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Magyarország húsvéti szokásai
Húsvét eredete:

A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe. Egyházi és családi
ünnep egyaránt, amelyhez világszerte sok népszokás és hagyomány kötődik. Húsvét és
a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek közé tartoznak. Ilyenkor Jézus feltámadását ünnepeljük. Húsvét napja az 1582-ből származó egyházi szabályzat szerint a tavaszi
holdtölte utáni első vasárnapra esik: március 22. és április 25. közé.

Népszokások:
Barkaszentelés
Jézus Jeruzsálembe vonulásának ünnepe. Virágvasárnap húsvét előtt 1 héttel van. Ilyenkor
körmeneteket tartanak. Nálunk a szentelt pálmát helyettesíti a barka.
Nagycsütörtök
Krisztus utolsó vacsoráját az Olajfák-hegyén, majd elfogatását és szenvedéseinek kezdetét
idézi. Nagycsütörtök estéjén a harangok elhallgatnak, a hagyomány szerint Rómába ,,mennek“, és csak nagyszombaton szólalnak meg újra. Nagycsütörtököt zöldcsütörtöknek is szokták nevezni, és a jó termés reményében zöldet szoktak enni a hívők, pl. spenótot.
Nagypéntek
Jézus kereszthalálának napja, a böjt és a gyász ideje. A húsvéti szent három nap második
napja. Nagypénteken szokás a keresztútjárás, amely során felidézik Jézus szenvedésének
egyes állomásait.

Nagyszombat
A húsvéti örömünnep kezdete. Húsvét ünnepének előnapja, a feltámadás jegyében zajlik.
Nagyszombaton Jézus sírban pihenésére emlékezünk. Az esti körmenetek,
a templomokban az új tűz gyújtása, mely Jézus és egyben a remény jelképe azt adja hírül,
hogy Jézus feltámadt, a megváltás közel van. A harangok „visszajönnek” Rómából. Ezeket
követi a keresztvíz-szentelés.
Húsvétvasárnap
A feltámadás vasárnapja, a keresztények a feltámadt Krisztust ünneplik. Ehhez a naphoz
tartozott az ételszentelés hagyománya. A délelőtti misére letakart kosárral mentek a hívők,
melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor volt. Emellett ehhez a naphoz is munkatilalom kapcsolódott: nem sepertek, nem főztek, nem hajtották ki és nem fogták be az állatokat.
Húsvéthétfő
A locsolkodás napja. A férfiak ilyenkor sorra járnak/jártak locsolni a lányokat, nőket parfümmel vagy vízzel. A lányok piros tojást adtak a férfiaknak a locsolásért cserébe.

Húsvéti szimbólumok, jelképek:

bárány
nyúl
tojás

The most popular sights of London
London Eye: The London Eye is situated on the east side of the river
Thames, between the Westminster
Bridge and the Hungerford Bridge. It
is 136 metres high, so you can see all
of London’s famous sights from the
top. It is the second biggest wheel of
its kind in the world. David Marks, Julia Barfield, Malcolm Cook,
Mark Sparrowhawk, Steven Chilton and Nic Bailey designed this
wheel.

Globe Theatre: It was William
Shakespeare’s dream. It was
built in the 16th century, but it
burned down in 1613. Today the
reconstructed theatre is on the
right side of the river Thames,
between the London Bridge and the Tate Gallery. There is an exhibition about the theatrical accessories from Shakespeare’s time.

Trafalgar square: This sight is
one of the most popular squares
of London. People come here in
every year to celebrate New Year.
In the middle of this square, there
is the Nelson’s Column. They built this column for the respect of
Admiral Nelson. Next to it, there are some fountains and statues.

Piccadilly Circus: Piccadilly Circus is in the heart
of London. The West End and the statue of Eros
stand here. In the West End you can find the best
shops, theatres and clubs.

Buckingham Palace: It is the main
residence of the British monarch. At
the beginning of the 19th century it
was owned by the Duke of Buckingham, and it was called Buckingham
House. Now the Queen lives here.

Hyde Park: This park is one of
the largest parks in London. The
most popular part of Hyde Park,
is the Speakers’ Corner.

The shard: It is the fourth
highest skyscraper in Europe. It is 309,7 metres
high. Renzo Piano designed it.

Madame Tussauds London: Madame
Tussauds is a wax museum. Marie Tussaud
wax sculptor founded it. In this museum
there are a lot of statues about celebrities
and historical figures.

Az Egészség
Az egészség világnapja: április 4
Létrehozta: WHO (World Health Organization – Egészségügy Világszervezet)
1947. április 7-én
Fő céljának azt tartja, hogy felhívja a világ figyelmét az egészséghez kapcsolódó világméretű problémákra. Funkcióit tekintve fontosnak tartja, hogy irányt
mutasson az egészségügyben.
Programjai: -2007-ben: Járványok határok nélkül!
-2011-ben: Az antibiotikum, nem cukorka!
-2012-ben: Öregedő világ!

Az egészséges életmód:
Táplálkozás:
-Minél változatosabban, minél több élelmiszerből állítsuk össze étrendünket
-Együnk minél kevesebb zsíros ételt, erre különösen figyelni kell a keveset mozgóknak és az ülőmunkát végzőknek
-Minél kevesebb sóval készítsük ételeinket és utólag ne sózzunk!
-Kevés édességet együnk, hetente egyszer-kétszer. Soha ne együnk ebéd ellőt
süteményt, vagy ebéd helyett.
-Naponta minimum egyszer fogyasszunk savanyított tejet (pl: túró)
-Rendszeresen, együnk gyümölcsöket , zöldségféléket
-Naponta együnk barna kenyeret illetve teljes kiőrlésű dolgokat.
-Naponta négyszer vagy ötször étkezzünk, sose együnk
túl sokat vagy túl keveset.
-Ha szomjasok vagyunk az a legjobban ivóvízzel oltható.
Az alkohol káros a szervezetre, főleg a fiataloknak
-Együnk minél kevesebb vörös húst (pl.: sertés). Fogyaszszunk minél több fehér húst (hal, csirkemell)

Miért előnyös a testmozgás?
-Bizonyított hogy a testmozgás oldja a stresszt, és sokat segíthet a depresszió
leküzdésében is
-A rendszeres testmozgásnak köszönhetően nőhet a tüdő kapacitása.
- A rendszeres testmozgástól erősödik a szívizom, nő a teljesítő képessége
-A testmozgástól az immunrendszer is erősödik.
-A rendszeres testmozgással megelőzhető, kordában tartható a 2-es típusú cukorbetegség.
-Az olyan gyakorlatok, mint például a futással, lépcsőzéssel, súlyzózással mérsékelhető a csontritkulás.
-Az edzéstől izmaink is megerősödnek!!

Táplálkozási piramis

Arany János
1817. március 2-án született Nagyszalontán. Édesapja, Arany György, kevés
földdel és egy kis házzal bíró földműves volt. Olyan családból származott,
amely Bocskaitól kapta a nemességét a hajdúk letelepítésekor. Édesanyja, Megyeri Sára, földművelő volt.

A kései gyermek
Az Arany családban tíz gyermek közül csak az első
és a tizedik maradt életben. A legidősebb lány, Sára már asszony volt, amikor kisöccse, János született. Az idős szülők egyetlen, kései fiúgyermeküket
mindentől féltették. Gyermekkorában sokszor és
hosszan betegeskedett és ezeknek a következményeit későbbi éveiben is viselni kényszerült. A túlzott féltés és lelki alkata közösen eredményezték
zárkózottságát, visszahúzódó viselkedését.

A betűvetés tanulása
Korán adta fejét a tanulásra; alig három-négy éves volt, mikor apja hamuban
írt betűkön megtanította olvasni. Arany György sokat mesélt fiának a régi hajdúk hőstetteiről és a közöttük élő legendákról. Alapvetően meghatározták későbbi gondolkodás módját és érdeklődését e gyermekkori hatások. Szalontán
csodagyereknek számított irodalmi jártassága miatt.

A vándorévek
1823-tól a nagyszalontai iskolában tanult tíz évig. 1831-ben szülei szegénysége
miatt segédtanítói állást vállalt. Rengeteget olvasott. Az iskolában megismerte
a latin klasszikusokat. 1833 őszére összegyűjtött annyi pénzt a munkájából,
hogy beiratkozhatott a debreceni Kollégiumba. Egy fél év múlva Kisújszállásra
került segédtanítónak. Itt megbarátkozott a német grammatikával és a francia
nyelv elemeivel is. 1835 tavaszán visszatért Debrecenbe, a félbemaradt tanévét befejezte, de ezután örökre felhagyott iskolai tanulmányaival

1836-ban váratlanul színésznek állt be Debrecenben egy éppen ott időző színtársulathoz. Ám hamar kiábrándult ebből a mesterségből; idős szülei papként
várták volna vissza Nagyszalontára. Egy éjszakai álom hatására – édesanyját halva látta - Máramarosszigetről gyalog tért vissza szülővárosába. Otthon valóban
szükség volt rá, mert édesapja az ő távolléte alatt megvakult, pár hét múlva pedig valóban meghalt hirtelen az édesanyja. A kalandos színészkedés el nem múló nyomot hagyott életében: lelkifurdalást érzett szülei sorsa miatt. 1836 őszétől 1839 januárjáig korrektor Nagyszalontán; a magyar és latin grammatika osztályokat tanította. 1839 elején lemondott a tanítóságról. 1840-ben másodjegyzőként kapott állást.

Házasság
23 éves korában megházasodott. Egy helybeli árva
leányt vett feleségül. Az irodalomtörténeti könyvek Ercsey Juliannának nevezik. Valójában házasságon kívüli gyermek volt Ercsey ügyvédnek és
cselédjének, Szakmári Erzsébetnek. Julianna egy
évvel idősebb volt Aranynál.

A volt diáktárs
1841-ben született Juliska, három évvel később pedig László. 1842 tavaszán volt
debreceni iskolatársa, Szilágyi István lett Nagyszalontán az iskolaigazgató, aki rávette Aranyt görög tragikusok fordítására. Állítólag Szilágyi beszélt rá az angoltanulásra is, hogy Shakespeare-t eredetiben olvashassa. Az elveszett alkotmány
írása közben értesült a Kisfaludy Társaság pályázatáról, így a művet gyorsan befejezte és be is küldte. A pályadíjat, a 25 aranyat elnyerte, de műve nem tette
nevét híressé.

Pestre költözik
Az igazi, nagy sikert a Toldi hozta meg neki. Ezt is a Kisfaludy Társaság újabb pályázatára írta 1846 nyarán. Csak ezt következő évben vált ismertté, és nyerte el
Petőfi rokonszenvét is.

A szabadságharc kora
A Nép Barátja című lap egyik szerkesztője lett. 1848 őszén rövid ideig nemzetőrnek állt, 1849-ben pedig belügyminisztériumi fogalmazó lett. A szabadságharc bukása után rövid ideig bujkált. Anyagilag csődbe jutott. Előbb a Tisza
családnál kapott állást majd Nagykőrösön lett tanár.

Újra Pesten
1860 őszén Pestre költözött, a Kisfaludy Társaság igazgatója lett. Folyóiratokat
indított, belefogott a Csaba-trilógiába. 1865-ben az Akadémia titkára, később
főtitkára lett.

Őszikék
Elvesztette leányát, 1876-ban lemondott a főtitkárságról. Az 1877-es nyarat a
Margit-szigeten töltötte. Ekkor írta titokban az Őszikék versit. Egyre többet betegeskedett. 1882. október 22-én halt meg Pesten. Az Akadémia oszlopcsarnokában ravatalozták fel.

Jelentősebb művei
Toldi, Mindvégig, Buda halála, Ősszel, A walesi bárdok, Szondi két apródja ,
Epilógusok, Tengeri-hántás, Tetemre hívás, Bolond Istók

Versenyeredmények, és a Kállay Napok tervezett versenyei
2017 február Bolyai természettudomány csapatverseny
7. évfolyam: 3. helyezés: Papp Marcell, Szabó Anikó, Orosz Réka, Prokob András Benedek
3. évfolyam: 22. helyezés: Boiskó Dávid , Vécsei Anna , Mészáros Flóra , Teremi Bálint

2017. február 3. Megyei kémia verseny:
1. Orosz Réka
3. Papp Marcell
4. Prokob András Benedek
5. Szabó Anikó

2017. február 17. Zrínyi Ilona Matematika verseny:
5.Orosz Réka
9. Prokob András Benedek

Bem megyei anyanyelvi verseny :

6. évfolyam:

5. évfolyam:

8. Barta Beáta

1. Fodor Hanna

10. Kapitány Lilla

2. Sitku Eszter, Kántor Babett

7. évfolyam:

3. Kovács Gréta

3. Orosz Réka

4. Papp András

8. Papp Marcell

5. Mészáros Petra

9. Prokob András Benedek
10. Kovács Dominika

2017 február Természet ismeret–házi verseny
5. évfolyam:
1. Fodor Hanna
2. Sitku Eszter, Kántor Babett
3. Kovács Gréta
4. Papp András
5. Mészáros Petra

Kállay napok verseny
Alsó tagozat:

Felső tagozat:

-meseíró

-nyelvtan 5-8 évfolyam

-környezetvédelmi verseny

-történelem 5-8 évfolyam

-rajzverseny

-ének 5-8 évfolyam

-ének verseny

-angol nyelvű szavaló 5-8 évfolyam

-szavaló verseny

-szavaló 5-8 évfolyam

-sor verseny

-irodalom elméleti
-történelem, irodalom, ének multikulturális
csapatverseny
-kézilabda: 4-es korcsoport fiú
-matematika 5-8 évfolyam, egyéni
-környezetvédelmi csapatverseny
-táblajáték 1-8 évfolyam

Gratulálunk az eddig elért eredményekhez, és további sok
sikert kívánunk az előttetek álló megmérettetésekhez!

Gondolkodj és nevess!
Segíts eljutni a kiskutyának a csonthoz!

Találós kérdések
Oda megyek gyűjtögetni,
ahol vannak morzsák.
Így marad a porszívóban
üresen a porzsák. Mi az?
Icipici lánynak pettyes a ruhája,
Kezedre ül, elszáll,
S csak bámulsz utána. Mi az?

Fejtörők

Megoldások a következő számban!

Ezen a héten sokszor mentünk moziba. Hétfőn az előadás 14.20-kor kezdődött, kedden
15.05-kor, szerdán 16.10-kor, csütörtökön pedig 17.35-kor. Ha folytatódik a rendszer,
akkor pénteken mikor kezdődik az előadás?

Egy kosárban öt alma van. Az almákat úgy kell elosztani öt ember között, hogy mindenki kapjon egy almát és a kosárban is maradjon egy. Hogyan csinálnád?

Viccek
Nyelvtanórán:
- Pistike, mondj egy igekötőt és egy névmást!
- Ki? Én?
Pistike melyik a kedvenc tantárgyad?
- A kvantumfizika.
- De hiszen ti még nem is tanultok kvantumfizikát!
- Hát éppen ezért!
Mi az alföld? - kérdezi a tanárnő.
- Sajnos nem tudom - feleli a gyerek.
- Sanyika, segíts Csabának!
- Az alföld nagy kiterjedésű síkság.
- Hallod, Csaba? Ez egy pontos meghatározás.
Tehát mi az alföld?
- Az alföld egy pontos meghatározás

Köszönjük, hogy elolvastad újságunkat!
Az első szám készítésében részt vettek a következő 8. b osztályos
tanulók:
Gombos Nikolett
Kantár Richárd
Kékesi Klaudia
Palcsák Gergő
Sári Zsanett Katalin
Ujfalusi Márk
Varga Eszter
Vinkler Réka

Koordináló tanár:
Szőnyi Anikó

Kállósemjén, 2017. április

