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Zelk Zoltán: Vakáció 

 

Hova menjünk, 

milyen tájra? 

Hegyre talán 

vagy pusztára? 

Folyópartra 

vagy erdőbe? 

Faluszéli 

zöld mezőre? 

Lepkét fogjunk 

vagy horgásszunk? 

Vagy mégiscsak 

hegyet másszunk? 

Akár erdő, 

akár folyó: 

gyönyörű a 

vakáció! 

 

  



 

 

Mindenki sokszor elgondolja, milyen lesz majd élete egy-egy fontos pillanata, mondjuk az 

esküvője (mondjuk nem hiszem, hogy ezt a fiúk elképzelik...) az érettségije, az első napja a 

gimiben vagy a 8. általános iskolai éve. 

Én ez utóbbit megtapasztaltam; egyáltalán nem olyan, mint vártam. 

Azt hittem, ellógjuk ezt az évet is, mint ahogy én tettem az előző hetet, tanulgatok a dogákra óra 

előtt, nem szegem meg a házirendet, és máris minden rendben van. Idén ez nem így történt. 

Azt hittem, a tanárok majd elsiklanak a dolgok fölött, mondván: „Felvételiznek a gyerekek, ne 

fárasszuk őket”. Nem, ez se így történik. 

Bejöttek ugye az előkészítő órák, ezeket nagyon szerettem, oldott volt a hangulat, senki se fogta 

fel, hogy épp a FELVÉTELIRE készülünk. Majd két héttel a felvételi előtt rájövünk. 

A tanárok szigorúbbak, de jól teszik, különben senki se írná meg olyan jól a felvételijét, mint 

ahogy egyébként megírja. Így muszáj tanulnunk, több a dolgozat, több a jegy, de sokkal több a 

tudás is, ami ugye egy iskolában egész fontos. 

És akkor januárban mindenki rájön, hogy hopp. Két hét múlva mindenki megalapozza a jövőjét. 

Igen, már hetedikben elkezdik a tanárok hallatni kedvenc mondatu(n)kat: „Majd a felvételihez ez 

nagyon fontos lesz!” Igazuk van, hetedikesek, ne forgassátok a szemeteket, teljesen igazuk van! 

Minden kell a felvételihez. 

A „Nagy Nap” előtt már úgy van az ember, hogy teljesen mindegy, így is, úgy is meghal 

mindenki holnap, legyünk vidámak. Aznap mindenki vidám is. 

Aztán felkelünk szombaton. Azaz anyu ugye felkelt, hogy „Na, ki megy ma felvételizni?” „Megy 

a fene” - mondjuk akkor, de muszáj kimászni a takaró alól. Lenyomunk egy fél falat kiflit, hogy 

ne ájuljunk el, és egy üveg kólával, szőlőcukorral és csokival felszerelkezve elindulunk a halálba. 

Beülünk a terembe, kiválasztjuk a tollat, amit majd lehet hibáztatni, ha nem sikerült a dolog. De 

általában jól sikerül. 

És onnantól elkezdődik az aranyélet. A tanárok márciusig hagynak minket pihenni, mindenki 

happy, mondjuk vannak szerencsétlenek, akik szóbeliznek, de az inkább olyan, mintha egy 

baráttal csevegnénk angolul, attól aztán nem kell félni. Azt személy szerint élveztem. 

Márciusban újra beindul a tanulás, de már mindenki érzi, ez az utolsó év. Májusban meg... az 

szomorú egy hónap. Mindig van valaki, aki emlékeztet, hogy egy hónap van vissza. Egy jó 

föcióra után, mikor Zsolt bá mesél, „Lehet, hogy nem halljuk többet mesélni”, vagy egy 

magyarórán, ahol maga Csilla néni mondja, hogy Radnótinál minden évben eszébe jut, hogy 

mindjárt elballagunk. Egyszóval nem szabadulunk a gondolattól, de igazán még nem fogjuk fel. 

Még most sem fogom fel igazán, szerintem ballagáson fog beütni a dolog, ott majd Géza bácsi 

karjaiba omolva fogok zokogni, hogy itt kell hagynom a tesiórai jó hangulatot, János bácsi 

vérfagyasztó nézését, a háromoldalas töridogákat, és mindent, ami itt van, csak itt, és bármilyen 

jó iskolába megyek, ott nem lesz. Lesz más, de ez mind nem. Borzalmasan fog hiányozni, de 

boldogan gondolok majd vissza az itt töltött évekre, és biztos, hogy visszajárok látogatni. 

 

Korinek Elli 8.b 



 

 

 

Krónika képekben 

 

Lovassy zenekar 

koncertet adott 

iskolánkban, amely 

során volt diákjaink 

játékát élvezhettük. 

 

Farsangoltunk.  

A bronz álarc az 5. b osztályé 

lett, az ezüstöt a 6.a, az 

aranyat a 8.a kapta. 

 

 

 

 

 

 

  



  



Megemlékeztünk a 1948-49-es 

forradalom és szabadságharc 

eseményeiről.  

 
 

Rendezvényt szerveztünk a leendő 

elsősöknek. 

 
 

Alsó tagozatosaink  

vers- és prózamondó 

versenyen vettek részt. 

 

 

 

 

 

 

 

A témanap során a felsős 

diákok a Balaton-felvidéken 

található várak történetével 

ismerkedtek. 

 

 

 



A Föld napján 

diákjaink 

Szentkirály- 

szabadjára 

kerékpároztak. 

 

 

 

Nagyon jól sikerült a budapesti jutalomkirándulás. 

 

 

 

 

 

Színvonalas előadásokat láthattunk a Rózsa majálison. 
  

 

   



 

 

Beszélgetés Ildikó nénivel  
 

Mióta tanít az iskolában?  

Az iskola megnyitása óta. (1987) 

Mindig is tanár szeretett volna lenni? Miért döntött úgy, hogy tanár lesz? 

Általános iskolás koromban orvos vagy tanár szerettem volna lenni. A 

középiskola évei alatt dőlt el, hogy a tanári pályát választom. Nagyon 

szerettem a történelmet és a magyart, rengeteg könyvet olvastam, ez 

döntött. 

Hány osztálya volt eddig? Milyen véleménnyel van a jelenlegi osztályáról és mi 

az, ami hiányozni fog a közösségből? 

Eddig 4 osztályom volt, a mostani az 5. Mindegyik osztálynak megvolt a 

maga különlegessége. A mostani a labdaimádatáról, az egymásra 

figyelésről, a toleranciáról és a könyvolvasásról híres. Hiányozni fog a 

mosolyuk, a szeretetük és a humoruk.  

Van kedvenc könyve és zenéje? 

Kifejezett kedvenceim nincsenek, mindenfélét olvasok, hallgatok. Ha mégis 

ki kell emelni zenét: Queen, Supertramp, LGT. Nagyon szeretem a 

szaxofonjátékot. Szívesen hallgatok musicaleket. A könyvek terén nem 

kötődöm egy műfajhoz sem. Hangulatomtól is függ, hogy mit olvasok, de 

főleg a történelmi témájú könyveket szeretem. Ez a filmekre is 

vonatkozik. Egy biztos: sci-fit nem nézek, nem olvasok.  

Milyen sportot vagy sportokat kedvel? 

Nincs kedvenc sportom, de a kézilabda a családom sportja, ezért néha 

megnézem a meccseket. 

Van háziállata? Ha igen mi az? 

Kertes házban lakunk, van is két kutyusunk - puli és ausztrál juhász- és 

egy cicánk.   

Melyik iskolai programot, rendezvényt találja a leghasznosabbnak? 

A közösségi programokat tartom a leghasznosabbnak, amikor a tanórai 

kereteken kívül ismerkednek meg a gyerekek hasznos dolgokkal, illetve 

egymással.  

Milyen különbségeket vél felfedezni az iskola régi és mostani tanulói között? 

A mai gyerek sokkal pörgősebb, türelmetlenebb, felületesebb, de 

kreatívabb, és a figyelme szerteágazóbb. Nagyon felgyorsult a világ, 

sokkal több információ éri a gyerekeket, amit nem tudnak megfelelően 

befogadni és feldolgozni. Meg kell tanulniuk szelektálni, el kell különíteni a 

fontos és nem fontos dolgokat, többet kell egymással és magukkal 

törődniük. Meg kell őrizni a személyes kapcsolatokat. Ezekben kell nekünk, 

tanároknak segíteni a mai gyerekeket. 



Beszélgetés Vánik Viki nénivel 
 

Mióta tanít az iskolában? 

1997 óta. 

Mindig is tanár szeretett volna lenni? Miért döntött úgy, hogy tanár lesz? 

Igen, természetesen. Mert úgy gondoltam, ha csak néhány gyereknek meg 

tudok tanítani valamit, akkor már tettem valami hasznosat.  

Hány osztálya volt eddig? Milyen véleménnyel van a jelenlegi osztályáról és mi 

az ami hiányozni fog a közösségből? 

Három osztályom volt, a mostani a negyedik. Nagyon zsiványok, de 

szeretnivaló, rendes gyerekek. Mind a 27 gyermek hiányozni fog. Jól 

megszoktuk egymást, sok mindenben lehet rájuk számítani.  

Van kedvenc könyve, zenéje? 

Nincs kedvenc könyvem, igazából mindig az, amit éppen olvasok. 

Sokféle zenét szeretek, de ha választani kell, akkor Ravel - Bolero. 

Milyen sportot vagy sportokat kedvel? 

Szeretem nézni a kézilabdát, de igazából minden sportot szívesen nézek. 

Van háziállata? Ha igen mi az? 

Jelenleg nincsen, de régebben voltak. 

Melyik iskolai programot találja a leghasznosabbnak? 

Jónak gondolom a farsangokat, mert összekovácsolják a közösségünket. 

Milyen különbségeket vél felfedezni az iskola régi és mostani tanulói között? 

A régi diákok egy kicsit nyugodtabbak, talán szófogadóbbak voltak. Most 

egy kicsit pörgősebb világban élünk, ezért a gyerekek is pörgősebbek, 

nyugtalanabbak. 

Kisházi Dóri és Nagy Dominika 8.a 

 

 

 

 

– Isten veled – mondta a róka. 

– Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű: jól csak a szívével 

lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek 

láthatatlan. 
– Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan – ismételte a 

kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. 

– Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a 

rózsádat. 

– Az idő, amit a rózsámra vesztegettem… – ismételte a kis 

herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. 

– Az emberek elfelejtették ezt az igazságot – mondta a róka. – 

Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s 

mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. 

 



 

 

Az első várakat a kora középkorban a IX-X. században kezdték építeni a 
földesurak a fosztogató népek támadásai ellen. 

 
Eleinte egyetlen lakótoronyból álltak. Itt élt a felsőbb szinteken a 
földesúr és családja, az alsóbb szinteken a kiszolgáló személyzet, 
műhelyek, éléskamra, konyha, istálló és pince kapott helyet. 
 
A várban élők minden komfortot nélkülöztek. Télen a hideg ellen 
nehezen tudtak védekezni – kandallókkal és szenes tálakkal 
fűtötték a lakóhelységeket, az ablakokat pedig bedeszkázták. 
Állatbőröket terítettek mindenhová, s magukat is azzal védték a 
hideg ellen. 
A magas lábakon álló ágyat szintén állatbőrökkel bélelték ki, és 
körben vastag függönnyel zárták le. A világítást gyertyákkal 
vagy olajlámpákkal oldották meg. 
 
 
 

 
A lakótornyot később földből és kőből épült fallal vették 
körül, amelyen őrtornyokat helyeztek el, és a várat 
vizesárokkal vették körül.  A vár „kulcsa” a felvonóhíd 
volt, amelyet láncok segítségével lehetett mozgatni. 
 

 
 

 
A XI. századtól Európa-szerte jobban 
védhető kővárak építésébe fogtak. 
Magyarországon a tatárdúlást követően 
IV. Béla rendeltére épültek ilyen várak.  
 
 

 
 
 
A várépítészet fejlődését a tüzérség 
megjelenése, az ágyúk elterjedése 
gyorsította. A belső vár köré magas 
kőfalak épültek.  
 



 
Kezdetben négyszögletű, majd többszögletű és 
kerek bástyákkal biztosították a védelmet.  
Majd megjelent a fülesbástya és a barbakán, az 
elővédmű. Gyakran ezeket utólag építették a 
várfalhoz. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fontos része volt a várnak a 35-150 méter mély várkút, 
amely vízzel látta el a bentlakókat, akik alkalmanként 
hónapokig sem tudták elhagyni a várat.  
 
 
Magyarországon most nagyon sok romvár található. 
Ezeknek egy része a középkori háborúk idején rongálódott 
meg. A háborúkat túlélő várakat a XVIII-XIX. században 
tulajdonosaik hagyták el, mivel azok már sem a kor 
kényelmi, sem a védelmi igényeinek nem feleltek meg. 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A fényképek a vártúrán készültek 

Nagyvázsonyban és Szigligeten. 



A csodató 

 
Gersei Pethő Gábor nagyhatalmú úr 

Tátika várába hozta magával Klára 

lányát, és a nagy családi titkot, hogy a 

kislány bénán született. Nem segített 

rajta semmilyen tudomány és 

semmilyen javasasszony. Mindent 

elkövetett, hogy lánya boldog legyen a 

várban, és reménykedett benne, hogy 

meggyógyul.  

 

A legmagasabb toronyban építtetett 

szobát a lányának, hogy csodálhassa a táj szépségét. Klára nézte a gyönyörű tájat, 

de szíve megkeseredett a szomorúságtól. Alkonyatkor a csobánci vár ifjú kapitánya, 

Rezi Sándor poroszkált lovával az úton. Megállt a lovagtorony alatt és csodálta azt, 

de még jobban a kékszemű, aranyhajú lányt, aki az ablakból nézett a völgybe. Attól 

a naptól kezdve megváltozott az élete.  Elhatározta, hogy megkéri a lány kezét.  

 

Pethő Gábor azt kívánta, hogy vívjon meg vele a lányáért. Másfél óra vívás után 

Pethő megálljt intett: - Derék legény vagy, nem állok tovább a boldogságod útjába.  

Az ifjú pár boldogan élt. Rezi Sándort csak az bántotta, hogy nem tudott hitvesén 

segíteni. Egyszer egy öreg pásztor elvezette a vár közelében található büdös tóra, 

ahová az állatok és a szegény parasztok gyógyulni járnak. Sándor rábeszélte Pethő 

Gábort, hogy építsen a tóra fürdőt leányának. Három hét elteltével minden gondjuk, 

szomorúságuk eltűnt. Klárát meggyógyította a tó. 
 

Tudtad-e? 
 

A történetben szereplő hévízi gyógytó a 

világ legnagyobb biológiailag aktív, 

természetes termáltava. A tavat kén-, 

rádium és ásványanyag tartalmú forrás 

táplálja, innen ered a büdös tó 

elnevezés.  

A pannon időszak végén keletkezett, 

amikor még vulkánok működtek ezen a 

vidéken. A vulkáni utóműködések első 

jele volt a hőforrások, így az őshévíz 

feltörése. 

 
http://www.heviz.hu/hevizito/erdekessegek_a_hevizi_torol 

http://www.heviz.hu/hevizito/erdekessegek_a_hevizi_torol


Váraink régen és ma 

 Felismered a várak látványrajzát a lenti fotók ? 

   

  

 

 

Megoldás fejjel lefelé: 

Sümeg, Szigliget, 

Nagyvázsony, Somló, 

Csesznek 

 

Somló Sümeg 

 

Nagyvázsony 

 

Szigliget Csesznek 



Várlakomák, paraszti étkek 

Megtalálod a helyes választ? 
 

A középkori konyhából még hiányzik a reneszánsz asztalon már felbukkanó 

zöldségek és húsfélék színes serege, melyek csak Amerika felfedezésével kerültek 

az öreg kontinensre. Ilyen - a mai konyhánkban nélkülözhetetlen - élelmiszerek 

voltak a …(1)… 

a. kukorica, burgonya, paprika 

b. búza, burgonya 

c. kukorica, burgonya 

A fűszerek közül pedig a …(2)… Ázsiából,  

a. kömény 

b. vanília 

c. szegfűszeg 

és Amerikából került hozzánk a …(3)… 

a.   kávé, rizs, és a bors. 

b.   rizs, tea, és a kakaó. 

c.   csokoládé, rizs, és a só. 

 

   

 

          
 
 
Igaz lehetett? 
 

 

1. A leves a középkori Európa legfontosabb 

fogása volt. Egész nap tűz felett forrott, 

és válogatás nélkül dobtak bele mindent, 

ami akadt, ami ehető volt: húst, halat, 

zöldségeket. 

2.  Fő eledel a kása volt, amelyet 

sokféleképpen készítettek el, de kevés 

fűszert és húst használtak fel hozzá. 

3. A fűszereket nem nagyon ismerték, és 

így azokat értéktelennek tartották, nem 

használták túl gyakran. 

4. A középkor első századairól sok 

feljegyzés maradt ránk, ami a 

gasztronómiára utal. 

5. Fontos táplálék volt a kenyér, étkezésnél 

mindenki a saját száraz kenyérdarabjára 

rakta a neki jutó húst. 

 

Megoldások: lap alján fejjel lefelé 

I.) 1a, 2b, 3b 

II.) 1. igaz, 2. hamis, 3. hamis, 4. hamis, 5. igaz  



 

KINDER + SPORT 

A tanév elején nagy örömünkre bekerültünk a Kinder + SPORT programba. Minden 

osztályból (2.-3.-4.) egy lányt és egy fiút választottak ki a tanítók, így állt össze az 

iskolát képviselő 14 fős csapat. Az elején kicsit bátortalanul, félve kezdtük az 

edzéseket, majd idővel összekovácsolódott kis társaságunk. 

A felkészülések fejlesztették a gyerekek ügyességét, mozgáskoordinációját, 

akaraterejét, kitartásukat és kreativitásukat, �mindezt örömteli szórakozás 

kíséretében. A mozgáson kívül a különböző feladatok (rajzos, csatakiáltások, 

csapatzászlók készítése) azokat a gyerekeket is bevonták a programba, akik nem 

fértek be a csapatba, és így a sikerek részeseivé váltak ők is. 

A Kinder+ SPORT nem a versenysportról szólt, hanem a rendszeres mozgásról, a jó 

hangulatról, az együttlétről. Fontos volt számunkra, hogy a program végig szem 

előtt tartotta, hogy nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos. 

Nagy izgalommal vártuk az első komolyabb megmérettetést, a regionális döntőt, 

ahol negyedikek lettünk. A gyerekek megtettek mindent a sikeres szereplésért, 

ügyesek, bátrak voltak. Fantasztikusan képviselték iskolánkat, büszkék lehetünk 

rájuk! Hatalmas élményt jelentett mind a gyerekek mind a szülők számára. 

Reméljük lesz még lehetőségünk részt venni ebben a programban, és a mostani 

elsősök, óvodások is részesei lehetnek ennek a szuper élménynek. 

Tóth Andi néni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csapattagok: 

Hriczu Emese, Várpalotai Huba, Csősz Dóra, Szentes Botond, Bárány Zalán, 

Adamecz Rebeka, Busa Boglárka, Farkasdy Bálint, Borbély Brigitta, Salamon 

András, Gerhardt Emese, Moravetz Máté, László Krisztina, Brodmann Máté 
  



Túl vagyunk az idei városi, megyei és országos diákolimpiai atlétika versenyeken.  

A legnagyobb sikert Varga Dominik 

7.b osztályos tanuló érte el. 60 

méteres futásban az országos 

versenyen képviselhette megyénket 

és iskolánkat. Tehetségével a 30. 

legjobb időeredménnyel, csupán  

századmásodpercekkel lemaradva a 

„profi” atlétáktól kiváló eredményt 

ért el.  

Célul tűzte ki, hogy nemcsak a megye 

2. legjobbja, hanem az országos 

verseny érmese is akar lenni jövőre.  

 

Büszkék lehetünk többi érmesünkre is: Solymosi Tinára, Szalczinger Szonjára, 

Tamás Grétára, Fiskál Diára, Zsetnyai Ákosra, Muraközy Árminra, Pintér Norbira. 

 

Köszönjük Nektek, hogy a tanulás mellett a sportolást és az edzéseket is 

fontosnak tartjátok és dicsőséget szereztek ezzel iskolánknak. 
 

      
Zita néni 

A lány focicsapat teljesítményéhez is gratulálunk , akik szintén országos döntőbe 

jutottak. 
 

 
 



 

 

 

Megtalálod a két kép közötti 10 apró különbséget? 

 

 

Mit visz a kishajó? 

Ez is egy közismert 

szógyűjtő játék. Megadjuk 

a gyűjtendő szavak 

kezdőbetűjét. 

Pl. Mit visz a kishajó b-vel? 

 

Szólánc 

Alkossunk szóláncot, úgy, 

hogy a szó utolsó betűjével 

kezdődjön a következő szó. 

Izgalmasabbá tehetjük a 

játékot, ha kikötjük, hogy 

egy szó csak egyszer 

szerepelhet a szóláncban, és 

aki ismétel, az kiesik, vagy 

ha engedékenyek vagyunk, 

elég új szót mondania. 

Pl. medve – eper – róka stb. 

 

Találós kérdések 

 

A bajusza égnek áll, 

a borbélyhoz mégse jár. 

A konyhában üldögél, 

egeret fog, azzal él. 
 

 

Vízben élek, brekegek, 

Ismertek-e gyerekek? 

Szúnyoglábon élek, 

A gólyától félek. 
 

 

 

 

Varrni még 

senki se látta, 

Mégis csupa 

tű a háta. 

 

Fürge állat, hogy is 

hívják, 

Ugrál ágról, ágra, 

Mogyorót gyűjt nagy 

serényen 

a fa odújában. 

Zsuzsa néni 



 
 

http://users.atw.hu/bebbo/kepek/kifestomondoka.jpg 
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Felsősöknek 
Sophie Kinsella 

A boltkóros sorozat 

Becky Bloomwood egy sikeres magánrovat írója egy pénzügyi újságnál. 

Arról ír, hogyan lehet beosztani a pénzünket, hogy nefogyjon olyan 

rettentő gyorsanel. Mindezt ő is megtapasztalja,mivel egy megrögzött 

shoppingoló.Az egyre hatalmasabb adósságokat pedig még tetézi a 

magánya is. A szeretni való, de néha igazán esetlen főhősnő élete azonban 

még sok kihívást tartogat számára. 

George. R. R. Martin 

A tűz és jég dala sorozat 

A Trónok harca lebilincselő fantasy, amely 

klasszikus lovagkirályságot tár az olvasó elé: Westeros fölött valaha a 

sárkánykirályok uralkodtak, ám a Targaryen-dinasztiát  15 évvel ezelőtt 

elűzték, és most több ember igényli a koronát, mint amennyi  fej 

egyszerre beleférhetne… A tűz és jég dala könyvek egy világteremtő 

fantasy eposz  sorozat részei.  Amiért mindenki odavan, ugyanis a világ, 

melyet elénk tár, olyan valós és tökéletesen megalkotott, hogy akár a mi 

történelmünk lovagkora is lehetne.  

Alsósoknak 

K. László Szilvia 

Timitom: Különös küldetés 

Az árvaházba került kisfiú, akit mindenki piszkált a suliban, magán viseli a 

Jelet! Apja meghalt, anyja pedig nem beszámítható állapotban fekszik 

valamelyik intézetben szigorú felügyelet alatt, ő pedig minden éjszaka 

rettenetes rémálomtól szenved. De az apja holtteste nyomtalanul eltűnt, és 

a fiú biztos benne hogy él. A nevelőotthonban Timitom a szülei 

megmentését  tervezi, és az egyetlen, aki hisz neki az egy kislány, 

Szamóca.  Egy nehéz és sorsdöntő kalandra vállalkoznak, de mintha 

MINDENKI a rossz oldalon állna… 

Tea Stilton 

A Fantázia Birodalmának hercegnői sorozat 

Volt idő, amikor még létezett a Nagy Birodalom. Az uralkodója egy 

bölcs és nagy király volt, aki az előtte uralkodó gonosz királyt 

eltávolította. Eltörölt aztán minden mágiát, és a királyságot öt 

birodalomra osztotta öt leánya között. Nives, a jéghercegnő; Kalea, a 

korallok hercegnője; Samah, a sivatag hercegnője; Yara, az erdők 

hercegnője; Diamante pedig a sötétség hercegnője lett. De a gonosz 

király fia, a Név Nélküli Herceg, úgy tűnik, kiszabadult és nagyobb 

veszélyt jelent , mint eddig bárki hitte volna… 

 

 

A könyveket válogatta: Gáspár Niki 8.b 

 



 

 

 
Régiből újat 

 

Esős nyári napokra ajánlom kicsiknek és nagyoknak… 
 

 
 

 

 
 

Zsuzsa néni 
  



Nyaralás? Irány …! 
 

 Megkérdeztünk két elsőst, negyedikest és két hetedikest, hogy hova 

mennek nyaralni idén nyáron, illetve ha bárhova mehetnének, mi lenne az 

úti cél és kivel mennének oda.  

Hegyi Szonja 1/a 
- Mi a családommal idén Horvátországba megyünk nyaralni. 

- Ha bárhova mehetnék, akkor valami erdős helyre szeretnék, mint egy dzsungel. 

Természetesen vinném magammal a legjobb barátnőmet, Bogit!  

 
Fodor Barna 1/a 
- Mi Lengyelországba, Krakkóba megyünk nyaralni. 
- Nagyon szívesen mennék Norvégiába a családommal! 

 
Göde Izabella 4/b 
- A családom és én idén Olaszországba megyünk a nyáron. 

- Legszívesebben Görögországba mennék el a családommal és a legjobb 

barátnőmmel, Julcsival! 

 
Kovács Attila Marcell 4/b 
- Horvátországba megyünk nyaralni, Zadar környékére a családdal és a barátokkal. 

- Nagyon szeretnék Floridába menni a barátaimmal! 

 
Bruder Flórián 7/a 
- Ciprusra megyünk nyaralni a családommal. 

- Legszívesebben Sopronba mennék el, de egyedül! 

 
Nagy Lili Alíz 7/a 
- A Balatonra megyünk idén a családommal. 

- New Yorkba szeretnék elmenni a jövőbeli barátommal! 

 

 

Nagy Dominika 8.a 
  



 

 

 

Máté Angi 

VOLT EGYSZER EGY ALMAFA 

 

Egészen nagy almafa: voltak pöffeszkedő almái, melyek ott piroskodtak a szélein, 

voltak szégyenlősebbek, melyek a sűrű levelek mögül pislogtak, hunyorogtak napra, 

esőre, voltak feszülős héjúak, mások töpörödöttek, aprókák, s ezek a sokféle almák 

mind lakták a fát. Volt úgy, hogy beesteledett, olyankor minden almából egy sötét 

alma lett, mint az ég, és egyforma sötéten is rezegtek kicsi fás száraikon, hogy 

jajjönasötét, jajjönahernyó, szélvész, tornádó, kaszáspók, galóca. 

Aztán nappal mutatták magukat olyannak, amilyenek: pöffeszkedőnek, pislogónak, 

nyámnyilának, ropogósnak. Majd megint este, megint jajj. 

Volt közöttük egy alma, amelyik nagyon kövér és nagyon fényes volt. 

Egy éjszaka, amikor az almák mind magukra öltötték az ég sötétjét, amikor 

reszkették esti félelmeiket, bizony a lappantott éjszakából előbújt egy hernyó. 

Rákezdte az almafa, almástól, levelestől, kérgestől, hogy jajjönahernyóóó, de már 

késő volt. 

A soklábain közeledő hernyó meg sem állt a legkövérebb, legfényesebb almáig. Ott 

jól megvetette sok sarkát, mert hát igen-igen csúszós volt a kövér alma -mint egy 

csicsonka, dünnyögte a soklábait megfeszítő hernyó- s munkához látott. 

Csücsörített egyet a száján, miután megtornáztatta ajkait, s csücsöri szájával 

elkezdte habzsolni a kövér, fényes alma legpocakabb részét. 

Lyuk nőtt az almán, végül csak soklábai kalimpáltak ki a hernyónak, de azok jó 

hosszan, mert nagyon sokáig tartó teste volt neki. 

Az almafa már azt sem suttogta almáival, leveleivel, kérgeivel, hogy jajjönahernyó, 

csak az látszott, mikor a hold világost kerekített rá, hogy igen meg van ijedve. S 

akkor, ebbe a nagy hallgatásba belekaccantott valaki vagy valami. 

-Hiheeehe, kunc-kunc. 

Felkapta fejét az almafa: ki merészel ebben a nagy ijedelemben, lúdbőrzésben 

kacigálni, güggyenni a hangjával. Hiszen sírni kellene. Bömbölni. 

Bömbölni kellene egy ilyen almafának mindenestől, ha legkövérebb almáját soklábú 

hernyó fúrja csücsöri szájjal, hörpintgetve édes leveit. Jaajj. 

- Hiheeehee, kunc-kunc- hallatszott ismét. 

Az almafa maga mögé terelte a holdat, már bizony csak megnézi, ki kacarász. S 

képzeljétek el, mit látott. 

- Ááááá- ámultak el az almák, a levelek, kérgek, amikor a holdvilág fényében föltűnni 

látszott a legkövérebb és legfényesebb alma, amint hol ide, hol oda kapkodott, 

leginkább a hóna alá, aztán a nyakához, aztán a füle mögé, hogy hiheeehee, kuc, 

kunc, de jó, ez a soklábú hernyó, itt bent a pocakomban, nyakamban, itt-ott, 

mindenütt, úgy kacagtat, csupa csiklincs, csupa kunc-kunc, s hallani lehetett, hogy 

már a hernyó is csuklott a sok kacagástól. 



És akkor a nagy almafa is elkacagta magát. Aztán, ha esteledett, minden napnak a 

végén, nem kezdtek rá az almák, levelek, kérgek jajjgatásokat mondani, hogy 

jajjönasötét, jajjönahernyó. 

Ha jött, akkor kacagáltak és himbálóztak boldogan, gömbölyeket énekelve.  

 

A mesét ajánlja Páder Zsófi 8.a 

 

 

Készíts almafát só-liszt gyurmából! 

 

Hozzávalók: 20 dkg liszt, 20 dkg só, 125 ml víz, 2 evőkanál 

étolaj, színes festék 

(ez esetben nem kell utólag kifesteni a formákat) 

 

Elkészítés: A hozzávalókat összegyúrjuk. Könnyen kezelhető 

gyurmát kapunk, amelyből kedvünk szerint meseszép 

ajándéktárgyakat alkothatunk. Ha elkészültünk, sütőben, 

először résnyire nyitott ajtó mellett 80 fokon, majd zárt ajtó 

mellett 90 fokon, 120 fokon, végül 150 fokon szárítjuk a 

kerámiákat legalább 2-3 órán keresztül.  

Szabad levegőn is száríthatóak, de úgy több napba telik, mire 

szépen megkeményednek a tészták.  

 

 

 http://morzsalosmirza.blogspot.hu/2012/05/so-liszt-gyurma-

anyak-napjara.html 

 

 

Banán-alma turmix 
 
Hozzávalók: 
2 jonatán alma 
2 banán 
6 dl joghurt 
1 evőkanál méz 
őrölt fahéj 
 
Elkészítés: 
A gyümölcsöket meghámozzuk, az alma 
magházát kiemeljük, húsát nagyobb 
darabokra vágjuk. A banánt 3-4 centis 
darabokra vágjuk. A gyümölcsöket 
turmixgépbe tesszük, 2 percig aprítjuk, 
majd felöntjük a jégbe hűtött joghurttal. 
Mézzel és őrölt fahéjjal ízesítjük, majd 2 
percig turmixoljuk. Hosszú poharakba 
öntjük, és azonnal fogyasztjuk. 

 

 

 

 

 



 

 

Sorozáson... 

- Mondja a nevét! 

- Céjna Géza - mondja halkan és szerényen a kérdezett. 

- Mondja mérgesebben! - kiált rá a sorozó parancsnok. 

- Céjna Géza, irgumburgum! 

 

A falusi iskolában olyan mondatot kell mondani, amelyben benne vannak azok a 

szavak, hogy "mennyi", "ennyi", "annyi". 

- Pistike, mondj egy mondatot ezekkel a szavakkal! - kéri a tanár néni. 

- Mikor anyukámék nyem voltak ottyhon, gondoltam, hogy ki kénye mennyi a 

disznyóknak ennyi annyi. 

 

- Miért az ablakon keresztül jársz be a házba? 

- Anya azt mondta, hogy ha rossz jegyet kapok, át ne lépjem a küszöböt. 

 

Pistike kérdezi a tanárnőtől: 

- Tanárnő, hogyan esik a hó visszafelé? 

- Sehogy, miért kérdezel ilyen hülyeségeket? 

- Mert anya azt mondta, hogy vigyek magammal kabátot, mert lehet, hogy visszafelé 

esni fog a hó! 

 

- Miért sírsz, kisfiam? - kérdi a szomszéd néni Mórickát. 

- Mert apa verést ígért az ikertestvéremnek. 

- Ilyen jószívű testvér vagy? Ennyire sajnálod? 

- Dehogy! Csak apa sosem tud minket megkülönböztetni. 

 

A tanárnő kérdezi a diákokat: 

- Csabi. Te mért szereted Szandit? 

- Mert olyan szép! 

- Pistike. Te mért szereted Szandit? 

- Mert annyira jól énekel! 

- És te, Mátéka, miért szereted Szandit? 

- Mert nyáron nem izzad benne a lábam! 

 

Tudósok megállapították, hogy a férfiak naponta átlagban 25.000 szót mondanak, 

míg a nők 30.000-et.  

Ezzel csak az a probléma, hogy a férfiak már elhasználják a napi adagjukat, mire 

hazaérnek, a nők meg csak akkor kezdik el. 
 

Hadadi Alíz 8.a 


