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A tartalomból: 

Örömhír!  

Végre sikerült az iskola tanulóit is bevonni az 

újság készítésébe! A 6.a osztály emelt  óraszám-

ban informatikát tanuló diákjaival elhatároztuk, 

hogy segítenek a szerkesztésben, az anyagok 

gyűjtésben.  

Informatika órán átbeszéltük, hogy milyen ün-

nepek, jeles napok lesznek az elkövetkező idő-

szakban. Ki-ki maga választhatott témát, és el-

kezdődhetett a keresgélés a neten. Igen ám, de 

megbeszéltük, hogy mindenki a saját gondolata-

it is vigye bele az ő általa írt cikkbe.  

És íme elkészült a „közös” munkánk gyümölcse, a suliújság 4. száma.  

Köszönet az „újdonsült” újságíróknak. Nagyszerűen oldottátok meg a feladatot! 

Remélem a következő szám szerkesztésébe még több diákot, és kollégát tudok 

majd bevonni, hisz az újság a miénk, és akkor fogja mindenki magáénak érezni, 

ha van benne munkája. 

Ebben a számban még több rejtvény és fejtörő van, melyeknek a megfejtését  e-

mailba kell beküldened a címemre. A megfejtők jutalmat is kapnak —bár a leg-

nagyobb jutalom maga tudás, amit kvízek megfejtésével szerezhetsz :) 

Szabóné Lukács Éva 



 

 2. oldal 

Mi leszek, ha nagy leszek?  

A pályaválasztás mindenki életében az egyik legmeghatározóbb lépés. Mi mindent érdemes átgondolni, 

mielőtt eldöntöd, hogy az általános iskola befejezése után melyik szakmát választod, melyik iskolában 

tanulsz tovább? 

1. Először ismerd meg ÖNMAGAD! Gondold végig, mi az, ami érdekel, mivel foglalkozol szívesen! 

Fontos, hogy tudd, melyek az erősségeid, illetve mi okoz nehézséget. 

Jó tisztában lenni azzal, hogy: 

 miben vagy jó, pl.: tantárgyak vagy hobbik terén; 

 melyek azok a tevékenységek (pl.: szeretek focizni, szerelni, olvasni, állatokkal foglalkozni stb.), 

amelyeket szívesen végzel és örömöt okoznak neked; 

 mi az, ami nem megy, amit egyáltalán nem szeretsz csinálni 

 ne csupán az iskolai osztályzataid jelentsék a legfontosabb irányelvet! 

2. Ha nem tudod, hogy mit válasz vagy nagyon sok minden érdekel, akkor kitölthetsz  

KÉRDŐÍVEK-et, de kikérheted az OSZTÁLYFŐNÖKÖD, egy PÁLYAVÁLASZTÁSI SZAKEM-

BER vagy a CSALÁDOD, BARÁTAID véleményét is! 

 Különböző pályaválasztást segítő kérdőíveket találhatsz az alábbi honlapon: 

 http://eletpalya.munka.hu/kerdoivek 

 Írj fórumokba, kérdezz szakembereket online az interneten, ha nem vagy biztos a döntésedben: 

 http://www.mileszel.hu/online_tanacsadas 

3. Gondold át, hogy milyen MUNKAKÖRNYEZET-ben éreznéd jól magad! 

 irodában, műhelyben, a szabad ég alatt (pl.: építkezésen, erdőben stb.), sok utazással járó munkában; 

emberekkel, tárgyakkal, növényekkel vagy állatokkal foglalkoznál szívesen 

 kötött munkaidőben (pl.: hétfőtől péntekig, 8-16 óráig) vagy rugalmasan (bármikor). 

4. Járj nyitott szemmel a világban és érdeklődj, mer t fon-

tos a PÁLYA- és SZAKMAISMERET! 

Ha érdekel egy szakma pl.: ruházati eladó és van rá lehető-

ség, menj be egy ruházati üzletbe és kérdezd meg az el-

adót, mit csinál egy átlagos munkanapján! Beszélgess mi-

nél több emberrel különféle szakmákról! 

Menj el gyár-, üzem- vagy céglátogatásra, hogy az igazi szakma-

beli emberektől kérdezhess 

 A szakmán belüli lehetőségekről, a tipikus munkafeladatok-

ról, szakmabemutató filmekkel megismerkedhetsz, az alábbi 

honlapokon: 

 http://eletpalya.munka.hu/filmek (szakmákat bemutató 

filmek gyűjteménye) 

 http://eletpalya.munka.hu/szakmacsoport-bemutatas (szakmacsoportok bemutatása) 

 Ötletszerzéshez érdemes álláshirdetéseket is böngészni, hogy lásd melyek a keresett szakmák, illetve 

hogy mely munkakörök milyen végzettséget, tulajdonságokat és képességeket igényelnek! 

 http://eletpalya.munka.hu/tulajdonsagkereso (néhány szakma legfontosabb tulajdonságai) 

5. A jó döntéshez a legfontosabb, a TÁJÉKOZOTTSÁG. Alaposan utána kell nézni a kiválasz-

tott középiskoláknak, hogy aztán magabiztosan tudd a számodra legjobbat választani. 

Fizetésekről itt tájékozódhatsz: http://eletpalya.munka.hu/keresetek 

 

http://eletpalya.munka.hu/kerdoivek
http://www.mileszel.hu/online_tanacsadas
http://eletpalya.munka.hu/filmek
http://eletpalya.munka.hu/szakmacsoport-bemutatas
http://eletpalya.munka.hu/tulajdonsagkereso
http://eletpalya.munka.hu/keresetek


 

 3. oldal 

6.  LÉGY CÉLTUDATOS! 

Ha megvan, mi érdekel, vagy már tudod, hogy mi szeretnél lenni, érdemes átgondolni a következőket: 

 hol tanulhatsz (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola – Nyíregy-

házán vagy más városban stb.); 

 jó megközelíthetőség: nem mindegy, milyen hamar tudsz beérni a 

korai órákra, vagy mikor érsz haza egy esti óra után. 

 kell-e hozzá érettségi; 

 hány évet kell iskolába járni; 

 milyen plusz dolgok jöhetnek számításba (pl.: szakmai idegen nyelv, 

mestervizsga, fakultáció vagy szakirány választás); 

 nézd meg mennyi és milyen gyakorlati helyekkel áll kapcsolatban az 

iskola! A gyakorlati helyek közül kerülhet ki az első munkahelyed. 

 ösztöndíjak: nézz utána, milyen ösztöndíjakkal segítik, motiválják a diákokat! Mindig serkentő, ha a jó 

tanulmányi eredménynek megvan az elismerése. 

 mennyi lehet kb. majd a fizetésed. 

Fizetésekről itt tájékozódhatsz: http://eletpalya.munka.hu/keresetek 

9 hely, ahol találsz információt az intézményekről:  

1) középiskolai felvételi tájékoztató: vagyis a Fehér Könyv. Alapvető kiadvány, megtalálható 

benne minden középiskola, minden meghirdetett képzés, a legfontosabb hivatalos tudnivalók. Kérd 

az osztályfőnöködtől! 

2) a középiskolai intézmény honlapja : Nézd meg, és ne csak informá-ciót keress rajta! A hon-

lap külleme, használhatósága sokat elárul az iskoláról. 

3) pályaválasztási kiállítás: (pl. Continentál Aréna, Tiszavasvári) Aki számít, ott van. Jó lehetőség 

a személyes találkozóra az iskola dolgo-zóival, diákjaival. 

4) nyílt nap: Fontos, hogy ellátogass a kiszemelt középiskolába, amikor nyílt nap van, hogy találkozz 

az ottani tanárokkal, diákokkal a tanórákon vagy a tanműhelyekben, illetve hogy megismerd az intéz-

ményt és el tudd dönteni, szívesen járnál-e oda. 

5) tájékoztató füzet: Ha már ott vagy a nyílt napon vagy a kiállításon, kérj egy tájékoztató füzetet az 

iskoláról! Olvasd el minden sorát! Ha valamit elfelejte-nél, ebben biztos benne van. Van ahonnan 

rendelni is lehet, ingyen postázzák a címedre. Nézz utána! 

6) közösségi média:- A Facebookon sok iskola van jelen, a tanár és a hallgatók. Nem csak hivatalos 

híreket olvashatsz, de belső informá-ciókat is szerezhetsz, hiszen élőben kérdezheted a diákokat, így 

megtudhatod véleményüket, és Te is hozzászólhatsz a dolgokhoz. 

7) a sajtó: Figyeld az újságokat, keress az interneten! A cikkek objektívebb, külső képet adnak. 

8) a tanárok: Kérdezd nyugodtan a tanáraidat, mondjanak szakmai véleményt a kiválasztott intéz-

ményről! 

9) a diákok: Kérdezd meg az ismerősöket is! Ha van valaki, aki oda jár, vagy ott tanult, személyes 

tapasztalatokat tud adni a középiskoláról. 

http://eletpalya.munka.hu/keresetek


 

Fontosabb időpontok: 4. oldal 

DECEMBER: Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára. 

 A részletes tájékoztatót és a jelentkezési lapot a következő helyen találod meg: http://www.oktatas.hu/  

 Azon középiskolák listáját, hogy hol írhatod meg a felvételit, szintén http://www.oktatas.hu/ weboldalon 

fogod megtalálni. 

 Nem fontos abba a középiskolába beadni a jelentkezési lapodat, amelyikbe később felvételizni szeretnél, 

a listában szereplő, lakóhelyedhez legközelebbit is választhatod. 

 Ha kiválasztottál 5-6 középiskolát, ami tetszik, és szívesen járnál oda, nézd meg kötelező-e a központi 

felvételi megírása, ha csak egy is kéri, meg kell írnod a központi felvételit. Figyelj oda, mert már szakis-

kolákba is kell! 

 Ha még nem tudod, hová tanulnál tovább szívesen, akkor is írd meg a központi felvételit, nehogy ké-

sőbb ez gondot jelentsen! 

 Az írásbeli vizsga MAGYARBÓL és MATEMATIKÁBÓL lesz, a korábbi vizsgafeladatokat és a meg-

oldásokat az alábbi helyen találod: 

http://www.oktatas.hu/…/kozepfoku_fel…/kozponti_feladatsorok 

JANUÁR: A központi írásbeli felvételi vizsga (szombati nap)  

 Öltözet: ünnepélyes 

 Legyen nálad a diákigazolványod vagy személyi igazolványod! 

 A vizsgát kék színű tollal kell megírni, érdemes vinni néhányat tartalékba! 

 A MAGYAR vizsgafeladatokhoz nem használhatsz semmilyen segédeszközt (pl.: szótár). 

 A MATEK vizsgafeladatoknál a rajzok elkészítéséhez használhatsz körzőt, szögmérőt, vonalzót és 

ceruzát, de a számításokhoz számológépet, mobiltelefont nem vehetsz elő! 

 A MAGYAR és a MATEK vizsga is külön-külön 45 percig tart, de közöttük 15 perc szünet áll a ren-

delkezésedre, hogy felfrissülj. 

JANUÁR VÉGE/FEBRUÁR ELEJE: A központi írásbeli vizsga eredményének megtekintése. 

 8 munkanapon belül köteles a középiskola - ahol írtad az írásbelit - kijelölni egy napot, amikor beme-

hetsz és megnézheted milyen eredményt értél el magyarból és matekból. 

 A feladatlapot csak megtekintheted, esetleg lefénymásoltathatod, de haza nem viheted! 

 A középiskola hivatalosan megküldi neked levélben, a központi írásbeli vizsga eredményét. 

 szülői értekezlet a jelentkezési lapok kitöltésével kapcsolatban: ezen a lapon kell megjelölni azokat a 

középiskolákat, tagozatokat, szakmacsoportokat és szakmákat, ahová szeretnéd, hogy felvegyenek. 

(Kódok!) 

 Fontos a rangsor (iskolánként és tagozatonként is!), tehát első helyre azt írd, ahová a legszívesebben 

mennél továbbtanulni. 

 Minimum 4 helyet jelölj meg, hogy biztosan felvegyenek valahová (pl.: ha 3 szakközépiskolát beír-

tál, írj 4.-nek egy szakiskolát is). 

 egyeztetés, szülői aláírások, a jelentkezési lapok felvezetés a KIFIR rendszerbe 

FEBRUÁR KÖZEPE: A felvételi jelentkezési lap leadása, postázása. 

ha az alkalmasságit nem tudod teljesíteni, akkor arra a szakra az egész felvételid eredménytelen. 

- Vannak középiskolák, akik tételeket adnak ki, hogy miből kell felkészülni a felvételire, és vannak olya-

nok, akik csak témákat adnak meg (pl.: beszélj magadról, miért ezt a szakmacsoportot (gépészet) választod, 

miért szeretnél ebbe az iskolába járni stb.). 

- Mindenképpen érdemes felkészülni a szóbelire és az alkalmassági vizsgára, ha tényleg azt szeretnéd, 

file:///C:/Users/Felhasználó/Documents/Adatforrások
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.oktatas.hu%2F&h=ATNSCYAOSVdpoFG5T3n5rCr8LbkWTqWlTWufovUG_L5LNEP49uja3P49lJH8TLuy-X5Ms2mc3iZyOMj_Etj-JxdNf_oVN68NbAhQoX2GaCxh7f9SBGk0bF5O7UcJfU8ur1GlQxc&enc=AZPqsJamVZVuoZW4amcGjwixJBqS2O3Gmb16_MCiv4_nVNAiBEsjh-L
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.oktatas.hu%2Fkozneveles%2Fkozepfoku_felveteli_eljaras%2Fkozponti_feladatsorok&h=ATN2jmW6MVikZswg-pKtSbiVtPBssidbo6IFDL1DQfI1gr8XQuY7TOzOaXCWI2jAnzUMP6prWnaeXwDx71-YVJr9C7sKLafJ0IBr9afB9LpsniabLPPO4OE2gJet1NRdGlx


 

 5. oldal 

FEBRUÁR-MÁRCIUS: A szóbeli felvételi időszaka. 

 Fontos megemlíteni, hogy egyes középiskolák, a szóbeli felvételi mellett alkalmassági vizsgát is tarta-

nak, ami azt jelenti, hogy ha pl. rendészetre vagy sport tagozatra jelentkezel, akkor meg kell felelned 

az iskola által megadott követelményeknek (pl. ott a fekvőtámaszé és a futásé lesz a főszerep.) Azt 

tudnod kell, hogy ha az alkalmasságit nem tudod teljesíteni, akkor arra a szakra az egész felvételid 

eredménytelen. 

 Vannak középiskolák, akik tételeket adnak ki, hogy miből kell felkészülni a felvételire, és vannak 

olyanok, akik csak témákat adnak meg (pl.: beszélj magadról, miért ezt a szakmacsoportot (gépészet) 

választod, miért szeretnél ebbe az iskolába járni stb.). 

 Mindenképpen érdemes felkészülni a szóbelire és az alkalmassági vizsgára, ha tényleg azt szeretnéd, 

hogy felvegyenek! 

MÁRCIUS KÖZEPE: A középiskolák eddig teszik közzé az ideiglenes felvételi rangsort. 

 Az iskolák a honlapjukon szokták feltüntetni, hogy a tanulók hány pontot értek el a felvételin, ezáltal 

hányadikak a felvételi rangsorban. 

 Az ideiglenes rangsor azt jelenti, hogy még nem a végleges és változhat. Nem kell aggódnod, hogy ha 

42. vagy és összesen 30 tanulót vesz fel az adott szakra az iskola, hiszen döntően az számít majd, hogy 

ki választotta első helyen a felvételi jelentkezési lapon, tehát ez még csak tájékoztatás a részedre. 

 Általában a személyiségi jogokra való tekintettel az iskolák nem teszik közzé a nevedet, helyette a di-

ákigazolványodon is megtalálható tanulói azonosítódat használják. Azonban van lehetőséged arra is, 

hogy válassz magadnak egy jeligét (pl.: becenév, fantázia név stb.), amit csak Te ismersz, ezt a felvé-

teli jelentkezési lapon adhatod meg, így csakis kizárólag ezt kell majd keresned a listában. 

MÁRCIUS KÖZEPE: A Tanulói adatlapok módosítása. 

 Lehetőséged van arra, hogy a korábbi továbbtanulási szándékodat megváltoztasd, azaz a felvételi jelent-

kezés során megadott iskolák és tagozatok / szakok sorrendjét módosíthatod. 

 Új iskolát és szakot / tagozatot már nem tehetsz hozzá, csak a meglévőkön változtathatsz! 

ÁPRILIS VÉGE: A középiskolák értesítést küldenek a felvételi eredményéről. 

 Ekkor dől el, hogy felvettek-e az adott iskolának adott szakjára vagy épp elutasítottak. 

 A felvételi eredményt az iskolák már hamarabb is kitehetik a honlapjukon, érdemes tehát figyelni és 

keresni magad a végleges felvételi rangsorban. 

JÚNIUS VÉGE: Beiratkozás a középiskolákba. 

 A pontos dátumot, időpontot továbbá minden más tudnivalót az iskolák adnak meg vagy a honlapjukon 

vagy levélben küldenek értesítést. 

Barizs Tünde 



 

Március 22.    A VÍZ VILÁGNAPJA 6. oldal 

"Víz! 

Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, 
anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az 

élet vagy." 

A víz jelenléte meghatározza mindennapi életünket, természetesnek vesszük, 
hogy a jó minőségű ivóvíz a kellő mennyiségben mindig a rendelkezésünkre áll. 
Ennek következtében sokszor nem úgy viszonyulunk lételemünkhöz, mint 
ahogy azt megérdemelné. Gyakran pazaroljuk, nem vigyázunk környezetünkre, 
ezáltal felszíni és felszín alatti vizeinket szennyezzük. Sajnos beláthatatlan következményekkel járhat, ha 
rövidesen nem változtatunk ezen a magatartáson. Jelenünk és az eljövendő generációk sorsa többek kö-
zött azon is múlik, hogy miképp gazdálkodunk a Földön meglévő vízkészleteinkkel, hogyan óvjuk és 

Tudtad? Bár a legtöbben a víz fagyáspontját nulla fok köré tesszük, valójában a teljesen tiszta vizet 
(„szupertiszta” víz, amelyben nincs semmilyen szennyeződés) –38 fokig is hűteni lehet anélkül, hogy be-
fagyna. A víz jéggé alakulásához ugyanis apró, szilárd szennyező anyagoknak kell a vízben lenniük, ame-
lyek körül a jéggé szerveződés megindulhat. 

Tudtad? A Föld felületének 71 százalékát víz borítja, melynek mindössze 2,5 százaléka édesvíz. A 2,5 
százalék édesvíznek pedig szinte az egésze a felszín alatt található. Mivel ez biztosítja a Föld népességé-
nek ivóvízkészletét, a felszín alatti vizeink védelme nagyon fontos. 

Tudtad? Egy darab, szilárd talajon eldobott cigarettacsikk körülbelül egy köbméternyi talajvizet szeny-
nyez össze. Ha ugyanazt a cigarettacsikket közvetlenül vízbe dobják, a tönkretett víz mennyisége nagyjá-
ból ötszörösére növekszik. 

Tudtad? Télen a fagyos vizek tetején jégtáblák úsznak. Ennek fizikai magyarázata az, hogy a jég sűrűsé-
ge kisebb, mint a vízé. Az olvadás után a jégből keletkező víz térfogata pontosan 9 százalékkal nő meg. 

Tudtad? A víz forráspontja 100 fokon van. Egy liter vízből pedig körülbelül 1750 liter gőz keletkezik. 

Tudtad? A víz felületi rétege különleges tulajdonságokkal rendelkezik. Ha egy pohárba túl sok vizet töl-
tesz, a víz egy darabig nem folyik ki belőle. Ennek oka az, hogy a felületi vízmolekulákra a víz felől sok-
kal nagyobb erők hatnak (ezt nevezzük kohéziós erőnek), mint a levegő felől, így azok a víz belseje felé 
szeretnének mozdulni. A víz felszínén tehát egy igen erős felületi réteg jön létre, amelyik gyakran úgy 
viselkedik, mint valami hártya. Ugyanez az oka annak is, hogy a harmatcseppek a fűszálakon gömb ala-
kúak, illetve hogy a vízipók szaladni tud a víz tetején. 

Március 22-e jó alkalmat teremt arra, hogy végiggondoljuk, mit jelent számunkra a víz, mint az élet jelké-
pe, szimbóluma, melyet joggal tekinthetünk az élet bölcsőjének. 

 Nagy Máté 6.a 

Érdekességek a vízről 



 

Víz—TOTÓ  (ha megfejtetted küld be a szerkesztőségbe – lukeva5@gmail.com) 7. oldal 

1. Sós-e a felhőkből hulló víz? 

 1.igen        2.nem      X. lehet sós is és sótlan is 

2.  Mi okozza az apályt és a dagályt? 

1.a tenger felett fújó szél.      2.a Hold, mert 

magához vonzza a Föld vizeit.        X. a tenger-

áramlatok. 

3. Melyik vízinövény levelére lehet ráülni 

anélkül, hogy elsüllyedne? 

1.amazonasi tündérrózsa             2. nőszirom                 

X.sárgaliliom 

4. Mi okozza a cunamit? 

1. a szél          2.a földrengés            X. a dagály 

5. Melyik tüskés növény él meg a sivatag-

ban? 

1.selyemkórófélék            2. saguaro kaktusz            

X.tövises iglice 

6. Melyik a legnagyobb óceán? 

1.Sarki – óceán              2.Atlanti – óceán              

X.Csendes – óceán 

7. Mik a víz alkotóelemei? 

1.szénsav és oxigén           2.oxigén és hidrogén           

X.nitrogén és hidrogén 

8. Mennyi ideig bírja ki a szervezet víz nél-

kül? 

1.4-5 napig          2.8-10 napig           X. 3 hétig 

9. Mit jelent az, ha kemény a víz? 

1. sok benne a kalcium           2. jégkocka készíthető belőle           X sok benne a vas 

10. Hány ember szomjazik a Földön? 

1. 10 millió               2. 100 millió             X. több, mint 1 milliárd 

11. Afrikában a nőknek átlagosan hány km-t kell megtenniük vízért? 

1. 22 km-t           2. 6 km-t                  X. 1 km-t 

12. Mennyi egy ember átlagos vízfelhasználása egy nap hazánk-

ban? 

1. 50 liter                2. 140 liter               X. 250 liter 

13. A föld összes vízkészletének hány százaléka iható, édesvíz? 

1.  2,5 %                      2.   25 %                          X.    70% 

+1 Mit tehetünk otthon a víztakarékosság jegyében? 

1. Víztakarékos háztartási gépeket használunk. 

 2. Kádban fürdünk, folyóvízben mosogatunk.                       X. Nem tehetünk semmit. 



 

Április 22.   A FÖLD NAPJA 
8. oldal 

A Föld napját minden évben április 22-én ünnepeljük. amellyel felhívhatjuk a figyelmet a Föld természeti 
környezetének megóvására. A napot 175 országban tartják, Magyarországon 1990 óta rendezik meg. 

Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?  

Így hangzik a Föld napja mozgalom egyik jelmondata. 1990 óta Magyarországon évről évre egyre többen 
érzik úgy, legalább megpróbálják – és legalább a Föld napján, április 22-én tesznek valamit ennek érdeké-
ben: fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek, környezeti vetélkedőt, patak- és falutakarítást szerveznek, va-
lamelyik zöldszervezethez csatlakoznak, vagy saját szervezetet alapítanak. És ez a Föld napja mozgalom 
legnagyobb sikere: hogy helyi igény szerint, helyi kezdeményezésre szerveződnek a Föld napi progra-
mok, és ma már nem csak a Föld napján. 

Óvjuk földünket! Mi is felelősök vagyunk érte, hiszen itt élünk! 
                                                                                  

Papp Leila 6.a 

1.  A  Föld a Naptól számított ………….. bolygó. 

A)   harmadik                     B)   nyolcadik             C )  második 

2.  A Föld alakja hasonlít egy …………. . 

A)  gömbre                        B)  körre                   C)  körtére 

3.  Hol helyezkedik el a Földünk? 

A)   a Naprendszeren túl          B) a Tejútrendszerben        C)   a meteorok között      

4.  Ki hajózta először körbe a Földet? 

A)   Farkas Bertalan               B)   Neil Amstrong              C)   Magellán 

5.  Merre forog a Föld? 

A)   nyugatról keletre                B) keletről nyugatra            C)   nem forog 

6.  Milyen színű a világűrből nézve a Föld? 

A)   zöld                        B)   barna                           C)   kék 

7.  A Föld egyetlen természetes kísérője …………… . 

A)   a Hold                      B)   a Vénusz                     C)   az üstökös 

8.  Miből épül fel a földkéreg? 

A)   homokból                  B)   agyagból                C)   kőzetekből 

9.  A Föld felszínének hányadrészét borítja víz? 

A)   egyharmad               B)   háromnegyed                C)   egynegyed 

10.  A Földön a magasságokat és a mélységeket …………….. mérik. 

A)   a földfelszíntől              B)   a tengerszinttől              C)   a parttól 

11.  A Földet ózonréteg védi ………………….  . 

A)   a viharoktól              B)   a káros sugaraktól            C)   a portól 

12.  Az esőerdők ………….. adnak a légkörnek. 

A)   oxigént                      B)   szén-dioxidot          C)   nitrogént 

13.  A legnagyobb veszélyt a földi életre ……………… jelenti. 

A)   a vulkánok                 B)   az árvizek            C)   környezetszennyezés 

+1     A környezet védelme ………………….. a feladata. 

     Föld napja kvíz — a megfejtések beküldhetők a szerkesztőségbe 



 

Barkaszentelés 

Jézus Jeruzsálembe vonulásának emlékünnepe a húsvét előtti, 

ún. virágvasárnap. A 6. századtól kezdve ekkor körmeneteket 

tartottak, ahol a pálma az időjárási viszontagságok mellett 

a különféle varázslatoktól is megvédett. Nálunk ezt a szentelt 

pálmát helyettesíti a barka. A mennydörgés és villámlás elhárítá-

Húsvéti szokások és hagyományok 
9. oldal 

Húsvéti népszokások 

 Szinte minden népnél rengeteg szokás kötődik a húsvéthoz. A hagyományok jelentős része nem épült be 

a keresztény vallás ünnepi rítusaiba, hanem azzal párhuzamosan, mint falusi közösségek ünnepi szokásai 

maradtak fent. 

A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legna-

gyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszön-

tése is. A húsvéti ünnep neve különböző nyelveken más és 

más. Közös eredete azonban, a húsvét héber neve, 

a pészah. A szó kikerülést, elkerülést jelent. A húsvét és 

a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek közé tartoznak. 

A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott 

termékenységi ünnepekkel, melynek elemei a feltámadás és az 

újjászületés.  

Kiszehajtás, villőzés 

  Virágvasárnapi jellegzetes szokás szerint egy szalmabábut 

többnyire menyecskeruhába öltöztettek. A kisze vagy más né-

ven banya a tél, a böjt, a betegség megszemélyesítője, amelyet 

a lányok énekelve végig vittek a falun, majd pedig vízbe hají-

tották vagy elégették. 

 A kiszehajtás után sok helyen a villőzés következett. A lányok 

villőnek nevezett faágakkal járták a házakat, ezeket a faágakat 

felszalagozták, olykor kifújt tojásokkal díszítették. A kisze ki-

vitele a tél kivitelét, a villő behozatala pedig a tavasz behoza-

talát jelentette. 

Húsvéti jelképek, szimbólumok 

Tojás 
 A tojás az élet újjászületésének, termékenységének legősibb jelképe.  A születés, a teremtés, a megújho-
dás jelképe. A kereszténységben a feltámadás szimbóluma lett.  
 
Bárány 
 A legősibb és a legelterjedtebb húsvéti jelkép. A húsvéti bárány Jézust jelké-
pezi. Kapcsolatba hozható azzal a vallási tétellel, miszerint Jézus Krisztus 
áldozati bárányként halt kereszthalált az emberiség megváltásáért.  

 
Nyúl 
 A húsvéti nyúl jelképe A leganda szerint Ostará-
nak, a germán istennőnek volt egy színes tojáso-
kat tojó madara, amelyet a gyermekek szórakoztatása kedvéért nyúllá változta-
tott. Más verzió szerint pedig dühében változtatta át a szárnyast. A lényeg, 
hogy így kapott helyet a különböző kultúrkörökben a furcsa nyuszi, amely 
fészket rak és azt tojásokkal tölti meg.  



 

A nagyhét és szokásai: 10. oldal 

 A nagyhéten belül a Húsvéti Szent Háromnapon , azaz nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszomba-

ton emlékezik meg a kereszténység Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról. 

 Nagycsütörtök – Krisztus utolsó vacsoráját az Olajfák-hegyén, majd elfogatását és szenvedéseinek kez-

detét idézi. Nagycsütörtököt szokás zöldcsütörtöknek is nevezni, és a jó termés reményében valamint 

a böjt okán rendszerint valami zöldet, pl. spenótot fogyasztanak a hívők. Nagycsütörtök estéjén 

a harangok elhallgatnak, a hagyomány szerint Rómába ,,mennek“, 

s csak nagyszombaton szólalnak meg újra. 

 Nagypéntek – Jézus kereszthalálának napja, a böjt és a gyász ide-

je.  Ezt a napot a népi babona szerencsétlennek tartotta, amikor tilos 

volt mindenféle állattartással, földműveléssel kapcsolatos munka. 

Ilyenkor nem gyújtottak tüzet, nem fontak, nem szőttek stb. Azon-

ban úgy hitték: aki nagypénteken napfelkelte előtt megfürdik, azon 

nem fog majd a betegség. 

  

Nagyszombat – húsvét ünnepének előnapja, a feltámadás jegyében zajlik. feltámadt. Nagyszombaton ér 

véget a negyvennapos böjt. Szokás volt ezen a napon az első harangszóra kiszaladni a kertbe, és megráz-

ni a gyümölcsfákat, hogy a régi rossz termés lehulljon, és ne legyen férges az új. A tűzszentelésnek sok-

féle hagyománya, szertartása alakult ki. Hamuját, parazsát eltették, gyógyításra használták, valamint 

a házban és a földeken szétszórták.  

 

 

Húsvétvasárnap – a feltámadás vasárnapja, a keresztények 

a feltámadt Krisztust ünneplik. Ehhez a naphoz tartozott az 

ételszentelés hagyománya. A délelőtti misére letakart kosár-

ral mentek a hívők, melyben bárányhús, kalács , tojás, sonka 

és bor volt. Emellett ehhez a naphoz is munkatilalom kap-

csolódott: nem sepertek, nem főztek, nem hajtották ki és nem 

fogták be az állatokat. 

  

 

Húsvéthétfő – a locsolkodás napja. Alapja a víz 

tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit. 

Eredete a keresztelésre utal, valamint arra 

a legendára, amely szerint a Jézus feltámadását 

hirdető jeruzsálemi asszonyokat a zsidók locsolás-

sal akarták elhallgattatni. 

 A népszokások szerint a férfiak ilyenkor sorra 

járták/járják a házakat és különböző versek, éne-

kek kíséretében locsolták/locsolják meg 

a lányokat, asszonyokat. Az ,,öntözésért“ cserébe 

a lányok pirost tojást adnak a legényeknek. Ez a szín egyrészt a szerelmet, az életet jelképezi. 

 

A húsvéti hagyományokat, szokásokat összegyűjtötte: Bondár Zsófia 6.a 



 

 11. oldal 

Miért szeretem a matematikát? 

Én önmagáért szeretem a matematikát! 

 

Nem csak azért szeretem a matematikát, mert alkalmazni lehet a technikában, 

hanem főleg azért, mert szép. Mert játékos kedvét is beleviheti az ember, és a 

legnagyobb játékra is képes: megfoghatóvá tudja tenni a végtelent. 

Azért is szeretem, mert sok új dolgot ismerhetünk meg. Éva néni játékos felada-

tokat állít nekünk össze, s így könnyebb a nehezebb dolgokat megtanulnunk!   

A matek órák gyorsan és vidáman telnek el. Persze vannak rosszabb napok ami-

kor felmérőt írunk, de azokat is ki lehet bírni   

 

,,A matematika az, ami életet lehel a dalba. A dallam nem 
más, mint a számok harmóniája.” 

 Papp Leila 6.a  

Miért szeretem a kosárlabdát? 

Nyírteleki Zsiráfok! 

Leánycsapatunk 6 éve kosarazik együtt. Nagyon szeret-

jük ezt a sportot. 14-en járunk edzésre, heti 3 órát 

edzünk. Készülünk a második diák-

olimpiánkra. A csa- patból néhá-

nyan Nyíregyházá- ra is járunk be 

edzésre heti egy alkalommal a 

felvevő egyesüle- tünkhöz, az 

NYKS-hez. Itt le- hetőségünk van 

versenyzésre is. Hétvégéken 

vannak a mérkőzések sokfelé jártunk már az országban 

és a határon túl is pl.Nagyváradon és Kassán.  

Edzőnktől Miklósné Kinyik Éva tanárnőtől sokat tanul-

tunk az elmúlt 6 év során. A csapatunk lelkes és szeret-

nénk minél tovább kosárlabdázni és jó eredményeket el-

érni.  

Bátori Orsolya 6.b 



 

Iskolai viccek 12. oldal 

Katonás bizonyítvány 

Pistike hazamegy az évzáróról, megkérdezi az 

anyja:  

- Milyen lett a bizonyítványod? 

- Katonás! 

- Az meg milyen? 

- 1, 2, 1, 2, 1, 2. 

Ritka állatfaj 

- Pistike, mondj egy ritka Európai állatfajtát.  

- Tigris. 

- De Pistike, a tigrisek Ázsiában élnek. 

- Éppen ezért olyan ritka Európában. 

 

 

Rövidlátó tanárnő 

A rövidlátó, szemüveges tanárnő kezdi elveszíteni a türelmét. 

- Te, ott hátul. Mikor volt az Aranybulla? 

- Tudom is én... 

- Mikor volt a tatárjárás? 

- Tudja a fene. 

- De hiszen ezt a múlt órán tanultuk. Mit csináltál tegnap este? 

- A kocsmában voltam. Megittunk pár üveg sört a haverokkal. 

- És... és ezt csak így kijelented? Hogyan akarsz átmenni a vizsgán? 

- Sehogy. Én a vízvezetékszerelő vagyok, és a fűtőtestet jöttem megjavítani. 

A televízió 

- Pistike, az utóbbi időben egyre jobb és jobb osztályzatokat kapsz. Valld be, ki segít? 

- A televízió! Elromlott. 

Te is írj vicceket, poénokat amik szerinted a legjobbak! 

Gyűjtötte: Bondár Zsófia 6.a 



 

Aranyköpések 13. oldal 

Biológia 7. osztály: 

-Tanárnő, a hiúz patás állat? 

Biológia 8. osztály: 

- Hol történik meg a gázcsere? 

- A végbélben tanárnő. 

Biológia 7. osztály: 

- Mit csinál a rák a csápjával? 

- Hát… motoszkál. 

- Hülye vagy, hát azon megyen! 

Biológia 7. osztály: 

- Mivel lélegzik az ebihal? 

- Tüdőszűrő. 

Biológia 8. osztály: 

- A tüdőn belül hol történik meg a gázcsere? 

- A gyomorban. 

Biológia 8. osztály: 

- Mi a vesekő, hol található? 

- Kő van a gyomorban. 

Kémia 8. osztály: 

- Melyek a levegő összetevői? 

- A zink. 

Biológia 8. osztály: 

- A verejtékmirigy hova önti a váladékát? 

- Az agyba. 

- A húgyhólyagba? 

Természetismeret 6. osztály: 

      - Mi a gyöktörzs? 

      - Föld alatti raktározó helyiség. 

 

      - Miért nagyok a mezei nyúl fülei? 

      - Hogy jobban halljon. 

 

-Honnan származik a napraforgó? 

-Há a Napból, mondjad Ricsi! 

 

- Mondj egy hazai erdei táplálékláncot! 

- Erdei vöröshangya… 

- NEM! Mivel kezdjük a táplálékláncot? 

- Morzsa? 

 

- Hazánk nagy tájai? 

- Középhegység.. 

- De milyen? 

- Hát, Délutáni-középhegység. 

 

- A mezei zsályának milyen a gyökérzete? 

- Gyökgyökérzet. 

Csokorba foglalta az órán elhangzottakat: Judikné Lukács Enikő 

Bolondok napja 
Április bolondja a népszokás szerint az, akit április else-

jén rászednek, a bolondját járatják vele. A rászedett sze-

mély az április bolondja. 

Több országban elterjedt szokás. Az akkor szokásban lé-

vő újévi ajándékozás megmaradt, de a rendelet után ápri-

lis elsején már csak bolondos ajándékot adtak egymásnak 

az emberek. 

Nálunk az osztályban az a szokás, hogy apró kis viccel 

megtréfáljuk egymást. „Ki van kötve a cipőfűződ”, és 

közben nincs is az illetőnek. 

Vilecz Emese 6.a   



 

14. oldal  

Olvasni jó! - könyvajánló 

J. K. Rowling  

HARRY POTTER 

ÉS AZ ELÁTKOZOTT 

GYERMEK 

Harry Potter élete sosem volt könnyű - és most sem az, amikor a 

Mágiaügyi Minisztérium túlhajszolt dolgozójaként, férjként és há-

rom iskolás korú gyermek apjaként kell helyt állnia. 

Miközben Harry a múlttal viaskodik, ami nem hagyja magát eltemet-

ni, legkisebb fiának, Albusnak meg kell küzdenie a reá nehezedő 

családi örökséggel. A múlt és a jelen vészjósló összeolvadása azzal a 

ténnyel szembesíti apát és fiát, hogy a sötétség néha egészen váratlan 

helyekről támad. 

Számomra e könyv azért volt érdekes, mert megfogalmazza a mai 

tinédzserek problémáit. 

Senki nem gondolta volna, hogy Voldemortnak gyereke van. Harry-

nek 1. fia James Sírius Potter csak az elején tűnik fel a vasútállomá-

son. 2. fia Albus Perselus Potter az egyik főszereplő, aki megküzd a 

gonosz ellen 3. gyermeke Lilly Luna Potter is csak az elején szere-

pel. A másik főszereplő fiú Draco Malfoy fia Scorpius Malfoy. Mr. 

Diggory ”unokahúga” Delphi. Ők hárman megküzdenek a gonosz 

ellen. 

Krutilla Klaudia 6.a 

Leiner Laura: Szent Johanna Gimi 

 Nyolc részből álló ifjúsági regény. A könyvsorozat Budapesten 

játszódik egy gimnáziumban aminek a neve Szent Johanna 

Gimnázium. Főszereplő, Reni a naplójába ír a mindennapi éle-

téről, iskolai szerelméről, barátnőiről, tanulmányairól de főleg 

arról, hogy mit érez. A sorozatban vannak igazán szomorú és 

boldog részek. Vannak olyanok is akik annyira átélik a soroza-

tot, hogy az érzelmeket vált ki belőlük. 

1. rész: A kezdet 
2. rész: Együtt 
3. rész: Egyedül 
4. rész: Barátok 
5. rész: Remény 
6. rész: Ketten 
7. rész: Útvesztő 
8. rész: Örökké 
 
Mindenkinek csak ajánlani tudom a könyvet, mert izgalmas, 
szerelmes, tanulságos.  

Papp Leila 6.a 



 

Pangea Orchidea matematikaverseny 

 

Pi-logikai verseny 

3. évfolyamon: 

3. helyezett: Markovits Milán 

5. helyezett: Sárosi Panna 

4. évfolyamon: 

7. helyezett: Mészáros Benedek 

5. évfolyamon: 

7. helyezett: Sztopkóczki Dóra 

13. helyezett: Erdélyi Dorina 

6. évfolyamon: 

10. helyezett:Bondár Zsófia 

11. helyezett: Krutilla Klaudia 

7. évfolyamon: 

6. helyezett: Szabolcsi Dániel 

Sodoku 

Helyi matematika versenyeink: 
15. oldal 

5- 6. évfolyam:  
 
I. helyezett: Bondár Zsófia 6. a  
II. helyezett: Sztropkóczki Dóra 5. b  
III. helyezett: Boros Annabella 6. b  
 
7- 8. évfolyam: 
 
I. helyezett: Szabolcsi Dániel 7. a  
II. helyezett: Ruha Vanessza  8. a  
III. helyezett: Zsignár Bence 7. a  

5-6. évfolyamon 

1. Bodnár Zsófia, Papp Leila /6.a/ 

2. Jászai Máté és Ujvári Dávid /6.b/ 

3. Benő Dominik, Boldi Milán /5.a/ 

 

7-8. évfolyamon 

1. Koselák Levente, Szabolcsi Dániel /7.a/ 

2. Boha Anita, Szabó Krisztina /8.b/ 

3. Hok József, Poroszkai Mihály /7.b/ 

 


