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Köszöntő __________________________

Kedves Hermanosok!
Elkészült

a

2016/2017-es

dolom, mindenki nagyon él-

tanév utolsó iskolaújsága.

vezte. Talán néhányan nehe-

Sok új, érdekes dolog történt

zen, de mindannyian túljutot-

az előző félév óta. A téli szü-

tunk a szintfelmérőkön, és iz-

net után, februárban tartottuk

gatottan várhatjuk a Herman

a farsangot, nagyon jó elő-

Ottó Napot, a múzeumi na-

adások készültek. Részünk

pot, illetve a sportnapot.

volt különböző osztályprog-

Minderről olvashattok a Her-

ramokban, kirándulásokban

man Hírmondó májusi szá-

és ünnepségekben. Májusban

mában. Az újság olvasásához

minden osztály néhány fe-

jó szórakozást, a nyári hóna-

lejthetetlen napot tölthetett el

pokra pedig sok új élményt

az erdei iskolában, úgy gon-

kívánunk!
Bancsi Dániel
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Élménybeszámolók ___________________
Innovációs témanap
December 20-án volt az innovációs témanap. Idén mi, felsősök, azt a feladatot kaptuk, hogy
szervezzünk meg egy tanítási napot az iskolán kívül.
Az angolórát, a természetismeretet, a történelmet és végül a dupla testnevelést választottuk. Úgy gondoltuk, hogy erre a legmegfelelőbb helyszín a Városliget. Az osztályt öt csoportra osztottuk. Az angolos csoport a Városliget körül fekvő látványosságokat gyűjtötte ki.
Lefordították angolra, majd pókháló ábrába foglalták. A természetismeret csoport a ligetben élő
fák leveleit rajzolta le. Az ott élő madarak képeit puzzledarabokra vágták. A történelem csapat
a liget és a körülötte fekvő érdekességek múltját, történetét jegyezte le. Végül, de nem utolsósorban a testnevelésórát kidolgozók korcsolyázást terveztek a Szabadság tér melletti korcsolyapályára. Az utolsó csapat, akik a maketten dolgoztak, gyurmából és festékből elevenítették meg
a Szabadság téri Gábriel arkangyal szobrát. Mindezt egy tablóra foglaltuk össze, majd előadtuk
Attila bácsinak.
Így telt nekünk az Innovációs témanap, nagyon tetszett, csak egy dolgot bántam: hogy
nem tudtam tíz percnél többet maradni a karácsonyi vásáron.
Nguyen Bao Hanna
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Farsang
Iskolánkban február 24-én rendezték meg a farsangot. Mi, az 5. évfolyam a nagy tornateremben
14 órakor kezdtük meg a tél
száműzését.
Az 5.a egy mókás,
táncos produkcióval készült.
Az 5.b pedig egy oktató jellegű, tanulságos előadással
lepte meg az évfolyamot. A
Pál utcai fiúk című színdarab
inspirálta tánc volt, melyben ennek a műnek a zenéjére táncoltunk. Az egész az összetartásról,
barátságról és a kitartás fontosságáról szólt. Az 5.c egy nyárváró tánccal örvendeztetett meg
minket, és reményt nyújtott, hogy az is eljön nemsokára. Ezek után minden osztály bevonult a
saját termébe, és egy táncos, éneklős, játékos délutánt csapott. Miután mindenki jól elfáradt,
jöhettek a jelmezversenyek.
Minden osztályban szavazással döntötték el, hogy melyik
versenyzőket díjazzák. Nálunk

Antal

Lili

(Harleey

Queen) és Pálfy Zsadány
(Jóker Vudani) nyert.
Mindenkinek nagyon
jól telt ez a délután. Most,
amikor ezt írom, március 14én süt a nap, szóval úgy tűnik,
hogy sikeresen elűztük a telet!
Penkert Emma
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Aquincum
Egy szép áprilisi napon az osztállyal elmentünk az Óbudán található Aquincumi Múzeumba.
Trolival, villamossal és HÉV-vel közlekedtünk.
Az Aquincumban láthattunk egy romkertet, fürdőket és sok-sok régiséget. Körbejártuk
a kert felét, majd utána jelmezes előadást készítettünk. Négy csoportra osztottak minket: az első
csoport a római menyegzőt keltette életre, a második a névadást kapta, a harmadik az áldozatot
mutatta be, és végül az én csoportom a temetést adta elő. Nagyon élvezetesek voltak az előadások. Nekem a kedvencem a névadás volt, mert a gyermeket Babnak nevezte el az apukát megformáló fiú.
Nagyon tetszett nekem ez az osztályprogram. Minden korosztálynak ajánlom!
Nguyen Bao Hanna
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Shakespeare művei

Az év során ellátogattunk a Shakespeare halálának négyszázadik évfordulójára készült
műsorra. Az előadás során megtudtam, hogy milyen sok műve volt, amelyeket a későbbi
korok művészei átdolgoztak, kísérőzenét írtak hozzá, vagy táncokat találtak ki hozzájuk.
A zenekarban voltak: hegedűk, brácsák, csellók, üstdobok, cintányér, fagott, klarinét, nagybőgő, trombita, harsona, kürt, zongora, hárfa, fuvola és triangulum is. Nagyon
jó volt mindig, amikor szólt a muzsika. Az előadás elején a Rómeó és Júlia átdolgozásának egy részletét néztük meg (Franco Zeffirelli filmje), amikor Rómeó megismerkedik Júliával. Ez a része annyira nem tetszett nekem. Ezután Charles Gounod Rómeó és
Júlia című operájából hallgattuk meg Júlia áriáját, amelynek címe: Je vevux vivre (Élni
akarok). Ebben egy szoprán hangú nő énekelt franciául (mivel ezen a nyelven íródott) a
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zenekar kíséretében. Ez nekem személy szerint tetszett, én a zenés műveket nagyon kedvelem. Aztán egy Pas de deux-ot láthattunk, azaz páros balettet a Rómeó és Júliából,
melynek zenéje nekem már ismert volt, de nem tudtam, hogy ez a Csajkovszkij mű ehhez a baletthoz íródott. Ez a balett nekem tetszett, a táncosok nagyon jól kifejezték a
mozdulataikkal az érzelmeket, amiket maga az eredeti darab is átadott volna. Ezután két
dalt hallhattunk Shakespeare szövegére, az egyik Franz Schubertől az An Sylvia, a másik
Roger Quiltertől az It was a Lover and his Lass. Az énekes hangja szinte tökéletes volt
ezekhez a művekhez, és a zongorista is nagyon jól tette a dolgát. Következett egy feketefehér felvétel Shakespeare Szentivánéji álomjából, egy majdnem ötven éves részlet a
Madách Színház előadásából. Ezután Achille Debussy Puck táncának prelűdjét hallgattuk meg az ezelőtt is említett zongoristától. Ez a mű nagyon nagy precizitást igényelt,
láttam, hogy jár a keze a zongoristának, mint a motolla. Megjelent előttem, ha becsuktam a szemem, a tündér Puck, akiről a mű szól. Átéreztem ezt a darabot. Az ezt követő
mű nem volt más, mint Felix Mendelssohn Bartholy Szentivánéji álom kísérőzenéjének
egy részlete (majd ez a kísérőzene még később is színre fog lépni előadásunk során). Itt
szoprán és mezzoszoprán hangú női kórus énekelt, illetve őket kísérte a zenekar. Ez a
dal nagyon tetszett nekem. Mivel német anyanyelvű ember írta, ez a részlet német volt,
mint Schubert dala is. Ebben a dalban tündérek énekeltek Titánia tündérkirálynőnek,
hogy elaludjon (mert ő minden délután aludni szokott), de ezután majd Oberon Titánia
szemébe csöppent egy varázserejű virág levéből egy kicsit, amitől bele fog szeretni
abba, akit elsőnek meglát, aki egy athéni mesterember lesz. (A Madách Színház előadásában ezt a jelenetet tekinthettük meg a fentiekben.) Nagyon tetszett nekem, ahogyan a
két tündér, aki altatja Titániát, felelgetnek egymásnak, és amikor a kórus beszállt, nagyon jó volt a hangzás. Az utolsó Felix Mendelssohn Bartholdy Szentivánéji álom kísérőzenéjének részlete volt, a Nászinduló, amelyet balett-táncosok előadása színesített
meg még jobban. Nagyon tetszett ez is, de szerintem mindenki szereti ezt a Mendelssohn
művet.
Shakespeare egy zseniális drámaíró volt, aki sokakat inspirált, emberek ezreit,
hogy alkossanak. Nagy élmény volt részt venni a halálának négyszázadik évfordulójára
készült előadáson.
Kovács Bence
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Modern 21. századunk _________________
A Microsoft megajándékozta az osztályt
2017. március 21-én az 5.b-sek egy egyszerű töriórára készültek, de mikor beléptek az terembe,
nagy meglepetés várt rájuk.
Attila bácsi és a Microsoft két dolgozója hatalmas mosollyal méregette a tátott szájú
gyerekeket. Egy nagy kupac doboz volt a padokra rakva, névvel ellátva. Mindenki alig várta,
hogy mi fog történni, és rohantunk is a helyünkre. És hogy mi rejlett a dobozokban? Mindegyikben egy csúcskategóriás, eszméletlenül szép hp-laptop! Úgy bizony, az 5.b Magyarország
első olyan osztálya, akik ilyen modern módon tanulhatnak! Mindennap be kell hozni, és ha a
szülők is beleegyeznek, akkor talán még könyvek nélkül is tökéletesek lesznek az órák. Mindenki nagyon boldog volt, és erről még pár videó is készült!
Úgy érzem, megint valami felejthetetlen
dolog történt! És nem tudom, hogy vannak
ezzel a többiek, de szerintem ekkorra izgalom még töriórán nem volt!
Penkert Emma

Szélcsatorna
Megoszló vélemények vannak a XXI. század újításairól.
Én személy szerint kedvelem a mai találmányokat, hiszen
például régebben egy hétköznapi ember nem engedhette
meg magának, hogy ennyiféle élményt kipróbálhasson.
Például biztos, hogy nem tapasztalhatta meg a szabadesés
élményét.
Múlt hét kedden, március 14-én ellátogattunk egy
SkyWard nevezetű szélcsatornába, ami a Csepel-szigeten
található. Ezt az ajándékot karácsonyra kaptam, és nagyon sokat kellett várni rá, mert valamikor
mi nem értünk rá, valamikor pedig az apukámék, de végre eljött ez a nap is.
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Úgy döntöttünk, autóval megyünk, de gyalog is könnyen megközelíthető. Ez a hely egy
régi gyárterületen van. Amikor bementük, fel kellett menni egy lépcsőn, majd csak utána kezdtük el az elméleti oktatást. Ez úgy félóráig tartott, és még előtte be kellett öltözni. Mikor befejeztük az elméleti oktatást, már mentünk is a szélcsatornához. Ez úgy nézett ki, hogy volt egy
előtér, és mögötte volt a szélcsatorna. A csatorna 9 méter magas és kb. 240 cm széles volt. Még
mielőtt bementünk volna a szélcsatornába, kaptunk egy füldugót, hogy ne károsodjon a hallásunk, mert ha anélkül megyünk be, az annyira hangos, hogy roncsolhatja a hallásunkat. Utána
az oktató elmondta a repülés tulajdonságait még egyszer, hogy leellenőrizze, tudjuk-e. Miután
minden tudnivalót elmondott, mentünk is a szélcsatornába. Először bement az oktató és megmutatta a gyakorlatban is. Még azt is bemutatta, hogy hogy kell bemenni, mert hogyha rosszul
megyünk be, akkor akár a szél fölcsaphat a csatorna tetejére is. Az érzés, hogy repülsz, leírhatatlan, ezért mindenkinek nagyon-nagyon ajánlom, mert ilyen érzéssel nem találkozunk mindennap. Mi összesen három percet repültünk. Másfél perc volt az első repülés, amikor még
fogott az oktató. A második repülésnél veled együtt repült, és ő irányított. Neked el kellett engedni magadat, hogy az oktató könnyebben tudjon irányítani.
Miután kiszálltunk a légcsatornából, a füldugót kivettük, kimentünk a teremből, és viszszavettük az utcai ruháinkat. A légcsatornában felvételt készítenek, amely megtalálható a weboldalukon. Ez egy hét után automatikusan törlődik az oldalról, tehát eddig van időtök megnézni,
ha akarjátok. Összességben nem tudom elégszer mondani, hogy nagyon jó és leírhatatlan az
élmény, szóval én nagyon ajánlom mindenkinek, hogy menjen el ide.
Sárai-Szabó Donát
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Musica.ly
A musica.ly egy olyan alkalmazás, melyet minden androidos vagy Apple-termékre le lehet tölteni. Én nagyon szeretem, mert kedvenc zeneszámaimra tátogva,
elmutogatva táncolhatok, és híres énekesek bőrébe bújhatok. Kedvenceiteket nyomon tudjátok követni, likeolhatjátok s zenéire videót csinálhattok.
A következőket kell csinálnotok, ha játszani akartok az alkalmazással:
1. Töltsétek le áruházatokba, és nyissátok meg!
2. Regisztráljatok e-mail címmel vagy telefonszámmal (nyugi nem fog smseket küldeni, csak a biztonsági kód miatt kell).
3. Készítsetek magatoknak egy fiókot: felhasználó név, becenév, jelszó.
4. A plusz gombra kattintva kiválaszthatjátok a zenét, arra rákattintva pedig
kezdődhet az alkotás.
5. Elmentheted privátba, úgy, hogy csak te lásd, vagy ki is rakhatod, amit
bárki megnézhet.
6. Gyűjts magadnak rajongókat, s érj el sikereket!
7. Legyél kreatív, próbáld minél ötletesebben elmutogatni a szöveget!
8. Vigyázz, mert függőséget okozhat! Ne
terelje el a figyelmed a tanulásról!
Ha nagyon ügyes vagy, akkor a musical.ly
megajándékoz egy koronával. Azt is megnézheted, hogy hányadik helyen vagy a ranglistán.
Úgy bizony, ha be van állítva az országod, akkor akár még be is kerülhetsz a naponta frissülő magyar besorolásba. Kövesd be
barátaidat, s oszd meg velük kedvenceidet! Nagyon jó szórakozást kívánok, remélem sokaknak meghoztam a kedvét.
Penkert Emma
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Herman Hétköznapok _________________
Hermfort, Egressy Pályaudvar Hatvannyolc és kilenc tized vágány
Potter Lea hétfő reggel beesik a Hermfort iskola ódonbordó, egyáltalában nem mozgó lépcsőjére. Az évnyitón Dumbledore Attila megnyitja a tanévet. Ezen a napon nincs tanítás,
csak megbeszélik az órarendet, a házirendet meg egy csomó mindent, amit elsőtől fogva
ismételnek. Potter Lea nagyon izgatott, hogy a teszleksüveg melyik házba fogja beosztani.
Legjobban a Griffendélbe szeretne jutni, de a végén a 8.b-be szédül. Ráesett a süveg, de
kiderült, hogy csak az elveszett sapka pottyant a fejére. Legalább megvan a tavaly eltűnt
tökfödő.
Tovább megy a többiekkel, bemegy a terembe és Mógus prof áll vele szemben. Fel
kéne már ébrednie, hiszen ma rím van reggelire. Hova lett a magyartanár? Főzzünk valami
bájitalt, mert az órát, amit Sibyl Gabi Terlawney professzor tart, csak így vészeled át. A
tanár már a pálcáját emeli. Várjunk csak? Nem is. Csak egy kettest ír be az ellenőrzőbe.
Növénytanon Bimba Judit magyaráz. Növényeket elemzünk, milyen a gyöktörzse, milyen
a szára, milyen a levele, évelő-e vagy nem. Nagyon hasznos ez a tantárgy. Septima Vektor
Éva profeszor tartja a számmisztikát, de az egyetlen misztikum az, hogy miért is vagyunk
mi itt. Csak az egyenleteket rágjuk már régóta. Madame Hooch-Kovács Ágnes jön, lát, vihart arat, elkobozza a söprűket, nincs vidám szálldigálás, marad a modern net-fitt alkalmazás. Nem rúgják a port, nem törik az ablak, Dumbledore Attila is nyugodtan alhat.
Szellemek jönnek-mennek, macska nyávog, Beethoven örömködik, hol az óra – de
nem, ez az Örömóda. Végre csöngetnek. Kitódulnak az udvarra. Sipotter Boldi és Rongogo
Weasley egy cikeszt kergetnek és közben Mardekár Matyit cselezik. A lányok Ginizsófi
Weasley, Kata Granger és Lea Potter Lunalaura Lovegoodot vigasztalják. Szegény
Lunalaura állandóan pityereg, hol az elveszett cuccai, hol maga se tudja miért. A lányok
azon gondolkoznak Bellatrix Ester Lestrangevel komponálnak egy mágikus búfelejtő dallamot. Macska nyávog, Beethoven búsul. Becsöngettek.
Lábon lépdel a sok diák, itt még mindig nincs varázslat. Nem mozognak a lépcsők.
A táskák mégis szárnyakon lebegnek be a terembe, gazdáik nem értik, miért rohannak utánuk. A házimanók otthon maradtak. Judit McGalagony mágneses érővel hatástalanítja a
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varázspálcákat telefonokat. Elkezdődött a kísérlet. A Bomekó segítségével rengeteg pénzt
vernek és hirtelen mindenki Dolorerika Umbridge előtt köt ki és befizeti a tiltott rengetegi
tábor költségeit. Szirénák vijjognak, Szakács Ponfey nénit megtámadták a rántott húsok.
Lesz vajon tűzriadó?
Macska nyávog, örömóda nyikorog:
– Lázár Lea, kérem, figyeljen! Ne ábrándozzon az órán! Keddi órarend?
– Igen, tanár úr! Töri, matek, tesi, angol, ofő.
Szép napot mindenkinek, üdv a Hermanban!
Lázár Lea

Milyen felsősnek lenni?
Idén is újabb osztályok csöppentek a felsősök kemény, tanulós világába. Ki így,
ki úgy viseli, de annyi biztos, hogy hatalmas meglepetés várt mindenkire. Új barátságok szövődtek, új tanárokkal ismerkedtünk meg és új tantárgyakkal is. Egyeseknek jobban, másoknak kevésbé élvezetesen kezdődött, de mára már mindenki
megszokta. Sok előnye van a felsős létnek:
- nem vagyunk egész nap összezárva;
- nem csak egy teremben vannak óráink;
- szünetben egész nyugodtan sétálgathatunk a folyosón, és még a büfét is meglátogathatjuk.
Vannak azonban hátrányok is:
- sokkal gyorsabban haladunk a tananyaggal;
- sokkal több a tanulnivaló;
- a tanárok szigorúbbak.
Összességében nekem jobban tetszik így, mint alsóban. Most mi vagyunk a „nagyok”, tehát be kell bizonyítanunk, hogy készen állunk szintet lépni.
Penkert Emma
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Iskolai embertípusok
Iskolai pályafutásom röpke nyolc éve alatt körülbelül kilenc embertípusra ismertem rá,
persze ezeknek is vannak különböző altípusai. Ebben a fogalmazásban ezeket fogom
röviden bemutatni.
Az első, és az én egyik személyes kedvencem, a „csendes megfigyelő”. Ez az a
típus, akiről azt gondolná az ember, hogy csak úgy van, nem észlel semmit, nincs tisztában a történésekkel. De igazából ez a típus az, aki mindenkinek minden titkát tudja,
pontosan észleli az esetleges szembetűzéseket, csak ezt nem teszi szóvá.
A következő, akit már annyira talán se én, se a kortársaim nem szeretnek, a „tanár
kedvence”. Természetesen nem mindig önszántából lesz valaki a tanár kedvence, és
ilyen esetben ezzel nincs is semmi baj. De van az a fajta fiatal, aki küldetésének veszi,
hogy ő legyen a kedvenc: mindent megtenne azért, hogy amikor a tanár mindenkire
mérges, ő tudhassa azt, hogy rá nem vonatkozik a szidás.
A harmadik típusnak két fajtája van, de mind a kettő a „nem tanultam!” csoportba
tartozik. A csoport első fajtája nem más, mint a „nem tanultam, de ötös lett!” típus, akit
az emberek vagy utálnak, vagy szívesen lennének olyanok. A másik variáció a „nem
tanultam, úgyis egyes lesz...”, róluk senkinek sincs különösebb véleménye, maximum
az intelligens-osztagnak, akik persze halálosan megvetik ezeket a nebulókat.
A negyedik fajta a „szorongós”. Ő az, aki biztosan nem önszántából került ebbe
a csoportba, egyszerűen csak akármennyire is próbálja leküzdeni a félelmeit, ez sosem
sikerül neki. Ezt a csoportot nem igazán lehet kifigurázni, hiszen ők nem akarnak senkinek rosszat, de néha már másra is ráhozzák a pánikot.
Az ötödik csoportba tartozó emberekből nincs túl sok, általában osztályonként,
esetleg évfolyamonként egy. Ez a csoport nem más, mint a „bohócok”. Ők azok, akik
úgy érzik, hogy az iskola szimplán egy hivatás, de nem az a megbízás, hogy tanuljanak,
hanem, hogy a társaikat szórakoztassák mindig minden körülmények között. Ők azok,
akiknek néha megköszönhetjük, hogy egy kis színt hoznak az unalmas hétköznapokba,
vagy éppen leszidhatjuk őket, amiért nem érzik, hogy ez éppen nem a megfelelő pillanat
a viccelődésre.
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A hatodik, akiket titokban a legtöbben nem kedvelnek, csak nem akarják, vagy
esetleg nem merik megmondani nekik. Ők a „nagyképű” emberek, az elnevezés szerintem magáért beszél. Ők azok, akik meg vannak arról győződve, hogy mindenkinél jobbak, de ha esetleg valamiben rosszabbul teljesítenek másnál, akkor egy világ törik össze
bennük, de kívülről mi mindössze annyit észlelhetünk, hogy a rosszabbnál rosszabb kifogásokkal mentegetőznek.
A hetedik kicsit hasonlít a hatodikra, csak ők a hangosabb változatuk, akik nem
félnek kimondani, hogy úgy érzik, mindenkinél jobban teljesítenek, és persze felsőbbrendűek. Ők a „dicsekvők”, hobbijuk és legfőbb szórakozásuk felvágni minden lehetséges sikerükkel.
A nyolcadik csoport a „kontrollmániások”, ők azok az emberek, akik úgy gondolják, minden jobban és gördülékenyebben fog menni, ha átveszik az irányítást. Abban
a tudatban érzik jól magukat, hogy ők döntenek, és ők dolgozzák ki a feladatokat, így
biztosítják, hogy minden a saját elképzelésük szerint alakuljon. Ha két ilyen ember van
egy helyen, abból általában veszekedés születik. Őket a társaság nagy része igazán nem
szereti, mert nem élvezik, ha irányítják őket, de vannak olyanok is, akiket egyáltalán
nem izgat, és persze van, aki külön örül neki, hogy elkészítik helyette a feladatát, csak
hogy biztosra menjenek.
A kilencedik és egyben utolsó típus a „pletykások”. Mivel mindannyian emberek
vagyunk, akaratlanul is megesik, hogy valakiről megosszuk a rosszabb véleményünket
másokkal. De ez a csoport nem csak véletlen, alkalmanként tesz ilyet, hanem minden
szabad pillanatban. Ha épp nem figyel a tanár, ha valaki épp hiányzik az iskolából, ha
elmegy a mosdóba, tehát amikor csak lehetőség adódik rá, valami olyanról kezd beszélni, amit a későbbiekben nem lesz egyszerű kimagyarázni. Gyakran emlegetett mondatai: „Nem tőlem hallottad, de…”; „El ne mondd senkinek, de…”
Ha jobban odafigyelünk, ezekre az alapcsoportokra mindenhol rálelhetünk. Munkában, az utcán, otthon és akárhol máshol, ahol több ember egymással találkozik. Nem
kedveljük egytől egyig őket, de ha nem lennének, sokkal unalmasabb lenne az élet. És
persze nyugodtabb.
Nagykálnai Zsófia
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Kitekintő ___________________________
Divat 2017
Idén a neonszínek helyett a homogén színek veszik át a hatalmat.
Ahogy minden év december elején, a Pantone Intézet ebben az
évben is bejelentette a következő év hivatalos trendszínét. A Pantone a 15-0343-as árnyalatot, vagyis a lombzöldet választotta
2017 hivatalos divatszínévé. Azonban ezen kívül is akad jó néhány szín, mellyel biztosan találkozni fogunk az idei nyáron.
A nagy divatházak idei kollekciót látva azt kell mondjuk,
hogy a sárga is könnyedén kiérdemelte volna az év trendszíne
titulust, vagy 2016-hoz hasonlóan legalább megosztva szerephez juthatott volna,
ugyanis szinte az összes jelentős kollekcióban felbukkant. Az egészen világos árnyalattól az élénk narancsig
mindegyik hódít majd. Napimádók, készüljetek!
A nude (testszín) hatalmas divat lesz az idei évben
is. Akik tehát a visszafogott, natúr színeket részesítik
előnyben, ők is bátran várhatják a nyarat.
A

mintákat

szemügyre
azt

véve

mondhatjuk,

hogy idén a csíkos az uralkodó. Ez az a minta, amit
a trendektől függetlenül sokan szinte mindig viselnek, így szinte sosem ment ki a divatból igazán. De
most a csíkimádók igazán örülhetnek, hiszen idén ez
a minta menőbb lesz, mint az elmúlt években bármikor.
Ezenkívül a virágminta örök divat, így 2017-ben
sem szorulhat ki a kötelező motívumok közül, valamint divat még a patchwork (több
anyagból összevarrt minta) és a fémes, csillogó anyagok is.
Nguyen Bao Hanna
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Érdekességek a világból
Gondoltad volna, hogy…
…a LEGO a világ legnagyobb gumiabroncs gyártója?
…ha az ember szeme egy kamera lenne, akkor 576 megapixeles lenne?
…a macskák agya 1000-szer több információt tud egyszerre feldolgozni, mint egy ipad?
…egyes fák képesek védekezni a szarvasok ellen, úgy, hogy amikor érzékelik a szarvasok nyálát, savat bocsátanak ki, hogy keserűnek érezze az állat, és ne egye meg?
…az Apple logója azért egy alma, mert az Ádám és Éva című bibliai történetére szeretne
rávilágítani, ahol az almát a Tudás fájáról ettek?
…egy aranyhal akár három hónappal korábbi eseményekre is vissza tud emlékezni?
Penkert Emma
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Így írunk mi _________________________

Anyák napja
Az én anyukám olyan nagyon kedves,
száz keze van, mos, takarít és csudára rendes!
Ráadásul divatos!
De ez fel sem ér ahhoz, hogy milyen aranyos!
– Ki jöjjön ma érted – kérdi reggel Apa,
Háromszor is rávágom, hogy Anya, Anya, Anya!
Elég lenne egy gyerek,
pedig gondoz kettőt,
és meg is tesz értük
minden tőle telhetőt.
Gondolkozom: Anyák napján mily ajándékot adjak:
fésűt, hajtűt, vagy elég egy kis doboz hajlakk?
Rájöttem – egy-két nap múlva –
ennek örülnél nagyon,
ezért legféltettebb kincsem:
a Szívemet adom.
Serwanis Nadia és Szloboda Mara 3.c
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Én, Petőfi

Én, Petőfi. Kiskőrös, Szabadszállás? Nem mindegy? Születtem, megszülettem, itt
születtem ezen a tájon, az alföldi szép rónaságon.
Boldog gyermekkorom volt, és máig szívesen emlékszem vissza rá. Utálom
azokat, akik anyagi javaikkal dicsekednek, de most kivételesen meg kell említenem, hogy eleinte kifejezetten jól éltünk. Annyi várost ismertem és laktam, hogy
azt már fáradság lenne felsorolni. A legfontosabb helyszíne a gyermekkoromnak
Aszód: első szerelem, első késztetés a színészet után. Egyszerűen az életemet
meghatározó események játszódtak le itt. A másik Félegyháza: a családom legboldogabb évei voltak jómódban és boldogságban. Úgy mentem el innen, mint
kisgyermek, és mint meglett ember, úgy jöttem meg. Hej, de sokat szenvedtem én
ezután. Katonáskodás, nyomor. Egy nap Bajza beletette az egyik versemet az
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Aetheneumba, innentől számítom írói pályámat. Ezután fordítói munkát vállaltam, jómódban éltem, de az a bizonyos színészi dicsőség vonzott, és nem hagyott
nyugodni. De jaj nekem, csődbe ment a társulat, amihez csatlakoztam, és a debreceni nyomor következett. Ilyen-olyan állások, kilátás az akasztófára, de az emberek jószívűségének hála azért néhány örömben is részem volt. Ezután állást
kaptam a Pesti Divatlapnál, ami egy szebb jövőt ígért Pesten, az irodalmi élet
magyarországi központjában. De mivel ki voltam téve a szerkesztők önkényének,
megalapítottam kilenc társammal együtt a Tízek Társaságát, és otthagytam a divatlapot. Ez a kezdeményezés a cenzúra miatt nem sokáig folytatódhatott, de
mégis fontosnak érzem megemlíteni. Tüzes volt, akár az első szerelem, szenvedélyes, mint egy válságbeli felszólalás a parlamentben. De mégsem ez volt a fénykorom, 1846 ősze, megismerkedtem Szendrey Júliával, az én egyetlen igaz,
őszinte szerelmemmel és társammal. Ekkor már híres voltam, amire mindig is
vágytam, csak úgy ácsingóztam utána, és végre eljött, az egy élő Isten végre meghallgatta az imámat, és már nem csak egy álom volt, balga játszi fény, hanem a
valóság. Egyszeriben minden jóra fordult, a szerelmem érdeklődött irántam, a hírnév is megvolt. Egyvalami nem: szabadság! Elnyomtak, nem mondhattuk ki, amit
akartunk! Szabadság nélkül az áhított hírnév és szerelem is elveszik! Mit tehetnénk? Talán egy pesti forradalom!? Melynek hírére az egész ország fellázadna?
Pontosan. Ez kell, ez véd meg az idegen uradalmaktól!
Meg is történt, bele is kezdtem, de valamit mégiscsak meg kell említenem:
elég soká voltunk fajankók, legyünk végtére katonák! Elég volt már a furulyából,
riadjatok meg harsonák! Ennyi ez a toborzó, gyertek katonák vár a harsonaszó!
Tisztességgel, becsülettel álltunk helyt, de a segesvári csata után nem volt számunkra több hely.
Teleki Áron
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Petőfi Sándor és Szendrey Júlia

Még hogy nem lehet rám bízni a lánya életét?! Hát mihaszna fajankó vagyok én? Pelyhes szakállú tizenéves kamasz? Persze a jószágigazgató úr előtt csak a peckesen járó grófok érnek
valamit. Az én érdemeim bezzeg nem kóstálnak egy fabatkát sem! A szemében én egy komolytalan, semmit érő tollforgató vagyok, aki álmodozó gondolatokkal lebeg a föld felett.
Istenem, már Bertánál is szembesültem ezzel, amikor megkértem a kezét, azok a gőgös szülők
ott is elutasítottak, hogy sem színésznek, sem poétának nem adják a lányukat. A legnemesebb
eszméimet tiporják a sárba.
Ezt nem tűrhetem! Én költő vagyok, politikus és katona, akit a világszabadság eszméje
fűt, és Istenemre mondom, aki még nagy dolgokat fog véghezvinni a hazáért, a népért. Nem
tetszik az öregnek a forradalmi gondolkodásom? Hát márpedig ez tesz engem azzá, aki vagyok.
A kor legjobb fiataljai csoportosulnak körülöttem, Jókai, Tompa, Lisznyai, Kerényi. Nekik én
vagyok a vezető, akire felnéznek.
A lányt igaz szerelemmel szeretem, és ő is viszont szeret engem, nem hiába írta, hogy
ezerszer Júlia. Napnál világosabb, hogy szerelmünk oly erő, amely mindent legyőz, mindent
maga alá gyűr, minden ellenállást, maradi, aggódó, túlféltő gondolkodást, minden anyagiasságot, fényűzést, üres látszatvilágot. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem! Én lázadok és lángolok, és Júlia is lázad és lángol. Lázadunk a zsarnokság ellen, mindenféle zsarnokság ellen.
Hiszem, hogy szerelmünkkel legyőzünk minden akadályt!
Szarvas Réka
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Nektek ajánljuk ______________________
Harry Potter és az elátkozott gyermek
Mint azt sokan tudjátok, megjelent kedvenc
könyvsorozatunk legújabb része, a Harry Potter és az elátkozott gyermek.
De vajon miről szólhat? Mi történhet
Voldemort halála után?
Tizenkilenc évvel a roxforti csata után
Harry háromgyermekes apaként, a Mágiaügyi
Minisztérium túlhajszolt dolgozójaként éli
életét. Három gyermeke közül a legfiatalabb,
Albus a történet elején kezdi el iskolai tanulmányait a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolában. Harry gyermekkori barátai, Ron és Hermione közös gyereke, Rose
is az iskola felé tartó vonaton van. Mindketten
jól tudják, hogy mindenki őket akarja majd
megismerni a nevükből kifolyólag. De Albus
mégis Scorpius Malfoy-jal kezd barátkozni,
majd az iskolában a Mardekárba osztják, ezzel végleg eltávolodik Rose-tól. Miután Albus kijárja az első osztályt, és hazamegy, úgy érezi, hogy Harry nem szereti őt igazán, mivel ő az első
Potter, aki nem a Griffendélbe került. Telnek az évek, és Harry és Albus viszonya egyre roszszabb lesz. Ám a negyedik év szünetében Harryék otthonába váratlanul látogatóként érkezik
Amos Diggory, akinek fülébe jutott, hogy a Minisztérium birtokolja az utolsó időnyerőt. Amos
azt kéri Harrytől, hogy hozza vissza az életbe halott fiát, Cedricet, akit Voldemort megölt, amikor a fiú tizennégy éves volt. Ezt meghallja Albus, aki szól Scorpiusnak, és együtt ellopják az
időnyerőt. Az idősík megváltoztatása után rájönnek, hogy nagyot hibáztak. Innentől kezdetét
veheti az igazi kaland…
Ezt a könyvet azoknak ajánlom, akik újra bele akarnak csöppeni ebbe a varázslatos világba.
Békési Gergely
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Sport ______________________________
Vizes Világbajnokság 2017
Mint azt sokan tudjátok, idén hazánk rendezi a Vizes Világbajnokságot. Dióhéjban a következő sportágak lesznek: toronyugrás, műugrás, szinkronúszás, vízilabda, úszás, nyíltvízi úszás. A nyitóünnepségre július 14-én kerül sor, ahol reméljük, egy nagyon látványos és izgalmas bemutatót láthatunk.
Tizenhat napon keresztül izgulhatjuk végig a különböző sportágak versenyszámait. Az úszást és a műugrást a Duna Arénában, Balatonfüreden, a nyílt vízi
úszást a Duna-parton, a toronyugrást és a vízilabdát a Margit-szigeten, a Városligetben pedig a szinkronúszást tartják. Az esélyekről
annyit, hogy hazai pályán remélhető a magyar vízilabda-válogatott
győzelme. Az újonnan kinevezett szövetségi kapitány, Märcz Tamás és az összes
szurkoló hatalmas elvárásokkal áll majd a vízparton. A magyar úszók közül a
többségnél egyhangúlag Hosszú Katinka a favorit, és mindenki legalább kettő érmet vár tőle. De természetesen muszáj megemlítenünk Kenderesi „sajtburesz” Tamást is, aki nyáron a nyilatkozatával még emlékezetesebbé tette a Riói olimpiát.
A legnagyobb kérdés talán az, hogy Gyurta Dániel, aki Londonban utolsó kartempójával beúszta magát a dobogó legtetejére, a pocsék Riói olimpia után újra elő
tudja-e idézni régi énjét. De előfordulhat, hogy egy új, fiatal sportolóra – akárcsak
történt ez Kapás Boglárkával Rióban – is felfigyelhetünk. Természetesen nem feledkezhetünk meg a nyílt vízi úszókról sem, többek közt Olasz Annáról és Risztov
Éváról, akiktől sokan elvárják a jó szereplést.
Ha részletesen meg akarod ismerni a programot, menj fel a
https://www.fina-budapest2017.com/hu/kezdolap linkre!
Békési Gergely
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Sudoku ____________________________
1. A kitöltéshez használható számok: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2. Minden sorban mind a kilenc különböző számnak szerepelnie kell, tehát egy szám egy sorban
csak egyszer fordulhat elő.
3. Minden oszlopban mind a kilenc különböző számnak szerepelnie kell, tehát egy szám egy
oszlopban csak egyszer fordulhat elő.
4. Minden vastag vonallal határolt mezőcsoportban (négyzetben) mind a kilenc különböző
számnak szerepelnie kell, tehát egy szám ezekben is csak egyszer fordulhat elő.
5. Az előre megadott számok nem változtathatók meg.

Sudoku kezdőknek
7
9

1

6

8

6
2

3

4

8
7
5
9
5
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9

4

5

2

2

7
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Sudoku haladóknak
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Sudoku profiknak
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Élményekben gazdag nyarat
kíván a lap szerkesztősége
minden kedves Hermanosnak!

Rábai György 4.d osztályos tanuló képe

26

