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Előszó 

” Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak és áldó imádság 
mellett mondják el szent neveinket…” 

 

Kokárda, Nemzeti Dal, Táncsics Mihály, Pilvax Kávéház, Petőfi Sándor, 
Jókai Mór, Vasvári Pál, Landerer nyomdája, a Tizenkét pont, forradalom, 
márciusi ifjak, Nemzeti Múzeum, szabadság...    

Ezekről a fogalmakká vált 
szavakról, minden magyar 
embernek ugyanaz jut eszébe: a 
legnagyobb nemzeti ünnepünk, az 
1848. március 15-ei forradalom, a 
szabadságharc kezdete. E napon 
maroknyi fiatal „írástudó” 
elindított egy lavinát, amely 
megváltoztatta a nép életét. Ez a 
dicsőséges márciusi nap erőt adott és 170 éve minden tavasszal erőt ad, hogy 
higgyünk magunkban, hogy legyünk büszkék a 
magyarságunkra.  Március 15-e a nemzeti 
függetlenségért folytatott évszázados harcaink 
szimbóluma, és a polgári jogegyenlőség jelképe. 
Ezen a napon mindnyájukban kell, hogy legyen 
egy érzés, egy szívszorító érzés, amely szavakba 

nem foglalható. Illyés 
Gyula szavaival:” Zúghat 
az ünnep; idebenn így 
ünnepelek, hallgatag.”  

 

Legyünk büszkék és 
méltón tisztelegjünk 
a Bátrak előtt!  

          E napon tanulóink is lerótták tiszteletüket egy 
irodalmi összeállítással, fejet hajtottunk Petőfi Sándor 

szobránál és koszorúztunk, a püspöki temetőben Kutsera Jozef lengyel honvéd 



Előszó 

sírjánál, ahol együtt álltunk és együtt énekeltük el nemzetünk fohászát, 
a Himnuszt. 

 

 

 

  
  
  
  

Maurský Mónika, igazgatónő  



Híres emberek 

HÍRES EMBEREK 

 

Engedjétek meg, hogy a mostani suliújság kicsit hosszabban szóljon azokról, akikre 

felnézhetünk. S lehet ti is megtaláljátok köztük példaképetek.  

Ha esetleg nektek is van olyan ember, akit követni szeretnétek, ki valamiben segít, hogy 

céljaid elérhessed, vegyél tollat és ceruzát (modern kori szerszámként ülj számítógép elé), s… 

ÍRJ...  szívesen bemutatjuk saját példaképeteket is a következő suliújságban. 

 

William Shakespeare (1564. április 26. – 1616. április 23.) 

• Angol drámaíró, költő, színész. 

• Világhírű drámaíró, akik mind a komédia, mind a tragédia 

műfajában maradandó műveket alkotott. Szám szerint 37 

darabot.  

• Legismertebbek: pl. VIII. Henrik; III. Richárd (királydrámák), 

Rómeó és Júlia, Hamlet (tragédiák), Szentivánéji álom, Sok 

hűhó semmiért (vígjátékok).  
• 52. születésnapján Stratfordban érte a halál. Itt is van 

eltemetve. Sírhelye zarándokhely. 

Leonardo da Vinci (1452. április 15. – 1519. május 2.) 

• Olasz  tudós, festő, feltaláló, anatómus, szobrász, építész, 

egyszóval: polihisztor volt. 

• Őt tartják az egyik legnagyobb festőnek. Ő lehetett minden 

idők legműveltebb embere. 

• Legismertebb festménye: Mona Lisa, Utolsó vacsora. 

• 67 éves korában hunyt el. Bár jobb keze két évvel korábban 

lebénult, ez nem akadályozta munkájában, tovább festett és 

rajzolt. Szellemileg is teljesen ép maradt. 

Teller Ede 
• Atomfizikus  

• A hidrogénbomba feltalálója  
• 1935– ben emigrált az Amerikai Egyesült 

Államokba, 1990-ben látogat újra 
Magyarországra  
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Szent-Györgyi Albert 
• Magyar orvos, biokémikus, 
nemzetgy űlési képvisel ő 

• A C-vitamin feltalálója 

• Nobel-díjas 

Irinyi János 

• Magyar vegyész 

• A gyufa feltalálója 

• 1848-ban ő szövegezte le 
a forradalmi 12 pontot és küldte 
Pestre 

Mária Terézia 
• Mária Terézia vezette be a kötelező iskolába  

járást.  

• Mária Terézia 40 évig uralkodott. 

• Mária Teréziát a Szent Márton Dómban  

koronázták meg. 

Hosszú Katinka 

• Hosszú Katinka háromszoros olimpiai 

bajnok. 

• Hosszú Katinka 2003-ban rövid pályás 

magyar bajnok volt.  

• 2004 után szerepelt az olimpián.  
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Pippa Funnel 
• Híres lóversenyző és lovas könyveket 

ír gyerekeknek.  

• Szerepelt már lovas olimpián.  

• Pippa Funnel kiskorában kapta az 
első lovát Pepsit. 

 

 

Galileo Galilei 

 Apja orvosi iskolára adta, de kevés pénz 

miatt Galileo Galilei teljesítette álmát, 

csillagász lett 

 Összeveszett a katolikus egyházzal, így 

17.sz.-tól 20.sz.-ig nem fogadták el tudását 

 Jupiter holdjait fedezte fel (Io, Europa, 

Ganümédesz, Kallisztó) 

  

Dzsingisz kán  

� Mongol birodalom alapítója, egyik 

legnagyobb terület foglaló 

� Majdnem egész Eurázsiát foglalta el 

utódaival 

� Pszichológiai problémái voltak  

Henry Ford 

 Ford márka megalapítója, Ford autó 

volt az első benzinmotoros autó 

 Farmon nőtt fel, azért alapította meg 

az autót, mert amikor hordta az árut 

a vonatra, akkor gondolta, hogy ezt 

gyorsabb móddal is el lehetne intézni 

 83 évesen halt meg, mivel szívbeteg 

volt, nem volt jó állapotban és 

belehajtott a fába.  

 

Ford 1923-ból 
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Voltaire  

 Filozófus, költő volt.  Megszökött 

otthonról, mivel az apja ügyvédet akart 

belőle 

 Első művéért 2000 librát kapott, 

versenyben 

 Drámát írt, amiért 11 évet börtönben 

ült 

 Nagyon sok királlyal találkozott, 

megdicsérték  

Alexander Graham Bell  

 Fizikus, első működő telefon és mikrofon 

alapítója 

 Egy repülő sárkányt is akart építeni, de az 

nem sikerült 

 Jótékonyságból sok pénzt adományozott, 

mai átszámításba 4000 €-t, abban az 

időben ez nagyon sok pénz volt 

 

Michaell Collins 

 Kétszer repült a világűrbe: először Gemini 10-es űrhajót 

irányította 1966-ban, másodszor az Apollo 11-est 1969-ben  

 Apollo 8-ast is irányítania kellett volna, de operációra 

ment 

 Üstökös is el van róla nevezve (Collins Comet ) 

 Nemzeti Űrhajó Múzeum igazgatója volt USA-ban 

 

 Ahmedabad közelében megalapította a Szabarmati vagy 
másképp a Szatjágraha ásramot. 

 1948-ban éhségsztrájkkal elérte, hogy India adja át 
Pakisztánnak a nemzeti vagyon neki járó részét. 

 2007 júniusában az ENSZ közgyűlése október 2-át, 
Mahátma Gandhi születésnapját az erőszakmentesség 
világnapjává nyilvánította. 

 Gandhi ellenzett mindenféle erőszakot, mert „ha úgy 
tűnik is, hogy hasznos, a haszon csak átmeneti, de a 
szörnyűség, amit okoz, maradandó.” 

 A böjtről azt tartotta, hogy általa megtisztul az ember 
lelke és gondolata és magasabb tudatállapotba kerül. 
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 1972-ben megismerkedett egy hippi lánnyal, Chrisann 
Brennannal, akivel – apja tiltakozása ellenére – 
elvonul egy időre a Los Altos feletti hegyekbe. 

 kilépett az egyetemről, és (dékáni engedéllyel) csak 
néhány, általa kedvelt tantárgyat látogatott, mint 
például a kalligráfia. 

 Spártai életet élt; mezítláb járt, alkalmi munkából 
tartotta el magát, és aktívan LSD-t is használt. 

 Az akkoriban népszerű Atari céghez jelentkezett, Így 
Steve Jobs a cég első 50 alkalmazottjának egyike lett, 
mint technikus, 5 dolláros órabérért. 

 Richard Phillips Feynman  (New York, New 
York, 1918. május 11. – Los Angeles, Kalifornia, 
1988. február 15.) Nobel-díjas amerikai elméleti 
fizikus, tudománynépszerűsítő, sokak szerint a 
20. század, de különösen a II. világháború utáni 
időszak legnagyobb hatású elméje. 

 Mind a tudományos kutatás, mind pedig a 
tudományos ismeretterjesztés területén 
kiemelkedőt alkotott, így több generáció számára 
jelentett és jelent ma is inspirációt.  

 1943-ban Los Alamosba költözött, ahol részt vett 
az atombomba kifejlesztését célzó Manhattan-
tervben. 

 

 Jurij Alekszejevics Gagarin 
(Klusino, 1934. március 9. – 1968. 
március 27.) a legismertebb szovjet 
űrhajós, az első ember a világűrben 
– a Vosztok–1 űrhajóval indult 
1961. április 12-én, Bajkonurból. 

 Így az emberes űrrepülések terén 
megelőzték a szovjetek az 
amerikaiakat. Gagarin később már 
nem hajtott végre több űrrepülést. 

 1968-ban halt meg egy repülőgép-
balesetben.  

Készítették: Bátyi Bianka Kitti, Maurský Márk, 

Valacsay Noémi, Richter Ricsi, Zsemlye Jani, Mikécz 

Robin, György Róbi  



Interjú – Lesko Kristián tanító bácsival 

Interjú – Lesko Kristián tanító bácsival 

 

- Mikor született? - 1972. február 27-én születtem. 
 

- Kiskorában sportolt? - Igen, 
kiskoromban úsztam, 
vízilabdáztam és 
kézilabdáztam. 
 

- Mi volt a kedvenc tantárgya 

az alapiskolában? - 
Szerettem a matematikát 
és a testnevelést. 
 

- Miért pont tanár szeretett 

volna lenni? - Igazából sose 
akartam tanár lenni csak 
hát így jött össze. 
 

- Volt fiatalabb korában valami különleges hobbija? - Hát nem, 
de ha mondanom kéne valamit akkor a sport. 
 

- Hogyhogy ilyen sokáig megmaradt az, hogy szereti a kézit? - 
A fiaimat is kézilabdára vezettem és azután meg edző is 
lettem, így bírt ki nálam ilyen sokáig a kézilabda. 
 

- Melyik városból származik? - Újvári vagyok. (Nové Zámky) 
 

- Tetszik itt magának az iskolán? – Igen, nagyon! 
 

- Melyik iskolán tanít még? - Még a Bieloruskán tanítok. 
 

- Milyen nagy sikerei vannak edzőként? - A másik iskolával 
járok kézilabda versenyekre. Majdnem az összes 
bajnokságot mi nyerjük. A fiúkkal az Inter Bratislava 
csapaton belül 9. helyezést értük el a szlovákiai 



Interjú – Lesko Kristián tanító bácsival 

bajnokságon és a kapusunkat választották a legjobbnak. 
A lányokkal a 3. helyezettek lettünk. 

 
 

Amit a gyerekek kérdeztek: 

Kedvenc étele? - Csirkepörkölt. 
 

Szokott járni este futni? - 
Nem, sose szoktam. 
 

Van otthon tükre? - 
Igen van, méghozzá 
sok. 
 

Szeret kertészkedni? - 
Igen. 
 

Van kutyája? - Igen van 
kutyám, Bejlis-nek hívják. 
 

Melyik a kedvenc focicsapata? - Nincs kedvenc 
focicsapatom. 
 

Szeret focizni? - Nem nagyon szeretem a focit. 
 

Szereti a tejet? - Igen, szoktam inni egy pohárral. 
 

Miért van más autója? - Mert ideje volt váltani. 
 

 
És az utolsó legfontosabb kérdés: Szereti Julcsit, Ágit és 
Nellit? - Igen nagyon jó lányok főleg tornaórákon. ☻ 
 

 

 

 

-Köszönöm az interjút! 
- Nincs mit! Máskor is. 

készítette: Nagy Nelli 



OLVASÓSAROK 

A szökevény robot 

Plusszok: 

• Nagyon tetszett, hogy rögtön érdekesen kezdődött a 

könyv. 

• Bejött Lester Del Rey jövőképe. 

• A történet is nagyon érdekes. 

• Nem volt hosszú. 

• Kis helyen sok információ volt. 

• A könyv üzenete is tetszik. 

Mínuszok:    

• Nincs második rész. 

 

 

Híres könyvei: 

• Gengszter nagyi, 

• Milliárdos fiú, 

• A nagy szökés, 

• Patkányburger, 

• Büdös úr, 

• Köténycsel,  
• Démoni Doki, 

• Szörnyű néni. 

 

 

 

írta: Sipos Sámuel János Maximilian  

készítette: Zsemlye Jani  

David Walliams 

A (nevetséges) színészt hazánkban elsősorban a 
Little Britain (nálunk 'Angolkák') címen futó 

komédiasorozatból ismerhetik a nézők, illetve emellett 
sikeres gyermekkönyveket is jegyez, melyek közül 

sok már Magyarországon is megjelent.  
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Knihu menom „Dedkov veľký útek“ napísal David 

Walliams, slávny spisovateľ, ktorý napísal veľmi veľa detských 

kníh, mimochodom táto kniha je jeho najdlhšia, má až 463 

strán. Rád by som vám o nej niečo povedal. 

Tento príbeh sa odohráva u jedného chlapca menom 

Jack, ktorý má veľmi rád svojho dedka. Dedko slúžil ako pilot 

vojenského lietadla v 20. storočí, ale stále si myslel, že 2. 

svetová vojna ešte trvá. Jack sa s ním veľmi rád hral, veľa vecí 

sa dozvedel aj o vojenských lietadlách. Rodičia Jacka však 

neboli spokojní s dedkovým správaním, preto sa rozhodli, že 

ho dajú do domova dôchodcov, kde sa konajú veľké podvody. 

Dedko samozrejme utečie z väzenia ... dosť divným spôsobom 

☺. Pokračovanie sa dozviete, ak si prečítate tento príbeh. 

Mne sa kniha  „Dedkov veľký útek“ veľmi páčil, 

odporúčam ho každému, aj tým, ktorý neradi čítajú, lebo sú 

tam aj obrázky. Dokonca na konci knihy sú aj zaujímavé 

informácie o lietadlách, ale aj o 2. svetovej vojne.  

Richard Richter 

 

Túto knihu odporúčam všetkým od veku 9 

rokov, preto že je v nich všetko pre román pre mládež: 

humor, vzrušenie šťastie a smútok. Táto kniha je o troch 

deťoch o Jike, Nedovi a Hanne. Tieto tri deti boli opäť vo 

veľkom dobrodružstve v rukách teroristov.  Ale ak to 

prečítate, budete vedieť, prečo a ako. Tento príbeh sa 

začal počas letných prázdnin, keď išli s loďou na more, 

ale bohužiaľ prišiel tajfún a Neda odfúkol od Hanny a 

Jika, ktorí išli na "Snovú loď".   

Na takzvanej "Senovej lodi" chytali ryby a 

dokonca tak, že sa deti potopili pod vodu a potom, 

rozbili koraly a ryby zhromaždili do sieti. Táto loď nikdy 

sa nezastaví a žiadne dieťa nemôže odísť, ale Hanna a Jik 

sa o to pokúsia. 

 Zaujíma vás, čo sa stalo ďalej? Prečítajte si 

knihu a zistite to. 

Dávid Sámson 
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Wolfgang Amadeus Mozart (1756. január 27. – 1791. december 5.) 

• Osztrák zeneszerző, zongorista, karnagy és zenepedagógus. 

•  Zenei tehetsége korán, hatéves korában már megmutatkozott.  

• Leghíresebb művei: Kis éji zene, Cosi fan tutte, Figaro házassága, 

Don Giovanni, A varázsfuvola. 

Halálát sokáig titok fedte. A mérgezést a tudomány végül elvetette. 

Valószínűleg, mivel akkoriban épp járvány volt Bécsben, 

veseelégtelenség lépett fel nála, végül agyvérzés és tüdőgyulladás 

okozta a halálát.  A legendával ellentétben temetésének napján nem 

zuhogott az eső. Az akkori szokások szerint csendben, tömegsírba 

temették egy városon kívüli temetőben. 

Kolumbusz Kristóf 

 ( 1451. augusztus 25. és október 31. között – 1506. május 20.) 

• Itáliai származású. 

• A portugál, majd a spanyol király szolgálatában álló utazó, 

tengerésztiszt.  

• Amerika felfedezője 1492-ben.  

• Ismert hajói: Santa Maria, Nina és Pinta. 

• Nem tudta, hogy új földrészt fedezett fel. Haláláig azt hitte, 

hogy Indiába jutott, ezért az itt talált embereket indiánoknak 

nevezte el. 

• Magányosan lelkileg összetörve halt meg 1506-ban. Hamvait 

Havannából áthozták Európába, és végül a sevillai 

székesegyházban temették el.  

Rubik Ernő 

• A r ubi k kocka 
f el t al ál ój a 

• Magyar  szobr ász,  
épí t ész,  f or mat er vező,  
bel sőépí t ész,  j át ékt er vező,  
f el t al ál ó,  egyet emi  t anár  

• Tal ál mányai :  kí gyó,  
bűvös négyzet ,  bűvös domi nó,  
sudokube,  Rubi k- ór a,  Rubi k’ s 
360 néven ki adot t  Rubi k-
gömb.  
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Márton A. András: Enikő és Őneki 

A mese két kavicsról szól, akik elveszett 

barátjukat mennek megkeresni. Az út során Enikő és 

Őneki sok érdekes kőalakkal találkozik. A könyv 

érdekessége, hogy az illusztráció is kövek segítségével 

van megoldva.  

Barátaink a keresés során találkoznak: 

Tehénkővel, Csacsikővel, még egy „izével“ is...de még 

egy Kőszörnnyel is összefutnak. Brrr! 

De minden jó, ha vége jó...egy furcsa Ötlábú 

fogságában megtalálják barátjukat…Benkőt. 

Ha eljutsz a könyv végéhez, nagyon érdekes 

felfedezésre jutsz majd... 

Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány 

Aki egyszer elkezdi Bosnyák Viktória könyvét olvasni, rögtön 

megszereti, s mielőtt kiolvasná, már a következő könyv is ott 

sorakozik a könyvespolcán. 

Így jártam én is, mikor kislányommal elkezdtük a trilógia első 

részét olvasni.  

Egyszerűen jó, vicces, izgalmas, s ha épp olyat olvasol, amit 

nem értesz, nem kell rögtön értelmező szótár után nyúlnod, 

mert a következő mondatban már minden világos is...mintha 

az írónő is lett volna gyerek, s belelát a lelketekbe. 

írta: Bittera Sophie Iman 

írta: Bittera Katus 

írta: Bittera Sophie Iman 
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Lőrincz L. László  

Föld alatti piramis 
Chceš prečítať jednu fajn dobrodružnú 

knihu, z ktorej sa naučíš niečo o starovekom Egypte? Tak ti 

odporúčam, aby si si prečítal túto knihu. Táto kniha je o jednom 

dobrodruhovi, ktorý  prežije rôzne dobrodružstvá od strateného 

dieťaťa až po záhadnej egyptskej pyramíde. Tak načo čakáš? Poď 

a vypožičaj si túto knihu. Knihu odporúčam vekovej kategórií od 10 

do 15 rokov. Tak poď a prečítaj si túto knihu!!! 

  

HOLLY WEBB: AZ ELLOPOTT KISKUTYA 
   

Emily még soha ilyen remek ajándékot nem kapott, mint ezen a 

karácsonyon. Egy igazi arany labrador kiskutyát! Csak azt sajnálta, 

hogy az iskolába nem viheti magával. Egy délután nagy baj 

történik: Samet ellopják a kertből! Emily nagyon szomorú, de 

elhatározza, hogy visszaszerzi a kutyáját; csak az a kérdés, hogyan 

fogjon hozzá? 

Illusztrálta: Sophy Williams                                  Írta: Holly Webb 

!!!HAT ÉVES KORTÓL AJÁNLJUK!!!          Ára »1 599 Ft-5,33euró« 

HOLLY WEBB: CSÖPI AZ ELHAGYATOTT KISCICA 

 

Amy annyira, de annyira vágyik egy cicára! Sajnos szülei szerint még túl 

kicsi hozzá. Egy harmatos reggelen egy pici cicát pillant meg a kertben. 

Ujjong örömében. A kiscica borzasztóan sovány, és nyakörve sincs, 

bizonyára nincs otthona. Amy rögtön el is nevezi Csöpinek, a reggeli 

harmatcseppekről. Csöpi először félénken viselkedik, ám lassan bízni 

kezd a kislányban, aki finom falatokkal eteti, és megadja neki mindazt 

a törődést, amelyre oly nagy szüksége van. De vajon Amy meddig 

tarthatja titokban Csöpit a szülei előtt? 

Illusztrálta: Sophy Williams                             Írta: Holly Webb 

!!!HAT ÉVES KORTÓL AJÁNLJUK!!!                  Ára »1 499 Ft-5euró« 

készítette: Sámson Dalila 

napísal: Dávid Németh 



OLVASÓSAROK 

Stephen King 
Stephen Edwin King amerikai író, a jelenkor egyik legolvasottabb szerzője. 

Negyvennél is több nyelvre lefordított művei több mint 400 millió példányban keltek 

el világszerte, a legtöbb művét meg is 

filmesítették. 

Gyermekkora 
1947. szeptember 21-én született a 
maine-i Portland városában. Kétéves 
Stephen édesapja elhagyta a családot, és Nellie-nek saját erejéből 
kellett, hogy eltartsa magát és két gyermekét. Gyakran kellett 
költözniük ekkoriban. 

Stephen King már hétéves korától kezdve írt történeteket. Nagy hatással voltak rá a gyermekkorában 
látott science fiction- és fantasy-filmek, innen származik rajongása a horror műfaja iránt. 13 éves volt, 
amikor rábukkant egy dobozra, tele édesapja befejezetlen kézirataival, melyek leginkább horror- és 
fantasy-történetek voltak. Első történetei 19 éves korában jelentek meg, a Comics Review 
magazinban. 

Karrierje 
1974-ben megjelent az első műve, Carrie. Ezt a könyvet tanítás mellett írta meg. 

A hirtelen rászakadt gazdagság és hírnév hatására King úgy döntött, hogy 

felhagy a tanári pályával, és minden idejét az írásnak szenteli. Richard Bachman 

álnéven is publikált. King évente jelentkezett új regénnyel, majd 2002-ben 

bejelentette, hogy kicsit visszavesz a tempóból, és nem jelenteti meg minden 

elkészült művét.  

Stílus 
Fontosnak tartja műveiben az apró részletek kidolgozását, a folytonosságot és a 

visszatérő elemeket, szereplőket műveiben. Könyvei nagyrészt Maine államban vagy 

Castle Rock városában játszódnak. Életműve számtalan spekulációra, találgatásra ad lehetőséget, és 

mindig újabb és újabb érdekességekkel szolgál. Köteteiben rengeteg utalás található az amerikai 

történelemre és kultúrára is. Stílusára jellemző az elbeszélési stílus, a közvetlen hangvétel olvasóival, 

akikre előszeretettel hivatkozik "Állandó Olvasó"-ként (Constant Reader).  

 

Szerepe  
A horror műfajának 
koronázatlan királyaként szokták 
emlegetni. Jelentős hatása van az 
amerikai filmiparra is. A legjobb 
megfilmesített művei például a 
Halálos árnyék, A remény rabjai, 
az Állj mellém! a Tortúra (ami 

Oscar-díjat is nyert), a Dolores Claiborne, vagy a A halálsoron.  
  

készítette: Mikécz Kevin 



OLVASÓSAROK 

Isaac Asimov 

 

 

 

 

Élete: 

1939-ben diplomázott a Columbia Egyetemen, majd 1948-ban ugyanott biokémiából doktori 

fokozatot szerzett. Közben a második világháború alatt három évig Philadelphia tengerészeti 

hajógyárában dolgozott.  

1960-ban Asimov előtt magas IQ-ja megnyitotta a Mensának, a rendkívüli intelligenciájú emberek 

egyesületének a kapuit.  

Érdekességek: 

Félt a repüléstől, egész életében csak kétszer használta ezt a közlekedési módot.  

A Star Trek: Az új nemzedékben pozitronaggyal működő Androidok is szerepelnek, amiért Asimovot – 

mint a kitalált technológia atyját – is megemlítik a stáblistán. 

Művei: 

A Robot-sorozat:  

• Én a robot 

• Robottörténetek 

• Acélbarlangok 

• A mezítelen nap 

• Tükörkép 

• A Hajnal bolygó 

robotjai 

• Robotok és 

Birodalom 

Sci-fi 

• A halhatatlanság 

halála 

• Hatalomérzet 

• Az istenek is  

• Nemezis 

• Leszáll az éj 

Krimi 

• Gyilkosság a 

könyvvásáron 

• A halál fuvallata 

• A Hold tragédiája 

• Robbanó napok 

• Útkalauz

Születési név Исаáк Ю́дович Ази́мов 

Született 1920. január 2. 
Petrovicsi, Szovjetunió 

Elhunyt  1992. április 6. (72 évesen) 
New York, New York 

Nemzetiség orosz 

Házastársa Janet Asimov (1973–1992) 

készítette: Esztergályos Dominik 
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Bosnyák Viktória: Klott Gatya ne fárassz! 

Tündérboszorkány-trilógia 2. része a könyv, 

melyet az írónő kénytelen volt megírni, ugyanis aki 

elolvassa az első könyvét, az egy következőre 

vágyódik... 

A 342 oldal nem kell, hogy megijesszen kedves 

leendő olvasó, mert a sok oldal mintha csak suhintás 

lenne, ugyanis a történet nagyon izgalmas. Ki ne 

szeretné megtudni mi lesz az 5. d tanulók sorsa egy 

szigorú, szőrösszívű osztályfőnök mellett, hogy lehet-e 

kiút, ha megszeged az ígéreted, s kié a Pálpusztai.  

Ajánlom nemcsak az 5. osztályos tanulóknak, 

akik számára teljesen új közeg nyílt meg 

szeptemberben, de a gyermekkönyveket kedvelő 

tanítóknak is...mert számunkra, tanítók számára is 

kiderül milyen a jó-, a szorgalmas- és boldog diákhoz 

vezető út.   

Bosnyák Viktória: Analfa visszatér 

A harmadik könyvről még sokat írni nem 

tudok, mert lapzártakor kezdtünk neki 

kislányommal, de akit megfogott a két 

könyvajánlóm, s szeretné a trilógia 3. 

részét reklámozni majd a következő 

suliújságban, recenzióját a 

katuskabitterova@gmail.com -ra 

küldje. 

 

S ha valakit Klott Gatya elkészített mása 

fogott meg, s alkotott hasonlót: akár 

Kedves tündérről, netalán Anafáról, 

hozza el a suliba megmutatni 

a többieknek is. 

Olvasásra, alkotásra fel! 

írta: Bittera Katus 

Klott Kálmán babát készítette: Bittera Sophie Iman és Katus 

Katus 



Gyógymód két nyelven 

 

   

Reflexology or zone therapy 

 Reflexology is an alternative 

medicine. It’s a massage of feet and 

hands (specific on thumb, finger and 

hand)  

 The massage produces an effect 

somewhere in the body. 

 We don’t know how reflexology 

works.  

 One of the ideas is that areas on the 

foot (and hands) correspond to areas 

of the body. By massage these areas 

on feet we take an effect to the areas 

on body. By manipulating these areas 

we can improve the healthy flow of 

the qi. 

 Chinese people and Egyptians used it 

first. 

 Reflexology arrived to United 

Kingdom in 1913 by William H. 

Fitzgerald. 

 Reflexology is very popular in 

Denmark- in 2005 21% of Danish 

people had tried this alternative 

medicine. 

 

Reflexológia 

 A reflexológia egy alternatív 

gyógymód.  

 A kéz és a láb masszírozása 

(főleg az ujjakon). 

 A masszázs hat a test valamely 

pontjára. 

 Nem tudjuk, hogy működik 

pontosan. 

 Az egyik elmélet szerint a láb (és 

a kéz) pontjai megegyeznek a 

test egyes pontjaival. A lábon 

lévő pontok masszázsával a 

testen lévő pontokra hatunk. 

Ezzel fejlesztjük a csí egészséges 

folyását. 

 A kínaiak és az egyiptomiak 

használták először. 

 Nagy-Britanniába 1913-ban 

érkezett William H. Fitzgerald 

orvos útján. 

 Nagyon népszerű Dániában- 

2005-ben a lakosság 21% már 

próbálkozott vele. 

készítette: Rigó Kata 



ZENEBONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁR ÉRDEKES DOLOG CHARLIERÓL: 

1.2011 még egy saját műsorral rendelkezett 
2.A saját szobájában rögzíti a dalait 
3. A szemöldökét nem hülyeségből vágta ki hanem 
egy kutya rá ugrott és be is kellet varrni 
4.Az egyik videóklippben a bátyja játszik  

Dalai amit érdemes meghallgatni: We Don't 

Talk Anymore, See You Again, Attention, One Call 

Away 

  

Alan Walker mindössze 3 éve tűnt fel a nagyvilágban. Sokak számára meglepő, hogy az 
álarc mögött csak egy 20 éves srác van.  

Egyike azon kevés zenészeknek, akik meghaladták az 1 milliárd lejátszást  a YouTube-on. 
A fiatal művész és DJ létrehozott egy egyedülálló műfajt, egy univerzumot, amivel egy 
egész nemzedéket ihletett meg. 

készítette: Sámson Dávid  

készítette: Somogyi Rebeka  
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Imagine Dragons 

 

 

                                                 

 

                         

  

� Ez egy 2008-ban alakult amerikai 

alternatívrock-együttes 

� A nevadai Las Vegasból származnak 

� 2012-ben lettek ismerté 

� Tagjai: Dan Reynolds énekes, Wayne 

„Wing” Sermon gitáros, Ben McKee 

basszusgitáros és Daniel Platzman dobos. 

A leghallgatabb énekeik:   

 Radioactive,  
 Thunder,  
 Whatever It Takes 

Dan Reynolds  
Amerikai zenész, énekes, zeneszerző, az Imagine Dragons együttes 

énekese, alapító tagja.  

1987. július 14-én született Las Vegasban, egy kilencgyerekes család 

hetedik gyermekeként.  

 
Anyja ügyvéd és apja író.  

Dan volt cserkész és misszionárius is.  

A Brigham Young Egyetemen végzett jeles eredménnyel, mielőtt zenei pályára állt. 

 Bechterew-kórban szenved (A betegség 100 000 emberből mintegy 130-at érint csupán. A betegség 

súlyosbodásával elégtelen mellkastágulás, hajlott testtartás, gerincmerevség, fáradtság, 

étvágytalanság, fogyás, a szem szivárványhártyájának gyulladása következhet be. ☹ ) 

 

• Teljes neve: Taylor Alison Swift 

• Élettársa: Calvin Harris 

• 1989. december 13. (28 éves)  

• Karrierje kezdete: 2004 
 

• Hangja: szoprán 

• Taylor Swift kiskorában remeterákot tartott és mindig sír Pocahontas mesét látva 

• tízszeres Grammy-díjas amerikai country-pop énekesnő, dalszerző és színész 

 

 Leghíresebb dalai: Blank Space,  Look What You Made Me Do, Shake It Off  
készítette: Valacsay Noémi  

készítette: Mikécz Robin  
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Imagine Dragons: Radioactiv 

  

I'm waking up to ash and dust 
I wipe my brow and I sweat my rust 
I'm breathing in the chemicals 
 
I'm breaking in, shaping up, then checking out on the 
prison bus 
This is it, the apocalypse 
Whoa 
 
I'm waking up, I feel it in my bones 
Enough to make my systems blow 
Welcome to the new age, to the new age 
Welcome to the new age, to the new age 
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, I'm 
Radioactive, Radioactive 
Whoa,whoa, whoa whoa, whoa, whoa, whoa, I'm 
Radioactive, Radioactive 
 
I raise my flags, don my clothes 
It's a revolution, I suppose 
We're painted red to fit right in 
Whoa 
 
I'm breaking in, shaping up, then checking out on the 
prison bus 
This is it, the apocalypse 
Whoa 
 
I'm waking up, I feel it in my bones 
Enough to make my systems blow 
Welcome to the new age, to the new age 
Welcome to the new age, to the new age 
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, I'm 
Radioactive, Radioactive 
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, I'm 
Radioactive, Radioactive 
 
All systems go, the sun hasn't died 
Deep in my bones, straight from inside 
 
I'm waking up, I feel it in my bones 
Enough to make my systems blow 
Welcome to the new age, to the new age 
Welcome to the new age, to the new age 
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa,whoa, I'm 
Radioactive, Radioactive 
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, I'm 
Radioactive, Radioactive 

Úgy ébredem, hogy hamuban és porban fekszem 
Megtörlöm a homlokomat és a kinyújtóztatom a 
berozsdásodott végtagjaimat 
Belélegzem a kémiai anyagokat 
 
Betörök, alakot öltök, aztán a rabszállítón 
ellenőrzök 
Itt is van, az apokalipszis 
 
Felébredem, a csontjaimban érzem 
Elég ahhoz, hogy berobbanjon a rendszerem 
Üdvözöllek az újkorban, az újkorban 
Üdvözöllek az újkorban, az újkorban 
Radioaktív vagyok, Radioaktív 
Radioaktív vagyok, Radioaktív 
 
 
 
Meglengetem a zászlót és felveszem a ruháimat 
Gondolom ez jelenti a forradalmat 
Vörösre festjük, hogy beilleszkedjen a többi közé 
 
 
Betörök, alakot öltök, aztán a rabszállítón 
ellenőrzök 
Itt is van, az apokalipszis 
 
 
Felébredem, a csontjaimban érzem 
Elég ahhoz, hogy berobbanjon a rendszerem 
Üdvözöllek az újkorban, az újkorban 
Üdvözöllek az újkorban, az újkorban 
Radioaktív vagyok, Radioaktív 
Radioaktív vagyok, Radioaktív 
 
 
 
Minden rendszer működik, nem hunyt ki a nap 
Érzem a csontjaimban, egyenesen legbelülről 
 
Felébredem, a csontjaimban érzem 
Elég ahhoz, hogy berobbanjon a rendszerem 
Üdvözöllek az újkorban, az újkorban 
Üdvözöllek az újkorban, az újkorban 
Radioaktív vagyok, Radioaktív 
Radioaktív vagyok, Radioaktív 



ZENEBONA 

KISS 

 

 

 

 

A KISS amerikai hardrock-együttes. 1973-ban alapítottak New Yorkban.  

Könnyen felismerhetők az arcfestésükről és a fellépőruhájukról, amely védjegyükké vált az 
évek folyamán.  

Az együttes fénykorát az 1970-es években élte. 

Koncertjeik show-szerűek. Sok pirotechnikai elemet használtak, vagy jellemző volt a vérköpés, 
tűzfúvás, 12 méter magasra felemelkedő dobok, vagy a gitárból kilövellő rakéták. 

Az eredeti felállás: 

• Gene Simmons = 'The Demon' (basszusgitár, ének),  

• Paul Stanley = 'Starchild' (ritmusgitár, 
ének),  

• Ace Frehley = 'Space Ace' (szólógitár, 
ének),  

• Peter Criss = 'Catman' (dob, ének).  

Az együttes a mai napig sikeresen és aktívan 
működik, miközben már csak a két frontember, Paul Stanley és Gene Simmons maradt meg 
eredeti tagként. 

Érdekességek:  

• Az együttes összesen 24 aranylemezt adott ki.  

• 120 millió albumot adtak el. 

• Gene Simmons  Chaim Witz néven született Izraelben, szülei magyar 
zsidók. Simmons tökéletesen beszél is magyarul. 

• Simmons tanárként, míg Stanley taxisofőrként dolgozott, hogy 
megéljenek. 

• Az új dobost a Rolling Stone magazin hirdetésein keresztül kerestek, 
ezzel a szöveggel: Mindenre képes dobost keresünk. 

• Az együttes a sminkhasználatát és 
különleges ruházatát az olyan előadók 
hatására kezdte el használni, mint Alice 
Cooper és a New York Dolls.  

 

Az én két kedvenc zeném: Lick It Up 
és az I Was Made For Lovin´You.  

  

készítette: Maurský Márk  
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Twenty One Pilots 

 
Az én kedvenc zenekarom a 21-pilots.     
 
A 21-pilots egy amerikai alternatív zenei 
duo.   
Az Amerikai Egyesült Államok Ohio állambeli 

Columbusból indult. A zenekar 2009-ben alakult. 
Első albumukat 2009-ben adták ki. 
Heathens című daluk a Suicide Squad - 
Öngyilkos Osztag nevű film egyik betétdala, 
amely a csapatot az Egyesült Államok az 
alternatív zenészek között elsőként juttatta be őket a top 10-es listára. 
 
 
Jelenlegi tagok:  
 -Tyler Joseph -  ének, billentyűsök 2009 
 -Joshua Dun – dob, ütősök, trombita 2011 
   

Slágereik: 
– Stressed out  
– Heathens 
– Ride  

 

készítette: Gál Dani 

Karácson Tamás, azaz Fluor Tomi 
magyar rapper, 
médiaszemélyiség. 

o Székesfehérváron él. 
� Már fiatalon elkezdett 

rappelni. A fiatal rapper 
felhívta magára a 
figyelmet. 

� 1987. augusztus 5-én 

született. Mostanra már 

31 éves. 

� a Mizu  című slágerrel vált 
széles körben ismertté. 

 készítette: Prikler Petra 



Rajzos versikék 

 

  

Kis versike 

Kis paradicsom egy – kettő, 

Hová mész te kiscsengő? 

Oda megyek ahova akarok, 

Ne kérdezz mert ez titok. 

A kis bagoly 

Bagoly, bagoly kicsi bagoly 

A legszebb bagoly. 

Pici bagoly, cuki bagoly. 

Az én baglyom a legjobb bagoly. 

írta és rajzolta: Falanga Federica Stella Lucia 

írta és rajzolta: Bomba Jázmin 



Rajzos versikék 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A kutya 

 

Kis kutyuskám 

kutyuskám, 

úgy mint az égkő 

ragyogsz rám. 

Szellőcske az ő neve, 

Szellő az én cuki ebem! 

Tavasztündér vagyok én, 

szép és tiszta lelkű még, 

a nevem Aranyhaj, 

Sziasztok gyerekek, 

Jó a méz egyetek! 

 

Megérett az eper már, 

meghoztam a tavaszt, 

tehát akkor itt állok 

sziasztok kislányok! 

Tavasztündér 

írta és rajzolta: Bittera Sophie Iman 



ÁLLATOK IS ÉRDEKELNEK BENNÜNKET 

ZEBRA     MEGALODON 

A zebra azért csíkos, hogy ne szálljanak rájuk a 
mindenféle rovarok. Ezek a csíkok elriasztják a 
rovarokat. 

 

Az  színvak. Ezért a  jól 
eltud rejtőzni előle. 
 
Zebra nagysága:250-300cm 

Zebra 430 kilós.  
A zebra 25-30 évet él. 
 
Zebra 1 teljes évig terhes, egy kicsinye lehet.  
A kis zebra 6 hónapig szopja az anyatejet. 
Nyihogással beszélnek egymással. 
Zebrát nagyon sok időbe és erőbe telik 
megszelídíteni. 
Vannak fajok, amelyek rég kihaltak. 
 

Megjelent- 16 millió évvel ezelőtt,                                              

Tömeg: 30-60 tonna,                          

Hosszúság: 12-13 m                                                           

Utódai: fehércápa és makócápa     

Táplálkozás: fóka, bálna, dugong                     

4x  nagyobb az úszója, mint a mai 

fehércápának   

                                            
Foga: 20cm nagy                          

Csontvázát megtalálta: Louis 

Agassiz 1835-ben Kaliforniában                          

Csontváza a Calvert Marine 

Museum-ban- Maryland államban, 

Solomos szigeten                                                         

Reneszánsz korában is már említve                          

volt a mondákban (XIV-XVI sz.)                                                     

2 féle módon halhatott ki:  

 A) Jégkorszakban az úszói nem 

bírták a fagyást 

B) Nem volt elég táplálék                       

( naponta 50millió tonna halat evett 

meg ) 

 

Mennyi zebrát látsz a képen? 

készítette: Richter Ricsi  
készítette: Teslenko Viki 



ÁLLATOK IS ÉRDEKELNEK BENNÜNKET 

Vakond 
 

 Elterjedési köre: Európán 
kívül Észak-Afrikán, Ázsián 
keresztül Japánig terjed.  
 Tartózkodási helyét ő maga 
árulja el, mert állandóan új 
túrásokat hány fel, hogy 
megélhessen. Ezek a halmok vagy 
túrások jelölik mindig vadászterületének irányát és 
kiterjedését.  
 Nagy falánkságánál fogva ezt állandóan nagyobbítani 
kell, és így földalatti járatain állandóan dolgoznia kell.  
 A vakond nagyon könnyen ás. Fő ásószerve természetesen 
lapát alakú, kezei erős karmokkal vannak ellátva, mert – 
kivált keményebb talajban – csak ezek segítségével hatolhat 
előre. Ha a járatban a kiásott föld fölhalmozódik, a vakond 
a földfelszín irányában kezd ásni, s ezen 

 
a kürtőn át – fejének erős lökéseivel – nyomja ki a földet. 
Ez a vakondtúrás keletkezésének oka és 
módja.  

 A vakond fő tápláléka 
gilisztákból áll. A gilisztákon 
kívül megeszi még a bogarakat, 
például cserebogarat, ganajtúró 
bogarat, lótetűt, és minden más 
rovart, illetve ezek lárváit, sőt a 
csigák is nagyon ínyére valók.  
 Rendkívül finom szaglásával könnyen kiszimatolja őket, 
aszerint, amint ők maguk haladnak. 
 Szaglása képessé teszi az állatot a táplálék 
felfedezésére anélkül, hogy azt látná vagy érintené, és 
eredményesen vezeti szövevényes folyosóin keresztül. A 
hegyes, rendkívül mozgékony orr egyúttal tapogató eszközül 
is szolgál a vakondnak.  

 Mese is van róla. 

készítette: Rajczy Béla  
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Polipok 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

  

készítette: Šarudy Ági  

1.A polip nagyon gyorsan 
képes megváltoztatni a színét 

egész 0,3 másodperc alatt. 

2.Az 1. oszlopkában azt írtam 

hogy nagyon gyorsan tudják 
változtatni a színüket, de nagyon 
érdekes, hogy a kutatók szerint a 
polipok színvakok.  

3.A polipok a szárazföldön is 
tudnak „járni “, mert 
sirályokra is vadászik. 
Sokszor az is történik, hogy 
az emberek így kapják el. 

4.A polipokról azt is lehet 
mondani, hogy nagyon 
intelligensek. Kiválóan 
tájékozódnak, össze tudják 
rakni a Rubik-kockát és 
üvegeket is ki tudnak nyitni. 

5.A polip rákokkal és 
kagylókkal táplálkozik. 
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A Mexikói Axolotl egy 

rendkívül veszélyeztetett 

faj.  

Kopoltyúja és tüdeje is 

van, kétéltű állat. 

Más néven vizikutya, 

mosolygós kétéltű.                         

Kb. 700-1200 él belőle 

vadon a földön. 

Lehet vad és albínó színű. 

Éjszaka aktív. 

A halál és az újjászületés 

istenének tartják. 

25 évig is élhet. 

 

 Mexikói axolotl 

készítette: Rigó Ádám  
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Az angol-tanulás mindig is több volt egy újabb nyelv elsajátításánál, 
mivel az ember, korosztálytól függetlenül, nem csupán a nyelvet tanulja meg, 
hanem megismerkedik az angol-szász kultúrával is.  

Ezen kívül van még egy fontos szerepe az angolnak, ami kevésbé 
kötődik magához a nyelvhez, ez pedig a toleranciára való nevelés . Míg 
az előbbieket közvetlenül sajátítja el a tanuló, az utóbbit csak közvetett 
módon, rejtve tanulja meg. No de hogyan? - kérdezi a gyanútlan olvasó. Ha 
veszünk egy tetszőleges angol tankönyvet és átböngésszük a fényképeket, 
biztosan találunk rajtuk afrikai vagy ázsiai gyökerekkel rendelkező egyéneket. 
Ezek az egyének a tankönyvek szereplői. Persze nem csak velük 
találkozunk, hanem kelet-európai szereplői is vannak a tankönyvek 
történeteinek, mivel az angolok számára mi is idegenek vagyunk, minket is el 
kell fogadniuk. Látjuk tehát, hogy az angolok nagyon komolyan veszik a 
toleranciára való nevelés, viszont nem akarják az ember torkán lenyomni, 
mint egy gombócot, hanem ráébresztik a tanulókat, hogy minden 
ember egyforma . 

Iskolánkban  szerveztük meg az angol hetet. Segítségünkre 
volt az „AIESEC Slovakia” vállalkozás, mely a következő elven működik: a 
világ különböző országaiból 
jelentkeznek hozzájuk az 
angolul jól beszélő egyetemi 
hallgatók, hogy aztán egy 
számukra idegen ország 
iskoláiban egy héten át 
előadásokat tartsanak, 
melyben bemutatják hazájuk 
kultúráját , hagyományait és 

szokásait, 
mindezt angol nyelven. A két lektor Solomiya Spasiuk 
(Ukrajna) és Abdullah Samim 
(Törökország/Afganisztán) 
voltak. Aki találkozott velük, 
még akkor is, ha nem volt 

közös órájuk, rögtön rájött, hogy mindketten 

írta: Venchich Roman tanító bácsi  
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nagyon kedves emberek. Míg Solomiya a szomszédos Ukrajnából  
érkezett, addig Abdullah egy számunkra sokkal távolibb kultúrát 
képviselt . A nyelvtanuláson kívül pedig erre is nagyon jó volt ez az egy hét, 
hogy jobban kinyílt a szemünk a világra, kiszélesedhetett a látókörünk. Volt 
még egy pozitív eredménye ennek a hétnek, mégpedig az, hogy a tanulók 
láthatták és tapasztalhatták, hogy az angollal messzebbre lehet jutni , több 
embert meg lehet ismerni, új barátokat lehet szerezni.  

 

Visszatérve az eredeti gondolathoz, a toleranciáról, az alábbi 
gondolattal zárnám a beszámolót. A multikulturális társadalom nem egy 
ördögt ől való dolog, ami ellen küzdeni kell, hanem egy leh etőség, amit 
ki kell használni, és élni kell a lehet őségeivel.  Láthattuk az angol hét 
folyamán, hogy a köztünk lévő korlátok simán ledönthetőek, amint van egy 
közös nyelv, melynek segítségével megismerhetjük a másik embert és máris 
szertefoszlanak az eltérő társadalmakról alkotott előítéleteink és félelmeink,  
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A hajdan volt inka papok és követőik hittek abban, hogy 
mindenkinek megvan a saját szárnyas pártfogója. Madártotemek 
védték azokat, akik oltalmuk idején születtek. 

Pulyka 04.21 - 05.21 
Mellette biztos, hogy nem kell szűkölködnünk  

Az inkák a Pulykát a bőség, a gazdagság és jóllakottság szimbólumának tekintették. 
Aki ebben az időszakban született, nyugodt és körültekintő személyiséggé fejlődik. 
Jellemzője a büszkeség és a tartás. A Pulykáktól igen sokan kérnek segítséget és 
tanácsot, és ami még ennél is többet jelent: meg is fogadják azt. A Pulyka csak 
hosszas megfontolás után dönt, és ritkán változtatja a nézeteit. Mindig igazat mond.  

Milyen partner?  
A pulyka hűséges és kitartó partner, de rendkívül igényes. Épp olyan magas követelményeket támaszt 
magával, mint környezetével, partnerével szemben. Választottját alapos megfigyelésnek veti, alá 
mielőtt rászánná magát a közeledésre. Nem szereti a zsákba macskát. Az otthona és a család, talán 
épp ezért, nagyon fontosak neki, és mindenben a legjobbat igyekszik biztosítani számukra. 

- Papagáj 05.22 - 06.21 

Színes és hangos személyiség - mint a névadója  

Jellemző rá a kellemes modor, a humorérzék és az elevenség. Ő a társaság 
középpontja. Ez kedvére is van, hiszen a Papagáj nem szereti a magányt, viszont imádja, ha sok barát 
és ismerős veszi körül, akik csodálják fantáziáját, szellemességét.  
Hibája lehet a bőbeszédűség, a hiúság és a könnyelműség. Nemigen törődik a pénzzel, egyik napról a 
másikra él, de szerencséjére általában a sors kegyeltje, szinte mindent sikerül baj nélkül megúsznia.  

Milyen partner?  
Igazi kaland, de érzelmei gyakran felszínesek. Párjának gyakran van szüksége ügyességre és 
diplomáciai érzékre, ha meg akarja őt tartani. 

- Fürj 06.22 - 07.22 - 

Igazi tyúkanyó, tyúkapó  

Szerénység, jólelkűség, egyenesség és a áldozatkészség jellemzi. Senki sem 
képes úgy gondoskodni otthonáról és a családjáról, mint a fürj jegyében született ember. Ügyes és 
gyakorlatias, nincs sok hibája. Néha zsörtölődik, de könnyű leszerelni, ha igazat adunk neki. Képes 
nagyon keményen dolgozni azért, hogy megfelelő körülményeket biztosítson családjának.  

Milyen partner?  
Született otthonülő. Nem vágyik a nagyvilágba - inkább papucsot húz, és kényelmesen elhelyezkedik a 
fotelben. Imádja a gyerekeket, akikkel szemben megértő és türelmes. Szívesen kényezteti őket is, 
párját is. Papagájok kíméljenek!  

- Albatrosz 07.23 - 08.22 - 
Kalandra fel!  

Élete rendszerint kalandokkal és veszélyekkel teli, de ezeket általában baj 
nélkül átvészeli. Bátor, vagány, merész, és nem ijed meg semmilyen nehézségtől. Javíthatatlan 
optimista, aki életörömével másokat is magával ragad, így mindig rengeteg barát veszi körül. Gyűlöli 
az egyhangúságot. Talán ezért is szereti annyira a kalandos utazásokat ismeretlen vidékekre. Az 
albatrosz szívélyes, kedves, és nem túl igényes a hétköznapi életben.  

Milyen partner?  
Párja gyakran szemére veti, hogy nem törődik családjával, de elismeri, hogy ezt mással igyekszik 
pótolni: engesztelésképpen gyakran halmozza el családját ajándékokkal. Partnerére mindig úgy tekint, 
mintha éppen csak most kezdené az udvarlást, a hódítást.  
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- Tukán 08.23 - 09.22 - 

 Egy hallgatag bölcs.  

A tukán a józan gondolkodás, az óvatosság és a bölcsesség szimbóluma. A 
tukán jegyű ember megfontolt, higgadt és korántsem mondható bőbeszédűnek. 
Megbízhatósága és szorgalmára lehet alapozni, a családi vagyont biztosan nem 
herdálja el, sőt, épp ellenkezőleg: megsokszorozza azt. Gyengéje az utazás. 
Annak érdekében, hogy útra kelhessen, sokszor még az ész érveket is félreteszi.  

Milyen partner?  
Nem hősszerelmes alkat. Nem szentimentális és nem is szenvedélyes. Hűvös természetű, partnerére 
józanul tekint, konkrét előnyöket keres benne. Ha egyszer megházasodik, hűséges marad. Tiszteletben 
tarja a bevett szokásokat, hagyományokat, de nem berzenkedik a háztartásbeli kötelességek 
megosztásától sem. Eszerint neveli gyermekeit is. 

- Kolibri 09.23 - 10.22 - 

Az életöröm megtestesítője  

Ez a piciny madár maga az életöröm, s a kolibri hozza a jó híreket is, az 
inkák szerint. Aki ebben a jegyben született, derűs, jóindulatú és 
barátságos. Mindent rózsaszínű szemüvegen keresztül lát, ami az élet 

legnehezebb pillanatain is átsegíti. Sok barátja van, és ő szívesen segít nekik. Szereti a szép ruhákat 
és a különleges ételeket. Nem takarékoskodik, de általában nincs is rászorulva.  

Milyen partner?  
Tökéletes - egy egész életre. Nagyra értékeli az élvezeteket. Szereti, ha kényeztetik és ha 
kényeztethet. Aki őt választja párjának, nagyon kényelmes és kellemes otthont talál majd magának 
mellette, amelyben nem hiányzik semmi a boldogsághoz. 

- Héja 10.23 - 11.22 - 

Kirobbanó energia, lehengerlő fantázia.  

Az ebben a jegyben született emberek energikusak, bátrak, határozottak. A 
Héja kitartó és erős, de nem szereti a szürke hétköznapokat és az 
egyhangúságot. Nem mindig diplomatikus, nem tudja elrejteni érzelmeit. 
Viszont közvetlenek és nyíltak. Némelyik héja típusú személy mindennél 
jobban szereti a hatalmat. Vonzza őt minden, ami nem szokványos, titokzatos 

és kiismerhetetlen - gyakoriak nála a parapszichológiai képességek.  

Milyen partner?  
Igen szerencsés alkat: mindent elér nagyobb erőfeszítések nélkül. A másik nem számára rendkívül 
vonzó a vitalitása és a fantáziája. Általában későn szánja rá magát a házasságra, de választottjához 
hűséges marad. Az erotika nagyon fontos a számára, e téren sem lehet unatkozni mellette. 

- Sólyom 11.23 - 12.21 - 

A kalandos élet garanciája  

A Sólyom nemes jellem, bátor és nagylelkű. Élete állandó változás és 
kaland, melyekből mindig baj nélkül tér haza. Bár hirtelen haragú, indulatai 
hamar elmúlnak. Talán ez is az oka annak, hogy könnyen megbocsát. A 
Sólymok szeretnek bulizni, mulatni nagy társaságban érzik igazán jól 

magukat. Szeretik szórni a pénzt, nem kenyerük a spórolás.  

Milyen partner?  
A sólyom elbűvöli a másik nemet. A családi kapcsolatokat nem sokra értékeli, csapodár típus. Vagy 
nagyon korán nősül, vagy idősebb korban, de gyakran nem tartós a házassága. 

 - Bagoly 12.22 - 01.21 - 

Bölcs és megbízható  

Ez a madár a bölcsesség és a megfontoltság szimbóluma, de nem utolsósorban 
a titoktartásé is. Aki a bagoly jegyében született, komoly, diszkrét, és nem 
beszél a levegőbe. Szűkszavú, nem érzelgős. Higgadt, tartózkodó a 
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összeállította: Zsemlye Jani  

viselkedése. Megválogatja a barátait. A Bagoly nem tűri a butaságot, az önteltséget és a 
bizonytalanságot. Szorgalmas és törekvő, így gyakran komoly sikereket ér el az életben.  

Milyen partner?  
A bagoly nem szentimentális és nem is gyengéd, de hűséges és felelősségteljes, megbízható társ. 
Nagyra értékeli a családi kapcsolatokat és hagyományokat. Kissé konzervatív. Tiszteli az idősebbeket. 
Szigorú, de igazságos, kiszámítható, gondos szülő. 

 - Napmadár 01.22 - 02.19 - 

A fékezhetetlen  

A napmadár jegyében született ember legfőbb tulajdonsága a 
függetlensége. Nem kerüli ugyan feltétlenül mások társaságát, de nagyon 
jól érzi magát egyedül is. Sokan közülük nem mindennapi hobbival töltik 

szabadidejüket. Sok feltaláló és felfedező is ebben a jegyben született. A napmadár típusú embereket 
az anyagi javak közömbösen hagyják. Szeretnek utazni.  

Milyen partner?  
Nem könnyű vele az élet függetlensége miatt. Későn szánja rá magát a házasságra, és kapcsolatai 
gyakran rövid életűek. Érzelmi dolgokban gyakran környezete számára érthetetlen módon cselekszik, 
előfordul, hogy önmagától korban, műveltségben, jellemben végletesen különböző partnert választ. Az 
inka papok úgy tartották, jobb barát, mint szerető. 

- Galamb 02.20 - 03.20 - 

Igazi galamblélek  

Ő a nyugalom és a szelídség megtestesítője, de ugyanakkor a félénkségé és a 
védtelenségé is. Aki ebben a jegyben született, könnyen alkalmazkodik a vele 
szemben támasztott elvárásokhoz. Keserűség nélkül képes lemondani saját 
vágyairól és terveiről. Nem vágyik hatalomra, nem szereti a kockázatot. Békés, 

nyugodt, kiegyensúlyozott életről álmodik.  

Milyen partner?  
Ha egyszer családot alapít, jó és áldozatkész társ. Könnyű irányítani. Szülőként toleráns, elvakítja a 
gyermeke iránt érzett szeretete. 

 - Keselyű 03.21 - 04.20 - 

Csak magára gondol  

A Keselyű jóval erősebbek az átlagnál - testileg és lelkileg egyaránt. Mindig 
saját érdekeiket tekintik a legfontosabbnak – igazi egoisták. Nem félnek 
viszont a kockázattól. Jobbára vezető személyiségek, imádnak másoknak 
parancsolni. Nem szívesen ismerik be tévedéseiket, de egy esetleges 
vereség sem jelent nagy tragédiát számukra. Könnyedén túlteszik 

magukat a kudarcokon, és máris a következő feladat felé fordulnak.  

Milyen partner?  
A szerelemben nincsenek gátlásai. Ha Ámor nyila eltalálja, nagyon szerelmes tud lenni. Érzelmeit nem 
titkolja, de kapcsolatai rendszerint nem tartanak sokáig, mert a szerelemben is önző: leginkább 
önmagára gondol, nem a partnerére. Azért ő sem reménytelen, ha felismeri hibáit képes megváltozni. 

 

Hogy tetszett a madármegismerés?  

Ha van kedved további érdekes horoszkópokat olvasni, az 
interneten akad bőven… 

De ne feledd!!!  

Sorsodat te irányítod… s a horoszkópot csak, mint érdekességet 
olvasd! 
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Az előző számban megjelent interjút Venchich tanító bácsi rövidnek találta, ezért támadt 

egy ötlete, miszerint egy rekord-kísérletbe kezd, melynek célja, egy tízrészes interjú-sorozat 
készítése.  

Az interjú-sorozat második részében Kállay Bianka (4. A) vállalta, hogy tovább kérdezi 
a tanító bácsit. Jöjjön tehát a folytatás! 

 
Szeretne gyereket? Miért? 
 
A kérdés vége érdekesen hangzott 
(nevet), hogy miért. Mióta 
alapiskolai tanár vagyok, azóta 
alábbhagyott a családalapítási 
vágyam, mert egész nap 
gyerekekkel vagyok körülvéve, 
akiktől rengeteg szeretetet kapok, 
így nem érzem hiányát egy saját 
gyereknek, esetleg gyerekeknek. 
 

Hogyha meg tudná változtatni a nevét, akkor mire változtatná? 
 
Ez egy nagyon jó kérdés, el is árulom, hogy miért. Sose voltam kibékülve a nevemmel. Rengeteg 
olyan ismerősöm, barátom van, akik például nem a keresztnevemen szólítanak, hanem Tanár Úrként, 
holott vannak köztük sokkal idősebb emberek is. 
 
Van háziállatkája? Ha nincs, akkor milyet szeretne? 
 
Nincs háziállatom, de mostanában egyre inkább foglalkoztat a 
kérdés. Ha vennék valamilyet, akkor csakis angol bulldogot. El is 
árulom, hogy miért. Egyrészt azért, mert angol kutyafajta, 
másrészt, mert nagyon hasonló a mozgásigényünk. Azt tudni kell 
rólam, hogy nagyon elfoglalt ember vagyok, délelőtt Püspökin, 
délután pedig Somorján tanítok, egészen estig. Ilyen időbeosztás 
mellé pedig mindenképp egy olyan kutya dukál, amely nem 
igényel sok sétát és mozgást. 
 
Milyen növény a kedvence? 

 
Röviden és kegyetlenül kezdeném a választ. Az, amelyiket meg lehet enni. 
Komolyabbra fordítva a szót, nincs kedvenc növényem, de ha ki kellene 
választanom a kedvenc virágomat, akkor az a tulipán lenne. Hozzá kell tennem, 
hogy szeretem a zöldövezetet, szerencsére olyan helyen építkezem, ahol ebből 
nincs hiány. 
 

 
Melyik állat a kedvence?  
 
A kutya. Azok közül viszont csak a közepes és nagyobb termetűek. Nem szeretem a kis termetű 
kutyákat, sem a macskákat. A vadon élő állatok közül nagyon tetszenek a tigrisek, a medvék, valamint 
a farkasok. 
 
Melyik tanító eddig a legjobb barátja? 
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Ez egy kényes kérdés, amire nem lehet kielégítő választ adni, úgyhogy kitérek a válasz elől, hogy 
senki ne sértődjön meg. Igyekszem minden munkatársammal jó kapcsolatot tartani, ami szerintem 
nagyon fontos egy iskolai környezetben. 
 
Ki a legeslegjobb barátja? 
 
Egy gyerekkori barátomat említeném meg, Szúnyognak hívják, és több 
mint húsz éve vagyunk barátok. Ezt a becenevet azért kapta, mert 
gyerekkorában nagyon kicsi és vékony volt. Ezek a tulajdonságok ma 
már nem érvényesek rá.  
 
Mit választana, inkább lenne egy kutyája, aki tud beszélni, de csak 5 évet él vagy egy 
hagyományos kutyája, aki 15 évet él? 
 
Maradnék a hétköznapi kutyánál. Az állatokban az a szép, illetve az az egyik varázsuk, hogy nem 
értjük őket, és nekünk kell megfejtenünk a gondolataikat. Egy igazi állatbarátnak szerintem nincs is 
szüksége beszélő állatra, hiszen megérzi, hogy mit akar tőle a négylábú barátja. 
 
Melyik a kedvenc betűje? 

 
Az R, mivel ezzel a betűvel kezdődik a keresztnevem, valamint olyan jó 
szavak kezdődnek R-rel, mint az angolban a royal, ami királyit jelent. 
 
Melyik a kedvenc száma?  
 
Az 5-ös, és nem az osztályzat miatt, hanem mert 5-én 
születtem, és az egyik kedvenc regényem címében is 
szerepel az 5-ös szám: Kurt Vonnegut: Az ötös számú 

vágóhíd/Slaughterhouse 5. 
 
Melyik iskolát szereti jobban, a félit vagy a mostanit?  
 
A mostanit mivel itt úgy érzem, hogy sokkal több segítséget és támogatást kapnak a tanítók 
a terveik megvalósításához. 
 
Melyik teafajtát szereti a legjobban? 
 
Örülök a kérdésnek, mivel rengeteg teát fogyasztok. Úgy vagyok a teával, 
mint mások a kávéval. Leginkább a fekete teákat részesítem előnyben, 
azok közül is az earl grey-t, amelynek van egyfajta lágy, fűszeres aromája. 
 
Milyen nyelven tud a legjobban? 
 
Természetesen magyarul. Ezt követi az angol.  
 
  



 
 
Venchich II 

Szeret főzni? 
 
Főzni nem, viszont enni annál inkább. Elég nagy ínyencnek tartom magam, szeretek új, egzotikus 
dolgokat kipróbálni, megkóstolni. 
 
Melyik a kedvenc vicce? Kérem, mondja el! 
 
Kedvenc viccem a légyfogós vicc. Amikor elolvastam, könnyeztem a nevetéstől. Érdekes, hogy 
amikor másoknak is elmondtam, csak néztek és nem értették. Szerintem bennük volt a hiba. Íme a 
vicc: 
 

Feltaláló elmegy a találmányi hivatalba. 

- Szeretném szabadalmaztatni ezt a légyfogót. Itt ez a vízzel teli csésze. 

Közepén egy kis sziget, olajjal bekenve, a szigeten pedig egy darab 

romlott hús. A légy észreveszi a romlott húst. Rászáll a szigetre, de az 

olaj miatt belecsúszik a vízbe. Aztán a vízben elkezd kapálózni, és 

észreveszi, hogy a csésze szélén van egy kicsi létra. 

- De hát akkor ez nem működik! A légy megmenekül! 

- Itt a trükk! A létra harmadik foka ugyanis el van fűrészelve. 
 
A vicchez tartozik még egy aranyos történet is. Mint említettem, a 
barátaim körében nem aratott osztatlan sikert a vicc, ezért nagyon sokáig 
próbálkoztam új ismerősöknél is, hátha megértik. A közeli barátaim 
viszont kénytelenek voltak minden egyes alkalommal meghallgatni a 
viccet, aminek aztán az lett az eredménye, hogy a születésnapomra 
elkészítették a légyfogó készüléket, pontosan a leírtak alapján. 
 
Köszönöm szépen! 
 

Én is köszönöm a kérdéseket! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kísérletezve tanulni könnyebb...avagy próbáld ki! 

  

A konfetti lufi  

Kelleni fog:  

lufi,  

olló,  

színes vagy fehér papír. 

Menet, lépések: 

1. Lerajzolsz minimum 10 kicsi alakzatot vagy azt amit akarsz. 

2. Kivágod őket. 

3. Belesózod őket a lufiba. 

4. Felfújod a lufit és persze bekötöd az alját. 

5. Óvatosan töröld át a lufi szélét vizes vagy száraz kendővel. 

6.  Akár rá is írhatsz valamit. 

7. Ki is lyukaszthatod. 

Felhasználhatod: szülinapon, stb. 

Magyarázat: Azért ragad a szélére a papír, mert feltöltődik energiával a lufi belseje. 

 írta és készítette: Boráros Viki  

Színek a tejben 

• Hozzávalók:  

tál, tej, ételszínezék, fülpiszkáló, mosogatószer.  

• Elkészítés:  

A tálba beleöntünk egy kis tejet. Ebbe jöhet az ételszínezék (ez akármilyen színű 

lehet, és több színt is bele lehet rakni). Ezután a fülpiszkáló egyik végét belemártjuk a 

mosogatószerbe, majd a tálban levő színes tejbe nyomjuk a mosószeres végével. És 

láss csodát! Készen is van a kísérlet: a pálcika körül kör alakul ki. 

Elkészítés:    Végeredmény: 

             
írta és készítette: Bátyi Bianka Kitti 



Kísérletezve tanulni könnyebb...avagy próbáld ki! 

  

Ceruza a zacskón 

keresztül 

Kellékek: 

• Ceruza  

• Zacskó 

A ceruzát átszúrjuk a zacskón és 

megfigyelhetjük, hogy a víz nem 

folyik ki, csak miután kihúztuk a 

ceruzát. 

írta és készítette: Maurský Márk 

Vákuum kísérlet 

 
 Hozzávalók: tányér, víz, öngyújtó, gyertya, 

pohár. 
 
 

   Egy tányérba vizet öntünk, és ráhelyezünk  
egy meggyújtott gyertyát. 
 
 

 A gyertyára ráhelyezünk egy poharat. 
 
 

A pohárban vákuum keletkezik, és a láng 

által elfogyasztott oxigén helyét a víz tölti ki, 

melynek megemelkedik a szintje. 
 
 

írta és készítette: Gál Dani 



Kísérletezve tanulni könnyebb...avagy próbáld ki! 

 

  

Lufis kísérlet 
HOZZÁVALÓK: 

• ECET 

• SZÓDABIKARBÓNA 

• ÜRES ÜVEG 

• LuFI 

• KISKANÁL 

 

Elkészítés 
 

1. Öntsd az ecetet az üres 

üvegbe. 

2. A  lufiba szódabikarbónát 

szórj kiskanál segítségével. 

3. A lufit illeszd rá az üres 

üvegre.  

4. És a szódabikarbónát szórd 

az üvegbe amit lufiba tettél. 

          

 

 

Papírjáték (sótartó) hajtogatása 

1. Egy kocka alakú papírt lentről fentre 

félbehajtunk, majd széthajtjuk. 

2. A papírt oldalra fordítjuk, majd 

megcsináljuk ismét ugyanezt. 

3. A papír sarkait behajtjuk a közepéig. 

4. Megfordítjuk a másik felére és 

megismételjük az egészet. 

5. A papírt félbehajtjuk lentről fentre. 

6. Az origami két oldalán lévő kis négyzetek 

alá berakjuk az ujjunkat, és az ujjainkat 

először függőlegesen majd vízszintesen 

széthúzzuk. Aztán összenyomjuk középre. 

7. Kész az origami! 

 

Ezt később ki is díszíthetjük, írhatunk és 

rajzolhatunk bele. 

 

Youtube link:  

https://www.youtube.com/watch?v=T3wdFNi

E4xQ 

 

írta és készítette: Porubsky Andi 

írta és készítette: Valacsay Noémi 



Kísérletezve tanulni könnyebb...avagy próbáld ki! 

  

írta és készítette: Bittera Sophie Iman és a Labák csoport Soóky tanító nénivel  

1. 2. 

3. 4. 



Kísérletezve tanulni könnyebb...avagy próbáld ki! 

 

 

 

 

  

 

 

 

SLIME 

EZ TULAJDON KÉPPEN OLYAN MINT EGY       INTELIGENS GYURMA 
CSAK SOKKAL PUHÁBB 

HOZZÁVALÓK 
Egy tubus ragasztó 

Szinezék (csak akkor tegyünk bele színezéket, ha meg szeretnénk 

színesíteni) 

Hogyha puhábbra szeretnénk akkor tegyünk bele borotvahabot! 

Aktivátor (ez legyen mosószer vagy borax, a borax a gyógyszertárban 

található meg) 

Alapanyagok: 

1) Üres üvegtál 

2) Só 

3) Víz 

4) Cérna vagy fonál 

5) Egy ceruza ami megtartja a 
cérnát/fonalat 

6) Keverőkanál 

Munkamenet:  

1) Az üres üvegtálba beletesszük a 
vizet és a sót 

2) Addig keverjük amíg fel nem 
oldódik a só a vízben 

3) A ceruzára rákötjük a cérnát/fonalat 
úgy, hogy a cérna/fonál vége beleérjen 
az oldatunkba 

4) Rakjuk olyan helyre, ahol szárazon 
lesz és ahol elpárologhat a víz 

5) 4-5 napba is beletelhet, hogy 
elpárologjon a víz, de ha mindent jól 
csináltunk, akkor végeredményképpen 
a cérnán/fonálon rajta lesznek a 
kristályok (a rajzon még sajnos egy 
kristály sincs, de ha neked sikerül, 
mutasd meg!)  
 

írta és készítette: Somogyi Rebeka 

írta és készítette: Bab Dávid 



Kísérletezve tanulni könnyebb...avagy próbáld ki! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kicsit lustáknak,  

vagy épp tavaszi fáradtságban szenvedőknek 

 is  készítettünk 

 KÍSÉRLETET! 

Írta és készítette: Jávorka Mónika 

 
 

Reméljük tetszettek a kísérletek. 

Ha továbbiakra lennétek kíváncsiak,  

csak szóljatok, 

s mi szívesen hozunk újabb ötleteket 

a következő suliújságban! 



Így írunk mi 

Valentin 
    Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Bálint nevű férfi, akinek nem volt párja. 

Nagyon egyedül érezte magát. Február 14-én minden barátja párjával töltötte napját, csak 

Bálint nem.  

     Bálint eldöntötte, hogy talál magának egy lányt. Mindig, amikor megkért valamilyen lányt, 

hogy töltse vele napját, kiderült, hogy a nőnek már van párja. A szegény fiú hazament. 

Kinézett az ablakon és nézte a csillagokat. Egy óra után hallotta, hogy valaki kiabál. Kifutott 

a házból, és látta, hogy egy nő elesett, s majdnem eltörte a kezét. Bálint behívta magához, és 

a lánnyal töltötte az éjszakáját. 

     Bálint máig is a lánnyal maradt, és minden évben február 14-én ünneplik a Valentint, de 

főleg azt, hogy megismerkedtek. 

  

                                                                             

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      TAVASZI VERSIKE                                                             

 

Tavasszal sok virág nyílik, 

A Nap pedig fénylik. 

Születik sok kiskölyök, 

A sok gyerek röhög. 

A madarak fészket raknak, 

Az anyukák sok virágot 

kapnak. 

A sok gyerek örül, 

A tavasz körül. 

írta: No Name 

Écsy Eszter: 
Tavaszköszöntő 

 

Ki tudja mely a leggyönyörűbb 
évszak? 
Aki nem tudná az a tavasz. 
Sok szép dolog  
Amibe én most belegondolok. 
 
A fák kivirágoznak  
az emberek felvidulnak 
 
És a medve mit csinál? 
A barlangban sikál 
Mit csinálna egyebet 
nem eszik ő verebet. 
 

Sámson Dalila: TAVALYI TAVASZI SZÜNET 

A barátnőimmel vagyis Urbán Sára családjával, Hegedüs 

Zsófia családjával, Kállay Bianka családjával elmentünk 

síelni. Ausztriában a sípálya nagyon nagy volt. Négy 

napra mentünk. Mind a négy napon síeltünk. Első nap 

egy szörnyű dolog történt. Mentünk fel a pomán 

(korongos lift) én és a Zsófi. A poma megütötte neki a 

száját bedagadt és vérzett. Szegényke sírva ment lefelé. 

Másnap már nem nagyon jól éreztük magunkat. 

Ugyanilyen volt a többi napunk is, talán még jobb. 

Rengeteg élménnyel tértünk haza!!!   

 



Így írunk mi 

 

 

 

 

 

Hriagyel Dorina: Egy húsvéti kalandom 

Engem Dorinának hívnak. Minden évben már 

nagyon várom a húsvétot, talán az az egyik legkedvesebb 

ünnepem.  

Nagy örömömre azt álmodtam, hogy már holnap 

lesz húsvét! Eljött hozzánk a húsvéti nyuszi is. Kimentünk 

és azt játszottuk a húsvéti nyuszival, hogy ő elbújtatja 

a tojásokat és nekem meg a kistesómnak az volt 

a feladatunk, hogy keressük meg őket. Reggeltől estig 

játszottunk.  

Meg persze a játék után kifestettük a megtalált tojásokat is. Lassan 

elbúcsúzkodtunk. Hazaértem, lefeküdtem az ágyamba és azt reméltem, hogy hamar 

eljön a húsvét.      

Itt a tavasz BON, BON, BON  ♥      

Szép a táj is RON, BON, BON. ♥ 

Szerelem a háttéren♥♥♥♥ 

Sok szép állat jön létre. 

 

A sok gyermek örül már.♥♥ 

Mit hoz majd a nyuszikám?♥ 

Öröm teljes bicózás♥♥♥ 

Sok  jó ember örül már.♥♥♥ 

KÁLLAY BIANKA:  A TAVASZ SZÉPSÉGEI 

Nyuszi



Így írunk mi 

  

Ferencz Lilla: Tavasz 

 

Itt a tavasz jön a nyár  

csiripel a kismadár,  

csiripel a cinke is  

gyere pajtás játszani. 

 

Jaj de szép a tavasz már  

virágzik a tulipán,  

virágzik a nárcisz is  

gyere pajtás szedjük mind. 

 

Táncra perdülnek a madárkák 

a virágok is vígak már  

az egész erdő boldog már  

míg a róka meg nem rág.  
 



Így írunk mi 

Hegedüs Zsófia: Tavasz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eljő a tavasz, 

Jön az új termés. 

Előbújik a farkas, 

Felébrednek a medvék. 

 

A fák kirügyeznek, 

Eljő a húsvét. 

Az emberek boldogságra 

lelnek, 

A leány is locsolót kér. 

Tarka-barka a rét, 

Csősz őrzi a dinnyét. 

Madár csiripel a fákon, 

S táncra perdül az ágon. 

Hal mászik a fára, 

Kiabál a lányra. 

Fittyet hányva a halra, 

Oda néz a szarka, 

S felmegy a Marsra. 

A nyuszié a rét, 

Pénz van a virágok közepén. 

S azt mondja a kisnyuszi, 

Mani, mani, mani. 

Odajő a kislány, 

S hogy örül a pénznek. 

S ő is elkezdi, 

Mani, mani, mani. 

Ültetnek a kertbem 

Magot rejtenek a földbe. 

Kinyílnak a virágok, 

Színt rejtenek a fákon. 

Megszületik sok kis állat, 

Fejszét vágnak a fába. 

Vidám gyerek hangja, 

S az égen repül a szarka. 

Németh Alexandra: A bagoly 

 

A bagoly ül a fán, s szereti, ha nézem. A bagoly 

ül a fán, s nézi a csillagokat. Ott ül télen, nyáron. Én 

örömmel nézem. A szeme gyönyörű, kecses a szárnya. 

Várja a hullócsillagok érkezését. De egy se jön. 

Tudjátok miért akarja a bagoly a hulló 

csillagokat? Mert nem elég neki a szépség. Mert ő 

szeretetet akar. 



Így írunk mi 

  

Dudinská Gréta: TAVASZI   BÁL 

Itt a tavasz jön a bál    Örül már a cinke is, 

örül már a mókuslány.   a ládáját nézi is. 

Fölveszi a ruháját,   Meg is jött a posta, 

piros fényes szandálját.  felborzolódott tolla. 

 

El is jött a bál ideje, 

bogár, állat kedvenc hete. 

A szép zene felcsendül, 

a sok állat táncba perdül. 

 

 Horváth Szofi: Tavasz 

 

Szép tavasz, 

szép virágok, 

itt vannak a királyok. 

Télen, nyáron rossz idő,  

tavasz a legjobb idő. 

 

A szép világ, 

a szép virág, 

kinyíltak a rózsák 

s megjöttek a rókák. 

 



Így írunk mi 

 

 Écsy Eszter: Kis Samunak tanulnia kéne 
 

ün Samu egyszer megkérdezte hogy, mi az a tavasz. Anyukája azt 
mondta neki, hogy amikor eljön meglátja. Samu azt gondolta magában, 
hogy az biztos egy személy. 

Másnap Samu felkerekedett megkérdezni az egész erdőt. A legutolsó ház 
a nyúlé volt. Bekopogtatott. Behívta őt a házába. Elmondott neki egy titkot. Ő 
volt a húsvéti nyuszi, és akkor döbbent rá, miért olyan festékes a háza.  

Mikor hazaért elkezdte várni a tavaszt. Csak várta, csak várta, de nem jött 
senki. És egyszer csak nyár lett. Az iskolába megkérdezte a tanító bácsit: 

-  Tanító bácsi Önhöz jött a tavasz? Úgy látszik olyan rossz voltam, 
hogy nem jött el hozzám.  

- Te butus, a tavasz egy évszak, három hónapon keresztül előtted volt.  

Este Samu nyugtalanul feküdt az ágyában, s míg el nem aludt, azon 
gondolkodott, hogy még van mit tanulnia. 

S



Így írunk mi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Écsy Eszter: Tavaszköszöntő  
 

Kit tudja mely a leggyönyörűbb évszak? 

Aki nem tudná az a tavasz. 

Sok szép dolog 

Amibe én belegondolok. 

 

A fák kivirágoznak  

az emberek felvidulnak. 

 

És a medve mit csinál? 

A barlangban sikál 

Mit csinálna egyebet  

nem eszik ő kenyeret. 

Urbán Sára: Tavasz 

Itt a meleg, 

a sok madár fészkel, 

a sok gyerek szeret, 

 s vár a kikelet. 



 



  Helyesírási kvíz 

  

 

 

  

 

a) muszáj    b) muszály 

a) sólyom  b) sójom 

a) sujkol  b) sulykol  c) súlykol 

(Ha nem tudnád mit jelent: hosszasan gyakorol)  

 

a) kulturált   b) kultúrált 

(Ha nem tudnád mit jelent: rendes, inteligens) 

a) tökéj   b) tökély 

Ha nem tudnád mit jelent: tökéletesség 

a) fiuk    b) fiúk 

a) előlről   b) elölről 



  Helyesírási kvíz 

  

 

 
 

a) nem csak   b) nemcsak 

 

a) kissebb   b) kisebb 

a) jegygyűrű     b) jeggyűrű 

a) légyszives  b) légy szíves 

 

a) egyelőre   b) egyenlőre 

a) Hagy    b) Hadd 

 

!!!Aki megoldotta a feladatokat és szeretne egy tábla 

csokit nyerni, május 1-ig adja le a megoldásokat Čonga 

Julcsinak a VI. A osztályba!!! Jó nyelvtanozást!! 

összeállította: Čonga Julcsi 



 
 
Pedagógusnapra 

Pedagógusnap alkalmából, avagy, hol tart a 21. századi pedagógus 
 
Egy kis történelmi visszatekintés  

Az 1592. március 28-án született pedagógus, J. A. 
Comenius már a 17. században felismerte a megfelelő nevelés 
és oktatás fontosságát. Látta, hogy mivé válnak a tanulatlan 
emberek, és nagyon nem volt megelégedve a látottakkal.  

Az akkori kor elvárásaihoz képest egy új szemléletű, 
modern tanítási módszer alapjait fektette le, olyan alapokat, 
amelyek máig az oktatás fontos részét alkotják, gondoljunk csak 
a szemléltető módszerre! Ki tudna elképzelni egy képek nélküli, 
fekete-fehér tankönyvet? Fontosnak tartotta azt is, hogy a 
tananyag egymásra épüljön, azért, hogy a diák ne vesszen el 
benne, mint egy rejtélyes labirintusban. Comenius felismerte, 
hogy a gyermeknek lelke és életkori sajátosságai vannak, rájött, 
hogy ezeknek megfelelően kell tanítani őket, ha eredményt 
akarunk elérni. Ezek a megállapítások máig érvényesek, így 
elmondhatjuk, hogy mi, pedagógusok, mindnyájan Comenius 

„leszármazottai” vagyunk, akik örököltük mindama bölcsességeket, melyeket ő megfogalmazott. 
 
Igen, de ez a 17. században volt… 

Mondhatná ezt joggal a mai diák, és 
valamelyest igazat is adnék neki, mert ez valóban 
a 17. században volt. Azonban ne feledjük, hogy 
az illusztrált, színes tankönyveknek (egyszer 
majd táblagépeknek) a mai diákok is örülnek! 
Egyszerűen vannak dolgok, amelyek örökös 
értékűek, a jó pedagógusnak pedig az a szerepe, 
hogy ezeket a vívmányokat tovább vigye, 
tökéletesítse, még színesebbé tegye azt önnön 
személyével, egyéniségével.  

Tehát, kedves nebuló barátom, a múlt 
századok vívmányait is tiszteletben kell tartani, 
amennyiben azok működőképesek, és nem elítélni a koruk miatt. 
 
Mindez azonban semmit nem ér, ha… 

Lehetnek bármilyen modern kütyüink, okostelefonjaink, számítógépeink, és lehet bármilyen 
modern oktatási technológiánk, ha nincs mögötte a tanár, az 
egész semmit nem ér.  

Aki még mindig azt hiszi, hogy az iskola csupán egy 
célt szolgál, mégpedig ismeretanyagot átadni a felcseperedő 
diákseregnek, azt el kell szomorítanom. Az iskola és a 
pedagógusok célja az oktatás mellett az is, hogy a gyerekből, 
mire felnő, EMBER (szándékosan írtam csupa nagybetűvel) 
váljék. Egy olyan ember, aki nem csak magára gondol, hanem 
odafigyel embertársaira, segíti a gyengéket és elesetteket, 
felelősségteljesen végzi feladatait, hogy ezzel is egy boldogabb 
világot építhessen.  
 
Hogyan segít ebben a pedagógus? 

A tanító mindig egy újabb szülőként van jelen a gyermek életében, akinek az első körben 
(óvoda, alsó tagozat) meg kell szerettetnie magát a kis lurkókkal. Itt kialakul egyfajta személyes 
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kapcsolat, ahol a diák felfedezi, hogy mindig számíthat a fölötte álló tanítóra. Ami ebben a korban a 
legfontosabb a gyermek számára, az a biztonságérzet, hogy mindenképp érezze, hogy a tanító az az 
ember, akiben teljesen megbízhat, aki mindig tud neki segíteni, ha netán szüksége van rá.  

A második körben (felső tagozat, gimnázium) a diák már nem feltétlenül a támaszt és 
segítséget keresi a tanárban, hanem a szakértelmet. Természetesen itt sem szűnik meg a személyes 
kapcsolat, hiszen a diákok ebben a korban keresik példaképeiket, és ilyenkor hárul a tanárra a 
megfelelő példamutatás feladata is.  

A harmadik kör már az egyetemi tanulmányokra vonatkozik, itt pedig a hallgató már nem 
gyerek, hanem érett felnőtt, aki céltudatosan készül a jövőjére, az egyetemi tanár pedig egyfajta 
mentorként mutatja neki a helyes ösvényt… 
Láthattuk, hogy a pedagógus a diákok életkora szerint különböző 
szerepeket tölt be, viszont mindegyik helyzetben elmondható róla, 
hogy nem csak tanít, hanem nevel és támogat is, ha pedig kell, 
kezet nyújt a bajban. 
 
A 21. századi pedagógus 

J. A. Comenius kora óta sok minden változott a világban, 
változtak a diákok is. Ezek a változások új kihívások elé állítják a 
pedagógusokat. Egy mai pedagógusnak nem csupán a tananyaggal 
kell tisztában lennie, hanem ismernie kell a diákok mindennapi 
szokásait (internet, zene, filmek, játékok, szleng), ismernie kell a 
legújabb technikai vívmányokat, ismernie kell a popkultúrát, kora 
ellenére is fiatalosnak és menőnek kell maradnia ahhoz, hogy 
hiteles lehessen a diákok előtt, és tenni mindezt úgy, hogy közben 
ne váljék nevetségessé, csupán haladjon a korral. 
 
Március huszonnyolcadika??? 

Hát igen, ez az a nap, amikor a diákoknak (és volt diákoknak is) meg kellene állniuk egy 
pillanatra, de tényleg csak egy pillanatra, eltöprengeni azon, hogy kiknek köszönhetik azt a sok tudást 
és ismeretet, amit az eltelt évek alatt megszereztek, kiknek köszönhetik a sok fáradozást, amikor 
sokadszor kellett valakit figyelmeztetni, majd rávezetni a helyes viselkedésre, kiknek köszönhetik a 
sikerélményekhez vezető utat.  

Láthattuk, hogy a tanár koronként és az elé kerülő korosztályok alapján változik, de a célja 
mindig az marad, hogy téged, kedves tanuló, sikeressé, és ezzel együtt egy boldog emberré tegyen 
földi életed során.  

Miután ezt tudatosítottad, keresd meg tanítóidat, köszönd meg nekik az eddigi munkájukat, és 
kívánj nekik sok boldogságot március 28-a, a pedagógusnap alkalmából!  

Hidd el, egy ilyen gesztussal csodát tehetsz tanítóid lelkében!  
 
Utóirat: 

Hogy lássátok, a pedagógusoknak is van humoruk, 
szólnék, hogy mivel túlsúlyban vannak a tanító nénik, ezért bevett 
szokás virággal ajándékozni őket, aminek ők valóban nagyon 
szoktak örülni, de hallgassátok meg a tanító bácsik panaszát is: 
Mi nem eszünk/iszunk virágot! �                    � 
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