
Rózsahír  
Kis herceg nagy hírek 

 
X. évfolyam 1. szám          

 

 

 

 

 

 

Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola 

2016 



Jó olvasást kívánunk mindenkinek:  
 

 

 
 

Bereczky Dóra, Domján Zorka, Ferenczi Lili, 

Horváth Borbála, Kasza Júlia, Kiss Katica,  

Kovács Petra, Kreutz Kitti, Lohn Nati,  

Markovics Marcell, Matyikó Milán, Nagy Benedek, 

Nagy Lili, Németh Kinga, Tóth Hanna 

 

A borító illusztrációját Noé Pálma készítette. 

 
 
 
 
 
 

  

Tartalomjegyzék 
Suli hírek 

 Képes krónika 

 Ökosuli 

 Farsang 

 Bűvösvölgy 

 Tavaszköszöntő 

 Varázsgombóc 

 Interjú Ági nénivel és 

Péter bácsival 

Érdekességek a sport 

világából 

Így írtok ti 

 Variációk egy témára 

 A legszebb karácsony 

Guinness rekordok – 2016 

 Fókuszban az ételek 

Könyvajánló 

Rejtvény sarok 

Mese sarok 

 Rókáék húsvétja 

Kreatív sarok 

Süti rovat 

Vicces üzenetváltások  
 

 

- 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 
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ÖKOSULI 

Iskolánk 2016. január 30-án ünnepélyes keretek között hivatalosan is 

átvehette az ökoiskolai címet igazoló oklevelet. 

 

     Az ökoszakkörösök már 

szeptembertől akcióba léptek. 

Gondozzák az iskolai kiskertet. 

 

 

 

Madáretetőket készítenek. 



A hulladékcsökkentés hete alkalmából a szeméttelepen jártak.  

 

Nagyon örültem, hiszem először látogathattam ilyen helyre. A város szervezett 
külön buszokat, mert Királyszentistvánra utaztunk. A lakott területen kívül volt ez 
a lerakodó hely. A szeméttelepen több csoportban haladtunk, és az ott dolgozó 
bácsik vezettek végig bennünket, és mesélték el, hogy mi történik. Sok érdekes 
gép dolgozott, és rettenetesen büdös volt. Érdekes volt látni, hogy a környék lakói 
mennyi szemetet termelnek. Elgondolkoztunk, mit lehetne tenni, hogy ne legyen 
ennyi szemét, amit ki kell dobnunk. Valamit biztos nem jól csinálunk. Pedig az 
iskolában órákon és szakkörön is sokat beszélünk erről.  
Hát én biztosan nem szeretnék ilyen helyen dolgozni nagy koromban. Egyedül a 
sirályok voltak itt szépek, ilyenkor élelmet keresnek a szeméttelep környékén… 
 

Ferenczi Lili 5.b 

 

Országos kezdeményezésre november 20-án 

tartottuk iskolánkban az „Európai mézes 

reggeli” programot. A hagyomány Szerbiából 

ered, 9 éve ünnepeljük Magyarországon. 

Iskolánk az idei évben csatlakozott.  

 

A környék közismert méhésze, Simon Péter, 
tartott előadást a diákoknak csodálatos 
szakmájáról és a főszereplőkről, a méhekről. 
Osztályonként 10-12 gyerek vehetett részt 

ezen a programon az aulában. Nagyon tetszett nekünk az előadás, sok új ismeretet 
kaptunk a méhek életéről, a méz készítéséről. A tartalmas bemutató után 
kóstolhattunk a sokfajta mézből: akác, erdei vegyes, bíborhere, napraforgó, hárs… 
Örültünk, hogy részesei lehettünk ennek a délelőttnek, és máskor is szívesen részt 
veszünk hasonló programon. 

Kasza Júlia és Markovics Marcell 5. b 

 

Tudtad?  
 

A méz szénhidráttartalma körülbelül 80-85 százalék, amit a benne lévő gyümölcs- 

és szőlőcukor tesz ki. Ezen kívül tartalmaz még fehérjéket, különböző szerves 

anyagokat, vitaminokat, ásványi anyagokat és természetes antibiotikumokat.  
 

 

 

Minél sötétebb a méz színe, annál több ásványi anyag van benne. Az emberi 

szervezet számára szükséges 24 ásványi anyagból 22 jelen van a mézben. 

 

 



farsang 
 

 

Farsangnak a vízkereszttől húshagyó keddig tartó időszakot nevezzük. 

Hagyományosan ilyenkor lakomákat, bálokat, mulatságokat tartanak. 

Jellegzetessége, hogy a keresztény 

naptárban nem kötődik hozzá jelentős 

vallási ünnep, alapvetően a gazdag népi 

hagyományokra épül. A farsang 

csúcspontja a karnevál, amely valójában 

télbúcsúztató. Magyarországon ekkor 

rendezik a mohácsi busójárást. Ennek 

idejét a téli napfordulót követő első 

holdtölte határozza meg. A farsang 

utolsó csütörtökén a gyerekek öltöznek 

maskarába. A busójárás más népeknél is 

ismert. 

 

A farsangot mi is minden évben megünnepeljük az iskolánk aulájában. Először 

az osztályok műsorait láthattuk, melyek az idén a könyv és a megfilmesített könyv 

kategóriában készültek. Majd kezdődhetett a buli! Ádám bácsi most is 

gondoskodott a szuper zenékről. Az aula megtelt táncoló diákokkal, eközben persze 

mindenki bekukkantott a büfébe, hogy megkóstolja a finom sütiket, szendvicseket 

és italokat. A tombolánál már az árusítás előtt is sor kígyózott. Nem is csoda, hogy 

hamar elfogytak a szelvények. Idén is örült, aki nyert, de még az is, aki nem, mert 

öt nem nyert szelvényért járt egy csoki. Utána folytatódott a tánc. Csak az 

eredményhirdetésre halkultunk el egy kicsit. Első helyen a 7.b végzett, második 

lett a 8.a és harmadik lett a 8.b. A tanári műsor hatalmas sikert aratott, egyszer 

még visszatapsolni is sikerült őket.  

 

 



Az alsós farsang 

is remek hangulatban 

telt. Sok ötletes jelmez 

volt idén is, amelyek 

természetesen 

díjazásra kerültek. Az 

osztályműsorok most is 

nagyon hangulatosra 

sikerültek. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi magyarországi farsangunk más 

egy kicsit, mint a többi európai 

országé. A farsang utolsó napja a 

húshagyó kedd, ezt követi a hamvazó 

szerda, ami a negyven napos nagyböjt 

kezdete.  

Nagy- Britanniában és Írországban 

ilyenkor palacsintás versenyfutást, 

tömegfutballt rendeznek.  

 

 

Szerintem szuper, hogy mi az iskolánkban így ünneplünk! 

 

Nagy Lili 6.a 



BŰVÖSVÖLGY 

Február 1-jén, hétfőn az egész 7. évfolyam 

készülődött, hogy ellátogasson Budapestre, a 

Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központba. 

Megérkezésünkkor egy bácsi fogadott 

bennünket és kérte, hogy osztódjunk öt tízfős 

csapatra. Miután ez megtörtént, elénk jött öt 

animátor, és választhattak a csapatok, hogy 

kivel szeretnének lenni. A mi csapatunknak egy fiatalos, Mónika nevű animátorra 

esett a választása. A csapatok egy-egy színt kaptak. Volt zöld, sárga, kék, narancs 

csapat, a miénk pedig a piros lett.  

A földön vékony csíkokban lámpák húzódtak, és amikor mindenki készen állt, ezek a 

lámpák elkezdtek világítani a csapatok színeivel. Minden csapatnak a saját színét 

kellett követnie. A mi csapatunk először a folyosó végén lévő stúdióban kötött ki, 

ahol rádióműsort lehetett készíteni. Mónika néni felvázolta az adás menetét, 

miközben mi leültünk hat nagy mikrofon elé. Az adáshoz kellett választanunk két 

műsorvezetőt, két reklámbemondót, egy időjárás-jelentőt és öt vendéget. Én 

csináltam az időjárás-jelentést, de sajnos nem bírtam ki, és elnevettem magam.  

A rádió után híradózni mentünk. Nagyon izgalmas volt látni, hogyan működik a 

Greenbox technika, azaz miként lesz egy zöld háttérből számítógép segítségével 

híradós szoba. A híradó után a számomra legérdekesebb állomás következett: a 

filmkészítés. A mi csapatunk autós-üldözéses filmet készített egy csomó filmes 

trükk segítségével. Sokat nevettünk közben, de jól együtt tudtunk dolgozni. A 

következő óránkon a biztonságos telefonkezelésről volt szó. Egy elhagyott telefon 

segítségével kellett kideríteni mindent a tulajdonosáról. Végül újságot 

készítettünk. Kiderült, hogy ez nem egyszerű elfoglaltság.  

Az órák után egy közös búcsúképet készítettünk, majd élményekkel telve 

hazaindultunk. Nagyon örültem, hogy ott lehettem, mert sok érdekességet 

megtudtam a médiáról és már más szemmel veszek a kezembe egy újságot, vagy 

nézem a tévét.  

Tóth Hanna 7.b 

Májusban a 6. évfolyam is látogatást tesz a 

Bűvösvögybe.



TAVASZKÖSZÖNTŐ 
 

„Selymit a barka már kitakarta…” erdélyi költőnk Áprily Lajos így írt a 

természet ébredéséről. A tavasz nemcsak a megújulást hozza el, hanem sok-sok 

eseményt tartogat számunkra.  

 

József Attila április 11-én született, ezen a napon ünnepeljük a költészet napját, ő 

rá emlékezve. Szavaló- és prózamondó versenyekkel teszik széppé ezt a napot az 

ország számos iskolájában. Nálunk ebben az évben az alsó tagozatosok ezt egy 

kicsit más formában szervezik meg.  

 

E jeles napon verselők és mesélők látogatják meg az osztályokat. Költemények, 

prózák elevenednek meg alsós diáktársaitok előadásában. 

 

Vendégeiteket fogadjátok nagy szeretettel, hallgassátok meg őket figyelmesen! 
 

 

Ódor Ági néni 

 

Óriássá változtató Varázsgombóc receptje 
 

Hozzávalók 

1 kg liszt 

3 dkg vanília 

5 evőkanál kakaó 

5 db tojás 

sok-sok hit 
 

Elkészítés: 

Fölverjük a tojást. Beleöntjük a lisztet. Adunk hozzá 

vaníliát. Összekeverjük. Hozzáadjuk a kakaót is. 

A sütőbe tesszük, és 30 percig sütjük. 

Amíg sül, higgyünk benne, hogy segíteni fog!  

 

Weibel Fruzsina 3.c 
 



INTERJÚ 
 

VAJDA PÉTER BÁCSIVAL 
 
Mi a véleménye az iskoláról, a közösségről? 

Nagyon szeretek itt lenni. 

Tanított-e korábban más iskolában? 

 Igen. Ez a nyolcadik iskola, ahol tanítok. 

Milyen különbséget lát az iskolák között? 

Sokat. Mindenhol más a gyerekeknek a tanuláshoz való hozzáállása. 

Mindig is tanár szeretett volna lenni, vagy más szakmában is gondolkodott? 
Nagyon régóta szeretnék tanár lenni. 

Van-e valamilyen vicces története az Ön iskolás korából? 
Rengeteg vicces történetem van. Az egyik, hogy főiskolás koromban bent 

hagytam a kulcsot a zárt csomagtartóban, és nem tudtam kinyitni. Mivel 

diáknapok voltak és a csapatom összes cucca a kocsiban volt, ezért a 

színpadi mikrofont használva kerestem valakit, aki feltörné az autómat. 

Van valamilyen hobbija? Ha igen, akkor mi? 
Van, a biciklizés. Rendszeresen mountain bike-ozok. 

Van-e valamilyen háziállata? 
Most nincs, de régebben volt egy hörcsögöm. 

Mit csinál szabadidejében? 
Sokat vagyok a lányommal, sokat utazom, áprilistól októberig versenyzem. 

Meddig szeretne még itt dolgozni? 
Ameddig csak lehet.  

Van valamilyen kedvenc sportja? 
Persze: kerékpár, TV-sportok, floor ball, foci. 

 

Tudtad? 

Mountain Bike = MTB azaz ATB - ami az angol ’all terrain bike’ szó 

rövidítése, magyarul "minden terepre alkalmas kerékpár". 

 

Az MTB kerékpárok 1970-es évekhez vezetnek vissza, amikor az első ilyen 

típusú kétkerekűek forgalomba kerültek. Kifejezetten off-road, terep-

kerékpározásra tervezett masszív váz jellemzi őket, amelyet gyakran 

első, de akár egész vázas teleszkóppal látnak el. 

 

 

 



INTERJÚ 

 
Nagyné Horváth Ági nénivel 

 

Ági néni, mikor kezdett el a Rózsában dolgozni? 
22 éve tanítok itt. 

Mi a véleménye az iskoláról, a közösségről? 
Nagyon szeretek itt lenni. Érzem, hogy szeretnek engem. A legjobb barátaim 

is az alsós tanárok közül kerülnek ki. 

Tanított-e korábban más iskolában? 
Igen, Budapesten és Oroszlányban. 

Mindig is tanár szeretett volna lenni, vagy más szakmában is gondolkodott? 
Eredetileg boltban szerettem volna dolgozni, vagy egy virágboltban, vagy egy 

papír- írószerboltban. Az egyik barátnőm mondta, hogy menjünk el 

tanítóképzőbe. 

Van-e valamilyen vicces története az Ön iskolás korából? 
Volt egy barátnőm, akit Áginak hívtak. Egyszer elkésett az iskolából, de nem 

akarta, hogy beírjanak neki. Ezért be akart mászni az ablakon a terembe. 

Nem sejtette, hogy bent van a tanára. Elkezdett bemászni, a tanár meg 

mondja: Gyere csak Ági, de előbb dobd be a táskádat! 

Van valamilyen hobbija? Ha igen, akkor mi? 
Jógázok, és természetesen a tanítás. 

Van-e valamilyen háziállata? 
Sajnos nincs. 

Mit csinál szabadidejében? 
Jógázni járok Poór Zsuzsa nénivel. 

Meddig szeretne még itt dolgozni? 
Ameddig csak lehet. Ameddig bírom. 

 

Tudtad? 
 

Az ősi Indiából származó jóga szó jelentése „egység az elme, a test és a 
lélek között”.  
A jóga  egészséges, vidám, kiegyensúlyozott életformát jelent.  

 

A jóga - azon túl, hogy elősegíti az ízületek, ínszalagok, inak 

mozgékonyságát- az egyedüli mozgásforma,  amely a belső szerveket és 

mirigyeket is megmozgatja. Orvosi tanulmányok igazolják, hogy  a test 

egészére hat. Ezáltal számos betegség kockázata csökkenthető.  
 

Horváth Borbála, Kovács Petra és Lohn Nati 6.a  



Érdekességek a sport világából 
 

Fura futam 
 

Angliában minden év 

májusában megrendezésre 

kerül a Cooper-hegyi 

sajtgurító verseny.  

A verseny során a hegy 

tetejéről legurítnak egy 

kerek Double Gloucester 

sajtot, és a versenyzőknek 

le kell szaladniuk utána. 

Aki elsőként ér át a hegy 

lábánál található 

célvonalon, az nyeri el a 

sajtot. Elméletileg az a versenyzők célja, hogy elkapják a sajtot, de mivel az a 70 

mérföld/órás sebességet is el tudja érni, a versenyzőknek ez ritkán sikerül. A 

hagyomány legalább kétszáz éves.  
 

 
Hurling 

Az írországi eredetű sportot 

a világ leggyorsabb mezei 

csapatsportjának tartják. 

Hagyományosan férfisport.  

A fakanálhoz hasonlító 

ütővel kell a labdát úgy 

vinni és továbbítani, hogy az 

ne essen le, majd el kell azt 

juttatni az ellenfél kapujába. 

A keresztléc alatt a hálóba 

jutó labda három pontot, a 

keresztléc felett távozó labda egy pontot ér.   

A labdát kézzel is meg lehet fogni és három lépést vinni, ezután a levegőbe vagy a 

földre ütik az ütővel. Rúgni, vagy nyitott tenyérrel ütni is szabad a rövid 

átadásokhoz. A játékos, aki három lépésnél tovább szeretné vinni a labdát, az ütő 

végén egyensúlyozhatja, vagy ütögetheti. 

Mexikóban labda helyett gyakran játsszák tojással.  
 

 
 



Eukonkanto  
Finn sportág, a feleségcipelés, amelyből világbajnokságot is rendeznek. A 

férfiaknak egy akadálypályán kell magukat végigküzdeniük feleségükkel a 

hátukon. 

Ezt a sportágat először a finnországi Sonkajärviben művelték 1992-ben, azóta itt 

minden év júliusának első felében rendezik meg. Az első helyezett jutalma a 

feleség súlyának megfelelő mennyiségű sör. 
 

Etoni faljáték  
(Eton wall game) 
Az első játékot 1766-ben 

jegyezték le. Ennek a 

bonyolult faljátéknak a 

hagyományait a mai napig 

ápolják. A játéktér 4,5 m 

széles és 107 m hosszú, 

egyik oldalát fal zárja le.  

Alighanem a Harry Potter 

könyvek szerzője ebből a 

játékból merített a kviddics 

szabályainak leírásakor. 

Érdekesség, hogy ebben a játékban nem esett túl sok gól, 1849 és 1973 között 

mindössze 3.  
Ha érdekel, olvass róla többet az alábbi linken:  

http://www.etoncollege.com/WallGame.aspx 

 

 

Teveverseny 
Míg máshol lóversenyek vannak, Afrikában 

miért ne lehetne teveverseny? Ebben az a 

különleges, hogy a tevék hátán emberek 

helyett robotok ülnek, amelyeket emberek 

irányítanak. 
 

 

 

 

E-sport 
Te is ismered a L.O.L-t (League of Legeds) vagy a Minecraftot, vagy bármi 

hasonlót. Képzeld, 2010 óta már bajnokságokat, sőt világbajnokságokat is 

rendeznek belőle. A tv-ben ugyanúgy sugározzák, mint a rendes 

sportközvetítéseket. Volt olyan, hogy egy L.O.L. meccset több mint egy millióan 

megnéztek. 

Németh Kinga 6.a 
 

http://www.etoncollege.com/WallGame.aspx


Így írtok ti 
 

Variációk egy témára 
 

 

A ZŰR 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy anyó. De ez az anyó nem akármilyen volt. 

Úgy fénylett, mint a nap. Ezért a gyermekei elnevezték Fényanyónak. 

Fényanyó nagyon sokszor mesélt a gyermekeinek a nagy űrsárkányról, aki rabságba 

ejtette Holdfény Henriettát az űrbarlangjában. Ez az űrbarlang, bár a Tejútrendszerben 

volt, csak űrbiciklivel lehetett megközelíteni. Mind a három gyermek űrbiciklit kért 

karácsonyra. Kivéve a legkisebbet, mert ő azt akarta, hogy bárcsak ott teremjen az 

űrbarlang előtt. Karácsonyra mindenki megkapta, amit szeretett volna. 

Fényanyó, amikor fel akarta ébreszteni a gyerekeit, akkor vette észre, hogy a legkisebb 

kölyök eltűnt. A testvérek észre sem vették, mert ők már az űrbiciklijüket próbálgatták, 

és már el is indultak az űrbarlang felé.  

Eközben a legkisebb gyerek, akit Péternek hívtak, elindult befelé az űrbarlangba. 

Szembe jött vele egy gonosz boszorkány, és azt kérdezte Pétertől: 

- Hová, hová, kisfiú? 

- Megyek meghódítani Holdsugár Henriettát. 

A gonosz boszorkány meglepődött. Bár ő tudta, hogy Holdsugár Henrietta itt 

raboskodik, de nem gondolta volna, hogy egy ilyen fiatal legény meg szeretne hódítani 

egy öregasszonyt. Mert ugye Fényanyó elfelejtette mondani, hogy Holdsugár Henrietta 

már legalább ezer éve raboskodik. De nem szólt semmit, és tovaballagott. Péter 

találkozott egy 99 fejű sárkánnyal. Sokat harcoltak, mire egyszer csak Péter elgáncsolta a 

sárkányt, és az nagyon beverte a fejét és elájult. 

Továbbment, és meglátta a vénséges vén Holdsugár Henriettát. Nagyon meglepődött, 

illedelmesen köszönt, és elindult kifelé a barlangból. Félúton találkozott két fivérével, de 

nem szólt semmit és továbbment.  

Kiért a barlangból, és látta azt a két űrbiciklit, amit a testvérei kértek karácsonyra, és azt 

gondolta – csak nem haragszik meg az idősebbik bratyó, ha nem tud hazajönni. Legalább 

lesz társasága Holdsugár Henriettának! -, és azzal elindult hazafelé. 

Matyikó Milán 5.b 
 

AZ ŰRKALAND 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer három fiú, akik a Holdon laktak. Együtt jártak 

iskolába kedvenc járművükön, az űrbiciklin. Ez nem egy szokványos kerékpár volt, mert 

ha megnyomtak rajta egy titkos gombot, akkor űrsárkánnyá változott.  

Egyszer egy napon az iskolában a természetismeret tanárnő, akit Fényanyónak hívtak, 

különleges házi feladatot adott a gyerekeknek. Egy növényt kellett keresniük: 

csillagvirágot. 

Tanítás után a három fiú felkerekedett, hogy megkeressék a virágot. Mentek, 

mendegéltek, egyszer csak találtak egy barlangot. Ebben a barlangban lakott Holdfény 

Henrietta, aki rejtegette a csillagvirágot. A három fiú illedelmesen köszöntötte, és 

elmesélték, hogy mi járatban vannak. Holdfény Henrietta nem adott nekik a virágból, 

mert először meg kellett tanulniuk, hogyan kell gondoskodni a csillagvirágról. 



Amikor kitanulták a mesterséget, a tündér megajándékozta őket három csillagvirággal. A 

fiúk megköszönték a gyönyörű növényt és a tanítást, majd elbúcsúztak. 

A három legény elindult hazafelé, amikor észrevették, hogy nagyon későre jár. Ezért 

felpattantak az űrsárkányra, és a Tejúton keresztül hazarepültek. (ez nem logikus…) 

Másnap bevitték az iskolába a csillagvirágokat, amelyeket az osztálytársaikkal együtt 

elültettek. A csillagvirágok azóta is ott pompáznak az iskola udvarán. 

Nagy Benedek 5.b 
 

 

A legszebb karácsony 
 

A télnek van egy olyan „melegérzete”, amit nem is tudok kifejezni máshogy, 

csak úgy, hogy karácsony. Igazából számomra ez nagyon jó és kellemes érzés. 

Abban is megmutatkozik, hogy egy hónappal karácsony előtt az edzéseimen 

már folyamatosan karácsonyi dalok járnak a fejemben, ami sajnos nagyon idegesítő, 

mivel ez gyakran hangosan is megnyilvánul, és ez futás közben elég fárasztó tud 

lenni. De mindegy, igazából arról akartam beszélni, hogy melyik a kedvenc 

karácsonyi emlékem. 

 A történet ott kezdődik, hogy még nem ott lakom, ahol most, hanem egy 

másik házban, és karácsony estéje van nálunk. A karácsony mindig úgy zajlik, hogy 

anya, apa, öcsi és én otthon hagyjuk a szépen feldíszített karácsonyfánkat és 

elmegyünk sétálni. Mire hazaérünk, már ott vannak az ajándékok a karácsonyfa 

alatt. Ezen a napon viszont úgy zajlott a karácsony, hogy anyával mézeskalácsot 

sütök (mivel anya elajándékozta az összes eddig sütöttet, de nem baj, jó 

mézeskalácsot sütni anyával), apa pedig az öcsémmel az emeleten játszik. Éppen 

kivettük az utolsó tepsi süteményt, amikor apa szólt, hogy menjünk fel, mert öcsi a 

játékban vesztésre áll, mi is szálljunk be segíteni. Már nagyban játszottunk, amikor 

megszólalt a kapucsengő és én gyorsan lerohantam kinyitni az ajtót. Amikor 

azonban kinéztem, senkit nem láttam. Anya is lejött, hogy megnézze, de ő sem 

látott senkit. Bementem a nappaliba és óriási meglepetés fogadott! Az ajándékok 

ott voltak a fa alatt! Gyorsan kiáltottam egyet azzal a szándékkal, hogy lehívjak 

mindenkit. Amikor anya ideért, úgy láttam, mintha egy kis meglepettség rína ki az 

arcvonásaiból. Apa és öcsi is ideért közben. Ők is meglepődtek. Mindenesetre 

akárhonnan is jöttek az ajándékok, a karácsonyhoz hozzátartozik az ajándékozás, 

ezért elkezdtük a bontás-átadás hadműveletet. Én anyának és apának ajándékba 

porcelán szívecskét készítette,, öcsinek pedig egy fából készített széfet, de mivel 

az ajándékok előbb jöttek, mint arra számítottam, nem tudtam az én ajándékaimat 

sunyiban odacsempészni. Így hát külön kellett őket átadnom. 

 Ez a kedvenc karácsonyom, így telt el. Azóta is próbálom kitalálni, hogy 

hogyan csinálták, mi történt. Végül is, ki tudja, lehet, hogy tényleg varázslat volt… 

 

Tóth Hanna 7.b 
 

 



Guinness Rekordok – 2016 

Fókuszban az Ételek 

A legmagasabb csokiszobor 

Patrick Roger egy hónapnyi munkával 

és 4000 kg csokoládé 

felhasználásával egy 10 méter magas 

ehető karácsonyfát alkotott. 

 

 

 
 

 

 

A legnagyobb bögre kávé 

2014. július 17-én a Caffé Bene kávézólánc egy koreai 

pörkölőüzem megnyitása alkalmából töltött tele 14228,1 l 

kávéval egy 3,3 m magas és 2,62 m széles bögrét. 

 

 

 

A legnagyobb fagyigombóc 

2014. június 28-án egy 1365,31 kg 

súlyú eperfagylaltgombócot 

készítettek el egy fesztiválon. Ez a 

733 konténernyi fagylaltból 

megalkotott gombóc 1,68m magas és 

1,88 m széles volt, a súlya pedig egy 

személyautóval vetekedett. 

 

 

 

A legdrágább 

hamburger 

1100 fontba, vagyis átszámítva nagyjából  32 ezer forintba 

kerül ez a hamburger. A pontos receptet ugyan nem tudni, 

de a hozzávalók listája nyilvánosságra került: kobe 

marhahús, új-zélandi vadhús darálék, szarvasgombás brie, 

himalájai só, iráni sáfrány, kanadai homár, juharszirupos 

bacon szalonna, Beluga kaviár, füstölt kacsatojás, majonéz, 



japán matcsa, mangós-pezsgős öntet, fehérszarvasgomba-reszelék, aranylapok. 
 

A legtöbb rétegű szendvics 

Egy ehető felhőkarcolót készített el a 

Sugardale Foods 2014. november 15-én a 

Fabulous Food Show-n. Ez az elképesztő 

szendvics 40 rétegből (olvasztott 

mályvacukor, mogyoróvaj, 

szalonnaszeletek) állt. A szerencsés 

látogatók meg is kóstolhatták a 

finomságot.  

 

 

 

A legnagyobb gyümölcssaláta 

2014. június 27-én Bécsben a SPAR 

áruházlánc egy 8690 kg súlyú 

gyümölcssalátát készített el eperből, 

almából, áfonyából és kiviből, melyet 

aztán járókelőnek és helyi 

segélyszervezeteknek osztottak szét.  
 

 

 

 

 

A legnagyobb kerek pizza 

Öt olasz szakács két napon át 

dolgozott Rómában a világ 

legnagyobb kerek pizzáján. A 40 

méter átmérőjű pizzához 9000 

kg gluténmentes lisztet, 

nagyjából ugyanennyi mozzarella 

sajtot, 680 kg margarint, 250 kg 

sót, közel 4000 liter 

paradicsomszószt, 190 liter 

növényi olajat és 22 liter 

balzsamecetet használtak fel. A 

szakácsok két napig dolgoztak 

rajta: 5234 külön adagban 

sütötték meg, majd ezekből állították össze.  
 

A rekordok közül Domján Zorka (6.b) válogatott. 



Könyvajánló 
 

 

Alsó tagozat - LÁNYOKNAK 
 

Alan Snow:  

DobozTrollok I.  

Gatyára fel! 

 
Tudod mik azok az alantiak? 

Tudtad, hogy Sajthidán és 

környékén tilos a hordósajtokra 

vadászni? 

Na, Arthur a kisfiú ezt mind 

tudja, hisz ő maga is 

valamennyire alanti, és a 

törvényt is ismeri. Ám egy éjszaka, mikor nagyapja felküldi a városba ételt lopni, 

meglát egy sajtvadászatot! Nagyapja utánuk küldi őt, nézze meg, miben 

sántikálnak... 

...és itt elkezdődnek a hihetetlen kalandok. 

Tengeritehenek, Káposztafejek, DobozTrollok, és egy nyugdíjas ügyvéd is Arthur 

segítségére lesz a gaz Suvasz elleni harcban. 

 

Alsó tagozat - FIÚKNAK 
 

Tony DiTerlizzi, Holy Black:  

A Spiderwick krónika I. Manók könyve 

 

Elköltözöl egy fényűző házból egy 200 éves 

romházba. Hát, ez aztán a jólét! 

A Grace család mind ezen keresztülment az 

utóbbi két hétben. 

Ráadásul a ház el van átkozva! Mindenhol fura 

lyukakra bukkannak, és horrorfilmbe illő 

jelenségek tanúi lesznek. Mindezt egy könyv 

miatt. A Manók Könyve miatt. 

Ez a könyv hordozójára átkot küld, és 

mindenféle szörnyűséget csinálnak vele a könyv 

szolgálói. 

   



Felső tagozat – LÁNYOKNAK 
 

Erin McCahan: Szerelem és más fura 

szavak 

A szerelem fura dolog. Ezt Josie is tudja. 

Vajon ki tudja, ki illik jobban a nővérünkhöz? 

Mi vagy ő? Mi van akkor, ha szerintünk 

testvérünk pasija mindenki szerint teljesen 

zakkant, ám mi sem vagyunk könnyű esetek? 

Na és mit tegyünk akkor, ha dobtuk életünk 

pasiját, akit halálosan szeretünk, és mindezt 

azért, mert... 

...csak mert nem tudjuk, mit tegyünk? 

Josie tele van kérdésekkel. Csakis úgy, mint 

az élet. Kevés a válasz, de sok a kérdés. Ez a 

könyv tökéletesen tükrözi egy kamaszlány 

életét, annak miden fájdalmát és örömét, 

sikerét és kudarcát. 

 

 

 

Felső tagozat - FIÚKNAK 
  

James Dashner: Az útvesztő 

Thomas egy sötét liftben ébred. Teljes a 

sötétség. Semmit nem lát... 

...és nincsenek emlékei. 

Aztán nagy csörrenés közepette megérkezett 

valahova. Felnyílik fölötte a lift. 

Egy csomó kamaszfiú ácsorog  körülötte és furán 

méregeti őt. 

Miután visszakapja látását és körülnéz, csak egy 

nagy falakkal körbevett ÖKO-fiúkoleszt lát. 

Körbevezetésekor megtudja, a helyet Tisztásnak 

hívják, és egy mozgó falakkal rendelkező 

Útvesztő veszi körül, amiben a Siratók élnek. 

Barátságot köt Chuckkal és megismerkedik a  

tábor életével. Ám ahogy barátokat, úgy 

ellenségeket is szerez... és elkezdődnek a bajok. 

 

Markovics Marcell 5. b 

 



rejtvény sarok 
 

Meg tudod fejteni az alábbi találós kérdéseket? 

 
1.  

Él egy állat erdőn, 

réten, 

bezárja a házát télen. 

Kimegy, hogyha itt a 

tavasz, 

mégis, félig otthon 

marad. 

 2. 

Bokrok alján 

meghúzódok, 

kerek levél mögé bújok. 

Lila szirmaim kibontom, 

elárul majd az illatom. 

 3.  

Döngicsélve körbeszállok, 

virágporra rátalálok. 

Összegyűjtöm, szedem 

néked, 

így eheted majd a 

mézet. 

 
     

4.  

Tarka, de nem virág, 

szárnya van, nem 

madár, 

álló napon a rét fölött 

száll.  

 5.  

Felhőből jön, földre ér, 

onnan hamar visszatér. 

 

 

 

 

A betűk dzsungelében 15 állat bújt el. 

Megtalálod őket? 

 

 

A szavakból, amelyeket fentről lefelé 

kell olvasni, hiányzik az első betű. Ha 

ezeket kitalálod, az első rejtvény 

felső sorában egy növény, a második 

rejtvény felső sorában egy állat nevét 

kapod meg. 

 
 

Zsuzsa néni 



mese sarok 
Devecsery László: Rókáék húsvétja 

Egyszer volt, hol nem volt, kerek erdő szélén volt… Nem más, mint a húsvéti nyuszi 

háza. Olyan volt az egész, akár egy hímes tojás. Kerek az ablaka, kerek az ajtaja, 

még a kéménye is kereken pöfékelte a kerek füstöt.  

    Történt egyszer, hogy a legkisebb nyúllány ─ Nyuszi Juci ─ kirándulni ment a 

testvéreivel. Elhatározták, hogy felmásznak a hegy tetejére.  

    A két nagyobb ─ Anci és Manci ─ fürgén fel is kapaszkodott a tetőre. Lihegve, 

sietve Julcsi is követte őket. 

    Megcsodálták a felhősipkás hegyeket, a délceg fenyőket és a lankás völgyeket. 

Julcsi, kicsit távolabb, egy hegyi kecskét pillantott meg. Mind közelebb 

merészkedett a hegytető pereméhez.  A kövek meglazultak a talpa alatt, ő pedig 

leesett…, zuhant lefelé…, egészen addig, míg egy kiálló ágacskán fent nem akadt. 

Juci sírva kapaszkodott …  Testvérei nem tudtak neki segíteni, ezért elszaladtak 

segítségért… Nyuszi Juci panaszos makogása messzire elhallatszott. 

    Éppen arra járt a róka, legkisebb fiacskájával. Hamarosan meg is pillantották a 

szorult helyzetben lévő nyuszit. 

    – Segítsünk neki, édesapám! – szólt a kis róka. 

    – Nem bánom, segítsünk! 

    Az öreg róka addig-addig ügyeskedett, míg Juci közelébe nem ért. Lenyújtotta 

hosszú farkát, amibe a nyuszilány bátran bele is kapaszkodott. Felhúzta a hegy 

tetejére. 

    – Most meg fogsz enni? – kérdezte riadtan Juci. 

    – Dehogy eszlek, dehogy eszlek! 

    – Csupán segítettünk neked! – felelte a kis róka. 

    A két róka elszaladt. Juci ámulva nézett utánuk.  Közben lihegve, loholva, hosszú 

kötéllel, megérkezett a nyuszicsalád. Csodálkozva látták legkisebb gyermeküket 

sértetlenül, épen, egészségesen. 

    Juci elmesélte, mi történt vele. Az első rémület után mindannyiuknak eszébe 

jutott valami… 

    Elérkezett a hímes tojást ajándékozó húsvét napja. Rókáék a pisztrángos tóhoz 

indultak. A lyuk szájánál majdnem elestek valamiben.  Gyönyörűséges hímes tojások 

sorakoztak a bejárat előtt. 

    – Látod, édesapám – szólt a legkisebb rókafiú – csodálatos dolog valakin segíteni. 

Lám, nyusziék így köszönték meg a segítséget! 

    A rókacsalád apraja és nagyja boldogan csodálta az ünnepet köszöntő hímes 

tojásokat. 



Kreatív sarok 
 

Mire jók a PET-palackok és kupakjaik? 
 

Készíthetsz jól zárható ételtárolót…    …vagy társasjátékot. 

       
 

Nyomdát…        … vagy állatkákat. 

                            
 

Virágot: 

Kellékek: olló, PET-palack kupakja, strasszkő vagy helyette egy gomb 

1. Fogjátok a kupakokat (olyan színűt próbáljatok keresni, amilyen színű virágokat 

szeretnétek). 

2. Ollóval vagdossátok be a szélét az aljáig 1-1,5 cm-enként. 

3. A bevágott "szirmokat" hajtogassátok ki. 

4. Egy strasszkövet (vagy gombot) ragasszatok a közepébe. 

5. Egy papírra, meghívóra vagy esetleg egy ajándékra ragasszátok rá! 

 

Kiss Katica és Kreutz Kitti 6.b 



Süti rovat 
 

pingvin szelet 

 
 

Hozzávalók 

A mázhoz  
 1,5 dl tej 

 35 dkg étcsokoládé 

 10 dkg Rama  

A rátéthez  
 10 g Dr. Oetker Expressz tortazselé 

 5 dl tejszín 

 3 dl tej 

A piskótához  
 1 csomag Dr. Oetker Sütőpor 

 3 dkg kakaópor 

 16 dkg finomliszt 

 3 evőkanál víz 

 15 dkg kristálycukor 

 6 db tojás 

Elkészítés 

1.A tojásokat szétválasztjuk. A fehérjét és a fél adag cukrot kemény habbá 

verjük, a sárgáját, a vizet és a cukor másik felét krémesre keverjük. A 

fehérjehabhoz hozzáadjuk a sárgája masszát, a liszttel elkevert sütőport, a 

kakaót, és vigyázva összekeverjük. Beleöntjük egy Ramával kikent, kilisztezett 

tepsibe, és előmelegített sütőben 190 °C-on 15-20 percig sütjük. A megsült 

piskótát kihűtjük és kettévágjuk. 

2.A zselatint 1/2 dl tejben az előírás szerint elkészítjük. A mázhoz a tejet, Ramát 

és csokoládét lassan felmelegítjük, ameddig nem kezd sűrűsödni, majd levesszük a 

tűzről. A még langyos zselatint a maradék tejhez öntjük. 

3.A tejszínt habbá verjük, hozzáadjuk a zselatinos tejet, és még néhány percig 

keverjük. A piskóta alsó részét a tepsibe rakjuk, rákenjük a krém felét, és 

ráöntjük a csokoládémáz harmadát, rákenjük a krém másik felét, majd betakarjuk 

a piskóta felső részével. A tetejére öntjük a csokoládémáz maradékát. Hűtőbe 

rakjuk, szeleteljük. 

 

Bereczky Dóra 6.a 

 

         
 



Vicces üzenetváltások 
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