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Kedves Olvasó! 

A Bonbon iskolai újságunk egy különleges számát tartod a kezedben.  

Hogy miért különleges, miben más ez a kiadvány?  

Mert most nem ti írtatok nekünk, egymásnak, másoknak, hanem mi, tanárok írtunk nektek.   

Tettük ezt el nem múló szeretettel, odafigyeléssel, lelkesedéssel. Tettük ezt azon okból 

kifolyólag, hogy a lap hasábjain keresztül is lehetőségetek legyen jobban megismerni 

oktatóitokat, hiszen a cikkek tartalmából, témájából kiderül, ki mivel szeret foglalkozni szabad 

idejében, amikor éppen nem tanít, nem javít felméréseket, tudáspróbákat, tollbamondásokat, 

nem készül a másnapi oktatásra, nem ül az internet előtt kreatív, közösségépítő, 

kompetenciafejlesztő ötleteket, feladványokat keresve, nem képzi magát éppen egy 

iskolázáson, nem lapozgatja a munkafüzetek és tankönyvek lapjait, hanem  pihen.  

Tanáraitok segítségével most süthettek finom sütiket, elutazhattok érdekes helyekre, 

barangolhattok az irodalom, a nyelvek világában, fejthettek kvízeket, találós kérdéseket, logikai 

feladatokat, olvashattok ismerős sportolóról és a sport, a mozgás fontosságáról, készíthettek 

apró karácsonyi ajándékot szeretteiteknek, megtudhatjátok miért is növesztett kedvenc 

Tícsörünk bajuszt novemberben. ☺☺☺ 

Olvassátok, lapozzátok, színezzétek, oldjátok, fejtsétek bátran!  

Ez a mi ajándékunk NEKTEK, tőlünk! 

E lap hasábjain keresztül is kívánok mindenkinek áldott, békés, boldog, szeretettben, 

megértésben, meghittségben gazdag karácsonyi ünnepeket!  

Maurský Mónika, igazgatónő 

 



Csóka Erika tanító néni rovata 

LEHET ÍGY IS... ☺  

 Arany János: A walesi bárdok c. balladája többféle feldolgozását találhatod itt: 

� eredetiben 
� eszperente nyelven (csak e magánhangzóval) 
� képregényben 
� (angol) fordításban 
� animációban (rajzfilmben) 
� megzenésítve 
� szavalva... 

Így is „közelebb hozható“ / „megszerethető“ egy irodalmi mű...   

 

ARANY JÁNOS: A WALESI BÁRDOK 

Eredetiben:                                         Eszperente nyelven: FEJSZEVESZEDELEM                    

                                                                                                    WELSZBEN 

 
Edward király, angol király 
Léptet fakó lován: 
Hadd látom, úgymond, mennyit ér 
A velszi tartomány. 

Egy meglett herceg megy, 
kese gebe menetel vele, 
ezen tesped herceg feneke. 
Meglesem – mereng – Welsz remek hely-
e? 

 

Van-e ott folyó és földje jó? 
Legelőin fű kövér? 
Használt-e a megöntözés: 
A pártos honfivér? 

S a nép, az istenadta nép, 
Ha oly boldog-e rajt’ 
Mint akarom, s mint a barom, 
Melyet igába hajt? 

Felség! valóban koronád 
Legszebb gyémántja Velsz: 
Földet, folyót, legelni jót, 
Hegy-völgyet benne lelsz.  

S a nép, az istenadta nép 
Oly boldog rajta, Sire! 
Kunyhói mind hallgatva, mint 
Megannyi puszta sir.  

 

 

 

 

Lelek-e csermelyt s telt kerteket? 
Terem-e rendes eledel, melyet 
lelegeltethetek? 
Kedvezett-e helynek veres nedv, 
melyet rengeteg ellenfelem elcsepegtete. 

 

 

 

 
  



Csóka Erika tanító néni rovata 

 

Edward király, angol király 
Léptet fakó lován: 
Körötte csend amerre ment, 
És néma tartomány. 

Montgomery a vár neve, 
Hol aznap este szállt; 
Montgomery, a vár ura, 
Vendégli a királyt. 

Vadat és halat, s mi jó falat 
Szem-szájnak ingere, 
Sürgő csoport, száz szolga hord, 
Hogy nézni is tereh;  

S mind, amiket e szép sziget 
Ételt-italt terem; 
S mind, ami bor pezsegve forr 
Túl messzi tengeren. 

 

 

 

 

Meglett herceg megy csendben, 
kese gebe menetel vele. 
Merre megy, egy teljes megye csendben les. 
Nem elvtelen emberek telepedtek le erre! 
 
E herceget castle-be terelve megetet egy 
fejes, 
szem s nyelv epedhet eledelekre rendesen! 
Emberek tesznek-vesznek meg rezsegnek, 
ez teher lehet szemeknek! 

 

 

Ti urak, ti urak! hát senkisem 
Koccint értem pohárt? 
Ti urak, ti urak!… ti velsz ebek! 
Ne éljen Eduárd? 

Vadat és halat, s mi az ég alatt 
Szem-szájnak kellemes, 
Azt látok én: de ördög itt 
Belül minden nemes. 

 

 

„Emberek, fejesek, welsz ebek! 
Nem szerettek engemet? 
Vedeltek, de nem rebegtek verset, 
melyen lelkem felemelkedhet?” 

 

 

Ti urak, ti urak, hitvány ebek! 
Ne éljen Eduárd? 
Hol van, ki zengje tetteim – 
Elő egy velszi bárd! 

„Fejesek, fejesek, welsz ebek! 
Verses embert nekem, melyet 
lefejeztethetek! 
Legyen neve eleve fejsze, 
ez kell egy eszperente versbe!”
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Egymásra néz a sok vitéz, 
A vendég velsz urak; 
Orcáikon, mint félelem, 
Sápadt el a harag. 

Szó bennszakad, hang fennakad, 
Lehellet megszegik. – 
Ajtó megől fehér galamb, 
Ősz bárd emelkedik. 

Itt van, király, ki tetteidet 
Elzengi, mond az agg; 
S fegyver csörög, haló hörög 
Amint húrjába csap. 

„Fegyver csörög, haló hörög, 
A nap vértóba száll, 
Vérszagra gyűl az éji vad: 
Te tetted ezt, király! 

Levágva népünk ezrei, 
Halomba, mint kereszt, 
Hogy sírva tallóz aki él: 
Király, te tetted ezt!” 

Máglyára! el! igen kemény – 
Parancsol Eduárd – 
Ha! lágyabb ének kell nekünk; 
S belép egy ifju bárd. 

„Ah! lágyan kél az esti szél 
Milford-öböl felé; 
Szüzek siralma, özvegyek 
Panasza nyög belé. 

Ne szülj rabot, te szűz! anya 
Ne szoptass csecsemőt!…” 
S int a király. S elérte még 
A máglyára menőt. 

De vakmerőn s hivatlanúl 
Előáll harmadik; 
Kobzán a dal magára vall, 
Ez íge hallatik:                                                                                                                              

„Elhullt csatában a derék – 
No halld meg, Eduárd: 
Neved ki diccsel ejtené, 
Nem él oly velszi bárd. 

Emléke sír a lanton még – 
No halld meg Eduárd: 
Átok fejedre minden dal, 
Melyet zeng velszi bárd.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erre megszegnek leheletek, 
mellekben megrekednek legek, 
s 1+1+1 fejsze-ember megjelenve 
versel s penget ennek  - de nem kedvesen! 
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Meglátom én! – S parancsot ád 
Király rettenetest: 
Máglyára, ki ellenszegűl, 
Minden velsz énekest! 

Szolgái szét száguldanak, 
Ország-szerin, tova. 
Montgomeryben így esett 
A híres lakoma. – 

 

 

E versek rendszeresen 
ezzel lesznek befejezve: 
„Nemzetfejes, te tetted ezt!” 
Erre menten kellemetlen est kerekedett. 

 

S Edward király, angol király 
Vágtat fakó lován; 
Körötte ég földszint az ég: 
A velszi tartomány. 

Ötszáz, bizony, dalolva ment 
Lángsírba velszi bárd: 
De egy se birta mondani 
Hogy: éljen Eduárd. – 

 

„Legyen ezer welsz fejsze hevekben 
elveszejtve!” 
– rendelkezett eszement herceg. 
Mentek ezek, fejet leszegve, de egy sem 
pengette      ezt: 
„Herceg, rendes ember lehetsz! Kebelemre 
gyere!” 
 

Ha, ha! mi zúg?… mi éji dal 
London utcáin ez? 
Felköttetem a lord-majort, 
Ha bosszant bármi nesz! 

Áll néma csend; légy szárnya bent, 
Se künn, nem hallatik: 
„Fejére szól, ki szót emel! 
Király nem alhatik.” 

Ha, ha! elő síp, dob, zene! 
Harsogjon harsona: 
Fülembe zúgja átkait 
A velszi lakoma… 

De túl zenén, túl síp-dobon, 
Riadó kürtön át: 
Ötszáz énekli hangosan 
A vértanúk dalát. 

 

 

 

 
Ezreket kergetett bele e rettenetbe Welsz-
szerte, 
s esze elment teljesen, de lelke felemelkedve 
keresztbe tett ezen embertelen 
cselekedetnek, 
nem szendereghetett csendben, ez lett 
veszte. 

 

 
 

 

                                                              
  

  II.Eduard angol király 



Csóka Erika tanító néni rovata 

Angolul: 

 

THE BARDS OF WALES' (ENGLISH) 

King Edward scales the hills of Wales 

Upon his stallion. 

"Hear my decree! I want to see 

My new dominion. 

"Show me the yield of every field, 

The grain, the grass, the wood! 

Is all the land now moist and rich 

With red rebellious blood? 

"And are the Welsh, God's gift, the Welsh, 

A peaceful, happy folk? 

I want them pleased, just like the beast 

They harness in the yoke." 

"Sire, this jewel in your crown, 

Your Wales, is fair and good: 

Rich is the yield of every field 

The grassland and the wood. 

"And, Sire, the Welsh, God's gift, the 

Welsh, 

So pleased they all behave! 

Dark every hut, fearfully shut 

And silent as the grave." 

King Edward scales the hills of Wales 

Upon his stallion. 

And where he rides dead silence hides 

In his dominion. 

He calls at high Montgomery 

To banquet and to rest; 

It falls on Lord Montgomery 

To entertain the guest: 

With fish, the meat, and fruit so sweet, 

To tease the tongue, the eyes, 

A splendid spread for a king to be fed 

A lordly enterprise. 

The waiters file with the best this Isle 

Can grow in drink and food, 

And serve the fine Bordeaux and Rhine 

In gracious plentitude. 

"Now drink my health, you gentle sirs, 

And you, my noble host! You Sirs... 

Welsh Sirs... you filthy curs, 

I want the loyal toast! 

"The fish, the meat you served to eat 

Was fine and ably done. 

But deep inside it's hate you hide: 

You loathe me, every one! 

"Well, then, you sirs, you filthy curs, 

Who will now toast your king? 

I want a bard to praise my deeds, 

A bard of Wales to sing!" 

They look askance with a furtive glance, 

The noblemen of Wales; 

Their cheeks turn white in deadly fright, 

As crimson anger pales. 

Deep silence falls upon the halls, 

And lo, before their eyes 

They see an old man, white as snow, 

An ancient bard to rise: 

"I shall recite your glorious deeds 

Just as you bid me, Sire." 

And death rattles in grim battles 

As he touches the lyre. 

"Grim death rattles, the brave battles, 

And blood bestains the sun, 

Your deeds reek high, up to the sky: 

You are the guilty one! 

"Our dead are plenty as the corn 

When harvest is begun, 

And as we reap and glean, we weep: 

You did this, guilty one!" 

"Off to the stake!" the king commands, 

"This was churlishly hard. 

Sing us, you there, a softer air, 

You, young and courtly bard!" 

"A breeze so soft, does sweetly waft 

Where Milford Haven lies, 

With wailing woes of doomed widows 

And mournful maidens' cries. 

"Maiden, don't bear a slave! Mother, 

Your babe must not be nursed!" ... 

A royal nod. He reached the stake 

Together with the first. 

But boldly and without a call 

A third one takes the floor; 

Without salute he strikes the lute, 

His song begins to soar: 
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"Our brave were killed, just as you willed, 

Or languish in our gaols: 

To hail your name or sing your fame 

You find no bard in Wales! 

"He may gone,' but his songs live on - 

The toast is `King beware!' 

You bear the curse - and even worse - 

Of Welsh bards everywhere." 

"I'll see to that!" thunders the King, 

"You spiteful Welsh peasants! 

The stake will toast your every bard 

Who spurns my ordinance!" 

His men went forth to search the North, 

The West, the South, the East, 

And so befell, the truth to tell, 

In Wales the famous feast. - 

 

King Edward fled, headlong he sped 

Upon his stallion, 

And in his wake a blazing stake: 

The Welsh dominion. 

Five hundred went singing to die, 

Five hundred in the blaze, 

But none would sing to cheer the king 

The loyal toast to raise. 

"My chamberlain, what is the din 

In London's streets so late? 

The Lord Mayor answers with his head 

If it does not abate!" 

Gone is the din; without, within 

They all silently creep: 

"Who breaks the spell, goes straight to hell! 

The King can't fall asleep." 

"Let drum and fife now come to life 

And let the trumpets roar, 

To rise above that fatal curse 

That haunts me evermore!" 

But over drums and piercing fifes, 

Beyond the soldiers' hails, 

They swell the song, five hundred strong, 

Those martyred bards of Wales. 

 

LINKEK, AHOL MEGTALÁLHATOD EGYÉB VÁLTOZATBAN IS... 

 

Animációban: 

https://www.youtube.com/watch?v=bUZxzo5xmEc 

Dalban:  

A Dalriada (folk metal stílusú magyar zenekar) 2004-es feldolgozása: 

https://www.youtube.com/watch?v=E2ZEqai5zH4 

A Kaláka együttes 1989-es feldolgozása: 

https://www.youtube.com/watch?v=9JBJhd0xKuk&list=RD9JBJhd0xKuk&start_radio=1 

Koncz Zsuzsa előadásában: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wm8SRNkavdQ 

Színész előadásában:  

A balladát Sinkovits Imre szavalja: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Btn0MAqfW0 

 

☺  Hallgasd meg, nézd meg!  ☺ 
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…avagy miért van (volt) bajsza Venchich 

tanító bácsinak? 

 

 Nyilván mindenkinek feltűnt az új bajszom. Akinek netán tetszik, azt ki kell ábrándítanom: 

nem hagyom meg! (…de ezt már talán mindenki észrevette…vagy? hát, igen… �� ) 
De akkor miért? - tehetné fel a kérdést az egyszerű halandó. Mi az a Movember? Mi köze 

mindehhez a bajusznak? 

 A Movember mozgalom Ausztráliából indult „világhódító” útjára. Célja, hogy felhívja az 

erősebbik nem (gy. k.:a férfiak) képviselőit a prosztatarák veszélyeire. Mivel ez egy férfiakat érintő 

probléma, ezért kellett egy jellegzetesen férfias kitűző, mint a nők esetében a rózsaszín szalag, ami 

a mellrák elleni kampány szimbóluma. Mint már tudjuk, ez a „kitűző” nem egy szalag lett, hanem 

egy jellegzetesen férfias viselet: a 

bajusz.  

 A Movemberhez 

hasonlóan létezik egy másik 

novemberi mozgalom is, a No-

Shave November, ami talán 

kevésbé ismert, és először 

jómagam is azt hittem, hogy csak 

egy tartalom nélküli kihívásról 

van szó, azonban ez nem igaz. Ez 

is egy egészségügyi kampány, ez 

azonban a rák minden egyes 

formájára hívja fel az emberek 

figyelmét. 

 Ma már számos 

nemzetközi vállalat adja nevét a 

Movember mozgalomhoz és 

várhatóan ez a trend majd 

növekedni fog. Mivel a férfiakat 

elsősorban a humoros 

reklámokkal lehet megfogni, ezért 

a Movember mozgalom 

reklámjai is igyekeznek 

humoros üzeneteket közvetíteni 

az erősebbik nem képviselőinek. 

Az alábbiakban mellékelek is 

pár fényképet, amolyan 

kedvcsináló gyanánt, hogy ha 

majd egyszer lesz bajuszotok, 

akkor erre az egy hónapra tegyétek 

félre a borotvát. Türelmes 

bajusznövesztést!  

 

 Venchich Roman 
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„Virággal az erőszak ellen” 

 A kilencedik osztály tanulóival ebben az 

évben is bekapcsolódunk a nemzetközi Krókusz 

Projektbe, amelyhez eddig 11 európai ország 

csatlakozott.   

 Az írországi Holokauszt Oktatási Alapítvány 

a sárga krókusz virág hagymáit adja a résztvevő 

diákoknak, hogy ősszel elültessék a holokauszt 

idején elpusztított másfél millió zsidó 

gyerek emlékére.  

A kinyíló sárga virágok a sárga Dávid-csillagot 

idézik fel, amit minden zsidónak kötelezően viselnie kellett.  

 A Krókusz Projektben való részvétel az élményalapú oktatás módszerével ismerteti meg a 

tanulókkal a holokausztot, felhívja a figyelmüket az intolerancia veszélyeire. A tanulók így talán 

könnyebben megértik, miért fontos minden ember elfogadása és tisztelete.  

 A II. világháború idején a fiataloknak hasonló reményeik, terveik és félelmeik 

voltak, mint a mai fiataloknak, de a háború nagyon sokuknak megakadályozta a terveik 

megvalósítását.  Európában már nincs háború, de nagyon sok fiatal él itt, akik olyan 

országból jöttek, ahol elnyomás, éhínség vagy háború van.  Ma is több százezer ember kér 

menedékjogot Európában, és az európai országok vezetői igyekeznek megoldást találni rá, hogy 

segítsék az üldözötteket.  

 A népirtás nem a semmiből keletkezik, hanem hosszabb folyamat eredménye. Ide 

vezet, ha a gyűlölködésnek, rasszizmusnak nem szabunk gátat, ezért fontos, hogy tiszteljük 

egymás különbözőségét, és erre neveljük a tanulóinkat is.  

 Sokszínű világban élünk, és nagyon fontos, hogy befogadók, elfogadók és nyitottak 

legyünk nemcsak önmagunkkal, hanem egymással szemben is. Fontos a sokszínűség ápolása, 

egymás elfogadása és tisztelete a családban, az iskolában és persze az egész társadalomban. A 

holokauszt sem a koncentrációs- vagy haláltáborokban kezdődött, hanem 

gúnyolódással, megfélemlítéssel.  

 Fontos, hogy a gyerekek tudatosítsák, hogy nem szabad egymás gúnyolniuk, sértő 

szavakkal illetniük, mert mindenkit el kell fogadnunk. A gyerekek számára ezt néha nehéz 

megérteni, mert nagyon könnyen bántják a „másokat”, akik másként gondolkodnak, öltözködnek, 

vagy gyengébbek a többinél.  
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 A múltról tanulva a tanulóknak lehetőségük van mélyebben megismerni a holokauszt 

tényeit, és ezen ismeretek tükrében könnyebben tudatosíthatják a diszkrimináció, az előítélet az 

intolerancia és a gyűlölet veszélyeit, következményeit.  

 A holokausztban több mint másfél millió gyermeket öltek meg. A projektben sárga 

krókuszhagymákat ültetünk, és amikor ezek virágoznak, megemlékezünk a gyerekekről, 

felidézzük, mi miatt kellett meghalniuk. A hagymák elültetése után 

olyan foglalkozásokat tartunk, amelyek gondolkodásra ösztönzik a 

tanulókat. Irodalmi művek feldolgozása is segíti a tanulókat abban, 

hogy jobban megértsék azt a kort. Számos életrajz, regény 

mutatja be a holokausztot gyerekszemmel, illetve a gyerekek sorsát 

a holokausztban. Hana bőröndje c. könyvből is egy tizenéves 

csehországi zsidó lány rövid életét ismerhetjük meg. A könyv 

elolvasása után nagyon tanulságos beszélgetést lehet folytatni a 

tanulókkal az olvasottakról. A projektben a tanulók 

gondolattérképet, prezentációt és fotóalbumot is készíthetnek. A 

munka java még csak ezután következik, és egészen áprilisig tart.  

 Remélem, sokat fogunk az elkövetkező hónapokban együtt 

gondolkodni és beszélgetni a kilencedikesekkel ezekről a témákról.  

 

    Tímár Lívia 



Németh Szilvia tanító néni rovata 

 

A csiga 

Vasárnap reggel 6 órakor a csiga elkezd mászni a fára. 

18 óráig 5 méter magasra mászik fel, éjjel azonban 

visszacsúszik 2 métert. Milyen nap és hány órakor ér 

fel a 9 méter magas fára? 

 

Mo: Kedd reggel 6 órakor a csiga 6 méter magasan 

lesz. Ezen a napon 18 óráig még 5 métert tudna 

megtenni, így könnyen kiszámolható, hogy kedden 13 

óra 12 perckor lesz 9 méter magasan. 

 

Hajók az óceánon 

Minden nap délben egy hajó indul el Le Havre-

ból New Yorkba az Atlanti óceánon, ez a 

hajózási társaság ugyanebben a pillanatban 

New Yorkból Le Havre-ba is indít járatot. Az 

útvonalat mindkét irányban pontosan hét nap 

alatt teszik meg a hajók. Egy induló hajó hány 

szembejövővel találkozik? 

 

MO: Abban a pillanatban, amikor elindul, 8 

hajó van úton, egy épp beérkezik, egy másik 

épp indul. A hét napos út során még hét hajó 

indul, az utolsó épp abban a pillanatban, 

amikor beérkezünk. Tehát 15 hajó a helyes válasz. 

 

Matekos tanító révén, Sziszi tanító néni mással nem is „ajándékozhatott“ volna meg bennünket, mint 

matekkal. 

De ne álljatok a feladatokhoz lekonyult orral...mert tényleg érdekesek!!! 

Ki lesz a nyerő? Ki lesz a bátor, aki megküzd a matek-szörnnyel?  

Na lássuk azokat a logikai feladatokat!  

(s aki úgy gondolja, kifestőzhet is a nagy gondolkodtató munka mellett) 



Németh Szilvia tanító néni rovata 

Villámfeladatok 

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

2.Ha kilencszer egymás után feldobsz egy pénzérmét és mind a kilencszer írás lesz, akkor hány 

százalék az esélye, hogy tizedikre fej lesz? 

3.Egy kosárban öt alma van. Az almákat úgy kell elosztani öt ember között, hogy mindenki kapjon egy 

almát és a kosárban is maradjon egy. Hogyan csinálnád? 

4.A folyó egyik partján állsz, a túlsó oldalon van egy barackfa. Hogyan mész át a másik oldalra 

nyáron? Van egy csónakod így át tudsz evezni. És télen, hogyan mész át barackot enni? A folyó 

befagyott így nem tudsz csónakkal menni.  

5.Meghalt az öreg arab. Végrendelete szerint a két fia közül az örököli mesés vagyonát, amelyikük 

tevéje egy verseny során leglassabban ér a legközelebbi oázisig. A végrendelet felolvasása után a két 

fiú tevére pattant, és gyors iramban elindult az oázis felé. Miért? 

6.Hat lába van, mégis megbotlik mi az? 

7.Hány feje van az embernek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MO: 

1. Ötven nyilat lőnek ki, mert egy indián egy nyilat két perc alatt tud kilőni.  

2. 50% az esélye. A feldobások függetlenek egymástól.  

3. Egyik ember az almával együtt a kosarat is megkapja.  

4. Sehogy. Télen nem terem barack.  

5. Mindegyik a másik tevéjén ült.  

6. Lovasrendőr 

7. Fej + 2 Kézfej + 2 Lábfej = 5 

 

Gondolkodom, 

 tehát vagyok! 
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Képes feladat:  Mi megy a ? helyére? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Amikor a matek és 

 az angol is jól jön: 

 

 

 

 

 

 

 

MO: 
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KICSIKNEK 

 
 

� TALÁLD KI! 
 
Eszperente nyelven (csupa e betűvel) van írva a találós kérdés. A megfejtés egy várva-várt személy: 
VERES BEKECSES SZENT 
   Ezen esten egy veres bekecses szent felkeres, mely gyermekek kedvence. Szerzetek lesznek elejbe 
szerkesztve, melyek feje tetejen hegyes szervek merednek felfele. Lesz vele egy meg egy kellemetlen 
szerzet, de ezeken nevethetsz. Ezen embernek fejfedele veres, feje elejen meg nemfekete serte lengedez. 
Cekkere tele, s rendes gyermekeknek reggelre lesz rengeteg csemege. De rendetlenek szeme nedvezhet, 
mert egy kellemetlen cserje lesz, melyre felkelnek, s ezzel lesznek elverve. Reszkessetek!! ☺ 

 

� KERESD MEG AZ UTAT! 

 

 

 

 

 

� OLVASD EL (3 PERC ALATT) MAJD A VÉGÉN VÁLASZOLJ 
A KÉRDÉSEKRE! ☺ 
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A MÉHECSKE ÉS A GÓLYA 
(Oktató mese) 

   Egy napon a méhecske beleesett a patakba és majdnem megfulladt. A parton ült egy galamb, és a 
segítségére sietett. Egy falevélből csónakocskát hajtogatott, és a méhecskéhez beengedte a vízbe. 
   A méhecske, ha nehezen is, de belemászott a csónakba, és kievickélt a partra. A parton megszárította a 
szárnyait és elszállt. A szabadítójáról persze nem feledkezett meg. 
   Eltelt néhány nap, és a méhecske észrevette, hogy egy vadász a puskáját emeli valamilyen állatra. Ijedten 
vette észre, hogy segítőjére, a galambra céloz az ember. Nem gondolkodott sokáig.  Hirtelen odaszállt a 
vadász kezéhez, és megcsípte az ujját, amitől persze a vadász leejtette a puskáját.   
   Gondolhatjátok, hogy a méhecske milyen boldog volt; most ő mentette meg azt az állatot, aki korábban az 
ő segítségére szaladt. 
 
Mit gondoltok, mi a mese tanulsága, mire tanít? 

 
Ebben a mesében a valóság és a képzelet keveredik.   

Gondold meg, hogy az alábbiak közül mi a valóság, és mi fordulhat elő csupán a mesékben! 
1. A méhecske beleesik a patakba. 
2. A galamb csónakot hajtogat. 
3. A méhecske megcsípi a vadász ujját. 
4. Miután a méhecske megcsípett valakit, el tud utána szállni? 
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NAGYOBBAKNAK 

„PERCESEK” 

...csak pár percre lesz szükséged, hogy elolvasd, megfejtsd…szórakozz… 

1PERCES NOVELLA (Örkény István) 

AZ ÉLET ÉRTELME 

   Ha sok cseresznyepaprikát madzagra fűzünk, abból lesz a paprikakoszorú. 
   Ha viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belőlük koszorú. Pedig a paprika ugyanannyi, éppoly piros, 
éppoly erős. De mégse koszorú. 
   Csak a madzag tenné? Nem a madzag teszi. Az a madzag, mint tudjuk, mellékes, harmadrangú valami. 
   Hát akkor mi? 
   Aki ezen elgondolkozik, s ügyel rá, hogy gondolatai ne kalandozzanak összevissza, hanem helyes 
irányban haladjanak, nagy igazságoknak jöhet a nyomára. 

LOGIKAI 1PERCESEK 

A KECSKE ÉS A KÁPOSZTA 

   Van egy folyó, amin át kellene kelnünk kis társainkkal. Adott egy csónak is, amelyben egyszerre csak egy 
dolgot vihetünk magunkkal a túlpartra.  
   A probléma ott van, hogy ha magára hagyom kecskét a káposztával, akkor a káposztának annyi. 
Hasonlóan a farkas is megeszi a kecskét, ha nem vagyunk ott.  
   A feladat: Hogyan vigyük át a kecskét, a káposztát, no meg a farkast is úgy, hogy mind megmaradjanak 
(épségben)? 
+ 1 RÁADÁS: 
   Egy kosárban öt alma van. Az almákat úgy kell elosztani öt ember között, hogy mindenki kapjon egy almát 
és a kosárban is maradjon egy.  
   Hogyan csinálnád? 

5PERCES KRIMI 

A NAGY GÖRÖGDINNYE-STIKLI 
   Thomas Stanwick teát és pipadohányt akart vásárolni. Alighogy belépett a vegyesboltba, az üzlet 
tulajdonosa, Otto Kreckman sietett hozzá. Idegesnek látszott.  
   - Mr. Stanwick! Mennyire örülök, hogy látom! - lelkendezett. - Jöjjön, nézze meg, mi történt!  
   Kreckman a kis bolt hátuljába vezette Stanwicket. Az egyik zöldséges pult előtt a padlón szétrepedt 
görögdinnyék hevertek. A ragacsos, zöld-piros massza mellett négy tíz év körüli fiúcska toporgott.  
   - Ezek a fiúk itt bohóckodtak - mondta Mr. Kreckman mérgesen. - Egyikük, vagy talán többen is leverték a 
dinnyéimet. Természetesen senki sem vállalja magára a tettet.  
   - Az okozott kár nem túl nagy - súgta Stanwick a boltos fülébe -, de nem árt, ha a kis tettes megtanulja, 
hogy felelősséget kell vállalnunk tetteinkért. Stanwick rideg tekintettel, némán végignézett a fiúkon. Közben 
lassan megtömte és meggyújtotta a pipáját. A srácok valamennyien a kisvárosban laktak, Stanwick névről 
ismerte őket.  
   - Richard - szólalt meg hirtelen -, ki verte le ezeket a dinnyéket a pultról?  
   - Harry és Frank - válaszolt Richard.  
   Harry és Frank dühösen ránézett.  
   - Én semmit sem csináltam! - tiltakozott Frank hevesen.  
   Stanwick a negyedik kisfiúra, a vörös hajú Tommyra nézett.  
   - Szerinted hogy történt? 
   Tommy idegesen toporgott.  
   - Csak egyikünk tehet a dologról.  
   - Neked mi a véleményed, Harry?  
   - Tommy és Frank is igazat mondott - felelte Harry komoran.  
   Kreckman félrehúzta Stanwicket.  
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   - Ennél többet nem hajlandóak elárulni - mondta. - Ismerem ezeket a fiúkat. Tommy becsületes kölyök, 
biztos nem hazudna nekem. Viszont a barátait sem akarja bajba keverni, ezért nem mondja meg nyíltan az 
igazat... Harry azonban egészen más. Ő szemrebbenés nélkül füllent, valahányszor büntetéstől tart. Ami a 
többieket illeti, fogalmam sincs, hogy kinek higgyek, és az elmondottakból egyszerűen képtelen vagyok 
megállapítani, mi történt.  
   - Ebben az esetben - mondta Stanwick félszeg mosollyal - segíthetek. Én pontosan tudom, ki a felelős a 
dinnyékért. 
   Ki lökte le a dinnyéket a pultról?  
 
 

MEGOLDÁSOK: 

 

VERES BEKECSES SZENT 

 
 
 
A MÉHECSKE ÉS A GÓLYA 
- A mese tanulsága: Amikor segítségre szorulunk, jó, ha egy barát kisegít minket, és amikor neki van ránk 
szüksége, akkor mi segítsünk neki. 
- A valóság és a képzelet keveredése: 
1. Előfordulhat. 
2. Csak a mesében lehet. 
3. Megtörténhet. 
4. Miután a méh a fullánkját beleszúrta valakibe, elpusztul. (A darázs nem hal meg a szúrás után.) 
 
 
A KECSKE ÉS A KÁPOSZTA  
Első körben átviszem a kecskét, majd visszamegyek, és átviszem a farkast (vihetném a káposztát is, a 
sorrend mindegy). Harmadik körben visszahozom a kecskét, és átviszem a káposztát. Végül visszamegyek a 
kecskéért ‚ és átviszem azt is. 
 
 
+ 1 RÁADÁS: 
Mindenki kap egy almát, az egyik a kosárban kapja. 
 
A NAGY GÖRÖGDINNYE-STIKLI 
 
Mivel Tommy igazat mond, elhihetjük, hogy csak egyetlen fiú tehet a történtekről. Harry hazudik, ebből pedig 
az következik, hogy Tommy és Frank közül valaki füllent. Mivel Tommy őszinte, Frank hazudik. Mindebből az 
következik, hogy ő, vagyis Frank lökte le egyedül a dinnyéket. 
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CSECSEMŐ- ÉS BABAMASSZÁZS 
 
izonyára mindenki hallott a 
babamasszázsról, legyen szó 2-3 gyermekes 
anyukáról, várandós anyukáról vagy akár 

pedagógusról, hiszem, egy olyan módszerről van szó, 
amely az utóbbi évtizedekben egyre elterjedtebbé vált. 
Csecsemő- és babamasszázs tanfolyamot 2018 
júniusában végeztem el Budapesten, csupán 
kíváncsiságból. Úgy gondolom, minden leendő 
anyukának és apukának ajánlatos lenne elsajátítani a 
masszázs módszerét, amelyhez semmilyen 
előképzettség vagy bármilyen tehetség nem szükséges. 
Az 1970-es években dolgozták ki ezen masszázs 
jelenlegi formáját, amely alkalmazható csecsemő 
kortól egészem 12 hónapos korig.  

A kutatások és vizsgálatok is bizonyították, hogy napi 15 
perc babamasszázs már egy hónap alatt lényegesen javította a 
babák alvását. A nyugtalan alvás összefüggésben van a 
stresszhormon szintjével, a masszázs segítségével a stresszhormon szint is csökkent. A 
babamasszázs módszeres fogásai lehetővé teszik a hasfájás-masszázs elsajátítását, 
mozgáskoordináció fejlesztését, segíti az érintés relaxációs hatásait, olajok és illőolajok 
 használatát és hatását a babára, mely aromaterápiás hatással bírnak. Természetesen jó hatással 
bír a depressziós anyukák babáin és a koraszülöttekre, valamint erősíti a szülő-gyermek 
kötődését. 

A masszázsmozdulatokhoz nem csak az 
anyukának kell hozzászoknia, hanem a babának 
is. Idő kell, amíg beépül a baba mindennapos 
rutinjába. Meg kell tapasztalni, hogy mikor jó az 
anyukának és együttesen a babának is, és a már 
betanult mozdulatsorok után akár bele is lehet 
feledkezni az érintések sorozatába, a baba 
figyelésébe.  
Természetesen mi is tudjuk maszírozni, 
simogatni a babát, ám, ha van egy pontos 
rend a mozdulatsorozatokban, akkor egy 
több ezer éves hagyomány jól kidolgozott és 
bevált módszerére hagyatkozhatunk, ami 
számos pozitív hatással bír a babára.  

BAmi szavak nélkül is 

elmond mindet: az érintés. 

Egy szívből jövő ölelés vagy egy 

szeretetteljes simogatás sokkal 

többet fejezhet ki, mint a szavak. 

Az érintés ereje a hétköznapi 

életben is megnyilvánulhat: egy 

gyengéd simogatás vagy 

masszázs jótékonyan hat a 

hosszú, megerőltető nap után. 

Nekünk, felnőtteknek az érintés 

fontos és kellemes, a babák 

számára azonban 

nélkülözhetetlen. 

A rendszeres babamasszázs: 
 

Segít a babának, hogy könnyen feldolgozza 

a születése emlékeit, 

Kedvezően befolyásolja a szülő-gyermek 

kapcsolatot, 

Fejleszti a kapcsolatteremtő képességet, 

Erősíti az immunrendszert és a stressz 

elleni hormonális védelmet az élet további 

részére, 

Enyhíti az allergiás tüneteket, erősíti a bőrt 

és a szöveteket, 

Csökkenti a felfúvódást, így enyhíti a 

hasfájást, 

Erősíti az izomzatot, javítja a test 

mozgáskoordinációját 

Gyorsítja a koraszülött babák fejlődését. 
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Találd ki, hol található: 

A/     B/    C/ 

       

D/     E/    F/ 

         

G/     H/    I/ 

         

J/     K/    L/ 

         

 

Megfejtés: A/ Mostar, B/ Koppenhága, C/ Öresund híd Malmö és Koppenhága között, D/ 

Izland, E/ London F/ Stonhenge G/ Párizs – Louvre, H/ Barcelona, I/ Róma – Trevi kút, J/ 

Brüsszel K/ Hollandia, L/ Németország - Neuschwansteini kastély 
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Ciprus 

Ciprus a harmadik legnagyobb sziget a 

Földközi- tengeren. Földrajzilag az ázsiai, 

politikailag európai országba tartozik és 

tagja az Európai Uniónak. Az Egyesült 

Királyságban nyerte el függetlenségét. 

Éghajlata mérsékelt, mediterrán forró, párás 

nyár és hűvös, csapadékos telek. 

Ciprus legismertebb repülőtere Larnaca International Airport (LCA). Innét különböző 

városokba szállítanak utasokat, mint például: Athén, London, Birmingham, Manchester, 

Frankfurt, Párizs, Amszterdam, Róma, Milánó és számos kelet-európai országba. Nincs járata 

Törökország déli irányából. Ryanair biztosít olcsó járatokat az európai célállomásokra. A 

repülőtérről buszjáratok viszik az utasokat a központi Larnacába. A sziget délnyugati részén 

közel Paphos városához is található repülőtér.  
A nyári hónapokban a pihenni vágyók sétahajóval megnézhetik Rodoszt a görög szigeteket, a 

Fekete tengert és az Adriát. Törökországból rendszeres kompjárat közlekedik. 

A hivatalos nyelv a görög és a török. Délen túlnyomó részt görögül, északon pedig törökül 

beszélnek. A helyiek minden korosztálya széles körben beszéli az angolt. Továbbá gyakori 

még a francia, német és az orosz.  

Érdemes megkóstolni és vásárolni a híres ciprusi bort. Híres még a bőrárujáról, ékszerekről és 

a csipkéjéről. Egyedülálló a sajtja, ami tehéntejből és juhtejből tevődik össze.  
Cipruson számtalan szálloda és szállodai apartman található. Minden városnak megvan a 

maga szépsége. Strandjai homokosak és a víz kristálytiszta. Az északi részen fehér homokos 

strandon élvezhetjük a sekély türkizkék vizét.  
 

 

Szlovákia 
Ciprus 



Rubrika pani učiteľky Trúdi Ferenczovej 

a/és 
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Prever svoje vedomosti! Vyber správnu možnosť: 

 

1. a/ Na Nový rok budeme u babky.  b/ Na nový rok budeme o babky. 

2. a/ Vyznávači islamu sú moslimovia.  b/ Vyznávači islamu sú Moslimovia. 

3. a/ Vystúpime na stanici Štrbské pleso. b/ Vystúpime na stanici Štrbské Pleso. 

4. a/ Ja som Maďar, ty si Slovák.   b/ Ja som maďar, ty si slovák. 

5. a/ Prajeme pekné Vianočné sviatky.  b/ Prajeme pekné vianočné sviatky. 

6. a/ Pozývame ťa na veľkú noc.   b/ Pozývame ťa na Veľkú noc. 

7. a/ Štrbské pleso zamrzlo.    b/ Štrbské Pleso zamrzlo. 

8. a/ Boli sme v Národnej Banke Slovenska. b/ Boli sme v Národnej banke Slovenska. 

9. a/ Trnava je sídlom trnavského kraja. b/ Trnava je sídlom Trnavského kraja. 

10. a/ My sme Bratislavčania.    b/ My sme bratislavčania. 

Riešenie: 1. a, 2. a, 3. b, 4. a, 5. b, 6. b, 7. a, 8. b, 9. b, 10. a 

 

                                                            

Friss levegőt a szobába, 

Friss levegőt eleget. 

Nyiss ablakot télen, nyáron,    fontossága... 

Ne féltsed a meleget.  

 A sport, mint fizikai tevékenység fontos az egészségünk megőrzéséhez, a betegségek 

megelőzéséhez, az elhízás elkerülése érdekében. A rendszeresen végzett testedzés fontos a 

gyermekek növekedésében, az izmok, a csontozat és az idegrendszer egészséges 

fejlődésében. A rendszeres edzés fokozza a szív és a tüdő teljesítőképességét. A sport 

hozzájárul a gyermekek játékigényének kielégítéséhez és az önbizalom növeléséhez. Testi-, 

lelki fejlődésük és közérzetük javulását elősegíti az aktív életmód, amelyben az iskola mellett 

a szülőknek is nagy felelőségük van. A rendszeres testmozgás növeli a teljesítőképességet, a 

kreativitást, hozzájárul az iskolai teljesítmények javulásában. A famászás nagyban elősegíti a 

gyermekek finom-motorika kialakulását, ami az írás fejlődésében játszik nagy szerepet. 

Manapság számos lehetőség nyílik a sportolni vágyó gyermekek és szüleik elé, akik a 

gyermekek példaképeik is egyben. Fontos, hogy gyermekeinkkel minél többet a szabadban 

sportoljunk. 
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Érdekességek Ciprusról 

  

Ciprus legendásan 
macskabarát. 

Aki járt már a szigeten, szinte 
biztosan feltűnt neki a mindenütt 
jelen lévő, hatalmas számú 
macskapopuláció. Ez nem 
véletlen: az első emlékek a 
macskák háziasításáról Ciprusról 
származnak, i.e. 10.000 
környékéről! 

Cipruson angolul szinte 
mindenki ért. 

Bár a szigeten nem hivatalos 
nyelv, a hosszan tartó angol 
befolyásoltság miatt alig akad 
ciprusi, aki ne beszélne angolul. 

Ciprus fővárosa, 
Nicosia a világ 
utolsó 
kettéosztott 
fővárosa. 

A várost a mai 
napig kettévágja 
az 1974-ben 
felállított Zöld 
Vonal. 

 
Ciprus Európa egyik 
legnagyobb madárvonulási 
útvonala alatt fekszik. 

Évről-évre madarak milliói 
látogatják meg a szigetet, melyek 
zöme valamennyi időt el is tölt 
itt. Közülük kb. 10.000 rózsaszín 
flamingó. 

Cipruson 20 különféle orchidea 
él. 

 

A legtöbb szigorúan védett fajta, 
főként a nemzeti parkok területén 
lehet őket megfigyelni. 

Ciprus szülötte  
George Michael, 
 a híres zenész. 

 

Bár nem a szigeten ért el 
világhírnevet, Ciprus büszke a 
híres földijére. 

Ciprus egyik jelképe a muflon. 

 

 

A szigetország pénzérméire is 
rányomtatott, kecskeszerű állat a 
Troodos hegységben él, és 
szigorú védelem alatt áll. 

Cipruson kezdődik 
Shakespeare híres 
tragédiája, az 
Othello. 

A műből Guiseppe 
Verdi írt 
négyfelvonásos 
operát. 

Ciprus neve több történész 
szerint az ókori idők 
rézbányászatára utal, és a 
görög ‘réz’ szóból származik. 

A réz görög neve: kypros. A 
világ 5 leggazdagabb rézérc 
lelőhelyének egyike Cipruson, a 
Troodos hegységben van. 

Ciprus híres itala, a Commandaria a világ legrégebbi bora. 

Bár csak a keresztes lovagok nevezték el a 13. században, a 
régészek már 5000 éves ókori edényekben megtalálták 
maradványait. 

A Commandaria Oroszlánszívű Richárd kedvenc itala volt. 

Az angol király egyszerűen csak úgy hívta, hogy ‘a királyok 
itala, és az italok királya’. 

Cipruson 
találhatóak 
Európa legdélebbi 
sípályái. 

A Troodos 
hegységben télen 
és kora tavasszal 
akár síelni is lehet. 

Ciprus összes sókészletét a 
két nagy sós tóból, a 
larnakai és a limassoli 
tavakból nyerik. 

A tavak nyáron helyenként 
kiszáradnak, ebben az 
időszakban kezdődik a 
kitermelés. 



Ravasz Marika tanító néni rovata 

Ünnepi sütögetés 
Közeleg a karácsony és nincs ötleted milyen süteményt készíts? Íme néhány látványos és 
nagyon finom házi sütemény a saját receptfüzetemből. 

 

Kedvenc karácsonyi süteményünk a házilag 

készített mézeskalács. Nem csak az 

illata és az íze isteni, de gyönyörűen 

díszíthető. Családi programnak is tökéletes 

lehet egy egész napos sütögetés és 

dekorálás. 

50 dkg simaliszt, 3 tojás, 12 és fél dkg 

méz, 12 és fél dkg vaj, 19 dkg porcukor, 1 kávéskanál szódabikarbóna, 2 kávéskanál 

mézes fűszerkeverék. 

Minden hozzávalót összegyúrunk, egy napot a hűtőben pihentetjük. Lisztezett 

sodródeszkán kinyújtjuk, formákat vágunk és 180 fokon sütjük. Sütés után lekenhetjük 

felvert tojással, akkor csillogósabb a teteje. 

Cukormáz: 14 dkg porcukor, 3 csepp citromlé, 1 tojásfehérje – nagyjából 20 percig 

keverni, utána zacskóba tölteni, a zacskó sarkán kis lyukat vágunk és kezdődhet a 

díszítés. 

 

Itt egy következő könnyen elkészíthető 
finomság… 

Burizon őzgerincben 

30 dkg kristálycukor, 1 doboz édes Salko, 1 

Cera margarin, 3 csomag Burizon rizs. 

A cukrot karamellizáljuk, majd hozzáadjuk a 

Salko-t, alaposan elkeverjük, levesszük a tűzről, hozzáadjuk a Cera-t és krémessé 

keverjük. Még melegében összekeverjük a Burizonnal és sütőpapírral bélelt őzgerinc 

formába nyomkodjuk.  

 

 

 



Ravasz Marika tanító néni rovata 

Ez pedig a kedvenc sütim… 

Mézes krémes 

25 dkg simaliszt, 15 dkg porcukor, 1 evőkanál 

Rum, 1 evőkanál méz, 1 kávéskanál 

szódabikarbóna, 1 egész tojás és egy 

tojássárgája, 5 dkg vaj - összegyúrjuk, 

pihentetjük, 2 részre osztjuk, sodorjuk, lapos, 

vajjal kikent lisztezett tepsiben sütjük 180 

fokon 

Krém: 25 dkg margarin, 20 dkg porcukor, háromnegyed liter tej, 3 tojássárgája, 2 

evőkanál simaliszt, 2 csomag vaníliás pudingpor, 1 csomag vaníliacukor.  

A margarint a porcukorral habosra keverjük. A tej egy részében elkeverjük a 

tojássárgáját, lisztet és a pudingport, a maradék részét felforraljuk. Miután kihűlt, a 

krémhez keverjük. 

A krémet rákenjük az egyik lapra, a krémre ráteszünk 2 doboz kikevert tejszínt, 

lefedjük a 2. lappal és leöntjük csokival. 

 

Végül nézzünk még egy mézes alapú finomságot… 

Házi Marlenka 

25 dkg Hera margarin, 25 dkg kristálycukor, 4 

tojás, 4 evőkanál méz, 35 dkg simaliszt, 1 csomag 

sütőpor 

Gőz fölött a margarint a cukorral összekeverjük, 

mikor még nem olvadt el teljesen a margarin, 

hozzáadjuk a tojásokat és a mézet, keveset 

főzzük. Levesszük a gőzről, hozzákeverjük a sütőporos lisztet. Folyós tésztát kapunk, 

amit 5 részre osztunk és kb. 10 percig 160-180 fokon sütjük. 

Krém: 1 doboz édes Salko, 25 dkg margarin, 1 csomag vaníliás cukor.  

A Salkot 2 órán keresztül vízben dobozostul főzzük, miután kihűlt, összekeverjük a 

margarinnal és a vaníliacukorral. Megkenjük a lapokat, a tetejére is hagyjunk krémet, 

amit megszórunk apróra vágott pirított dióval. Hűtőben pihentetjük. 



Lesko Krisztián tanító bácsi rovata 

Iskolánk egykori diákjáról  

Név: Hudák Anette Emma 

Született: 1998. 03. 25. 

Sportág: kézilabda, átlövő 

Szülei a szlovák válogatottban játszottak (kézilabdát ☺ ) 

Első sportklub: pozsonypüspöki Spoje kézilabda klub (megszűnt) 

További sportkarrier:   

•  15 éves koráig pozsonyi ŠKP klubban játszott,  

•  16 évesen a győri Audi ETO KC Junior csapatkapitánya lett, 

•  17 éves korában a győri Audi ETO KC felnőtt csapatával 

kezdett edzeni, amely a legjobb kézilabda csapat a világon, 

•  19 évesen Győrrel a Bajnokok Ligájában, a Final Fourban 

bejutott a döntőbe, első lettek,  

•  az U18-as magyar válogatottal Pozsonyban a 

világbajnokságon 5. lett 

•  3 éve a Slavia Prágában játszott, 

•  jelenlegi csapata a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club, 

•  szerepel a szlovák női válogatottban.  

 

Példaképe: Görbicz Anita, a világ legjobb játékosa, akivel Győrben együtt játszott. 

Célja: fejlődni és visszatérni Győrbe.  

 

:) ☺ ☺ ☺ Az első gól után a győri felnőtt  

csapatban tortát kellett sütnie –  

ez a rituálé ☺ 

 

 

A legújabb hírek szerint következő  

diákunk, Nagy Nelli is bekerült a szlovák  

junior kézilabda válogatottba. ☺ 



Bittera Katus tanító néni rovata 

Hideg estéken jól jön a társasjáték 

 

Szerintem sokan tudjátok rólam, hogy egyik kedvenc játékom a társasjáték. Szinte már 
gyűjtőnek is hívhatnak, mert nagyon sokfajta játéknak vagyok a birtokában. 

Vannak hatalmas kedvenceim, s van pár olyan, amit én is szívesen elfogadnék a karácsonyfa alatt.  

Nézzünk meg ebből egy pici töredéket, mivel egy egész suliújság sem lenne az összes 
bemutatására elég. S ez nem is célom, mivel, akit picit is megfogtam cikkemmel, az az  

www.ihrysko.sk oldalra kattintva már nem szabadul a társasjáték-hálóból �� �� ��  

  

 

 

 

 

 

 

 

Az Alhambra társasjáték a 2003-as Év játéka! De ez senkit ne ijesszen el…most is az egyik 
legkönnyedebb, legtaktikusabb és legélvezhetőbb…mint a „kőkorszakban” valamikor 2003-ban volt! 
E társasjáték egy varázslatos stratégiai játék, melynek célja Alhambra megépítése. A játékos minden 
fordulóban dönthet: hogy pénzt vesz fel, vagy vásárol a piacon kínált épületekből. A játékosok pontokat 
kapnak az Alhambrájukba beépített épületekért és városfalakért!  
Ki építi a legnagyobb, legértékesebb, vagy a legbiztonságosabb Alhambrát? Aki a legtöbb pontot gyűjti, 
megnyeri ezt a mesteri taktikai társasjátékot. 
Az alapjátékhoz további kiegészítő csomagok is vásárolhatók, melyek még érdekesebbé és bonyolultabbá 
teszik a családi versenyt.  
8 éves kortól ajánlott, de ügyes gyerkőcök esetében már akár 4 évesen is játszható…komolyan 
(leteszteltem). Még egy érdekesség: ez itt a reklám helye: a Tescoban most kapható! 

A Citadela egy könnyen tanulható társasjáték, 2 - 8 játékos részére, 
az átlagos játékidő kb. 20 - 60 perc. A játékot 2000-ben a Spiel des 
Jahres díjára jelölték Az Év Játéka kategóriában. 

A 2000-es verzióban lehetsz akár orgyilkos, tolvaj, építész, mágus, 
király, püspök, kereskedő, zsoldos. Az új, 2017-es változatban további 
karakterek is felsorakoznak, mint pld. a boszorkány stb. 

El kell dicsekedjem, első osztályomnak (akik már vagy dolgoznak vagy épp 
fősulira járnak) 3. osztályos korukban mutattam be, s egyszerűen 
“megőrültek” a játékért! Ki ne hagyd, imádni fogod!  



Bittera Katus tanító néni rovata 

 

A Catan telepesei: A kártyajáték egy 
egyszerre 2 játékos által játszható társasjáték.  

A Catan telepesei játék képezi az alapját, ám azt 
háromnál kevesebb ember nem játszhatja, ezért 
fejlesztették ki ezt a változatot. 

A játék során a játékosoknak saját uradalmukat kell 
kiépíteniük, mely városokból, falvakból, azt összekötő 
utakból és további épületekből áll.  

6 féle erőforrást használhatunk (arany, érc, fa, 
gyapjú, tégla, gabona), melyeket a 
termőföldről/bányából kapunk - ezeket egy-egy 
kártya szimbolizálja. Ebben a játékban a taktika, 
ügyesség és a szerencse hármas ereje segíthet 
neked. 

Magic Maze – Fogd és fuss 

Ezt a tárasjátékot szeretném legújabban 
kipróbálni, mert gyors és közös játéknak 
ígérkezik. A nagyon elfoglalt napokban épp jól 
jöhet egy gyorsan lejátszható játék, S mivel 
együtt és nem egymás ellen kell játszani, így 
közösségnevelő hatása is van. 

S mivel a játék során nem lehet megszólalni, 
ez a legnagyobb kihívás az olyan embereknek, 
akik imádnak beszélni…szóval ki kell 
próbaljam…s bízom benne ti is így tesztek… 

Fives Tribes 

Hosszú vándorlás után az Ezeregyéjszaka meséinek 
végtelen sivatagában…dszinekkel…ez épp nekem való, 
miután megnéztem a Aladdin új változatát (ha még 
nem láttátok, mindenképp találjatok rá időt a téli 
szünetben). 

A játékot értékelni még nem tudom, de engem 
meggyőzött fantasztikus grafikájával és hogy 2014-
ben a legjobb stratégiai játéknak választották meg.  

Picit borsos az ára (52,99€), de bízom benne megéri. 



Soóky Márta tanító néni rovata 

Karácsonyig még elkészülhet 

Karácsony ünnepe azért kedves mindannyiunk számára, mert ilyenkor összegyűlnek 

a családok, hogy megünnepeljék a Megváltó születését. Az arcokon ilyenkor több a mosoly, 

mindenki próbál nagyobb türelemmel lenni a másik iránt és ajándékokkal lepjük meg 

szeretteinket. 

„Rajzos“tanító néniként most néhány kézműves ötletet hoztam újságunk olvasóinak, 

amelyeket bárki könnyedén meg tud valósítani. Biztos vagyok benne, hogy nincs olyan anya, 

apa, testvér vagy nagyszülő, aki ne becsülne nagyra egy saját kezűleg elkészített 

figyelmességet, vagy ne okozna neki örömet egy kedves családtag keze munkája. 

Elsőként egy bonbonból lett angyalka elkészítését szeretném bemutatni. Szükséges hozzá 

beszerezni az alábbi hozzávalókat: 

- Ferrero rocher bonbon 

- egy 2 cm átmérőjű polisztirol golyó 

- két 0,8 cm átmérőjű polisztirol golyó 

- göndör angyalhaj 

- arany színű dekorációs karton 

- tempera, filctollak, kottapapír, ragasztópisztoly 

Az angyalka fejét temperával megfestjük, majd száradni hagyjuk. Száradás után 

filctollal megrajzoljuk a szemét és a száját, fejére ragasztjuk az hajat, és ragasztópisztoly 

segítségével rögzítjük a Ferrero csoki tetejére.  A kisebb polisztirol golyók szintén 

befesthetők testszínűre, majd kétfelé vágjuk őket, ezekből lesznek az angyal kezei. 

A kezébe kinyomtatott kottarészt ragasztunk, arany színű kartonból pedig elkészítjük 

a szárnyát az alábbi sablon alapján. 

 

 

 

 

  



Soóky Márta tanító néni rovata 

Aki jobban kedveli a személyre szabott ajándékot, annak ajánlom figyelmébe ezeket 

a karácsonyi bögréket. Az anyagszükséglet itt nem nagy, mindössze: 

- mintás karácsonyi kartonra 

- vékonyabb szalagra  

- iratkapcsozóra  

- és ragasztóra van szükség. 

 

 

A bögrék sablonját kirajzoljuk 

a karácsonyi kartonra, 

összehajtjuk, körben 

iratkapcsozóval összekapcsoljuk. 

A szalagból masnit hajtogatunk és 

az ajándék elejére ragasztjuk. És 

hogy mitől is válnak csészéink 

egyedivé? Attól, amit beléjük 

rejtünk.  

Ha ismerjük a megajándékozott 

ízlését, akkor tudni fogjuk, hogy 

egy filter teától vagy forró 

csokitól melegedne-e fel 

szívesebben, de tehetünk bele 

cukorkát, vagy akár egy kedves 

üzenetet is. 

 



Rubrika pani učiteľky Katus Bitterovej 

Maľovaná krížovka.. 

...je čas sa naučiť: 

Stačí ceruza a guma, trošku sústredenia, a pridržať sa jednoduchých spôsobov riešenia.  

Maľovaná krížovka má dve pravidlá: 

1 - čísla na okrajoch udávajú počet plných políčok (zľava-doprava, zhora-dole), 

2 - medzi dvoma číslami (sériami plných políčok) musí byť aspoň jedno políčko prázdne. 

Takže, jediný spôsob vyriešenia je postupné zaznačovanie isto-plných a isto-prázdnych 

políčok. 

 

Tu sú  postupy: 

R1 - vyplniť riadky/stĺpce obsahujúce taký počet plných políčok, že zaberú celý 

riadok/stĺpec 

R2 - vyplniť plné políčka pomocou prieniku 

R3 - určiť, ktorému číslu patria plné políčka a 

R4 - určiť, ktoré políčka budú isto-prázdne 

R4 - A - pretože, číslo tam nedosiahne 

R4 - B - číslo tam nevojde 

R4 - C - všetky plné políčka v riadku/stĺpci sú už vyplnené, ostatné musia byť prázdne. 

Skúšajte, oplatí sa naučiť, je to super zábava! 

 

https://stach.blog.sme.sk/c/4432/riesenie-malovanej-krizovky.html 

 

 



 

 

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket 

és boldog új évet 
kívánunk! 

„ Karácsonyi rege 

    Ha valóra válna, 

      Igazi boldogság  

         Szállna a világra…” 

                (Ady Endre) 


