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Kedves Diákok! 

Suliújságunk olyan kiadványát tartod most a kezedben, amely MÁS, mint az eddigiek.    

Más, mint ahogy ez a tanév is, mint a megszokott mindennapjaink, mint az eddigi életünk. 

Hiszen most nem az iskolában dolgoztatok a cikkeken, nem az informatikai teremben 
ellenőrizte a tanító néni, nem az irodában nyomtattuk, fűztük be a lapot és írtam alá nektek, 
nem a folyosón, az osztályokban osztottuk szét, nem az iskolapadban olvastátok.  A folyosók, 
osztályok, tornaterem, labor, műhely, az udvar és a padok üresek. A kiskertben gyönyörűen 
virágoznak a nárciszok, amiket ti ültettetek, de nincs, aki csodálja őket.  

Most otthon vagytok ti is, mi is tanárok. Otthonról dolgoztok, tanultok, készültök, írtok, 
olvastok, feleltek, prezentáltok, fotóztok, videóztok, linkeket kerestek, szelfi bottal és mobillal 
a kezetekben mozogtok, otthon rajzoltok vagy rajzóra helyett online múzeumlátogatáson 
vesztek részt, technika helyett szendvicseket és szájmaszkokat készítetek, testnevelés óra 
helyett ástok, ültettek, bringáztok, ház előtt labdáztok, fára másztok, kutyust sétáltattok.   

Nem tudjuk még 
meddig, de kitartás! 
Minden egyszer jóra 
fordul és visszatérünk 
a megszokott 
kerékvágásba.  

Addig is vigyázzatok 
magatokra, 
vigyázzatok egymásra!  

   
   

 Maurský Mónika, 

igazgatónő 
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„Nincs hatalmasabb erő, mint a tudás: 

a tudással felfegyverzett ember 

legyőzhetetlen.” 
(Maxim Gorkij) 

Mindig kész vagyok tanulni, 

annak azonban nem mindig 

örülök, ha tanítanak. 

(Winston Churchill) 

 

Tanulni annyi, mint 

élni a lehetőséggel. 

(Paulo Coelho) 

Összeállította: György Róbi 



 

 

 

 

 

Mi ez az eddig ismeretlen "mánia": divat vagy életfilozófia? Egy 

újfajta vírus, amely sorban fertőzi a tiniket? Nézzük, mit kell tudni 

az emokról! 

 

� A szó egy rövidítés amely az angol emotional/emotionally (magyarul: 

érzelem/érzelmes) kifejezés(ek)ből ered. 

 

� Igazából ez a nemcsak zenestílus már 1985-től létezik. 

 

� Az EMO nem csak a zenétől függ. Ezek az emberek mély 

szövegtartalommal és melankólikus dallamokkal rendelkeznek. Nem 

minden emos hallgat Tokio Hotelt vagy No Thanx-et.  

 

� Az emo bandák tagjai legtöbbször fekete ruhát hordanak, sötétre 

festik a hajukat, a szemüket és a körmüket. A hajukat ráadásul 

megnövesztik, és hagyják hogy egy része a szemükbe hulljon. 

Jellemző hogy a fiúk is festik magukat, és sokak szerint úgy néznek 

ki, mintha lányok lennének. 

 

� A legtöbb emo ellenzi a drogfogyasztást, sőt többségük alkoholt 

sem iszik, és a dohányzástól is elzárkóznak. (Sok ellenszenves 

ember szerint ez nem igaz, sőt még az emosokat öngyilkosoknak is 

tekintik.) 

 

� Az a  céljuk, hogy megtalálják önmagukat, és örüljenek az életnek. 

� Egy amerikai felmérés szerint az emok ezen gondolkoznak : Miért 

is élünk? Mi lenne ha az emberiség kihalna? Mi van a halál után? 

Miért lett ilyen rossz a világ? Miért rossz irányba fejlődünk? 



Az EMOSOK felismerése nem nehéz. Valójában ez a kép jellemzi az ő 

öltözetüket. Habár nem minden emos néz ki így...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Most pedig jöjjön egy teszt, hogy milyen EMO vagy ☺ 
 

1. Milyen zene tetszik?   2. Melyik stílus jön be jobban? 

a) lelkizős      a) ing + nyakkendő 

b) vicces      b) szoknya + baseball sapka 

c) keménykedő      c) minden ami fekete 

d) vaduló      d) ami divatos 
 

3. Mit csinálsz ha kicsöngettek?  4. A tulajdonságaim: 

a) megnézem, hogy hogy áll a hajam a) nem vagyok felszínes mind a többi 

b) táncolok a sulirádió zenéire   b) jó tanuló vagyok 

c) beszélgetek a többiekkel   c) nagyon boldog tudok lenni 

d) a folyosóra megyek bandázni   d) bírtam a busted zenéit  
 

5. Egészítsd ki a mondatot! 

A szüleim... 

a) bírják az öltözködésemet 

b) életrevalónak gondolnak 

c) soha nem értenek meg 

d) utálják, ha hangosan hallgatok zenét 



Kiértékelés 
 

Legtöbb A válasz: 

Szereted a komolyabb hangvételű dolgokat, nem szivesen vegyülsz és 

bandázol. Bírod, ha a régi stílusok keverednek a az új dolgokkal, ezért 

szereted a fehér és fekete ruhadarabok párosítását. Ha kicsit 

elgondolkodtatóbb zenére vágysz, hallgasd me ga panic!at the disco 

zenéjét.  
 

Legtöbb B válasz: 

Odavagy a helyes rossz fiúkért ( és mi van, ha fiú tölti ki ezt a tesztet 

??? ☺ - Szereted a vadabb dolgokat. ). A kemény tetkós srácoktól 

elolvadsz, ezért neked a fall out boy a legideálisabb zene. Ruhában 

a lazább holmikat szereted.  
 

Legtöbb C válasz: 

Szeretsz elgondolkodni a világ dolgairól és gyakran befelé fordulsz. 

Néha úgy érzed, hogy egyedül vagy a világon, ennek ellenére sokszor 

szeretnél magadra maradni. Szereted a fekete holmikat, ezek fejezik 

ki a lelki világodat. A my chemical romance zenéjét hallgatva, könnyen 

megtalálod önmagadat. Igazi EMO vagy!!! 
 

Legtöbb D válasz: 

Szereted a divatot, ezért a menő dolgokat követed. Nagyon szereted 

a bulikat, és odavagy a helyes srácokért. A partikon szeretsz wadulni, 

amihez számodra tökéletes a fighstar zenéje, akik a trendi rockzenét 

játszák. Táncra fel indulhatnak a bulizós éjszakák!!! 
 

 

Végül jöjjön egy kis EMO-s vicc ☺ (azoknak, akik nem bírják az EMO-t) 
 

-Miről ismered fel az EMO-t? 

-Egyik szeme sír, a másik meg haj... 
 

 

Varga Anita 
 



Urbán Sára: Tavasz 
  

Tavasz közeleg, 

A hó pityereg. 

Jönnek a madarak, 

Zümmögnek a darazsak. 

Szorgoskodnak. 

 

A fiatal tölgy, 

Ágain fönt, 

Roskadásig tele vannak, 

A csiripelő madaraknak, 

Otthonnal, s biztonsággal. 

 

Minden madár megy, s jön, 

Hogy a nyálával köpjön, 

És hogy legyen hol a fióka felnőjön, 

Ahová két év múlva visszavetődjön, 

Fészket építenek.  

 

Idén is visszajöttek a madarak, 

Oda, amit tavaly hagytak. 

Énekelnek, csiripelnek, 

Amit a többiek persze irigyelnek. 

De milyen nagy kincs ez. 



 ÉRDEKESSÉGEK 
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Sokakban csak mítoszként él a 

legendás radír kék oldala, mely a 

legendák szerint képes kiradírozni 

a tollat. Az igazság az, hogy 

valóban, ám kizárólag a vastagabb 

papírlapokról, az egyszerű sima 

füzetlapokat például nemes 

egyszerűséggel kiszakítja. 

Próbálj beszerezni egyet, s próbáld 

ki! 
A gyerekek, sőt még talán a felnőttek 

is imádják megrágdosni olykor a 

tollaikat. Azért, hogy a véletlenül 

lenyelt toll-kupakok ne okozzanak 

azonnal fulladást, ilyen, aprócska 

lyukakat helyeznek rájuk, hogy a 

szerencsétlenül járt személy elég 

levegőhöz jusson, amíg a kiérkező 

mentősök segíteni tudnak rajta.  

A farmer leggyengébb 

pontjait hivatott 

összekapcsolni, ahol a sima 

varrások önmagukban 

kevesek lennének, és 

könnyedén elszakadnának. 

Ezzel a megoldással azonban 

strapabírókká válnak. 

Egyszerű, ám ötletes cukorka-

adagoló, hogy ne kelljen mindig a 

tenyerünkbe szórnunk az egészet, 

ha például piszkos a kezed… 

Az első ok a szellőzés, ám ha jobban megnézzük, 

észrevehetjük, hogy ugyanolyan kialakításúak, mint 

a cipőfűzőnek készített lyukak, ami nem is véletlen, 

régen ezeket az oldalsó lyukakon is átfűzték a 

cipőfűzőt, hogy még inkább illeszkedjen a cipő az 

emberi láb formájához. 

Egy okos és kreatív megoldás, hogy ne kelljen a csöpögős fakanalat 

ide-oda rakosgatnunk a konyhában. Az edény nyelébe állítva 

tökéletesen megtartja, a lecsöpögő felesleg pedig nem a tűzhelyre 

vagy a konyhapultra, hanem az edénybe csöpög vissza. 

Kíváncsi vagyok tudtad-e? 
összeállította: Kelemen Ester 



Pedagógusnap 

 

�  Sokan nem tudják, de a pedagógus nap itt Szlovákiában Comenius 

születésnapján van ünnepelve. – március 28. 

�  Úgy vélem, hogy illene megköszönni, az oktatóinknak, hogy itt vannak 

nekünk és lehet rájuk számítani, mert ha baj van, ők itt lesznek és 

számíthatunk rájuk. 

� A pedagógus szakma az egyik legszebbek közé tartozik.   

� Az oktatóink nem csak tanítanak minket, hogy legyen is valami abban a 

fejecskében, hanem részben nevelnek is, hogy jó emberek legyünk. 

Egy kicsit Comeniusról és életéről 

� Teljes neve: Ján Amos Komenský 

�  Elsősorban pedagógus volt. Filozófus, teológus és polihisztor is volt.  

� Ő tekinthető az első modern, haladó szellemiségű pedagógusnak. 

� A nagynénje vigyázott rá, mert a szülei a tengerbe vesztek. 

� Iskolába járt, később teológiát tanult, Németországba járt egyetemre  

� Amikor befejezte az egyetemet visszajött, és oktatni kezdett 

� Később elment egy Cseh városba, ahol megismerte élete első feleségét, 

Magdalénát. Két gyerekük lett.  

�  1620-ban megírta a saját darabját – Labirint sveta a raj srdca. 

� 1624-ben újra megházasodott, Doroteával. -  Négy közös gyerekük lett. 

� 1628-ban a családjával Lengyelországba utazott, itt is pedagógusként 

dolgozott.  

�  1656-ban Amszterdamba utazott, később pápa lett belőle. - 1670-ig, amikor 

sajnos életét vesztette… 



                 KICSIKNEK 
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A kisnyúl 

Egyszer egy kis nyuszikának volt egy . De sajnos jött a nagy és ledőlt 

az . Akkor az erős és ügyes  felálította, és a kis  tovább ugrált, 

míg a másik két  aludt. 

 

☺  

és a  

Egy nyári napon  és  barátai  sétálni  mentek . Kevinnek volt egy bánánja de beleesett 

a . Mimonyok csináltak egy  ,  és sikerült  kihúzni a banánt . 

Megették,  és ott volt vége a banánnak. 



Könyvajánló alsósoknak 

(Bookline.sk) 

 

 Berg Judit: RUMINI  

•  Ár: 7,89€ 

•  Mi tetszett meg benne: Nekem azért tetszik ez a könyv, mert 

nagyon sok benne a kaland, a móka. A kisegér, Rumini, nagyon 

aranyos, kalandvágyó, kíváncsi, kedves, segítőkész, aki 

nem riad meg a veszélyes kalandoktól sem a 

Fényvizeken, sem a Tükör-szigeten vagy a 

Zúzmaragyarmaton… Minden titokra fény derül a 

Rumini több (9) kötetében. Mindegyiket ajánlom 

elolvasásra, mert nagyon izgalmas, érdekes, én is 

olvastam, és nekem nagyon tetszett. Fiúknak, lányoknak 

egyaránt ajánlom. ☺ 

 

 Patrice Karst: A láthatatlan fonal 

•  Ár: 6,56€ 

•  Mi tetszett meg benne: Ez egy kalandos, 

de egyben szomorú könyv is. Segít az 

olyan gyerekeknek, akiknek az életében 

valami bánatos dolog történt. Például elváltak a szülei, vagy valaki 

a családban meghalt, és ezért félnek, állandóan idegeskednek, 

szoronganak, önbizalomhiányosak. Az ilyen problémákra 

próbál tanácsot, megoldást adni ez a könyv. 

 

 Rachel Renée Russell: Egy ZIZI naplója 1. 

•  Ár: 15,63€ 

•  Mi tetszett meg benne: A könyvet lányoknak ajánlom, 

főleg a nagyobbaknak (10 éves kortól ). Egy lányról szól, 

akinek kissé „furcsák” a szülei…és ő nagyon szerelmes egy 



fiúba…és van egy nagy ellensége is…és… E több kötetes könyvből 

megtudhatod, még milyen kalandokat él meg egy tinilány. Én már 

néhányat elolvastam belőle, így bátran ajánlom minden 

kamaszlánynak! ☺ 

 

 Beck Andrea: A Titoktündér - Titokmesék  

•  Ár: 7,89€ 
                       A Titoktündér – A Titok Klub 

•  Ár: 15,93€ 

•  Mi tetszett meg benne: Az, hogy  

végre „egy mese, melyben 

nincsenek robotok és halálfejek, sem 

fegyverek, űrlények vagy topmodell 

kinézetű teremtmények. Nincs 

benne csúnya beszéd sem, és a 

bugyuta, értelmetlen, semmitmondó 

történések is kimaradtak.“ De 

helyette van „varázslatos mesevilág“ 

, mely szórakozást nyújt 

óvodásoknak, kisiskolásoknak 

egyaránt, és hasznos segítséget is a gyermek számára, ha 

kicsúfolják, fél a sötétben, ha barátkozni szeretne... 
 

 Frank Schwieger: Zeusz és bandája - Görög mitológia újratöltve 

•  Ár: 7.11 € 

•  Mi tetszett meg benne: Ha érdekel a mitológia, 

a görög istenek világa, de uncsik kicsit a történetek, 

akkor „rendeld meg“ időben a nyuszitól ☺ ezt 

a könyvet és olvasd el gyorsan! Tudod-e például, 

miért bújtatta anyja Akhilleuszt, a sebezhetetlen 

hőst lányruhába;  vagy azt, hogyan vágta át 

Aphrodité a két riválisát? 

Bátyi Bianka Kitti  



            HOROSZKÓP 
 

HOROSZKÓP                              
 

Rendszeres testmozgás nemcsak olyankor fontos, mikor nyakunkon a bikini időszak. 
A sportnak köszönhetően egész évben jobban érezheted magadat a bőrödben, és magát az 
edzést is élvezheted, ha olyan mozgásformát találsz, amit tényleg szívesen és szenvedéllyel 
végzel. 

Melyik sport illik hozzád legjobban? Csillagjegyed elárulja! Gyorsan keresd ki magad! 

 

Kos  
A Kosok lendületesek és tele vannak energiával. 
Kosként olyan edzésen érezheted igazán jól magad, ahol 
pörögnek az események, és nincs időd elkalandozni, 

mindig azonnal kell bizonyítanod. 
A változatos crossfitt edzés, ahol szinte percenként új gyakorlatok jönnek, leköthetik a Kosok energiáit, és 
gyorsan rá is éreznek majd a kör edzésritmusára. 

Bika 

A Bikák kitartóak, szívósak, és imádnak 
kihívásokat állítani maguk elé, így számukra jó 

döntésnek bizonyulnak azok a sportok, ahol hosszútávon kell dolgozniuk, és ahol kihasználhatják az 
akaraterejüket. 
A hosszútávfutás például kifejezetten segíthet abban, hogy a nap végén ellazuljanak, és ha rendszeresen 
gyakorolnak, akár egy maraton sem jelenthet akadályt nekik. 

Ikrek 

Az Ikrek számára fontos, hogy 
olyan sportot űzhessenek, 
amiben egyszerre élhetik ki a 
spiritualitás, a testi-

lelkiegyensúly iránti vágyukat, valamint 
levezethetik az energiáikat, alaposan 
megdolgoztathatják az egész napos ülésben elgémberedett izmaikat, és nem is unatkoznak. 

A dinamikus jóga egy igazán kétarcú sport, amit mintha csak az Ikreknek találtak volna ki: egyszerre 
pörgős és változatos, valódi testi kihívást jelentő, ugyanakkor relaxáló és megnyugtató is. 

Rák 

A Rákok szeretnek csendben, magányosan sportolni, ahol senki nem zavarja 
őket, és kicsit egyedül lehetnek a gondolataikkal, miközben kimozogják 

magukból a felgyülemlett stresszt. Az úszás tökéletes választás a számukra, mert a víz 
megnyugtatja őket, a hosszak rovása közben pedig képesek teljesen ellazulni, elengedni 
magukat. A gyakran szorongó Rákok sokat küzdhetnek a feszültségből adódó 
izomgörcsökkel, hátfájással is, aminek szintén jót tesz az úszás. 
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Oroszlán 
Az Oroszlánok szeretik, ha megmutathatják magukat, 
és szívesen választanak olyan sportot, ami nemcsak 
erősebbé teszi őket, de a magabiztosságukat is 
tovább erősíti. 

Egy Oroszlán számára például a sportszerűen űzött rúdtánc, ami 
most már egyre több helyen elérhető, tökéletes választás lehet, mert 
nemcsak erősebbé teszi őket, de olyan tudást is a kezükbe ad, amivel 
még könnyebben nyűgöznek le másokat. Örömüket lelik továbbá 
a táncban és aerobicban is. 

Szűz 

A Szűz szívesen sportol társaságban, neki jót tesz, ha van 
körülötte olyan környezet, amiből támogatást, biztatást 
nyerhet. 

A klasszikus aerobic órákat például szívesen látogatják a Szüzek, mert 
szeretik a ritmusos, jól követhető gyakorlatokat, és élvezik, hogy 
közösségben lehetnek. 
A meghatározott ritmus és a ciklikus ismétlődés a Szüzek rendszeretetének is kedvez. 

Mérleg 

A Mérlegek olyan sportokban teljesedhetnek ki, ahol szükség van 
a teljes figyelemre, különben a gondolataik elkalandoznak, és 

gyorsan unalmassá válhat számukra a gyakorlat. 
Csak akkor van kedvük ismét lemenni az edzőterembe, ha tudják, hogy nem 
fognak unatkozni, így például a falmászás, ahol nemcsak az izmokra, de az 
összpontosításra és a tervezésre is szükség van, kellően izgalmas lehet egy 
Mérlegnek ahhoz, hogy beleszeressen a sportba. 

 
Skorpió 

A szenvedélyes Skorpió akkor tud igazán beleszeretni egy sportba, ha annak tétje is van, ha van 
miért izgulni közben. 
Számára az a legjobb testmozgás, ami egyben játék is, így a csapatsportok, például a foci vagy 

a röplabda lesznek számára a legvonzóbb alternatívák, mert ezek közben igazán beleélheti magát abba, amit 
csinál. 
Ha egyszer elkötelezi magát mellette, a Skorpiót szinte le sem lehet rángatni majd a pályáról. 
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Nyilas 

A Nyilas szívesen mozog, és a társaságot is szereti, de nehezen viseli a 
kötöttséget, így leginkább az olyan sportokban tud kiteljesedni, ahol saját 
maga diktálhatja a tempót. 

Izgalmas választás lehet számára a testépítés, ahol maga döntheti el, hogy valóban nőni, 
vagy inkább csak szálkásodni akar, és saját maga állíthatja össze önmaga edzéstervét. 
A kezdetekhez érdemes egy személyi edző tanácsát kikérni, de később önálló látogatója 
lehet a konditeremnek. 

Bak 

A Bakok szeretik a klasszikus mozgásformákat, és praktikus emberekként szívesen kötik össze a 
kellemeset a hasznossal. 

A biciklizés például jó választás lehet a számukra, mert egyébként 
is kedvelik a hagyományos járművekkel történő utazást, a 
ritmikus, ismétlődő mozdulatok pedig megnyugtatják őket. 
Akár hétvégén tekernek a parkban, akár minden napiközi 
közlekedéshez használják a biciklit, érdemes sportszintre emelni 
ezt az elfoglaltságot. 

Vízöntő 

A mindig komoly Vízöntők szeretik sportközben kiélni a 
játékosabb énjüket, és szívesen kísérletezgetnek új, vagy 

kevésbé ismert mozgásformákkal. 
Érdemes kipróbálnia a Kangoo-t, ami évek óta népszerű sport és 
szabadidős tevékenység egyben: a rugós cipőben végzett gyakorlatokat 
a Vízöntő a maga erőbedobásának megfelelő intenzitással élvezheti, 
a hullámzó mozgás pedig képes teljesen megnyugtatni a Vízöntőt, mert 
a tenger ringatására emlékezteti. 

 

Halak 

A Halak számára nagyon fontos a test és a lélek 
egyensúlya, és nem szeretik a túlságosan intenzív vagy indulatos 
sportokat. 
A klasszikus jóga a Halak számára tökéletes választás, mert segít nekik, 
hogy ne csak az izmaikat mozgassák meg, hanem a napi terheiket is 
letegyék, elrendezzék a gondolataikat. A jóga testben és lélekben is 
rugalmasabbá tesz, a halaknak pedig jót tesz, ha kicsit könnyebben 
mozdul ki a komfortzónájából, vagy ha magabiztosabbá válik a saját 

testét illetően. 

Összeállította: Zsemlye Jani 



Magyar 

 



Emily Brönte 
 

Üvöltő szelek 
 

 

  
  Emily Brönte Üvöltő szelek 
című regénye a világirodalom egyik 
legjelentősebb műve.  
 A történet 1801-ben kezdődik, 
amikor Lockwood - egy gazdag 
fiatalember - Thrushcross Grange-
be utazik, hogy megszabaduljon 
nyüzsgő életétől. Magányában 
felkeresi a földbirtokost Üvöltő 
szeleken. Heathcliff egy morcos, 
barátságtalan középkorú férfi, aki 
egy fiatal fiúval és lánnyal él. A 

lány Cathy Heathcliff, a menye, a fiú, Hareton Earnshaw, 
akit se vendégnek, se szolgának nem kezelik, mégis a neve 
az ajtó szemöldökfáján olvasható. Lockwood úr többször is 
meglátogatja Heathcliffet, egyszer egy hóvihar közben is, 
amikor arra kényszerül, hogy ott töltse az éjszakát. Mikor 
rémálma van a szobájában, levegő után kapkodva kinyitja az 
ablakot. Kintről egy hideg gyerekkéz ragadja meg, mely 
könyörög, hogy engedje be. Lockwood teljesen ledermedt a 
félelemtől. Ettől még szokatlanabb Heathcliff reakciója 

volt - odasietett az ablakhoz és kérte ‘Catherine’-t, hogy 
jöjjön vissza.  
Lockwood hazatér Thrushcross Grange-be, betegen, fáradtan, 
megdöbbenten, és megkéri a gazdasszonyt, Nelly Dean-t, 
hogy mesélje el az Üvöltő szelek bizarr lakosai 
történetét. Nelly elmeséli a család titokzatos múltját. 
Választ kapunk Heathcliff különös viselkedésére és 

megtudjuk, ki ’Catherine’. 
 A regény különleges abban, hogy az egyik szereplő se 
szeretetreméltó. Az elbeszélőtől, a szolgákon keresztül a 
főszereplőkig, az összes olyan helyzetben van bemutatva, 
mely kiemeli a hibáikat. Valahogy a szereplők 
tökéletlenségei mégis vonzzák az olvasót. Nem tudunk mást 
csinálni, mint keresni a jót bennük, és amikor nem 
találjuk, sajnálni őket. 
 Az Üvöltő szelek olvasása olyan sok érzéssel telített 
meg, hogy amikor befejeztem, megzavarodottnak éreztem 
magam azzal kapcsolatban, hogy milyen történetnek voltam a 
része. 

 



Csak lányoknak 
 

 

1. Melyik fiú a leghelyesebb? 
a) szőke haj, kék szemek  3 

b) barna haj, barna szemek 2 

c) fekete haj, zöld szemek 1 

 
2. Milyen testalkatú fiú tetszik? 

a) sovány, erős   3 

b) kövér, gyönge   1 

c) sovány gyönge   2 

 
3. Milyen természete legyen a fiúdnak? 

a) beképzelt, milliomos  2 

b) kedves, segitőkész  3 

c) anyámasszony katonája 1 
 

4. Hogyan mutatja ki a szeretetét irántad? 
a) drága ajándékot vesz neked    1 

b)  vesz neked egy szál szegfűt    2 

c) szerelmes verseket ír és csokoládét vesz neked 3 
   

5. Hozzád viszonyitva milyen fiú tetszik neked? 
a) egyidős veled   2 

b) öregebb    4 

c) fiatalabb    3 

d) mindegy    6 

 
CSóró:0-10 pont    Milliomos:11-14 pont      Kedves szörnyeteg:15-18  

A csóró fajta fiúk            A milliomosok többnyi-             Ezek a fiúk többnyire a  

csak gazdag lányokkal         re beképzeltek, és min-                legrosszabb pillanatban        

szeretnek járni. Ezek-      dent megvesznek. A lá-          jelennek meg. Ez szere-re 

a fiúkra vigyázzatok!    nyok ezeket a pasikat              lem az Első látásra.  

                                         nagyon szeretik, mert             Többnyire kedvesek és 

                                         sok pénzük van, de ők              romantikusak.  

                                         válogatnak.  

 

 
 



 

Anyák napja 

  
Az anyák napja világszerte ünnepelt nap, amelyen az anyaságról 

emlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplik, 

a legtöbb országban ez az ünnep május második vasárnapjára esik.  

Már az ókori Görögországban is ünnepelték az anyák napját. Akkoriban 

tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele 

együtt az édesanyák tiszteletére. 

Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték meg az anyák 

napját. 1907-ben Anna M. Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti 

ünneppé nyilváníttatni. A célját 1914-ben érte el, amikor Woodrow 

Wilson amerikai elnök a napot hivatalos ünneppé nyilvánította. Ezután 

Európában is gyorsan elterjedt. 

Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége 

hozta Amerikából. A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői 

karolták fel és megtették az előkészületeket az anyák napja országos 

bevezetésére. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai 

ünnepek közé az anyák napját. 

Magyarországon május első vasárnapján,  

Szlovákiában pedig május második vasárnapján ünneplik. 



          SÜSSÜNK 

SÜSSÜNK                                                   

Elkészítése: 

A tojást a porcukorral habosra kikeverjük, a  lisztet szitán át hozzászórjuk, majd a tejjel, az olajjal és 

a többi hozzávalóval és habosra keverjük. Mikor kész a tészta, a kikészített kosárkákba öntjük a tésztát, 

és megszórjuk  gyümölccsel vagy a tésztába belekeverjük az olvasztott csokit (vagy kakaóport). 

Előremelegített sütőben 2000C fokon 20 percig sütjük. 

 
 
 

Hozzávalók 16 szelethez: 

A tészta hozzávalóiból (ha van, 
dagasztókaros robotgéppel) tésztát dagasztunk, majd lefedve 1 órán át kelni 
hagyjuk. A töltelék hozzávalóit összekeverjük.  

Elkészítése: 

1. A sütőt 180 C-fokra előmelegítjük. A duplájára kelt tésztát kétfelé osztjuk, és két kerek lappá 
nyújtjuk. Az alsó lapot sütőpapírral kibélelt tepsire fektetjük, közepére egy kerek formát (pohár, 
tálka száját) nyomunk, majd a képen látható módon megkenjük a töltelékkel.  

2. Rátesszük a másik tésztalapot is, egy villával a szélét összenyomkodjuk, és pizzavágóval a 
képen látható módon felcsíkozzuk. Az így kapott "napsugarakon" kettőt-kettőt csavarunk, majd 
megkenjük a 'felvert tojással és megszórjuk jégcukorral. A sütőben kb. 20-25 perc alatt arany- 
barnára sütjük. 
MUNKA: kb. 1 óra, FOGYASZTHATÓ: kb. 2,5 óra múlva  

 

A tésztához:  

50 dkg rétesliszt 

1 tojás 

15 dkg tejföl 

3 evőkanál (ek.) olaj 

3 ek. cukor  
1 tasak szárított élesztő 

1,8 dl langyos víz  

A töltelékhez: 

2 ek. holland kakaópor 

1 ek. cukor 

2 ek nem darabos 

szilva- vagy 

meggylekvár 

A tetejére: 

1 tojás 

jégcukor 

Hozzávalók:  

1 bögre liszt 

½ bögre porcukor 

1 bögre tej 

½ bögre olaj 

2 egész tojás 

½ csomag sütőpor 

1 csomag vanília cukor 

½ csomag fagyasztott feketegyümölcs  

olvasztott csokoládé (kakaó por) 
Bögrés MAFFIN ala Valacsay Noémi 

Kakaós napocska ala Somogyi Rebeka 





 



 KÖNYVAJÁNLÓ 

KÖNYVAJÁNLÓ            

 

Leiner Laura: Bábel 
Itt az új könyvajánló! ☺Remélem, hogy az 

előző történet elnyerte a tetszéseteket. 

Ez egy humoros történet egy nyári 
fesztiválról. Megismersz egy új hangulatú 

eseményt, beleképzeled magad a történetbe... 

Zsófi 17 éves, és életében először megy 
fesztiválra a barátaival. A szereplők 

koncertekre járnak, különböző programokon 
vesznek részt (vízifoci, karaoke...), vicces 

helyzetekbe kerülnek, és egyre csak 
bonyolódik minden... 

A könyvtárunkból kikölcsönözhető! ☺ 
Kiadás éve: 2013 
Ára: cca. 8.45 (bookline.sk) 

 

Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön 
 

Móra Ferenc ebben a könyvben 
saját gyermekkorát írja le. 
A könyv egy Gergő nevű kisfiúról szól, 
akinek az apukája egy ködmönt varrt. 
A ködmön segítségével Gergő kincset 
próbál keresni. Sok érdekes helyzetbe 
kerül, némely történetek meglepően 
végződnek.  
Ebből a könyvből azt is megtudhatod, 
hogyan éltek régen a bányászok, és 
hogyan segítették egymást a szegény 
emberek. 
A könyvet nem lesz nehéz végigolvasni, 
mert nagyon érdekes, sőt, a végén 
megtudod, megtalálta-e Gergő 
a kincset. 

Iskolai könyvtárunkból kikölcsönözheted! 

írta: Rigó Kata 

írta és rajzolta: Čonga Julcsi 



Tanárnak lenni vagy nem lenni…avagy, hogy vélekednek erről tanítványaink, 

fiataljaink. Megkérdeztük. 

Lehet többször megjelenik majd ugyanaz a gondolat, de a megkérdezett tanulók 

összes ötletét meghagytuk…így lehet picit csemegézni…  

egyetérteni vagy nem. 

és komolyan, az összes választ gyerekektől kaptuk…�� 

 

Tanárnak lenni jó: 

 Mert szeretem a gyerekeket 

 Sokkal tapasztaltabb lehetsz a saját 

gyerekeddel 

 Mert benned marad a tudás  

 Mert adhatsz tudást, szeretetet, 

örömet, élményt, barátságot stb. 

 Mert a gyerekek energiát adnak 

 mert én is szerettem iskolába járni 

 Jó az, hogy nem kell otthon ülniük 
és házit csinálniuk órahosszakat 

 Új dolgokat taníthatnak, és 
tanulhatnak 

 Hálás gyerekeket láthatnak 
 Sok szeretetet, energiát kapnak 

a gyerekektől 
 Sok fiatal között élnek és így 

látszólag nem öregednek 
 Hallgatnak rájuk a gyerekek, ha 

valami érdekeset mondanak 
 Tanácsot kérni fordulnak hozzájuk 
 Megosszák örömeiket és 

bánataikat velük 
 majú prázdniny s deťmi                                

 majú deti radi                                                 

 zažijú s deťmi aj veľa srandy                        

 majú tiež prestávky                                      

 baví ich tá práca                                 

 veľa krát vedia viac jazykov                         

 učia sa celý život                                       

 Môžeš naučiť deti toľko užitočných 

vecí  

 Rozdávať päťky 

 Máš rešpekt (teda v niekoľkých 

prípadoch) 

 Deti ťa majú radi (niekedy) 

 Môžeš kričať 

 Učíš ich poznať noty 

 Učíš ich samostatnosť 

 Učíš ich čítať, písať, rátať 

 Učíš ich myslieť logicky 

 Učíš ich žiť svoj život 

 Minden nap beszélget a diákokkal 

 Minden gyermek más, és a velük való 

beszélgetés érdekes lehet, és néha 

még vicces is  

 Amikor az iskola megszűnik, a tanár is 

nyugodhat és pihenhet 

 A tanár munkája soha nem unalmas 

 Minden percük tele van 

tevékenységgel, érzelmekkel, 

kommunikációval 

 A tanári szabadság mindig nyáron van, 

és csaknem 2 hónapig tart 

 Ha egy tanár őszintén szereti a 

gyermekeket, akkor általában 

viszonyulnak hozzá 

 nincs két ugyanolyan nap, tehát 

változatos 

 kreativitásra sarkall 



 rengeteg pozitívumot kaphatsz a 

gyerekektől 

 élmény látni, ahogy a gyerekek 

fejlődnek 

 több szabadság van, pld: nyári szünet 

 kommunikáció a gyerekekkel 

 jó látni, hogy fel tudod kelteni 

o egy gyerek érdeklődését 

 soha nem unatkozol 

 Mivel szeretem a gyerekeket, 

foglalkozhatok velük 

 Kihasználhatom kreativitásomat és 

fantáziámat 

 Hozzájárulhatok a gyerekek 

neveléséhez, művelődéséhez 

 Vidám környezetben vagyok 

 Otthon vagyok a nyári szünetben 

 mert fejlesztem a gyerekeket 

 mert szeretem a gyerekeket 

  a tanítással magam is tanulok, 

fejlesztem magam 

  sok kulturális programon vehetek 

részt 

 tanult emberekkel találkozhatok 

 kirándulhatok 

 síelhetek 

 nem kell főznöm ebédet, arra van az 

iskolai konyha 

 senki sem zavarja a tanárokat az 

ebédszünetükben, és nem kell a 

sorban állni, ha ebédhez szeretnénk 

jutni 

 hozzáférhetőségem van az iskolai 

könyvtárhoz 

 sok szünidőm van 

 sok érdekes emberrel találkozok 

 inspirálhatok másokat 

 mert kiélhetem a szereplési vágyamat 

 mert kiélhetem a kreativitásomat 

 Okosíthatod a gyerekeket. 

 Megbüntetheted őket akármiért. 

 Nem kell tanulnod. 

 Megváltoztathatod több ember 

jövőjét.  

 Van két hónapos szüneted. 

 Minden nap más nincs egyforma nap 

 Gyerekektől sok újdonságot lehet 

tanulni 

 Sok szünetjük van (nyári, tavaszi, 

húsvéti, őszi, téli) 

 Gyerekekkel dolgozhat, kirándulhat, 

beszélgethet, nevelheti  

 Szórakoztató. 

 Szabadórán játszhat a tanár is 

a gyerekekkel. 

 Nem kell színházba járni, házhoz jön a 

színház! 

 Szerethetik a gyerekeket. 

 Megismerhetik a gyerekeket. 

 Új szleng szavakat tanulhatnak 

a diákoktól. 

 Jó irányba vezethetik a diákokat.  

 Hatalmas öröm és boldogság 

számukra, ha egy tanítványuk sikeres. 

 Mindennap váratlan eseményekkel 

találhatják szembe magukat. 

 Bölcsességét tovább adhatja a 

diáknak. 

 Versenyeztetheti a gyerekeket, és 

velük átélheti sikereiket. 

 Az olvasás szeretetére nevelheti 

tanítványait. 

 Fontos a szavuk az osztályban. 

 Saját módszereikkel próbálhatják meg 

átadni minden tudásukat. 

 Sok a szünidejük. 

 Parancsolgathatsz. 

 Mindenki rád figyel. 

 Sok gyereket ismersz meg. 

 Tanulhatsz a gyerektől. 

 Mert engem taníthat 

 Nyári szünetben nem kell munkába 

járni 

 Mehetnek kirándulni munkanapokon 

 Nem kell elrakniuk a mobiljukat a 

szekrénybe 

 Jegyeket adhatnak a diákoknak 

 Sokat tudnak 

 Mindig fiatal marad a gyerekek között 

 

 



Tanárnak nem jó lenni: 

 Mert néha a gyerekek elveszik az 

energiádat 

 Mert még otthon is el kell 

készíteni, hogy másnap mit 

csinálnak az órán 

 Mert sok a munkád 

 A gyerekek nem akarnak tanulni 

ezért muszáj rossz tanárnak lenned 

 kimerítő lesz a napod 

 Rossz az, hogy állandó figyelmet 

igényelnek a gyerekek 

 Nem tetszik minden szülőnek az, 

ahogy nevelnek 

 Sokan ellenségnek tartják őket 

 Néha otthon is van dolguk 

 Sokat kell beszélniük magyarázniuk  

 Pszichikailag néha fárasztó 

 berú si prácu domov veľa krát 

 malý plat 

 sú zodpovední za deti 

 majú veľa detí v triede  

 ľahostajní, drzí žiaci 

 veľa papierov, ktoré musia vytlačiť  

 veľakrát musia ostať dlhšie v škole 

 Deti ti vymýšľajú prezývky 

 Hučia ti v triede  

 Si denno-denne unavená 

 Neskoro prídeš domov 

 Niekedy ich rodičia nepodporujú 

 Žiaci si z nich robia srandu 

 Deti si myslia, že ich dieťa je 

výnimka 

 Deti ich neposlúchajú 

 Az iskolai munka állandó stressz 

 Az energia hatalmas kiadásait 

igényli a tanári szakma 

 A tanár személyesen felelős az 

egyes diákok életéért és 

egészségéért 

 Otthon, a munka után, a tanár nem 

pihen, mert fel kell készülnie az 

órákra 

 Lehet, hogy intelligens, szorgalmas, 

jószándékú gyerekekkel dolgozik, 

de gyakran lustákkal, akiktől 

elvárhatunk durvaságot, és néha 

teljes provokációt 

 Annak ellenére, hogy a tanár 

fizetését emelik, még mindig 

szűkös 

 Ugyanakkor, annak érdekében, 

hogy valahogy túlélje, a tanárnak 

nagyon nagy terhelést kell 

vállalnia, az iskolában szó szerint 

reggel és késő este 

 sok stresszel jár 

 bizonyos tanárok felelősek a 

 gyerek egészségéért 

 soha nincs szabadideje 

 társadalmi megbecsülés hiánya 

 alacsony jövedelem 

 saját családjára kevesebb energia 

 marad 

 nagyon sok türelmet igényel 

 illúzióvesztés 

 Keveset keresek 

 Sok felmérőt kell javítani 

 Hangos környezetben dolgozok 

 Minden órára kell készülnöm 

 Tűrni kell a gyerekek 

rosszcsontságát 

 Kellemetlen a szülőkkel való 

nézeteltérés  

 Nagy felelősség a gyerek iránt 

 Mert minden osztályban van 

legalább egy rossz gyerek, akit nem 

lehet leállítani 

 Mert be kell járni a nulladik órára 



 Mert néha valamit ezerszer el kell 

magyarázni, és a gyerekek akkor 

sem értik meg 

 Mert az osztályokban vannak 

idegesítő gyerekek is 

 Mert a szülők is néha tudnak 

idegesítőek lenni 

 Mert mindenkinél hamarabb kell 

bejárni 

 Mert néha a gyerekek nem tudnak 

leállni a felesleges kérdezéssel 

 Mert néha a gyerekek úgy 

gondolják, hogy okosabbak a 

tanároknál 

 Mert a gyerekek sokszor 

reklamálnak a jegyük miatt 

 Mert sokszor a kettesen is sírnak, 

ami szerintem egy jó jegy 

 Mert mindig lesznek olyanok, aki 

nem lesznek megelégedve a 

munkáddal 

 Mert a tanítás sok időt vesz 

igénybe a tanítási órán kívül is 

 Mert nincs tekintélyünk, kevésbé 

tisztelnek minket szülők gyerekek  

 Anyagilag nincs túlértékelve ez a 

szakma 

 Az előírt tananyag miatt, sokszor 

nem adhatom át azt a diáknak, 

amit szeretnék. Sok esetben meg 

van kötve a kezem. 

 Minden nap korán kell kelned. 

 Javítanod kell a felmérőket. 

 Túl kell kiabálnod a gyerekeket 

 Föl-alá kell járnod az iskolába, hogy 

tanítsd az osztályokat. 

 Sok a papír munka. 

 Alacsony a fizetés 

 Néha hálátlanok a gyerekek 

 Sok az elvárás a szülőktől 

 Korán kell munkába járni, ha 

ügyeletes a tanár 

 Rossz jegyet is be kell írnia 

a tanulónak, ha a szíve is meghasad 

tőle 

 Egy idő után a gyerekek 

szófogadatlanok. 

 Gyakran fegyelmezni kell a 

gyerekeket. 

 Kevés a fizetés. 

 Sokat kell dolgozniuk. 

 Hétvégenként is kell készülni az 

órákra. 

 Nem lehet akármikor szabadságot 

venni. 

 Harcolniuk kell a szemtelenséggel. 

 Stresszel járó munka. 

 Gyakran kell alkalmazkodni a 

kialakult helyzetekhez. 

 Sok felmérést kell javítani. 

 Évközben kevés a szabadidejük. 

 Sokszor a szülőkkel is nehéz bánni. 

 Sok kötelezettségük van. 

 Mindig példát kell mutatniuk, 

akkor is, ha rossz napjuk van. 

 Egy egész életen át tanulniuk kell. 

 Sokat kell kiabálnod.                                                  

 A gyerekek nem szeretnek. 

 Kigúnyolnak. 

 Feleselnek a gyerekek. 

 Ötösöket kell osztogatnod. 

 Valamikor beírást is kell adnod. 

 A gyerekek kiabálnak 

 Sok papír munkát kell elvégezniük 

 Elkaphatják a gyerekektől a 

betegségeket 

 A gyerekek nem hallgatnak rájuk 

 Nehezen hiszik el a gyerekek, hogy 

a tudás nagyon fontos 

 Néha rossz jegyeket is kell adniuk, 

ilyenkor a tanár is szomorú 

 A tanárok munkáját kevesen 

becsülik meg 

 



Apák napja  

összeállította: Gál Dani 

 

Mikor van apák napja? 

Magyarországon az apák napját június harmadik 

vasárnapján ünneplik. 

Az apák napját egyes országokban eltérő 

napokon ünneplik, például Németországban 

áldozócsütörtökön, Ausztriában és Belgiumban 

június második péntekén, és vannak országok, 

ahol márciusban vagy novemberben. 

Apák napja eredete, története 

Az apák napját Európa katolikus országaiban 

már a középkorban is ünnepelték, Szent József 

napján, március 19-én. Számos európai 

országban, mint például Portugália vagy Svájc 

még mindig március 19-én ünneplik az apák 

napját. 

Az apák napja, mint világünnep az USA-ból 

terjedt el. 1909-ben, Sonora Smart Dodd 



kezdeményezte az apák napja megünneplését, 

mikor egy anyák napi rendezvényen vett részt. 

Az ő édesapja egyedül nevelte fel őt és 

testvéreit, mivel édesanyjuk meghalt szülés 

közben. Sonora Smart Dodd sokat kampányolt 

az apák napja ünnepléséért, és az USA egyre 

több államában kezdték ünnepelni, de csak 1972-

ben ismerte el hivatalos ünnepé 

Richard Nixon elnök. 

Magyarországon 1994-ben 

indítottak mozgalmat az apák napja 

bevezetésére, ezért nálunk nincs még 

akkora hagyománya, mint az anyák 

napjának, de évről évre nő a 

népszerűsége, amit az is mutat, hogy a 

Telenor reklámot is készített az apák napjáról. 

Te hogy szoktad ünnepelni az apák 

napját 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Pistike kérdezi a tanár: 

Melyik a kedvenc tantárgyad? 

A kvantumfizika 

De hiszen ti még nem is tanultok kvantumfizikát 

Hát éppen ezért! 

Miért az ablakon keresztül jársz be a házba Peti? 

Mert az anyukám azt mondta,hogy ha rossz jegyet kapok, át ne lépjem a küszöböt. 

Két nő beszélget mondja az eggyi: én annyira szeretem 

a négercsókot .Csak az a baj ,hogy túl drága.Én bármikor ingyen 

kaphatok mondja a másik. Hisz a férjem afrikai. 

 
 
 

 

 - Móricka forró vizet akar adni a tyúkoknak 

itatásnál 

- Miért forró vizet akarsz vinni nekik? 

- Hogy főtt tojást tojjanak. 

Móricka horgászni megy. 

Móricka kezében a horgászbottal indul a temetőbe. Józsi bácsi meglátja és 

megszólítja:  
-Hová mész Móricka azzal a horgászbottal?  

-Horgászni. 

-A temetőbe??? 

-Igen mert sok a hal - ott. 

Tudjátok melyik a legöregebb állat? 

Hát a pingvin, mert fekete-fehér. 

 

írta: György Róbi 

Visszaemlékezés 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



 



  



  



 



 



           SZERELEMTESZT 

SZERELEMTESZT                                                                

 

 

 

Gondolj arra, akibe szerelmes vagy és válaszolj a kérdésekre. Majd megtudod mit érez 

irántad a másik    

 

1. helyes? 

2. csúnya 

3. szőke hajú 

4. barna hajú 

5. vörös hajú 

6. fekete hajú 

7. barna szemű 

8. zöld szemű 

9. kék szemű 

10. szükre szemű 

11. fekete szemű 

12. falun él 

13. városban él 

14. alacsony termetű 

15. magas termetű 

16. közepes termetű 

17. csinos 

18. udvarias veled szemben 

19. jó alakja van 

20. verekedős 

21. veszekedős 

22. frajer 

23. finnyás 

24. jól tanul 

25. közepesen 

26. rosszul 

27. sportol 

28. szépen öltözködik 

29. szereted 

30. szeret 

31. ismered a szüleit 

32. ő ismeri a szüleidet 

33. megcsókolt 

34. megcsókoltad 

35. rá kacsintottál 

36. rád kacsintott 

37. elkísért haza 

38. ritkán találkoztok 

39. gyakran találkoztok 

40. voltál vele sétálni 

41. voltál vele fürödni 

42. voltál vele moziban 

43. volt már nálatok 

44. megfogta a kezedet 

45. megcsalna 

46. megcsalnád 

47. komoly a kapcsolat 

48. idősebb nálad 

49. fiatalabb nálad 

50. régen ismered 

51. szerelmet vallott 

52. szokott levelet írni 

53. szoktatok titokban találkozni 

54. táncoltál vele 

55. van barátnője 

56. féltékeny vagy rá 

57. féltékeny rád 

58. szerelmet valllottál neki 

59. amit mondtál mind igaz? 

000 – szívből szeret 

001 – szenvedni fogsz vele 

002 – szeret, de nem meri megmondani 

010 – randit ígér 

011 – butának tart 

012 – meghalna érted 

020 – szenvedni fog veled 

021 – megkéri a kezed 

022 – csak kicsit kíván 

100 – nem szeret 

101 – csak érted él 

102 – elvesz, de boldogtalan leszel 

110 – örül ha nem lát 

111 – mindenkinél jobban szeret 

112 – odaadná az utolsót is 

120 – imád 

121 – levelet fog írni 

122 – gyereked lesz tőle 

200 – érted mindenről lemond 

201 – szeret, de van barátnője 

202 – ajándékot kapsz tőle 

210 – férjed (feleséged) lesz 

211 – boldogságban fogtok élni 

212 – vízbe ugrana érted 

220 – ha meglát rögtön elfut 

221 – elmész vele moziba 

222 – más lány után jár 

 
Hogy kell kiszámítani a választ a kérdéseidre: 

I (igen): lll lll lll lll lll ll = 2 

N (nem): lll lll lll lll lll l = 1 

T (talán): lll lll lll lll lll = 0 

Nekem a 210 jött ki...válasz: férjed (feleséged) lesz  ☺  

Sok sikert a szerelemben  



 ÍGY ÍRUNK MI 
 

ÍGY ÍRUNK MI                    
 

 
 
 

Kiscsibik 
 
Kosárban a kis csipogók 
Örülnek a Vikinek 
Kedvencük a kuku – dara 
És inni is szeretnek. 
 

Porubský Andi 

HOPP – HOPP KIRÁLYNŐ 
 
Andikának hívnak engem, 
figyeljetek most énrám  
Így hív engem, apu, anyu, 
meg az egész rokonság. 
 
Pedig én királynő vagyok, 
csak kevesen tudják 
Enyém a szép Hopp – hopp 
ország 
Benne színes labdák . 
 
Mind az enyém , mind 
szeretem, 
de ha kedvük lenne 
ajándékba elfogadok 
hopp , hopp ide vele! 
 
Megígérem , hogy nekik is 
jó királynőjük leszek 
a Hopp-hoppok országában 
ők is boldogok lesznek. 

 
Porubský Andi 

Túróstészta 
 
Andikának vacsorára 
mi lehet a kedvence? 
Figyeljetek majd elmondja 
nektek ez a versecske. 
 
Túróstészta megtetézve 
egy kis kanál tejfellel, 
ez az ami az Andinak 
Bendőjében jól elkel. 
 
Keri-Kati meg az Uni 
ezzel várják pénteken, 
mikor Andi látogatni 
hétvégeken megjelen. 

 
Porubský Andi 

KISCSIBÉK KÉMÉNDEN 
 
Kiscsibék keltek Kéménden, 
jó tyúkanyó keltette. 
Tarka-barka kis csipogók, 
tizenkét kis csemete. 
 
Keri-Kati az Andinak 
be is mutatta már mind, 
ott vannak ők a konyhában 
ládikóban egyenkint. 
 
Andi eteti is őket 
kukoricadarával, 
vizet is önt tányérjukba 
hogyha megszomjaznának. 

Tenyerébe kivesz egy-egy  
kicsi pelyhes csipogót, 
onnan repülhetnek vissza 
dobozukba azonmód. 
 
Itt-ott bizony a repülés 
olyan jóra sikerül, 
a földre is lehuppannak 
Andi meg csak úgy örül. 
 
Mikor aztán elfáradnak, 
el kell menni aludni. 
Szálláshelyük a kiskosár 
ott szoknak ők szundizni. 

 
Porubský Andi 

Visszaemlékezés 
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Az iskolában a tanító néni így szól Pistikéhez: 

- Pistike, ha anyukádnak van három almája, és hétfelé kell osztania, mit csinál? 

- Kompótot! 

A nyári szünetben Móricka felmegy játszani Pistikéhez, azok 10. emeleti 

lakásába. Délután hazajönnek Pistike szülei, és kérdezik a gyereküket: 

- Pistike, mit csináltatok Mórickával? 

- Versenyeztünk, hogy melyikünk mer messzebbre kihajolni az 

ablakomból. 

- És hol van Móricka? 

- Ő nyert. 

Kémia órán a tanár felír egy képletet a táblára, majd felszólítja az első sorban ülő Zsuzsikát: 
- Nos, ez minek a képlete? 

- Jaj, tanár úr, itt van a nyelvemen... 
- Akkor köpje ki gyorsan, mert ez a sósav! 

Ádámka bekopog a szomszédba: 
- Csókolom! Az apukám szeretné elkérni a magnójukat! 

- Na mi az, táncolni akartok? 
- Nem, aludni! 

A nagymama az unokája ágya mellett ül és mesét olvas. A kicsi 
megszólal: 

- Nem tudnál kicsit halkabban mesélni? Úgy szeretnék már aludni!   

 - Móricka forró vizet akar adni a tyúkoknak 

itatásnál 

- Miért forró vizet akarsz vinni nekik? 

- Hogy főtt tojást tojjanak. 

Móricka horgászni megy. 

Móricka kezében a horgászbottal indul a temetőbe. Józsi bácsi meglátja és 

megszólítja:  
-Hová mész Móricka azzal a horgászbottal?  

-Horgászni. 

-A temetőbe??? 

-Igen mert sok a hal - ott. 

Tudjátok melyik a legöregebb állat? 

Hát a pingvin, mert fekete-fehér. 

 

írta: György Róbi 



  TERMÉSZETBÚVÁR 

TERMÉSZETBÚVÁR 

 
 

 
 

Charles Darwin 1809-ben született Shrewsburyban, egy angliai városban. Már 
nagyon fiatalon érdeklődött a természetrajz iránt, bogarakat, csigaházakat, 
kagylókat és növényeket gyűjtögetett. Édesapja orvost szeretett volna faragni az ifjú 
Charlesból, ezért elküldte edinburgi egyetemre, hogy ott tanulja ki a mesterséget. Darwin 
két év után otthagyta az egyetemet, és elszegődött a Beagle (Vizsla) nevű vitorlásra mint 
természettudós egy expedíción belül.  

A Beagle 1831-ben hajózott ki Charles Darwinnal a fedélzetén. Darwin öt évig 
hajózott az óceánon, tüzetesen megismerte Dél-Amerika állat-, növényvilágát és földtanát. Hatalmas mennyiségű anyagot 
gyűjtött össze, de az expedíció közben számos nyugtalanító kérdés foglalkozatta őt. Igyekezett választ kapni a kérdéseire az 
akkori tudományos könyvekből, de nem állt benne össze a kép. Egyre többször tette fel magában azt a kérdést, hogy az 
élőlények kialakulásuk óta változásokon mennek-e keresztül, vagy ugyanúgy néznek ki, mint ahogyan 

kialakultak.  
Darwin korában a tudománynak fogalma sem volt arról, hogy 
mikor és hogyan alakult ki a Föld és az élet, a 
tudósok döntő többsége elfogadta azt amit 
Mózes könyvében olvashatunk az 
Ószövetségben a teremtésről. 

Feljegyzéseket készített, és miután 
visszatértek az expedícióról munkához látott, 
hogy összegezze az expedíció öt évét. Több 

éves kutatás után adta ki a Fajok eredete című könyvét, ahol megcáfolja a fajok változhatatlanságáról 
szóló elképzeléseket, és kifejti, hogy ami él fejlődésnek volt és van kitéve. A könyv rengeteg kritikát 
kapott a tudományban dolgozó és tevékenykedő szaktekintélyektől, de annál nagyobb elismerésben 
részesítette a laikus közönség. A könyv szinte órákon belül elkelt a könyvesboltokban.  

Darwin elmélete az evolúciót akarta bebizonyítani, amit a 
természetes kiválasztódással igyekezett megmagyarázni. Ez annyit 
jelent, hogy mindig azok az egyedek sikeresek egy közösségben 

(életközösségben), melyek a legjobban tudnak alkalmazkodni a 

környezeti feltételekhez. Ma már a biológiának több társtudománya 
(pl. a populációgenetika) bizonyította az evolúcióelmélet 
helyességét. Darwin az elméletét arra alapozta, hogy egyes fajok 
különböző képpen alkalmazkodtak a környezeti feltételekhez. 
Példának egy pintyfajt említett, melynek a csőre szigetenként 
különbözőképpen nézett ki. Feltételezte, hogy a pinty csőre 

segítségével alkalmazkodott az egyes szigeteken 
fellehető táplálékforrásokhoz. 

Darwint az ember származása is 
foglalkoztatta, ezért 1871-ben ezzel 
kapcsolatosan egy nagy vihart kavart könyvet 
adott ki. Ezután sokszor ábrázolták őt 
karikatúrákon majom testtel.  

Charles Darwin nem a legismertebb 
egyetemeken tanulta a biológiát, mégis képes 
volt észrevenni azt, amit más, nála okosabb és 
képzettebb természettudós professzoroknak nem 
tűnt fel, hogy az élőlények folyamatos 

változásokon mennek keresztül, új fajok jelennek meg és fajok pusztulnak ki.  

írta: Berta László 

Visszaemlékezés 



Vysoké Tatry 
Lukrécia Bene 

 

Vysoké Tatry sú pohorie ktoré leží 

na Slovensku a aj v Poľsku.  

Vo Vysokých Tatrách je krásna 

príroda, skalnaté štíty, vodopády 

a doliny.  

 

Najvyšší štít je Gerlachovský štít. Meria 2655 m.n.m. 

 

Vo Vysokých Tatrách je veľa  

turistických chodníkov 

označených farebnými značkami. 

 

 

Lomnický štít je druhým najvyšším 

štítom. Na Lomnickom štíte je 

astronomické observatórium, kde 

pozorujú Slnko. Je tam aj 

meteorologická stanica. 

 

 



Na Lomnický štít sa 

dá dostať iba 

kabínkovou lanovkou. 

V observatóriu je 

kaviareň pre 

návštevníkov a je tam 

aj apartmán, kde sa 

dá prespať. 

 

 

My sme najvyššie boli na lomnickom 

sedle.  

To je vo výške 2190 m.n.m.  

 

Išli sme tam otvorenou sedačkovou 

lanovkou zo Skalnatého plesa.  

Bol odtiaľ pekný výhľad. 

   

 

 

 



TOP 8 EXTRÉM ISKOLA  

 A   VILÁGON                         

  Teslenko Viki összeállítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Szálemi Boszorkány iskola - Massachusetss, 

Amerikai Egyesült Államok 

Szálemben nagyjából 40 ezer boszrokány tanonc van. 

Többségük online tanulja a boszorkányság 

elméletét. Persze nagyon sok halálos, ártatlan áldozat 

volt. 

2. Brooklyn Szabad iskola - New York, Amerikai Egyesült Államok 

Ebben az iskolában nem léteznek szabályok, illetve mégis, 

csak éppen a diákok találják ki őket. Ha éppen nincs kedvük, 

nem kell bemenniük, választhatnak, hogy mit szeretnének 

tanulni és mit nem. Nincsenek jegyek, házi feladatok és 

dolgozatok sem

3. Dongzhong Barlang iskola – Kína 

Ez az egyetlen barlang iskola a világon. Összesen kb 200 
diákja van, többnyire a távoli falvakból. Lehetőséget biztosít 
a nehéz környezeti körülmények között élő gyerekeknek. 
 

4. Bangladesi hajó iskola – Banglades 

A hajókon való oktatást azoknak a gyerekeknek találták ki, akik 

árvíz idején nem tudnak eljutni az iskolába. Egy hajón egyszerre 

kb egy osztálynyi gyerek tud tanulni.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Gulu általános iskola – Kína 

Ahhoz, hogy a gyerekek tanulhassanak, egy 5km 

hosszú, néhány centi széles ösvényen kell átkelniük 

a Ya'an kanyonokban. Ezek az iskolások minden 

bizonnyal remekül tudnak koncentrálni és kitartóak. 

6. Abo általános iskola - Új-Mexikó, USA 

 

Az Abo-ban az a különleges, hogy gyakorlatilag 
egy kis részt leszámítva, teljesen a föld alatt 
található. Az iskolát a hidegháborúban katonai 
célokkal építették meg.  

7. Philadelphia Jövő iskola – Philadelphia 

Nem használnak papírt, ezzel arra ösztönzik a 

diákokat, hogy a modern technológiákat 

használják. A tanárok okos táblákkal oktatnak, a 

diákok pedig digitális könyvekből tanulnak. 

8. Orestad gimnázium – Dánia 

A dán gimnáziumban hatalmas "dobokon" 

pihenheted ki az órák fáradalmait. Itt aztán lehet 

relaxálni. 



 



            Csak a neve más 
 
Tanuló    - Naplopó 
Talicskatoló   - Egynyomtávú kézierőgép-kezelő technikus 
Ablakmosó   - Síküveges restaurátor 
Lángosos    - Tésztafeszítő kisiparos 
Kukás    - Aktív környezetvédő 
Bankrabló    - Banktechnikai szakember 
Borkóstoló   - Szeszesital érzékelő és osztályozó 
Gondnok    - Háztömb menedzser 
Hólapátoló   - Street menedzser 
Biztonsági őr   - Szelekciós szakember 
Portás    - Beléptetési menedzser 
Autószerelő   - Gépjárműtechnikai szerelő  
Takarítónő   - Tisztaságügyi menedzser 
Sofőr    - Kormánykerék igazgató 
Ács     - Tetőszerkezeti menedzser 
Asztalos   - Faipari technikus 
Rakodómunkás   - Anyagmozgatási szakreferens 
Bérgyilkos   - Humán ügyintéző 
Ügynök    - Befektetési tanácsadó 
Autómosó    - Gépjármű optikai karbantartó 
 Eladó    - Értékesítési menedzser 
Utcaseprő  - Köztisztasági asszisztens 
Titkárnő   - Adminisztrációs irodavezető 
Guberáló   - Hulladékanyag hasznosítási magánvállalkozó 
Gazember   - Politikus 
Áruló  - Szabadfoglalkozású megélhetési szakember 
Használtruha kereskedő - Second Hand shop director 
Újságkihordó  - Hírlapterjesztési szakember 
Tolvaj  - Tulajdonáthelyező és biztonságtechnikai 

szakember 
Varrónő   - Ruhahegesztő 
Traktoros  - Növényápoló és termelő gépészmérnök 
Kulissztologató színházban - Színigazgató 

Visszaemlékezés 



 

Kutyusos számtan 

Bátyi Bianka Kittitől 
 

 

30 

20 

 9 

? 

 



Kirándulás képekben 

 

Bécsi práter 
 

•  Sokak vidámparkja, egyesek számára a nosztalgikus álmok 

helye, zöld oázis szinte mindenki számára – és itt található 

az óriáskerék, Bécs egyik leghíresebb jelképe.  

•  A bécsi Práter március 15-től október 31-ig van nyitva, 

naponta, 12:00 - 20:00. 

•  A világhírű Óriáskerék és néhány egyéb látnivaló egész éven 

át nyitva tart.  

•  A práter belépője ingyenes, mert minden attrakciónál külön 

kell fizetni 1,50-eurótól 5,00-euróig. 

•  El lehet oda jutni autóval vagy a bécsi vonatállomásról a 

Hauptbahnhof- ról metróval, az U1 – en a Praterstern 

megállóig. 

•  A Práter torony nevű, 117 méter magas láncos körhinta 

óránként 60 kilométeres sebességgel pörgeti meg a 

levegőben a látogatókat. A Fekete Mamba 80 km/h 

sebességgel löki a bátrakat a levegőbe.  

•  Mozgássérülteknek akadálymentes WC is jár

 
Dudinská Gréta 
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Egri barlangfürdő 
 

Az Egri barlangfürdő Magyarország észak 

nyugati részén található Egerben. Én 

Pozsonyból indulnék el Győr felé. Győrtől 

Tatabánya és utána Budapestre venném 

az irányt. Budapestről Hatvan és 

Gyöngyös keresztül mennék. Gyöngyöstől 

Jáger és Tiszaújvároson keresztül vezetne az utam. Tiszaújvárostól már 

megérkeznék Egerbe a 

hosszú autóút után. A 

gyermekjegyek ára: egész 

napos 2100 forint, négy 

órás 1500 forint, 4 éves 

korig ingyenes a belépő. A 

felnőttjegyek ára: egész 

napos 2600 forint, négy 

órás 1900 forint. Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig és ünnepnapokon 

09:00-20:00, pénztárzárás 19:00, medencék zárása: 19:30. Én, ha 

eljuthatnék az Egri barlangfürdőbe, akkor biztos, hogy lecsúsznék az 

összes tobogánon. Kipróbálnám az összes wellnesst és az összes 

szaunát. Ilyen lenne az én Egri kirándulásom.  

 Bergendi Dávid 



Kirándulás képekben 

 

Récsei erdő 

 

A Pozsony mellett húzódó Kis-Kárpátok sok túrázási lehetőséget kínál. Vannak rövidebb 
és hosszabb útvonalak. Általában lomblevelű erdőkben vagy füves dombokon át vezet az 
ösvény. Az egyes útvonalak jól ki vannak jelölve. Az első beszámolóm egy laza sétálás, 
rövidebb útszakasz lesz. 

 

Kiindulási pont: Récse amfiteátrum (parkolási 
lehetőséggel) 

Célegyenes: Malá Baňa 

Időtartam: lassabb tempóval 45 perc felfelé 
a kék jelzés szerint 

Magasság: 361 m 

Tevékenység: túrázás a hegyre 

Látványosság: gyönyörű kilátás az egész erdőre, 
pihenőhely a keresztnél, veszélyes hinta 
a mélység felett, önkiszolgáló büfé 

Elhelyezkedés: Récse, Kis-Kárpátok 

Belépés: gyalog, akár kutyával is 

Megközelítés: autóval 

 

Íme néhány kép, illetve egy saját fotó: 

 

                 

Kállay Bianka 
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Zamárdi kalandpark 
 

Magyarországon, Zamárdiban, Siófoki úton, 

a Balaton déli parján található egy ligetben.  

Minden nap 10:00-16:00 ig van nyitva. 

Lehetőségek: Kaland-csúszópályák: Sárga 

pályák 130cm-150cm, 11,93 euró (4000 

forint) 

Ugrótorony: 18 év alatt felügyelettel, első ugrás: 2,98 euró (1000 forint), többi 

ugrás: 2,39 euró (800 forint) 

Élménygőzös: 2 éves korig ingyenes, 

gyerek jegy: 2,39 euró, felnőttjegy 2,98 

euró  

Labirintus: 1,49 (500 forint)          

Vízidodzsem: egy kör (egy dodzsem 2 

személyes): 3,28 euró (1100 forint) 

Vízigolyó: 5 éves kortól 50 kg-ig, 2,68 euró (900 forint) 

Vízihenger: 5 éves kortól, három személyes, egy személy: 3,28 euró 

Kincsmosás: 2,98 euró egy zsák 

Hriagyel Dorina 



Kirándulás képekben 

 

 

 

A Szlovák paradicsom nemzeti park Szlovákia keleti részén található, egyike a 
legvonzóbb turisztikai helyszíneknek az országban. 19 763 hektáros területéből 13 011 hektár 
szigorúan védett. 1988-ban nyilvánították nemzeti parkká. A terület a Gömör–Szepesi-
érchegység (Slovenské rudohorie) térségéhez tartozik. Pozsonypüspökitől 298 km- re van. 
Autóval 3 óra 17 perc alatt megtehetjük Nyitrán és Besztercebányán keresztül kelet felé 
haladva. 

 

A következő pontokban egy három napos utitervet kínálok: 

1. nap: 

délelőtt: utazás, szállás 
elfoglalása  

Én a Privát Milan Hrabušice 
nevezetű szállásra mennék. 
Itt ingyenes a parkolás, 
garantált visszaigazolás 1 
munkanapon belül, Erdőalja - 
túra kiindulópont a Szlovák 
paradicsomba 2,9 km-re 
található (SUCHÁ BELÁ), a 
Letanovský Mlyn kiindulópont 
9,1 km-re (SÓLYOMVÖLGY) 
és a KYSEĽ-szurdok 6,8 km-
re van. Ingyenes WIFI, 2 
szoba, 4 férőhely, beszélt nyelvek: Szlovák, Cseh, Lengyel. 

délután: könnyű túra 

SUCHÁ BELÁ 

A Suchá Belá számos kaszkádjával, vízesésével, kristálytiszta kis tavaival, szikla alakzataival, 
létráival, láncaival, járófelületeivel, helyenként klausztrofóbiát kiváltó szűk átjáróival 
valószínűleg a „Paradicsom” leglenyűgözőbb helye. Ez egy tökéletes belépő természeti 
szépségeink a megismeréséhez. A nemzeti parkba a belépő 1,5 euró. 

Útvonal: Podlesok  ⇒ Suchá Belá záver   ⇒ Pod vtáčim hrbom  ⇒ Nad Podleskom 
 ⇒ Podlesok 

Időtartam: 3óra 35 perc, szintkülönbség: emelkedés 455 m, ereszkedés 455 m. 

2. nap:  

Egész napos nehéz túra. 

SÓLYOMVÖLGY  



Kirándulás képekben 

 

 

A Paradicsom 
legnehezebb és egyben a 
legnagyobb próbatétele. 
Csak azoknak ajánlott, 
akik nem félnek a 
magasságoktól. Már az 
eljutás a bejáratához is 
bonyolult és 
hosszadalmas, de a 
végén ott a kiérdemelt 
jutalom, a Fátyolos 
vízesés és a pallóhídról a 
mélységek lélegzet 
elállító látványa. 

Útvonal: Letanovský Mlyn 
 ⇒ Kláštorisko  ⇒ 

Pod Vtáčim hrbom ⇒ 
Kláštorisko  ⇒ Letanovský Mlyn 

Időtartam: 6óra 55perc, szintkülönbség: emelkedés 980 m, ereszkedés 980 m. 

3. nap:délelőtt: közepes nehézségű túra,  

KYSEĽ 

Néhány évtizeddel ezelőtt erdőtűz pusztította 
el Kyseľ szurdok alsó részét, s ez éveken 
keresztül akadályozta a turisták belépését a 
magasabban lévő részbe. Ebben a részben 
rejtőzködnek a vízesések, patakok, források, 
kis tavak és szűk átjárók sokasága. 
Sokszínűségének köszönhetően teljesen 
kitölti a „Paradicsom” szó jelentését. De az ami 
megközelíthetetlen és zárt volt a kíváncsi 
szemek előtt, most már látogatható. Az utat 
meg lehet tenni a via ferratan keresztül is. Az 
ár kb. 55 euró. 

Útvonal: (benne a Via Ferrata is) Podlesok 
 ⇒ Pod Vtáčim hrbom   ⇒ Nad 

Podleskom  ⇒ Podlesok 

Időtartam: 7óra 25 perc, 
szintkülönbség: emelkedés 994 m, 
ereszkedés 994 m.   

délután: utazás haza. 
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                  Osztálykirándulás 

 

Ha év végén elmehetnénk valahova, akkor 

én szerintem a Dévény vára lenne az 

a hely, ahova elmehetnénk.                           

 

Azért mennék el oda 

mert gyönyörű a kilátás 

és a természet is. 

 

Első megállásunk 

lenne a várnál és 

aztán elmennénk 

egy kicsit túrázni. 

 

 Hogyan jutnánk oda: 70-sel (leszállni az 

Euroveánál) aztán felszállni a 29-esre. 

Ár:  Gyerekek (6-14): 2,50€        Felnőtt: 5€ 
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Koliba 
 

Ha unatkozol és valahova el akarsz 
menni, ajánlanám neked a “Kolibát“, 
ami itt található Pozsonyban.  
Ez a Kis-Kárpátok vonulatán 
helyezkedik el egy magas 
domboldalban, ahol jókat lehet 
túrázni. Itt található egy nagy kilátó, 
pontosabban a TV torony. Úgy 
tudom, ez Pozsony legmagasabb 
pontja, 462 méter magasan. De nem 
csak túrázni lehet ezen a hegyen. 
Található ott egy nagy játszótér és 
kötélpálya. Még csak a játszóteret 
próbáltam ki. Tele van csúszdával. A 
kötélpálya is jó lehet, kívülről nekem 
nagyon tetszett. Ezenkívül egy 
bobpálya is van ott, ahova a belépő 
kb. két euró személyenként. A többi 
attrakciónál nem kell fizetni. Ez egy 
olyan csodálatos pálya, ami végig 
halad az erdőn, és amikor kiérünk az erdőből, beérkezünk egy 
rövid alagútba. Az alagút után vége a pályának. Ezekután egy 
nagy kötélbe akasszák a bobot, az pedig felhúz a domb 
tetejére.  
Ha jól emlékszem, még van ott egy libegő is, ami felvisz az 
egyik csúcsra, de ahhoz még nem volt szerencsém. Sok helyen 
van büfé, ill. étterem, de véleményem szerint a legjobb étterem 
a TV torony kilátójában található. Itt finoman is főznek és a 
berendezés is hangulatos. Gondolom most sikerült jó ötletet 
adnom a kiránduláshoz, és remélem majd el is látogatsz oda.     
 

Écsy Eszter 
  

„Emlékem a bobpályáról“ 
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Frédi, a húsvéti nyuszi 

 

Itt a tavasz, meleg van, 

néha zápor is esik. 

Ha a kis nyúl ilyenkor van kint, 

nagyon könnyen megfázik. 

 

Ezért az anyukája 

nem is engedi néki, 

hogy a nagy esőben 

kint legyen a kis Frédi. 

 

Frédi ezért nagyon dühös, 

mert ő ki akar menni. 

Színes tojást festeni, 

s elajándékozni. 

 

Ezért kénytelen volt 

otthon festegetni, 

otthon becsomagolni 

s galambbal elküldeni. 

 

Hriagyel Dorina 



 
 
 

 
 
 

Volt egyszer három . Egy kis -ban éltek 

a szüleikkel együtt. Volt egy kicsi , amivel 

közlekedtek.. Az egyik este ellopta ezt az   

a . Mikor megtalálták az -ok az 

elveszett  -t nagyon örültek.  

 
 

Itt a vége, fuss el véle. 
 

Mozes Tímea 

 

Visszaemlékezés 



Szász Róbert: 
Galla Pál 

1. ének 
 
Hamar felkel a nap, vele kel Galla Pál is, 
Az egész falu, mert Rávai hírei, 
Megrázták, a hírek az egész falucskát. 
A nap éppen most kel fel, felöltözik Pál, 
S máris a mezőkre megy segíteni, 
Mivelhogy legyen mit nekik ebédelni. 
S ahogy megy a rétre, ahol dolgozik, 
Megint a tegnapi napról gondolkozik. 
 
Kiér a rétre, ahol már rég várják őt, 
Mindenhova elkelne ez a nagy erő. 
Kiabálnak is rá hogy siessen ő már, 
De elereszti a szót füle mellett Pál. 
Amint odaér, lát egy nagy fát a réten, 
S megmozdítja azt a nagy fát, most éppen. 
Csak félkézzel kapta fel az óriás fát, 
Nem is nagyon erőltette meg magát Pál. 
 
A paraszt nem bírt csodálkozni, csak nézett, 
Nem akarta elhinni a két szemének. 
Pedig hihetett volna, ilyen erős Pál, 
Ilyen erőt még nem láthatott a világ. 
Aztán Pál eldobta a hatalmas tölgyet, 
Egyenesen a mező melletti völgybe. 
Repült ez a hatalmas fa a völgy felé, 
A nagy völgy felé, egyenesen lefelé. 

Visszaemlékezés 



 
Kapál tovább, mintha mi sem történt volna, 
De a paraszt csak áll, a nagy dobás óta. 
Legyökereztek a lábai ő neki, 
Nem tudott a kettő lába megmozdulni. 
Csak nézte a hatalmas tölgynek hűlt helyét, 
Rá is szólt Galla: „Te is dolgozz, ne csak én!“ 
Ment is volna a paraszt, hogy ne ment volna, 
De nem tudott mozdulni, csak álmélkodva. 
 
Este volt már piroslott az ég alja is, 
Nemcsak ég alja, hanem Pál orcája is. 
A földműves kifizette Pál munkáját, 
Plussz pénzt is kapott, azért amit produkált. 
Örült hát Galla János legkisebb fia, 
Örülve futott haza az ő házukba. 
Meg is mutatta anyjának a ráadást, 
Máris szebbé tette vele anyja álmát. 
 
Ő is lefeküdt az ő kemény ágyába, 
Es sárkányokkal harcolt az ő álmába. 
A jobb életre vágyott szegény Galla Pál, 
De pénzbelileg sajnos nagyon rosszul állt. 
 
Néha nem volt mit neki ebédre enni, 
Anyjának adta, amit keresett neki. 
Elszenderült már most a fiatal Pál, 
S az ő álmában az ország élén áll. 
 



10 történelmi kérdés 

 

1.Hol és mikor  írták alá a Trianoni békét? 

 

2.Mikor volt a honfoglalás? 

 

3.Mettől meddig tartott a 2.világháború? 

____________________________________________________________________ 

4.Ki volt az első magyar király? 

 

5. Ki festette a Mona Lisat? 

_____________________________________________________ 

6.Mikor süllyedt el a Titanic? 

_____________________________________________________ 

7.Hol született Petőfi Sándor? 

____________________________________________________________________ 

8.Ki volt az utolsó magyar király? 

__________________________________________________ 

9.Mi volt Lenin igazi neve?  

__________________________________________________ 

10.Mikor volt Horthy Miklós felvidéki bevonulása? 

 

 

______________________________________ 

 





 

 

 

  



5. Legszebb hely a Földön 

I. Kristály Mecset - Kuala Teneraggu – Malajzia 

Mely 2006-2008 között épült acélból, 
üvegből és kristályból. A világ egyik 
legszebb muszlim imaházának tartják, ahol 
több mint 1500 hívő tartózkodhat egy 
időben. Az iráni Shiraz Shah-e Cheragh 

mecsete belülről valóban olyan, mintha 

egy hatalmas gyémánt lenne, falait, 

kupoláit belső díszítéseit, ajtóit milliónyi 

tükör üvegmozaik és ezüst borítja, melytől 

a belső tér szó szerint ragyog.  

II. Eilan Donan Kastély-Skócia 

Az Eilean Donankastély a Loch Duich 

tó egy kis szigetén épült, a Skót-
felföld nyugati részén, egy 
kilométerre Dornie településtől; a 
skót MacRae klán székhelye. A 

festői várat, mely gyakran szerepel 

fotókon, filmeken - egy kőhídon át, 
gyalogosan lehet csak 
megközelíteni. 

 

III. Plitvicei Tavak Nemzeti Park - Horvátország 

A Plitvicei Tavak Nemzeti Park Délkelet-

Európa legrégibb nemzeti parkja, és a 
legnagyobb ilyen jellegű intézmény 
Horvátországban. Az 1949-ben alapított park 

a Horvát Karsztvidéken, a boszniai-
hercegovinai határ közelében található. A 
fontos észak-déli útvonal - mely a nemzeti 



park területén halad keresztül - a horvát szárazföldet és az adriai tengerparti 
régiót köti össze. 

 

IV. Az Emei hegy környezete a Leshani Óriás 

Buddhával- Kína 

A Leshani Óriás Buddha egy ülő pozíciójú Maitreya-szobor. Az Emei-hegy 
környéke és a hatalmas 
Buddha-szobor 1996 óta 
része az UNESCO 

Világörökségnek. Hasonló 
méretű Buddhák állnak a 
Bingling-templomnál (Kína), 
illetve álltak egykor az 
afganisztáni Bamiyanban is, 
melyet azonban sajnálatos 
módon 2001. márciusában 
a tálibok felrobbantottak.  

V. Agkor Thom-Baphuon templom Kambodzsa 

Angkor Kambodzsa egyik régiója, mely a hajdani Khmer Birodalom székhelye 
volt az IX---XV. század között. (Angkor nevének jelentése szanszkrit eredetű, s 

azt jelenti, hogy város) 
1431-ben az Ayutthaya-

királyság felkelést 
robbantott ki, kirabolta 
Angkort, melynek lakói 

délre, Longvekbe 
menekültek. 1992- óta 

az UNESCO védelme 

alatt áll.  

Somogyi Rebeka 



Mennyire vagy képben a világ LEG-jeivel? 

Teszteld le tudásod! 

 

 

1. Melyik az emberi test LEGnagyobb szerve? 
a) A bőr 
b) A máj 
c) A tüdő 
 
2. Melyik a LEGnagyobb bolygó a naprendszerben? 
a) Szaturnusz 
b) Jupiter 
c) Vénusz 
 
3. Melyik a LEGnagyobb emlős a világon? 
a) Az elefánt 
b) A kékbálna 
c) A medve 

 
4. Melyik a LEGnegyobb sziget a földön? 
a) Grönland 
b) Madagaszkár 
c) Borneó 
 

5. Melyik a LEGmagasabbra növő fa fajta a Földön? 
a) A kaurifenyő 
b) A majomkenyérfa 
c) Az óriás mamutfenyő 
 
6. Melyik a LEGnagyobb tó a világon? 
a) Felső-tó 
b) Bajkál-tó 
c) Kapszi-tenger 
 
 



7. Melyik a LEGnagyobb szárazföldi ragadozó a világon? 
a) Jegesmedve 
b) Farkas 
c) Tigris 
 
8. Melyik a LEGnépesebb ország a világon? 
a) India 
b) Kína 
c) Oroszország 
 
9. Melyik LEGnagyobb madár a Földön? 
a) Strucc 
b) Rétisas 
c) Kondorkeselyű 
 
10. Melyik a LEGnagyobb, aktív vulkán a Földön? 
a) Krakatau 
b) Llullaillaco 
c) Etna 
 
11. Melyik országnak vannak a LEGnagyobb bankjegyei? 
a) Magyarország 
b) Kanada 
c) Thaiföld 
 
12. Melyik a LEGnagyobb hal a világon? 
a) Holdhal 
b) Ponty 
a) Cetcápa 
 
13. Melyik a LEGnagyobb afrikai ország, terület szerint? 
a) Algéria 

b) Szudán 
c) Líbia 
 
13+1. Hol található a világ LEGnagyobb sportstadionja? 
a) Brazília 
b) Észak-Korea 
c) Kanada 

összeálította: Čonga Julcsi 



Extrém attrakciók 

� Scad diving. 
Szabadesési attrakcióról van szó. Nagy halóba esik az 

ember miután leugrik 45 méter magas toronyból. 

 

� Üveg hidak 
Ezek az üveghidak szakadékok felett 

helyezkednek el. Sok ilyen hídon üveg helyett monitor 

van, ami azt ábrázolja, hogy törik az üveg, és az 

emberek ijedten 

menekülnek el. 

 

Halál kalitka 

Az 

Ausztráliában lévő halál kalitka amely  

csak pár cm vastagságú üvegből készült. 

A henger alakú üveg kalitkába két személy fér 

be. A hengert víz alá engedik, ahol egy óriás 

tengeri krokodillal találkozik a látogató. 

� Californiai rettegések háza 

Ezen a házon belül számtalan szörnyűséges élmény vár a látogatókra. 

2 vagy 8 órás körútból 

válogathat a rettegés imádó. 

pókok, kígyók, fejjel lefelé lógás, 

fagyaztóba zárás, ez mind a 

kínálatban találhat. 

 Varga Maxi 



 

 

1. Milyen földről honosult meg a húsvéti nyúl? 

Holland földről. 

Német földről. 

Lengyel földről. 

2. Mikor mennek a harangok Rómába? 

Nagyszombaton. 

Nagypénteken. 

Nagycsütörtökön. 

3. A húsvét „mozgó” ünnep. Hogyan számítjuk ki, hogy mikor ünnepeljük adott évben? 

A vízkereszt utáni tizedik vasárnap húsvét vasárnapja. 

A tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnap húsvét vasárnapja. 

A tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni második vasárnap húsvét vasárnapja. 

4. Az alábbiak közül melyiket nem szentelik meg húsvétkor? 

Tyúk. 

Sonka. 

Barkaág. 

5. Természetes anyagokból hogyan lehet rózsaszín árnyalatú tojásfestő főzetet készíteni? 

Jó néhány lilahagymát kell felönteni annyi vízzel, hogy ellepje, és legalább 30 percig 
áztatni benne a főtt tojásokat. 

Csipkebogyóteát kell készíteni. A kihűlt teában kell a tojásokat pihentetni. 

Apróra vágott vöröskáposztát vízzel - legalább 30 percig - kell főzni, és ebbe mehetnek a 
főtt tojások. 

  



 

6. Hol található a Tojásmúzeum, a míves tojások gyűjteménye? 

Zengővárkony. 

Mezőkövesd. 

Sümeg. 

7. A húsvéti ünnep neve különböző nyelveken más és más. Mi a közös eredete? 

Az ókori római natalis ünnepe. 

Az ógörög hésziodosz ünnepe. 

A héber pészah ünnepe. 

8. Miért piros a húsvéti tojás? 

Mert Mária piros könnyeket hullajtott a keresztnél. 

Jézus kiontott vérének a színe. 

Mert ez a szerelmes fiúk és lányok színe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A helyes válaszok a kérdések sorrendjében a következők: 

1.Német földről. 

2.Nagycsütörtökön. 

3.A tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnap húsvét 

vasárnapja. 

4.Tyúk. 

5.Csipkebogyóteát kell készíteni. A kihűlt teában kell a tojásokat pihentetni. 

6.Zengővárkony. 

7.A héber pészah ünnepe. 

8.Jézus kiöntött vérének a színe. 

összeállította: Albert Ricsi 



Földrajzi ek tesztje 

Te mennyire tudod a választ? 

 

1. Milyen mély a Mariana-árok, egyben a Föld legmélyebb 

pontja? 

a) 12 075 méter 

b) 11 034 méter  

c) 10 983 méter 

2.Melyik ország rendelkezik a 

leghosszabb tengerparttal? 

a) Kanada  

b) Indonézia 

c) Norvégia 

3.Milyen magas a világ 

legmagasabb hegye, a Mount 

Everest? 

a) 8848 méter  

b) 9566 méter 

c) 8245 méter 

 

4.Hány országban terül el a világ 

legnagyobb sivataga, a Szahara? 

a) 12 

b) 9 

c) 10 



5.Hányan laknak a világ legnépesebb városában, a kínai 

Csungkingban? 

a) 25 millió 700 ezer ember 

b) 34 millió 200 ezer ember 

c) 30 millió 400 ezer ember 

 

 

 

 

6.Mekkora a világ legnagyobb országa, Oroszország területe?  

a) 21 millió négyzetkilométer 

b) 17 millió négyzetkilométer 

c) 19 millió négyzetkilométer 

 

7.Melyik óceánba ömlik a világ legbővizűbb, és egyes számítások 

szerint leghosszabb folyója, az Amazonas? 

a) Csendes-óceán 

b) Atlanti-óceán 

c) Indiai-óceán 

 

 

 

Porubský Andi 



Csodálatos madárpókok

 

 

A madárpókok a trópusokon elterjedt nagy és zömök testű pók fajok. Mint egy 800 faj 

tartozik a madárpókok közé. Rendszertanilag a négytüdős pókok közé tartoznak. A nálunk elő 

farkaspókok hasonlítanak leginkább a madárpókokra, de rendszertanilag nem alkotnak közös 

csoportot velük. Olaszországban elő tarantula pók szintén a farkaspók. A hiedelmek szerint 

maráskor heves tánccal lehetett védekezni a méreg ellen. A nagy testű szőrős pókokat sokan 

tarantulának hívják, de ez helytelen és pontatlan megnevezés. A temperamentumos olasz 

tarantella tánc is innen kapta a nevét. Megjegyezném, hogy a tarantula pók csípése nem 

halálos, csak kellemetlen.  

Mivel a madárpókok méretes csáprágókkal rendelkeznek, könnyen átszúrják vele az 

ember bőrét. Ha veszélyben érzik magukat, csak akkor használják, de mérgük veszélytelen az 

emberre nézve. Sokkal kellemetlenebb a potrohukon található szőrök, amit hátsó lábukkal 

piszkálnak le, ha a támadó ellen szeretnék megvédeni magukat. 

Életmódjuk szerint a madárpókok talajon és fákon élnek. A talajlakó fajok sokkal 

méretesebbek, mint a fán élő fajtársaik. A   üregekben élnek, és általában 



éjszaka járnak vadászni. Rovarokat, kisebb 

gerinceseket ejtenek el, ezeket az üregükbe cipelik, 

és ott fogyasztják el a zsákmányt. Ami megmaradt 

a zsákmányból kiviszik az üregükből, mert 

fertőzésveszélyt jelent számukra a hulladék. A 

   sokkal fürgébbek, és 

gyakran agresszívabbak, mint a talajlakók. Nem egy 

utazó számolt be arról, hogy madárpók marta meg 

őt, amikor fára akartak mászni. Az Ausztráliában elő 

marása viszont veszélyes. A   

rokonai a madárpókoknak. Az esős időszakban a 

párt kereső hímek betévedhetnek a lakásokba, és 

ekkor történnek a balesetek, melyek gyerekre 

illetve idős emberekre nézve tragikusan 

végződhetnek, ha nem kapnak időben orvosi 

ellátást. A terjeszkedő, és népességben gyarapodó 

ausztrál nagyvárosokban jelent problémát tölcsérhálós pók.  Bár feltehetnénk a kérdést, hogy 

ki élt hamarabb azon a területen, az ember vagy a pók?  

A madárpókoknál jól elkülöníthetők a nemek egymástól. A  kisebbek, a 

 nagyobbak, vaskosabbak. A párzás után hálószövedékbe rakja le a nőstény a petéit, 

amit  hívunk. A nőstények gondosan őrzik a kokonjukat, amíg ki nem bújnak a kis 

pókok a petékből. Egy kokonban több száz pókivadék lehet. A pókok külső vázzal rendelkeznek 

ezért, ha kinövik a bőrüket kénytelenek levedleni azt. A  veszélyt jelent a pókok számára, 

mert ekkor nagyon sebezhetőek, nem tudnak védekezni, elmenekülni.  

Manapság egyre nagyobb divat madárpókot tartani otthonunkban. Sajnos ennek az a 

következménye, hogy számos faj veszélyeztetve van. Az állatcsempészek sokszor több száz 

pókot fognak be, és próbáljak eljutatni a rakományt olyan országokba, ahol busásan fizetnek 

értük a gyűjtők, és az állattartók. Ha szeretnénk ilyen állatot tartani otthon, akkor csak is 

gyakorlott és tisztességes tenyésztőtől szerezzük be nyolclábú kedvencünket. A tenyésztőtől 

fontos, hogy megkérdezzük, milyen igényei vannak az állatnak, hogyan rendezzük be a 

terráriumot, és milyen gyakran adjunk eledelt az állatnak. , hogy mindig friss vize legyen 

a póknak, mert a méregtermeléshez szükségük van sok vízre. Ne feledjük, a terráriumnak csak 

egy lakója lehet! Ha lehet, ne nyúljunk az állathoz, nem kutyát tartunk, nem szoktatható 

kézhez. Ha megijed mar, és a csípése kellemetlen!  

Az egyik madárpók faj mérgében olyan anyagot találtak a kutatók, ami hatásos lehet 

egy nagyon agresszív agydaganat kezelésében. Jelenleg is folynak a kutatások, de nagyon 

érdekes, hogy sokszor a természetben található meg egy olyan , ami egy ilyen 

komoly betegséget gyógyíthat.  

tölcsérhálós pókok 



 

Tudod, hogy a világon több mint 35 000 pókfaj 
van? Vagy használják-e a lábukon lévő hajat szagláshoz?  

A nevem Robert, 9 éves vagyok, és ez az egyik 
szenvedélyem - a pókok világa. Az alábbiakban 
elmondok neked néhány érdekes dolgot a világukról.  

Tavaly ajándékba kaptam egy kis tarantulát. A 
tarantula a legnagyobb ismert pókféle. A legnagyobb 
tarantula a Pseudotherathosa apophyses, amelynek lába 
kb. 33 cm. 

A tarantuláknak szőrös testük van, amely két 
fontos részből áll: a cefalothoraxból és a hasból. Az 

állkapocs nagyon erős, mérgező sarkokkal. Nyolc szőrös lábuk van, a test és a lábak 
érzékenyek az érintésre, a hőmérsékletre és a szagra. Több mint 800 fajt azonosítottak, és a 
legtöbb nem veszélyes az emberre. 

Az én tarantulám egy Avicularia geroldi, Dél-
Amerikában őshonos. Megtalálható Brazília trópusi 
erdőiben, az Amazonas-medencében. Trópusi 
tarantulaként szereti a nedves környezetet, ezért 
folyamatosan permetezem a terráriumot friss vízzel. 
Hetente egyszer táplálom, általában: sáskák, tücsköt, 
férget vagy lárvát vásárolok a kisállat-áruházból. 

Mint minden 
ízeltlábú, a tarantulák is 
növekednek, miközben 
időszakosan növekednek, a régi exoskeleton (kutikula) 
eltávolításához és egy újabb, 
nagyobb kialakulásához. 
Tarantulám kevesebb, mint 
egy év alatt már háromszor 
megváltoztatta régi 
kültakaróját. Lejáratkor a 
tarantula évente 1-2 
alkalommal megváltoztatja az 
exoskeletont. Nagyon sok 
nedvességre van szükségük, és 
esetleg 1-2 hónapig sem 

esznek. Volt lehetőségem filmre venni ezt a folyamatot, 
nagyon érdekes nézni, néhány órát is igénybe vehet.  

Egy izgalmas és rejtélyes világban élünk ☺. 



 

 

 

 

 



 

 

  



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miközben Seattle-t rejtélyes gyilkosságsorozat tartja 

rettegésben, és egy gonosz vámpír még mindig nem adta föl, 

hogy bosszút álljon rajta, Bellát továbbra is minden oldalról 

veszély környékezi. És mintha ez nem lenne elég, kénytelen 

választani Edward iránt érzett szerelme és Jacobbal való 

barátsága között – és közben tudja, ennek a döntésnek az lehet a 

következménye, hogy újra lángra lobban az ősi ellenségeskedés a 

vámpírok és a vérfarkasok között. Miközben vészesen közeledik 

az érettségi időpontja, Bellára még egy további döntés is vár: 

választania kell élet és halál között. De vajon melyik melyik?  

Azért választottam ezt a könyvet, mert én már olvastam az előző 

két részét, és mindkető nagyon tetszett. 

                                                                                 13.18 € 

Az éjszaka leple alatt furcsa kép kerül az osztály facebook 

oldalára: esetlen alak minionjelmezben, felette a falra írt 

felirat: Az osztály vesztese! Az osztályfőnök tombol, a 

diákok gyanakodva méregetik egymást. Tettesnek se jó 

lenni, de áldozatnak még rosszabb. Gyerekek életét 

ismerjük meg mindenestül, miközben velük izguljuk és 

szorongjuk végig ugyanazt a pár napot a felkeléstől a 

feleltetéseken át a napköziig. Vajon ki tette és miért? 

Ezt azért választottam, mert érdekesnek tűnik a cím és 

a leírás alapján. 

                                                                                6.56 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porubský Andrea 

"El fogsz tűnni. Mint Anna macskája. Elrabolnak vagy köddé 

válsz. Melyiknek örülnél jobban?"  

 

Végre nem kell suliba járni, mert kirándulni megy az 

osztály! Ám a hatodikból páran egy ártatlannak tűnő 

tréfára készülnek: kiszöknek éjszaka az erdőbe, és 

lepedőbe öltözve, kísértetként huhogva megijesztik két 

osztálytársukat. Egy "igazi" kísértet közbelépésével 

azonban a kaland komolyra fordul, és három gyereknek 

valóban nyoma vész az egykori remeteségben. A diákok 

nem mernek szólni a kísérő tanároknak, hiszen tilosban 

járnak, inkább maguk derítik ki, hova tűntek a többiek. Az 

osztályban leosztott szerepek átértékelődnek, mert a 

sikerhez mindenkire szükség van.  

Az izgalmas éjszakai kaland során azonban nem csak az 

álkísértetről kerül le végül a csuklya, de mindenkinek 

szembe kell néznie a saját félelmeivel is.   

Ezt azért választottam, mert ugyanattól az írónőtől van, 

mint Az osztály vesztese, és szintén érdekesnek és 

izgalmasnak tűnik 

                                                                                           

6.56 € 

A 12 éves Jonas olyan világban él, melyben nincs 

igazságtalanság, éhezés, erőszak, nincsenek 

kábítószerek, a családok életében is teljes a harmónia. 

Ezt a tökéletesnek tűnő társadalmat a bölcsek tanácsa 

vezeti. Ők azok is, akik a tizenkettedik életévüket 

betöltött fiúk és lányok egész életre szóló pályáját 

kijelölik, egy évente megrendezett ceremónián. 

Történetünk hősét valami egészen egyedi feladatra 

tartják alkalmasnak. Miközben egy különös öregember 

felkészíti őt hivatása betöltésére, Jonas előtt feltárul, 

milyen titkok lapulnak az őt körülvevő világ békéje 

mögött. A fiú vakmerő tettre szánja el magát. 

Ezt azért választottam, mert már olvastam ettől az 

írónőtől egy könyvet, és az nagyon jó regény volt. 

                                                                                                

7.62 € 



  

 

 

  

 



 

 


