
 

Tavaszváró 

Itt a tavasz, itt van újra! 

Ismét elérkezett az a része az évnek, mikor egyre 

hosszabbak a nappalok, az éjszakák egyre 

rövidebbek, mikor a madarak gyönyörű éneke 

kelti az embereket a napsütéses reggeleken, 

rügyeznek a fák, és szép lassan minden virágba 

borul, kizöldül.  

Igen, itt a tavasz, a megújulás, újjászületés 

időszaka. Gondolom, sokan vártátok már a 

napsütést, a jó időt, hogy minél több időt lehessen 

kint tölteni a friss levegőn, a szabadtéri sportokat, 

a mókát, szórakozást. Ez az évszak sok ünneppel, 

világnappal és különleges alkalmakkal köszöntött 

be hozzánk, amelyek még több jókedvet hoznak 

nekünk. Ott a farsang, mikor is elüldözzük a telet, 

óriási mulatságot rendezünk, mókás jelmezekbe öltözünk, elkergetjük a telet, és 

köszöntjük ezt a gyönyörű évszakot, a tavaszt.   

Tudtad, hogy a tavasz tele van jeles napokkal? Némelyiket már nem is ünnepeljük, 

pedig nem ártana mindegyikre odafigyelni. A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet 

és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet minden év március 8-án tartanak. 

Március 12. Szent Balázs napja. Ez a nap eredetileg a diákság ünnepe! A nap 

ünneplését IV. Gergely pápa rendelte el, ugyanis ekkor emlékeztek I. Gergely 

pápára, az iskolák patrónusára. Ezen a napon a diákok maguk és tanítóik számára 

adományokat gyűjtöttek. Gergely napja tulajdonképpen az iskolaév lezárását 

jelentette, hiszen a szeptemberi tanévkezdést csak a 19. században vezették be. 

Nemzeti ünnepünkre, az 1848-as szabadságharcra emlékezünk március 15-én. A 

csillagászati tavasz kezdete március 21., Benedek napja. Szent Benedekről kapta a 

nevét, aki a bencés rend alapítója. Néhány helyen fokhagymát szenteltek ezen a 

napon, aminek aztán csodatévő, betegségűző erőt tulajdonítottak. És nemsokára itt a 

húsvét is, a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe. A fiúk kölnivel indulnak 

útnak húsvét hétfőn, hogy cserébe piros tojást kapjanak. Reméljük, ti is 

megtaláljátok a számotokra legkedvesebbet a tavaszi események között.  De végre 

itt van iskolaújságunk következő száma is! Olvassátok el az érdekesebbnél 

érdekesebb cikkeket!  
Tóth Maja Ajándék 6.d 

2019. március - 10. szám 

 
Fotó: Vojtkovszky Lea 6.d 



Kőhegyi Antal: Tavaszi kép 

Mily balzsamos illat száll most a légbe, 

színeket fest fel a napnak a fénye. 

Rezdül a lélek, most felébred végleg, 

éled a világ, az álomnak vége. 

Olvadó domboknak hízik a zöldje, 

friss patak sietve fut le a völgybe. 

Madárdal röppen a távoli kékbe, 

sóhajt a természet, vége a télnek. 

Velünk történt 

Palóc lányok az élvonal felé! 

Ez egy pályázat révén létrejött foglakozás a 7. osztályos 

lányok számára, amely kéthetente szerdánként kerül 

megrendezésre 14:30-tól 15:30-ig. Ezeket a délutáni 

„órákat” Jutka néni (Kissné Sári Judit) és Kati néni 

(Koósné Czene Katalin) tartják. A szakkörön kémiai, 

matematikai és sok más játékos feladatot oldunk meg. 

Kaptunk egy lego robotot, amelyet a legutóbbi 

foglalkozáson már kipróbáltunk. Lehet hozzá 

programot írni, amelyet a következő órákon meg fogunk tanulni. Áprilisban – a 

lányok napján- kirándulást tervezünk Budapestre. Szerintünk nagyon jók és 

izgalmasak ezek a programok, és ajánljuk minden hetedikes lánynak. 
Visnyovszky Panna 7.a 

Felsősök lettünk 

Ötödikeseket kérdeztünk meg arról, hogy milyen felsősnek lenni.  

F. Réka 5.a: Azért jó, mert az alsósoknál nagyobbak vagyunk, az viszont már 

kevésbé tetszik, hogy a felsősök között mi vagyunk a legkisebbek. 

S. Anna 5.a: Nagyon jó, mert ki lehet menni a teraszra. 

V. Hanga 5.a: Jó, mert szabadabbak vagyunk. 

F.Lili 5.b: Nagyon megterhelő, pár tantárgy is van, ami alsóban nem volt. 

N.Petra 5.b: Nekem az nem tetszik, hogy mindig járni kell más termekbe. Sokkal 

nehezebb, mint az alsó. Viszont az tetszik, hogy lehet a büfében vásárolni. 

P. Dia 5.b: Az jó, hogy lehet vásárolni, és az a rossz, hogy sokkal több a tanulni 

való. 

H. Anna 5.c: Jó, meg nem is. 

Sz. Zsófi 5.c: Nem olyan rossz. 

T. Kriszti 5.c: Az rossz, hogy sokat kell lépcsőzni. Nekünk tetszik az, hogy ki lehet 

menni a teraszra, az is jó, hogy a nagyuszodába járunk már úszni. Örülünk annak, 

hogy több tanárt is megismerhettünk. 
Kiss Viktória 5.b, Szlavkovits Hanna 5.b 2 

https://www.poet.hu/szerzo/Kohegyi_Antal


Álarcban 

avagy a farsangi bál iskolánkban… 
A farsang a vízkereszttől 

(január 6.) 

húshagyókeddig tartó 

időszak elnevezése. Erre 

az időszakra a jókedv, a 

mulatozás, s a remek bálok 

jellemzőek. Iskolánkban 

sem maradhatott el a 

vidám rendezvény; 2019. 

február 8-án és 15-én 

rendeztük meg a farsangi 

bált. 

Már minden gyerek várta 

ezt a napot. Egészen a 

félév lezárása óta készültek az osztályok a produkciójukkal. A nyolcadik évfolyam 

tanulói már jóval hamarabb megkezdték a próbákat, de meg is érte: keringőjükkel 

elkápráztatták a közönséget. 

A 8.a osztály nyitótánca után a 6.d osztály elevenített fel farsangi szokásokat. Majd 

az évfolyamonként megadott témákhoz illő jelmezekben adták elő az osztályok a 

műsorukat.  

Az ötödikes diákok mesefiguráknak öltöztek be. Igazán ötletes jelmezek születtek. 

A hatodik osztályos tanulók történelmi korokhoz illő jelmezeket viseltek ezen a 

napon. A hetedik 

évfolyam tanulói a 

tavalyi, az idei és a jövő 

évi olimpiáról 

készítettek egy kisebb 

műsort. A nyolcadikos 

tanulók pedig csodálatos 

keringőikkel varázsoltak 

remek hangulatot. A 

műsorok után a farsangi 

disco következett. A 

kellő hangulat biztosan 

megvolt: a gyerekek a 

kedvenc zenéiket 

kérhették a DJ – től. 

A legtöbb gyerek nagyon jól érezte magát, s a vidám forgataggal végre elüldözhettük 

a telet.  
Tóth Maja Ajándék 6.d 

 

3 



Ismerd meg 

Interjú Zsanett nénivel 
Hogyan jellemezné gyermekkori önmagát néhány szóval? 

Kedves, mosolygós, jó kislány voltam.  

Melyik iskolába járt? 

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanultam. Ez az 

iskola sajnos már megszűnt. 

Milyen tanuló volt? 

Mindig szorgalmas, jó tanuló, általában kitűnő voltam.  

Gyerekkorában mivel szeretett volna foglalkozni? 

Mindig „tanárosat” játszottam. Már egészen kicsi korom 

óta tanár szerettem volna lenni. Ez volt a gyermekkori 

vágyam, egyértelmű volt, hogy az érettségi után tanárképzőben tanultam tovább. 

Mióta tanít? 

Ez a 13. tanévem ebben az iskolában. 

Miért éppen ezt a két szakot választotta: történelem és földrajz?  

Ezek voltak a kedvenc tantárgyaim.  

Kitől tanulta ezeket a jó tanítási módszereket? Vagy önmagától kezdte alkalmazni? 

Szerintem nincs "jó" módszer, hiszen majdnem minden osztályban és tanórán más 

válik be. Nyilván kaptam alapokat a főiskolán, de szerintem a tanítási stílusom a 

személyiségemből fakad.  

Van-e hobbija? 

Nem kifejezetten hobbi, de szeretek moziba járni, olvasni és sütiket sütni. 

Mit szokott szabadidejében csinálni? 

A családommal vagyok, játszom a kislányommal, Dorotival.  

Milyen tervei vannak a jövőre vonatkozóan? 

Nem nagyon szoktam előre tervezni.  Mindig az aktuális helyzetből próbálom a 

legjobbat kihozni. 

 Hogyan tudja összeegyeztetni a családot és a hivatását? 

Nehezen, de megpróbálok mindkét „fronton” helytállni.  

Ön is olvassa a suliújságot? 

Persze, törzsvásárló vagyok! ☺ 
Demeter Laura és Visnyovszky Panna 7.a 
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Tudtad-e? 

Kilométerek a Kéktúra útvonalán 

Balogh Andrea tanár nénivel készítettünk interjút 

a Kéktúrával kapcsolatban, melyről számos 

érdekességet tudtunk meg. 

Honnan értesült erről a túráról, illetve, hogyan 

csatlakozott hozzá?  

Gyerekkoromban nagyon szerettem nézni a 

tévében Rockenbauer Pál híres filmsorozatát, 

melynek címe Másfélmillió lépés 

Magyarországon. Rockenbauer a kéktúra ,,nagykövete” volt, aki csapatával 

végigjárta és végigfilmezte ezt az 1160 km hosszú túraútvonalat. Tavaly döntöttem 

úgy, hogy én is kéktúrázó leszek. Ehhez csak egy kéktúrás bélyegzőfüzetet kellett 

megvásárolnom, és már indulhattam is. 

Mi az oka, hogy belekezdett a túrába? 

Mindig szerettem kirándulni, nem nagyon volt 

olyan hétvége, hogy ne kötöttem volna ki a 

környékbeli gyönyörű hegyekben, erdőkben 

fiaimmal, aktuális kutyánkkal. Néhány éve 

azonban egyre hosszabb túrákat teszek meg, pár 

teljesítménytúrán (25-40 km) is kipróbáltam az 

erőm. Úgy gondoltam, hogy itt az ideje, hogy 

Magyarország leghíresebb túramozgalmához 

csatlakozzak. A séta, a mozgás, a szabadban való lét kikapcsol, megnyugtat, örömet 

okoz. Amint rálépek egy kanyargós turistaösvényre, úgy érzem, itt a helyem.  

Miért pont kéktúra az elnevezése a túrának? 

Hosszú múltra tekint vissza a mozgalom: 1938-ban már járható volt az ,,Országos 

kék út”, amely Európa első hosszú távú turistaútja volt. Két 

végpontja mára eléri az osztrák, illetve a szlovák határt. A 

mintegy 1160 kilométer hosszú, huszonhét szakaszra 

felosztott túraútvonal Magyarország 79 kistáját érinti, és jól 

látható kék túrajelzések segítik a tájékozódást. Az Országos 

Kéktúra külön érdekessége, hogy menet közben a szakaszok 

megtételét igazoló pecséteket kell gyűjtenünk, ha pedig tele 

lesz az igazoló füzet, azzal kiérdemeljük a túra jelvényét, 

amit eddig csupán alig több mint 6000 turista kaphatott meg. 

Milyen távolság volt a leghosszabb, amit eddig megtett? 

Tavaly júniusban kezdtem a túrát, azóta 365 km-t tettem meg. A leghosszabb 

szakasz, amit a kéktúrán belül egy nap alatt bejártam, 29 km volt. Ezt a hosszú utat 

mindenki a saját tempójában járhatja be gyalog (sétálva vagy futva). Vannak 

sportolók, akik néhány hét alatt lefutják az 1160 km-t, sokaknak pedig hosszú 

évekbe telik, hogy megkaphassák a jelvényt.  
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Milyen felszerelést szokott vinni erre a túrára? 

A legfontosabb egy jó túrabakancs vagy túracipő. 

Kell egy hátizsák és egy kulacs/ víztartály. 

Sosem indulunk el mobiltelefon nélkül, hiszen a 

GPS-es alkalmazások segítenek a 

tájékozódásban, és ha bármi baj történik, 

segítséget lehet kérni. A nehezebb szakaszoknál 

szívesen használok túrabotot. 

Mely élmények voltak a legjobbak a túrán? 

Aki csatlakozik ehhez a túramozgalomhoz, nagy 

kihívás elé néz, és számos élménnyel 

gazdagodik. A ,,kékezés” nem csupán 

elismerendő sportteljesítmény, de az út során 

megismerjük hazánk nagy részének természeti 

szépségét, földrajzát, kulturális látnivalóit. 

Minden túrázós napom nagy élmény, gyönyörű 

helyeken járunk, és sok emberrel 

megismerkedünk (kéktúrázók, helyi lakosok). 

Nagy hatással volt rám a börzsönyi Hangyás-

bérc csodálatos kilátása, a közelünkben található 

Tepke a Cserhát tetején vagy a Csóványos (893 

m) téli megmászása. 

Nem tart a vadállatoktól és a kóbor kutyáktól? 

Eleinte kicsit tartottam a nagyvadaktól, de már tudom, hogy kerülik az embert. Pár 

pillanat erejéig szerencsénk volt látni közelről őzeket, szarvasokat, vadmalacokat, 

de sosem támadott meg minket állat. Kóbor kutyákkal is nagyon ritkán futottunk 

még össze, velük szemben a határozott kiállás a 

legfontosabb. Beszereztem egy ultrahangos 

kutyariasztót, de még nem kellett használnom. 

Szerintem egy nagyvárosban több veszély 

leselkedik ránk, mint az erdőben. 

A távoli pontokra hogyan jut el, illetve vissza? 

Általában tömegközlekedéssel, ami azért igényel 

egy kis szervezést. 

Gyerekek is részt vehetnek-e a mozgalomban? 

Természetesen. Kisebbik fiam is igazolófüzetet 

kapott karácsonyra, már megtett velünk pár 

szakaszt. Ha azonban túl soknak találjátok az 1160 

km-es távot, a 6-14 éves korosztály részére 300 

km hosszúságra csökkentett távolságon, úgynevezett Gyermek Kéktúra 

jelvényszerző túrasorozatot indítottak. Szívesen segítek bárkinek, aki kedvet kap a 

kéktúrázáshoz. A következő weboldalon részletes információt találtok: 

www.kektura.hu. Mozogjatok, kiránduljatok ti is! 
 Lászlók Dóra 7.a és Horváth Gergő 8.c 
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Régen és most 

Ezt a képösszeállítást azért készítettük nektek, hogy megmutassuk, mennyi minden 

változott az évtizedek során az iskolai életben. 

 

 

 
Tanórák régen  Tanórák most 

 

 

 

Tankönyvek régen  Tankönyvek most 

 

 

 
Tábla régen  Tábla most 

 

 

 
Bizonyítvány régen  Bizonyítvány most 

 

 

 
Testnevelés óra régen  Testnevelés óra most 

Fürjesi Zsófia 7.a 

7 



Hóvirág 

A hóvirág a tavasz első virága, a reményt és a 

tisztaságot szimbolizálja. A görög mitológiában 

Iónhoz, a Danaidák ősanyjához társították. A 

keresztény kultúrkörben Szűz Mária tisztaságát 

jelképezi. A hóvirág latin neve Galanthus nivalis, 

jelentése hófehér tejvirág.A legenda szerint a 

Paradicsomból kiűzött emberpár a hóvirágok 

látványából merített vigaszt.A hóvirág 2005-ben került 

a természetvédelmi szempontból jelentős növényfajok közé. Értékes 

gyógynövény,de hagymái mérgezőek.Védett növény. 
Kiss Viktória 5.b 

Rekordok az állatvilágban 

A leghangosabban doromboló macska 67,7 dB hangosan 

dorombol. Ez a hangerősség a decibel skálán nagyjából egy 

forgalmas útszakasz zajszintjének felel meg, öt méter 

távolságból.  

 

 
Darius, az óriásnyúl a világ legnagyobb nyula: 22,5 

kilogramm és 1,28 méter hosszú. Gazdájával, Annette 

Edwardszal Angliában, Worcesterben élnek. 

(Forrás: Internet) 
Bíró Nóra 5.b 

 

Tobozrózsák 

Ha a karácsonyi dekorációból megmaradt pár nagyobb toboz, 

és szeretnéd őket kreatívan felhasználni vidám tavaszi 

dekoráció képében, akkor ezeket a gyönyörű, színes, 

tobozból készült virágokat (tobozrózsákat) neked találták ki. 

A tobozrózsák elkészítése rendkívül egyszerű: fesd le a 

tobozokat mindenféle vidám (élénk) színre, ragaszd hozzá 

egy zöldre festett hurkapálcikához vagy virágkötő dróthoz, és 

kész is! A tobozvirágok gyönyörűen mutatnak egy fehér 

porcelánvázában a tavaszi dekoráció részeként, de koszorú 

vagy más ünnepi/alkalmi csokrok készítéshez is 

felhasználhatod ezt a kreatív ötletet.  
 
 

Forrás: mindy.hu 
Fekete Réka Boglárka 5.a 
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Divatsarok 

 

Puffos ujjak: A puffos ujjakat utoljára a 30-as 

években lehetett látni, azonban újra divatba jön ez a 

különleges, ámde nem megszokott trend  2019 

tavaszán. 

 

 

Neonszínek: Ebben az évben a neonszínekre is nagy 

hangsúlyt fektetünk. Ez év tavaszán a minél feltűnőbb 

árnyalatok dominálnak. 

 

Csíkok: Néhány szezon óta a kockás mintákban 

pompázó ruhadarabok voltak  divatban, de most úgy 

tűnik, hogy a csíkos ruhák és kiegészítők lesznek az 

idei év slágerei.   

 

 

Flitter: Az ünnepekre vásárolt csillogó 

ruhadarabjainkat véletlenül se rakjuk el, mivel 2019-

ben a flitterek beragyogják majd hétköznapjainkat. 

Egy unalmas, egyszínű nadrágot is fel lehet dobni egy 

izgalmas, ragyogó felsővel.   

Gáspár Lili7.a 
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Jó étvágyat! 

Madártej  

Hozzávalók: - 6db tojás 

                      - 7ek cukor 

                      - 1liter tej (+a főzéshez) 

                      - 2-3 csomag vaníliás cukor  

Elkészítés: 

1. A tojásfehérjéket 1 evőkanál cukorral 

kemény habbá verjük, majd egy 

kanállal galuskákat szaggatunk belőle, 

tejben kifőzzük őket, majd leszűrjük. 

2. A tejet a vaníliás cukorral felforraljuk. A tojássárgáját 6 evőkanál cukorral és 

egy kevés tejjel összekeverjük, majd a vaníliás tejhez öntjük, és lassú tűzön 

addig főzzük, amíg besűrűsödik. 

3. Tálba öntjük, rárakjuk a galuskákat, és lehűtjük. Ízlés szerint csokireszelékkel 

díszíthetjük. 
Bábel Balázs 8.c 

Ajánló 

Forza Horizon 

Ez egy olyan Xbox játék, amellyel könnyen 

eltöltheted az időd -tanulás után. Ahogy a többi 

autós játéknál, itt nem fix pályákat, illetve 

riválisokat kapunk, hanem egy hatalmas, nyílt és 

teljesen szabadon beutazható világot. Ez az egész 

arról szól, hogy van egy fesztivál, amit szerveztek, 

és különböző színű karszalagokat kaphatsz, ha részt 

veszel versenyeken, és ott pontokat szerzel. Az 

újabb karszalagoknál újabb versenyek jelennek 

meg, és azok közül nem feltétlenül kell az összeset 

teljesíteni a következő karszalagért. A versenyben 

való részvételért ( virtuális) „pénzt” kapunk, amit 

az autókra és azoknak fejlesztésére költhetünk el. 

Az autóddal különféle mutatványokat hajthatsz 

végre, ezért valamilyen jutalomban részesítenek. Ennek a játéknak több része is van, 

de kezdőknek az első részt ajánljuk, mert ennek a legkönnyebb a grafikája, és a 

nyelvezete is magyar. Nekünk ez az egyik kedvenc Xbox játékunk, melyet ajánlunk 

minden korosztálynak. 
Visnyovszky Panna és Demeter Laura 7.a 
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Humor 

School Jokes in English 

Teacher: Shamu, go to the map and find North America. 

Shamu: Here it is! 

Teacher: Correct. Now, Ramu, who discovered America?   Ramu: Shamu! 

 

Teacher: "George Washington not only chopped down his father's Cherry tree, but 

also admitted doing it. Now do you know why his father didn't punish him?" 

Ramu: "Because George still had the axe in his hand." 

 

Teacher: What do you call a person who keeps 

on talking when people are no longer 

interested? 

Ramu: A teacher 

 

Teacher: Ramu, why do you always get so 

dirty? 

Ramu: Well, I'm a lot closer to the ground 

than you are. 

 

Ramu: Dad, can you write in the dark? 

Father: I think so. What do you want me to 

write? 

Ramu: Your name on this report card. 

Demeter Laura 7.a 

Humor auf Deutsch 

Eine Brünette, eine Schwarzhaarige und eine Blondine wollen eine 8 km lange 

Strecke durch das Meer zu einem Insel schwimmen. Die Schwarzhaarige schafft die 

ganzen 8 km, die Brünette ertrinkt auf halbem Weg. Die Bolondine aber schwimmt 

4 km, sagt:’’Ich kann nicht mehr!” und schwimmt zurück. 

 

Erklӓrt der Lehrer: ’’Wörter die mit „un” -anfagen bedeuten immer etwas schlechtes, 

wie z.B. Unfrieden oder unangenehm. 

Kennt ihr noch ein Beispiel?” 

Fritz meldet sich und sagt: ’’Ich kenne noch eins: UNTERRICHT!” 

Kiss Viktoria 5.b 
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TOP 10 

TOP 10 vígjátékok 2010-től 

1. Életrevalók (2011)                       

2. Ezer szó (2012) 

3. Fák jú, Tanár úr! 1 (2013),2 (2015),3 

(2017) 

4. Családi üzelmek (2013) 

5. Kellékfeleség (2011) 

6. Női szervek (2013) 

7. Derült égből apu (2016) 

8. 21/22 Jump street (2012,2014) 

9. Jumanji : Vár a dzsungel (2017) 

10. Pofázunk és végünk 1,2 (2014,2016) 

Demeter Laura 7.a 

TOP 10 NBA játékosok a 2018-19-es évben 

10. Damian Lillard |Portland Brazers 

9. Joel Embiid |  Philadelphia 76ers 

8. Kawhi Leonard |Toronto Raptors 

7. Russell Westbrook| OKC Thunder 

6. Anthony Davis| New Orleans P. 

5. Giannis Antetokounmpo | Bucks 

4.Kevin Durant | Golden State W. 

3. James Harden | Houston Rockets 

2. Stephen Curry | Golden State W. 

1. LeBron James  | L.A. Lakers 

Bábel Balázs 8.c 
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Művészet 

Szivárvány  

Felébredek az ébresztőm csendes, csiripelő hangjára, amikor is egy napsugár lágyan 

kezdi simogatni arcomat. Lassan kikelek az ágyamból, odasétálok az ablakomhoz. 

Kinyitom, és nézek kifelé. Látom, ahogy a madarak csicseregnek, s ahogy a 

mókusok játszanak a rügyező fákon. Eszembe jut, mikor óvodás voltam... Mikor a 

többi gyerekkel együtt játszottunk... Azóta új barátaim vannak. De már nem annyi, 

mint akkor. A régiekkel már nem beszélünk... Nem tudom, mi történhetett… 

A gyönyörű napos idő után jött egy vihar... Egy vihar, mely az egész életemet 

megváltoztatta. Mikor iskolába mentem, egy-két gyereket ismertem csak. Majd 

később egyre többet. De már semmi sem volt olyan, mint régen. Már nem 

futkároztunk annyit, nem mentünk a játszótérre. Lassan jöttek a problémák, elárultuk 

a másikat a tanító néninek, kibeszéltük egymást, veszekedtünk, a fiúk verekedtek... 

S mi belül is változunk. Kezdtünk rájönni, hogy ez az élet. Az emberek jönnek és 

mennek. Vannak veszekedések, viharok. De ha esik az eső, reménykedni kell, hogy 

nemokára megjelenik a szivárvány.....  

Hosszasan gondolkodtam, közben cseperegni kezdett az eső. Egy ideig hallgattam, 

ahogy kopog a tetőn. Élveztem, hogy esik, de azért vártam a fényes ívet az égen… 
Tóth Maja Ajándék 6.d 

 
Fotó: Vojtkovszky Lea 6.d 
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TÖRD A FEJED! 

Tavasz 

V W K X I N K L L I S N M Z X 

U I H P D Z B M D N O D U S S 

Q Q R H M Y H Z V V Y I G V O 

H V B Á P W T L O E B E V D E 

Ú Z E H G O K T U Y Z A Y J V 

S X D K J O G J N V J P Z Q J 

V I S Á U Z K Á Q Q P F F I L 

É Z S D C Y V A R A N Y E S O 

T Q G A K R A B L X E S Q E Q 

D J C S Á M P W G Ú O S U Q E 

Z U M V J F Y T P U Y R O K Y 

U U I E H Z T G Q M V N G W E 

Y Z S I O S U G L E L R M Q S 

S F D X H P A P K X F U W Q Y 

Y J M T A C Q J W O M M X Q C 

 

ARANYESO BARKA HÚSVÉT  

NYÚL SZIVÁRVÁNY TOJÁS VIRÁGOK 

 
Visnyovszky Panna 7.a 
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