
 

1111

11. 



 
 
 
 
 

 

 

 

 Boldog szülinapot 

 Könyvajánló 

 Érdekességek 

 Hónapsoroló 

 Ételdarabok 

 Húsvéti teszt 

 Húsvéti versek 

 Legek 

 Teknősök a lakásban 

 Csináld magad 

 Így írunk mi  

 Recept 

 Ami érdekel 

 Papagájok 

 Szent Györgyi Albert 

 Arab horoszkóp 

 Tavaszi képek 

 Mennyit ismersz? 

 Kellemes ünnepeket 



 SZÜLINAPOSOK 

SZÜLINAPOSOK          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 KÖNYVAJÁNLÓ 
 

KÖNYVAJÁNLÓ            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ezt a könyvet az anyukám ajánlotta, mert ő is ezt a könyvet 

olvasta, amikor annyi éves volt, mint én. Ez egy igaz történet 

alapján van megírva. 

Nekem ez a könyv nagyon tetszik.  

Egy árva kislányról szól, aki születése óta egy gazdag családban 

él. Az úrnőnek a neve Miss Reed. Ennek a Reed nevű hölgynek 

van egy fia, akit Joe-nak hívnak. Ez a Joe egyszer megragadta a 

lány hosszú haját. Erre a lány megrúgta és büntetésül a vörös 

szobában kellet éjszakáznia. Azért hívják vörös szobának, mert 

ott halt meg a ház ura, Mr. Reed. A lány meglátott egy 

fénysugarat a falon, ami elkezdett feléje közeledni. Nagyon 

megijedt és elájult. A kislány szeretett volna iskolába járni, be is 

íratták őt egybe. Az iskolában talált magának egy barátnőt, akivel 

nagyon jól kijöttek. Már tavasz volt. A kislány talált magának egy 

új barátot. De bezzeg nem tudta, hogy az a barátnője, akivel 

először találkozott, halálosan beteg. Egyszer kilopódzott a 

szobájából és elment a beteg kislány után. Együtt beszélgettek 

egy darabig, de aztán mindkettőjüket elnyomta az álom. A lány 

arra ébredt, hogy egy szobalány viszi őt vissza a szobájába, mert 

a barátja már meghalt… 

Gergő és az álomvámpírok 1. 

Úgy jutottam el a könyvhöz, hogy könyvtárba mentem és 

olvasónaplót választottam.  

Az álomvilágban az élet megváltozott mióta meghalt 

a főtáltos Kende. A varázslók össze voltak zavarodva és 

tudták hogy nincs valami rendben. Ezért a táltosoknak új 

főtáltost kellet keresniük. Addig a főtáltost Böffeg sámán 

helyettesítette. Böffeg sámán felállított egy kereső csapatot. 

A főtáltos keresésében Réti Zsófi is részt vett. A járgányt 

amelyikkel utaztak az álomidőben Éjtáltosnak hívják. 

A főtáltost különféle álomvilágokban keresik. Ezalatt Gergő 

átutazta majdnem az egész Világfát. Gergő totemállata 

Toportyán és a tündér Tanarilla velük tartanak. Követnek egy 

titkos térképet ami a régi főtáltosé Kendéé volt. Gergő sorsát 

keresik és azt, hogy mit kell csinálnia az életében. Ezalatt sok 

kalandot élnek át. Az egyikben álomvámpírok rabolják el őket 

és börtönbe zárják.  Végül a főtáltos legjobb ismerősét is 

megtalálták a Valóságban, akit megetettek egy 

varázsbonbonnal, hogy aludjon el és találkozzon vele az 

álmában. Azt, hogy mi történt tovább, a kettes részben 

olvashatjátok. 

írta: Prikler Petra 

írta: Mikécz Kevin 
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Ulf Stark: Los králom lesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Túto knihu veľmi odporúčam všetkým deťom. Sú v 
nej veľmi krásne a veľké ilustrácie od Ann-Cathrine 
Sigrid Stalberga. Príbeh je o losovi, ktorý pomáha 
všetkým zvieratám v lese, a chcel sa stať kráľom lesa. 
Či sa mu to podarí? Kúpte si ju v kníhkupectve alebo 
si ju vypožičajte v knižnici a prečítajte si ju. 
 

Je to o psíkovi menom Lassie. Lassie patrila do chudobnej 

rodiny ktorá ju mala veľmi rada a hlavne ich syn Joe, ale 

museli ju predať. Akonáhle si ju odniesol jeden pán Lassie sa 

nikdy nevzdala a vždy sa k nim vrátila domov. Stalo sa jej 

viackrát že si ju zobrali. Lassie sa ale aj tak k nim vždy vrátila. 

Nakoniec si ju s radosťou nechali a hlavne Joe sa tešil, lebo 

stále keď skončil v škole, tak ho Lassie čakala. 

Túto knihu mi vybrala pani učiteľka. Najprv som ju nechcela 

čítať vôbec, ale ako som sa do nej začítala zapáčila sa mi. 

 
napísala: Agnes Šarudyová 

Eric Knight: Lassie sa vracia 

 

David Walliams: Milliárdos fiú 

A könyvet a könyvtárból kölcsönöztem. 

Én szerintem nagyon jó és vicces könyv. 

A kedvenc részem az volt, hogy felsorolta, hogy mi 

mindenje van. 

 Pl.: 500 pár Nike cipője, 3D IMAX mozija az alagsorban, 

sípályás bowlingcsarnoka, forma 1-es autója ,forma 1-es 

pályája. írta: Zsemlye Jani 

napísal: Dávid Sámson 
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Zaujímavá kniha plná dobrodružstva. Táto kniha je o mladom 

mužovi s menom Wade žijúci v roku 2044. Už niekoľko rokov 

dozadu naprogramoval slávny a bohatý pán Halliday „hru“, na 

ktorú, keď sa nalogujete, tak budete vo virtuálnom svete. 

Halliday pred svojou smrťou doladil svoju hru súťažou o jeho 

bohatstvo, lebo nemal rodinu ani dediča. O pár rokov neskôr 

po vytvorení súťaže Wade prišiel na stopu k získaniu prvého 

kľúča z troch. A potom ho aj našiel.  

napísal: Robin Mikécz 

J. K. Rowlingová: Harry Potter a kameň mudrcov 

Harry na začiatku tejto časti ešte nevie, že je čarodejník. Žije u strýka, 

izbu má kobku pod schodmi a myslí si, že mu rodičia umreli 

v autonehode. Raz v ZOO vyslobodí náhodou hada, ktorému dokonca aj 

rozumie, ale myslí si, že sa mu to len zdá.  

Na jeho 11. narodeniny príde za ním Hagrid z čarodejníckej školy, aby mu 

oznámil, že na tejto škole bude študovať. Harry tomu vôbec nerozumie. 

Nechápe, prečo ho všetci v čarodejníckom svete poznajú. Pomaly 

spoznáva tento iný svet.  

V prvej časti je príbeh s trollom, záhadným zrkadlom a aj s trojhlavým 

psom, ktorý stráži tajomný kameň mudrcov. Objavuje sa tu úhlavný 

nepriateľ dobrých čarodejníkov, lord Voldemort, ktorý chce získať moc 

a zabiť Harryho. Aby sa mu to podarilo, požičal si telo profesora čiernej 

mágie, profesora Quirella..... ale čo bude ďalej, to vám už neprezradím. 

 
napísala: Emka Kutišová 

Doktor Proktor je kniha, ktorú napísal Jo Nesbo. Z tejto knihy sú 4 

časti. Prvá sa volá, Prdiprášok Doktora Proktora. O tejto knihe by som 

Vám niečo porozprával. 

Je to 150-200 stranová kniha, v ktorej je málo obrázkov. Keď som ju 

najprv uvidel, pomyslel som si, že čo to môže byť? Keď som ju však 

začal čítať, nevedel som z nej odtrhnúť oči. Veľmi sa mi zapáčila.  

Tento príbeh sa odohráva v Nórsku. Je to o Doktorovi Proktorovi 

a jeho kamarátoch, ktorý mu pomôžu vymyslieť Prdiprášok pre 

zábavu. Vymysleli jeden pre zábavu, a jeden pre spoločnosť NASA, 

pre kozmonautov, ktorý môže ohroziť aj život. Samozrejme neskôr na 

nich čaká veľký problém.  

Je to dobrá a zábavná kniha. Odporúčam každému. Dokonca aj tým, 

ktorý neradi čítajú.  

       
napísal: Richard Richter 
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Sokakban csak mítoszként él a 

legendás radír kék oldala, mely a 

legendák szerint képes kiradírozni 

a tollat. Az igazság az, hogy 

valóban, ám kizárólag a vastagabb 

papírlapokról, az egyszerű sima 

füzetlapokat például nemes 

egyszerűséggel kiszakítja. 

Próbálj beszerezni egyet, s próbáld 

ki! 
A gyerekek, sőt még talán a felnőttek 

is imádják megrágdosni olykor a 

tollaikat. Azért, hogy a véletlenül 

lenyelt toll-kupakok ne okozzanak 

azonnal fulladást, ilyen, aprócska 

lyukakat helyeznek rájuk, hogy a 

szerencsétlenül járt személy elég 

levegőhöz jusson, amíg a kiérkező 

mentősök segíteni tudnak rajta.  

A farmer leggyengébb 

pontjait hivatott 

összekapcsolni, ahol a sima 

varrások önmagukban 

kevesek lennének, és 

könnyedén elszakadnának. 

Ezzel a megoldással azonban 

strapabírókká válnak. 

Egyszerű, ám ötletes cukorka-

adagoló, hogy ne kelljen mindig a 

tenyerünkbe szórnunk az egészet, 

ha például piszkos a kezed… 

Az első ok a szellőzés, ám ha jobban megnézzük, 

észrevehetjük, hogy ugyanolyan kialakításúak, mint 

a cipőfűzőnek készített lyukak, ami nem is véletlen, 

régen ezeket az oldalsó lyukakon is átfűzték a 

cipőfűzőt, hogy még inkább illeszkedjen a cipő az 

emberi láb formájához. 

Egy okos és kreatív megoldás, hogy ne kelljen a csöpögős fakanalat 

ide-oda rakosgatnunk a konyhában. Az edény nyelébe állítva 

tökéletesen megtartja, a lecsöpögő felesleg pedig nem a tűzhelyre 

vagy a konyhapultra, hanem az edénybe csöpög vissza. 

Kíváncsi vagyok tudtad-e? 
összeállította: Kelemen Ester 
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Január 
Január az év első 31 napos hónapja a Gergely naptárban. A népi kalendárium szerint január neve 

Boldogasszony hava. A magyar nyelvújítók a 18. században januárnak a zúzoros nevet adták. A 

római naptárban, az ókori rómaiaknál a március volt az év első hónapja, de hamarosan a január 

vette át a helyét.  

Ünnepek januárban: 

Január 1.: Az újév napja 

Január 3.: Jézus nevének napja 

Január 5.: Spanyolország – a háromkirályok felvonulása 

Január 6.: A farsang kezdete 

Január 11.: Marokkó – függetlenségi ünnepnap 

Január 12.: A magyar hadsereg emléknapja 

Január 22.: A magyar kultúra napja 

Január 26.: Ausztrália napja 

 

Február 
Február az év második hónapja, 28 napból áll, de szökőévekben 29-ből. A 18. századi nyelvújítók 

enyheges névre keresztelték át a februárt. Február a nevét Februusról, a megtisztulás római istenéről 
kapta. Februárra esik a farsang, a legtöbb bál, mulatság és 
lakoma.  

Ünnepek februárban: 

Február 1.: A köztársaság napja Magyarországon 

Február 4.: Rákellenes világnap 

Február 11.: Betegek világnapja 

Február 14.: Szent Bálint napja (,,Valentin nap’’ a szerelmesek ünnepe) 

Február 19.: Nemzetközi férfinap 

Február 21.: Az anyanyelv nemzetközi napja 

Február 29.: A ritka betegség napja 

Érdekességek: 

A január horoszkóp csillagjegyei: 

� Bak (december 22. – január 20.) 
� Vízöntő (január 21. – február 19.) 

Érdekességek: 

A február horoszkóp csillagjegyei: 

� Vízöntő (január 20.–február 19.)  
� Halak (február 20.–március 20.). 
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Március 
Március 31 napos hónap. Nevét Marsról, a háború római istenéről kapta. A 18. századi 
nyelvújítók szerint a március: olvanos. A népi kalendárium böjtmás havának nevezi.  

Március ünnepei: 

Március 2.: Marokkó - A függetlenség kikiáltásának napja 

Március 8.: Nemzetközi nőnap 

Március 9.: A DJ-k világnapja 

Március 13.: Grúzia – anyák napja 

Március 14.: Ausztrália – a győzelem napja 

Március 15.: Magyarország nemzeti Ünnepe 

Március 19.: A cigányság világnapja 

Március 24.: Az ifjúság világnapja 

 

 

 

Érdekességek: 

A március horoszkóp csillagjegyei: 

� Halak (február 19.–március 20.)  
� Kos (március 21.–április 19.). 

készítette: Druga Emma 
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1 paradicsom  

2 kukorica 

3 citrom 

4 lazac 

5 grapefruit 

6 marhahús 

 

7 sertéshús 

8 csiperke gomba 

9 vérnarancs 

10 lilahagyma 

11 datolyaszilva 

12 káposzta 

 

készítette: Čonga Julcsi 

Kis segítség: 



 

 

1. Milyen földről honosult meg a húsvéti nyúl? 

Holland földről. 

Német földről. 

Lengyel földről. 

2. Mikor mennek a harangok Rómába? 

Nagyszombaton. 

Nagypénteken. 

Nagycsütörtökön. 

3. A húsvét „mozgó” ünnep. Hogyan számítjuk ki, hogy mikor ünnepeljük adott évben? 

A vízkereszt utáni tizedik vasárnap húsvét vasárnapja. 

A tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnap húsvét vasárnapja. 

A tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni második vasárnap húsvét vasárnapja. 

4. Az alábbiak közül melyiket nem szentelik meg húsvétkor? 

Tyúk. 

Sonka. 

Barkaág. 

5. Természetes anyagokból hogyan lehet rózsaszín árnyalatú tojásfestő főzetet készíteni? 

Jó néhány lilahagymát kell felönteni annyi vízzel, hogy ellepje, és legalább 30 percig 
áztatni benne a főtt tojásokat. 

Csipkebogyóteát kell készíteni. A kihűlt teában kell a tojásokat pihentetni. 

Apróra vágott vöröskáposztát vízzel - legalább 30 percig - kell főzni, és ebbe mehetnek a 
főtt tojások. 

  



 

6. Hol található a Tojásmúzeum, a míves tojások gyűjteménye? 

Zengővárkony. 

Mezőkövesd. 

Sümeg. 

7. A húsvéti ünnep neve különböző nyelveken más és más. Mi a közös eredete? 

Az ókori római natalis ünnepe. 

Az ógörög hésziodosz ünnepe. 

A héber pészah ünnepe. 

8. Miért piros a húsvéti tojás? 

Mert Mária piros könnyeket hullajtott a keresztnél. 

Jézus kiontott vérének a színe. 

Mert ez a szerelmes fiúk és lányok színe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A helyes válaszok a kérdések sorrendjében a következ ők: 

1.Német földről. 

2.Nagycsütörtökön. 

3.A tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnap húsvét 

vasárnapja. 

4.Tyúk. 

5.Csipkebogyóteát kell készíteni. A kihűlt teában kell a tojásokat pihentetni. 

6.Zengővárkony. 

7.A héber pészah ünnepe. 

8.Jézus kiöntött vérének a színe. 

összeállította: Albert Ricsi 



Ma van húsvét napja, második hajnala,  

Melyben szokott járni az ifjak tábora.  

Serkenj fel ágyadból, cifra nyoszolyádból  

Add ki hímesedet arany kosaradból.  

Add ki most szaporán, ne késsünk sokáig,  

Hogy a mi seregünk mehessen tovább is.  

Hogyha belőle bár kettőt-kettőt kapunk,  

Finom rózsavízzel szépen meglocsolunk! 

 

Kinyílott az aranyeső  
Én voltam ma a 
legelső, 
aki kora reggel  
locsolkodni kelt fel. 
Minden szőke, barna 
lány, 
Mint a piros tulipán  
Virulva-viruljon  
Rózsapermet hulljon.  
Íme, itt a kölni  
Szabad-e locsolni? 

Az erdőben nyuszi 

honol,  

A természet vízzel 

locsol.  

Kezdődik a locsolás, 

nekem is jut egy-

egy tojás. 

Árok partján 

döglött ló. Én 

vagyok a locsoló. 

Én is, mint az apám, szeretem a 

nőket, s jöttem hát azonnal 

meglocsolni őket!  

Szabad-e locsolni? 

Friss tavaszi réten 

fordultam-kerültem,  

Csillogó harmattal 

csordultig töltöttem.  

El is jöttem véle nyíló 

rózsaszálhoz,  

Tavaszi napfényben 

tündöklő virághoz.  

Megöntözöm szépen, 

mindig friss maradjon,  

Akire rátekint, annak 

illatozzon. 

összeállította: Baláž Veronika 



Mennyire vagy képben a világ LEG-jeivel? 

Teszteld le tudásod! 

Április hónapban várom a megfejtéseiteket, s az ügyesen megfejtők között egy fincsi 

csokit sorsolunk ki!  

 
1. Melyik az emberi test LEGnagyobb szerve? 
a) A bőr 
b) A máj 
c) A tüdő 
 
2. Melyik a LEGnagyobb bolygó a naprendszerben? 
a) Szaturnusz 
b) Jupiter 
c) Vénusz 
 
3. Melyik a LEGnagyobb emlős a világon? 
a) Az elefánt 
b) A kékbálna 
c) A medve 

 
4. Melyik a LEGnegyobb sziget a földön? 
a) Grönland 
b) Madagaszkár 
c) Borneó 
 

5. Melyik a LEGmagasabbra növő fa fajta a Földön? 
a) A kaurifenyő 
b) A majomkenyérfa 
c) Az óriás mamutfenyő 
 
6. Melyik a LEGnagyobb tó a világon? 
a) Felső-tó 
b) Bajkál-tó 
c) Kapszi-tenger 
 
 



7. Melyik a LEGnagyobb szárazföldi ragadozó a világon? 
a) Jegesmedve 
b) Farkas 
c) Tigris 
 
8. Melyik a LEGnépesebb ország a világon? 
a) India 
b) Kína 
c) Oroszország 
 
9. Melyik LEGnagyobb madár a Földön? 
a) Strucc 
b) Rétisas 
c) Kondorkeselyű 
 
10. Melyik a LEGnagyobb, aktív vulkán a Földön? 
a) Krakatau 
b) Llullaillaco 
c) Etna 
 
11. Melyik országnak vannak a LEGnagyobb bankjegyei? 
a) Magyarország 
b) Kanada 
c) Thaiföld 
 
12. Melyik a LEGnagyobb hal a világon? 
a) Holdhal 
b) Ponty 
a) Cetcápa 
 
13. Melyik a LEGnagyobb afrikai ország, terület szerint? 
a) Algéria 

b) Szudán 
c) Líbia 
 
13+1. Hol található a világ LEGnagyobb sportstadionja? 
a) Brazília 
b) Észak-Korea 
c) Kanada 

összeálította: Čonga Julcsi 



Teknősök a lakásban 

 
Vízi teknősök 

 

  A leggyakoribb fogságban tartott 

hüllő a világon a vörösfülű 

ékszerteknős (Trachemis scripta 

elegans). Nagy számban tenyésztik 

farmokon az Egyesült Államokban, ahol 

őshonos fajnak számít. Annak ellenére, 

hogy világszerte a fajt nagyon sokan tartják, 

a fiatal állatok többsége a fogságban 

elpusztul. Az ok egyszerű, az ékszerteknősök számára nem elegendő az állatkereskedésekben 

árusított szárított hangyabábot, szárított eleséget adni. Ahhoz, hogy egészségesen fejlődjenek 

kishalakra, vízi csigákra, rovarokra, növényekre (saláta) van szükségük. 

 

A frissen vásárolt ékszerteknős bébik számára legalább 60 literes medencét, vagy akváriumot 

szükséges beszerezni. A víz mélysége egy 3-4 cm-es teknős esetében 10 cm legyen. A 

medencébe vízszűrőt is beépíthetünk. Néhány nagyobb kőre mindféleképpen szükség van, 

ugyanis időről időre kimásznak, napozni”. A napozóhely fölé 15-25 wattos melegítő lámpát 

kell helyezni. A kis teknősök 25 0C körül érzik jól magukat. Ha szűrjük az akvárium vizét, ha 

nem, a hetenként kétszeri vízcseréről nem szabad megfeledkezni. A kifejlett ékszerteknősök 

30 cm nagyságúra is megnőnek, ezért 120x60x60 cm nagyságú férőhelyről kell 

gondoskodnunk.  

 

Jó, ha tavasztól őszig a kertben kis mesterséges tóban 

tudjuk elhelyezni kedvenceinket. A vörösfülű ékszerteknős 

nem hosszú életű, 20-25 évnél ritkán él tovább.  

 Az állatkereskedésekben találkozhatunk még a 

közönséges tarajosteknőssel (Graptemys 

pseudogeographica).  Tartása megegyezik a vörösfülű 

ékszerteknősével.  



  A gyémántteknős (Malaclemys terrapin) 

tartásával csak az 

foglalkozzon, aki 

rendszeresen tengeri 

sóhoz tud jutni, ugyanis 

brakkvízi faj (szerk.jegyz.: A 

brakkvíz  vagy félsósvíz olyan víz, amelynek a sótartalma nagyobb, mint az édesvízé, de 

kisebb, mint a tengervízé.).  

  Gyakori hobbyállat a kínai háromélű teknős 

(Chynemys reevesi), mely Délkelet-Ázsia egyik leggyakoribb 

teknőse. Mivel szeret úszni mély vizet igényel. Nem hőigényes. Táplálása megegyezik a 

vörösfülű ékszerteknősével. 

Szárazföldi teknősök 
 

 A szárazföldi teknősök úgynevezett vegyesevő állatok, állati és növényi eledelt 

egyaránt fogyasztanak. Leginkább pázsitfűfélékkel, salátával, gyümölcsökkel, uborkával, 

szamócával, egressel, lóherével, valamint túróval, főtt tojással, hússal (nem disznóhússal), 

konzerv kutya- és macskaeledellel táplálhatók.  

 

Mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy a szárazföldi teknősök a Washingtoni Egyezmény 

(CITES) listáján I. és II. kategóriások, ezért tartásuk engedélyhez kötött. E nélkül eladni, 

vásárolni, vagy behozni sem szabad őket.  

 

A szárazföldi teknősök tágas terráriumot igényelnek. Ha 

ritkán is, de szükségük van vízre, ezért gondoskodjunk 

itatóedényről.  

 A legkönnyebben beszerezhető szárazföldi teknősök a 

görög teknős (Testudo 

hermanni), illetve a 

mór teknős (Testudo graeca). Állatkereskedésekben 

leginkább négy-öt centiméteres apróságok kaphatók, ám 

ne feledjük, ezek jó tartás mellett 40 cm-es hosszúságúra 

is megnőnek.  

 A szárazföldi és a vízi teknősök hajlamosak arra, 

hogy páncél-, és szemgyulladást kapjanak. Ezt a változatos étrenddel tudjuk megelőzni. 

írta: Berta László tanító bácsi 



 
 

     CSINÁLD MAGAD 

Ajtódísz 

Hozzávalók: 

• Színespapír 

• Színesceruza 

• Körző 

• Olló 

• Spárga 
 
Elkészítés: 
 

 

 

 

 

 

 

Papírnyuszi 

 

 

 

 

 

készítette: Sámson Dalila 

Hozzávalók: 

 színespapír 

 filctoll 

 ragasztó 

 olló 

 grafit 

Elkészítés  

1. Rajzoljátok át a kezeteket egy színes papírra és 
nyírjátok ki.  

2. Hajtsátok hátra a középső ujját.  
3. A kisujjat és a hüvelykujjat hajtsátok egymáshoz 

és ragasszátok össze.  
4. Rajzoljátok oda a nyuszi szemét és száját. 
5. Ragasszátok oda egy hurkapálcára. 

készítette: Ferencz Lilla 
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Hogy tanult meg a papagáj beszélni 
 

Volt egy  , aki nem tudott -ni. Úgy hívták, 

hogy . A szülei nem igazán törődtek vele és nem is 

beszélgettek vele egy -et sem. Így mégis, hogyan 

tanulhatott volna meg -ni? Magányosan érezte 
magát a testvérei meg a szülei között. 
Úgy döntött, hogy világgá megy. Így is történt. Este 

kilopózott a -ből és -t. 

Repült, repült mígnem találkozott egy -al aki 
örökbe fogadta. Rengeteg időt töltöttek együtt. 

A  nagyon boldog volt, hogy van valaki, akivel 

beszélgetni tudott. De sajnálta azt, hogy  nem 

felelt neki vissza.  is boldog volt. Úgy döntött, 
hogy megtanul beszélni. Nagyon odafigyelt, hogy mit 

beszél neki a , és később elsajátította a beszédet. 

A  boldog volt. Egész nap együtt társalogtak. 

Itt a vége  el véle. 
  

írta: Prikler Petra 
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Murci, a nem bírt reggel felkelni. Ébresztőórája hangosan 

csengetett hétkor, de Murci nem hallotta. -kor beröppent a 

tanyaudvarról a , felszállt az  fejére, és fél órán 

keresztül kukorékolt, olyan hangosan, ahogyan a torkán kifért. Murci 

mégsem ébredt fel. 

– Hadd próbáljam meg én is - mondta a , és kilenctől tízig 

huhogott. Akkor hazarepült, hogy estig aludjon. Hát Murcit nem lehet 

felkelteni.  órakor az öreg, szürke  dugta be a fejét a 

hálószoba -án. Fülsiketítően iázott Murci fülébe. Végül a 

többiek arra kérték, hagyja már abba! Hogy alhat Murci ekkora 

lármában? Hát már sosem fog felébredni?  órakor azt mondta a 

gazdasszony: 

– Én tudom, mitől ébred fel Murci! Kinyitotta a szoba -ját és 

bekiáltott:  

– Az ebéd tálalva! Murci abban a szempillantásban felébredt, és 

kirohant ebédelni.  

Ugye, most már te is fel tudnád kelteni a hétalvó malacot? 

Murci a malac 
feldolgozta: Albert Ricsi 
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Az éhes állatok 

 Volt egyszer egy , mely nagyon jól tudta, hogyan kell 

csinálni finom -ot.  -kor elkezdte csinálni, és 

-kor befejezte a sütést.  

       Egyszer csak arra ment a . Megérezte a   finom 

illatát. Bekopogott a -hoz és azt mondta: 

- Adj egy szelet -ot, farkas! 

- Jól van, elfelezzük! 

Arra ment a , és ő is megérezte a kalács illatát. A    

is megkérte a -t, hogy adjon neki is egy kicsit az ennivalóból.  

Akkor a -ot három részre osztották. Majdnem beleharaptak 

írta: Richter Ricsi 
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már a -ba, de arra jött a , szóval a  -ot 

felnegyedelték. , , és a  már 

éhesek voltak, de arra jött a ravasz -Bóka. 

ugyanúgy bement a -hoz egy kis kalácsra, de Bókának az 

volt a terve, hogy ellopja mindenkitől a saját darabját, amikor nem 

fognak odanézni. Sőt gondolta, hogy elviszi a -at is, és azt is 

megeszi. De a többiek tudták, hogy valamit tervez a vörös ravasz, 

ezért az italába beleöntöttek -t, hogy majd a  

kifusson, és ne egye meg az ennivalót.  

        Ahogy gondolták, úgy is lett. A elfutott, és még máig is 

fut, ha meg nem állt.        

  

Szőri-szarka fészket csinál 

Andi és a nagyapa 

Nem kell hozzá semmi más csak 

Pokróc, meg ami tartja. 
 

 Megfelel a cipőkanál,  

 Ez a sátortartó rúd, 

 Néha ugyan összeomlik, 

 De aztán meg is „újul”. 

Reggelenként ebbe bújnak 

Egy kicsit rosszalkodni,  

Hiszen oly jó korán reggel 

Még egy cseppet lustulni. 
 

 De aztán jön a nagymama 

 s véget vet a cirkusznak , 

 Andinak kell öltözködni  

 S nagyapa is „pakolhat „

Nem lehet már lustálkodni 

Mert hasunkra süt a nap, 

Mindenki végezze dolgát 

Mert a kosztról lemarad!!! 

írta: Porubsky Andi 
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Volt egyszer egy             , aki a                 -ban 

pihent, és egyszer csak jött egy                , aki 

elcsórta a kutya         -ját. A kutya ezt 

észrevette és azonnal a macska után          . A 

macska futott az életéért, de a kutya elkapta 

és széttépte. A kutya visszavitte a         -ját. És 

újra elment              . Wow de jó kaland volt. 

 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy              . 

Ez a               magányos volt, ezért eldöntötte, 

hogy elmegy a               -hoz. 

A               barátságosnak tettete magát, de nem 

volt az, mert megtámadta a nyuszit,          -ni 

kezdett. Egy másik nyuszi meglátta őket és  

leütötte a rókát egy gumi           -al. A nyuszi 

megmenekült és legjobb barátok lettek a másik           

 -al.                     

írta: Jávorka Mónika 

írta: Jávorka Mónika 



Csokis móka Zsozska konyhájából 
 
Hozzávalók: 

 

 7 dcl féldaraliszt  

 6 dcl kristálycukor  

 6 dcl kefír (acidko) 

 1 dcl olaj 

 3 evőkanál kakaópor 

 1 teáskanál szódabikarbóna 

 1 teáskanál sütőpor 

 mézeskalács fűszerkeverék izlés szerint (kb. 1 evőkanál) 

 dió is finom bele 

 

Az egészet összekeverjük és kivajazott, kilisztezett tepsibe símítjuk.  

Előmelegített sütőben 180 fokon 15-20 percig sütjük. 
 

 

 

 

írta és sütötte: Hegedüs Zsófi 
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Birkózás 

Én már a birkózásra 8 évet járok, tehát akkor kezdtem járni 

a birkózásra amikor 4 éves voltam. 2-szeres Szlovák bajnok vagyok 

a szabadfogásban. Már voltam versenyen Csehországban, 

Lengyelországban és Németországban. Az utolsó versenyem 

kötöttfogásban volt, ez volt a Szlovák bajnokság, de ezen 3-dik lettem. 

 

Birkózás már az első ókori olimpiai játékokon is volt. A birkózásnak 

sok fajtája van,(sumó, pankráció, jiu-jitsu...) de ez volt az első. A 

mérkőzés birkózószőnyegen folyik. A birkózószőnyeg mérete 12 x 8m 

és a közepén egy 7 + 1 m átmérőjȕ kör. A nagy kör közepén egy kis 

kör van ahol kezdődik a mérkőzés. Ez a birkózószőnyeg puha. Két 

versenyző küzd egymás ellen. Egyik versenyzőnek piros, a másiknak 

pedig kék testhezálló meze van. Speciális cipőben birkóznak. A 

birkózás két szakága a kötöttfogású és a szabadfogású. A 

szabadfogásban az egész testen végrehajthatók fogások, és 

megengedett a láb használata akció során, azaz lehet kulcsolni vagy gáncsolni is. A kötöttfogásban 

tiltott a lábkulcs, a gáncs és a derék alatti fogás 

alkalmazása. A női birkózás csak szabadfogású.  

Korosztályok: 

� Diák II -11 évig 

� Diák l 12-13 évesek 

� Serdülők 14-15 évesek 

� Kadet 16-17 évesek 

� Juniorok 18-19-20 évesek 

� Felnőtt 20-35 évesek 

� Veterán 35 év felett 

Súlycsoportok minden korosztályban különbözők. A versenyzők 

korosztály és a súlycsoportok szerint vannak beosztva. A különféle 

fogásokat és akciókat pontozzák. Szabadfogásban 0, 1, 2 és 4 pont 

létezik. Kötöttfogásban 0, 1, 2, 4 és 5 pont létezik.  

Harapás, karmolás, fül vagy hajhúzás, az ütés és rúgás tilos. 

 Győzelem elérhető ha az egyik versenyző tust hajt végre az 

ellenfelén, azaz annak mindkét lapockáját 2-3 másodpercig a földre 

tudja szorítani. Vagy ha az egyik versenyző 10 pont különbséget ér el, kötöttfogásban pedig 8 

pont különbséget.  

 

írta: Mikécz Kevin 



         Ami érdekel 

Ami érdekel                                          
 

Víziló 

 A vízilovak élőhelye Afrika. Szelíd 

állatok, de ha túl közel jövünk 

hozzájuk, közelebb mint 50 métert, 

akkor agresszívá válnak és a 

támadásuk akár halálos is lehet az 

ember számára, de még más 

állatoknak is.  Képesek nagyon 

gyorsan is futni.  

A fogaikkal a krokodilok páncélját is át tudják 

harapni. A koponyájuk rendkívül vastag és 

kemény. Az utódaikra nagyon odafigyelnek. 

Az egész napot a vízben töltik mert Afrikában 

nappal nagy a hőségés, és nem akarnak 

kiszáradni. Ezért járnak ki este táplálkozni. 

Növényevők. Átlagossan 50 kg füvet 

dolgoznak fel. Az esti séta egyrészben 

veszélyes a borjúk számára, mert a ragadozók 

elkaphatják. Nagyon védik a területüket, mert a víz ad életet a számukra. Úgy tűnik, hogy a 

vízilovak úsznak a vízben, de többnyire csak állnak. A kifejlett egyedek 3-5 percig is 

kibírhatnak a víz alatt levegővétel nélkül. A fiatalok 2-3 percet bírnak ki a víz alatt. 

A nőstények elérhetik a 1500 kg-ot is. A hímek viszont nehezebbek, 1800 kg. 

Igaz történet 

írta: Prikler Petra 
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Ékszerek 

 

z ékszerek viselése emberré válásunk óta folyamatosan kíséri az embereket. Már az 

ősemberek is szívesen hordtak kiegészítőket. Az ókorban ez tovább folytatódott, ekkor még 

mágikus tulajdonságokkal is felruházták az 

ékszereket, anyagjuk, motívumok, vagy elképzelt 

történetük miatt. Az ókorban már mindenki 

előszeretettel viselte az ékszereket a ruházat 

kiegészítőjeként.  

A mai napjainkban is nagy divat az ékszer. 

Én régebben foglalkoztam ékszerkészítéssel. 

Főként gyöngyfűzéssel. ☺ 

Ezeket a karkötőket soha nem szokom előre elrendezni, 

kivéve azokat, amelyeket rendelnek tőlem. ☺ 

 

Ilyeneket készítek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Én nagyon egyszerűen csinálom:  

Kiválasztom a gyöngyöket, amiből elkészítem és egy gumi (a gumi ne legyen szoros)☺ olló és 

egy kis fantázia ☺ Felfűzzük és kész is van a karkötőnk, nyakláncunk. Engem Facebook-os 

oldalon tálaltok meg a „Perlička“ név alatt. 

 

 

A 
írta: Teslenko Viki 
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3 legismertebb daluk: 

 Heathens 

 Stressed out 

 Ride 

összeállította: György Róbi 
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Az AGAR.IO  

A játékot 2015 április 28-án találták ki. Olyan sikeres volt, hogy a 1000 
leglátogatottabb internetes játék közé került be. 2015 júliusában a mobil verziót 
is kitalálták.  

Érdkesség, hogy az AGAR.IO Torökországban olyan ismert volt, hogy a török 
választások alatt 2015 júniusában az egyik politikus az AGAR.IO-t használta, mint a 
támogatás szimbólumát. 

 Ha ki akarod próbálni akkor csak írd be az internetkeresőbe: hogy Agar.io és rögtön 
megjelenik a keresett oldal. 

Kitalálója:Matheus Valadares  

Az AGAR.IO iránytása: 

 Edd meg az összes többi játékost, hogy te válj az 
elsővé! Az Agario egy veszedelmesen addiktív mutiplayer 
játék, több különleges játékmóddal. Csatlakozz a 
világszerte terjedő „mindenki mindenki ellen” jelenséghez, 
és máris kezdheted a küzdelmet több ezer ellenféllel 
szemben! Ha egy kisebb játékossal ütközöl, akkor kétfelé 
válsz (a SPACE -al) megeszed és növekszel. Minél 
nagyobbra nősz, annál erősebbé válasz. Kilőhetsz 
magadból egy kis darabkát (a „W”-vel, vagy több kicsi játékossá is válhatsz).  

 Miután nyertél az FFA módban, próbáld ki az Experimental módot is, és tanuld meg, 
hogyan juss előnyhöz a többiekkel szemben. Viccből vagy a népszerűség kedvéért válassz 
színes külsőt.  

 Úgy is kinézhetsz, mint egy elnök, zászló vagy internetes mém! 

Akvaterrárium kialakítása víziteknősök számára 

Az akvaterrárium 5 x legyen hosszabb mint a kifejlett teknős páncélhossza, és 3x legyen 

szélesebb mint a teknős páncélszélessége. A vízmélység ne haladja meg a páncél 1,5 x-ét. A levegő, és 

víz hőmérséklete fontos, hogy 23-26°C legyen. Fiatal 

állatoknál pár fokkal melegebb környezetet 

kell biztosítani.  

A legtöbb víziteknős szeret 

sütkérezni, ezért a lámpa nagyon fontos kelléke 

az akvaterrárium berendezésének. Ne felejtsük 

el, hogy a szűrővel felszerelt akvaterráriumban 

is a vizet hetente kell cserélni, mert a 

víziteknősök könnyen megbetegszenek a 

koszos, és bomlástermékekkel teli vízben. 

Ezért célszerű, ha az állatot egy másik 

terráriumban, esetleg egy lavórban etetjük.  

  

összeállította: Sámson Dávid 

írta: Berta László tanító bácsi 

Vízszűrő 

berendezések Lámpával 

megvilágított

Aljzatra rakhatunk apró folyamkavicsokat, és köveket.  
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A Pozsonyi Vízművek látogatása 

 

Március 21-én 

az osztályunkkal 

ellátogattunk a 

Pozsonyi 

Vízművekhez. Nagyon 

örültünk ennek az 

eseménynek. 

Autóbusszal és 

trolibusszal mentünk. 

Odaértünk, és egy 

nagy terembe 

mindenki leült. 

Beszélgetett velünk 

egy néni és kérdezett 

tőlünk különféle 

dolgokat a 

vízszennyezéssel 

kapcsolatban. Azután elmentünk egy másik helységbe és megnéztünk 

egy filmet. Arról szólt, hogy 1973-ban nagyon szennyezte a Slovnaft a 

talajt. Az emberek vödrökkel szállították a tiszta vizet haza magukhoz. 

Három napig nem tudtak tiszta vizet inni. Ezután egy kiállítást 

láthattunk és fényképezhettünk le. Többek között a Slovnaft 

kicsinyített mását is. Kaptunk egy emlékfüzetet, hogy ne felejtsük el 

mennyire fontos a tiszta víz. Végül egy néni osztott nekünk 

paradicsomot, paprikát és almát. Mindannyian örültünk ennek és jót 

lakmároztunk. írta: Urbán Sára 



                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Kakapó bagolypapagáj 

� testtömege maximum 3,5 kg 

� testhossza 50-60 cm 

� bogyókkal, fiatal hajtásokkal, 

de néha gyíkokkal is táplálkozik 

� éjjel táplálkozik  

� Testhossza 18 cm 

� bogyókkal, magvakkal, gabonával és 

kukoricával táplálkozik 

� kalitkájának mérete fontos:80x40x50cm 

� nem lehet elfelejteni rendszeres reptetésüket 

� Fenyőpapagáj 

másnéven kínapapagáj 

� testtömege 320 gramm 

� testhossza 50 cm 

� csoportokban él, és 

csoportokban keresi 

táplálékát 

Fenyőpapagáj 

� Testhossza 1 méter 

� Testtömege 1,5kg 

� Magvakkal, gyümölcsökkel és bogyókkal 

táplálkozik, de legjobban kedveli a 

pálmadiófélék termését  

Jácintkék ara 

Fisher törpepapagáj 

Pennant-papagáj 

Kakapo 

 

� Új-Zélandon és körülötte él 

� testtömege 500 gramm 

� testhossza 27 cm 

� gyümölcsökkel, bogyókkal és 

rovarokkal táplálkozik 

Kecskepapagáj 

� Fogságban akár 10 évig is élhet 

� Testhossza 32-37 cm 

� Testtömege 55-56 gramm, de 110-170 

gramm is lehet 

� Magokkal, gyümölcsökkel, virágokkal, 

rovarokkal és lárvákkal táplálkozik 



„A természet tiszta rendszer, abban csak tiszta válaszok vannak.“ 

A vitamin olyan anyag, ami akkor okoz betegséget, ha nem esszük meg. 

Érdekességek Szent-Györgyi Albertről 

1. Meglőtte magát, hogy szabaduljon a 
frontról  

Szent-Györgyi Albert több fronton is 
szolgált az első világháborúban, két év után 
elege lett a harcokból, ezért fegyverével 
karon lőtte magát.  

2. Négyszer házasodott 

Utolsó felesége nála 50 évvel fiatalabb Marcia Houston volt, akivel 1975-ben házasodott. 
össze. 

3. Két doktorija volt  

1917-ben az Budapesti Tudományegyetem Orvostudományi Karán végzett orvosként. Később 
a Cambridge-i Egyetemre került, ahol kémiából doktorált. 

4. Borjúmirigyb ől akarta kimutatni a C-vitamint, ami természetesen sikertelen 
próbálkozás volt. 

Amit ma C-vitaminnak vagy 
aszkorbinsavnak ismerünk, egykor 
bizony hexuronsav volt. Csalódottan 
tért haza Magyarországra, ahol 
elkeseredettségében a paprikához 
nyúlt. 

5. Vacsorájából lett a Nobel-díja 

Egyik este vacsorára kapott paprikát, 
de nem volt kedve megenni, a 
paprikát nem hagyta a tányérján, 

inkább laborba vitte kísérletezni. 1931-ben a paprikából aszkorbinsavat tudott kinyerni, így 
bejelenthette: nagy mennyiségben képes előállítani a C-vitamint. A közhiedelemmel 
ellentétben azonban nem elsősorban a C-vitaminért kapta a Nobel-díjat, hanem a biológiai 
oxidációs folyamatok kutatása terén elért felfedezéséért 

6. Író, költő, színész, színjátszókör-alapító volt, fellépett a budapesti Nemzeti 
Színházban  

7. A szovjet megszállás alatt álló Finnországnak 
adományozta Nobel-díját 

Szent-Györgyi Nobel-díját amúgy ma is a Magyar Nemzeti 
Múzeumban őrzik. 

 8. Miniszterelnöki megbízásból tárgyalt Magyarország világháborús kiugrásáról. 



„A természet tiszta rendszer, abban csak tiszta válaszok vannak.“ 

A vitamin olyan anyag, ami akkor okoz betegséget, ha nem esszük meg. 

9. "Élete csúcspontja": Hitler követelte 
az elfogását 

Szent-Györgyit 1944-ben svéd segítséggel 
menekítették ki a nácik – konkrétan a 
Gestapo – elől Budapestről, ahol az 
antifasiszta ellenállási mozgalom egyik 
vezetője volt. Állítólag Hitler maga 
követelte Szent-Györgyi elfogását, a tudós 
ezt később egy televíziós interjúban „élete 
csúcspontjaként” emlegette.  

10. Svéd és amerikai állampolgár is 
volt. 

11. Akár még egy Nobel-díjat kaphatott volna 

Bizony ez nem legenda. 1937-es Nobel-díját, amelyet a biológiai égés, más néven oxidáció 
vizsgálata, illetve a C-vitamin izolálásáért kapta, akár követhette volna egy másik is, az 
izomműködés kutatása során elért eredményeiért. Egykori tanítványával, Straub F. Brunóval 
közösen izoláltak két, az izomösszehúzódáshoz elengedhetetlen fehérjét, az aktint és a 
miozint. Felfedezéséért komoly esélyesnek tartották egy újabb Nobel-díjra. 
 

Matek kérdések (semmi csalás!) 
 
Kezdjük valami könnyűvel: 

1. A 2017 olyan szám, amelyben az első két számjegyből álló szám 3-mal nagyobb az 
utolsó két számjegyből álló számnál, és a szám ezresekre kerekített értéke 2000. Hány 
ilyen négyjegyű pozitív egész szám van?  

 
2. Attila, Bence, Csaba és Dani futóversenyt rendeztek. Nem Attila volt az utolsó. Dani 

Bence mögött végzett. Nem Bence volt a második. Dani megelőzte Attilát. Csaba 
rosszabb helyezést ért el, mint Bence. Mi volt a sorrend? 

 
3. A 667,419,414,421,661,668,413,669,415,663 számokat úgy állítjuk párba, hogy az 

összegük ugyanannyi legyen. Mi a 413 párja? 
 

4. Mennyi átlója van egy (konvex) 12-szögnek? 
   

5. Melyik a 2016 és a 3024 legkisebb közös többszöröse? 
 
BÓNUSZ FELADAT (ajánlott a 8. és 9. osztálynak): 
Az egyenesszög 13/36-od része.  
 

Ha nem tudsz megbirkózni a feladatokkal, csak keress engem…ha pedig 
megoldottad mindet, hozd a megoldást és megérdemled az édességet ☺ 

kidolgozta: Németh Dávid 



Arab horoszkóp 
Az arabok szerint az ember élete semmi másból nem áll, mint állandó küzdelmekből, harcokból. 

Ezért ők nem állatjegyekben határozták meg a születési időpontokat, hanem fegyverjegyekben. 

Segítségükkel megtudhatod, hogyan védd meg magad a sors folyamatos támadásai ellen. 
 

Parittya (január 21. - február 18.) 

A parittyával elvetett kő csak a megfelelő távolságból hat, viszont rendkívül 

nagy erővel. A Parittya jegyű ember is törekszik a távolságtartásra, ezért – 

amikor összecsapásra kerül a sor – nem támad közvetlenül, betartja a két 

lépés távolságot. Győzelmét mindig másoknak köszönheti, hiszen mindig 

megvannak azok az emberek a környezetében, akik segítségével kivívhatja a 

sikert. Magyarul: általában másokkal végezteti el a piszkos munkát. 

Általában pókerarc mögé bújik, ezért ellenfelének fogalma sincs arról, hogy 

milyen érzelmek rejtőznek benne. Ha azonban ezek az érzelmek felszínre 

törnek, nemcsak az ellenfelei lepődnek meg, hanem még barátait is képes 

letaglózni. 

Fejsze (február 19. - március 20.) 

A fejsze nem kimondottan minősül fegyvernek, inkább a hétköznapi élethez 

szükséges segítséget szolgálja. Alkalmas például tűzifa aprítására. A Fejsze típusú 

ember nem a támadók, inkább a védekezők közé tartozik, mert egyáltalán nem 

életeleme az állandó viaskodás és harc. Képes olyan sokáig tűrni, nyelni, hogy 

környezete már szinte őrültnek tartja a folyamatos önfeláldozása miatt. Ha azonban 

túlcsordul nála a pohár, akkor igazán kíméletlen lesz. Szemtől szembe mondja a 

véleményét, bárkiről is legyen szó. Általában feldúltan viselkedik, amivel még csak 

fokozza a hatást. 

Tőr (március 21. - április 20.) 

A tőrrel csak akkor lehet ügyesen harcolni, ha ügyes ember tartja a 

kezében. A Tőr jegyű ember önálló, zseniális gondolkodású, taktikázó 

ember, akinek környezete általában elnézi, hogy gyakran akaratos és 

különc módra viselkedik. Mindig minden fontos dologról tudomása 

van, mindig ráérez arra, „merről fúj a szél”. Sokan azonban pont az 

ellenkezőjét feltételezik róla, ezért rendszeres támadások érhetik. Ha 

ezek a támadások bekövetkeznek, akkor pontosan olyan veszélyes 

lesz, mint egy éles tőr. 

Buzogány (április 21. - május 21.) 

A buzogány a leghatásosabb eszköz lehet egy csatában, hiszen vezéri, 

fejedelmi jelvényt is jelenthet. A Buzogány jegyű ember soha nem 

támad rá ok nélkül senkire, de valaki veszélyt jelent számára, akkor 

keményen védi érdekeit. Hatalmas erővel veti rá magát ellenfelére, aki 

szinte összezúzódik a támadás súlya alatt. Elképzeléseiről semmi áron 



nem mond le, akár nagy lemondásokra is képes azért, hogy kitartással, nyugodt odaadással célba érjen. 

Környezete általában kemény embernek tartja, akivel nem lehet alkudozni, és nem is érdemes újat húzni.  

Csillag (május 22. - június 21.) 

Ezt a fegyvert csak akkor használták, amikor a lándzsa már eltört, vagy az 

összes íj elfogyott, vagy elveszítették kardjukat. Akkor is hatásos fegyvernek 

bizonyult, amikor a csata már vesztésre állt. A Csillag típusú ember soha nem adja 

fel a harcot, és bármilyen nehéznek tűnő, vagy vesztésre álló helyzetből képes 

nyertesen kikerülni. Mindezt annak köszönheti, hogy képes az érem mindkét 

oldalát egyszerre átlátni, valamint annak, hogy rugalmasan áll minden helyzethez. 

Zseniális ötletekkel képes előállni, amelyből nem csak ő, hanem még környezete 

is vígan megél. 

 

Hosszú kés (június 22. - július 22.) 

A hosszú kés nem alkalmas közvetlen támadásra, inkább a hétköznapi megélhetés 

fegyvere. Hosszú kés jegyű ember szeret kimaradni a kényes helyzetekből, a 

vitákból. Családjáért mindenkor képes kiállni, és – ha kell – hatalmas nehézségek 

árán is képes biztosítani megélhetésüket. Meg van az esélye arra, hogy az idő 

előrehaladtával szakmája kiválósága legyen, akinek tudására, megbízhatóságára 

mindenkor alapozni lehet. 

Kard (július 23. - augusztus 23.) 

Igazi fegyver, mellyel vágni és döfni egyaránt lehet. 

Használatához azonban megfelelő ismeretekre és tudásra van szükség. A Kard jegyű 

embert a nemesség jellemzi, és ez viselkedését is jellemzi. A bosszú nagyon távol áll 

tőle, hátulról sohasem támad. Véleményét mindig szemtől szembe mondja ellenfele 

szemébe, és nyíltan veszi fel a kesztyűt. Számára létfontosságú, hogy tudását, 

tehetségét elismerjék, és szinte mindig a figyelem középpontjában szeret állni. 

 

 

Kés (augusztus 24. - szeptember 23.) 

A legegyszerűbb vágóeszköz, amely akár zsebben is elfér. A Kés típusú ember igen 

egyszerű lélek, és a bonyolult dolgokat sem kedveli. Tapasztalataival képes minden 

helyzetben „zsebre vágni” másokat. Ha a kés jut eszünkbe, akkor tudjuk, hogy e 

szerszámmal bármit fel lehet aprítani, apró darabokra vágni. Ezért ez a jegy 

ellenfelét is képes ízekre szedni, ha vitára kerül a sor. Kizárólag azzal szeret 

foglalatoskodni, ami érdekli, és általában az érdekli, ami valamilyen téren 

érdekében áll. Pontosan ezért van az, hogy ha valamiben elveszíti érdeklődését, 

azonnal abbahagyja, tehát bezáródik, mint egy zsebkés.ánc  



Lánc (szeptember 24. - október 23.) 

 

A lánc szinte a legrégibb ütőfegyver. Általában rablók ellen használták, ezért az 

idők folyamán a pénz, az értékek védelmének szimbólumává vált. A Lánc jegyű 

ember kiváló ítélőképességgel rendelkezik, szinte mindig éber figyelemmel kíséri az 

élet történéseit. Erősen szociális beállítottságú. Mindenkor képes a másik fél 

érveinek meghallgatására, megfontolására. Ezzel a viselkedésével legtöbbször 

elhárítja a felesleges vitákat, nehéz helyzeteket. Ettől függetlenül saját igazát 

mindig az ellenfél tudtára adja, de nem provokatív módon. A maga elé kitűzött 

célokat képes mindenáron megvalósítani, ezért vasakarat jellemzi. 

 

Arab tőr (október 24. - november 22.) 

 

Az arab tőr egy hosszú, hegyes fegyver, amellyel a harcos azonnal ellenfele vértezete 

közé tudott hatolni, sőt, még a páncélingen is áttörhetett. Jaj annak, aki az Arab tőr 

jegyű ember ellensége lesz, mert kíméletlenül eltapossa ellenfelét, és a sértéseket is 

haladéktalanul megtorolja. Soha semmit nem felejt, és csak akkor lép színre, amikor 

számára világossá válik, hogy elérkezett a bosszú ideje. Egész életét a rejtélyek 

jellemzik, szinte mindig titkolódzik, a feszültségeket kimondottan élvezi. Ravasz és 

furfangos, ezért gyakran túljár ellenfele eszén. 

Íj (november 23. - december 21.) 

 

Ez a fegyver igazi erőt, ügyességet, gyorsaságot és tiszta látást igényel. Segítségével 

nagynak és távolinak tűnő célokat is el lehet érni, hiszen egész messze képes kilőni. 

Az Íj jegyű ember általában a jövőbe tekint, akit a sors igen éles elmével áldott meg. 

Gyakran előfordul vele, hogy a hétköznapi összecsapásokban előbb jár el a szája, 

vagy előbb cselekszik, mint mielőtt végiggondolta volna a dolgokat. Ezért sokszor 

elkapkodja döntéseit, vagy olyan kockázatokat hoz, amelyekből nem biztos, hogy sok 

jót remélhet. Ő azonban büszkén tudja viselni a veszteségeket is. 

 

Lándzsa (december 22. - január 20.) 

 

A lándzsa egy nagy hatósugarú fegyver, melynek használata is nagy tudást igényel. A 

régi időkben a harcosok sokszor a lándzsa eldobásával gyengítették le ellenfelüket, 

és csak azután mentek rá. Ha azonban eltörik, már semmit sem ér. A Lándzsa típusú 

ember megjegyzései, célzásai rendszerint célba találnak. Mivel mindig őszinte, ettől 

kemény is. Tekintélye mindig is a gyengéje, ezért harcot csak nagyon ritkán indít. A 

vitákról úgy gondolkodik, hogy semmi értelmük, nem visznek előre egy tapodtat 

sem. Ha azonban összecsapásra kerül a sor, nem tűr ellentmondást, és ezzel meg is 

szerzi tekintélyét.  

feldolgozta: Zsemlye Jani 



  

Valacsay Kristóf Bene Lukrécia 

Gögh Maximilián Kallos Robert 

Szabó Sárika Bittera Sophie Iman 



 

Németh Alexandra 

Hriagyel Áron 

Gyűrösi Bálint 

Gyurcsi David Gejza 

Bomba Jázmin Falanga Federica Stella Lucia 

Mindenkinek szép tavaszt kívánunk… 



                G Mennyit ismersz? 

Mennyit ismersz?                                        

 Mennyire vagy jártas a világban? Nézd és keress...  
összeállította: Kelemen Ester 



                G Mennyit ismersz? 

Mennyit ismersz?                                        

 



 


