MIX
1. évfolyam 1. szám

A Jókai Mór Református Általános Iskola 7. c osztályának a lapja

Tavasz van, megújulás, rügy fakad, rigó fütyül, mi pedig a 7. c-vel nekiállunk ééééés indítunk egy lapot! Egy felelőtlen tanári ötlet szíven találta
az osztályt, és lám, ez lett belőle! Most aztán olvashatod, kedves Olvasó.
Őszintén szólva, a Mix még csak egy kis csíra.
Még nem tudjuk, hogy nyilvános lesz-e vagy csak magunknak írjuk,
még fogalmunk sincs, hogy csak ’egyszer volt Budán kutyavásár’-lap-e
vagy havonta jelenik meg, de mindenesetre mi megpróbáljuk. Kicsit zöld,
kicsit ’majd lesz valahogy’ szagú, kicsit szervezetlen, de a miénk.
Szeretnénk magunkat megmutatni benne, „hogy látva lássanak”. Alapelvünk, hogy az újságban saját gondolataink jelenjenek meg, a szövegek
döntő többsége a 6. c agyszüleménye.
Azt szeretnénk, ha a kedves Olvasó számára egy ablakot – vagy legalább egy kukucskálót - nyitna, melyen át megtudhatná, hogy mi jár a
fejében egy csapat hatodikos diáknak, hogyan látjuk a világot, magunkat
és egymást.
3,2,1, MIX!
MNÁ

1848. MÁRCIUS 15.
Március 15-e alkalmából megkérdeztünk a városban sokakat, hogy mit
tudnak nemzeti ünnepünkről. Volt, aki közömbösen azt válaszolta: Hagyjál már! Valami forradalom volt.
Kit érdekel? De szerencsére sokan voltak a megkérdezettek közt, akik
tudják az ünneplés lényegét, és meg is emlékeznek a piros betűs ünnepről.
Van, aki a kokárdát sem szégyelli, sőt büszkén díszeleg a ruháján.
Mi is történt az 1848-as forradalomban és szabadságharcban? A forradalomnak fontos előzményei voltak. Kossuth Lajos az országgyűlésen
programszerűen megfogalmazta az ellenzék követeléseit: független magyar bank felállítása, a honvédelmi rendszer átalakítása, jobbágyfelszabadítás, közteherviselés, népképviseleti parlament és magyar független
felelős nemzeti kormány- szabadság a népnek.
Az ifjak pedig már március 12-én megfogalmazták a 12 pontot.
A Pilvax kávéházba március 14-én este egy hírnök érkezett és jelentette, hogy kitört Bécsben a forradalom. Másnap, március 15-én Petőfi itt
szavalta el először a Nemzeti dalt, Jókai pedig felolvasta a 12 pontot. Innen
Petőfi, Jókai vezetésével elindultak az egyetemre. Most már az egyetemistákkal gyarapodva elindultak Landerer és Heckenast könyvnyomdájához.
Lefoglaltak egy nyomdagépet. Lefordították németre, majd sokszorosították a 12 pontot és a Nemzeti dalt. Utána a városházára mentek ahol elfogadtatták a Helytartó Tanáccsal követeléseiket. Délután Budára vonultak
a börtönhöz, és kiszabadították Táncsics Mihályt.
Az estét színházban töltötték, ahol megnézték a magyar nyelven előadott, betiltott Bánk Bánt. 16-án V. Ferdinánd szentesítette az országgyűlés
feliratát. Másnap gróf Batthyányi Lajost miniszterelnökké választották.
Ezzel, akkor győzött a forradalom.
Sajnos, az osztrákok nem nyugodtak bele ebbe a helyzetbe. Hadsereggel vonultak Magyarország ellen. Bár először győztes csatákat vívtunk ellenük, de a császár segítségül hívta az orosz cár seregét. A túlerővel szemben 1849. augusztus 13-án Világosnál letettük az oroszok előtt a fegyvert.
MÁRCIUS 15. legyen mindig számunkra a dicső napokra való megemlékezés ideje!
				
Csiszár Balázs (7/c)

ÜNNEPRE KÉSZÜLVE

Nagyon elterjedt húsvéti szokás a locsolkodás. Ez a megtisztulást jelképezi. Rengeteg elterjedt vicces, aranyos,
hosszú, rövid, érdekes locsolóvers
van. Így a locsolkodásnál a fiúk, férfiak ki tudják választani a magukhoz
illőt, amiért a lányok, nők ma inkább
pénzt vagy csoki tojást adnak. Régen
a falvakban sok szoknyát vettek fel és
ahány átázott, annyit rakott ki a napra, a tornácra száradni. Persze akit a
legtöbbször locsoltak meg, annak lett
a (legtöbb szoknyája vizes) legtöbb
szoknyája kirakva száradni.
Áldott Húsvéti ünnepet!
Gunyecz Zsuzsanna 7/c.

Életképek
Hogyan figyelünk az iskolánkra?
A portások mindig figyelnek arra, hogy a szülőknek, diákoknak, látogatóknak segítsenek az eligazodásban. Ügyelnek arra, hogy a tanárok folyosóján ne járjanak keresztül a diákok, ha például az uzsonnás kosárért
mennek.

A portások segítségére minden héten van ügyeletes osztály.

A képen a 7.d osztályból ügyel Anna és barátnői az 1. emeleten.
Az elmúlt héten a 7.c osztály végezte az ügyeletes munkáját.
Mint a többiek, az első ügyeletes napunkon, mi is lelkesek voltunk, ami a
következő napokban változott. A diákok többségét nagyon nehezen lehetett
leküldeni az udvarra. Ha ránk nem hallgattak, segítettek az ügyeletes tanárok.
Érdekes, hogy a héten néhány osztályban jelentősen megnőtt a hetesek száma.
Szemetet az aulában és az udvaron találtunk. Különösebb rendbontás azonban
nem történt.Jó munkát kívánunk a következő ügyeletes osztálynak!
Készítette: Hegedűs Menta

Interjú Hajtó Gergővel
Interjút készítettünk Hajtó Gergővel a tanyasi életről.
Milyen a tanyán élni?
-Nagyon jó, friss a levegő, szép a természet, csend és béke van.
Milyen állataid vannak?
-Van bárárny, kutya, ló, disznó, csirke, kecske, páva, őzike, fácán,
tehén…
”Ők az életem csücskei.”
Mire hasznosak számodra ezek az állatok?
-Mindenre jók. Tejelnek, fialnak… mindenre!
Tudsz lovagolni?
-Hát persze! A lovam neve Unikum.
Van malacod is?
-Nem, az sajnos csak apának van.
Van kedvenc állatod?
-Igen, a kutya.
Kedvenc színed is van?
-A piros.
Szoktál májusfát állítani a lányoknak?
-Szoktam májusfát állítani, persze.
Nagyon szépen köszönjük
a közreműködést! :)
Készítette: Tarcsa Regina, Barota Boglárka (7. c)
Fotó: Százvai Anna Virág (7. c)

Pelyvás Gergő márciusi története egy huszasról
Vigyázat! Elolvasni is megterhelő!
Egyszer csak, mikor lábizmaim terhelő megerőltetésével végigjártam
az iskolába vezető utat, melyen cigaretta csikkek és egyéb förtelmek uralkodnak, melyek bánthatják az arra járók szemét (Még belegondolni is
rossz! )
Szóval, mint már mondtam, megterhelve lábizmaimat emelt fővel
végigtettem magam az utcán és befordultam az iskola kapuján. Ekkor
megakadt a szemem valamiben. Egy 20 Ft-os. Micsoda szerencse, vagy
mégsem. Végül is, ki tudja, mihez ért. Végigfutott bennem egy radikális,
de kevésbé racionális ötlet. Mégpedig nem más, mint az, hogy felvegyem
a pénzt a földről. Furcsa, de számomra érdekfeszítő kérdés, hogy felvegyem-e azt a pénzt, mely a földön van, s ki tudja, ó, ki tudja, hogy mihez
ért. S most jött a legnagyobb probléma, mely még az előzőnél is megterhelőbb: ha felvenném is, mit vennék abból a pénzből? 4 cukorkát vagy
talán nyalókát? Te jó ég! Ez szörnyű! Katasztrófa! Nem tudtam eldönteni,
hogy mit vegyek. Ekkor végigfutott az agyamon az az ötlet, hogy hagyjam
a földön azt az érdekes, valószínűleg 1996-ból származó pénzt. Ez sem jó
ötlet, hiszen akkor szegényebb lennék egy húszforintossal. Nem tudtam
dönteni, ezért meghoztam egy racionális döntést. Felveszem a pénzt és
feldobom. Ha fej, akkor megtartom, ha írás, otthagyom. Ez jó ötlet. De
állj! Ahhoz, hogy feldobjam, fel kell venni.
Hm.
Á! Hagyjuk. Egy jól irányzott mozdulattal odébb rúgtam az érmét és
továbbálltam.
Készítette: Pelyvás Gergő (7. c)

Nehézségeim a kötelező olvasmányokkal
Először is, amikor meghallom azt a szót, hogy kötelező, kiráz a hideg.
Mert szerintem, ha valaki olvas valamit, azt azért teszi, mert érdekli, de
ez a szó, hogy kötelező elveszi az egésznek a hangulatát. Mert lehet, hogy
elolvasná az illető a könyvet, de nem teszi, mert, hogy kötelezővé tették,
és nem lehet letenni a könyvet ha nem tetszik, hanem muszáj elolvasni.
Egyszerűbb lenne a helyzet, ha lenne például öt könyv amiből lehet
választani, és ha az egyik nem tetszik, akkor elolvasni a másikat. És, hogy
ne legyen probléma, hogy nem tudják feldolgozni a könyvet, akkor mindegyikhez lenne egy lap, és amikor végzett az illető a könyvvel, csak elvenne egy lapot és kitöltené a könyv alapján. Másodszor is a leggyakoribb
probléma az idő. Ha több időt hagynának az elolvasásra (persze a könyv
terjedelmét figyelembe véve) több gyerek olvasná el a könyvet, és így motivációt kapnának az olvasásra, hogy ők maguk választhatják ki a könyvet.
Jó olvasást!
Készítette: Kobzos Hajna Csenge (7. c)

TE EZEK KÖZÜL MELYIKET VÁLASZTANÁD?

Ha eddig kötelező könyvekről volt szó, akkor
most jöjjön egy nem kötelező olvasmány
Könyvajánló
Amikor én először találkoztam ezzel a könyvvel, a Szent Johanna Gimivel, hát, hogy is fogalmazzam meg, egyszerűen nem tudtam elképzelni
mit lehet írni 8 köteten át. Őszintén szólva nem tartottam túl érdekesnek.
De amikor már az egyik barátnőm az egekig dicsérte, úgy döntöttem elolvasom, mondván úgyis nekem lesz igazam és uncsinak fogom találni. És
amikor elkezdtem olvasni az első 30 oldal csak úgy elpárolgott.
A kötetet két nap alatt elolvastam. Aztán jött a második, harmadik
könyv, majd így tovább. Szerintem aki elolvasta, annak biztos, hogy az
egyik kedvenc könyvsorozata lett. Azért ennyire jó és színvonalas a könyv,
mert egy fiatal, energikus írónő írja, aki tisztában van a mai új kütyükkel,
a divattal és minden egyéb mással is. ,,A történet rólad is szól”- írja Leiner
Laura. És teljesen igaza van. Bármelyik szereplővel azonosulni tudunk. A
könyvet olvasva tanúi lehetünk annak, hogyan bontakozik ki egy teljesen
reménytelennek tűnő szerelem. Részesei lehetünk annak is, ahogy életre
szóló barátságokat kötnek. ,,Egy sorozat, amely itt most játszódik”.
Készítette: Mátyás Cintia (7. c)

FILMAJÁNLÓ

Először is: a d-t nem ejtik!
Quentin Tarantino Django-ja sok mindenben más, mint az eddigiek.
Például (nem a rasszizmus miatt említem meg) de főhősünk egy néger
rabszolga. Viszont egy fejvadásznak éppen ezért van szüksége a segítségére. Ugyanis egy ültetvény gazdájára vérdíj van kitűzve, és Dr. Schultz, a
mi német származású fejvadászunk nem tudja, hogy pontosan hogy néz
ki. De Django igen. Így Dr. Schultznak sok mindenben segítségére lesz a
rabszolga. S egy hideg, de jövedelmező tél után elindulnak kiszabadítani
Django szeretett feleségét, Brumhilda-t. Ám Hildi gazdája sem bolond
(csak bizonyos értelemben), így ez igen nehéz, és veszélyes feladat lesz
számukra.
Értékelés: Ez egy fantasztikus film, poénokkal, akcióval, és meglepetéssel.
Csak ajánlani tudom! 10/10
Készítette: Katona Márton (7. c)

És most egy kis érdekesség!
A leghosszabb szőrű szamárfajta
a Poitou szőrének átlagos
hosszúsága 15 cm, amit gyakran
szándékosan hagynak
összecsomósodni, hiszen így alakul
az aztán egész életén át megtartott
gubancos frizurája, melyet
cadenette-nek neveznek.
A legnagyobb
működőképes kerékpár
7,8 m hosszú, 3,7m magas,
kerekeinek átmérője 3,3 m,
súlya 150 kg.
A leggyorsabb 100 m-t
magas sarkúban egy
német Julia Plecher
14,531 mp alatt futotta
le divatos magas sarkú
cipőjében.

Az indiai milliomos, Datta Phuge 14000
fontot fizetett egy méretre készített
aranyingért, melynek alapanyaga 3,5 kg
22 karátos tömör arany volt. Ezt az inget
15 aranyműves készítette el két hét alatt
napi 12 óra munkával.
Készítette: Szokolay Gergő

Sporthírek Vámosi Józsi jóvoltából
Bővelkedő sportesemények idén tavasszal is
Izgalmas fordulatokkal bővelkedik az idei tavasz, hiszen számos sporteseményre kerül sor mind Magyarországon, mind a nagyvilágban. Elsők
között említeném a Budapesten megrendezésre került Veterán Atlétikai
Világbajnokságot, melyen számos magyar résztvevő indult. A legidősebb
versenyző a 98 éves olasz atléta és a 95 éves orosz származású Kanadában
élő szupernagyi Olga Kotelko, aki 77 évesen kezdett atletizálni.
Továbbá a felturbózott Száguldó Cirkuszt, azaz a Forma-1-et, melynek
második futamára Malajziában került sor. Sajnos az idei versenyt beárnyékolja a 239 utassal eltűnt maláj gép tragédiája és ezért a Mercedes a
hétvégi futamon TributetoMH370, azaz Kegyelet az MH370-esnek felirattal emlékezik. A másik ilyen tragédia a Forma-1 életében, hogy még
mindig kómában fekszik Michael Schumacher. Orvosa elmondta, hogy
már nem sok remény van a felébredésre és kérte a szurkolókat kezdjék
meg a búcsúzkodást, hogy a 7-szeres világbajnokot méltóképpen elengedjék.
Focirajongóknak viszont érdekes hírrel szolgálhatunk, hiszen 2018ra befejeződnek a barátságos mérkőzések. Ennek reményében a 2018-as
világbajnokság után induló sorozat gyakorlatilag kiváltaná a barátságos
mérkőzéseket. Ezen kívül nagyon fontos hír, hogy Platini jövőre indulhat
a FIFA elnöki tisztjéért, ezt Kazahsztánban említette, az egyik nyitóbeszédében.
További érdekes sporteseményekről a következő számunkban írunk,
ahol már iskolánk csapatairól is beszámolhatunk, hiszen kezdődnek a bajnokságok.
Készítette: Vámosi József (7/c)

Hát ez a 7. c újsága, a Mix.
Reméljük tetszik, mivel szinte az osztály minden tagja írt egy cikket, ami -szerintünk- nagyon jó.
Továbbá reméljük, hogy az újság folytatódni fog,
még jó sokáig.
Viszlát a következő számig!

Az újságot szerkesztette:
Mócsánné Nagy Ágnes és Ilyés Marcell

