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Boldog Új évet kívánunk minden olvasónknak. 2015-ben is újra olvashatjátok az iskolaújságot. Újévi ajándék a
Csináld magad kreatív oldal melléklete egy 2015-ös naptár.
A decemberi szám 100. példányát Tóth Martin 3.a osztályos tanuló vette meg, aki jutalmul
a karácsonyi vásár termékeiből választhatott egyet. A rejtvényjáték megoldását négy tanuló
küldte be, ők mindannyian ajándékba kapják a januári újságot, közülük a sorsolással
kiválasztott szerencsés nyertes Lakatos-Ocsovszky Ákos (1.a), a nyereménye egy tábla csoki.
Gratulálunk nekik!
A januári suliújságot is érdemes alaposan átolvasni, mert ismét izgalmas rejtvényjátékok
kaptak helyet, amelyeknek a helyes megfejtői között meglepetés nyereményeket sorsolunk ki.
A rejtvényeket és a részleteket megtaláljátok az újság 21. oldalán. A rejtvények megfejtését
adjátok le a szerkesztőségbe (tanáriba). A leadási határidő: február 5.
Reméljük januárban is sokan veszitek az újságot. Jó keresgélést, és kellemes olvasgatást kívánunk!
A szerkesztőség

Riport Zsóka nénivel, iskolánk angol tanárával
Ebben a számban iskolánk angol tanárával, Csikós Erzsébettel – Zsóka nénivel – készítettünk
riportot, aki készségesen válaszolt kérdéseinkre.
- Hogyan lett tanár?
- A gimnázium után elvégeztem a tanítóképző főiskolát, majd az egyetemet angol szakon.
- Miért választotta ezt a szakmát?
- Mindig is szerettem a gyerekeket. Már gyerekkoromban is tanár néniset játszottam.
Otthon sorba ültettem a játékaimat, és iskolásat játszottam velük.
A gimnázium elvégzése után már tudtam, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni.
- Mióta tanít ebben az iskolában?
- 2007 óta, vagyis a 8. tanévet töltöm ebben az iskolában.
- Hol érzi magát a legjobban?
- A legjobban a barátaim körében érzem magam és a gyerekek között.
- Mi a kedvenc étele?
- Szeretem az olasz tésztaételeket és a kínai konyhát. A magyaros ételek közül a rakott krumplit,
de nagyon szeretem a zöldséges ételeket is. A desszertek közül a képviselőfánk
és a somlói galuska a két nagy kedvencem.
- Van-e hobbija?
- Nagyon szeretek olvasni, kirándulni és színházba járni.
- Ki a példaképe?
- A legjobb barátnőm egyben a példaképem is.
- Szokott –e sportolni?
- Otthon szoktam tornázni, és amikor jó idő van, eljárok futni.
Van-e háziállata?
- Nincs. Egyszer volt egy hullámos papagájom, de ő már 10 éve elpusztult, azóta nincs.
- Mi a kedvenc filmje és könyve?
- Sokféle könyvet és filmet szeretek, de kiemelném a filmek közül a Holt költők társasága című filmet,
a könyvek közül pedig Paulo Coelho – Az alkimista című könyvét.

Köszönjük a riportot!

2

December 8-án hétfőn kezdetét vette a Platán Hét elnevezésű rendezvény.
A kiállítással egybekötött megnyitón a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola
tanulói adtak bemutatkozó műsort. Az előadás igazán színes volt. Elhangoztak
furulya és zongoradarabok, hallhattunk verset és mesét is a diákoktól, a
megnyitót pedig egy igazi mezőföldi tánc zárta. A hét során rengeteg érdekes,
izgalmas programon vehettek részt a diákok, tanárok és szülők. „Reklámözön”
című vetélkedőn vehettek részt a felső tagozatosok. Kedd délelőtt rendhagyó
órákon vehettek részt a tanulók, amelyen az elsősegélynyújtásról kaptak elméleti
és gyakorlati ismereteket, délután író-olvasó találkozón vettek részt az alsósok
és felsősök. A szülőknek nyílt órákat tartottak, emellett volt öko - és
pályaválasztási vetélkedő, táncház, iskolai sakkverseny és sütiverseny illetve
madáretető verseny és kiállítás. A héten 3 napon át filmklub várta a gyerekeket,
ahol az általuk megszavazott filmeket nézhették meg.
A 6.a osztály rendhagyó történelem
órán

a

régészet

világába

kapott

betekintést, az 5.a osztály pedig a
karácsonyi népszokásokat ismerhette
meg a rendhagyó tanórán. Mindezeken
kívül helyet kapott a Platán Héten az angol karácsonyi teadélután, bemutatkoztak
a tehetségkörök, és egy nagyszerű hangulatú koncerten szórakozhattak a
gyerekek a Dodgem zenekar jóvoltából. A hét zárásaként kézműveskedtek az
alsósok, míg a felső tagozat a Szuperosztály vetélkedőn játékos formában,
hangolódhattak az ünnepekre.

Közgazdasági vetélkedő és nyílt nap az Eötvösben: Az Eötvös József Szakképző Iskolában, december 10-én
megrendezett közgazdasági vetélkedőn és nyílt vett részt iskolánk - Bánfi Nikolettből, Bozsogi Henriettből és
Szentmártoni Tündéből álló 3 fős - csapata. Az ötödik helyet szerezték meg a vetélkedőn majd követően az iskola
egészségügyi, közgazdasági, szépészeti és informatikai képzéseibe nyerhettek betekintést.

Német nyelvű országos verseny: Az „Es weihnachtet schon”
elnevezésű országos német nyelvű versenyen 4 korosztályban
218 csapat indult, melyen iskolánk csapatai szép eredménnyel
szerepeltek. Az alsósoknál két 4. osztályos csapat ért el, 9.
helyezést.
Barbara,

A „Glocke” csapat (4.a) - Miklós Imola, Szűcs
Kis

Laura,

Kindlik

Dániel,

Bereczki

Milán;

a

„Lebkuchen” csapat (4.b)– Becsei Richárd, Mihály Marcell,
Németh Lili, Szabó Evelin, Bánfi kornél. A felsősöknél a
legelőkelőbb helyezést a 7.a osztály csapata – Gazdag Panna,
Rárósi Máté, Horváth Roland – érte el, ők 6. helyezettek lettek.

Karácsony Kupa sakkverseny: 2014. december 29-én rendezték Hódmezővásárhelyen a Németh László Városi Könyvtár
által szervezett Karácsony Kupa sakkbajnokságot. A versenyen I. korcsoportban Márkus Molli 2.a osztályos tanuló II.
helyezést ért el.

Aranytoll szépíró verseny: Ebben a tanévben is megrendezték az Aranytoll
szépíró versenyt a Klauzál Gábor Általános Iskolában. Iskolánkból kettő 2.
osztályos, négy 3. osztályos, és három 4. osztályos tanuló vett részt. A
legszebb írású gyerekek közül iskolánk négy tanulója is helyezett lett: a 3.
évfolyamon Baranya Bíborka (3. c) I. helyezést, a 4. évfolyamon Horváth Dóra
Fanni (4. a) II. helyezést, míg Bálint Henriett (4. b) és Korom Norina (4.b) I.
helyezést értek el.
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Boldogasszony hava
Január 1. – Szűz Mária, Isten Anyja
Boldogságos Szüzet a legnagyobbnak tartják a szentek között: ő a „kegyelemmel teljes”. Szűz
anyasága öröktől fogva ott volt Isten megváltó tervében, s amikor elérkezett az idő, anya lett a
szűz és fia született, Jézus.
Népszokások: Ha ezen a napon az időjárás napfényes, akkor egész évben jó idő lesz.
Napközben tilos lefeküdni, hogy év közben ne legyünk betegesek. Amit ezen a napon
csinálunk, azt fogjuk egész évben is. Disznóhúst (újévi malacot) kell enni, mert a malac
előtúrja a szerencsét, mellé szemes terményeket kell fogyasztani (rizs, lencse, mák, köles)
hogy pénzbőséget okozzon. Baromfi és hal fogyasztása nem ajánlott újév napján, mert a
szárnyas elkaparja vagy elrepíti a szerencsét, a hallal pedig elúszik
a szerencse.
Január 6. - Vízkereszt
Vízkereszt, korábban Szentkereszt „az Úr megjelenése” elnevezésű, január 6-án tartott
ünnepének magyar neve. Ünnepében III. században tűnt fel a keleti egyházban, mint
Krisztus születése napja. Száz évvel később azonban Róma úgy látta jónak, hogy Krisztus
születését a „Legyőzhetetlen Nap”.
Népszokások: Ezen a napon szedik le a karácsonyfát. Vízkeresztkor házszentelést is
végeztek. Ilyenkor szenteltvízzel lelocsolták a bejárati ajtót és felírták a G.M.B betűket
ezzel emlékezve Gáspár Menyhért és Boldizsár napkeleti királyok látogatására az
újszülött Jézusnál. Úgy hitték, hogy ez a felirat megvédi a házat a rontás ellen.
Január 11. - Ágota névnap:
Eredete: görög név. Jelentése: a jó.
Szent Ágota: a keresztény ókor leghíresebb szentjei közé tartozik. Vincéhez és Balázshoz
hasonlóan az ő élete és halála felől is csak a számos változatban ránk maradt, legendásan
fölékesített szenvedéstörténet tájékoztat. A középkorban egyike lett a tizennégy segítő
szentnek. Ágota a védőszentje a mellrákban szenvedőknek, az ércöntőknek, a kohászoknak, a
bányászoknak, pékeknek, a tűzvészek, földrengések, valamint az Enta kitörései ellen
imádkozóknak.
Június 13. – Antal
Latin eredetű; Jelentése: herceg, fejedelem, elöljáró
Remete Szent Antal vagy Nagy Szent Antal, görögösen Antóniosz (251 – 356. január
17.): Keresztény családban született Herakleopolisz környékén. Igen magas kort ért
meg, korabeli források tanúsága szerint 105 évesen halt meg. A legenda szerint
Remete Szent Antal égi szózatot hallott, amely figyelmeztette: nem ő a legidősebb,
legszentebb remete. Ezért, bár kilencvenéves is elmúlt, de útra kelt, mert találkozni
akart a másik híres remetével, Remete Szent Pállal. Remete Szent Antalt már a
középkorban a disznók védszentjeként tiszteltek. A beteg embereknek, beteg
állatoknak a patrónusa.
A néphagyomány szerint Szent Antal napján a jószágokat nem szabad dolgoztatni,
tilos tüzet gyújtani, mert az állatokat „meglepi a Szent Antal tüze” (orbáncosok
lesznek).
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Január 18. - Piroska
Eredete: Latin. Jelentése: Régi, egykori, tiszteletre méltó.
Szent Piroska (1088 – 1134) Árpád-házi magyar királylány, bizánci nevén Priszka,
Magyaroroszági Szent Irén néven bizánci császárné. Szent László magyar király és
Adelhaid rheinfeldi hercegnő elsőszülött leánya, 1104-től Komnenosz János, a későbbi II.
(Komnénosz) János bizánci császár felesége volt. Piroska alapította Bizánc egyik legfőbb
kolostorát, a Pantokrator-kolostort, és a vele egybeépített 50 ágyas kórházat. Utóbbi az
Arab Birodalom kórházainak és a középkori Európa kórházainak építésekor példaképül
szolgált. Halála után az ortodox egyházban szentté avatták. Mozaikképét a Hagia Szophia
a mai napig őrzi.
Időjárásjóslás: „Ha Piroska napján fagy, negyven napig el nem hagy”
Január 21. - Ágnes névnap:
Eredete: Görög eredetű, a testi vagy lelki tulajdonságot kifejező Hagnész szóból.
Jelentése: Tiszta, szemérmes, szent, érintetlen, szűzies, tartózkodó.
Szent Ágnes: Szűz és vértanú, a katolikus egyházak szentje. Egyike annak a hét
nőnek, akik szerepelnek a szent szüzek sorában a római misekánonban. Ő
a szüzesség, a kertészek, a leányok, a jegyespárok védőszentje. Ágnes
szimbóluma a bárány, Ágnes napján szokta a pápa a bárányokat megszentelni.
Időjárásjósló nap: "Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy teljék a pince!"
Január 22.- Vince
Eredete: Latin. Jelentése: győztes.
Szent Vince: hispániai vértanú volt. A keresztényüldözés idején Vincét a zarragozai
diakónust (egyházi szolga) a hite miatt megkínozták, amibe belehalt. A keresztényüldözés
után Vincét szentté avatták és a halászok, valamint a szőlőtermesztők, borászok
védőszentje lett.
Népszokások: „Ha megcsordul Vince, megtelik a pince” vagy ha fénylik Vince, tele lesz
(borral) a pince” - Szép, napos idő esetén jó, ellenkező esetben rossz bortermésre jósoltak.
A pápa ekkor szenteli meg azokat a bárányokat, amelyek a gyapjából készítik az új
püspökök beiktatására a palliumokat, azaz a fehér vállszalagokat. A szőlősgazdák Vince
napján szőlővesszőt vágtak le, és a meleg szobában rügyeztetni kezdték. Ennek állásából,
mértékéből azután az őszi termésre következtettek.
Január 25. – Pál Pál
Eredete: Latin. Jelentése: kicsi, kistermetű férfi
Pál apostol vagy Szent Pál (kb. 5 – 67.) a tizenharmadik apostol, a korai kereszténység
jelentős alakja, nagy szerepet játszott a kereszténység elterjesztésében az európai
kontinensen. Eredetileg Saulnak hívták. Részt vett a korai keresztények üldözésében:
jelen volt István vértanú kivégzésénél. Később a Damaszkuszban lévő keresztények
ellen indult, de útközben (a „damaszkuszi úton”) csodás eseményben volt része, és ő is
Jézus Krisztus követőjévé vált (ezt nevezzük Pál-fordulásnak).
Népszokások: Pálfordulásnak is nevezik ezt a napot a bibliai történet alapján. Az
elnevezés Pál apostollal a damaszkuszi úton történt eseményre, Pál megtérésére megy vissza. Ekkor lett a Jézust
üldöző Saulból, Jézust követő Pál apostol. Ebben az időszakban az időjárásban is pálfordulás következhet be, ezen
fordulatok rendszeresen jelentkeznek is. Ha szép, derült az idő, ez megfordulhat és hosszan tartó hidegre lehet
számítani, vagy ha nagy hideg volt január 25-ig, akkor enyhe idő is jöhetett.
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Így irtok ti
Téli erdő

Tanulóink történetei, versei

Sétálni mentünk az erdőbe.
Amikor leesik a friss hó, az erdő
gyönyörűvé válik. Minden fehér,
fagyos. Az állatok, például a madarak
táplálékot
keresnek.
Az
állatok
többsége téli álmot alszik. A költöző
madarak, a gólya, fecske elmennek
melegebb éghajlatra.
Az erdészek etetőket tesznek ki a
hideg erdőbe. Télen a fák olyanok,
mintha liszt lenne rajtuk. Az apró
növényeket fűti a hó, és ha elolvad,
táplálja őket. Ezért szeretek télen az
erdőbe menni.
Nagy Szabolcs 4.b

Téli erdő
A téli erdő nagyon szép. A fák, bokrok kopaszok.
Minden csupa hó és dér.
Az állatok elbújnak, majd várják, mikor jön a tavasz.
Lehet látni az etetőknél őzeket és szarvasokat. Elbújnak
a mókusok az odúkba, sünik az avarba, madarak
elköltöznek Afrikába. Szép növényeket most nem látni,
mert a hó eltakarja őket. A patakok is befagynak a
nagy hidegtől. Jégcsapok csillognak a csupasz fákon.
Majd tavasszal a természet újra életre kel.
Rideg Liliána 4.b

Szánkózás a domboldalon

Korcsolyázás a tavon.
Négy éves lehettem, amikor megláttam a jégen
korcsolyázókat. A szüleimtől kértem egy szép
korcsolyát. Meg is kaptam karácsonyra. Anya
segített felmenni a jégre. Apa a korláton kívül
fogta a kezemet. Mindig estem-keltem. Később
egy picit már tudtam menni. Kivett apa egy
csúszkát, azzal jól tudtam menni. Egy idő után
nem kellett a csúszka. Apa azt mondta, hogy
menjünk haza, túl sokan vannak. Amikor
hazaértünk apa azt mondta, hogy máskor is
kimegyünk. Azóta is szeretek korcsolyázni.
Németh Lili 4.b
Szánkózás a domboldalon

Minden évben nagyon várom a telet. De
legjobban a hóesést és a téli szünetet. Mikor leesik
a hó, megkérem apát, hogy menjünk ki a dombra
szánkózni.
Általában mindig igent mond a kéréseimre.
Leszedtük a padlásról a szánkóm. Még apa
átnézte, hogy minden rendben van-e a
szánkómmal, addig én jó melegen felöltöztem.
Kisétáltunk a töltés legmagasabb pontjára.
Itt minden évben jókat szórakozunk. Anya nem
szokott velünk jönni, mert nagyon fázós. Helyette
sütivel vár minket haza. Órákat szánkózunk fel-le és
nem tudom megunni soha. Ezerszer jobb, mint a
tévé előtt ülni.
Bár mindig bőrig ázva és kipirulva a hidegtől
megyünk haza, akkor is ez életem legjobb apalánya programja. Bárcsak sűrűbben esne a hó!
Ombodi Fanni 4.b

Ismét tél van. Elmesélem nektek, hogy milyen jól szórakoztam tavaly. Tavaly
elhívtuk az osztálytársamat Grétit szánkózni. Elmentünk érte, és ő is hozott
egy szánkót. Az egyik szánkón Gréti, míg a másik szánkón Kristóf az öcsém
ült. Grétit én, Kristófot apa húzta. Mikor kiértünk a töltésre először Gréti,
majd Kristóf és én csúsztunk le. Lecsúszott anya és apa is. Olyan jól
szórakoztunk, hogy észre sem vettük, hogy eltelt az idő. Apa és anya azt
mondták, hogy induljunk, de szerencsére meggyőztük őket, hogy még ne
induljunk. Kristóf és Gréti még birkózott is. besötétedett, hazavittük Grétit és
mi is hazamentünk.
Nagyon jó volt ez a nap, remélem idén is lesz hó és tudunk szánkózni.
Bálint Henriett 4.b
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Téli erdő
Sokszor halljuk, hogy télen a természet is
alszik. A rét, a mezők, az erdők is pihennek. A
fák lombjaikat lehullajtották, a virágok
elhervadtak. Az állatok vastag bundát
növesztenek, és téli menedéket keresnek.
Élelmük kevés, a vadászok etetik őket. Valaki
a lehullott falevelek között bújik meg, valaki
barlangba vonul. Sok állat alszik téli álmot.
Az, aki nem szunyókál, az nagyon várja már a
tavaszt. A fák és a növények gyakran
megfagynak, ilyenkor sérülékenyebbek. Egyegy faág le is törik a fagy miatt.
És eljön a várva várt tavasz, amikor újraéled
az erdő, és minden állat előbújik az odúból. Ez
a természet rendje.
Bernáth Henriett 4.b

Micimackó levele Malackához

Ödönke álma
Parafalvába új lakó érkezett, akit Ödönkének hívtak. Két szép piros
bőröndjével és határtalan jókedvével ott állt a város kapujában, hogy
valóra váltsa álmait.
Bérelt egy biciklit és felkereste rég nem látott barátját, Danit. Ismerőse
befogadta, és megmutatta új szobáját. Miután kipakoltak, Dani
bemutatta Ödönkének utcabeli pajtásait. Kiderült, hogy Lizi, a csótány
épp vásárolni indul, így a fiúk is vele tartottak. Út közben hozzájuk
csapódott Gyuri a szöcske. Menet közben sokat beszélgettek, többek
között arról is, hogy kinek mi az álma. Mindenki vágya
megmosolyogtatta a többieket, de az összes közül Ödönkéé tetszett a
legjobban, aki azt kívánta, hogy alapíthasson egy éttermet. Gyuri is
kedvet kapott, hogy társuljon hozzá. Beszélgetés közben úgy elrepült
az idő, hogy az áruháznál találták magukat. Amint beléptek, Lizi
azonnal kiszúrt egy kiadó üzletet.
Ki is bérelték és elnevezték Jóbarátok vendéglőjének. Ödönke álma
megvalósult és a többiek is megtanulták, hogy a lehetetlen nem
létezik.
4.a osztály

Kedves Malacka!
Közelednek az ünnepek, ezért ragadok tollat és írok neked. Bízom benne, hogy egészséges vagy és Te is úgy várod a Mikulást, mint
én. Már két hete levelet írtam a Télapónak, tudod ezt minden évben szoktam tenni. Ezekben az írásokban leírom kéréseimet,
vágyaimat, s természetesen mindig ígéretet is teszek, hogy valamiben megjavulok. Idén azt írtam a levelemben, hogy kérek egy
nagy csupor mézet, cserébe nem leszek torkos. A levelemet el akartam juttatni a Télapónak, azonban nem tudom pontosan, hogy
hol lakik. Ezért odaadtam azt Bagolynak, hogy küldje el helyettem. Tudod, hogy a Pagonynak ő a legbölcsebb lakója. A bölcs madár
megígérte, hogy továbbítja irományom az öt legenda egyikének. Most kedves barátom izgatottan várom a Mikulás ajándékát.
Nagyon szeretem a mézet, de biztosan nehéz lesz a torkosságról lemondanom.
Szeretettel ölel mézéhes barátod:
Micimackó
Garai Dominika 4.a
Micimackó és Malacka piknikje
Egy szép őszi napon Micimackó és Malacka délután piknikezni mentek.
A mackó vitte a szendvicseket, a malac pedig a süteményeket. A
falatozás közben beszélgettek:
Képzeld Malacka, én levelet írtam a Mikulásnak! – mondta
örömmel Micimackó.
Hát persze! Kértem egy csupor mézet és megígértem, hogy
többé nem leszek torkos. Te írtál levelet? Ha igen, mit kértél?
Igen. Kértem egy rózsaszín masnit. Szerinted, hogy jut el a
levél a Mikuláshoz?
Én elvittem a bölcs Bagolynak, hogy juttassa el helyettem.
Ezek után még nagyon sokat beszélgettek. A nap végére sok új dolgot
tudtak meg egymásról.
Dávidházi Dóra 4.a
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Fényfűző - gyöngysorok
Zúzmarát csenek, fázik az éjjel,
reszkető kezek fűzik a fénnyel,
rá a fűszálra, napoknak ága,
ébredést gyöngyöz, dermed a vágy.
Holnap, ha felkel, fázik a fény is,
bennem a csenddel lakik az ég. Kis
kosárba gyűjtök holdtakarókat,
magasra dobbant paplanadókat.
Izzik a föld is, cseppvigaszokban,
fagyott kis gömbök gurulnak sorban,
rálel egy gyermek, gyűjti és fűzi,
csillagok könnye csendül, de érzi.
Mosolyba foglalt lánc lészen mára,
apró kezeknek játszi varázsa.
Nézd anya, hoztam, csillagot fontam,
égi csodákat adott a föld.

Jön Január, megy Január,
kinek-kinek kedvébe jár,
szánkót csusszant, ródlit lódít,
gyermekekkel hógolyózik.
A kucsmáján, lám, mit látok,
egy korai hóvirágot.
Sorra sétál minden házat,
s boldog újévet kívángat.

Csukás István - Januári hó hull
Januári hó hull, fehér lesz minden,
tiszta lapot nyit az új év.
mit írunk rá? Itt a nagy lehetőség,
egy pillanatra költő lesz mindenki,
a hóra íródik a közös költemény!...

Gazdag Erzsi - Január
Január, január
mindig hócsizmában jár;
jégbajusza, jégkabátja,
zúzmara a jóbarátja.
Január, január
palotája nyitva áll.
Jégtükörű padlóján
korcsolyázik fiú. lány.
Áll a tánc, áll a bál.
Kicsi szánkó csengve száll.
Meg nem áll tán tavaszig,
mindaddig, míg havazik.
Kányádi Sándor - Jön január
Porka havak esedeznek,
sopánkodnak a verebek.
Jegenyefán óvsárolják
Januárt a zajgó csókák.
De Január rá se ránt a
fákon csárogó csókákra,
sem a tetőn dideregve
siránkozó verebekre.
Azért van a csűrön cserép,
bújjon alá, aki veréb
s a füstölgő kémény mellett,
aki csóka, melegedhet.

Áprily Lajos - Hóban
Az erdőszélen lopva róka jár,
s csapás végén havas bozótba fordul.
Mint holt kastélyon bűvös mese-zár,
a hó a sí alatt halkan csikordul.
A köd mögül rekedten szól a "kár",
jeges bajusszal ballag a favágó;
az útnál megváltó napokra vár,
s vércseppeket hullat a kecskerágó.
Felborzolt tollal ül a hím pirók,
hózúzmarát szitál az ég le rája,
félálomban lát nyár-illúziót,
s olyankor szól alt hangú fuvolája.
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Könyvmustra
Ebben a számban bemutatom nektek az USA - Év íróját.
Richard Russell „Rick” Riordan (1964. június 5.) amerikai regényíró, tanár.
Legismertebb és legsikeresebb könyve a Percy Jackson és az olimposziak 5 kötetes
sorozata, melynek folytatásával nyerte el ezt a címet. Korábbi díjai: Edgar-díj
1999, Mark Twain - díj (2008-2009).
Ma már csak írással foglalkozik, de azelőtt 15 évig történelmet és angolt
tanított.
Könyvei: Percy Jackson és az olimposziak 5 kötetes sorozat: Villámtolvaj, Szörnyek
tengere, Titán átka, Csata a labirintusban, Az utolsó olimposzi.

További könyvei: Az Olimposz hősei című, ötrészesre tervezett új sorozat eddig megjelent darabjai: Az
elveszett hős (The Lost Hero), Neptunusz fia (The Son of Neptune), Athéné jele (The Mark of Athena), Hádész
háza (The House of Hades); 39 kulcs, The Kane Chronicles, amely az egyiptomi mitológiához kötődik.

Van kérdésed? Írd meg nyugodtan a szerkesztőségnek. Interjút láthatsz és olvashatsz az
idei évben Rick Riordan-al.
Van kedvenc könyved? Szeretnéd, hogy sokan megismerjék? Akkor add meg könyved címét,
íróját és egy rövid ismertetőt róla, és add le nekem (Pocsai Anna 6.a).
A következő számban viszontláthatod az újságban. Az első 10 könyv apró meglepetésben
részesül! Hajrá, mutasd meg, hogy vannak még olvasómanók!
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MIT TUDSZ A TÁNCRÓL?
Ebben a számban ismét jelentkezik a táncos rovat. A következőkben a zumbáról olvashattok.

A zumba története
A zumba Kolumbiából származó könnyen elsajátítható, latin ritmusokra
épülő tánc, mely fitness program is egyben. Aerobik és különböző táncok
lépéseiből tevődnek össze a mozdulatok. Olyan ismert táncok alaplépéseit
tartalmazza, mint a salsa, merengue, cumbia, flamenco, calypso, reggaetón
és a hastánc. A szó a 'zumbear' igéből származik, egy kolumbiai szleng,
jelentése: gyorsan mozogni, és szórakozni. Más latin nyelveken is bulit,
partyt jelent. Az 1990-es évek közepétől terjedt el, először Kolumbia Cali
nevű városban. Beto Perez latin táncoktató nevéhez fűződik. Egyszer,
amikor megérkezett a szokásos aerobik órájára, észrevette, hogy otthon
felejtette az aerobik cd- jét. Rögtönöznie kellett és miután kizárólag a
kedvenc latin gyűjteménye volt nála, kénytelen volt improvizálni egy edzést, merengue, cumbia és salsa ritmusokkal,
akusztikus hangszerelésben, és vágatlan eredeti változatban. Ekkor vezette le élete első ZUMBA edzését.
Miután Beto sikerei elsöprőek voltak hazájában, olyannyira, hogy Shakira is felkérte őt egy albuma koreográfiájához. Úgy
döntött megmutatja a világnak, mi is a ZUMBA. A zumba mozdulatok lehetnek táncos és aerobikos elemek egyaránt, sőt
ezek vegyítése a cél. A Zumba nemzetközi nyitása 2007-ben történt meg, aminek következtében ma már a világ összes
kontinense zumbázik.

¤▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ● ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ¤

MINDEN, AMI SPORT
Kutya agility
A kutya agility egy különleges sport, amely a kutyás sportok közül az egyik
legkedveltebb. A sportot leginkább a lovas díjugratáshoz tudnám hasonlítani, a gyökerei
a lovaglásból erednek. Kezdetben a kutyusok és gazdáik szórakozása volt, aztán annyira
megtetszett mindenkinek, hogy megszületett az agility szabályzata, és komoly
versenyeket kezdtek rendezni és mára már komoly sportként űzik az ügyes kutyák. Ma
már szinte minden országban foglalkoznak agilityvel, van Világ- és Európa-bajnokság, van
külön junior Európa-bajnokság a fiatalkorú felvezetőknek is. Magyarországon is évrőlévre
egyre több ember keresi meg a
kutyaiskolákat, hogy agilityzni szeretne.

A kutya mérete nem számít, csak a temperamentuma.
Mérettől függően három kategóriában versenyezhetnek a kutyusok:
- mini (35 cm marmagasság alatt)
- midi (35-43 cm marmagasság között)
- maxi (43 cm marmagasság felett)
Interjú - Farkas Alma 2.a osztályos tanulóval

o
o
o

o
o

Mióta csinálod a kutya agilityt?
3 éve
Mennyit foglalkozol vele?
Heti 2 órát
Miért szereted?
Mert kutyákkal lehet foglalkozni
közben és jól megmozgat.
Kiknek ajánlod?
Kutya szerető és tartó embereknek.
Hogy hívják a kutyusod?
Holló-nak hívják.

Ebben a kutyás sportban a kutyák akadályokon mennek át, ugranak, bújnak és
futnak át, gazdájukkal együtt. A kutya agilityben csak akkor lehet valaki sikeres,
ha bízik a kutyájában, kiszolgálja őt, partnerként kezeli. Viszont a gazda nélkül
a kutya sem talál végig a pályán.
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Kutyabarátoknak
Magyar kutyafajták
Puli
A puli ázsiai eredetű magyar pásztor terelőkutya. Nomád pásztorok hozták be őket a
Kárpát medencébe, modern fajtája a századforduló környékén formálódott ki. A puli
közepes testű kutya, hosszúsága megegyezik a marmagasságával. Marmagasságuk 37
és 44 cm, míg súlyuk 13 és 15 kg között mozog. A puli szőre nagyon jellegzetes,
úgymond zsinórnak nevezzük. A zsinórok egy kifejlett egyeden akár a földig is leérnek.
Ezek a kutyafajták nagy részben feketék, de van belőle szürke illetve fehér színű is. A
pulik mindig egyszínűek, és csokoládébarna színben sosem fordulnak elő. A puli
értelmes, eleven karakteres kutya. Kiváló házőrző, amely habozás nélkül megvédi
családját és otthonát. A családhoz igen hűséges, de a természetben mindig megmarad
némi független vonzás. Szeret a szabadban lenni, bármilyen legyen is az idő. Az
idegenekkel szemben eleinte tartózkodóan viselkedik, és később sem kedvel meg
mindenkit. A jelleme nagyban függ a gazdájától. Mozgásigénye átlagos, de ahhoz is
alkalmazkodik, ha egy séta a megszokottnál rövidebb. A puli nagyon szeret játszani, és
hogy jól érezze magát, foglalkozni kell vele. Rendszerint jól kijön a gyerekekkel, és
általában más háziállat mellett is jól megfér. A kölyökkutyáknak 2 hetes kortól szükséges a
féregtelenítés heti kétszer egészen 3 hónapos korukig. Felnőtt kutyáknál 3-4 havonta
javasolt a féregtelenítés. Alomszáma: 4-7 kölyök, várható élettartama: 12-14 év

Külföldi kutyafajták
Német juhászkutya
A német juhászkutya (gyakran csak németjuhász) Németországból származó közepes
termetű kutyafajta. Az ónémet juhászkutyából és különböző pásztorkutyákból
tenyésztették ki. Végleges, mai formáját az 1800-as évek körül érte el. A német
juhászkutya egy középnagy és erős kutyafajta. A kanok ideális marmagassága 62,5
cm, a szukáké 57,5 cm; ettől az értéktől mindkét irányban 2,5 cm eltérés
megengedett. Lehet hosszú- és rövid szőrű. Habár a fekete és a barna szín a
leginkább meghatározó, a német juhászkutya számos színben és mintában előfordul,
de ezek közül nem mindegyik elfogadott. A két színpáros lehet fekete és
vörösesbarna, fekete és vörös, fekete és barna, fekete és ezüst, fekete és krémszínű,
fekete és sárgásbarna vagy ezüst és barna.
Intelligens, okos, mozgékony, kiegyensúlyozott, kedves, játékos kutya, és mindemellett hűséges társ. Kellemes társ a háznál,
imádja a gyermekeket, barátságos a háziállatokhoz. Ideális munkakutya, nagyon nehéz helyettesíteni. Gyakran alkalmazzák
nyomozó-, mentő- és vakvezető kutyaként. Remekül megérteti magát a gyerekekkel, de ha a barátokkal folytatott játék
eldurvul, ez a kutya a családhoz tartozó gyermekek védelmére kel. Az idegenekkel szemben óvatos, de ha a gazda azt jelzi,
hogy minden rendben, akkor nem viselkedik ellenségesen velük. A család barátait
lelkesen fogadja.
A fajta rendkívül értelmes, szívesen és gyorsan tanul, és élvezettel hajtja végre a
parancsokat. Érzékenyen reagál a vele szemben használt hanghordozásra. Ha a nevelés
során egyértelműen, őszintén és következetesen bánnak vele, akkor nem okozhat
különösebb meglepetéseket.
A német juhászkutyát rendszeresen át kell kefélni, hogy eltávolítsák az elhalt vagy
meglazult szálakat a sűrű, gyapjas aljszőrzetből. A lakásban tartott kutyáknak több
gondozásra van szükségük, mint a szabadban élőknek; az előbbiek egész évben
folyamatosan vedlenek, bár az elhullatott
Mi is az a KLIKKER?
szőr mennyisége tavasszal és ősszel
Vannak, akik azt hiszik, hogy egy távirányító, olyan szerkezet, amivel
megnő. A karmait röviden kell tartani.
megmondhatjuk az állatoknak, hogy mikor-mit tegyenek . pedig erről szó sincs!
Alomszáma: 6-10 kölyök, várható
A klikker egy tanítási segédeszköz és csak egy dologra való: arra, hogy
élettartama: 10-12 év
könnyebbé tegye a kommunikációt köztünk és a kutya között.
A klikker kiképzés gyökerei egészen az 50-es évekig nyúlnak vissza. Először
delfinek kiképzésénél hívták segítségül, mivel itt az eddig használt módszerek
csődöt mondtak: Egy delfinre nem lehet pórázt szerelni és nem lehet olyasmire
kényszeríteni, amit nem akar megtenni. Ha megpróbálnánk, egyszerűen elúszik,
és kész. A klikker egy olyan eszköz, amely nyomásra egyedi fényes hangod,
kattanást hallat. Mindig mindenhol ugyanúgy hangzik, még a víz alatt is. A
klikkerezés a kutyával való munka egyik ágazata, magában a tanításban ad
segítséget. A klikkerezéssel bonyolult trükköket tudunk megtanítani a
kutyáknak, ehhez a gazdinak el kell sajátítania a klikkerezés módszereit.
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Különleges tájak, helyek
Ebben a számban trópusi szigeteket mutatok be nektek, biztos hallottatok már ezekről. 3 trópusi szigetcsoportról lesz
szó a következőkben: A Salamon szigetekről, a Galápagos szigetekről és a Maldív szigetekről.
Salamon-szigetek
Salamon-szigetek mint
állam
a Melanéziához tartozik,
politikailag
azonban Pápua Új-Guineához. A Nemzetközösség része. Körülbelül 990
vulkáni eredetű sziget alkotja. A legnagyobb távolság két
szigete közt kelet-nyugati irányban nagyjából 1500 km. A nagyobb
szigeteken találhatunk vulkánokat, melyek változó működési állapotban
vannak. A kisebb szigetek nagy része csupán kisméretű, homokkal
borított, pálmafákkal tarkított atoll. A szigeten kb. 120 nyelven
beszélnek. A lakosság 90%-a melanéz, 10%-a polinéz, kiribati,
Salamon szigetek – St.Vincent szigete
valamint európai és ázsiai vándorló. Bár az angol a hivatalos nyelv, de azt
kevesen használják. Éghajlata trópusi, a hőmérséklet ritkán ér el nagyon magas szintet. A nappali hőmérséklet
megszokott értéke 30 °C körül van, az átlaghőmérséklet 27 °C. Április és október között 50–60 km/h sebességű délkeleti
szelek fújnak. Az esős évszak – a monszun- novembertől márciusig tart. Területének nagy hányadát trópusi esőerdők
borítják. A Föld egyik legsokszínűbb denevér-, és patkányfaunája található a szigeteken. Pillangókból ugyancsak rengeteg
faj található. 173 szárazföldi madárfajt találtak eddig a kutatók. Természetesen a különböző tengeri állatok is szép
számban lelhetőek fel, például tonhal, garnélarák. Flórája is hasonlóan sokszínű. A gyógynövények széles skálája
található meg a szigeteken. Az orchideák számtalan faját megtalálhatjuk, jellemzőek még a pálmafák.
Galápagos-szigetek
A Galápagos-szigetek egy 13 nagyobb szigetből, 6 kisebből és 107 sziklából álló
vulkanikus szigetcsoport. Közigazgatásilag Ecuadorhoz tartoznak. A szigetek az
Egyenlítő környékén helyezkednek el, Ecuadortól 965 km-re nyugatra.
A szigetcsoportot 1535. március 10-én fedezték fel a spanyolok; odáig lakatlan volt.
A szigetek leghíresebb állatai a galápagonak nevezett galápagosi óriásteknősök vagy
elefántteknősök. A szigetről szigetre különböző Darwin-pintyek, amik valójában
nem is a pinty - hanem a sármányfélék – és mára a világ legalaposabban
tanulmányozott vadállatai közé tartoznak. Különlegesek az itt élő leguánok. Itt él a
galápagosi medvefóka is. További madárkülönlegessége a kéklábú szula (Sula
galapagosi óriásteknős
nebouxii), de itt fészkelnek a galápagosi albatroszok (Phoebastria irrorata) és igazi
különlegességek a galápagosi pingvinek (Spheniscus mendiculus). A szigetek körüli vízben egyebek közt tengeri leguánok
(Amblyrhynchus cristatus), a szárazon pedig varacskosfejű leguánok (Conolophus subcristatus) élnek. A partok
csapadékszegények, ott a növényzet szárazságtűrő kaktuszos bozót. A nagyobb szigetek belsejének hegyoldalait már
1000–2000 mm csapadék öntözi, így ott kialakulhatott a trópusi esőerdő.
Maldív szigetek
A Maldív Köztársaság egy szigetország az Indiai-óceánon. A Maldív
szigeteken trópusi éghajlat uralkodik. A hőmérséklet többnyire
csak éjszaka csökken 25 °C alá. Ott a hivatalos nyelv a maldív. A
szigetország 1192 szigetből áll, amelyből kb. 200 lakott, további
87 a turisták részére fenntartott hely. Egy-egy szigeten 200-300
ember lakik, a szigetek önellátóak, így csak a főbb élelmiszereket,
a rizst és a teát rendelik Indiából.
Male, a Maldív-szigetek fővárosa
A szigetek ritkán emelkednek 2,5 méternél magasabbra a tengerből, és egyikük
területe sem nagyobb 13 km-nél. A szigetek összterülete mintegy 300 km. Az alacsony tengerszint feletti magasság miatt
a szigetek létét a globális felmelegedés miatti tengerszint-emelkedés fenyegeti. Állatvilágát a gyík, a gekkó, a holló,
a gém, a sirály és természetesen a halak alkotják.
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Fiúknak
F–16 Fighting Falcon

Légi járművek

Az F–16 Fighting Falcon (Harci Sólyom) negyedik generációs egy hajtóműves vadászbombázó repülőgép, amelyet az Amerikai Egyesült
Államokban a Lockheed Martin gyártja. Többfeladatú, sokoldalú, viszonylag olcsó vadászgép. Az amerikai légierő, de talán a világ
legelterjedtebben használt vadászgépe. Ez a NATO legelterjedtebben használt vadászgépe. A Falcon egy minden időjárási körülmények
között bevethető többfeladatú vadászbombázó. Radarjával képes felderíteni földközelben repülő célpontokat és nem vizuális célzó
rendszerével bonyolult időjárási körülmények között földi célpontokat bombázni. Könnyű törzse van, mégis erős: teljes
üzemanyagtöltéssel is képes 9 g-s túlterhelést elviselni, ezzel meghaladja a többi ma üzemben álló vadászgép erejét. A buborékformájú
pilótafülke-tető nem gátolja a kilátást semelyik irányba. A katapultülés 30 fokos szögben dől a szokásos 13-hoz képest, ezáltal sokkal
kényelmesebb, mint más vadászgép. A pilóta a botkormány mozgását digitális jellé alakítva kábel viszi a kormányművekhez. A botkormány
egyébként oldalra van beépítve a szokásos közép helyett, hogy a nagy túlterhelést okozó
manőverekben is könnyen tudja irányítani a gépet. Az F–16 kiváló légiharc-képességekkel
rendelkezik, ami a repülőgép aerodinamikai tulajdonságai, alkalmazott fegyverrendszerei,
az elektronikus kormányvezérlő rendszer. Az F–16 hivatalos neve „Fighting Falcon”. A
pilóták gyakran „Viper”-nek hívják, ez a név a General Dynamics által használt
megnevezés volt a fejlesztés korai szakaszában. Főbb fegyverzet: M61 20 mm-es gépágyú
(500 töltény), légiharc rakéták, levegő-föld rakéta, gravitációs bomba, lézerirányítású
bombák, betonromboló, kazettás bomba, nukleáris bomba, elektronikus zavaró konténer.
AH–64 Apache helikopter
Az AH–64 Apache az Amerikai Szárazföldi Hadsereg számára az 1980-as évek elejére kifejlesztett harci
helikopter. Célja a földi csapatok támogatása és páncélozott járművek megsemmisítése.
A helikopternek alapvetően két változata van: az A (alaptípus) és a D, a legutóbbi idők fejlesztése.
Fegyverzete a beépített 30 mm-es gépágyú maximum 2500 tölténnyel, Hellfire páncéltörő és Hydra 70 mm-es
nem irányított rakétakonténerek a szárny alatt, légelhárításra Sidearm rakéták a szárnyvégen. A
nagyteljesítményű Longbow radarral felszereltek, amellyel 360 °-ban lát a pilóta. Van éjjellátó készüléke. A
készülék a pilóta sisakjával együtt fordul, így a pilóta bármerre nézhet jobbra-balra 90 °-os, fel 20 °-os és
lefelé 45 °-os szögben. A célkereső és - megjelölő rendszer jobbra és balra 120 °-os, felfelé 30 °-os és lefelé 60
°-os szögben lát. Egy TV-kamerából és egy lézeres célmegjelölőből áll., képes azonosítani, osztályozni földi és
légi célpontokat.
Az Apache védelmét a géptörzs kevlár bélése és műanyaghabba ágyazott kerámiarészecskékből álló
könnyűsúlyú blokkok biztosítják, a kétfős személyzetet golyóálló "Lexan" polikarbonát kabintető védi. Az
öntömítő gumi üzemanyagtartályok és titán rotorlapátok ellenállnak a 23mm-es légvédelmi gépágyú egyes
találatainak. A főbb rendszerek, hajtómű, kormányvezérlés megkettőzése találat esetén is lehetővé teszi a továbbrepülést, a gépészeti
elemek a kenőanyag elvesztése esetén még 30 percig üzemelnek, elég időt biztosítva a hazatérésre.

Őslények
Basilosaurus
A Basilosaurus volt az egyik legnagyobb ragadozó cet, amely valaha járta az óceánokat.
A zsákmányt csak és kizárólag éles látása, és kiváló szaglása segítségével derítethette
fel. A hosszú, angolnaszerű testtel rendelkezett, emellett ami igazán figyelemreméltó,
az állat koponyája, és azon belül is a hosszúra nyúlt álkapcsok. Eltérően napjaink húsevő
fogascet-féléinek viszonylag kicsi kúpos fogazatától, a Basilosaurus hatalmas
tépőfogakkal rendelkezett. Falánk és kegyetlen vadász lehetett. Mint az eocén-időszak
legnagyobb húsevő ragadozójának, nem volt természetes ellensége. Ez a hatalmas állat
leegyszerűsítve azért létezett, hogy minél több prédát tömjön a gyomrába. Az állat mindig készen volt a zsákmány felkutatására, Örök
táplálékkereséssel töltötte az idejét, hogy fel tudja tartani masszív testét. Az anatómiája azt mutatja, hogy nem volt képes mélyre merülni,
és táplálékát a vízfelszín közelében kereste. A megkövesedett
csontleletekből rekonstruálható módon, a Basilosaurus kifejlett
példányainak testhossza valamivel meghaladta a ma élő legnagyobb
húsevő fogascet-féle, az ámbráscet méretét. 18-20 méter hosszúra nőttek,
testtömegük pedig 50 tonna körüli lehetett. A mai delfin illetve más
fogascet-féléktől azonban merőben eltérő megjelenése volt ennek a
vérszomjas ragadozónak. A szárazföldi ősök emlékeként, ezeknél a
ceteknél még fennmaradtak az elcsökevényesedett hátsó végtagok.
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HAPPY NEW YEAR!
What's in the picture? Underline the correct answer !
( Mi van a képen? Húzd alá a megfejtést!)
4.
1.

-

Halloween pumpkin
fireworks
lucky pig

rose
- four-leaves clover
tulip
5.

2.

- fireman
- chimney sweeper
- devil
-

champagne
wine
cola

3.

-

TOP 10 NEW YEAR'S RESOLUTIONS
1. I'll work out and keep fit.
2. I'll spend more time with the family.
3. I'll eat more healthily.
4. I'll quit smoking.
5. I'll quit drinking.
6. I'll get out of my debts!
7. I'll enjoy life more!
8. I'll help others.
9. I'll get more organized.
10. I'll learn something new.

horse
duck
lucky pig

On New Year’s Day British people link arms and they
sing the traditional Scottish song called "Auld Lang
Syne".
►►►

14

►►►
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2015 –
Ein neues Jahr beginnt
Mit dem Glockenschlag um
Mitternacht hat in der Nacht vom 31.
Dezember zum 1. Jaunar das neue
Jahr begonnen.
Wir verschenken Glücksbringer, und
nehmen uns vieles für das neue
Jahr vor!
Ob wir es durchhalten, unser
Zimmer immer sauber zu halten?
Niemals zu schummeln?
Immer freundlich mit anderen
umzugehen?
Wir versuchen es jedenfalls.
Der Januar oder Jänner, hat seinen
Namen von einem römischen Gott.
Der heißt Janus.
Er war der Gott der Türen und Tore.
Und weil der Jänner die Türen in ein
neues Jahr öffnet, hat er von Janus
seinen Namen bekommen.

Eingeteilt. Alle vier Jahre ist ein Schaltjahr,
das nächste ist 2016.

Ein Monat hat 28, 29, 30 oder 31 Tage.

Eine Woche hat 7 Tage.

Frühling: 21.März- 20.Juni
Sommer: 21. Juni- 22.September
Herbst: 23.September- 20. Dezember
Winter: 21.Dezember- 20.März

Das Jahr wird in 12 Monate, 52 Wochen und
365 (366) Tage

Fertig!
Wer mag, kann noch Neujahrsgrüße auf die Rückseite des Schweinchens schreiben.
Oder als Schwänzchen hinten eine Schleife ankleben.
Noch lustiger sieht das Schweinchen aus, wenn man unter die Nase eine kleine Spirale aus einem
Pfeifenreiniger klebt, dann bekommt das Schweinchen einen 3D-Effekt.

Material: Tonkarton, Schere, Heftklammern, Bastelvorlage-Glücksschweinchen
Die Bastelvorlage wird direkt auf farbigem Tonkarton ausgedruckt. Dann wird die Bastelvorlage
ausgeschnitten.
Die Ohren werden hinter den Kopf des Schweinchens mit Heftklammern befestigt.
Dann die Ohren leicht nach vorn biegen.

Das schnelle Glücksschweinchen
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DEUTSCHE
ECKE

Jedes Jahr hat vier Jahreszeiten:
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Így készíts magadnak 2015-ös naptárt!
Az újság hátuljában most egy naptármellékletet találsz újévi ajándékként.
1.Vágd ki külön-külön a hónapok lapjait, lehetőleg egyformára. 
2.Majd színes kétoldalas kartonokból is vágj ki 13 db-ot, valamivel nagyobbak legyenek, mint a
naptárlapok, hogy legyen kerete.
3.Irodai lyukasztóval minden lapot lyukassz ki a tetején.
4. Rakd sorrendbe a hónapokat, és fűzd össze egy szalaggal őket.
5.Végül már csak ki kell színezned a figurákat, hogy egyedivé varázsold.
Használhatod az asztalra állítva, de ha teszel egy lyukat minden lap aljára is, akkor fel is tudod
akasztani a falra.
Lásd a képeken:

Itt láthatod a mellékletben szereplő naptárt lekicsinyítve:

18

1968. 01. 01. - A béke világnapja ►

◄ 1496. 01. 03. - Leonardo da Vinci először próbálta ki a
maga által készített repülőszerkezetét.

1766. 01. 06. - Megszületett Fazekas Mihály író, költő, botanikus,
Lúdas Matyi írója. ►

◄ 1863. 01. 10. - Megnyitotta kapuit az utazók előtt a
londoni földalatti, a világ első földalatti vasútja.

1878. 01. 12. - Megszületett Molnár Ferenc író, drámaíró, újságíró (A Pál utcai fiúk). ►

◄ 1773. 01. 17. - Cook kapitány áthajózott a Déli-sarkkörön, ő volt az
első európai, aki idáig eljutott.

1865. 01. 20. - Szabadalmaztatták a hullámvasutat. ►

◄ 1458. 01. 24. - I. (Corvin) Mátyást, Hunyadi János ifjabb fiát
választották Magyarország királyává.

1905. 01. 26. - Dél-Afrikában megtalálták a Cullinant,
a világ legnagyobb gyémántját. ►
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Éjszaka a Múzeumban - A fáraó titka
amerikai családi vígjáték/fantasy, 2014
2006-ban Milan Trenc gyerekkönyvéből, Ben Stiller főszereplésével készült
Éjszaka a múzeumban szépe sikereket ért el az ünnepi szezonban, amit a
forgatókönyvírók tovább is gondoltak és egy második résszel
örvendeztették meg a világot 2009-ben, azonban a nyári szezonra időzített
premier nem volt a legsikeresebb. A Foxnál ettől eltekintve elégedettek az
eredményekkel és egy kis fejtörést követően harmadik részt is be
szeretnék mutatni 2014 karácsonyára, amiben ugyancsak visszatérnek
Stillerék. A történet ezúttal a londoni British Museumban fog játszódni.
Asterix az istenek otthona
francia animációs film, 2014
Asterixék története ezúttal 3D-s animációs mese formájában folytatódik.
Julius Caesarnak még mindig nem sikerült meghódítani azt a kis gall falut,
ahol Asterixék laknak. Ezúttal azonban az erőszak helyett egy új taktikát
találnak ki a rómaiak. Egy luxus falucskát kezdenek építeni a közelben,
amivel kicsalhatják a makacs gallokat az otthonukból.
Hős hatos – Big Hero 6
amerikai animációs film, 2014
A Disney animációs részlege ezúttal egy Marvel képregényt visz vászonra,
ami inkább a fiatalabb korosztálynak szól. A története a jövőben játszódik
és egy hős csapatról szól, akik saját építésű robotjaikkal veszik fel a harcot
a bűnözök ellen.
Hobbit 3: Az öt sereg csatája
amerikai-angol-új-zélandi fantasy/kalandfilm, 2014
Történetünk, mint a korábbi Gyűrűk ura részek is, onnan veszik fel ismét a
fonalat, ahol elvesztettük azt, pontosítva egy szép nagy sárkány próbálja
meg elpusztítani a megmaradt kisfalut. Nagyon nehéz bármit mondani
anélkül, hogy fontos részleteket ne áruljak el, így hogy mi fog történni a
sárkánnyal, megtudjuk decemberben. Mint tudjuk a gonosz erők Dol
Guldur-nál újra erőre kapnak, korábbi részben láthattuk, ahogy Gandalf
elég nagy csávába kerül Sauron-nal szemben. Most megkapjuk a teljes
csata kiteljesedését, és ha minden a forgatókönyv szerint zajlik, akkor a
végén sikerül legyőzni Sauron-t és hosszú időre feledésbe merül a gonosz. Csak addig, amíg egy ifjú hobbit, meg
nem találja a Hatalom Gyűrűjét, de ez már egy másik történet…
Végre otthon! (Home) (3D)
amerikai animációs film, 2015
A Boov-ok egy túlzott optimizmussal és némi infantilizmussal felruházott
idegen faj, akik veszedelmes ellenségük elől menekülve a Földet szúrták
ki maguknak új otthon gyanánt. Az emberiséget el is kezdik
„szívességből” kitelepíteni, azonban egy leleményes kislány Tip,
elmenekül a fogság elől. Csatlakozik hozzá egy száműzött boov is, aki az
Oh névre hallgat, és aki egy két lábon járó szerencsétlenség. Vajon
sikerül-e megoldaniuk ezt a bolygóközi kalamajkát?
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1.
Magyar órán a tanító néni Józsikát korholja:
- Józsika, a kutyádról írt fogalmazásod szó szerint ugyanaz, mint a testvéredé.
- Igen, tanító néni, mert a kutya is ugyanaz.
2.
Pistike egy nagy egyessel megy haza az iskolából. Az anyja kérdőre vonja:
- Hogy lehet, hogy ilyen rossz jegyet kaptál?
- Egy sajnálatos hiányzás miatt.
- De hát nem is hiányoztál a suliból!
- Én nem, de a padtársam igen.
3.
- Jó napot kívánok, aranyhaluk van?
- Igen.
- És mennyibe kerül egy?
- Ezer forint.
- Akkor inkább ezüstöt kérek.
4.
- Hogyan döntötték el a nepáliak, hogy
mi legyen az országuk neve?
- Megbeszélték, hogy bármi lehet, csak
Ne Pál legyen!
5.
A diákok látják, hogy a tanár úr a folyosón sétál, és egy vekkert tart a
kezében. Odasietnek hozzá, és megkérdik:
- Tanár úr, van öt perce a számunkra?
- Most ne zavarjatok gyerekek, látjátok, hogy éppen órát tartok.
6.
Gandalf mondja a hobbitoknak:
- Jó nektek hobbitok, hogy a munkátok a hobbitok...
7.
Bemegy egy férfi a fényképészhez.
- Mondja, tudnak életnagyságú nagyítást is készíteni?
- Természetesen, uram.
- Pompás! Akkor itt egy dia az Eiffel-toronyról...
8.
- Mi az: hét feje van, repül, és csak a mesében létezik?
- A hét törpe helikopteren.

21

Kösd össze a pontokat és megtudod, milyen
állatot rejt a kép 

Fejtsétek meg az alábbi rejtvényt, a megoldást - névvel és osztállyal küldjétek be a szerkesztőségbe. A helyes megfejtést beküldők között
ajándékot sorsolunk ki. Beküldési határidő: febr. 5.!

KVÍZJÁTÉK
Egy kis játékra invitálunk benneteket.
Válaszoljatok helyesen a következő
kérdésekre, küldjétek be a válaszokat a
szerkesztőségbe – névvel és osztállyal
ellátva febr. 5-ig!
A helyes megfejtők között ajándékot
sorsolunk ki. Jó keresgélést,
kutakodást kívánunk!

Kérdések:
1.Milyen magasak lehetnek a legnagyobb
hullámok? (a cunamikat kivéve!)
2.Mennyi idős a Föld?; 3.Melyik állat költözik be szívesen az elhagyott földimalac odúkba?;
4.Hol nőnek fel a fiatal csikóhalak?; 5.Mikor tárja szét a farkát a siketfajd?; 6. Hová
rakják a temetőbogarak a petéiket?

Keresd meg a jelzett szavakat 8
irányban. Ami kimaradt betű azt
sorban összeolvasva a vicc
poénját kapod végső megfejtésül.
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Suliszkóp – január
(március 21. - április 20.)
Új kihívásokkal szembesülsz: eleinte nem örülsz neki, úgy látod, csak
a felelősséged növekszik anélkül, hogy cserébe bármit is kapnál érte.
Utóbb kiderül, érdemes volt küszködnöd. A szabadságára betegesen
vigyázó Kos jól járhat egy kiszámíthatatlan Ikrekkel vagy egy
szeszélyes Vízöntővel.

(április 21. - május 20.)
Erős késztetést érzel, hogy új sulit, netán egészen új
elfoglaltságot keress. Ha megteszed, lehetőleg még június előtt
hozd meg döntéseidet – ekkor a legkevesebbet veszítve a
legtöbbet nyerheted. Tested, lelked egészséges lesz, feltéve, ha
eleget pihensz, és lehetőleg kerülöd a stresszel terhes
helyzeteket. Vigyázz, szépségedhez különösen fontos, hogy
mindig kipihent legyél.

(május 21. - június 21.)
Végre rászánod magad régóta dédelgetett terved megvalósítására,
a rendszeres sportolásra. Jót tesz alakodnak és közérzetednek
egyaránt. Nagy ívben kerüld el a nehézkes Szüzet és a túlságosan
gyakorlatias Bakot. Mindkettő elfojtaná lelkesedésed tüzét. Mondj
inkább igent egy kreatív, eredeti Vízöntőnek vagy egy nagylelkű
Mérlegnek.

(június 22. - július 22.)
Jó ötletek, tökéletes végrehajtás, a türelem és a dinamika
megfelelő arányú keveréke: mindez meghozza az iskolai sikert
az újesztendőben. Ne légy bizalmatlan: számíthatsz
osztálytársaid segítségére. Érzékeny, gyengéd és elnéző vagy.
Ezért leginkább egy udvarias és türelmes Bika vagy egy
tradicionalista Szűz való hozzád.

(július 23. - augusztus 22.)
Az év első felében sok nehézséggel kell megküzdened, de tarts ki –
a késő ősz hozza meg a jól megérdemelt elismerést. Pihenj sokat,
óvakodj a túlzott fizikai és szellemi erőfeszítésektől. Naponta szánj
legalább félórát egy könnyű kis mozgásra: így nem hízol el, és
mindenre lesz energiád. Túltengő életszeretetedhez jól illik egy
fantáziadús, vonzó Halak vagy egy lobbanékony Kos.

(augusztus 23. - szeptember 22.)
Energiád, figyelmed, felelősségteljes szereteted nagy segítség
lesz mindazoknak, akik melletted élhetnek. Nagy válság híján a
kisebb problémák kibogozására fordítod erődet. Előléptetések,
sikerek, akár nagy ugrások is várhatók a tanulásban. Itt az ideje,
hogy újra elővedd nagyravágyó terveidet, és halogatás nélkül
nekiláss a megvalósításuknak.

(szeptember 23. - október 22.)
Jó alkalmakat, biztos sikereket remélhetsz az újesztendőben. Ne
kapkodj, mindenre van időd, ha sietsz, nem biztos, hogy a
legjobbat választod majd ki a rendelkezésedre álló új lehetőségek
közül. Idén szakíts a lustálkodással, rendezd végre a formáidat, légy
erős, energikus. A Mérlegeknek nagyon ajánlott a jóga, de a
tornateremben vagy az uszodában is visszanyerheted energiáidat.

(október 23. - november 22.)
Zsákutcába kerülhetsz, de ha nem veszíted el a fejedet,
győztesen és tapasztalatokkal gazdagodva kerülsz ki a
csatározásból. Elemezd a problémákat, és vállalj felelősséget a
hibáidért. Lesz néhány előre nem látott, határozottan felesleges
kiadásod. Tartsd rajta a szemedet számlád alakulásán, és fogadd
meg a hasznos tanácsokat. Gondold át újra, megfelelő helyen
vannak-e a megtakarításaid.

(november 23 - december 21.)
Az év első fele lesz a termékenyebb, bővelkedsz eredeti
ötletekben, fantáziád teljes pompájában kibontakozik. Engedd
szabadjára a kreativitásodat: a siker garantált. Anyagi helyzeted
stabil, kiegyensúlyozott, de nem kiemelkedő. A bajok messze
elkerülnek, egyedül a torkosságodat kell egy kicsit komolyabban
venned: ha nem csökkented a könnyen felszedhetsz néhány kilót.

(december 22 - január 20.)
Minden segítséget megkapsz a szakmai fejlődéshez. Főleg az év
első felében szárnyalhatsz, de a későbbiekben sem lesz okod
panaszra. Próbáld meg szívesen és jóindulattal fogadni a
terveket, ötleteket, mert a csapatmunka hozza meg a
legnagyobb sikereit. Felesleges túl sokat kockáztatnod,
mindenképpen beköszönt a jólét.

(január 21 - február 18.)
Várható nehézségek kimerítik erőforrásaidat, feszültté, idegessé
válhatsz. Gondos táplálkozással, úszással, tornával próbáld
egyensúlyba hozni közérzetedet. Vállalj kevesebbet, kérj hosszabb
határidőket. Minden szabad perced értékes lehet az egészséged
szempontjából, feltéve, hogy jól kihasználod. Tartsd távol magad a
Skorpió agresszivitásától, és az erőszakos Oroszlán sem a te eseted.

(február 19 - március 20.)
Ne könnyelműsködj, gondolkodj, mielőtt a pénztárcádat
nyitogatod. Itt az ideje, hogy rendbe tedd anyagi ügyeidet. Ha
kellőképpen körültekintő vagy, a bevételeid alapján erre megvan
minden esélyed. Az evés kétségtelenül egyike az élet legnagyobb
örömeinek, de legalább néhányszor mondj nemet az
édességekre és a kalóriadús italokra.
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