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Suli hírek 

 

Szeptemberben történt 

 

Ötödikesavató 

 

Az ötödikesavatót szeptember 14-én rendezték meg. Ötödikes szemmel 

ötletesek voltak a feladatok, és jól éreztük magunkat. A fiúk is kivették a 

részüket a feladatok megvalósításából, a lányok pedig ötleteltek. A tojástörés a 

fejen jó feladat volt, kivéve annak, aki vállalkozott rá. Megkérdeztük a 

nyolcadikosoktól, elégedettek voltak-e a munkájukkal. Mi azt hittük igen, mert 

vicces volt az avató, de ők azt mondták (legalábbis akiket kérdeztünk) nem 

egészen. Úgy gondoltuk, hogy a 

tanárpk besegítettek vagy esetleg 

változtattak egy-egy feladaton, de 

nem történt ilyesmi. Az avató végén 

egy Kő- Papír- Olló döntött el 

mindent. A játék győztesei végül az 

5. B- sek lettek. 

Horváth Adél, Szarvas Olgi 5. b. 

  



 

DÖK- Nap 

Ezen a napon az egész felső tagozat elment a 

Nosztori kalandparkba, melyet már hetek óta 

terveztünk. Egy rövid megbeszélés után részt 

vettünk kötélhúzó versenyen, melybe mindenki 

beleadott mindent. Ezután elkezdhettünk főzni, vagy játszhattunk a várban. 

Lehetőségünk volt focizni és 

röplabdázni is. 

Amikor elkészült a paprikáskrumpli, 

mindenki jóízűen fogyasztott belőle. Ebéd után még egy kicsit maradtunk, majd 

elindultunk vissza az iskolába. 

Eseménydús nap volt, mindenki sokat 

nevetett és jól érezte magát. 

      

 Bierbaum Eszter 5. b 

 

 

 

 



Októberben történt 

 

Őszi játszóház 

 

Az idén is szuper őszi játszóház került megrendezésre iskolánkban. Az osztályok 

által készített őszi és halloweenes kiállítás díszítette az alsós folyosókat. 

A játszóház elején néhány előadást tekinthettünk 

meg. Utána a jelmezesek körbevonultak. Láttunk 

vámpírokat, csontvázakat, szellemeket, 

boszorkányokat és fekete macskákat. Egy ötfős 

csapat elvonult a könyvtárba és egy csodás 

faragott tökkel tértek vissza. Ezalatt mi közös éneklésbe kezdtünk, egy tökről 

szóló dalt tanultunk meg. Majd kezdetét vette a kézműveskedés. Több 

helyszínen mindenféle csodás tárgyat lehetett készíteni. Remek alkotások 

születtek: volt madárijesztő, tökös kép, denevéres képeslap és még sok egyéb 

alkotás született. 

Nagyon jól éreztük magunkat, reméljük 

jövőre is ilyen jó lesz! 

Szabó Eszter 4. a 

 

 

 

 

 

 



Halloween buli 

 

Mindenki nagy izgalommal várta a felsősök buliját, a Halloween bulit. Eljött a 

nagy nap, lassan összegyűltek a felsősök. Ahogy a plakáton is olvashattuk, aki 

beöltözött, az csokit kapott. A jelmezek és a díszek nagyon jók voltak. 5 órakor 

elindították a zenét és kezdődött a buli. A büfében szendvicseket, innivalókat és 

Balaton szeletet is vehettünk. Szinte mindenki beállt táncolni. Ebben az évben is 

jól sikerült a buli! 

Fogarassy Kinga, Szűcs Luca 5. b 

 

Mesés hétpróba- könyvtári vetélkedő 

A mesés hétpróba minden évben nagy szórakozás kicsiknek és nagyoknak is. 

Megkérdeztük az 1. a osztályosokat, hogy nekik hogyan tetszett a próba. 

Blanka: Jól éreztem magam, az volt a legjobb, amikor megkaptuk a jutalmat. A 

csapatot a barátainkból válogattuk. 

Nóri: a kedvenc feladatom a találós kérdés volt. 

Kristóf: Nekem a dominóépítés volt a kedvencem. 

Vanda: Az útvesztő volt a kedvencem, amin át kellett vezetni a herceget a 

palotáig. 

Lotti: Én az elején nem akartam menni, Julcsi néni azt mondta, hogy 

gondolkodjak rajta, és a végén én is beálltam egy csapatba. Az én kedvenc 

feladatom a dominóépítés volt. 

 Sok kisdiáknak a hetedik feladat volt a kedvence, amikor át kellett menni a 

padon úgy, hogy a kutya ne ébredjen fel. (pl: Benjamin, Milu, Bence, Adél) Nagyon 

jó csapatneveket találtak ki a gyerekek: A pókok csapata, Grimm mesék csapata, 

Villám sasok, Villám párducok, Villám gepárdok. A Villám sasok lettek a győztesek. 

Racsmány Vivi, 5. b 



Állatok világnapja- verseny az állatkertben 

A versenyzők nagy izgalommal várták a 2018-as állatok világnapját. Elérkezett a 

nagy nap, a versenyzők délután már indultak is a veszprémi állatkertbe. Ott 

rengeteg izgalmas feladat várta őket. Minden csapat szorgalmasan tanult, és 

gyönyörű menetlevelek is születtek. Elkezdődött a verseny, mindenki lassan 

elindult a saját útjára. Ebben az évben egy rendőrös feladat is várta a 

versenyzőket. Lassan mindenki végzett a feladatokkal, és a fennmaradó időben 

állatokat nézegettek. Ez a verseny jó alkalom volt arra, hogy jobban megismerjük 

az állatok életét, és arra, hogy élményeket szerezzünk. Szerintünk nagyon jó 

verseny volt, jövőre is elmennénk. 

Fogarassy Kinga, Szűcs Luca, Racsmány Vivi, Szarvas Olgi 5. b 

 

December – képekben 

 

  



Így sportolunk mi 

 

A kosárlabdáról 

A kosárlabda egy sok csapatmunkát igénylő sport. Sokan úgy tartják, hogy már a 

testmagassággal is sokat lehet elérni, de a csapatmunka fontosabb. 

Csakis sok gyakorlással, kemény munkával és kitartással lehet fejlődni. Azért 

érdemes a kosárlabdát Veszprémben elkezdeni, mert az egyesület nagyon 

összetartó és barátságos. Ezek mellett a kosárlabdázás egy nagyon látványos 

sportág és az egyik legpörgősebb is. Nagyon összetett sport. Ismerned kell a 

csapattársaid erősségeit és hibáit. Nálunk meg tudod találni a saját 

játékstílusodat. 

Ha megtetszett neked ennek a sportnak a bemutatása, akkor várunk a VUKE 

edzésein  

Horváth Gergő, Csizmazia Marci 7. b 

 

Így sportolnak tanáraink 

 

Péter bá és a biciklije 

Bár hétköznapokon Péter bá-ként a töritanárotok vagyok, de az életem nem 

fejeződik be az iskola kapujánál. Az iskolán és a családomon kívül is van életem, 

és ez a sport. Már 9 éves korom óta sportolok, akkor tájékozódási futással 

kezdtem, majd a suliban a tájfutás mellett focizgattam is, általában kapus 

poszton. A foci játék iránti szerelmem később is megmaradt, és a főiskolán 

jómagam is rúgtam a bőrt, no meg szerveztem a főiskolai bajnokságot. (Egyszer 

még a legjobb 4-be is bejutott a csapatunk.) A foci azóta is szerepet játszik az 

életemben, hiszen hetente rendszeresen focizom öreg fiúkkal. De a 

sportszerelmem nem a labdarúgás. 



Jelenleg a bringázás a sportszerelmem. A kerékpározás 3 ágát űzöm, amelyek 

egymással kifejezetten rokonok.  

Először is mountainbike-

ozom. Elsősorban monti 

maratonokon indulok rövid és 

középtávokon. Legfőképpen a 

40-60 kilométer közti távok 

fekszenek, lehetőleg nem túl 

sok szinttel, és sok dózer 

úttal.  

Mostanában próbálkozom az 

országúti bringázással is. 

Voltam már egy-két 

maratonon ezek között is. Ez 

egy tök más műfaj, de 

bolyban 30-as átlaggal 

suhanni, bizony igazi 

adrenalintöbblet.  

A legfőbb szerelmem 

azonban a tájékozódási kerékpározás. Mert míg a másik kettőben csak a 

részvétel és az élvezet miatt veszek részt, és hogy edzek, a tájékozódási 

kerékpár a fő sportom. A tájékozódási kerékpár lényege, hogy térkép 

segítségével, ellenőrző pontokat érintve kell végigmenni egy pályán, és az nyer, 

aki miden pontot megfelelő sorrendben fogott, és a leggyorsabb volt az adott 

kategóriában. Lévén, hogy 9 éves korom óta tájfutottam, a térképi tájékozódás 

nem okoz gondot, síkabb pályákon pedig a sebességem sem rossz. Viszonylag sok 

versenyen indulok idehaza és a környező országokban is. Ezen kívül évente 

szervezek versenyeket, sőt az idei Master világbajnokságnak és Felnőtt Európa 



Bajnokságnak az ellenőrző bírója is én voltam, ami óriási nagy megtiszteltetés 

volt számomra.  

És hogy mennyire megy ez a sport nekem, vagy milyen eredményekre vagyok a 

legbüszkébb? 

 1998-ban Ifjúsági Európa Kupa győzelmet szereztünk váltóban. 

 2015-ben, Plzeni 5 naposon, ami nemzetközileg is az egyik legelismertebb 

verseny, M21C-ben sikerült győznöm 

 2017-ben megnyertem az Összetett Magyar Kupát M21B-ben, illetve az 

Osztrák Összetett Kupát H21 kurzban. 

 2018-ban Magyar Váltó Országos Bajnokságon 3. helyet értem el a 

bátyámmal. 

Hogy mi kell 

ezekhez az 

eredményekhez? 

Nyilván rutin, 

tapasztalat. Persze 

kell egy bringa is. 

(Az utóbbival 

szerencsém van, 

mert a világ egyik 

legjobb bringája van 

a fenekem alatt, egy specialized alu epic 29-es gép, amire többet költök, mint a 

felségemre ) De legfőképpen kitartás, alázat és piszok sok munka. Átlagban 

heti szinten 150-250 km-t tekerek. Ez minimum 3 edzés, országúton 40-80 km 

míg terepen 25-70km, és minimum 2-3 óra per alkalom. Télen ezt kiegészítem 

még spinninggel, illetve olykor úszással és focival. Nyáron a családommal is 

bringázom, a pici gyermekeimet egy bringás hintóban húzom magam mögött, ami 

alsó hangon +70 kiló, mégis sokan csak néznek a bringaúton, amikor elsuhanok a 



kölykökkel mellettük. És legfőképpen kell egy támogató család, aki az ember 

mögé áll, és elnézi a fanatizmusát.  

Ha belekezdtek bármilyen sportba, a legfontosabb az, hogy élvezzétek, nem az 

eredmény, hanem az élvezet. Ha nem élvezitek, megette a fene az egészet. Ha 

pedig eredményeket akartok elérni, azért dolgozni kell, el kell tudni viselni a 

kudarcokat, és lemondással is jár, de amikor ott állsz a dobogó legfelső fokán az 

olimpián, akkor el tudod dönteni megérte-e.  

Vajda Péter bácsi 

  



„A NAGY EURÓPAI KARÁCSONYFADÍSZ-CSERE 2018” 

”European Christmas Tree Decoration 

Exchange 2018” 

 

 

A  Europe  Direct  Tájékoztató  Központ által szervezett nemzetközi 

programban  évente több mint  20 ország 200 iskolája  vesz részt Európa-

szerte, köztük a mi iskolánk is. Harmadik nevezésünk alkalmával 24 európai 

iskolával kerültünk kapcsolatba.  

Diákjaink lelkesen dolgoztak. Az 1. b osztályosok csillagdíszeket ragasztottak, 

míg a 2. a-sok piros orrú rénszarvasokat barkácsoltak a karácsonyfára. 

 

A hetedikesek és a 8. b-sek 

az ünnepi képeslapok 

készítésében jeleskedtek, 

majd prezentációkat 

készítettek angol és német 

nyelven városunkról, iskolánkról, 

karácsonyi hagyományainkról. 

 

 

   

Két karácsonyi dal hangfelvétele is elkészült az 5.b és a 6.a osztályos tanulók 

közreműködésével.  



Dióhéjban bemutatok nektek négy települést, amelyeket azért választottam, 

mert annyira különböznek Magyarországtól, hogy ez felkeltette érdeklődésemet.  

  

Kaunas (Litvánia) 585 ezres lakosságával a Baltikum 

harmadik legnagyobb városa, országának szíve. Kaunas 

litván jellegét tisztábban őrzi, mint a többi város. Ezt 

annak is köszönheti, hogy a második világháborút 

szerencsésen átvészelte, így óvárosa is szinte érintetlen. 

Clermont-Ferrand (Franciaország) 

földrajzi elhelyezkedése egyedülálló, 

hiszen egy vulkánokkal teletűzdelt vidéken 

fekszik. Közelében található a Puy de  

Dôme -vulkán, melyről gyönyörű kilátás 

nyílik a vidék többi vulkánjára.  

Cáceres (Spanyolország) több különböző kultúra 

olvasztótégelye, hiszen megfordultak itt a kelták, a 

vizigótok, a rómaiak és az arabok is. Az óváros szép 

palotáinak nagy részét a konkvisztádorok által 

Amerikából hozott aranyból 

építették fel. 

 

Villa de Mazo (Kanári-szigetek) 

város La Palma szigetén. Közelében, a Belmaco -barlangrendszerben, található a 

sziget legjelentősebb régészeti emléke. A tíz természetes barlang által alkotott 

területen a spanyol hódítást megelőző időkből származó barlangrajzokat találtak. 

Poór Zsuzsa néni 



Beszélgető sarok 

 

Interjú Zsófi nénivel 

 

Szokott-e otthon valami művészettel kapcsolatos dolgot csinálni? 

Igen, ha időm engedi, rengeteg művészettel kapcsolatos tevékenységet űzök. 

Például az egyik kedvenc időtöltésem a fotózás, fotók szerkesztése. Ezeken kívül 

készítek megrendelésre falfestést vagy faldekorálást is. 

Mi volt a kedvenc tantárgya általános iskolában?  

A rajzot és az angolt szerettem a legjobban.  

Mindig rajzot akart tanítani?  

Nem, eredetileg grafika szakosnak szerettem volna felvételizni, grafikusnak 

készültem. 

Hány éve tanít az iskolában?  

6 éve  

Miért szeretett volna rajztanár lenni?  

Mindig is szerettem rajzolni, ezért már a középiskolában is rajzszakra jártam. 

Emellett szerettem volna gyerekkel foglalkozni, hiszen ez is közel áll hozzám. 

Honnan jött a rajzszakkör ötlete?  

Nem az én ötletem volt eredetileg a rajzszakkör vezetése, én igazából csak 

megörököltem az előttem rajzot tanító tanártól. Ettől függetlenül nagyon 

szívesen, nagy lelkesedéssel csinálom. 

Meséljen a szakkörről! 

Azért szeretem nagyon a szakkört, mert sok olyan gyerek jár, akik igazán 

szeretnek és nagyon jól is tudnak rajzolni. Velük jól tudok haladni, rengeteg 

ötletet, technikát ki tudok próbálni velük. Pályázatokra készülünk, időnként 



iskolai dekorációkat csinálunk. Év végén a jó időben az iskola falait is el szoktuk 

hagyni, hogy a szabadban rajzoljunk, fessünk, például a Balaton partján.  

Ön rajztanár. Honnan jött 

az ötlet, hogy egy 

informatikával kapcsolatos 

szakkört csináljon? 

A mai világban rendkívül 

hasznosak tartom az 

informatikai tudás 

birtoklását. Így fontos volt 

számomra, hogy az 

informatika területén szerzett tudásomat tovább adjam, és kinek másnak, ha 

nem a felnövekvő generációnak. Az informatika világa is rengeteg teret és 

lehetőséget ad a kreativitásra, csak fel kell ismerni, és ki kell használni ezeket a 

lehetőségeket.  

Milyen művészeti ággal foglalkozik mostanában a legszívesebben? 

Régebben nagyon szerettem rajzolni és festeni, az utóbbi időben azonban 

mostanában inkább a fotózás került előtérbe nálam. Ez az, ami igazán leköt. 

Burger Ágota, Racsmány Vivi 5. b 

  



Olvasósarok 

Horváth Adél: A krétamese 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola. 

Ebben az iskolában sok osztály volt, és a sok közül én az 5.b osztály egyik 

tanulója voltam. 

Egyszer, mikor irodalomóránk volt, a tanárnőnek elfogyott a krétája, és 

megkérte az egyik diákot, hogy hozzon neki két darabot. Futott a diák a portára, 

és a portásnak azt mondta: - Kérnék szépen két darab krétát! A portás erre azt 

kérdi: - Minek neked kréta? – A krétát vinném a tanárnak. – Rendben, adok én jó 

szívvel, ha hozol nekem cserébe egy új égőt a lámpába! Futott a diák a 

lámpaboltba és azt mondja az egyik eladónak: - Elnézést, hol találok égőt? 

 – Hát minek az neked? – Égőt vinném a portásnak, a portás ad nekem krétát, a 

krétát vinném a tanárnak, hogy tudjon mivel írni. 

- Rendben, adok én neked jó szívvel, de cserébe hozz nekem egy új telefonkábelt 

a pénztárhoz. Fut a diák a telefonboltba, és azt kérdi a pult mögött álló eladótól: 

–Jó napot! Önök árulnak telefonkábelt? – Hát minek neked az? - Telefonkábelt 

vinném a lámpaárusnak, ő adna nekem égőt, égőt vinném portásnak, ő adna nekem 

krétát, krétát vinném tanárnak, hogy tudjon mivel írni. – Adok neked szívesen, ha 

cserébe hozol nekem egy kis kávét a szemben lévő kávézóból. Fut a diák a 

kávézóba, és azt mondja a pincér lánynak. – Kérnék egy kis kávét! – Hát minek az 

neked? – Kávét vinném a telefonboltba, a boltos adna nekem telefonkábelt, 

telefonkábelt vinném a lámpaboltosnak, ő adna nekem égőt, égőt vinném a 

portásnak, ő adna nekem krétát, krétát vinném a tanárnak, hogy tudjon mivel írni. 

Megsajnálja a pincérlány és ad neki kávét. Kávét viszi telefonboltba, ott kap 

telefonkábelt, telefonkábelt viszi a lámpaboltba, ott kap égőt, égőt viszi a 

portásnak, portás ad neki krétát, krétát viszi tanárnak és így a tanár tud írni. Ha 

a pincérlány meg nem sajnálta volna, az én mesém is tovább tartott volna. 



Racsmány Vivien: A karácsonyi ajándék 

 

      Hol volt, hol nem volt, mostanában 

történt. Már csak pár nap volt hátra 

karácsonyig, Laci már majdnem mindenkinek 

megvette a karácsonyi ajándékot, csak a 

szülei ajándékai voltak hátra. 

     Laci megkérte anyukáját, hogy tegye ki a 

plázánál, és egy óra múlva jöjjön vissza 

érte, hogy addig ő nyugodtan megvehesse az 

ajándékokat. De anyukája ezt mondta: 

- Lacikám nekünk nem kell ajándék, mi 

csak azt szeretnénk, ha a karácsonyt 

együtt ünnepelnénk. 

- De én szeretnék nektek adni valamit! 

– monda Laci. 

   Mivel anyukája nem vitte el Lacit, ezért ő kitervelte, hogy este úgy tesz, 

mintha elaludt volna, és megszökik, hogy szüleinek vehessen ajándékot. 

    Este úgy is tett. Mikor szülei elaludtak lement a nappaliba, fogta a 

zsebpénzét, felöltözött és elindult. 

    Mikor odaért a plázához, az már nem volt nyitva. Úgy gondolta, keres egy 

helyet, ahova lefekszik. Talált egy padot, de nem jött a szemére az álom, 

hiányzott anyja ölelése. Ahogy így gondolkozott, felkelt a nap is, így hát elindult 

a pláza felé. A plázában rengeteg bolt volt, például ott volt a parfüm bolt. 

Vehetne anyukájának egy parfümöt vagy apukájának egy órát, de semelyik sem 

elég különleges a szüleinek. Laci végig járta az összes boltot, de semmit sem 

talált,  ami elég különleges a szüleinek.  

  Laci szomorúan ült le a pláza előtti padra, mikor a szülei rátaláltak, Laci sírva 

fakadt. Ezt mondta szüleinek: 

- Sajnálom, hogy elszöktem, csak valami különlegeset akartam adni nektek. 

- Máskor légy szíves, ne szökj el, nekünk az a legfontosabb, hogy velünk vagy. – 

mondták a szülei. 

- Rendben, máskor nem szökök el, otthon kárpótlásul sütök nektek egy adag 

finom mézeskalácsot. 

- Van egy jobb ötletem, megsütjük együtt – mondta Laci anyukája. 

Otthon miután megsütötték a mézeskalácsot, együtt megvacsoráztak és ledőltek 

a kanapéra. Itt a vége fuss el véle.             

  



Könyvajánló 

 
1-2 osztályosok számára 

 

Olvasó létra (sorozat) 

Rövid, mókás történetek, melyek különböző témájúak, 

de biztos mindenki megtalálja az ízlésének megfelelőt. 

 

 

 

 

Allan Ahlberg: Csiperke bácsi az összes ruháját felveszi 

Csiperke bácsi feleségével, Csiperke nénivel és gyerekeivel, 

Csongorral és Csillával él együtt. A könyv e különös család 

egy napjáról szól. Csiperke bácsi reggel felveszi az összes 

ruháját, Csiperke néni taxijával különös utast szállít, a 

gyerekekhez új tanár érkezik az iskolába. Emellett még a 

történetben van bankrablás, iskolabuszos üldözés, tv- riport. 

Hogy hogyan kapcsolódik ez a történet a Csiperke 

családhoz? Ahhoz olvassátok el a könyvet  

 

 

3-4 osztályosok számára 

Molnár Krisztina Rita: Maléna kertje 

Egy 10 éves kislányról szól, akinek nagyon elfoglaltak a 

szülei. Névnapjára egy különleges dolgot kér. A kertjükben 

álló fára építenek egy kuckót, és ott töltsenek együtt egy 

napot. Malénának van egy barátja, Szibil. A dolog 

érdekessége, hogy Szibil egy tücsök, de mégis neki mondja 

el búját- baját. Sikerül-e megépíteni a kuckót, kik 

segítenek megvalósítani az álmát, kiderül a könyvből! 

 

 



Jeney Zoltán: Rév Fülöp 

Csobánc király éjjel-nappal csuklik, és csak a vendek virág 

gyógyíthatja meg. Balatónia minden legénye útra kel, hogy 

megszerezze a virágot. Főhősünk, Rév Fülöp felhagyva az 

egész napos heverészéssel elindul világot látni, és a végén 

hős lovagként tér haza. Addig pedig számos kalandba 

keveredik. 

 

5-6. osztály részére: 

Kertész Erzsi: Pantera a hógömb fogságában 

Kertész Erzsi izgalmas regényének főszereplői egy csapat 

hegymászó- szakkörös gyerek, akik egy hógömb fogságába 

kerülnek. Ha elolvassátok, megtudhatjátok, hogy hogyan 

jutnak oda és kerülnek ki onnan.  

 

 

Liz Pichon: Tom Gates az én csúcsszuper világom 

A könyv főhőse egy hozzánk hasonló fiú, aki nem mindig 

figyel órán. Szeret rajzolni, szereti a képregényeket, 

emellett van egy zenekara. Tetszik neki egy lány, és hogy mi 

történik velük, azt csak a könyvből tudhatjuk meg. Ez a 

képregény egyszerre vicces és vagány, ha elkezded olvasni, 

nem tudod letenni!  

 

7-8. osztály részére: 

Varga Bálint: Váltságdíj nélkül 

4 gimis egy sötét, dohos pincében ébred, mert elrabolták őket. 

A krimi végére kiderül kik és miért rabolták el őket, és hogyan 

sikerül megszökniük fogvatartóiktól. Érdekességként 

elmondjuk, hogy az író 10 évig egy magánnyomozó irodában 

dolgozott. 
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Kreatív sarok 

Csináld magad! 

 

Karácsonyfadíszek saját kezűleg 

Egyszerű, ám mégis mutatós karácsonyfadíszeket lehet készíteni a mindenki által ismert 

só-liszt gyurmából. Nincs másra szükséged, mint egy kis sóra, lisztre, vízre és kiszúró 

formára.  

Recept: 

Nem kell méricskéléssel bajlódnod, egyszerűen csak azonos 

arányban keverd össze a sót és a lisztet a gyurmához. Vegyél elő 

egy bögrét, és azzal mérd ki az adagokat, egy-egy bögre elég is 

otthoni használatra! Nem érdemes egyszerre túl sokat készíteni, 

hiszen egyszerűen és gyorsan készíthetsz újabb adagot. A 

masszához annyi vizet keverj, amennyitől jól gyúrható állaga lesz a 

gyurmánknak. Ha túl sok vízzel dolgozol, nagyon ragadós lesz, ha 

keveset, darabos marad, és nehezen áll majd össze. A krémesebb 

állag érdekében egy kevés étolajat is tehetsz a masszához. 

Bár a só-liszt gyurma magától is kiszárad néhány napon belül, az elkészült remekműveket 

ki is sütheted. Melegítsétek elő a sütőt 100 fokra, majd süssétek a gyurmát körülbelül 

30 percig, ezután 150 fokon két órát szárítsátok is a formákat. 

Ha elkészítetted a gyurmát, onnan már csak a képzeleted szabhat határt a 

formáknak. Nemcsak karácsonyfadíszt készíthetsz belőle, hanem akár 

ajándékként is adhatod az elkészült formákat szüleidnek, testvéreidnek 

vagy barátaidnak. 

 

Szobadísz, egyszerűen 

Nincs másra szükséged, mint néhány narancsra és egy jó adag kreativitásra. 

Csupán annyi a teendőd, hogy meghámozod a narancsokat, majd különböző 

kiszúró formák segítségével a mintákat kivágod. Ha fel szeretnéd őket 

fűzni vagy egyesével felakasztani a lakásban, akkor ne felejts el akkora 

lukat is vágni a formába, amelyen a cérna átfér. Ha kivágtad a mintákat, 

akkor tedd egy tálcára őket, és tedd a radiátorra addig, míg meg nem 

száradnak teljesen. Nemcsak mutatós, hanem nagyon finom illatos díszei 

lesznek a szobádnak az így készített füzérek. 

Balogh Andi néni 



  



Sprichst du Deutsch? 

Zungenbrecher 

 

Zehn zahme Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Zoo. 

 

Zwanzig Zwerge zeigen Handstand, zehn im Wandschrank, zehn am Sandstrand. 

 

Esel essen Nesseln gern, Nesseln essen Esel gern. 

 

Kreuzworträtsel 
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Do you speak English? 

 

Match the words with the pictures. 

 

 

snowman 

sledge 

jeans 

hat 

snow 

 

 

 

 

 

Guess the words. 

 

sál   _ c_ _f 

hó   s_ _ w 

hideg   co_ _ 

kabát   ja_ _ t 

esernyő  u_ _r _ l l _ 

pulóver  pu_ _ _ _ _ r 
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Mert humorunk is van 

 

 

Elnézést ez a vonat Hatvan felé megy? 

 -Nem, csak egy felé. 

 

 

 

-Ne haragudjon, a vasútállomást keresem! 

 -Nem haragszom, keresse nyugodtan. 

 

 

 

-Pincér ez az étel ehetetlen hívja ide a 

szakácsot! 

 -Felesleges, ő sem tudja megenni. 

 

 

 

 

-Elnézést, hogy jutok el az 

operaházba? 

 -Sok gyakorlással. 

 

 

 

-Vigyázz rád esik a margarin! 

RámaMargarin?? 
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