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Köszöntő 

Egy iskolaközösség csak akkor lehet igazán sikeres, ha jelene mellett büsz-

ke a múltjára is. A sikeres jövő elképzelhetetlen a gyökerek ismerete nél-

kül, hiszen azok mindenkor irányt mutatnak és támasztékot adnak. Ezért 

is fontos megemlékeznünk iskolánk jubileumi évfordulójáról.  

Az, hogy az idei tanévünk őszi iskolaújságja is ünneplőbe öltözött ennek 

tiszteletére, külön öröm a számomra. Öregdiákunk és kollégánk, Juhász 

Gábor tanár úr szavain keresztül szívmelengető betekintést kaphatunk mi, 

olvasók, a Kalász Suli évtizedekkel ezelőtti életébe is. S milyen jó, hogy a 

diákcsínyek épp annyira jelen vannak ma is, mint az akkor és most is a 

munkájukért rajongó kollégák, az iskolánkat második otthonuknak tekintő 

diákok, valamint a gyermekeik sikereiért tenni akaró, az eredményeknek 

önzetlenül örülő szülők.  

Köszönöm az Kalász Suli újságíró csapatának ezt a változatos tartalmú, 

erőfeszítéssel és kitartással megírt őszi Suli Sajtót! 

Hajrá 120 éves Kalász Suli!  

 

Végh Attila  

intézményvezető 

 



Őszi híreink 

Svábház projektnap 

Mindig nagy izgalommal várják németet tanuló diákjaink a Svábház projektnapot. 

Ilyenkor a népismeret órán csapatokat alkotva, feladatlappal keresik fel a tájházat, 

ahol helyiségről-helyiségre haladva fedezhetik fel azt a sok kincset, régi használati és 

berendezési tárgyat, amikről az iskolában már tanultak. 

Főzőnap a Kalász Suliban 

Szeptember 23-án délután igazán családias és jó hangulat kerekedett iskolánk udva-

rán. Egy gombostűt alig lehetett leejteni, annyi lelkes diák és szülő sürgött-forgott a 

bográcsok és az asztalok körül. Készültek a paprikás krumplik, hot dolgok és hi-

degtálak, finomabbnál finomabb desszertek. Az őszi ízek kavalkádjában Amerikától 

egészen a Hortobágyig repülhettünk. 

Meseíró pályázat 

A magyar népmese napjára, Benedek Elek 

születésnapjára meghirdetett meseíró pályá-

zatra 48 meseíró 40 fantasztikus meséje ér-

kezett be. A legtöbb történetben egy idén 

kiemelten fontos meseszám is szerepelt, a 120. Olvashattunk például 120 éves isko-

láról, 120 éves szörnyről és a 120 éves Tündér Suliról. De felfedezhettük a Kalász 

Suli rejtélyét is, találkozhattunk Vilmával, a Kalász Suli 120 éves szellemével, és 

többször visszautazhattunk az időben. 

Állatok világnapja 

Idén is megünnepeltük iskolánkban az állatok világnapját. Az alsós diákok által újra-
hasznosított anyagokból készített sokfajta állatot egész héten csodálhattuk a föld-
szinti kiállításunkon. 

A hét zárásaként pedig Dr Szalkai László állatorvos előadását hallhattuk a felelős 
állattartásról. A gyerekek nagy örömére elkísérte hűséges társa, Vihar is. 

 

 



Ölelés napja 

Az ölelés az egyik legegyszerűbb és mégis leghatéko-

nyabb, leghatásosabb módja annak, hogy boldogságot 

adjunk másoknak és magunknak is. Erre hívták fel a fi-

gyelmet 4. a osztályos tanulóink is. Több mint száz macit 

készítettünk, amelyeknek a hátoldalára az öleléssel kap-

csolatos idézeteket írtunk, majd a macikat elrejtettük. Az 

iskola összes tanulója izgatottan kereste ezeket az elrejtett 

mackókat, s aki megtalált egyet hazavihette.  

Megemlékezések 

Október 6-án iskolánk felső tagozata meghitt hangulatban emlékezett meg az aradi 

vértanúkról. A 6.c osztály szervezésében megrendezett emlékműsoron minden fel-

sős osztály elhelyezhette az emlékezés mécsesét, ezzel is tisztelegve a vértanúk előtt. 

A Kalász Suliban, mint minden évben, idén is ünnepi megemlékezést tartottunk az 
1956-os forradalom és szabadságharc emlékére. 

Ebben a tanévben a 4.c osztály készült egy zenés, táncos 

ünnepi műsorral alsó tagozaton. Felsőben pedig a 8. év-

folyamosok emlékeztek meg méltón egy színvonalas mű-

sorral október 23-ról.  

Tófutás 

Idén is sok tanuló vett részt a budakalászi Tófutáson. 

Nagy örömünkre két kiemelkedő eredmény is született, mindkettő a felsős fiúk ka-

tegóriában. A 8.a osztályból Bíró Ferenc második, Szöllősi Botond a 7.a-ból pe-

dig harmadik helyezést ért el a felsős fiúk között.  

 

Megújult iskolánk könyvtára 

A Kalász Suliért Alapítvány kezdeményezésére, iskolánk akciót hirdetett idén szept-

emberben az iskolai könyvtár állományának megújítása céljából. Már megunt, de jó 

állapotú gyermek és ifjúsági könyveket vártunk a szülőktől. A két hétig tartó akció 

nagyon sikeres volt. Több mint kétszáz könyv érkezett a könyvtárba. Ezek között 

mesekönyvek, népszerű regények, ismeretterjesztő könyvek egyaránt voltak. A 

könyvtárba látogató gyerekek már nagy érdeklődéssel forgatták ezeket a köteteket.  

 

Szerkesztette: Dombi Dániel és Molnár Dávid 6.c 



Egy idős diák soha nem öregszik meg… 

Interjú Juhász Gábor tanár úrral a 120 éves Kalász Suli ünnepi  

sorozat részeként 

Milyen tanítani ott, ahol egykor tanult?  

1968-ban születtem Budakalászon, 1982-ben ballagtam el a Kalász Suliból a szentendrei Móricz 

Zsigmond Gimnáziumba, majd egy év kötelező sorkatonaság után jelentkeztem az ELTE Álta-

lános Iskolai Tanárképző Főiskolájára biológia-földrajz szakra. Az utolsó évemben itt Kalászon 

gyakorló tanítottam egy hétig. Nagyon szerettem, és a legjobb gyakorlatot adta, mert egyből a 

mély vízbe lettem dobva, mivel éppen a betegszabadságát töltő biológiatanárt helyettesítettem. 

Furcsa, de egyben izgalmas is volt ez a félig diák, félig tanár állapot, de azt hiszem, a diákpárti-

ságom egyik megalapozója lett. 30 év után tértem vissza Budakalászra tanulószobázni, Buda-

pesten a Bajza Utcai Ált. Isk.-ban tanítottam addig, és most is félállásban, meg egy évet egy kis 

faluban Nógrádban. 

Félig hazatértem, és semmit nem változott a Kalász Sulihoz való viszonyom.  Eddig is sokat 

merítettem egykori tanáraimtól, de most az épület falai között egyre gyakrabban nosztalgiázom. 

Nagyon kedvesen fogadtak kollégáim is, diákjaimnak többször mesélek emlékeimből a másik 

iskolámban is. Egykori tanáraim sajnos már nincsenek az iskolában, de egykori iskolatársaim, 

vagy azok gyermekei közül többen is itt tanítanak, vagy gyermekeiket tanítom. Tényleg, mint 

egy nagy család, ami szétszakadozottság után kezd összeállni. Portás Kriszti nénivel, és akivel 

csak tehetem, sokat adomázunk, mindig nagy szeretettel gondolva vissza itteni gyermekéveink-

re. 

Hogy nézett ki az iskola, amikor ön diák volt? Sok minden változott azóta?  

Első osztályban az akkor még Felszabadulás úti kis iskolában /ma Nyitnikék ovi/ kezdtünk 

egész napos, kísérleti osztályként. Aztán másodikban kerültünk fel a mai Kalász Suli parkolójá-

nak helyén álló egykori pártházba. A csengetéseket sem hallottuk, rendre rajvezetők jöttek szól-

ni nekünk, ha ki-ill. becsengettek. 

Harmadikban kerültünk fel az akkor még „Nagy Iskolának” nevezett mai régi épülettömbe. 

Persze nem volt ilyen szépen felújított, de nekünk hatalmasnak tetszett. 

A mai focipálya helyén egy nagy WC-épület állt, /nem vízöblítéses/körben jegenyefákkal, az 

emlékmű is egyszerűbb volt, két beton pinpongasztallal a két sarkán, melyek körül szünetek-

ben, akár 50-en is forgóztunk ütőként fadarabot, vagy tankönyvet használva.Az udvar fehér 

murvával volt felszórva, télen jobban csúszott, mert jégcsúszka versenyt is tartottunk, amíg a 

tornaterem mellett lakó karbantartó Edit néni el nem csúszott az egyiken… 



A tornaterem épülete egy fallal volt elválasztva az udvartól, az udvari játékokat fogóval, gumi-

val, ugróiskolával helyettesítettük, vagy kis rádiót hallgattunk, kártyanaptárokat cseréltünk. Úgy 

emlékszem, hogy többször volt tankönyv is a kezünkben, mint most látni…Focizni csak a tor-

nateremben ill. tanítás után az akkor még több zöldövezetet, mezőt tartalmazó faluban lehetett, 

vagy a Lenfonó Kultúrház /ma Faluház / vörös salakos pályáján. 

Hatodikos korunkban épült fel az új iskolaszárny, a mai felső tagozatosok épületrésze. Akkor a 

legmodernebbek egyike volt az országban. Nagyon büszkék voltunk rá, mert XXI. századinak 

tetszett a szaktantermeivel, felszereltségével. Kémia és fizika terem volt a földszinten a bejárat 

mellett, minden órán kísérleteztünk a szigorú Halász Jenő bácsival. Fölötte, az emeleti rajzte-

remben kis rajzbakokon ültünk, rajzoltunk, néztünk - hallgattunk művészettörténeti diavetítést 

a nagyon türelmes Kristóf  Cecília tanárnővel. 

A biológia teremben négy nagy, szekrénybe épített aquarium volt aranyhalakkal, neonhalakkal, 

guppikkal, volt egy kis teknőst felnevelő terrárium is. 

Akkoriban csak egyszintes volt ez az épületrész, és az iskolába kb. 600 gyerek járt, az akkor még 

faluban 5-6 ezer ember lakott. 

A mai Cserkészház és jégpálya helyén volt akkoriban az iskola gyakorlókertje tele gyümölcsfák-

kal, zöldségessel. Rendszeresen ide jártunk le gyakorlati órákon ásni, kapálni, gereblyézni, szüre-

telni. 

Hogyan tanítottak akkoriban, amikor ön diák volt? Sok minden változott azóta?  

A tanáraim nagyon meghatározóak voltak az életemben, a hivatásválasztásom és a pedagógiai 

munkám során a mai napig is. Mindenkitől hoztam, csentem valamit, amit hasznosítani tudok, 

bármilyen helyzetbe kerülök ezen a nagy kihívásokkal tarkított pályán. Többet tanultam Tőlük, 

mint a Főiskolán. Róluk részletesen a 100 éves a Kalász Suli c.könyv ”Tanárnő kérem…” c. fe-

jezetében írtam. 

Mi nem digitális taneszközökön nőttünk fel, nem százféle helyről tanultunk, hanem Tőlük, az 

egyentankönyvünkből, de ezt nagyon, és mélyen. Minden órán volt feleltetés a nem készségtan-

tárgyakból. Otthoni tanulásál felmondtuk magunknak a leckéket. Házhoz jártunk egymásnak is 

segíteni a tanulásban, meg egy idős néninek a Magyar utcába bevásárolni, vizet húzni a kútról, 

mivel mi még kisdobosok és úttörők voltunk őrsökbe szerveződve, és komolyan vettük azt, 

hogy az úttörő, ahol tud, segít. 

Szolidaritásra, egymásért kiállásra, segítésre, szelídségre, komolyságra, igényességre és a minél 

több tudás megszerzésére neveltek a tanáraim, mindenki a maga módszereivel, személyiségével. 

A szentendrei járásban a mi iskolánknak volt a legjobb híre, aki gimibe jelentkezett, azt egyből 

felvették, és bizony nem is rontottunk, olyan erős alapokat kaptunk itt. 



Melyik tantárgyból volt a legjobb? 

Alsóban végig kitűnő voltam, de felsőben is tartottam mindig a jelest, négy-öt négyessel. Utób-

biak a matek, fizika, kémia, nyelvtan voltak.  Alsóban még buszvezető szerettem volna lenni, 

felsőben pedig már régész, majd erdész, vagy térképész. 

Jól érezte magát itt?  

Lásd előbb…de sokat megtudtok az iskolai életről a könyvtárban is fellelhető 100 éves a Kalász 

Suli könyv : Tanárnő kérem…c. írásából, amit felkérésre írtam, de nagy szeretettel, 20 éve. Ben-

ne minden szívem, ami ide köt. 

Örül,hogy tanárként ugyan, de újra itt van? 

Nagyon…amit tudatosan, vagy a sors kegyelméből sikerült elérnem. Ebből a szempontból is 

szerencsés embernek tartom magam. Volt lehetőségem „világot látni” 600 fős, zsúfolt belvárosi 

iskolában, és 50 tanulós kis falusiban is, dombok között, ahol az órák egy részét az iskola udva-

raként is szolgáló falu focipályáján tarthattam. Kalász a kettő között van, annak minden előnyé-

vel, s hogy gyermekkorom helyszíne is, az már csak hab a tortán. 

Hogyan nézett ki a tantermük? Lehetett állatokat tartaniuk a teremben?  

Lásd előbb, a biológia teremnél, ami most az ötödikesek tanszoba terme. Nem voltak állandó 

osztálytermek, vándoroltunk. 

Milyen volt a magatartása?  

Végig példás, pedig elsőben és másodikban volt pár intőm és fekete pontom a magatartásfüzet-

ben, olyan apró-cseprő dolgokért, amit ma már észre sem vesznek, vagy elfordulnak mosolyog-

va…legalábbis én. Csatolom a magatartás füzetem két oldalát. 

Van olyan csínytevése, amire szívesen emlékszik vissza, és el is mesélné nekünk?  

A suliban nem, pedig kaptam pofont, mert papírrepülőt dobtam tanszobán a tanulóidő alatt /

Anyunak nem mertem elmondani, de másnap mégis bejött és megbeszélte kulturáltan a rajzta-

nárbácsival/, meg kaptunk seprűnyéllel a fenekünkre, mert sugdolóztunk magyar órán, de na-

gyon szerettük Kiss Máté Tanár Urat, tőle valahogy nem fájt. Máig nagyon tisztelem. Lám a ve-

rés marad meg utána, pedig annyi mindenre megtanított az irodalmon keresztül…az életre…

olyan színesek és humorosak voltak az órái, és mégis tudtunk, tanultunk.  

Legnagyobb csínytevésünk az volt, mikor egy kötelező mozielőadás után, ez is volt, megkondí-

tottuk a temetőben a lélekharangot, és fejvesztve rohantunk le utána a dombon. Anyám azt 

mondta, hogy hazáig hallotta, azt hitte tűz van. 



Miért döntött úgy, hogy tanár lesz?  

Gimiben kezdett igazán jól menni a biosz és a föci, melyeket itt Homonnay Botondné, Stolcz 

Gáborné, és Molnár Gusztávné alapoztak meg.  

No meg itt Őrsvezető is voltam, belekóstoltam, milyen gyerekeket „vezetni”, otthon is szeret-

tem az utcabeli gyerekeket összerántani focizni, színjátszani, ha tudtak, ha nem. A Kőbányai út 

végén, egy kiszuperált cséplőgép volt az örsi búvóhelyünk.  

Aztán gimiben láttam a máig is követendő, és sajnos nagyon aktuális kultfilmet, a 

„Holt Költők Társasága„ címűt, illetve elolvastam Ottlik Géza: „Iskola a határon „ c. könyvét, 

no meg nagyon szimpi volt az Abigélből Kőnig tanár úr is. 

Mi az, amit ettől az iskolától kapott diákként?  

Lásd előbb, de ez igazán a Tanárképző Főiskolán tudatosult bennem, mikor a történetek, az 

élet másik oldaláról kezdtük figyelni és megtanulni a gyermekeket. Ilyenkor óhatatlanul is a sa-

ját diákéveink az élményalapok. 

A tanítás során sokszor átélem ezeket a helyzeteket, könnyen tudom a diákok helyébe képzelni 

magam, anélkül, hogy mindenben engednék.  

Köszönöm a megtisztelő felkérést!  

Üdv: Gábor bácsi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az interjút készítette: Farkas Viktor Maxim és Turcsán Kara Péter 5.a  



Portré 

Beszélgetés Veres Anikó tanárnővel, iskolánk  

matematikatanárával 

 

Mit szeret csinálni szabadidejében? 

Ha valóban szabad az időm, én a „nem csinálok semmit” állapotot is szívesen vál-
lalom, vállalnám. Persze az aktív pihenés, a séta, beszélgetés, kerékpározás, mozi, 
színház, olvasás mind feltöltődést jelent. 

Mi a kedvenc állata? 

Egy faluban nőttem fel, ahol sokféle állatot tartottunk. Lakásban egyet sem. Ami-
kor gyerekeim születtek, lett a saját örömünkre tartott cicánk, kutyánk. Volt pár 
év, hogy nem lakta a lakást négylábú, de két hónapja ez újra megváltozott, Vilma 
cica itt dorombol mellettem. 

Mi a kedvenc színe? 

Ez változik, úgy érzem. Barnás-vöröses rőt színt talán mindig kedvelni fogom. 

Mi a kedvenc étele? 

Szeretem a gyerekkorom ízei közül a hurkát (de csak ahogy még mi ízesítettük 
gyerekkoromban a nagyszüleimmel, disznóvágáskor), a finom tepertőt, abáltsza-
lonnát és bundáskenyeret is nagyon szeretem. Szívesen főzök Muszakát, mert 
imádom a padlizsánt! 

Mi kedvenc filmje? 

Sok jó, fontos film van, amit láttam, meg sajnos amit még nem, olyan is. Ami 
most elsőként eszembe jut, mert iskoláról, felnőtté válásról gondolkodom a kér-
déseitek miatt, a Holt költők társasága. 

Mi a kedvenc könyve? 

Erre a kérdésre is, hogy ne kelljen választanom, mert az lehetetlen, szerzőket tud-
nék inkább sorolni, de az nektek még úgysem mondana sokat, az a válaszom, 
hogy nagyon szeretem Grecsó Krisztián könyveit, miután évekkel ezelőtt szinte 
együltő helyemben elolvastam a Megyek utánad című könyvét. 

  



 Ki a kedvenc énekese, és mi a kedvenc dala? 

Fiatalságom kedvenc zenekara a LGT együttes. 

A Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról c. darabnak is Presser Gábor a zene-
szerzője, ebből egy csomó dalt felsorolhatnék pl.: Valaki mondja meg;  Arra szület-
tem; stb. Középiskolás koromban találkoztam személyesen többedmagammal egy 
tanárom lakásán Cseh Tamással, az Ő dalait is kívülről fújtuk, és énekeljük ma is. 

Mi a kedvenc sportja?  

Ha az a kérdés, hogy én mit sportolok, a kerékpározás, amit szeretek.  

A jógát több éven keresztül csoportban gyakoroltam, de most az a csoport ahová 
jártam Csobánkán, az most csak délelőtti órákban tart foglalkozást. 

Szeretem a csapatsportokat nézni, ha a nemzeti válogatottak versenyeznek, még a 
focit is. Gyerekkoromban a műkorcsolya volt a kedvencem, és pontosan emlék-
szem arra, amikor 14 éves korom körül rádöbbentem, hogy öreg vagyok már, mert 
ha el is kezdenék korcsolyázni, már semmiképpen nem juthatnék nemzetközi sike-
rekhez. 

Mi volt élete legmeghatározóbb élménye? 

Amit veletek is szívesen megosztok az az, hogy egy remek gimnáziumba jártam, a 
szolnoki Varga Katalin Gimnáziumba, ami sokféle dologra kíváncsivá, fogékonnyá 
tett a tanuláson kívül. Filmklub, alternatív színház, tényfeltáró újságírás. Azt kívá-
nom mindannyiótoknak, hogy ti is egy olyan közösség részesei legyetek a középis-
kolában, ami kinyitja szemeteket a világra. 

Mikor döntötte el, hogy tanár lesz? 

Szerettem iskolába járni, sok jó tanárom volt, ezért egy kis kitérő után ugyan, de 
pontosan tudtam, hogy tanítani szeretnék. Ekkor 19 éves voltam. 

Melyik osztályokban tanít? 

Az idei tanévben tanítok a két nyolcadikban, a 7.b-ben és az 5.a-ban, amiben osz-
tályfőnök is vagyok. 

Mi volt legnagyobb tanári sikere? 

Öröm számomra, ha volt tanítványaim mosolyogva köszönnek rám és szívesen 
mesélnek magukról. Számomra siker, ha jó viszony alakul ki köztünk gyerekek, ve-
letek, akiket tanítok. Ha osztályfőnökként úgy érzik a gyerekeim, hogy számíthat-
nak rám és tudok is segíteni. 

Az interjút készítette: Farkas Viktor Maxim és Turcsán Kara Péter 5.a  



Természettudományos érdekességek  

A világ kihalt állatai 

Dodó: 

Az utolsó dodót történészek szerint egy londoni házban tartották a XVII. 

században, ám egy friss vizsgálat olyan ólomsör-

étet talált a koponyájában, amit madarak vadá-

szatára használtak. Az Oxfordi Egyetem több 

mint 300 éve őrzi a dodó mumifikált koponyáját 

és lábát természettudományi múzeumában. Az 

egyed maradványai képviselik a létező legtelje-

sebb dodócsontvázat, valamint a madár egyetlen fennmaradt szövetmintá-

ját. Most azt kutatják, hol érhette utol a végzet. 

 

Kvagga: 

A kvagga egykoron Afrika déli részén élt. Az utol-

só vadon élő kvaggát az 1870-es évek elején lőtték 

le. Az utolsó fogságban élő egyed 1883. augusztus 

12-én pusztult el az amszterdami állatkertben. A 

zebrák mintázatának rendkívüli változatossága mi-

att kezdetben a természettudósok nem kifejezetten 

tudták megkülönböztetni az egyes fajokat és alfajokat. A kvaggát bőréért 

és húsáért vadászták, ennek következtében még azelőtt kihalt, hogy rájöt-

tek volna, hogy egy különálló faj. 

 

 

 



Hawaii mohó: 

A hawaii mohó vagy hawaii nemes mohó a madarak osztályának verébala-

kúak rendjébe és a mohófélék családjába tartozó kihalt faj. A természetes 

élőhelye szubtrópusi vagy trópusi nedves hegyi erdőkben volt. Tollait az 

előkelők ruháinak díszítésére használták. Elvileg az 

egész madarat megkopasztották, majd visszaen-

gedték a vadonba, de nem valószínű, hogy ezek a 

példányok továbbra is életben maradtak. Alaptolla-

zata fekete volt, farka hosszú, fekete-fehéres, míg 

vállát egy sárga tollpamacs díszítette. Az európaiak 

előtt gyakori madár volt, de amikor elkezdték va-

dászni és a juhok és malacok letaposták élőhelyét, 

hamar megpecsételődött a sorsa. Az utolsó élő pél-

dányt 1934-ben látták. 

Erszényes farkas: 

Az erszényes farkas vagy tasmán tigris egykor Új-Guineában, Ausztráliá-

ban és Tasmaniában (a valamikori Szahul-földön) élt erszényes ragadozó, 

az erszényesfarkas-félék családjának egyetlen recens faja volt. Az erszé-

nyes farkasok kutyára emlékeztető állatok, de nem voltak rokonai a kutya-

féléknek, mivel az utóbbiak méhlepényes, az előbbiek viszont erszényes 

emlősök voltak. A hasonló testfelépítés a hasonló 

életmód miatt alakult ki (konvergens evolúció). A 

fajt George Harris írta le 1808-ban, latin neve ma-

gyarul kb. annyit tesz, mint : kutyafejű erszényes ku-

tya.  

 

Szerkesztette: Ivánkay Barbara 7.c  



Kihalt állatok-KVÍZ 

Írd a helyes válaszok betűjelét egy lapra! Írd a lapra a neved, és  

november 25-ig dobd a portán lévő gyűjtődobozba! A helyes megfejtők között értékes 

nyereményt sorsolunk ki! 

Miért vadászták a kvaggát?  

A) a szarváért 

B) patájáért 

C) bőréért és húsáért 

 

Mire használták a Hawaii mohó tollát? 

A) cipőkhöz 

B) alsóneműkhöz 

C) ruháinak díszítésére 

 

Hány éve őrzik az Oxfordi Egyetemen a mumifikált dodót?  

A) 500 

B) 900 

C) 300 

 

Melyik mondat helyes? 

A) Az  erszényes farkasok a kutyák rokonai.  

B) Az utolsó fogságban élő kvagga Amszterdamban pusztult el.  

C) A hawaii mohó tollát előkelő emberek  ruháinak díszítésére 

használták. 

Szerkesztette: Ivánkay Barbara 7.c  



A  mesék világa - A víz meséje 

Réges-régen, pont akkor még nem élt senki a Földön, csak a Nap tündökölt az 
égen. Alatta a Föld repedezett, kihalt vidék volt. Sem ember, sem állat, sem növé-
nyek… 

Hiába volt a Nap olyan szép, mint egy csodálatos ékszer, igencsak  unatkozott egy-
magába. A kísérői  csak a felhők voltak az égen. Kicsit irigykedett is a játékos fel-
hőkre, ahogy kergetőztek, megjelentek és elillantak a nagy kékségben. 

A felhők többsége nagyon szerette a Napot, de volt egy kicsi, szürke közöttük, aki 
nem szerette, hogy ilyen meleg van. Úgy érezte, hogy valami másra vágyik. Mivel 
különbözött a többiektől, a bárányfelhők kinevették. 

Magányosan szomorkodott, amikor találkozott a széllel. 

-Szia! Miért lógatod az orrod, kicsi felhő? - kérdezte  a szél barátságosan. 

-A többi felhő kinevet, hogy ilyen kis szürke vagyok…nem is hasonlítok rájuk. 

-Mi a baj ezzel, mi szelek is sokfélék vagyunk? 

Vannak  simogató, lágy szellők, és ismerek vad, süvítőket is. 

A kis felhő sírva fakadt, s csak sírt és sírt. 

-Nincs nekem semmi hasznom-mondta a szélnek 

-Dehogy nincs hasznod, csak nézz le a Földre!- mondta a szél. 

A kicsi felhő ekkor vette észre, hogy könnyei, ahogy leértek a Fölödre, kis patakok-
ká álltak össze. A felhő ekkor már örömkönnyeket hullatott, és ettől a patakok fo-
lyókká nőttek… 

Amerre a folyók és patakok éltető vízzel tápláták a Földet, zöld növények és gom-
bák jelenetek meg mindenfelé. 

A felhő el akarta mondani a szélnek, hogy mennyire hálás neki, de az addigra már 
tovább állt. Elhatározta, hogy megkeresi és megköszöni a tanácsát. 

Így születtek az első patakok, folyok és tengerek a Földön, amelyek éltető vízzel lát-
nak el ma is bennünket. A szél és a szürke felhő pedig azóta is gyakran találkoznak 
fent az égen frissítő esővé változtatva a tündöklő napsütést. 

         

A mesét az idei év Aranypenna Díj nyertese, az 5.a osztályos  

Turcsán Kara Péter írta.  



Könyvajánló 

 

David Williams: Gengszter Nagyi 

3-6. osztályig ajánljuk 

Téma : humoros családi  

 

A 11 éves Ben rettegve gondol a péntek 

estékre, amikor a nagymamájánál kell alud-

nia. Ő ugyanis minden idők legunalma-

sabb nagymamájának látszik: állandóan 

szókirakósdit játszik és káposztalevest főz. 

De van egy dolog, amit Ben nem tud róla. 

Ben nagyija pontosan olyan, amilyennek 

az ember a nagyikat elképzeli: ősz haja van 

és műfogsora, a használt zsepit mindig a 

kardigánja ujjába gyűri és nemzetközi hírű ékszertolvaj. 

Kalandos és kedves történet egy nagymamáról és az unokájáról, 

valamint lopott koronaékszerekről… 

 

Szerkesztette: Farkas Viktor Maxim 5.a  

 

 



Filmajánló 

Jumanji 1. és 2. rész.  

Javasoljuk 5. osztályon felüli diákoknak. 

Téma: humor és kaland 

 

  A film egy videojátékról szól. 

Négy gimis gyerek bent ragad egy  játékban.   

A játék tele veszéllyel. Vajon kijutnak??? 

Vélemény: Szerintem felsősöknek tökéletes, de alsósoknak  

nem ajánlom. 

 5/5 csillagot adok rá.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerkesztette: Turcsán Kara Péter 5.a  



Zenerovat  
Egy nehezen értelmezhető zenei műfaj 

 
A nu metal 

 
A nu metal az 1990-es évek közepén kialakult extrém metal műfaj, 

ami főleg a trash, a heavy és az alternatív metal, a hip-hop és  az 

elektronikus zene keresztezése. 

Zenekarok: Limp Bizkit, Korn, Linkin Park, Slipknot 

 

 

 

 

 

 

 

Azért szeretem a nu metal zenekarokat, mert érdekes a hangzásvi-

láguk. Erős hatásuk van a hallgatókra. A kedvencem ezek közül a 

zenekarok közül a Slipknot.  

Tagjai:  

Corey Taylor,, Jim Root, Mick 

Thomson,  Shawn Crahan,  Jay 

Weinberg, Michael Pfaff, Alex Venturella 

  Szerkesztette: Földes Mihály Frigyes 7.c  



 Sportrovat 

 

Magyar és nemzetközi foci hírek 

Az Újpest focicsapata kiesett az NB1-ből, tehát visszaesett a másodligába. 

A magyar válogatott nem jutott ki a világbajnokságra, viszont a nemzetek 

ligája csoportban másodikok lettünk, vagyis kijutottunk. 

A Chelsea FC érdeklődött Szalai Ádám után, így lehet, hogy eligazol a je-

lenlegi csapatából, az FC Baselből. Szalai Ádámot felmentették csapatka-

pitányi posztja alól. 

Az idei aranylabda (Ballon d’our) nyertese a Real Madrid francia csatára: 

Karim Benzema. 

A Real Madrid idén Benzemának köszönhetően megnyerte a 14. Bajno-

kok Ligája címét. Ebben az évben elsők lettek a spanyol első ligában. 

 

2022-2023 legnagyobb átigazolások 

Erling Haaland: Dortmund — Manchester City 60millió euróért igazolta 

le. 

Antony Santos: Ajax —Manchester United 95millió euróért vette meg. 

Wesley Fofana: Leicester City—Chelsea 80.4millió euróért ment át. 

Aurélien Tchouameni : As Monaco —Real Madrid 80millió euróért kelt el. 

Darwin Núnez : Benfica —Liverpool 75 millió euróért igazolták le. 

Casemiro: Real Madrid —Manchester United 70.6 millióért adták el. 

Alexander Isaak: Real Sociedad—Newcastle United 70 millióért vette meg. 

Lisandro Martínez: Ajax—Manchester United 57 millió euróért ment át. 

Robert Lewandowski:Bayer Müchen—Barcelona 45 millióért igazolták le. 

Raheem Sterling: Manchester City—Chelsea 56 millióért euróért vette 

meg. 

Szerkesztette: Iharosi Bendegúz és Szvoboda Botond 7.c  



Judo versenyek 
 

A judo egy önvédelmi sport. Azért találták ki Japánban, hogy az 

emberek meg tudják magukat védeni. A judo azért jó nekem, mert 

nagyon hasznos technikákat (dobásokat és eséseket) tanulunk. He-

tente két edzéssel két év alatt lassan versenyezni megyek. Így még 

többet tudok tanulni erről a sportól. 

Szigorú szabályok vonatkoznak a judóra. Például papucsot kell 

hordani és fehér judo ruhát övvel. A fehér övesek még kezdők, a 

fekete övesek a mesterek. Vizsgákkal lehet más-más övfokozatot 

elérni. A judót csak tatamin lehet gyakorolni. Ez egy kemény sző-

nyeg. Ez megvéd a sérülésektől.  

A judo mérkőzések előtt mindig van egy rituálé, vagyis szokás. Ez 

az, hogy meghajolunk a judo atyja, Kano Dzsigoro képe előtt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerkesztette: Marekkel Zsombor 5.a  



 Nyelvi kvíz 

Milyen nyelven vannak az alábbi szavak? 

A helyes megfejtők között nyereményt sorsolunk ki. A helyes megfejtést tar-

talmazó papírlapot névvel és osztállyal a portán elhelyezett gyűjtődobozba 

dobhatjátok november 25-ig. 

 

кључ 

utwór muzyczny 

ဦးန  ှောက် 

रूख 

məktəb çantası 

छादम् 
-اتاق خواب   

радыятар 

ಸೀಮೆಸುಣ್ಣ  

창문 

Szerkesztette: Tóth Aurél 7.c 



 Társasjáték-ajánló 

Halloweeni társasok 

Rettegés Éjszakája Vérfarkas          

Vélemény: nem olyan ijesztő, de nagyon szóra-

koztató Könnyű és rövid, 10perc összesen. 

Akár suliban szünetekben és bárhol bármikor 

lehet játszani. 

Ahhoz képest, milyen kicsi doboz, óriási él-

mény. 

   

Plüss mesék  

Vad, 90 perces kalandjáték. Ne tévesszen meg a 

cím, ez jóval ijesztőbb, mint gondolnád. 

 

 

Szabadulópakli-Drakula Kastélya  

Mint a legtöbb társasjátéknak, ennek is 

több része van. Elfér a zsebben. A Drakula 

Kastélya igazi halloweeni játék. Könnyen 

tanulható, közel 60 perces játék 1-6 játékos 

részére. Inkább csak 12 éves kortól aján-

lott. 

 

 

Szerkesztette: Farkas Maxim és Turcsán Kara Péter 5.a  



Viccrovat 

 

Melyik háziállatnak van nyomása, ellenállása és fázisszöge is?  

A csirkének, mert az Bar-Ohm-Phi! 

Gyűjtötte: Földes Mihály Frigyes 7.c 

 

Két tehén beszélget: 

- Hallottál arról az új betegségről, amitől a tehenek megőrülnek? 

Kergemarha kór vagy mi. 

- Igen. Még szerencse, hogy mi pingvinek vagyunk. 

Gyűjtötte: Molnár Dávid 6.c  




