DIÓSZEGI
KRÓNIKA
2. évfolyam 4. szám

2016. április

A Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola lapja

Megemlékezés a márciusi jeles napokról
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A márciusi jeles napokról tablókon keresztül emlékeztünk meg. A gyerekek
rajzokat készítettek, képeket, idézeteket, verseket és sok hasznos információt
gyűjtöttek össze az alábbi világnapokról:

Down –szindróma Világnapja – március 21.
Az egyik leggyakoribb vele született rendellenességről megtudtuk: Mi a

Down-kór? Milyen fajtái ismertek? Hogyan diagnosztizálható, hogyan
szűrhető? Milyen hatással van az életkilátásokra? Örökölhető-e a Down-kór?

Víz Világnapja - március 22.
A Víz

világnapja

alkalmából

felhívtuk

a

figyelmet,

hogy a

globális

felmelegedés, a túlnépesedés és a környezetszennyezés következtében a Föld
édesvíz készlete vészesen fogy. Takarékos vízfelhasználással, a természetes
vizek tisztaságának megőrzésével sokat tehetünk közös kincsünk, a vizek

védelméért.

TBC világnapja – március 24.
A tuberkulózis, vagy rövidebb nevén a tbc a világ egyik legtöbb halált okozó
betegsége. Ma már létezik rá gyógymód, ám még mindig több mint 2 milliárd
embert fertőzött meg a betegséget okozó bacilus.
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Élőkép az iskola udvarán a víz világnapja alkalmából.

Szervezők: Papné Nagy Éva, Nagy Sándor, egészség munkaközösség tagjai,
művészeti munkaközösség tagjai, iskolánk osztályfőnökei,

„Népmesék világa” országos rajzpályázat és
Regionális Népdalverseny iskolánkban
Iskolánk

vezetősége

művészeti

és

munkaközössége

Iskolánk diákjainak alkotásait külön
értékelte a zsűri.

nagyot álmodott, és idén első
alkalommal
mindkét

rendezte

meg

versenyét.

meglepetést

Nagy

okozott

a

beérkezett rajzok mennyisége,
hiszen

208

iskolából

2662

alkotás érkezett. A versenyt két
kategóriában
Az

alsó

hirdettük

meg.

tagozatosoknak

állatokról

szóló

magyar

népmesét,

a

felső

tagozatosoknak pedig a Hunor

1. osztály
Arany minősítés: Balogh Szilárd 1.
c
Arany minősítés: Hudák Lora 1. c
Ezüst minősítés: Vékony Nikolett 1.
c
Ezüst minősítés: Karácson Zsombor
1. a

és Magor monda egy jelenetét

Felkészítő pedagógus: Nyika

kellett

Jánosné

illusztrálniuk.

számos

Mivel

kiemelkedő

és

színvonalas pályamű érkezett,
a

szakmai

zsűrinek

nagy

2. osztály
Arany minősítés: Papp Hanna 2. b

kihívást jelentett az értékelés.

Arany minősítés: Lisztes Fanni 2. a

Az

Arany minősítés: Bor Máté 2. b

értékelő

voltak:

Tóth

festőművész,
Tóth

bizottság

tagjai
Sándor

Fenyvesvölgyiné

Zsuzsanna

grafikus

művész, rajztanár, Korompainé
Mocsnik

Marianna

Múzeum vezetője.

a

Bihari
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Ezüst minősítés: Geönczy Kincső 2.

b
Ezüst minősítés: Szilágyi Laura 2. b
Felkészítő pedagógus: Czirjákné
Hajzer Ilona
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3-4.osztály

A

Arany minősítés: Szecsődi Molli

versenyzőket,

felkészítő

pedagógusokat, szülőket és a meghívott

3. b

vendégeket

László

Vilmos

Csongor

Arany minősítés: Papp László 4.

igazgató úr és Derencsényi István, a

a

Tiszántúli Református Egyházkerület
főjegyzője köszöntötte.

Ezüst minősítés: Bíró Eszter 4.a

A

Ezüst minősítés: Bacsó Blanka 3.

népdalversenyen

a

régió

13

iskolájából 19 egyéni versenyző és 5

a
Felkészítő pedagógusok:
Fábiánné Kiss Gabriella, Siteri

csoport

mutatta

meg

Minden

versenyzőnek

tehetségét.
egy

olyan

népdalcsokorral kellett készülni, ami

Róbert

egy tájegységről való. A gyermekek
előadásában

5-8.osztály

moldvai,

o.

2

Arany minősítés: Juhász Attila
5. o.
pedagógus:

sárréti,

csángó, rábaközi, jászsági, somogyi,

Arany minősítés: Cucin Emese 8.

Felkészítő
Róbert

hajdúsági,

dunántúli

népdalokat hallhattunk.
Amíg a zsűri értékelte a hallottakat,
addig

Siteri

körösfői,

a

diákok

egy

bihari,

pernyéspusztai népdalt tanulhattak
Turzó Renáta vezetésével. A kísérők
és a felkészítő tanárok a Nadányi

Az ünnepélyes eredményhirdetés és

Zoltán Művelődési Házban Sokszínű

a Regionális Népdalverseny 2016.

Mezőség

március 11-én került megrendezésre

tekinthettek

a

tornatermünkben,

alkalomból

ahol

rendezvényt

alkotásai.
Borbolya

A
néptánc

csoportunk sárközi tánca és Balázs
Amarilla

ének-népzene

kiállítást

ez

kerültek kiállításra a

rajzverseny

címmel

tanárunk

Klézsei népdalcsokra nyitotta meg.

meg,

amelyet

a

Kallós

Alapítvány

Zoltán

biztosított

városunknak.

eredményhirdetés
nyílt

Az

után

kötetlen,

lehetőség
szakmai

beszélgetésre a zsűri tagjaival.
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A

zsűri

tagjai

Erika

a

Főiskola,

főiskolai

Dezsőházi
Zenekar

Juhász

népdalénekes,

Nyíregyházi
Tanszék,

voltak:

Ének

a

vezető

Szakközépiskola és a Nyíregyházi
Ének

Tanszék

népzenetanára.

Miklós-Papp

Zsuzsanna, a Népművészet Ifjú
Sándor

díjas

népdalénekes.

Zeréndné,



Blanka,

Luca,

Tóth

Lígia,

Balog Csenge 4.b

Különdíj:
Marczin Mihály 8.o.
Felkészítő
Amarilla

pedagógus:

Balázs

városunk

Iskolánk tanulói is eredményesen
szerepeltek.

kaptuk

sok

Örömmel
egyaránt.

Kis

Anna,

áldozatos,

Edina 2.b

munkáját.

Ludman-Nagy Bíborka 1.b



Györgyfi Zétény 4.a



Gyöngyösi Ágnes 3.a

Köszönet

visszajelzést
versenyükről.

jöttek

hozzánk

diákok,
Ezúton

megköszönni

Nagy Nóra Emília, Szilágyi


pozitív

mindkét

iskolából

Arany minősítés:
Tamara,

Bacsó

Sára,

Marczin Mihály)

Nagyon

Furka

(Gombos

Boglárka,

Gombos

kiemelkedő ének-zene tanára.



csoport

Balogh Csenge, Györgyfi Zétény,

a

Művészeti

Kacor
Tóth

Bürkös

prímása,

Nyíregyházi

Mestere



adjunktusa.

Tamás,

Főiskola

Ezüst minősítés:

a

pedagógusok
is

szeretnénk

zsűri

magas

illeti

más

tagjainak
színvonalú

iskolánk

minden

dolgozóját a verseny előkészítésében
és

lebonyolításában

nyújtott

segítségükért.
Bízunk benne, hogy ezen program
Felkészítő
Zsigmondné,
Zsuzsanna,

pedagógusok:
Borosné

Ertsey

hagyományteremtő lesz a térségben,

Rozgonyi

amellyel minél közelebb hozhatjuk

Szántó-Szilágyi

térségünk iskoláit.

Mariann, Turzó Renáta
Borosné Rozgonyi Zsuzsanna
művészeti munkaközösség vezető
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„Népmesék világa”
országos rajzpályázat és
Regionális Népdalverseny
iskolánkban

7

8
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A református egyházi év ünnepei
1.

Húsvéti ünnepkör

Nagypéntek:

Jézus

Hamvazószerda:

kereszthalálának

napja

a Húsvét előtti 40 napos nagyböjti

(református

időszak

szünet,

kezdete.

A

nagyböjti

iskolákban

lehetőség

tanítási

passiós=Jézus

időszak hat vasárnapján az Úr

szenvedéstörténetét

szenvedésére

Lelki

istentiszteletre). 2016-ban március

hogy

25.

emlékezünk.

megtisztulásra

törekszünk,

közelebb kerüljünk Jézushoz. (2016-

Nagyszombat:

ban február 10.)

pihenésének

feldolgozó

Jézus

sírban

napja.

2016-ban

március 26.
Böjt 1. vasárnapja:
hamvazószerda

utáni

vasárnap,

úrvacsorás istentisztelet.

Húsvétvasárnap
Jézus

és

Húsvéthétfő:

halálból

való

feltámadásának ünnepe. Húsvét 1.
Virágvasárnap:

napján,

A Nagyböjt 6. vasárnapja, Jézus

veszünk.

Jeruzsálembe való bevonulásának

évben

ünnepe.

Húsvét előtti vasárnap.

tavaszi holdtölte utáni 1. vasárnap

(2016-ban március 20.) Ezt követi a

és hétfő. (Így leghamarabb márc.

Nagyhét,

22-re eshet.)

melynek

kiemelkedő

napjai:

vasárnap
Mozgó

máskorra

ünnep,

esik.

Az

első

28.

Nagycsütörtök:

mennybemenetelének

utolsó

tanítványaival,

az

szereztetésének

napja.

március 24.

minden

2016-ban március 27-

Áldozócsütörtök:
Jézus

úrvacsorát

Jézus
ünnepe,

vacsorája

Húsvét után 40 nappal. Hétközi

úrvacsora

ünnep,

2016-ban

református

iskolákban

tanítási szünet. 2016-ban május 5.
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1.

Pünkösdi ünnepkör

Pünkösdvasárnap és Pünkösdhétfő:
a Szentlélek kitöltetésének ünnepe,
Húsvét után 50 nappal. Pünkösd 1.
napján,

vasárnap

úrvacsorát

Halottak napja:
november 2. Nem az elmúlásban
hiszünk, hanem hisszük az örök

veszünk. 2016-ban május 15-16.

életet. A Mindszentek katolikus

Szentháromság vasárnapja:

katolikus

ünnep

és

a

gyertyagyújtás

szokás.

Református

iskolákban tanítási szünnap.
Pünkösd

utáni

1.

vasárnap,

az

Örökkévalóság vasárnapja:

üdvtörténet egészét foglalja össze.
2016-ban május 22.
Újkenyérért

Advent előtti utolsó vasárnap,

való

hálaadás

Isten örökkévalóságára tekintünk.

ahhoz

Az egyházi év utolsó napja, a

legközelebbi vasárnap. Úrvacsorás

pünkösdi ünnepkör vége. 2016-ban

istentisztelet.

november

augusztus

Újborért
utolsó

20-án,

való

vagy

hálaadás

vasárnapján.

október

Úrvacsorás

istentisztelet.

20.

Az

istentiszteleteket
előzi

meg,

úrvacsorás

bűnbánati

hét

délutánonként

istentiszteletekkel.

Reformáció emlékünnepe:
október

31.

(vagy

a

hozzá

legközelebb eső vasárnap ünneplik
falvakban)

1517-ben

a

reformáció

elindulása ezen a napon (2017-ben
500 éve, a reformáció éve lesz). Az
egyház

megújulásának

Református

iskolákban

napja.
tanítási

szünet. Úrvacsorás istentisztelet.

Összeállította: Matkóné Cseh Brigitta

Jézus keresztútja

124
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Összeállította: Matkóné Cseh Brigitta

„Áldjon meg téged az Úr, és
őrizzen meg téged!”
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4 Mózes 6,24
Dragonya Hanga

1.A

Pap Szimonetta Marianna

1. A

Tóth Jázmin Hanna

1.B

Farkas Boglárka

1.C

Szabó Gréta Flóra

1.C

Juhász Zsolt Norbert

Kis Anna

2.B

Németh Dorina Tímea

3.B

Szűcs Gábor

3.B

4.B

Dienes Viktória

5. osztály

Juhász Nándor

5. osztály

Varga Levente Nándor

Daróczi Dóra Panna
Gróza Ferenc

6.osztály

7. osztály

Marcin Mihály Attila

8. osztály

Köszöntjük szülinaposainkat!

5. osztály
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Keresztrejtvény – április

Oldd meg a keresztrejtvényt! Írd be a meghatározásokra illő szavakat a
vízszintes sorokba!
Ha jól dolgoztál, akkor megoldásként egy híres magyar költő nevét kapod
a kiemelt függőleges sorban. Segítségül megadjuk az első és az utolsó betűket.

1. A szemben van reggelenként.
2. A reklámmal rokon szövegtípus.
3. Ösztönöz más szóval.
4. Bogyós gyümölcs.
5. Autóvezető más szóval.
6. Havon siklik.

Készítette: Ékesné Baranyai Enikő

A magyar költészet napja
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A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján,
április 11-én ünnepeljük.

József Attila –
SZÜLETÉSNAPOMRA
Harminckét éves lettem én meglepetés e költemény
csecse
becse:
ajándék, mellyel meglepem
e kávéházi szegleten
magam
magam.
Harminckét évem elszelelt
s még havi kétszáz sose telt.
Az ám,
Hazám!
Lehettem volna oktató,
nem ily töltőtoll koptató
szegény
legény.
De nem lettem, mert Szegeden
eltanácsolt az egyetem
fura
ura.
Intelme gyorsan, nyersen ért
a „Nincsen apám” versemért,
a hont
kivont

szablyával óvta ellenem.
Ideidézi szellemem
hevét
s nevét:

„Ön, amig szóból értek én,
nem lesz tanár e féltekén” gagyog
s ragyog.
Ha örül Horger Antal úr,
hogy költőnk nem nyelvtant tanul,
sekély
e kéj –
Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
tanítani!
1937. április 11.

Akikre büszkék vagyunk
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FOX COMPETITION
országos angol szövegértési verseny eredményei
1002 tanulóból az 5-6 korcsoportban

5. helyezett lett Bagdi Róbert
14. helyezett Birinyi Balázs
24. Karácson Etienne
37. Szabó Balázs

országos angol szövegértési verseny eredményei
807 tanulóból az 7-8 korcsoportban a

38. helyezett Fülöp Bálint
52. Varga Vivien
56. Nagy Éva

Felkészítő: Szabóné Papp Lívia

országos angol szövegértési verseny eredményei
tanulóból az 3-4korcsoportban a

77. Kállai Zoltán 3.b
87. Budár Balázs 3.b
89. Sáfrány Károly 3.b

134. Derzsi Sándor 3.b
Felkészítő: Szilágyi- Baranyai Edit
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országos angol szövegértési verseny eredményei a 3- 4 osztályos korcsoportban

25. helyezett Szántó Kata 4- a
25. helyezett Tóth Hanna 4. a
41. Papp Hunor 4. a
51. Krisztik Orsolya 4. a
78. Veress Johanna 4.a
81. Krisztik Kolos 4. a
86. Ágoston Kincső 4. b
129. Ékes Milán 4. b
Matkó László 4. a
Felkészítő: Mészáros Andrásné
országos angol szövegértési verseny eredményei a 3- 4 osztályos korcsoportban

28. Kardos Dávid 3. a
30. Ambrus Balázs 3.a
35. Hudák Péter 4.a
38. Györgyfi Zétény 4.a
51. Bíró Eszter 4. a
59. Gombos Luca 4. a
80. Horvát Benedek 3.a
65. Kovács Dávid 4.a
94. Jenei Levente 4. a
Felkészítő: Turzó Renáta

Bendegúz Tudásbajnokság

Bagdi Róbert (6. osztály) angolból 42pontból 41 ponttal arany
minősítést ért el.

Szabó Balázs angolból (6. osztály) 42 pontból 40 ponttal arany
minősítést ért el.

Nagy Mónika (7. osztály) angolból 42 pontból 41 ponttal arany
minősítést ért el.

Nagy Éva (8. osztály) 42 pontból 42 ponttal arany minősítést
ért el.

Felkészítő:Szabóné Papp Lívia Tünde

Kiss Anikó
(6. osztály) anyanyelv kategóriában 42 pontból 41 ponttal arany
minősítést ért el.
Felkészítő: Ékesné Baranyai Enikő
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8
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Nagy Nóra Emília
2.b osztályos tanuló
a Nagyrábén megrendezett
X. "Képzelet varázspálca"c.
térségi versmondó versenyen
I.

helyezést ért el.

Felkészítő pedagógus: Borosné Rozgonyi Zsuzsanna

Városi szavaló verseny
27 főből
KÜLÖNDÍJAS lett
MATKÓ LÁSZLÓ
4. a osztályos tanuló.
Felkészítő: Fábiánné Kiss Gabriella

21

Országos meseíró pályázaton
KÜLÖNDÍJAS
lett
4. a osztályos osztály.
Felkészítő: Fábiánné Kiss Gabriella

Turi Fanni 4. b osztályos tanuló
a Nyelvész anyanyelvi versenyen
eredményesen szerepelt.

Felkészítő: Ékesné Baranyai Enikő
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2016. március 19.
Hevesy György országos kémiaverseny
megyei fordulóján a 7. osztályosok közül
Gróza Ferenc
a 12. helyen végzett.
Felkészítő: Tikász Ildikó

Kaán Károly Országos Természet- és
Környezetismereti verseny megyei
fordulóján,

Török Csenge és Molnár Boglárka
vettek részt.

Bogi az 5. osztályosok között 2.
helyezést ért el.

Sport
REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS
ÚSZÓBAJNOKSÁGA
XII. Széchy Tamás Emlékverseny
Mezőtúr, 2016. április 15-16.

Budai János
25m pillangó 1. hely 25 m gyors 2. hely
25m mell 3. hely 25m hát 4. hely

Budai Bálint
5m hát 1.hely 25 m pillangó 2. hely 25m
gyors 6. hely 25m mell 8. hely

Nárcisz futás

Hangraforgó együttes előadása
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Üzemlátogatás a Baross Gábor Szakközépiskola
szervezésében, a 7. osztályosok részvételével

24

Irodalmi barangolás Biharban a 5. osztályosok
részvételével

25

Könyvajánló

26

Gombos Luca meséjét olvashatjátok.
Luca ezzel a mesével az országos
meseíró versenyen 3. helyezést ért el.

Jancsi és Juliska meg Csizmás Kandúr
Egyszer volt, hol nem volt, volt az erdő mélyén egy
mézeskalács házikó. Abban lakott Jancsi és Juliska, miután elzavarták a
gonosz banyát. Olyan jószívűek voltak, hogy a finom édességekből készült
házikójukat az erdei állatokkal elmajszolták. Igen ám, de azután nem
volt miben éljenek.
Az erdőben élő állatok hálából segítettek nekik fából új
házikót építeni. Miután beköltöztek, egy szép reggel elmentek az erdőbe
sétálni. Egyszer csak valami furcsa nyávogást hallottak. Elindultak a
hang irányába. Látták, hogy egy cicus sírdogál keservesen.
- Hát te ki vagy és miért sírsz? – kérdezte Juliska.
- Csizmás Kandúr a nevem , azért sírok, mert a gazdám
elvándorolt idegen honba és most nincs hol élnem. – felelt.
- Sose búsulj barátom! Mi nálunk ellakhatsz. Az én nevem
Jancsi, a testvéremé pedig Juliska. Most épült fel a házunk, szívesen
látunk. – szólt Jancsi.
Csizmás Kandúr boldogan ment velük haza. Hálából felajánlotta, hogy
elmegy ennivalót keresni, mert semmi élelem nem volt odahaza.
De az erdőben csak egyetlen helyen volt ennivaló, méghozzá a gonosz
óriás barlangjában. De sebaj! – gondolta a macska. Óvatosan bement a
barlangba, s látta mennyi élelmet halmoztak ott fel. Az óriás az ágyán
pihent és aludt. Tovább lopakodott, hogy kosarát teleszedje. Ekkor
azonban leverte az óriás poharát az asztalról. Az óriás felébredt,
észrevette a kandúrt. Azonnal bezárta egy ketrecbe. Csizmás okos és
ravasz volt, kinyújtotta mancsát és karmaival kinyitotta a ketrec
ajtaját. Kilopakodott, hogy végre megtöltse kosarát, de ekkor észrevette
az óriás varázspálcáját. – No ezt viszem el, nem az ennivalót! – gondolta,
és már fogta is.
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Ekkor jött vissza a nagy teremtmény az útjáról. El akarta kapni ismét
a macskát, de az szemfülesebb volt. A megszerzett pálcával egérré
változtatta, majd megette.
Miután hazaért, mindent elmesélt a testvéreinek. A varázspálcával
rengeteg élelmet varázsoltak maguknak és az erdő lakóinak is. Nagyon
boldogok voltak… de nem sokáig. Az egérré változtatott óriásnak
ugyanis volt egy ikertestvére, aki megtudta, hogy mi történt. Szörnyű
haragra gerjedt és bosszút esküdött Csizmás Kandúr ellen. Elindult
felkutatni és nem sok idő kellett neki, hogy rátaláljon Jancsi és Juliska
házikójában. Nyakon ragadta a cicust összekötözte és elvitte őt a saját
otthonába, a földalatti várába. Persze a varázspálcát is elvitte. Na
főhetett a feje a két testvérnek, hogyan szabadítsák ki kedves
barátukat!
Segítségül hívták az erdő lakóit, hogy mi tévők legyenek?Vakond úr és
családja felajánlotta, hogy alagutat ásnak a várig. Róka koma pedig
azt, hogy ő felmegy a várba és eltereli az óriás figyelmét. Cincogi, a kis
egér pedig azt, hogy elrágja a macska kötelét.
Így is történt. A kiásott alagúton Róka koma feljutott a várba, ott
megragadta az óriás nadrágszárát. Míg azok ketten viaskodtak, a kis
egér elrágta csizmás köteleit. Karmaival, mint a múltkor, ügyesen
kijutott a ketrecéből a macsek. Elvette a varázspálcát gyorsan a
szekrényből, ahová az ikertestvér elrejtette. Ezt az óriást pacsirtává
varázsolta. Betette maga helyett a kalickába és magával vitte haza,
hogy minden nap gyönyörű énekével szórakoztassa barátait.
Miután sikeresen visszatérték az otthonukba, mindenki
nagyon boldog volt, Hetedhét országra szóló mulatságot szerveztek. Ott
volt az erdő minden lakója. A zenéről a tücskök gondoskodtak. Élelem
volt bőven, hiszen a varázspálcával mindent elő tudtak teremteni. Aki
nem hiszi, járjon utána!

Gombos Luca meséje

Április - Szelek hava, Szent György hava
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Április 1.

Április 24. Szent György napja

A naptárreformok előtt évkezdő
napnak
tartották.
Vidáman,
mókázással,
bolondozással
ünnepelték
a
természet
megújulását, újjáéledését. Mióta a
naptárreformmal január elseje lett
az
évkezdés
ideje,
április
elvesztette évkezdés funkcióját,
csak "komolytalan újév", bolond
nap
lett.
A
régi
faluban
fűzfavesszővel fenekeltek el minden
hét és tíz év közötti gyermeket,
hogy
növekedésének
rakoncátlansága múljék, s vele a
határ zöld-arany vegetációjáé is.

Sárkányölő Szent György ünnepe,
aki évszázadokon át a lovagok,
fegyverkovácsok, lovas katonák,
vándorlegények,
s
utóbb
a
cserkészek patrónusa. Az igazi
tavasz kezdetét a néphagyomány e
naptól számítja. Minden esztendőn
Szent György, a napvitéz győzi le,
szabadítja ki a királylányt, a
megújult
nő-növényi
életet
a
sárkány,
a
"poshadt
tó
ura"
fogságából, s ő tisztítja meg a
vizeket
is.
Napján
a
régiek
processzióval
járták
határt,
megtisztították előbb a bíró és a pap
kútját, majd kint a határban, s a
legelőn a forrás- és csordakutakat.
A férfinép körmenete volt ez, a
harcosé. S ezután ki lehetett hajtani
már a legelőre a jószágokat; kürt,
tülök szólt, s pattogott az ostoron a
rafia.

Április 5. Vince napja
Megcsordul a jégcsap az ereszen. Ha
eddig nem, most már biztosan itt a
tavasz.
Április 6. Vilmos napja
Termésjósló nap révén figyeljék az
időjárást. Ha esik az eső, szűk lesz az
esztendő - vélik Szerémségben az
öregek.

Hobbi rovat - ügyeskedjünk
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Ezek
a
gyönyörű
színes
tavaszi
jácintok színes
papír
csíkok
segítségével
készültek szuper egyszerűen,
a
quilling
(papírcsík)
technikához
hasonló
feltekercselős
módszerrel.
Gyönyörű ajándék lehet a
közelgő anyák napjára.

3. Virág készítés:
Kellékek:
- színes papírok (tetszőleges színű a
virágnak, zöld papír a szárnak)
- ragasztó
- olló

5- 6 cm- es csíkot vágok ( a lap
hosszában) csíkokat vágok bele,
feltekerem ceruzára, majd az
egyenes
részénél
rögzítem
a
szárra.

Elkészítés:

1. Szár készítés:
Megfelezem a zöld színű papírt,
feltekerem egy vékony ceruzára
majd
a
végén
ragasztóval
rögzítem.
2. Levél készítés:
Vágok egy 4- 5 cm- es csíkot,
bevagdosom (levél formára) majd
körbe
tekerem,
ragasztóval
rögzítem a száron.

Készítette: Bényei Tamásné

Képkavalkád
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