-
gyott. Egyszer a szegény asszony rá-
éhezett a gömböcre, azt mondja hát a
legöregebb lányának:

- Eredj csak fel, lányom, a padlás-
ra, akaszd le a szelemen gerendáról
azt a kis gömböcöt, fõzzük meg.

Felmegy hát a lány a padlásra;
amint a szelemenrõl le akarja vágni a
gömböcöt, csak azt mondja az neki:

- Hamm, mindjárt bekaplak - s
nem tréfált, hanem igazán bekapta.

Lesték, várták odalenn a lányt a
gömböccel, hogy jön-e végre. De biza
nem haladt. Azt mondja hát az
asszony a középsõ lányának:

- Eredj csak fel, lányom, a nénéd
után, mondjad neki, hogy hozza azt
a kis gömböcöt.

Felmegy hát a másik lány is, szét-
néz a padláson, de nem látja sehol
nénjét. Azzal odamegy a kémény
mellé, s le akarja vágni a kis gömbö-
cöt, de az azt mondja neki:

Illyés Gyula – 77 magyar népmese

A kis gömböc
- Már a nénéd lenyeltem, hamm,

téged is bekaplak!
Azzal szépen bekapta.
Odalenn csak lesi, csak várja a

szegény asszony a lányokat. Mikor az-
tán megsokallta a várakozást, azt
mondja a legkisebb lányának:

- Eredj csak fel, lányom, hidd le
már a nénéidet; azok az isten nélkül
valók bizonyosan az aszalt meggyet
szemelgetik.

Amint felmegy a kislány a pad-
lásra, azt mondja neki a kis gömböc:

- Már két nénéd elnyeltem,
hamm, téged is bekaplak!

S bekapta azt is.
Az asszony már nem tudta mire

vélni, hogy hol maradnak azok a lá-
nyok oly soká. Felment hát a nyújtó-
fával, hogy majd lehívja õket, de úgy,
hogy nem köszönik meg, mert el-
hányja a hátukon a bõrt. Amint fel-
ment, azt mondja neki a kis gömböc:

- Három lányod már bekaptam,
hamm, téged is bekaplak!

Azzal úgy bekapta, hogy még a
kisujja se látszott ki.

Aztán a gazda, a szegény ember
is, mikor már elunta várni a lányait
meg a feleségét, felment a padlásra.
Amint odamegy a kémény mellé; azt
mondja neki a kis gömböc:

- Három lányod, feleséged már
bekaptam, hamm, téged is bekaplak!

És nem teketóriázott sokat, hanem
ízibe bekapta; de a rossz kócmadzag

már nem bírt meg öt embert, hanem
elszakadt, a kis gömböc pedig leesett;
azután, hogy feltápászkodott, elkez-
dett gurulni, s gurult, gurult a gará-
dicson a földre.

Amint a kiskapun kigurult, kinn
az utcán elõtalált egy csoport kaszá-
ló embert, s azt az egész csoportot is
mind egy szálig bekapta.

Azzal gurult, gurult tovább. Az or-
szágúton elõtalált egy regemen kato-
nát. Azokat is minden bagázsitól
együtt bekapta. Megint gurult to-
vább. Nem messzire onnan, az árok-
parton egy kis kanászgyerek legel
tette a csürhét. A disznók szerteszéj-
jel cserkésztek, a kis kanászgyerek
pedig ott ült az árokparton, s a bécsi
bicskájával kenyeret, szalonnát evett.
Odamegy a kis gömböc a kis kanász-
gyerekhez is, s azt mondja neki:

- Már három lányt apjostól-
anyjostól, meg egy csoport kaszás
ember egy regement katonával együtt
bekaptam, hamm, téged is bekaplak!

Hanem amint be akarta kapni, a
bécsi bicska megakadt a kis gömböc
szájában, az aztán kihasította. Csak
úgy özönlött ki belõle a sok katona-
ság meg a sok ember. Azután ment
mindenki a maga dolgára; a kis göm-
böcöt pedig otthagyták az árokpar-
ton kirepedve.

Ha a kis gömböcöt a kis kanász bé-
csi bicskája ki nem hasította volna, az
én kis mesém is tovább tartott volna!

Tokodi Zsófia 6. osztály
Dózsa György Általános Iskola
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Karácsonyi vendégváró
koszorú készítése

Hozzávalók:
• karácsonyi mintás anyag
• tû
• cérna
• vatelin

Elkészítés menete:
1. Vágj ki a szabásminta szerint 8 darabot!
2. Varrd õket össze!
3. Varrd össze az alsó, és felsõ szélét is!
4. Tömd ki vatelinnel!
5. Varrd össze a két végét is!
6. Díszítsd masnival és kész a vendégváró ko-

szorú!
Készítette:

Pulpiter Erika  7. osztály
Móra Ferenc Ált. Isk.

Pályaválasztási kiállításon voltunk
Egyik nap a szak-

oktatónk azzal a hír-
rel jött, hogy Tatabá-
nyán érdekes kirán-
dulásra kaptunk
meghívást.

Egy pályaválasz-
tási kiállításra, ahol a
fiatalok megnézhe-

tik, hogy különbözõ iskolákban milyen szakmákat lehet
tanulni.

A mi iskolánk is lehetõséget kapott arra, hogy kiállít-
suk, megmutassuk magunkat Tatabányán a Sportcsarnok-
ban, mint tanulók.

Hat négyzetméteres helyen kiállíthattuk azokat az asz-
talos, és textil ruhadarabokat, amelyeket mi készítettünk.

Az érdeklõdõk láthatták termékeinket: fából készült
dobókockákat, faragott asztalt és székeket, esztergált cit-
romfacsarót, és mézcsorgatót, fûszertartó polcokat, ma-
dáretetõt, és még nagyon sok szép dolgot.

Iskolánkban több szakma közül lehet választani. A fiúk
faipari gépmunkás szakmát, a lányok a kézi szövõ, varró-
munkás, vagy textiljáték készítõ szakmát választhatják.

A lányok munkáiból is nagyon sok szép darab került
bemutatásra. Kézzel szõtt szõnyegek, kötények, edényfo-
gó kesztyûk, és sok-sok báb, és baba.

Számos érdeklõdõ, szülõ és gyermek megállt a pavi-
lonunknál és érdeklõdtek a felvételi lehetõségekrõl. Ta-
náraink és oktatóink szívesen válaszoltak minden kér-
désre. Mi diákok elmondtuk, hogy milyen programok-
kal, sportversenyekkel színesítjük a diákéletet.

Elmondtuk, hogy nevelõink szeretettel, türelemmel
és kellõ szigorral tanítják nekünk a szakmát.

Büszkék vagyunk, hogy általunk készített tárgyak
ilyen nagy sikert arattak. Többen mondták nekünk, hogy
jövõre a mi iskolánkban szeretnének szakmát tanulni.

Kósa Kornélia, Balogh András,
Jákó Károly Zoltán 12. osztály

Móra Ferenc Ált. Isk. és Spec. Szakiskola

Fuss, Zsolti, fuss!
Országos bajnokságon a Petõfi Sándor Általános
Iskola legjobb futói, köztük Szloboda Zsolt, a 6. c
tanulója kiemelkedõ eredményt ért el.
- Zsolti, készíthetünk veled interjút?
- Persze, szívesen nyilatkozom.
- Elõször azt áruld el, hogy hol volt ez a verseny és
mikor!
- A verseny színhelye Székesfehérvár volt. Sajnos
egy borús, esõs napon október 16-án került rá sor.
- Nagy volt benned a feszültség?
- A verseny elõtt magas volt az adrenalinszintem,
de a rajt elõtt elmúlt ez az érzés.
- Mekkora volt az érdeklõdés?
- Sok ember látogatott ki. Ezek közül 80 volt az in-
dulók száma.
- Milyenek voltak a díjak?
- Érmet kaptunk. Én egy szép aranyat.
- Gratulálunk!
Köszönöm!

Írták: Szabó Rita, Pintér Dorina
6. c osztály Petõfi Sándor Általános Iskola

     

Tábori élményeim
Októberben voltunk erdei táborban Csákányospusz-

tán. Egy hetet töltöttünk ott.
Sok szép helyen túráztunk, nem csak nap közben,

hanem éjszaka is.
Az egyik ilyen esti túrán, azért bújtunk el, mert úgy

gondoltuk, hogy õzet látunk.
Azonban hamar átláttunk a szitán! Rájöttünk, hogy

az az õz valójában Szilvi néni 2., vagyis Zsebi anyukája.
Nagyon vicces volt, ahogy ló és macskahangot utánozva
átszaladt a tisztáson. Ez tetszett a legjobban.

A táborozás hamar véget ért, de tudom, hogy jövõre
újra elmegyünk, és még több élményben lesz részünk.

Szûcs Attila 3. osztály
Dózsa György Ált. Isk.
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Sulivetélkedõ II.

NÉVTELEN
Komáromi diáklap.

Kiadó: Élettér Egyesület és a
Jókai Mór Városi Könyvtár

Gyermekrészlege,
Fõszerkesztõ: Lendik Erika

Molnárné Deák Anikó
Cím: Komárom, Asztalos B. u. 3. Tel.: 542-973

Nyomdai munkák:
Print-Kom 2000 Kft.

Komárom, Bajcsy-Zs. E. u. 2. Tel./Fax: 34/346-385
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   14 Ó  15 A    4 L 
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 13 T    12 L     

7 S    6 E     5 L 

E havi számunkban jelentetjük meg a hatrészes
Sulivetélkedõ második fordulójának versenyfelada-
tait. A megoldásokat az Élettér Egyesület Jedlik
Ányos u. 8. alatti irodájába várja szerkesztõségünk.
A borítékra feltétlenül írjátok rá neveteket, címe-
teket, iskolátok nevét és osztályotokat! A beküldõk
eredményeit összesítjük, majd a sorozat végén –
várhatóan májusban – tesszük közzé. A legeredmé-
nyesebb beküldõk értékes ajándékokkal lesznek
gazdagabbak. Kellemes idõtöltést a feladványokhoz!

1. Keresd a párját!
Az ábrában minden figurának van párja, kivéve ket-
tõnek. Melyek maradnak egyedül?

2. Ha két mókus 3 óra alatt 12 mogyorót darál bele
a reggeli mogyorókrémbe, akkor három mókus 7 óra
alatt mennyi mogyoróval dolgozik?
.....................................................................................................

3. Ki mit tud?
- Mi volt a fizikus James P. Joule eredeti foglalko-
zása? .........................................................................................
- Hol található hazánk egyetlen földrajzi múzeu-
ma? ..................................................................................................
- Melyek nem rokonai a magyar nyelvnek az alábbi-
ak közül?
cseremisz, üzbég, török, mordvin, mandarin, zürjén,
finn, svéd, enyec
- Hogy hívták Kolombusz Kristóf hajóit, amelyekkel
felfedezte Amerikát?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
- Mi volt Janus Pannonius eredeti neve?
....................................................................................................................................

3. Árpi az ünnepek közeledtével a félretett pénzének
egyhatodából ajándékot vett a húgának, a szüleinek
szánt meglepetésre pedig 500 Ft-ot költött. Névnap-
ja alkalmából a nagymamájától 1000 Ft-ot kapott. Az
így rendelkezésre álló összeg ötödét és még 200 fo-
rintot az iskolai buliban költötte el. Az anyukájától
kapott kaparós sorsjegy szerencsét hozott neki: 1500
Ft-ot nyert. Mennyi pénze volt Árpinak eredetileg, ha
a nyeremény átvétele után 2900 Ft lapult a zsebé-
ben?....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

4. A csigavonalban kanyargó ábrába írd be a meg-
határozásoknak megfelelõ szót, kifejezést. Segít-
ségül eláruljuk, hogy minden szó elsõ betûje meg-
egyezik az elõzõ szó utolsó betûjével (ezt az ábrá-
ban meg is adtuk)!

1. Házõrzõ állat 2. Gyümölcs 3. Férfinév, beceneve
Tóni 4. Postás hozza! 5. Szerencsét hoz, ha négy
levele van! 6. Okos 7. Jeladó eszköz 8. Utasítás 9.
Hálóhelyünk a kempingben 10. Ravasz állat 11. Ebéd-
lõi bútor 12. Pihen 13. Paplan 14. Idõmérõ eszköz
15. Lehullott falevél 16. Száll 17. Az ebéd elsõ fo-
gása 18. Csodálatos

5. Az elsõ három ábrában lévõ alakzatok valamilyen
logika szerint változtatják helyzetüket és elhelyez-
kedésüket. Ha sikerül rájönnöd a szabályokra, raj-
zold be a figurákat a negyedik ábrába!


