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Olgyay -Szabó Katalin (3.b) 
 
Panka a búbosbanka 
 
 
Panka, a banka, 
a búbosbanka. 
Visszajött végre, 
s így vége a télnek. 
S a szép tavasz élete, 
a vidám, szép éneke. 
Hallgatja mindenki, 
s csodálja színeit. 
De szép e Banka 
Panka, a búbosbanka. 
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Tavasz!   
  

 
A tavasz a mérsékelt 
öv egyik évszaka. A trópusi 
éghajlatú tájakon nem létezik. 
Tavasszal felélénkül az élet, 
virágba borulnak a növények, 
kizöldellnek az erdők és a 
mezők. 

A Föld északi 
féltekéjén március, április és máj-
us, míg a déli 
féltekéjén szeptember, október  
és november a tavasz hónapjai. 

A csillagászati tavasz a 
tavaszi napéjegyenlőségtől a 
nyári napfordulóig tart, tehát az 
északi féltekén 
közelítőleg március 21. – június 
21. közé esik. 

Ez az az időszak, mikor 
emelkedik az átlaghőmérséklet, 
hosszabbodni kezdenek a 
nappalok, és szeszélyessé válik 
az időjárás. Ebben az évszakban 
esik a legtöbb eső, ennélfogva a 
nagy áradások is erre az 
időszakra esnek. A 
vándormadarak általában 
ilyenkor térnek vissza 
fészkelőhelyeikre. 

(Forrás: Wikipedia)

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rs%C3%A9kelt_%C3%B6v
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rs%C3%A9kelt_%C3%B6v
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89vszak
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pusok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pusok
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szaki_f%C3%A9lg%C3%B6mb
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szaki_f%C3%A9lg%C3%B6mb
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9li_f%C3%A9lteke
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9li_f%C3%A9lteke
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber
https://hu.wikipedia.org/wiki/November
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nap%C3%A9jegyenl%C5%91s%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Napfordul%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_21.
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_21.
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_21.
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rv%C3%ADz
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Suligazda programok  

 

január: 

Karaoke 

Első suligazda programjaként az 

5. b osztály a zenére és a jó 

hangulatra helyezte a hangsúlyt. 

Viktor bácsi technikai 

segítségével karaoke délutánt 

hirdettek az érdeklődő 

tanulóknak. Nem volt verseny és 

helyezések, az volt a cél, hogy 

mindenki jól érezze magát. A 

bátortalanabbak közösen is 

énekelhettek, így aztán 

hamarosan mindenki együtt 

énekelte a jól ismert magyar 

slágereket. 

 

február: 

 

Itt a farsang, áll a bál 

Ismét eltelt egy év, és a 

nyolcadikos tanulóknak a 

továbbtanuláson kívül a Farsangi 

suli buli megszervezése is 

kihívásként jelent meg a 

mindennapjaikban. A murira 

Február 10-én került sor. Először 

a 8. b osztályos lányok retró 

táncát lehetett megtekinteni, 

majd azt követően a szokásos 

jelmezverseny következett. Szép 

számmal megjelentek a felsős 

tanulók, tarka paletta jelent meg 

a szemeink előtt. Volt ott maci, 

rocker, focista.  A háromtagú 

zsűrinek (Sándor Gabi és Marcsi 

néni, Viktor bácsi) nem volt 

könnyű dolga a helyezéseknél.  

Hagyományokhoz híven 

megtekinthették a Rockin Board 

tánccsapat műsorát, majd a 7. b 

osztályos fiúk Retro jegyében 

mutattak be néhány vicces 

tánckoreográfiát.  Az emelkedett 

hangulatot egy kis 

tombolahúzással tarkítva 

fokoztuk. Majd végre 

kezdődhetett a diszkó melyet már 

mindenki nagyon várt. 7 órakor 

zárt a bazár.   
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Versenyeredményeink. 

 2017. január 27-én iskolánk 

két tanulója vett részt a 

kerületi szavalóversenyen. 

Bathó Gergely 7.b 

osztályos tanuló ezüst 

minősítést ért el, 

Balogh Domonkos 6. a 

bronzminősítést kapott.   

 
 

 

 
 

 2017. február 7-én a 
Weöres Sándor Általános 
Iskola és Gimnáziumban, a 
kerületi versmondó 
versenyen arany minősítést 
kapott Nyalka Lili Mira 3.b 
és Révhegyi Babett 4.a. 
Ezüst minősítésben 
részesült Ivánka Csongor 
Csaba 1.b és Tóth Jázmin 
2.b. 
 

  

 2017. február 8-án a 

kerületi helytörténeti 

verseny 1. fordulójában 97 

ponttal: I. helyezést ért el: 

Orosz Balázs, Szabó 

Péter, Vargha Villő, Zsüle 

Viktória (5.a és b és 6.a 

osztályos tanulók csapata)  

82 ponttal: V. helyezést ért 

el: Bud Laura, Doba Aisa, 

Kecskés Réka, Orosz 

Levente (7.b osztály 

tanulóinak csapata) 
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 2017. február 14-én a 

kerületi szépkiejtési 

versenyen a 7-8. osztályos 

korcsoport I. helyezettje 

Bathó Gergely 7.b 

osztályos tanuló. 

  
 

 A kerületi alsós matematika 

versenyen iskolánk 

csapata: Liu You Chen 

2.b, Tamás Ádám 3.a, 

Papp Szabolcs 4.a. II. 

helyezést ért. 
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Hagyományok: Kerületi színházi előadás

 
Ebben az évben Arany János 

születésének 200. évfordulója 

alkalmából a Toldit állították színpadra 

a kerület hagyományos „Ferencvárosi 

Ádámok és Évák” programjának 

keretében. Január 20 és 22 között 

három előadást tartottak a 

Ferencvárosi Művelődési Központban, 

Kosztolányis tanulók részvételével. Az 

iskolai társulat tagjai: Paál Bendegúz, 

Gubó Eszter, Barabás Viktor, Gál 

Benedek, Cetin Fatih Efe, Rajecki 

Márk, Kazmouz Subhi, Csapó 

Benedek, Bathó Gergely és Zsüle 

Viktória. Zsüle Viki 5.b osztályos 

tanulónk így emlékszik erre az 

eseményre:  

A Toldit nagy sikerrel játszottuk. Sokat 

készültünk, mert mi adtuk elő a 

harmadik éneket. Az 5.a osztályos 

gyerekek pedig a nyolcadig éneket 

adták elő. A felkészítő tanárunk 

Demeter Viktor (Viktor bácsi).  

Az utolsó előadás végén a sakk 

teremben meglepetés is volt. Mi volt 

ez? Az, hogy amikor bementünk, akkor 

egy Toldis-torta volt az asztal szélén, 

sok szendvics és üdítő. A szereplők 

egyforma pólót is kaptak és később az 

újságokban is szerepeltünk. 
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Hagyományok 2: Sítábor:  

A két szomszéd iskola közösen 

szervezett sítábort az ausztriai 

Nassfeldebe 2017. január 29. és 

február 3. között. Az 5.b-s Tolnai-

Kovács Wanda így emlékszik 

vissza a tábor egyik napjára:  

Nassfeld, 2017. február 1. szerda 
  
Izgatottan keltem, mert tudtam, 

hogy nagy nap elé nézünk. 

Ébredéskor még felhős volt az 

ég, de mire a pályára értünk, már 

gyönyörűen sütött a nap. János 

bácsival mára egy nagyon 

hosszú síelést terveztünk, három 

nagyon meredek hegycsúcs 

meghódításával. A hegycsúcsok 

után a buborékos felvonóval 

mentünk fel a leghosszabb, 8 

kilométeres pályához. A kilátás 

innen is nagyon szép volt. A 

pálya eleje szokás szerint 

meredek volt, a többi, lankásabb 

részen viszont golyóban 

száguldozhattunk. Már dél körül 

nagyon fáradtak voltunk, így 

igazán jól esett a hüttében az 

ebéd. Délután már csak a 

rövidebb pályákon síeltünk, de 

még így is összejött a nap végére 

a 24 km síelés. 
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Népszokások:   

A farsang a vízkereszttől (január 
6.) húshagyókeddig, más 
megfogalmazás szerint a 
másnapi hamvazószerdáig, 
a nagyböjt kezdetéig tartó 
időszak elnevezése. 
Hagyományosan a vidám 
lakomák, bálok, mulatságok, 
népünnepélyek jellemzik. A 
farsang jellegzetessége, hogy a 
keresztény liturgikus naptárban 
nem kötődik hozzá jelentős 
vallási ünnep, alapvetően a 
gazdag néphagyományokra épül. 

A farsang csúcspontja 
a karnevál, hagyományos 
magyar nevén „a farsang farka”. 
Ez a farsangvasárnaptól 
húshagyókeddig tartó utolsó 
három nap, ami nagy mulatságok 
közepette, valójában 
télbúcsúztató is. Számos 

városban ekkor rendezik meg a 
híres karnevált (riói 
karnevál, velencei karnevál), 
Magyarországon pedig a farsang 
legnevezetesebb eseményét, 
a mohácsi busójárást. 

A busójárás egy tavaszváró, 
téltemető népszokás, 
a Mohácson és környékén élő, 
többségükben római 
katolikus délszlávok, 
a sokácok farsangi alakoskodása
A mohácsi busójárás 2009-től 
szerepel az UNESCO szellemi 
örökség reprezentatív listáján. 
2012 óta a mohácsi 
busójárás hungarikumnak számít
, ami elsősorban a mohácsi civil 
társadalom, a busócsoportok, a 
maszkfaragók és jelmezkészítők 
sikere.  

(Forrás: Wikipedia) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADzkereszt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_6.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_6.
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAshagy%C3%B3kedd
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hamvaz%C3%B3szerda
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyb%C3%B6jt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Karnev%C3%A1l
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B3i_karnev%C3%A1l
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B3i_karnev%C3%A1l
https://hu.wikipedia.org/wiki/Velencei_karnev%C3%A1l
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bus%C3%B3j%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9pszok%C3%A1sok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Moh%C3%A1cs
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_katolikus_egyh%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_katolikus_egyh%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9lszl%C3%A1vok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sok%C3%A1cok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Farsang
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alakoskod%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alakoskod%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hungarikum_(jog)
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JÁTÉKAJÁNLÓ 
 

 

A Kingdom Rush egy 

toronyvédelmi játék.  A cél, hogy 

a játékos az út szélére különböző 

tornyokat lerakva 

megakadályozza azt, hogy a 

hullámokban érkező ellenfelek 

eljussanak egy bizonyos helyre.  

A Névtelen Tábornok (az ő 

szerepébe bújik a játékos) 

tudomást szerez arról, hogy a 

fővárost megtámadták, és már 

nem bírja sokáig. Sereget 

toboroz és átküzdi magát a 

tartományon és a tündék egy 

erdején. A főváros csatájában a 

sereghez csatlakozik a Király 

serege is, majd összefogva 

elpusztítják az ellenséget. 

(Ajánlotta: Németh Árpád 5.b) 

 

A Clash Royale egy olyan játék, 

ami egyszerre stratégiai és 

kártyajáték. Tudni kell, hogy a 

kártyák hány elixírbe kerülnek, és 

egy deckbe (pakliba) nyolc kártya 

fér.  Az általunk összeállított deck 

4.3 elixírbe került. (Ajánlotta: 

Barabás Viktor és Kazmouz 

Subhi 5.b) 
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Zeneajánló - PENTATONIX 

 

Amerikai tündérmese: 2011-ben három 

tini (Kirstin Maldonado –szoprán, Mitch 

Grassi – tenor, Scott Hoying – bariton) 

jelentkezett egy a capella csapatoknak 

kiírt televíziós tehetségkutatóra. Mivel 

hármasban nem lett volna esélyük, 

bevették a bandába Avi Kaplant 

(basszus) és Kevin Olusola-t (beatbox, 

vagyis őt halljuk a dobok helyett). 

Megnyerték a versenyt és mindenki 

elfelejthette volna őket, de… 

A csapat feldolgozás számokat kezdett 

feltölteni a YouTube csatornára, ahol 

több milliós nézettségük lett. (A Daft 

Punk feldolgozás több, mint 237 

milliónál tart - 

https://www.youtube.com/watch?v=3Mt

eSlpxCpo) Ez már a hanglemezkiadók 

érdeklődését is felkeltette. Eddig négy 

feldolgozás és saját számokat 

tartalmazó lemezük jelent meg, és az 

ünnepi időszakokban három 

karácsonyi albumuk. 

Szerte a világon teltházas koncerteket 

adnak, a capella (vagyis csak énekes, 

hangszer nélküli) együttesként ők 

voltak az elsők, akik vezették az 

amerikai Billboard slágerlistát; díjakat 

nyertek: többek között három Grammy-

t is a magukénak mondhatnak. Az 

elmúlt időszak legnagyobb sikere a 

csapattól a Hallelujah feldolgozása 

volt. 

https://www.youtube.com/watch?v=LR

P8d7hhpoQ  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3MteSlpxCpo
https://www.youtube.com/watch?v=3MteSlpxCpo
https://www.youtube.com/watch?v=LRP8d7hhpoQ
https://www.youtube.com/watch?v=LRP8d7hhpoQ
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Március 15 – iskolai megemlékezés és séta  
 
 
 
2017. március 14-én iskolánk 
4.B osztálya egy színvonalas 
előadás keretében 
emlékezett meg az 1848-as 
forradalomról. A műsorban a 
prózai és verses részek 
remekül összhangban 
működtek a zenés-táncos 
elemekkel, látványban is 
élménnyé varázsolva így a 
megemlékezést tanulóink és 
a felnőttek számára 
egyaránt.  
Köszönjük a 4.B osztály 
lelkes és értékes 
felkészülését, tanítóik 
munkáját! Az előadás után 
diákjaink osztályonként 
meglátogatták a forradalom 
budapesti helyszíneit a 
ragyogó napsütésben, ahol 
újabb érdekességeket 
tudhattak meg eme jeles 
történelmi eseményről.  
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Hagyományok 3. 

 

 

Helytörténeti séta 

 

Sokat sétálunk a 
Ferencvárosban. Gabi néni, 
a felkészítő tanárunk mindig 
új és érdekes történeteket 
mesél a kerületről. Legutóbbi 
sétánk helyszínei: Kálvin tér, 
Üllői út, Erkel utca, Ráday 
utca, Tompa utca, Bakáts tér, 
Ferenc tér. A Tompa utcában 
Vajda János emléktáblájánál, 
ill. az Üllői úton Arany János 
emléktáblájánál 

megemlékeztünk mindkét 
költőről, születésük 200. 
évfordulója alkalmából. 

Szabó Péter 5. b  
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Továbbtanulásról  

 

Para a felvételi utcájában: 

A terem előtt ülve megettem a 

reggelim utolsó falatkáját; igen, az 

evés a legjobb megoldás, ha az ember 

izgul. Szorongva mocorogtam a 

széken és vártam, hogy a nevemet 

mondják. A kezem kicsit remeg, de 

azért nem látszik arcomon, hogy 

mennyire félek. Ki vagyok pirulva, nem 

csak a benti hő miatt, hanem mert a 

szívem a torkomban ver, érzem, 

ahogyan dobog. A szüleim biztatóan 

tekintenek rám.  Apukám szól nekem, 

hogy húzzam ki magam. Persze, hisz 

bent teljesen nyugodtnak kell lennem. 

Ez egy fontos szóbeli. A nevemet 

mondják – Úristen itt az idő. „Csak 

legyél nyugodt” – gondolom 

magamban és egy apró sóhaj elhagyja 

a számat. Utoljára aggódó szüleimre 

nézek. Belépve egy virágos rétre 

gondolok, ahol nyuszik ugrálnak. Na jó, 

nem, hazudok, igazából nem gondolok 

semmire.  Bemegyek, azt mondják, 

üljek le, én így teszek. Kihúzom 

magam. Az első kérdés egyszerű. 

Mesélj magadról. Elmondok minden 

érdekeset, ami eddig volt az 

életemben. Mosolyognak, feloldódtak, 

elintéztem ezt is. Néznek rám és 

felteszik a következő kérdést, ami 

kreativitást igényel. Elém raknak egy 

képet, meséljek róla. Mindent 

összehordok, amit gondolok. Ismét 

mosolygödröcskék jönnek elő. 

Elmondják, hogy majd értesítenek, 

majd kitessékelnek. Az utánam jövő fiú 

még nem mehet be. Végigfut 

agyamban a gondolat, hogy oh, ezek 

rólam beszélnek. Én virult arccal lépek 

szüleimhez, hogy ezen is túl vagyok. 

Hazamegyünk, s az izgalom elmúlt, a 

gyomrom nem görcsöl. Várom az 

eredményeket. Minden másodpercben 

a netet nézem, remélem, hogy sikerült. 

  

(Lejegyezte: Halmai Tifani 8.b.) 
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Ökooldalak – Vándormadaraink 

Mikor térnek vissza a vándormadarak? 
Sokak örömére megérkezett a tavasz, ez pedig egyben azt is jelenti, 
hogy hamarosan visszatérnek a hazánkban költő költöző madarak. 
No de pontosan mikor is várható az érkezésük? 

 

„Egy fecske nem csinál tavaszt” – 

szól a mondás, s ez valóban igaz 

is. Egyes példányok akár jóval 

hamarabb is visszatérhetnek a 

vándorútjukról, mint „kellene”, 

míg a melegebb telek hatására 

olyan egyedek is akadnak, 

melyek – noha elvileg 

„vándormadarak” – egyáltalán 

nem költöznek már, inkább a 

szemét között keresnek ételt a 

legszűkösebb néhány napban. 

Általánosan azért elmondható, 

hogy a hazai költöző madarak 

viszonylag jól behatárolható 

időszakban érkeznek vissza, az 

alábbi lista néhány gyakori vagy 

érdekes madárfaj vissza-

térésének idejét mutatja be. 

Nyári lúd: Február végé már 

visszatérhet költőterületére 

Szárcsa: Márciusban láthatjuk 

újból 

Fekete gólya: Április elején 

érkezik, de igen rejtett életmódot 

folytat – az emberi zavarásra 

nagyon érzékeny 

Fehér gólya: Április elején 

láthatjuk viszont 

Partifecske: Április második 

felében érkezik 

Fülemüle: Április végén tér 

vissza Magyarországra 

Bíbic: Már akár február végén is 

visszatérhetnek 

Búbos banka: Március-

áprilisban érkeznek vissza 

Füsti fecske: Általánosságban 

áprilisra tehető az érkezése 

Gyurgyalag: Május elején-

közepén érkezik csak meg 

Magyarországra. 

(Forrás:http://eloben.hu/tudoman

y/2016-01-30/mikor-ternek-

vissza-a-vandormadarak) 

 

http://eloben.hu/tudomany/2016-01-30/mikor-ternek-vissza-a-vandormadarak
http://eloben.hu/tudomany/2016-01-30/mikor-ternek-vissza-a-vandormadarak
http://eloben.hu/tudomany/2016-01-30/mikor-ternek-vissza-a-vandormadarak
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Tavaszi kerti munkák 
 

A kert tervezését már télen, vagy kora 
tavasszal elkezdhetjük, majd 
tavasszal, amikor a fagyok már 
elmúltak, neki is állhatunk a 
kertészkedésnek. 

Tavaszi kerti munkák: 

A tavasz első és legfontosabb feladata 
az ágyások felásása, vagyis maga a 
talajlazítás. Ha már szépen kizöldült a 
kert, kezdjünk el gyomlálni, és ha 
szükséges, szórjunk ki komposztot. 

Tavasszal ültethetjük az első 
virághagymákat, amelyek majd nyáron 
fognak kertünkben pompázni, ilyen pl. 
a dália, a kardvirág, és alstromélia, 
frézia. 

Takarítsuk le a kerti utakat, javítsuk ki 
az esetleges hibákat, vagy azokat a 
helyeket ahol a téli fagykárt tett az 
utakban! 

Szedjük elő a kerti szerszámokat, 
tisztítsuk és élezzük meg ezeket, majd 
helyezzük üzembe az öntözőrendszert! 

Ha idén szeretnénk új gyepfelületet 
kialakítani, tavasszal kell a fűmagot 
elvetni, vagy rendeljük meg a 
kertészetből a gyepszőnyeget, 

gyeptéglát. 

 

Ne felejtsük el, hogy ha magvetéssel 
szeretnénk növényeket szaporítani 
kertünkbe, most kell elkezdeni 
fagymentes helyen a magok vetését, 
és palánták előnevelését. 
http://www.kertvarazsmagazin.hu/index
.php/kerteszkedjunk/4707-aktualis-
kerti-munkak-tavasztol-tel-vegeig 

 

 

http://www.kertvarazsmagazin.hu/index.php/kerteszkedjunk/4707-aktualis-kerti-munkak-tavasztol-tel-vegeig
http://www.kertvarazsmagazin.hu/index.php/kerteszkedjunk/4707-aktualis-kerti-munkak-tavasztol-tel-vegeig
http://www.kertvarazsmagazin.hu/index.php/kerteszkedjunk/4707-aktualis-kerti-munkak-tavasztol-tel-vegeig
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Kedvenc állataink - Tudtad? 

(Készítette: Németh Alíz, Danyi Luca és Mészáros Virág 5.b) 

   

 

 

Érdekességek: Általános 
jellemzőjük a két pár szárny, 
melyet ezernyi apró pikkely borít, 
ezekben pigmentnek nevezett 
festékanyag található. 

A pikkelyek különleges 
szerkezete, s a bennük lévő 
festékanyag miatt, varázslatos 
színű és szivárványlóan irizáló is 
lehet. 

A kétpár szárny, különböző 
alakú, gazdagon erezett, ez jól 
látszik a hímporhiányos 
részeken. 

Egyes fajoké eredetileg sem 
színes, hanem celofánszerűen 
átlátszó. 

Sok fajnál az első- és hátsó 
szárny kampókkal kapcsolódik 
egymáshoz. 

 

 

 

Csoportokban élő lény. A 

közönséges delfin jó példa arra, 

hogy a hasonló életfeltételek 

között egy emlős alkata mennyire 

halszerűvé idomulhat. Elegáns, 

áramvonalas testével gyorsan, 

akár 45 km/h sebességgel képes 

úszni. A hajtóerőt főként 

farokúszójával fejti ki. Ez annyira 

erős, hogy képes a vízből 

messzire kirepíteni az állatot. A 

delfin több méter magasra és 

rendkívül pontosan tud ugrani. 

.

 

delfin 

pillangó 
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Viccek 

(Gyűjtötték: Gál Benedek, Paz Fanny és Rajecki Márk 5.b) 

 

- Anyu! Nagyon fáj a torkom, meg a 

hasam is! 

- Ó, te szegény! Miből is írtok ma 

dolgozatot?  

 

Pistike, most Arkhimédesz törvényéről 

foglak kérdezni - szólítja fel a kis Pistát 

a tanár: 

- Mi történik, ha beülsz egy vízzel teli 

kádba? 

- Megszólal a telefon. 

 

Pistike elkésik az iskolából reggel. A 

barátja megkérdezi tőle: 

- Te, miért késtél el ma reggel? 

Erre Pistike: 

- Egy focimeccsről álmodtam, de 

hosszabbítás volt és tovább kellett 

aludnom... 

 

- Pistike melyik a kedvenc tantárgyad? 

- A kvantumfizika. 

- De hiszen ti még nem is tanultok 

kvantumfizikát! 

- Hát éppen ezért! 

 

A kisfiút az anyja az iskola kapujában 

várja, mert ez volt az első napja az 

iskolában. 

- Na, és mit tanultatok ma? - kérdezi 

tőle. 

- Képzeld anya, ma megtanultam írni! - 

feleli a kisfiú büszkén. 

- Igen? Egyetlen nap alatt? És mit 

írtál? 

- Azt nem tudom, olvasni még nem 

tanultam meg. 

 

- Pistike, ki volt I. András apja? 

- Nulladik András. 

 

Pistike lelkendezve rohan haza a 

bizonyítványával: 

- Papa, papa, óriási mázlid van! 

- Na, mesélj! 

- Képzeld, jövőre nem kell új 

tankönyveket venned! 

 

- Pistike, már ötödször késel el ezen a 

héten. Tudod, mit jelent ez? 

- Bizonyára azt, hogy már péntek van. 
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Rejtvények  

 

(Gyűjtötte: Szőke Noémi, Tumbas Alexandra és Tenger Júlia 5.b)

 

Labiruntus: 

 

 

 

Sudoku: 
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Az újságot szerkesztette: Pilinyi Beáta és az 5. b osztály  

Köszönjük a közreműködő tanulók és tanárok munkáját! 


