
 
 

Újra itt a suli! – Egy évvel idősebbek lettünk! 
 

Újra itt az iskola. Kérdés: ugyan meddig tart majd? A 
koronavírusra való tekintettel már azt sem tudjuk mondani, 

hogy szeptember 1-jén kezdünk, és június 15-én már vége a 

tanévnek. Ezzel ne is foglalkozzunk! Próbáljuk meg 

kihasználni azt az időt a tanulásra, amíg iskolába járunk. Új 

év, új tanév, új társak, új kihívások, versenyek. Mint minden 

évben, az idén is sok kis elsős csatlakozott a Gagarin 
diákjaihoz. Segítsük beilleszkedésüket! 
 

Ha már szó esett a tanulásról, adunk néhány tippet, hogy érhetsz el jó eredményt: 

- Használj szövegkiemelőt, hogy jobban átlásd a dolgokat! 
- Írj vázlatot! 

- Készíts rajzot a témáról! 

- Dalolj az évszámokról! 
- Többször olvasd át az anyagot minél hangosabban, hogy jobban rögzüljön! 

- És végül: Legyen hozzá kedved, ne úgy állj a tanuláshoz, hogy: „Hú, már megint…!” 
 

Hulitka Emma Tamara 7.b 

 

 

Őszi táj 

Készítette: Kancsulik Bodza 6.a  
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VELÜNK TÖRTÉNT 

 

Budapesti út a 8. évfolyammal 
 

A 8. évfolyam tanulói egy különleges 

tanulmányi kiránduláson vettek részt 

szeptember 24-én. Budapestre látogattunk. 
Első úticélunk az Országház volt. Rengeteg 

új és érdekes információval gazdagodtunk. 

Tudtad, hogy az épület díszítését 22-23 
karátos arannyal végezték, 19 évig építették, 

és hogy 96 méter magas  a kupolája? A világ 

egyik legszebb szimmetrikus épülete. 
Ezek után átsétáltunk Budapest utcáin, és a 

Terror Háza felé vettük az irányt. A „Terror 

Háza” most múzeum, de a XX. században - a 
magyar történelem két szégyenteljes és 

tragikus korszakában is - valóban a terror háza volt. Nem kell említenem, itt sem volt hiány az 

érdekességekből, ami egyszerre nyomasztó is volt. Mindenki figyelmét felkeltette. A múzeum a 
terror áldozatainak állít emléket. 

Véleményem szerint hasznos volt, főleg nekünk, 8. osztályosoknak ez a kirándulás. 

Mindenkinek maradandó élményt jelentett. Látogassatok el ti is Budapestre! 

 

Tóvizi Arianna 8.b 

 
 

Hurrá! Zánka! 
 

A Zánkai Erzsébet-tábor a nyári vakáció 
hangulatát idézte fel szeptember 15-től 17-ig 

több mint ötven gagarinos kisdiák számára. A 

festői környezetben elterülő tábor izgalmas 
programokat biztosított: íjászat, bogár 

bemutató, trambulinozás, középkori 

várjátékok stb. A felújított játszótér, ebédlő és 

közösségi terek adtak lehetőséget a 

programok lebonyolítására. Az első este 

Veréb Tomi adott koncertet, a második este 
pedig óriási disco volt jó zenékkel. 

Természetesen fürödtünk a Balatonban is, 

játszottunk a parton, a strandon finom ételeket 
ettünk. Sajnos elérkezett a hazautazás napja. Összecsomagoltunk, és búcsút vettünk ettől a szép 

helytől. Hazafelé sokat beszélgettünk az élményeinkről.  

 
Kiss Benedek 6.b  
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Skóciában jártam 
 
 

Kastélyok 

Skóciában rengeteg kisebb-nagyobb kastély 
található. Ezek egyike a Culzean-kastély, ami 

Délnyugat-Skóciában helyezkedik el. Az épület és az 

udvar egyaránt hatalmas. A kertben őzek, szarvasok, 
hattyúk, gyerekeknek lombmagasságban lévő 

akadálypálya és egy üvegház is található. A kilátás a 
tengerre csodálatos.  

 

 

 

 

Loch Ness  

A Loch Nessről már biztosan mindenki hallott, mert ez a tó 

Skócia egyik leghíresebb nevezetessége. Hossza 40 kilométer, 

maximális szélessége 2,4 kilométer, mélysége pedig néhol eléri a 
230 métert. A híres Nessie-vel sajnos nem találkoztunk. A szörny 

mondája valószínűleg úgy keletkezhetett, hogy régen a halászok 

még nem ismerték a tóban élő összes halfajt, és a tó mélysége 
miatt sok hajóbaleset is történt, ezért úgy gondolták, hogy a 

hajókat a nagytestű szörny húzta a mélybe.  

 

 

 

Edinburgh 

Skócia fővárosa Edinburgh. A sok más nevezetesség mellett itt található az Edinburgh-i vár 

is. A város sétálóutcái hangulatosak, mindig hallhatunk élőzenét. 

 

     
Edinburgh-i sétálóutca                                 Edinburgh-i vár 

 

Képek és szöveg: Ragán Kinga Boglárka 6.a 
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Mesélni jó 
 

Alsós koromban 
én is részt vettem a 

népmese napján 

tartott felolvasá-
sokon. Sok mesét 

ott hallottam elő-

ször. Most végre 
én is mesélhettem 

„az utódaimnak”. 
A mese címe: A 

nyulacska harangocskája. Olvasás közben azt figyeltem meg, hogy az alsósok sok szeretettel, 

figyelmesen hallgatják a történetet. A többi osztálytársamnak is hasonló élményei voltak a 
felolvasáson. 

Magyar Alexa 5.b 

 
 

JÓ ÉTVÁGYAT! 

 

Csokifagyi házilag 
 

Hozzávalók: 

- 4 db tojás 

- 6 evőkanál 
cukor 

- 4 dl habtejszín 

- 20 dkg 
étcsokoládé 

- 2 evőkanál 

cukrozatlan 
kakaópor  

 

 

Elkészítés: 

A tojások sárgáját összekeverjük a cukor 

felével. A csokoládét olvasszuk fel. Egy 
lábasba rakokjunk fel vizet melegedni. 

Majd ebbe beleállítjuk a csészét, melyben 

az összetört csokidarabkák vannak. 
Hagyjuk a csokit meghűlni. A tojásfehérjét 

a maradék cukorral habosra verjük. Majd 

ebbe csurgatjuk bele lassan az olvasztott 
csokoládét. A habtejszínt is verjük kemény 

habbá. Az egészet egyesítsük, és keverjük 

bele a kakaót is. Irány a fagyasztó! 
 

Rántott cukkini 
 

Hozzávalók: 

- 1 közepes db cukkini 

- só ízlés szerint 

- 10 dkg finomliszt 
- 1 db tojás 

- 10 dkg zsemlemorzsa  

- 2 dl olaj 

Elkészítés: 

A cukkinit meghámozzuk és karikákra 

vágjuk, majd besózzuk. Ezután 

egyesével lisztbe, tojásba, és 
zsemlemorzsába forgatjuk. Forró bő 

olajban kisütjük.

Forrás: https://www.nosalty.hu/ 

Paczári Zétény 7.a  

https://www.nosalty.hu/alapanyag/tojas
https://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/habtejszin
https://www.nosalty.hu/alapanyag/etcsokolade
https://www.nosalty.hu/alapanyag/cukrozatlan-kakopor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/cukrozatlan-kakopor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/cukkini
https://www.nosalty.hu/alapanyag/so
https://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tojas
https://www.nosalty.hu/alapanyag/zsemlemorzsa
https://www.nosalty.hu/
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KÉPEKBEN… 

 

Szeptember 24. – Diáksportnap 
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ISMERD MEG! 
 

Interview with Darya Garza, 

The English lector of our school 
 

Miss Darya has been teaching English in our school since February 2021. We don’t know 

much about her, that’s why I asked her for an interview. She was very pleased to answer some 
questions for the school’s newspaper, and I’m very happy to share it with 

you. 
 

 Where are you from? 

-I’m originally from Texas, but I was living in Virginia before I 

came to Hungary.  
 

 How did you come to Hungary? 

-I knew I wanted to come to Europe, but this was during corona, 
so there weren’t a lot of countries that were open, but there was 

a program, that could bring me here, I’ve never been to 

Hungary, so I said yes to it. 
 

 Did you always want to be a teacher? 

- No, I didn’t.  First I thought I wanted to be a counselor. Then I got able to teach 
small children and I really enjoyed it so I thought maybe I would be a teacher. 

 

 What is your favourite city or place in Hungary? 

-Definitely Budapest. I love how you have the Buda side 

with the older houses and the Pest side with all of the 

different buildings, the riverside and it’s got more fun 
things to do. 

 

 What’s your favourite Hungarian food? 

-Lángos! I’ve had it once for breakfast with the sour 

cream and red onions on top, it was just amazing. 
 

 What’s your favourite activity to do in a new city? 

-The first thing I do in a new city is just to walk around, 

see the people, hear the language, see the different sights. 
 

 What’s your favourite country you’ve ever been to? 

-Probably Greece and Hong Kong. In Greece I have been to Athens, it’s a big city, 
there’s a lot to do there, you can go to different islands and the weather is amazing. 

 

 Do you speak any other languages? 

-I speak about a B1 level of Spanish. I am also working on Dori which is the language 

of Afghanistan. 

 
Thank you for the interview! 

2021. október 2. 

Ragán Kinga Boglárka 6.a  
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Új nevelők, új munkatársak az iskolában 
 
Fehér Annamária tanító 

Máthé Virág tanító 

Péter Renáta tanító 
Lakatos Katalin (óraadó, magyar nyelv és irodalom) 

Kelemen Dávid rendszergazda 

 
Akikkel már nem találkozhatunk ebben a tanévben: 

Balázs Szabina 

Feketéné Danyi Andrea 

Scholtz Katalin 

Hulitka Emma Tamara 7.b 
 

 

 

NAPTÁR 
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Hulitka Emma Tamara 7.b  
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK! 

 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

2020/2021. tanév 
 
2. évfolyamon 3. helyezést ért el Bakos Dávid 93 ponttal. 

3. évfolyamon 7. helyezést ért el Teplán Gábor Levente 85 ponttal. 
4. évfolyamon 8. helyezést ért el Kerényi Balázs 83 ponttal. 7. helyezést ért el Kövesligeti Attila 

84 ponttal. 1. helyezést ért el, így tovább jutott az országos fordulóra Losonczy Konrád 100 

ponttal. 
5. évfolyamon 6. helyezést ért el Ragán Kinga Boglárka 97 ponttal. 2. helyezést ért el Barna 

Vendel 102 ponttal. 

6. évfolyamon 5. helyezést ért el Rigó Roland 77 ponttal. 4. helyezést ért el Dérer István 78 
ponttal. 1. helyezést ért el, így tovább jutott az országos fordulóra Paczári Zétény 96 ponttal. 

7. évfolyamon 8. helyezést ért el Kovács Veronika 97 ponttal. 

8. évfolyamon 10. helyezést ért el Tóth-Turán Száva 87 ponttal. 7. helyezést ért el Büki Marcell 
95 ponttal. 6. helyezést ért el Nyerges Luca 97 ponttal. 3. helyezést ért el Rozgonyi Benedek 105 

ponttal. 

Gratulálunk nekik! 
Paczári Zétény 7.a 

 

 

Az iskola büszkeségei 

2020/2021. tanév 
 

A 2020/21-es tanévben bár nem a megszokott módon, de ismét kiosztották a Gagarin 

Emlékplakettet és a Talent díjat. Az Emlékplakettet Somoskői Zalán vette át az (akkori) 8. a-ból, 

a Talent díjat pedig Kiss Kamilla és Nyerges Luca volt 8.b osztályos tanulók kapták. 

 

       
        Kiss Kamilla  Nyerges Luca    Somoskői Zalán 

 

Dérer István 7.a 
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Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny 

2020/2021. tanév 
 

2021. május 21-én került sor a Simonyi 
Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási 

verseny országos döntőjére. Iskolánkat Ragán 

Kinga Boglárka 5. a osztályos tanuló 
képviselte, aki az 50 indulóból a 23. helyezést 

érte el. 
Idén a mi intézményünk is átvehette a 

Simonyi Zsigmond – serleget, amellyel azokat 

az iskolákat jutalmazzák, ahonnan a legtöbb 

gyermek jut el a Kárpát-medencei döntőre. 

Gratulálunk a tehetséges tanulóknak és 

felkészítő tanáraiknak. 

 

 

Dérer István 7.a 

 
 

MŰVÉSZET 

 

Magyar nyelv tudománya 
 

Mien bódog ez a magyar nép, 

Feltéve ha nincs ki tép 

Mint ember, vagy angyal. 
 

Hó' van ki ere tanít 

Ere a nyevre, hogy leírd 
Gondolataíd, olvasd 

Más nyevtudományát 

Malyd jukas zsebed 
Tölcsd, észel. 

 

Ijen élmény csak akor van, 
Ha madzsar vagy. 

 

Tanuld e nyelvet, mert pórul jársz 
Ne játssz magadban barkóbát. 

Tanulj, míg tudsz, ez elől el nem futsz 

Csak jegyezd, majd írd, tanuld, s vissza nem sírod. 
 

2021. május 17. 

Szántó Rudolf Tamás  
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ÜNNNEPEK 

 

Kiállítás iskolánkban a zene világnapja alkalmából 
 

Yehudi Menuhin kezdeményezésére 1975-ben az UNESCO október 1-jét a zene világnapjává 

nyilvánította. A hegedűművész szerint meg kell becsülnünk a csöndet, az ezerarcú muzsikát 
megismernünk azért fontos, mert közelebb hozza egymáshoz az embereket és a kultúrákat. 

Ebből az alkalomból iskolánkban idén Balázs Kitti festőművész munkáiból nyílt kiállítás, 

melyet Handó Péter nyitott meg. 
Balázs Kitti 1993-ban született Salgótarjánban, 2019-ben pedig a Magyar Képzőművészeti 

Egyetemen végzett festőművész szakon. Állítása szerint munkáira nagy hatással voltak a Nógrád 

megyei emlékek. 
 

       
 

Fülöp Anna 5.c 

 

 

Megemlékezés az aradi vértanúkról 
 

„Sok fejnek kell lehullnia, mint a kiemelkedő 

mákfejeknek, ha az ember fölöttük ellovagol” – adta ki 

az utasítást Ferenc József császár Haynau számára, és 
ezzel kezdetét vette az 1848-49-es szabadságharc 

megtorlásának időszaka.  

1849. október 6-án végezték ki Aradon a 
szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig 

ugyanezen a napon hajtották végre gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott 

halálos ítéletet. A bécsi forradalom évfordulójára időzített kivégzéssorozat a levert 
szabadságharc utáni megtorlások tetőpontja volt, amiről a magyarság évről évre 2001 óta 

nemzeti gyásznap keretében emlékezik meg. 

Iskolánkban a 8. a tanulói közreműködésével rádiós műsorral emlékeztünk meg az aradi 
vértanúkról. 

Forrás: https://rubicon.hu/ 

Fülöp Anna 5.c 
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Gyere velem szüretelni! 
 

A szüret a különböző történelmi korokban mindig többet jelentett egyszerű munkánál. 

Ünnepnek számított és számít ma is, hiszen egy egész évi munka gyümölcsével szembesül a 

szőlőművelő. 
A szüret menete egyszerű volt, kalákában szedték le a szőlőt, rokonok, ismerősök segítettek. 

A nők szedték, görbe késsel, kacorral vagy metszőollóval vágták le a fürtöt. A férfiak puttonyba, 

összeszedték a szőlőt. A puttonyból a terhesbe öntötték, amelyben a gyerekek három-négylábú 
karókkal, úgynevezett csömöszölővel zúzták a szőlőt. Ezután kezdődött a szőlő feldolgozása: 

darálás, áztatás, taposás, préselés. A szüret napja nagyon fontos, mert jelentős mértékben 

befolyásolja a bor minőségét. Az ideális idő, amikor a szőlőfürtök fejlődése tetőpontján van, s a 
tőke már nem képes több cukrot készíteni. Ekkor kapjuk a legtöbb és aránylag a legjobb bort. 

Szüretkor megélénkül a szőlőhegy. A munkavégzés alatt is jellemző volt a tréfálkozás, az 

éneklés, hangoskodás. A szüretelők a végzésnapon a 
hegyről levonulva szüreti koszorút vittek a vállukon. Ez 

a koszorú fém-, vagy favázra aggatott szőlőfürtökből 

állt, amely búzával vagy szalagokkal, esetleg 
borosüveggel díszítettek. Ezeket a csőszjátékhoz 

használták. Csőszöket és szőlőtolvajokat neveztek ki, s 

míg a csősznek őriznie kellett a felaggatott szüreti 
koszorún lévő szőlőt, a többieknek minél többet el 

kellett lopni belőle. Ha elkapták a tolvajokat, mókás 

büntetéseket szabtak ki rájuk, újabb vidám pillanatokat 
okozva a résztvevőknek. 

 

Forrás: https://monoripincefalu.eu/boros-hagyomanyok/szuret-es-a-szureti-mulatsagok 
 Varga Fruzsina 5.b 

 

 

Az állatok világnapja – október 4. 
 

Firenzében, egy 1931-ben tartott környezetvédelmi 

megbeszélés alkalmával merült fel először az állatok 
világnapja. Az állatok világnapjának alapelve, hogy az 

állatok boldogabbá teszik életünket, segítőtársként és 

barátként gazdagítják mindennapjainkat. Az ünnep célja, 
hogy az ember és 

állat közötti 

barátságot erősítse. 

Háziállataink 

életéről mi is 

tudunk 
gondoskodni, azonban a vadon élő veszélyeztetett fajok 

megóvásában is segíthetünk, például állatvédelmi 

szervezeteknek való adományokkal.  
 

Frics Dániel 7.a 

 
  

https://monoripincefalu.eu/boros-hagyomanyok/szuret-es-a-szureti-mulatsagok
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Halloweeni jelmezötletek  
 

 
 

 
Supermárió és Luigi 

 
Piroska és a farkas 

 
Pizza és pizzafutár 

 
Eper és ananász 

 
Harley Queen és Jocker 

 
Ketchup, mustár, hotdog 

 
Mogyoróvaj és lekvár  

Oreo, lekvár és mogyoróvaj, rendőr és rab 
 

Forrás: Internet 

Szabó Enikő Stella 6.a  
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TOP 10 
 

A legjobb számítógépes játékok 
 

1. Minecraft (Mojang) 

2. League of Legends (Riot Games) 

3. Counter-Strike: Global Offensive (Valve Corp.) 

4. Grand Theft Auto 5 (Rockstar Games) 

5. Valorant (Riot Games) 

6. Call of Duty: Modern Warfare/Warzone  

7. Roblox (Roblox Corp.) 

8. Apex Legends (Electronic Arts) 

9. Fortnite (Epic Games) 

10. Rocket League (Psyonix) 

 

 

 

A legjobb telefonos játékok 
 

1. Fortnite Mobile 

2. Pokemon GO 

3. Candy Crush Saga 

4. PUBG Mobile 

5. Minecraft Pocket Edition 

6. Fire Emblem: Heroes 

7. Gardenscapes 

8. Clash of Clans 

9. Dragon Ball Legends 

10. Subway Surfers 

 

Forrás: Internet 

Dérer István 7.a  
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2021 Telefonjai – Legjobb/Legrosszabb 
 

Függetlenül attól, hogy Android, IOs, HarmonyOS, KaiOS stb. Viszont melyik a legjobb? A 

jelenlegi első. 

A három legjobb telefongyártó közé sorolhatjuk a Samsung-ot, az Apple-t és akár mennyire 
meglepő, az Asus-t is. 

Ugyanis az első három legjobb telefont is ezek a cégek gyártották. A Samsung a Galaxy S21 

Ultrájával az első, az Apple az iPhone 13 Max Pro-val a második, és a Zenfone 8 a harmadik. 
Ezeket a telefonokat a következők szempontok alapján választották ki: a processzor minősége, 

ütésállóság, kamera, akkumulátor, a képernyő minősége. 

Úgy gondolom, hogy azokat, akik ezt a cikket olvassák, inkább a mobilos játékok érdeklik, 
nem pedig az, hogy milyen márka. Ahhoz azonban, hogy a mobilos játék fusson a telefonon lagg 

nélkül, ne melegedjen túl, és ne merüljön le a drága akumulátorunk azonnal, egy Gaming 

telefonra lesz szükségünk. Ezekből a legjobb hármat kifejezetten arra fejlesztették ki, hogy még 
a legigényesebb játékok is, simán fussanak. 

A legjobb telefon ebben a kategóriában az Asus által, (akik a legjobb Gaming PC-ket gyártja) 

a ROG Phone 5. 
A második pedig a Black Shark 4, amelyet a Xiaomi gyárt, a 3. helyet pedig a Red Magic 6r 

kapja. 

 
De ha ilyen jók ezek a telefonok, akkor miért nem gyárt mindenki telefont? Csak nem lehet 

olyan nehéz… – gondolta a Pepsi. 

Igen, jól olvastad, ugyanis a Pepsi gyártott egy telefont is 
régebben. Ez a Pepsi p1 néven futott. De ha egy ilyen nagy cég, 

mint a Pepsi, gyárt egy telefont, akkor miért nem tudtunk róla? 

Erre a válasz egyszerű: ez a telefon nagyon magas árért nagyon 

keveset nyújtott a felhasználóinak 

A következő a 

Microsoft Kin nevet 
kapta, egy beépített 

billentyűzettel. Ez a 

telefon már annyira rossz 
volt, hogy hat hétig 

lehetett megvenni, és 

utána már nem gyártották 
tovább. 1, a képernyője akkora volt, mint egy okosóra. 2, nem voltak rá alkalmazások, mert senki 

nem használta. 3, az ára ennek is az egekben járt, a minősége pedig a tó alján. 

A harmadik legrosszabb telefon pedig a Samsung Beam, pontosabban a 2012-es kiadása, egy 
régi telefon, ami nagyon jól indult a beépített kivetítővel, de még nem volt hozzá elég fejlett a 

technika, ezért nem volt rá kereset. A telefon az Android 2.3-al érkezett, és a 4.5 a legutolsó 

verzió, amit le lehetett rá letölteni. 
 

Forrás:www.youtube.com/Mrwhosetheboss, www.asus.com/hu/, www.samsung.com 

Szakács Tímea 7.a 
  

http://www.youtube.com/Mrwhosetheboss
http://www.asus.com/hu/
http://www.samsung.com/
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KÖNYVAJÁNLÓ 
 

Kari Hotakainen: Az ismeretlen Kimi Räikkönen 
 

Ezt a könyvet azoknak ajánlom, akik szeretik az autósportokat. Ám 
olvassák el azok is, akit érdekel, hová juthat el az ember kitartásának 

köszönhetően. 

„Csodálatos lenne inkognitóban vezetni a Forma-1-ben” – mondja Kimi. 
De persze ő is tudja, hogy ilyen világ nem létezik, és nem létezhet. Lehet 

fűnyírót vezetni inkognitóban, de nem egy hétmillió eurós versenyautót. 

Kimi Räikkönen, a Jégember a Forma-1 világának egyik legismertebb és 
legnépszerűbb alakja, és mégis jórészt ismeretlen: szűkszavú 

megnyilatkozásait imádják a rajongói, akik nyilván szeretnének többet is 

megtudni erről a fantasztikus sportolóról. 
Az egyik legnagyszerűbb – és legnépszerűbb – mai finn prózaíró, Kari Hotakainen erre 

vállalkozott: Megismerni az embert a csillogó, lélegzetelállító díszletek mögött. Könyve nem 

hagyományos sportolóéletrajz, hanem stílusával is magával ragadó irodalmi mű egy szerény 
származású – és a sztárallűröket máig is szerényen kerülő – emberről, aki világbajnok lett, 

dúsgazdag ember, a finnek bálványa. Az eredmény egy humoros és megható portré. 

Hotakainennek sikerül az, ami még senkinek: Szóra bírta Kimit. A képet kiegészítik a hozzá 
legközelebb álló emberek: anyja, testvére, felesége, barátai, pilótatársai, csapatfőnökei, szerelői 

is a visszaemlékezéseikkel és a sztorikkal, amelyek nemcsak Kimit, az embert varázsolják elénk, 
hanem a világot is, amelyben él: azoknak az embereknek a világát, akik irdatlan pénzeket keresve 

ugyan, de az életüket kockáztatják minden egyes versenyen. 

Hulitka Emma Tamara 7.b 

 

Rick Riordan: A Kane Krónikák  
 

Ha szereted a varázslós, mágikus fantáziakönyveket, a Kane Krónikákat 

érdemes elolvasnod. 
Rick Riordannak megannyi szuper könyve van. Az egyik ilyen a Kane 

Krónikák trilógia, melynek részei: A vörös piramis, Tűztrónus és A kígyó 

árnyéka. Ezekben a könyvekben megismerkedhetünk az egyiptomi 
istenekkel, erejükkel, személyiségeikkel, a varázslatokkal, varázsló 

holmikkal, és hogy milyen is egy mágus élete valójában. A két főszereplő 

– egy testvérpár – Sadie és Carter kalandját követhetjük. Személyes 
kedvenc szereplőm Básztet, a macskaistennő, akit először egy átlagos 

házimacskaként ismerünk meg. Az ő múltja 

majdnem olyan zűrzavaros, mint a testvérpáré. 
A szerző stílusa humoros, a cselekmény fordulatos 

és több szálon fut, a történet végére letisztulnak az 

események, és minden egyértelművé válik.  
Vajon hogyan ismerik meg a mágia világát? 

Nehezebb vagy könnyebb lesz életük ezután? 

Tényleg csak egy ellenségük van? A könyvből 
minden kiderül! Jó olvasást! 

 

Ragán Kinga Boglárka 6.a  
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TUDTAD-E? 

 

WEB-ajánló – Itt kezdd a programozást! 
 

A Scratch elsősorban fiatalabbaknak, programozást 

tanulóknak, kezdőknek készített és ajánlott felület, melyben 

ún. „szereplőket” irányíthatsz kód-blokkokkal (lásd 
jobbra). 

Használata nem nehéz, de ha nem megy, találhatsz 

segítséget a weboldalon, vagy videó formájában. 
A Scratch használata ingyenes, és semmilyen személyes 

adatot nem kötelező 

beírni, kivéve, ha 
saját felhasználót 

készítesz, mert így 

megoszthatod 
alkotásaid a világgal. 

A Scratch-et több 

mint 60 nyelven használhatod, köztük magyarul. A 
weboldalhoz tartoznak ingyenesen megszerezhető 

bővítmények, mellyel fejlesztheted az alkotásod. 
Ha érdekel a programozás, és nem tudod, hogyan kezdj 

bele, én ezt az oldalt ajánlom. 

A webhely: scratch.mit.edu 

 

Források: Scratch – Wikipédia (wikipedia.org), Scratch - Imagine, Program, Share (mit.edu) 

Dérer István 7.a 

 

Tudod vagy nem tudod? Könyvekről 
 

  1. Az izlandiak többet olvasnak, mint egész Európa. 

  2. Roosevelt elnök minden nap elolvasott egy könyvet. 
  3. Van egy szó, amely a könyvek illatára, szeretetére utal: 

Bibliosmia 

  4. A világon több mint 129 millió könyvfajta létezik. 

  5. Átlagosan az emberek egy héten 6,5 órát töltenek 

olvasással. 

  6. A könyvek 68%-át nők vásárolják meg. 
  7. Egy regény megírása átlagosan 475 órába telik. 

  8. Sajnos négy amerikai közül egy nem olvasott el egy könyvet sem az elmúlt évben. 

  9. Sok könyv tekercs formájában létezett; volt, amely hossza elérte a 45 métert. 
10. A legvastagabb értelmező szótárral a németek dicsekedhetnek. 

 
Forrás: https://booklovers.blog.hu/2019/09/07/_erdekesseg_amit_nem_tudtal_a_konyvekrol_irokrol_olvasasrol 

Hulitka Emma Tamara 7.b  

https://booklovers.blog.hu/2019/09/07/_erdekesseg_amit_nem_tudtal_a_konyvekrol_irokrol_olvasasrol
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Harry Potter érdekességek 

1. rész 
 

1. A karakterek eredeti nevei ezek 

lettek volna: Hermione Puckle, 
Neville Puff, Draco Spinks, Lily 

Moon (Luna Lovegood), Madhari 

Patil és Mati Patil. 
2. Fred és George április elsején, azaz 

bolondok napján születtek. 

3. George Weasley feleségül vette 
Angelina Johnson-t, és két 

gyermekük született, Fred és 

Roxanne. 
4. Fred és George egyszer megdobták hóval Voldemort arcát. 

5. Remus Lupin patrónusa (védőszentje) farkas volt, nem pedig vérfarkas. 

6. Minerva McGalagony tehetséges kviddics játékos volt, de amikor utolsó éves volt a 
Roxfortban, csúnya esése volt, ami agyrázkódást okozott és több bordája is eltört. 

7. A 7-es szám meghatározó szerepet töltött be a Harry Potter univerzumban. Hét Harry, hét 

könyv, hét kígyó a titokkamra ajtaján és hét játékos egy kviddics-mérkőzésen. 
8. Harry, Ron és Hermione megkapta saját Chocolate Frog (varázsló) kártyáit. 

9. Rowling szerint a Harry Potter sorozat valószínűleg nem íródott volna meg, ha anyja még 

mindig életben lenne. „A könyvek tartottak életben, amikor elvesztettem őt.” 
10. Rowling majdnem megölte Ront. 

Forrás: Internet 
Szabó Enikő Stella 6.a 

 

Az „ördög szarva” 
 

Biztos vagyok benne, hogy sok ember előszeretettel használja. De ismered a történetét? 

A metalvilla szimbólumát világszerte rengeteg kultúra 
használta/használja mind a mai napig, rontás levételre és 

a gonosz távoltartására. 

Ezért láthatod így a 
Buddha kezét sok szobron. 

Itt az egészség és az erő 

jelképének számít.  
Azonban a mai napig 

pontosan nem tudni, hogy honnan ered, vagy ki használta először. 

Persze rengeteg teóriát és találgatást olvashatunk. 

Sokan Ronnie James Dio-t tartják a metálvilla atyájának, de ő maga 

ezt megcáfolta, ugyanis egy interjúban azt mesélte, hogy az olasz 

katolikus nagymamájától tanulta, aki „Malocchio”, a gonosz szem 
elűzésére, távoltartására használta elsősorban.  

Bár a köznyelv elkezdte „ördög szarvának/ördögvillánk” 

emlegetni, de kevés köze van hozzá. Sőt, elég pozitív jelentése van. 
Ezért szokták azt mondani, hogy a metál/rock rajongókat nem lehet elátkozni, mert megvédi őket 

a metálvilla.  

Te, mit gondolsz erről? 
Forrás: www.rockbook.hu 

Tóvizi Arianna 8.b  
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HUMOR 
 

Magyar humor 
 

- Hogy megy az autóvezetés, Józsi? 

- Mint a villám! 
- Olyan gyorsan? 

- Dehogy, néha fába, néha oszlopba csapódok. 

 

- Hogy hívják a nagyothalló medvét? 

- ??? 
- MEDVE!!! 

Frics Dániel 7.a 

 
 

Witze / Német humor 
 

Eine alternde Operndiva sagt 

zu ihrem Mann: „Warum 
gehst du immer auf die 

Terasse, wenn ich singe?” 

„Damit die Leute nicht 
meinen, ich würde dich 

erwürgen!" 

 
 

 
 

Die Lehrerin erklärt der Klasse: „Meistens bedeutet die 

Vorsilbe „un” etwas Schlechtes, Lästiges. Hier ein Paar 
Beispiele; Ungeduldn, Unsinn, Unfug, Unrat. Wer kann 

mir weitere Wörter nennen?” 

„Un-terricht”, ruft Stefan wie aus der Pistole geschossen, 
 

Forrás: https://iranynemetorszag.com/forum/vicc-es-humor/9636-nemet-nyelvu-viccek.html 
Hulitka Emma Tamara 7.b 

 

English jokes / Angol humor 
 

What did the ocean say tot the other ocean? 
Nothing. They only waved. 

 

Why did it get so hot in the stadium after the game ended? 
Because all the fans left. 

 

Frics Dániel 7.a  
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SPORT, EGÉSZSÉG 
 

Mire figyeljünk ősszel? 
 

A betegségek okai lehetnek: 
- hideg italok fogyasztása 

- lenge öltözködés 

- nedves ruhák hordása 
- nedves/vizes haj 

- nedves/hideg helyre való leülés 

A leggyakoribb őszi betegségek:  
- megfázás 

- torokgyulladás 

- kötőhártyagyulladás 
- felfázás 

 
Néhány tanács, amit ha megfogadsz, nem kell orvoshoz 

menned! 

- Fogyassz sok gyümölcsöt, zöldséget! (lehetőleg szezonális, 
magyar terméket) 

- Ne igyál hideget! 

- Cseréld le a nedves ruhát! 
- Kerüld a nedves, hideg helyeket, ha le akarsz ülni! 

- Szedj C-vitamint, multivitamint! 

- Ismerkedj meg a különböző gyógyteákkal! 
Hulitka Emma Tamara 7.b 

 

DIVAT 

 

Öltözködj divatosan! 
 

Ősz van, és sose tudod, hogy mit vegyél fel? Íme, néhány ötlet lányoknak, ami segíthet. 
 

Akik szeretik a 

szoknyákat 

Akik szeretik a 

nadrágokat 

Akik szeretik az 

elegáns, de mégis 

sportos ruhákat 

Akik szeretik a hosszú 

kabátot 

    
 

Képek: Pinterest 

Hulitka Emma Tamara 7.b  
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Hulitka Emma Tamara 7.b  
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TÖRD A FEJED! 

 

Rejtvény – Hibakeresés 
 

1. Keresd meg a helyesírási hibákat a lenti mondatokban, és javítsd is ki őket! 
 

1) Ez az nyári szűnet rövidnekk tünt nekem. 

Helyesen: _______________________________________________________________ 
 

2) a múlt héti kírándulás az erdőbe vollt. 

Helyesen: _______________________________________________________________ 
 

3) A balatonparton kiköti egy halyót. 

Helyesen: _______________________________________________________________ 
 

4) A szobáitok a 4-k emeletn van. 

Helyesen: _______________________________________________________________ 
 

5) Augu. 20-n ünnepeljük elsö királyunkat, I szent Istvánt ez a nap az állam alapítás 

ünnepe. 

Helyesen: _______________________________________________________________ 

 

2. Jól számoltam-e? Javítsd ki, ha nem! 
 

a) 12 + 23 = 36  ____ (I/H) 

Jav.: ____________________________ 

 

b)   4 5 6 

        + 3 7 1 

           7 2 7    _____(I/H) 

 

 

 

Jav.: 

     

    

    

c)  

 
3 5’ 7’ : 6 = 5 9, 5 

0 5 7       

 0 3 0      

  0 0 0     

         

__________(I/H) 

 

Jav.: 

         

         

         

         

         

Dérer István 7.a  
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KVÍZJÁTÉK  

 

Válaszolj az alábbi kérdésekre, majd megoldásodat dobd be az iskolai könyvtárban lévő dobozba (vagy 

írd meg a kisujsagirok@gmail.com címre), legkésőbb 2021. november 19.-ig! Eredményhirdetés a 
decemberi iskolagyűlésen! A hibátlanok közül 10 szerencsés nyer, és neve bekerül következő 

számunkba. Megfejtéseidet az iskolaújság cikkei alapján válaszold meg! 
 

1. Kinek a kezdeményezésére nyilvánították október 1-jét a zene világnapjává? 

 a) Yehudy Menuhim b) Balázs Kitti c) Yehudi Menuhin 

2. Mennyi könyvet írt Rick Riordan? 

 a) 2 b) 3 c) Ebből az újságból nem 

tudhatjuk meg. 

3. Hány darab tojás kell a házi csokifagyi elkészítéséhez? 

 a) 4 b) 1 c) Nem kell bele tojás 

4. Mióta nemzeti gyásznap az aradi vértanúk napja? 

 a) 1849 b) 2001 c) 2011 

5. A könyveknek hány %-át vásárolják meg nők? 

 a) 86 b) 68 c) 66 

6. Az alábbiak közül ki született április elsején? 

 a) George Weasley b) Angelina 

Johnson 

c) Mati Patil d) Gorge 

Wealthsly 

7. Hányadik helyezést ért el a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen Tóth-Turán Száva? 

 a) 8. b) 7. c) 87. d) 10. 

8. Az alábbiak közül melyik nagyvállalat gyártott telefont? 

 a) Coca-Cola b) Fanta c) Pepsi d) Suzuki 

9. Melyik isteni lény kezét láthatod metálvillában szobrokon? 

 a) Jézus b) Allah c) Zeusz d) Buddha 

10. Melyik versenyszámban akart versenyezni Kimi Räikönnen? 

 a) Kosárlabda b) Futball c) Autóversenyzés d) Baseball 

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

Beküldő neve, osztálya: ________________________________ 
 

Karikázd be a helyes válasz betűjelét, 

majd megoldásodat dobd be a könyvtárban lévő dobozba 2021. november 19.-ig! 

 

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

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

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

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

5. a) b) c) 10. a) b) c) d) 

  

mailto:kisujsagirok@gmail.com
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AZ ŐSZI SZÁM SZERKESZTŐI: 

MAGYAR ALEXA 5.b 

VARGA FRUZSINA 5.b 

FÜLÖP ANNA 5.c 

KANCSULIK BODZA 6.a 

RAGÁN KINGA BOGLÁRKA 6.a 

SZABÓ ENIKŐ STELLA 6.a 

KISS BENEDEK 6.b 

DÉRER ISTVÁN 7.a 

FRICS DÁNIEL 7.a 

PACZÁRI ZÉTÉNY 7.a 

SZAKÁCS TÍMEA 7.a 

HULITKA EMMA TAMARA 7.b 

TÓVIZI ARIANNA 8.b 

SZÁNTÓ RUDOLF TAMÁS 

 

FELNŐTT SEGÍTŐK: 
KADLÓTNÉ HULITKA JULIANNA 

TAMÁS PÁL 

VARGA CSILLA 


