
 

 
Itt van az ősz, itt van újra 

 

Eljött az ősz, s vele együtt a diákok számára az tanévkezdés. Ilyenkor színesbe „öltöznek” a 

fák, s megkezdődik a szüret.  

A halloweenhez kapcsolódó szokások eljutottak az angolszász 

országokból Magyarországra is. Az ősi kelta hiedelemvilágából életre 

kelnek a boszorkányok, a kísértetek, fekete macskák, mitikus 

természetfeletti lények, tündérek, koboldok és egyéb rémségek 

seregei. A legtöbb gyerek jelmezbe öltözve jár házról házra, 

cukorkát és csokoládét gyűjtenek. Igen népszerű ilyenkor a 

tökfaragás is. A halottak napján megemlékezünk elhunyt 

családtagjainkról. Márton napján, november 11-én hajtották be a 

legelőről az állatokat, ez a nap volt a gazdasági év befejezésének a 

napja. A Márton napján levágott liba mellcsontjából tudták 

megjósolni, hogy milyen hideg lesz a tél. Ha a csont fehér volt, akkor 

sok hó, kemény tél ígérkezett. E naptól kezdve a gazdák nem mentek 

ki a földjükre. Az ősz kezdetének (mint a többi évszaknak) három időpontja is van: A naptári ősz 

szeptember elsején kezdődik, az ősz hónapjainak (szeptember, október, november) figyelembe 

vétele miatt. A meteorológiai ősz a lombhullató növények leveleinek elsárgulásával és az idő 

lehűlésével kezdődik. A csillagászati ősz kezdete az őszi napéjegyenlőség napja: szeptember 23. 

Az írókat, költőket is gyakran megihlette ez az évszak.  

Érdekesség: A Föld északi féltekéjén szeptember, október és november, míg a Föld déli 

féltekéjén március, április és május az őszi hónap. 

Demeter Laura, Visnyovszky Panna 8.a 
 

Dénes György: Öreg fa 
Öreg fa odvában 

bagoly huhog, 

öreg fa lombja 

hajlik, susog, 

öreg fa ága 

makkot terem, 

pulyamakk szunnyad 

édesdeden. 

Szunnyad a tölgy is, 

hallgatag áll, 

éjjeli holdfény 

zeng, muzsikál, 

körül az erdő 

hajlik, inog, 

öreg fa odvában 

bagoly huhog. 

 

 

 
 
 

Forrás: Internet 

Barna Vendel 4.c 

https://www.operencia.com/versek/oeszi-versek/1948-denes-gyoergy-oereg-fa
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VELÜNK TÖRTÉNT 
 

HÍRMORZSÁK  

 

Színes, csillogó galaxis 
 

Ősszel is színes arcát mutatja iskolánk. 

Két évvel ezelőtt az iskola auláját 

festette színesre a Sakkozzuk ki! 

Akciócsoport, melynek tagja Pakodi 

Beáta tanító néni is. Tavaly a 

nagyudvarnál a falra kapukat, 

embereket rajzoltak. Most pedig a 

bejárat szépült meg az önkormányzat 

játszóházépítési projektjének 

keretében. Mottója: „Határ a csillagos 

ég” Megfestették a szép galaxist, ezzel 

együtt a bolygókat is, emléket állítva 

iskolánk névadójának, Jurij 

Gagarinnak.  A munkában több mint 70 

önkéntes vett részt. Köszönjük! 
Forrás: https://3100.hu// 

Barna Vendel: 4.c 

 

Gondolatok iskolakezdésre 
 

 

 

Iskola nélkül vakáció sem 

lenne. (Janne Teller) 

A gyerekeknek néha szükségük 

van arra, hogy unatkozzanak. 

Így jön létre a kreativitás. 😊 
Kezdődik az iskola 

Forrás: noszemely.blog.hu 
 

 

 

 

                                       Kezdődik az iskola 

Dérer István 5.a 

 

c  

https://3100.hu/
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Rekordot döntő papírgyűjtés 
 

Az őszi papírgyűjtés alkalmával a felső tagozat 

15190 kg papírt gyűjtött össze. Ebből az 5.b és a 6.c 

tanulóinak összesen 9922 kg-t sikerült 

összegyűjtenie. Ők kerültek a dobogó legfelső 

fokára. Második helyet a 6.a osztályosok érték el. 

Nekik 1086 kg-t sikerült leadniuk a 

diákönkormányzatos társaiknak. 

Az alsó tagozatosak versenyét az 1.a osztály nyerte 

2645 kg-mal, míg második helyezést a 2.a, a 

harmadik helyezést pedig a 3.a osztály nyerte el 

1642, illetve 1055 kg papír összegyűjtésével. 

A Diákönkormányzat nevében köszönjük mindenkinek a részvételt, ezt a mennyiséget nehéz 

lesz a jövőben felülmúlni! 
Kép forrása: https://pixabay.com/hu/photos/ 

Hannos Dominik, Tóth Eszter Petra 6.a 
 

 

Meséltünk…. 
 

2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a 

népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy 

csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint szeptember 30. – Benedek Elek 

születésnapja – legyen a népmese napja. 

Iskolánkban szeptember 27-én tartottuk meg a jeles napot. A felső tagozatos tanulók az alsóbb 

évfolyamos osztályokba látogattak el, hogy felolvassák kedvenc népmeséjüket a kis diákoknak. 

Az egész alsó tagozat tátott szájjal hallgatta végig az előadásokat, és tapssal jutalmazták a 

produkciókat. 
Forrás: https://jelesnapok.oszk.hu/ 

 

 

 

 
Meseolvasás az 1.c osztályban Meseolvasás a 3.b osztályban 

 

Képek forrása: http://www.gagarin-starjan.sulinet.hu/ 

Hulitka Emma Tamara 5.b   

https://pixabay.com/hu/photos/%C3%BAjs%C3%A1gok-pap%C3%ADrk%C3%B6teget-nyomja-meg-a-3488857/
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/benedek_elek_szuletesnapja__1859_a_nepmese_napja
http://www.gagarin-starjan.sulinet.hu/
http://www.hunra.hu/
http://www.hunra.hu/
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ORSZÁGJÁRÓK 
 

Balassagyarmat 

5. évfolyam 
 

2019. szeptember 26-án az ötödik évfolyam tanulmányi kiránduláson vett részt 

Balassagyarmaton, a Palóc Múzeumban.  

Először Mikszáth Kálmán életét ismerhettük meg, majd életművének főbb pillanataiból, 

személyes tárgyaiból rendezett kiállítást tekintettük meg.  

Ezt követően a „Bölcsőtől a sírig”- paraszti ünnepek és hétköznapok Nógrád megyében 

elnevezésű, állandó kiállítást csodálhattuk meg. A tárlat a paraszt emberek életszakaszainak 

pillanatait jelenítette meg, kiemelten az emberi élet három nagy fordulóját: a születést, a 

házasságot és a halált. 

Utoljára a „Falu végin egy kis ház…” elnevezésű kiállítást szemlélhettük meg, mely a népi 

építészetünk pusztuló emlékeit jelenítette meg Bihari Puhl Levente festőművész szemével. A 

kiállított képek Nógrád megyében található régi magyar épületeket, várakat, templomokat, 

tájrészleteket mutattak be. 

A kiállítások megtekintése és az előadások után négyfős csapatokat alkottunk, majd játékos 

feladatok megoldására került sor.  

 

Maradandó élményekkel tértünk haza! Ajánlom Nektek is! 

 

 

 
 

Szabó Gréta 5.c 
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Visonta és Gyöngyös 

7. évfolyam 
 

A 7. évfolyam Visontára kirándult 2019. október 1-jén. 

Két busszal mentünk a visontai hőerőműbe. Egy kis filmet nézhettünk meg, ami mesélt a 

hőerőmű hasznosságáról. Egy ottani dolgozó körülvezetett minket. Kisvonattal elmehettünk a 

hűtőtoronyba. Minden érdekes dolgot megosztott velünk. Hogy megóvják biztonságunkat, 

mindenhová sisakban kellett mennünk. Kiderült, hogy amit mi füstnek hittünk, az pára. 

Lignitből termelik a villamos energiát. Külszíni bányájuk van Visontán és Bükkábrányban.  

 

Nagyon érdekes helyen jártunk, szép napos időben. Az erőmű után Gyöngyösre indultunk a 

Mátra Múzeumba. 

Az első múzeum részben a vadászati eszközöket és az ország egyetlen teljesnek tekinthető 

mamutcsontvázát tekinthettük meg. Ez a csontváz 80%-ban eredeti csontokból áll. A második 

szinten a természettudomány kapott helyet, ahol különleges, a Mátrában fellelhető ásványokat 

mutattak be. A harmadik emeleten a város történetével, egyes korok jellemző eszközeivel, 

dokumentumokkal és az Orczy-család történetével ismerkedtünk meg. Itt rendeztek be egy 

külön helyiséget egy gyöngyösi születésű természettudós és nyelvújítónak, Bugát Pálnak. 

Ezek után átmentünk az egykor pálmaházként működő múzeumba, ahol az erdő szintjein élő 

állatokkal ismerkedtünk meg. Először a talajszinten élő élővilágot láttuk, és az ott élő állatok 

tulajdonságait ismertük meg egy idegenvezető segítségével. Aztán mentünk feljebb az alsó és 

a felső- lombkoronaszintre. Sok érdekességet megtudtunk az állatokról, és láttunk is belőlük 

sokat a tárlókban. Szintén itt található pálmaház, ami már csak töredéke az eredetinek. Itt élő 

állatokat és trópusi növényeket tekintettünk meg. Nagy volt bent a forróság, mivel a trópusi 

növények igénylik a meleget és a párát. 

 

     
 

Király Réka, Vojtkovszky Hedvig Lea 7.d 
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Budapest 

8. évfolyam 
 

2019. szeptember 24-én a 8. évfolyam ellátogatott Budapestre. Reggel nagyon korán, 6 órakor 

indultunk. Első úticélunk az Országház volt, ahol gyönyörű arany folyosókat és egy 

tárgyalótermet tekinthettünk meg. A Parlamentnek két szárnya van, mi a régen Felsőháznak 

nevezett részét jártuk körbe. Megtudtuk, hogy hogyan zajlik egy országgyűlés, és természetesen 

a koronázási jelvényeket is megnézhettük, amelyek a kupolateremben találhatók. A másik 

szárnya a Parlamentnek sajnos le van zárva a turisták elől. Külön souvenir boltja is van az 

Országháznak, ahova szintén bementünk. 

 

Következett a Terror Háza, amelybe betérve halk, ünnepélyes zene fogadott bennünket. Aztán 

egy tankot láthattunk, melyet a szabadságharc 

idején használtak. A kiállítást a szovjet megszállás 

alatti kommunista diktatúra áldozatainak emlékére 

hozták létre. Itt láthattuk a cellákat, melyekben 

sokszor ártatlan embereket kínoztak. Szemügyre 

vehettünk egy korabeli irodát, és a híres fekete 

autót. A legérdekesebb egy sertészsír tömbökből 

kirakott labirintus volt. A múzeum legmegrázóbb 

része a halottaknak a nevével tele írott fal volt. 

Emlékezetes kirándulás marad. 
 

Demeter Laura, Visnyovszky Panna 8.a 

 

 

TOP 10 
 

 

TOP10 (2019 legjobb mobiltelefonjai):  

1. Samsung Galaxy S10 Plus 

2. Huawei P30 Pro 

3. OnePlus 7 Pro 

4. Huawei Mate 20 Pro 

5. iPhone XR 

6. Google Pixel 3 

7. Xiaomi Mi 9 

8. Samsung Galaxy Note 9 

9. Honor View 20 

10. OnePlus 6T 
 

TOP 10 (2019 legjobb animációs filmjei): 

1. Toy Story 4 

2. Így neveld a sárkányodat 3 

3. Az oroszlánkirály 

4. A Lego-kaland 2 

5. A kis kedvencek titkos élete 2 

6. Kópé 

7. A hiányzó láncszem 

8. Angry Birds 2 – A film 

9. Csodapark 

10. Undipofik 

Forrás: Internet 

Barna Vendel 4.c  
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ÜNNNEPEK 
 

Szüret – Érik a szőlő… 
 

Régen a szüret társas eseménynek számított, amelyre egy 

egész éven át emlékeztek és készültek a családok. Akkoriban 

ez egy egész közösség – falvak, szőlőhegyek – közös ünnepe 

volt, amelyet a nap végén mulatságok zártak. 

Habár manapság is családok, rokonok, ismerősök közös 

programja a szüret, a 18-19. században sokkal szélesebb 

körben, és nagyobb összejövetelként ünnepelték meg a 

betakarításnak ezt az időszakát.  

Sok hagyomány azonban ma is él, s ezekhez – mint például 

a szüret kezdetének időpontjához – büszkén ragaszkodnak az 

emberek. Tokaj-Hegyalján például a hagyomány szerint 

Simon-Júdás (október 28.) napján kezdték meg az aszú 

szüretelését. De számos vidéken jellemző, hogy a rég 

kialakult napokhoz kötődik a szüret kezdete. A 18-19. 

században sok helyen a községi tanácsok határozott 

időpontot szabtak ki a szőlő betakarításának kezdetére. Ez az 

időpont azonban régiókként változott, figyelembe véve az időjárási viszonyokat, a jellemző 

szőlőfajtákat és egyéb tényezőket. Az Alföldön például hagyományosan Mihály napja 

(szeptember 29.) volt a szüret kezdetének időpontja, míg a Dunántúlon csak Terézia napján 

(október 15.) kezdődött a szüret. 

Iskolánkban október 16-án a 3. c osztály Scholtz Katalin tanító néni vezetésével varázsolt 

fergeteges szüreti hangulatot. Erre az alkalomra a közeli óvodák nagycsoportosait is vendégül 

látták a szervezők. 

 

        
 

Képek forrása: www.boraszportal.hu 

http://www.gagarin-starjan.sulinet.hu 

Barna Vendel 4.c 
  

http://www.gagarin-starjan.sulinet.hu/
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ISMERD MEG! 
 

Lezárult egy korszak: 

Balogh Andrea tanárnővel beszélgettünk 
 

- Miért választotta ezt a pályát? 

Amikor iskolás lettem, két csodálatos tanító nénim volt. Mai 

napig szeretettel és hálával gondolok Herczeg Vincénére 

(Erzsike néni) és Mosoniné Mézinger Évike pedagógusokra, 

akiknél öröm volt tanulni, játszani, iskolásnak lenni. Azt 

gondolom, hogy ők irányítottak a tanári pálya felé anélkül, 

hogy ezt tudták volna. Később persze az is kiderült, hogy jól 

érzem magam gyerekek társaságában, szívesen foglalkozom 

velük. Ez a mai napig így van. 

- Mióta tanít ebben az iskolában? 

Huszonhét éve. Ezen felül nyolc évig ide, a Gagarinba 

jártam általános iskolába, azaz 35 évet töltöttem az épület 

falai közt. Ez bizony jóval több, mint a fél életem. 

- Miért pont a magyar és angol szakot választotta? 

Ebben a két tantárgyban jeleskedtem általános- és középiskolás éveim alatt. Imádok olvasni, 

szeretem a verseket. Sokat szerepeltem iskolai műsorokban, és vettem részt számos vers- és 

prózamondó versenyen. Anyanyelvünk az egyik legnagyobb kincsünk, melyre vigyáznunk kell. Az 

angol nyelvvel szerencsém volt: már az általános iskola első osztályától tanították nekünk, ez abban 

az időben rendkívüli volt. Jó tanáraim voltak, szerettem az angolórákat, valahogy mindig 

könnyedebb volt a hangulat a nyelvi órákon, és szinte észrevétlenül tanultam meg angolul. 

Bolyaisként letettem a középfokú nyelvvizsgát, majd szinte nyilvánvaló volt, hogy egy tanárképző 

főiskolára jelentkezem magyar-angol szakra. 

- Szeretett itt dolgozni? 

Igen, szerettem. Öröm volt számomra ezzel a korosztállyal – a kiskamaszokkal- foglalkozni, 

osztályfőnöknek lenni. Szerettem a vidám hangulatú órákat, az osztálykirándulásokat, szerettem 

látni, ahogy a szemem láttára lesz a kis ötödikesből ballagó fiatal. Örültem tanítványaim sikerének, 

melyeket tanulmányi versenyeken, nyelvvizsgákon értek el. Bár voltak nehéz napok, összességében 

elmondhatom, hogy életem egy szép korszaka zárul most le. 

- Mi a legjobb emléke az iskolával kapcsolatban? 

Nem tudok kiemelni a sok szép emlék közül egyet. A tanítványaimmal megélt számtalan derűs 

pillanat, az őszinte nevetések, a beszélgetések (akár magyar, akár angol nyelven), az érdeklődő, 

figyelmes gyerekszempárok – ezek mind szép emlékek. Mindig azt vallottam, hogy egy tanár a 

személyiségével kell, hogy elvarázsoljon egy gyereket, a tudás átadása másodlagos. Ha én 

bármelyik tanítványomnak tudtam adni olyat, amitől ő jobb lett emberként, akkor megérte ezt a 

pályát választanom. Én tőlük nagyon sok jót kaptam. 

- Idén négy éve indult a Kisújságíró szakkör, melynek ön is a szerkesztője volt. Miért tarja 

fontosnak az újság működését? 

Az iskolaújság olyan fórum, ahol a diákok véleményt formálhatnak, megmutathatják írói 

tehetségüket, tájékoztathatják társaikat az intézményben történt eseményekről. Nagy munka egy-
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egy számot összeállítani, megszerkeszteni, de mindenképpen megéri, hiszen nektek és rólatok szól. 

Használjátok ki a benne rejlő lehetőségeket! 

- Mik a tervei a jövőben? 

Igyekszem megfelelni az előttem álló kihívásoknak! Nagy álmaim már nincsenek, megtanultam 

örülni annak, amit olyan természetesnek vesz az ember. Egyszerű dolgokra vágyom: 

családtagjaimmal szeretetben és egészségben élhessek.  

Szeretettel búcsúzom minden Gagarinban dolgozó munkatársamtól és az itt tanuló diákoktól!  

Andi néni 

Gáspár Lili, Fürjesi Zsófia 8.a 
 

 

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK! 
 

Ez már történelem 
 

Frink Dávid a 2017-18-as tanévben 8. osztályos végzős tanulóként megkapta a Gagarin 

Emlékplakettet. 

- Melyik iskolába mentél tovább? 

A Bolyai János Gimnáziumba. 

- Mik a tapasztalataid? 

Egy nagyon színvonalas iskola, ami mindenképpen megfelelő 

azon diákok számára, akik szeretnének továbbtanulni a 

későbbiekben. 

- Milyen visszagondolni a Gagarinra? 

Jó kérdés. Tudod, nekem egy igen kutyaütő osztályom volt, akik 

között nehéz volt megtalálni a helyem; de mindenképpen egy 

felemelő, nosztalgikus élmény. Itt kezdtem a tanulmányaimat, és 

sok szép élményt köszönhetek a Gagarinnak. 

- A tanulmányaidat tudod hasznosítani iskolán belül, kívül? 

Igen, egyértelműen. Nagyon sokat segít, hogy olyan biztos alapokkal jöttem el a Gagarinból, amikre 

lehet építkezni, lehet tovább haladni. Ráadásul igen felemelő érzés az, amikor valamilyen kérdés 

felmerül az iskolán kívül, és az ember rögtön vág rá egy olyan definíciót, amit az iskolában tanult, 

és a környezete csak bámul rajta.  

- A Gagarint vagy a Bolyait szereted jobban? 

Erre a kérdésre szerintem nem tudnék egy fekete-fehér választ adni. A középiskola teljesen más, én 

nagyon élvezem. Bár szerintem a Bolyai mottója a „Teher alatt nő a pálma” is lehetne. 

- Mit tanácsolsz a 6. évfolyamon azoknak, akik el akarnak menni? 

Egyszerűen azt, hogy ne tegyék. Legyenek 7., majd 8. osztályosok, és ne akarják túl korán elkezdeni 

a Bolyait. Én azért jártam egy 19 fős osztályba, mert amikor mi voltunk 6. osztályosok, sokan 

átmentek a Bolyaiba.  

- Milyen pályán szeretnél tovább menni? 

A matematika a legbiztosabb pont, már kiskorom óta. Emellett van lehetőségem idén év végén 

leérettségizni infóból, de megsúgom, hogy végül informatika helyett lehet, hogy fizikával fogok 

továbbtanulni. 

Frink Donát 6.c  
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AJÁNLÓ 
 

KÖNYVAJÁNLÓ 

 

Leiner Laura: A Szent Johanna gimi 
 

A Szent Johanna gimi egy nyolc részből 

álló ifjúságiregény-sorozat, melynek 

szerzője Leiner Laura, magyar kortárs 

írónő. A történet főszereplője Rentai 

Renáta, akinek végigkísérhetjük 

gimnáziumi éveit a Szent Johanna Francia 

Tagozatos Alapítványi Gimnáziumban. 

Életében először barátokra és befogadó 

közösségre talál. Itt találkozik Antai-

Kelemen Ádámmal, becenevén Cortezzel. 

Reni első látásra beleszeret, csakhogy nem 

vezet könnyű út a suli legsármosabb és 

legnépszerűbb srácának szívéhez. Reni 

csetlik-botlik, csakhogy közel kerüljön Cortezhez, ami kezdetben sok kellemetlenséggel jár. 

Virággal titkos nevén AKÁ-nak hívták, egészen december 20-ig. (5. kötet: Remény) Ezután 

Reni és Cortez járni kezdenek. Végigkísérhetjük az osztály minden tagjának történetét az 

érettségi-bankett napjáig, és hogy miként készítik teljesen ki a tanárokat, különösen a rettegett 

igazgató-helyettes asszonyt, Mádayt, akinek Zsolti sok verset, dalt ír. 
 

Kép forrása: Internet 

Tóth Eszter Petra 6.a 

 

FILMAJÁNLÓ 

 

Bosszúállók: Végjáték 
 

 

Erősen gondolkodtam, hogy a „Pókember: Idegenben” vagy a 

„Bosszúállók: Végjáték” legyen a filmajánlóm témája. Végül az 

utóbbi mellett döntöttem, mert több mozi listáján is élvezhette a 

dobogó legfelső fokát. Szerintem ez lett az eddigi legtartalmasabb 

Marvel film, a „The Infinity Saga” címre keresztelt első 

történetvonal méltó lezárást kapott. Maga a film egy kicsi 

időszűkében szenvedett, így az utolsó jeleneteket több zöldháttérrel 

oldották meg. A film nagyon jó, és mint kiderült, a Végjáték a 

Végtelen háború után kb. 10 perccel játszódik. A 3 órás 

játékidejével óriási kasszasiker lett. 

Frink Donát 6.c  

https://andris-24.blog.hu/2015/10/17/legolvasottabb_regenyek-2_resz_leiner_laura_szent_johanna_gimi_osszes
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HUMOR 
 

 

Magyar humor 
 

Két apuka beszélget: 

- Haver, az én fiamnak olyan jók lettek a jegyei, hogy biztosan valami tudós lesz. És a tied? 

A másik elgondolkodik, majd azt mondja: 

- Az én fiam hős lesz. Már most is nagyon bátor. 

- Ezt miből gondolod? 

- Hát, aki ilyen bizonyítvánnyal haza mer jönni... 
Forrás: http://www.topviccek.hu 

Barna Vendel 4.c 

 

 

Német humor 
 

Herr Lehrer Meier sitzt im Reastaurant. Er zeigt mit dem Finger auf 

das Wort”Omelet” auf der Speisekarte und sagt zum Ober: „Omelett 

mit zwi ’t’!” Darauf ruft der Ober in die Küche: „Ein Omelett, zwi 

Tee!” 

 

„Herr Ober!”, ruft Vater böse. „Da ist ein Haar in meiner Suppe!” 

„Das ist kein Haar”, sagt der Ober. „Das ist ein Würstchen.” 

 

„Wie viel Zucker möchtest du im Kaffee?” „Sieben Stück, bitte.” 

„Was? Sieben Stück?” „Ja, aber nicht umrühren. Sonst wird es zu 

süß.” 

 

„Herr Ober!”, das Muster auf der Butter ist heute aber besonders 

hübsch!” „Nicht wahr? Das habe ich mit meinem Kamm gemacht!” 

 

Hulitka Emma Tamara 5.b. 

 

 

Angol humor 
 

- Why are you entering the house through the window? „Mom said if I get the wrong mark, I 

shouldn't cross the threshold.” 

 

- What if there are a lot of police cars in front of the school for the disabled? 

- ???__----__-Parents meeting 

Hannos Dominik 6.a 

  

http://www.topviccek.hu/
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JÓ ÉTVÁGYAT! 
 

Diós, meggyes palacsinta 
Ezt a palacsintát nem lenne jó kihagyni! Meggyel, dióval feldobva mennyei. Elkészíteni is egyszerű, 

hisz nem kell sokat mérned. Ha olajat is teszel a tésztájába, csak az első palacsintánál kell kikenni 

a palacsintasütőt. Kínálhatod tartalmasabb leves mellé ebédre, kitűnő vacsorára, és desszertnek is 

tökéletes. Ha igazán kitennél magadért, kínáld vaníliás/puncs öntettel. 
 

Hozzávalók: 
2 bögre liszt  

1.5 bögre tej 

1 bögre szénsavas ásványvíz 

0,25 bögre olaj 

1 evőkanál cukor 

A töltelékhez: 

30 dkg meggy 

4 evőkanál víz 

3 evőkanál cukor 

1 csomag vaníliás cukor 

1 teáskanál fahéj 

1 evőkanál keményítő 

 
 

Elkészítés: 

A tojásokat keverd ki jól a cukorral, a sóval, majd add hozzá a lisztet. A tejet és a szénsavas vizet 

fokozatosan adagold a masszához, és keverd csomómentesre. Ha teheted, pihentesd pár percig, majd 

öntsd hozzá az olajat is. Egy serpenyőt kenj ki zsiradékkal, és süsd ki egyesével a palacsintákat. 

A szószhoz a meggyet rakd egy lábasba, öntsd hozzá a vizet, add hozzá a cukrot, a vaníliát és a 

fahéjat. Keverd hozzá a keményítőt, és főzd sűrűre. Töltsd meg a palacsintákat a meggyes 

keverékkel, szórd meg diódarabokkal, és tekerd fel. A palacsintatésztán is érdemes néha változtatni. 

Rakj bele mákot, még finomabb lesz. 
 

 

Almáspite-golyó 
 

Hozzávalók: 

2 db alma (25 dkg tisztítva, mérve) 

2 evőkanál citromlé 

1,5 teáskanál fahéj 

8 dkg porcukor 

1 csomag vaníliás cukor 

20 dkg darált keksz 

(+3 evőkanál a forgatáshoz) 

 
Elkészítés: 

Az almákat meghámozzuk, magházukat kivágjuk, majd a reszelő nagy lyukán lereszeljük. Egy kisebb 

lábasban a citromlével meglocsolva és a fahéjjal megszórva kb. 5 perc alatt megpároljuk. Hagyjuk 

kihűlni, majd hozzáadjuk a cukrokat és annyi darált kekszet, hogy könnyű, de nem ragacsos masszát 

kapjunk. Kisebb, diónyi golyókat sodrunk, melyeket megforgatunk darált kekszben. 

Tóth Eszter Petra 6.a  
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TUDTAD-E? 
 

1. hogy, egy év alatt egy átlagember 6 tonna hulladékot dob ki a kukába. 

2. hogy, a környezetszennyezés hatszor több embert öl meg, mint a közlekedési balesetek. 

3. hogy, Artur Bordalo bármiből képes lenyűgöző szobrokat alkotni. A portugál művész 

ugyanis szemétből készíti egyedülálló élethű állatokat ábrázoló alkotásokat. 

 

      
 

Forrás: http://www.erdekesvilag.hu/  

http://ecolounge.hu/nagyvilag/tenyek-es-szamok 

https://index.hu/tudomany/ 

Hulitka Emma Tamara 5.b 
 

 

MŰVÉSZET 
 

Október 1. – A zene világnapja – Kiállításmegnyitó 
 

Iskolánkban már hagyomány, hogy 

megemlékezünk a zene világnapjáról, és ezen a 

napon nyitja meg első kiállítását a Gagarin 

Galéria. 

Idén első alkalommal nyugdíjas kolléganőnk, 

Bejczy Károlyné, Magdi néni kézimunkái, horgolt 

csodái kerültek kiállításra, melynek gondozói 

Harsányi Szilvia és Veresné Kelemen Beáta. Az 

alkotóról és annak munkáiról, Fürth Róbertné 

osztotta meg velünk gondolatait. 

A zene világnapja alkalmából színes, változatos 

produkciókkal készültek iskolánk tanulói. 

Nagyszerű alkalom volt ez tehetséges diákoknak 

arra, hogy közönség előtt is megcsillogtassák tudásukat. A művészeti iskola, valamint a Medalion 

TSE pedagógusai – dr. Barabásné Morvai Tímea, Szabó Istvánné, Szabó István, Juhász Amarilla 

és Kéri Szabolcs – segítették a gyerekek felkészítését. Együtt örülhettünk a tanulók sikerének. 
 

Forrás: http://www.gagarin-starjan.sulinet.hu  

http://www.erdekesvilag.hu/
http://ecolounge.hu/nagyvilag/tenyek-es-szamok
https://index.hu/tudomany/2017/10/20/a_kornyezetszennyezes_a_legnagyobb_gyilkos/
http://www.hunra.hu/
http://www.hunra.hu/
http://www.gagarin-starjan.sulinet.hu/
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TÖRD A FEJED! 
 

Egy kis matek 
1. 1-2. osztályosoknak: 

Zsuzsi néni délelőtt 11 órakor rakta be a süteményt a sütőbe, és délután 2 órakor vette 

ki. Hány óráig sült a sütemény? 
 
 

2. 3-4. osztályosoknak: 

Számold ki az eredményt! 

          3 1 5          9 6 2        2 5 4 x 3   8 4 3 : 5= 

        +4 2 2        -3 4 5  
 

 

3. 5-8. osztályosoknak: 

Egy téglalapot feldaraboltunk három darabra. Az egyik 7 cm x 11 cm-es, a másik 4 cm 

x 8 cm-es lett. Az alábbiak közül hány cm lehet a harmadik téglalap valamelyik 

oldalának hossza? Több válasz is lehet! 

A) 1  B) 3  C) 5  D) 7  E) 9 

Dérer István 5.a 

 

 

Rejtvény 

1. A lassú egyik szinonimája: 

2. A számítógép egyik fontos kelléke: 

3. Egy településfajta: 

4. Az egyik napszak: 

5. A bukta tölteléke: 

6. Kedvelt gyümölcs: 

7. A tökfőzelék fűszere: 

 

     

    

     

    

      

    

     

 

Az ősz jellegzetességei a színes ______________ 

 

                                                   Ide írhatod a megfejtést! 

Barna Vendel 4.c 
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Kvízjáték 
 

Válaszolj jól az alábbi 10 kérdésre, majd megoldásodat dobd be az iskolai könyvtárban lévő 

dobozba, legkésőbb 2019. november 30-ig! Sorsolás: a decemberi iskolagyűlésen! A 

hibátlanul teljesítők közül 10 szerencsés nyer, és neve bekerül következő számunkba. 
 

1. Szeptember hányadikán kezdődik a csillagászati ősz? 

 a) 21-én b) 1-én  c) 23-án 

2. Milyen élőlény járt először az űrben? 

 a) ember b) macska c) kutya 

3. Milyen nemzetiségű volt Jurij Gagarin? 

 a) német b) orosz c) japán 

4. Melyik évben volt az első emberi Holdra szállás? 

 a) 1969 b) 2000 c) 1895 

5. Hány év alatt bomlik le teljesen egy műanyag doboz? 

 a) 1000000 b) 230 c) 50000 

6. Milyen állat az őszapó? 

 a) bogár b) madár c) nem létezik ilyen állat 

7. Hogy hívták az első magyar űrhajóst? 

 a) Farkas Bertalan b) Magyari Béla c) Farkas Béla 

8. Hol található a Mátra Múzeum? 

 a) Budapest b) Gyöngyös c) Balassagyarmat 

9. Kinek a kiállítása nyílt meg iskolánkban a zene világnapján? 

 a) Bejczy Károlyné, 

Bözsi néni 

b) Bejczy Károlyné, 

Magdi néni 

c) Bejczy Károlyné, 

Erzsi néni 

10. Mennyien laknak a Föld legritkábban lakott településén 1 négyzetkilométeren? 

 a) 25 fő/km2
 b) 103 fő/km2

 c) 1 fő/km2
 

 

Dérer István 5.a 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Beküldő neve, osztálya:________________________________ 

 
Karikázd be a helyes válasz betűjelét, 

majd megoldásodat dobd be a könyvtárban lévő dobozba 2019. november 30-ig! 

 

1. a) b) c) 6. a) b) c) 

2. a) b) c) 7. a) b) c) 

3. a) b) c) 8. a) b) c) 

4. a) b) c) 9. a) b) c) 

5. a) b) c) 10. a) b) c) 
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AZ ŐSZI SZÁM SZERKESZTŐI: 

BARNA VENDEL 4.c 

DÉRER ISTVÁN 5.a 

HULITKA EMMA TAMARA 5.b 

SZABÓ GRÉTA 5.c 

HANNOS DOMINIK 6.a 

TÓTH ESZTER PETRA 6.a 

FRINK DONÁT 6.c 

KIRÁLY RÉKA 7.d. 

VOJTKOVSZKY HEDVIG LEA 7.d. 

DEMETER LAURA 8.a 

FÜRJESI ZSÓFIA 8.a 

GÁSPÁR LILI 8.a 

VISNYOVSZKY PANNA 8.a 


