
változtatta mindenkinek 

az életét, így az én élete-

met is. Beleszólt a szoká-

saimba, megtámadta a 

nyugalmamat, átírta az 

elképzeléseimet, elhomá-

lyosította a közeli jövőt. 

A láthatatlan ellenségek-

kel az a baj, hogy hajla-

mos vagyok kételkedni 

bennük.        (Ugyan, ez 

csak duma…, De gáz, 

láttál már valakit, aki 

megbetegedett?, No pa-

ra, ez csak felhajtás!)     

Ma már itt jár köztünk 

és vigyorogva válogat.                                                                                                       

...hát, nem egy szimpati-

kus „csávó”, ez a COVID!  

Az interjú a 2. oldalon 

folytatódik. 

Márciusban egy szokat-

lan dolog szólt bele min-

denki életébe. Egy olyan 

járvány, amely világszer-

te nagy változásokat ho-

zott. A mi megszokott 

iskolai oktatásunkban is. 

Pénteken még a tanter-

mekben tanultunk. „Jó 

hétvégét, hétfőn találko-

zunk” – köszöntünk el a 

tanítás után tanáraink-

tól, osztálytársainktól. 

Ám vasárnap este olyan 

intézkedésről kaptunk 

értesítést a médián ke-

resztül, hogy hétfőtől az 

iskolákat bezárják. Az 

egész országban átálltak 

a digitális oktatásra. Fü-

löp Tamással (Tamás 

bácsi), iskolánk igazgató 

helyettesével és a hetedi-

kes, nyolcadikos tanulók-

kal készítettünk interjú-

kat az online oktatásról 

és a karanténról. A leg-

több válaszban nagy az 

egyetértés, de akadnak 

elég megosztó vélemé-

nyek is. 

Interjú Tamás bácsival: 

Tamás bácsi, Ön mit 

gondol a koronavírusról 

és a koronavírus hírek-

ről? 

Úgy gondolom, nagyon 

komolyan kell venni. 

Sokkal komolyabban, 

mint amikor először hal-

lottam róla. Ez a vírus – 

most már látom – meg-

Hogyan éltük meg a digitális oktatást és a karantént? 

Pályaválasztás 

A két 8.-os osztállyal ké-

szítettem interjút a to-

vábbtanulással kapcso-

latban. Utána jártam 

annak, hogy melyek azok 

a szakok, amelyek érdek-

lik őket, valamint mi 

motiválja őket a pályavá-

lasztásuk során. 

A diákok nagy része gim-

náziumban szeretné foly-

tatni a tanulmányait. 

Ezért sok nyolcadikos 

készül a központi írásbe-

li megírására. Nagy ré-

szük szeretné letenni a 

nyelvvizsgát és külföldre 

költözni a jobb fizetés és 

megélhetés reményében.  

Továbbtanulóink nagy 

részét a jó megélhetés és 

példaképeik motiválják. 

Fontos számukra, hogy 

olyan munkát végezze-

nek, amit szeretnek. Bár 

kevesen, de vannak olya-

nok, akiknek pontos el-

képzelésük van a jövő-

jükről. Az elképzelések 

között szerepelnek az 

alábbi szakmák: jogász, 

politológus, mérnök, ügy-

véd, programozó, tol-

mács, szakács. Szurko-

lunk nekik a tovább ta-

nulásban és céljaik eléré-

sében. 

Tokodi Zsófia (8.lá) 

Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

A hírlevél megjelenésének dátuma 2020/2021 tanév, 1. szám 

Mi Az Újság?  

Szerkesztették: 

Golyák Zsófia (6.dó) 

Polics Vivien (6.dó) 

Orsós Renáta (7.dó) 

Szúnyog Attila (7.dó) 

Kocsis Maja (8.dó) 

László Luca (8.dó) 

Szabó Benedek (8.dó) 

Uzorás Barbara (8.dó) 

Tokodi Zsófia (8.lá) 

Földi Marcell (8.lá) 

Császárné Simon Anita 

Kopaszné Páhl Zsanett 

Molnos Balázs 

A tartalomból: 

Interjú új tanárainkkal  

Hogyan éltük meg a digi-

tális oktatást és a karan-

tént?  

Őszi programjaink  

Állatok Világnapja  

Pályaválasztás  

Okoskodó  

Könyvajánló 

Tanulási tippek otthonra 

Deutsche Seiten  

English pages  

Várjuk azoknak a lelkes diákoknak a jelentkezését, akik kedvet kaptak az újságíráshoz, és szívesen részt ven-

nének a szerkesztőség munkájában! Jelentkezni Anita néninél lehet. 

Császár Bíborka (1.lá) rajza 



2 Mi Az Újság?  

Folytatás az 1. oldalról: 

A koronavírus híreket 

általában követem, de a 

számokat nem tartom 

annyira fontosnak, mint 

ahogy az a híradásokban 

megjelenik. Sajnos egy 

ilyen világméretű problé-

mánál nem lehet kiküsz-

öbölni az álhíreket sem.  

Megemlítenék egy sze-

mélyes élményt – engem 

igazán az a külföldi tudó-

sítás küldött padlóra, 

amikor az olaszországi 

magyar tudósitó annyit 

mondott elcsukló han-

gon: ”Az olasz emberek 

már nem mulatnak, már 

nem tapsolnak, már nem 

énekelnek, már nem ze-

nélnek az erkélyeken. Az 

olaszok lecsendesültek és 

Olaszország elkezdte 

gyászolni a halottait.” 

Miben volt nehéz és mi-

ben volt könnyű, önnek, 

az online oktatás? 

Miben volt könnyű? 

Szinte semmiben! Ha-

mar rá kellet jönnöm, 

hogy az online tanítás 

egy savanyú cukorka, 

amit szépen becsomagol-

tak.  

Miben volt nehéz? Szinte 

mindenben, …de azt ru-

tinosan csináltam. Nehéz 

volt azzal a ténnyel meg-

birkózni, hogy elvették 

tőlem a tanítás lehetősé-

gét. Nekem, nekünk pe-

dagógusoknak a szak-

mánk az, hogy személye-

sen adjuk át a tudásun-

kat, a gondolatainkat, a 

lelkünket nektek, diá-

koknak (…bár ez nektek, 

gyakran csak nyűg!). 

Nem egy monitornak 

beszélve vagy feladato-

kat kiosztva, képeket 

feltöltve. Hiányzott ne-

kem a tanítás íze. 

Hogyan élte meg a ka-

rantént? 

Az én karanténom, egy 

kicsit más volt! Amikor 

befejeződött az iskolai 

tanítás-tanulás, akkor 

én, még kb. 3 hétig bejár-

tam mindennap a suliba. 

Az online órákat otthon-

ról és az iskolából csinál-

tam. Aztán eljött az idő, 

amikor én is otthon ma-

radtam. Nehéz volt a 

személytelensége, de 

annyi ideig kibírható 

volt.  

Hogyan telt egy napja? 

Ha az öltözékemre gon-

dolok, akkor úgy, mint 

ha folyamatosan hétvége 

lett volna. A szokásos 

reggeli szöszmötölés 

után odaültem a laptop 

elé és készültem az órák-

ra, „szürcsöltem” a ká-

vét, és a netet. Mire fel-

eszméltem este 5-6 óra is 

elmúlt már. Látszatra 

úgy tűnt, hogy minden 

laza, de sokkal több időt 

töltöttem a tanórák elő-

készítésével, mint a ren-

des tanítás alatt. Azért 

mindig volt egy kis fizi-

kai munka is (favágás, 

Hogyan éltük meg a digitális oktatást 
és a karantént?  

ásás, talicskázás) a nap 

folyamán.                                                 

Mire volt több ideje? 

A családomra (mert na-

gyon sok „igazolt hiány-

zást” halmoztam fel) és 

természetesen magamra, 

a gondolataimra.  

Ha egy szóval kellene jel-

lemezni a karantén idő-

szakát, akkor mi lenne az 

az egy szó? 

Karantén = 

MEGFOSZTÁS 

Orsós Renáta és  
Szunyog Attila (7. dó) 

 

A hetedikesek és a 

nyolcadikosok vélemé-

nye a karanténról: 

Mit gondolsz, könnyebb 

vagy nehezebb volt a digi-

tális oktatás? 

Válaszadók jól rávilágí-

tottak, az online oktatás-

nak előnyeire és hátrá-

nyaira is. A többség úgy 

gondolta, hogy könnyebb 

volt elkészíteni a felada-

tokat, hiszen segítségül 

tudták hívni az interne-

tet minden tantárgy ese-

tében. A többiek viszont 

nehezebben boldogultak, 

hiányolták a tanári jelen-

létet, magyarázatot.  

Szabó Cintia (6.dó) rajza 



Iskolánk nemcsak 42 kis elsőssel bővült az idén, hanem új peda-

gógusok is érkeztek a tantestületbe. Stefánovits Bernadettel 

(Betti néni), a harmadikosok osztályfőnökével és Csiszárik Kata-

linnal (Kati néni), magyar és angol szakos tanárral beszélgettem. 

Interjú új tanárainkkal 

aránt. Egyik legszebb 

hely számomra Róma és 

Vatikán volt. 

Hova utazna el szívesen? 

Betti néni: Japánba, 

mert az ő életszemléle-

tük, a társadalomhoz és 

az egymáshoz való hozzá-

állásuk számomra érde-

kes és lenyűgöző.  

Mi a kedvenc filmje? 

Betti néni: Holt költők 

társasága 

Mi a kedvenc sportja? 

Betti néni: Forma-1  

Hogyan fogadták a kollé-

gák? 

Kati néni: Nagyon kedve-

sen fogadtak, jól érzem 

magam a tanári közös-

ségben. 

Miért választotta ezt a 

hivatást? 

Kati néni: Kiskorom óta 

ez volt az álmom. Szere-

tem átadni a tudásomat 

a nálam fiatalabbaknak, 

szeretek magyarázni, 

tanítani. 

Miért a magyar és az an-

gol szakot választotta? 

Kati néni: Két kedvenc 

nyelvem és tantárgyam.  

Hogyan és hol képzeli el 

magát 10 év múlva? 

Remélem, hogy 10 év 

múlva legalább 2 gyerkőc 

fog körülöttem és párom 

(akkor majd már férjem) 

körül szaladgálni, és na-

gyon boldogok leszünk. 

Ki a példaképe? 

Kati néni: Nincs konkrét 

példaképem. Akiket még-

is iránytűnek tartok: az 

anyukám, régi tanáraim, 

Koncz Zsuzsa és Bródy 

János. 

Mi a hobbija? 

Kati néni: Szeretek zenét 

hallgatni,  gitározni 

(korábban volt egy zene-

karom is), kézművesked-

ni, kirándulni, sütit süt-

ni, különleges kávékat 

készíteni. 

Hova utazna el szívesen? 

Kati néni: Bárhova, csak 

érjen véget a vírus! A 

következő tervezett cél-

pont Írország vagy Skó-

cia. De később minden-

képp szeretném megláto-

gatni Joulupukkit is Ro-

vaniemiben, Lappföldön. 

Mi a kedvenc filmje? 

Kati néni: Hair, Amade-

us és Legyetek jók, ha 

tudtok. 

Mi a kedvenc sportja? 

Kati néni: Sokat túrázok, 

sétálok, kirándulok. 

 

Szabó Benedek (8.dó) 

Hogyan fogadták a kollé-

gák? 

Betti néni: Nagy szere-

tettel, szakmai tudásu-

kat megosztva, segítőké-

szen, kedvesen fogadtak. 

Miért választotta ezt a 

hivatást? 

Betti néni: Édesapám 

gyógypedagógus és isko-

laigazgató volt Jánoshal-

mán, ahol közel negyven 

évig éltem. Az ő elhiva-

tottsága vitt engem is 

erre a pályára. 

Hogyan és hol képzeli el 

magát 10 év múlva? 

Betti néni: Spanyolor-

szágban, egy tengerparti 

házban a férjemmel, 

amint sütkérezünk a na-

pon és hallgatjuk a ten-

ger morajlását.  

Ki a példaképe? 

Betti néni: Édesapám, 

Stefánovits Sándor 

Mi a hobbija? 

Betti néni: A hobbim az 

utazás. A világ bármely 

pontjára szívesen uta-

zom. Már sok helyen vol-

tam bel-és külföldön egy-
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Mi volt a legjobb a digitá-

lis oktatásban? 

„Sokkal tovább lehetett 

aludni, mint a tantermi 

oktatás során.” 

„Lazábbak voltak az tan-

órák és a határidők.” 

 „Sokkal több lehetőség 

adódott jó jegyeket sze-

rezni.” 

Mi volt a legrosszabb az 

online oktatás során? 

Nehezebb volt kommuni-

kálni a tanárokkal, de a 

legrosszabb az volt, hogy 

nem találkozhattunk a 

barátainkkal ebben az 

időszakban, és a folyama-

tos volt a bezártság. 

Hogy telt a napod a digi-

tális oktatás során? 

A gyerekek nagy rész-

ének egyhangúan teltek 

a mindennapok. Felkel-

tek, ha Skype-os óra volt, 

akkor abba bekapcsolód-

tak, egyébként inkább 

kora délután láttak neki 

a feladatok megoldásá-

nak. Ezek után volt, aki 

kutyát sétáltatott, soro-

zatot vagy filmet nézett 

vagy számítógépen tar-

totta a kapcsolatot a ba-

rátaival. 

Milyennek értékeled a 

Skype órákat? 

A diákok véleménye sze-

rint kevés ilyen óra volt – 

ezt nehezményezték, hi-

szen tanári magyarázat-

tal sokkal érthetőbb a 

tananyag.  

Ha egy szóval jellemez-

hetnéd a digitális okta-

tást mi lenne az? 

Monoton, rossz, unalmas, 

és egy kicsit melankoli-

kus. 

Tokodi Zsófia (8.lá) 



A járványhelyzetre való 

tekintettel az idei tanév-

nyitót szűkebb körben 

ünnepeltük, mint a tava-

lyit. A templomi tanév-

nyitó ünnepélyen a mű-

sort adó negyedik évfo-

lyamos tanulóink,  végzős 

diákjaink, elsőseink, 

azok szülei, valamint az 

óvoda nagycsoportos gye-

rekei vehettek részt. Az 

iskolánk többi tanulója 

osztálytermükben inter-

aktív táblán kísérhették 

végig az eseményeket. 

Szokásainkhoz híven a 

megszeppent elősöket 

nyolcadikosok kísérték az 

iskolából a templomba, 

ahol az ünnepély után 

Relu atya és Józsi atya 

megáldotta a gyermekek 

iskolatáskáját és igazga-

tónő fogadalom tétellel 

egybekötötten elsőssé 

avatta őket.  

Idén – figyelembe véve a 

koronavírus miatt meg-

hozott intézkedéseket – a 

programok szabadtéren 

valósultak meg. Az isko-

lai szent mise után meg-

kaptuk a furcsán csala-

finta feladatainkat, majd 

nyakunkba vettük a vá-

rost a megoldások után 

kutatva.  

A téma a teremtett világ 

védelme volt.  

A feladványok megoldá-

sa vidám hangulatban 

telt. Az osztályok krea-

tívnál kreatívabb ötle-

tekkel rukkoltak elő. 

H a g y o m á n y a i n k n a k 

megfelelően projektnap 

keretében emlékeztünk 

meg szeptember 24-én 

iskolánk védőszentjéről, 

Szent Gellértről.   

Tanévnyitó 

Szent Gellért nap 

 „Mi nem a világ 

lelkét kaptuk, hanem 

az Istentől származó 

Szentlelket, hogy 

megismerjük, amit 

Isten kegyelemből 

nekünk ajándékozott.”  

(1Kor 2, 10b-16)  
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Itt van, az ősz itt van új-

ra, szeptember elsején 

elkezdődött az iskola. 



Szeptember hónap utolsó hetében iskolánk szerve-

zésében került megrendezésre a Hegyi futóverseny, 

melyre a város több iskoláiból is érkeztek tanulók. 

Azoknak ajánlom, akik szeretnék kipróbálni erejü-

ket, kitartásukat. A verseny mindvégig nagyon jó 

hangulatban telt, a nézők és a versenyzők is jól 

érezték magukat.   

Október 21-én Mindenszentek napja alkalmából az 

alsósok közül több tanuló is beöltözött valamelyik  

szentnek, és Józsi atya vezetésével ellátogattak az 

összes osztályba. 

Hegyi futóverseny 

Mindenszentek napja 

5 

Eredményeink: 

2. helyezett: Szabó Benedek (8.dó) 

3. helyezett: Bálint Norbert (8.lá) és Kolb Andrea 

(6.dó) 

4. helyezett: Földi Marcell (8.lá) és Penucci Fede-

rika (8.dó) 

5. helyezett: Fadgyas Eszter (6.lá) 

7. helyezett:Palotás Lili (4.dó) 

A versenyen részt vett tanulók: Tóth Csanád, 

Csonka István, Darvasi Hunor, Kincses Kristóf, 

Csiák-Sedivy Márk, Ujhelyi Márkusz, Almajer 

Dominik. 

A zene világnapja 

1975 október 1-e óta ün-

neplik a zene világnapját 

a föld minden pontján. 

Ezen alkalomból, iskolánk 

diákjai, az óvódások és a 

pedagógusok az intézmény 

udvarán közösen énekel-

ték el a népdalokat.  

Várjuk azoknak a lelkes diákoknak a jelentkezését, akik kedvet kaptak az újságíráshoz, és szívesen részt ven-

nének a szerkesztőség munkájában! Jelentkezni Anita néninél lehet. 

1975-ben Yehudi Menuhin ezekkel a szavakkal kö-

szöntötte A zene világnapját: „Szavakkal már nagyon 

sokszor visszaéltek, különösen a korunk társadalmá-

ban egyre növekvő tudatlanság következtében. A zene 

azonban továbbra is módot ad arra, hogy az emberek 

ma is megértsék egymást, amikor az emberiségtől a 

múlt előítéletei távolabb állnak, mint valaha, de meg-

erősödve kerülnek előtérbe azok az örök értékek, ame-

lyek mindig részét képezték bármely nép minden mű-

vészi megnyilvánulásának.”  

2020/2021 tanév, 1. szám 



Az alsósos osztályaink az 

első óra keretén belül 

emlékeztek meg az októ-

ber 6-ai eseményekről, 

mi felsősök pedig az első 

és második órában forgó-

színpad szerűen a kistor-

nateremben tekintetük 

meg az 5. osztály műso-

rát, amelyben felidézték 

számunkra történelmünk 

egyik legszomorúbb nap-

ját. Versekkel, történelmi 

tényekkel és zenével em-

lékeztünk a múltra. 

Komló város polgárainak 

délután a 48-as téren 

lévő kopjafánál muatták 

be az 5. osztályosok az 

emlékműsort.  

Novemberben korán söté-

tedik. Régen az emberek 

fáklyával, vagy lámpás-

sal a kezükben mentek 

misére. Ezt eleveníti fel a 

Lapionos felvonulás.  

Legyen lámpás a mi 

iskolánk! Legyen lám-

pás a mi óvodánk! 

Az idei Márton napunk 

rendhagyó módon telt.  

Az iskola és az óvoda ab-

lakait mécsesekkel díszí-

tettük, amelyek a sötét-

ben gyönyörű látvánnyal 

ajándékoztak meg min-

den arra felé sétálót. 

Mi így emlékezünk! 

Márton nap 
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A legenda szerint Szent Márton a Római Birodalom 

Pannónia tartományának Savaria városában szüle-

tett 316-ban vagy 317-ben egy római tribunus fia-

ként. A császári katonájaként szolgáló Márton egy 

hideg téli estén odaadta meleg köpenyének felét egy 

nélkülöző koldusnak. Aznap éjszaka álmában meg-

jelent Jézus a koldus alakjában. Márton ezután 

megkeresztelkedett és Istent szolgálatába állt. Jósá-

gáról még életében legendák keringtek, püspökké 

akarták szentelni. A monda szerint az érte jövő kül-

döttek elől nagy alázatosságában a ludak óljába 

bújt. A szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk 

verdesésével elárulták Márton rejtekhelyét. Már-

tont 371-ben püspökké szentelték és haláláig, 398-ig 

Tours-ban segítette a rászorulókat. 



Sziasztok!  

Polics Vivien vagyok. A 

két háziállatomat fogom 

nektek bemutatni.  

A kutyám Mázli egy 7 

éves Basset Hound fiú. 

Nagyon szeleburdi, foly-

ton futkározik az udvar-

ban, de egy hosszú sétán 

elég hamar menne haza.  

A szomorkás basset-

pillantás bizony csalóka: 

a legtöbb igazán vidám 

természetű – s ezt a jó-

kedvet rá is ragasztják 

az emberre. Egy repdeső 

fülekkel szaladgáló bas-

set hound szinte minden 

bizonnyal képes pillana-

tok alatt mosolyt csalni 

minden kutyabarát arcá-

ra.  

A következőkben meg-

tudhatod a legfontosabb 

dolgokat erről a rövid 

lábú vadász-fajtáról, 

amely manapság sok csa-

ládban tölti be a hűséges 

társ szerepét.  

A Basset Hound egy brit 

fajta francia ősökkel.  

Marmagassága legfeljebb 

38 cm, súlya 35 kg körüli, 

s ezzel igazi rövid lába-

kon járó, masszív, zömök 

kutya. Feltűnő rajta még 

viszonylag hosszú háta 

is, valamint természete-

sen nagy, lelógó fülei. 

Rövid szőrzete fényes és 

sűrű. Legtöbbször két- 

vagy három színű (fekete 

– fehér – barna). 

Az „alacsony“ azaz rövid 

lábú kutyák (a „bas“ 

franciául „alacsonyat“ 

jelent) Belgiumban és 

Franciaországban már 

évszázadokkal ezelőtt is 

kedveltek voltak. Később 

Angliában is elterjedtek 

ezek a kutyák, ahol előbb 

a beagle, majd később a 

bloodhound fajtákkal 

való keresztezéssel érte 

el jellegzetes kinézetét. A 

XX. század 70-es éveiben 

érték el a lógó fülűek 

népszerűségük csúcs-

pontját. Főleg Németor-

s z á g b a n ,  N a g y -

Britanniában és az USA-

ban lettek hamarosan 

divatkutyává – ami nem 

mindig a fajta előnyére 

szolgált, mivel feltűnő 

Az Állatok Világnapja 
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testfelépítésük füleiket és 

hátukat tekintve hamaro-

san már az egészségtelen 

extremitások felé közelí-

tett. 

Ebben az időszakban ke-

rült sor az egyik leghíre-

sebb basset-filmszerepre 

is. Columbo kutyájának 

fajtája, vagy fogalmazhat-

nánk úgy is, hogy a Co-

lumbo kutya egy basset 

hound volt. Az amerikai 

krimisorozat állatszerep-

lője sok folytatásban állt, 

ült a különc nyomozó ol-

dalán, segítve ravasz bűn-

ügyi csapdáinak működé-

sét. 

A cikk még nem ért véget... 

Tudod-e? Érdekességek a kutyákról 

A kutyák orrában nagyjából 100 millió érzékelő receptor található, míg nekünk, 

embereknek 6 millió. Szaglásuk ezerszer vagy akár 10 ezerszer is jobb lehet, mint 

a miénk, ennek köszönhetően képesek arra, hogy vírusokat, fertőzéseket, és akár 

még a rák jeleit is kiszagolják az embereken.  

Az öt legokosabb kutya fajta közé sorolható a Pudli, a Német Juhász, a Golden 

Retriever, a Dobermann és a Border Collie. A kutyák nagyjából 250 szó és gesztus 

megértésére képesek, sőt egyszerű matematikai feladványokat is megoldhatnak.  

Egyes számítások szerint 12.000 éve tart az ember kutyát.  

A kutyák is álmodhatnak. Figyeljétek meg kedvenceiteket! A mancs mozgása, il-

letve a rángatózás arról árulkodik, hogy a kutya éppen álmodik. 

A kutyák a magasabb hangokat jobban hallják. Az emberi hallás legjobban a 2000 

hertzes hangokat érzékeli, míg a kutyák hallása 8000 hertz körül a legérzéke-

nyebb. Gondolj erre, amikor legközelebb szólsz a kutyádnak, főleg, ha messze van! 

A kutyák kevésbé érzékelik a színeket, mint az emberek. Főleg a kék, sárga, sár-

gás-zöld és a szürke különböző árnyalatait látják.  

A kutyák általában 30-40-szer vesznek levegőt egy perc alatt. Azonban a lihegő 

kutyák még ennél is többször, 300-400-szor. Ők lihegéssel hűtik magukat. Izzadni 

nagyon keveset szoktak, legfőképpen a talpukon, illetve az egyéb szőrtelen testré-

szeken.  

Október 4-én tartjuk az Állatok Világnapját. 

Ez a nap tisztelgés az állatok védőszentje, 

Assisi Szent Ferenc előtt, aki már a 13.  

század elején azt hirdette, hogy mindent 

szeretnünk kell, ami körülvesz minket, le-

gyen az élő vagy élettelen.  

Az állatok világnapjának alapelve, hogy az 

állatok boldogabbá teszik életünket, segítő-

társként és barátként gazdagítják minden-

napjainkat. 



Molly 6 hónapos Sziámi 

macskalány. Nagyon hi-

peraktív folyton játszana. 

Mindennel játszik néha 

még a labdát is vissza-

hozza. 

A sz iámi  macska 

a perzsa macska mellett 

az egyik legrégebbi és 

legismertebb macskafaj-

ta. A fajta eredete egy 

széles körben elterjedt 

mutációra vezethető visz-

sza, ami több, mint 500 

éve jelentkezett és Ázsiá-

ból, méghozzá Sziámból, 

a mai Tájföldről indult 

ki. A sziámi cicák első 

példányai a XIX. század 

végén kerültek el a nyu-

gati országokba, főleg 

királyi udvarokban tar-

tották őket egzotikus stá-

tuszszimbólumként. 

A sziámi cicákat tréfásan 

gyakran nevezik a macs-

kavilág kutyáinak. Ez az 

elnevezés arra utal, hogy 

ezt a macskafajtát az em-

ber bizonyos fokig taníta-

ni tudja. Azonban hozzá 

kell tennünk, hogy a szi-

ámi cica csak annyit haj-

landó tanulni egy bizo-

nyos napon, amennyi és 

ami neki éppen tetszik. 

Aki erőszakkal akar ne-

velni, valamire megtaní-

tani egy sziámi macskát, 

könnyedén beszerezhet 

egynéhány karmolást. A 

sziámi meglehetősen tár-

saságkedvelő macska, aki 

rendkívüli közlési vágy-

gyal rendelkezik. Sokkal 

jobban érzi magát, ha 

párban tartják, mivel 

szoros köteléket tud ki-

alakítani más macskák-

kal, órákon át is boldo-

gan eljátszik a többiek-

kel. Intelligenciája és jó 

természete miatt nagy-

szerű családi macska vál-

hat belőle. 

Zokni 1 éves Berni pásztor. NAgy-

jából 60 cm magas és 30-35 kg sú-

lyú, fekete, barna és fehér színű. 

Nagyon aktív, mozgékony kutyus.  

Imád kötelekkel játszani. Kedvenc 

időtöltése az elől hagyott papucsok 

szétrágása. A hosszú szőre sok gon-

dozást igényel.  

Hogy miért lett éppen Zokni a ne-

ve? Az egyik mancsán pont a boká-

jáig egy fehér csík található, mint-

h a  z o k n i  l e n n e  r a j t a . 

Zoknit vígasz képpen kaptam egy 

nehéz időszakom során.  

Sziasztok! 

Golyák Zsófia vagyok. A következőkben a kutyáimról és a kedvenc álla-

tomról, a Palomino lóról írok nektek! 

A másik kutyám  Mézi. Mézi egy 

Golden Retriver. 29 kg és kb. 51-56 

cm magas. Nagyon édes kis kutyu-

li, viszont sokat kell gondozni, mi-

vel hosszú szőrű. Vízi vadászkutya, 

de ő fél a víztől, szóval elég furi. 

Nagyon szeret pihenni a gödörben, 

amit saját maga ás ki. Mézi négy 

éve él velünk. 

A Palomino egy Spanyol eredetű 

amerikai ló. Általában világos 

krémszínű, fehér derűkkel (pici 

elkenődött foltok). Sörénye és farka 

fehér vagy nagyon halvány krém-

színű. 

Mar magassága:145-163 cm. A cső-

dör (fiú ló) általában magasabb, 

mint a kanca (lány ló). Kifejezetten 

gyors fajta, ezért western lovaglás-

ra használják.  

Én olyan lovasnak ajánlom, akinek 

már van tapasztalata lovakkal, 

mivel nagyon aktív és rendkívül 

gyors. Olyan gazdára van szüksé-

ge, aki minden nap tud vele foglal-

kozni. 
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Tudod-e? Érdekességek a macskákról 

Nem érzik az édes ízt. 

Az orruk összeérintésével köszönnek. 

Megérzik a földrengéseket. 

Nagyjából 100 különböző hangot képesek kiadni, 

míg a kutyák 10-et.  

A nap 2/3-ad részében képesek szunyókálni. Egy 9 

éves macska kb. 3 évet töltött ébren élete során.  

A legnagyobb zuhanást túlélő macska egy apartman-

ház 16. emeletéről esett ki. 

A világ leggazda-

gabbja 13 millió 

dollárt ér: gazdája 

minden vagyonát 

ráhagyta halála 

előtt. 

Ezerszer több ada-

tot képesek tárol-

ni, mint egy iPad. 

A MiniZooban jártunk 

November  12-én a  

MiniZooba látogattak az 

elsősök. Nagyon jól érezték 

magukat. Nagy örömmel, 

lelkesedéssel és izgalom-

mal töltötte el őket, hogy 

az összes állatot meg lehe-

tett simogatni. A nap 

sztárja egy huncut kisma-

lac volt, aki mindenáron 

fel akarta borítani az ita-

tóját. A végén sikerült is 

neki.  

Arra kértem a gyerekeket, 

hogy rajzolják le azt az 

állatot, amelyik a legjob-

ban tetszett nekik. 

A rajzok az újság  13. oldalán láthatók. 

Földi Marcell (8.lá) 



1.) Tamás háromszor annyi időt matekozott ma, mint 

amennyit tornázott. A két dologgal együtt 4 perc 

híján egy órát foglalkozott.  

Hány percet matekozott és hány percet tornázott 

Tamás? 

 

2.) 19 veréb ül egy ágon. Lelőnek belőle nyolcat. 

Hány veréb marad az ágon? 

 

3.) Nézz utána! 

Az uborka melyik szerveinkre hat kedvezően? 

a,) szem, máj 

b.) agy, szív 

c.) vese, tüdő, gyomor 

 

Miért különleges a növényvilágban a sütőtök? 

a,) Hatalmas gyümölcsöket fejleszt. 

b,) A legmagasabbra megnövő növény. 

c,) A legsárgább termésű növény. 

 

Hogy hívják a birkák csoportját? 

a,) nyáj 

b,) csorda 

c,) raj 

 

Mely állatok neve illik az összetett szavakba? 

...… köhögés 

…… talp 

…… út 

 

 

A feladatok megoldását a 

következő számban talál-

játok. Ha van kedvetek, 

oldjátok meg az okoskodó-

kat. Megoldásaitokat Ani-

ta néninek adjátok le. Az 

ügyes megfejtők egy kis 

ajándékot kapnak.  

Földi Marcell (8.lá)  

Alsós okoskodó Tanulási tippek otthonra:  
Hogyan lehetsz hatékonyabb? 

 Figyelj a tanórán! Vegyél részt a közös munkában!  

 Kérdezz a tanártól. Nem gáz, ha óra végén megké-

red a tanárt, magyarázza el még egyszer azt a 

részt, amit nem sikerült megérteni.  

 Győzd le a halogatást, és állj neki a tanulásnak! 

 Tapasztald ki mikor fog az agyad! Ha tudod, hogy 

neked suli után nem úgy pörögnek a kerekeid, ik-

tass be egy kis feltöltődést. 

 Mielőtt neki látsz a tanulásnak, tegyél rendet ma-

gad körül! 

 Ne téveszd szem elől a célt! Tanulás közben ne fog-

lalkozz mással (zenehallgatás, tévézés, firkálás)! 

 A nehezebbel kezdj, hiszen még friss az agyad! 

 Először mindig a szóbeli leckét tanuld meg! Olvasd 

el a tankönyv szövegét, nézd át, amit írtatok a fü-

zetbe! 

 Saját szavaiddal fogalmazd meg a tanultakat! 

 Színessel emeld ki, ami fontos! 

 Tarts szüneteket tanulás közben! 

László Luca (8.dó) 
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Felsős okoskodó 

11 

 

6.) Már a rómaiak is szabályozták a Balatont. Ho-

gyan nevezték ők a tavat? 

a,) Tengerszem 

b.) Kék tenger 

c.) Sekély tó 

d.) Hatalmas tenger 

 

7.) Melyik a legnagyobb város?  

a,) Siófok 

b.) Balatonfüred 

c.) Zamárdi 

d.) Balatonföldvár 

 

8.) Átlagosan hány millió köbméter víz van a Bala-

tonban?  

a,) 8800 millió 

b.) 800 millió 

c.) 1800 millió 

d.) 100 millió 

 

9.) Melyik folyó táplálja a Balatont?  

a,) Duna 

b.) Tisza 

c.) Zala 

d.) Sió 

 

10.) A Balaton hossza…  

a,) 84 km 

b.) 59 km 

c.) 77 km 

d.) 79 km 

1.) 5 szénarakás meg 7 szénarakás összehordva hány 

szénarakás?  

a,) 1 

b.) 6 

c.) hibás a kérdés 

d.) 12 

 

2.) Hogyan kell kiejteni az USA fővárosának a nevét?  

a,) Nú jork 

b.) többféle kiejtési mód van 

c.) Nyú jork 

d.) hibás a kérdés 

 

3.) Hány ujj van 2 kézen? És 10 kézen? 

a,) 10, 50 

b.) 10, 20  

c.) 10, 100 

d.) 5, 10 

 

4.) Egy özvegyasszony férje megnősülhet-e? 

a,) persze 

b.) csak, ha elvált 

c.) nem 

d.) csak, ha nincsenek gyerekei 

 

5.) Hét hónap 31 napos, 4 hónap 30 napos. Hány hó-

napban van 28 nap? 

a,) 6 

b.) 12 

c.) 2 

d.) 1 

A feladatok megoldását a következő számban 

találjátok. Ha van kedvetek, oldjátok meg az 

okoskodókat. Megoldásaitokat Anita néninek ad-

játok le. Az ügyes megfejtők egy kis ajándékot 

kapnak.  

Földi Marcell (8.lá)  
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Zsófi tizenhét éves és RHCP rajongói blogot 

ír, ezért nem is kérdés, hogy az idei Bábel-

fesztre egész hetes bérletet vesz, hiszen az 

utolsó nap sztárfellépője a Red Hot Chili 

Peppers.  

Zsófinak ez lesz élete első fesztiválja, amelyen barátaival, Napsival, Abdullal, Hipóval és Sza-

szával együtt veszek részt. Ez pedig azt is jelenti, hogy többnapos, ismeretlen olaszok utáni 

hajtóvdászat, az orvosi sátorban töltött hosszú órák és a VIP-szekcióba való kétségbeesett 

bejutási kísérletek is várnak rájuk. A folyamatos bulizás, sátorozás, a koncertek és a legelké-

pesztőbb közös élmények felejthetetlenné teszik ezt a hét napot, sőt, talán az egész nyarat... 

Leiner Laura - Bábel 

Beth Reekles - Csókot vegyenek 
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Papp Dóra - Bolyongó 

Szepes Norbert szeptemberben új esélyt kap a helyi hatosztályos gimnázium egyik végzős 

osztályában. De nem egyszerű a beilleszkedés. Tetoválásai láttán többen összesúgnak a 

háta mögött, mások őrültnek tartják különös szokásai miatt. És persze fontos kérdés, hogy 

mit szól hozzá az osztály legmenőbb rockere, nem beszélve az éles szemű Farkas Míráról, 

aki olyan gyanakvón néz rá, mintha küldetésének tekintené, hogy minél többet megtudjon 

titokzatos új osztálytársáról.  

Norbit azonban évek óta nem érdekli a cikizés. Ami igazán számít neki, az az anyjának 

tett ígérete, az Őry család baráti oltalma, Mikko, a finn tökfej, a városszéli tölgyerdő, az 

akácméz, és egy félkarú isten. Csakhogy hamarosan felbukkan egy árny a múltból, aki 

mintha Norbi saját árnyéka lenne – és a fiú kénytelen számot vetni mindazzal, ami miatt 

ott kellett hagynia régi iskoláját, és meg kell hoznia egy olyan döntést, amelyben nem biz-

tos, hogy a sors istennői a segítségére lesznek… 

Könyvajánló 

A következőkben három könyvet mutatunk be nektek, ame-

lyeket érdemes elolvasnotok.  

Kocsis Maja, Uzorás Barbara (8.dó)  

10 ok, amiért jó olvasni: 

1. Serkenti az agyunkat. 

2. Oldja a stresszt. 

3. Műveltté tesz. 

4. Gazdagítja a szókincsünket. 

5. Javítja a memóriánkat. 

6. Megtanít koncentrálni. 

7. Íráskészséget is fejleszti. 

8. Nyugalmat ad. 

9. Szinte ingyen szórakoztat. 

10. Minden egyes könyv  

elolvasása kaland, kihívás. 

Egyetlen csók… mégis mindent fenekestől felforgat…  

Amikor az iskola Tavaszi Karneválján Elle csóksátrat 

nyit, úgy hozza a sors, hogy az ajka összeforr Noah-

éval, és ettől Elle élete fenekestől felfordul. Románcuk 

azonban korántsem mesébe illő, és Elle joggal tart at-

tól, hogy előbb-utóbb összetörik a szívét… Vajon elnye-

ri végül Elle a boldogságát? 

Ez a könyv – melyet egy 17 éves írónőnek köszönhe-

tünk – elnyerte a legnépszerűbb tiniregénynek járó 

Watty Award-díjat.  

Várjuk azoknak a lelkes diákoknak a jelentkezését, akik kedvet kaptak az újságíráshoz, és szívesen részt ven-

nének a szerkesztőség munkájában! Jelentkezni Anita néninél lehet. 



A MiniZooban jártunk 
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Angyalbatyu 

ORSZÁGOS AJÁNDÉKGYŰJTÉSI 

AKCIÓ 

CSATLAKOZZ TE IS! 

Készíts ANGYALBATYUT egy nehéz sorsú gyermeknek! 

Hogyan készíthetek ajándékot? 

Keress egy jó állapotban lévő, üres cipősdobozt! Csomagold 

be, és írd rá, hogy hány éves fiúnak vagy lánynak szánod 

ajándékod. A kész batyut hozd be az iskolába és keresd vele 

Ádám bácsit! Csomagodat december 14-ig várjuk! 

 

Mit tegyek a csomagba? 

Bármit, aminek egy gyermek örülhet: 

 játékot (társasjátékot, kártyát, építőjátékot, babát, 

plüssjátékot, autót, labdát, egyéb játékokat, stb.) 

 könyvet, mesekönyvet, színezőt 

 tisztálkodási szerek (dezodort, fogkefét, fogkrémet, stb.) 

 édességet (csokoládét, kekszet, stb.) 

 sapkát, sálat 

 iskolai felszereléseket (füzetet, tollat, filcet, zsírkrétát, 

színes ceruzát, vízfestéket, temperát stb.) 

 képeslapot vagy jókívánságot 

 

Mi ne kerüljön a dobozba? 

Romlandó, törékeny vagy folyékony ajándék. 
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