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Nemzeti gyásznap - Október 6. 

Az 1848-49-es esztendő mérföldkő a magyar nép történetében. Boldogság,  

remény, szenvedés. Remény, hogy független, önálló országgá válhatunk. Szenvedés, mert a szabadságharcunk 

elbukik, Világosnál letesszük a fegyvert, és a megtorlás szörnyű. 

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

hajtották végre a gróf Batthyány Lajos miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. A kivégzéssorozat a levert 

szabadságharc utáni megtorlások tetőpontja volt, amelyről a magyarság évről évre nemzeti gyásznap keretében 

emlékezik meg.  

Október 6-a tehát a magyar nemzet gyásznapja. A 13 tábornok Aradon és Batthyány Lajos Pesten 

emberfeletti bátorsággal viselte a halált. A szabadságharc bukása után, a teljes terror jegyében a 

vértanúkról említést sem lehetett tenni. Illegálisan annál többet beszéltek róluk. Az a hősies telje-

sítmény, amelyet a magyarság akkor felmutatott rokonszenvet váltott ki Európa-, sőt Amerika-

szerte. Hősiességük számunkra is példaértékű lehet. 

„ Ti őseink, ti régiek! 

Kik ránk hagytátok a hitet.  

Ti vértanú vitézek!  

Ma vérszomjas hóhér harag mártírjaként  

Idéz Arad,  

Tizenhárom kivégzett.  

 

Támadjatok fel, s jöjjetek! 

Lássátok, íme győztetek!  

Elértük végre a kaput,  

Hol száz év végre összefut  

Egységbe.”  

 

 

    Október 23 

Az 1956-os forradalom emléknapja, amelyen a magyarság szintén függetlenségét kívánta kivívni, csak ezúttal 

nem a Habsburgoktól akart elszakadni, hanem a szovjet uralmat akarta megtörni.  

A pesti forrongó tömeg titkos, egyenlő választásokat, a Kossuth címer visszaállítá-

sát az idegen szovjet helyett, valamint a vélemény és sajtószabadság megvalósítását 

követelte. De a túlerő ismét győzedelmeskedett felettünk, nem válhattunk független 

országgá.  

Önállóságunkat csak 1989-ben sikerült kivívnunk, így ezen a napon a köztársaság 

kikiáltásának évfordulójára is emlékezünk.  

Iskolánkban a Diákszínpad és az énekkar készült színvonalas ünnepi műsorral a 

megemlékezésre. Köszönjük nekik.            Szilvike néni 

„Mennyből az angyal - Menj sietve 

Az üszkös, fagyos Budapestre.  

Oda, ahol az orosz tankok  

Között hallgatnak a harangok.  

Ahol nem csillog a karácsony.  

Nincsen aranydió a fákon,  

Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.  

Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék…” 
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Zenei világnap 

Az idei tanévben is megemlékeztünk a már hagyományosnak mondható zenei világnapról. Az énekkar ismét 

színvonalas produkcióval készült már szeptember első heteitől kezdve.  

Az ünnepnek a helyi gimnázium adott otthont. Iskolánk Zengő Gyermekkórusa a citerásokkal 

jászsági népdalcsokrot adott elő, melyet Virágné Hamar Nóra vezényelt. Egyéni hangszere-

sek is megmutatták tudásukat. Furulyán játszott: Ézsiás Zsófia és Szabó 

Lídia, szólót énekelt Szabó Lídia. Zongorán játszott Szaszkó Szilárd 8.a 

osztályos tanuló, valamint Vidák Ferenc gitáron mutatta meg tehetségét.  

A kicsinyek is kaptak lehetőséget: a 3. osztályosok néptáncot jártak, melyet Sulyok Mari-

ann tanítónő koreografált. 

Minden produkció elnyerte a közönség tetszését. Örültünk, hogy iskolánk osztályainak kép-

viselői is részt vehettek a nagyszabású rendezvényen.  

Melitta 

Osztálybuli az 5.a-ban 

Az 5.a osztály az idén került a felső tagozatba. Beilleszkedésük elősegítésére 

osztálybuli szervezésébe kezdtek, így számoltak be a rendezvény részleteiről: 

Az 5.a osztály bulija már rögtön év elejére szeptember 6-ra került, és eléggé érdekes buli 

volt. Sajnálatos módon a zenegép nem igazán működött, ezért nem hallgathattunk zenét. 

Sok érdekes mutatvány volt: például bűvészkedés, 1 perc és nyersz, kvíz, kérdezz felelek, tánc. 

A bűvészkedésen láttunk kupakvándorlást, kanál eltüntetést, kártya keresést. Az 1 perc és nyersz-en 3 feladatot 

lehetett bemutatni: csiri-csöri, lufigól és pohár piramis. A kvízben 30 kérdést tettek fel a játékvezetők, voltak 

nehezek és könnyűek, de minden kérdésre tudtuk a választ. A jó válaszokért nyereményeket lehetett kapni.  

A kérdezz, felelekben 20 kérdést kaptunk, és ezért ugyan nem járt nyeremény, de nagyon jól mulattunk. A 

táncban 3 lány vett részt és egy Katty Perry számra táncoltak. Ott is mindenki nagyon jól érezte magát. 

 

Tánc: Varga Fanni, Földi Apollónia, Diós Letícia 

Bűvész: Varga Levente 

Kvíz: Ézsiás Zsófia, Diós Letícia 

1 perc és nyersz: Molnár Dániel, Czipó Péter, Dániel Márk Zoltán 

Kérdezz, felelek: Farkas Levente 

Buli szervezője: Virágné Hamar Nóra 

Farkas Levente és CzipóPéter 

Hulladékgyűjtés 

Az idei tanévben is lehetőség nyílt az osztályok 

pénzének gyarapítására, ugyanis a felsős DÖK és 

az alsós Gyermekszervezet karöltve hulladék-

gyűjtés szervezésébe kezdett. Az időjárás azon-

ban két alkalommal is meghiúsította a gyűjtést.  

Végül szeptember 30–án délután csak kegyes volt 

hozzánk, és végre megtelhettek a Bajcsy és a 

Táncsics útra kihelyezett konténerek.  

Soha nem látott mennyiségű papír gyűlt össze a 

szorgos kezek munkájának köszönhetően. Fém-

hulladékból az idén kevesebb került a konténerek-

be.  

Íme az eredmények alsó és felső tagozaton. A 

helyezetteknek gratulálunk, a tavaszi félévben is 

hasonló szorgosságra számítunk. 

 

 

A DÖK tagjai 

 

Osztály + 

Összkilogramm 

Papír (kg) Fémhulladék 

(kg) 

1.a       778 kg 795 kg 19 kg 

1.b       417,5 kg 414 kg 3,5 kg 

2.a       246 kg 246 kg 0 kg 

2.b       510,5 kg 477 kg 33,5 kg 

3.a       372,5 kg 353 kg 19,5 kg 

3.b       1047 kg 994 kg 53 kg           II. 

3.c        447,5 kg 364,5 kg 83 kg 

4.a        1034 kg 747,5 kg 287 kg         III. 

4.b        473 kg 421,5 kg 51,5 kg 

4.c        1170,5  963 kg 207,5 kg      I. 

5.a        941,5 kg 865,5 kg 76 kg 

5.b        294,5 kg 248 kg 46,5 kg 

5.c        722 kg 663 kg 59 kg 

6.a        723 kg 593 kg 130 kg 

6.b        353 kg 255 kg 98 kg 

6.c        1613,5 1176,5 kg 437 kg          II. 

7.a        1216,5 1029 kg 187,5 kg       III. 

7.c        2888 kg 1778 kg 1110 kg        I. 

8.a        353 kg 261 kg 92 kg 

8.b        636 kg 529 kg 107 kg 

8.c        478 kg 434,5 kg 43,5 kg 
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    A népmese napja - Benedek Elek születésnapja 

A magyar népmese napját először 2005 szeptemberében rendezték meg Be-

nedek Elek tiszteletére. Ekkor a Magyar Olvasástársaság felhívásával  fordult 

azok felé, akiknek fontos a népmese és a mesékben élő bölcsesség továbbha-

gyományozása, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, mely szerint 

szeptember 30 – Benedek Elek  születésnapja – legyen a népmese napja. 

Azóta minden évben megemlékezünk a nagy meseíróról.  

Iskolánkban is hagyománnyá vált, hogy ezen a napon különböző játékos ve-

télkedőkkel, mesevetítéssel kapcsolódunk az országos rendezvénysorozathoz. 

A népmesék feladata nemcsak a szórakoztatás, hanem hogy emellett fejlessze a gyermekek szókincstárát, kép-

zelőerejét, értékítéletét.             Kitty 
 

Az 5.c osztály néhány tanulója is tollat ragadott, és házi feladatként láncmese-írásba fogott. Hogy mi 

sült ki belőle? Íme:     

Pej baj –Vankó Gréta meséje 

Két paripa ugrándozott a réten. Víg ugrándozásuk közben a kanca patkója eltö-

rött. Szaladt a párja a kovácshoz, javítsa meg a patkóját. A kovács azt mondta: 

- Akkor javítom meg a patkót, ha hozol nekem jó kenyeret a péktől, mert kevés a 

munkám, eléggé megéheztem. 

Szalad a pej a pékhez, adjon neki kenyeret, mert a kovács csak akkor javítja meg 

a patkót, ha vesz neki jó kenyeret. Azt mondja a pék: 

- Csak akkor adok kenyeret, ha hozol nekem jó lisztet! 

Szalad a ló a molnárhoz. Kéri szépen, adjon neki szívességből lisztet, mert a pék csak akkor ad kenyeret. A 

kenyér kell a kovácsnak, mert igen éhes, s csak akkor javítja meg a kanca patkóját, ha jóllakott. A molnár azt 

mondta: 

- Csak akkor adok lisztet, ha hozol a feleségemnek drágakövet, mert igen hiú firma! Elbúslakodott a ló, mert 

nem tudott drágakövet vinni a molnárnak. Bántában rugdosta a port. A porban óriási sze-

rencséjére egy smaragdot talált. 

Szaladt a ló örömében a molnárhoz, vitte a smaragdot. A smaragdért kapott liszttel ment a 

csődör a pékhez. Pék sütött friss kenyeret, friss kenyeret vitte a kovácsnak. A kovács jót 

evett a kenyérből és gyorsan megjavította a kanca patkóját. 

A hosszú nap után a két paripa pihenőre tért. 

 

A hal kimentése - Béki Enikő meséje 

Egyszer volt, hol nem volt egy tenger, abban élt két haltestvér. Egyik nap versenyt úsztak, 

és nem figyeltek. Az egyik kivetődött a partra. A másik hal gyorsan úszott a poliphoz, s 

azt kérte:  

- Polip, légy szíves segíts! A Testvérem kivetődött a partra!  

Erre a polip következőt felelte: - Nyugodj meg, de csak akkor segítek, ha elhívod nekem 

a delfint vendégségbe, mert én már fáradt vagyok. Úszik a hal a delfinhez: 

- Delfin, gyere el a poliphoz vendégségbe! Ha te elmész a poliphoz, ő visszahúzza a testvéremet a 

partról. 

Erre a delfin:- Csak akkor, ha elhozod nekem a csillagot. Az kitakarítja a házamat.  

Úszik a csillaghoz: 

- Csillag, kérlek menj el delfinhez, takarítsd ki a házát, akkor ő elmegy a poliphoz vendégségbe, és a polip ki-

húzza a testvéremet a partról. Csillag azt mondta: - Csak akkor megyek, ha hozol nekem öt 

igazgyöngyöt az óriáskagylótól. 

Úszik a hal az óriás kagylóhoz. Elmeséli a történteket, de már sírva. A kagyló megsajnálja, 

odaadja az öt igaz gyöngyöt. A hal úszik a csillaghoz, odaadta a gyöngyöt. Csillag elmegy a 

delfinhez, kitakarítja a házát. A delfin elmegy a poliphoz vendégségbe, polip elúszik a partra 

és még az utolsó pillanatban berántotta a vízbe a halat. Ha a kagyló nem sajnálja meg a halat, 

akkor az én mesém is tovább tartott volna.  

 

Borsos Zsófi meséje - A tigris és az oroszlán 

Egyszer volt egy tigris, aki levadászta a nyulat. Arra járt az oroszlán is, és elvette tőle a nyúlhúst, majd azt 

mondta neki: 

-Hozz nekem tejet a bocitól, akkor visszaadom a nyulat. Elment a tigris a bocihoz. 
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- Boci, adj nekem tejet, mert tejet kell vinnem az oroszlánnak, hogy visszaadja a nyulat. 

- Nem adok, csak ha hozol szénát a kaszástól. 

Elment a tigris a kaszáshoz. - Kaszás,adj nekem szénát, szénát viszem a tehénnek, te-

hén ad tejet, a tejet viszem az oroszlánnak és vissza adja a nyulat. 

-Nem adok, csak ha hozol a diófáról egy diót. Elment a diófához, megrázta a fát,és 

leesett róla egy csomó dió. Vitte a diót a kaszásnak, az adott neki szénát, a szénát vitte 

a tehénnek, a tehén adott neki tejet, a tejet vitte az oroszlánnak, az oroszlán meg vissza-

adta neki a nyulat. 

 

Turza Viktória meséje - A tüsszentés 

Volt egyszer egy király, aki ha rátüsszentett valakire az is tüsszenteni kezdett rögvest. A 

király rátüsszentett a lányára, így az is elkezdte. A lány a szakácsra, a szakács a pékre, a pék 

a kocsmárosra tüsszentett.  

A kocsmáros viszont ivott egy pohár bort, így nem tüsszentett tovább. A kocsmáros bort 

adott a péknek, a pék a szakácsnak, a szakács a lánynak, a lány a királynak. Így aztán senki 

sem tüsszentett tovább. Viszont jól lerészegedett a királyi udvar. 

 

Interjú Simonné Kis Mária tanárnővel 

☺Hol végezte iskoláit, tanárnő? 

☻Jászalsószentgyörgyön voltam általános iskolás, majd a gimnáziumot Újszászon végeztem, ahonnan Egerbe 

mentem továbbtanulni. 

☺Miért döntött úgy tanárnő, hogy a mi iskolánkban fog tanítani? 

☻Korábban Jászalsószentgyörgyön tanítottam, de értesültem a megüresedett állásokról, és úgy döntöttem, 

hogy átjövök ide, Újszászra. 

☺Be tudott már illeszkedni ebbe a közösségbe? 

☻Szerintem igen. Kedvesen fogadtak a kollégáim és a gyerekek is. Sok mindent már megtanultam. A különbö-

ző iskolai rendezvények még ismeretlenek, de úgy gondolom, hogy ezt majd a tanév során megismerem. 

☺Melyik osztályban szeret tanítani, tanárnő? 

☻Bármelyik osztályban szívesen adom át tudásomat. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek szófogadóak és 

együttműködőek legyenek. 

☺A három tanított tantárgy – matematika, fizika, technika - közül melyiket kedveli a legjobban? 

☻Nincs kedvencem. Mindegyiket egyformán kedvelem. Körülbelül ugyanannyi technika, matek és fizika órát 

tartok egy héten. Régebben a technikát kevésbé szerettem. Ekkor még a barkácsolást kellett tanítani a diákok-

nak, de most már azt is kedvelem, mert szabadabb a tananyag. 

☺Melyik részt részesíti előnyben tanárnő az egyes tantárgyaknál? 

☻A matematikában a geometriát kedvelem, a fizikában a hetedikes tananyagból a hid-

rosztatikai nyomást, nyolcadikban az elektromosságot, valamint technikából a jeles na-

pokra készülő munkákat szeretem. Egyébként minden részt kedvelek. 

☺Tanárnő, hogy érzi magát ebben az iskolában? 

☻Hullámzóan. Általában jól, de ez a gyerekek együttműködésétől is függ. 

☺Milyen hobbija van? 

☻Csipkeverő-kézműves szakkörre járok. 

Köszönöm az interjút, sikeres tanévet kívánok Önnek.        Lilla 

 

Az állatok világnapja - Október 4. 

Vuk, Lassie, Bambi. Micimackó, Szimba, Pongó és Perdita, Garfield, Miss Röfi Frakk, Kukori és Kotkoda, 

Dr.Bubó. Ezeket a neveket valamennyien ismerjük és kedveljük. Születésüket annak a különleges kapcsolatnak 

köszönhetik, ami ember és állat között kialakulhat. 

Mancs, Kincsem, Kántor. Ők már nem a képzelet szülöttei, hanem a hétköznapok hús-vér állathősei. Ők azok, 

akik rekordjaikkal, életmentő akcióikkal, nyomozásukkal beírták magukat sokunk emlékezetébe. 

Az emberek mindig is szívesen vették körül magukat állatokkal, már időszámításunk előtt is. Ezek az élőlények 

szebbé, vidámabbá teszik életünket, megszínesítik a szürke, unalmas hétköznapokat. Megtanítanak felelősséget 

vállalni, gondoskodni valakiről. 

Minden gyerek életében eljön az a pillanat, amikor kiskutyát, kismacskát vagy éppen hörcsögöt. A szerencsés 

többségnek teljesül is ez a vágya. Alig akad olyan ember, aki ne nézne be a kisállatkereskedés kirakatán, ne 

állna meg a parkban egy aranyos kölyökkutya láttán, vagy ne járna szívesen állatkertbe, vadasparkba. Rájuk, e 

kedves élőlényekre emlékeztünk mi is október 4-én, az állatok világnapján az iskolarádióban. Szeressük őket, 

vigyázzunk rájuk, gondoskodjunk róluk az év 365 napján!              Kokó 
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Halloween 

A halloween ősi, kelta hagyományokból 

származó ünnep, amit elsősorban az angolszász országokban tartanak meg 

október 31-e éjszakáján. Mára már az egész világon ünneplik, így hazánk-

ban is szívesen borzongnak ezen az éjszakán. 

Az ünnep őse a pogány kelta boszorkányok, kísértetek és más szellemek 

ünnepe volt október 31-én. Magyarországon a halloween 2000 környékén 

kezdett elterjedni, szokásai főként a gyerekek és az egyetemisták körében 

népszerűek. Viszont hazánkban még nem jelentek meg jelmezes gyerekek 

az utcákon házról házra járva édességet kérni, mint az angolszász területeken vagy az USA-ban. Ehhez a nap-

hoz közel ünneplik a keresztények a mindenszenteket és vele együtt a halottak napját is. Iskolánkban is 

halloween buli, már nagyon várjuk. 

Kitty 

A felmetszett szájú nő legendája 

És ha már halloween, borzongás és félelem, talán beleférhet Kornél rémtörténete is ebbe a lapszám-

ba, melyet erre az alkalomra gyűjtött. „Csak erős idegzetűeknek…” :) 

Volt egyszer gyönyörű nő, aki egy szamuráj felesége volt, de nem volt hűséges és megcsalta a férfit. Mikor a 

férje rájött, megvágta a nő arcát a szájától a füléig, mindkét oldalon, aztán megkérdezte: „Most ki fog téged 

szépnek tartani?”. Ez a legenda szerint úgy 800-1200 éve történt.  

Azonban 1970-ben a nő szelleme megjelent éjszakánként az egyedül mászkáló embereknek. Egy műtéti masz-

kot viselt, és megkérdezte az utazókat, hogy szerintük csinos-e. Ha a válasz nemleges volt, akkor nem kegyel-

mezett a járókelőknek. Ha a válasz igen volt, akkor levette a maszkot és megkérdezte, hogy „Így is szépnek 

találják-e őt?”. Ha válasz másodszor már nemleges volt, ugyanúgy nem kegyelmezett. Ha igen, akkor követte a 

járókelőket hazáig.  

Csak úgy lehetett megmenekülni előle, hogy az ember válasza másodjára a talán volt. Ekkor  a szellem össze-

zavarodott, el lehetett előle szökni... 

Kokó 

Vietnámban jártam… 

A nővérem, Makai Gréta is kint járt Vietnámban a lábtollas csapattal és a következő beszámolót ad-

ta. Gondoltam, megosztom veletek: 

„12 órás repülőút után kiértünk Ho Chi Minh városba. A reptérről kiérve megcsapott a 25-30 C-os meleg és a 

magas páratartalom. A Cao Lahnban (Ho Chi Minhől 160 km-re) található szállodában vietnámi teával vártak. 

A szobánkban 2-3 gekkó (egy gyík féle, pici állat) is mozgolódott, és éjszaka brekegő hangot adtak ki. 

Napközben az emberek az utcai büfékben hűsöltek. Az első napok-

ban nehezen volt elviselhető a hőség. Esténként fél órás-órás esők 

voltak, de ezek se hűtötték le a levegőt, sőt rövid idő alatt teljesen 

felszáradt az út. A közlekedés elég rendszertelennek tűnt európai 

szemmel. 10-ből 1 jármű volt autó, a többi robogó és bicikli. 

 A lámpákat nem nagyon vették figyelembe a helyiek. Gyalogos-

ként átkelni a zebrán művészet volt. 

 A robogósok kikerültek, az autósokat el kellett engedni. Néhány 

robogón 4-5 ember is ült, de a rendőr nem szólt érte.  

A Cao Lahnban tett sétáink alatt megfigyeltem, hogy a szegények 

tárt ajtóknál nézték a TV-t a földön ülve, míg a gazdagabbnak tűnő 

házakba nem lehetett belátni. A vietnámi emberek integetéssel, vagy dudálással köszöntöttek minket minden-

hol. A szegényebb negyedbe érve csótányokba, egerekbe botlottunk.  

A cao lahn-i piac nem hasonlítható az itthoni piachoz. A húsokat az asztalra kirakva árulják. Láttuk, amint egy 

vevő patkányhúst vásárol. A fiatal eladó fiú kivett egy még élő patkányt, nagy ollóval levágta a farkát, majd 

lenyúzta a szőrét, zacskóba rakta és már meg is történt a vásárlás. Egy másik kis asztalnál fiatalasszonyok óriá-

si varangyokat szabadítottak meg a bőrüktől, de ezek az állatok a tálcán tovább mozgolódtak. Kis kacsákat 

nyárson sütötték. Láttunk kígyót és sok féle tengeri herkentyűt. A hotelunk éttermében ki lehetett próbálni viet-

námi különlegességeket, mint például rizses rák, tintahal, pho-leves, déli gyümölcsök. Fizetőeszközük a döng 

volt, amelynél 1 magyar Ft 100 döngöt ér. Ez annyit jelen, hogy ha beváltunk 10.000 Ft-ot, 

akkor Vietnámban már milliomosnak számítunk. 

Cao Lahn fő jellegzetessége a lótuszvirág. Egy-egy szállal köszöntöttek minket a repülőté-

ren, a verseny szimbóluma is ez volt. A termésnek a magját levesbe teszik, de magába is 

fogyasztható.”          Lea 
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Halloween tökdekoráció 

 Ehhez a klassz halloween tökdekorációhoz csak 

egy kis papírra van szükségünk, és pillanatok alatt elkészíthető. 

Hozzávaló anyagok: 

- 4 db narancssárga színű A4-es papír 

- Fekete színű papír a szemeknek és a szájnak 

- Zöld színű papír a tökszárnak 

- Filctoll 

- Ragasztó 

- Olló  

A bal oldali képen látható módon 

a 4 darab A/4-es lapból egyenként legyezőket hajtogatunk, majd a 4 

legyezőt összeillesztjük, az illesztéseket ragasztóval rögzítjük. A feke-

te színű papírból kivágunk egy téglalap alakot, és két szemközti csúcs-

nál átlósan félbevágjuk, így megkapjuk a tök szemét. 

A száját is kivágjuk a fekete papírból, itt különböző mintákkal lehet 

kísérletezni.  

Majd a szára következik a zöldből, a szárra filccel berajzoljuk a baráz-

dákat, amitől igazán élethűvé válik, majd lyukasztóval 2 lukat készí-

tünk rá, ezen keresztül a mennyezetről lelógatjuk. Igazán mutatós, 

érdemes vele bíbelődni. Jó szórakozást kívánunk hozzá.        Bridzsith  

 
 

Halloweeni csontvázjelmez  

Halloween bulit szerveztek a barátaiddal, de nem tudod, mit vegyél fel? 

Mi sem egyszerűbb, készíts magad jelmezt! Ehhez adunk tippeket. 

 
Szükséges anyagok: 
● fekete, erős anyagból készült szemeteszsák (a magasságodnak megfelelő mé-

retben) 

● fehér szigetelőszalag 

● fehér kréta 

● egy csontvázat ábrázoló kép 

● fehér és fekete arcfesték, rúzs 

  

Elkészítése: 
1. Terítsd ki a szemeteszsákot úgy, hogy a nyílása lefelé legyen! Vágj egy nagyobb méretű lyukat a fejednek és 

egy-egy kisebbet a karodnak mindkét oldalon! 

 2. A kép alapján kréta segítségével rajzold be a fontosabb csontokat (bordák, gerinc, medence, a karok és a 

lábak), majd ezeket a segédvonalakat borítsd be fehér szigetelőszalaggal. 

3. Az élethű hatás érdekében az arcod fesd fehérre, a szemed körül és az orrod pedig feketére! Egy kis fehér 

sapka pedig remekül kiegészíti majd a csontváz jelmezt jelölvén a koponyát. 

 

Tipp: Hogy görbe vonalakat is tudj létrehozni a szigetelőszalagot vágd sok apró darabra! Ragaszd a darabkákat 

egymás mellé úgy, hogy egy darabon átfedve egymást görbületet hozzanak létre. 

Nony 

Elkészült a jelmez. 

Franciország 

Franciaország, hivatalosan a Francia Köztársa-

ság (franciául La France vagy République Française) egy függet-

len ország.  

Központi területe Európa nyugati felén helyezkedik el, de világszerte rendel-

kezik gyarmatokkal, területekkel. A központi rész a Földközi-tengertől a La-

Manche csatornán át az Északi-tengerig, valamint az Atlanti-óceánig terjed. 

Ezt a területegységet hatszögletű alakja miatt a franciák gyakran emlege-

tik l'Hexagone (magyarul a hatszög) néven. Szomszédos országai: 

Belguim, Luxemburg, Németország, Svájc, Olaszország, Andorra, és Spanyolország. 



Fővárosa: Párizs 

Területe: 547030 km2 

Népessége: 65821855 fő 

Népsűrűség: 114 fő/km2 

Miniszterelnöke: Jean-Marc Ayrault 

Államformája: elnöki köztársaság 

Hivatalos nyelve: francia 

Beszélt nyelvek: francia, baszk, breton, elzászi, flamand, katalán, 

korzikai. 

Pénzneme: euró             Kokó 
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Filmek őszre 

4 mozifilmet ajánlunk a figyelmetek, hisz közeleg az őszi szünet. Így 

kiváló társasági program lehet neked is a barátokkal történő közös 

mozizás. 

Időről időre - Tim Lake 21 éves korában rájön egy különleges képessé-

gére, hogy tud idő utazni. Egy szilveszteri buli után Tim apja elmondja 

neki, hogy a családban minden férfi képes az időutazásra.  Nem írhatják át 

a történelmet, de jóvátehetik a rossz tetteiket a saját életükben. Tim úgy 

dönt, hogy jobbá teszi a világát azzal, hogy szerez magának egy barátnőt, 

de ez nem is olyan könnyű, mint hinnénk. Tim Londonba költözik Cornwallból és végre megismer-

kedik a gyönyörű, de bizonytalan Maryvel. Egymásba szerettek, de aztán az időutazás miatt újra és 

újra játszódott ugyanaz a nap, még a végén… Ha érdekel a folytatás, irány a mozi! 

 

Turbó - Általában nem válik valóra minden álom. De van egy, 

ami igen.  

Turbó, a csiga is megpróbálta elérni az álmait, ehhez azonban 

nagyon gyorsnak kellett lennie, mert a sebesség az élete. A ver-

senyzés szerelmese és tudja, hogy a pályán van a helye. Még 

akkor is, ha ő csak egy csiga. Igaz, a csigák nem a gyorsaságuk-

ról híresek, de bárkinek lehetnek álmai. Turbó tehát nem adja fel, 

egy baleset még jobban felgyorsítja, és nekiáll egy hatalmas ver-

senynek… Nézd meg, hogyan végződnek kalandjai, lehet-e belőle bajnok! 

 

Hópihe - Hópihe tudja, milyen másnak lenni, a többiektől eltérni. Ugyanis Hópihe 

az egyetlen, aki  fehér színével kitűnik a többi barna gorilla mellől.  

A többi gorilla nem érti, mit esznek rajta az emberek annyira. Ugyanakkor fajtársai 

kicikizik őt a színe miatt. De Hópihe nem olyan fából van faragva, aki csak úgy 

lenyeli a sértéseket. Nagy tervei vannak. A barátaival - a vörös pandatestében rekedt 

fekete párduccal”Ailurral”, és egy csupaszív kislánnyal, Paulával - elindulnak a 

boszorkányhoz, hogy ő is olyan gorilla lehessen, mint a többiek.  

Ám az állatkert lakói nem tudják milyen veszély vár rájuk kint, és milyen veszélyes 

kalandokban kell részt venniük, amíg eljutnak a boszihoz.  

Az útjukat a gonosz Luc de Sac is keresztezi, aki meg van arról győződve, hogy 

Hópihének a szíve egy olyan amulett, ami véget vet a sze-

rencsétlenségének. Luc bármire képes csak, hogy megsze-

rezhesse azt, amit akar, de… Mi történik Hópihével? Nézd meg a moziban! 

Szörnyek tengere - Van néhány emberi tulajdonságunk, amely nem túl pozitív. 

Ilyen például az is, hogy néhány szülő elszakítja maga mellől a törvényes gyermekeit. 

A félig emberi és félig isteni gyerekeknek van egy külön kiképzőtábor, ahol sosincs 

nyugalom. Poszeidón fia azonban kénytelen megint egy veszélyes kalandba kerülni, 

hogyha meg akarja menteni a világot. Az isteni lények és a barátai segítségével most 

Hermész lázadó fia után nyomoz, aki a bűverejű aranygyapjút akarja felhasználni az 

Olümposz leigázásához. A nyomok először New Yorkba vezetnek, majd...  

Ha kíváncsi vagy a filmek folytatására, akkor menj el moziba és nézd meg te is! Kitűnő szórakozást kínálnak 

unalmas őszi napokra!               IŁdikÓóÓ  
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A szíriai aranyhörcsög 
 

A szíriai aranyhörcsög rágcsáló. Általában háziállatként tartják, nagyon köz-

kedvelt. Az emberek azért szeretik, mert nagyon barátságos, kíváncsi és kisméretű 

állat. Az ételt a pofazacskójába gyűjti, ettől sokszor igen mókásan néz ki. Éjszakai 

állat, ezért mozgásával zavarhatja az alvó embert, ezt vedd figyelembe vásárláskor! 

Ha te is szeretnél ilyen állatot tartani, akkor a következőket tartsd szem előtt: etetni 

5-6 naponta szükséges, a vizet két naponta kell cserélni a terráriumban. Érdemes 

cserélni a faforgácsot, ha az elhasználódott (ezt kéthetente ajánlom). Sokat kell vele 

játszani, és nem szabad elhanyagolni. 

Ha gondolod, vehetsz neki fogkoptató, és jobb, ha az ízesített változatokban vásáro-

lod azt meg. Eledele kisállatboltban kapható, a neve: rágcsáló eleség. Emellett lehet neki adni szárított kukori-

cát, napraforgó és tökmagot, répát, valamint salátalevelet. 

Lea 

 

A gyűrűsfarkú maki majom 

A hossza 38–45 cm, farka ennél hosszabb: 56

–62 cm. Testtömege 2,2-5,5 kg.  

Szőrzetének alapszíne szürke, mely a háton 

barnás árnyalatúvá válik, a hasán pedig fehér 

színű. Arca szintén fehér, azonban orra és a 

szeme környéke fekete. Legfeltűnőbb tulaj-

donsága: a hosszú farok, mely fekete-fehéren 

gyűrűzött, innen kapta a nevét is. A két nem között nincs feltűnő különbség.  

Fogaik úgynevezett fogfésűt alkotnak, melyet szőrzetük ápolására használnak. Egy 

csoportot átlagosan 12-24 állat alkot, melyben a nőstények a dominánsak. Más lemúr 

fajokhoz képest csak a szaporodási időben őrzik területüket.  

A hím lemúrok a szaporodási időn kívül gyakran fiúcsapatokat alkotnak. Az egyedek 

közötti kommunikációban a képi, a hangi és a szaggal történő kommunikációnak is szerepe van. 28 különböző 

hangjelzésük különböztethető meg. Illatmirigyeik váladékát főként a területjelzésre használják. Ilyenkor illat-

mirigyeiket különböző tárgyakhoz, például faágakhoz dörzsölik. 

K.N.D 

 

A tövises rája 
 

Az európai tengerparti vizek leggyakoribb rája fajtája. A hím körülbelül 70 

centiméter, a nőstény átlagosan 130 centiméter hosszú is lehet. Hátbőrén tövis-

szerű bőrfogak találhatók. Éjszaka vadászik, táplálékát a tengerfenékről gyűjti 

össze. 

Négyszögletű tojásai a cápákéra emlékeztetnek, de sarki nyúlványaik rövideb-

bek. Tojásait a homokba egyesével rakja, az egyedfejlődése 4-5 hónapig tart. A 

tojás héján rések vannak, itt hatol be az oxigéndús víz.  

Érdekessége, hogy nagyon gyakran megtalálható a húsa az észak-európai piacokon, így a kihalás veszélye fe-

nyegeti a fajt. 

Gabi 

    Top 10 

Az idei első lapszámban a koraősz legjobb zenéit ajánljuk nektek. Ke-

ressetek rá a youtube-on, jó zenehallgatást kívánunk. 

1. Naughty Boy ft. Sam Smith - La La La  

2. Robin Thicke - Blurred Lines ft. 

T.I., Pharrell 

3. Avicii - Wake Me Up 

4. Selena Gomez - Come and Get It 

5. One Direcion - Kiss You  

6. Miley Cyrus - Wrecking Ball 

7. Rihanna - Pour It Up 

8.  Jason Derulo - In My Head 

9. Miley Cyrus - We can’t stop 

10. Punnany Massif  - Élvezd 

Nony 
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Ha ősz, akkor itt a szüret ideje. Mi is olyan recepttel kedveskednénk nektek, 

melyhez elengedhetetlen kellék a szőlő. Íme: 

   Marcipános szőlőtorta 

     Elkészítés:  

A leveles tésztát és a papírt 28 cm átmérőjű sütőformába terítjük, majd a hidegre tesszük. 

A citromot megmossuk és lereszeljük a héját, majd a levét kicsavarjuk. A marcipánt lereszeljük, és 1 tojássár-
gájával simára keverjük. Hozzáadjuk a margarint, a cukrot, egy csipet sót, a citromhéjnak a felét, és habosra 
dolgozzuk. Hozzákeverjük a másik tojást is. A lisztet elvegyítjük a keményítővel, a sütőporral és a citromlével 
együtt beledolgozzuk a marcipános masszába. A már előkészített leveles tésztára simítjuk. 

A sütőt 200 °C-ra melegítjük. A szőlőt megmossuk, szárazra töröljük, és a kétharmadát a krémbe szórjuk. A 
sütőben kb. 25 percig sütjük. Kivesszük, pár percig pihentetjük a formában, majd tálra emeljük, és teljesen ki-
hűtjük. 

A díszítéshez a tejszínt habbá verjük a cukorral és a maradék citromhéjjal. Habrózsákat nyomunk belőle a tor-
tára, és a maradék szőlőszemekkel díszítjük. Jó étvágyat hozzá!      IŁdikóÓó 

Hozzávalók: 
 A tésztához: 

1 csomag leveles tészta  
1 citrom  
5 dkg marcipánmassza 
1 tojássárgája 
10 dkg margarin 
8 dkg cukor 
2 tojás 

15 dkg liszt 
2 evőkanál étkezési keményítő 
2 teáskanál sütőpor 
30 dkg magnélküli szőlő  
 
 
 A díszítéshez: 

2 dl tejszín 
1 teáskanál cukor 

Két barát beszélget:  

- Hogy telt a nyaralás?  

- Ne is mondd! Egész héten esett az eső. 

 - Mégis milyen barna vagy! 

- Az csak a rozsda. 

 

Hol voltál idén nyaralni? 

 - A tenger mellett.  

- Milyen volt?  

- Szenzációs!  

- És mit csináltatok nap mint nap? 

 - A feleségem eltemetett a homokba.  

- És aztán? 

 - Utána kikapart, és én temettem el őt. 

 - Na és aztán?  

- Jövőre újra megyek, és kikaparom… 

 

Az idegenvezető kíséri a turistákat a bar-

langban. Az egyik mélyedésben néhány 

csontvázat mutat nekik.  

- Hogyan kerültek ezek ide? - kérdezi az egyik turista. 

- Megpróbáltak spórolni az idegenvezetőn… 

 

Hosszú utazás után a férj kimerülten állítja le az autót. 

- Parkolóhelyünk már van - sóhajt egy nagyot. - Most 

már csak azt kellene megtudnunk, hogy melyik város-

ban vagyunk.      

          Szandy 

Alsó tagozatos 

olvasóink fi-

gyelmébe ajánl-

juk a következő 

labirintusos fej-

törőt.  

Segíts a boszi-

nak!,  

Előbb a szellem-

hez, majd a de-

nevérhez kell 

eljutnia. 
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1. A lábtoll-labdások és Tóth Gábor tanár úr nemrég járt ebben az ázsiai országban. 

2. Te is ebben a szerepben vagy az iskolában, és van ilyen igazolványod is. 

3. A magyar órák egyik fajtája, Szilvike és Katika néni is tanítják ezt.  

4. Ott laknak a hupikék törpikék.       

5. Gárdonyi Géza foglalkozása volt.     

6. Ebbe írod, hogy mikor milyen tantárgyaid lesznek.    

A tanév első 

rejtvényének 

megfejtése a 

halloween 

témaköréhez 

kapcsolódik. 

Jó fejtörést 

hozzá! 

A meghatá-

rozások a 

következők: 

Lea 

B O S Z I S U F Á G K Ű 

V A J M Q Ü W A X E Y S 

Á V Ő S Ú N E L C S A Z 

M A D Á R I J E S Z T Ő 

P R Ő P Ó K H V É T Ü L 

Í R S M Q S Z É L E S Ő 

R O Z Á S Ü M L Á N É T 

H A L L O W E E N Y F K 

K C U K O R K A F E V Ö 

Ö H X Ö K Í S É R T E T 

D É R T D E N E V É R Ű 

Ebben a rejtvényben most olyan 

szavakat rejtettünk el, melyek az 

ősz és a halloween témaköréhez 

tartoznak. Megtalálod őket? 

Íme a keresendő szavak: 

Szőlő, szél, ősz, köd, dér, eső, 

avar, sün, falevél, gesztenye, bo-

szi, kísértet, halloween, vámpír, 

pók, madárijesztő, cukorka, tök, 

töklámpás, rém, denevér 

 

Leon, Evcsy, Lea és 

Kitty 


