
 

Megalakultunk... 

Tanár néni mondta: legyen , és mi tegyünk 

róla, hogy legyen.  

Most pedig reméljük, hogy mindenki látja, hogy ez jó.  

Mivel újszülöttek vagyunk, legyetek türelmesek, miköz-

ben botladozva járni tanulunk, ha nem is sikerült min-

den elsőre tökéletesen, mi lelkesen dolgoztunk rajta. 

Célunk hogy a tartozzon hozzá az iskolai 

életünkhöz, törekszünk arra, hogy újságunk legyen kró-

nika, új érdekes dolgokkal ismertessen meg, tájékoz-

tasson, rólunk és nekünk szóljon. Az újság készítésével 

járó feladat pedig legyen öröm számunkra.  

Fontos közlemények: 

 Első szülőértekezletek 

 Versenyekre való jelentke-

zések a szaktanároknál 

 Színházbérlet vásárlás 

 Jelentkezés hangversenyre 

 Október 15. tanítási nap 

 Október 21. Városi megem-

lékezés 

 Október 23. Nemzeti ünnep 

 

s 
 

    SULIÚJSÁG  

N Y Í R T E L E K I  Á L T A L Á N O S  I S K O L A  

I. évfolyam 1. szám 

Megalakultunk 1 

Maradj  tehetséges! 2 

Viccek 2 

Legek a világban 5 

Az én kicsi pónim 5 

Középpontban az 6 

Az elefánt 7 

Állati legek 8 

Állatok világnapja 9 

Rejtvények 10 

Viccek 11 

Gyermekrajzok 11 

A tartalomból: 

FELHÍVÁS 

Feltétlenül számítunk Rád! 
Gazdagítsd írásaiddal TE is az iskolaújság rovatait!  

Várjuk verseidet, beszámolóidat, hír-

adásaidat, riportjaidat, rejtvényeidet, 

vicceidet. 

Írhatsz arról ami érdekel, nyithatsz új 

állandó rovatot.  

Megírhatod azt is, hogy miről szeret-

nél olvasni az újságban. 

Itt a suliújság első száma!  

Reméljük sok érdekeset találsz benne, amit még nem tudtál. 

Jó olvasgatást! 



 

 

 

2. oldal 



 

 3. oldal 



 

 

 

 
4.oldal 



 

nagyon szerette a kockacukrot. 

Amikor kényeztettem , megenged-

te, hogy a hátára üljek. Papa segí-

tett felnyergelni, majd szélsebesen 

vágtatott velem a tyúkudvarban. 

Nagyon szeretem a lovakat, Kapi-

tány volt a kedvencem.  

Amikor még óvodába jártam, 

kaptam egy igazi pónit, Kapi-

tányt. 

Minden nap ápolni kellett. 

Fésülgetni a sörényét, meg-

etetni, megitatni. Akis huncut 

Most, hogy elvitték büszke va-

gyok rá, hogy gyerekek tanul-

nak rajta lovagolni. Hiányzol, 

Kapitány! 

 

Sebestyén Jázmin 2.b 

Az én kicsi pónim 

„Legek” a világban 

5. oldal 

Tudtad, hogy… …a föld 

legkisebb állata a Paedoc 

progenetica nevű pici ha-

lacska, mely a pontyok csa-

ládjába tartozik és nem nő 

7 mm-nél nagyobbra? 

Tudtad, hogy a föld legnagyobb 

virága a raflézia, mely parazita-

ként él a fák törzsén? 

Tudtad, hogy a legna-

gyobb hullámvasút 

Kingda Ka, ami USA-

ban található 139 m 

magas, és a végsebessé-

ge 206 km/h? 

Tudtad, hogy a világ leghidegebb pontja 

a szibériai Ojmjakon van, ahol már –71,2 

fokot is mértek ? 

Tudtad, hogy a világ legtovább 

rajzolt, és nem animált rajzfilm-

je a Tom és jerry? 

 

 

A Föld legmagasabb vulkánja az Ojos del 

Salado, 6880 m - Chile. 

 

Földrajzi legek  

A Föld legnagyobb tava a Kaszpi-tenger. 

A Föld legnagyobb óceánja a Csendes-óceán. 

A Föld legnagyobb tengere a Jeges-tenger. 

A Föld leghosszabb folyója az Amazonas, 6 516 km. 

A Föld legnagyobb szintkülönbségű vízesése az Angel Venezuelában 979 m. 

A Föld legmélyebb óceáni pontja a Csendes-óceánban lévő Mariana-árok,  

11 034 m mély. 

A Föld legmélyebb tava a Bajkál-tó Oroszországban, 1 620 m mély. 

 

 

 



 

Az informatika órán  is megemlékeztünk az állatok világnapjá-

ról. Power Point bemutatót készítettünk, melynek témája az állatok világnapja volt. 

Mindenki tetszés szerint dolgozhatta fel a témát. Az alábbiakban a legjob-

ban sikerült munkákat látjátok: 

Középpontban az állatok 

 

 

 

Bondár Zsófia 6.a 

6.oldal 



 

 

Papp Leila 6.a 7.oldal 



 

 

A bogarak fociznak a réten. A 

hőscincér odamegy az egyik, 

padon ülő bogárhoz és meg-

kérdezi:  

- Te miért nem játszol?  

- Nem látod? Én vagyok a cse-

rebogár. 

Viccek  

     SULIÚJSÁG 

Nagy Máté 6.a 

8. oldal 



 

 

Mészáros Dóra 7.a 

9. oldal 



 

Nagyoknak ... 

9. oldal 

Kicsiknek: 

A _____ nem _________  ______ . 

___________ a víz______ .  

________ víz,  _______  ____ . 

__________  ____  ________ ér.  

Rejtvény 



 

 

 

Szerkesztette: 

Szabóné Lukács Éva 

  

Egyszer egy pici süni eltévedt a sivatagban. 

Nekimegy az egyik kak-

tusznak. Boldogan felkiált:  

- Mama! Te vagy az? 

 

- Szent ég, mi történt a ke-

zeddel?  

- Megharapott egy kutya.  

- Fertőtlenítetted?  

- Nem tudtam, mert elfutott. 

Várom továbbra is 

ötleteiteket, cikkei-

tek, rajzaitokat, be-

mutatkozásaitokat! 

A rajzokat készítette: 

Jászai Fruzsina 2/b  

VICCEK: 

 

 

 

   


