
 
 

 

 

Elvirágzott a tavasz első hírnöke 
 

 

Március 1. a meteorológiai, március 21. a 

csillagászati tavasz kezdete. Március első napja 

nem azt jelenti, hogy gyökeresen megváltozik az 

időjárás, de mégis fontos dátum. Lassan, de 

biztosan érkezik a melegebb idő, így egyre többet 

hallhatjuk a madarak hangját, és folyamatosan 

válik egyre színesebbé a talaj, a fák és az egész 

környezetünk. 

A hóvirág egy hagymás, évelő növény, magról is szaporodik, februártól áprilisig virágzik. A 

népnyelven fehér tavaszikaként is emlegetik. 2005 óta áll védelem alatt, sem a hagymáját, sem 

a virágát nem szabad gyűjteni. 2017-ben lett hazánkban az év vadvirága. Természetvédelmi 

értéke tízezer forint. 

 
 

Rákos Sándor: Három vándor 

 
Baktat három vándor 

Benedek, József, Sándor. 

Elöl megy Sándor, 
Sándor után József, 

József után Benedek: 

Ők hozzák a meleget! 
 
 
 

Hulitka Emma Tamara 7.b 
Forrás: https://www.kertvarazsmagazin.hu/kerti-novenyek/1511-már-nyílnak-a-tavasz-

hírnökei,-a-hóvirágok 

https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3vir%C3%A1g#/media/F%C3%A1jl:Galanthus_niv
alis_2010-03_M%C3%BCnchen.jpg 

  

Lágyan elsimult homlokkal ragyog ismét a magyar égbolt, 
kikeleti szelek simogatnak szelíden, s enyhe kék ég alatt, 

futó bárányfelhők tűnő árnyékában, békét mosolygó, 

langyos napfény melegében. Tavaszok jönnek, s tavaszok 
múlnak s mind messzebb, mind idegenebbül fátyolozzák el a 

múló idők a mi hazánkat. A friss tavaszi szelek messzi erdők 

illatát hozzák el nekünk, üzenet hívó, tördelt szavait 

sodorják felénk a Maros áradó habjai. 

https://www.kertvarazsmagazin.hu/kerti-novenyek/1511-már-nyílnak-a-tavasz-hírnökei,-a-hóvirágok
https://www.kertvarazsmagazin.hu/kerti-novenyek/1511-már-nyílnak-a-tavasz-hírnökei,-a-hóvirágok
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VELÜNK TÖRTÉNT 

 

Színházban jártunk – február 3. 
 

2022. február 3-án az 5. évfolyam a Zenthe Ferenc Színház előadásában az Ágacska című 

színdarabot tekintette meg. A rendező Kökényessy Ági volt, a darab szereplői pedig: Simon Kata 

(Ágacska), Hege Veronika (Kacsa), Bocskai 
Virág (Egér), Kecskés Alexisz és Móczár Bence 

(Varázsló). Az előadás Csukás István könyve 

alapján készült.  

Főszereplője egy faág, aki nem tudja, hogy 

kicsoda, ezért útnak indul, hogy kiderítse azt. 

Útja közben összebarátkozik egy rosszul látó 
kacsával, egy pösze egérrel és egy folyamatosan 

röhögő békával. Mindannyian útnak indulnak, 

hogy megoldják a problémáikat. Ágacskáról 
mindenki azt mondta, hogy hasonlít az emberre. 

Végül egy varázsló segített rajtuk, aki elárulta Ágacskának, hogy kicsoda is Ő.  

Összességében véve szórakoztató előadás volt, a díszlet és a hangeffektek is tetszettek, de 
számomra nem volt elég fordulatokban gazdag. 

Fülöp Anna 5.c 

Forrás: www.zentheszinhaz.hu 
 

Öltözz pirosba! – február 11. 
 

Ebben a tanévben február 11-én, pénteken –az előző évekhez hasonlóan– iskolánkban ismét 
megrendezésre került az „Öltözz pirosba!” jótékonysági akció. Ezen a napon az SOS 

Gyermekfalvak lakói számára szerveztünk gyűjtést. Egy piros ruhadarab vagy kiegészítő 

viselésével csatlakoztunk a jótékonysági akcióhoz, és idén 204.310,- Ft-ot sikerült összegyűjteni 
a gyerekek számára. Köszönjük mindazok segítségét, akik hozzájárultak az adományhoz. 

 

  

  

 

Tóvizi Arianna 8.b 
  

http://www.zentheszinhaz.hu/
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Nemzetközi Könyvajándék Nap – február 14. 
 
 

Február 14-én Nemzetközi Könyvajándék Nap volt. Közel 

300 új könyvvel bővült könyvtárunk. Azt külön ki kell 
emelnem, hogy nagyon sok hibátlan és új állapotú könyv 

érkezett a könyvtárba. Köszönjük mindenkinek! 

Ha lemaradtál erről a napról, és van már megunt, de még jó 
állapotban lévő könyved, Csilla néni az év minden napján 

örömmel átveszi a könyvtárban. 

 
Tóvizi Arianna 8.b 

 

 

 

 

A víz világnapja – március 22. 
 

A víz világnapja minden év március 22-én megtartott esemény. Célja, hogy ráirányítsa a 

figyelmet a mindenki számára elérhető, tiszta víz fontosságára és az édesvízkészletek 

veszélyeztetettségére. A világnapot 1992-ben, a Rio de Janeiroban tartott Nemzetközi Környezet 
és Fejlődés Konferenciát követően kezdeményezte az ENSZ közgyűlése, és először egy évvel 

később, 1993-ban tartották. 

Az emberi test kétharmad része és az agy 75%-a víz. Az emberi vér 83%-a és a csontok 25%-
a víz. Víz teszi ki a paradicsom 90%-át, az ananász és a kukorica 

80%-át és egy fa 70%-át. A lényeg: akárhova nézel, a víz ez élő 

szervezetek legfontosabb építőeleme. 

Amikor valakinek szomjúság érzete támad, addigra a szervezet 

már 1%-ot veszített vízháztartásából. Inni még az előtt kell, hogy 

a szomjúságérzet jelentkezne. 
Magyarországon a csapvíz 95%-át felszín alatti vizekből 

nyerjük, ellentétben más országokkal, ahol kénytelenek folyók és 

tavak tisztított vizét inni, ami sokkal jobban ki van téve a 
szennyezéseknek. Nálunk sok helyen karsztvíz vagy ásványvíz 

minőségű víz folyik a csapból. 

Több, mint 1.5 milliárd ember nem jut tiszta, egészséges vízhez 
a Földön. 

 

 
Varga Fruzsina, 5.b 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/A_víz_világnapja 

https://vizmegoldas.hu/vizszures/20-meglepo-teny-amit-nem-tudtal-vizrol/ 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_víz_világnapja
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Kóstoló – csokoládék 
 

Ettől a lapszámtól új rovattal bővül iskolaújságunk. Étel- és ital 

kóstolókat fogunk tartani évszakról évszakra. Első alkalommal arra 

voltunk kíváncsiak, hogy vajon mely csokoládék ízlenek a legjobban 
kis csapatunknak. Olyan különlegesség is az asztalra került, mint az 

angol narancsos csokoládé. 

Nehéz volt a döntés, néhány csokit újra és újra tesztelnünk 
kellett… Végül sikerült kiválasztani hármat, ami legtöbbünknek 

ízlett. Talán ti is kedvet kaptok néhány csoki kipróbálásához. 

A tesztelést folytatjuk! 
 

Íme a kisújságírók csapatának kedvenc csokoládéi: 
 

 

 

 

 

A tesztelt csokoládék (a teljesség igénye nélkül): 
 

   
 
 

Kiszehajtás 
 

A kiszehajtás a virágvasárnaphoz kapcsolódó jellegzetes szokás. A lányok egy szalmabábut 
öltöztettek menyecskének, végigvitték a falun majd elégették vagy vízbe dobták. A bábut azért 

égették el, hogy megszabaduljanak a bajoktól, elűzzék a telet.  

Ebben az évben a 3.a osztályos tanulóink egy szép tavaszi napon a kiszebábu elkészítése után 
ruhát gyűjtöttek a kiszére és hívogatták társaikat a téltemetésre. Ezután az udvarra vonultak 

télűző énekek, versek kíséretében, majd elégették a bábut. Végül dalolva tértek vissza az 

iskolába. 
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK! 

 

Iskolánk tanulói számos versenyen érnek el kimagasló eredményeket. Az iskolaújság keretei 
sajnos nem teszik lehetővé az összes verseny és helyezés felsorolását. Ezeket az eredményeket 

az iskolagyűléseken hallgathatjuk meg. Ezúton is gratulálunk minden tanulónak, aki a 

különféle megmérettetéseken elindul, és szép eredményt ér el! 
 

Megyei Német Nyelvi Civilizációs verseny 
 

Iskolánk idén nyolcadik alkalommal rendezte meg német nyelvi 

civilizációs versenyét 7-8. osztályos általános iskolás diákok 

számára. A verseny témája Svájc volt. A verseny első része három 
írásbeli fordulóból állt: svájci konyha, svájci termékek és híres 

emberek, Svájc természeti szépségei. Hét iskolából összesen 16 

csapat küldte be mindhárom forduló megoldásait. Elért 
eredményeik alapján, közülük a legjobb tizenegy csapatot hívtuk 

meg az online döntőre. A döntőben a diákok előzetes feladatként 

egy svájci város bemutatását kapták PPT formájában, és játékos feladatokat oldottak meg az 
előző fordulók témájával kapcsolatosan. 

Eredmények: 

I. hely: Schlafmützen Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola – Felkészítő tanár: 
Bacsúr Szilvia 

II. hely: Schöne Jungen Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola – Felkészítő tanár: 

Bacsúr Szilvia 

III. hely: Keine Ahnung Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola – Felkészítő tanár: 

Bacsúr Szilvia 

Sehenswürdigkeiten: SÁIK Székhelyintézmény. Csapattagok: Andó Krisztina, 
Senánszky Réka, Turcsányi András (7. b) – Felkészítő tanár: Kadlótné Hulitka Julianna 

 

Különdíjban részesült: Schweizer Taschenmesser: SÁIK Székhelyintézmény. Csapattagok: 
Berényi Lili, Hulitka Emma, Kiss Boglárka Vivien (7. b) 

 

Szívből gratulálunk a csapatok döntőben elért eredményéhez! 
 

Országos német nyelvi verseny 
 

Az Országos német nyelvi verseny megyei fordulóján Turcsányi András 7.b osztályos tanuló 
I. helyezést ért el. Felkészítő tanára Kadlótné Hulitka Julianna tanárnő. 

Gratulálunk! 
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Ősök-bányász hősök 
 

A Magyar Nemzeti Levéltár az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának támogatásával pályázatot hirdetett iskolások 

részére „Ősök-bányász hősök” címmel a magyarországi bányászati 
hagyományok ápolásának, valamint a családfakutatás általános- és 

középiskolás korosztály körében történő megismertetésének 

érdekében. 
Iskolánkból Szepessy Dóra 6.c osztályos tanuló egy 3 perces remek videóanyagot készített 

Baglyasalja helytörténetéből, mellyel bekerült az ország legjobb pályázói közé. Nagyszerű 

munkájáért okleveles elismerésben és tárgynyereményben részesült. 
 

 

Közgazdászpalánta verseny 
 

A XII. alkalommal megrendezett Közgazdászpalánta versenyen a három online forduló után a 

döntőbe iskolánk két csapata is bejutott. A február 4-én megrendezett döntőn a 8.a osztály 

„Nőpincérek” csapata (Kakuk Luca, Salamon Anna, Végh Hanga) az első, míg a 7.a osztály 
„Kati néni katonái” csapata (Mede Jázmin, Tajti Dóra, Virág Villő) a második helyen végeztek. 

Felkészítő: Koósné Czene Katalin tanárnő volt. 

 

  
„Nőpincérek” „Kati néni katonái” 
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Tankerületi Móra Ferenc vers- és prózamondó verseny 

1-2. és 3-4. évfolyam 

Iskolai forduló 
 

Hagyományainkhoz hűen és a magyar kultúra napjához kötődően az idei tanévben is 

megrendeztük az 1-2. és a 3-4. évfolyamosaink számára az iskolai vers- és prózamondó 

versenyünket. A megmérettetésre február elején került sor, és összesen 36 tanuló vett rajta részt. 
A gyerekek között voltak, akik vidám, mások kissé komolyabb verssel, mesével 

örvendeztették meg a hallgatóságot. Kiváló felkészülésükkel nehéz döntés elé állították a zsűrit, 

melyben most is szerepet vállaltak felső tagozatos tanulók. 
Az alábbi helyezések születtek: 

 

1-2. évfolyam: 

I. Csernicska Amira Viktória 1.a (Felkészítő: 

Bodócs Péterné) 

II. Rozmán Száva 2.c (Felkészítő: Marschalkó 
Mónika) 

III. Csörge Luca 2.a (Felkészítő: Majlikné 

Hirka Cintia) 
III. Hajdara Balázs 2.b (Felkészítő: Nagy 

Zsuzsanna) 

Külön díjjal jutalmazta a zsűri Fiser Áron 2.a 
osztályos tanulót. (Felkészítő: Majlikné Hirka Cintia) 

 

3-4. évfolyam: 

I. Balla-Pintér Kata 3.a (Felkészítő: Budafokiné Kiss Éva) 

II. Szabó Kitti Kíra 3.a (Felkészítő: 

Budafokiné Kiss Éva) 
III. Kovács Julianna 4.a (Felkészítő: 

Csetnekiné Valet Zsuzsanna) 

III. Károlyi Tamara 3.c (Felkészítő: Dr. Gaálné 
Bakallár Zsuzsanna) Különdíjjal jutalmazta a 

zsűri Schablik Hanna 3.a osztályos tanulót. 

(Felkészítő: Budafokiné Kiss Éva) 
A Móra Ferenc Tankerületi versenyen 

iskolánkat mindkét korcsoportból az első 

helyezett tanulók képviselhetik. 
Fotók: Hulitka Emma Tamara 7.b 

Forrás: https://gagarin-starjan.edu.hu/index.php?kod=velunk/velunk21_4.php 

 
 

Tankerületi Móra Ferenc vers- és prózamondó verseny 

1-2. és 3-4. évfolyam 

Döntő 
Eredmények: 

1-2. évfolyam: I. helyezett: Csernicska Amira Viktória 1.a 
3-4. évfolyam: II. helyezett: Balla-Pintér Kata 3.a 

Felkészítő tanító nénik: Bodócs Péterné és Budafokiné Kiss Éva.  
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Szép magyar beszéd verseny – 5-6. és 7-8. évfolyam 

Iskolai forduló 
 

Eredmények: 

5-6. évfolyam: 

I. Göröcs Ádám 
II. Tóth László Magor 

5.a 

III. Smutzer Adrienn 5.a 
IV. Godó Kristóf 6.a 

Felkészítő tanár: 

Kadlótné Hulitka 
Julianna 

7-8. évfolyam:  

I. Huszár Hanna 8. b 
II. Virág Villő 7.a 

III. Frink Donát 8.c 

IV. Kakuk Luca 8.a 
Felkészítő tanárok: 

Kadlótné Hulitka 

Julianna, Majláth 
Gizella 

 

Dicséretben 
részesültek: Hulitka 

Emma Tamara 7.b, 

Salamon Anna 8.a, 
Gazsi Kristóf 8.b 

osztályos tanulók.  

 

   

 
Fotók: Hulitka Emma Tamara 7.b 

 

 

Szép magyar beszéd verseny – 5-6. és 7-8. évfolyam 

Salgótarjáni területi forduló 
 

5-6. évfolyam: 

II. Godó Kristóf 6.a – Felkészítő tanára: Kadlótné Hulitka Julianna 
III. Smutzer Adrienn 6.a – Felkészítő tanára: Kadlótné Hulitka Julianna 

 

7-8. évfolyam: 

II. Frink Donát 8.a – Felkészítő tanára: Feketéné Danyi Andrea 

III. Virág Villő 7.a – Felkészítő tanára: Majláth Gizella 
 

 

 

 

Helyreigazítás: 

A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 3. helyezést elért 4.c osztály 

MiFeZoPa csapatának felkészítő pedagógusa: Harsányi Szilvia. 
Az október 23-i emlékfutás díjazott tanulója: Menczel Dominik 4.c, 2. helyezés.  
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ÜNNEPEK 
 

A magyar kultúra napja – január 22. 
 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én 

annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban Csekén ezen a 
napon fejezte be – „a magyar nép zivataros századaiból” vett 

példákra épített költeményét - a Himnuszt. 

Kölcsey Szatmárcsekén 1823 januárjában írta hazafias 
költészetének legnagyobb remekét, a Hymnust, amelynek 

kéziratát 1823. január 22-én tisztázta le. A Hymnust tartalmazó 

kéziratcsomag az 1830-as évek végén eltűnt, s több mint száz év 
után, 1946-ban került az Országos Széchényi Könyvtár birtokába. 

Megzenésítésére 1844-ben írtak ki pályázatot, amelyet Erkel 

Ferenc, a pesti Nemzeti Színház karmestere nyert meg. 
Minden évben ezen a napon erre emlékezünk, országszerte 

szerveznek ekkor kiállításokat, műsorokat, mint ahogy iskolánkban is rádiós műsort hallhattunk. 

Fülöp Anna 5.c 
Forrás: https://www.rfmlib.hu/gyerek/book/januar-22-magyar-kultura-napja 

https://hirado.hu/extra/kultura/cikk/2022/01/21/a-magyar-kultura-napja-199-eve-fejezte-be-
kolcsey-ferenc-a-himnuszt/ 

 

Március 15. 
 

Minden év március 15-én az 1848/49-es magyar szabadságharc 

kezdetét ünnepeljük. Ez a nap azóta jelképpé vált, nemzetünk 

szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Először 

1927-ben nyilvánították hivatalosan nemzeti ünneppé.  
1848. március 15-én – az európai forradalmi hullám részeként 

– Pest-Budán is kitört és vér nélkül győzött a forradalom a polgári 

átalakulás jelszavaival („egyenlőség, szabadság, testvériség”). 
Megkezdődött a szabadságharchoz vezető folyamat, amelynek 

célja a Habsburg-uralom megszüntetése, a függetlenség és az 

alkotmányos berendezkedés kivívása volt. A „márciusi ifjak” 
előző este határozták el véglegesen, hogy a bécsi forradalom 

nyomán cselekvésre szánják el magukat. Március 15-én délelőtt 

mozgósították az egyetemi ifjúságot, felolvasták a 12 pontot, 
amelyet később Landerer és Heckenast nyomdájában a Nemzeti dallal együtt, cenzori engedély 

nélkül kinyomtattak (így született meg a sajtószabadság). Délután háromkor a Nemzeti 

Múzeumnál tartottak nagygyűlést, majd a tízezresre duzzadt tömeg a hajóhídon átvonult Budára, 
ahol a megrettent Helytartótanács életbe léptette a 12 pontban foglalt követeléseket, és szabadon 

bocsátotta az állítólagos sajtóvétség miatt bebörtönzött Táncsics Mihály újságírót, akit a tömeg 

diadalmenetben vitt Pestre. Este a Nemzeti Színházban a betiltott Bánk Bán előadásával 
ünnepelték a forradalom győzelmét. 

Fülöp Anna 5.c 

Forrás: https://www.rfmlib.hu/gyerek/book/marcius-15-nemzeti-unnep 
https://rubicon.hu/kalendarium/1848-marcius-15-kitor-a-pesti-forradalom  

https://www.rfmlib.hu/gyerek/book/januar-22-magyar-kultura-napja
https://hirado.hu/extra/kultura/cikk/2022/01/21/a-magyar-kultura-napja-199-eve-fejezte-be-kolcsey-ferenc-a-himnuszt/
https://hirado.hu/extra/kultura/cikk/2022/01/21/a-magyar-kultura-napja-199-eve-fejezte-be-kolcsey-ferenc-a-himnuszt/
https://www.rfmlib.hu/gyerek/book/marcius-15-nemzeti-unnep
https://rubicon.hu/kalendarium/1848-marcius-15-kitor-a-pesti-forradalom
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Nőnap 
 

A nemzetközi nőnap a női egyenjogúság és a nők emberi 
jogainak a napja, amelyet 1917 óta (Magyarországon 1948 

óta) minden év március 8-án tartanak. A nőnap a nők 

jogainak tiszteletéről szól. 
1857. március 8-án a New York-ban élő nők tüntetni 

kezdtek a jobb munkafeltételekért és több fizetésért. 

Bár ezután többször is volt úgynevezett nőnap, csupán 
1909-ben ismerték el hivatalosan. 

Frics Dániel 7.a 
 

 

Városunk, Salgótarján 100 éves 
 

Salgótarján 2022. január 27-én lett pontosan 100 éves. Az addigi község 1922. január 27-én 

kapott városi rangot.  

Egy kis történelem: 

Első polgármestere dr. Förster Kálmán volt. Népessége várossá 

nevezése idején körülbelül 23000 fő volt, azonban 1987-ben éltek itt a 
legtöbben, a lakosság száma akkor meghaladta az 50000 főt. Gazdasága 

legfőbb ágai az iparhoz kapcsolódtak, régen a salgótarjániak 

gépgyártással, szénbányászattal, üveggyártással foglalkoztak, mára 
azonban ezek közül már csak az üveggyártás maradt fent, amit a 

Salgglas Üvegipargyárban gyakorolnak. Városunknak számos 

testvértelepülése van, például a szlovákiai Losonc és Besztercebánya, 
a lengyelországi Gliwice és a finnországi Vantaa. 

 

Karancs Szálló az 1960-as években 
 

Ünneplés: 

Salgótarján 100. évfordulója alkalmából 2022. január 27-én megkezdődött a centenáriumi 
emlékév, amely 2023. január 27-ig tart. Ennek megünnepléséül számos díjat osztott ki az 

önkormányzat. A Fő téren található jégpályán látványos műkorcsolya- és jégtáncshow-t, illetve 

jégkorong-bemutatót is láthattunk. A Dornyai Béla Múzeum az évfordulóhoz kapcsolódóan 
indított Városunk Nagyjai előadás-sorozatot. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár hagyományos 

rendezvényei is e köré rendeződnek az idén. Emellett fotópályázatot hirdetnek diákoknak és 

különböző városrészekben, intézményekben mutatják be a Salgótarjánhoz kötődő könyveiket. 
 

     
Salgótarján 1970-ben 

Ragán Kinga Boglárka 6.a 
Forrás: https://Wikipedia.hu , Salgótarjáni Közéleti Havilap  

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_8.
https://wikipedia.hu/
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JÓ ÉTVÁGYAT! 

 

Eperlekváros rolád 
 

Hozzávalók: 

- 4 db tojás 

- 10 dkg cukor 
- 12 dkg liszt 

- 10 dkg eperlekvár 

- 1 db citrom 

- 2 dl habtejszín 

- 20 dkg eper 

  
 

Elkészítése: 

A rolád tésztájához a tojásokat szétválasztjuk, a fehérjéből habot verünk, a sárgáját kikeverjük a 
cukorral, majd apránként beleforgatjuk a tojáshabot, és beleszitáljuk a lisztet. A tésztát egy 

nagyobb, sütőpapírral borított tepsibe öntjük, és 175 fokon kb. 20 perc alatt aranyszínűre sütjük. 

A még meleg piskótát papírostul kiemeljük a tepsiből, beborítjuk egy másik sütőpapírral, majd 
egy nedves konyharuhával, és feltekerjük. Így hagyjuk kihűlni. Ha kihűlt, kitekerjük, megkenjük 

eperlekvárral, meghintjük a reszelt citrom héjával, majd ismét feltekerjük. A tejszínt habbá 

verjük, majd egyenletesen bevonjuk vele a roládunkat. A tetejét negyedelt eperrel díszítjük. 
 

 

Túrós pogácsa 
 

Hozzávalók: 

- 60 dkg liszt 
- 2 dkg élesztő 

- 1 teáskanál cukor 

- 3 dl tej 
- 1,2 dkg só 

- 5 dkg tejföl 

- 10 dkg vaj 
 

A töltelékhez: 

- 10 dkg vaj 
- 25 dkg túró 

- 1 teáskanál só 

A tetejére: 

- 2 db tojás sárgája 

- 10 dkg szezámmag 

 
 

Elkészítése: 

A pogácsához a tejet meglangyosítjuk, majd hozzáadjuk a cukrot, és felfuttatjuk. A lisztet a sóval 

és a vajjal elmorzsoljuk, majd az élesztős tejjel és a tejföllel összegyúrjuk a tésztát, és 1 órát 
kelesztjük. A túrót a vajjal és a sóval eldolgozzuk. A tésztát kinyújtjuk, a tölteléket egyenletesen 

elosztjuk rajta, majd meghajtogatjuk és kiformázzuk. Lekenjük tojással, megszórjuk a 

szezámmaggal, 20 percig kelesztjük, majd 180 fokon 15 perc alatt ropogósra sütjük. 
 

Paczári Zétény 7.a 

Forrás:www.mindmegette.hu 

https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/cukor
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/liszt
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/eperlekvar
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/citrom
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/habtejszin
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/eper
https://ad.adverticum.net/C/5508261/6700263/670026600?
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MŰVÉSZET 

 
 

 

Baranyi Gábor Viktor: Szép szülőország 
 
 

 

Szép szülőország 

az ó Magyarország, 

melyben csodák lakják 

e csodás, szép hazát! 
 

Becses szép hegyei, 

melyen napfénye surran át. 
Szép dombjai csúcsát 

a szellő fújja át. 

 
No meg ám vízpartjai, 

melyben napsugár csillámai 

fénylenek, mint csillag az égen. 
Ez a szép táj e vidéken! 

 

Nemes város Buda, 
minden király lakta. 

No meg hát ott van szép Pest, 

belőlük lett Budapest. 
 

Szép szülőföld, ezeréves, 

ó városok, de szépséges. 
Ez mostan a magyar haza. 

Éljen soká-soká a haza! 

Baranyi Gábor Viktor 5.a 
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KÖNYVAJÁNLÓ 
 

 

Matt Richards – Mark Langthorne: Bohém rapszódia 
 

Szerintem mindenki tudja, hogy Freddie Mercury egy örök 

legenda volt és marad. Eddig is sok mindent tudtam róla és a Quenn-
ről. Miután végigolvastam a könyvet, ez a tudás bővült, nem is 

keveset.  

Bárkinek tudom ajánlani! A Bohém rapszódia egy átfogó életrajz 
a rocksztárról. Rengeteg privát fotó és interjú várja az olvasókat. 

Legfőképp azok az emberek szólalnak meg, akik az utolsó éveiben 

közel álltak hozzá. Körülírja az életét, és méltó emléket állít neki. A 
születésétől az utolsó napjáig végig vezet, részletesen. Az élete 

körülményeiről, betegségeiről és persze a Quenn-ről. Személy 

szerint nekem az egyik kedvenc könyvem. Elsősorban Freddie 
Mercury és a Quenn rajongóinak ajánlom, de ha csak szeretnél egy 

kicsit magaddal foglalkozni és olvasni, ez tetszeni fog!  
 
 

WM. Paul Young: A viskó 
 

Egyszerűen nem tudok elmenni minden szó nélkül a könyv mellett. 
Lehetetlen szavakba önteni, mit éreztem olvasása közben. Az 

ismerőseim körében is sokan olvasták. Szerintük egyfajta sorsfordító 

történet, amivel teljesen egyetértek. 
A történet főhőse egy szerető apuka, Mack, aki elveszíti kislányát, 

Missy-t. Elrabolják. Innentől kezdve jön a A nagy szomorúság. A 

könyv végig vezeti ezt a fájdalmat, és azt, hogy Isten által hogy sikerül 
feldolgozni. Fontos kiemelnem: nem Szentírás és ehhez hasonló. Egy 

regény, ami a valósággal és a fantáziával keveredik. A viskó nem csak 

könyv formájában elérhető, 2017-ben megfilmesítették. Komoly 
hangvételű, és nem mindennapi könyv/film. Nagyobbaknak csak 

ajánlani tudom! 

 
 

Tóvizi Arianna 8.b 
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FILMAJÁNLÓ 

 

Énekelj! 2. 
Az első film eseményei után Buster Moon és a többiek egy új 

bemutatóra készülnek a színházban. Megérkeznek Jimmy Crystal által 

vezetett Crystal Entertainment irodájába, aki egy nagyon válogatós 
igazgató; ahol a banda próbál fellépni, viszont neki ez nem tetszik. Azt a 

nevetséges ötletet vetik fel, hogy az oroszlánrock legendáját, Clay 

Callowayt akarják műsorra tűzni, de ő ebben nem akar részt venni. Az 
elején midenkinek nehezen megy a próba, mégis folytatják, főleg amikor 

megtudják, hogy az igazgató lánya is szerepelni fog a műsorban. 

Paczári Zétény 7.a 
 

 

JÁTÉKJÁNLÓ 

 

Magyar kártya 
Az első, eredeti magyar kártya paklit körülbelül 1836-ban készítette 

Schneider József Pesten, ám nem magyar hősöket jelenített meg rajtuk, 

mert az akkori cenzúra nem engedélyezte volna a kártyák gyártását. A 

kártyákon szereplő karakterek Schiller: Tell Vilmos című, 1804-ben írt 

darabjából származnak. A kártyafestőt megihlette a dráma alapgondolata, 

a Habsburgok elleni küzdelem, melynek részese volt Svájc is. Így a dráma 
szereplőit jelenítette meg a kártyajáték lapjain, köztük Tell Vilmost, aki 

egy kitalált karakter, a drámában a svájci szabadságharc ikonikus hősét 

alakítja. 
A négy szín a négy társadalmi rendet szimbolizálta az eredeti alkotásban: 

a piros a papságot, a zöld a polgárságot, a makk a parasztságot, a tök pedig 

a nemességet. Érdekesség, hogy a kártyákon szereplő karakterek svájciak, a magyar kártya 
Svájcban szinte ismeretlen. 

 

A magyar kártyával nagyon sok játék játszható, íme a legismertebbek: 
- Ulti, vagy rablóulti (3-4 játékosnak) 

- Csapd le csacsi (elsősorban 

gyerekeknek) 
- Felsős, tartli (2 játékosnak) 

- Ferbli (akár 6 játékosnak is) 

- Filkó (4 vagy 6 játékosnak) 
- Piros papucs (elsősorban gyerekeknek) 

- Makaó (akár 6 játékosnak) 

- Zsírozás (2 vagy 4 játékosnak) 

- Huszonegy (akár 6 játékosnak is) 
- Snapszer, Snapszli, hatvanhat (2-3-4 

játékosnak) 

- Svindli (akár 8 játékosnak is) 

 

További információkat, játékszabályokat az alábbi oldalon is találhattok: 
https://www.jatekfarm.hu/magyar-kartyajatekok. 
  

https://www.flickr.com/photos/dj_zone/15146697723
https://www.flickr.com/photos/dj_zone/15146697723
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tell_Vilmos_(dr%C3%A1ma)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tell_Vilmos_(dr%C3%A1ma)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rabl%C3%B3ulti
http://www.kartya-jatek.hu/csapd_le_csacsi/
http://www.kartya-jatek.hu/felsos_tartli_dardli/
http://www.kartya-jatek.hu/ferbli/
http://www.kartya-jatek.hu/filko/
http://www.kartya-jatek.hu/piros_papucs/
http://www.kartya-jatek.hu/makao_magyar/
http://www.kartya-jatek.hu/zsirozas_zsir/
http://www.kartya-jatek.hu/huszonegy/
http://www.kartya-jatek.hu/snapszer_snapszli_hatvanhat/
http://www.kartya-jatek.hu/svindli/
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TUDTAD-E? / ÉRDEKESSÉGEK 
 

Hogyan maradjunk biztonságosan az interneten? 
 

Mostanában egyre több az internetes csalás és adatlopás. Viszont ki lehet-e ezt teljesen 
kerülni? Ebből a cikkből megtudhatod. 

Természetesen 100%-os biztonsággal soha nem fogsz tudni böngészni, de természetesen meg 

lehet növelni az esélyét annak, hogy ne törjék fel a Youtube felhasználói fiókunkat, és 
hozzájussanak a macskás videókhoz, amelyeket néztél. 

A legelső dolog, amit megtehetünk az, hogy a Steam unlocked féle helyről NEM töltünk le 

ingyenes játékokat, akármennyire is jól hangzik. Ez egyrészt illegális, másrészt  az a hátulütője, 

hogy a géped is tönkre mehet tőle,  és akár a szüleid bankkártyaadatait is ellophatják. 
Amire még figyelni kell a telefonos alkalmazásoknál, hogy amikor letöltesz egy játékot a 

Google Play-ből, mindig nézd meg az alkalmazás engedélyeket. (Ez az alkalmazás engedélyt kér 
a következőhöz. pl.: kamera.) Ha például egy Microsoft Word féle alkalmazást szeretnél 

letölteni, nem biztos, hogy annak engedély kellene a kamerádhoz és a mikrofonodhoz. Mivel az, 

hogy te engedélyt adsz ezek használatára, az nem azt jelenti, hogy csak akkor fogja ezt használni, 
ha az alkalmazás nyitva van. 

Ha nem érthető, akkor gondolj arra, hogy Android-on a „Hey, Google!” és Iphone-on a „Hey, 

Siri” funkció nem működhetne azonnal, amikor elsőre kimondod, ha a telefonod mikrofonja nem 
lenne bekapcsolva. Természetesen nem csak a játékokra és a közösségimédiára kell odafigyelni, 

hiszen egy rosszul begépelt URL is rossz következménnyel járhat. (pl.: Gooogle, Goggle, ) Mivel 

ezeket nehéz általában észrevenni, ezért ezt szokták kihasználni. Persze, ha ezekre oda is 
figyelsz, még akármikor áldozata lehetsz egy vírusnak, amihez összesen annyit kell csinálnod, 

hogy belépsz egy böngészőbe, és rákattintasz egy „Nyerhetsz egy xyz-t” reklámra vagy linkre. 
Ajánlott letölteni egy vírusirtót, Adblockert használni. Ha erős géped van, esetleg Virtual 

Machine-t (virtuális gépet) is használhatsz. Igaz, hogy sok helyet foglal, és lassítja a gépet, de ha 

esetleg letöltesz véletlenül egy Ransomware-t, (ami pénzt kér az adataidért) vagy rákattintasz 

egy linkre (mint pl.: a youareanidiot linkjére való kattintás)*, akkor ez az esetek nagy részében 
megmenthet. Ne kattints rá nem ismerős linkekre, még akkor se, ha egy barátod küldi. Lehet, 

hogy ő is csak egy áldozat. Csak megbízható forrásokból telepíts a gépedre alkalmazásokat! 
 

* (Régen ez egy vírus volt, Windows 7 gépeken még lehetséges, hogy működik. Rengeteg ablakot nyitott meg addig, amíg a 

gép kékhalált nem kapott, maradandó károsodás nem volt a gépben, de a nem mentett adatok elvesztek.) 

  
(A még nem hatástalanított youareanidiot virus.) (A Discordos átverések egyik típusa, amivel elhitetik, 

hogy nyertél valamit.) 

Szakács Tímea 7.a 

Forrás: Internet 
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Vidrák 
 

A vidra vízi emlős, amit biztosan legtöbbünk már ismer. De 
mennyit tudsz róla? Itt van pár érdekesség a vidrákról! 

A vidra mama együtt él gyermekeivel a vidralyukban, viszont a 

vidrák apja a kicsik születése után elhagyja őket. A vidrák nem 
alszanak téli álmot. A vidráknak nagyon sűrű szőre van! Egy 

négyzetcentiméter bőrre akár 50000 szőrszál is juthat! A vidrák 

veszélyeztetett és védett állatok 1982 óta, és a bennük okozott kár 
250000 forintos büntetést vonhat maga után. 

Európa több országához képest Magyarországon 

kiemelkedően sok vidra él! 
Japánban – engedéllyel – szabad vidrát tartani. Ehhez 

persze rengeteg feltételnek kell megfelelni. Például elég 

nagy házadnak kell lenni, és sokat kell foglalkoznod a 

vidráddal, különben nem tarthatod tovább, és nagy 

büntetést kell fizetned az állat elhanyagolása miatt. 

 
Frics Dániel 7.a 

Forrás: https://zoldmatek.hu/10-erdekesseg-az-ev-emloserol-a-vidrarol/ 

 

Az anime kialakulása 
 

Az anime az „animation” szó rövidítése japánul, a rajzfilmek egyik speciális alcsoportját jelenti. 

Kezdete egészen a második világháborúig nyúlik vissza, például számos műben megfigyelhető 
az atombomba gombafelhője. Egyik ilyen az Akira, mely a 80-as évek egyik nagy anime eleme, 

ami az akkori japán lakosokból fokozott borúlátást váltott ki. Sokszor jellemzője a sötét jövőkép, 

ami tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy milyen mélyen benne él a japán társadalomban a nukleáris 
csapás okozta sokk. Más rajzfilmek közvetlenül a bombatámadásokat dolgozzák fel történelmi 

valószerűséggel, példaképpen említhető a Barefoot Gen. 

A japán animáció rajzstílusa a japán képregény-
művészetből vezethető le: a manga mint rajzstílus a 

hagyományos japán fametszetekre és tekercsekre rajzolt 

történetek és kompozíciók stílusát, valamint az akkori 
amerikai képregénystílust ötvözte. A női alakok 

ábrázolásához a tipikus amerikai ábrázolást vették alapul: 

nagy kék szem, szőke haj és karcsú test. Osamu Tezuka 
tekinthető a műfaj egyik atyjának, akinek első fekete-fehér 

képregényei a megszólalásig hasonlítanak az 1930-1940-es 
évek amerikai rajzstílusára. A japán animátorok a képregény rajzolási stílusát vitték át az animációs 

filmekbe. A nagyon alacsony költségvetés egészen egyedi animációs stílus kifejlesztését 

eredményezte, ahol olyan hatáselemeket alkalmaznak, amelyek szinte észrevétlenül kevés rajzolást 
igényelnek. Így a mozgás illúziótáját, annak elképzelhetetlen nagyítását ábrázolják. Mindeközben 

az Amerikai Egyesült Államokban a valóságot egyre precízebben leadó animációs színvonalat 

céloztak meg. Így japánban egy új látásmód, egy új stílus született. Ekkor vált el végleg a két ország 
animációművészete. Míg Amerikában és általában nyugaton a képregények és a rajzfilmek hallatán 

szórakoztató, gyerekes dolgokra gondoltak, addig Japánban tisztában voltak azzal, hogy nem 

mindegyik anime kisgyerekeknek való. Az animék ma Japánban és a világ többi részén is hatalmas 
sikert aratnak, rendkívül népszerűek. 

Fülöp Anna 5.c 

Forrás: https://hu.wikipedia.org, https://people.inf.elte.hu/moaqabi/fiktiv_ai/tortenet.html 
  

https://zoldmatek.hu/10-erdekesseg-az-ev-emloserol-a-vidrarol/
https://hu.wikipedia.org/
https://people.inf.elte.hu/moaqabi/fiktiv_ai/tortenet.html
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Mivel töltsd hasznosan a szabadidőd? 
 

Készen vagy minden házi feladatoddal, tennivalóddal, és nem 
tudod, mivel töltsd a szabadidőd? Itt egy pár ötlet: 

 Játssz egy társas- vagy kártyajátékot a családoddal, 

barátaiddal! (például: Monopoly, Gazdálkodj Okosan, Uno) 

 Menj ki a friss levegőre, labdázz, focizz, kosarazz, sétálj! A 

mozgás sosem árt! 

 Rajzolj, fess valamit! Interneten rengeteg egyszerű, vagy már haladó szintű rajz-, festmény- 

vagy barkácsötletet találhatsz! 

 Olvass egy jó magazint, érdekes könyvet vagy újságot! Ha érdekel a téma, megpróbálhatsz 

saját könyvet is írni! 

 Készítsd el kedvenc édes vagy sós süteményedet, próbálj ki egy új receptet! Ha az utóbbit 

választod az Interneten, például a https://nosalty.hu oldalon megtalálhatod elkészítését, vagy 

lapozz ebben az újságban 11. oldalra egy receptért! 

Jó szórakozást! 

Ragán Kinga Boglárka 6.a 
 

 

EGÉSZSÉG 

 

Tavaszi fáradtság? 
 

A kora tavaszi napokban álmosabbnak, kimerültebbnek érezhetjük magunkat. A szakértők 

szerint a tavaszi fáradtság egy általános jelenség, ami betudható a kiürült vitaminraktáraknak és 

a mozgásszegényebb életmódnak. A téli időszakban a kevesebb napos óra, a kevesebb zöldség 
és gyümölcsválaszték miatt tavasz elejére fáradékonyabbnak, álmosabbnak érezhetjük 

magunkat. A tavaszi fáradtság elkerülése érdekében fogyasszunk minél több vitaminban és 

ásványi anyagban gazdag élelmiszert, friss, szezonális zöldséget és gyümölcsöt. Ilyenkor 
különösen fontos, hogy pótoljuk az immunrendszer számára a legfontosabb vitaminokat. A 

vitaminraktárak, döntően a B vitaminraktárak feltöltésén túl javasolt a szervezet mozgósítása, 

tehát sportolás a szabadban. Napközben tartózkodjunk minél többet természetes fényben, hisz 
ez a hormontermelődésre való hatása révén növeli az örömérzetünket, csökkenti depresszív 

tüneteinket. Mozogjunk minél többet a szabadban! Az 

oxigéndús levegő felpezsdíti a vérünket, frissíti a 
gondolkodásunkat, és koncentrációnkra is jó hatással 

van. 

A szakértők szerint a változatos és kiegyensúlyozott 
étkezés mellett a rendszeres testmozgást is fokozatosan 

iktassuk be a napi rutinba.  

 
 

Forrás: 

https://www.hazipatika.com/eletmod/termeszetes_gyogymodok/cikkek/mozgassal_es_vitaminok
kal_a_tavaszi_faradtsag_ellen/20160311113210 

  

https://nosalty.hu/
https://www.hazipatika.com/eletmod/termeszetes_gyogymodok/cikkek/mozgassal_es_vitaminokkal_a_tavaszi_faradtsag_ellen/20160311113210
https://www.hazipatika.com/eletmod/termeszetes_gyogymodok/cikkek/mozgassal_es_vitaminokkal_a_tavaszi_faradtsag_ellen/20160311113210
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DIVAT 

 

Divat a történelemben 
 
A divat a mindennapi életünk része, de gondolkoztál már azon, hogy a történelemben milyen 

őrületes divat trendek tomboltak? 
 

 

Fekete fogak 

Délkeleten és keleten hagyomány volt, hogy a nők befeketítették a 

fogukat. Akkoriban luxusnak számított az édesség, ezért így akarták 

jelezni, hogy ők megvehetik maguknak, míg a köznép nem. Később 
I. Erzsébet terjesztette el ezt.  

 

 
 

 

 
 

Papírruha 

1966-ban, Európában egy őrületes trend tombolt. A 
papírruha. Ezek a ruhák ténylegesen papírból készültek, és 

nagyon kényelmetlenek, használhatatlanok voltak, de a 

kereslet még így is hatalmas volt irántuk. Azonban 1970-

ben betiltották a papírszennyezés miatt, azóta nem készült 

egyetlen darab sem.  

 
 

 

 

 

 

Bőrfehérítés 

Régebben a nők mindenféle kencéket használtak az arcukra azért, 

hogy még fehérebb legyen bőrük. Annak érdekében tették ezt, hogy 

megkülönböztessék magukat a napon dolgozó néptől. Az anyagok a 
kencékben azonban veszélyt jelentettek az emberi bőrre.  

 
 

 

 
 

Tóvizi Arianna 8.b 
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Új év, új divat, új őrületek 
 

Bizonyára neked is feltűnt akár az utcán, akár a közösségi média nézegetése közben, hogy 

mennyire színes és merész ruhadarabokat is viselnek az emberek. Az üzletekben/ruhaboltokban 

szinte mindenhol megtalálhatók a tarka kabátok, mintás, bő farmerek, sortok, cipők, bakancsok 
fiúknak és lányoknak egyaránt.  

 

Pár tipp, ha vásárolsz: 

 Mielőtt új ruhadarabot veszel, mindig gondold át, hova, mivel és mikor fogod felvenni! 

 Kérdezd meg magadtól, örömet okoz, vagy csak egy újabb felesleges ruha a szekrényedben! 

 Mindig a saját ízlésed szerint kövesd a divatot, „formáld magadra”! 

 
 

     
 

     
 

Tóvizi Arianna 8.b 

Képek: Pinterest  
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HUMOR 
 

 

Magyar humor 
 
Matematikatanár a gyerekhez:  

- Pistike, mennyi 2000+3650? 
- 6000. 

- Ki tanította neked ezt 

a butaságot? 

- Az apukám. 

- És mi a te apád? 

- Pincér. 
 

Mi az abszolút semmi? 

- ??? 
- Lap nélküli, lábatlan 

asztalon lévő hámo-

zott lufi, amit penge 

nélküli, nyeletlen 

bicskával durrantot-

tunk ki. 

Paczári Zétény 7.a 
 

 

Witze / Német humor 
 

 

Ein kleiner Junge steht weinend auf der Straße. 

„Was ist den los, Kleiner?”, fragt ihn eine ältere Dame. 
„Ich habe meinen Hund verloren.” 

„Nun, mach dir mail keine Sorgen. Der findet bestimmt nach Hause.” 

„Aber ich nicht!” 

 

 

Die Lehrerin erklärt der Klasse: „Meistens 
bedeutet die Vorsilbe „un” etwas 

Schlechtes, Lästiges. Hier ein Paar 

Beispiele; Ungeduld, Unsinn, Unfug, Unrat. Wer kann mir weitere 
Wörter nennen? 

„Unterricht”, ruft Stefan wie aus der Pistole geschossen. 

 
Hulitka Emma Tamara 7.b 

 

English jokes / Angol humor 
 
An english family is in a Hungarian hotel in room 222. The husband calls the reception. 

-Two rums to room two two two. 

-Taram taram tam tam tam-said the receptionist and he put down the 
phone. 

 

At the morning the english husband speaks to the receptionist: 
-Good morning, call me a taxi, please!  
-Oh! Good morning Mr. Ataxi! How are you? 

Paczári Zétény 7.a  
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TÖRD A FEJED! 

 

1. Juss el egy betű megváltoztatásával a felső szótól az alsó szóig! 
 

b a r á t 

b a b á t 

k a b á t 

k a p á t 

l a p á t 

l a p o t 

l a p o s 

t  a p o s 
 
2. Szókereső 

Szavak: TAVASZ, HÚSVÉT, ÜNNEP, VIRÁG, NAP, NYÚL 

Irányok:  

 

B A H H J K V Ü 

C S L Ú L T E N 

T A V A S Z Z N 

A D I G X V M E 

V O R D N N É P 

Á P Á K Y N L T 

S R G E Ú Ű A E 

M B R L L K E P 

 
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 2022. április 22-ig! Eredményhirdetés a 

májusi iskolagyűlésen! A hibátlanok közül 10 szerencsés nyer, és neve bekerül következő számunkba. 

Megfejtéseidet az iskolaújság cikkei alapján válaszold meg! 
 

1. Mennyi pénzt sikerült összegyűjteni a február 11-i akción? 

 a) 204.810,- Ft b) 240.810,- Ft c) 204.810,- € 

2. Meddig tart a salgótarjáni centenáriumi emlékév? 

 a) 1922. január 27-ig b) 2022. december 31-ig c) 2023. január 27-ig 

3. Melyik könyvet írta WM. Paul Young? 

 a) Mark Langthorne b) Bohém rapszódia c) A viskó 

4. Ki és hol készítette el először az első magyar kártyát? 

 a) nem tudjuk b) Schneider József c) Tell Vilmos 
5. Hol volt hagyomány, hogy a nők befeketítették a fogukat? 

 a) Délkeleten és keleten b) Délkeleten c) Nagy-Britanniában 

6. Ki játszotta a kacsát az „Ágacska” színdarabban? 

 a) Móra Ferenc b) Bocskai Virág c) Hege Veronika 
7. Mikor volt a csillagászati tavasz kezdete? 

 a) március 21. b) március 1. c) március 5. 

8. Milyen világnapot ünneplünk március 22-én? 
 a) a víz világnapját b) a föld világnapját c) az állatok világnapját 

9. Mióta védett állat a vidra? 

 a) 1984 b) 1986 c) 1982 

10. Hány tanuló vett rész az iskolai vers- és prózamondó versenyen? 

 a) 34 b) 36 c) 35 

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

Beküldő neve, osztálya: ________________________________ 
 

Karikázd be a helyes válasz betűjelét, 

majd megoldásodat dobd be a könyvtárban lévő dobozba 2022. április 22-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) 

 
Dérer István 7.a 

  

mailto:kisujsagirok@gmail.com
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1 yellow 1 gelb 

2 orange 2 orange 

3 red 3 rot 

4 brown 4 braun 

5 black 5 schwarz 

6 purple 6 lila 

7 green 7 grün 

8 dark green 8 dunkel grün 
 

 

Hulitka Emma Tamara 7.b 
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A TAVASZI SZÁM SZERKESZTŐI: 

BARANYI GÁBOR VIKTOR 5.a 

VARGA FRUZSINA 5.b 

FÜLÖP ANNA 5.c 

RAGÁN KINGA BOGLÁRKA 6.a 

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 

 

 

FELNŐTT SEGÍTŐK: 
KADLÓTNÉ HULITKA JULIANNA 

TAMÁS PÁL 

VARGA CSILLA 


