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2022. október 28. 

PALÁNTA PÉNTEK 
A Piliscsabai Palánta Általános Iskola diákújsága 

25 ÉVES A PALÁNTA 



 

 

Megemlékezés az aradi vértanúkra 
 

A hetedikesek október 6-án reggel az egész iskolát kikér-
ték a szentiváni sportpályához. Az alsósoknak katonai 

gyakorlatokon kellett helytállniuk (mozgás, vers, ének), a 
felsősök pedig számháborúztak a Jági-tó kiszáradt medré-

nél. A két csoport a medernél találkozott, ahol az orosz 
császári csapatokat szimbolizáló alsósok érkezésekor a 

szabadságharcos csapatok letették a fegyvert. Az élmény-
központú 40 perc után a 13 aradi vértanú bemutatásával, 
majd a Himnusszal és Szózattal zárult a megemlékezés.  

Hírek a Palántából 

A Palánta 25 éves lett, és ezt 
mindenféle módon meg is ün-
nepeltük. Volt flashmob, Cso-
daszarvas-előadás, sziklakert-

építés, kertészkedés, palántalo-
gó-hímzés, régi palántás filmek 

mozija, 25 társasjáték-szoba 
meg angolos meg drámás meg 

kézműves...szóval rengeteg 
minden. 

 

Tartalomjegyzék: 
 
3-5. o. Ünnepi oldalak, mert 25!  
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  Indián- és Bolygó-projekt 
12-13.o. Könyvajánlók: Fairy Oak,  
  Witch, Az ifjú mesterdetekt
  ív, A hallgatás erdeje 
14-15.o. Filmajánlók: Irány Eldorádó,   
  A tengeri fenevad 
16. o. Sorozatajánló: Pokemon:Utazás 
17.o. Társasjáték-ajánló: Azul 
18. o. Viccek 
 

FOTÓALBUM ITT! 

ÜNNEPI ALBUM ITT! 

https://photos.app.goo.gl/FPZDhWuuF5LwMu5H6
https://photos.app.goo.gl/txG5aXcbUAtuN5vD9


Az ünnepi hét délelőttjei és 

délutánjai is rendhagyóak 

voltak. Október 15-én pálya-

orientációs nappal nyitottuk 

meg az eseménysorozatot, 

ahová szülőket és volt diákja-

inkat is vártuk, a rákövetkező 

teljes héten pedig az 5. óra 

után mindenki kedvére válo-

gathatott a programok között. 

 

ÜNNEPI KÉPEK és VIDEÓK  

BOLDOG SZÜLINAPOT, 

PALÁNTAAA!   
KATT IDE! 

https://photos.app.goo.gl/txG5aXcbUAtuN5vD9
https://photos.app.goo.gl/txG5aXcbUAtuN5vD9
https://photos.app.goo.gl/txG5aXcbUAtuN5vD9


Október 17-21. között minden nagyszünet 25 perc-

cel megnyúlt, és az elején kicsik és nagyok együtt 

próbáltunk a pénteki flashmobra.  

Szerdától a palántás pólókban!  

KATTINTS A KÖZEPÉRE! 

https://photos.google.com/share/AF1QipPYexOwOOSX8_GqIRIZ7vaRO08gctOiJOU2yBmHqD5LHnonKNPSuzTqT_4xMeDypw?key=MVF2MV9ZLU05OFNmQ0pmdks2ejlSUC15WS03TXZB


Az utolsó napra megérkezett 23 torta, amire már min-

denki nagyon várt. Persze előbb megnéztük a Csuszká-

kat, felvettük a flashmobot, kihirdettük a pályázatok 

eredményét, meg köszöneteket is mondtunk, de utána 

A Csuszkák Csodaszarvasa Csodálatos 

volt, és a végén még buliztunk is. Az 

albumban vannak képek az előadás-

ról, de a bulit most azonnal nézd meg! 

...és a tortaaaaaaaa 

A kézsárkány 

is elkészült:) 

https://photos.app.goo.gl/LprvqJg5EJrSv3cr6
https://photos.app.goo.gl/WFUQmBanwJubQTqT6
https://photos.app.goo.gl/WFUQmBanwJubQTqT6
https://photos.app.goo.gl/LprvqJg5EJrSv3cr6


.Feltehetően ez egy pár hónapos kis denevér, 
fajtája pedig simaorrú vagy hegyesorrú. Ami az is-
kolában él, még pici. Általában 7,2 centire nő meg 
egy felnőtt példány.  

Vannak fajok, amik madarakat, halakat, bé-
kákat, gyíkokat vagy akár más denevéreket esz-
nek. Általában este táplálkoznak. Olyanok is van-
nak, amik vért isznak. Ezeket a denevéreket vám-
pírdenevéreknek nevezzük. Csak három ilyen faj 
van, és mind Közép- és Dél-Amerikában élnek. És 
ne aggódj – a vámpírdenevérek nem szeretik az 
emberi vért!   

A denevér tavak közelében a leggyakoribb. 
Kedvenc helyük a kis, eldugott zugok. Mint 
például az iskola legelrejtettebb búvóhelye. 

 

 

 

.Mint tudjuk az is-
kolába beköltözött egy 
denevér. Mivel ez egy 
elég érzékeny állat, nem 
lehet hozzányúlni, etetni, 
nem tudunk sokat tenni 
érte.  A maximum az, 
hogy békén hagyjuk őt.   

.   
Hírek a Palántából 

Denevérkölyök  

a Palántában:) 

Dodó, 5CS 



Úgy kezdtük az első órán, hogy a 
tanárok azt mondták, képzeljük el, 
hogy hirtelen egy szigetre kerül-
tünk, és ott rekedtünk. Ezzel indult 
az első hét.  
 
Visszatérve az első órára, az volt a 
feladat, hogy gyűjtsünk munkákat, 
feladatokat, amiket hasznosnak ta-
lálnánk egy lakatlan szigeten. Na-
gyon sokat ötleteltünk: halászat, va-
dászat, gyűjtögetés, tenyésztés, ter-
mesztés, víz alatti halászat, építés, 
jegyzetelés és még sorolhatnám, de 
nem írok többet, mert kevés a lap és 
kifogy a toll.  
 
A következő feladatban azt kellett 
kitalálnunk, mi mire lennénk alkal-
masak, mit szeretnénk csinálni. Az-
tán csapatokba álltunk: építők, éle-
lem gyűjtők, és volt olyan csapat, 
aki szórakoztatta a többieket.  
 

 

ALBUM ITT 

https://photos.app.goo.gl/SRKebxqhfRrm85FTA


 A következő napon egy ismerte-
tőt olvastunk el a szigetről: milyen 
állatok élnek ott, milyen növények 
teremnek. Ezekhez pár megoldan-
dó feladatot is kaptunk. 
 A harmadik napon, vizun, eh-
hez kapcsolódóan tutajokat készí-
tettünk. Mindenki nagyon élvezte a 
barkácsolást: felváltva fűrészel-
tük (tanárii felügyelettel), csomóz-
tunk, kötöttünk, varrtunk és megfil-
ceztük az árbócmintát is. 
 Csütörtökön elmentünk meg-
úsztatni a tutajokat a 
Lahmkruam Parkba, amire minden-
ki izgatottan készült. A parkban 
még videókat is készítettünk a kü-
lönböző csapatok munkáiról. 
 Az utolsó napon a hatodikosok 
csináltak nekünk akadálypályát, 
feladványokat. (Erről képek az elő-
ző oldalon, egy egész albumnyi pe-
dig ITT) 
A héten voltunk még Néprajzi Mú-
zeumban, és utána ellátogattunk a 
Zenei Játszótérre is. 
 

Mindenki örömmel 
gondol vissza a modul-
hétre. 

 

Anna, 5.V 

https://photos.app.goo.gl/SRKebxqhfRrm85FTA
https://photos.app.goo.gl/SRKebxqhfRrm85FTA
https://photos.app.goo.gl/SRKebxqhfRrm85FTA
https://photos.app.goo.gl/SRKebxqhfRrm85FTA


FÉSZEKRAKÓ-PROJEKT 

 A Fészekrakó projekt kereté-

ben elkészítettük azt a tölgyfahá-

zikót, melybe a mese szerint az er-

dő sok-sok apró lakója tudott be-

költözni, miután a hód és a harká-

lyok segítségével otthonokat ala-

kítottak ki benne. A fatörzset 

gyurmaállatokkal népesítettük be.  

 

 

 A pályanapon Hajek Rita segít-

ségével gyönyörű esküvői asztaldí-

szek és terítékek készültek. 

Feszthammer Fanni a gyógytor-

nász munkáját mutatta be Nekünk, 

s megtanította, hogyan álljunk, ül-

jünk helyes tartással. 

 

A Palánta 25. születésnapja alkalmá-

ból sziklakertet építettünk a bejárat-

hoz a hatodikosok és a szülők segítsé-

gével. Nagyon élveztük a földmun-

kát, az ültetést, a locsolást. Megismer-

tünk néhány sziklakerti növényt.  

Ja, és osztály-

könyvtárat is 

nyitottunk:) 



 

 INDIÁN-
PROJEKT 

  

A harmadikosok 

Indián-projekttel 

indították a tan-

évet. Készítettek 

indián fejdíszt, ti-

pit, még zenéltek 

is.  

 Ellátogattak a 

lovardába, ahol 

teljes harci dísz-

ben lóra is pattan-

hattak az indiá-

nok! 

A Palánta szülinapján a 

csuszkák segítettek a rajz-

pályázat lebonyolításában. 



 

 BOLYGÓ-PROJEKT 

 A 4. csuszka osztály 
bolygó projektjük végé-
hez közeledik. Sok-sok 
érdekességet tudtak meg 
a világegyetemről. Szü-
letett két kiselőadás is: 
egy a Marsról, egy pedig 
a Plútóról. Ezek után el-
engedhették a fantáziáju-
kat, és saját, képzeletbeli 
bolygót, és egy azon élő 
űrlényt rajzoltak le. A 
bolygókról még fogal-
mazás is született.  

 Végül egy csillagász, 
Henrik, aki a NASA-nál 
is dolgozott, eljött hozzá-
juk és választ adott az 
összes kérdésükre, utána 
pedig együtt összeraktak 
egy dobozt, amit felkül-
denének a Holdra. 

Keresztrejtvényt ITT! 

https://drive.google.com/file/d/1hTIvD1vbQD0sy043aZq13C5evaskC0wN/view?usp=sharing


Fairy Oak 

 

 A Fairy Oak (magyarul tündér-
tölgy) egy izgalmas fantáziaregény, 
Elisabetta Gnone három részes soroza-
ta.  

 Nyolc – kilenc éves kortól ajánlom. 
Azoknak ajánlom, akik szeretnének nyakig belemerülni egy 
fordulatos történéssorozatba.  

 Két boszorkánytanonc izgalmas életéről szól. Egyikük a 
fény, másikuk a sötétség teremtménye. Amióta az ellenség 
megérkezett közéjük minden a feje tetejére áll. 

Könyvajánló 

Julcsi, 4.o. 

 Amikor Will Heatherfieldbe költö-
zik, nagyon örül annak, hogy még 
egy új lány van a suliban. Ő Taranee.  

 Mindketten összebarátkoznak Ir-
mával, Cornéliával és Hay Linnel.  

 Mindez azonban nem csak a vélet-
len műve: hatalmas erő löki a lányo-
kat egymás felé. Mágikus átalakulá-
suk hihetetlennek tűnik.  

 Együtt vágnak neki a kalandokanak, hogy felfedezzék, 
mire is képesek. 

8 éves kortól ajánlom. 

Witch: Az erő egysége 

Zita, 4.CS 



Az ifjú mesterdetektív  

 A Delfin-könyvek sorozatban szerepel. 
Két részből áll: Az ifjú mesterdetektív és a 
Nagy mufti kincse. Arról szól, hogy há-
rom barát kinyomoz egy gyilkosságot és 
egy ékszerrablást. Vérfagyasztó izgalmak 
közben még a Piros rózsák ellen is harcol-
nak.  

Az első rész 118 oldal, a második rész 151 
oldal. Írója Astrid Lindgren. 

Azoknak ajánlom akik szeretik az izgalmas gyerekkrimiket. 
A legtöbb szereplő gyerek, a bűnözők felnőttek.  

Könyvajánló 

Lőrinc, 5.CS 

Ez a könyv arról szól, hogy Deltora király-
ságának van egy varázsékkövekel kirakott 
öve, melyet csak akkor vesznek elő, mikor 
új királyt koronáznak. 

Viszont ezt kihasználja az árnyak úra, ké-
met küld majd burkot rak a palotára azért, 
hogy a várból úgy tűnjön, mintha a város gazdag és bőséges 
lenne. Végül az öv hét kövét szétszórja a birodalom legször-
nyűbb és legsötétebb helyein.  Ezért a főszeplő Jarred és leg-
jobb barátja Endon elmennek az első kőért a Hallgatás erde-
jébe. Vajon sikerül nekik? Olvasd el te is. 

A hallgatás erdeje 

Szaffi, 4.o 



 

 

Juli, 3.o. 

Filmajánló 

 Tarts Te is Miguellel és Tulioval, amint 
felfedezik a dzsungelt! Találd meg az 
arany városát, Eldorádot, és védd meg 
Cortés támadásától! 

 Hőseink akaratuk ellenére indultak útnak, melynek so-
rán nem várt fordulatokkal és meglepetésekkel néznek 
szembe. Jó szórakozást!  

https://csimota.indavideo.hu/video/Irany_Eldorado_1 



 A Tengeri Fenevad egy perc hí-
ján 2 órás film, ami egy kislányról szól, Maizie-ről. Maizie 
felszökik a Rettenthetetlenre, ezzel izgalmas kalandok ve-
szik kezdetüket.  

 A Rettenthetetlen a Vörös Dühöngőt nevű tengeri ször-
nyet üldöző hajó, élén Crow kapitánnyal, aki bosszúból kö-
veti a szörnyeteget. 

 A Netflix saját gyártású animációs filmje ebben az évben 
készült, és már magyarul is elérhető a szolgáltatónál. 

Ha szeretitek a kalandokat és az izgalmakat, és elmúltatok 
már hét évesek, akkor ajánlom nektek ezt a filmet.  

Jó szórakozást kívánok hozzá az egész családnak! 

A tengeri fenevad 

Vili,  3.o. 

Filmajánló 



 Egy 48 részes sorozatot ajánlok most 
nektek, amivel ellesztek Karácsonyig. 

 A Pokémon Utazás a már jól ismert Pokémon-sorozat alapjá-
ra épül, azzal a különbséggel, hogy itt a főszereplők a jól ismert 
Ash mellett már nem Broc és Misty hanem Go kiséri.  

 Ash célja, hogy az összes edzőt legyőzze, és a végén meg-
küzdhessen Lionnal. Go pedig azon mesterkedik, hogy az összes 
pokémonból elkapjon egyet, de leginkább Miura pályázik.  

 A sorozat két nyelven érhető el a Netflixen, többek kö-
zött  angolul és magyarul is. Az angol nyelvű verzió a sorozat 
eredeti változata az eredeti szinkronokkal. Így, ha angolul gya-
korolnátok, inkább ezt a verziót ajánlom. Nemrég adták ki a má-
sodik évadot, ami még csak angolul érhető el, de érdemes így is 
elkezdeni. A szinkronhangokat magyar és japán nyelven is híres 
színészek alakították, például Szalay Csongor (Ash) és Kenéz 
Ágoston (GO). 

 Elsősorban azoknak ajánlom a sorozatot, akik érdeklődnek a 
japán mesék és animék iránt, valamint azoknak, akik szeretik a 
pokémonokat és a kártyákat is gyűjtik. A sorozat nézése közben 
biztosan összefuttok majd kedvenceitekkel a képernyőn. 

Pokemon: Utazás  Sorozatajánló 

Vili, 4.o. 



Társasjáték-ajánló 

Az Azul egy társasjáték, ami hasonlít a 
Kartográfusra. Csempéket kell gyűjteni, s 
azt a tábládon úgy elhelyezni, hogy mi-
nél több legyen egymás mellet. A vé-
gén pont jár azért is, ha van oszlopd, so-
rod, 5 ugyanolyan csempéd. Spanyolul az 
azul kéket jelent. 2-4 fő játszhatja egymás ellen. Egyszerű 
kirakni. Egy játék kb. 20 perc.  Ajánlom azoknak a felnőt-
teknek és gyerekeknek, akik szeretnek kombinálni. Na-
gyon szeretem, mert egyszerű szabályai vannak és mégis 
izgalmas.   

Azul 

Lőrinc, 5.CS 



Agresszív kismalac sétál az erdő-
ben. Találkozik a jótündérrel: 
- Agresszív kismalac lehet két kí-
vánságod - mondja a tündér. 
- Oké. Verj ebbe a fába egy szö-
get, de úgy, hogy senki ne tudja 
kihúzni! 
- Ilyen egyszerű? Tessék! És mi a 
második kívánságod? 

- Húzd ki!    

Hosszú autósor várakozik a so-
rompó előtt. Egyre többen dudál-
nak türelmetlenül. A bakter meg-
unja, kijön a házból, és odaszól 
az autósoknak: 
- Most mit idegeskednek? Hát te-
hetek én arról, hogy a vonat 
két órát késik? 

- Jean, mégsem veszem 
meg azt a Picasso fest-
ményt. 
- Miért nem, uram? 

- Nincs rá keret.  

- Hogy hívják a sült 
nyulat? 

- ??? 

- Tepsifüles. 

Móricka és az anyukája vacso-
ráznak. Móricka megszólal: 
- Anyu... 
- Kisfiam! Evés közben nem be-
szélünk, majd vacsora után el-
mondod! 
- De anyu... 
- Mit mondtam? 

Vacsora után: 
- Mit akartál mondani Móricka? 

- Csak azt, hogy egy csó-
tány volt a tányérodon, 
de most már mindegy 
mert úgyis megetted! 

Viccek 

Két  barátnő Amerikában utaz-
gat. Egyszer eltévednek, nagy 
nehezen bekeverednek egy vá-
roskába. Bemennek az első étte-
rembe, egyikük nézi a térképet, a 
másik megkérdezi a pincértől: 
- Elnézést hölgyem, el tudná 
mondani nekünk, de szép lassan, 
hogy hol vagyunk? 

Mire a pincérnő: 
- Bbbbbbuuuuurrrrgggggeee-
errrr Kkkkkiiiinnnngggg! 

Mit mond az öreg 
kémény, ha már 
elfáradt? 

- ??? 

- Megyek ledőlök 
egy kicsit... 



Édes Palánta Pillanatok 

 

 

 Egyszerű de nagyszerű gyümölcs fa-

gyi 

 

Sziasztok! Végre itt a nyár, és az eper szezon: 
számomra egyértelmű, hogy csináljak egy kis 
eper fagyit. Ha van kedved, te is mindenféle 
gyümölccsel kipróbálhatod, s hűsítheted csalá-
dodat a forró napokon.  
Fel a kötényekkel! 
 

 

 

 

Újságok közt keresgélve 

talán találsz a miénknél jobbat, 

de nem vagyunk mi olyan rosszak: 

ha akarunk, tudunk jókat! 

Ez, kérlek, a suliújság. 

A híres? Naná! 

Más lapokkal ne végy minket egy újság alá…. 

 

Itt a P. P.! A Palánta Péntek! 

2016-ban kezdődött, 

és mostanáig még megy! 

 

Tök sok minden benne van, 

például: mi történik a suli-
ban? 

recept, riport, ajánló… 

szerintem az egész királyjó! 

Ha tetszenek a versek, 

írunk mi még eleget! 

De…. olvassátok ezeket! 

 

2022/2023-as tanév PaDÖK elnö-

kei:  Emma és Kerka 

A PaDÖK tagjai: Emili, Juli, Adél, 

Leila, Gergő, Csabi, Lelle, Lőrinc, 

Julcsi, Anna, Oszkár, Zita, Abigél,  

A PaDÖKöt segítő tanárok:  

Edina és Júda 


