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Ballagás 
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.         K.N.D 
 
Az idei tanévben két nyolcadik osztálytól veszünk búcsút, bízunk benne, hogy helytállnak választott középiskolá-
jukban is. A ballagó csoportok névsora és osztályfőnökeik alább olvashatók: 

8.a osztály 

Tóth Gábor 
osztályfőnök 

Balogh Mihály, Becskereki László, 
Berényi Júlia, Czétényi Klaudia An-
na, Ézsiás Fanni, Gulyás Viktor, Ka-
nalas Mercédesz, Kaszanyi Sándor, 
Kenyeres Lívia, Kollár Zsanett, Láz-
ár Erik Kevin, Nagy Beatrix Zsanett, 
Oláh Erika, Pozsgai Gábor Sándor, 
Rábai Melinda, Turza Beatrix, Var-
ga Krisztián Károly, Verb Milán Dá-
niel, Vidák Ferenc, Viszkok Máté 
Zoltán, Zakar József 

                8.c osztály 

                Pap Szilvia 

osztályfőnök 

Ádám Viktória Szonja, Antal Dorka 
Dorina, Bakó Kornél, Balogh Noé-
mi, Barta Karolina, Berki Zsolt, 
Bolyós Liliána Szilvia, Bóta Luca, 
Dombai Zoltán, Faragó László At-
tila, Farsang Tünde, Kenderes Zol-
tán, Kovács Evelin, Kovács Norbert 
Dániel, Mérész Melitta, Molnár 
Gergő, Nagy Natália, Paplanos 
Ákos Márk, Paplanos Kristóf Tibor, 
Pomázi Bálint János, Tamás Patrik 
Csaba, Tóth Brigitta, Vadkerti La-
jos Sándor 
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Pedagógusnapra 

A pedagógusnapot minden évben június első vasárnapján ünnepeljük. Megünneplésére 
először 1952-ben került sor, ekkor adták át az ország legjobb oktatóinak a kiváló tanári és 
tanítói okleveleket. Mára az effajta megemlékezés sokat vesztett jellegéből, mostanság 
elsősorban a gyermekek köszöntik tanáraikat ezen a jeles napon. 
Mi is köszöntjük iskolánk minden oktatóját, nevelőjét. Az alábbi verssel kedveske-
dünk számukra: 

Nemzeti összetartozás napja — 2015. június 
4. 

Az idei tanév az ötödik, amelyben mi is megemléke-
zünk a  nemzeti  összetar tozás napjáról .  
Amellett, hogy felidézzük az emléknap apropóját (az 
1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évforduló-
ját), ezen a napon mindig valamilyen különlegességgel 
készülünk iskolánk diákjai számára.  
Ezen a napon a szolnoki Bartók Béla Kamarakórus tett 
látogatást településünkön, és nyújtott színvonalas kon-
certet tanulóink számára a Művelődési Házban. A ma-

gyarság népdalkincsének gyöngyszemeit hallgathattuk meg a kórus 
tagjainak előadásában. 
A felemelő pillanatok után pedig az összetartozás érzését erősítve 
"élő feliratot" készítettünk az iskolaudvaron. Gyermekek és tanáraik 
közösen alkották meg az ÖSSZETARTOZUNK feliratot, melyet 
fényképes formában is megörökítettünk. 
Különleges nap volt különleges pillanatokkal! Kicsik és nagyok mél-
tóképp emlékeztek. 

Szilvike néni 
 

Felsős osztálykirándulás Budapesten 
Május 20-án reggel 8:00 órakor indultunk Budapestre, a gyermeknapi közös osztálykirándulásra. Két órát utaz-
tunk, majd megérkeztünk a Keleti-pályaudvarra. Az osztályok a délelőttöt saját kedvük szerint tölthették: páran 
megálltak a KFC-ben, volt olyan csoport, aki az Aréna Plázában nézelődött, végül mindannyian elsétáltunk a 
Hősök terére. Ott elidőztünk egy kicsit, majd onnan tovább mentünk a Városligetbe, ahol a Vajdahunyad várában 
megtekintettük a Mezőgazdasági Múzeum kiállítás-
gyűjteményét. A Múzeum előtt lehetett vásárolni is, minden-
kinek meg is fogyatkozott a pénztárcája.  
Ezután a Városligetből átsétáltunk a Nagycirkuszba. Ott a 

cirkusz legújabb, két-
órás előadását néztünk 
meg, a szünetben pedig 
fókákkal  lehe te t t 
fényképezkedni. Az 
előadás után visszasé-
táltunk a pályaudvarra, és egy kis késéssel indultunk visz-
sza Újszászra. Negyed kilenckor érkeztünk haza. 
Jó volt együtt tölteni ezt a napot.  

Lion 

Donászi Magda: Pedagógusnapra 
 

Ma, amikor az egész ország 
hálás szívvel néz ide, 
szeretetet, köszönetet 

ver mindnyájuk kis szíve. 
 

Azt a sok jót, amit kaptunk 
meghálálni mint lehet? 

Kérdezgettem a virágot, 
kérdeztem a levelet. 

 
Nem feleltek, de a virág 

felém intett vidáman, 
amit a szó el nem mondhat, 
itt van egy szál virágban. 

 
Fanni 
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Focista lányok — Interjú Barta Karolinával 

Rit- ka jelenség, hogy lányok kapnak kedvet a focihoz. Isko-
lánkban több ilyen lány is van, közéjük tartozik például a nyolcadik osztá-
lyos Barta Karolina is. Őt faggattuk erről a tevékenységről. 
- Mióta űzöd ezt a sportágat? 
- 3 éve játszom már. 
- Honnan jött az ötlet, hogy elkezdj focizni? 

- Az unokabátyámmal focizgattam otthon, és megtet-
szett a sportág. 
- Mik a legjobb eredményeid eddig? 
- Nemzeti Debreceni Tornán első helyezés, a Vörös-
marty Kupán szintén első hely, illetve Vörösmarty kupa legjobb női játékos címe. 
Emellett rendelkezem MLSZ (Magyar Labdarúgó Szövetség) különdíjjal is. 
- Női csapatban játszol, vagy fiúkkal focizol egy csapatban? 
- Női csapatban játszottam, de egy alkalommal voltam fiúkkal is egy csapatban. 
Kemény játék volt. 
- Hallottuk, hogy játszottál a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC csapatában, milyen 
élményeid vannak? 
- Amazon Kupa 2. helyezett, valamint Nemzeti Debreceni Torna első helyezett 
eredményekkel. 
- Továbbra is szeretnéd folytatni ezt a tevékenységet? Mik a terveid a jövőre nézve?  
- Szeretném folytatni a focit. Nagy álmom, hogy egyszer magyar válogatott lehes-
sek. 

Köszönjük az interjút, további sikereket kívánunk neked a sport terén. A középiskolához pedig jó eredménye-
ket. 

Fanni 
  Ismét vannak jó tanulóink, jó sportolóink 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ebben a tanévben is nyilvánossá tette azt a listát, 
melyen Magyarország jó tanulói és jó sportolói szerepelnek. Az idei tanévben iskolánk  7 

olyan tanulóval büszkélkedhet, akik magukénak tudhatják ezt a magas szintű elismerést.  

Büszkék vagyunk rájuk és szeretettel gratulálunk a ki-
tüntetett diákoknak, név szerint: Ézsiás Fanninak, 
Ézsiás Zsófiának, Pomázi Bálintnak, Molnár Gergő-
nek, Molnár Dánielnek, Dániel Márknak, valamint 
Vachal Krisztinának. További sikereket kívánunk ne-

kik. A köztük lévő ballagóknak pedig minden jót az új tanévhez.    Linaa 

 

Alsós olvasóink figyel-
mébe ajánljuk. Színezd 
ki a sportos képeket! 

Jó tanulók, jó sportolók 
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 Tádzsikisztán 
Kontinens, ahol az ország fekszik: Ázsia 

Fővárosa: Dushanbe 
Pénzneme: tadzsik szomoni 
Államfője: Emomalii Rahmon 
Államformája: köztársaság 
Hivatalos nyelve: tádzsik 
Területe: 143 100 km2 
Népessége: 8 160 000 

Magyarországnál másfélszer nagyobb ország Ázsiában. A volt Szovjetunió egyik legdélebben 
fekvő utódállama, mely 1991-ben lett független, önálló ország. Az ország éghajlata kontinentá-
lis, gyakori a kemény hideg, mert a terület magasan a tengerszint felett fekszik. Földje ásvány-
kincsekben igen gazdag. A mezőgazdaság legfontosabb növénye a gyapot. 

Közigazgatási körzetei: (Ezeket jelzi a térképvázlat            ) 
1. Szugd 
2. Fővárosi körzet (Nohijahoi tobei Dzsumhuri)  
3. Hatlon 

4. Hegyi-Badahsán (autonóm tartomány) 
Jelenleg nincsen az UNESCO által elismert természeti világörökség Tádzsikisz-
tánban, de az ország már pályázott erre a címre a Pamírral.       Kornél 

 
Bécs 

 
Bécs Ausztria fővárosa és egyben legnagyobb városa. A város 
leghíresebb látványossága: a Schönbrunni kastély, valamint a 
kastélypark. 
A palota annak kertjével és az állatkerttel akár egész napos ki-
kapcsolódást nyújthat gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Itt 
visszaléphetünk a történelemben és elképzelhetjük, milyen volt 
a királyi udvartartás a 18-19. században. Mária Terézia uralko-
dásának idején az udvari élet központja volt a gyönyörű, de 

mégse hivalkodó, barokk stílusú palota. A 18. század vége óta látható 
mai formájában. A palota 1400 helyiségből áll. Kertje gyönyörűen 
gondozott. Ha valaki erre utazik a nyáron, ne mulassza el megtekinte-
ni ezt a csodát! 
Bécs emellett karácsony idején válik nagyon közkedvelt turisztikai 
hellyé, hiszen itt található a híres adventi vásár. Ekkor több százezer 
turista keresi fel a várost. 
Ismert látványossága még a Bécsi Operaház, a Stephandoms, a Parla-
ment és a Rathaus épülete, valamint a Práter, mely vidámparki jelle-
gével nyújt izgalmas perceket a látogatóknak.            Fanni 
 

Minyonok 

A minyonok története az idők elejétől ered. A mi-
nyonok sárga egysejtű organizmusként kezdték, és fejlődtek korokon át, és mindig a 
leggrúsabb gazdákat szolgálták.  
Mivel ezeket a gazdákat folytonosan elveszítették, a minyonoknak most nincs kit szolgálni-
uk, és mély depresszióba zuhantak. Ám egy Kevin nevű minyon tervet eszel ki, és Stuarttal, 
a lázadó tinédzserrel és az aranyos kis Bobbal hármasban nekivágnak a világnak, hogy 
megkeressék azt az új gonosz főnököt, akit a fajtájuk követhet. A hármas izgalmas utazásba 
kezd, amely végül elvezet a következő lehetséges gazdájukhoz, a Bíbor Túlölőhöz, a világ 
első női szupergonoszához.  
A jeges Antarktiszról a 60-as évek New Yorkjába utaznak, majd 
Londonban kötnek ki, ahol az eddigi legnagyobb kihívásukkal 

kell szembenézniük: meg kell menteniük a minyon fajt a kipusztulástól.  
A magyarországi mozi premier július 9-én lesz, innentől kezdve vetítik szerte az or-
szágban. Tehát ha nyáron unatkozol, irány a mozi! Jó szórakozást hozzá. 

Grett 
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Egy kis matek a nyárra. Színezd ki a bal 
oldali képet a kapott összegnek megfele-
lő színűre.  
Ahol nincs matekpélda, hagyd fehéren a 
képet! 
Ha az összeg: 
• 6 = kék 
• 7 = fekete 
• 8 = lila 
• 9 = sárga 

 

A jobb oldali kép a székely rovásírás ABC „betűit” tartal-
mazza. Készíts titkosírást! Fordítsd le a következő mondatot 
rovásírással!  

ITT VAN A NYÁRI SZÜNET, IRÁNY A STRAND! 
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

A jobb oldali ké-
pen a hajó eltévedt a tengeren, a vilá-

gítótorony jelzi számára, hogy hol fekszik a kikötő. Segíts a 
legénységnek megtalálni a kikötőhöz vezető utat! 
 
A bal alsó képen kösd össze a számokat a sorrendjüknek megfe-
lelően. Milyen ábrát kaptál? ____________________________ 
Ha kész vagy, színezd ki a képet a valóságnak megfelelően. Jó 
munkát kívánunk hozzá! 

Találós kérdések. Meg tudod fejte-
ni őket? 

- Erdőn voltam, parton leszek, vízen járok, s tűz-
ben veszek. Mi az?  
- Erdőn, mezőn apró kelyhek, kékek, sárgák, piro-
sak. Eleséget bennük lelnek lepkék, méhek, dara-
zsak. Mi az?  

(Megfejtés: csónak, virág.) 
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 Gyümölcsös nyári joghurttor-
ta 

Hozzávalók: 
- 1 nagy és 1 kis pohár joghurt 

- 3 dl főzőtejszín 
- 1 csomag zselatinpor 
- 30 dkg friss vegyes gyümölcs(eper, sárgadinnye, sárga barack, őszi 
barack) 

- 10 evőkanál cukor 
- egy csomag babapiskóta 
 
Elkészítés: 
A joghurtokat a cukorral felmelegítjük, ha elolvadt a cukor, beletesszük a 
zselatint, majd levesszük a tűzről. A friss gyümölcsre ráöntjük a joghurtot, 
amitől szinte azonnal lehűl, és beletesszük a felvert tejszínt is. 

Folpack fóliával kibélelünk egy formát (lehet az egy tepsi is), beleöntjük a 
folyékony krémet, majd a tetejére ráhelyezzük a babapiskótát. Hűtőben egy 
éjszaka alatt megdermesztjük. 

Lea 
 

 Palackorrú delfin 

 A palackorrú delfin az Atlanti-óceán partjainál, a Csendes-óceán mérsékelt északi övezetében, 
a Vörös-tengerben és az Indiai-óceán térségében egyaránt ho-
nos. Az egész Földközi-tengerben és a Fekete-

tengerben megtalálható. A Helgolandi-öbölben is rendszeresen meg-
figyelhető. A melegebb, sekélyebb vizekben élő delfinek kisebbek, 
mint az északiak. 

Az állat testhossza 228-381 centiméter, testtömege 250-
500 kilogramm. A hímek nagyobbak, mint a nőstények. Arcorra rö-
vid, az alsó állkapocs túlér a felsőn. Mindegyik állkapocs-félben 20-
26 fog van. Hátúszója hegyesen háromszögletű, láthatóan hátrahaj-
lik.  

A delfin csoportosan él, társaságkedvelő. Nagyon értelmes állat, fejlett módon kommunikál társaival. Nagyszerű 
úszó. Csapatban vadászik. Tápláléka általában tengeri halféleség: szardella, makréla és lazac, vala-

mint tintahal és garnélarák. Egy delfin átlago-
s a n  6 -Itt a nyár. Varázsold egyedi-

vé a tengerparti képet a világí-
tótoronnyal.  
Ha végeztél vele, színezd ki az angol 
f e l i r a t o t 
is! 
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Aranycsapat 
 

Az Aranycsapat az eddigi állás szerint a legjobb magyar labdarúgó-válogatottnak a közismert csapatneve. 
A ismert csapat az 1950-es évektől 1956-ig játszott egy együttesben. 

Tagjai: Sebes Gusztáv, Grosics Gyula, Buzánszky Jenő, Lóránt Gyula, Lantos Mihály, Bozsik József, Za-
kariás József, Budai II. László, Kocsis Sándor, Hidegkuti Nándor, Puskás Ferenc, Czibor Zoltán. 

Az aranycsapat veretlensége idején: 1950-54-ig a legjobb összeállításban csupán négy alkalommal lépett 
pályára: 1953. május 17-én Rómában a hazai pályás olaszok ellen, 1953. november 15-én Budapesten, hazai 

pályán a svédek ellen, 1953. november 25-én Londonban vendégeskedtek, valamint 1954. április 11-
én Bécsben az osztrákok ellen álltak ki.  
Az Aranycsapat egyszer sem állt ki a legendás kezdőcsapattal a pályára, csak kezdőként álltak fel úgy, de 
a 90 percen belül sérülések és más okok miatt nem 
tudták megtartani a legendás felállást. 
 
Legnagyobb győzelmeik:  

- 1952-ben aranyérem a helsinki olimpián 
(Magyarország– Jugoszlávia 2:0) 
-   1948-53-ig Európa-kupa bajnok. 
- 1953-ban az londoni olimpia győztese 
(Magyarország-Anglia: 6:3) 

- 1954-ben a svájci világbajnokságról ezüstéremmel tért 
haza a válogatott csapat. 

Minden sportoló előtt méltán lehetnek ők a példaképek. Le-
gyünk rájuk mi is büszkék, ne feledjük el őket! 

Linaa 
 

 
Halott pénz 

 
Tagok: 
Marsalkó Dávid - zene, szöveg 
Járai Márk - vokál 
Boros „Venom” Gábor - DJ 
Prifer Barnabás - gitár, vokál 
Papp Samu – billentyű 
Péter Tamás – basszusgitár 
Varga Mátyás – dob 

Tudnivalók a csapatról: 

A pécsi Marsalkó Dávid szólóprojektjeként indult Halott Pénz mára hétfős élőzenekar. A hazai hip-hop színtér 
üde színfoltjából pedig egyre inkább a legjobb élőzenés klubok és fesztiválszínpadok állandó vendége.  

A 2013-ban megjelent Szólj anyunak, hogy a városban vagyok lemez sikere, többek közt olyan felvételeknek 
köszönhető, mint az Ugyanúgy hallasz, a Farkasok dala, a koncerteken közönség kedvenc Minden szobába kell 
álom, vagy a táncparketteken is taroló Feneked a gyengém.  

A zenekar félévről-félévre szerepel a hazai Youtube toplistán - több milliós megtekintésekkel -, a klipek közül 
pedig az egyedi egyschnittes technikával forgatott Nem érinthet meg az egyik favorit.  

Viva 2014-ben Comet-re jelölte a legjobb zenekar kategóriában, a szakma pedig a legjobb tizenöt feltörekvő 
hazai zenekar közé választotta az első Nagyszínpad program keretében.  
A Valami van a levegőben a Halott Pénz eddigi egyik legsikeresebb felvétele, alig fél év alatt 6 millió megtekin-
tés fölé kúszott a Youtube-on, a tavaszi turné pedig – ami a felvétel után kapta a nevét – országszerte teltházas 
koncertekkel zajlott. Ennek keretében már második alkalommal töltötték meg az Akvárium Klub 1300 fős nagy-
termét.  

A tavalyi sikeres fesztivál körút után – amelynek többek közt a Sziget Magyar Zenei Nagyszínpada, a Strand 
Fesztivál Nagyszínpada és a Volt Fesztivál is része volt – 2015 nyarán újra országszerte fesztivál színpadokon 
lesz látható a Halott Pénz. 

Lea 
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A nyár divatja — 2015 

Ebben a cikkben az idei nyári divatszínekből, fazonokból szemezgetünk: igencsak 
üde és hatá- rozott színek és vonalak várhatóak. 

Színek közül meghatározó lesz: 
A csodás akvamarin, a klasszikus kék, a lucite zöld, a mandula és pu-
dingpor színek, a vörösesbarna kontra piros. 
 
Nyáron újra divat: a Bronde 
Barna vagy szőke? Olyan nehéz választani!Így az idén nyáron megint 
nagy divat lesz a két szín kombinációja: a Bronde. Irány a fodrász! 
 
Rövidnadrág & csizma: 
Azt már régóta tudjuk, hogy a legpraktikusabb ruhadarab, amit választ-
hatunk nyáron a rövidnadrág, mert kényelmes, csinos és különböző 
felsőkkel nagyon változatosan variálható. Az idei nyár legjobb kiegészítője a csizma lehet. 

 
Rövid topok:Van egy jó hírünk a topkedvelőknek, az idén vissza-
tértek a rövid fazonok.  
Sejthettük, hogy el fog jönni ez a pillanat. A hasat szabadon ha-
gyó top ismét divat. Azért arra figyeljünk, hogy csak nagyon csi-
nos lányokon mutat igazán előnyösen. 
 

A divat állandóan vál-
tozik, ennek ellenére 
vannak bizonyos nyári 
alapdarabok, amelyek 
évek óta a forró szezon 

meghatározó részét képezik. 
1. Bokáig érő skinny farmerek: A mostanság igencsak divatosnak 
számító nadrág óriási előnye, hogy elegáns és hétköznapi, laza viselet-
ként is tökéletesen megállja a helyét. 

2. Nyári ruhák: Az óriási népszerűségnek örvendő lenge ruhák 
képviselik a nyár legkényelmesebb viseletét, így nem meglepő, 
hogy minden elképzelhető fazonban és mintázatban kaphatóak. 
 
3. Rövidnadrágok: Az extra-rövid és a klasszikus rövidnadrág-
ok is hosszú éve a nyári trendek szerves részét képezik. 
 
4. Szoknyák: A szoknyák 
rendszerint a nagyon nőies 
stílussal rendelkező nők ked-
vencei. Eseménytől függően, 

viseld a szoknyát laza, rövid toppal vagy elegáns pántos blúzzal. Biztosan sike-
red lesz.  
Kellemes perceket, jó öltözködést kívánok a nyárra mindenkinek. Divatra fel! 

Bridzsith 
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A legforróbb napokon vagy unatkozó percekben 
nincs is jobb, mint a legújabb zenék meghallgatá-
sa. Én ezt ajánlom nektek a nyárra. 
 
1.  Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars 
2.  Taylor Swift - Shake it off 
3.  Wellhello - Apuveddmeg 

4.  Halott pénz - Valami van a levegőben 
5.  Maroon 5 - Sugar 
6.  KYGO feat. CONRAD -  Firestone 
7.  New Level Empire - Son Of The Sun 
8.  Freddy Verano feat. Sam Smith - Moments 
9.  ByeAlex - Hé Budapest! 
10. Wiz Khalifa feat. Charlie Puth- See You Again 

Eryka 
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Nyári nyelvlecke, angolosok előnyben!  
Jövőre iskolánkban angol és német nyelvtagozatos 
osztályok indulnak. Számukra készült a következő 
angol, játékos feladat. A kép alsó sorában lévő szá-
mok különféle színeknek felelnek meg. Fordítsd le az 
angol szavakat, és megtudod, milyen színnel kell 
kifestened a kép részleteit! Jó fejtörést kívánunk! 

 Gombvirágok pedagógusnapra 

Közeledik a pedagógusnap. Lepd meg a 
tanító nénit olyan virággal, mely örök életű. 
Hozzávalók: 
- Különböző nagyságú, színes gombok 
- Színes filcanyag 
- Hurkapácika 
- Zöld vékony szalag 
- Tű és cérna 
- Ragasztópisztoly 

Elkészítés: A filcanyagból vágj ki különböző formájú virágokat. Majd 
egy nagyobb, illetve egy kisebb gombot egymásra helyezve varrd rá azt a 
filcanyagra. Ha elkészültél, ragasztópisztoly segítségével rögzítsd a filc-
gomb virágot a hurkapálcához. Végül vágj rövid darabokat a zöld szalag-
ból, és kösd a hurkapálca szárára. Ez adja a gombvirág leveleit. Az ered-
ményt a képen láthatod, igazán egyedi, szép ajándék lehet bárki számára.        Evy 

Júniusi lapszámunk viccei félig-meddig a 
nyár témaköréhez kapcsolódnak. Szórakoz-
tató perceket kívánunk hozzá! 
 
Nyár van, kegyetlenül süt a nap, a hőség óriási. 
Az öreg székely a fiával kaszál kint a réten. 
Megszólal a fiú: 
-Ez nem igazság édesapám, mi itt a nagy meleg-
ben kaszálunk, míg otthon anyám a húgommal a 
hűvös pincében kötöget. 
-Ne búsulj fiam! Lesz ez másképp is. 
Gondold csak el, jön a tél, mi a jó hűvösben fent a he-
gyen vágjuk a fát, de anyádék otthon a nagy melegben 
kell kötögessenek. 
 
- Két indián ül a tóparton. Az egyik megszólal: 
- Uff! 
-Mire a másik fogja magát, átúszik a másik oldalára, és 
vissza. 
- Az első indián megint megszólal: 
- Uff! 
-A másik megint átúszik és vissza. Az első megint azt 
mondja: 
- Uff! 
- Mire a másik: 
- Én már ufftam eleget, most uff egy kicsit te is!  
 
Mi az abszolút szemtelenség? 
- Megkérdezni egy törpétől, hogy mi le-
szel, ha felnőtt leszel?  

Berta 

Két svéd beszélget. 
- Mit szólsz az idei nyárhoz? 
- Fogalmam sincs, hogy milyen lehetett, épp mozi-
ban voltam. 
 
– Gyerekek, ha az asztal egyik sarkára lerakok 6 
tojást, a másikra pedig 5-öt, akkor hány tojás lesz 
összesen az asztalon? 
– Sehány! - feleli Pistike. 
– Miért? - kérdi a tanárnő. 
– Mert a tanárnő nem is tud tojást rakni! 
 
- Elnézést, megmondaná, melyik a túloldal? 
- Az, ott szemben. 
- Hát most már tényleg meghülyülök! Onnan meg 
ideküldtek! 
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1. Kedvelt nyári tevékenység, kell 
hozzá szalonna, hagyma, kenyér, 
tűz.. 
2. Diákok kedvenc évszaka. 
3. Hűsítő édesség többféle ízben. 
4. Nyáron érő gyümölcs: sárga... 
5. Itt lehet horgászni. 
6. Felfújható, kerek vízparti játék-
eszköz. 
7. Nyolcadik évfolyam búcsúzó 
ünnepe. 
8. Kedvelt medencés nyaralóhely. 
 
Megfejtés:  

 

Kellemes nyári szünetet, jó pihe-
nést, feltöltődést kívánunk min-
den kedves olvasónknak! 

Találkozunk a következő tanév-
ben!  

Szilvike néni és a diákújságírók 

Színezd ki Patrikot! 

A 
tanév utolsó lapszá-

mának megfejtése természetesen 
valamilyen nyári tevékenységhez 
kapcsolódik. Jó fejtörést hozzá! 
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Keresendő kifejezések mind a nyár, a 
szünidő témaköréhez tartoznak. Kellemes 
szóvadászatot! 

A keresendő szavak : szálloda, meggy, napsütés, homok, vízpart, tenger, 
úszógumi, medence, nap, strandlabda, Balaton, leég, víz, fagyi, fürdés, 
nyaralás, strand, pálmafa, horgászat, dinnye, szörf 

Ha megtaláltad az összes szót, olvasd össze a megmaradt betűket, egy 
mondatot kapsz megfejtésül. Megtalálod?             Lion 

Lion 


