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Előszó 

 

 

Várom már a vakációt, 

Hogy úsztassak papírhajót, 

Eregessek sárkányokat, 

Szél útjain csavargókat. 

Másszak fára, dombra, hegyre, 

Utazhassak a tengerre:  

Fogjak rákot s fürge halat, 

Hűs árnyékú fűzek alatt. 

Víg csapatban focizhassak, 

S lepkék után rohangáljak, 

A tisztáson vagy a réten 

Lebarnulva, jókedvűen. 

Késő estig csatangoljak, 

Bogarásszak, madarásszak 

Nem gondolva évkezdésre, 

Csengő szavú szeptemberre. 

(Mészely József: Várom már a vakációt) 

 

 

  

Mi már tőled sokat kaptunk, 

de tőlünk te keveset, 

az arcodból, a hangodból 

sugárzik a szeretet. 

Fogadd tőlünk ezt a csokrot, 

mit kötött a szeretet, 

hála-hála mindig hála 

jó tanítónk teneked. 

(Jankovich Ferenc: Tanítónknak) 



Pulitzer József 
 

 

 

  

 Magyar születésű amerikai újságíró és 

lapkiadó volt.  

 Nem volt nagyon egészséges. 

 Megvakult. Depressziós volt és nagyon 

gyötörték őt a hangos hangok. 

J.K. Rowling 

 Egy angol írónő 

 A Harry Potter című könyvével 

lett híres, ami meg is lett 

filmesítve. 

 Egyébb könyvei: A kviddics 

évszázadai, Kakukkszó, Selyemhernyó. 

 

1965. július 31.  

(53 éves) 

Veronica Anne Roth 

1988.augusztus 19. 

(30 éves)  

 New Yorkban született. 

  Egy írónő, főleg novellákat ír. 

 Az első könyve: Carve the mark 

amely 2017.január 17-én  

lett kiadva. 



 
Wass Albert 

Magyar költő és író. 

Nem szegény családból származott. Sőt az 

apja gróf az anyja pedig báró. 

A farkasverem című műve hozott neki 

sikert. 

Robert Capa 

 Magyar fotográfus volt. 

 A szülei szabók voltak. 

 Zsidó származású volt. 

Thomas Andrew Felton 

 
 Britániából származik 

 Most 31 éves. 

 A Harry Potter című filmből lett. 

híres ahol Draco Malfoyt játszotta. 



Így írunk mi 

 

Bátyi Bianka Kitti 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A kondás malackái 

 

     Hol volt, hol nem volt, ott, ahol a kurta farkú malac túr, élt egyszer egy szegény kondás. 

Nem volt semmije, csak egy kis háza meg egy üres disznóólja.  

     Mikor legénykorában megházasodott, vett egy malackát. Boldogan kezdte 

életét ifjú feleségével. A malackának minden évben született 

kismalaca. Így  6 év alatt 7 malac visított már az ólban. A 

kondás naponta kivitte őket az erdő szélére makkot 

enni. Szépen kigömbölyödtek. A kondás teljes 

boldogságának már csak az állta az útját, hogy a 

felesége nagyon vágyott egy kisgyerekre. 

Mondogatta is ezt naponta a férjének. Ő meg, 

hogy ne kelljen állandóan, az asszony siránkozását 

hallgatnia, egyre beljebb ment az erdőbe a malackáival, 

és egyre később tért onnan haza.  

     Egyik nap beesteledett, és nem talált ki az erdőből. 

Szerencséjére útját állta egy görnyedt hátú kampóorrú 

öregasszony, aki kivezette az erdőből cserébe 1 malacért. A kondás mielőtt szóhoz jutott 

volna, az öregasszony eltűnt a malaccal. Másnap megismétlődött az eset, de ekkor már 2 

malac látta a kárát. A harmadik napon pedig 3 malaccal lett szegényebb. Szomorúan indult 

haza az egyetlen megmaradt, legöregebb malacával. Ezt már nem akarta elveszíteni, így nem 

ment többé az erdőbe.  

     De a malac az egyik nap megdöglött. Sírt a kondás meg a felesége egész nap, hogy már 

semmijük sincs. Másnap kopogtattak az ajtón, s csodák csodájára az öregasszony állt a 

küszöbön a 6 malackával. Megsajnálta őket, ezért visszahozta és visszaadta az állatokat, meg 

még egy tál csillogó makkot is adott, hogy azzal etessék meg a malacokat, a döglöttet is. 

Majd sarkon fordult, s eltűnt. 

      A szegény ember mindent úgy tett. Majd hanyatt esett az ámulattól! A 6 malac 

átváltozott 6 kisfiúvá, a 7. pedig, a döglött, egy aranyszőke kislánnyá. Hej, de nagy volt az 

öröm a többszörös gyermekáldás után!  

     A jó boszorkány nevét imába foglalták. Azóta boldogan élnek mind a kilencen, ha meg 

nem haltak. 



Így írunk mi 

 

Falanga Federica Stella Lucia 

Az összekeveredett szavak 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer öt 

szó. Ezek a szavak mindig össze voltak 

keveredve. Az egyik efgűsz, a másik 

űbeillnty, a harmadik deűegh, a negyedik 

űeelyks, az ötödik ööprtűty. Egyszer 

meglátogatta őket egy kisfiú. Azt látta, 

hogy a szavak összekeveredtek. Tudjátok, 

hogy mit csinált a szavakkal? Az efgűszből 

szegfűt, az űbeillntyből billentyűt, 

a deűeghből hegedűt, az ööprtűtyből pedig 

töpörtyűt formált. Itt a vége, fuss el véle, ki 

nem hiszi, járjon utána! 

 

Bátyi Bianka Kitti 

Vicces történet 

 
      Élt egyszer egy ló.  Zsófinak hívták. Kedvence volt a gulyásleves. 

      Egy nap levelet kapott erről az e-mail címről: abel@borton.com. Ez állt benne: „Ön megszegte 

az 532.§ -t, mivel ló létére gulyáslevessel táplálkozik. Ilyet „intelligens“ állat nem tesz! Ez egyenlő 

a kannibalizmussal. Büntetése: 5000 €. Ha nem fizet, 100%, hogy börtönbe kerül. 

       Zsófi nagyon megijedt: 

-Jaj, most mit tegyek? 

      Harkály komája se szólt többé ezután hozzá, sőt az egész madárraj sem. Zsófi nagyon szomorú 

lett. Bánatában önként elment a bíróságra. Itt a bíró elítélte az 532.§ megszegése miatt. Másnap Zsófi 

már a börtön egyik hideg cellájában ült. A cella hosszúsága és szélessége nagyon kicsi volt, a ló alig 

fért el benne. 2 év múlva végre Zsófit kiengedték a börtönből. 

      Ettől kezdve Zsófi lovat, aki megtapasztalta a rab életet, mindenki csak úgy hívta, hogy 

„RABLÓ“.☺  

    

 

 

 

 



Így írunk mi 

 

Bittera Sophie Iman 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hókuszpókusz 

 
Egyszer volt, hol nem volt, voltam egyszer én. Én vagyok Hókuszpókusz, és ez az én 

történetem – az életemről. 

Hókuszpókusz egy varázsló volt, vagyis vagyok. Ilyen s ehhez hasonló varázslatokat is 

tudok: 

 

Kecske-béka 

kuty-ku-rutty, 

házi béka 

cupp-csupp-cupp. 

 

 

S amikor kimondom, egy béka terem előttem. 

Hú, egyszer beleestem egy lányba! Úgy hívták Pókháló. De sajnos nem és nem tudtam 

udvarolni. Tehát nekiálltam és infókat kerestem a Csiribá interneten a Csiribá iphone5 

telefonommal.  

S ezek után udvaroltam: bonbonnal, virággal, sőt plüss macival is. S Pókháló szíve enyém 

lett, be-lém-e-sett! 

Összeházasodtunk és megszületett a kis Hókuszpókusz! 

De sajnos kiskora óta kergette és azóta se tesz mást, kergeti a törpöket. 

Itt a vége fuss el véle, s ha törp lennél bújj el gyorsan, mert a fiam megtalál, ezt 

elhiheted!  

 

Bomba Jázmin 

A ló és a kakas 

 

Egyszer volt, hol nem volt egy ló.  

Ez a ló egyedül csinált mindent. Egyszer egy időben elhatározta, hogy elmegy világgá. Út 

közben találkozott egy kakassal. A kakas megkérdi a lótól: 

- Hová mész? Miért mész el? 

- Valahova – válaszolta a ló. 

A kakasnak ez nem volt elég s most azt kérdezte:  

- Mi a neved? 

- Valami – válaszolta a ló.  



Így írunk mi 

 

A kakas bezzeg többet nem kérdezett, hanem így szólt:  

- Nem válaszolsz a kérdéseimre, így elmegyek! 

A ló megijedt és így szólt: 

- Világgá megyek, a nevem pedig Rózsi. 

- Én is veled megyek! – kiáltotta ekkor a kakas. 

A lónak nem volt kifogása ellene, legalább mostantól nem lesz egyedül. 

Ahogy így együtt mendegéltek, útjukat egy folyó állta. A ló így szólt a kakashoz: 

- Ugorj fel a hátamra, átviszlek a túlsó partra! 

A kakas felült a lóra és szépen elindultak, de arra nem számítottak, hogy milyen mély a folyó. 

Elértek a közepéig, onnan tovább nem is tudtak menni. S vízbe fúltak. 

Ekkor egy tündér szállt arra. Megsajnálta a lovat és a kakast. S életre keltette őket. De még 

mielőbb elszállt volna így szólt: 

- Ha nem tudjátok milyen mély a víz, ne menjetek bele! 

 

Itt a vége, fuss el véle, aki nem hiszi járjon utána. 

 

Boráros Viktória 

A nagy titok 

 

    Volt egy gazdag család. Sokat utazgattak a világban. 

    Egyszer eljutottak Egyiptomba. Csodálták a piramisokat 

és a fáraók műemlékeit. Az egyik piramisba örömmel 

befutott a két gyerek, Roland és Mária.  

- Mária, nézd csak, ez a sír nyitva van! – kiáltott 

nagyot Roland. 

- Nézzük meg! – mondta a kíváncsi Mária. 

Mikor belenéztek a sírhelybe, meglepődtek. Az üres volt. 

Ekkor hirtelen egy zörrenést hallottak. Megfordultak. Az 

ajtó becsapódott. Mária és Roland bennragadt. Pánikolni kezdtek. Mikor az egyikük 

megfordult, egy fáraót pillantott meg. 

- Vigyázz Mária, itt jön a fáraó! – mondta rémülten Roland.  

A fáraó közeledett. A gyerekek elkezdtek futni. Végül megláttak egy szűk rést. Vajon átférnek 

rajta? Egy próbát megér. 

- Gyerünk, próbáljuk ki! – határozták el. 

De már a hátuk mögött megjelentek a nyilasok. Igyekezniük kellett. Végre sikerült kijutniuk, 

nyomukban a nyilasokkal. Mária félelmében azt kívánta, bárcsak ez az egész csak egy rossz 

álom volna... 

- Mária, Mária, ébredj! Rosszat álmodtál – rázogatta lányát az aggódó anyjuk. 

Nagy volt a gyerekek öröme, hogy az egész tényleg csak egy álom volt. A család úgy döntött, 

hogy még aznap hazautaznak, mert megtudták, hogy a falun régóta átok ül.  



Így írunk mi 

 

    Ez után az „élménydús“  kaland után a gyerekek már nem vágytak utazgatásra. A pénzt 

inkább kalandregényekre költötték. Az legalább biztonságos. 

 

Gögh Maximilián 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Juhász és a báránykája 

 

Volt egyszer egy juhász. 
Volt neki egy báránykája. 

De a bárányka elveszett. A 
juhász csak kereste és kereste, 
de nem találta. Elment egy 
faluba. Bement egy emberhez. 
Ott evett, ivott aludt. Amikor 
felkelt útnak is eredt tovább.  

Egyszer elért egy 
barlanghoz. Bement. Amikor 
bement nyomokat látott. 
Ment utánuk. Egy hétig csak 
ment és ment. Egyszer meg 
kiért végre a barlangól. Sok 
hegy volt előtte, de azokat is át 
kellett másznia, mert, ha nem 
mászná át, nem találná meg a 
báránykáját – gondolta 
magában. Át is mászta mind. 
De mikor leért az utolsó 
hegyről megint egy barlang 
várta. Bement. Már újabb két 
hetet gyalogolt és gyalogolt. 
De kitartóan ám!  

Egyszer csak elért egy nagy 
lyukhoz, melyben egy 12 fejű 
sárkány aludt. A juhászunk 
leült és várt. Mikor a sárkány felébredt, kirepült a lyukból. Ekkor a juhász zsupsz be a 
sötétbe, s megtalálta a báránykáját. Ekkor hóna alá kapta úgy futott vele hegyről hegyre, 
barlangból barlangba, faluról falura, mígnem hazaért. 

Ekkor jót ettek, ittak a báránykájával együtt. Utána jót furulyáztak, majd boldogan 
elaludtak. 

Itt a vége fuss el véle. 
 

 



Így írunk mi 

 

Somogyi Rebeka 

Találkozásom Mátyás királlyal 

 

           Egyszer, amikor aludtam, álmomban megjelent 

Mátyás király, a legendásan igazságos. 

    Sietve felkeltem, és beszédbe elegyedtem vele. 

- Örülök, hogy látlak, felséges királyom! 

Megkínálhatlak valamivel? Maradt egy kis 

gyerekpezsgő a tegnapi bulimról. Kérsz? 

- Igen, szívesen elfogadom. Hallottam, hogy 

a mamád sokat olvas neked rólam. Ennek nagyon örülök. Tetszenek a történetek? 

- Nagyon is tetszenek! Gyere, körbevezetlek nálunk, Csöllén. 

- Rendben, menjünk! Úgyis van itt, a XXI. században egy kis teendőm...  

- Amúgy, hogy kerültél ide? – kérdeztem kissé bátortalanul a vendégemet. 

- Az úgy volt, hogy kiválasztottalak téged. Majd felhívtam a minisztériumot, és 

elkértem tőlük az időgépet. Felszálltam rá, és ide repített. 

- Nem is tudtam, hogy létezik időgép. 

- De most már menjünk! – vágott közbe Mátyás. Felvette az álruháját, és elindultunk.   

       

Egyszer csak észrevettem valamit: 

- Nézd, ott az a rendőr azt hiszi, hogy a zöld kabátos ember a rabló, pedig az az, aki 

a nagy zsák pénzzel fut amott. 

Mátyás hirtelen a nyomába eredt, és elkapta az igazi rablót, majd átadta a rendőrnek, aki 

elnézést kért utána a zöld kabátostól a megvádolásért. 

- De jó, hogy itt vagy! – ámultam a történtek után. 

- Látom, jó sokat változott a világ – szólalt meg újból a király. – De mi is az a vacak az 

emberek kezében? 

- Ilyet nem tudsz? Hihihi! Pedig ez már itt nálunk teljesen normális dolog. Ez egy olyan 

tárgy, aminek a segítségével tudunk egymással nagy távolságra is beszélni. 

Meghívhatlak ebédre? 

- Hány óra is van? - kapott a fejéhez Mátyás. 

- Egy óra múlt pár perccel. 

- Jaj, már ennyi?!? Sajnos, nekem mennem kell...hív a kötelesség... – be se fejezhette 

a mondatot, máris átkerült egy másik idősíkba. 

      Én meg mindenkinek elmeséltem, hogyan találkoztam az igazságos királlyal. Csak tátották   

a szájukat...  



 
 
Venchich III. 

 

Folytatódik 

rekordkísérlete, azaz a tízrészes 
interjúsorozat harmadik része következik. 
Ezúttal két testvér, Écsy Eszter és Écsy Laura 
készítettek interjút a tanító bácsival. Mivel 
egy testvérpár készítette az interjút, stílusosan 
egy testvérekről szóló kérdéssel indítottak. 
 
Laura: Mi a testvérei neve? 
Két fiatalabb testvérem van. A középsőt 
Patriknak hívják, négy évvel fiatalabb nálam, 
a kisebbiket Kevinnek. Tizenkilenc év 
korkülönbség van 

köztünk, de egyébként jól kijövünk egymással. 
 
Eszter: Gyerekkorában mi volt a kedvenc meséje? 
Azt hiszem, hogy a Süsü a sárkány, elég sok süsüs cuccom volt, kazetták, 
könyvek, de még gabonapehely is, ami már rég elfogyott. Nem tudom ki ette 
meg, mert nekünk nem ízlett, csak a mese miatt vettük meg.  

 
Laura: Melyik ételt utálja a leginkább? 
A rizsfelfújt az, amit leginkább nem szeretek, és azt oda is szoktam adni a 
gyerekeknek az ebéden. 
 
Eszter: Milyen neve lett volna, ha lánynak születik? 

Hát azt nem tudom, de a saját nevemet azért kaptam, mert az anyukám kedvenc tanárát hívták 
Romannak, és így lettem én is Roman. 
 
Laura: Ki volt a legjobb barátja az alapiskolában? 
Vannak emberek, akikkel még ma is tartom a kapcsolatot, természetesen nem sokkal, mert az 
alapiskolát már rég kijártuk, viszont akikkel ma is tartom a kapcsolatot, azokkal máig eljárunk 
koncertekre és egyéb kulturális rendezvényekre. Nehéz lenne megmondani, hogy ki volt közülük a 
legjobb barát. 
 
Eszter: Volt már fönn a Szabadság-szoborban? 
Nem, mivel nem jártam még New Yorkban. Azt viszont el kell mondanom, hogy az összes 
ismerősöm, aki eddig ott járt, mind lefényképezte a Szabadság-szobrot, de mind unalmas volt, mert 
mindenki napos időben fényképezett, így mind egyformák voltak, ugyanaz a kép, amit a 
képeslapokon is látunk. Volt azonban egy diáklányom, szintén Eszternek hívták, akit csak nagyon 
rövid ideig tanítottam, azt is csak helyettesített órákon, mert utána iskolát váltott, de ez alatt az idő 
alatt nagyon megkedvelhetett, mert, ha hazalátogat Budapestről, mindig felhív, hogy találkozzunk, 
igyunk meg egy kávét. Nos, ő viharban fényképezte le a szobrot, és eléggé olyan hatása volt, mintha 
jönne a világvége. Mindjárt másképp nézett ki, mint a többi. 

 
Laura: Mit készül csinálni nyáron? 
Ha minden jól megy, pár napra elmegyek Strasbourgba, 
Franciaországba. Ezt követően Komáromba készülök, nyári 
egyetemre, oda minden nyáron eljárok. A többit még én sem tudom, 
de ha utamba kerül egy jó fesztivál, akkor arra is elmegyek.  
  



 
 
Venchich III. 

 

 
Eszter: Hány évesen ivott először alkoholt? 
Hát azt nem siettem el, tizennyolc vagy tizenkilenc éves koromban. 
 
Laura: Szeret a gyerekekkel lenni? 
Igen, szerintem a gyerekek is szeretnek velem lenni. Igaz? 
Laura: (Bólogat.) 

 
Eszter: Szeret sportolni? 
Néha igen. Ha van időm, eljárok úszni. Azon gondolkodom, hogy nyáron újra 
előveszem a görkorcsolyámat. Ezt a két sportot szeretem, az úszást és a görkorizást, 
illetve tizenévesen még teniszeztem is. A téli sportokat nem igazán csípem. Nekem 
télen a medve a példaképem, aki félrevonul a barlangjába és bölcsen megvárja a 

tavaszt.  
 
Eszter: Tud valamilyen hangszeren játszani? 
Igen, egy kicsit tudok zongorázni, de már rég játszottam és sokat kellene 
gyakorolnom, hogy újra belejöjjek. Sok évvel ezelőtt azzal a tudattal 
ébredtem, hogy egy zenei analfabéta vagyok, aki még kottát sem tud olvasni. 
Ezután a rémes felismerés után döntöttem el, hogy megtanulok valamilyen 
hangszeren játszani és a zongorát választottam. 
 
Eszter: Valaha már eltörte valamijét? 
Igen, még ötéves voltam, amikor elgázolt egy autóbusz, de egy lábtöréssel megúsztam. Ez a hogyan 
nem lettem futóbajnok című történet kezdete. Akkor egy egész nyári szünetet a kórházban töltöttem, 
úgyhogy egy nyári szünet kiesett az életemből. Igaz, hogy akkor a busz győzött, de hosszútávon én 
kerültem ki győztesen a küzdelemből, mert én még mindig itt vagyok, ám az a busz már egy 
roncstelepen rozsdásodik. 
 
Laura: Szeret horgászni? 
Nagyon nem. Gyerekkoromban párszor kipróbáltam, és nagyon nem 
tetszett. Szerintem kétfajta ember létezik, aki szeret horgászni, és aki nem. 
Ott nincs középút, hogy valaki csak egy kicsit szereti a horgászatot.  
 
Eszter: Tanított már más iskolában a somorjain kívül? 
Nagymagyaron kezdtem a tanári pályámat, akkor még napközisként, aztán Somorjára kerültem, a 
pincérsuliba, azt követően Félbe mentem, az alapiskolába, onnan pedig ide, Püspökire. Mindig a 
jobb és jobb iskolákat kerestem, ezért is vagyok most itt. 
 
Eszter: Gyerekkorában ki volt a példaképe?  
Gyerekkoromban rocksztárok voltak a példaképeim, pl. Nagy 
Feró. Tetszett, hogy ő még stílusosan és nem primitíven tudott 
botrányos lenni. 
Eszter: (A tanító bácsi pólójára néz.) És a Rolling Stones? 

Akkor még nem hallgattam Rolling Stonest, tudtam a zenekarról, de 
nem hallgattam őket. Viszont ma, mikor a boltban vásároltam, 
hallgattam, hogy milyen zene szól a rádióban, és az ő számukat 
játszották. Örültem is, hogy milyen jó, pont az a zene szól a rádióban, 
ami a pólómon van. Nemrégiben Budapesten jártunk a 
munkatársaimmal és délelőtt is ez a póló volt rajtam, és jó pár ember, 
amikor meglátta, elkezdett valamilyen dalt énekelni tőlük, (nevet) 
úgyhogy egy kicsit megénekeltettem az embereket, pedig nem is állt 

szándékomban. 



 
 
Venchich III. 

 

 
Laura: Mi a kedvenc zenéje? 
Erre nem tudok válaszolni. Talán húszévesen még tudtam volna, de most már nem megy. Nincs 
olyan, hogy kedvenc zene, ez egy idő után elmúlik. Gyerekkorban még létezik kedvenc zenekar, 
kedvenc énekes vagy éppen kedvenc zongorista, de aztán az ember mindig többre és jobbra vágyik. 
Olyankor pedig már nem elég egy műfaj, egy zenei stílus, hanem az ember elkezd keresni, 
próbálkozik, mert keresi a szebbet, a jobbat, új, számára ismeretlen műfajokat fedez fel. Most már 
az időjárástól is függ, hogy pont milyen zenéhez van hangulatom. 
 
Eszter: Mi a kedvenc filmje? 
Azzal is úgy vagyok, mint a zenével, hogy a hangulatomtól függ. Viszont én tudok azzal 
dicsekedni, hogy több száz filmnek láttam az első tíz percét, mert utána mindig elaludtam, ugyanis 
van egy ilyen szokásom, hogy lefekvés előtt mindig elindítok valamilyen filmet, de tíz perc után 
már alszom is. 
 
Eszter: Szeret kertészkedni? 
Nem igazán… Szerintem a kertészkedés pont olyan, mint a horgászat, vagy szereti valaki, vagy 
nem. Ott sincs középút, hogy néha igen, néha nem. Aztán az is lehet, hogy a kertészkedés egy olyan 
dolog, amihez fel kell nőni, és én még biztosan nem nőttem fel hozzá. 
 
Laura: Mi volt a legszomorúbb dolog az életében? 
Nem tudom, mert az úgy van, hogy az ember a szomorú dolgokat elfelejti vagy nem gondol rájuk. 
Így vagyok ezzel én is, igyekszem mindig a dolgok pozitív oldalát nézni és örülni az élet minden 
apró örömének. 
 
Eszter: Ezek lettek volna a kérdéseink. Köszönjük szépen! 
Én is köszönöm a kérdéseket!  
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Bátyi Bianka Kitti 

Fagyi 

 

Szeretem a fagyit... 

De most nem ehetek,  

mert épp hideg tél van, 

és beteg lehetek. 

 

Hogyan egyek fagyit, 

hogy ne vegyék észre? 

Nem tudom, segíts! 

Majd elosztjuk két részre. 
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Bittera Sophie Iman 

 

Anyu 
 

Anyu, anyu, anyu, te vagy az én 

napom. 

Anyu, anyu, anyu, úgy szeretlek 

nagyon.  

Anyu, anyu, anyu, mint a sütit, 

a kávét,  

a zöldet, mint a mai gyerek a 

TV-t. 

 

 

  

 

 

 

 

Šarudy Ági 

Félelmeim 

 

Mit akartok tőlem? 

Keztekben a nagy kővel? 

Énrám ne célozzatok,  

Mert én jó ember vagyok! 

 

Miért bántotok engem? 

Miért néz rám egy fegyver? 

Én senkinek se ártok,  

Hisz szeretem a világot! 
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Bittera Sophie Iman 
 

Illem 

 

Öreg nénit látok az utcán 

köszöntök: 

Jó napot öreganyám! 

 

Megkérdem:  

nem kő segítség? 

Azt mondja erre:  

nem kő a kő! 

 

Attól még segítek neki 

megköszöni, 

Kedves fiam tessék: 

itt egy jutalomfali. 

 

Mégiscsak egy illemtudó 

okos kutya vagyok! 

Haf! Haf! 

Vaúúúúúúú! 
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Botoš Annamária 
 

Iskolás lettem 

 

Iskolás lettem, észre se vettem, 

Úgy elszaladtak velem az évek. 

Az óvodában a sok játék között  

Nem vettem észre a sok szaladó 

évet. 

 

Vár most már a táskám, 

könyvem, füzetem, 

Ákom-bákom írások! Hogy kell 

ezt megtanulni?!?  

 

Össze kell, hogy szedjem 

a kicsike eszem. 

 

Nagy hasú számokat, hogyha majd 

leírom... 

Melyik is az ötös? Nehezen tanulom. 

Hát még az olvasást! A fejemet töröm. 

Attól félek, hogy közben a nyelvem is 

kitöröm. 

Rigó Ádám Benadik 

Nehéz az evés...  

 

Peti a sushit szerette, 

De csak a moszatot 

ehette. 

A curryt is szerette, 

De azt sem ehette. 

 

 

Vajon mi lesz ma ebédre? 

Valami ehető végre? 

Se nem curry, se nem 

sushi, 

Hanem egy nagy adag 

husi. 

 

Nem maradok végre 

éhes! 

Szeretem a húst, ha 

véres. 

A szakács hiába humánus, 

Ha Petink vegetariánus. 
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Porubsky Andrea 

Szerelmes remény 

 

Vágyakozva ültem az ágyamon, 
S vártam, hogy a szerelem rám találjon. 
Azon tűnődtem, milyen lesz 
a jövendőbelim... 
Hoppá! Valaki kopogott. Ő lesz az! A pasim! 
Gondolkoztam: Milyen lesz? Talán szép és 
gazdag? 
Vagy talán szegény, aki lusta és hanyag? 
Nyitom az ajtót...és látok nagy csodát: 
A küszöbön egy pasi áll, kezében virág! 
Gondolkoztam: Vajon hogy talált rám? 

Hisz őt láttam ma az utcán!!! 

Kopog, kedvesen rám mosolyog,  

és átadja a virágcsokrot. 

Kérdezte, hogy mennék-e vele, 

Mondjuk egy randira holnap este. 

Én persze igent mondtam,  

És másnap boldogan elindultam. 

Fél óra múlva, mikor odaértem, 

Ott várt már rám a leendő férjem. 

Gyémántgyűrűt hozott nekem, 

 és ott helyben megkérte a kezem. 

Én a lüke fejemmel igent mondtam, 

S onnantól fogva már csak takarítottam... 

 

Előtte, persze, nászúton voltunk Velencében. 

Kutya meleg volt ott, mint egy kemencében. 

Csónakáztunk is jó nagyokat, 

S néztük az úszkáló szép hajókat. 
Tengeri herkentyűket ettünk, 

S haza jó sok szuvenírt vettünk. 
Naplementés hűs tengerben megmártóztunk, 
A vidám delfinek hátát meglovagoltuk. 

S mikor egy elefánt váratlanul lefröcskölt, 
A méreg mindkettőnket végleg elöntött. 
Még aznap összepakolva hazarepültünk, 

Felhők közt szállva a repülőn ültünk. 

Mikor a reptéren a repülőnk leszállt,  

A férjem egy várakozó kocsiba sietve beszállt. 

Azóta is várom szerelmesen,  

hogy mikor is jön már haza a kedvesem... 

Felébredek, s rádöbbenek: Csak álom volt az 
egész?!? 

Ajtót nyitok. Benne: A FÉRFI, s kezdődik újra 
az egész... 
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Prikler Petra 

Anyák napjára 

 

Mikor hazafelé indultam, 

drága édesanyámat megláttam. 

 

Hozzá siettem megmutatni boldogan, 

aznap milyen jó jegyet kaptam.  

 

Ahogy feléje sétáltam,  

a falon egy plakátot megláttam. 

 

Nagy csodálkozva néztem, 

hogy anyák napját hirdeti éppen. 

 

Magamtól tűnődve kérdem: 

„Mikor is van anyák napja? 

Nem május első vasárnapja?“ 

 

Eszembe jutott: „Hisz 
már május van! 

Az ünnep ideje 
maholnap itt is van…” 

 

Gyorsan befutottam 
egy üzletbe, 

S virággal jöttem ki a 
kezemben. 

 

Anyámhoz rohantam: 
„Boldog anyák napját 

kívánok! 

Te vagy a legjobb 
édesanya a kerek 

világon!” 
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Richter Ricsi 

Rím-rémálom 

 

Iskolánkban volt egy verseny: 

Ki tud írni legjobb verset? 

Célom volt, hogy én is írjak, 

Ennyit egy gyerek is bírhat. 

 

Aki nem tud írni verset, 

Írjon helyette történetet. 

Ám, ha nincsen semmi ötlet, 

Nem tud megszállni az ihlet. 

 

Írtam négy sort...de nem rímelt, 

Éjfélig küszködtem a rímmel. 

Rémálom volt csak, mi reggel keltett? 

Nem … ötöst kaptam. Tényleg kellett. 

 

 

 

 

Remélem tetszettek a (mandalás) versek, melyeket osztálytársaitok 

„faragtak“ a somorjai vers-és meseíró pályázatra, melyen nagyon jó 

eredményeket értek el. 

Akit megihletett a versírás, a nyári szünetben próbálkozzon, s ha 

születnek jó műveitek, szedjétek csokorba, hogy jövőre ti is benevezhessetek 

a versenybe! 



Szemorvosnál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Iskolák a világban 

 

Igaz jön a nyári szünet, s nektek is elegetek van már a tanulásból. De azért én mégis 
egy cikkel készültem más iskolákról más országokból.  

S ha kicsit is unatkoztok, olvassatok bele cikkembe… 

 

1. Úszó iskola, Nigéria 

Ez az úszó iskola Afrikában található, és minden 
tanterem úgy épült, hogy az emelkedő vízszintnek 
ellenálljon. 

 

2. Iskola egy kockában, Koppenhága 

Ez a hatalmas iskola Dániában több mint 1100 
középiskolásnak nyújt tanulási lehetőséget. Az óriási 
kockát külön kis „dobokra” bontották, amelyeknek 

tetején kényelmes fotelokat helyeztek el. Ez állítólag ösztönzi a diákokat, 
rugalmasabbá teszi őket, és segíti a kreatív gondolkodást. 

3. A legszínesebb suli Ausztráliában található 

Amennyire furcsa, hogy színes és különleges kívülről 
az épület, annyira áll messze a tanítás is a 
hagyományostól. Minden diák egyéni tanulási tervet 
kap, amelyet a tanárok és a szülők állítanak össze 

nekik. 

4. Iskola a valós életben, Rhode Island 

A diákok már a kezdetek kezdetén azt tanulhatják, amit 
szeretnek. Annak érdekében, hogy a gyerekek 
megtalálják a szenvedélyüket, együtt dolgozhatnak 
mentoraikkal, akik megmutatják egy-egy napjukat a 
munkájukban. Ez a stratégia jelenleg 55 iskolában 

elfogadott, országszerte. 

5. Az iskola, ami úgy néz ki, mint egy iroda, Ohio 

Ebben az iskolában nincsenek tantermek. Itt 300 db 
fülke található, mindenkinek saját, számítógéppel 
együtt. A diákok maguk tanulnak meg mindent, és ha 
kérdésük van, akkor fordulnak az oktatóhoz. 
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6. Ebben az iskolában veszélyes dolgokat tanítanak 

Az egyik kaliforniai suliban a gyerekek tűzzel játszanak, 
háztartási gépeket szednek szét, és képeket hívnak 
elő. Ez lehetővé teszi számukra az életre nevelést 

7. A stockholmi nemi szempontból semleges 
iskola 

Teljes egyenlőség van a diákok között, nem 
különböztetik meg a tanárok semmilyen 
szempontból a lányokat, és a fiúkat. Ez úgy 
gondolják, hogy hozzájárul a mentálisan 
egészséges felnőttkorukhoz. 

 8. A legfényesebb elemi iskola, Stockholm 

Modern iskola, Wi-Fi-vel, előadásokkal, és egyéni 
tanulási rendszerrel. Külön termek médiai 
előadásoknak, csendes folyosók és 

hagyományos könyvtárak. 

9. Modern technológiájú iskola, San Francisco 

Ennek az iskolának semmi köze a 
hagyományos oktatási módszerekhez. A 
gyerekek egy tableten tanulnak, 3D modellező 
programokkal ismerkednek, ezzel megtervezve 
saját játszóházukat. 

10. Steve Jobs Iskola, AmszterdamItt is minden diák 
egyéni tanulási tervvel rendelkezik, tehetségüket, 
érdekeiket, és készségeiket veszik figyelembe. Az 
iskola 4. évfolyamtól 12. évfolyamig működik. 
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11. A kreativitás és az együttérzés iskolája, 
New York 

A fejlesztők úgy gondolják, egy iskolának 
legalább annyinak kell lennie, mint egy 
játszótérnek. Arra kell ösztönöznie a 
diákokat, hogy fordítsanak több időt a 

tanulásra. A gyerekek megvitathatják az újrahasznosítást, és New York City 
modelljeit is elkészíthetik. 

12. A stockholmi iskola, ahol a gyerekek a hegyek 
és a barlangok neveit tanulják 

A gyerekek itt biztosan nem unatkoznak, ugyanis 
beszélgethetnek fával és találkozhatnak kacsával 
egy barlangban. Nincsenek tantermek, ugyanis az 

egész iskola egy nagy légtérből áll. A fő profil a művészet, a zene, a tánc és a 
kézügyesség. 

 13. Tantárgyak nélküli iskola, Toronto A pedagógusok 
itt csak tanácsadóként vannak jelen, nincsenek házi 
feladatok, értékelések vagy 
szigorú menetrendek. A 
diákok maguk döntik el, 
hogy hogyan töltik a 
napjukat. 

14. A legzöldebb iskola a 
világon Franciaországban van Az iskola minden 
négyzetmétere zöld gyepből áll. Úgy tartják, hogy a 
poros osztálytermek károsak, a diákoknak friss levegőre 
van szüksége. 

15. A stressz és nyomás nélküli iskola, EspooA Finnországi iskolában a diákok órán 
azzal beszélgetnek, akivel akarnak, és 
oda ülnek, ahova akarnak. A hangulat 
nagyon pozitív és nyugodt, emellett 
pedig mindennel rendelkezik, amivel kell: 
tornaterem, könyvtár, aula, ifjúsági klub. 



Unaloműző játékok 

ha épp nincs mit tenned, s hogy ne unatkozz… 

…Bátyi Bianka, Végh Ádám, Nagy Nelli 

Hozzávalók:  

Szilonharisnya, egy kisebb labda, műanyag pohár. 

Elkészítés:  

A szilonharisnyába belerakjuk a labdát (a harisnya végébe). Ha 

már nem fogjuk hordani a harisnyát, akkor a másik végét le is 

vághatjuk. 

A játék lényege:  

A szilonharisnyát felhúzzuk a fejünkre, de azt a részt 

amelyikben a labda van azt lógni hagyjuk. A műanyag poharat 

lerakjuk a földre, és a 

kezünk nélkül a 

fejünk segítségével a harisnyában lévő labdával 

próbáljuk minél messzebb eljuttatni a poharat 

fél perc alatt. Nem szabad, hogy a pohár 

felboruljon! 
 

• 1 pohárka sódabikarbóina 

• 1 pohárka Epsom só 

• 1 kanál citromsav 

• 1 félpohárka kukoricakeményítő 

• 4-5 szagosolaj csepp 

• 2-3 csöpp éltelszínezék 

• 1 gömb forma 

 

1 Az összes alapanyagot egy tálba 

szórjuk…ha az összes benne lesz a tálba akkor összekeverjük. 

2 Aztán letakarjuk a tálat átlátszó fóliával…24 órat hagyjuk pihenni. 

3 A gömb formát telegyömöszöljük az anyaggal és az anyag egybeáll,összeragad 

és kész a vízíbomba. 
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       Hozzávalók: 

Pingpong labda (vagy több), tollak, ceruzák, szívószál. 

       Elkészítés: 

       A tollakból vagy ceruzákból készítünk egy pályát.  

       A játék lényege:  

      Ha készen van a pálya, rakjátok a labdát a starthoz, és a 

szívószál segítségével próbáljátok eljuttatni a célhoz. 

 

Igazából csak annyit, hogy ha betesszük a vízbe nem ázik el és ha kivesszük teljesen száraz 

marad 

 

Kellékek: Nem lesz túl sok dologra szükség csak homokra és impregnáló spray – re (Az 

amit a cipő üzletekbe imádnak ránk sózni) 

 

Munkamenet:  

• Először a homokot szórjuk ki egy tepsibe 

• Ezután tegyük be a sütőbe egy órára, hogy 

teljesen kiszáradjon 

• Aztán vegyük ki a sütőből és fújjuk le 

impregnáló spray – el (vízlepergető) 

• Aztán forgassuk át és fújjuk le újra és kész is. 

 

Ez mire is jó?  

Hát igazából semmire csak fizikából lehet vele szerezni 

egy ingyen egyest. 



Sportolás a szabadban 

Roller: 

Ha már a szabadbat töltjük a szünetet, néhány gondolat néhány sporteszközről… 

1. FREESTAIL ROLLER 

A freestail rollerezés egy nagyon jó dolog. 

Rengeteg fajta roller van. Először is van a sima roller amit 

a DECHATLON áruházban lehet venni. De nem csak 

normális roller van a DECHATLON-ban hanem lehet venni 

extrém rollert is más fajtákból. De nem csak ott van 

hanem más áruházban is lehet kapni.  

Ez egy főnix roller a világ legjobb márkája. Ennek a 

rollernek az ára akár: 2000 EURO is lehet.  

A FONIX rollerel azért jó, mert könnyebb vele trükköket 

csinálni, és alumínium a váza. 

Ezekre a rollerekhez vannak pályák, ahol gyakorolhatsz. 

Hogyha kezdő vagy akkor a YOUTUBE-n kereshetsz oktató 

videókat. 

  

A YOUTUBE-n egy csomó ember csinálja ezt pl:FUNK BROS,  

 

CLAUDIUS VERTESI. A DECHATLON üzlet az egyik 

legjobb rollert gyártotta le és azt a rollert 118 

EURÓÉRT lehet venni. 

 

Én is rollerezek és rengetegszer vagyok roller 

pályákon.  

Rollerpálya van pl Somorján, Pozsonyban, és még sok 

helyen.  

Az alap trükk, az a banny hopp. Először ezt  a trükköt 

kell megtanulnod, hogy a többi trükköt is megtanulhasd. Hogyha megy a banny hopp, akkor 

a többi trükköt is meg tudod tanulni. 

Dani Gál 
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Görkorcsolya :  

 Napjainkban nagyon elterjedt a görkorcsolya, ami hatékony 
mozgásforma, és fejleszti az izmokat Hamarabb odaérsz 
vele bárhová.  

A megfelelő biztonsági felszerelésről soha ne feledkezz el.  

Ha már régen volt a lábadon, gyakorolj először egy kevésbé 
forgalmas helyen, mielőtt 
beleveted magad a városi 
forgatagba.  

Ha még nem próbáltad akkor ajánlom, hogy próbáld ki! 

Biciklizés :  

Ne feledkez el a nyár nagy kedvencéről, a bicikliről sem. 
Ennek a kétkerekű eszköznek a segítségével olyan 
nagy távokat tehetsz meg, amire a többi eszközzel nem 
lenne lehetőséged. Környékünkön egyre több kerékpárútvonal épül. 

Egy nagyon jó könyvben összefoglalva olvashatod merre mehetnél a 

környéket, de az internet is sok érdekességet nyújt számodra… 

Néhány ötletet mi is a neten keresgélve találtunk meg: 

https://bratislavaguide.com/hu/szabadidos-

programok/sportok/turazas-es-biciklizes-pozsonyban 

Biciklizés Pozsonyban és környékén 

A főváros környékén számos nagyszerű C jelzéssel ellátott kerékpárút várja a 

kikapcsolódni vágyókat. Íme néhány ajánlat. 

Talán a legnépszerűbb a Duna déli (jobb) partját követő, a folyó gátjain 

futó és a dunacsúnyi (Cunovo) duzzasztóhoz vezető és a Danubiana 

Meulensteen Art Múzeumhoz vezető út. Ez utóbbi kb 15 kilométerre fekszik Pozsony belvárosától és 

az útvonal mentén számos kávézó és bár található. Ez az út a görkorcsolyások között is nagyon 

népszerű, az út számos szakasza kifejezetten nekik van kialakítva. 

Dunacsúnyból a kerékpárút folytatódik a bősi (Gabcíkovo) vízlépcsőhöz, amely körülbelül 70 

kilométerre fekszik a pozsonyi belvárostól. A még lelkesebb biciklizők a folytatódó kerékpárúton akár 

a magyar határ melletti Párkányig (Štúrovo) is eljuthatnak (160 km). 

Szintén kiváló kerékpárút vezet Ausztriába, Bécsbe (64 km) egy nemzeti parkon keresztül. Az Új 

Híd (Novy Most – az UFÓ-szerű építménnyel a tetején) déli oldalától nyugati irányba kell menni a 

kerékpársávon a közeli osztrák határig, majd onnan a kerékpárút jeleit követve egész Bécsig el lehet 

jutni.  

Ha hegyi bringázásra támad kedved, akkor próbáld ki a Kis-Kárpátok hegyeinek kerékpárútjait. A 

2005-ben megnyitott Rohátka hegyen lefelé vezető számos akadállyal rendelkezik (nézd a Rohátka 

honlapját, ha több információra vágysz fotókkal és térképpel). A már említett tévétoronytól is számos 

kitűnő kerékpárút indul. A kis-kárpátoki borút is nagyon népszerű a biciklizők körében. 

Boráros Viktória 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viccek 

- Képzeld, a 
szomszédasszonynak 
balesete volt! 
- Megsérült? 
- Igen. 
- Hol? 
- Az arcán. De 
szerencsére egy jókezű 
sebész rendbe hozta. 
Olyan az arca mint régen. 
- Jajj, szegény! 

 

- Régóta ismeri a 
pszichiáter urat? 
- Igen. 
- Maga is mániákus 
depresszióval jár hozzá? 
- Nem, én villamossal 
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A FÜRJ 
A fürj a madarak közé tartozik. Lehet 

háziállat is. Kistestű állat. A hím a kakas, a 

nőstény a tyúk. A tyúk tojást tojik, amelyik 

ötször kisebb, mint a tyúktojás. A tojás 

világos 

színű fekete 

pöttyökkel. 

A fürjtojás nagyon finom és 

egészséges. A kakas éles hangon 

rikácsol.  

Gyűrösi Bálint  

Az én kutyusom 

     Az én kutyám egyfolytában 

ugrál, mivelhogy Jack Russel. A 

fajtájából kifolyólag úgy hívjuk, 

hogy Jacky (Dzseki). 

     Július végén született, és mi 

novemberben vettük, azaz három 

hónapos korában. Már Tapcsi a 

nyuszim sem fél tőle, mert tudja, 

hogy csak szagolgatja, meg játszani akar vele és nem 

bántani.  

     Nagyon falánk, mohón eszik. Trikolór, mivel három 

színű a szőre: barna, fekete és fehér. Nagyon játékos, 
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ügyes és okos. Már hallgat néhány parancsra: Gyere 

ide! Nono! és Fúj! Jacky már fél éves kutyus.  

     Nagyon szeretem a kutyusomat. Ő az én első saját 

kutyám. Szívesen törődöm vele. 

Jacky és közös képeink 

 

 
 Bátyi Bianka Kitti 



Állatbemutató 

A harkály 
A harkályfélék családjába tartozik. Legtöbbjük erdőlakó, nálunk fakopánccsal 

képviseltetik magukat.          

Egy harkály egy másodperc alatt 20-at üt. Az erdő doktorának nevezik, mivel 
gyógyítja a fákat.  

Kb. 25cm nagyságú és súlya 100 gramm.  

Párválasztáskor nem énekelnek, hanem dobolnak.  

A fák odujában raknak szerény fészket. A fiókák 4 hét után repülnek ki a fészekből. A 
harkály télen szereti a fenyőmagot.    

A harkályok ügyesen kúsznak a fákon. A csőrük nagyon erős, a nyelvük pedig hosszú. 

Írta: Németh Alexandra 

Bepötyögte: Németh Dávid 
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Maurský Márk 

 

Hörcsög 
 A hörcsög jó kezdet a kisállattartáshoz, mivel 

elég könny ű a gondozása.  

 Ketrecét hetente egyszer, néha kétszer kell 

takarítani, különleges ápolást nem igényel.  

 Barátságos és könnyen szelídíthet ő.  
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 A hörcsög éjszakai állat, az is el őfordulhat, hogy megharap, ha alvásból 

zavarod fel!  

 A hörcsög szívós háziállat, csak ritkán kell állato rvoshoz vinni.  

 Élettartama 3-5 év.  

 Legkönyebb megszelidíteni az aranyhörcsögöt és a fe kete medve 

hörcsögöt.  

A hörcsög háza 

A hörcsög értékelni fogja, ha kap egy kis ágynak va ló anyagot, amib ől „fészket" 
építhet. Kisállatkereskedésekben beszerezheted ezek et az alomanyagokat, de 
kerüld a vatta típusúakat, mert ezeket megeheti vag y rátekeredhetnek a hörcsög 
végtagjaira, sérüléseket okozva. 

Az anyag darabkák és a gyapjú sem jó, mivel ezek is  komoly gondokat 
okozhatnak, ha megeszi őket, hiszen nem tudja megemészteni.  

A puha papír a legjobb megoldás, mivel az nem okoz károkat, ha megeszi. Ezt 
nem muszáj külön megvásárolni, biztosan olcsóbb, ha  festék- és szagmentes 
WC-papírt, vagy konyhai papírtörl őt használsz, amit sávokba tépkedhetsz. 

  

 A pormentes forgács jó alom minden hörcsögnek. 
 A törpe hörcsög alomja elég mély kell legyen ahhoz,  hogy lyukat 

fúrhasson magának. 
 Aprított papírral vagy t őzeggel is kiegészítheted az alomanyagot. 
 Legalább hetente kétszer takarítanod kellene a hörc sög ketrecét. 
 Az élelmiszeres tálak legyenek szilárdak, lehet őleg rozsdamentes acélból 

vagy kerámiából, hogy a hörcsög ne tudja szétrágni vagy felborítani. 
Természetesen mindig biztosíts neki friss vizet, am ihez legjobb, ha egy 
„kortyolgatós üveget" használsz. Ezt rábiztosítod a  ketrec oldalára egy 
rugalmas vezetékkel (ez rendszerint jár a palackhoz , ha 
állatkereskedésb ől vásárolod) 

A hörcsög étrendje 

A hörcsögök mindenev ők: 

∗ zöldségeket és húsokat is esznek.  

∗ A természetes élelmiszerek közé a magvak, 

zöldségek, valamint a rovarok tartoznak, 

∗  de megeszik a kukoricát, búzát, zabot, vagy 

száraz kutyaeledel keveréket is.  

A megvásárolható el őkevert hörcsögtáp biztosítja 

a teljes tápanyagszükségletet. 
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A hörcsög mozgásrendje 

A hörcsög arra született, hogy fusson. A 
vadonban, a hörcsögök hosszú utakat tesznek 
meg éjszakánként, élelmet keresve és egyes 
fogságban él ő hörcsögökr ől tanulmány készült, 
miszerint 8 km-t futottak a kerékben egy éjszaka 
alatt.  

Sok mozgásra tartanak igényt és legtöbbjük 
előszeretettel fogja használni a hörcsögkereket 
/ mókuskereket. 
  
A legjobb futó kerék szilárd felületre van biztosít va (nem lépcs ős), amit akár a 
ketrec oldalára is rögzíthetsz vagy csak egyszer űen leteszed  a ketrec belsejébe. 
Az elterjedt drótkerék, amelyik úgy néz ki, mint eg y körbe burkolt létra oldalsó 
korláttal, nem a legjobb választás, mert sérülést o kozhat.  
Ha beteszed a hörcsögödet egy mókuskerékbe, állandó an felügyelned kell, 
ugyanis elfáradhat, ha túl sokáig hagyod benne. Eze k a játékszerek rövid 
használatra alkalmasak. 
  

Amikor a hörcsög megszökik 
Alkalmanként, a hörcsög ki fog szabadulni.  

De könnyen visszacsábíthatod, ha el őkészítesz egy mélyebb 
vedret, teszel sok almot az aljára, majd egy kis ju talomfalatot is 
helyezel bele.  

Azután, teszel egy fadarabkát a vödör széléhez, ami n 
felmászhat majd a hörcsög és beleeshet a vödörbe, 
ugyanakkor már nem fog tudni kimászni, de kényelmes en 
töltheti az id őt, amíg rátalálsz! 

 Sámson Dávid 

Nyuszim 
Az én háziállatom egy nyúl úgy hívják, hogy Kolosszó, és egy nyúl. 

Kolosszó egy nagyon lusta 

nyúl. Imádom őt, mert 

nagyon bolyhos, és szőrős. 

Most kapott egy új tesót, mert az egyik megszökött�. 

 Az új nyuszinak még sajnos nincsen neve, mert még 

olyan kicsi. Az új nyuszit az egyik osztálytársamtól 

hoztuk úgy hívják, hogy Maxi. Ő is nagyon aranyos, és 

Kolosszót nagyon szereti. Kolosszó már 4 éves lesz 

augusztusban.    Gál Dani 



Tréfás feladatok 

1. 

Egy kozák faluban a két legjobb lovas rendszeresen összeméri, hogy melyikük lova a 
gyorsabb. A versenyt hol az egyikük, hol a másikuk nyerte, s mivel mindig ugyanúgy zajlott 
le, a falu lakóit már nem is érdekelte. Ezért a két lovas elhatározta, hogy megváltoztatják a 
szabályokat: az nyer, akinek a lova másodjára ér be a célba. 

Erre a versenyre már a falu apraja-nagyja kíváncsi volt, de a két lovas a startnál csak 
ácsorgott, még csak fel sem ült a lovára. Amikor egy arra járó idegen megkérdezte, hogy 
miért gyűlt össze a vidám tömeg, a két lovas elmondta neki a furcsa verseny szabályát.  

Erre az idegen mondott nekik valamit, amire a lovasok rögtön lóra pattantak, és 
eszeveszett iramban elkezdtek vágtatni a cél felé.  

Mit mondhatott az idegen a lovasoknak? 

2. 

A képen látható buszt Magyarországon állították forgalomba.  

Ha elindul, merre megy: jobbra vagy balra? 

Merre megy a busz?  

3. 

Három bölcs ebéd után elalszik egy fa alatt. A szolgájuk tréfából mindegyiknek 
bekormozza a homlokát. A három bölcs egyszerre ébred fel, és ahogy egymásra néznek, 
mindegyik elkezd nevetni, hogy a többi homloka kormos. Egyszer csak a legbölcsebb bölcs 
abbahagyja a nevetést, mert - mindenféle eszköz használata nélkül - rájött, hogy az ő homloka 
is kormos.  

Hogyan gondolkodott?  

4. 

Aladár és Benedek nagyon okosak, és ezt tudják is egymásról. Évtizedek óta nem találkoztak, 
és most összefutottak az utcán. Egy részlet a beszélgetésükből: 

- Három gyermekem van, mindegyik életkora egész szám, és éveik számának a szorzata 36. - 
mondja Aladár. 
- Ebből még nem tudhatom, hogy hány évesek a gyerekek! - válaszolja Benedek. 
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- Éveik számának az összege annyi, mint a szemközti házon levő ablakok száma. 
Benedek megszámolja, hogy hány ablak van a szemközti házon, majd így válaszol: 
- Még ebből sem tudhatom, hogy hány évesek a gyerekek! 
Aladár ekkor azt is elárulja, hogy 
- A legidősebb vörös hajú és szemüveget visel. 
- Most már meg van! - kiált fel Benedek, és megmondja a gyerekek életkorát. 

Hány évesek a gyerekek, és hány ablak van a szemközti házon? 
(Legidősebbnek azt a gyereket tekintjük, aki a többieknél idősebb!) 

5. 

Miklós és a fia, valamint Péter és a fia kimentek horgászni. Miklós ugyanannyi halat fogott, 
mint a fia, Péter háromszor annyi halat fogott, mint az ő fia. Együtt összesen 35 halat fogtak. 
Miklós fiát Gergőnek hívják.  

Hogyan hívják Péter fiát? 

6. 
Egy 8∙8-as négyzetet az 1. ábrán látható módon feldaraboltunk. 

 
1. ábra A kapott részekből a 2. ábra szerinti téglalapot raktuk össze. A négyzet területe 
8∙8=64, a téglalapé 5∙13=65 területegység.? 

2. ábra  

Hogyan lehetséges ez? 
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7. 

Egy meredek hegy két oldalán található A és B közötti utat egy autóversenyző egy bizonyos 
átlagsebességgel szeretné megtenni.  

A hegy miatt félútig azonban csak feleakkora sebességgel tudott haladni, mint ahogy tervezte. 
Így néhány másodperces késéssel ért B-be, ahol két nap múlva temették el.  

Miben halt meg? 

8. 

Kató néni egy kosárban tojást vitt a piacra. Az első vevő megvette a tojások felét és még egy 
fél tojást. A második vevő megvette a megmaradt tojások felét, és még egy fél tojást, 
hasonlóan tett a többi vevő is: mindegyikük megvette a kosárban maradt tojások felét, és még 
egy fél tojást. Amikor a hatodik vevő is megvette a kosárban maradt tojások felét, és még egy 
fél tojást, kiürült a kosár.  

Hány tojást vitt Kató néni a kosarában a piacra? 
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Petőfi múzsája 

Szendrey Júlia 

 

● Szendrey Júlia Keszthelyen született Újmajorban 

● Katolikus vallás szerint keresztelték 1829. január 1-jén 

● 1838 és 1840 között Mezőberényben, a Wenckheim-kastélyban működő 

leánynevelő intézet tanulója volt, 1840 és 1844 között Pesten, a Lejtei-

féle nevelőintézetben folytatta tanulmányait, ahol a jobb módú magyar 

nemesi családok neveltették leánygyermekeiket 

● Apja, az aszalói születésű Szendrey Ignác (1800–1895) gazdatiszt  

 

Azokon A Szép Kék Hegyeken Túl 
Azokon a szép kék hegyeken túl 
Fogsz te élni, kedvesem, ezentúl, 

Ott fogsz élni boldog férjed mellett, 
Kit boldoggá egyedűl szived tett; 
Napkeletről messzebb napkeletre 

 

 

Ady múzsája  

Dénes Zsófia 

 

● Dénes Zsigmond és Altschul Ilona lánya volt 

● 1903-ban érettségizett, majd a Budapesti Tudományegyetemen irodalmi 

és művészettörténeti tanulmányokat folytatott 

● 1912-től a Pesti Napló, majd a Világ párizsi tudósítója volt. Balázs Béla 

révén 1913 őszén megismerkedett Ady Endrével, akinek rövid ideig 

menyasszonya, majd élete végéig barátja volt 
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●  Ady feleségül akarta venni, de Zsófia anyja ezt nem nézte jó szemmel, és 

megakadályozta a házasságkötést. 1916. április 29-én anyja 

egyetértésével Budapesten hozzáment a török szultán egyik 

miniszterének (magyarosan Kozma Miklós pasa) orvos fiához Kozma Koz 

bejhez, és ezután vele Svájcban, Németországban majd Ausztriában élt. 

● Nyolcvanéves korában férjhez ment a nála harminc évvel fiatalabb 

Szalatnyay József festőművészhez, akivel még több mint két évtizedig élt 

boldogan, 1987. január 23-án halt meg 102 éves korában. 

Őrizem a szemed  

Őrizem a szemed 
Már vénülő kezemmel 
Fogom meg a kezedet, 
Már vénülő szememmel 
Őrizem a szemedet. 

 

József Attila múzsája 

                 Kozmutza Flóra 

 
 

• Budapesten született 1905. november 21-én, dr. 

Csernefalvi Kozmutza Hermil ítélőtáblai tanácsjegyző albíró és Nieszner 

Flóra gyermekeként, vallása görögkatoliku 

• Tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte (1931) és 

közben két évig Párizsban a Sorbonne-on tanult 

• 1928-ban Párizsban írta meg bölcsészdoktori értekezését J. M. Guyau 

francia filozófus költõrõl, melyet 1931-ben védett meg Budapesten 

• 1932-1935 között recenziói jelentek meg az Athenaeum című lapban 

• Már több szemesztert is elvégzett a bölcsészkaron, amikor egy lapban 

egy cikket olvasott a gyógypedagógiáról 
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• Ekkor befejezte az egyetemet, sajnálta volna az éveket 

• 1931-ben filozófiából doktorált, és jelentkezett a Gyógypedagógiai 

Tanárképző Főiskolára 

• Tanárai – Szondi Lipót, Tóth Zoltán, Bárczi Gusztáv – nagy hatással voltak 

rá.  

Tedd a Kezed  

Tedd a kezed homlokomra, 
mintha kezed kezem volna. 
Úgy őrizz, mint ki gyilkolna, 
mintha éltem élted volna. 

Úgy szeress, mint ha jó volna, 
mintha szívem szíved volna. 

 

Vörösmarty Mihály 
múzsája 

            Csajághy Laura 

 

• Csajághi Csajághy János, Komárom vármegyei birtokos és feleségének, 

Takó Zsuzsannának leánya 

• Szüleinek házasságából 3 fiú (Antal, Sándor, László) és 4 lány (Erzsébet, 

Júlia, Johanna és Laura) gyermek született 

• Testvére, Csajághy Júlia (1818-1885), Bajza József költő felesége lett 

• Vörösmarty és későbbi hitvese 1841-ben ismerkedtek meg, mikor Laura 

nővéréhez, Bajzánéhoz érkezett Pestre látogatóbb 

• Bajza és Vörösmarty abban az időben egy házban lakott és Vörösmarty 

gyakran étkezett náluk 

• Csajághy Laura egy ilyen étkezés idején érkezett meg 
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• Vörösmarty a fiatal vendég előtt nem tartotta öltözetét megfelelőnek, 

ezért hazament és fekete atillát öltött 

• Az ifjú Laura nagyon restellte, hogy kellemetlenséget okozott a neves 

költőnek 

• Ez és Vörösmarty korábbi szerelmi csalódása is hozzájárult, hogy csak 

1842-ben jutott Laura tudtára, hogy Vörösmarty számára nem közömbös 

a lány  

Virág És Pillangó 

Szállj le, szállj le, szép arany pillangó, 
Kebelemre szállj le, kis csapongó! 

A mezőnek én vagyok virága, 
Kikeletnek zsenge ifju ága. 

S égek érted belső fájdalommal, 
Mely szivemből könyet és fohászt csal. 

És fohászom illat a szelekben, 
Gyenge harmat a könyű szememben. 
Szállj le, szállj le, szép arany pillangó, 

Kebelemre szállj le, kis csapongó! 
Egy kis ég van a könyű csepjében, 

Lelkem száll az illat özönében. 
Jer, fürödjél e köny-ég árjában, 

Vagy szunyadj el illat mámorában. 
Szállj le, szállj le, szép arany pillangó, 

Kebelemre szállj le, kis csapongó! 
Egy rövid nap tüneménye létünk, 
Elmulik, míg örömet cseréltünk. 
Éljük át e kort egy pillanatban, 

Mely gyönyörtől s üdvtől halhatatlan. 
Jer, boríts el fényes szárnyaiddal, 
Szídd ki lelkem mézes ajkaiddal; 

És ha édes életed kifárad, 
Szemfedőd lesz hervadó virágod. 



Nyári versek 

Lakóci Liza 

 

 

 



Nyelv törő nyelvtörők 

Készen állsz rájuk.... 

Na lássuk hogy mennyire forog a nyelved� 

 

Kezdjük valami könnyűvel! :  

 Sárga bögre, görbe körbe. 

Próbáljunk meg valami nehezebbet! :  

 Mit sütsz, kis szűcs? Sós húst sütsz, kis szűcs? 

És még nehezebbet! : 

Egyszer egy pici pocakos pocok pocakon pöckölt egy pici pocakos pockot, mire a pocakon 

pöckölt pici pocakos pocok pocakon pöckölte az pocakpöckölő pici pocakos pocok pici 

pockát. 

Ez volt a bemelegítés. 

Nem minden csacsi csöcse csecse, csak a csecse csöcsű csacsi csöcse csecse, 

mert ha minden csacsi csöcse csecse volna, akkor minden csacsi csecse csöcsű 

csacsi volna. 

Arad alatt van Tas laka, hatalmas falakkal, nagy vas lakattal. A hatalmas falakat 

Tas apja rakatta. Tas anyja hatalmas alma halmazt raka az asztalra. A hat 

kamasz fakanalakkal, vaskanalakkal apasztja a hatalmas alma halmazt. 

A kerületi kerülgető kerülgetné a kerületi kerülgetendő kerülgetni valót, de a 

kerületi kerülgetendő kerülgetni való kerülgeti a kerületi kerülőt. 

Láttam szőrös hörcsögöt. Éppen szörpöt szörcsögött. Ha a hörcsög szörpöt 

szörcsög rátörnek a hörcsög görcsök. 

Potyogó klotyó felé totyog a lotyó, de már késő, mert a rotyogó gatyából 

potyog a motyó. 

Remélem tetszettek a nyelvtörők. Ha többre vagy kíváncsi akkor látogasd meg a zizz.hu oldalát. 

 

Összeállította: Németh Dávid 
 



Rendezz gyerekvetélkedőt! 

Nyáron még talán erre is van idő...a házi vetélkedő ideje! 

 Íme, egy jó adag játékos feladat, amiből válogathatsz, ha ilyesmit szerveznél.  

Tüdőfoci 

Időtartam:  15 perc 
Szükséges eszközök: asztal, pingponglabda 
Játékosok száma: 2-6 fő 

Két csapat áll fel egymással szemben egy asztal két oldalán, 
ahol kapukat jelölünk ki. A cél az ellenfél kapujába fújni a 
pingponglabdát.  

Hotelportás 

Időtartam: 20 perc 
Szükséges eszközök: – 
Játékosok száma: 8-12 fő 
Szituációs játék. Egy hotelben vagyunk, a vendégnek gondja akad. 
Lemegy a portáshoz, hogy segítséget kérjen. Csakhogy a vendég 
süketnéma – csak mutogatással tud kommunikálni.  

A játékot két csapat figyeli, az egyik találja ki a konfliktust, amit megsúg a vendégnek (ő a 
másik csapat tagja), aki igyekszik megértetni a problémáját a csapatával – a többieknek a 
megoldást is meg kell találniuk.  

Összefonódás 

Időtartam:  5-10 perc 
Szükséges eszközök: – 
Játékosok száma: 10-20 fő 

A gyerekek körbeállnak, és kezüket előrenyújtják. Becsukott szemmel, tapogatózva két-két 
kezet megfognak, majd nyitott szemmel a csapat megpróbálja kibogozni a csomót. 

Kirakós  

Időtartam:  5 perc 
Szükséges eszközök: társasjáték 
Játékosok száma: 10-20 fő 

Ha van egy betűkirakó játékotok (Scrabble), keverjétek 
össze az összes betűjét, és a csapatok rakjanak össze minél 

több értelmes szót öt perc alatt. Pontozható szavanként.  

 

 



Rendezz gyerekvetélkedőt! 

Krétarajz 

Időtartam:  15 perc 
Szükséges eszközök: papír, ceruza 
Játékosok száma: 5-10 fő 

Egy előre megadott állatot lerajzolni könnyű. 
Ám úgy már jóval nehezebb, ha közben nem 
emeljük fel a ceruzát. A cél az, hogy a figura ép és felismerhető legyen.  

Önpuzzle 

Időtartam:  30 perc 
Szükséges eszközök: kinagyított fotó 
Játékosok száma: 5-10 fő 

Egy kis előkészületet igényel: puzzle-képet készítünk a játékosok 
fotójából, szétvágjuk, és mindenkinek magát kell összeraknia. 

Sapkás evés 

Időtartam: 15 perc 
Szükséges eszközök: tányérok, kanalak, gyümölcslé, dobókocka, sapka 
Játékosok száma: 12-30 fő 

Minden csapatból kiáll egy gyerek, egy asztalnál 
elkezdenek dobókockával dobni. Aki hatost dob, az a 
fejére tesz egy sapkát, átszalad a másik asztalhoz, és egy 
kiskanállal elkezdi „enni” a tálba odakészített 
gyümölcslevet. Közben a többiek folyamatosan dobnak. 
Ha valaki ismét hatost dob, átszalad az evő játékoshoz, 

lekapja a sapkát, a saját fejére teszi, és saját tányérjából 
ő eszi az üdítőt. A másik visszatér a csapathoz. Akinek 
hamarabb elfogy a gyümölcsleve, az nyer.  

 

Lufitaposás 

Időtartam:  15 perc 
Szükséges eszközök: lufik, madzagok 
Játékosok száma: 12-20 fő 

 

Sok-sok lufit kell előre felfújni (ebben is segíthetnek a gyerekek), majd rákötni a kicsik lábára 
nem túl hosszú spárgával. Zenére lépkedhetnek, vagy akár táncolhatnak párokban úgy, hogy a 
többiek lufiját eltapossák. Az győz, akinek utolsónak durran ki a lufija. 



Rendezz gyerekvetélkedőt! 

A nagy klasszikus: csokievés 

Időtartam:  20 perc 
Szükséges eszközök: csokoládé, kés, villa, kendő 
Játékosok száma: 6-12 fő 

A csokievéssel kapcsolatos játékoknak egész palettája ismert. 
Vicces, amikor késsel-villával kell kibontani és megenni egy 
csokiszeletet, de meg lehet próbálni a már kibontott csokoládét kéz 
nélkül elfogyasztani. Még jobb, ha a másikat kell etetni – bekötött 
szemmel. Maszatolós, de annál mókásabb! 

Zálogkereső 

Időtartam:  30 perc 
Szükséges eszközök: – 
Játékosok száma: 5-12 fő 

Minden gyerek bead egy apró tárgyat, ez lesz a zálog. A kincseket egyvalaki őrzi. Mögötte, a 
szoba másik végében sorban állnak a gyerekek. Adott jelre óvatosan, csendben elindulnak, de 
ha az őr hátrafordul, mozdulatlanná kell dermedniük. Akinek nem sikerül, az kiesik. A cél: 
visszaszerezni a zálogot.  

Helyezkedés 

Időtartam:  30 perc 
Szükséges eszközök: – 
Játékosok száma: 12-20 fő 

Körben ülünk székeken, a kör közepén egy kisgyerek áll. Egy-egy 
párnak helyet kell cserélni. Ám ha a középső ember elég gyors, el 
tudja foglalni valamelyik megüresedő széket, és innentől másvalaki 
marad hoppon.  

Szembekötős 

Időtartam:  30 perc 
Szükséges eszközök: – 
Játékosok száma: 12-20 fő 

Nagy körben ülünk a földön, középen áll a fogó, akinek 
bekötjük a szemét. A körből két ember némán jelez 
egymásnak: ők fognak helyet cserélni úgy, hogy nem 
mehetnek a körön kívülre, és nem „menekülhetnek” vissza 
eredeti helyükre. A fogó célja, hogy bekötött szemmel 
körbe-körbe mozogva, hadonászva elkapjon valakit a 
helycserések közül. Ha sikerül, akkor a másik gyerek lesz 
az új fogó.  

 



Titokzatos 

A Bermuda háromszög 

Ezt a háromszöget 1964-ben nevezte el Vincent Gaddis amerikai író 

amikor cikket irt a Argosy magazinnak. 

A háromszög Puerto Rico, Bermuda, Miami között található. 

Nagyan sok dolog történt itt, de a legöregebb, amit ismerünk, 

Kolumbusz Kristóffal történt: 

úgy írta le, hogy nagyon zavart lett a tenger, rettenetesen 

fújt a szél és óriási fénygolyókat látott az égen. Aztán pedig egy 

tűzgolyót látott lehullani az égből. 

De a modernebb időben is történtek események. Például 1918-ban az 

akkori legnagyobb amerikai üzemanyag szállító hajó az SS. CYCLOPS 

eltűnt. Ezen a sztorin az a legérdekesebb, hogy a kapitány nem is 

küldött semmilyen jelet, hogy elvesztek. De a közeli hajók sem látták 

az eltűnését, tehát csak eltűnt. 

A legismertebb a FLIGHT 19 - 5db ún. vasmadár elindult egy 
gyakorlási repülésre. Megvizsgálták a repülőket a repülés előtt, az 
időjárás is jó volt, de mégis mindenki eltűnt.  

Sok teória van, hogy miért történnek ezek az események: 

1.- A kométa, azt mondják, hogy 11,OOO éve becsapódott oda, ezért 
keletkezhetett ott elektromágneses erő, ami elrontotta a kompaszokat. 



Titokzatos 

 

2.-Emberi hiba, ez 

nem nagyon hihető, 

de azt mondják, 

hogy a stresszelt 

pilóták lenéztek a 

tengerre, elmúlt a 

stressz, és 

elaludtak. Amikor pedig felébredtek hirtelen lerántották a kormányt, és 

belezuhantak a vízbe. De nem értem hogyan aludhatott el minden pilóta. 

 

3.-Elektromos köd, 

ezt Rob MacGregor 

tapasztalta, amikor 

átment a 

háromszögen. 

Nagyon sűrű köd 

volt a repülő körül, és 4O perc alatt 9O perces távolságot ment át. 

4.-A golf áramlat, sokak szerint ez a megoldás az eltűnő dolgokra. Az áramlat 

2,4 métert megy 1 s alatt, igy nagyon nagy nagyságú dolgokat is el tud vinni a 

jeges tengerbe. 

  

7. osztály 



Turistacsalogató látványosságok Szlovákiában 

Turistacsalagató látványosságok 

Szlovákiában 

 

 

 

 

  

� Szlovákia mérhetetlen föld alatti gazdagsággal 

van megáldva, melynek gyógyító ereje van 

� A szlovákiai gyógyfürdők Közép-Európa 

legrégebbi és legkiválóbb gyógyfürdői közé 

tartoznak ( Pöstyén) 

� A Magas-Tátra hegyvidékének rendkívül tiszta 

levegője számos helyi klímafürdőben segít 

leküzdeni mind a felnőttek, mind a gyermekek 

légúti betegségeit 

 



Turistacsalogató látványosságok Szlovákiában 

Gyógyfürdők és wellnes: 

� A szlovákiában több mint 10 gyógyfürdő van 

� A legszebbek közé a Pöstyéni, Trencsénteplicei és a 

Rajecké teplicei fürdők tartoznak 

� Ezek a fürdők gyógyító és jótékony hatással 

rendelkeznek 

� A gyógyvíz a mindenféle procedúrákkal együtt 

meggyógyítja a betegeket, a fáradtakat 

regenerálja, a tökéletleneket megszépíti 

 

 

  

  

Pőstyén 

Trencsénteplic 

wellnes 



Turistacsalogató látványosságok Szlovákiában 

    Turizmus Szlovákiában 

        Kerékpárturizmus 

� A kerékpáros turizmus egyre népszerűbb és 

közkedveltebb Szlovákiában. 

� Több mint 10 000 km kijelölt kerékpárútvonal található 

Szlovákia egyes régióiban. 

� Kerékpárral sok érdekes eldugott helyet ismerhetünk meg 

Szlovákiában. 

� Ha kerékpárunkkal közutakon is közlekedünk, tartsuk be a 

közúti közlekedés és biztonság szabályait.  

 

Természetjárás 

� Szlovákiában érintetlen természetet 

találhatunk.  

� A jelzett turistaösvények sűrű 

hálózatának köszönhetően azonban nem 

tévedhetünk el.  

� Mély völgyeket, csobogó vízeséseket, 

hegygerinceket találhatunk Szlovákiában.  

Golf 

� Előnye a friss levegőn való 

tartózkodás.   

� Szlovákiában is egyre közkedveltebb.  

� Szlovákiában 12 golfpálya és 10 

golfakadémia található.  

� A jól felszerelt létesítmények kitűnő 

feltételeket biztosítanak a sport 

kedvelői számára.  

Téli sportok 

� A téli sportok nagyon közkedveltek 

Szlovákiában, és a jól felszerelt központok a 

külföldi látogatókat is vonzzák.  

� A hegyvidékeken 36 modern 

síközpont, 350 km hosszú lesiklópálya és 600 

kilométer sífutópálya található. 



Turistacsalogató látványosságok Szlovákiában 

� A sípályákra való feljutást 1 000 sífelvonó és legmodernebb típusú kötélpályás felvonó 

biztosítja.  

� További sportok: snowboardozás, alpesi síelés, bobozás, hórafting, hótubing, az egyedülálló 

Boarder Cross pálya vagy a téli siklóernyőzés.  

 

Vízi sportok 

� Számos folyó, tó, halastó és 

víztározó nyújt kiváló 

kikapcsolódási lehetőséget.  

� A kínálat nagyon sokrétű. 

� Vízi sportok: vadvízi evezés, 

rafting, kenuzás, tutajozás, 

csónakázás, búvárkodás, 

vízisíelés, vitorlázás vagy 

szörfözés. 

Adrenalin 

� Ha kedveli az extrém sportokat, egész évben gazdag kínálat áll rendelkezésére.  

� A nyári szezonban például választhatja a raftingot, a folyami kenuzást, vízisíelést, vitorlázást 

vagy a szörfözést.  

� Egész évben lehetősége van kipróbálni a 

siklóernyőzést például Donovaly-n vagy több 

mutatós helyen a bungee jumpingot.  

� A hegyi üdülőhelyeken több bikepark is 

található.  

� Télen snowboardozásra és alpesi síelésre is 

lehetőség van. 

� A motorosok pedig a Dióspatonyban található 

Slovakia Ring versenypályán feszegethetik a 

határokat.   

 

 

  



Turistacsalogató látványosságok Szlovákiában 

 

� Szlovákia nagyon sok termálfürdővel és 

aquaparkkal rendelkezik 

� Az aquaparkokat többnyire családoknak 

ajánlatosak 

� A termálfürdőket inkább az embereknek 

akik relaxálni akarnak 

� A leghíresebb aquaparkok közé tartozik: 

Tatralandia, Szenci aquapark és a 

Bešeňová-i aquapark 
 

Tatralandia 
Termálfürdő- 

Podhájska 



Limonády 

 

Pinacolada ala Maxi Varga 

Suroviny:  

 Ananas,  
 Ananásovo kokosový džús,  
 Smotana na šľahanie,  
 Kokosový sirup (iba keď nemáte ananásovo kokosový 

džús) 

Príprava: Ananás si nakrájame na malé 
trojuholníčky a do stredu vyrežeme malý otvor 
aby sme ho mohli pripevniť na pohár. Džús si 
nalejeme do nejakej nádoby a pridáme smotanu, 
zmiešame. Nalejeme do poháru a ozdobíme 
ananásom a dáme do pohára aj slamku. 

HOTOVO. 



Limonády 

 

Uhorková limonáda 

Sezónnym hitom je 
uhorková limonáda. Na prvý 
pohľad nič chutné, ale zdanie 
v tomto prípade môže klamať.  

 Uhorku si očistíme 
a nakrájame na kolieska.  

 Vhodíme ich do nádoby 
a pridáme na štvrtiny pokrájaný citrón.  

 Dolejeme čistou  vodou,  

 limonáda si nevyžaduje ani sladiť, no ak sa budeme dožadovať 
sladšej chuti, pridáme med alebo stéviu. 

Americká ovocná limonáda 

 Na dno veľkej nádoby dáme 
roztlčený ľad a pokrájané ovocie 
podľa vlastnej chuti.  

 Potom pridáme citrónovú šťavu, 
jahodový sirup a dolejeme minerálnou 
vodou.  

 Všetko jemne premiešame.  
 Nalievame do pohárov so stopkou spolu s ovocím. 

 

Letná limonáda 

 
 Jahody rozmixujeme 

tyčovým mixérom na pyré 
aj s lyžicou medu. 

  Pyré zalejeme vodou, 
pridáme na štvrtky 
nakrájané limetky, lístky 

mäty a kocky ľadu. 
 Limonádu necháme chvíľu odstáť v chladničke a môžeme servírovať. 

 



Limonády 

 

Domáca limonáda 

 Vodu, citrónová šťavu a cukor 
vymiešame.  

 Pridáme ľad.  

I 

 

Korálikové osvieženi 

 Do džbánu dajte čučoriedky 
alebo zmes bobuľového ovocia. 

  Ovocie zalejte Luckou.  
 Nechajte v chladničke postáť 
asi hodinu, aby sa chute dôkladne 
premiešali. 
  Pred podávaním pridajte do 
džbánu kocky ľadu a poháre ozdobte 
ovocím na paličkách- 
 Nápoj môžete pripraviť z 
jedného ovocia alebo skombinovať viacero obľúbených druhov 
 Čím viac ovocia, tým viac chutí a farieb, ktoré budú lákať k zdravému 
letnému osvieženiu. 

Limonáda z bazového kvetu 

 Z vody a cukru uvaríme sirup  
  Vychladený nalejeme do 5L 

fľaše.  
 Pridáme bazové kvety, citrón 

nakrájaný aj s kôrou, prikryjeme 
papierom, uzavrieme gumičkou a 
papier poprepichujeme.  
 Fľašu uložíme na svetlé miesto 

asi na 4 až 5 dní, pričom každý 
deň viackrát premiešame.  
 Potom precedíme cez sito a 

odložíme do chladničky.  
 Limonádu skonzumujeme do 1 týždňa. 



Hippies – Hippik 

 

 

 

Hippies 

The hippie movement started with a group of 

students who were demonstrating against 

the Vietnam War in the 1960s. 

Attitude 

The most important things for hippies are 

love, peace, happiness and sexual freedom. 

They were refusing wars, violence and the 

consumer society. They often use drugs like 

LSD and marijuana. 

Fashion 

The hippie fashion is very colourful and 

unique, because in the past hippies weren’t 

rich, so they made clothes for themselves. 

They used old clothes and rags. They like 

flower patterns, blouses, trapeze trousers, 

sunglasses and headbands. Their jewellery is 

handmade too. 

Music 

All of the hippies like The Beatles. Famous 

hippies in the world of music were: Janis 

Joplin, John Lennon, Jimi Hendrix. 

Hippik 

A hippi mozgalom egy csapat diákkal kezdődött, 

akik fellázadtak a Vietnámi háború ellen az 

1960-as években. 

Hozzáállás 

A legfontosabb dolgok a hippik számára 

a szeretet, béke, boldogság és szexuális 

szabadság. Elutasították a háborúkat, erőszakot 

és a fogyasztói társadalmat. Gyakran használtak 

drogokat, például LSD-t és marihuánát. 

Divat 

A hippi divat nagyon színes és különleges, mert 

a múltban a hippik nem voltak túl gazdagok, 

ezért maguknak készítettek ruhákat. Régi 

ruhákat, rongyokat használtak ehhez. Kedvelik 

a virágmintákat, blúzokat, trapéznadrágokat, 

napszemüvegeket és fejpántokat. Az ékszereik 

is kézzel készítettek. 

Zene 

Az összes hippi szereti a Beatles-t. Híres hippik 

a zene világában: Janis Joplin, John Lennon, Jimi 

Hendrix. 



Vigyázz magadra!!! 

Ebéd után még mielőtt hazaindultam volna barátaimmal, a játszótéren 

bolondoztunk. Nem kellett sok hozzá, s megtörtént a baj…jaaaj…és néhány 

hétig is éreztem hatását… 

Ezért saját tapasztalatból mondom, vigyázzatok magatokra, ahol és ahogy csak 

lehet!!! 

Porubsky Andi 

A kulcscsonttörés 
 

A kulcscsont egy S alakú csont, mely a kart köti össze a felsőtesttel. Nagyon 

könnyen el lehet törni. Nem kell nagyot, csak épp rosszul kell ráesni.  

Én is így jártam. Először rögzítették fáslival a karomat (nyolcas kötéssel) jó 

erősen. Ez rajtam volt két hétig. Később levették, de egy hét múlva megint 

visszatették, mondván az előbb csak véletlenül vették le. Ezután merevítőt 

kaptam. Ez volt rajtam egészen a hetedik hétig. A hetedik héten az ellenőrzésen 

azt mondták, hogy most már elég jól össze van nőve, úgyhogy leveszik, és most 

már hagyjuk a természetre az egészet, amíg teljesen begyógyul. 

Első hetekben, amikor be van kötve Előnyök: 

• Nem kell suliba járni ☺ (viszont ezt később be kell pótolni �) 

Első hetekben, amikor be van kötve Hátrányok: 

• Nem tudsz semmit sem megcsinálni egyedül 

• Nagyon sokat kell feküdni 

 

A kulcscsont biológiai szempontból 

A kulcscsont a vállöv páros,  S alakú csontja. Kettős ívű, az álló emberben vízszintes 
helyzetű.  

 

Felnőtt emberben 14-15 cm hosszú, kisujj-vastag hengerded alakú, melynek latin neve 
nem a kulcstól, hanem a calviculának nevezett ~ idomu pálcától származik, melyekkel a 
római fiatalság a kerekeket hajtotta. A csont az 1. borda felett fekszik, belső (mediális) bunkós 



Vigyázz magadra!!! 

vége a szegycsont markolatával, oldalsó lapos (laterális) vége a lapocka vállcsúcsa végével 
ízesül , így összeköttetést teremtve a törzs és a felső végtagok között. Az 1. bordához és a 
hollóorrnyujtványhoz erős szalagok rögzítik. A csonton több érdesség van izmok eredésére; 
belül a fejbiccentő, oldalfelé a delta-izom számára. Alatta van a kulcscsont alatti izom és 
hasonnevű vérerek. 

Az összes törés kb. 10-15% kitevő kulcscsonttörést, a felső végtagra, 
vállra való esések, gyakran kerékpározás, görkorcsolyázás következtében 
szenvedi el a sérült.  

A szövődmény nélküli kulccsonttörést, általában műtét nélkül kezelik. Rögzítőkötést 
helyeznek a mellkasra a vállakat hátrafeszítve (ún. hátizsák vagy 8” kötés), mely arra szolgál, 
hogy a törött csontvégek minél közelebbi helyzetben rögzüljenek egymáshoz képest és így 
csökkenjen az összecsúszás és a szöglettörés. A rögzítés minden korban nagyon fontos, mert a 
fájdalomcsillapításának ez az alapja. 

A kisebb, 10-12 évesnél fiatalabb gyermekek esetében a törés gyógyulása után visszamaradt 
rövidülés, szöglettörés a további növekedés során ismét visszanyeri a kettős „S” alakját. A 
nagyobb gyermekek esetében már nincs annyi idő és növekedési kapacitás, amivel a 
deformitások teljesek megszűnnének, ezért a jelentős szöglettörést és rövidülést a teljes 
vállfunkció és nem utolsó sorban esztétikai megfontolások miatt meg kell szüntetni. 

Ritka szövődmény a nyílt törés, vagy 
a kulcscsont alatt futó erek és idegek 
sérülése. 

Nagyobb gyermekek, fiatal felnőttek 
elmozdulással járó töréseinek 
kezelése az utóbbi években 
megváltozott. A korábban 
elvégezhető feltárásos műtét során 
lemezzel és csavarokkal végeztek 
rögzítést. Ez a módszer a gyakran 
kiszélesedő hegek és a nagyobb 
kockázat miatt csak extrém 
elmozdulás, nyílt törés, nem gyógyuló 
törés esetén jött szóba. 

Az új módszer minimál invazív, nagyon kis feltárást igényel és kevés szövődmény lehetősége 
van. A csont belső üregébe titán elasztikus velőűrszeget vezetnek, mely belülről támasztja 
meg a csontot és így stabilizálja azt. Ez az új módszer azonnal mozgás stabilitást és a korai 
teljes funkció visszanyerését eredményezi.  

 

...ugye már meggyőztelek, hogy jobban vigyázz.... 



Világnapok 

Esztergályos Dominik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Április 18. Rádióamatőr világnap 

1925. április 18-án, Párizsban, 23 

ország rádióamatőrei aláírták a 

Nemzetközi Rádióamatőr Szövetség 

(IARU: International Amateur Radio 

Union) alkotmányát. 

Április 2. Autizmus világnapja 

2008-tól kezdődően április 2.-t az 

ENSZ az Autizmus Világnapjává 

nyilvánította, ezzel próbálva 

ráirányítani a világ figyelmét az 

autista emberek problémáira. 

Április 7. Az egészség világnapja 

Egészségügyi Világszervezet (WHO) 

1947-ben ezen a napon alakult meg, 

célja a nemzetközi egészségügyi 

munka irányítása és összehangolása, 

továbbá a környezet aktív védelme. 

Április 12. Az űrhajózás világnapja 

Jurij Alekszejevics Gagarin 1961-es 

űrrepülésének alkalmából. Április 22. A Föld napja John 

McConnell vetette fel 1969-ben egy 

UNESCO konferencián, San 

Franciscóban. A Föld napját első ízben 

1970. március 21-én tartották, ami az 

északi féltekén a tavasz első napja. 

Április 26. A szellemi tulajdon 

világnapja Az ENSZ Szellemi Tulajdon 

Világszervezete (WIPO) 26. 

ülésszakának határozata alapján 

április 26-a a Szellemi Tulajdon 

Világnapja, amelyet először 2001. 

április 26-án ünnepelték meg. 

Április 27. A vakvezető kutyák világnapja 

1994-ben ünnepelték meg először,              

a Nagy-Britanniában lévő vakvezető 

kutyakiképző iskolák világszövetségének 

ötlete nyomán. 

 . 

 



Világnapok 

 

Május 4. Tűzoltók napja 1991 óta 

ezen a napon emlékeznek meg a 

tűzoltók védőszentjéről, Szent 

Flóriánról. 

Május 8. Nemzetközi Vöröskereszt és 

Vörös Félhold napja a szervezetet 

megalapító Jean Henri Dunant svájci 

író születésnapján. 

Május 18. A múzeumok nemzetközi 

világnapja a  Múzeumok Nemzetközi 

Tanácsának (ICOM) 1977 májusában 

Moszkvában megtartott XI. 

konferenciáján határozták el 

ünneplését.  

Június 5. Környzetvédelmi világnap 

1972. június 5-én nyílt meg 

Stockholmban "Ember és bioszféra" 

címmel az ENSZ első 

környezetvédelmi világkonferenciája, 

és az év végén a világszervezet 

közgyűlése ezt a napot világnappá 

nyilvánította.  

Június 13. Magyar feltalálok napja 
Június 23. Olimpiai világnap 1987 óta 

ünnepeljük, annak emlékére, hogy 

1894. június 23-án Pierre de 

Coubertin báró kezdeményezésére 

Párizsban kongresszus nyílt, amelyen 

elhatározták az ókori görög olimpiai 

játékok újjáélesztését. 

Június 27. Cukorbetegek világnapja a 

diabétesz világnapot a Egészségügyi 

Világszervezet (WHO) szervezésében 

tartják. 

Az apák napja egy világi ünnepnap, nálunk június harmadik 

vasárnapján ünneplik. Az apák szerepének fontosságát számos 

pszichológiai tanulmány is igazolja. Az apaságot és a szülői szerepet 

ünneplik ilyenkor. Ilyenkor emlékeznek az apákra, nagyapákra és a 

többi férfi elődre. 



Indiai horoszkóp 

Az indiai horoszkóp teljesen egyedülálló tulajdonsága, hogy nem csupán 
csak jellemezi a jegyeket, hanem életfeladatukat, vagyis a karmájukat is 
magába hordozza, így megfogalmazva azt, mikor teljesedhet ki az élete 

az adott jegy szülötteinek. 

Január 15. - február 13. – Krokodil 

E jegy szülötteire számtalan megmérettetés és kihívás vár az 
életben. Munkájába sok energiát és időt fektet, fontos számára a 
karrier, ám ez cseppet sem esik nehezére, szívesen 
munkálkodik. Szinte mindenkinél jobban vágyik ugyanakkor az 

elismerésre, amit viszont, ha nem kap meg, panaszkodóvá és megkeseredetté válik, ám 
továbbra is helytállást tanúsít. Ami a párkapcsolatokat illeti, rendkívül hűséges és kitartó típus, 
a kicsapongás nem kenyere. Hátránya, hogy jószívűsége és megfelelni akarása miatt könnyen 
kihasználható, így akarata ellenére erejét sokan hasznosíthatják. Élete akkor kerül 
egyensúlyba, ha képes megteremteni maga és szerettei számára a stabil, sőt, már-már 
fényűző anyagi körülményeket. 

Február 14. - március 14. - Korsó  

A korsó csendes, megbízható személyiség, akinek azonban nehéz a 
közelébe férkőzni. Nem túl harsány természete miatt sokan unalmasnak 

tartják, ám koránt sem az, csupán időre van szüksége a kibontakozáshoz. Ha olyan munkát 
végez, melyet szeret, remek munkaerő, ha viszont nem, kissé hanyagul végzi feladatait. A 
szerelmi életben is végletes ember, aki vagy imádja és elkényezteti kedvesét, vagy éppen 
valamiért meggyűlöli és piszkálja. Boldogsága attól függ, ki tud e bontakozni, s ennek záloga 
az egészséges önbizalom, melynek fejlesztésén sokat fáradozik. 

Március 15. - április 14. – Hal 

Kreatív, ötletgazdag, életvidám személyiség, aki szüntelenül az 
elismerést és a tökéletes boldogságot keresi. Igen kitartó és kommunikatív 

ember, akinek nagyon fontos a folyamatos elfoglaltság, ugyanakkor ne igazán 
csapatjátékos szellem, inkább magányos farkasként szeret dolgozni, ha úgy még nehezebb 
dolga is van. Párkapcsolatban ingen válogatós, nem keresi a kompromisszumokat, így 
meglehetősen későn lel rá az igazi, azonban, ha megtalálta, madarat lehet vele fogatni. 
Igazságtudata hatalmas, így akkor boldog igazán, ha mind erkölcsileg, mind pedig anyagilag 
elismerésre talál. 

 

Április 15. - május 15. – Kecskebak 

Rendkívül intelligens és tehetséges ember, aki ennek köszönhetően 
hamar, magas pozíciókat érhet el, ugyanakkor nehezen viseli a hosszú 
távú terhelést, így meglehetősen göröngyössé válhat életútja. Különösen fiatal korban 
meglehetősen naiv, így nehezen veszi észre, ha irigyei megpróbálják kifúrni helyéről. Élete első 
egyharmadában többnyire kicsapongó, az élvezeteket és a felhőtlen szórakozást kedvelő 



Indiai horoszkóp 

személyiség, aki azonban, ha megtalálja az igazit, képes megállapodni hosszútávon is. 
Boldogságának kulcsa, hogy tud-e tanulnia hibáiból, s így nem követi-e el azokat sorra, újra, 
meg újra. 

Május 16. - június 16. – Bika 

Barátságos, tehetséges és nagyon kedves személyiség a Bika, kinek a 
család mindennél fontosabb. Lételeme a pontosság és a precizitás, így 
rendkívül hasznos és érdemi munkaerő. Otthonában gyűlöli a 
rendetlenséget, így nagy energiákat fektet környezete megfelelő 
állapotban tartására. Párkapcsolatban hűséges és szerető társ, akinek 

mindene kedvese. Igazi romantikafüggő, aki jóformán napi szinten kedveskedik szerelmének, 
így hosszútávon kissé nehezen elviselhető lehet vele az együttélés a szabadelvűséget 
kedvelők számára. Boldogsága akkor teljesedik ki igazán, ha sikerül megteremtenie az igazi, 
családi légkört és a meghitt, meleg otthont, ahol igazán biztonságban érezheti magát. 

Június 17. - július 16. – Emberpár 

Életvidám, szellemes ember, ugyanakkor rendkívül nagy hangulatingadozásai 
vannak, mely tulajdonságát sokan nehezen képesek kezelni. Olyan, mintha 
egy testben két lélek lakozna, az egyik percben még vidáman nevetgél, majd 
egy pillanat múlva már élesen bírál, vagy vitatkozik. Örök kételkedő, semmit 
sem akar elsőre elhinni, vagy elfogadni, mert úgy véli, rajta kívül mindenki 
mindig csak össze-vissza beszél. 

 

július 17. - augusztus 17. – Rák 

Érzelmes és érzékeny ember, aki azonban mindezt nem veri 
nagydobra, így sokan, rendszeres, már-már hűvös 
megnyilvánulásai miatt kifejezetten nagyképűnek és 
fennhéjázónak tartják, úgy gondolván, egy cseppet sem rendes, pedig ez nem igaz! Gazdag 
érzelemvilágából csak szerettei és (kiterjedt ismeretségei ellenére) szűk baráti köre részesül, 
ők azok, akik tudják milyen is valójában. A szerelem világában a tartós, erős kapcsolatok híve, 
s olyannyira berögződés ez nála, hogy szüntelenül attól retteg, elveszíti szerelmét, így 
rendkívül féltékeny és birtokló lehet. Élete akkor válik harmonikussá, ha megtanulja kezelni 
indulatait és a valójában benne lakozó szeretettel és segítőkészséggel tud fordulni a körülötte 
lévőkhöz. 

augusztus 18. - szeptember 17. – Oroszlán 

Az Oroszlán a megújulás mestere, aki a legreménytelenebb 
helyzetekben is képes megtalálni a kiutat. Hihetetlenül gyors 

alkalmazkodó-képességének köszönhetően első osztályú munkatárs, aki képes, szinte 
észrevétlenül irányítani a munka menetét. Rendkívül materialista beállítottságú, így fontos 
számára a jó kereset és a mindig kellő mennyiségben rendelkezésre álló pénzmennyiség 
megszerzése. Kitartása általában gyümölcsöző, s hosszú távon képes elérni céljait. Nem 
feltétlen igénye a tartós kapcsolat, de, ha kialakul valakivel, igazi társ válik belőle, aki mindig 
tudja, minek is örülne legjobban kedvese. Akkor válik igazán boldoggá élete, ha megtanulja 
nem csak elérni, hanem élvezni is a javakat és általában az életet! 



Indiai horoszkóp 

szeptember 18. - október 17. – Hajadon 

Visszahúzódó, szorgalmas és kitartó ember, aki nem kedveli a feltűnést, s 
inkább a háttérből szereti kézben tartania dolgok menetét. Mindig lehet 
számítani rá, hatalmas energiákat képes felszabadítani, ha kell, hogy 
menjenek a dolgok. Lételeme a bizalom, s, ha egyszer csalódik valakiben, 
az egy életre elvágta magát előtte. Mivel nem megbocsátó típus, ráadásul 
távolságtartó is, csak kevesen tudnak igazán a bizalmába férkőzni, de ezt ő 
nem is bánja. Párkapcsolatban a legfontosabb számára szintén az, hogy 
megbízhasson párjában, s, ha átverik, hosszú időre képes elzárkózni a 
maga kis világába. 

október 18. - november 16. – Mérleg 

Igazi társasági ember, aki egyszerűen oda van az ismerkedésért és az új 
impulzusokért. Jó vezető és közvetlen, kommunikatív személyiségéből 
fakadóan kiválóan elboldogul az üzleti életben. Jószívű és segítőkész, ám 
pontosan emiatt gyakran kihasználhatják kedvességét, amit önzetlensége 
miatt gyakran észre sem vesz. Érdemes tehát ügyelnie, mikor, kinek, 
miben is ajánlotta fel a segítségét. A szerelemben odaadó és ragaszkodó 
típus, de néha már túlságosan is, így, ha hosszútávon 

kiegyensúlyozottságra vágyik, kicsit hagyja érvényesülni párját, illetőleg környezetét is. 

november 17. - december 16. – Skorpió 

Energetikus, tevékeny és felettébb élénk személyiség, aki szinte 
bármilyen feladatot képes rövid idő alatt, ráadásul hibátlanul elvégezni. 
Nem is csoda, hogy ha karrierbe kezd, gyorsan, nagy magasságokat 
érhet el, azonban érdemes ügyelni közben arra, hogy ez ne a 
szeretteivel és családjával való kapcsolatainak felszínességét 
eredményezze. A párkapcsolatok terén kalandozó típus mindaddig, 
amíg meg nem találja az igazit, akit viszont hőn szeret, és akivel imád 
sok időt tölteni, nem számít, mibe kerül. Ha igazán boldog akar lenni, 
meg kell tanulnia bízni másokban, másokra is ráhagyni munkafolyamatokat, dolgokat, ne 
akarjon minden maga csinálni. 

december 17. - január 14. – Íj 

             Az Íj igazi, versengő, pörgős típus, aki felettébb oda van a kihívásokért. Nincs is 
vonzóbb számára, mint egy új megmérettetés, melyben kipróbálhatja magát. Imád 
tanulni, a tudás megszerzése számára sport, azonban, mivel folyamatosan az új 
vonzza, általában ritkán mélyíti el magát egy-egy adott területen, így kissé felszínes. 
Remek vitázó, szereti, ha véleménykülönbséggel találkozik. A szerelmi kapcsolatok 
terén kissé túlságosan is kényelmes, így partnerére hárulhat minden, a kapcsolatukat 

érintő feladat. Boldogságának kulcsa, ha idővel felismeri, nincs mindig igaza. 



Ki vagyok? 

Igaz, jön a szünet, mégis most kicsit magamról: 

A nevem Simonics Noémi. 

Illésházán laktam. 13 éves vagyok.  

Ofiba járok boxolni minden szerdán és csütörtökön, az 

edzőm Ilija.  

Táncolás is a hobbijaim közé tartozik. Barátnőimmel 

van egy csapatunk, neve 6 shots. Modern stílusú 

táncot táncolunk s a régi sulimban szokunk próbálni. 

Már sokszor felléptünk Magyarországon és Komáromban.  

Hát még nagyon szeretek olvasni, sok könyvet elolvasok. 

Szlovákul a Kis herceg tetszett legjobban, sőt a Kvet se volt 

rossz.  

Van két tesóm Valéria és Mia. Az egyik 11 éves 

másik 20.  

Az anyukámhoz jöttem lakni Jányokra.  

A kedvenc énekeseim: Rihanna, Nicki Minay, Drake…  

Vannak háziállataim: 3 kutya (Bena, Zina, Diego). 

 

Eltalálod  

melyik  

vagyok  

a  

képen? 

 



Bakancslista 

 

Bakancslista 

 

Egyre nagyobb divatja van a közösen megtervezett 

programoknak. Van szerintem előnye is, és mint 

mindennek hátránya is.... 

Mindent nem jó megtervezni, betervezni, mert a véletlen mindig 

közbeszólhat, s olyankor csalódottak lehettek, ha valami nem úgy sül el, 

ahogy ti azt már beterveztétek. 

De most mégis arra sugallak titeket, hogy gondolkodjatok el azon, milyen érdekes 

dolgokkal bolondítanátok fel a nyaratokat, hogy érdekes, tele élménnyel gazdag és 

tartalmas legyen. Ahol a pihenés, a felfedezés, az akció, és minden, ami feltölt 

beleférjen.  

Most néhány tipp, amit érdemes elolvasni, majd „kilopni“ belőle azt, ami téged 

megfogott. 

 



Bakancslista 

 

S miután te kiválasztottad a hozzád közel álló tevékenységeket, érdemes 

megkérdezni testvéreiteket, szüleiteket is, nekik mi tetszene. S a legjobb az, mikor 

közösen készítitek el a család bakancslistáját.  

Meghoztam a kedved? Remélem kipróbálod! A cikk végén találsz egy sablont is, de te 

is készíthetsz sajátot.  

 

További ötletek...de lehet, hogy kicsit 

ismétlődnek is... 

1. Mozi a teraszon, kertben, mellé 
házi popcorn és tortilla dukál 
2. Fújjatok buborékot!  
3. Építsetek homokvárat – ha nem 
juttok el tengerpartra, készíts egy 
adaggal a teraszra! 
4. Feküdjetek ki a fűre, és nézzétek a 
felhőket! 
5. Írjatok nyári naplót! 
6. Készítsetek pillecukrot 
házilag, majd süssétek meg parázs 
felett! 
7. Menjetek piknikezni! Ha nincs 
kertetek, keressetek olyan helyet, ahol 
lehet bográcsozni is. 
8. Készítsetek jeges limonádét 
többféle ízben! 
9. Kóstoljátok meg a Brazil 
limonádét! 
10. Szedjetek gyümölcsöt egyenest a 
fáról, bokorról! 
11. Egy nap csak a függőágyban! 
12. Nézzetek naplementét! 
13. Nézzétek meg a napfelkeltét! 
(apukás program, anyukák aludjanak 

délig) 
14. Kössetek koszorút vadvirágokból! 
15. Szedjetek vadvirágot, tegyetek egy csokorral az asztalra! 
16. Préseljetek virágot! 
17. Nyomdázzatok virágokkal! 
18. Egyetek dinnyeszeletet kézzel! 
19. Menjetek el horgászni – filléres pecabottal is lehet halat fogni! Utána engedjétek 

vissza a vízbe! 
20. Aludjatok sátorban, teraszon, kertben! 
21. Gyűjtsetek kavicsot, és fessétek meg őket! 
22. Járjatok mezítláb! 
23. Ázzatok el alaposan! (persze nem akkor, ha dörög és villámlik) 
24. Küldjetek palackpostát! 
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25. Készítsetek házifagyit! 
26. Menjetek el egy botanikus kertbe! 
27. Hajtogassatok papírhajót! 
28. Nézzetek csillagokat éjszaka! 
29. Játsszatok jeges játékokat! 
30. Ültessetek virágot! 
31. Készíts kincskeresős játékot! 
32. Csináljatok éjszakai programot: csillagnézés, társasjáték, szalonnasütés 
33. Párnacsatázzatok este, hiszen nem kell holnap korán kelni! 
34. Készítsetek képeslapot! 
35. Ha vihar van, számoljátok, hány km-re van tőletek! 
36. Reggelizzetek az ágyban! 
37. Másszatok fára! 
38. Szagoljátok meg a frissen nyírt füvet, a frissen kaszált szénát! 
39. Énekeljetek nyári énekeket! 

40. Olvassatok 
nyári verseket! 
41. Sétáljatok 
folyóparton, 
gyűjtsetek 
kagylókat! 
42. Készítsetek 
babzsákokat: 
töltsétek meg 
levendulavirággal, 
cseresznye- vagy 
meggymaggal! 
43. Főzzetek 
pitypang-lekvárt! 
44. A lekvárok 
tetejét díszítse a 
gyerkőc! 
45. Készítsetek 
különleges 
jégkockákat! 
46. Fessetek 
világító üveget! 
47. Rajzoljatok a 
homokba! 
48. Kenjétek be 
magatokat iszappal! 
49. Készítsetek 
napórát! 
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Senkinek sem kötelessége, 

hogy nagy ember legyen, már 

az is nagyon szép, ha valaki 

ember tud lenni.  

Ahol nem halt ki még a jóindulat, 

Ott esély van arra, hogy jól 

indulhat, 

Benned is rejtőzik valahol egy hős, 

Próbáld ki, te vagy a felelős. 

KEZDJETEK EL ÉLNI, HOGY 

LEGYEN MIT MESÉLNI 

MAJD AZ UNOKÁKNAK, 

MIKOR KÖRBEÁLLNAK. 

MIKOR KÖRBEÁLLNAK, AZ 

ÁGYADON UGRÁLNAK 

HOGY LEGYEN MIT MESÉLNI, 

KEZDJETEK EL ÉLNI. 

Kívánunk minden végzős diákunknak sikerekben és egészségben 

gazdag középiskolás éveket! Találjátok meg önmagatokat és 

maradjatok meg embernek! 


