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Itt a suliújság harmadik száma!  

Reméljük sok érdekeset találsz benne, amit még nem tudtál. 

Jó olvasgatást! 

Eltelt az első félév. Mozgalmas, izgalmakkal és élményekkel teli öt hónapot 

hagytunk magunk mögött. Minden tanuló megkapta a félévi értesítőjét, a nyol-

cadikosoknak pedig eljött a felvételi ideje. 

Mindenki izgul.... 

Ám van 30 kamasz, akik az átlagosnál is job-
ban. Ők az idei nyolcadikosok. Miért is re-
megnek? Bizony! a felvételi... Pontosabban 
annak központi írásbeli része, amire január 
21-én szombaton 10 órai kezdettel került sor. 

Aki teheti szurkoljon értük, hogy sikeres fel-
vételit tegyen ki -ki a választott középiskolá-
jába! 
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Az ötödik évfolyam tanulói azt a feladatot kapták, hogy szedjék csokorba érzé-

seiket, gondolataikat arról, hogyan érzik magukat félév elteltével a felső tago-

zaton. Ezekből a fogalmazásokból emeltem ki a legjellemzőbb mondatokat- 

MIÉRT SZERETEM A FELSŐ TAGOZATOT? címmel. 

Az ötödik évfolyam tollából…. 

 Minden tanítási óra szaktanteremben zajlik. 

 Új tantárgyakkal ismerkedhettem meg. Izgalmas a történelem, kedvelem a múltat bemutató hon-és 

népismeretet és az élet dolgaiban segít eligazodni az erkölcstan nevű tantárgy. 

 Sok teremben van interaktív tábla, amelyet gyakran használunk. Ezáltal lehetőség nyílik játékosan 

tanítani és tanulni. 

 A tanórák fantasztikusak és a tanárok is a legkedvesebbek a világon. 

 Kedvelem a csoportbontást, mert mindenki a saját képességeinek megfelelően tud tanulni, fejlődni.  

 Az is nagyon klassz, hogy a barátnőimmel közösen csinosíthatjuk a szekrényünket. 

 Sok új tanárt ismerhettem meg, akik szimpatikusak, figyelmesek és nagyon jól magyaráznak. 

 A sok együtt töltött idő és a csoportbontás nyomán új barátságok alakultak az évfolyamon belül. 

 Az elmúlt hónapokban sok új barátra találtam a felső tagozaton. 

 Tetszik, hogy minden óra más teremben zajlik. 

 A szaktantermek közötti vándorlást különösen kedvelem. 

 Szépek a tantermek és a folyosók. 

 Azt hittem, hogy a tanulószoba unalmas lesz, de tévedtem, mert lehetőség van beszélgetésre és segít-

hetünk egymásnak a tanulásban is. 

 Jó , hogy órák után hazamehetek és korábban végzek a házi feladataimmal. 

 

Baltighné Kozma Marianna 

2. oldal 



 

3. oldal  Sport - Érdekességek, amikről eddig nem hallottatok!  

A sport egészséges, de nemcsak szép vonalakat és erős izmokat kölcsönöz, hanem javítja az állóképessé-

get és az erőnlétet, az egészséges életmód részeként segít számos betegség meg-

A szabadban sportolni hatásosabb! 

A karate megőrzi a fiatalságot! 

A mozgás fontosabb, mint a fogyás! 

Aki sportol, jobban tanul! 

Sajnos abban a korban élünk, amikor egyre keve-

sebben sportolnak, mozognak. A legnagyobb mértékben a gyerekek és ti-

nik érintettek, ugyanis a számítógép, a TV előtt eltöltött időt sokkal jobban 

élvezik, mint azt, hogy a frisslevegőn sportoljanak. Ezeknek az imént fel-

sorolt okoknak a következménye a gyermekkori elhízás, ami ma már glo-

bális probléma.  

Miért jó a sport? 

 

Testi és szellemi frissesség. Ha rendszeresen spor tolunk, megőr izhetjük a szív és a ker ingési rend-

szerünk egészségét, így idős korban is szellemileg frissek lehetünk. Továbbá a rendszeres mozgással, a 

magas vérnyomás kialakulása megelőzhető. 

Aki sportol, jobban tanul. Svédországban ar ra jöttek rá, hogy a tanulók teljesítménye 30 százalék-

ban attól függ, hogy rendszeresen sportolnak-e. Lányok esetében az iskolai teljesítmény összefügg az 

edzések intenzitásával, fiúknál pedig az erőnléttel. 

A jó erőnlét segít megelőzni a daganatos betegségeket. Aki hetente legalább két órát intenzíven 

sportol, finn kutatók szerint egy-harmadával csökkenti a daganatos betegségek kialakulásának kockáza-

tát. Az USA-ban folytatott kifejezetten ez irányú kutatások azt is igazolták, hogy a sport segít az emésztő-

rendszeri daganatok megelőzésében. 



 

Legek és érdekességek az olimpiákról 4. oldal 

Magyar és külföldi legek: 

 Hajós Alfréd volt az első magyar  
olimpiai bajnok, az athéni játékokon 
1896-ban 100 és 1200 méteres távon 
győzött úszásban. A versenyeket a der-
mesztően hideg tengerben rendezték, a 
víz mindössze 12 Celsius-fokos volt. 

 Egerszegi Krisztina volt minden idők 
egyik legfiatalabb olimpiai bajnoka: 14 
évesen nyert aranyérmet 200 méteres 
hátúszásban. Ő büszkélkedhet a leg-
több egyéni győzelemmel is az úszó-
nők között: öt olimpiai aranyérem gazdája. 

 Az olimpiák története során a magyar csapat 1952-ben, Helsinkiben szerepelt a legjobban: sportolóink 
16 arany-, 10 ezüst- és 16 bronzérmet hoztak haza. 

 A magyar sport első női olimpiai bajnoka Elek Ilona tőrvívó lett, aki 1936-ban Berlinben állhatott a 
dobogó legmagasabb fokára. Legek a világon: 

 Larisza Latinyina szovjet tornásznő büszkélkedhet a legtöbb éremmel az olimpiák tör ténetében, 
szám szerint 18-cal. Michael Phelps úszónak 16 érme van, igaz, abból 14 arany, tehát esélye van meg-
dönteni a rekordot. A legutóbbi pekingi olimpián Phelps 8 aranyat szerzett, ami szintén csúcsteljesít-
mény. 

 Abebe Bikila etióp maratoni futó 1960-ban, Rómában mezítláb futotta végig a több mint 40 km-es 
távot. 

 Minden idők legidősebb versenyzője a futószarvaslövő svéd Oscar Swahn, aki eleve 49 évesen kezdte 
olimpiai pályafutását, 64 évesen, 1912-ben nyert csapatban a stockholmi játékokon. 

 A legmagasabb sportoló a 229 centis Jao Ming NBA kosárlabdázó. 

Érdekes adatok:  

 A hagyomány szerint a nyitóünnepségen a görög csapat az első a felvonulók között, és a házigazdák 
csapata az utolsó. 

 Afrikában és Dél-Amerikában még soha nem rendeztek olimpiát. 

 London harmadik alkalommal szervez olimpiát: 1908-ban és 1948-ban ugyancsak a brit főváros adott 
otthont az ötkarikás játékoknak. 

 Az olimpiai aranyérem 90 százalékban ezüstből készül. 

 Egy kínai férfi olyan biciklit készített, ami úgy néz ki, mint az olimpiai öt karika. 

Olimpia egykor: 

 Az ókorban a játékok mindössze 6 napig tartottak. 

 Az antik Görögországban nők és rabszolgák nem vehettek részt a versenyeken. 



 

5. oldal Egy újabb informatikai érdekesség! 

 

 
Online puzzle készítése egyszerűen 

 A számítógépről feltöltött képekből könnyedén készíthetünk online működő kirakót ezen az oldalon:  

http://flash-gear.com/puzzle/.  

Öt elem közül választhatunk, amelyek nemcsak az elemek nagyságát, hanem a darabszámot is meghatá-

rozzák. Minél nagyobb az elem, annál kevesebb darabból készül el a játék. 

Egy HTML-kód alapján illeszthetjük be weboldalunkra vagy készíthetünk feladványokat barátainknak 

ismerőseinknek! 

Nem ismerjük pontosan a személyét.  
Az egyik legenda szerint Valentin fiatal keresztényként élt a keresztény vallás üldözteté-
se idején. Hitéért elfogták és börtönbe zárták, majd halálra verték 269. február 14-én.  
Amíg börtönben volt a legenda szerint üzeneteket küldött a barátainak:  
"Ne felejtsétek el Valentint!" és "Szeretlek benneteket!"  
 
Más legenda szerint Valentin i. sz. 269-ben vagy 270-ben római pap volt, aki titokban 
párokat adott össze, ellenszegülve ezzel Claudius császár törvényének, amely átmenetileg megtiltotta a 
házasságkötéseket. Valentint ezért bebörtönözték.  
A  börtönben barátságot kötött a börtönőr lányával. A legenda szerint imájával gyógyította meg a beteg 
lányt, és kivégzésének napján üzenetet írt neki, amit így írt alá: 
"A Te Valentinod". 

 
A Szent Valentin Nap megünneplését Celacius pápa rendelte el 496-ban. 
A középkorban ő volt Anglia és Franciaország területén az egyik legnép-
szerűbb szent. 
Valentint ma vértanúként tiszteli a katolikus egyház, hisz azért vesztette 
életét, mert nem tagadta meg az elibe járulóktól a házasság szentségét. 
Halála napján, február 14-én – amelyet egyben mennyei születésnapjának 
tartanak – az ő emlékére cserélnek szívet hívők és hitetlenek. Igaz, csak 
papírszívet, de örök jelkép az is. S nemcsak a szerelmeseknek jár ki, ha-
nem a jó barátoknak is. Mindenkinek, aki felé szeretettel fordulunk. 
Láthatjuk, a Valentin nap történetére többféle magyarázat is akad, így 
pontosan nem tudhatjuk meg az ünnep eredetét. 
 

A történetek azonban egyértelműen egy szimpatikus, romantikus figurát ábrázolnak, min-

den történet a szeretetet, a kedvességet hangsúlyozza, azt a hősi és romantikus szellemet, 

amit a legenda alakja megtestesített. 

Ki volt Valentin? Miért ünnepeljük február 14-én?  

 

http://flash-gear.com/puzzle/
http://infomatek.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1217993


 

A farsang a vízkereszttől (január 6) húshagyókeddig  más megfogalmazás 
szerint a másnapi hamvazószerdáig, a nagybőjt kezdetéig tartó időszak el-
nevezése. Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünne-
pélyek jellemzik. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus 
naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag 
néphagyományokra épül (lásd: torkos csütörtök). A farsang csúcspontja a 

karnevál, hagyományos 
magyar nevén „a farsang 
farka”. 

 

A  farsang  6. oldal 

Farsangi körkép! 

Franciaországban két fő karnevált ünnepelnek: a nizzait és a 

párizsit. Nizzában már  1294-ben is éltek a farsangi szoká-

sok – ma az ünnepséget évente rendezik és több millió látoga-

tót vonz a nagyböjtöt megelőző két hétben. A párizsi karne-

vált egy ismert, bolondos középkori fesztivál napja után tart-

Ki ne ismerné az olasz farsangi karneválokat? A leghí-

resebb a velencei karnevál. Először 1268-ban rendezték 

meg. Felforgató jellege miatt az elmúlt évszázadokban szá-

mos alkalommal próbálták korlátok közé szorítani a masz-

kos-jelmezes ünneplést, ami a velencei karnevál lényege.  

A nagyböjt előtti utolsó héten ünneplik Oroszországban az 
ún. Maslenitsat. Palacsinta hétnek vagy „sajthétnek” is hív-
ják. Orosz népi ünnepség, mely némely, pogány időkből 
származó hagyományt is magába foglal. A Maslenitsa alap-
vető eleme az bliny orosz palacsinta, mely a napot szimboli-
zálja. Kerek és aranyszínű, de csak olyasmivel készül, ame-
lyet az ortodox hagyományok megengednek: vaj, tojás, tej 
.A Maslenitsa során a maskarák viselése, a hógolyó csata, a 
lovasszán-túra is népszerű. Az ünnepség kabalája általá-
ban „Maslenitsa asszonya” – korábbi nevén Kostroma -, 
illetve annak szalma képmása, fényes ruhákba öltöztetve. Az 
ünneplés tetőpontjaképpen Maslenitsa asszonyát vasárnap 
este megfosztják cicomájától és a máglya martalékává válik. 

A farsangi szezont a görögöknél Apokriés-nek hívják 
(vagyis „búcsú a hústól”). Az időszak egyik legnevezete-
sebb eseménye a Tsiknopémptẽ – melynek során az ünnep-
lők még élvezhetik a marhasültet a tavernákban vagy bará-
taik házában. A rituálét megismétlik következő vasárnap. 
Az ezt követő héten – mely az utolsó nagyböjt előtt és a 
neve Tyrinē vagy sajthét, már nem szabad húst enni, de tej-
terméket igen. 

A nagyböjt a „Tiszta hétfővel” kezdődik, mely a „Sajt vasárnapot" követi. A farsangi karneváli 

szezonban az emberek maskarákba bújnak, és részt vesznek az általános mulatozásban. 

„Az élet olyan, mint egy 

szüntelen jelmezbál: örök-

ké ruhát, arcot, maszkot 

cserélünk”.  

Müller Péter 



 

 
Nem szeretsz olvasni? 

Ha nem szeretsz olvasni, gondolom, már a hócipőd tele van azzal, hogy a szüleid, tanáraid folyton nyag-
gatnak, hogy olvass, mert olvasni kell és jó és hasznos. Én sokáig, még az általános iskolában nem szeret-
tem olvasni. Aztán valamikor valahogy átbillent bennem valami és azóta nagyon szeretek és sokat is olva-
sok. 

Nem rábeszélni akarlak, se nem erőltetni, hogy olvass, mert szerintem erre az útra mindenkinek magának 
kell rálépnie, senki nem akarhatja helyetted. Egyszerűen csak elmondom szer intem, miér t, hogyan 
és mit érdemes olvasni. Ha elég nyitottnak tartod magad, legalább elgondolkozol rajta és esetleg kipró-
bálsz egy-két dolgot belőle. 

Tehát miért olvass? 

 A könyvek és a képzelet segítségével bárhova, BÁRHOVA eljuthatsz. Én jár tam már  így az űr-
ben, Indiában, a Himalájában, Peruban, a Fehér Házban, Hollywoodban, a tenger mélyén és kietlen 
pusztaságokon, a múltban és a jövőben, az őskorban, Leonardo da Vinci szobájában, őrültek agyában, 
a boszorkányüldözés korában és még sorolhatnám. Te szeretsz utazni? 

 Ha az ember jól olvas egy könyvet, akkor annyira belemélyed, hogy szinte eggyé válik a hősével. 
Olyan érzelmeket és helyzeteket élhetsz át, amit a könyvek nélkül soha (pl. egy lefejezés előtt 
álló ember gondolatait – khm, remélem, ezt a valóságban sosem fogom megtapasztalni). Egy valóban 
jó könyv befejezése után konkrétan fizikai fáradtságot érez az ember, annyira átéli a főhős élményeit. 

 Albert Einstein azt mondta, a képzelet fontosabb, mint a tudás. És ez valóban így van. A tudás 
véges, megmérhető, kinek mennyi információ van az agyában. A képzelet viszont határtalan, mint a 
világűr. A képzeletedet csakis a könyvek által izmosíthatod meg. Szerintem a jövőben kétféle foglal-
kozás lesz: azok, akinek megvan a megfelelő tudása és a kiadott feladatokat jól el tudja végezni és 
azok, akik a képzeletük és kreativitásuk segítségével új dolgokat tudnak alkotni. Szerintem ebbe a má-
sodik csoportba sokkal izgalmasabb tartozni… 

 Van egy olyan készség, amit semmi mással nem tudsz elsajátítani, csakis az olvasás által. Egy 
olyan készség, amire még nagyon sokat lesz szükséged a suliban, egyetemen, munkahelyen, minden-
ütt. Ez pedig a szövegértés. Ez a mumus szó egyszerűen csak azt jelenti, hogy ha elolvasol egy szöve-
get, akkor annak a tartalmát röviden össze tudod foglalni. Ott kezdődött minden, amikor az oviban a 
meséket hallgattál, aztán általános suliban olvasmányokat dolgoztál föl. Mindez a rávezetése annak, 
hogy később komoly, hosszú szövegeket ugyanígy értelmezni tudj. A szövegértés aztán előbukkan 
nyelvvizsgán (legalább három kifejezetten ilyen feladattal fogsz találkozni), az érettségin, a vaskos 
egyetemi jegyzetek átrágásakor, és aztán a munkahelyen a jelentések, dokumentációk, iratok átolvasá-
sakor. Ha nem kétkezi, fizikai munkás akarsz lenni, egyszerűen nem tudod kikerülni ezt a készséget. 
Ehhez pedig nem kell más, minthogy olvasol. 

Ha szépirodalmat olvasol, tágul a látóköröd, nem csak az IQ-d, de az EQ-d is. Egy sor különböző ember 

nézőpontját megismered, ezáltal az empátiád, az elfogdóképességed fejlődik. Emlékszem, amikor a Tró-

nok harcát olvastam, mennyire rácsodálkoztam, hogy az író milyen jól be tudja mutatni az egymással 

szemben álló felek gondolatait, indítékait. Nincs olyan, hogy jó vagy rossz, a saját szemszögéből minden-

kinek igaza van. Ezt nagyon kevés ember képes elfogadni a való életben is. De minél többet olvasol, 

annál inkább képes leszel rá. 

 

„Az ostoba egy jó 

könyvet sem ismer; az 

okos egy rosszat sem.” 

(Denis Diderot) 

7. oldal 



 

 8. oldal 

Mit és hogyan olvass? 

 Ha azt akarod, hogy megszeresd az olvasást, az 
első és legfontosabb dolog, hogy élvezetes le-
gyen számodra ez a cselekvés. Tehát olyan 
könyvet olvass, ami neked tetszik. Itt szeretnék 
elmondani egy nagyon fontosat dolgot: AZ OL-
VASÁS NEM EGYELŐ AZ ISKOLAI KÖ-
TELEZŐ IRODALOM ELOLVASÁSÁ-
VAL! Utálod a kötelező irodalmat? Unalmasak a könyvek? Tudod mit, sok szempontból igazad 
van. Rengeteg olyan könyv szerepel a kötelezők listáján, ami idejétmúlt. A témaválasztása, a szöve-
gezése, a ritmusa. Nem feltétlen a mondanivalója, mert azért nem hiába ezek a világirodalom kiemel-
kedő alkotásai. Csakhogy sokszor egy tizenéves még nem érett arra, hogy ezeknek a könyveknek a 
mondanivalóját megértse. Majd tíz, húsz, harminc év múlva, ha a kezedbe veszed őket 
(remélhetőleg), akkor fogod érteni és értékelni. (Én magam nagyon sok könyvvel így voltam. A suli-
ban elblicceltem, aztán felnőttként faltam őket.) 

 Szóval olyan könyvet olvass, ami neked tetszik. Ez lehet bármilyen: sci-fi, mese, vámpírtörténet, 
kalandregény, utazási élménybeszámoló, stb. Nyilván olyan dologgal foglalkozol szívesen, ami tet-
szik, úgyhogy egy rád erőltetett kötelező dologtól nem hiszem, hogy könnyen meg fogod szeretni az 
olvasást. 

 Azt javaslom, kísérletezz: próbálj ki ilyen-olyan stílusú könyvet, kóstolgasd, mi az, ami neked be-
jön. Nekem van néhány olyan kedves barátom, akikkel az ízlésünk nagyon hasonlít, velük rendszere-
sen ajánlunk egymásnak könyveket. 

 Ha elolvastál egy könyvet, légy büszke magadra! Gondolom nem sok pozitív visszajelzést kaptál 
azért, mert elolvastál valamit, bezzeg, ha nem olvasol, folyton piszkálnak. Szóval gondolatban vere-
gesd vállon magad, és tudd, hogy sokat tettél azért, hogy edzed az agyadat. Remélhetőleg úgy, hogy 
észre sem vetted az “edzés” részét, csak az élmény részét. 

 Gondolom, elég nehéz úgy leülni egy könyv mellé, ha otthon azt látod, a szüleid vagy a tesóid csak a 
tévét nézik vagy a telefonjukat nyomogatják. Nos, minden ember a saját sorsa kovácsa. Lehet, hogy 
nekik nincs igényük vagy erejük arra, hogy tágítsák a gondolkodásmódjukat, de ez nem jelenti azt, 
hogy neked is így kell tenned. Merj a saját utadon járni, merj mást csinálni! 

 Van egy rossz hírem is: az internet, a Facebook olvasása nem igazi olvasás. Szerintem ezek a dolgok 
nagyon jók, én magam is használom őket, csak tudni kell mindent a helyén kezelni. Információszer-
zésre pl. tökéletes a net, olvasásélményre viszont már nem. 

 
Nem elhanyagolható do-

log, hogy a könyvek a fi-

zetésekhez képest (pláne 

diákszinten) elég drágák. 

Első körben ott vannak a 

könyvtárak, bár tudom, ez 

nem túl divatos manapság. 

Szerencsére a technika 

sokat fejlődött, és renge-

teg könyv elérhető elekt-

ronikus formában is. 

Akár könyvolvasóra, akár 

tablet-re vagy telefonra le 

tudod tölteni a kedvenc 

könyveidet. Ráadásul ren-

geteg ingyenesen is fent 

van a világhálón.  



 

9. oldal  

Olvasni jó! - könyvajánló 

Nagy Katalin – A világ legrosszabb gyereke 

A regény főszereplője, Kavics a világ legrosszabb gyereke. Legalábbis Nénike szerint, aki 

a szomszédban lakik, és ő vigyáz a kisfiúra, amíg a szülei haza nem érnek. Persze Kiskő 

Ambrus Kavics egyáltalán nem rossz, csupán olyan, mint minden nyolcéves: az unalmas 

uzsonnázás helyett szeretne lemenni az udvarra és a többi gyerekkel játszani. Igaz, van egy 

bökkenő: még nincsenek barátai. Ugyanis nemrég költöztek az új lakótelepre, és a lakatos-

műhely mesterén kívül senki nem akar vele szóba állni. Nagy Katalin, a regény szerzője 

kiváló ismerője a gyerekeknek, és azt is tudja, hogy a nehéz helyzetekben az őszinteség és 

a humor a legjobb segítség.  

Nagy Anikó Johanna – Egy szót se szólj! 

A tizenöt éves Hanga életét apja halála óta a depresszió uralja. Mintha semmi 
sem akarna összejönni: képtelen a tanulásra koncentrálni, rengeteget hízott, 
ráadásul három lány az osztályából folyamatosan szekálja. Minden napja 
ugyanolyan egyhangúan telik, míg be nem költözik a szomszédba egy házas-
pár. A férfi, Balázs, szinte apjaként gondoskodik róla: segít neki a tanulásban, 
jókat beszélgetnek és ajándékokkal lepi meg a lányt. Hanga egyre vidámabb és 
magabiztosabb lesz, úgy tűnik, végre minden jóra fordul. Ám egy idő után ki-
derül, hogy Balázs nem az, akinek mutatja magát, a lány élete pedig rémálom-
má változik. 

Kinek a segítségére számíthatsz, ha nem hisz neked senki? Kihez fordulj, ha 

már senkiben sem bízhatsz? Van egyáltalán kiút, és ha igen, merre keresd? 

Cathy Cassidy – Nyári álom 

Summer élete a tánc. Mindig is arról álmodozott, hogy az általános iskola befeje-

zése után a balettintézetbe jelentkezik. Épp ezért a nyári szünet számára nem a 

tengerparti bulikat és a láblógatást jelenti, ahogy a testvéreinek: ő megszállottan 

készül a meghallgatásra. Csakhogy minél elszántabban hajszolja Summer a töké-

letességet, annál kevésbé elégedett a teljesítményével. És ezt az égvilágon senki 

nem veszi észre, azt a fiút kivéve, akire ő mindig csak barátként tekintett. Vajon 

képes lesz belátni Summer, hogy a makacsságával nemcsak a jövőjét teszi kocká-

ra, de önmagát is veszélybe sodorja? Öt lány, öt nézőpont, öt könyv. Cherry és 

Skye után a Nyári álomból Summer történetét ismerjük meg. 

Lauren Oliver – Tünékeny lányok 

Dara és Nick korábban elválaszthatatlanok voltak ‒ azelőtt, hogy Dara csókoló-
zott Parkerrel, azelőtt, hogy Nicknek le kellett mondania a legjobb barátjáról, és 
a baleset előtt, ami összeroncsolta Dara gyönyörű arcát. Azóta a lánytestvérek, 
akik korábban olyan közel álltak egymáshoz, egyetlen szót sem váltanak. Nick 
egy pillanat alatt elvesztett mindent, és feltett szándéka a nyár folyamán vissza-
szerezni, amit lehet. 

Ebben a lebilincselően izgalmas regényben a Delírium-trilógia és a Mielőtt el-

megyek írója, Lauren Oliver olyan világot alkotott meg, ahol a cselszövés, a 

veszteség és a sejtelem összefonódik, és érzékeny részletekkel kirajzolja két ön-

magát és egymást kereső testvér életútját. 



 

Komplex vetélkedő  

 

Népdaléneklő verseny 

I. helyezett: 8.b Boha Anita 

   Márta Noémi 

   Szabó Krisztina 

II. helyezett: 5.a Boldi Milán 

   Czine Zsanett 

   Mészáros Regina 

III. helyezett: 5.b Erdélyi Dorina 

   Majoros Blanka 

   Szropkóczki Dóra 

Szövegértési vetélkedő 

Helyi versenyeink: 
10. 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  

 

 

 

I. hely: Büscsei Alexandra 6.a 

II. hely : Ádám Evelin 5.a 

III. hely: Márta Noémi 8.b 
 

 

 



 

 

11. oldal 

Rejtvény 

Egy kis játékra invitálunk benneteket. Válaszoljatok helyesen a következő kérdésekre, küldjétek el a vála-

szokat a szerkesztőségbe (lukieva5@gmail.com) – névvel és osztállyal ellátva március 1-ig! A helyes meg-

fejtők között ajándékot sorsolunk ki. Jó keresgélést, kutakodást kívánunk!  

KVÍZ –játék 

SODOKU 

 

1.Melyik az a fém, amely szobahőmérsékleten is cseppfolyós?  
a) Kálcium.  
b) Kálium.  
c) Higany.  

2. Mi az oka annak, hogy nappal nem látjuk a csillagokat?  
a) Az, hogy a Föld másik oldalán vannak, mint a Hold, ezért a Föld eltakarja őket.  
b) Ha jól megnéznék, látnák őket.  
c) A nap sokszorosan erős fénye teszi őket láthatatlanná  

3. Melyik ország gyarmata volt majd 400 évig Kuba?  
a) Spanyolország.  
b) Anglia.  
c) Franciaország.  

4. Mi a különbség a gyémánt és a briliáns között?  
a) Semmi.  
b) A briliáns csiszolt gyémánt.  
c) Az egyik szén, a másik fém.  

5. Ki mondta: „Leborulok a nemzet nagysága 
előtt...”?  
a) Kossuth.  
b) Széchenyi.  
c) Rákóczi.  

6. Melyik város volt az Árpád-házi királyok koro-
názó városa?  
a) Esztergom.  
b) Visegrád.  
c) Székesfehérvár.  

7. Hány métert tér el a pisai ferde torony a  
függőlegestől?  
a) 5 m.  
b) 4 m.  
c) 6 m.  

8. Hány liter bor fér el 1 m3 űrtartalmú hordóban?  
a) 100 liter.  
b) 10 liter.  
c) 1000 liter.  

9. Mi volt a neve Kolumbusz vezérhajójának?  
a) Nina.  
b) Santa Maria.  
c) Pinta.  

10. Létezik-e Olympia, az ókori sportversenyek színhelye?  
a) Igen; még mindig itt rendezik a jelentősebb görög sportversenyeket  
b) Nem; az ókorban elpusztították a rómaiak  
c) Igen; egy kis görög falu van a helyén  

 

Szerkesztette: 

Szabóné Lukács Éva 

 

Várom továbbra is 

ötleteiteket, cikkei-

tek, rajzaitokat, be-

mutatkozásaitokat! 


