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Köszöntő __________________________

Kedves Hermanosok!
Immár az első félévtől is elkö-

ták, hogy óráról-órára másik te-

szönhetünk, és kezdhetünk ag-

rembe kell menniük, a kis első-

gódni az év végi bizonyítványon.

sök megbarátkoztak az új osz-

Azonban az első félévben sok

tálytársaikkal, tanáraikkal és a

kalandban volt részünk: volt pél-

tanulással. Mindenki számára

dául Suli-buli, innovációs nap,

nagy változásokat hozott magá-

karácsonyi vásár, elmentünk a

val ez az év, még a tanároknak is.

MÜPA-ba, és volt még rengeteg

Minderről olvashattok a Herman

osztályprogram is. Ez a félév na-

Hírmondó februári számában.

gyon gyorsan eltelt, és szerintem

Kellemes szórakozást kívánunk

mindenki nagyon jól érezte ma-

az újság olvasásához, és sok si-

gát! Az ötödikesek is megszok-

kert a tanulmányaitokhoz!
Penkert Emma
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Élménybeszámolók ___________________
Halloween 2016
Iskolánkban a halloween október 25én került megrendezésre. A folyosókon sok rémisztő jelmezbe öltözött
gyerek gyülekezett. Amikor elkezdődött a jegybeszedés és megszólalt a
zene, csoportokra osztottak minket.
A halloween a harmadik emeleti
termekben volt. Minden teremben más feladatot kellet teljesítenünk. A csapatvezetők
kaptak egy-egy menetlevelet és annak alapján vezettek minket. A csapatvezetők nyolcadikosok voltak. Több fajta feladat volt: például táncos, kézműves és ügyességi feladatok. A feladatok után minden teremben szórtak cukorkákat, csokikat. A teremben lévő
tanárok azoknak a csapatnak, akik jártak náluk, aláírták a menetlevelet. Sok nagyon jó
és érdekes feladat volt: szívószálas, papírgalacsin-fújós játék, tojásvivős sorverseny,
póketetős feladat, csontvázkészítés fültisztító pálcikából.
A halloweenra harmadik osztálytól lehet
jönni, kizárólag jelmezben! Voltak zombik, vámpírok, szellemek, fekete macskák és még sok
más. Voltak versenyek, díjakat is lehetett nyerni.
Volt plakátkészítő verseny, tökfaragó verseny,
jelmezverseny. Sokan nagyon ötletes jelmezbe
öltöztek, nagyon szép sütőtököket faragtak. Mindenki nagyon élvezte a halloweent.
Jövőre gyere te is!
Erdős Judit, Kalmár Lili
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Orczy Kalandpark
Jó levegő, klassz környezet, mozgás, és ha még az idő is szép, minden adott a tökéletes programhoz az Orczy Kalandparkban.
Nekünk minden összejött, amikor az osztály legbátrabbik felével és Ági nénivel ott töltöttünk egy péntek délutánt. Szerencsére nagyon könnyen megközelíthető: épp ott tesz le a villamos és a metró is. Mi villamossal mentünk. A kalandpark gyönyörű, zöld területen fekszik,
ahol számos ügyességi, szórakoztató pályán próbálhattuk ki magunkat. A kedvencem a villámpálya volt. Több, különböző nehézségű kalandpálya van, így kicsiknek és nagyoknak egyaránt
jó szórakozás a kalandpark: mindenki megtalálja a neki legmegfelelőbbet. Még felnőtteknek is
van kezdő, középhaladó, haladó, sőt extrém pálya is.
Tehát minden családnak csak ajánlani tudom az Orczy Kalandparkot!
Szarvas Dénes

Lézerharc
Egy szeptemberi napon a 7. c osztállyal elmentünk lézerharcozni a csillebérci szabadidőparkba.
Az osztály kétféleképpen ment oda, az egyik fele villamossal és busszal, a másik fele
szülők által (kocsival). Mi kocsival mentünk, és hamarabb odaértünk, mint a többiek, de előttünk már ott volt az egyik osztálytársam. Csak utána érkeztek meg a többiek. Amíg várakoztunk, a szülők beszélgettek. Mikor már a villamossal érkező csapat is megérkezett, akkor már
csak egy emberre vártunk, és addig ettünk, ittunk, beszélgettünk. Mikor mindenki megérkezett,
elmagyarázták a fegyverek használatát, utána már mentünk is csatázni. Két csapat volt: a sivatagi csapat és az erdei csapat. Én az erdei csapatba kerültem. A legkisebb pályával kezdtük. Ez
a pálya erdősebb volt, pár menedékkel (palánkfalakkal). Ezen a pályán két menetet játszottunk
(mind a kétszer a sivatagi csapat nyert). Utána mentünk a következő pályára, a közepes pályára.
Itt is két menetet játszottunk és egy gránátos menetet is. Az összes menetet a sivatagi csapat
nyerte ezen a pályán. A gránátos menet úgy működik, hogy kapunk egy gránátot, ami hogyha
a közeledben vagy a többiek közelében felrobban, akkor mindenkitől levesz hat életet. Ezután
a pálya után következett a legutolsó pálya, a nagy pálya. Itt sajnos nem volt gránát. Egy menetet
nyert a sivatagi csapat, és végre kettőt a mi csapatunk (az erdei csapat).
Én ajánlom azoknak, akik szeretik átélni a lövöldözést, mert olyan mintha igazi csata
lenne, mint egy igazi háború. Emellett nagyon jó csapatépítő, nagyon jól összekovácsol, hiszen
egymásért harcolunk.
Sárai-Szabó Donát
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Színjátszó szakkör
Szeptembertől újra elkezdődött iskolánkban a színjátszó szakkör. Zsuzsa néni és
Ildi néni tartja, a két nagyon színes és laza tanárnő.
A színjátszó szakkörön különféle drámajátékokat játszunk, nyelvtörőket tanulunk, és legfőképp készülünk a márciusi fellépésünkre, amelyen az Óz, a csodák csodája című darabot adjuk elő.
A szakkörön 3–5. osztályosok vesznek részt. Keddenként 15:00 órától
16:30-ig tart a foglalkozás. Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné megmutatni
szüleinek, osztálytársainak, barátainak, az egész családjának, hogy milyen ügyes.
Penkert Emma 5.b

Tánc a suliban
Az iskolánkban már több éve oktatnak táncot. Mindenkinek van lehetősége járni
táncórára, heti két vagy három alkalommal is. Nagyon jó délutáni elfoglaltság az
alsósok és a felsősök számára is. Pető Orsolya (Orsi) tanítja a táncokat. Természetesen nagyon játékosan. Nem véletlen, hogy sokan járnak a táncóráira, más
iskolákból is.
Én már öt éve járok hozzá táncolni, és nagyon szeretem, mert változatos koreográfiákat tanulunk a csapatommal és jól együtt tudunk dolgozni. Délután mindig élvezetes elmenni a táncórára, és ott valami újat tanulni, ezenkívül kikapcsolódni.
Kedden és csütörtökön tanít a mi iskolánkban, a nagyobbaknak 15.00–16.00
óráig, kissebeknek 16.00–17.00 óráig tart az edzés.
Kalmár Lili
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Modern 21. századunk _________________
K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedő
2016. július 6-án voltunk Antal Lilivel, Takács Jankával és Petőházi Szonjával a K&H bank
vetélkedőjén. A két beküldős fordulót teljesítette mindkét csapatunk, de az elődöntőn a másik
csapatnak búcsúznia kellett,
mert kiestek harmadikként.
Az országos döntőre elhívtuk
a másik csapatban lévőket is,
hogy szurkoljanak nekünk.
Az első feladat villámválasz volt, ahol három 3 pontossal, két 2 pontossal és egy 1
pontos válasszal egy kicsit elhúztunk a többi csapat elől.
Majd következett négy kidolgozós feladat, amiben volt egy puzzle-os, egy pénzhibakeresős és
kettő pénzzel kapcsolatos matekfeladvány. Amikor vége lett a feladatlapok kitöltésének, volt
harminc percünk pihenni és ebédelni, amíg a zsűritagok kijavították és megbeszélték a helyezetteket. Titokban a másik csapatnak is adtunk enni. Az alsós tanárunkkal megbeszéltük, hogy
mit hogyan kellet volna megcsinálni. Letelt a félóra, és visszahívták a csapatokat a terembe.
Jött az eredményhirdetés.
Meghallgattuk

az

utolsó

négy helyezett felsorolását.
Nagyon

izgultunk,

hogy

benne leszünk-e az első háromban.

Megkönnyebbül-

tünk, amikor kimondták,
kik lettek a negyedikek. A
harmadik helyezettnél nem
izgultunk annyira, mint a
negyediknél. Már csak két
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csapat maradt, mi és a másik. Várta mind a kettő csapat, hogy ki lesz a második. Ekkor kimondták a másik csapat nevét, és akkor egy óriásit ordítottunk, hogy megnyertük a versenyt.
Nagyon fel voltunk dobva, a buszon visszafelé menet nem tudtuk abbahagyni a dumálást.
A tanárunk, Szántó Zsuzsa néni ránk is szólt. Nem hittük el, hogy nyertünk. Nagyon jó érzés
volt. Sok szerencsét azoknak, akik most is versenyeznek éppen!
Bancsi Dániel

Mystery Skype
Az iskolánk november 30-án a Mystery Skype nevezetű eseményen vett részt a Microsoft jóvoltából. A felső évfolyam tanulóinak egy része Horváth Kristóf slammer segítségével nyerhetett betekintést a virágzó slammer kultúrába, egy másik csoport pedig rendhagyó angolórán
próbálhatta ki tudását.
Én az utóbbin vettem
részt, melyen összekapcsoltak skype-on egy iskolával, amelynek tartózkodási helye (ország) ismeretlen volt. Az volt a feladatunk, hogy eldöntendő kérdéseket (yes/no question)
tegyünk fel nekik, hogy kitaláljuk melyik országban élnek, nekik pedig ugyanez, csak a mi
országunkkal.
Mi, mint később kiderült, szingapúri diákokkal beszélgettünk. Sajnos ők találták ki hamarabb, hogy milyen országból származunk, de ezután mi is gyorsan végeztünk. A játék befejeztével bemutatták partnereink az országukat egy prezentáció segítségével. A csapatunk pedig
bemutatott pár hungarikumot, például a Túró Rudit.
A többiek nevében is köszönöm a meghívást Várnai Gabriella angoltanárnőnek. Aki
utána szeretne nézni, tekintse meg a Mystery Skype Connecting Classrooms Around the World
című videót (https://www.youtube.com/watch?v=eRf7_nX74PA).
Bárdi Fruzsi
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Kodu Game eredményhirdetés
Néhányan meghívást kaptunk a
Kodu Game eredményhirdetésre,
ezért egy hétköznap reggel tanítás helyett elindultunk az iskolából. Először a 77-es trolival,
majd az 1-es villamossal, végül a
H5-ös busszal mentünk.
Mikor odaértünk, játszhattunk kicsit a Csopa Playbarban, ahol volt interaktív asztal és többféle csocsó: háromszög alakú, páros és tizenhat fős is. Ezután behívtak minket
az eredményhirdető terembe. Volt sokfajta ital és étel. Bemutatták a döntős munkákat,
majd jött egy szünet. A szünetben bemutattak egy elektronikus gitárt, majd következett
az eredményhirdetés. A főnyeremény egy Xbox One és Minecraft kiegészítők voltak.
Egy hatodikos nyerte meg.
Utána lehetett dönteni, hogy mit
szeretnénk csinálni: 9D-s mozi,
szabadulószoba vagy illúziószoba.

Elsőnek

a

szabadulószobába mentem. Tíz
érdekes feladvány volt és félóránk volt rá. A 9D-s mozit nem
sikerült elsőre teljesen befejezni, mert valaki felrakta a kezét, amire a felügyelő azt hitte, hányingere van. Másodjára
viszont sikerült végig megnéznünk. Arról szólt, hogy valaki kiugrik egy repülőből és
egy csillébe esik. A csille félelmetes és érdekes helyekre vitt minket. Az illúziószobában
rengetek illúzió és érdekes trükk volt.
Végül ittuk egy forró csokit a barátaimmal, akik jöttek, és indultunk vissza az iskolába. Jól éreztük magunkat!
Bancsi Dániel
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Biztonságos Internet Napja
Iskolánk lehetőséget kapott, hogy elmenjen a Microsoft Biztonságos Internetezés Napja alkalmából megrendezett programjára. Az 5.b osztály lett a szerencsés, aki részt vehetett.

Fotó: Hurta Hajnalka / Microsoft

A program első részében mindenki egy különleges és vicces előadáson szórakozhatott, de egyben tanulhatott is. A második részben nem mindenki, de néhányan részt vehettünk egy interjúban és egy magas színvonalú forgatáson. Attila bácsi és iskolánk pszichológusa remekül szerepelt, és ezzel benne is voltak a tévében. A tanulságos délelőtt után a szervezők megvendégeltek
bennünket finomabbnál finomabb ételekkel és frissítő üdítőkkel. Mindenki nagyon élvezte a
napot. Az igazgató úr vezetésével visszaindultunk a suliba, ahol már egyetlen egy órán sem
kellett részt vennünk, hisz az utolsó óra végére érkeztünk.
Szerintem ez egy felejthetetlen élmény volt. Remélem, lesz még alkalmunk ilyen különleges alkalmakon részt venni.
Penkert Emma
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Herman Hétköznapok _________________
Olasz ínyencség: panna cotta
Az olasz ízvilágból származik sok mindenki kedvenc étele. Ezek közül az édességek is
nagyon kívánatosak. Például sokan halottak már a tiramisuról, a habcsókról, a
profiterolról, a Zuppa ingleseről és akár a panna cottáról.
A panna cotta egy olyan desszert, amihez tejet, tejszínt és cukrot főznek össze,
majd elkeverik zselatinnal, és jól kihűtik. Egyszerűen hangzik? Hát az elkészítése nem
az. Főleg, ha tizenöt személy adta le rendelését. De megkönnyítheti munkánkat, hogy
ha egy jó kis csapat verődött össze egy technikaórai főzésre. Na, de ne csak csurgassuk
a nyálunkat, hanem készítsük is el!
Hozzávalók 4 főre:
2.5 dl habtejszín
2.5 dl tej (zsíros)
4 evőkanál cukor
1 csomag vaníliás cukor
2 teáskanál zselatin
a díszítéshez:
30 dkg málna
0.5 citromból nyert citromlé
2 evőkanál nyírfacukor
1 evőkanál étkezési keményítő
Elkészítés:
1. A tejet a tejszínnel, vaníliás cukorral és nyírfacukorral felforraljuk. A tűzről levéve
hozzákeverjük a 2 teáskanál zselatint, és addig keverjük, amíg teljesen feloldódik
benne, és krémes állaga lesz. Hagyjuk kicsit hűlni, majd hideg vízzel öblített formákba vagy poharakba öntjük.
2. Amíg a pudingok hűlnek a hűtőben, elkészítjük a málnapürét.
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3. A málnát a cukorral, citromlével és 1-2 evőkanál vízzel összefőzzük, majd szűrőn
átpasszírozzuk. Visszatesszük a tűzre, és a kevés vízzel elkevert étkezési keményítőt
hozzáöntjük, majd összeforraljuk, amíg besűrűsödik. Mikor langyosra hűlt, a megdermedt pudingokra kanalazzuk, és friss málnával és citromfű- vagy mentalevelekkel díszítjük.
Na de ne gondoljátok, hogy ez ilyen egyszerű! Pláne, ha még három másik csapattársaddal a röhögőgörcs közepén kell kevergetni a tejet! Na jó, azért ne menjen el a kedvünk a készítéstől! Technikaórán kiváló, mert az időbe is belefér, jól lehet szórakozni a
készítése közben, illetve a tanároknak is új kedvenc finomsága lesz!
Gazdag Emma, Kapás Eszter

Korcsolyázás az osztállyal
December 16-án, pénteken 18 órától korcsolyázni mentünk a Városligeti Műjégpályára. Egy
kis sorban állás után már
csatoltuk is a korcsolyákat, húztuk a kesztyűket,
és néhány perc múlva
már suhantunk is a jégen.
Ebben a helyzetben előnyünkre vált az, hogy télen korán besötétedik, mert gyönyörűen
kivilágították a pályát. Az egész korcsolyázás hangulatát jelentősen feldobták a jobbnál jobb
zeneszámok, amiket játszottak a sportolók szórakoztatására. Közvetlen a pálya mellett lehetett
kapni forró teát és különféle ízesítésű kürtőskalácsokat is.
Összességében én úgy gondolom, hogy ez a kihagyhatatlan élmény megér 1500 Ft-ot.
Mindenkinek ajánlom, aki tud korcsolyázni. És előre szólók annak, aki azt latolgatja, hogy elmenjenek-e a nagyműjégre korizni: két óra kevés lesz.
Szarvas Réka
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Egymásért __________________________
+1 Szendvics
A Budapest Bike Maffia (BBM) Magyarország egyik legdinamikusabban növekvő civil szervezete, melyet
fiatal kerékpárosok hívtak életre
2011 karácsonyán. A szerveződés
olyan emberekből áll, akik kreatív
módon végeznek közvetlen segítő
munkát az arra rászorulóknak.
Az alaptevékenységük az adománygyűjtés, majd ezeknek az adományoknak kerékpárral
való kiszállítása rászorulók részére. Egyik programjuk a +1 szendvics, amely iskolákból szállít
a diákok által gyűjtött élelmiszert.
A +1 szendvics programban iskolánk is részt vesz minden hétfőn. A gyerekek, a szülők,
a diákok és a tanárok szendvicseket gyűjtenek a portán található kosárba, amelyeket a BBM
futára elszállítja azoknak, akiknek szükségük van rá. Iskolánk október 17-én csatlakozott a
BBM projektjéhez. Azóta minden héten több mint 100 szendvicset gyűjtöttünk, rekordunk 159
szendvics.
Én reggelente 7-kor érkezem, és hozok egy csomag kenyeret, szalámit vagy sonkát, attól
függ, hogy Ákos bácsi hoz-e sajtot. Ezekből mi is készítünk szendvicseket, és hozzárakjuk
azokhoz, amiket a többiek gyűjtöttek.
Janka szokott csomagolni és kenyeret vajazni, én meg a feltéteket rakosgatom
bele, Ákos bácsi pedig leviszi a gyűjtőhelyre, és néha bekapcsolódik a munkába. Így dolgozunk mi hárman minden
reggel.
Nekem azért fontos ez a projekt, mert jó a társaság, és természetesen azért is, mert ezzel
sokat tudok segíteni a rászorulóknak!
Nguyen Bao Hanna

13

Kitekintő ___________________________
Iskolák a világban
Szereted az iskolád? Vagy néha kipróbálnál másféle tanítást? Gondolkodtál már rá, hogy milyen lehet az iskola a világ másik oldalán? Milyen a menza? A tanítás? A tantárgyak? A programok?
Én Spanyolországban kezdtem az első osztályt, és három évet voltam ott, aztán egy évet
voltam Brazíliában, és utána jöttem haza, hogy elkezdjem az ötödik osztályt – életemben először magyar iskolában. Ez alatt az idő alatt sok különbséget találtam az iskoláim között.
Spanyolországban az iskola 9-kor kezdődött és fél 5-ig volt tanítás. Kétóránként volt egy
20 perces szünet, kivéve az ebédszünetet, mert az 2 órás volt. Az ebédet kötelező volt megenni,
amíg nem etted meg, nem mehettél ki az udvarra (általában nem volt túl jó a kaja). A menza jó
része viszont az volt, hogy mindig volt desszert, például fagyi, gyümölcs, puding, joghurt. Minden nap 6 óránk volt. A tantárgyak: spanyol, katalán, matek, angol, rajz, zene, természetismeret,
informatika, hittan, testnevelés. Minden évben minden osztály előadott egy előadást, vagy énekelt. Ezeket az órákon gyakoroltuk, és amikor előadtuk, nem volt nekünk tanítás.
Brazíliában 8-ra bent kellett lenni a suliban, és fél 5-ig volt tanítás. Nyolc óránk volt minden nap, de délután már csak olyanok, hogy rajz, ének, tesi, és délelőtt volt például portugál,
matek, angol és biológia. Ott
a menza nagyon jó volt, több
mindenből lehetett választani, és annyit ettél, amennyit
akartál. A suliba nagyon sokan

iskolabusszal

jártak,

mert gyalog nem nagyon jó
közlekedni São Paulóban. Az iskolabusz elment mindenki házába egyenként, és amikor mindenki megvolt, akkor indult az iskolába. Volt egy olyan szokás Brazíliában, hogy minden évben
volt egy sporthét, ami miatt csak délelőtt volt tanítás. Volt röplabda, foci, atlétika, kézilabda,
kosár. A végén egy csapat nyert, akik kaptak egy jegyet a vidámparkba.
Most hogy már megismerkedtél más iskolákkal, és gondolatban elrepültél abba, amelyik
legjobban tetszett, ideje visszatérned a valóságba.
Erdős Judit
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Thaiföld
Thaiföld Ázsia délkeleti részén fekszik. A fővárosa Bangkok, egy nagy város, amelyben sokan
laknak. Sok látnivalója van, például az igazság
temploma. Itt több családi programon lehet
részt venni: elefánton ülés, lovaglás, csónakázás, fotózkodás buddhákkal. Az igazság temploma arról híres, hogy az egész templom fából
készült, és nagyon részletesen faragták ki. A faragás nagyon nehéz és hosszú munka volt, mivel nagyon sok dísz és aprólékosság van a templomon.
Fő vallásuk a buddhizmus. Viszont ott illegális a turistáknak hazavinni buddha-szobrokat.
Buddhát nagyon tisztelik és a szobrok elé mindennap ételt, italt raknak. Előttük imádkoznak. A
szent napokon hoznak virágot is a szobornak, sőt
még epres Fantát is szoktak adni neki.
A thai konyha elég ismert világszerte. Ételeiket az teszi különlegessé, hogy erős
fűszerezést használnak, előszeretettel ízesítenek például csilipaprikával. Személy szerint nekem is vannak kedvenceim, a
legjobb a Tom Kha Gai leves, ami kókusztejből és csirkéből készül, és korianderrel fűszerezik. A tápiókapuding
egy Thaiföldön eléggé ismert desszert.
A növény egy gumó, amiben gyöngyök
találhatóak. Elkészítése egyszerű, a
gyöngyöket meg kell főzni, amitől puha és nagyobb lesz. Általában mangót szoktak a
tetejére tenni, mivel az egy kicsit savanyúbbá teszi ezt az édes desszertet.
Erdős Judit, Kalmár Lili
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Kisállatom, Negró, a fekete házicica
Nyáron beteljesült életem nagy vágya,
kaptam egy kiscicát. Negrónak neveztük el
a színe miatt. Nagyon eleven, játékos kiscica, akivel öröm minden perc. Játék közben adódnak kisebb-nagyobb balesetek, de
ez érthető. Most négy hónapos.
Én mindenkinek ajánlom, hogy cicát
tartson, hisz nem csak a kutya hűséges, hanem a macska is. Sokan nem is gondolnák,
de nagyon ragaszkodó és jó társ is. Eleinte
azért nehéz egy kicsit, mert ha egy háromnégy hónapos vagy fiatalabb kisállatot szeretnénk a családhoz kötni, gyakran el kell vinni oltásra. Ha szeretnénk ivartalanítani, akkor hathét hónaposan el kell vinni őt az állatkórházba. Ha ezt szeretnénk elkerülni, de mindenképp
fiatal cicát szeretnénk, akkor érdemes nőstényt választani. Ám velük is vannak problémák, mert
tavasszal tüzelnek. De a jó hír az, hogy játékra
nem is kell költenünk, mert a macskák bármivel
el tudnak játszadozni, legyen az egy szalag,
labda, plüss, kiskori játékok vagy nejlonzacskó.
A következőkben néhány tanácsot szeretnék megosztani veletek. A cicák többsége rögtön
megtalálja az almát, de ha mégsem, akkor egyszerűen bele kell rakni, ő megszagolja, és onnantól oda jár majd elvégezni a dolgát. Amikor a cica
először jár a házban, eleinte érdemes nem becézgetni, és csak a saját nevén hívni, mert így hamarabb megszokja azt. Érdemes tudni, hogy minden cicának sajátos személyisége van, és a legjobb, ha megpróbáljuk minél hamarabb kiismerni. Ettől függ, hogy mennyit kell etetni, játszani
vele, cserélni az almot.
Szóval mindenkinek ajánlom, lánynak és fiúnak egyaránt, hisz nagyon jó barát!
Penkert Emma
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Így írunk mi _________________________
Malacpanasz
Első panasz: Sosem engednek egy disznót
sem természetes élete végéig élni, miért is
hagynának?
Második panasz: Minden ember lustának
hisz, kivétel nélkül, pedig szoktam enni, földet túrni és dagonyázni is, nem csak aludni.
Harmadik panasz: Ha egy ember butaságot csinál, tettét szamárságnak, marhaságnak, ökörségnek, és ami a legdühítőbb, disznóságnak nevezik. Ezekkel az állattársaimmal mélyen
együttérzek.
Negyedik panasz: Ha valaki illetlenül eszik, azt mondják neki: „Ne egyél úgy, mint egy disznó!”
Na, ezt már kikérem magamnak! Hisz senki sem enne szépen, ha nem lenne keze, és illendően,
ha egy mocskos tálból kellene étkeznie.
Ötödik panasz: Ha egy ember rettentő kövérre hízik, nem foglalkoznak vele, ám ha egy disznó
felszed néhány kiló súlyfelesleget, mit csinálnak vele? Levágják.
Szarka Csongor

Pusztító elemek
Csendes, nyári nap. Az emberek munkába sietnek vagy kutyát sétáltatnak. Az ég úgy fénylik a
ragyogó napsütésben, mint egy arannyal teli
láda. A lassan úszó bárányfelhők fenségesen
tornyosulnak a tengerparti kisváros fölé.
Különlegességét ez a település annak köszönheti, hogy alig van autó. Mindenki gyalog
vagy biciklivel közlekedik, csak azok járnak kocsival, akik nem akarják kitenni magukat az
időjárás szeszélyeinek.
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Majd nemsokára megtörténik a baj. Az egyik pillanatban a tenger még vakítóan szikrázik
a napsütésben, a következőben pedig hatalmas hullámokat vet tajtékosan. Az ég beborul, sötétszürke felhők takarják, villámok cikáznak. Az eső vízszintesen zuhog. Az emberek fejvesztve
menekülnek. Elszabadul a pokol. A hullámok kicsapnak az utcákra és a kisebb házakat elmossák. A szellőből hurrikán lesz, és ahol jár, ott mindent porrá rombol. Az egyik villám belecsap
egy kazánba, ami felrobban és felgyújtja a környező fákat és bokrokat. A tűz vadul tombol, és
nemsokára átterjed egy közeli házra. A hullámok kicsapnak az utcákra és a kisebb házakat elmossák. A víz fellazítja a földet, a szél pedig elfújja, így néhány fa, bokor és autó fél méter
mélyre kerül a ragacsos sárban. Emberek kiáltoznak, fák dőlnek ki. Mindenki agya csak a menekülésen jár. A tüzet azonban nemsokára eloltja az eső.
A szél ereje apad, végül már csak néhány erősebb széllökés emlékeztet a hurrikánra. Az
esőcseppek el-elmaradoznak. Lehull még néhány apró csepp, majd az eső teljesen eláll.
Szarka Csongor

Egy pénteki napon
Álmosan nyugszik le a Hold a műszak végén,
S felváltja a Nap a Föld keleti szélén.
Még a szomszéd kakasa sem fújta el nótáját,
Éppen csak most keresi annak kottáját.

Eljött a hét utolsó tanítási napja,
Táskáját a szorgalmas gyerek a vállára
kapja.
Vidáman indul az iskola felé,
Reméli e napban örömét lelé.
Nincs ma matek, köri, töri doga,
Jó ebédre fáj már hősünk foga.
Nyugodtan ül be az első órára,
Beleveti magát a nyelvtan fodrába.
Falja a tudományt nagy leveses kanállal,
A végén megvitatja azt a hű tanárral.

Gazdája álmosan papucsa után nyúl,
Miközben átkozottul nagyokat dúl-fúl!
Kimegy az ajtón hol fekszik a kutyája,
Átlépi őt, hogy ne lépjen farkára.
S közben azon fő az agya lágya,
Hogy miért indult be reggel rögtön a konyhába?
Mert nem kéne ily korán kelni, ha nem jönnének ők,
Sárga autóval, mellényben a nagymenők!
Kik gyűjtik a város szemetét,
Hogy a népek ne a környezetet szennyezzék!
Sárga kukások ,,várják” már a reggelt,
Amikor mérgesen leütik a vekkert!
De menniük kell, mert gyűlik a sok szemét,
S teli kukára tegye már rá a kezét.

Szünet jő hol megtudja vala,
És szívébe üt a fészkes nyavaja.
Matek jő a számok világa,
Ahol dolgozatot ígért a tanárok tanára.
Mivel nem tudhatta ezt a szörnyű tényt,
Sötét alagútba nem gyújthat nagy fényt.
Sűrűn nézegeti szomszédja lapjait,
Kezdi érezni sanyarú végnapjait.
Megszólalt a csengő jelezvén a véget,
Talpa alatt a föld csak úgy égett!

Emitt a házban is gyúlik már a villany,
Mire a gyerekszem nagyokat csillan.

Kedvetlenül indult a következő óra,
Testét edzi egy-pár sípszóra.
18

Magasat ugrani nincs nagyon sok kedve,
Szívét a bánat igen tekergette!

Elszállt az óra, mint a fecske délre,
Kocoghatunk hát az ebédlőbe végre!

Óra után gyorsan kezdődik az ének,
Sári néni szerint ez a vidám élet!
Megtanít minket egy vidám nótára,
Rágyújtunk így hát egy ismert szinkópára.

Akad mikor oly rossz a kaja,
Hogy attól égnek áll mindenki haja!
De most éppen evett egy jót,
A héten még nem érzett ehhez hasonlót.
Terjed a jó hír, mint a spanyol nátha,
Meg is telt a bendő végre-valahára!

Megszólal a csengő jelezvén a delet,
Hogy tanuljunk még egy kis természetet.
Megtanuljuk azt is hamar szóról-szóra,
Hogyan virágzik az útszéli boróka!
Átvesszük, hogy a bibe is a virág része,
A kakukk pedig beletojik más madár fészkébe!

Ezért boldogan indul mindenki haza,
Vállán egy hét nyomasztó baja!
Mert folytatódik a mókuskerék útja,
Hétfőn kezdődik egy gyötrelmes hét újra!

Gazdag Emma

Háború
Kezdetben mindenki örült a háborúnak,
Nem is kevesen,
De rájöttek hamarosan
A „karácsonyra otthon leszünk” csak mese.
Hazudott a császár,
Csak ezt ő még nem tudta,
A halálba küldte katonáit
Bizony ám, a frontra.
Magyarok is voltak
Eme háborúban,
Ezrek haltak meg oktalanul
A szörnyű vérontásban.
Föld, víz, levegő
Mára hadszíntér,
Tank, hajó, repülő
Már színt ér.
Borzalmas háború
Szarvas Réka rajza
Keleten, nyugaton,
És senki nem tudta,
Hogy béke lesz vagy nyugalom.
Teleki Áron
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Nektek ajánljuk ______________________
A tanú
A tanú egy 1969-ben készített magyar film, melyet Bacsó Péter rendezett. A film tökéletesen
tükrözi az akkori (1949) és a Rákosi-rendszert (1947–1956). Megjelenése után azonnal betiltották. Az első hazai legális vetítés 1977-ben történt a Bányász moziban.
A film főszereplője Pelikán József, aki egy
egyszerű gátőr volt. A film elején az emberek
órákat állnak sorban a hentesnél, de nem kapnak
húst. Ez a Rákosi-rendszerben létrejött jegyrendszer, amit azért vezettek be, hogy szabályozza,
hogy egy ember miből mennyit ehet. Miután Pelikán sem kapott, kénytelenek voltak levágni a titokban a pincében felnevelt malacukat, Dezsőt.
Ez a feketevágás, amit a korszakban súlyosan
büntettek. Azért csinálták az emberek, mert mindenből kötelező volt adózni az államnak. Miközben Pelikán vágta a disznót, a gyerekek kórusban
énekeltek, ezzel elnyomva a malac visítását.
Ezek után egyik este jött Pelikánért egy fekete autó (ez a korszakban nem volt ritka, mivel
rengeteg emberért mentek így el az ÁVH emberei). Ez volt a „csengőfrász”. Elvitték Virág
elvtárshoz, aki különféle munkákat ajánlott neki, mivel azt akarták, hogy később tanúskodjon
legjobb barátja, Dániel Zoltán ellen.
A korszak egyik fő jellemzője, hogy pártvonalon, szakértelem nélkül helyeztek vezető
pozícióba „elvtársakat”. Először egy uszoda igazgatójának nevezték ki, de csődöt mondott és
börtönbe került. Onnan kihozták, majd kinevezték az Angolpark igazgatójának. „De miért pont
Angolpark? Miért nem Vidámpark? Vagy Viccpark?” – kérdi Pelikán. Így lett az Angolparkból
Vidámpark. Bástya elvtárs utazott először a Szocialista Szellem Vasútján, de meglátta a saját
arcképét és elájult. Emiatt Pelikán ismét börtönbe került. Ezek után a Narancskutatók Intézetének vezetője lett. Mivel az egyetlen narancsot a nyitóünnepségen megeszi Pelikán fia, ezért
citromot mutattak be narancs néven.
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Ezután Pelikán elkezdett készülni a tárgyalásra.
A szöveg tanulása nagyon nehezen ment neki. Virág
elvtárs különböző orvosi vizsgálatokra és beszédtechnikai órákra küldte. A tárgyalás előtt lezajlott a korban nagyon gyakori koncepciós per, amikor Virág
elvtárs a vallomás helyett az ítéletet vette elő. Rengeteg embert küldtek így – koholt vádak alapján – börtönbe, munkatáborba, halálba. A tárgyaláson Pelikán teljesen összezavarodott, nem tudott vallomást tenni, így újra börtönbe került, immár mint halálra ítélt. A kivégzés napján a rendszerváltozás miatt Pelikánt kiengedik.
Összességében nekem nagyon tetszett a film. Viccesen, de mégis tanulságosan mutatta
be a Rákosi-korszak jellemzőit és azt, miként akartak egyszerű emberekből a Párt által működtetett robotokat csinálni – nem törődve az áldozatokkal, akiken keresztültapostak.
Bíró Boldizsár

Douglas Adams: Galaxis útikalauz stopposoknak
Szereted a humoros sci-fiket? Szeretnéd megtudni,
hogy lehet túlélni a galaxisban egy törülközővel?
A Galaxis útikalauz stopposoknak című könyv
főszereplője Arthur Dent, egy angliai átlagember,
akinek le akarják rombolni a házát egy autópálya
építése miatt. Szerencséjére nem dózerolják le, mert
vogon űrhajók érkeznek, és megsemmisítik a Földet,
hogy űrsztrádát építhessenek a helyére. Arthur viszont megmenekül, mert legjobb barátja, Ford
Prefect kiváló űrstoppos, és egy űrhajó felveszi őket.
Pechükre kidobják őket az űrbe. Mielőtt megfulladnának, felveszi őket egy másik űrhajó, amin Ford
unokatestvére Zaphod – a galaxis elnöke – és Arthur
régi ismerőse, Trillian utaznak. Céljuk a Magrathea,
ahol régen bolygókat gyártottak. Útjukon elkíséri
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őket Marvin, a depressziós robot. A Magratheán találkoznak a galaxis legokosabb élőlényeivel,
akik ki akarják szedni Arthur agyát, mert úgy gondolják, hogy benne van az élet értemének
kérdésére adott válasz.
Vajon sikerül nekik? Vajon mi az élet értelme? Ha meg akarod tudni, olvasd el a könyvet!
Bagu Bálint

Good Will Hunting
A Good Will Hunting egy igen érdekes film,
melynek Oscar-díjas forgatókönyvét Matt
Damon és Ben Affleck, a főszereplők írták.
Igaz történeten alapul, de kevés valóban
megtörtént dolgot magába foglaló dráma,
mellyel betekinthetünk egy felnőtt- és tinédzserkor között lévő zseni mindennapjaiba.
Will Hunting, a film főszereplője, akit
Matt Damon alakít, egy szegény családból
származó takarító volt egy iskolában, míg
egyik nap egy a folyósóra kiírt matematikai
probléma megoldásával felfedi mindenki
előtt a tudását. Később Huntingot egy matematika tudásképző tanfolyamra küldik, de ő
nem hajlandó viselkedni, ezért pszichológushoz viszik, és itt jön a történetbe Robin Williams, aki egy vajszívű, de mégis összetört
pszichológust alakít. Később Hunting és a pszichológus megtalálják az összhangot, és egy lány
is kerül a sztoriba, lesz itt mindenféle dráma és izgalmas dolog.
Ajánlom mindenkinek a filmet, IMDB-n (egy filmértékelő weboldal) 9.3 pontot kapott a
10-ből, ezzel az egyik legjobb film az értékelések szerint. Akinek van rá ideje, vagy csak kedve,
nézze meg, biztos nem bánja meg!
Felső Dávid
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Rick Riordan: Az elveszett hős
Olvastad A villámtolvaj című könyvet? Valószínűleg igen, hiszen kötelező olvasmány. Tetszett? Akkor ezt a könyvet is szeretni fogod. Ez a könyv ugyanis a Percy Jackson és az
olimposziak folytatása.
Míg az előző sorozat csak a görög mitológiára támaszkodik, ebben a könyvben megjelenik a római mitológia is. Jászon egy iskolabuszon ébred, és semmire sem emlékszik.
Piper, McLean és Leó Valdez ülnek mellette, akik azt állítják, hogy ismerik őt, és a
barátai. Amikor megérkeznek a Grand Canyonhoz, egyik osztálytársuk viharszellemmé változik és megtámadja őket. A
csata során kiderül, hogy Jászonnak szuperképességei vannak. Az egyik kísérőjükről
kiderül, hogy szatír (félig kecske, félig ember), akit elraboltak a viharszellemek. Heves csata támad, majd megjelenik egy repülő szekér, ami a görög félistenek táborába
viszi őket. Ott mindenki megtud valamit a
származásáról, és azt a feladatot kapják,
hogy szabadítsák ki Hérát. Ellenségeiket
Gaia, a föld úrnője irányítja, aki az istenek
elpusztítását tűzte ki célul. Izgalmas hajsza veszi kezdetét, istenekkel, félistenekkel, szörnyekkel, kalandokkal és veszélyekkel.
A kalandok során sok mindent megtudunk a szereplőkről. Megtudjuk, kinek mi az
erőssége, látjuk, milyen ügyesen és hatékonyan tudnak együtt küzdeni a közös célért. Küldetésük sikeres, de a történet érezhetően nincs lezárva. Azaz: jöhet a folytatás.

Urbanovszky Bence
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J. K. Rowling: Harry Potter és az azkabani fogoly
Olvastad már a Harry Potter és az azkabani fogoly című könyvet? Ha igen, biztos tetszett!
Ha nem, akkor először érdemes elolvasnod az előző részeket, és akkor nekiállni ennek a
regénynek.
Ez a könyv a sorozat harmadik része, de szerintem az egyik legjobb. Harry találkozik
barátaival, Ronnal és Hermionéval, ám Ron apjától szörnyű dolgot tud meg: az Azkabanból
nemrég megszökött gyilkos fegyenc, Sirius
Black most Harryre vadászik, hogy végezzen vele. A Mágiaügyi Minisztériumban
tudják, hogy a szökevény Roxfortba tart. A
Roxfort egy Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola. Harry rájön, hogy Sirius
Black a nagybátyja és így már el se tudja
képzelni, hogy őt akarja megölni. Harry találkozik vele és apa–fia kapcsolatot alakítanak ki egymással. Harry segít neki menekülni a dementorok elől, akik az Azkaban
őrei. Sirius Hagrid állatával tud elmenekülni. Végül Harry örül, hogy megismerte
nagybátyját, és örül annak is, hogy jó barátja lett.
Nekem nagyon tetszett ez a könyv,
azért ajánlom, mert rendkívül fordulatos és izgalmas. Remélem, felkeltettem az érdeklődésedet, és el fogod olvasni a könyvet.
Szabó Dániel
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Zsivány Egyes – Egy Star Wars történet

A történet Az új remény című negyedik rész előtt játszódik, mikor is a lázadók a Halálcsillag
tervrajzait akarják ellopni. Galen Erso kutató a Lah'mu világában rejtőzik, mikor a birodalmi fegyverek fejlesztésével foglalkozó Orson Krennic megérkezik hozzá, hogy kényszerítse a Halálcsillag befejezésére. Feleségét, Lyrát megölik, de lányuk, Jyn el tud menekülni,
és a lázadó Saw Gerrera veszi gondjaiba. Jyn tizenöt évvel később csatlakozik a lázadókhoz.
Vajon sikerül nekik ellopni a tervrajzot?
Szerintem ez az eddigi legjobb Star Wars. Hogy miért? Azért mert bárki érteni fogja
a történetet, ha megnézi, úgy, hogy nem is látta a többi részt. Másrészt, a film képi világára
is nagyon figyeltek a készítők. Meglepetésekben sincs hiány a filmben, például a birodalmon és a lázadókon belül is voltak kisebb-nagyobb ellentétek.
Ajánlom mindenkinek, aki szerette a Star Wars eddigi részeit, és azoknak, akik szeretik az ilyen típusú sci-fi filmeket.
Balog Kristóf
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Viccek _____________________________
– Hányasra vizsgáztál?
– Kettesre.
– Miből?
– Kegyelemből.

***

Az iskolában a vizsgán az egyik tanuló megbukik.
– Mik voltak a kérdések? – kérdezi tőle a barátja.
– Az első, hogy hogyan halt meg Napóleon.
– És mit mondtál?
– Hogy leesett Waterlooról.
– Hát a második?
– Hogyan halt meg Rákóczi?
– És erre mit válaszoltál?
– Hogy beleesett a Rodostóba.
– És a harmadik?
– El kellett mondanom a Szeptember végént!
– Na mondd el!
– Huszonkilenc, harminc, harmincegy.
– Megvan a hiba! A szeptember csak harminc napos!

***

– Pistike, már megint elkéstél! Mi ennek az oka?
– Tanár úr, a közlekedési táblák!
– Na, ne nevettess már! Hogy lehetne a késés oka egy tábla?
– Úgy, hogy ki volt rá írva: „Vigyázat, iskola! Lassítson!”
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Sudoku kezdőknek ___________________
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.
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9

8

Következő számunkban _______________
Az iskola szelleme
Innovációs nap
Potter Lea Hemfortban
Én, Petőfi Sándor
Farsang
Valentin-nap

Kapás Eszter munkája
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