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         Jobb más kárán tanulni – az életünk a legfontosabb 

Jobb más kárán tanulni – az életünk a legfontosabb                        

10 balszerencsés feltaláló, akinek végül a saját találmánya okozta a halálát 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Franz Reichelt egy osztrák származású szabó volt, aki 

élete utolsó éveit egy speciális ejtőernyő-kabát feltalálásának 

szentelte. Hogy bizonyíthassa annak működését, az Eiffel-

torony tetejéről ugrott a mélybe, emberek ezrei szeme láttára. 

A találmány sajnálatosan cserbenhagyta őt. 

William Bullock egy továbbfejlesztett, ipari 

nyomtató feltalálásában segédkezett 1867-ben, ám a 

nyomtató bekapta a lábát és súlyosan megsebesítette. 

Pár héttel később a lába elfertőződött és meghalt. 

Abakovsky egy különleges, nagy sebességű vonat, 

úgynevezett Aerowagon feltalálásán dolgozott, amikor 

a vonat útban Moszkva felé kisiklott, és vele együtt 

mindenkit megölt, aki rajta tartózkodott. 

J. G. Parry-Thomas autómérnök volt, aki 

1927-ben a saját maga által épített 

versenyautójában lelte halálát. A férfi épp 

sebességrekordot állított fel, mikor a jármű 

megcsúszott és balesetet szenvedett. Ha ez nem 

lenne elég, ráadásul egy év múlva meg is döntötték 

az élete árán felállított sebességrekordot. Horace Lawson Hunley 

ügyvéd volt, ám az amerikai 

polgárháború idején három 

tengeralattjáró megtervezésében és 

építésében is segédkezett.  

Végül az első elkészült 

tengeralattjáróban lelte halálát, 

miközben az Alabama állambeli Mobile 

város partjainál tesztelte az újonnan 

vízre bocsájtott vas-szörnyeteget. 

Hunley 12 másik katonával együtt 

szenvedett végzetes balesetet. 
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Otto Lilienthal a repülés egyik úttörője - 

madarak repülését utánzó siklórepülőket 

tervezett és készített. Egy ilyen siklórepülő 

tesztelése során vesztette életét, amikor az 

erős szél miatt elvesztette a szerkezet 

irányítását és végül magatehetetlenül a földbe 

csapódott. 

Thomas Andrews hajóépítész a 

Titanic tervezésének felügyelője, és egyúttal 

annak konstruktőre volt. 1912. április 14-én 

1502 embertársával együtt veszett az 

óceánba, mikor a hajó jéghegynek ütközött 

és elsüllyedt. 

Henry Smolinski egy Ford Pinto 

személyautóra erősített szárnyakkal próbálta 

létrehozni a világ első repülőautóját. Az autó 

azonban túl nehéznek bizonyult és a szárnyak 

nem voltak képesek a levegőben tartani, így 

Smolinski az első éles repülési teszt közben 

vesztette életét. 

Freminet nevéhez fűződik a világ egyik első 

búvárruhája. Ez azonban még nem friss levegőt, pusztán a 

belélegzett és kifújt levegőt volt képes keringetni. Ennek 

következtében a feltaláló 20 perc után megfulladt. 

A kanadai fenegyerek egy speciális, 

lengéscsillapítós-hordót talált fel, mellyel sikeresen 

le lehetett ugrani a Niagara-vízesésről anélkül, hogy 

bármi komolyabb sérülést is szenvedett volna a 

benne tartózkodó személy. Párszor sikerült is neki a 

művelet, ám az egyik ilyen ugrás során a tartály 

megsérült, a beszivárgó víznek köszönhetően pedig 

a mélybe merült. Karel Soucek nem tudott 

kiszabadulni a tartály fogságából és így végül annak 

belsejében vesztette életét. összeállította: Mikécz Robin 
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Amire szükséged lesz: cipős doboz, pálcikák, vonalzó, fix, csipeszek, 

olló, festék, ragasztó 

A csipeszeket rátesszük a hosszúkás pálcákra majd ráhelyezzük a cipős dobozra. Kijelöljük, 

hogy hol lesznek a pálcák elhelyezve. Miután kijelöltük, az ollóval vagy, valami mi más 

eszközzel kinyírunk egy lyukat. Ahhoz, hogy a pálcák ne essenek le játszás közben, forró 

ragasztóval oda lehet ragasztani. A cipős doboz két végére egy kis kapu-félét nyírunk ki. Ezzel 

már kész is lenne, de nehogy összekeverjék a gyerekek a játékosaikat, be lehet festeni őket. 

A két csapat ne legyen ugyanolyan színű. Rajtatok múlik, hogy milyen színű csapatotok lesz. 

KEZDŐTHET A JÁTÉK 

Foci csocsó 
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Amire 

szükséged lesz: 

WC papír guriga, 

 festék 

(tempera, 

olajfesték),  

olló,  

ecset,  

papírtányér 

Ez egy igazán könnyű készítésű játék. 

Először is, fogunk különböző méretű WC papír gurigát. Ha csak kisméretű guriga van 

a házban, akkor többet is össze lehet ragasztani.  

A következő lépés az, hogy fogjuk a papírtányérokat és kinyírjuk a közepét. Jobb, ha ki vannak 

színezve a tányérok, mert úgy sokkal színesebb a játék. Meghagyunk magunknak egy 

kinyíratlan tányért, (ami jobb, ha fehér marad) és ráragasztjuk a guriga egyik végére. 

Már kezdődhet is a játék. 

Remélem, a nyáron kipróbáljátok elkészíteni…. meglátjátok nagy örömetek lesz benne… 

Készségfejlesztő karikadobáló-játék 

feldolgozta: Prikler Petra 



Mester Györgyi: A pillangófa 

A kis vadcseresznye igazán véletlenül, afféle „talált gyerekként” 
került az  . 
      

Élete kezdetén, egy öreg gyümölcsfa alatt lelt rá a nagy étvágyú 

seregély. A  szanaszéjjel heverő, utolsó, elfonnyadt 
szemek közül csippentette fel a csőrébe, s röpült vele a magas égbe, 

majd leszállt az erdőnek egy bokros részén, hogy avatatlan  
elől rejtve, nyugodtan csemegézhessen belőle. Csipegette, vagdosta a 
csőrével, majd amikor már nem talált rajta ennivalót, otthagyta, és 
továbbállt. 

     A következő napokban a júniusi alaposan megáztatta a 
talajt, s az immár lecsupaszított magocska beágyazódott a 

 földjébe. Telt-múlt az idő, s a borsónyi kis  
megrepedt, apró hajszálgyökerei maguknak utat keresve fúródtak a 

porhanyós talajba. A  -ek lefelé törekedtek, mintha látogatást 
akarnának tenni az anyaföld mélyében, a vékonyka  szár pedig 
fölfelé, a világosság felé húzódzkodott. Eleinte vaskosabbak voltak 
nála még a gaz s az erdei gyomok szárai is, azután lassan 

megerősödött. Törzse előbb hajlékony botocskához, majd  - 
nyélhez vált hasonlatossá, később gyermekkar vastagságúra hízott. 
Sudár, egyenes tartása lett, de semmi több… 

…a folytatást elolvashatod az interenten (egy kis szünidei kereső-olvasó 
délelőttödön: http://www.irodalmiradio.hu/muvek/2011/05/15/mester-gyorgyi-a-
pillangofa/ 

feldolgozta: Žemlička Évike 



                                             Törd a fejed és színezz! 

Törd a fejed és színezz!                                               

10 egyszerű fejtörő. Te hányra tudod a megoldást? 

1. Tojáshéjból, ha kikelek, rögtön kapirgálni megyek… 

2. Ha a gazda útnak indul, a háza is vele mozdul… 

3. Reggel mondja, kotkodács, minden napra egy tojás… 

4. Két szomszéd lakik egymás mellett, mindenkit látnak, csak 

egymást nem láthatják… 

5. Szádba teszed, mégsem eszed… 

6. Se oldala, se feneke, mégis megáll a víz benne… 

7. Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek… 

8. Se hárfája, se gitárja, mégis szól a muzsikája…  

9. Feldobom fehér leesik sárga… 

10. Mit vesz a halott a boltban… 

 

 

 

 

 

 

 

 
készítette: Végh Ádám és Bittera Katus 



mese 
 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy  . Öt színes  lakott egy fehér papír . 

Ültek a  polcán és azon sóhajtoztak, hogy őket senki sem fogja megvenni. Véletlenül 

ugyanis a  -k mellé tették őket, és nem a többi írószer közé. 

 – Gondolj csak bele – mondta a piros  – minket csak akkor vesznek meg, ha egy   és 

 is akar venni egyszerre. Elég  ennek az esélye. 

 Nézd meg, itt  már hetek óta és senki, még csak meg se fogott minket. Ám ebben a 

pillanatban egy  állt meg a polc előtt. Levett egy  , amin egy   volt és betett egy 

doboz  -t is az anyukája kosarába. 

 – Na látod- mondta a kék  , felesleges volt úgy aggódni. Végül minden  gazdára talál. 
 
Miután kifizették és hazavitték őket, a kisfiú kitette a ceruzákat az asztalra. Hozott fehér lapokat és 

egy nagy dobozt, ami tele volt már más, színes  -kal, radírokkal, .  

– Odanézz!- kiáltott fel a zöld  – mindjárt rajzolni fognak velünk!  
 
– Na végre – nyújtózkodott a sárga – már azt hittem megbarnulok itt unalmamban.  
 
És a kisfiú rajzolni kezdett. Egy nagy piros autót rajzolt, fekete kerekekkel. Színezte, színezte, 

színezte az  oldalát, és egyszer csak elkopott a piros  hegye. 

 – Jaj, most mi lesz, siránkozott a piros  – biztos más színnel fogja befejezni a rajzot. Ám a 

 pirosra akarta festeni az egész , ezért elővette a  és szépen, óvatosan 

kihegyezte újra a piros -t.  A  nagyon örült, s amikor még a  -t szépen vissza is tette a 



dobozába a többi közé, már szavakat sem talált a . Boldogan nézett körbe a zöld, a kék, a sárga 

és a fekete  

- Igaz, hogy minden  gazdára talál, de mi jó gazdára is találtunk! – lelkendezett 

 - Ez a  nagyon ügyesen rajzol, és a  -ra is nagyon vigyáz! - mondta és minden 

 boldogan hajtotta álomra a fejét. 
 
 
 

Te mit szeretsz rajzolni? Ide nyugodtan lerajzolhatod!  

Csak remélem, olyan jó gazdája vagy ceruzáidnak, mint a mesében 

szereplő kisfiú… ugye tudod, mire gondolok? 

készítette: Sipos Sámuel János Maximilian  



Április 
Április az év negyedik hónapja, és 30 napos. Nevét Mars kedvesétől, Vénuszról nevezték el, 

mert Vénuszt ugyanis Aperirének hívják. A név a latin aperire szóból származik, jelentése 

„megnyitni” – utalás az ekkor kinyíló természetre. A népi kalendárium Szent György havának 

nevezi. 

Ünnepek áprilisban: 

Április 1.: Bolondok napja 

Április 4.: Nemzetközi párnacsata nap 

Április 7.: Füstmentes világnap 

Április 10.: Nemzeti rákellenes nap 

Április 11.: A magyar költészet napja 

Április 22.: A Föld napja 

Április 27.: A vakvezető kutyák 

napja 

Április 29.: A táncművészet napja 

Érdekességek: 

Az április horoszkóp csillagjegyei: 

� Kos (március 21.–április 19.)  

� Bika (április 20.–május 20.). 

 

 



Május 
Az ötödik év a hónapban, 31 napos. Nevét Maia görög istennőről kapta. A 18. századi 

nyelvújítók szerint a május: zöldönös. A népi kalendárium Pünkösd havának nevezi. Az Ikrek havának 

is nevezik. 

Ünnepek májusban: 

Május 1.: A munkanap ünnepe 

Május 5.: Európa nap 

Május 6.: A magyar sport napja, Az Európai Únió ünnepe 

Május 9.: A győzelem napja 

Május 15.: A család nemzetközi napja 

Május 17.: Az AIDS áldozatainak világnapja 

Május 18.: Az internet világnapja 

Május 29.: Hősök napja 

Érdekességek:  

Május horoszkóp csillagjegyei:  

� Bika: (április 20-május 20.) és 

� Ikrek: (május 21-június 20.).  

 

 

 

  



Június 
Ez a hatodik hónap az évben. Nevét Junóról, római istenről kapta, aki Jupiter felesége volt. A 

18. századi nyelvújítók szerint a június: termenes. A népi kalendárium Szent Iván havának nevezi. 

Ünnepek  júniusban: 

Június 5.: Környezetvédelmi világnap 

Június 8.: Óceánok világnapja 

Június 14.: Véradók világnapja 

Június 21.: A zene ünnepe 

Június 23.: Olimpiai nap 

Június 25.: A barlangok napja 

Június 27.: A cukorbetegek világnapja 

Június 30.: A magyar szabadság napja 

Érdekességek: 

Június horoszkóp csillagjegyei:  

� Ikrek (május 21-június 20.) és 

� Rák (június 21-július 20.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
összeállította: Druga Emma 
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Szülinapodra kívánom neked: 

szerencse kísérje végig életed. 

Szerencse mellé még egyebet, 

sok-sok vidám, örömteli percet, 

Sorsod útja legyen mindig 

egyenes, 

Te pedig légy boldog és sokat 

nevess!  

összeállította: Mészáros Tibi és Dömény Attila 



 

Angol dalszöveg  

[Zara Larsson:] 

 

I've been hearing symphonies 

Before all I heard was silence 

A rhapsody for you and me 

And every melody is timeless 

Life was stringing me along 

Then you came and you cut me loose 

Was solo singing on my own 

Now I can't find the key without you 

 

And now your song is on repeat 

And I'm dancin' on to your heartbeat 

And when you're gone, I feel incomplete 

So if you want the truth 

 

I just wanna be part of your symphony 

Will you hold me tight and not let go? 

Symphony 

Like a love song on the radio 

Will you hold me tight and not let go? 

 

I'm sorry if it's all too much 

Every day you're here, I'm healing 

And I was runnin' out of luck 

I never thought I'd find this feeling 

'Cause I've been hearing symphonies 

Before all I heard was silence 

A rhapsody for you and me 

(A rhapsody for you and me) 

And every melody is timeless 

 

And now your song is on repeat 

And I'm dancin' on to your heartbeat 

And when you're gone, I feel incomplete 

So if you want the truth 

 

I just wanna be part of your symphony 

Will you hold me tight and not let go? 

Symphony 

Like a love song on the radio 

Will you hold me tight and not let go? 

Magyar dalszöveg 

[Zara Larsson:] 

 

Sokat hallgattam szimfóniákat  

Előtte csak csendet hallottam  

Egy rapszódiát rólad és rólam  

És minden dallam végtelen  

Az élet felhúroz engem is  

Akkor jöttél te és kioldoztál  

Egyedül énekeltem magamnak  

Most én nem találom a kulcsot nélküled  

 

És most a te dalod ismétlődik 

És én táncolok a szívverésedre  

És amikor elmész,befejezetlenséget érzek  

Tehát ha az igazságot akarod  

 

Én csak része akarok lenni a szimfóniádnak  

Szorosan fogsz tartani és nem engedsz el? 

Szimfónia  

Mint egy szerelmes dal a rádióban  

Szorosan fogsz tartani és nem engedsz el? 

 

Sajnálom, ha hogy ez túl sok  

Te minden nap itt vagy, én gyógyulok  

És én elmenekültem, szerencsétlenül  

Mert én soha nem gondoltam volna, hogy 

valaha így fogok érezni 

Előtte csak csendet hallottam  

Egy rapszódiát rólam és rólad  

(Egy rapszódiát rólam és rólad) 

És minden dallam végtelen  

 

És most a te dalod ismétlődik 

És én táncolok a szívverésedre  

És amikor elmész, befejezetlenséget érzek  

Tehát ha az igazságot akarod  

 

Én csak része akarok lenni a szimfóniádnak  

Szorosan fogsz tartani és nem engedsz el? 

Szimfónia  

Mint egy szerelmes dal a rádióban  

Szorosan fogsz tartani és nem engedsz el? 

 

Clean Bandit - Symphony (2014) 

 

Szinfónia 

J

u

l

c

s
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                                        Szívügyünk a Földünk 

Szívügyünk a Földünk                                           

 

Föld kvíz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                   

 

 

 

 

 

(Válaszok:1.2/2.1/3.2/4.3/5.3/6.1/7.1/8.3/9.3/10.2/11.1)  

2. Földünk vízkészletének 

hány százaléka sós 

tengervíz? 

o  97 % 

o  77 % 

o  88 % 

 

3. Hány rétegből áll a 

Föld belső 

szerkezete? 

o  2 

o  5 

o 8 

4. A Föld forgási 

sebessége… 

o Gyorsul 

o Nem változik 

o Lassul 

 

5.Körülbelül hány éves 

lehet a Föld? 

o  600 millió éves 

o  25 ezer éves 

o  4,54 milliárd 

éves 

6.Mekkora a Föld sugara? 

o  6 371 km 

o  14 371 km 

o  34 371 km 

 

7.Milyen gyakoriak a villámcsapások a 

Földön? 

o  100 villámcsapás 

másodpercként 

o  50 villámcsapás óránként 

o  800 villámcsapás percenként 

 

9. Hány kontinens 

található a Földön? 

o  6 

o  8 

o  7 

 

11. Melyik a legmagasabb 

hegy a felsoroltak közül? 

o  Csomolungma                            

o  K2    

o  Kancsendzönga                          

 

8. A Föld légkörének hány 

százaléka oxigén? 

o  99 % 

o  66 % 

o  21 % 

 10. Hol található a Föld legnagyobb 

édesvíz-készlete? 

o  Kapszi-tenger   

o Antarktisz 

o  Nagy-tavak 

1.A Föld felszínének hány 

százalékát borítja víz?  

o  80 % 

o  71 % 

o  65 % 

 

összeállította: Šarudy Ági 



Öt nap a természetiben 

 

Június elején, Körmöcbányán voltunk természeti iskolában. A tanító nénik a Toliar hotelt választották ki 

nekünk szállásnak. Egy erdőben található ez a hotel. A szakács nénik nagyon finom ételeket főztek. 

Odafele megálltunk Besztercebányán hogy 

kenyeret süssünk és aranyat moshassunk.  

Az idei téma: István király volt. A tanító nénik 

történelem-paródiában játszották el István 

király történetét.  

Voltunk túrázni és 

többször 

számháborúztunk. Sokat játszottunk. A szobákat is pontozták. Egy 19 éves orvos is 

jött velünk. Kétszer voltunk túrázni, aminek sokan nem örültek. Voltunk egy 

kilátóban is. Lent a városban megnéztük a régi pénzverdét. Kedvencünk az 1 órás 

csendes pihenő volt. 
Ilyenkor a szobánkban 

feküdtünk és 

beszélgettünk, olvastunk 

vagy ettünk. A tanító 

nénik titokban vizi csatát 

indítottak. Lufikkal és 

vízibombákkal dobáltuk 

egymást. Volt cukorkakeresés és kvízjáték is. 

A hotel ebédlőjében bulizni és játszani szoktunk. 

Az utolsó nap este tábortűznél szórakoztunk.  

A visszaúton megálltunk egy ásványtani kiállításon. Köveket is csiszolhattunk. Késő délután értünk haza. 

Boldogan pillantottuk meg szüleinket az 

autóbuszból. Nagyon jól éreztük magunkat.  

Reméljük máskor is ilyen jó lesz. 

Minden szupi volt, hiszen a sok a látnivaló, 

a szép  hotel, a szobák, jó ételek, a 

tiszta  levegő és szép környezet vett 

minket körül. 

 
írta: Boráros Viktória és Valacsay Noémi 



                                       Csak hogy tudjuk... 

Csak hogy tudjuk...                                        

 

Illemtan 

1. Köszöntés 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
  

  
 
 

Máshogy kell 
érkezéskor és 
távozáskor 
üdvözölni az 
embereket. 
Vigyáznunk kell 
tehát, hogy 
megfelelő időben 
megfelelő módon 
köszönjünk. A 
köszönésnél az 
udvariasság 
szabályai 
érvényesülnek: tehát 
a férfi köszön előre 
a nőnek, a fiatalabb 
az idősebbnek, 
beosztott a 
vezetőnek, fiú a 
leánynak. 

Természetesen ez alól vannak 
kivételek. Például egy fiatal lány 
először köszön idősebb férfinak. 
Helyesebb az is, ha a fiatalabb 
vezető előre köszön idősebb 
beosztottainak, a férfi vezető a 
női beosztottaknak. 

 

Érthetően köszönjön és nézzen 
félreérthetetlenül arra, akinek 
köszön, amikor 3-4 lépés 
távolságra megközelíti a másikat! 

A köszönés formái: 
 
A napszaktól függően 
elfogadott köszönés, "jó 
reggelt", "jó napot", "jó estét", 
"jó éjszakát kívánok".  

Ha igazán udvarias akar lenni 
mindig használja "kívánok" 
szót. 

Búcsúzásra a "viszontlátásra" 
szó a legmegfelelőbb. 
 

Vannak hivatalos köszönések: 
a katonák "erőt egészséget" 
kívánnak, a bányászok "jó 
szerencsét" mondanak.  

 

A köszönéshez hozzátartozhatnak 
még kiegészítő tevékenységek: a 
kézfogás, a kézcsók, a 
kalapemelés. 
 

A kézfogás alapvető szabályai: 

• mindig az idősebb nyújt 
kezet a fiatalabbnak,  

• a nő a férfinak,  
• a vezető a beosztottnak, 
•  az oktató a tanulónak,  
• a magasabb beosztású az 

alacsonyabb beosztásúnak. 
 

Ha a kézfogás előtt ül illik felállni és 
úgy fogadni a nyújtott kezet.  
 
Nem illik hosszasan fogni a 
másik kezét , nem szokás 
szorongatni, ropogtatni, erősen 
rázni a társ kezét. 

Másik kivétel, ha 
valaki helyiségbe 
lép be és ott már 
néhányan 
tartózkodnak: 
köszönjön előre 
tekintet nélkül arra, 
hogy odabent 
férfiak, vagy nők, 
vagy fiatalabb 
személyek 
tartózkodnak. 

összeállította: Mikécz Kevin 



                                       Csak hogy tudjuk... 

Csak hogy tudjuk...                                        

 

2. Iskolai etikett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Az iskola épületén belül és 
kívül köszönünk tanárainknak, 
az iskola dolgozóinak és 
társainknak. 
 

2. Az iskolában dolgozókkal és 
diáktársainkkal legyünk figyelmesek 
és viselkedjünk tisztelettudóan. 
 

6. Vigyázzunk iskolánk tisztaságára, 
rendjére. Óvjuk az intézmény 
berendezési tárgyait, eszközeit. Az 
általunk okozott károkat meg kell 
térítenünk. (Az iskola helységeit 
rendeltetésüknek megfelelően 
használjuk, ne szemeteljünk, a 
kölcsön kért eszközöket pl. 
könyveket vigyük vissza!) 

4. A divatot mértéktartással 
kövessük, öltözködésünk legyen a 
szélsőségektől mentes. 

5. Vigyázzunk egymás és magunk 
testi épségére. (Az épületen belül 
ne rohangáljunk, balesetet okozó 
tárgyakat ne vigyünk magunkkal.) 

3. A kulturált viselkedés írott és 
íratlan szabályait mindenhol tartsuk 
be. (Csúnya, ízléstelen 
kifejezéseket ne használjunk, 
érzelmeinket diszkrét formában 
nyilvánítsuk ki.) 

7. Az iskolában TILOS dohányozni, 
alkoholt fogyasztani, kábítószerezni. 

8. Az iskolán kívüli 
magatartásunkkal öregbítsük annak 
jó hírnevét. 



                                                       Gondolkodj!!! 

Gondolkodj!!!                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 6. Bolondoknak szokták feladni.: Van 

egy kád teli vízzel. Kapunk kanalat és egy 

vödröt. Hogyan tüntetjük el a vizet a 

leggyorsabban?  

7. Hány állatot vitt át Mózes a 

bárkájában? 

8. Konyhai mérlegre rakjunk rá 10 kg papírt. 

Hozzá 14 kg fát. Hozzá 4 kg kalácsot. Mennyit 

mutat a konyhai mérleg? 

9.  Hány ujj van kettő kézen ? 

 10. És 10 kézen ?      

További feladványok:  

készítette: Richter Richárd 

1. Amikor a király alszik, minden, amit igaznak 

hisz, hamis. Más szóval, minden, amit a király 

alvás közben hisz, az hamis. Amit viszont ébren 

hisz, az mind igaz. Nos, múlt éjszaka, a király azt 

hitte, hogy ő is, és a királynő is alszik. Aludt 

ekkor a királynő, vagy sem? 

2. Egy öregebb bácsi minden reggel, 
ugyanabban az időben biciklivel ment az úton 
egy zsákkal. A rendőr azt gondolta, hogy 
valami rejtett dolgot visz a bácsi. Ezért aztán 
egyik reggel belenézett a zsákjába és csak 
homok volt benne. Így a rendőr továbbengedte 
őt. Milyen szabálytalan dolgot (lopott) vitt 
a bácsi minden reggel ? 

3. Kettő egér kint áll, kezükben az esernyő. Egyik egérnek a lába lóg 

ki, másiknak a keze. Melyik ázik meg jobban? 

4. Egy sötét szobában állsz egy petróleum 

lámpával és kályhával. Van nálad egy gyufa. 

Mit fogsz először meggyújtani? 

5. Hány hónapban van 28 nap? 



 

Spanyol  

Sofia 

Sueño cuando era pequeño 
Sin preocupación en el corazón 
Sigo viendo aquel momento 
Se desvaneció, desapareció 
Ya no te creo, ya no te deseo, eh oh 
Solo te dejo, solo te deseo, eh oh 
  
Mira, Sofia 
Sin tu mirada, sigo 
Sin tu mirada, sigo 
Dime Sofia... cómo te mira  
Dime cómo te mira, dime 
Sé que no, sé que no 
Sé que solo... sé que ya no soy oy oy oy 
Mira, Sofia 
Sin tu mirada, sigo 
Sin tu mirada, Sofia 
  
Dices que eramos felices 
Todo ya pasó, todo ya pasó 
Sé que te corté las alas 
Él te hizo volar, él te hizo soñar 
  
Ya no te creo, ya no te deseo, eh oh 
Solo te dejo, solo te deseo, eh oh 
  
Mira, Sofia 
Sin tu mirada, sigo 
Sin tu mirada, sigo 
Dime Sofia... cómo te mira 
Dime cómo te mira, dime 
Sé que no, sé que no 
Sé que solo... sé que ya no soy oy oy oy 
Mira, Sofia 
Sin tu mirada, sigo 
Sin tu mirada, Sofia 
  
Y, ¿por qué no me dices la verdad? 
Sigo sin tu mirada, Sofia 
Ey ey, ey ey 
Y, ¿por qué no me dices la verdad? 
  
Mira, Sofia 
Sin tu mirada, sigo 
Sin tu mirada 
Dime Sofia, cómo te mira 
Dime cómo te mira 
  
Mira, Sofia 
Sin tu mirada, sigo 
Sin tu mirada, sigo 
Dime Sofia... cómo te mira 
Dime cómo te mira, dime 
Sé que no, sé que no 
Sé que solo... sé que ya no soy oy oy oy 

Magyar 

Sofia 

Mikor gyermek voltam,álmodtam 
Aggodalmak nélkül a szívemben 
Várom azt a pillanatot, 
Ami már elmúlt,eltűnt 
Már nem hiszek neked, már nem kívánlak 
Csak itt hagylak,csak téged akarlak 
  
Nézd,Sofia 
A pillantásod nélkül is tovább lépek 
A pillantásod nélkül is tovább lépek 
Mondd, Sofia....ő hogyan néz rád? 
Mondd meg, hogyan néz rád? 
Tudom, hogy nem, tudom,hogy nem 
Csak azt tudom, hogy már nem vagyok 
Nézd Sofia 
A pillantásod nélkül is tovább lépek. 
A pillantásod nélkül,Sofia 
  
Azt mondod, boldogok voltunk 
De most már minden elmúlt, minden elmúlt 
Tudom, hogy letörtem a szárnyaid 
De vele repülsz, vele álmodsz 
  
Már nem hiszek neked, már nem kívánlak 
Csak itt hagylak,csak téged akarlak 
  
Nézd,Sofia 
A pillantásod nélkül is tovább lépek 
A pillantásod nélkül is tovább lépek 
Mondd, Sofia....ő hogyan néz rád? 
Mondd meg, hogyan néz rád? 
Tudom, hogy nem, tudom,hogy nem 
Csak azt tudom, hogy már nem vagyok 
Nézd Sofia 
A pillantásod nélkül is tovább lépek. 
A pillantásod nélkül,Sofia 
  
És miért nem mondod meg nekem az igazat? 
Tovább lépek anélkül,hogy rám néznél, 
Sofia 
És miért nem mondod meg nekem az igazat? 
  
Nézd,Sofia 
A pillantásod nélkül is tovább lépek 
A pillantásod nélkül is tovább lépek 
Mondd, Sofia....ő hogyan néz rád? 
Mondd meg, hogyan néz rád? 
  
Nézd,Sofia 
A pillantásod nélkül is tovább lépek 
A pillantásod nélkül is tovább lépek 
Mondd, Sofia....ő hogyan néz rád? 
Mondd meg, hogyan néz rád? 
Tudom, hogy nem, tudom,hogy nem 
Csak azt tudom, hogy már nem vagyok 
Nézd Sofia 

készítette: Kovács Emma 



  

- Mi az abszolút lehetetlen? 

- ??? 

- Hogy két kopasz hajbakapjon. 

 

 - Mennyibe kerül ez a kutya? 

 - Ötezer forintba. 

 - És hűséges fajta? 

 - Meghiszem azt! Már vagy                          

ötször eladtam, és reggelre   

mindig visszajött! 

Rajzóra van az iskolában, kérdi a tanár: 

- Móricka te mit rajzoltál? 

- Egy tehenet ami a mezőn legel. 

- Na de Móricka, teljesen üres a papírod, hol 

van itt a tehén? 

- Az előbb mondtam: elment a mezőre legelni! 

 

- Jean! Hol a feleségem? 

- Meghalt, uram! 

- Hogyhogy? Egy órával ezelőtt beszéltem vele! 

- Igen uram, de pár perce rászállt egy darázs és azt 

mondta, hogy üssem agyon! 

Nagypapa mesél az unokáinak a 

háborús emlékeiből: 

- Egyszer egy teljes századot tettem 

harcképtelenné, teljesen egyedül! 

- Tényleg? Tüzér voltál? 

- Nem... szakács! 

összeállította: György Róbi 



                                                           NYÁRI JÁTÉKOK A SZABADBAN 

 Ki bírja szusszal tovább? 

 

Minden gyerek könnyen feldob egy lufit a levegőbe, azonban 

azt fújással fenntartani már sokkal nehezebb... 

 

A játék menete: 

Mindenki kap egy lufit, amit fel kell fújni és jól be kell kötni, 

majd kezdjétek el fújni felfelé. Az a cél, hogy minél tovább 

maradjon a levegőben. Akié földet ér, az kiesik. Az a játékos 

nyer, akinek a legtovább marad a lufija a levegőben. 

 

A játék egy másik változatában a gyerekek kezükkel tartják a 

levegőben a léggömböt, folyamatosan ütögetik a tenyerükkel. 

Ezt kisebbekkel is lehet játszani, kissé több időt vesz igénybe, 

mint az első változat. 

Időtartam: 10 perc. 

Lakásban, szabadban játszható. 

Szükséges eszközök: léggömbök. 

 

A játék célja: Fejleszti a mozgást, koordinációs készséget.   

Labdázz a fallal 

 

Egyedül és csoportosan is játszható, 

nem kell hozzá más, csak egy 

ablaktalan házfal vagy csukott 

garázsajtó és egy labda. 

 

A játék menete: 

Első körben állj a fal elé és dobd neki 

a labdát, majd kapd el. Második 

körben tapsolj egyet, mielőtt 

elkapnád. A többiek csinálják utánad 

és igyekezzetek minél többet 

tapsolni, mielőtt visszatér a labda a 

falról. Ki tapsol a legtöbbet?  

Nehezített verzió 

 A játék nehezíthető további 

elemekkel, a gyerek megpördülhet a 

saját tengelye körül,  egy lábon áll, 

vagy mondjuk, kinyújtja a nyelvét, 

mielőtt elkapja a labdát. Itt bárki 

kitalálhat valamit. Az egyik játékos 

előmutatja, a többi pedig 

leutánozza. Aki a legügyesebb, az 

találhatja ki a következő 

„motívumot”. 

Időtartam: 5-10 perc. 

Kizárólag szabadban játszható. 

A játék célja: Fejleszti a mozgást, 

ügyességet, számolási készséget. 

Macska-egér játék 

 

A játék menete: 

Egyikőtök a macska, a többiek az egerek. Odagyűltök a 

macska köré és kérdezgetitek, mit szeret enni. A macska 

elengedi a fantáziáját és pl. azt válaszolja, hogy „halat”, 

„rágógumit”, „sajtos tésztát” és ehhez hasonlókat. Egyszer 

csak elhangzik az „egeret” válasz is. Indul a fogócska, a 

macska meg akarja fogni a többieket! A megfogott egér lesz a 

macska  a következő körben. 

  

Tipp a szülőknek: 

Amennyiben senki sem akar macska lenni, vagy a cicának 

nem sikerül egeret fogni, akkor a legidősebb játékos lesz a 

következő körben a fogó. 

Időtartam: 10-15 perc. 

összeállította: Teslenko Viktória 



                                                       Gondolkodj!!! 

Gondolkodj!!!                                                         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1.Ha a király ébren lett volna, nem hihette volna hamisan azt, hogy mindketten 
alszanak. Tehát a király aludt. És mivel nem igaz az, hogy mindketten aludtak, ezért 
biztos, hogy a királynő ébren volt. 

2. Biciklit. 

  3. Ki mondta, hogy esik ? 

 4. A gyufát  

5. Mindegyikben megvan legalább a 28 nap.  

6. Kihúzzuk a dugót. 

7. Mózesnek nem volt bárkája, hanem Noé-nak. 

8. ERROR, mert a konyhai mérleg csak max. 5 kg-ig mér.      

9.  50… nem az volt a kérdés, hogy mennyi ujj van két pár 10 kézen.  

 

készítette: Richter Richárd 



Kifestő 

Kifestő 

 

 készítette: Jávorka Mónika 



 

 

Különleges indiai horoszkóp 

Ismerd meg jellemzőidet a több ezer éves indiai horoszkóp segítségével! Nézd meg, melyik 
jegybe tartozol, és olvasd a leírást! 

A több ezer éves indiai kultúra is megalkotta a saját zodiákusát, ami 36 jegyből áll. Most megtudhatod, melyik jegybe tartozol, és 

ezek alapján megismerheted alapvető tulajdonságaidat! 

Válaszd ki, melyik időszakban születtél, majd kattints a jegyedre, és olvasd el az elemzést! 

 

 Március 21-31. Szekerce  
 Április 1-10. Ló  
 Április 11-20. Bérkocsis  
 Április 21-30. Tűz  
 Május 1-10. Kecske  
 Május 11-20. Elefánt 
 Május 21-31. Fonal  
 Június 1-10. Főnix  
 Június 11-20. Gyémánt  
 Június 21-30. Kan  
 Július 1-10. Kígyó  
 Július 11-21. Teknősbéka  
 Július 22.- Augusztus 1. 

Kutya  

 Augusztus 2-12. Vadász  
 Augusztus 13-23. Medve  
 Augusztus 24.- szeptember 2. 

Szűz  
 Szeptember 3-12. Toll  
 Szeptember 13-23. Fecske  
 Szeptember 24.- Október 3. 

Mérleg  
 Október 4-13. Héja 
 Október 14-23. Majom  
 Október 24-November 2. 

Delfin  
 November 3-12. Torony  
 November 13-22. Oroszlán  

 November 23.- december 2. 
Remete  

 December 3-12. Kagyló  
 December 13-23. Fém  
 December 24-31. Kötél  
 Január 1-10. Lótusz  
 Január 11-20. Íjász  
 Január 21-30. Sas  
 Január 31.- Február 9. Hintó  
 Február 10-19. Víz  
 Február 10.- Március 1. 

Gyöngy  
 Március 2-10. Bárka  
 Március 11-20. Jógi  

Szekerce 
Munkádban kitartó és szorgalmas vagy, de nem vágysz vezető szerepre. A végsőkig kiállsz a véleményed 
mellett, ezért gyakran kerülsz összetűzésbe környezeteddel. Szívesen flörtölsz, de a legfontosabb számodra, 
hogy jókat tudj beszélgetni partnereddel. Az az ember, aki elviseli makacsságodat és önfejűségedet, egy 
gyöngéd és nagyon érzelmes párt kap cserébe. 
 

Ló 
Nagyon független és önálló vagy, nem szereted, ha megmondják neked, mit csinálj. Úgy élsz, ahogy 
a szíved diktálja, nem izgat, mint mondanak rólad mások. Humorod és erőteljességed miatt hamar a 
társaság középpontjába kerülhetsz. A nagy bulik helyett a csendes baráti összejöveteleket kedveled 
igazán. Érzelmeidet nehezen fejezed ki, sokszor vagy bizonytalan, és ezért párod nehezen ismer ki 
téged. 
Bérkocsis 
Nyitott és jószívű ember vagy, ezért sok barát vesz körül. Örömmel segítesz másoknak, viszont ha 
valaki visszaél kedvességeddel, az nem áll meg többet a szemed előtt. Vezetésre termettél, viszont 
nem fogadod el, hogy másnak is lehet igaza, ezért sok akadályod lehet munkahelyeden. Életedben 
első helyen családod áll, az ő boldogságukat tartod a legfontosabbnak. 
Tűz 
Nagyon fontos számodra a harmónia, életedet az erre való törekvés hatja át. Kiváló esztétikai 
érzékkel rendelkezel, ezért a művészetek területén találhatod meg számításaidat. Nagyon 
szórakoztató társaság vagy, melletted nem lehet unatkozni. Könnyen esel szerelembe, és általában 
teljesen átadod magad ennek az érzésnek. Hűséges és megbízható társ vagy. 

Kecske 
Téged nem lehet nem észrevenni: erős temperamentumod és intelligenciád miatt bármely társaságban te vagy a 
középpont. Folyton kapkodsz, újabb és újabb tervekbe fogsz, lelkesedésed azonban általában szalmaláng életű. 
Azok közé tartozol, akiknek ritkán törik össze a szívét, mert túl látsz a hazug embereken, és könnyen rátalálsz 
az igazira. 

Elefánt 
Mint a szimbólumod is mutatja, rendkívül erős és rendíthetetlen vagy. Fújhat eső vagy szél, te 
kitartóan követed a célod. Lepereg rólad minden sértés és kritika, nem vagy hirtelen haragú, de ha 
valaki kihúzza nálad a gyufát, annak alaposan beolvasol. Általában nem munkát, hanem hivatást 



 

 

választasz magadnak, amibe szívedet-lelkedet beleadod. A lángoló szenvedélyeknél fontosabb 
számodra egy biztonságot nyújtó társ. 
Fonal 
Rendkívül jó kommunikációs képességeid miatt nagyon szórakoztató, de meggyőző is vagy. Bármilyen 
helyzetből kidumálod magad. Egyszerre vagy udvarias és közvetlen, a legtöbb embernek első látásra 

elnyered a szimpátiáját. A magánéletben a hódítás és a flörtölés a te igazi tereped, komoly 
kapcsolatba ritkán bonyolódsz. Ennek oka, hogy ahogy külsőd is hebrencsséget sugall, valójában 
semmit sem veszel igazán komolyan. 
Főnix 
Szerénységeddel és visszafogottságoddal nyered meg az emberek bizalmát. Szívesen fordulnak 
hozzád apró-cseprő gondjaikkal, hiszen nagyon empatikus vagy. Nehezen hoznak ki a sodrodból, 

általában kerülöd a nézeteltéréseket. Párkapcsolataidban gyöngéd és odaadó társ vagy. Hozzád 
hasonló, nyugodt és megbízható embert választasz társadul. 
Gyémánt 
Szeretsz minden helyzetben csillogni-villogni, azaz társaságban általában csak a te hangodat lehet 
hallani, és sziporkázó humorodért elvárod, hogy elismerjenek. Általában csak saját érdekeidet 
nézed, mások helyzetébe ritkán helyezkedsz bele. A szerelemben sem vagy könnyű eset: párodtól 
megköveteled, hogy a tenyerén hordozzon, de te ritkán viszonzod kedvességét. 

Kan 
Egész életedben szerencsés leszel, valószínűleg azért, mert minden helyzetből megpróbálod a 
legjobbat kihozni. Stílus- és esztétikai érzékedet sokan csodálják, bár néha ez a tulajdonságod abban 
is megjelenik, hogy túl sokat adsz a külsőségekre. Figyelmetlenségeddel könnyen megbántod 
partneredet, akit általában folytonos féltékenykedéseddel próbálsz magadhoz kötni. 
Kígyó 
Nagyon szélsőséges vagy az élet minden területén: van, hogy lobbanékony vagy, máskor meg 
megalszik a szádban a tej. Önsorsrontó vagy, azaz folyton ugyanabba a csapdába esel bele. 
Hajlamos vagy arra, hogy sodródj az árral, és nem teszel semmit vágyaid megvalósulásáért. A 
szerelemben is makacs vagy, de aki elfogad téged, az egy igazán odaadó társra lel. 
 

Teknősbéka 
Kívülre erősnek és határozottnak mutatod magad, amit környezeted sokszor úgy értelmez, hogy 
fent hordod az orrod, de valójában csak nagyon sérülékeny vagy. Kevés embert engedsz 
magadhoz közel, de akik kiérdemelik szeretetedet, azokhoz egy életen át hűséges maradsz. 
Nagyon fontosak számodra az emberi kapcsolatok, ezért életed céljának kezdetben az igazi 
megtalálást, majd a családalapítást tartod. 

 
Kutya 
Nem félsz a kihívásoktól, munkád során nem félsz újabb és újabb ötletekkel előállni. Sok barátod van, 
mert igazán szeretetreméltó és őszinte ember vagy. A kritikát azonban nehezen viseled, ezért mindig 
próbálod a maximumot nyújtani. Párkapcsolataidban próbálsz mindent megtenni szerelmedért, de nem 
hagyod, hogy kihasználjanak. 

 
Vadász 
Nálad a pohár mindig félig tele van, és bármilyen helyzetből viccet tudsz  csinálni. Azonban ez 
nem azt jelenti, hogy komolytalan lennél: kitartóan követed céljaidat, és mindent megteszel, hogy 
nagyszabású terveidet sikerre vidd. Nagyon következetes, elvhű ember vagy. A szerelemben nem 
lehet könnyen elcsábítani, igazából te szeretsz kezdeményezni, és az irányítást a későbbiekben is 
magadnak tartod meg. 

 
Medve 
Nagy kanállal habzsolod az életet, ezért sokszor vannak anyagi akadályaid. A barátaidért bármire 
képes lennél, jólelkűségedet sokan ki is használják. Nem érdekel, hogy mit mondanak mások, 
céljaidat tűzön-vízen átviszed. A szerelemben a birtoklási vágy hajt, bár nagyon odaadó vagy, de 

ember legyen a talpán, aki le tudja kötni felfokozott energiáidat. 
Szűz 
Életed minden területén tökéletességre törekszel, legyen az a családod vagy a munkád. Néha azonban 
választanod kell, és ilyenkor félembernek érzed magad. Mások felé is maximalizmussal fordulsz, aki nem elég 
jó, azt folyton kritizálod. Nagyon érdeklődő, sokszínű egyéniség vagy, de sosem válsz harsánnyá. 
Párkapcsolataidban sem ragadnak el a heves érzelmek, életed e területén is megfontolt vagy. 
  



 

 

 
Toll 
Szimbólumod arra utal, hogy jó kommunikációs és kifejezőképességgel rendelkezel, könnyen boldogulhatsz a média 
világában. Tehetséged bármilyen magas célok elérésében segít téged. Számodra az előmenetel az első, életed 
minden más területét ennek rendeled alád. Környezeted lehet, hogy néha törtetőnek gondol, pedig csak hű vagy 
álmaidhoz. Egy téged támogató és megbízható társra vágysz. 

Fecske 
Életed vezérelve a harmónia: szerelemben és munkában egyaránt csak olyan dolgokat tűzöl ki magad elé, 
amit nagyobb erőfeszítéssel meg tudsz valósítani. Kerülöd a nézeteltéréseket, mindig vigyázol, hogy se 
tettel, se szóval ne bánts meg senkit. Mosolygós arcod, rendezett életed sok emberben rokonszenvet kelt, 
ezért könnyen találsz párt is. Azonban sokszor nem tudod érvényesíteni az akaratodat, és az alárendelt 
szerep hosszútávon nem neked való. 

Mérleg 
Sosem hozol meggondolatlan döntéseket, minden helyzetben érveket hozol fel pro és kontra. Mindenre 
próbálsz magyarázatot keresni, semmit nem hiszel anélkül, hogy megtapasztaltad volna. Nem lehet 
irányítani, de tanácsot se fogadsz el cselekedeteiddel kapcsolatban. A szerelembe vagy szerelmes, ezért 
egyik párkapcsolatból a másikba esel. Egy olyan ember tud megtartani, aki minden nap felkelti 
kíváncsiságodat. 

Héja 
Legjobb tulajdonságaid közé tartozik, hogy tárgylencse tudod szemlélni a világot, sosem ragadnak el az 
érzelmeid. Nagyon tájékozott és intelligens vagy. Nem vágysz sokra, legfontosabb számodra a biztos megélhetés. 
Sokszor viselkedsz pimaszul, csipkelődő humorod miatt az ellenkező nem figyelmét hamar magadra vonod. 
 
 

Majom 
Te vagy az az ember, aki folyton késik, vagy elhagyja valamijét. Cselekedeteidet és elfoglaltságaidat 
képtelen vagy rendszerezni, ezért sokszor szétszórt vagy. Az emberekkel azonban hamar szót értesz, 
könnyen meggyőzöd őket egy dologról, de akár annak ellenkezőjéről is. Legnagyobb hibád, hogy nem 
bízol magadban, ezért párkapcsolataidban bármit elviselsz azért, hogy a másik veled legyen. 
Delfin 
Magabiztos és határozott vagy, mindig tudod, mi a legjobb számodra, és a sikerhez vezető utat is 
könnyen megtalálod. Nem habozol sokat, legtöbbször megérzéseidre hagyatkozol. Hasonló elvek 
vezérelnek a szerelemben is. Sosem hallgatsz az eszedre, csak a szívedre, ezért sokszor összetörik azt, 
viszont nagyon tapasztalt vagy. 
 
 

Torony 
Nagyon megnyerő stílusod van, ezért baráti körödben, munkahelyeden igencsak népszerű vagy. 
Számításaidat a művészetek területén találhatod meg. Személyiségedből is egyfajta finomság és 
érzékenység sugárzik, ezért sokan körüludvarolnak. Párkapcsolataidban legtöbbször elköveted azt a hibát, 
hogy magadhoz akarod láncolni partnered. 
 

Oroszlán 
Életed minden kapcsolatára egyfajta harcként tekintesz. Nem hagyod, hogy valamiben ne a te 
akaratod érvényesüljön. Uralkodni és irányítani akarod az embereket, akkor is, ha ezt ők nem nézik jó 
szemmel. Nagyon kreatív és fantáziadús vagy. Olyan partnerre vágysz, aki szórakoztató, de nem 
bánja, ha neked kell átengednie a porondot. 
 

Remete 
Nagyon határozott egyéniség vagy, de sosem tolod magad előtérbe. Hagyod, hogy természetes 
intelligenciád és humorod terelje rád a figyelmet. Nem szereted a nagy társaságot, inkább a szűk baráti 
beszélgetéseket. Azonban kevés embert engedsz magadhoz közel, mert befelé forduló és sértődékeny vagy. 
Környezeted sokszor csodabogárnak tart, ezért a kihívásokat kereső emberek szívét ejted rabul legtöbbször. 

Kagyló 
Mindenről van véleményed, szívesen beszélgetsz a világ nagy kérdéseiről bárkivel, bárhol. Sok 
barátod van, hiszen tudják, hogy neked őszintén kiönthetik a szívüket, mert nem adod tovább titkaikat, 
és jó akadálymegoldó is vagy. Viszont te nehezen nyílsz meg bárkinek is, hiszen bizonytalan vagy 
önmagadban és képességeidben. Pedig egy kis kitartással nagyon sokra viheted. 
  



 

 

Fém 
Belül nagyon kemény és távolságtartó vagy, viszont tudod, hogy így nem szerezhetsz barátokat, ezért 
gyakran jársz táraságba, és vicceiddel szórakoztatsz másokat, miközben magadról keveset beszélsz. Ritkán 
bonyolódsz futó kapcsolatokba, a te szeretetedet ki kell érdemelni. De ha egyszer megtalálni véled az igazit, 
azt vakon követed, és mindent megteszel a kapcsolatotokért. 
 

Kötél 
Nagyon erőteljes vagy, és ez a tulajdonság hozzásegít ahhoz, hogy ne csak saját terveidet valósítsad 
meg, hanem hogy másokat is támogass és segíts. Cserébe sok szeretetre és odaadásra vágysz, hiszen a 
kifelé mutatott magabiztosság ellenére nagyon fontos számodra a folytonos megerősítés. A 
szerelemben lassan melegszel fel, és mély érzelmeidet nehezen mutatod ki. 
Lótusz 

Mindenkivel kedves és figyelmes vagy, személyiségedből harmónia sugárzik. Ennek a tulajdonságodnak 
nemcsak a kapcsolataidban, de munkahelyeden is nagy hasznát veheted. Mindennek megadod a módját, 
képes vagy a kemény munkára, de a lazításra is mindig hagysz időt. Barátaidhoz és szerelmedhez 
egyaránt hűséges vagy, és folyton kívánságaikat lesed. 
 

Íjász 
Környezeted szerint álomvilágban élsz, és észre sem veszik, hogy a vágyak megvalósításáért te 
kitartóan küzdesz. Érdekel a misztika, megrögzötten hiszel a hétköznapi csodákban, ezért sok csalódás 
ér, de mindig talpra tudsz állni. A szerelemben is egy eszményt követsz, ezért sokszor elégedetlenkedsz 
időszerű pároddal. De ha megtalálod az igazit,  egy doromboló kiscicává válsz mellette. 
 
 

Sas 
Makacs ember vagy, de ahhoz is nagyon értesz, hogyan győzz meg másokat álláspontodról. Becsületes és 
elszánt vagy, ezek a tulajdonságaid segítenek abban, hogy jelentős sikereket érjél el a munkádban. 
Barátaiddal szemben nagylelkű és önfeláldozó vagy. Fő vonzerőd legtöbbször magabiztosságod, bár ez 
néhány embert el is tud ijeszteni. 
 

Hintó 
Önfejűen követed elképzeléseidet, pedig néha nem ártana mások tanácsára hallgatnod, hiszen te 
sokszor nem látsz tovább saját magad jelenbeli érdekeinél. Bármibe fogsz is, az kezdetben sikeres, 
azonban lelkesedésed múlandó, ezért munkád során is sokszor zsákutcába kerülhetsz. Bár az élet sok 
területén könnyen elbizonytalanodsz, a szerelemben mindig tisztán látsz, és tudod, mire vágysz. 
 
 
Víz 
Ahogyan a víz, te is számtalan arcodat tudod felvenni, mely legtöbbször hangulatodtól és a 
társaságtól függ. Vakmerő és öntudatos vagy, a legnehezebb helyzetekben is feltalálod magad. 
Párodban nem csak a lángoló szerelmet keresed, hanem azt, hogy egyben jó barát és 
beszélgetőpartner legyen, és nagyon megsértődsz, ha nem fogadja meg tanácsaidat. 
 
Gyöngy 

Szókimondó vagy, nem kerülgeted a forró kását, ezért sokan nyersnek gondolnak. Pedig a felszín 
mögött egy gyengédségre és kedvességre vágyó ember lakozik, aki a kifelé mutatott keménységgel 
akarja elfedni belsője sérülékenységét. Fontos életedben a harmónia és a bizalom, ezért keveseket 
engedsz közel magadhoz. Egy olyan partnerre vágysz, aki megérti érzelmi hullámvölgyeidet, és 
ragaszkodik hozzád. 
Bárka 
Ha az örökléstan nem is áldott meg tökéletes külsővel, belső kisugárzásod miatt nagyon vonzó ember 
vagy, és ezt tudod is magadról. Ezt az adottságodat szívesen kihasználod az élet minden területén. 
Nem veszed túl komolyan a dolgokat, néha kicsit szétszórt és hebrencs vagy. Párkapcsolataidban a 

vezető szerepet próbálod megszerezni magadnak, és élvezed az ebből származó nézeteltéréseket. 
Jógi 
Általában sodródsz az árral, nem hajt, és nem űz semmi. Semmi nem köt le igazán, de valójában a legkisebb 
dolgok mellett is megállsz, és megcsodálod őket. Szeretnéd a világot megtapasztalni, átérezni, az élet minden apró 
cseppjét kiélvezni. Néha kicsit megjátszósan viselkedsz, szereted a drámai helyzeteket. Függetlenségre törekszel: 
sem a tartós kapcsolat képe nem hoz lázba, sem a napi nyolc órás munkaidő.  
 

összeállította: Zsemlye Jani 
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Bátyi Bianka Kitti 

Nekem nagyon tetszett ez 

az eltelt négy év. Elsőben, 

másodikban és 

harmadikban félévig még a 

Szabó Bartók Katica tanító 

néni volt az 

osztályfőnökünk. Nagyon 

szerettem őt. Ebben a 

négy évben nagyon sok 

napközisünk is volt. Most 

már egy nagyon kedves 

osztályfőnökünk van, akit 

úgy hívnak, hogy Ádámka 

Adriana. Nagyon szeretem 

őt, mert nagyon kedves, 

jószívű és vicces. Vele nem 

csak tanulunk, hanem 

játszunk is. Most nemrég a 

negyedik osztályban az 

alsó fokosok elmentek egy 

színházba, ahol a „Koza 

rohatá”-t adták elő. 

Nagyon jó volt. Egyszer 

még harmadikban itt az 

iskolában aludtunk. Az is 

nagyon tetszett.  Sok jó 

barátom is van. Ez a négy 

év nagyon jó volt. Nagyon 

jól éreztem magam itt. 

Boráros Viki 

Az elsőben nagyon jó volt. Sokat 

szórakoztunk. Akkor még más tanító 

néni volt. Sok más barátom is volt. 

Nem szerettem az írást, mert túl 

unalmas volt számomra. A tornát 

nagyon szeretem. Sokat kirándultunk. 

Az erdei iskola is nagyon jó volt.  

A 2. osztályban már nehezebb volt a 

tanulás, de néhány tantárgy még 

könnyű volt. Szerettem a 2. osztályt. 

Ezen az éven már más napközisünk 

volt.  

A harmadik már nehezebb volt. Sok 

fajta programon vetünk részt, pl.: itt 

aludtunk az iskolában, kirándultunk 

sokat, természetiskolában jártunk. 

Ezen az éven félévkor új 

osztályfőnököt kaptunk.  

Az új tanító nénit Adrika tanító 

néninek hívják. Ő mindent megtesz, 

hogy boldogok legyünk, sokat 

megtanuljunk, és jól érezzük 

magunkat az osztályban.  

Ez a legjobb négy év!!! 

 

Daniel Gál 

Én mindent az alsó 

tagozaton tanultam 

meg: írni, olvasni, 

számolni. Az alsó 

tagozaton találtam sok 

barátot, közülük sok a 

legjobb barátom lett. 

Én nagyon szeretem az 

alsó tagozatot. Én 2.-

ban jöttem ide és itt is 

találtam sok-sok 

barátot. A tanárok 

kedvesek és jók. A 

tanulásban annyira 

nem vagyok jó, de 

annyira nem zavar. 

Szeretem a sportot és 

a zenét, abban jó 

vagyok. 

Dömény Henrieta 

Én 2. osztályban csatlakoztam 

a többiekhez. Nagyon jó tanító nénik 

voltak. A három év alatt sok barátot 

szereztem. A kedvenc tantárgyam 

a torna volt, mert szeretek sportolni. 

Sok kiránduláson vettünk részt, ezek 

közül a legjobban az állakert tetszett. 

Sok élményen mentem keresztül. A 

3.osztály volt a kedvencem. Egyszer  

itt alutdunk az iskolabában. Ez volt 

számomra ám a jó élmélny. Jövőre 

leszek ötödikes, amit már nagyon 

várok. Két tanárunk is volt a 4 év alatt, 

Katica tanító néni és Adrika tanító 

néni. Nagyon hiányozni fognak.  

Végh Róbert 

A tanulás elején könnyűnek néz ki. Az 

elsőben, másodikban nagyon keveset 

tanulunk. Elsőben mi még nem is 

írtunk felmérőket. Én mindig nagyon 
szerettem az erdei iskolákat. Sok 

barátot szereztem a négy év alatt. 

Például Maxit, Danit, Márkot, Henit, 

Simont, Dávidot, Lukit. A kedvenc 

tantárgyaim a matek, a torna, az 

angol és az informatika volt. Nagyon 

nem szeretem természetismeretet és 

a honismeretet, mert valamiért ezek 

nem mennek nekem. Az iskolával 

sokszor kirándultunk. Összesen két 

osztályfőnökünk volt, 

mind a kettő nagyon okos volt és  

jószívű. Azon kívül négy napközisünk 

volt. Nekem nagyon tetszett ez 

a négy év. 
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Somogyi Rebeka 

AZ 1. osztályban új barátokat 
szereztem. Elsősként még jó 

volt, de ahogy nőttem, egyre 
nehezebb lett. Nem 

tanultunk sokat. Főleg 
angolon csak játszottunk, 

könnyű volt. 
A 2. osztályban jöttek páran, 

de mentek hárman. Jöttek: 
Heni, Dani, Laura, Dávid. 
Laura 6 napot járt suliba. 

Egyszer jött, egyszer nem, 
Dávid is. Heni nagyon jó 

barátnőm, Dani is. 
A harmadik osztályban jött 

ADRI TANÍTÓ NÉNI, addig 
Katica tanított minket. 
Ebben az évben sokat 
voltunk kirándulni. A 

természeti is jó volt, csak egy 
baj volt, hogy fölmentünk a 

toronyba, de lefelé már 
rossz volt, mert Maxi Robcsi 

is fogta a kezem. De 
egyébként szuper volt. 

4.Az utolsó év az 
alsótagozaton. Az Adri tanító 
néni kedves, aranyos, jószívű 

és még sorolhatnám. 
Remélem a jövendőbeli 

elsősökkel is fog bírni. 
NAGYON SZERETTEM ADRI 

TANÍTÓ NÉNIT ÉS 
HIÁNYOZNI FOG NAGYON. 

Maurský Márk  

Az alsó tagozaton 
rengeteg élményt átéltem, de 
legjobban a harmadikos és 
negyedikes természeti iskola 
tetszett. Tavaly a 
„Honfoglalás“, ebben az 
évben „István király és kora“ 
volt az erdei iskola témája. 
Sokat íjászkodtunk, 
túráztunk, de legjobban 
a számháború tetszett. 
Barátommal, Danival, 
rengeteget szórakoztunk! 

De eljött az év 
vége, mintha csak tegnap 
kezdődött volna az első 
osztály. Remek volt ez 
a négy év, csak ne kellett 
volna annyi felmérő írni! ☺  

Valacsay Noémi 

Búcsú az alsó tagozattól 

Az alsó tagozat számomra 

egy nagy meglepetés volt. 

Tele volt meglepetéssel, 

kirándulással és játékkal. 

Élveztem az alsótagozatot. 

Nagy élmény volt barátokat 

szerezni. Élményem során új 

dolgokat is tanultam. Órákig 

tanultunk és mire 

hazaértem elzsibbadt a 

kezem. Megtanultam írni, 

olvasni, rendesen beszélni. 

Nagyon szerettem a magyar 

nyelvtant és a 

természetismeretet. 

Remélem, hogy jövőre is 

ilyen izgalmas kalandon 

vehetek részt. A kedvenc 

kirándulásom a butapesti 

volt. Imádtam. Ilyen körökre 

jártam: rajzkör, színjátszó, 

gitár. Én jól éreztem 

magamat, remélem csodás 

lesz a jövő évem.  

Porubsky Andi 

Az alsó fokon sok élményben 

volt részem. Boldog vagyok, 

hogy ilyen jó osztályba 

járhattam. Barátokat is 

szereztem. Nagyon szuper 

élmény volt az iskolával: a 

Futura, a Bécsi Állatkert, 

Tropicárium, a Miniversum, a 

Budapesti Operettszínház 

„Isten pénze‟ nevű előadása, 

a Természeti Iskolák, és a 

„Koza rohatá ‟ című előadás. 

Az iskolából úszni és síelni is 

voltunk. A tanító nénik 

nagyon kedvesek voltak, sok 

versenyre (pl.: 

szavalóverseny, 

matematikaverseny) 

beneveztek minket, törődtek 

velünk. Ezért köszönettel 

tartozunk nekik. Jó volt ez a 

négy év, és remélem 

ugyanilyen, sőt még jobb lesz 

a következő. 

Varga Maximilian Tommy 

Az első osztályba eltört kézzel érkeztem. 
Először egy kedves Katica tanító néni volt az 
osztályfőnököm. Ő elkísért a 3. osztályig. Ő elment, 
mert babát várt. Helyette jött az Adrika tanító néni. 
Vele sok helyre utaztunk, pl.:FUTURA, 
Tropicarium, színház. Nagyon jó osztály voltunk. A 
négy év alatt nagyon sok napközisünk is volt. 
Hiányozni fog az alsó tagozat.  



        BALLAGÁS 
 

BALLAGÁS                     
 

egint eljött a június vége, s vele 

bezárulnak az iskolánk ajtaja is. Megint 

eljött egy újabb búcsúzás… búcsúznak a 

9. osztályos tanulóink.  

Búcsúznak az iskolától, a tanítóktól, a barátoktól, s 

búcsúznak felhőtlen gyerekkoruktól. Bízom benne, 

hogy mindenki megtalálja majd helyét a világban, s 

boldog „kis” felnőtt, majd később okos és 

megfontolt ember válik belőlük. Sok sikert kedves 

kis/nagy tanítványaink! 

 Most a 9. osztályos tanulók gondolatai 

következnek: 

 

 

 

Sok szép dolgot éltem át ezen az iskolán. 

Köszönöm az osztályfőnökömnek, hogy 

a legnagyobb osztállyal kibírta és sok 

helyre elvitt minket.  

Berta tanító bácsinak, hogy „megtanította“ a biológiát a földrajzott és 

a kémiát. 

Pápai tanító bácsinak hogy jó sportoló állapotban tartott és tudjunk számolni a Kovács tanító néninek 

is köszönhetően. 

M

Tisztelt Tanáraink! Drága Szüleim! Kedves Diáktársaim! 

 Azt gondolom, életem egyik legnehezebb feladatának bizonyult a ballagási 
beszéd megírása, hiszen minden végzős nevében kell búcsút vennem iskolánktól, 
tanárainktól, az alsóbb évesektől és mindattól a rengeteg kis apróságtól, ami 9 éven 
át kitöltötte mindennapjaimat. 

Évről évre egyre szorosabbá vált az a kapocs, amely összeköt engem szeretett 
alapiskolámmal. Az itt töltött idő alatt rengeteg jó barátra tehettem szert, 
megtapasztaltam az igazi diákéletet, mivel az iskola számos program résztvevője, 
szervezője lehettem: versenyek , természeti iskola, különféle osztálykirándulások, 
különféle sportrendezvények. Nem túlzok azzal, ha azt mondom, az iskola életem 
szerves részévé vált. Azért csak jelképesen, hiszen a barátságok, szerelmek ezzel 
nem érnek véget, az életre szóló élmények és emlékek is mindig a szívemben 
maradnak. És az eddigi tapasztalataim alapján azt gondolom, ha bármilyen 
segítségre, támogatásra lenne szükségem, az iskola kapui mindig nyitva lesznek 
számomra. 



        BALLAGÁS 
 

BALLAGÁS                     
 

Bitera tanító néninek a számítógépes óráinkat. A Csóka tanító néninek 

a szlovák és a magyar órákat. 

S nem utolsó sorban, de annál nagyobb tisztelettel Jutka tanító 

néninek, hogy megtanított olvasni é sírni. 

S legjobb a suliban, hogy barátokat szereztem. 
 

Már csak egy hónap van az év végéig, és 
elvégzem ezt a sulit. Igaz, hogy csak a 8. 
osztályban kerültem ide, de ez alatt a két év 
alatt sok jót éltem át. Emlékszem, mikor ide 
kerültem, nagyon fura volt, hogy új suli, új 
barátok és új környezet. Sok új barátot 

szereztem itt, és 
az osztálytársaim 
is nagyon 
rendesek voltak.  

Az a sok kirándulás a suliból, elfeledhetetlen 
élmény. Mint például amikor a 8. év elején 
Mochovce-n (Mohi) az erőműgyárban voltunk és 
sok érdekes dolgot is láttunk ott. Vagy mikor 
Budapesten voltunk kirándulni az Operett 
színházban, Tropicarium a Campona áruházban és 
egy vasút modell kiállításon. Vagy még Radaván, 

mikor természetsuliban voltunk.   

Örömmel fogok visszaemlékezni azokra a 
pillanatokra, mikor megismertem a 
barátaim és az osztálytársaim – Tibi, Ati, 
Viki, Kata, Dána, Vera, Moncsi, Évi, Nelli, 
Pötyi és Ági.  

Szeretném megköszönni az 
osztályfőnökünknek, Tímár Líviának, hogy 
itt volt, segített és tanított minket.  



  Ami most a módi 

Ami most a módi                                                                        

 

7+1 ok, hogy miért is imádjuk a 

Fidget Spinnert 
  

Segít a kézügyesség fejlesztésébe 

 

Segít a koncentrációs képesség fejlesztésében 

 Segít a káros pótcselekvések elhagyásában, így nem fogod többet rágni a körmöd, 

vagy tépkedni a hajad. 

 Kiválóan oldja a stresszt, csökkenti az emberben felgyülemlett feszültséget. 

Szuper unaloműző, például egy hosszú várakozás elviseléséhez. 

A profik számára remek lehetőség, hogy összemérjék ügyességüket! 

A nem-profi használók is a trükkök mestereivé válhatnak! 

+ Annyira vagány, hogy nem lehet az őrületből kimaradni!  

Mi az a Fidget Spinner?  
A Fidget Spinner egy stresszoldó, feszültséglevezető ügyességi 

pörgettyűs játék, amit a gyerekek és a felnőttek is imádnak, és amivel a 
profik összetett trükköket is véghez vihetnek. 2017-re a mai generáció 

számára olyan ikonikus játékává vált, mint anno a hullahopp, a tamagocsi, 
vagy a Rubik-kocka volt. 

 

 A már 1993-ben feltalálták.  
 A fidget spinner egy háromágú 

műanyag, amelybe középen csapágyat szereltek. 
  Középen megtartva két ujjal meg kell pörgetni.  
 A műanyagon kívül kapható rézből, rozsdamentes acélból, titánból, és sárgarézből 

készült változat is.  
 Cathrine Hettinger már 20 évvel ezelőtt feltalálta a Fidget Spinnert. 

 Érdekesség: 
 bécsi állatkertben az orángutánoknak is 

nagyon tetszett a Fidget Spinner és rögtön ki 

is próbálhatták. A Fidget Spinnert botra 

rakták és amennyiszer megpörgette annyi jutalomfalatot 

kapott az orángután.  

A

összeállította: Sámson Dávid 



Nyári költészet 

Nyári költészet 

 

Minden muzsikál! 
Csodaszép, csodaszép! 
Ágak közt a fészek 
pelyhes menedék. 
  
Virágok kelyhében 
tündérek ülnek, 
s csendesen nékünk, 
nékünk hegedülnek. 

  Devecsery László: Nyári este 

Ticcs,  toccs   liccs,  loccs, 
fröccs. 
Kis fröccs. 
       Nagy fröccs. 
Kis fröccsenés. 
        Nagy fröccsenés. 
Csobbansz kicsit, 
            csobbansz nagyot, 
úgy csinálod, mint a nagyok… 
 
Medencébe hogyan mennél, 
akkor lassan vizes lennél! 
 
Beleugrasz, nem kíméled: 
bevizezed a környéket! 

 Devecsery László: Strandon 

 Itt van a nyár, száz 
napsugár 
hívogat a kertbe! 
Érik a sok édes gyümölcs, 
szaladj gyorsan, szedd le! 

Piros almát almafáról, 
körtefáról körtét, 
akassz meggyet füleidre,  
szedj apró ribiszkét!        
Bartos Erika: Gyümölcskosár 

 

Kati, kató, katibogár, 
mondd meg nekem: hol van a nyár? 
Ott, hol a fülemüle, 
fagyalbokor közepébe, 
 
nádirigó víg sípjában, 
patak csobogó fodrában, 
 
búzavirág kék szemében, 
ezüsthalak pikkelyében. 
 
Ott trilláz a réti fűben, 
egy kis tücsökhegedűben. 
 
Göncölszekér rúdja mellett 
csillagökröket terelget. 
 
Égen-földön megtalálod, 
ha az erdőt, mezőt járod. 

Gazdag Erzsi:Hol van a nyár? 

összeállította: Baláž Veronika 



 Krikszkraksz 

Krikszkraksz                                                     

 

                             

  

  

 

 A kisbabák négyhónapos koruk előtt egyszerűen nem érzik a só ízét. 

Magas IQ-jú emberek gyakrabban álmodnak alvás közben. 

Egy üvegből készült golyó olykor magasabbra 

pattan, mint egy gumilabda. 

A darazsak képesek megjegyezni és felismerni 
egymás arcát. 

Az első pizzát 1889-ben szállították házhoz-Savoyai Margit volt 

a megrendelő. 

készítette: Kelemen Ester 



  Matek az egész világ 

 
 

                                                                          

Németh Dávid, 5. osztályos tanuló gondolatai: 

Katedra matematikaverseny 
rről a versenyről a (privát)matek tanáromtól értesültem. 

Szeptembertől egészen decemberig levelező verseny volt 

folyamatban. Minden körre 1 hónapom volt, de a kérdések 

nagyon nehezek voltak! Viszont meglett a munka gyümölcse:  

    100 % teljesítettem. 

 A nyugat szlovákiai elődöntőre Dunaszerdahelyen, március 

17-én került sor. Több százan mérettetünk meg Pozsonytól egész 

Kassáig két helyszínen. Miután kijavították a feladatokat, mailben 

értesültem róla, hogy bejutottam a döntőbe (majd infarktust 

kaptam!!!) Ebben az évben a döntő is Dunaszerdahelyen volt, így 

nem kellett messzire utaznom. ☺  

 A döntőn kb. 130 felső tagozatos gyerek vett részt/5.-9. 

osztály/ Én az apukámmal mentem a május 5.-én a helyszínre. 

Reggel 9:00-kor értünk oda, majd kezdődött az 1. forduló (5 

feladat). Ebéd után pedig a 2. (számkeresztrejtvény) Vacsora 

után eredményhirdetés:  

2. díjazott lettem a 7. hellyel. ☺ 

Nagyon örülök az eredménynek és 

lehet, hogy jövő évben is 

megpróbálom. 

Mi is reméljük, és sok sikert kívánunk ☺ 

(szerk. jegyz.) 

E



  Matek az egész világ 

 
 

Pár érdekes feladat: 

 

1. Ha két indián két perc alatt két nyilat lő ki, akkor tíz indián tíz perc 

alatt hány nyilat lő ki? 

 

2. Egy kosárban öt alma van. Az almákat úgy kell elosztani öt ember 

között, hogy mindenki kapjon egy almát és a kosárban is maradjon egy. 

Hogyan csinálnád? 

 

 3. A folyó egyik partján állsz, a túlsó oldalon van egy barackfa. 

Hogyan mész át az oldalra nyáron? Van egy csónakod így át tudsz 

evezni. És télen, hogyan mész át barackot enni? A folyó befagyott így 

nem tudsz csónakkal menni. 

 

4. Hány feje van az embernek? 

 

 5. A MATEK szó minden betűjének megfeleltetünk egy-egy 

számjegyet a következők szerint: M+A+T+E+K=25, M+A=8, A+T=10, 

T+E=14, E+K=8. 

Melyik szám rejtőzködik a MATEK szó mögött? 

 

6. Határozzuk meg azt a legkisebb természetes számot, amelyik 2017-tel 

kezdődik, 2017-re végződik, és a számjegyeinek összege 2017! 

 

 7. HANDMADE feladat: Jani, Dani, Péter és Józsi fociztak. Összesen 

59 hattricket (mesterhármast) rúgtak a következő feltételek szerint:  

Jani és Józsi együtt 37 hattricket rúgott. 

Dani 16 hattricket rúgott. 

Jani 7 hattrickkel többet rúgott, mint Józsi. 

Ki hány gólt rúgott? 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
              

DE VÁROM A BALATONT 

 

Nyári szünetben az első, 
Egy jó kis hideg fürdő. 
Erre jó a Balaton, 
Az ember boldog ott nagyon. 
 
Az apartmann ötcsillagos, 
Linda néni a tulajdonos. 
Játszó parkja s étteremje, 
Van neki a hátsó kertben. 
 
A strandon se rosszabb, 
Lángos a koszt ma. 
Szuper az akadálypálya, 
Nagyokat ugrunk rája. 
 
A korzón van étterem, 
És jó sok sátor, 
Finom a túrós csuszája, 
Senki sem érezhet máshogy. 
 
Ez a mi nyarunk, 
Olvassátok boldogan, 
Érezzetek ugyanúgy 
Ha elmentek Balatonra. 
 

TERMÉSZETI ISKOLA 

 

 
 
Természet és iskola 
Ez aztán nagy dolog ám, 
Mind a kettőt élvezhettük 
Egyszerre egy héten át. 
 
Erdőben túráztunk sokat, 
hallgattuk a madarakat. 
Tanultunk Istvánról, 
A hős magyar királyról. 
Láttuk, hogyan verik a pénzt, 
És, hogy állítják elő, 
Csodálkoztunk is sokat, 
Ahhoz kel ám erő! 
 
Háborúztunk is sokat, 
Bejártuk a dombokat. 
Csapatkvízt is csináltunk, 
És boldogan játszottunk. 
 
Ásványokat is láttunk, 
Tele volt velük a terem. 
Csodás volt a látványuk, 
És még csiszoltunk is egyet. 
 
Este jött a zuhanyozás, 
Utána a bulizás 
Étkezdében játszhattunk 
És még sokat táncoltunk. 
 
Így múlt el az egész hetünk, 
Aztán jött az utazás, 
Az emlékek megmaradnak: 
S sajnos jön a tanulás! 

Porubsky Andi saját versei 
 



  

Bomba Jázmin 

Bene Lukrécia 

Gögh Maximilián 

Szabó Sárika Bittera Sophie Iman 

Valacsay Kristóf 

Hriagyel Áron 



 Gyűrösi Bálint Gyurcsi David Gejza 

Falanga Federica Stella Lucia 

Mindenkinek szép nyarat kívánunk… 
Baláž Veronika 


