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- Nálatok - mondta a kis herceg - az 

emberek egyetlen kertben ötezer 

rózsát nevelnek. Mégse találják 

meg, amit keresnek. 

- Nem találják meg - mondtam. 

- Pedig egyetlen rózsában vagy egy 

korty vízben megtalálhatnák... 

- Minden bizonnyal - feleltem. 

- Csakhogy a szem vak - tette hozzá 

a kis herceg. - A szívünkkel kell 

keresni. 
 

 

Antoine de Saint-Exupéry:  

A kis herceg 

 

 



 

 

KIÁLLÍTÁS A KÖNYVTÁRBAN 

 
Az Iskolai Könyvtárosok 

Nemzetközi Szervezetének 

felhívása alapján 1999 óta 

kerül sor minden évben az 

Iskolai Könyvtári Világnap 

megrendezésére szerte a 

világon. Az idei évben 

először iskolánk könyvtára is 

csatlakozott ehhez a szép 

hagyományhoz, bár az őszi 

szünet miatt a hozzá 

kapcsolódó programot a hivatalos október 25-ei időpont helyett október 22-én 

tartottuk. Már szeptemberben meghirdetésre került egy rajzpályázat Az én 
könyvtáram címmel, melynek keretében az alkotás nyelvén bárki elmondhatta, 

milyennek látja, milyennek szereti a könyvtárat. A sok gyönyörű alkotásból október 

22-én kiállítás is nyílt az iskolai könyvtárban. A legkülönlegesebbnek talált 

pályamunkákban pedig a kis tárlat lebontása után is tovább gyönyörködhetünk majd, 

hiszen fontos szerephez jutnak: a könyvtár állandó díszeivé válnak. 

 
  

VÁROSI KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VETÉLKEDŐ 
  

A Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola közössége minden 

évben sokszínű programsorozattal emlékezik meg névadójáról. A már hagyományossá 

vált magyarversenyek mellett idén első alkalommal rendezték meg az I. Városi 

könyvtárhasználati vetélkedőt november 20-án, melyet hagyományteremtő 

szándékkal indított útjára az iskola könyvtára. A megmérettetésen a város szinte 

valamennyi általános iskolája részt vett egy-egy 3 fős csapattal. A Rózsa iskolát 

hárman képviselték a 6/B-ből, akik végül szoros versenyben az 5. helyet szerezték 

meg:  

 Gyimesi Laura 

 Oszter Kata 

 Tóth Hanna 

Ezúton is gratulálunk nekik a szép helytállásért! 

Juli néni 



BEMUTATJUK A LEGKISEBBEKET 

Ebben az évben is sok és aranyos kisgyerekekkel 

gazdagodott intézményünk.  Az új diákok nagyon 

szeretik az iskolát. Minden szünetben mosolyogva 

futnak ki az udvarra. S amint a tanórákra kerül a sor, 

érdeklődve figyelik a tanítóikat, akiket nagyon 

szeretnek. A kicsik között már nagyon sok barátság 

született. Többen ismerték már egymást az oviból, 

de sokan még nem. 

Minden kisdiák örül annak, hogy már iskolába járhat. 

A jövőről is vannak elképzeléseik. Sokan szeretnének híres tudósok, énekesek, 

sportolók lenni, és még sokáig sorolhatnám álmaikat. 

Spekhardt Fanni 8.a 

 

 

A LEGNAGYOBBAKAT MÁR ISMERITEK… 

A 8.b idén elballag. Óriási veszteség ez az iskolának, a tanároknak, de sajnos sokan 

nem tudják, miért. 

Összetartó, szorgalmas (ezt a tanárok meg fogják cáfolni) társaság vagyunk. A 

magatartásunk nem a legjobb, de hát senki sem lehet tökéletes. Tanulmányi átlagunkat 

nézve mi vagyunk az elsők, ezt sok kedves tanárunk mondta már. Igaz, azt is mondták, 

hogy nem egy élmény bejönni hozzánk az órára, mert nem figyelünk. Dehogynem! Csak 

sokan nem tudják, hogy nálunk a fiúk is többfókuszúak, nem csak a lányok. Így tehát 

egyértelmű, hogy mi akkor is koncentrálunk, ha épp nem úgy tűnik. 

Másik nagy előnyünk, hogy elszórakoztatjuk a tanárokat kiváló – mondom kiváló –

humorunkkal. Jó, lehet, hogy a tanárok nem szórakoznak olyan jól, de mi igen. És ezzel 

meg is magyaráztam a rossz magatartás okát: a jó humor. Miután mi mindig mosolygunk, 

nevetünk vagy épp röhögőgörcsöt kapunk, szeretünk bejárni az órákra. A tanárok pedig 

legtöbbször velünk nevetnek, vagy épp ők mondják a poént. Az a legjobb. Ha a tanár 

viccel, nem a mi hibánk, hogy nevetünk rajta, kizárólag az övé. Igaz, ezt nem mindig értik 



meg, minket szidnak miatta. A tanároknak sokszor semmi se jó, mi mégis így szeretjük 

őket. Minden tanárt szeretünk, tudjuk, ez sem látszik, de így van, ezt az egész osztály 

nevében mondhatom. Főleg Géza bácsit. Érte bármit megtennénk. Reméljük, ezt ő is így 

gondolja. 
Korinek Elli 8.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Minden osztályban van valami egyedi. Mindenki letett már valami emlékezeteset az 

asztalra. Azt hiszem, mi is ezen az úton járunk. 

De mitől is vagyunk mi egyediek? Hiszen az iskola sok 8.a-t látott már: köztük volt 

jó néhány vidám, komoly, komolytalan, magolós vagy éppen szétszórt… 

Ahogy mindenkinek, nekünk is vannak emlékezetes pillanataink. A narancsfolt a 

plafonon, kacsatánc a kocsifelhajtón, a „fekete macska” ügy, hogy csak párat említsek. 

Szavak, megjegyzések, amelyeket ha meghallunk, nem bírunk nem nevetni. (Galamb, 

srácok… Előre is bocsi!) Helyzetek, mikor egymásra van szükségünk. Rossz jegy? Nem 

kell sokáig csüggednünk: felvidításban első osztályúak vagyunk!  

Igazán szerencsésnek mondhatom magam, amiért ilyen osztályba járhatok. Így is, 

hogy ilyenek vagyunk: örökmozgó, egy helyben maradni nem képes csapat. Gyerekesek 

vagyunk, néha már egészen nevetségesek. Nem viccelek: egy hét alatt több tanár is 

utalt az óvodába illó viselkedésünkre.  

Ha egy szóval kéne jellemezni minket: őrült. Mi vagyunk az őrült 8.a. Mi ettől 

vagyunk egyediek.  Rossz belegondolni, hogy ez az utolsó évünk együtt.  

De igazából, majd az utókor fogja eldönteni, hogy milyenek is voltunk. Amennyiben 

Zsolt bácsi emlékezetében megmaradunk az egyediségünkkel.  

Páder Zsófia 8.a 

 



DÖK-HÍREK DIÓHÉJBAN  

 
ÖTÖDIKESAVATÓ (szeptember 19.) 

A kis ötödikesek egész nap MAZSOLA 

felirattal a homlokukon járkáltak a suli 

folyosóin, majd délután megkezdődött a 

megmérettetés. Mindenféle zavarba ejtő 

feladat elé állítottuk a kicsiket, például 

táncolniuk kellett Géza bácsival, héliumot 

beszívva kellett énekelniük, és szerelmi 

vallomást kellett tenniük Laci bácsinak.  

Új feladatokat is terveztünk, mint 

mondjuk a kesztyűfejés, vagy az almák 

szájjal való kihalászása egy vízzel teli edényből. Miután a kicsik kiállták a próbát, 

„rózsás” esküt tettek. A nap egy jó hangulatú bulival zárult. 

 

NOSZTORI KIRÁNDULÁS (szeptember 25.) 

A szokásos felsős diáknapot a Nosztori 

Kalandparkban töltöttük. Az ebédet minden 

osztály magának készítette. A tűz 

meggyújtásával sok gondunk volt, de végül 

mindenki nekiláthatott a főzésnek. 

Hamarosan paprikás krumpli illata töltötte 

be kis bázisunkat.   

Az osztályok azon része, akik nem vettek 

részt a főzésben, az osztály becsületéért 

küzdöttek ping-pong, tollaslabda, 

kötélhúzás, kosárlabda, lövészet versenyszámokban, melyeket a park területén 

mindenki kipróbálhatott. 

Később jót lakmározhattunk a finom étkekből. A kóstoló zsűri értékelésének 

eredménye: 

1. 6.a osztály 

2. 8.b és 7.b osztályok holtversenyben 

3. 5.a, 5.b és 8.a szintén holtversenyben 

Jó volt ez a nap! Erősödött bennünk az a tudat, hogy jó helyen vagyunk, szeretjük 

egymást és a „Rózsát”. 

Korinek Elli 8.b és Kovács Kitti 8.a írásai alapján 

 

 



ÁLLATKERTI LÁTOGATÁS 

2014. szeptember 25-én egy �állatkerti 

barangoláson� vett részt az egész alsó tagozat, 

osztályonként 2-2 csapattal. A 3-4. osztályosok 

szeptember 25-én a gulyadombi főbejáratnál, 

az 1-2. osztályosok a fejesvölgyi bejáratnál 

kezdték a sétát. 

A gyerekeket elkápráztatta az állatok 

sokfélesége. Útjuk során a Csizmadia Karcsi 

bácsi által összeállított feladatlapok kérdéseire 

is felkutatták a válaszokat. Legtöbbet talán a 

csimpánzoknál és a zsiráfoknál időztek. Sajnos az új jövevényekkel, az elefántokkal 

még nem találkozhattak. Bánatukat hamar feledtette a kölyökdzsungelbeli játék 

lehetősége. 

A legtöbb osztály hazafelé a népmesék játszóterét is felkereste. Így alaposan 

kifáradva, de rengeteg élménnyel feltöltődve tértek vissza az iskolába. 

 

Puklicsné Kis Éva és Leikerné Bors Éva 

 

OVIS RAJZKIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA 

November végén nagycsoportos óvodásoknak rendeztünk kiállítást iskolánk 

aulájában. Arra kértük a kicsiket, rajzolják le, milyennek képzelik el a mesékből 

ismert és szeretett törpéket és manókat. Közel száz alkotás érkezett a város 

óvodáiból, valamennyit kiállítottuk. A megnyitón a 4. a-sok és a 2. b-sek rövid műsorral 

szórakoztatták a meghívottakat: törpékről szóló verseket, dalokat, zenéket és a 

másodikosok tavalyi farsangi műsorát hallgathatták, nézhették meg vendégeink. Egy 

közös tánc után Sándor Laci bácsi felolvasta azoknak a nevét, akiknek a rajzát a 

tanító nénik a legjobbnak ítélték. Őket oklevéllel és színes ceruzával jutalmaztuk. 

 



Iskolai felújítások és az oktató-nevelő munkát segítő vásárlások 

Az elmúlt félévben több olyan beruházás valósult meg iskolánkban, mely szebbé és barátságosabbá 

teszi környezetünket. 

Wachtler József karbantartónak köszönhetően 

megszépült az elsősök udvara.  

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

finanszírozásában teljes egészében megújultak a 

büfénél található vizesblokkok. Kicserélték a 

szerelvényeket, a fülkéket és a burkolatokat. Jól 

használható, esztétikus kivitelezésű helyiségeket 

adtak át a szakemberek a munkálatok végén. 

Ovádi Péter képviselő úr támogatásából 

új tanulói asztalok és székek kerültek 

az egyik informatika tanterembe, így 

most már ott is kényelmes és korszerű 

bútorokat használhatnak tanulóink. 

A „Rózsás” Gyermekkor Közhasznú 

Alapítványtól az interaktív táblákhoz 

hangprojektorokat kaptunk, melyek 

használatával mindenfajta hanghordozó 

kiváló minőségben szólaltatható meg. 

Novemberben 16 db korszerű számítógépet vásárolhattunk billentyűzettel és egérrel együtt.  

 

Az elmúlt hetekben – szintén alapítványi 

támogatásból – nagyon sok új könyv 

került az iskola könyvtárába. Bízunk 

abban, hogy diákjaink kedvelni fogják a 

kiadványokat, és még többen töltik 

szabadidejüket olvasással. 

 

A nyár végén képviselői támogatásból kültéri 

pingpong asztalt is vásárolhattunk. 

Az említettek mellett sok-sok apróbb fejlesztés is 

történt az utóbbi hónapokban. Reméljük, hogy 

– lehetőségeinkhez mérten – a jövőben is 

sikerül megvalósítani hasonló jelentőségű 

beruházásokat. 

 

Köszönjük mindenkinek, aki támogatta iskolánkat! 



 

 

BESZÉLGETÉS JÁNOS BÁCSIVAL 

János bácsi, hány éve tanít a Rózsa Úti Általános Iskolában? 
2008-ban kezdtem itt a munkát, ez a hetedik tanévem. 

Mennyire hasonlítanak a mostani gyerekek az első osztályához? 
Most is fogékonyak a gyerekek az új ismeretekre. Nincs nagy különbség, 

ugyanúgy érdeklődnek a fizika iránt, mint a korábban. 

Mit gondol a "rózsás'' tanulók eredményeiről? 
Megfelelő alapokat kapnak itt a gyerekek, jók az eredményeik, és ezt a 

középiskolában is meg tudják tartani. 

Volt-e emlékezetes osztálya? 
Eddig nyolc osztálynak voltam osztályfőnöke, mindenhol voltak pozitív és 

negatív élményeim is, de a kellemes emlékek vannak többségben. 

Mikor döntötte el, hogy tanár akar lenni, és ha más foglalkozást kellene választania, 
mi lenne az? 

Az érettségi után döntöttem el. Ha nem tanárnak állok, akkor valamilyen 

mérnöki pályát választottam volna, mert az is nagyon érdekelt. 

Mire emlékszik szívesen saját iskolás élményei közül? 
Középiskolában nagyon szerettem a tanulmányi kirándulásokat és a táborokat. 

Általános iskolában pozitív élmény volt a fizikatanárom, többek közt emiatt is 

választottam ezt a pályát. 

 

Kedvenc költő: Petőfi Sándor  
Kedvenc idézet:  
 

Tanulj a tegnapból, élj a mának,  

és reménykedj a holnapban.  

A legfontosabb azonban, hogy ne 

hagyd abba a kérdezést.”  

(Albert Einstein) 

Kedvenc könyv:  
Rejtő Jenő: A három testőr Afrikában 

Kedvenc film: Trója 

Kedvenc színész: Brad Pitt 

Kedvenc város: Veszprém 

Kedvenc szabadidős tevékenység:  
családi kirándulások 

Házi kedvenc: Léna, a kutya és Baba, a macska 

 

Petrik Abigél 8.b 
 

Tudtad-e? 
Albert Einstein (1879-1955) elméleti fizikust a legnagyobb 20. századi tudósnak tartják. 

1921-ben fizikai Nobel-díjjal jutalmazták az elméleti fizika területén szerzett érdemeiért, 

különös tekintettel a fényelektromos jelenség törvényszerűségeinek felismeréséért. 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein 



BESZÉLGETÉS TÜNDE NÉNIVEL 

 

Tünde néni, mióta tanít a Rózsa Úti Általános Iskolában? 
Az iskola megnyitása után kezdtem itt dolgozni. 

Mennyire hasonlítanak a mostani gyerekek az első osztályához? 
Ugyanolyan okosak, nyitottak és figyelmesek. Viszont a mostani osztályomba 

több kisgyerek jár, így nagyobb létszámmal dolgozunk együtt. A Rózsát jó 

iskolának tartom, a gyerekek eredményei kiugróak. 

Volt-e emlékezetes osztálya / élménye? 
Szívesen emlékszem vissza arra, amikor első osztályommal Bándra túráztunk. 

Mikor döntötte el, hogy tanár akar lenni, és ha más foglalkozást kellene választania, 
mi lenne az? 

Először óvónőnek tanultam. Így ha most nem tanító lennék, egy óvodában 

dolgoznék. 

Mire emlékszik szívesen saját iskolás élményei közül? 
A középiskolai időszakra. 

 

 

Kedvenc könyv:  
Szepes Mária: Emberek és jelmezek 

 

Kedvenc film: Forest Gump 

Kedvenc színésznő: Udvaros Dorottya 

Kedvenc város: Veszprém 

Kedvenc szabadidős tevékenység: 
túrázás, kerékpározás 

Házi kedvenc: Domi, az arab telivér 

és Rozsda, a magyar vizsla 

 

Horváth Jázmin, Kurdi Panna és Raj Lili 5.b 
 

Tudtad-e? 
Az arab telivérek a hadászatban nagy szerepet játszottak mozgékonyságuk és 

igénytelen természetük miatt. Az egymással folyton viszálykodó arab törzsek 

sikereiket főként lovaiknak köszönhették, sokszor a túlélésüket is. A lónemesítést a 

mohamedán vallás is erősítette, Mohamed kancái voltak a leghíresebb kancacsaládok 

ősei. A sivatagi nomád törzsek Mohamed próféta tanítása szerint gondos tenyésztést 

folytattak, ez nemcsak vallási kötelezettség volt, hanem a törzs létét is 

meghatározta. 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Arab_teliver



 

 

 

2014 ŐSZ-TÉL 

 
 
 

 

Ez egy elegánsabb 

összeállítás, amelyben 

dominálnak a sötét színek 

és az egyszerűség. 

Ízléses, mégis rendhagyó.  

Alapdarabok: 

 kötött pulóver 

/H&M/ 

 nadrág /Zara/ 

 steppelt kabát 

/Promod/ 

 bakancs 

/Deichmann/  

 táska /H&M/ 

 

Ez egy kicsit merészebb 

összeállítás. A fekete és a 

fehér dominál. Menő, mégis 

látszik rajta az 

összeszedettség.   

Alapdarabok: 

 koptatott 

farmer/Tally Weil/ 

 bőrdzseki /Mango/ 

 mintás ing /New 

Yorker/ 

 bakancs/Martens/ 

 szegecses táska 

/C&A/ 

 

 

Balló Anna és Petrik Abigél 

8.b 



 
 

WALKenergie 
Én is erre az úgynevezett különleges sportra járok. 

Szerintem remek. Neve walkenergie. Az edző nagyon 

kedves, mindig mosolyog. Az edzőgépek mutatósak és 

vadi újak.  

A ritmikus gyakorlatokat nagyon jó zenére végezzük. 

Élvezetesek a feladatok, minden izmodat átmozgatják 

és erősítik. Az egyórás edzések során végzünk has- és 

hátizom, kar- és lábizom gyakorlatokat. Közben 

természetesen lazítási lehetőségünk is van. Ajánlott a 

törölköző használata, és közben sokat kell innod.  

 

Tudjátok, mi a legjobb az egészben? Hogy sokan 

járnak, és nagyon jó a közösség.  

Próbáljátok ki ti is! 

Kiss Katica 5.b 

 
 
 

A legnépszerűbb zenék  

a Class Fm összeállítása szerint: 

 Fall Out Boy: Centuries 

 David Guetta ft. Sam Martin: Lovers On The 

Sun 

 Taylor Swift: Shake It Off 

 Jessie J ft. Ariana Grande, Nicki Minaj: Bang 

Bang 

 Iggy Azalea ft. Rita Ora: Black 

Widow 

 Magic: Rude 

 Pharrel Williams: Come Get It Bea 

 Becky G: Shower 

 Ed Sheeran: Don’t 

 Pentatonix: Evolution Of Music 

 Lana Del Rey: Ultraviolence 

 

Raj Lili 5.b 



 

 

Tudtad?  

Beszéd közben a kézmozdulataid nem csupán árnyaltan érzékeltetik a helyzetben 

lejátszódó gondolataid. Szinte mindent elárulnak: 

 ha dörzsölöd a szemed, füllentesz, hazudsz, vagy csak őszinte érzéseidet 

leplezed, 

 ha dörzsölöd a füled, nem szeretnéd meghallani, amit a másik mond, nem 

tetszik, nem értesz egyet vele, de ezt nem mondod meg neki, 

 ha igazgatod a gallérod, izgatott vagy, kényelmetlen a helyzet, sok rajtad a 

stressz, képtelen vagy elengedni magad, 

 ha dobolsz az ujjaiddal, a perceket felgyorsítanád, türelmetlen vagy, és 

egyáltalán nem érdekel, hogy a másik mit mond. 

Hasznos megismerni egy másik kultúra non-verbális kommunikációját.  

Tudtátok-e, hogy a Japánban és a Magyarországon használatos gesztusok mennyire 

különböznek egymástól? Nézzünk meg néhány példát. 

„Gyere ide!” 

Ez a kézmozdulat a mi „viszlát” mozdulatunkhoz hasonlít, s 

emiatt a külföldieket gyakran összezavarja. Amíg mi a 

tenyerünkkel felfelé a mutatóujjunkat, vagy az egész 

tenyerünket magunk felé mozgatjuk, addig a japán emberek a 

tenyerüket lefelé fordítják, és lefelé intenek. 

„Viszlát” 

Míg a magyarok kezüket tenyérrel lefelé fel-le mozgatva 

integetnek, a japánok így köszönnek el. Tenyerüket 

függőlegesen, az ujjaikat felfelé nyújtva tartják, a kezüket 

gyorsan jobbra-balra mozgatják. A mozdulatot gyakran kíséri 

az angol nyelvből átvett “bye-bye” köszönés.  

„Nem” 

A nemleges válasz kifejezésére a kezüket apró mozdulatokkal 

előre-hátra ingatják, miközben a hüvelykujjas oldalát maguk 

felé tartják. Ez olyanokat jelent, mint: „nem”, „nem rólam van 

szó”, vagy „köszönöm, nem”. Szerepe van a kar és a test 

távolságának is. A távolság növelésével arra utalhatunk, hogy 

kellemetlen szagokat érzünk.  

Surányi Anna és Tóth Hanna 6.b 



 

 
 

 

Máté Angi 
VOLT EGYSZER EGY ABLAK 

 

Volt egyszer egy ablak. Ez az ablak egy házon volt. Nyitható lett volna ez az ablak, 

aztán csukható, ha lett volna, aki megbillentgesse rézkilincseit. Igen ám, de ebben a 

házban nem lakott senki, így hát nem volt, aki rézkilincseket billentgessen, ablakot 

nyisson, csukjon. Pedig az ablak azért ablak. No, meg azért is, hogy, ha átnéznek az 

üvegén, látszódjon a világ. De ez az üveg poros volt. Minek látszódjon a világ, ha nincs, 

aki nézze? 

Állt az ablak a házon a fehér havazásban. Éppen tél volt, karácsony közeledett, más 

házakban nyüzsgés volt és mézespogácsa-illat. Gondolt egyet, s ráírta az üvegére: 

Kedves Angyal! 
Hozzál ebbe a házba valakit, bármilyen aprót is, csak hozzál! Hadd legyen, ki benne 
éljen, nyüzsögjön, süssön pogácsát. Hadd legyen, ki átnéz rajtam világot nézve, 
billentgesse a rézkilincseimet, nyisson, csukjon engem. 
Míg írta a levelét, térdig érő hó nőtt a földre, aztán másnapra elolvadt. Teltek a 

napok, nőttek és olvadtak a havak. Az ablak már kívülről fújta: 

– A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép... 

Végül valóban karácsony ideje lett: mély havú, mély álmú éjszaka. A ház előtt megállt 

egy angyal. Az ablakig lépkedett, s lebegő köntöse zsebéből elővett egy 

gyufaskatulyányi dobozt, kibontotta a recsegős-fényes papirosból, s előengedett 

belőle néhány pöttöm, mozgó valamit. A pöttöm, mozgó valamik bementek az üres 

házba, lebogozták hátukról a mézeskalácsmorzsákat, az asztalra tették, tálba, 

gyertyát gyújtottak, majd nyüzsögni, szőni, sodorni kezdtek, kalimpáltak kezükkel, 

lábukkal, s máris rátekerték pókszálukat – mert mondanom sem kell, pöttöm pókok 

voltak – az egyik rézkilincsre. Aztán egy másik pókszálat a másik rézkilincsre, az 

összesre, majd húzták a szálat, billentgették a kilincseket. A legapróbb pókok 

pönögtették a szálakat, mint a hárfán a húrokat, olyan szépen muzsikáltak. Épp azt 

muzsikálták, hogy : 

– A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép... 

Az ablak nemrég még mély álmú fejébe alig fért bele ez az egész: hogy billentgetik a 

kilincseit, hogy mézeskalács illat, nyüzsgés, szép muzsika. Alig értette mi történik, 

csak azt érezte, hogy nyílik. 

– Álmodom – szólt hunyorogva, nyekeregve. 

Később a pókok behúzták szálukon a kilincset, akkor azt érezte, hogy csukódik. 

– Nem álmodom – mondta szemét kerekítve. 

Nyílott, csukódott, mint egy igazi ablak. 

– Elhozta, elhozta az angyal, amit kértem! 



Juhhéééé! Lettek lakói a háznak, de jó! Pók-lakók, lók-pakók, juhhhéééé! – és fényesre 

kacagta magát az ablak. 

A pókok pedig leültek az ablakpárkányra, eszegették a mézespogácsát, nézték a 

világot az ablakon keresztül. A látott világban pedig nagy hó volt, 

benne angyallábnyomok. 

A mesét figyelmetekbe ajánlja Páder Zsófi 8.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajándékok mézeskalácsból 

 

  
 

 
 

 

 



 

 





Meg tudod fejteni az alábbi találós kérdéseket? (Ellenőrizz a 15. oldalon!) 

 
1.  

Kötekedik fűvel-fával, 

Játszik mások 

kalapjával, 

lovagol az ember hátán, 

soha nem áll saját lábán. 

 

 

 2. 

Csillog is, villog is, 

Hullik is, múlik is. 

A füstös háztetőn, 

Ezüstös fény, ragyogó! 

Hűvös is, befed is, 

Vetése, meleg is, jó 

takaró! 

 3.  

Hol vizet önt, hol havat int, 

Hol jeget szór fejedre, 

S elszáll - pedig szárnya 

sincsen - Nyugatra, 

keletre. 

 

 
     

4.  

Virág - télen virágzik, 

Meleg napon elázik. 

 
 

 5.  

Szürke szárnyú nagy 

madár, 

szürke lesz a nagy határ, 

ha ősszel a földre száll.  

 

 
Poór Zsuzsa néni 

 

Christmas sudoku 

         

Season’s Merry New    A and Happy 

      Season’s Merry New 

 Happy  A New  Christmas Year  

Christmas  Season’s Greetings Happy     

Merry   Season’s Year     

Happy Greetings  and A  Year   

 A and Merry Season’s   Greetings  

Year   Christmas Greetings  New A  

 

 



 

 

ALSÓSOKNAK 
Elisabetta Gnone: Fairy Oak 1.  
– Az ikrek titka 
Fairy Oak varázslatos, réges-régi falucska az 

időtlen idők rejtekén. A falut varázsos és emberi 

lények lakják, akiket roppant nehéz 

megkülönböztetni egymástól: a tündérek, 

varázslók, boszorkák és közönséges lakosok 

olyan régóta élnek egymás szomszédságában, 

hogy szinte már fel sem tűnnek nekik a másik 

furcsaságai. Sőt, ilyen sok idő után már 

mindannyian hasonlítanak is egy kicsit egymásra. 

Kivéve a tündéreket. Ők nagyon picikék, 

csodálatosan fényesek és ... repülnek! A völgy varázslói és boszorkái azért 

hívják ide őket, hogy a falu kisfiúira és kislányaira vigyázzanak. Ezt a 

történetet éppen egy ilyen tündérke meséli el nekünk: Feli, az ikerlányok, 

Vanília és Pervinka dajkatündére. 
 
 

Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen  
A Túl a Maszat-hegyen című történet 

hőse, Muhi Andris nem is sejti, mire 

vállalkozik, mikor elindul a Maszat-

hegyen túlra, hogy meglátogassa régen 

látott jó barátját. Maszat Jankát, 

Makula bácsit, Szösz nénét és a 

Maszat-hegy többi békés lakóját 

ugyanis nagy veszedelmek fenyegetik. A 

Partvis Attila vezette barbár takarítók 

több házban rajtaütésszerűen kitakarítanak. A gonosz Paca cár, a 

Maszat-hegyi trónbitorló pedig ördögi tervet eszelt ki, hogy az egész 

világot telepacázhassa. Muhi Andris azonban Badarországon át eljut a 

Maszat-hegyen túlra, ahol mindenkivel szembeszáll, és számos titokra 

fény derül…  

 



FELSŐSÖKNEK 

Brandon Mill: Titokfölde 
Kendra és Seth, a testvérpár kénytelen a nyári szünet 

egy részét unalmas nagyszüleiknél tölteni. 

Megérkezésükkor még nem is számítanak arra, mennyi 

kalandot fognak átélni az elkövetkezendő hetekben. 

Egyik nap Seth megszegi a nekik felállított szabályokat, 

és bemerészkedik a tanya melletti erdőbe, ahol egy 

különös és félelmetes öregasszonnyal találkozik. 

Hamarosan világossá válik számukra, hogy az erdő 

különböző mesebeli lények - gólemek, tündérek, 

koboldok, nimfák, boszorkák, szatírok, najádok - 

élőhelye, ám azt is meg kell tanulniuk, hogy a mesékben 

szereplő varázslatos teremtmények nem mindig jók. De 

nem csak a menedéken belül les rájuk veszély, mivel az 

Esthajnalcsillag Társaság az ismeretlen vezetővel újra 

fenyegeti a titkos birtokokat, mint Titokfölde! Öt részen keresztül követhetjük az 

eseményeket, mivel idén októberben jelent meg az utolsó kötet, A Démonbörtön 

kulcsai című regény. 

 

 

Ruta Sepetys: Árnyalatnyi remény 

 „Eltűnődtek-e valaha is, mennyit ér egy emberi élet? 

Aznap reggel az öcsémé egy zsebórát ért.” 1941-ben a 

tizenöt éves Lina képzőművészeti iskolába, az első 

randevúra és a közeledő nyárra készül. De egy éjszaka 

a szovjet titkosrendőrség erőszakkal behatol az 

otthonukba, és elhurcolják anyjával, öccsével együtt. 

Szibériába küldik őket. Lina félelmet nem ismerve 

küzd az életéért, és megfogadja, hogy ha életben 

marad, az átélt szörnyűségeket írásban és művészeti 

alkotásokban örökíti meg. Mindent kockára tesz, hogy 

a művészetével üzenjen, mert azt reméli, hogy 

alkotásai eljutnak az apjához a börtönbe, és tudatják 

vele, hogy a családja él. A valós alapokkal rendelkező 

regény egy tizenéves lány szemszögéből mutatja be a 

II. világháború kegyetlenségeit, annak a több 

százezer embernek a sorsát, akik a balti államokban végzett sztálini tisztogatásnak 

estek áldozatul. A rabul ejtő történet az emberi lélek csodálatos természetéről, 

reményről, szenvedésről, összetartásról és kitartásról szól. 

 

Gáspár Niki 8.b és Páder Zsófi 8.a 



 

 

 

 

 

Hétvége van és unatkozol? Nem tudod, hogy mivel foglald 

el magad? Ha van kedved, az itt látott dolgokat 

nyugodtan elkészítheted.  

Itt egy ötlet az alsósoknak: 

üvegből készült virágtartó   
 

Ami kell hozzá: 

 széles ecset 

 cellux 

 színes festék 

 egy sima üres, pici üveg 

Elkészítése: 

1. Először az üres üveget a ragasztószalaggal tekerd 

körbe úgy, hogy ne fedd be teljesen, hanem a csíkok 

között hagyj ki réseket! 

2. Utána az egész üveget fesd le! 

3. Miután a festék megszáradt, vedd le a ragasztócsíkokat! 

4. Tegyél bele valamilyen virágot, és készen is van.  

 

És egy ötlet a felsősöknek is: hógömb  

Ami kell hozzá:  

 egy sima külsejű üveg 

 csillám 

 glicerin 

 ragasztópisztoly és ragasztó 

 egy tárgy, ami az üvegbe kerül 

Elkészítése: 

1. Az üvegbe önts vizet, de hagyj annyi helyet, hogy a 

tárgy ne szorítsa ki a vizet! 

2. Ezután az üvegbe tegyél kb. 3 evőkanálnyi glicerint, 

majd egy vagy két kávéskanálnyi csillámot. 

3. A tárgyat ragaszd a kupak belsejére, majd várd meg, míg megszárad! 

4. Ragasztópisztollyal tegyél ragasztót a kupak belsejének a legszélére, és rögtön 

csavard rá az üvegre! Fél óra alatt tökéletesen megszárad . 

 

Nagy Dominika 8.a 



 

 
 

 

KARÁCSONYI LAKOMÁK 
 

 

A karácsonyi ünnepkörhöz hozzátartoznak a bőséges lakomák is. Az ünnepek alatt 

mindenki próbálja a legfinomabb menükkel elkápráztatni szeretteit, barátait. 

A karácsonyi menüben a legtöbb családnál a nemzetre jellemző ünnepi ételek kerülnek 

az asztalra, de az egyes népek hagyományos fogásainak egy része ma már keveredik, 

illetve egyes ételfélék esetében nagyon sok hasonlóság található. 

A Magyarországra ma jellemző étkezési kultúra számos hatás eredménye. A 

karácsonyi vacsorában ötvöződik a böjtös étrend a sokfogásos menüvel. Régebben a 

húsétel minden esetben sertés volt, ugyanis a sertés előre túr, ami a néphit szerint 

fejlődést jelentett, a szárnyassal ellentétben, ami hátra kapar, ami rossz előjelnek 

számított. Ma már ezek a néphagyományok nem igazán érvényesülnek, hiszen a 

karácsonyi menü sok helyen szárnyasból, pl. pulykából készül, aminek elterjedése 

elsősorban angolszász hatásnak köszönhető. 

Egyes ételek, mint pl. a bab, borsó, lencse, tök, mák, hal a néphit szerint sok pénzt, 

gazdagságot jelent. A dió, az alma, a fokhagyma szintén nélkülözhetetlen alkotója az 

ünnepi asztalnak. 

A karácsonyi menüben a káposzta és a hal nemcsak nálunk, hanem több más nemzetnél 

is szerepel.  

A hal nálunk régebben inkább a böjtös ételekhez tartozott az ünnep idején, de ma 

már ennek nincs akkora jelentősége, az ünnep bármelyik napján előfordulhat. 

Finnországban szívesen fogyasztanak lazacot, Oroszországban pedig lazaccal és 

kaviárral töltött palacsintát. A kaviárt a németek is kedvelik előételként, pirítóssal. A 

spanyolok dévérkeszeget, a portugálok sózott, szárított tőkehalat, a svédek pedig 

vajas-hagymás pácolt pontyot fogyasztanak. 

A tengerparti országokban népszerű előétel a tenger gyümölcseiből készített saláta.  

Forrás: http://www.vital.hu/themes/health/karacsony.htm 

 

 

 

 



Terítési ötletek 

   
 

 

 

Szalvéta hajtogatás 
 

 
 

http://sporolok.blog.hu/2013/12/21/fenyohajtogatas_szalvetabol



 
 

 

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

- A televízió! Elromlott. 

 

Egy matektanár megy az úton. Megtámadja egy bűnöző, de hirtelen a bokorból 

előbukkan egy fekete köpenyes, maszkos ember és megmenti. 

Ekkor a tanár megszólal: 

- Ki vagy te? 

A megmentő nem válaszol, csak egy nagy Z betűt vés a falba a kardjával. 

- ÁÁÁ! Köszönöm, hogy megmentettél, egész számok halmaza! 

 

Pistike felel történelemből. Kérdi a tanárnő: 

- Hol írták alá a függetlenségi nyilatkozatot? 

- Hát, szerintem, biztos a lap alján! 

 

A tanár elővette a feladatlapokat, és végigtekintett a rémült diákarcokon. 

- Fiaim! Nagy nap ez a mai! Ma történelmet írunk! 

 

- Hogy kérdezünk rá a létigére? 

- ??? 

- Élsz még? 

 

Az iskolában magyarórán kérdezi Pistikétől a tanár: 

- Pistike, ki van ezen a képen a tankönyvben? 

- Petőfi Sándor. 

- És mondd, mit jelent a kép alatti két szám: 1823-1849? 

- Az biztosan a mobilszáma. 

 

Tanár a diákhoz: 

- Ha jól felelsz egy kérdésemre, akkor megkapod a kettest földrajzból. Hány csillag 

van az égen? 

- 2 316 524 - feleli a diák. 

- Hát ezt meg honnan vetted? 

- Ez már egy második kérdés, tanár úr. 

 

Pistike elkésik az iskolából reggel. A barátja megkérdezi tőle: 

- Te, miért késtél el ma reggel? 

Erre Pistike: 

- Egy focimeccsről álmodtam, de hosszabbítás volt, és tovább kellett aludnom... 

 

Kisházi Dóri 8.a 


