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Ballagás 2014 
Minden évben várt nagy esemény a nyolcadikos diákok 
életében a ballagás. Eddigi életformájuk vége, és valami új, 
valami más kezdete a számukra. Elszakadás, és újrakezdés. 
A ballagás kifejezés a latin búcsúzó szóból ered, és a szokás maga Selmecbányáról szár-
mazik. Ott ugyanis az 1870-es években az erdészeti és bányászati akadémia hagyománya-
ként a hallgatók a „Ballag már a vén diák…” kezdetű dal elénekelésével búcsúztak el 
iskolájuktól. Később minden országban és iskolatípusban elterjedt a ballagás szokása, a 
20. század elejére pedig általánossá vált. 
 Nálunk az éppen ballagó nyolcadikos diákok ballagási dalokat énekelnek, vállukon ta-

risznya ékeskedik, amit a 7.osztályos tanulók készítenek össze a számukra. Legismertebb ballagási dalaink: a 
Ballag már a vén diák…, Egy régi-régi dal, Gaudeamus igitur, Elmegyek elmegyek… kezdetű nóta.           Linaa 
 
Az idei tanévben három nyolcadik osztálytól veszünk búcsút, bízunk benne, hogy helytállnak választott középis-
kolájukban is. A ballagó csoportok névsora és osztályfőnökeik alább olvashatók: 

8.a osztály 

Csákányi György Andrásné és Palotai Mariann  
osztályfőnökök 

Balogh Barbara, Barta Dominika Alexa, Barta Elizabet, Bugyi 
Balázs, Dalmadi Ádám János, Diós Dorina, Farkas Zsolt Ro-
land, Földi Emese, Gulyás Xavér, Kanalas Róbert, Kovács 
Gergő, Mága Attila, Nagy Attila, Peszeki Tamara, Szabó Lídia, 
Szaszkó Szilárd, Virág Viktória 
 

 
 
 
 

8.b osztály 

Pomázi Melinda osztályfőnök 

Borsos Barbara, Csák Vivien, Csépány Erik, Gergi Ró-
bert Dominik, Gyöngyösi Vivien Mercédesz, Kanalas 
Attila Renátó, Kanálos Cintia Laura, Kanálos Róbert, 
Kaszanyi Károly, Konka Amanda, Kun Soma, Rábai Ad-
rienn, Váradi Krisztina, Vidák Kevin, Virágh Gergő 
 
 

 
8.c osztály 

Bakó Jánosné és Kézérné Kis Mária osztályfőnökök 

Debrei Zsolt Tibor, Farkas Lilla, Görbe Gábor, Hegedűs 
Emese, Kerekes Boglárka, Kis Csenge Anna, Kovács 
Szandra Szilvia, Kökény Zoltán Tamás, Medgyes Nikoletta, 
Miriszlai Beatrix Mónika, Molnár Bianka Katalin, Móra 
István, Nagy Ildikó Ilona, Nagy Milán, Rafael Liliána 
Jusztina, Tóth Barbara, Tuba Réka, Vígh Laura 
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Miriszlai Beatrix, 8.c osztályos tanulónk ballagási búcsúként versbe foglalta érzé-
seit. Úgy döntöttünk, mi is közreadjuk az általa írt versikét, fogadják szeretettel! 

Pedagógusnapra 
Június első hétvégéje 1951 óta ünnep: pedagógusnap. Nem piros betűs ünnep, de nem is kell, hogy az legyen. 
Egy lehetőség inkább arra, hogy a gyermekek és szüleik megköszönjék az óvónéniknek, tanítóknak, tanároknak, 
hogy sokat dolgoznak, dolgoztak értük. Régebben komolyabb állami ünnepnek számított. Manapság ezen a na-
pon kis műsorral köszöntik a diákok oktatóikat, nevelőiket, és mindenkinek eszébe jut ilyenkor az óvoda, az isko-
la.  
A világ minden táján az emberek sokat köszönhetnek a pedagógusoknak. Akinek szerencséje van, az tanulmányai 
során legalább egyszer találkozik egy olyan pedagógussal, aki valamit megmozdít benne, aki olyat mutat tettével, 
cselekedetével, tudásával, hogy az akár a diák egész életét meghatározza.  
Úgy gondoljuk, hogy a mi iskolánkban is vannak ilyen nevelők szép számmal.  

E napon kerítenek sort arra is, hogy átadják az oktatással, pedagógiai mun-
kával kapcsolatos díjakat, mint például: 

• Eötvös József-díj 

• Szent-Györgyi Albert-díj 

• Apáczai Csere János-díj 

• Brunszvik Teréz-díj 

Mi a következő verssel köszöntjük nevelőinket, és hálásak vagyunk a sok jó szóért, támogatásért, 
amelyet nap, mint nap kapunk tőlük. 

„Mi már tőled sokat kaptunk,  
de tőlünk te keveset,  

az arcodból, a hangodból  
sugárzik a szeretet.  

Fogadd tőlünk ezt a csokrot,  
mit kötött a szeretet,  

hála-hála mindig hála  
jó tanítónk teneked!” 

 

Rövid hírek az iskolai életből 
Úszásoktatás 

Az eddigi évek hagyományaihoz hasonlóan az idén is kéthetes úszó-
tanfolyamon vehettek részt az iskola második osztályos kisdiákjai. A 
tanfolyamnak most is a Kodály Zoltán Általános Iskola tanuszodája 
adott otthont. A május eleji vízhez szoktatás, úszás tanítás eredmé-
nyeként a legtöbb kisdiákunk megszerezte a megfelelő vízbiztonsá-
got.  
 

Tavaszi dalverseny 
Május 7-én harmadik alkalommal került megrendezésre iskolánkban a tavaszi dalverseny. Több, mint 60 diák 
mutatta meg a zsűrinek énekhangját, tehetségét. Egyéni, páros és kiscsoportos formában adták elő kedvenc nép-
dalaikat tanulóink a zsűri számára.  

Búcsúnk hangja 

Nyolc év hosszú idő,  
Tanulmányról szóló kis bölcső.  

S a szülőkként védő tanárok, 
Mint bárányokat terelő juhászok. 

 
Óvnak, terelnek és tanítanak,  

De szeretnek, s ez a legfontosabb.  
Itt mindenki nagy egyéniség,  

És, bár segítséggel, de révbe ért. 

 
És mi? Mint fészkét elhagyó madár,  
Ki szárnya fölött tekint vissza már.  
Ekképpen gondolunk tanárainkra, 
S az elmúlt tanító évekre vissza. 

 
Köszönetet mond a gyermek az anyjának,  

S mi is hálásak vagyunk mindenért tanítóinknak!  
E költeménnyel fejezzük ki hálánkat,  

Mely e réges-rég várt napon Önöknek áradhat! 

A diákújságírók 
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A zsűriben nemcsak iskolánk vezetése, hanem az Újszászi 
Énekszó Alapítvány támogatói, tagjai is értékelték a gyere-
kek tudását. Kellemes hangulatú, vidám délután részesei 
lehettünk. A helyezetteket értékes nyereményekkel lepte 
meg a zsűri. Hagyományaink ápolása mindenkoron fontos 
cél, a dalverseny is ennek okán szerveződött. 
 

Vörösmarty Gála 
Az idén május 10-én immár 9. alkalommal került iskolánkban megrendezésre a hagyományosnak számító Vö-
rösmarty Gála. A tanév végi iskolai rendezvényen minden alkalommal a 2., 
a 4., a 6. és a 8. évfolyamos diákok mutatkoznak be, illetve iskolánk művé-
szeti csoportjai (pl.: mazsorett) szerepelnek. Az idei évben sem volt ez más-
ként: a gyerekek vidám zenés, táncos vagy prózai darabokkal léptek a szín-
padra a közönség örömére.  

 

Felsős osztálykirándulás Budapestre 
Május 23-án reggel a vasútállomáson már 7 órakor gyülekeztünk, a vona-
tunk pedig 7.15-kor indult Budapestre. Másfél órás utazás után megérkeztünk a Keleti pályaudvarra. Elsőként a 
Hősök terén lévő díszmenetet néztük meg, utána a Mezőgazdasági Múzeumba mentünk, ahol régi használati 
eszközök, mezőgazdasági gépek kiállítása látható. A múzeum után átgyalogoltunk az Állatkertbe. Az Állatkert-
ben csoportokra szakadtunk, és úgy néztük meg a különféle fajokat.  

Az állatkerti sétát követően elmentünk a Vidámparkba, ahol a régi hul-
lámvasút a diákok kedvencévé vált. A hullámvasúton kívül jártunk az 
elvarázsolt kastélyban, a mesealagútban és sok más izgalmas helyen. A 
vidámparki kaland után a megbeszélt időben találkoztunk az osztállyal az 
Állatkert főbejáratánál. Végül minden tanulócsoport elindult a vasútállo-
másra, ahonnan pici késéssel hazaérkeztünk. Nagyon jól éreztük magun-
kat a városligeti Mezőgazdasági Múzeumban, az Állatkertben és az azzal 
összenyitott régi Vidámparkban is. Köszönjük az élményt! 

Lea, Kitty, Linaa 
 

Nemzeti Összetartozás Napja - Június 4. 
Az országgyűlés 4 éve nyilvánította minden év június 4-ét emléknappá, melyen az 1920-as trianoni békeszerző-
dés aláírásának évfordulójára emlékezünk. Az első világháborút lezáró béke alapján a magyar népesség nyolc 
államban találta magát, és vele együtt történelmi és kulturális emlékhelyeinek nagy részét is. A trianoni döntés 
23,4 millió lakost érintett: 
- 300 ezer ember került Ausztriához, 
- 3,5 millió az akkori Csehszlovákiához, 
- 5,3 millió magyar Romániához, 
- 4,1 millió Jugoszláviához. 
Magyarországon az összmagyarság alig kétharmada maradt. 
Románia 102 724 négyzetkilométernyi területet kapott a békediktátum kö-
vetkeztében, ami nagyobb terület, mint a mai magyar állam területe. 

Mi is megemlékeztünk az iskolában a Nemzeti Összetartozás Napjáról. A 
nyolcadikos emeltszintes magyarosok méltó műsort adtak iskolarádión ke-
resztül a tanulóifjúságnak. Emellett a II. emeleti, valamint a földszinti aula 
faliújságján korabeli képeket, sajtóanyagokat állítottunk ki a témával kap-
csolatosan.                    Bogcsii 

Interjú a zánkai bajnokokkal 
Május 7-8-án az ÚVVSE gyermek és serdülő lábtoll-labdázói Zánkára látogattak, 

hogy részt vegyenek az Országos Diákolimpiai döntőn. A bajnokságon 13 iskola 147 
tanulója mérte össze a tudását a lábtoll-labda sportágban. Három bajnoki cím megnyerésével iskolánk lett a 
legeredményesebb, bár az újszásziak jobb teljesítményre számítottak. A gyermek lány egyénit Vachal Krisztina 
nyerte. A serdülő fiú csapatok közül Csépány Erik, Kanalas Renátó Kanálos Róbert és Tamás Patrik négyese 
állhatott a dobogó legmagasabb fokára. A serdülő fiú egyéniben Kanálos Róbert bizonyult a legjobbnak. A 
versenyen mindenki a tőle telhető legeredményesebb játékra törekedett. Ezúttal a bajnokokkal készítettem inter-
jút, szerintem nagyon érdekes, bízom benne, hogy mindenkinek tetszeni fog. 
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●Mikor kezdtetek lábtoll-labdázni? ♦Vachal Krisztina: Tavaly márciusban volt az első versenyem. 
♦Csépány Erik: Második osztályos koromban. ♦Kanalas Renátó: A 2011-12-es tanév során kezdtem el edzé-
sekre járni. ♦Kanálos Róbert: Az alsó tagozat 3. osztályában ismerkedtem meg a lábtoll-labdázással. ♦Tamás 
Patrik: Hetedik osztályban. 
●Korábban sportoltatok valamit? ♦V. Krisztina: Már több sportágban kipróbáltam magamat a lábtoll-labdázás 
előtt: labdarúgás, talajtorna, mazsorett és az iskolai kézilabda bajnokság. ♦Cs. Erik, K. Renátó, K. Róbert, T. 
Patrik: Mindannyian az újszászi futballcsapat színeiben játszottunk már a lábtoll-labda kipróbálása előtt is. 
●A lábtoll mellett sportoltok mást is? ♦V. Krisztina: Igen, futballozok, tollaslabdázok, talajtornára járok és 
mazsorettezek is. ♦Cs. Erik: Még mindig futballedzésekre járok a lábtoll mellett. ♦K. Renátó, K. Róbert: Futbal-
lozunk és tollaslabdázunk. ♦T. Patrik: Nem, csak lábtoll-labdázok.  
●Hetente mennyi időt sportoltok? ♦V. Krisztina: Körülbelül nyolc órát, ebből három órát vesz igénybe a láb-
toll. ♦Cs. Erik: Hat órát sportolok hetente. ♦K. Renátó: Tíz órát sportolok egy héten, amelyből nyolc órát lábtol-
lazok. ♦K. Róbert: Tizenöt órából tizennégyet a lábtoll-labdázással töltök. ♦T.  Patrik: Körülbelül öt órát töltök 
lábtoll-labdázással.  
●A sport mellett marad idő a tanulásra is? ♦V. Krisztina: Igen, 2-3 órát tanulok naponta edzések után. ♦Cs. 
Erik: Természetesen, sportolás után a tanulás is jobban esik. ♦K. Renátó: Igen, bár a sport sok időt vesz igénybe, 
de ha jó beosztjuk a délutánunkat, akkor a tanulásra is jut idő. ♦K. Róbert: Persze, a sport nem olyan sok időt 
vesz igénybe. ♦T. Patrik: Marad, ha edzés előtt nem végzek a tanulnivalóval, akkor a szüleim nem engedik meg, 
hogy elmenjek. 
●Nyolcadikosok, melyik iskolában fogjátok folytatni a tanulmányaitokat? ♦Cs. Erik: Az újszászi Rózsa Im-
re középiskolában a rendészeti szakon. ♦K. Renátó és K. Róbert: Szolnokon a Petőfi Sándor Szakközépiskolá-
ban, az asztalos szakon. 
●Kriszti és Patrik, gondolkodtatok már a továbbtanulásról? ♦V. Krisztina: Konkrétan még nem döntöttem 
el, hogy melyik középiskolában folytatom a tanulmányaimat, de felnőtt koromban olyan állást szeretnék, ami 
érdekel. A munka mellett fontosnak tartom, hogy legyen valamilyen hobbim is. ♦T. Patrik: Igen, a Baross Gábor 
Tagintézménybe szeretnék menni karosszéria-lakatosnak, vagy a Petőfi Sándor Faipari Szakközépiskolában sze-
retném folytatni a tanulmányaimat, mint asztalos. 
●Milyen hosszú távú terveitek vannak a sporttal kapcsolatban? ♦V. Krisztina: A sportolást egész életemen 
végig szeretném vinni, sokáig szeretnék még talajtornára és lábtoll edzésre járni. ♦Cs. Erik: Ki szeretnék jutni a 
világbajnokságra. ♦K. Renátó: Meg szeretném nyerni egyszer a világbajnokságot. ♦K. Róbert: El szeretnék jutni 
Vietnámba. ♦T. Patrik: Hosszú távú terveim nincsenek, de a közeljövőre nézve vannak céljaim. Jövőre a zánkai 
Országos Diákolimpián a legjobb 10 közé szeretnék tartozni. 
●Milyen érzés volt megnyerni a versenyt? ♦V. Krisztina: Nem gondoltam volna, hogy sikerülni fog, de azért 
bíztam magamban. Nagyon örültem a győzelmemnek, egy kicsit még sírva is fakadtam az örömtől. 
♦Cs. Erik, K. Renátó, K. Róbert, T. Patrik: Örömmel és boldogsággal töltött el minket, nagyon örültünk neki. 
●Nehéz volt a döntő? ♦V. Krisztina: Nem annyira, három játszmában győztem le a pusztaszeri Németh Barbarát, 
a mérkőzés közben egy kicsit idegeskedtem azon, hogy mi lesz a végeredmény. ♦Cs. Erik, K. Renátó, K. Róbert, 
T. Patrik: Nagyon könnyű volt, úgy gondoltuk, hogy erősebbek lesznek, de most jó formában voltunk és kide-
rült, hogy mi vagyunk a jobbak.  
●Milyen egyéb eredményeitekre vagytok még büszkék? ♦V. Krisztina: A 2012-13-as évi Magyarország jó 
tanulója - jó sportolója díjat elnyertem. Nemrég voltam a mezei futás országos diákolimpiai döntőjén, ahol 160. 
helyezést értem el. A tollaslabda diákolimpia területi fordulóján – Szegeden - hatodik lettem. Sok eredményemre 
büszke vagyok még, de ezek a legfontosabbak. ♦Cs. Erik: Voltam az év lábtoll-labdázója és kétszeres országos 
bajnok vagyok ebben a sportágban. ♦K. Renátó: A 2013-as év korcsoportos lábtoll-labdázója, és a 14km-es Tatai 
Minimaratont egy óra és két perc alatt futottam le, ezzel a harmadik helyet megszerezve. ♦K. Róbert: Háromszo-
ros országos bajnok vagyok a lábtoll-labda sportágban. ♦T. Patrik: Ez a legkimagaslóbb eredményem.  
●Milyen motiváció segített a döntőben? ♦V. Krisztina: Nagy dolog, ha valaki megnyer egy ilyen rangos ver-
senyt, illetve szeretném megkapni az év játékosa díjat. ♦Cs. Erik, K. Renátó, K. Róbert, T. Patrik: Biztosak vol-
tunk benne, hogy nyerni fogunk, ez az utolsó zánkai lábtoll versenyünk, tehát, ha ezt a lehetőséget elmulasztot-
tuk volna, akkor már nem lenne esélyünk megnyerni a serdülő országos bajnokságot.  

Köszönöm szépen az interjút! További sok sikert kívánok a lábtoll-labda sportágban és gratulálok a 
bajnoki címekhez.               Lilla 
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Anyanyelvi játékokat, fejtörőket gyűjtöttünk egy cso-
korba, amelyek megfejtésre várnak. Nyári unaloműzőnek 

vagy napozás közbeni olvasnivalónak ajánljuk a számotokra. Kellemes időtöltést kívánunk 
hozzá! 
1. Az alábbi betűhalmazban keresd meg a 
megadott szavak ellentéteit! 

♦Kicsi -  …………... 

♦Magas -  …………... 

♦Öreg -  …………... 

♦Fekete - …………... 

♦Meleg - …………... 

♦Ellenség -  …………... 

♦Lassú -  …………... 

♦Szorgalmas -…………… 

♦Szép -  …………... 

♦Nappal -  …………… 

 

2. Az alábbi mondatban hat folyó neve rej-
tőzik. Megtalálod őket? Segítségképpen 
megadjuk, hogy nem kell figyelembe venned 
a szóhatárokat! 

 
„A gazdaboltba hamarosan túrósbödön, kerti szamóca, görbe gallyvágó és persze 
retekmag is érkezik.” 
A megtalált folyónevek:____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Keresd meg, hogy a megy ige melyik igekötős alakja illik a következő mondatokba! Egy igekötőt csak egyszer 

lehet használni! (Pl.: be-, ki-, át– stb.) 

A) Péter …………………….. a szomszédba. 

B) A gyapjú, ha forró vízbe teszed, ……………………… 

C) Ha kint hideg van, mindenki …………………… a házba. 

D) …………………… az iskolába, mert ott felejtette a füzetét. 

E) Holnap Anna …………………… hozzád. 

F) Ettől a nagy zajtól ……………………… a fejem. 

G) Ha nyitva hagyod az ajtót, ……………………… a meleg. 

 

4. Találós kérdések következnek! 

♦Tizenkét gyermeke van egy anyának, egymást kergetik, együtt 

sosem járnak. Mi az? ________________________ 

♦Finom legény vagyok, a tű fokán átbúvok. De ha megharag-

szom, tenger vizét megszalasztom, fát tőből kicsavarok, ugyan 

bizony mi vagyok? _______________________ 

♦Ugrik, pedig lába nincsen. Röpül, pedig szárnya sincsen. Min-

dig pufók, kerek arca piros, sárga, kék vagy tarka. Mi az? 

B T L K C Z I J L 

O F I A T A L K U 

E C Z L V Ü É F S 

H S N A G Y J E T 

I Ú Á C Y B J H A 

D N É S O A E É Ő 

E Y S O R R L R S 

G A U N S Á Ö N T 

H O R Y Z T Q A R 

5. feladat 
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6. A megfejtendő szavaknak csak az eleje különbözik egymástól. Írd le a megoldást! 

A) j-vel gyakran megy:   _____________________________ 

B) k-val anyagi probléma:   ________________________ 

C) v-vel turisták kedvelt látnivalója: ___________________ 

D) p-vel kettőt fejez ki:  ______________________________ 

E) s-sel esős időben szokott lenni:  ___________________ 

F) z-vel minden házban megleled:  ___________________ 

 

8. Soronként egy olyan szót kell keresned, amely az elsőnek utó-
tagjaként, a másodiknak előtagjaként összetett szót ad. Jó fejtörést! 

9. Rendezd át a következő szavak betűit úgy, hogy új értelmes szót kapj! 

10. Írd be a felsorolt keresztneveket a megfelelő helyre, így egy vicces szót kapsz, melynek jelentését ott találod 
segítségképpen a zárójelben! 

Ella, Gyula, Ödön, Pál, Erika, Lenke, 
Izsák, Ica, Áron, Olga 
 
☻Agyalá____________(butácska) 

☻Am_______________(földrész) 

☻Cicam_____________(macska) 

☻Karam_____________(édességféle) 

☻Eszet______________(butácska) 

☻Kalim_____________(hadonászik) 

☻Mozs______________(aprító edényen) 

☻Körm______________(ujjad végén) 

☻Hát_______________(táskaféle) 

☻Rabsz_____________(jog és bér nélkül 

dolgozó) 

7. Tedd 
egyedivé a 
mérges 
madarakat, 
színezd ki 
őket! 

♣ család ___________ ág 

♣ emlős ___________ faj 

♣ etil ___________ mérgezés 

♣  déli ____________ lé 

♣  fűrész ____________ zománc 

♣  jó _____________ toll 

♣  szün _____________ ernyő 

♣  csapó ________________ zár 

♣  hátas 

_____________ istálló 

 

♣  birs ______________csutka 

♣  kabát ______________ kés 

♣  püspök _______________ bél 

♣  csörgő ______________ marás 

♣  sün ______________ ól 

11. Zümi, a szorgos kis méh, egész 
nyáron gyűjti a virágport, hogy mézet 
készíthessen. Most azonban 
nem találja a kaptárt.  

Segíts neki, vezesd oda! 

● makacs - _____________________ 

● meszel - ______________________ 

● persze - ______________________ 

● kacsó - _______________________ 

● oltár - ________________________ 

● szálak - _______________________ 

● ernyőd - ___________________ 

● róka - _____________________ 

● tapos - ____________________ 

● verem - ____________________ 

● tárcsa - ____________________ 

● ráz - ______________________ 
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Kirgizisztán  

Fővárosa: Bishkek 
Területe: 199 951 km2 

Népessége: 5 741 000 
Népsűrűsége: 27,4 fő/km2 
Pénzneme: kirgiz szom (1 kirgiz szom = 4 forint) 
Államfője: Almazbek Atambajek 
Államformája: köztársaság 
Hivatalos nyelve: kirgiz, orosz 
 
Kirgizisztán közép-ázsiai ország. 1990 óta független, korábban a Szovjetunió egyik tagállama volt. Az orszá-
got Ázsia Svájcának is nevezik csodálatos hegyvidékei miatt.  
Gazdasági életét a mai napig a mezőgazdaság határozza meg. A kivitel fő terméke a gyapot, a gyapjú és a hús. 
Ipara a mezőgazdasághoz viszonyítva jelentéktelen, főként aranyat, higanyt és uránércet bányásznak. A kibá-
nyászott ércek szinte teljes egésze exportra kerül. A behozatal főleg energiahordozókból, 

gépipari termékekből és 
élelmiszerekből áll. Az 
országban az utóbbi időben 
sajnos elhatalmasodott a 
kábítószer termelés is. Fon-
tos gazdasági társai: Orosz-
ország, Kazahsztán, Üzbe-
gisztán.  

Az ország éghajlatát nagyban befolyásolja a tengerszint feletti magasság. A Fergana-
völgy éghajlata például szubtrópusi, így nyáron rendkívül forró. Efölött a hegyek lejtőin 
száraz kontinentális, a magas hegyekben pedig magashegyi az éghajlat. Legjelentősebb 
folyója: a Narin. Írásrendszerük cirill betűs. Kirgiz nemzeti ital: a kumisz , azaz az erjesz-
tett lótej, amelyet elődeink az ősmagyarok is szívesen fogyasztottak.  

Kokó 
Furcsaságok a nagyvilágból 

Összegyűjtöttem pár érdekes dolgot, amelyről úgy gondolom, hogy ti sem hallottatok még. Néme-
lyikük vicces, némelyikük meghökkentő. Érdemes végigböngészni. 

-A születésnapját éppen most ünneplő Rubik-kockáról kiderült, hogy 43 252 003 274 489 856 000 kombi-
nációt lehet vele kirakni. 
-Évente több, mint két tucat ember hal meg rosszul kilőtt pezsgősdugók miatt. A 
„pezsgőbalesetek” egyharmada esküvőkön következik be. 
-Az erdőtüzek gyorsabban terjednek hegynek felfelé, mint lefelé. 
-Az első spanyol telepesek különböző méretű, állatcsontokból faragott gömböket használtak fizetőeszköz-
ként. 
-Az esküvőüzletágban dolgozók 37%-a soha nem házasodik meg. Azoknak, akik ebben a szakmában dol-
goznak, és házasságra lépnek, 97%-a válik el két éven belül. 
-A világ legrövidebb folyója az amerikai Oregon államban található D-River, amely mindössze 
40 méter hosszú. 
-Egy átlagos emberi szem a szürke körülbelül 500 árnyalatát képes megkülönböztetni. 
-Felmérések szerint több nő beszél a kocsijához, mint férfi. 

Melcsii 
In memoriam IWIW - A magyar közösségi portál végnapjai 

A 2000-es évek első közösségi oldalának számító IWIW-et 12 év után, június 30-án lekapcsol-
ják. A magyar közösségi portált a Facebook előretörése szorította ki. A két internetes oldal látogatottsági muta-
tója 2010 végén még megegyezett, ezután a külföldi versenytárs könnyen maga mögé parancsolta az IWIW-et. 
A világon az elsők között létrehozott közösségi honlap 2005 és 2010 között Magyarország leglátogatottabb ol-
dalának számított: a csúcsidőszakban naponta 1,5 millióan keresték fel, 4,7 millió adatlap és félmilliárdnyi kap-
csolat jött általa létre.  
A Facebook előretörésével a magyar közösségi oldal főként a középkorú és idősebb felhasználók körében volt 
népszerű, közülük nagyjából 70 ezren léptek be naponta az oldalra még az elmúlt hetekben is. 
Az IWIW-hez végsőkig hűséges felhasználók most digitális időkapszula igénylésével menthetik le személyes 
adataikat, dolgaikat június 30-ig. Egy korszak tehát lezárul.               Szilvike néni 
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Az idei nyár divatszínei 

Kicsit körülnéztem az interneten, és összegyűjtöttem nektek, me-
lyek lesznek ezen a nyáron a legkedveltebb divatszínek. Ha trendi akarsz lenni 

nyáron, ilyen színeket viselj! 

Jó hír a kék szín kedvelőinek: újra divat lesz a kék. Főként a türkizkék és égszínkék változatok 
azok, melyek menők. Mellettük a világos, visszafogott színek kedvelői is örülhetnek: mert az 
élénk színek skáláján a neonok háttérbe szorulnak, helyettük jönnek a kifinomult pasztellszí-
nek, úgy mint a babarózsaszín és a barackszín. 

Trendi lesz a narancs is: bejönnek az élénk, de nem bántóan rikító narancsos, man-
darinos színek, amik hasonlóképpen fel tudják dobni a megjelenést. Kiválóan mutat-
nak, ha feketével vagy fehérrel párosítod őket, amelyek örök klasszikus alapszínek. 
Emellett bátran viselj orchidea lilát és fekete - fehéret, ugyanis az idei szezon fő 
irányvonalát a klasszikus fekete-fehér kettőse adja meg. 
Semleges színek: a világos semleges árnyalatok, mint a bézs, gyöngy- és csontszínek 
kifinomult hatást keltenek nyáron is, ráadásul sokféle ruhadarabunkkal párosíthatjuk 
őket. 
Az idén is hódít a virágminta. Bár nem szín, de nem hagyhatjuk szó nélkül a virág-

mintát, hisz olyan nagymértékben jelen van az idei év kínálatában. A divatszínek felhasználásával a legkülönfé-
lébb méretű és mértékű minták kerültek a ruhákra, amik csak úgy árasztják magukból a tavaszi-nyári hangulatot. 
Bármelyik árnyalatot válaszd is, biztosan trendi leszel a nyáron. 

Melcsii 
 
 

Medveállatkák 

Ezek az érdekes élőlények rokonságban állnak az ízeltlábúakkal, de 
több tulajdonságban el is térnek tőlük. Igazi túlélők: évekig bírnak víz 

nélkül élni, túlélik a mínusz 200 C fok alatti és a plusz 150 feletti hőmérsékle-
tet, valamint az erős napsugárzást. Több, mint 1000 fajukat ismerjük, Magyaror-
szágon körülbelül 100 faj él közülük.  
Többnyire növényi anyagokat esznek, de előfordulnak közöttük baktériummal táp-
lálkozók is. Ragadozó és növényevő fajtáival is találkozhatunk. Hengeres, zömök 
teste a fejből és négy törzsszelvényből áll. A szelvényekhez 1-1 pár csonkláb tarto-
zik, ezeknek a  végén 4 - 8 karom található. Testüket kitinpáncél fedi. Méretük 0,2 - 
1,5 mm-ig terjed. 
Világszerte előfordulnak: a Himalája 6000 méteres csúcsai fölött, illetve a tengerek 
4000 méternél is mélyebb területén ugyanúgy  megtalálhatók, mint a sarkvidékeken vagy az egyenlítő területén. 

Nony 
  Zenei top 10 

Unatkozol? Rossz az idő kint? Hallgass slágereket, amelyek garan-
táltan feldobják a hangulatod még egy esős nyári napon is! Én a 

következőket ajánlom figyelmedbe! 

Nony 
  Jó tanulók, jó sportolók 

Az Emberi Erőforrások minisztere, Balog Zoltán nyilvánossá tette azt a listát, melyen Magyar-
ország  jó tanulói és jó sportolói szerepelnek. Eszerint iskolánk 5 jelenlegi és 2 volt tanítvá-

nya is magáénak tudhatja ezt a magas szintű elismerést.  
Büszkék vagyunk rájuk és szeretettel gratulálunk a kitüntetett diákoknak: Farkas Lillának, 
Ézsiás Fanninak, Pomázi Bálintnak, Molnár Gergőnek, Vachal Krisztinának, Gulyás Adri-
ennek és Bogár Lászlónak. További sikereket kívánunk nekik.   

1. Sam Tsui - Just a dream by Nelly 
2. Pitbull ft. Kesha - Timber 
3. Avicii - Addicted To You 
4. Passenger - Let Her Go 
5. Bruno Mars - Grenade 

6. Calvin Harris - Summer 
7. David Guetta feat. Skylar Grey - Shot Me Down 
8. Demi Lovato - Neon lights 
9. Cris Cab - Liar liar 
10. Clean Bandit - Rather Be 
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Nyári nyelvlecke, angolosok előnyben!  
A kép felső sorában lévő betűk különféle színeknek 
felelnek meg. Fordítsd le az angol szavakat, és meg-
tudod, milyen színnel kell kifestened a kép részleteit! 
A képen ahol nem látsz betűt, ne színezz, hagyd fe-
héren! 
Jó fejtörést kívánunk! 

Varázsolj életet a lakásba! Készíts fűfejet magad, és a nyári zöld hangulat a 
te szobádba is beköltözhet. Hogyan? Cikkünk ebben segít neked. Kellemes 

   ténykedést! 

Mókás fűfej házilag 
Fűfejként él a köztudatban a házilag egyszerűen kivitelezhető vicces fi-
gura. Haját ollóval bármilyen fazonra vághatjuk, miután kinőtt. A dús 
hajat fűmagok szolgáltatják, amelyet rendszeresen locsolni kell. A fej 
harisnyából alakítható ki, és tetszés szerint dekorálható. 

Hozzávalók: 
● 1 barna nejlonharisnya darab 
● Fűmag 
● Virágföld vagy fűrészpor 
● Virágalátét vagy szélesebb joghurtos pohár 
● 2 db mozgó szem 
● Piros filcanyag  
● Olló 
● Cérna, tű 
● Pillanatragasztó 

Körülbelül 20 cm-s darabot vágjunk le a harisnyából, kössünk a végére csomót, majd 
fordítsuk ki! Szórjunk bele maroknyi fűmagot., majd tömjük ki fűrészporral vagy virág-

földdel! A harisnya másik végét szorosan varrjuk le!  
Alakítsuk ki az orrot: 2-3 centis részt csípjünk ki harisnyából, tekerjük meg, és kössünk rá cérnát! Füleket ha-
sonló módon készíthetünk azzal a különbséggel, hogy a labdából kicsípett részt 2-3 centi hosszan varrjuk le! 
Pillanatragasztóval rögzítsük a harisnyára a szemeket az orr fölé, illetve a piros filcdarabból vágjuk ki a fűfej 
száját, és azt is ragasszuk a megfelelő helyre! 
Ha kész a mókás fej, helyezzük a virágalátétbe vagy joghurtos pohárba és alaposan öntözzük meg! Ha ügyelünk 
rá, hogy naponta nedves legyen a fej, 3-4 nap múlva megjelennek az első „hajszálak”. Két hét múlva ollóval 
tetszés szerint formázható a fűfej frizurája. Próbáljátok ki, megéri!             Szandy 
 
   - Miért jár az anyós biciklivel? 
   - ??? 
   - Mert a seprűje szervizben van. 

Fűfej a készítést követően, majd 
két héttel később.  

- 20 komisz csínytevő van az osztályban! - 
pöröl a tanár úr. 
- 21! – mondja Móricka a tanárra célozva. 
- Kifelé! – zavarja ki a nevelő. 
Móricka kimegy, de az ajtóból még vissza-
szól: 
- Így persze a tanár úrnak lesz igaza. 
 
 
A csigabiga című dal prózában így hangzana: 
 
„Lakossági felhívás!  
Sürgősen kérünk minden házzal rendelkező puhatestűt, 
hogy azonnal hagyja el a házát a furcsa módon keletke-
zett és még mindig tartó tűzeset miatt. A károsultakat 
megfelelő minőségű tejtermékkel látjuk el, 
ami holnapig is elegendő.” 
 

Leon 
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1. Ebben a hónapban kezdődik a 
szünidő. 
2. Kedvelt nyár esti tevékenység. 
Kell hozzá szalonna, kenyér, tűz. 
3. Szünidő más szóval. 
4. Szívesen mész a barátaiddal ide 
fürdeni a nyáron. 
5. Ez barnítja a bőrödet nyáron. 
6. Ilyenné válik az ember szünidő-
ben, a szorgalmas ellentéte. 
7. Nyaralási lehetőség diákoknak a 
szünidőben: nyári ………. 
8. Suli más szóval. 
Megfejtés:  

Q R Á Y N W K Ü 

K P V É A V I S 

Á V Í Z P A R T 

Y X Z F S K Á R 

N G I A Ü Á N A 

A D B G T C D N 

P I I Y É I U D 

O N C I S Ó L Y 

L N A P O Z Á S 

A Y J V Í Z S M 

J E M E G G Y A 

 
Keresendő kifejezések 

mind a nyár, a szünidő témaköréhez tartoznak. Kel-
lemes szóvadászatot! 

A keresendő szavak : nyár, víz, vízpart, vízibicaj, 
napozás, napolaj, napsütés, vakáció, kirándulás, 
strand, fagyi, dinnye, meggy 

 

Kellemes nyári szünetet, jó pihenést, feltöltő-
dést kívánunk minden kedves olvasónknak! 

Találkozunk a 
következő tan-
évben!  

Szilvike néni és 
a diákújságírók 

Színezd ki 
Spongyabobot! 

A 
tanév utolsó lapszá-

mának megfejtése természetesen 
valamilyen nyári tevékenységhez 
kapcsolódik. Jó fejtörést hozzá! 
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