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Weisz Edina:
Tavasz van, tavasz van…
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Elolvadt a hótakaró,
Kizöldültek a mezők,
megjelent a napsugár is,
Az emberek is boldogok.
Kinyíltak a virágok,
Sokszínű a rét,
Minden virág illatozik,
S gyönyörű az ég.
Gyertek ti is ki a rétre,
Kiáltsátok velünk hát;
Itt a tavasz, itt van újra,
Minden madár megjött már.
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Riport Recht Balázs, 5.b osztályos diákkal

-

Mióta gyűjtöd az órákat?
Középső csoportos óvodás korom óta.

-

Melyik a legöregebb órád?
A nagy vasutas Doxa óra, kb. 120 éves.

-

Számodra melyik a legszebb?
A nagypapai örökségem. A dédapám zsebórája.

-

Van-e kedvenced a gyűjteményedben?
Nincs. Mindegyíiket szeretem.

-

Melyik a legértékesebb órád?
Számomra a dédapámé. Pénzben mérve a nagy Doxa.

-

Mindegyik működik?
Igen.

-

Honnan vannak az órák?
Nagyrészt a vásárból, de néhányat órásnál vettünk.

-

A család is segít a gyűjtésben?
Igen.

-

Hány órád van?
43.

-

Melyik a legpontosabb?
Nehéz különbséget tenni. Szerintem a Roamer.

-

Melyik a legutolsó szerzeményed?
Egy római számlapos Poveda.

-

Nehéz összegyűjteni őket?
Nem egyszerű. A vásárban mindig keresgélek, és néha jókat találok.
A nagy Doxának érdekes története van. Zita nénitől, a volt napközis tanáromból kaptam. Az óra az Ő
dédpapájáé volt.

-

Van a családon kívül valaki, aki segíti ezt a hobbidat?
Órásoktól is szoktam kapni olyan szerkezeteket, amikről leszedték az arany borítást, azt zálogként
hagyták, a szerkezet pedig értéktelen volt a tulajdonos számára. Ezek általában német
óraszerkezetetek. Ilyeneket szoktam kapni.

-

Melyik órád a legérdekesebb?
Egy 1800-as zsebóra másolata. Azért érdekes, mert nem csak az időt mutatja, hanem a napszakokat
is. Vagy a napgyűrű. Napos időben mutatja az időt.

-

Hol kutattad fel ezeket az órákat?
A vásárban a legtöbbet, de ismerőseimet is gyakran megkérdezem, hogy van-e régi használaton
kívüli órája – és odaadná-e nekem, ha már neki nem kell.

-

Milyen fajta óráid vannak?
Zsebóra, karóra, faliórák.
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-

Van az óráknak neve?
Az óráknak általában nem neve, hanem márkája van.

-

Te szoktál nevet adni nekik?
Nem igazán. De van olyan órám, amelyiknek nem márkája, hanem sorszáma van. Ilyen például a
dédnagyapai órám is.

-

Miért szereted ennyire az órákat?
Ez jó kérdés. Onnan kezdődött számomra ez az őrület, hogy a nagymamám is gyűjti az órákat.
Egyszer, amikor náluk nyaraltam, egy fiókban megtaláltam a dédpapai órát. Nagyon megtetszett és
akkor gondoltam arra, hogy én is szeretnék ilyen órákat.

-

Hogyan lett ebből az ötletből gyűjtemény?
Minden szülinapomra, névnapomra órát kértem. Lassan megszokták a szüleim is.

-

Pénzért megválnál valamelyiktől?
Nem, nem válnék meg tőlük.

- Melyiknek került a legtöbbe a javítása?
- A nagy Doxa olyan keserves állapotban volt, amikor megkaptam, hogy a mutatói leestek, rozsdás
volt a tokja, a szerkezete csak-csak rendben volt, de törött volt a tengelye. Ezt kellett legtovább
javítani.
-

Gyűjtesz még valamit az órákon kívül?
Könyveket, régi könyveket.

-

Van két egyforma órád?
Nincs.

-

Ha lenne, cserélnéd őket más, új órára?
Esetleg. Olyanra, ami nekem még nincs.

-

Hol tartod ezeket az órákat?
A faliórákat a falon, a többit egy üveges vitrinben a szobámban és a lakás többi részében. Minden
szobában van néhány belőlük.

-

Hogyan bírod ki az óráid nélkül?
Hát elég nehezen, mert szeretem őket nézegetni, kézbe venni, fel is kell húzni őket.

-

Nekem nagyon tetszett az a gömb alakú tengerészóra. Megnézhetném közelről?
Persze, máris hozom.

-

Köszönjük a beszélgetést.
A 3. és 4. osztályos szerkesztők kérdéseit
Horváth Barnabás tette fel az óragyűjtő iskolatársnak.
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A csokoládé története
A csokoládét szinte mindenki szereti, van, aki jobban és van, aki kevésbé. Utánanéztünk honnan s
indult világhódító útjára ez az isteni csábító finomság.
A csokoládé alapja a kakaó.
Ez a növény Dél Amerika őserdeiben él. Maga a növény
akár 15 méteresre is megnőhet, bár a kakaó ültetvényeken
csak 3-4 méteres fákat láthatunk. A sötétzöld, szórt állású,
tojásdad, hegyes végű levelek nyele rövid. A levéllemez 1 5–
25 cm hosszú, a fonáka szőrös. A néhány mm -es, hosszú
kocsányon függő virágok az idősebb ágrészeken jelennek
meg. A csésze pirosas, a sziromlevelek sárgák. A pentamer
(öttagú) virágot rovarok porozzák be. A virágok délután
nyílnak ki, és egész éjszaka nyitva maradnak. Az ellipszoid alakú termés 15–30 cm hosszú, sárga, narancs,
piros, lila vagy barna színű. A terméshús fehér, rózsaszín vagy barna. Egy -egy termésben általában 60 m ag
nő.
Régen a bennszülöttek a kakaó magját pénznek is használták sokszor ezzel
fizettek a csere áruért. A kakaó termesztése i.e. 1500 körül indult, mire
cortez katonái megérkezet Mexikóba már nagy területeken folyt a növény
termesztése. Állítólag az azték uralkodók kincseskamrája is kakaó magokkal
volt tele.
Világhódító útjára az indiánok által indult el, így került be Peruba is, és
tovább az egész világon. A kakaóbab jóval az európai invázió után is
fizetőeszköz maradt. A maják, később pedig az aztékok és az inkák már
négyféle kakaóitalt ismertek. Ezek egyike a sokoatl vagy más néven habos
víz, amit kakaóból, kukorica- vagy maniókalisztből, mézből, vaníliából és vízből készítettek, emellett
cukorral, fahéjjal és Ánizzsal ízesítettek.
A magvakat borító fehér terméshúst csemegeként ették, a termés más részeiből használati tárgyakat és
szereket (terméshéj => kanalak, pohár, edények; levelek => háztető; kakaóbab => gyógyszer) gyártottak.
Az Európai elterjedés egyik kulcsfontosságú alakja volt Cortez, a másik pedig Kolumbusz, majd innen indult
tovább Ázsiába és Afrikába is. A kakaóital sokféle módon, helyi hagyományok és fűszerek alapján
ízesítették, sokszor fahéjjal, ánizzsal, vagy szegfűszeggel.
Az első hivatalos csokoládéfőző
üzem 1580-ban kezdte el a
működését
Spanyolországban.
Ekkor még a kakaó ára az
aranyéval vetekedett még mindig
sok helyen fizető eszközként
használták, ezért csak a gazdagok
itala volt. A Spanyol nemességtől
átvették a franciák és az Osztrákok
is. Így indultak el az első Afrikai
kakaó ültetvények is, ahol
rabszolgák
dolgoztak
a
nemeseknek. A mai napig itt termesztik a legtöbb kakaót, Afrikában elefántcsont parton és Nigériában
vannak a legnagyobb ültetvények. Őket követi Dél Amerika: Brazília és Ecuador. A világ összes kakaótermelése több mint három millió tonna.
A kedvelt édesség útját követte: Akácsos Eszter 4. b
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Regatta

Egy napon kitették a plakátot a regattáról. A hajók elkészítésének határidejére több mint 150 hajó
érkezett az iskolába. A legkisebb kb. 2 cm-es, a legnagyobb 65 cm-es lehetett. A sok hajó miatt kb. 20 percig
tartott az úsztatásuk. Nagyon örültem, hogy beneveztem, mert nem dőlt fel a hajóm, túlélte az Éger-patakot.
Szeretem a hajóúsztatást!
Gelencsér Kata 3. a

A képeket Szalóki Benjámin
3. a osztályos tanuló válogatta
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A tihanyi visszhang

Mint tudjuk, a Balaton Magyarország legnagyobb tava. A hossza 78 km, a mélysége pedig 3,6 m éter.
A Balatonról még mondák is szólnak. A legérdekesebb viszont a Tihanyról szóló rege, ami vízhangról és a
kecskekörömről szól, és egy furcsa rejtélyről. A monda így szól:

Volt egyszer egy tündöklő királyleány, nem csak szép volt, hanem kedves is, türelmes is, okos is,
készséggel segítet mindenkinek, akinek csak tudott, és örökké mosolyra áll az arca pedig szegényke néma
volt. Néma, mint a sír. Apja a király anyja a királynészeretett volna segíteni rajta, de nem tudott.
Hiába hozatták el messze földről a leghíresebb javasasszonyokat, hiba kenték a legillatosabb
kenőcsökkel, hiába próbálkoztak a legritkább gyógyfüvekkel, leányuk szavát nem bírták kicsalni. Mert a
némaságon nem volt hatalma a legfélelmetesebb királynak sem.
A királylány édesapjának volt vagy huszonöt kecskéje. Minthogy ezek a kecskék történetesen
aranyszőrűek voltak. Joggal mondhatta magát királynak a gazdájuk. Persze abban a régi m esev ilágban az
aranyszőrű kecske nem volt akkora ritkaság, mint manapság. Az aranyszőrű kecske legalább 20 forinttal
volt drágább, mint az ezüstszőrű, és ez is csak 20 forinttal került többe a közönséges gyapjúszőrű kecskénél.
A tihanyi király tehát csak afféle falusi király volt, ennél fogva a lánya is csak olyan falusi
királylányka lehetett, akinek nem volt mennyezetes ágya, sem aranykoronája, sem hercegi palástja. Csak
abban különbözött a többi pásztorlánytól, hogy az ő kecskéinek aranyból volt a szőre. De már például a
kutyája, mely a nyájat terelte, közönséges bozontos pulikutya volt, Fogdmeg nevezetű, s az ostora, mellyel a
nyájat irányította, ugyanolyan volt, mint a többi nyájajuhászé. Nem volt aranyból a nyele, nem volt
gyémánttal kirakva a forgója, nem volt selyemszálból sodorva a csapója.
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Reggelente ugyanúgy pattintgatott az ostorával, ugyanúgy magához füttyentette a kutyáját, és
ugyanúgy kihajtotta a nyáját az Akasztó dombra vagy az aranyház tövébe vagy a Belső-tó partjára, m int a
többi tihanyi pásztorlány. De míg amazok békén legeltették a kecskéiket, ő alig hogy kihajtotta nyáját a
rétre, legtöbbször már lesett rá egy bajba jutott ember, s odajött, hogy segítségét kérje. Hajlott aggasty ánok
és sudár fiatalasszonyok, fogatlan nénikék, boldogtalan szerelmesek járultak elébe, s tanácsot kértek tőle
ügyes-bajos dolgaikban. Csak a maga némaságán nem tudott változtatni, mert az ember mindig
könnyebben segít a más baján, mint a magáén.
Már álmodni sem mert róla, hogy visszakaphatná a hangját, de egyszerre felmerült a Balatonból a
hullámok királya, és így szólt:- Gyógyítsd meg a fiamat, és cserébe visszakapod a hangod. A k irály lánynak
fölragyogott a szeme. Intett a királynak, hogy hozza fel a fiát, s miközben az ősz szakállú hullámkirály
lement a tópartra a fiát megkeresni, megtelt a szíve várakozással és reménykedéssel. Pedig a hullám király
sem volt igazi király. Nem olt birodalma nem volt koronája, nem volt egyetlen alattvalója sem. Csak egy
hálót mondhatott a magáénak, mellyel halászni járt ki a tóra. Tudott azonban valamit, amit más nem,
parancsolni a hullámoknak. Ha azt mondta: táncoljatok a víz párokra oszlott és lassa n forogv a tov alejtett,
átcsapott egymáson és visszasiklott, mintha egy láthatatlan táncmester irányítaná. Ha azt mondta
dörögjetek, fenékig felkavarodott a víz, és harsogó, tarajos hullámok rontottak neki a partnak. Ha rájuk
szólt: nyugodjatok, egyszeriben elcsendesedett a tó. Ilyen hatalma volt a hullámkirálynak, s ezért
reménykedett királyleány, hogy talán visszakapja a hangját.
Meggyógyította hát a hullámkirály fiát, pedig az se nem evett, se nem ivott, napról napra fogy ott az
ereje, úgy kellett felvinni a néma királyleányhoz. Pedig nem volt a fiúnak más betegsége, csak a szomorúság
emésztette. Nem hallotta még senki nevetni, nem látta még senki mosolyogni. Ha nyíló virágot látott, arra
gondolt, majd eltapossák, ha galamb boldog burukkolását hallotta megrémült, hogy majd elragadja a vércse
és még jobban elszomorodott. Sokan próbálták jó kedvre deríteni, de csak fárasztották. Hullámkirály
édestestvére, a sziklakirály mondta ki végül, egyetlen orvosság van csak: a szerelem. A királyfi csak
szenvedni szeretett. Mikor felvitte őt két izmos halász a hegyre, letett a királyleány lábai elé, fel se nézett.
Csak feküdt, mint egy öregember, fel se nézett volna, de elmekegte magát egy kecske. A hangra felkapta a
fejét, és ekkor csodálatos dolog történt:
Tekintete találkozott a királyleány pillantásával. Ha akarta volna se tudta volna már becsukni a
szemét. Abban a szempillantásban, amikor a hullámkirály fia meglátta a királyleány tündöklő mosolyát,
kigyógyult betegségéből. Életében először arca mosolyra derült. A mosolyától pedig megjött a szava a
királyleánynak. Hangja olyan tisztán csengett, mint az újonnan vert aranypénz.
- Egyél - igyál kedvedre szépséges királyfi! - csilingelte a muzsikáló hang. A királyfi feltápászkodott
és azon nyomban megevett 7 tojásból készültrántottát, hét kappanból főtt húslevest, hét rőf diós és almás
rétest, majd mikor jóllakott, megkérte a királyleány kezét. Egy hóka kecske volt a királylány kedvence.
Annak szőréből sodortak maguknak jegygyűrűt.
Boldogan telt a mátkaságuk, s talán még boldogabb lett volna, ha a királylány szívében fészket nem
rak a kevélység. Egyre ritkábban mosolygott, egyre ritkábban hallatta tiszta csengésű hangját. Úgy érezte,
hogy most, amikor már megjött a szava, ő a legtökéletesebb lény a világon.
A végén már a vőlegényével is csak ritkán beszélt, s addig-addig takarékoskodott a mosoly áv al, míg
egyszer csak a hullámkirály fia újra búnak eresztette a fejét. Nem evett, nem ivott, s mint az égő gyertya, úgy
fogyott. Hiába könyörgött a feleségének, a királylány azt hitte, hogy őneki hozzáillőbb kérje is akad m ajd, s
visszaadta az aranyszőrből készült jegygyűrűt a hullámkirály fiának.
Jobb lenne nem tudni, hogy mi történt ezután , s milyen szörnyű sors érte a tündöklő mosolyú királylányt. A
hullámkirály féktelen haragra gerjedt. Felkorbácsolta a Balatont, s ház magas hullámokkal ostromolta a
tihanyi partot. Nyoma veszett a tündöklő mosolyú, királyleánynak is, a híres aranyáj a tűzhalál helyett a
vízhalált választva, belevetette magát a tóba, és örökre eltűnt az emberek szeme elől. Körmeiket, a Tihany i
kecskekörmöket mindmáig kiveti a víz. A királylány talán egy fa odvába bújt a tűzvihar elől, s ott érte utol a
hullámkirály átka. Látni nem látja senki, de a hang a Tihanyi vízhang szavában máig is halható.
Aki gőgjében a szép szót embertársaitól megtagadta, most válaszolni köteles mindenkinek. Akár
kedveskednek neki akár csúf nevekkel illetik, akár szánják, akár káromolják: a vízhangnak hallgatnia soha
többé nem szabad.
A nyáron biztosan többen nyaraltok a Balaton partján. Tihany felé járva gondoljatok a mondájára.
A mondát lejegyezte: Prokop Kitti 4. b
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Halász Barbara (3. b) kérdezi: Te tudod?

Melyik majom él a legészakibb tájakon?

Hogyan élősködnek egyes növények?

A japán makákó. Ez a majomfajta Japán havas
hegyei között él. A hideg ellen nagyon ügyesen
védekezik, ugyanis fürdőt vesz a forró termálvizekben.

Néhány növény csak más élő szervezet belsejében vagy felszínén tud megélni, innen táplálkoznak. Ezeket nevezzük parazita növényeknek.

Mióta hordunk cipőt?

Hány izmunk van?

Az első bőrből készült lábbelik (szandálok) i. e.
2500 körül a Közel-Keleten jelentek meg. Ekkor
még a láb védelme volt a cél, később bizony a divat lett a fontosabb, gyakran a láb kárára.

A vázizomrendszer kb. 650 haráncsikolt izomból
áll. A legnagyobb a nagy farizom, míg a legkisebb
a belsőfülben van. A legerősebb izmunk a rágóizom.
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Rejtvényes történetek

Fura Feri napjai
Fura Feri elhatározta, hogy hétfőn, szerdán és pénteken mindig igazságot, más napokon mindig
hazugságot mond.
Egyszer azt mondta:
- Holnap igazat fogok mondani.
A hét melyik napján mondta ezt?

Hogyan győzzük le a sárkányt?
Egy sárkány egy várat őriz. Ez a sárkány arról híres, hogy minden állításról el tudja dönteni, hogy
igaz, vagy hamis. Ha az állítás igaz: porrá égeti, ha hamis megeszi az illetőt.
Egyszer arra megy egy vándor. Odamegy a sárkányhoz, mond neki valamit, erre a sárkány beengedi
a várba.
Mit mondhatott neki? (Állításnak kell lennie)

Egy papíron ez az öt állítás olvasható:
1.
2.
3.
4.
5.

Ezen a papíron egy állítás hamis.
Ezen a papíron kettő állítás hamis.
Ezen a papíron három állítás hamis.
Ezen a papíron négy állítás hamis.
Ezen a papíron öt állítás hamis.

Melyik állítás igaz?
Milbacher Boldizsár 3. b osztályos várja a helyes válaszokat

1.
2.

1. A tavasz első virága.
2. Hosszú, gyalogos
kirándulás.
3. A természet megújulásának
évszaka.
4. Keskeny, erdei út.
5. Erdőszéli, virágos, füves
terület.
6. Élő környezet.

3.
4.
5.
6.

A 4.a rejtvénye
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Find the missing letters.
1. Complete the text.
Hammy

Find the words.

CAT
ELEPHANT
HORSE
MONKEY
RABBIT

S

C

Q

C

N

J

G

D

K

S

J

A

X

O

I

O

D

V

A

C

R

T

I

M

P

L

H

O

N

Y

E

L

E

P

H

A

N

T

G

E

G

D

I

P

M

E

R

L

A

K

I

H

I

S

S

V

S

P

R

N

T

G

T

I

B

B

A

R

O

O

S

E

M

O

U

S

E

K

O

M

R

E

K

A

N

S

Q

P

S

H

H

G

B

O

L

I

D

U

C

K

DOG
HAMSTER
KANGAROO
MOUSE
SNAKE

DUCK
HIPPO
LION
PIG
TIGER
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~Story about a strange accident.

The missing memories
„The answer is drowning,
This pain will last forever”
Akira Y amaoka

3 years ago an old lady moved into a church next to the Lakeside Elementary School. Nobody has seen her
outside.
She was sitting in front of the Church’s window. Her eyes were cold and dark.
Why was she sitting there? Nobody knows.
One day, the old woman disappeared. She wasn’t watching the snow falling. She wasn’t even here. It was so
quiet today. There wasn’t anybody. The only noise that broke the silence was the wind.
Y es. They disappeared. Everything has changed. So empty, so dark and silent.
And the pain...Worse than everything you’ve ever felt. And that you can’t even remember what happened
there once.
Y ou only remember the children’s laughter, their faces.
-Then silence. All the memories are gone. Y ou never felt so alone. Y ou would cry...But you can’t. You are
dying inside...
Y ou feel it again...The inhuman pain in your head.
Y ou remember...Remember the school bus...The screams...And...Darkness.
What happened with them?
But...Wait...Your friends...They remain for you.
They’re here everytime...I know...I KNOW!!!
Y ou slowly take a look at the newspaper.
2011. May. 10.
Last night patient #266 escaped from the mental hospital.
Please call us if you see him around.

Phone: +61.532779414

Thank you!
Jeffrey Sunderland
Br ook haven Mental Hospital

What? They’ve probably spoiled the date. It’s 2008. November 13.
So strange... Never mind... I read it.
After the accident,our patient was saying unbelievable things, he couldn’t remember what happened.
What the hell...It’s a picture of me...
And the truth is:
There was an accident in 2008. A school bus was driving the 7th class to a camping site next to the lake,
when the bus suddenly fell into the water. Everyone died except one little boy. His body was cold. He was
almost frozen. From that day, he’s been shocked mentally. They took him to the Brookhaven Mental
Hospital,and never let him out.
He was talking about an old woman.She dooen’t even exists.
He woke up in a strange chair. His mother was sitting in front of him. He couldn’t move. Why?
-I’m sorry,my darling. I can’t take it anymore. I’m sorry!Silence... He was sitting strong in the chair. He felt that nothing will be the same anymore.
And then... The elecrticity moved through his body,making him look like he’s dead. He was. It happend so
fast, he couldn’t even think.
His tears ran down his face,making him look like an angel.
Ráchel Szegedi
7 th grade
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Mi is az a Jonatán?
A Jonatán egy fantasztikus olvasási verseny, amely
az egész országban folyik. Egy évben 5 fordulója van, és
minden fordulóhoz ajánlanak egy könyvet, amit el kell
olvasni. Ha elolvastad a könyvet, küldenek hozzá
feladatlapot, ami elég furfangos, de könnyű is.
Térjünk csak vissza a levelekhez. Mi is van benne?
Van benne csokoládé, minikönyv, feladatlap, könyvajánló
és egy színes katalógus a kiadó könyveivel.
Könyvet is lehet vásárolni tőlük – olcsóbban, m int
a könyvesboltokban.
Azért kezdtem el a Jonatánt, mert szeretek olvasni,
de szerintem annak is tetszene, aki nem szeret és fél egy
egész könyvet elolvasni. Lehet úgy is játszani, hogy csak
egy részt olvasunk a könyvből és az abból készült
feladatlap kérdéseire válaszolunk. Ez az alapszint. Aki
mind az öt könyvet sikeresen elolvassa és válaszol a
feladatlapok kérdéseire – tanév végén megkapja a
kiadótól a mesterfokozatot és egy oklevelet is. Ajánlom hát
mindenkinek, próbálja ki! Ugyan pénzbe kerül, e így is
megéri.

Weisz Edina 4. a osztályos tanuló

Könyvajánló
Karácsonyra egy csodálatos könyvet kaptam. Kathleen Duey írta és
Lódobogás a címe. Kíváncsi vagy rá? Mesélek róla!
A történet 700 évvel ezelőtt játszódik Írországban. Akkor az emberek
klánokban éltek és a vezetőiket rí-nek hívták. Lara egy ilyen rí-nek a lánya,
de ez nem menti fel a nagyon sok és nehéz munka alól. Mindig éhes és fáradt
volt, de álmodozott. Egy lovat szeretett volna, azt a lovat, amely iket az apja
vitt haza. Az akkori szokások szerint csak a fiúknak lehetett lova, de Lara
nem adta fel a reményt. Nagyon megörült, amikor észrevette, hogy a szürke
kanca vemhes.
Nagyon várta a kiscsikó érkezését. Minden szabad idejét a lónál
töltötte, neki mesélte el bánatát és örömét. Egyszer idegenek támadtak a
klánra és elvitték a lovakat, a birkákat és elrabolták a kislány barátnőjét. Lara
nagyon várja az édesapját, hogy visszatérjen a harcból és a tolvajok után
eredjen. Visszakerül-e a lova? Találkoznak-e még valaha?
A szegedi Könyvmolyképző Kiadó könyvében egy kép sincs, de így
legalább te képzelheted el a szereplőket és a vad ír tájat. Vékony könyvecske,
belefér a táskádba. Ez fontos, mert úgyse tudod letenni, ha egyszer elkezdted
olvasni!
Horváth Krisztina 4. b

a
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Dubacz Vendel (4. a): A Mars története
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RÖVIDEN.. .

Kenya
Iskolatársaink (Levente, Bálint és Lina) édesapja, Oszvald
Péter már többször járt Kenyában. Az élményeiről mesélt
nekünk a könyvtárban. Hozott onnan tárgyakat is és
bemutatta azokat. Vetített képeken nézhettünk meg afrikai
állatokat a gekkótól az orrszarvúig. Mesélt az ott lakó
emberekről, szokásaikról. Még a Kilimanjaro-ról is láthattunk
képeket (ez a legmagasabb hegycsúcs a Földön).
Nagyon tetszett ez a bemutató.
Gelencsér Kata 3. a

A török népmese napja
Hogy miért a török népmese napja volt? Azért,
mert 2010-ben Pécs, Essen és Isztambul Európa
kulturális fővárosa volt. Mi is történt ezen a napon?
Vendégünk volt a török konzul, akivel lehetett
beszélgetni. Itt volt egy török bácsi, aki 37 éve él
Magyarországon. Ez a bácsi törökül mondott egy
mesét, amit egy másik bácsi magyarul olvasott
nekünk, hogy mi is megértsük. Volt még török zene is:
két bácsi darbukázott és két néni táncolt is. Nagyon
szépen.
Utána ehettünk török édességeket. 
Szabó Klaudia 3. a

Vers-, és prózamondó bemutató
Idén februárban is megtartottuk hagyományos vers-, és prózamondó bemutatónkat az iskola
aulájában. János bácsi nagyon igyekezett, hogy mindenki a maga idejében mondhassa el a versét, vagy a
meséjét.
Mindenki nagyon jól szerepelt. Sok-sok néző volt.
Annyira jó volt mindenki, hogy az embereknek a tenyere már viszketett a tapsolástól.
Szabó Klaudia 3. a
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Aikido
Az aikido egy Japán harcművészet.
Alapítója Ueshiba Marihei az 1920-as években az ősi szamuráj
harcművészetekből fejlesztette ki.
Az aikidoban a többi harcművészettel ellentétben csak
védekezni lehet. Ahhoz, hogy a védekezést tanulni lehessen,
természetesen az edzéseken kell lennie támadásnak is.
A cél a támadás energiájának elvezetése vagy visszafordítása. Az
aikido nemcsak egy sport, hanem az élet megóvásának
művészete.
Molnár Zsombor 3. a (fehér öves)

A megevett sajt
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy asszony, aki nagyon nem szerette a sajtot. Egyszer a vásárban
egy ember sajtot árult jó pénzért. Gondolta az asszony, megveszi, és majd eladja sokkal drágábban. Meg is
vette, de vevőt nem talált rá. Így hát bekerült a sajt a pincébe.
A sajt után pedig egy kisegér is beköltözött – a sajt miatt. Amikor ezt észrevette az asszony, v ett egy
macskát, hogy elkergesse az egeret. De bizony a macska nem akarta elkergetni az egeret.
Hát vett egy kutyát, hogy rágja meg a macskát, de a kutya nem rágta meg a macskát, a macska nem
kergette el az egeret, az egér tovább ette a sajtot.
Feldühödött az asszony, vett egy botot, hogy verje meg a kutyát. A botnak esze ágában sem volt
megverni a kutyát, a kutya nem rágta meg a macskát, a macska nem kergette el az egeret, az egér még
mindig ette a sajtot.
Akkor az asszony tüzet gyújtott, hogy a tűz égesse meg a botot. Csakhogy a tűz nem akarta megégetni
a botot, a bot nem verte meg a kutyát, a kutya nem rágta meg a macskát, a macska nem kergette el az egeret,
az egér még mindig ette a sajtot.
Akkor az asszony hozott ki egy vödör vizet, hogy kioltsa a tüzet. Hej, megijedt a tűz, megégette a
botot, a bot megverte a kutyát, a kutya megrágta a macskát, a macska elkergette az egeret. Az asszony kisfia
megette a maradék sajtot.
Ha egy kevés sajt is maradt volna, az én mesém is tovább tartott volna.
Szabó Klaudia 3. a
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Papagájok a családban
Édesapám 1992-ben kezdte a díszmadár tenyésztést. Először a hullámospapagájt, majd nagyobb testű
papagájok következtek: rozella, énekes, nimfa, penont. Ezekkel sikereket ért el a tenyésztés során. 2004 ben egy sikeres tenyésztő génmódosított papagájaival kezdett foglalkozni. Az alapszín minden papagájnál
zöld volt, ezt módosították genetikailag. Hollandiában és Németországban – több mester tenyésztővel
együtt – sikeresen haladtak a színek mutációjában. Például a zöld színből sárgát, kéket, szürkét tenyész tettek és ebből született meg több színváltozat, illetve az állatvilágban is előforduló albínó madarak is
születtek. Ezeket a színváltozatokat szeretnék bővíteni keresztezéssel, hogy még több szín legyen egy -egy
madár testén. Szaporodásuk évszakhoz köthető: kora tavasztól kora őszig költésre és szaporodásra bírni.
Minden fajtája tojással szaporodik, fajtól függően 2-8 tojás lehet. A fiókák kikelése 16-31 napig tarthat. Az
odut fajtától függően 20-40 nap között hagyják el, de ekkor még szüleikre vannak utalva a fiókák.
Miklós Vanessza édesapja az érdeklődőknek szívesen mesél előszóban is a madarakról.

Az amazonasi folyami delfin
Mit kel tudni róla?
Ez a delfin kizárólag édesvizekben honos. Dél-Amerikában az Amazonas, az Orinoco és a Rio N egro
folyókban találkozhatunk vele, olykor akár 2500 kilométerre is eltávolodik a folyótorkolattól.
Hosszú, keskeny csőszerű arcorra és erősen kidomborodó homloka van. A tengeri delfinektől
eltérően nyakcsigolyái nem nőttek össze ezért feje mozgékonyabb. Bőrszíne a sötétszürkétől a világosig
változhat. Magányosan vagy kisebb, legfeljebb 12 egyedből álló csoportokban él. Feltűnően lassan úszik, 2-4
km-t tesz meg óránként. Levegőért gyakran emelkedik ki a vízből.
Táplálkozása
Étrendje lényegében halakból áll, melyeket a többi delfinhez hasonlóan
ultrahangos felismerő rendszere segítségével lokalizál. Áldozatát csőrének 96136 hegyes, éles fogból álló fogsorával megragadja, és egészben lenyeli.
Érdekesség
Ennek az emlősnek olyan jól működő hanglokátora van, hogy valósággal
lehetetlen kis lyukú hálóval elfogni. A legzavarosabb vizekben is képes
felismerni a csapdát - egy ügyes ugrással kívül terem rajta majd nyugodtan
folytatja vándorútját, halak után fürkészve a vizet.
A delfinről a tudnivalókat Petruska Tamás 3. a osztályos tanuló írta le nekünk.
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Erdei iskola
A 6. a osztály egyhetes erdei iskolába indult Orfűre, május 9-től 13-ig. Álljon itt a krónika mindenkinek:
Május 9. hétfő:
Reggel 8 órakor indultunk a suliból. A szülők vittek minket a Mecsek kanyargós útjain.
Orfűre érkezve első feladatunk térkép rajzolása volt a környékről. Délután körbesétáltuk a tavat és
Tekeresre is bekukkantottunk. A feladatunk nyaraló- és lakóház rajzolása volt.
Az „alvás” volt a legdurvább. Mivel hideg volt, egy osztályteremben aludtunk volna, de páran (őket
nem említem név szerint.. XD) hajnali 5 (!!!) óráig fenn viriboltak.
Május 10. kedd:
Délelőtt felmentünk az erdőbe és fákat jellemeztünk csapatonként. Az egyik fiú hozzávágta a
bicskáját egy fához, annak reményében, hogy beleáll…eltört. XD
Ebéd után ismét az erdőben kötöttünk ki. Sokat játszottunk. 
Május 11. szerda:
Egésznapos túra  Abaligetre. Gyalog mentünk…
Amikor odaértünk, szinte azonnal bementünk a barlangba. A barlang nagyon érdekes volt és hideg.
Megnéztük még a Denevér-múzeumot is. Persze a helyi ajándékbolt sem maradhatott ki…
Busszal mentünk vissza, mert a mi osztályunk egy olyan fájós lábú osztály XD.
A feladatunk aznapra egy monda írása volt. Aztán megérkezett Albrecht Zoli bácsi (akit mélyen
tisztelünk) és kezdetét vette a szalonnasütés. Jó volt…   
Május 12. csütörtök:
Délután két órakor elmentünk sárkányhajózni. Ez nagyon zsír volt!!! Pár emberke kajakozott is. Azt
mondták, hogy nehéz volt….
Ezen a napon került sor az éjszakai túrára. Párosával kellett átmenni a sötét erdőn, lámpa nélkül.
Szerencsésen túléltük és mindenki egy darabban ért vissza.
Május 13. péntek:
A vég péntek : 13 !!! XD
Reggel összepakoltuk a holminkat, majd megreggeliztünk. A csapatok értékelése következett. Ági
néni kitalált egy virágot, amire az élményeket kellett felírnunk a virág tulajdonosával. Mindenki kapott
egyet.
Ez az erdei iskola erősítette az osztály összetartozását és szellemi erejét. Innen tapasztalatokkal, jó és
rossz élményekkel távoztunk, ahogy annak lennie kell 
Milbacher Dániel
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