
Mit tegyünk az egészséges fogakért? 

A ragyogó mosoly minden tekintetet arcodra 

vonz, és ehhez  elengedhetetlenek a fehér fogak. 

A mindennapi cola, kávé, tea és egyéb ételek 

vagy akár a dohányzás is meglátszódik 

fogainkon. Hogy az ilyen elszíneződésektől 

megszabaduljunk szakértőre van szükségünk. 

Egy-egy fogfehérítő eljárás mind a 

fogorvosoknál, mind a drogériákban kapható 

elég "borsos" áron. Mit tegyünk ha jelen 

pillanatban nincs  keretünk ilyen költséges 

módszerekre? A megoldás egyszerűbb mint 

gondolnád! 

Csupán csak a hűtőben kell kutakodnunk. Ha 

vacsora után elrágcsálsz egy kis zöldalmát azzal 

nem csak emésztésedet segíted, de még a fogaid 

is ragyogni fognak, sőt, megelőzi 

fogaid  elszíneződését is. De a leges-

legfontosabb a FOGMOSÁS!  

Remélem segítettem ragyogó mosolyod 

elérésében!               (Kiss Zsófia 5.C) 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Kedves Diákok! 

Nemrég még az őszi szünetre vártunk, tököt faragtunk, most pedig a karácsonyi készülődés tölti ki a 

napjainkat. Legutóbbi számunk megjelenése óta otthont adtunk a Bolyai matematika és magyar 

versenynek, részt vettünk a Néptánc gálán az erdélyi testvériskolánk táncosaival, megrendeztük a 

helytörténeti vetélkedőt, részt vettünk az őszi tanulmányi kiránduláson, megemlékeztünk 1956-ról, 

hazavittük a negyedéves értesítőt, együtt vonultunk a lámpásunkkal Márton napon, rendeztünk 

filléres vásárt és megnyitottuk Sípos Károly festőművész kiállítását, végül meghallgattuk a 

Budapest Quartett szaxofonos bemutatóját a Művelődési Házban. Ismét sok diákunk szerepelt 

kimagasló eredménnyel tanulmányi és sport versenyeken, ennek összefoglalóját az Eredményeink 

rovatban olvashatjátok. 

Ebben a számunkban  

A téli szünetig további jó tanulást kívánunk, kitartást a feladatokhoz és vidám programokat! 
A szerkesztőség 

2. évf./2. szám 2015. december 3. 

A barátság havi receptje (igazán könnyű): 
1 kanál megértés 

2 kanál kedvesség 

1 liter szeretet! 



Könyvajánló    Nathalie Somers: Lányok regénye  

Ez a könyv három legjobb barátnőről szól,Lily-ről, 

Chiaráról és Mallelle-ről, míg nem érkezett egy újabb 

lány az osztályba és nem került az ő legjobb 

barátságukba, Mélisande. A lányok élete kissé 

megváltozott: új kapcsolatok, új barátságok,  titkok és 

még sok más történt velük, amit megtudhattok, ha 

elolvassátok a Lányok regény című könyv első kötetét.  

       

Hogyan szerezz barátokat? 
Minden embernek szüksége van egy társra, akinek elmondhatja, ha bántja valami a lelkét, vagy nevethetnek együtt. Azonban az 

ilyen barátságok ritkák. Utcán, boltban, metróban is megismerhetsz más-más embereket. Nézzük csak, hogyan is szerezhetsz 

könnyen barátokat.  

1. Nézz rá! 

Akár csak egy pillantás is sokat segíthet. Ha kedvesen mosolyogsz, biztosan megkönnyíti a dolgod. 

2. Bátorság! 

Menj oda hozzá! Menj oda hozzá, mert ha nem mész, hiába nézel rá. Különben is, hogy beszélsz vele, ha oda se mész?  

3. Kérdezz! 

A legjobb kérdések a hogy hívnak, hova jársz, hányadikos vagy, hány éves vagy. Ezekkel a mondatokkal jelzed neki, hogy 

barátkozni, illetve  ismerkedni szeretnél vele. 

4. Ne erőltesd!  

Most, hogy már tudsz róla egy keveset, azért nem fogja AZONNAL elmondani a titkait, a vágyait! Mivel még friss a barátság, és 

te kérdezgetted, te mentél oda, ezért próbálj meg nem erőltetni. Ha látod rajta, hogy most nem akar veled lenni, nem szeretne épp 

veled barátkozni, mert valami nem tetszik neki pl. a viselkedésed, ne sértődj meg, mert gondolom, te is utasítottál már el 

barátokat. 

5. Légy kedves! 

Most, hogy összehangolódtatok, beszéltek, próbálj meg nem elutasítóan viselkedni pl. ne így: 

- Segítesz bekötni a cipőm? 

- Tudod mikor, csináld meg magad! 

Na, ezt próbáld mellőzni, mert ez elég taszító! Próbálj vele úgy bánni, hogy ha azt mondja, ne tegyük ezt, akkor te ne kezdj el 

erőszakoskodni! Főleg ne rángasd bele olyan dologba, ami mind a kettőtöket bajba sodorhat!  

Remélem, sok barátokat szerzel, hisz számíthattok egymásra mindig, no meg jól esik az embernek, ha van egy társa, akivel 

megbeszélhet dolgokat, és számíthattok egymásra, ha baj van! Sok barátot kívánok!     (Kiss Zsófia 5.C) 

KÉZMŰVES SAROK 

Sziasztok! Hoztam nektek egy kis saját kezű segítséget, amit felhasználhattok a szobátok dekorálásához.  

Elsősorban el kell látogatnotok egy kereatív-hobby 

boltba. Aztán szerezzétek be a hozzávalókat : 

1.hobby ragasztó 2. akril festék (négy szín; kávé, sötét 

és világos rózsaszín, világoszöld, lila) 3."2D-s" faház 

alap (szívvel a közepén) 4.tört fehér csipke 5. lila szalag. 

Egyéb: ecset, vizes pohár, ceruza. 

Elkészítés: - Fogd a fa alapot, és fesd le kávé színűre! 

Ha megszáradt, fesd le még egyszer! Figyelj a részletekre! 

-Ha megszáradt, rajzold be ceruzával a három virágot, majd 

fesd át vékony ecsettel!  

-A lila szalagot vágd méretre, majd ragaszd a helyére! Amikor megszáradt, vágd ugyan-akkorára a 

csipkét, mint a szalagot, és ragaszd a lila szalagra!  

Végül tedd a szobádba, vagy ajándékozd valakinek!       Hermann Emília 7.C 

Te melyik szín vagy? 
Hogy éreznéd magad, ha ma hirtelen fodrászhoz 

kellene menned? 

A. Izgatottan 

B. Remélem, hogy valami jó sül ki belőle 

C. Ijedtnek, mert a fodrászok soha nem 

értik, hogy mit is akarok. 

Ha a válaszod A, akkor LILA. Ha a válaszod B, akkor 

ZÖLD. Ha a válaszod C, akkor FEHÉR.     (Lipkai Lili 5.B) 

Állat sarok 

Szarvasok      (Osikóczki ÍLaura 5.B) 
 

A szarvas emlős állat. Az őzekkel együtt a szarvasfélék családjába tartozik. A 

szarvasmarhához hasonlóan a hímet 

bikának, a nőstényt tehénnek, a kicsit pedig borjúnak hívják. 

A szarvasbika agancsot hord. A rénszarvasnál a tehénnek is van szarva, a többi szarvas 

fajnál csak a bikának. 

  A Kárpát-medencében csak a gímszarvas őshonos. 

A jávorszarvas Európa, Ázsia, és Amerika északi területén található. 

   A legismertebb rénszarvasok a Mikulás szánkóját húzó: 

Rudolf, Üstökös, Íjas, Csillag, Táltos, Táncos, Pompás, Villám, Ágas 



11. hely Minionok 

Baráth Regina 
Gál István 
Zsombor 
Orlay Viktória 
Szabó 
Csongor 

7. hely Ki Ni Va Ve 

Erdős Kinga 
Fórián 
Nikoletta 
Nyárádi Vanda 
Szabó Vera 

10. hely Óhajtók 

Gönczi Emma 
Perger Hanna 
Gombkötő 
Anna 
Víg Fanni 

EREDMÉNYEINK 

Október 17-én kezdetét vette az országos szabadfogású birkózó 

verseny megmérettetések, amin a 7. b osztály birkózói is részt 

vettek. Az Országos Rangsorversenyen Kapuvári Péter és Gacsal 

Gergely az UTE színeiben, Gubicz Áron a váci Forma színeiben 

indult. Kapuvári Péter 46 kb-ban tehnikás birkózással 3 

győzelemmel, 2 verességgel sajnos nem állhatott dobogóra. 

Gacsal Gergely 42 kg-ban és Gubicz Áron 85 kg-ban 1 

verességgel nagyszerű birkózással a dobogó 3. fokára állhattak. 

Gratulálunk! 

Röplabdásaink idén a Budapest 

Bajnokságban is indultak. Vasárnap a 

szezon második fordulóját bonyolították 

itt, Dunakeszin. Az elsőt Budapesten az 

MTK csapata rendezte ott az "A" csapat 

3.lett a "B" csapat a 10. helyen végzett. 

Itthon a vasárnapi meccsen a "B" csapat 7. 

Az "A" csapat megnyerte a tornát. 

Gratulálunk! 

Csapattagok: Töli Rebeka 7.c Weninger 

Petra 7.b Kurucz Laura 6.b Fórián Zsófia 

6.b Baricz Bora 5.c Varga Emma 5.c 

Lajosházi Edina 5.c Patkó Brigitta 5.c 

Szász Kinga 5.c Szász Orsolya 5.b 

Londoni tájfutó versenyen járt Tóth Martin 

Különleges élményben volt része Tóth Martin 3.b 

osztályunk tanulójának. Szüleivel Londonban 

járt, s ott részt vehetett a Londoni Tájfutó Klub 

rangos versenyén, a Waterlow parkban 

megrendezett Ultrasprinten. Gratulálunk!  

Az elmúlt hétvégén a 3. b osztályos Sárosi Katica és a 4. b 

osztályos Sóvágó Áron a Magyar Táncszövetség által 2015. 

október 24-én rendezett Országos Pontszerző Akrobatikus Rock 

& Roll Versenyen a 6. helyen végeztek Children páros 

kategóriában. Másnap, október 25-én a Területi Akrobatikus 

R'N'R Versenyen 2. helyezettként álltak dobogóra. Szívből 

gartulálunk a kiemelkedő eredményekhez! 

5. hely Atomagyak 

Gyovai Lili 
Kormos Dávid 
Kovács Vince 
Rózsavölgyi 
Bence 

9. hely Láng-elmék 

Giczi Dominik 
Németh 
Gergely 
Papp Bettina 
Szikszai Máté 

Bolyai Matematika  

Bolyai Magyar  



Szerkesztők: Lipkai Lili, Osikóczki Laura, Tolmácsi 

Gergely 5.b, Bedő Anna, Juhász Lili, Kiss Zsófia, 

Lajosházi Edina, Patkós Brigitta 5.c, Hermann 

Emília, Jedlica Zsófi, Tóth Gréta 7.c, Jedlicané 

Borsos Magdolna 

ALSÓS SAROK 

Kedves 1. és 2. osztályosok! 

Sokan mondtátok, nagyon jó a suliújság, csak kár, hogy 

nincs gyereksarok! Ezzel a kis meglepetéssel csak nektek 

egy kis gyereksarkot készítettünk, hogy ti is élvezzétek az 

újságot.  

 

1. Feladat 

Karikázzátok be pirossal azokat a szavakat, amelyekben "j" 

és kékkel, melyekben "ly" található! 

 gólya, repce, fű, állatok, furulya, haj, lyuk, hajó, utca, ajtó, 

kulcslyuk, papagáj, uszály, folyó, fiúk, majom  

 

2. Feladat 

Kati most írta meg az első matek dolgozatát, viszont a papír 

elkallódott. Te, kedves olvasó megtaláltad a dolgozatot. 

Csak annyit kell tenned, hogy kijavítod a hibákat. Pipáld✅ ki 

a jó válaszokat, és húzd alá, majd írd a helyes választ a rossz 

eredményekhez. 

 

6+12=18                     5-3=3 

8+9-7=17                   11-6=5 

22+10=23                   10-6=4 

40+1= 41                     6-5=2 

 

3. Feladat 

Süni Lajosnak nem megy a nyelvtan, pedig 3. osztályos! 

Segíts neki hogy ne legyen rossz tanuló, ahol ki vannak 

húzva a betűk írd be oda a jó választ! 

A szilva__án  van egy szi__va. 

La__os jó tanu__ó! 

Edina s__kat sport__l! 

Dávid nem tanult ezért nagy__n rossz let__ a dolgozata.  

Minden na__  egy alma az __rvost távol tartja. 

 

4. Feladat. 

Linda helyesírást gyakorol... Szegény nem valami ügyes. 

Húzz egy vonalat két szó találkozásánál a szövegben és 

karikázd be kékkel a nagy betűket. Ha kell, tedd ki az 

ékezeteket is.  

keddenlucakorabbanmenthazaaziskolából,mertnagyonfájtato

rka.aznapdélutanelmentekazanyukajávalazorvoshoz.kiderult,

hogylucánakmandulagyulladásavan,ezértgyógyszertiskapott.

mikorhazamentbebujtazágyábaésegymelegteatársasagabankö

nyvetnezegetett.  

Te is várod már a téli szünetet, igaz?    

Remélem tetszettek a feladatok legközelebb megígér em 

még több és még szórakoztatóbb feladatokat hozok nektek. 

Jó tanulást kívánunk!  

 

 
(Kiss Zsófia 5.C és Osikóczki Laura 5.B) 

Mi is kirándultunk! 

Október 21-én az egész iskola 

kirándult, évfolyamonként más helyre. 

A hetedik évfolyam Budapestre 

látogatott el. Megnéztük az 

Operaházat, a Szent István Bazilikát és végül a Fiumei 

temetőben  

egy térkép segítségével végig kellett járnunk a kijelölt  

sírokat; a reformkor nagyjainak a 

sírjait,köztük  

Kossuth Lajos, Batthyány Lajos és Deák 

Ferenc emlékhelyeit is.    
    (Jedlica Zsófi 7.C) 

Kirándulni voltunk! 

Az 5. évfolyamnak Óbudára 

vezetett az útja.  az 

Aquincum Múzeumba 

mentünk Nagyon kalandos 

kis kirándulás volt. Először 

körül jártuk a romokat, aztán 

különféle feladatok elé néztünk: először is meg kellet 

keresnünk 3  dobozt, amiben egy-egy sor latin írás 

volt. Azután 3 csoportra kellett oszlani, és minden 

csoport kapott egy feladatlapot, amin kérdések és 

kiegészítetlen rajzok voltak. Azután el kellet mennünk 

egy kisebb múzeumba, ahol kőből kifaragott 

domborművek voltak, és a lapon található rajzokat ki 

kellet a domborművek segítségével egészíteni. Azután 

a kis dobozokból,  amit kaptunk, latin írást sorrendbe 

kellet tenni és leírni. És végül, de nem utolsó sorban, 

mehettünk mozaikos, gladiátoros vagy színjátszós 

foglalkozásra. Ennyi volt az 5-  

esek kirándulása. Remélem, kedvet kaptál, hogy 

egy kicsit kimozdulj otthonról, és ne a 

számítógépen ülj!  (Bedő Anna 5.C) 


