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Svábház Projektnap  

Iskolánk németet tanuló 3,4,5. osztályosai 

a német nemzetiségi tájházat idén állomás-

ról-állomásra haladva fedezték fel, így bő-

vítve a már népismeret órákon tanult isme-

retanyagot. A feladatlapok megoldása mel-

lett kipróbálhatták a gyerekek a kukorica-

morzsolást, a virtuális gulyásleves főzést, s 

a jól végzett munka jutalma sem maradt el, 

egy finom süteménnyel zártuk a progra-

mot. Köszönjük Wágnerné Klupp Katalin-

nak és segítőinek, hogy mindig emlékeze-

tessé teszik ezt a programot diákjaink szá-

mára! 

ISKOLÁNK HÍREI 

Az aradi vértanúk emléknapja 

Idén október 6-án az 1848-49-es szabadság-

harc vértanúira emlékeztek a 6. osztályo-

sok műsorukkal, melyet Major Kati néni és 

Séra Andrea néni állított össze.  

Az iskolánk felső tagozatosai néma főhaj-

tással és gyertyagyújtással tisztelegtek a 

mártírok emléke előtt. 

Ezen a napon a városi rendezvényen is 

részt vettek iskolánk képviselői, ahol Völ-

gyes József, iskolánk igazgatója és 

Benczédi Balázs, diákpolgármester helyez-

te el az emlékezés koszorúját a Damjanich 

József emlékművénél. 

Szarvas Gábor nyelvművelő napok 

Adán 

Iskolánk diákjai már 2009 óta vesznek 

részt a vajdasági Adán megrendezésre ke-

rülő Szarvas Gábor nyelvművelő napokon, 

a 7. osztályosok számára meghirdetett játé-

kos nyelvi vetélkedőn. 

Az idei versenyen Bódi Fanni 7.a és Nagy-

May Liliána 7. b osztályos tanulók mérték 

össze tudásukat a vajdasági iskolákból ér-

kezett társaikkal. A kétfordulós vetélkedő 

egy írásbeli feladatlappal kezdődött. Utána 

az ez alapján továbbjutott 15 diák folytatta 

a versenyt a helyi színházterem színpadán. 

Nagy örömünkre mindkét diákunknak si-

került bekerülni a legjobbak közé, és ügye-

sen helyt álltak a versenyben. 

Gratulálunk nekik! 
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Főverseny a suliban 

Hagyomány lett iskolánkban a szeptemberi 

főzőverseny megrendezése. Azt már az ele-

jén is lehetett sejteni, hogy a hangulat 

pompás lesz. Az is volt. A közös program 

összerázta az osztályokat. Ott voltak a fel-

sős diákok, az osztályfőnökök, a tanárok és 

a szülők. Idén szeptember 29-én délután 

nemcsak iskolánk diákjai vettek részt a 

programon, hanem Szerbiából, Moholról is 

jöttek diákok.  

Az osztályok finomabbnál finomabb étele-

ket készítettek. Kóstolhatott a zsűri ma-

gyaros, de szerb, török, amerikai és mexi-

kói ételek is. Nehéz volt dönteniük. Végül a 

8.a osztály kapta az arany fakanalat, az 

ezüstöt a 6.c, a réz fakanalat pedig a 7.a 

osztály. 

Egy biztos, mindenki jól érezte magát. 

Körősi Laura 

6.c 

ISKOLÁNK HÍREI 

"SzakMÁzz" kiállításon jártak  

nyolcadikosaink 

 

Október 11-én ellátogattunk nyolcadikos 

diákjainkkal a "SzakMÁzz" pályaválasztási 

kiállításra Budapestre. A nagy sikerű kiál-

lítást a Hungexpo területén már hatodik 

alkalommal rendezték meg. Számos iskola 

mutatkozott be, ki-ki megtekinthette az 

érdeklődésének megfelelő szakgimnázium -

illetve szakiskola kínálatait. Az iskolák in-

teraktív módon mutatkoztak be, a gyere-

kek kipróbálhatták az egyes szakmákat, és 

szórólapokat gyűjthettek, valamint meg-

kóstolhatták a pékek-cukrászok termékeit 

is.Volt, aki fodrászkodott,fotózott, szögelt, 

vagy éppen az informatika rejtelmeibe 

nyerhetett betekintést.  

 

 

Nagyon hasznos volt a kiállítás, megköny-

nyítette számunkra az iskolaválasztást. 
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ISKOLÁNK HÍREI 

Diákönkormányzati képviselők  

avatása 

2017. október 3-án került sor az osztályok 

által megválasztott képviselők és az új di-

ákpolgármester avatására iskolánkban. 

 

 

 

 

 

 

 

Az ünnepélyes avatásra a felső tagozatos 

diákok előtt került sor, melyen részt vett 

Budakalász város polgármestere, Rogán 

László is, aki előre olvasta az eskü szöve-

gét. 

 

A képviselők névsora osztályonként: 

5. a Hegyi Botond, Kincses Hanna 

5. b Szarka Fanni, Szebellédy Réka 

5. c Siket Boldizsár, Vrezgó Petra 

6. a Boros Blanka, Gődény Boglárka 

6. b Ujfalvi Lilla, Molnár Dominik 

6. c Illyés Bence, Kőrösi Laura 

7. a Horváth Katalin, Borbényi Zoltán 

7. b Bernáth Soma, Braun Anissza 

8. a Kőrösi Nóra, Farkas Tamás 

8. b Králik Jázmin, Fehér-Sabján Dávid 

Diákpolgármester: Benczédi Balázs 8. b 

osztály. 

 

Sok sikert kívánunk munkájukhoz! 

Állatok világnapja a Magyar Várban 

A Kalász Suli alsó tagozata szeptember 29-

én, pénteken a pomázi Magyar Várban ün-

nepelte az állatok világnapját. 

Egész délelőtt izgatottan készülődtek a 

gyerekek és tanítóik. Menetleveleket készí-

tettek, térképet, menetrendet lobogtattak a 

kezükben. A helyszínre buszokkal érkez-

tünk, ahol már vártak minket az állomás-

főnökök. Minden osztály több, mint tíz 

helyszínen mutathatta meg, milyen sokat 

tud az állatokról. Volt baromfiudvar, ahol a 

madárfélékkel ismerkedtek meg diákjaink. 

De volt, ahol lovagolhattak, és volt, ahol 

tűz- és jégmadárként "kukacokat" gyűjtöt-

tek a gyerekek. Hegedűszóról ismertek fel 

népdalokat, amelyekben állatok szerepel-

nek, találós kérdéseket és közmondásokat 

találtak ki, fejtettek meg állatokkal kap-

csolatban, képeket raktak ki, és állatos da-

lokat énekeltek. 

Ezen kívül a sport sem hiányozhatott: sor-

versenyen, íjászkodáson, kugli dobáláson, 

mocsárjáráson is részt vehettünk.  

A rendezvényt egy csodálatos lovas-íjász 

bemutatóval zártuk, ahol egy Európa baj-

nok íjászt is megismerhettek a gyerekek.  

Fáradtan, de sok-sok élménnyel gazdagon 

tértünk haza. 

Nagyon köszönjük minden kollégának, szü-

lőnek, segítőnek és a helyszínen jelenlévő 

szervezőknek ezt a csodálatos délutánt! 
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SPORTOLNI JÓ 

Sportolni jó! 

Komoly játék a vízben 

Mindig szerettem a vízben játszani. Már 

többféle sportot kipróbáltam. Három éve 

viszont az egyik ismerősöm azt mondta, 

nézzem meg a vízilabdázókat Szentend-

rén. Végül két évig jártunk edzeni oda. Az 

idei évben egyesületet váltottam. Most már 

hetente ötször járok edzeni Békásmegyer-

re. A csapat tagjai már első naptól kezdve 

nagyon barátságosak voltak velem, hamar 

befogadtak. A szárazföldi edzés után me-

gyünk a vízbe. Saját ruhánk is van. A csa-

pat nagyon ügyes, segítőkész, fejlődőképes. 

Amióta vízilabdázom, nagyon ritkán, vagy 

inkább nem is vagyok beteg. 

Baló Gergely 

6.c 

Még mindig népszerű a foci 

A futball a világ egyik legnépszerűbb sport-

ja. Régen is voltak, most is vannak sztárok 

a focisták között. Sok gyerek szeretne hason-

lítani rájuk. Ehhez szorgalomra és tehetség-

re van szükség.  

Vannak, akik csak hobbiból választják, de 

egyre többen vannak olyanok is, akik ver-

senyeznek. A világon majdnem mindenhol 

fociznak, sőt már a lányok között is népsze-

rű. Puskás Ferenc és Albert Flórián nevét 

mindenki ismeri. A híres meccsről is tu-

dunk. Még mi, gyerekek is. Ma már viszont 

mindenki Messire és Ronaldora akar ha-

sonlítani. Szerintem kemény sport, mivel 

rengeteg sérülést lehet szerezni, de kitar-

tással lehetünk jó focisták. 

Barkóczi Benedek 

6.c 

 

 

Az én sportom: a TENISZ 

A középkorban, amikor a franciák ütőlab-

dajátékot játszottak, az adogató elkiabálta 

magát, amikor odaütötte a labdát ellenfelé-

nek: Tenez! (Fogja!). Ebből ered a tenisz 

szavunk. Az első tenisztornát 1876-ban 

rendezték meg. 

A tenisz egy olyan sport, amit ütővel, egyes 

vagy páros formában játszanak. A játék 

célja pályán tartani a labdát, lehetőleg úgy, 

hogy az ellenfél erre ne legyen képes. A te-

niszt nevezik a sportok „királyának” is, 

amely eredetére is utal, hiszen úri sport 

volt. 

Ahhoz, hogy az alapokat valaki jól megta-

nulja kb. 2 év rendszeres edzésre van szük-

sége. Ezzel a sporttal erősítjük a kart és a 

lábakat, megtanulunk koncentrálni és sok-

szor legyőzzük önmagunkat is a pályán. A 

profiknál, vagyis a felnőtteknél 1 meccs kb. 

3 óráig is eltarthat. Több gyereket is isme-

rek, akik teniszeznek és mindannyian sze-

retik ezt a sportot. Számomra a tenisz a 

legmegfelelőbb sport. 

A világranglista 2017-es legjobbjai: Nadal, 

Federer, Murray és Djokovic. 

Schuster Dominic  

6.c  
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KULTÚRA 

„…a magyar irodalomban a 

költészet egy igazi aranybá-

nya” 

Néhány év kihagyás után ismét eljutottam 

egy Halász Judit koncertre. Egészen más-

képp érintett meg, más füllel hallgattam, 

mint kisgyermekként. Meglepődtem, mert 

most is ugyanúgy elvarázsoltak a dalok, 

mint régen, de még több szépséget fedeztem 

fel az ismerős szövegekben. Ahogy végignéz-

tem a közönségen, láttam, hogy meglepő 

módon több a felnőtt, mint a gyerek, és a 

felnőttek ugyanolyan őszintén élvezik az elő-

adást, mint az első sorokban ugráló, tánco-

ló gyerekeik.  

Nagy vágyam teljesült most azzal, 

hogy itt lehetek és beszélgethetünk. 

Mindig úgy láttam Önt, hogy nagyon 

vidám a koncertjein, mosolyog a gye-

rekek között. Mintha mindig erre ké-

szült volna… Mit válaszolt gyerekként, 

ha megkérdezték: „Mi leszel, ha nagy 

leszel?” 

Én 9 éves koromban határoztam el, hogy 

színész leszek. Ez a vágyam teljesült. Nem 

gondoltam soha, hogy gyerekeknek fogok 

énekelni, gyerekek előtt fogok fellépni. Ak-

kor még egyáltalán nem foglalkoztattak a 

gyerekek. Felnőttként azonban emlékez-

tem a gyerekkoromra, hogy milyenek vol-

tak azok a felnőttek, akikkel én szívesen 

voltam együtt, és milyenek voltak azok, 

akiknek legszívesebben rögtön hátat fordí-

tottam volna.  

Mi alapján választja ki a dalokat, ami-

ket egy-egy alkalommal a koncerteken 

elénekel? Vannak kedvenc dalai? 

Igen, vannak, de nem mindegyik feltétle-

nül a gyerekek kedvence. Azokat a dalokat, 

amelyeket a gyerekek otthon, este szeret-

nek hallgatni, mielőtt elalszanak vagy le-

fekszenek, nem énekelhetem el, mert a 

gyerekek netán-tán elszundítanának. Azo-

kat a dalokat, amiket koncerten éneklek el, 

más szempontból választom ki, mint azo-

kat, amelyeket CD-re. A koncerten nagyon 

kell ügyelnem a tematikára, hogy milyen 

témájú dalokat éneklek, és arra is, hogy 

akik a nézőtéren ülnek, melyik dalt szeret-

nék hallani. Azt szeretném, ha senki nem 

távozna úgy egy koncertről, hogy az ő ked-

vence kimaradt. Ezért szívesen veszem, ha 

valamilyen úton-módon értésemre adják, 

hogy mit szeretnének leginkább hallani. 

Legközelebbi találkozásunkkor biztos nem 

hagyom ki azt, amit a legtöbben szeretné-

nek.  

Ön is ír dalokat? Szöveget? Próbálko-

zott már ezekkel valamikor? 

Nem. Nekem szerencsém volt, mert olyan 

szövegírókkal akadtam össze, társultam 

már az elején, az első lemeznél, mint Bródy 

János, akik nagyszerű dalokat írtak. Olya-

nokat, amikről én énekelni szerettem vol-

na. Azonkívül azt vettem a fejembe, hogy 

magyar költők verseit éneklem a gyerekek-

nek, mert én egy irodalomkedvelő színész 

vagyok, aki azt szeretné, hogy ebben a ver-

seknek igazán nem kedvező korban és vi-

lágban a gyerekek nem felejtenék el, hogy 

a magyar irodalomban a költészet micsoda 

kincs. Egy igazi aranybánya! Nagyon keve-

sen vagyunk a világban, akik ismerik a 

magyar nyelvet. Olyan szépen és olyan jól, 

ahogy Petőfi Sándor vagy József Attila 

vagy Ady Endre megírták, nem tudja senki 

lefordítani más nyelvre. Nekünk pedig tud-

nunk kell, hogy a világirodalomban milyen 

nagy értéket képvisel a magyar költészet.  

Mi alapján dönti el, hogy miről fog 

szólni az új lemez? Készül most új CD? 

 Most mást tervezek, de még sehol sem tar-

tok vele. Ezért mondom, csak tervezem. 

Animációs filmet vagy másfajta klipet sze-

retnék készíteni a régi kedvenc dalokból. 

Olyan dalokból, amikből nem született 

DVD, nem készült felvétel. Egy könyvbe 

szeretnék szerkeszteni 6-8-10 ilyen dalt. 

Ebben a versek szövegei jelennének meg és 

néhány sor a kottából is. 
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Úgy tudom, hogy szereti a klasszikus 

zenét, sőt a gyerekekkel is igyekezett 

megszerettetni a Mesés zenék, zenés 

mesék sorozatban. Én is tanulok ze-

nét, évek óta zongorázom. Játszik va-

lamilyen hangszeren?  

Sajnos nem. Én is évekig zongoráztam, de 

nem mondhatom el, hogy játszom, zongo-

rázni tudok. Azért valami a fejembe ment 

abban az időben, amikor tanultam. Azt saj-

nálom a legjobban, hogy abbahagytam, 

más kezdett el érdekelni, ezért nem voltam 

elég szorgalmas. Most bezzeg néha úgy ér-

zem, hogy hiányzik.  

Az iskolában szerette meg a verseket, 

a zenét, vagy volt a családjában vala-

ki, aki erre nevelte? 

Az iskolában szerettem meg, de az Anyu-

kám is verskedvelő ember volt. Szerencsém 

volt, mert első osztályos voltam, amikor a 

tanító nénim az év végi ünnepélyre rám 

osztott egy verset. Nem is akármit! József 

Attila Mama című versét. Olyan sikeres 

voltam vele, hogy attól kezdve én lettem az 

osztály, majd az iskola versmondója. Ren-

geteg verset olvastam és sokkal többet ta-

nultam, mint zenét. Úgyhogy én a versek-

ben otthonosabban mozgok, mint a zené-

ben.  

Én nagyon szeretek a nagymamáim-

mal lenni. A színházi szerepek, fellépé-

sek mellett jut azért ideje, hogy nagy-

mama legyen? Van kedves és közös te-

vékenysége az unokáival? 

Nekem csupa fiú unokám van. Sajnos és 

hála Istennek. Nálunk nincsenek kislány-

ok. Sőt, a fiam is fiam, tehát ő is fiú. Na-

gyon szeretnék egyszer egy kislánnyal is 

összekerülni, de most már egyre fogy a re-

mény. Természetesen vannak közös játéka-

ink, tevékenységeink, de most már nőnek a 

gyerekek. A középső unokám annyi idős, 

mint te vagy. Van egy másfél évvel fiata-

labb, és van egy másfél évvel idősebb is. 

(Egy 13 éves, egy 12 lesz áprilisban, a har-

madik pedig 10 lesz januárban.) Ők fiúk és 

az érdeklődésük inkább az informatika felé 

hajtja őket. Ebben pedig én nem nagyon 

vagyok jártas. Tetszene, ha meghatározott 

rövid időt fordítanának rá, de mindig töb-

bet és többet szeretnének. Ez a közös játé-

kunkat egy kicsit hátráltatja, de azért ele-

get szoktunk együtt játszani, kirándulni, 

utazgatni is.  

Mi az, amit a mai gyerekeknek, az 

unokáinak és nekem szívesen elmon-

dana, megtanítana még? 

Hú, az sok minden lenne! Azt el nem tu-

dom mondani most neked. A legfontosabb 

talán az, hogy ne felejtsd: amit tudsz, azt 

nem veheti el tőled senki! És hogy tanulni, 

tudom, nem olyan könnyű, de tudni nagyon 

jó. És azt is tudom, hogy a gyerekkorban 

legszebb azért a játék. Ezt ne felejtsd el ak-

kor sem, ha majd felnőtt leszel! Sok min-

dent megtanítanék, elmondanék még nek-

tek, hogyha ez érdekelne benneteket. Ezt 

majd végiggondolom, megpróbálom sor-

rendbe tenni őket, és ha egyszer találko-

zunk, elmondom neked. 

Bízom benne, hogy egyszer újra megvalósul 

ez a beszélgetés.  

Nagy Zsófia Fanni 

6.c 

KULTÚRA 
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KULTÚRA 

Zeneajánló 

Dúdold velünk! 

Szüleink és nagyszüleink az ő dalain nőttek 

fel. Ma pedig mi is az ő dalát énekeljük egy 

szülinapi buli alkalmával. Halász Judit 

évtizedek óta ad koncertet gyerekeknek. 

Mi mindenről énekel? Azt nehéz felsorolni. 

Egy biztos, hogy mindig említi a családi 

kapcsolatokat. Szereti az állatokat, de még 

jobban a magyar költők verseit. Dalait 

gyorsan megtanuljuk, mert dallamosak. 

Hallgasd, mert fölvidítja a napodat! 

Néhány Halász Judit által énekelt dal: 

Micimackó, Ákom-bákom, Sehallselát Dö-

mötör, Csiribiri, Bóbita, Boldog születésna-

pot 

Somlói Julia 

6.c 

Kultúra 

 

 

 

 

 

 

Leiner Laura: Bexi sorozat 

1. kötet 

Történetünk Budai Rebekáról szól, aki ti-

zenhat évesen egy gimnáziumi bandában 

játszott, ám egy napon egy dal mindent 

megváltoztatott… 

Közösségi oldalára posztolt egy zenés vide-

ót, és pillanatok alatt híressé vált a dal, 

majd egy zenei menedzser karolta fel Rebe-

kát. 

 

Ettől a pillanattól fogva mindenki Bexiként 

ismerte őt az országban. 

Meghívást kapott egy napon egy zenei te-

hetségkutató műsorba, és duettet kellett 

énekelnie Nagy Márkkal. 

Menedzsere tanácsára eleget tett a felkéré-

sének, mivel kell a reklám a nem sokára 

megjelenő második albumához. 

Innentől kezdetét vették a kalandok… 

Fodor Lili 

Varga Izabella 

8.a 

Csoki, csoki, csoki 

Van egy olyan hely, ahol már majdnem az 

egész alsó tagozat járt, ahol annyi csokit 

ehetsz, amennyi csak fér beléd. Ez a 

Bonbonetti csokoládégyár. 

Szeptemberben a 2. b osztály utazott a 

gyárba. Amikor megérkeztek, a csokoládé 

történetéről tekintettek meg egy kiállítást. 

Megtudták, hogy a kakaóbabot az indiánok 

fogyasztották először ital formájában. A 

gyerekek elmesélték, hogy utána egy labort 

néztek meg, ahol régen a csokoládékat ké-

szítették. Legjobban az tetszett nekik, hogy 

megfoghatták, megszagolhatták azokat az 

alapanyagokat, amelyekből az édességek 

készülnek. „Fel kellett vennünk egy védő-

felszerelést is, mert rettenetesen ügyeltek 

a tisztaságra. Most ott öntik, csomagolják a 

bonbonokat”- újságolta az egyik kisfiú.  

A csoki evése, azt mondják, boldogság. 

Most azonban még enniük sem kellett ah-

hoz, hogy örüljenek a gyerekek. A kaland 

végén azért kaptak egy zacskó finomságot. 

Szerintem mindegyikük csokigyárban akar 

majd dolgozni.  

Nagy Zsófia Fanni 

6.c 
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Csalimese a perselyről 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 

szegényember. Egy napon elment a felesé-

gével a piacra. Mentek, mentek, de semmi 

sem történt velük. Amikor odaértek a piac-

ra, látták, hogy van az út közepén egy per-

sely. A feleség azt gondolta, felveszi, de 

nem bírta el. Próbálta az ember is, de neki 

is túl nehéz volt. Megpróbálták együtt fel-

emelni. Így már sikerült nekik. Hazavitték. 

Amikor a feleség lerakta az asztalra a per-

selyt, a férje egy kalapáccsal rácsapott. A 

persely széttört, de nem volt benne semmi. 

Ha a perselyben arany lett volna, az én me-

sém is tovább tartott volna. 

Vrezgó Petra 

5.c 

Hajóra 5.c! 

Egyszer az egyik irodalomórán a legutolsó 

padban, miközben a mesék jellemzőit ma-

gyarázta nekünk a tanárunk, valaki suhin-

tott egyet a hurkapálcikájával. Hú, az egy 

igazi varázspálca volt!  

Hirtelen egy hajóra kerültünk, ahol kaló-

zok támadtak meg minket. Mi a tengerbe 

löktük őket, a delfinek pedig egy lakatlan 

szigetre úsztak velük. Boldogan hajóztunk 

tovább. Közben persze észrevettük, hogy a 

kalózok hajója kincseket szállított. Amikor 

a legjobban örültünk, találtunk egy hatal-

mas ládát a fedélzeten. Kinyitottuk a ládát, 

mindannyian az osztályteremben találtuk 

magunkat.  

Ha a láda miatt nem kerültünk volna visz-

sza az irodalomórára, a mi kalandunk is 

tovább tartott volna. 

Kalapács Botond 

Lakos Márton 

5.c 

Nyári kaland 

Nyári este volt, amikor a barátaimmal ki-

rándulni mentünk egy erdőbe. Magunkkal 

vittünk egy füzetet, hogy lejegyezzük, amit 

látunk. Az erdőben minden nagyon szép 

volt. Sok szép virágot, jó nagy fákat és ren-

geteg állatot láttunk. Mindent leírtunk a 

füzetbe. Ami a legérdekesebb volt szá-

munkra, az egy őz volt. Szép, karcsú ter-

mete, gyors futása tetszett nekünk. Sajnos 

elmenekült. De sebaj! Egy gyönyörű él-

ménnyel lettünk gazdagabbak, amit én biz-

tos, hogy sosem fogok elfelejteni.  

Schuster Dominic 

6.c 

Az ajándék 

Reggel, amikor a naptárra néztem, rájöt-

tem, hogy egy hét múlva lesz a születésna-

pom. Több ötletem is volt, minek örülnék. 

A szüleim megkérdezték, hogy van-e kíván-

ságom. Sokáig gondolkodtam, hogy el-

mondjam-e nekik, mit szeretnék. A vágyam 

egy teknős volt. Amíg a teknősről ábrán-

doztam, addig apa megjelent kezében egy 

dobozzal. Táncoltam örömömben, amikor 

megláttam a teknőst a dobozban. 

Schuster Dominic 

6.c 

Divat a suliban 

Ősszel eltehetjük a rózsaszín és pasztellszí-

nű ruhákat, amiket nyáron hordtunk. Ke-

ressünk néhány őszi darabot! 

Idén is népszerű szín a piros, a sötétzöld, a 

narancssárga, a barna, és a fekete, a fehér. 

Az ősz persze nem azt jelenti, hogy szür-

küljünk be, járjunk sötétebb ruhákban a 

suliba, hogy most már ne hordjunk élénk 

színeket, hiszen egyik szín sem fog kimen-

ni a divatból. Idén is felkapottak a bő pólók 

és a szakadt nacik. Hidegben azért nem 

lesz kellemes az ilyen nadrágot magadra 

húzni. Ezek csak tanácsok.  A fontos az, 

hogy kövesd a saját divatod, érezd jól ma-

gad. 

Kőrösi Laura 

6.c 

DIÁKOK TOLLÁBÓL 
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KREUZWORTRÄTSEL 

1 V1   V2   2     V3     

  3           4/V4       

              5     V5 

  6       7/V6           

      8               

                  V7   

  V8   9     V9       V10 

10                     

      11 V11     V12       

12                     

                      

Lösungswort           K     R 

Horizontal: 

1 - anderes Wort für "Schiff" 

2 - Wenn man krank ist geht man zum …. 

3 - Gegenteil von "fleißig" 

4 - Kurzform für "hier" 

5 - Weiblicher Vorname 

6 -anderes Wort für "jetzt" 

7 - das mögen Schüler gar nicht! 

8 - Man kann darin wohnen 

9 - Sie unterrichtet in der Schule 

10 - das Gegenteil von "dunkel" 

11 - ein großer Baum 

12 - Schalte das Licht bitte …..! 

Vertikal: 

V1 - im Winter spendet er Wärme 

V2 - In der Schule betreibt man Sport in der …. 

V3 - die Schwester deiner Mutter ist deine….. 

V4 - Artikel 

V5 - das Gegenteil von "ein" 

V6 - es ist aus Stoff gemacht 

V7 - das Huhn legt es 

V8 - das Gegenteil von "ja" 

V9 - dieses Tier lebt im Wald (3 Buchstaben) 

V10 - Fehlendes Wort: Wir fahren ….. Ungarn. 

V11 -  Präposition 

V12 - Pronomen 

Im Sommer gehe ich draußen …. Wo sind meine … ?  

Welches Spiel 

spielt man 

ohne Ball 

  schwimmen     Fuß     Handb

  schifahren     Auto     Fußball 

  Eishockey spielen    Hefte     Federb

           

Wie heißt ein See von Budakalász… Was bedeutet HEV auf Deutsch?  

  Duna      Herrlicher Eislauf-Verein  

  Omszk      Hurra ein Vogel   

  Auchan     Vorstadtzug    
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GASZTRONÓMIA ÉS REJTVÉNY 

Recept: Bociszelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lépés: Először a tölteléket készítjük el. 

Ehhez a túrót összekeverjük a búzadarával, a tojással,a cukorral és a vaníliás cukor-

ral. 

2. Lépés: A tésztához a tojások sárgáját habosra keverjük a cukorral. 

Hozzáadjuk az olajat, majd adagolva hozzákeverjük a sütőporral elkevert lisztet,utána 

a tejet. Ezután beleszitáljuk a kakaót - ha kicsit sűrű lenne a tészta, kevés tejjel lehet 

lágyítani. 

Végül lazán, alulról felfelé emelgetve a fakanalat, belekeverjük a kemény habbá vert 

tojásfehérjét. 

3. Lépés:A sütőt 180C-ra melegítjük. A kakaós masszát zsírral vagy olajjal ki-

kent,lisztezett tepsibe simítjuk (sütőpapírt is lehet használni),majd teáskanállal a tú-

rós tölteléket rászaggatjuk a kakaós tésztára,a sütőbe toljuk a és kb. 30 perc alatt 

megsütjük. 

(Tűpróbával ellenőrizzük.) 

4 Lépés: Még melegen meg lehet szórni porcukorral. Lehet csoki mázat is tenni a ki-

sült tésztára,ehhez 10 dkg ét csokit kell vízgőz  fölött felolvasztani és egy teáskanál 

olajat hozzákeverni. Eszméletlenül finom,ráadásul sokkal kevesebb munka van ve-

le,mint gondolnád. Jó étvágyat kívánunk! 

 

Keresd meg a szavakat a betűhalmazban! Ha jól dolgozol, egy szép idézetet 

találsz. 

gesztenye, alma, eső, őz, sün, falevél, piros, sárga, barna, iskola, zöld, bükk 

 
Nagy Zsófia Fanni, Somlói Julia   6.c 

 

A G E S Z T E N Y E I 

L B T T V A N A Z Ő B 

M Ü E S Ő S S Á R G A 

A K Z I Z T Ü T V A R 

N K Ú J R A N S Z É N 

L É V E L A F P D Z A 

M I N T M I N D I Ö I 

G É S O R I P N Ó L N 

E K I S K O L A E D M 

Hozzávalók:  A tésztához:   4 tojás 

11 ek.cukor 

11ek. olaj 

1 tasak sütőpor 

15 ek. liszt 

2 ek. kakaópor 

15 ek. tej 

A töltelékhez: 50 dkg tehéntúró 

4 ek. búzadara 

2 tojás  

20 dkg cukor 

2 tasak vaníliás  

cukor 
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SZÍNEZŐ 


