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2019 

Nagyböjti gondolataok gyermekeknek  
 

„Most többet imádkozzatok, buzgóbban gyakoroljátok az ir-
galmasság cselekedeteit és az újjászületés szentségei által az 

istengyermeki életre jussatok!„  
Így imádkozik az egyik nagyböjti prefáció. 

 
Mit is jelent ez :  
 Elcsendesedek, hisz véget ért a farsang. 
 Megtalálom újra Isten közelségét az imádságban. 
 Nem csak magamra, hanem a másik emberre is figyelek, hogy neki is 

jó legyen. 
 Odafigyelek  szüleimre, nevelőimre és szót fogadok nekik.  
A kereszten függő Jézusra tekintek és érte lemondok:  

- csokoládéról, édességről, internetről, üdítő italokról . 
Akarok, és tudok is segíteni társaimnak, szüleimnek. 

 

Így megtapasztalhatom, hogy jónak lenni jó.  
 
 

Kiss Tibor  
iskolalelkész 

1. oldal 



 

PROGRAMJAINK 

2. oldal 

03. Első tanítási nap 

14. Helyi szövegértési verseny 

15. Helyi idegen nyelvi verseny 

16. Helyi helyesírási verseny 

22. Helyi versenyek értékelése 

29. Félévi értesítő kiosztása 

30. Dugonics matematikaverseny  

31. Koncert a Vigadóban  

 

1. Balázs áldás  

15. Zrínyi matematika verseny 

16. II. Jótékonysági bál 

19. Gárdonyi matematika verseny 

20. Gárdonyi informatika verseny 

22. Farsang a felső tagozaton 

25. A kommunista diktatúra áldozata-

inak emléknapja 

28. Pangea matematika verseny 
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14. Városi ünnepi műsor 

21. Kenguru matematika verseny 

 



 

NAGYBÖJTI NAPTÁR 
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FARSANG A FELSŐ TAGOZATON  

4. oldal 

A diákönkormányzatunk 2019 február 22-én délután farsangi bált rendezett. A jelmezes felvonulás a 
tornateremben zajlott. A rendezvényt a 8.a osztály rock produkciója kezdte egy fergeteges AC-DC 

számmal, amely nagy sikert aratva megadta az alaphangulatot. Ezután sorra bemutatkoztak az alka-
lomra beöltözött gyerekek. Volt itt boszorkány, manó, nyuszi, Bud Spencer és sok más különlegesség. 
Nagyon tetszett a közönségnek a 8.b osztályosok táncos, dalos, humoros előadása is. Ezt követően a 

buli át tette színhelyét az ebédlőbe ahol este fél nyolcig lehetett táncolni, mulatni és énekelni. Aki 
megéhezett és megszomjazott azt a büfé várta sok finomsággal, amit a szülők készítettek. Elmaradha-
tatlan volt a farsangi fánk, a muffin és a különböző üdítők. A mikor a hangulat már kellőképp felfoko-

zódott táncversenyt rendeztünk, amelyet többféle stílusú zenére kellett végrehajtani. A tizenkét fős 
döntő legjobb három táncosa Faller Jázmin, Czine Zsanett És Nagy Máté, a különdíjas pedig Ádám 
Viktória lett. Aki itt volt mindenki jól érezte magát ezen a hangulatos estén. 

Bagoly Ferenc  
szervező 



 

FARSANGI TOTO        

5. oldal 

1. Honnan ered a "farsang" kifejezés?  

1. A bajor-osztrák "vaschang" szóból.  

2. Német szóra vezethető vissza. Jelentése: 'a rosszkedv elűzése'. 

x. A  szlovák  " hušang"  szó a forrás. Itt emlékezik  nyelvünk  a tél husánggal való k iűzésére 

 

2. Mitől meddig tart a farsang?  

1. Január 6-tól húsvétig.  2. Vízkereszttől hamvazószerdáig. 

x. A karácsonyfa leszedésétől a téli napéjegyenlőségig. 

 

3. Mikor alakultak ki a szokásai Magyarországon?  

1. A 9-10. századi pogány szokások hatására. 

2. A falvakban és királyi udvarokban egyaránt a 15.században. 

x. A 16. századi protestáns mozgalom hatására. 

 

4. Mit űztek el a kiszebáb elégetésével?  

1. influenzát  2. betegséget, telet      x. boszorkányokat 

 

5. Hol látható hazánkban az évente megrendezésre kerü-
lő busójárás?  

1. Bugacon  2. Mohácson   x. Pákozdon 

 

6. Miből készült eredetileg a busók jellegzetes, állatvérrel festett álarca?  

1. fűzfából és birkabőrből 2. kemény papírból és disznóbőrből 

X. hársfából és birkabőrből 

 

7. Ki volt a Cibere vajda? 

1. A Húsételek megszemélyesítője  2. A Böjti Ételek megszemélyesítője 

x. A farsangi bál ceremóniamestere 

 

8. Miért szórnak kukoricát a farsangolók lába alá a köszöntők során?  

1. Hogy sok csirkéjük keljen ki  2. Hogy sok termésük legyen 

x. Hogy megóvják  a ház népét a rontások tól 

 

9. Mikor fogyasztják el az ünnepi maradékokat?  

1. Hamvarzószerdán  2. Torkoscsütörtökön  x. Virágvasárnapon 

 

10. Hogy hívják a farsangi fánkot a Tápió menti területeken ?  

1. csöröge  2. rózsafánk   x. pampuska 

 



 

FARSANGI TOTO        

6. oldal 

 

11. Melyik farsangi hiedelem tartozik húshagyó keddhez?  

1. ekkor kell mákot vetni, hogy ne legyen férges 

2. ha csillagos az ég, sok tojás lesz abban az évben 

x. nem mostak , nehogy sok  bolha legyen a háznál 

 

12. Melyik Európai városban van a legnagyobb, legszínesebb farsangi karnevál?  

1. Velencében  2. Londonban   x. Párizsban 

 

13. Milyen jeles napok tartoznak a farsang időszakába?  

1.Vízkereszt, gyertyaszentelő, Balázsolás, Vince napja 

2. Szilveszter, Mikulás, Luca nap, karácsony 

x. Húsvét, Pünkösd, Madarak -fák napja 

 

13+1. Mit neveznek farsang farkának?  

1. A farsangtemető szokásokat 

2. A farsangvasárnaptól hamvazószerdáig tartó idő-

szakot 

x. A farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó 

időszakot 

A megfejtéseket  

Szabóné Lukács Éva tanárnőnek adhatod le! 



 

7. oldal 

 

 Kedves Szülők! 

 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 
 A gyermek nevére kiállított személyi azonosító. 

 A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági iga-
zolvány. 

 A gyermek TAJ kártyája. 

 Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 
igazolás (óvodai szakvélemény) 

 Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről. 

 Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására 
vonatkozóan. E tekintetben a Polgár i Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői fel-
ügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.  

 Kedvezményre jogosító igazolások fénymásolata, hátrányos 
helyzet megállapításáról szóló határozat fénymásolata. 

 Beiratkozáskor befizetendő: 
- nyakkendő / sál:  1500 Ft 
 

Amennyiben további kérdéseik vannak, keressenek minket személyesen, vagy az is-

kola elérhetőségein!  

Beiskolázási hírek  

„A GYERMEK OLYANNAK LÁTJA MAGÁT,  

AMILYENNEK A TE SZEMED TÜKRE MUTATJA!" 

                                                      (Böjte Csaba) 



 

Kéri János:  

Nőnapi köszöntő 

 

Tavasz hajnalán 

Róluk emlékezünk, 

A nőkről, kiknek 

Életünk köszönhetjük. 

 

Ki mindent 

Megtesz értünk, a nő, 

Dajkál, ápol, 

És felnevel ő. 

 

Hálánk szálljon 

Lányra, anyára, 

Ki a családot 

Összetartja. 

 

Szépséges nők, 

Jó asszonyok, 

Kívánunk boldog, 

Víg nőnapot.  

 8. oldal 

NŐNAP 

A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 1917 óta 
(Magyarországon 1948 óta) minden év március 8-án tartanak. A nemzetközi nőnapot az ENSZ is a vi-
lágnapok közt tartja számon. A nőnap manapság virágos, kedveskedős megemlékezés. 

Krancz Béla:  

Köszöntő 
 

Végre újra tavaszodik,  
még, ha ez most nem is lát-

szik.  
A Mecseken a hóvirág  

már újra kinyílik.  
 

Az ibolya,  
és a tulipán, a párja,  

e három,  
a tavasz legelső virága.  

 
S, mert olyan finom,  
nemes, és egyszerű,  
Talán ezért adjuk át,  
mint a nőnap virágát.  

 
Hiszen e naphoz,  
ez illik igazán,  

mert, nem csak ma,  
kéne, hogy imádják.  

 
A férfiak sorsát,  
és örök gondját,  
az életünk sóját,  

Szalai Borbála:  

MEGLEPETÉS 
  

Jó ideje azon törtem buksimat, 

nők napjára mit is mondjak anyunak. 

Megvettem én egy nagy csokor virágot, 

boldog leszel anyu, hogy ha meglátod. 

De örömöd akkor lesz csak még na-
gyobb,   

ha ehhez egy szép képet is rajzolok.   

Nagy betűkkel azt írom rá "Anyukám", 

Kicsi fiad köszönt Téged nők napján. 

     És mikor ma átadom a virágot, 

képzeljétek gyerekek, hogy mit látok. 

Jó nagy doboz csoki van az asztalon, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_8.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Nemzetek_Szervezete


 

 9. oldal 

Az év élőlényei 

Az év madara : Gólyatöcs  

Régebbi, népies neve: széki gólya. 
A gulipánfélék családjába tartozó faj. 
Gólyára emlékeztető, fekete-fehér színű, 
hosszú lábú, egyenes csőrű partimadár. 

Főleg szikeseken, nedves réteken, elön-
téseken, belvizeken lehet megfigyelni. 
Kopár, sekély vízborítású helyeken, laza 
telepeket alkotva és egyesével is költ, 
hazánkban gyakran a gulipán társaságá-
ban. Fészkét úgy alakítja ki, hogy lehető-
ség szerint víz vegye körül és alacsony 
növényzet is borítsa a környékét 

Magyarországon rendszeres fészkel. 
A költőpárok száma azonban nem halad-
ja meg az ezret. 
Fészke kis talajmélyedés, amibe növényeket hord. Ebben költi ki 3-5 tojását. 
A fiókák fészekhagyók. 

Főleg vízi rovarokkal és más apró gerinctelenekkel táplálkozik, amit a víz színéről és a partról szedeget 
össze. 

Az év hala: vörösszárnyú keszeg  

A vörösszárnyú keszeg a pontyfélék csa-

ládjába tartozó őshonos halunk. Szinte 

minden állóvizünkben és folyóvizeink 

lassú szakaszain is megtalálhatjuk a sokak 

kedvencének számító vörösszárnyú kesze-

get. 

A vörösszárnyú keszeg elsősorban állóvi-

zekben találhatjuk meg. Kedvező életfel-

tételek biztosítottak számára a sekély ta-

vakban, víztározókban, holtágakban és 

mocsarakban. A folyókban is megtalálhat-

juk a vörösszárnyúakat, de ott jóval ki-

sebb számban. Ha folyóvízben szeretnénk 

vöröszárnyú keszeget fogni, mindenképpen a nyugodtabb, lassabb folyású helyeken találhatjuk meg őket. 

A vörösszárnyú keszegek jól fejlett példányai 20-25 centiméterre nőnek. A hazai horgászrekord 2,10 kg. 

Ivarérettségét a hím vörösszárnyú keszegek 2, míg a nőstények 3 éves korukban érik el. Áprilistól júniu-

sig tart az ívásuk, 15-18 fokos vízben. Az ikrákat a vízfelszín közelében található vízinövények hajtásaira 

rakják. Az ikrák átmérője 1-1,7 mm, a számuk pedig 100-200 ezer közötti. 



 

 

10. oldal 

Tinédzsereknek - Általános magatartási kultúra   

A stílus, maga az ember! Ahogy kinéz, ahogy viselkedik, ahogy gondolkodik, az mind rá, az emberre jel-
lemző. Minden ember egyedi jelenség, vannak csak rá jellemző tulajdonságai. Hogy az emberek milyen-
nek tartanak bennünket, hogyan kezelnek, az elsősorban tőlünk függ. 

Mindig igényesen válasszuk meg barátainkat vagy azt a csoportot ahova tartozni szeretnénk. 

Fontos, hogy legyenek ideáljaink, példaképeink, ami korszakon-
ként és korosztályonként is változat. Felmérések szerint példakép 
elsősorban a szülő, a nagyszülő, az élsportoló, a tudományos élet 
kimagasló személyisége, a művészember valamint a tanár. 

A nemzeti ünnepeknek kettős arcuk van: egy múltidéző és egy je-
lent idéző. Ünnepi alkalmakkor az előírt ruházatban kell megjelen-
ni! Adjuk meg az ünnep méltóságát. Ünnepi szövetnadrághoz, ün-
nepi szoknyához nem illik a sportcipő! 

A kölcsönös tisztelet nem hajbókolás, nem megalázkodás, hanem 
kellő tisztelet a másik félnek. Tiszteljük az idősebbeket, a tapasz-
taltabbakat s mindazokat, akik tekintélyükkel kivívták azt. 

Legyünk mindenkor szerények ugyanakkor nem kell alázatosnak 
lennünk. 

Mellőzzük az én mindenkinél mindent jobban tudok mentalitást. 

A szerény ember mindig meggyőzhető akkor, ha téved valamiben. 

Kerülni kell az álszerénységet. Van aki szerénynek teteti magát azért, hogy a másik ember mondja ki azt, 
amit ő magáról szeretne hallani. Hiba saját személyünket akár alá-, akár túlbecsülni. 

A határozottság nem dicsekvés, nem durvaság, hanem véleményünk egyértelmű, világos vállalása. Igye-
kezzünk érvekkel meggyőzni mindenkit igazunkról, de soha ne szégyelljük bevallani a tévedésünket sem. 

Minden körülmények között kerülni kell a bárdolatlan, csúnya kifejezéseket. 

Ha le akarunk fényképezni valakit, előtte mindig kérjük a beleegyezését. 

Legyünk kedvesek, udvariasak embertársainkhoz, barátainkhoz.  

Ismert mondás: Mérgesnek lenni annyi, mint mások hibáját magunkon megbosszulni. 

Sokszor mosolyogjunk beszéd közben , a mosoly minden arcot meg-

szépít. Elragadó tulajdonsága a fiataloknak, a derű és a vidámság. 

Aki sokat nevet, azt nem fenyegeti az elszigetelődés veszélye, annak 

mindig vannak barátai. Mindenki vonzódik a vidám emberhez. A ne-

vetés oldja a feszültséget, segít a problémák megoldásában. De azért 

ügyeljünk arra, hogy vidámságunkkal maradjunk mindig a jó ízlés 

határain belül.  

 Forrás: http://users.atw.hu/munkacsyszfv 

http://users.atw.hu/munkacsyszfv/
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Érdekességek a sport világából 

Focizzunk egy kicsit. Ezt tették a magyar válogatott tagjai is 1982-ben a spanyolországi VB-n. A mie-
ink tízet lőttek. A szenvedő fél a salvadori csapat volt. Ennyit sem azelőtt, sem azóta nem rúgott sen-
ki, úgyhogy világcsúcstartóak vagyunk.  
Azon a meccsen Nyilasi Tibor már a harmadik percben betalált, de ezzel korántsem ő a gyorsaság re-
kordere. Egy brazil fickó, bizonyos Fabhiano ugyanis egy Új-Zéland elleni meccsen már a kilencedik 
másodpercben hintett egyet, így lelökte a csúcsról a török Hakan Sükürt, akinek Dél-Korea ellen 11 
szekundumot kellett várnia a gólörömhöz. 

  
 Az 1982-es magyar labdarúgó válogatott 
A brazilok nem csupán a karneválokat, a rekor-
dokat is halmozzák. Eddig csak a sárga meze-
sek jutottak ki, mind a 18 labdarúgó VB-re, 
csak nekik van háromszoros világbajnokuk 
(Pelé), és csak egy csapat van, amelyet VB-n 
még nem tudtak megverni. Ez utóbbi egyébként 
a magyar. 
Minden idők legidősebb világbajnoka viszont 
nem brazil, hanem olasz. Dino Zoff az olasz 
válogatottal 1982-ben nyert. A reflexei még 
tökéletesek voltak, az akkor 42 éves és négy 
hónapos kapusnak. Később azért hagyta abba, 
mert a szeme már nem volt tökéletes, és nem látta jól a távoli lövéseket. 
Vágod, hogy legalább hetedmagaddal kell a pályán lenned? Legalábbis akkor, ha le akarsz játszani 
egy focimeccset. Ennyien még kiállhattok a Real Madrid ellen a haverokkal, de ennél kevesebben már 
nem. Jóféle falusi meccseken, egy-egy jobb bunyó után, 5-6 srácot is leküldhet a bíró ebből, vagy ab-
ból a csapatból, és ezzel vége is a meccsnek. 
Persze a falusi meccseken a tét egy-két láda sör. Ennél azért jóval többért küzd Tiger Woods. A golfo-
zó tavaly 81 millió eurót keresett, s ezzel ő a világ legjobban fizetett sportolója. 
Ha a focimeccsen kilukad a laszti miközben éppen gólba tart, akkor igen komoly pechje van a táma-
dóknak. A labda ugyanis ettől alkalmatlanná válik a használatra, vagyis hiába vánszorog át a gólvona-
lon, nem ér. Keresni kell egy szűz (azaz nem lukas) focit, és azzal kell folytatni.   
 

Most pedig ússzunk. Ha elfáradsz menet közben, megpihenhetsz. Nyugodtan leteheted a lábad a me-
dence aljára. (Persze ekkor nincs ki a fejed, de vannak olyanok, 
akiknek ez jól is áll.) Csak az tilos, hogy közben lépkedj, vagyis 
nem futhatsz el a falig. 
A folytatásban pár szóban arról, hogy az úszószövetség, hogyan 
tol ki velünk férfiakkal. A szabály előírja, hogy csak a jó ízlés ha-
tárait át nem lépő fürdőruhában versenyezhetnek a csajok. Vagyis, 
lehet bikini is akár, de ha az lecsúszik, kizárják a versenyzőt. 
 
   

A 100 métert a világon először egy magyar származású sportoló 
Johnny Weismüller úszta egy perc alatt. Te is ismerheted, ha nézel 
néha fekete-fehér filmeket. Ő volt Tarzan, a dzsungel fia. Kigyúrt nagy-
darab fickó, verhetetlen úszó. Mondjuk ma egy féllábú paralimpikon 8 másodperccel verné, de hát vál-
toznak az idők.  

Egerszegi Krisztina 



 

 12. oldal 

Érdekességek a sport világából 

Ha profi bunyósnak állsz Téged akár 8 unciás kesztyűvel is le-
csaphatnak. Ha viszont még ifi vagy, és kezdő, csak 12 unciással 
fordítják ki az orrod a helyéből. Ez a mértékegység azt jelzi, hogy 
milyen vastag a kesztyűben a borítás, azaz minél nagyobb szám 
van ráírva, annál nagyobb a sansz, hogy megúszod arccsonttörés 
nélkül. 
    Fogadjunk, hogy nem gondoltál még arra, hogy melyik sporto-
ló köp a legtöbbet, amíg küzd. Ne tűnődj, mert elfáradsz, a profi 
bunyósok. A küzdelem (ha nincs kiütés) 12 menet, nagyjából há-
romnegyed óra. Ez a fociban egy félidő. Csóró labdazsonglőr 
max 5-6-ot köp közben (persze ezt a kamera jó érzékkel mindig 
veszi), míg az öklöző a szünetekben akár háromszor ennyiszer is 
üríthet. 
Te hány kiló vagy? Azt mondják, hogy férfiember 90 kiló alatt 
csak karácsonyfadísz. Nos, a bunyósoknál a középsúlyúak 75 ki-
lót nyomnak, vagyis simán beleférnek az előbb említett dísz kate-
góriába, Ennek ellenére nem javasoljuk, hogy beszóljatok nekik. Leg-
alábbis, ha egyben szeretnétek tartani az orrotokat. 

Kovács Kokó 
István 

Azt azért el kell ismerni, hogy Tiger tud valamit. Például 300 
kilométer per órával megsuhintja a golflabdát. Ez annyi, mint 
3 Trabant, vagy 1 Lamborghini végsebessége.  
 
A golflaszti egyébként pindurnyi, de meglehetősen összetett. 
A 4,6 dekába (ilyen nehéz) belefér belül pár gumitekercs, 
erre húzzák a kicsiny gumigömböt, majd az egészre ráégetik 
a műanyag borítást. Ja, és ne hidd azt, hogy a golflabdán 
minden lyuk egyforma 
A királyok azután ezzel a lasztit akár 280 méterre is elüthe-
tik. A 280 méter nagyjából annyi, mintha két foci, és egy ké-
zilabda pálya együtt. 
A teniszezők is adnak az érzésnek. A sárga labda szinte szi-
szeg a fájdalomtól, amikor egy-egy nagyobb darab csávó 
megindítja a szervát. A legerősebbek simán 200 fölött küldik 
a labdát. Nem csoda, hogy a vonalbírók nagyot nyögnek, ha 

el- találja őket. 
Miután ütik-verik, a laszti elgyengül, vagyis cserélni kell. Általá-

ban 7-9 játékonként kapnak újakat a teniszezők, ami előny az adogatónak, mert az új labdát nagyobb 
erővel lehet megütni. 

Tiger Woods 

Az érdekességeket összegyűjtötte Bagoly Ferenc tanárúr 
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MATEMATIKAI érdekességek  

Gyűjtötte: Szabóné Lukács Éva 

Misztikus számok A számok jelentése különböző vallásokban, kultúrákban; a matematikán belüli 
szerepük illetve egyéb érdekességek.  

Az 1-2-3 –ról a II. évfolyam 2. számában olvashatsz. 

 A kereszt 4 végpontja  

 A világ 4 alapeleme: Tűz, Víz, Levegő és a Föld  

 2+2=4 és 2*2=4 és 2 a másodikon is 4  

 A második négyzetszám  

 A kétszeres polaritás  

 4 évszak, 4 égtáj, 4 világkorszak  

 A paradicsom 4 folyója  

 Az Apokalipszis 4 lovasa  

 A kártya négy színe eredetileg a négy bolygó  

 (Szaturnusz, Jupiter, Merkúr, Mars) színeinek felel meg  

 Az Uránuszt jelképezi  

 Színe a világoskék  

 Az emberi élet 5 főbb állomása (gyermekkor, ifjúkor, felnőtt-
kor, időskor, aggkor)  

 Az ember száma, erre utal az ember mandala ötágú csillaga  

 Ez Krisztus száma is, ld.:5 sebből vérzik a kereszten  

 Az 5 szárú csillag kővel körülépítve a gótika csúcsívét adja  

 A négy világtáj felé tájolódó bolygók mellé belép ötödiknek 
a Vénusz. Ha úgy kötjük össze egy vonallal az öt bolygót, 
hogy az egyiket mindig átugorjuk, a misztikus pentagramot, a 
boszorkányszöget kapjuk  

 A kéz 5 ujja  

 5 érzék: látás, hallás, szaglás, ízlés, tapintás  

 A Merkúrt szimbolizálja  

 Színe a szürke  
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Informatika versenyen készült 

A Gárdonyi Általános Iskola Nyíregyházán már évek óta megrendezi a jubileumi informatika verse-

nyét, melyen idén hat tanulónk is részt vet. Ezen a versenyen minden évben valamilyen jubileumi 

alkalomhoz kapcsolódó témaköröket adnak meg. A Barbie baba az idén ünnepli 60 éves évforduló-

ját. Ezt a témát dolgozta fel Bondár Zsófia 8.a osztályos tanuló. 
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Ti is elkészíthetitek! 

 

 

        

Olvasni jó! 

Isler 

Olvasni jó! Többek között szórakozást jelent, informálódunk, kulturálódunk, bővítjük a látókörünket, 

tér-és idő korlátain kívülre helyez minket. Na de más előnyei is vannak: azok, akik sok regényt ol-

vasnak sokkal nyitottabban gondolkodnak, kevésbé van szükségük bizonyos témákban a leegysze-

rűsítésekre, és jobb döntéseket is hoznak.  

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 nincse-

nek barátai. Ugyanis nemrég költöztek az új lakótelepre, és a lakatosmű-

hely mesterén kívül senki nem akar vele szóba állni. Nagy Katalin, a re-

gény szerzője kiváló ismerője a gyerekeknek, és azt is tudja, hogy a ne-

héz helyzetekben az őszinteség és a humor a legjobb segítség.  

30 dkg liszt 

20 dkg  ráma 

10 dkg porcukor 

A hozzávalókat összegyúrod, vékonyra 

kinyújtod, pohár segítségével kör alakúra 

szaggatod, és már lehet is kisütni. Kb. 10 

perc alatt kisül a finomság. Két sütit lek-

vár segítségével „összeragasztól”, csoki 

mázba megforgatod, megvárod míg meg-

dermed a máz. Ha van kedved díszítheted 

mosolykával (fehércsoki). És már ehető 

is! 
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A megfejtéseket leadhatod  

Szabóné Lukács Éva tanárnőnek 



 

 
17. oldal 
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1. Nem esik messze alma a fájától. 

2. Árnyékáért becsülik a vén fát. 

3. Nagy fába vágta a fejszét. 

4. Kemény fából faragták. 

5. Ordít, mint a fába szorult féreg. 

6. Úgy fekszik, mint egy darab fa. 

7. Mi fán terem? 

8. Maga alatt vágja a fát. 

9. Rossz fát tett a tűzre. 

10. Nem látja a fától az erdőt. 

11. Fát lehet vágni a hátán. 

12. Fából vaskarika. 

  

 

A. Nehéz dologba kezd.  

B. Mozdulatlanul, szótlanul fekszik.  

C. Hangosan kiabál. 

D. Micsoda? Honnan származhat?  

E. Képtelen állítás, lehetetlen dolog. 

F. Kitartó, erős jellemű ember. 

G. Minden bántást, sérelmet eltűr. 

H. Rosszat cselekedett, bajt csinált. 

I. Saját magának bajt okoz. 

J. Amilyenek a szülők, olyanok a gyerekek. 

K. Belevész a részletekbe. 

L. Az idős embereket tapasztalatukért, tudá-
sukért tiszteljük. 

Párosítsátok a közmondásokat, szólásokat a jelentésükkel! 

A megfejtéseket leadhatod  

Szabóné Lukács Éva tanárnőnek 
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Szerkesztette:  

Szabóné Lukács Éva 

-Halló, iskola? 
-Igen. 
-Uram, azért hívom, mert a 
negyedikes Kovács Pistike 
nagyon náthás, nem tud ma 
iskolába menni. 
-Rendben van. Kivel beszé-
lek? 
-A papámmal.  

Mórickának mondja a bioszta-
nár: 
-Mondj egy költöző madarat! 
-Fecske! 
-Most egy nem költözőt! 
-Döglött fecske.  

- Anyu! Nagyon fáj a torkom, 
meg a hasam is! 
- Ó, te szegény! Miből is írtok 
ma dolgozatot? 

Nyugtalan alvás 

Az iskolaorvos kérdezi: 

-Hány órát alszol Móricka? 

-Ötöt, hatot. 

-Az bizony kevés. És legalább 

nyugodtan alszol? 

-Sajnos nem. Minden kicsengetés előtt felébre-

dek. 


