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Köszöntő_____________________________________

Kedves hermanos diákok!
Élményekben gazdag és  felejthetetlen  évet  zárunk.  Az idei  tanévben ünnepli  iskolánk  

fennállásának  100.  évfordulóját,  amit  eddig  is  számtalan  színes  program  tett  emlékezetessé.  

Engedjétek meg, hogy néhányat felidézzünk: Sulibuli, Témanap, Arany Mikulás Kupa, Farsang,  

Kiállítás  megnyitó,  Öregdiák találkozó.  Ezek a remek programok csak a jelen hermanosainak  

adattak meg, azaz nekünk. Abban a hihetetlen szerencsében van részünk, hogy sok-sok program  

vár még ránk, ebben a pár hétben is: Herman Gála, Sportnap, Herman Ottó nap, ami szintén  

rendhagyó lesz tanévünkben. 

S most végzőseinkhez szóljunk néhány szót.  Kedves végzősök! Nehéz évet zártatok, de  

megérte  a  fáradságos  munka.  Emlékezzetek  vissza  arra,  amikor  először  léptetek  be  iskolánk  

kapuján,  egy  új,  ismeretlen  világba  csöppentetek.  Félelemmel  vegyes  kíváncsisággal  néztetek  

szembe  az  új  kihívásokkal,  figyeltétek  idősebb  diáktársaitokat,  a  nyolcadikosokat,  és  nem  

hittétek, hogy ilyen hamar elszáll majd ez a nyolc év. Most ismét új utak elé néztek, és reméljük,  

ugyanilyen  nyitottak  lesztek  társaitok,  tanáraitok  felé,  és  sok  új  barátra  tesztek  szert.  De  

tartsátok a kapcsolatot a régiekkel  is,  és  soha nem felejtsétek el egymást! Sajnos most el  kell  

búcsúznunk,  de reméljük,  néha visszalátogattok iskolánkba. Köszönjük ezt  a nyolc  évet,  míg  

idejártatok,  s  gazdagítottátok  iskolánkat  mind  tanulmányi  eredményeitekkel,  mind  

személyiségetekkel.  Most  pedig  élvezzétek  a  hátra  lévő  perceket,  zárjátok  ezt  a  nyolc  évet  

kimagasló eredménnyel! 

Mindenkit arra buzdítunk, hogy vegyen részt a hátra lévő fantasztikus programokon!

Dőri Eszter és Szebenyi Anna
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Tavaszi élményeink___

Vidéken 
Tavaszi  szünetben  vidéken  voltam.  Nagyon  sok  érdekes 

élményben volt részem, köztük talán sok olyanban is, amiben talán 
még senkinek. Például hajnali 3-kor fölkeltem, és megnéztem, hogyan 
fial a koca, amit Hurkának hívnak. Nyolc kölyke lett, de abból sajnos 
kettőt összenyomott. Az egyikre rálépett, a másikra meg ráfeküdt. Egyik nap apukámmal megnéztük őket. A  
koca az egyiknek rálépett a lábára, ezért az összes kismalacot kicsit kiszedtük, s megnyugtattuk. Ez nekem  
nagyon jó élmény volt, mert ölelni kellett őket. Mivel az alkarom nagyon meleg volt, így mindegyik kismalac  
oda akart bújni. 

A  húsvétot  is  vidéken  töltöttem  a  nagymamámmal.  Sajnos  Géza  bátyja,  a  nagybátyám  szódás 
szifonnal locsolt meg, úgyhogy teljesen eláztam. A kis unokatestvérem is volt locsolkodni, aki csak 3 éves.  
Nagyon édesen, dadogva mondta el a versét, szinte nem is lehetett érteni, mit mond, de megtapsoltuk. Utána  
visszamentünk Nyírbátorba, mert a nagymamám Nyírvasváriban lakik.

Néhány nap múlva visszajöttünk a bátyámmal Budapestre. Ennyire volt időm a tavaszi szünetben, de  
alig várom a nyarat, hogy újra visszamehessek vidékre.

Szabó Petra

Ostrava
Idén nagyon jól alakult a húsvét. Az egyesülettől az egész éves munkánkért kaptunk egy ostravai  

tornát.  Már az indulás előtti  éjjel  alig aludtam valamit.  Végig azon járt  a fejem, amit  az edzőnk mondott:  
lesznek magyar lány csapatok is. Ennek velem együtt minden csapattársam örült. Eljött az indulás perce, s  
minden izgalmam elszállt. 

Mikor  megérkeztünk a  szállodához,  láttuk,  milyen szép hely  Ostrava.  Csak az volt  a  gond,  hogy  
sokszor esett az eső. Megbeszéltük a magyar lányokkal, ha ők is drukkolnak nekünk, mi is szurkolunk nekik.  
Természetesen, így sokkal könnyebben vettük az akadályokat, és veretlenül jutottunk a döntőbe. A döntő  
napján mindenki izgult és stresszelt. A meccs elején nagyon szoros volt a játék, de idővel elhúztunk, így a  
feszültség is enyhült. Utána gyerekjáték volt a győzelem.

A meccs után, sehol nem találtuk a buszunkat, így meg kellett keresnünk. Ez nehézkesen ment, mert  
a meccs előtt még sütött a nap, de a döntő végére esett a hó. Mindenki pólóban és rövidgatyában hajkurászta  
a járművünket, ami 1,5 óra múlva jött meg, mivel a másik csapatunkat kellett megvárnia. Mikor felszálltunk a  
buszra, elkezdtünk gőzölögni a melegben.

Ezt  a  kis  incidenst  leszámítva  jól  éreztük  magunk,  s  biztos,  hogy  egy  felejthetetlen  élmény  lesz 
számunkra. Steier Roland
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Titeket kérdeztünk__________

Interjú Borsi Bálinttal
Miért döntöttél úgy, hogy átjössz a mi iskolánkba?

Az  osztálytársaim  miatt.  Rossz  volt  a  gyerekek  magatartása,  s  nehezen  tudtam  tőlük  tanulni, 

ráadásul a Herman sokkal erősebb.  

Tetszik a mostani osztályod?

Igen nagyon. Jó osztályközösséget alkotunk, s ezt bizonyítja az is, hogy nagyon jól éreztem magam 

az erdei iskolában. 

Mi a kedvenc tantárgyad?

Nagyon szeretem az informatikát és a matematikát.

A többi tantárgy?

Vannak olyanok, amelyek érdekelnek, mint például a természetismeret.  Az órán megtanulom az 

anyagot. Az untig elég, ha figyelek, mert minden rögzül a fejemben.

Köszönöm az interjút és további jó tanulást kívánok!

Smilánszki Pisti

Interjú egy nyolcadikossal
Interjúalanyom Szabó Áron 8.c osztályos tanuló, aki  

mellesleg a bátyám.

Hogyan  viselted,  hogy  sokat  kellett  készülni  a 

felvételire?

Elég nehezen. Nemcsak a jó jegyekért  kellett  hajtani, 

hanem sokat kellett gyakorolni a felvételi feladatsorokat 

is,  s  tudvalevőleg  nem  vagyok  az  a  megtestesült 

szorgalom.

Hová felvételiztél és hová vettek fel?

Első  helyen  a  Kőbányai  Szent  László  Gimnáziumot 

jelöltem meg, azon belül is a biológia-kémia tagozatot, és sikerült is bejutnom.

A felvételi melyik része volt a legnehezebb?

Egyértelműen a szóbeli, méghozzá a biológia, ami meglepett, hiszen az sokkal közelebb áll hozzám, 

mint a kémia. Az írásbelim szerencsére nagyon jó lett, megérte a sok gyakorlás.
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Az  angol  fordítási  versenyen  első  helyezést  értél  el.  Hogyhogy  nem  angol  tagozatra 

jelentkeztél?

Azt is megjelöltem, de csak második helyen. Igaz, jól megy az angol, de a biológia jobban érdekel .

Mit gondolsz, hiányozni fog a Herman?

Igen, egészen biztosan. Remélem, legalább ilyen jól fogom magam érezni a Lászlóban is. A leendő 

osztályközösség máris szerveződik, már Facebook csoportunk is van. 

Szabó Jitka

Interjú Csizmadia Virággal, a 

húgommal
Milyen érzés volt átlépni oviból iskolába?

Nagyon  jó,  mert  megtanultam  olvasni,  írni  és 

számolni.

Érdekes az első osztály? Mi a legjobb benne?

Érdekes  és  az  a  legjobb benne,  hogy új  barátaim 

lettek. Az idei tanév alatt négy barátot szereztem, és 

új tudásra is szert tettem.

Melyik a kedvenc tantárgyad, és miért?

A környezetismeret, mert a körülöttem lévő világgal foglalkozik.

Milyen helyeken jártatok eddig?

Először a Kopaszi gáton voltunk, ahol összeismerkedett az 1.c osztály.  Azután többször voltunk 

közöse  színházban,  és  végül  elérkezett  a  nap,  amikor  elindultunk  Pilisszentkeresztre,  az  erdei 

iskolába. Rengeteget kirándultunk a környező erdőkben, és nagyon jól éreztük magunkat a hosszú 

túrák alatt.

Mivel foglalkoztok a szünetekben és délután?

Szünetekben  az  udvaron  játszunk  a  barátaimmal,  majd  délután,  ebéd  után  megírjuk  a  házi 

feladatokat, és utána kimegyünk játszani.

Csizmadia Zsombor
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Megemlékezéseink_____

A kommunizmus áldozatainak emléknapja, Holocaust emléknap
Az idei tanévben a III. emeleten emlékeztünk meg a kommunizmus áldozatairól és a zsidó 

holocaustról. 

Megrázó élmény volt olvasni, és a képeken látni a rengeteg szenvedést, amit a véres 20. 

század okozott az emberiségnek. A plakátok felhívják a figyelmünket arra, hogy tanuljunk elődeink 

hibájából,  és soha ne feledjük el  a múltat.  Ne essünk az ő téveszméjükbe,  mert  minden ember 

egyenlőnek született.

Március 15. 
Etika  órán  jutott  tudomásunkra,  hogy  mi  fogjuk  előadni  a  műsort.  Meglepődtünk,  de 

tanárnőnk, Pap Zsuzsa néni bízott bennünk. 

Először  mindenki  magkapta  a  szövegét,  amit  megtanultunk,  majd  elkezdődtek  a próbák. 

Eleinte  az  iskolában  gyakoroltunk,  de  egyszer  lehetőséget  kaptunk  arra,  hogy  a  Szent  István 

Zeneiskolában  készüljünk.  Mindannyian  szerettük  volna,  hogy  jól  sikerüljön,  így  mindent 

beleadtunk. 
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Végül elérkezett a nagy nap, itt volt az idő. Előadtuk Petőfiék tanácskozását a Pilvaxban, a 

Nemzeti  dalt  is  elszavaltuk,  majd  megjelenítettük,  ahogy  kiszabadították  Táncsicsot.  Végül 

gyertyával a kezünkben zártuk az előadást, mind a kétszer. 

Jól  éreztük  magunkat  a  próbák és  az  előadás 

alatt is, s szerintem a közönségnek is nagyon tetszett. 

Péntek Szilamér
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Herman bulik, Herman partik________________

Így történt a farsang - alsós
Idén  sajnos  nem  a  többi  osztállyal  volt  a 

farsang - nem mintha nagyon panaszkodnék -, de így 
is  szuper  volt!  Most  elmesélem  nektek  a  mi 
osztályunk farsangját. 

Rettentően  izgultam,  mikor  elkezdtünk 
öltözködni.  „Vajon  tetszeni  fog  nekik  a  jelmezem? 
Milyen lesz az övék? Az olyan,  mint  egy...  ááá az 
nem lehet! Húúú, még hogy sonka! ” 

Kiraktuk az ételeket az asztalokra - csak úgy 
csorgott a nyálam a sok finomság láttán -, majd kezdetét vette a mulatság. Nagyon vicces maskarák voltak,  
egyik osztálytársnőm igazi japán ruhát viselt, nagyon furcsán volt kifestve a szeme. Másikuk ecsetnek öltözött,  
zöld zselével állította fel a haját. Volt még bűvész óriás szemüvegben, kalóz hatalmas tőrrel és bárányhimlős  
nagy pöttyökkel. Ebből persze rögtön jött az ötlet, hogy én, a doktor néni meggyógyíthatom őt, úgyhogy úgy is  
tettem. 

A ruhabemutató után Klári néni versenyeket rendezett. Csapatonként hatan versenyeztünk, s az egyik  
játékban úgy kellett megállnunk, hogy minél kevesebb láb érintse a földet. Mi úgy csináltuk, hogy a három fiú,  
aki a csapatunkban volt, az ráállt a lábunkra, mi pedig megemeltük az egyik lábunkat, így sikerült három lábon  
megállnunk. Ezt követően a magánversenyek következtek. Először egy csokit kellett késsel, villával kinyitnunk.  
Kicsit nehéz volt, s az elején sokat ügyetlenkedtünk, de végül teljesen belejöttünk. A szünetben ettünk, ittunk,  
jól mulattunk, majd Kati nénivel körjátékokat játszottunk. 

Sajnos, végül haza kellett mennünk, de elmondhatjuk, igazán jó farsangon vettünk részt!
Fröhlich Dóra

Felsős Farsang
Február  10-én  15.00-kor  kezdődött  a 

felsős  farsang.  Minden  osztálynak  egy  táncot 
kellett előadni a kis történettel, melynek stílusa és 
mondanivalója  megegyezett  a  centenáriumi 
évével.

Odalent  a  tornateremben  játszottuk  el  a 
jelenetünket,  melyet  mindig  a  soron  következő 
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osztály és a zsűri tekintett meg. Amelyik osztály végzett a műsorával, annak feladatokat kellett teljesítenie.  
Teremről  teremre  vándoroltunk,  és  követtük  az  utasításokat:  vécépapírral  be  kellett  tekerni  egy  embert,  
egymás fülébe kellett  súgni  mondatokat,  viccet  kellett  alkotnunk stb.  Miután elvégeztünk egy feladatot,  a  
győztes  cukrot  kapott.  Amikor  mindegyik  osztály  végzett,  bementünk  a  terembe  és  táncoltunk.  Amit  az 
előadásunkkor kaptunk édességet, azt megettük és hatalmasat buliztunk az osztálytermünkben. Mikor már  
mindenki fáradt lett, hazamentünk. Mindenkinek szuper élmény volt az idei, rendhagyó farsang.

Csoh Zsuzsi és Csecsődi Judit

Papírgyűjtés
2012.  május  9.  és  10.  között  volt  a 

papírgyűjtés. Egy nagy teherautóról konténer került 
több  alkalommal  az  iskola  udvarára.  Ezzel 
elkezdődött a tavaszi gyűjtés. Az osztállyal tanítás 
után  a  környéken  kerestük  a  hulladékot.  Több 
köteg  papírral  jöttünk  vissza  és  még a  szülők  is 
rengeteget hoztak. Az udvaron lemértük a papírt, 
amit  ezután  a  konténerbe  raktunk.  Csütörtökön 
csak  keveset  gyűjtöttünk,  de nagy örömünkre  mi 
lettünk a felső tagozaton a másodikak. 

Az alsó évfolyam győztese a 4.b osztály, míg a felső évfolyam győztese az 5.c osztály lett. Gratulálunk 
mind a két közösségnek! 

Csecsődi Judit

Erdei iskola - alsós
Szántódon töltöttük  az  erdeit.  Útközben  megálltunk 

Székesfehérváron. Ott meglátogattuk a Palotavárosi Skanzent, és 
a várost is körbejártuk. 

Miután  megérkeztünk  Szántódra  a  Hotel  Révbe, 
kipakoltunk és lementünk focizni. Nagyon jó volt, mert igazi füvön 
játszhattunk.  Rengeteget  szaladtunk  a  pálya  egyik  végéről  a 
másikig, így nagyon kifáradtunk, ezért este jót aludtunk. Szerdán 

délelőtt olvasással foglalkoztunk, délután matekoztunk, és elmentünk ugyanoda focizni, mert annyira tetszett  
nekünk a hely. 16.00-kor lovaskocsikázni indultunk, s egy teljes óráig voltunk oda. Csütörtökön a Tihanyi-
félszigetre  kompoztunk  át,  és  ott  elmentünk  a  Balaton-felvidéki  Nemzeti  Parkba.  Nagyon  sok  állattal  
találkoztunk,  köztük  ürgével,  szürkemarhával,  rókával,  gémmel  és  egy  nagy  kócsaggal.  Sok  új  növényt  
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ismertünk meg, például az ezüstfát, és az olajfát. Miután visszamentünk Szántódra a kikötőben vásároltunk,  
majd lementünk a partra sétálni, ahol láttunk egy teknőst, egy vízisiklót és egy angolnát. 

Pénteken  hazafelé  menet  megnéztük  a  buszban  a  Shrek  2-t.  Nagyon  jól  éreztük  magunkat,  s 
köszönjük a tanítóinknak ezt a mesés hetet! 

Szalai Liza

Erdei iskola – felsős
Reggel  gyorsan  készülődtem.  Rekordidő 

alatt  mindent  megcsináltam.  A  metrózás 
örökkévalóságnak  tűnt,  de  megérkeztünk  a  Déli 
pályaudvarra. Elköszöntem anyától és elindultunk a 
vonattal.

Amikor megérkeztünk Lepsénybe várnunk 
kellett  a  buszunkra,  ami  szerencsére  nemsokára 
megérkezett.  Nagy  nehezen  bepakoltunk,  majd 
indulás  után  néhány  perccel  Kata  néni  telefonja 
megcsörrent. Kiderült, rossz buszra szálltunk! Miután átpakoltunk, s utaztunk egy keveset, 7 km-en keresztül  
túráztunk,  s  végre  megérkeztünk  a  Kaboka  Lovastanyára.  Peti  bácsi  körbevezetett  minket,  majd  szabad 
foglalkozás  volt.  Este  csillagászkodtunk,  miután  mindenki  fáradtan  dőlt  az  ágyába.  Másnap  lovagoltunk,  
medencéztünk,  de  én  nem  úsztam  sokat.  Este  activityt  játszottunk,  de  nehézkesen  ment,  mert  sokan 
viccelődtek. Így el kellett mennünk aludni.

Harmadik  nap  reggelén  belegondoltam,  már  csak  egy  napot  fogok  itt  tölteni.  Ezen  a  napon  
geocaching túrán voltunk, ami 4 órásra sikeredett. Minden elrejtett tárgyat megtaláltunk, akárcsak a másik  
csoport. Délután lovagoltunk, amit nagyon élveztem. Este diszkó volt, amin nem vettem részt, mert inkább fent  
beszélgettünk.

Az utolsó nap tovább feküdtem volna az ágyban, de sajnos nem lehetett. Reggeli után játszottunk az  
udvaron, majd akadályverseny volt. Az eredményhirdetés után ellenőrizték a szobákat, nem hagytunk-e ott  
valamit.  Aki otthagyott egy tárgyat, annak darabonként öt fekvőt kellett csinálnia.

Szomorúan mentünk a vonathoz, és úgy éreztem, egyik szemem sír, másik nevet, mert hazamegyek.  
Amikor elhagytuk Enyinget, úgy éreztem leugrom a vonatról és visszamegyek. Máskor is szeretnék eljutni egy  
olyan jó helyre, mint Enying. 

Csoh Zsuzsi
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Így írunk mi________  ___________________________  

Szomszéd

Szomszédunkban Ejnye bácsi
Szidalmaz ő nénit, bácsit.
Hogyha mi rá köszönünk, ránk kiabál:
Csöndet kérünk!

Hogyha mi halkan játszunk, megszidalmaz.
Ejnye bárcsak máshol élnénk!
Csöndes vidék,
Csöndes vidék!

Így kiabál egyre tovább,
Keressük a rejtély okát.
Apu nevet, anyu hallgat.
Mi is történt szomszédunkkal? 

Ez már mindig rejtély marad,
Míg a világ kerek marad.

Madarász Dóra

Életem története

Mikor megszülettem 57 centisen,
3 és fél kiló volt a tömegem. 
Keveset sírtam és sokat aludtam,
Szüleimnek én az angyalkája voltam. 

Galu és Gyurci az én szüleim,
Szeretetben éltünk 3 éves koromig. 
Aztán elváltak, s nagy volt a bánatom,
Anyucival maradtam, Gyurcit alig láttam. 

Nem sokáig maradt bennem a bánat, 
Mikor megláttam nevelő apámat. 
Nagyon mókás fickó annyi szent,
S az is biztos, hogy engem nagyon szeret. 

Jött már a gólya, fenn láttam az égen, 
Samut hozta a csőrében. 
Kicsi volt, kedves, boci szemmel nézett, 
Látszott rajta, hogy egy kedves lélek. 

Teltek az évek, múltak a napok
Jesszusom! Mindjárt 7 éves vagyok. 
Abban az évben költöztünk Zuglóba, 
Mikor az iskolát kezdtem a Hermanban. 

Olaszországban is voltam bíz én,
Kipróbáltuk az erdők forró vizét. 
Fehér iszappal kentük apa fejét, 
Emlékét őrzi azóta egy fénykép. 

Erdős Marcell
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 Mese a tűzoltó 
királyfiról 

Egyszer volt egy király.  Annak volt 

három fia. Mikor már megöregedett, 

a  király  magához  kérette  három 

daliás  fiát.  Így  szólt  hozzájuk:- 

Fiaim,  nagyon  nyomaszt  már  az 

uralkodás  gondja;  Csak  az  a  baj, 

hogy  hárman  vagytok.  Arra 

gondoltam, a legidősebb fiam legyen 

a király. Ti pedig ketten menjetek és 

tanuljatok valami szakmát.

- Nagyon jó, király apám - mondta a középső fiú. - Én szeretném kitanulni a varázslás csínját-bínját. 

A legnagyobb varázsló akarok lenni. 

- És te? - fordult a legkisebbhez. - Te mit fogsz tanulni?

- Én tűzoltó szeretnék lenni - válaszolta a legkisebb fiú.

Éktelen haragra gerjedt az öreg.

- Mit akarsz? Egy királyfi tűzoltó?!  –Tajtékzott. Mérgében hirtelen lekapta az aranyos koronáját, és 

keményen a földhöz vágta, mire az elrepedt. Akárhogy is tette a fejére a király, mindig az álláig 

szaladt.

Pár nap múlva szomszéd királyok jöttek látogatóba. Jött a fekete szakállú Nagy Multi király, a fiatal 

Jelen  király  és  az  ifjú  Fornátus  császár.  Mikor  mindenki  odaért  elkezdték  kitárgyalni  a  király 

legkisebb  fiát,  és  arra  jutottak,  hogy lebeszélik  erről  az  őrültségről.  Később megérkezett  a  két 

kisebb fiú is. Dicsérték is a középső fiút, hogy varázslást akart tanulni. Az igen! Az mindig kell,  

arra mindig szükség van, bizonygatták neki. No, de tűzoltónak? Mi az, hogy tűzoltó? 

Hát király már nem lehetsz, mondogatták neki, de lehetsz, mondjuk miniszter. Ne félj tőle! Nem 

kell annak értenie semmihez, csak parancsolgatni kell. De akárhogyan is igyekeztek, a legkisebb 

királyfit  már nem tudták lebeszélni.  Másnap a két fiú apja elé állt.  Búcsúzni jöttek. A középsőt 

magával  vitte Fornátus császár.  Tőle melegen búcsúzott az apja, de a legkisebbtől!  Dúlt-fúlt  az 

öreg, pedig a koronáját is megforrasztotta a legkisebb, hogy jó legyen. Az nem változtatott semmit.

Kitagadta a fiát azzal, hogy többé a lábát sem teheti a birodalmába. Azt akarta, hogy fia soha ne 

kerüljön a szeme elé.

Telt-múlt az idő. Az öreg király befejezte uralkodását, helyette a legnagyobbik fia került a trónra. Ő 

se  volt  leleményesebb  az  apjánál,  de  lomha  agyúbb  se.  A  középső  testvér  is  visszatért,  és 
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folyamatosan varázsolt. Csak a legkisebb testvér nem jött haza, mert apja mielőtt felhagyott volna 

az uralkodással, kihirdette, hogy ha megtalálják a legkisebb fiát, vessék tömlöcbe.

Egy nap viszont baj történt.

Amint a királyi palotában az ebéden dolgoztak a szakácsok, nem tudni hogyan, az olaj kiborult. 

Nemcsak kiborult, de valahogy lángra is kapott. Egy-két perc alatt kigyulladt az egész konyha. Azt 

viszont nem tudták, mi ilyenkor a teendő. Rohantak is a királyhoz tudakolni, hogyan kell eloltani 

azt a fránya tüzet. Mikor megtudta a király, hogy baj van elkezdett ordibálni: Tűz van, tűz van!

A tűz azonban nem ijedt meg. Szólt az udvari zenekarnak, hogy oltassák el a tüzet valami szép 

dallal. A zenekar bele is fogott a tűz oltásába. Sokáig játszottak, de a tűz nem lohadt.

A király nem adta fel.

-Szegezzétek be az ablakokat deszkával, és tegyetek rájuk százéves lakatokat, amik el fogják zárni a 

tűz útját, és nem fog kimenni a konyhából!

Mindenki úgy is tett, de a tűz nem állt meg, ráadásul az egész palotát nyaldosni kezdte. Jött is a 

varázsló testvér, aki bizonygatta, hogy csak szökőkutat tud varázsolni. 

- De mire megyünk most azzal?- kérdezte a király.

Egyszer csak megjelenik egy piros autó éktelenül szirénázva. De nemcsak egy jött, öt, tíz, száz. 

Talán még a bergengóciai határról is megjelentek. Kipattantak az emberek az autóból. De nem is 

akárhogyan  voltak  felfegyverkezve!  Tűzálló  ruha,  locsoló  tömlő,  sisak.  Úgy  festettek,  mint  a 

katonák. 

- De ki akar ilyenkor háborúzni? - gondolta a király. Úgyse fognak tudni segíteni!

A piros ruhás emberek bőszen oltogatni kezdték a palotát.  Tűzoltás mellett  néhányan elkezdték 

kimenekíteni a bent rekedteket. Halált megvető bátorsággal rontottak be a palotába. Azok közül is a 

legbátrabb a legkisebb fivér volt. Az oltás bizony olyan hévvel tartott, hogy az egész világ elámult 

rajta, s hamar el is múlt a veszély. 

A „tűzvadászok” kimenekítettek mindenkit, nagyon alapos munkát végeztek. Az esemény után az 

öreg király megbocsátott a legkisebb fiának, s ezután boldogan éltek, míg meg nem haltak.

Fejes Torda Kadosa
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A boldogság

Mi a boldogság? Mikor a vágyak 

pihennek. Gárdonyi Géza így fogalmazta 

meg ezt az egyszerű, de mégis összetett 

érzelmet.

Hányan  keresték  már  a 

boldogságot  -  sokszor eredménytelenül. 

A boldogság keresése is  egyfajta  vágy, 

mely  elvonja  a  figyelmünk  azokról  a 

dolgokról,  amik,  vagy  akik  boldoggá 

tennének.

Hiába gondolja a mai társadalom, hogy a boldogság kulcsa a pénz. Amik igazán fontosak az 

életben, és igazán boldoggá tehetnek, felbecsülhetetlen értékűek. Hány olyan ember van a világon, 

aki nagyon gazdag, megvan mindene, amit meg tud venni - és mégis boldogtalan?

Én a boldogságot két csoportra osztanám; egyik lenne az alkalmi öröm, a másik a tartós 

boldogság. Az alkalmi örömök közé tartozna minden olyan dolog, aminek csak megörülök. Például 

azt  kaptam szülinapomra,  amire  vágytam,  és  ezért  boldog vagyok,  vagy örülök annak,  hogy a 

kedvenc desszertem volt ebédnél. A tartós boldogság olyan érzés, ami elönt attól a tudattól, hogy 

van egy szerető családom, akikre számíthatok, ha bármilyen bajom van.

A  boldogság  talán  a  legrejtélyesebb  érzelme  az  embernek.  Évszázadok  óta  próbáljuk 

megfejteni titkát. A boldogság mindenkinek mást és mást jelent, de szerintem az ember csak akkor 

lehet boldog, ha azzal foglalkozik, amit szeret.

Nagy Brigitta
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Nektek 

ajánljuk  __________________  

Könyv - Kalamajka és gubancok
Számomra  nagyon  jó  volt  olvasni  ezt  a  remek  könyvet.  Azért  volt  

élvezetes,  mert  nagyon-nagyon  humoros.  Én  a  magamfajta  9-10  éves 
korosztálynak ajánlom, de az ennél fiatalabbak is nevetnek majd rajta, hiszen a 6  
éves húgomnak is nagyon tetszett. Két lóról szól, akik vicces kalandokba keverednek, amiből aztán jó kis  
kalamajka származik, de mindig kimásznak a gubancokból a jó ötletek által. 

Természetesen ennek a könyvnek is van folytatása, ami szintén ilyen vicces, ezért érdemes azt is  
elolvasni. Ne hagyjátok ki egyik részt sem! 

Király Anna Jázmin

John Steinbeck: Egerek és emberek

A történet az 1920-’30-as évek Amerikájában játszódik, a nagy gazdasági világválság idején. A könyv  
két vándormunkás életét mutatja be, akik közösen járják az országot, és munkát keresnek. 

Van egy közös álmuk: egy kis tanya és egy darabka föld.  Ez a vágy szinte semmiség,  mégsem  
teljesül.  Lennie  szellemi  fogyatékos,  de  George  mindvégig  támogatja  és  védi,  szüksége  van  rá,  de  ezt  
magának sem akarja bevallani. Lennie jelenti számára a családot. George és Lennie keményen dolgozik a  
tanyán, ahol munkát vállalnak. Itt egyre közelebbinek érzik közös álmukat. Egy, a tanyán dolgozó öregember  
vállalja, hogy betársul a pénzével, ha cserébe ő is velük lakhat, bár ő sem hiszi igazán, hogy ez valaha is  
valóra válhat.

Egy nap Lennie véletlenül megöli a gazda feleségét, mert nincs tudatában erejének. Menekülnie kell,  
mert a gazda bosszúból meg akarja ölni. George a lelkére kötötte még munkába állásuk előtt, hogyha bajba  
kerül, akkor bújjon el a megbeszélt helyen, amíg ő érte nem megy. Ekkorra ő már tudja, hogy kettejük vágya  
csak  álom  volt,  de  nem érdekli.  Már  csak  Lenniet  akarja  megmenteni.  Egyetlen  megoldást  talál  mielőtt  
rátalálnának…

A könyv csodálatos, mégis van benne valami hihetetlen fájdalom. Akár akarja az ember, akár nem, ez  
a könyv megváltoztatja, hiszen mindenkinek szüksége van valakire, aki a családot jelenti számára. 

Tóth Aliz

Könyv – Film - Percy Jackson sorozat
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 Ezek  a  könyvek  istenekről,  félistenekről,  varázslényekről  és  halandó  emberekről  szólnak.  Új  
Olimposzon,  Alvilágban,  Labirintusban  játszódnak  a  történetek.  Rick  Riordan,  az  író  beemelte  a  görög  
mitológiát a mai modern világba. 

Percy Jackson egy félisten, aki a többi félvér 
barátjával  indul  különféle  küldetésekre.  Ezek  a 
próbák teszik a könyvet izgalmassá és érdekessé. 
Percy  olyan  személy,  akitől  később  majd  a  világ 
sorsa  függ.  A  sorozat  mind  az  öt  részében 
megmutatkozik a barátság, szeretet, hősiesség. Az 
első részben megismerjük Percyt, megtudjuk, miért 

olyan különleges. A második és harmadik kötetben elveszít egy barátot, de mivel őket nagyon szereti, ezért az  
istenek kegyelméből mindig rájuk talál. A negyedik részben kezdődik el a titánok elleni harc, ami a könyv fő  
cselekménye.

Ezt a könyvet mindenkinek ajánljuk, főként azoknak, akiket érdekel a görög mitológia és a fantasy. 
Ruzsbánkszky Sára és Nguyen Hong Chimin

Zene- Bikini – újabb csepp a múltból
Az együttes 1982-ben alakult Nagy Feró bácsival, akit épp nem engedtek kibontakozni a máig ismert Beatrice 
együttesével. Három éven keresztül szép sikereket értek el, de 1985-ben D. Nagy Lajos érkezésével változott  
meg igazán az életük.

Rekord példányszámban kelt el a Mondd el című albumuk. Olyan nagysikerű slágerekkel koncerteztek  
ettől kezdve, mint a Fagyi, a Nehéz a dolga, a Megüssem, vagy ne üssem. Mai napig az egyik legsikeresebb  
együttese kicsiny hazánknak,  s bár tagjai  a nagyszüleink lehetnének,  szinte  minden hétvégén adnak egy 
koncertet,  ugyanis  ők ízig-vérig  koncert  együttes.  Számtalan lemezük jelent  meg a 30  év  alatt,  dalaikon  
generációk nőttek fel, hiszen ki ne ismerné: a „Nyaljuk a fagylaltot”…. vagy a „Közeli helyeken, dombokon,  
hegyeken” refrént, melyet szinte minden nap hallhatsz a rádiókban.

Meglepő módon azonban a Bikini nemcsak a múltjában él. Ugyan 1992-1997 között szünetelt, azóta 
azonban töretlen lendülettel veszik fel a versenyt a fiatal generációval. S ki tudja talán tovább is élnek majd,  
mint a jelen felkapott zenészei.

„Fordul a Föld, és megjön az álmodás
Akkor is lesz, ha semmi sem lesz tovább
Fordul a Föld, és megjön az álmodás
Mi akkor is leszünk, ha holnaptól semmi sem lesz  
tovább…”
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Amerre jártunk_________  ______________________  

Bowling
Nagyon tetszett  az  ötlet,  amikor 

Ági  néni  azt  mondta,  hogy  gurítani 

megyünk.  Sosem  játszottam  még,  de 

mint  megtudtam,  a  lányok  már  sok 

tapasztalattal  rendelkeztek.  Az  első 

szettben  sokáig  játszottunk,  s  végül 

Bianka nyert. Sajnos utolsó előtti lettem, 

de  az  első  játékomtól  nem  is  vártam 

többet.  A  második  fordulóban 

kevesebbet  időztünk,  mert  mindenki 

elment enni, így ők kiszálltak a játékból, s ekkor negyedik lettem. 

Összességében nagyon jól éreztük magunkat, nagyon sok ember volt, akin meglepődtünk, 

hogy ilyen jól tud gurítani. Megmondom őszintén, sok emberről nem gondoltam volna, hogy így 

tud  játszani.  A  végén  elég  sokan  szerettünk  volna  még  maradni,  de  sajnos  ezt  nem  tudtuk 

megoldani. Több mint egy óra elteltével hazamentünk. 

Szerintem az összes osztályprogram közül ez volt a legviccesebb!

Csoh Kriszti

A színház világában
Idén,  iskolánkban  irodalmi  szakkör  szerveződött, 

melynek keretében a Pesti Színházba is ellátogattunk. Itt két 

egyfelvonásos előadást néztünk végig: "Egy kettő három" és 

"Az ibolya" címűt. 

Előbbi egy pörgős, eseménydús színdarab, melyben a 

humor  mellett  Norrison  bankelnöké  a  főszerep,  akit  Kern 

András  alakít,  igen  hitelesen.  Norrison  épp  nyaralni  indult 

volna,  mikor  megjelent  irodájában  a  náluk  vendégeskedő, 

gazdag amerikai lány, Lydia és bejelentette, hogy beleszeretett 

egy taxisofőrbe, sőt már össze is házasodtak. Továbbá még azt 

is közölte a ledöbbent igazgatóval, hogy szülei egy órán belül 
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ide érnek, és ők még mit sem tudnak az egészről. Így Norrisonnak egy órája van, hogy szegény 

munkásból művelt, intelligens, gazdag tulajdonost varázsoljon. 

A  rendező  Szabó  Máté  a  mellékszereplők  karikaturisztikus  ábrázolásával  tette  még 

szórakoztatóbbá  a  művet.  A  díszlettervező;  Khell  Csörsz  mindkét  produkcióban  mást  hozott: 

először egy gazdag, jól felszerelt irodai szobát alakított ki, kivilágított utcára néző ablakkal, majd 

nyikorgó ajtajú, szegényesen berendezett termet tárt a nézők elé.

A  második  darabban  lassú,  érzelemmel  teli,  néhol  humorral  megfűszerezett  előadást 

láthattunk.  Bár  a  cím  az  egyik  szereplőre  utal,  a  főszerep  mégis  inkább  a  savanyú,  életunt  

színigazgatóé (Reviczky Gábor), aki meghallgatást tart, új énekesnő után kutatva. Elege lesz a sok 

behízelgő,  erkölcstelen színésznőből,  viszont  a zongoristának megesik  a szíve a hírnévre vágyó 

hölgyeken, ezért úgy döntenek, egy időre szerepet cserélnek. Rosszul teszik, (vagy jól?) mert épp 

akkor sétál be az ajtón egy kincset érő tehetség, Ibolya. 

Jó szívvel ajánlom minden színházat kedvelő nézőnek ezt a két igen vidám, szórakoztató 

előadást, mely egy este erejéig elrepít bennünket a mai hétköznapokból a múlt századi - bár ma is 

aktuális - színház-, és bankigazgatók (abszurd helyzeteket sem nélkülöző) világába. 

Dőri Eszter

Katasztrófavédelmi verseny

Szabolcs  bácsi  egy  nap  megkért  minket  Olivérrel,  szerepeljünk  ezen  a  versenyen.  A 

csapatba még Hannát, Zsanettet és Ákost is beválogatta. A verseny március 27-én, kedden 9.00-kor 

kezdődött.  Rövid  várakozás  után  az  esemény szervezője  elmondta  a  tudnivalókat,  majd  inni  és 

ennivalós zacskót osztott ki, amit mi rögtön megettünk. 

Elsőnek  a  polgárőrökhöz  mentünk,  ahol  tesztet  töltöttünk  ki  a  KRESZ-ről,  majd 

futóversenyen vettünk részt, s végül kipróbáltunk egy érdekes szemüveget. A második helyszínen 

egy könyvről kellett beszélnünk, melyben különböző vegyületek voltak. Ki kellett találnunk a benne 

lévő  jelekből,  mennyire  veszélyes  az  adott  vegyszer.  Végül  felpróbálhattunk  két  gázálarcot.  A 

harmadik  és  negyedik  helyszínen  orvosi  tesztet  oldottunk  meg.  Az  ötödiken  túlélő-felszerelést 

raktunk össze, s ismét kitöltöttünk egy feladatlapot. Ezek után még egy alap és egy bónusz-helyszín 

maradt. Az utolsó alaphelyszínen a tűzoltók voltak. Ott egy locsoló tömlőt kellett gurítanunk, míg a 

bónusz-helyszínen Zuglóról töltöttünk ki feladatlapot.  

Mikor már minden kész volt, leültünk pihenni. A díjátadó nemsokára elkezdődött. Iskolánk 

a tizenegyedik helyen végzett, de ezen a versenyen mi voltunk a legkisebbek. Ajándékot is kaptunk. 

A totón pedig másodikak lettünk. Ebéd után visszaértünk az iskolába. Ez a verseny nagyon jó volt  

és ajánlom, hogy egyszer mindenki próbálja ki magát egy ilyen megmérettetésen.

Szepesi Máté 
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Tudomány__________  _____  

A papír

A papír a görög papirusz szóból ered, mely az 

alapanyagául szolgáló növényekről kapta a nevét. Már a 

mezopotámiaiak, egyiptomiak és a kínaiak is ismerték 

ezt  a  csodás  anyagot,  mely  egyidős  a  kultúrák 

kialakulásával,  és  az  írás  történetével.  Elvégre  a 

gazdaságok nem működhetnek feljegyzések nélkül. 

 Iskolánk  minden  évben  megrendezi  a 

papírgyűjtést,  melyen  kicsik  és  nagyok  nagy 

lelkesedéssel  vesznek  részt.  Hozzuk  a  papírt  tonna 

számra, de vajon mennyien tudják, hogy mi készül belőle. 

Iskolánkban, s az országban nagy hagyományai vannak a gyűjtésnek és a feldolgozásnak. 

Ma már  több  technológiával  számtalan  módon  állítanak  elő  különféle  termékeket.  Egyfelől  az 

élhetőbb  világ,  tisztább  bolygó,  kisebb  ökológiai  lábnyom  miatt  olyan  fontos  a  szelektív 

hulladékgyűjtés, másfelől pénztárcánknak sem mindegy, mi mennyibe kerül. Mostani cikkünkben 

bemutatunk  nektek  néhány  terméket,  melyek  talán  a  mi 

gyűjtésünk eredményei. 

Válogatás  után  a  leggyakrabban  használt  termékeket 

állítják  elő  papírból,  mint  a  csomagolópapír,  vécépapír, 

füzet, papírtáska és zsák. Azonban talán kevesen tudjátok, 

hogy papírbútorok, ruhák, táskák, sőt még bicikli láncok is 

készülnek ebből. Nemrégiben óriási divatbemutatót,  majd 

nagyszabású  kiállítást  rendeztek  Luxemburgban,  ahol  a 

divattervezők, csak papírt használhattak fel alapanyagként 

ruhakölteményeik megteremtéséhez. 

 Az  új  technikai  eljárásokkal,  azonban  a  fűtést  és 

energiafogyasztásunkat is meg lehet oldani papírból, illetve 

szelektív hulladékból. 

A legfontosabb, hogy élhető és fennmaradó világot hagyjunk magunk után, s úgy éljünk, hogy a 

természetet ne károsítsuk!  
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Tudtad?____Híres magyarok a nagyvilágban

Sörkollektor
Pusztavámon  évekkel  ezelőtt  egy  fiatalember  úgy 

döntött, hogy megépíti saját fűtési berendezését, ami ma már 

több  magyar  otthon  számára  biztosítja  a  meleget  a  téli 

hónapokban. 

Zilahi  Zoltán  sörös  dobozokból  csöveket  készített, 

úgy,  hogy  az  aljukat  és  a  tetejüket  kivágta  és  hőálló 

ragasztóval  összeragasztotta.  A  sörkollektor  tehát  sörös 

doboz  oszlopokból  áll.  Ezek  az  oszlopok  alul  és  felül  egy-egy  gyűjtődobozban  közös  légteret 

alkotnak. A dobozokat hőálló festékkel feketére festik, hogy jobban szívják a meleget. Mesterséges 

üvegházhatást keltve az oszlopok egy fa, fém vagy egyéb keretbe vannak elhelyezve, eléjük UV 

álló fényáteresztő borítás kerül, mely biztosítja, hogy a meleg a „csapdába essen”. A sörkollektor a 

ház falára vagy tetejére szerelhető. 

Míg a  napelem 1,5  millió  forintba  kerül,  addig  a  napkollektort  internetes  leírás  alapján 

boltban vett  anyagokból  kb.  60 000Ft-ból  megépítheti  a család.  Hatásfoka eléri  a 70% -ot,  ami 

annyit tesz, hogyha 40 Ft-os villamos áram árával számolva, akkor 12-16.000 Ft-ot spórolhatunk 

havonta.

Műanyag újrahasznosítása
A műanyagok természetes  anyagokból  -  kőolaj,  szén, 

földgáz  és  növények -  származnak,  de a  biológiai  átalakulás 

miatt a természetbe már nem visszaforgathatók, sőt károsítják 

azt, ezért nekünk kell törődnünk a kíméletes eltávolításukkal.

Egy  újabb  magyar  szabadalom  lehetővé  teszi,  hogy 

mindenféle  hulladékból,  akár műanyag flakonokból is  magas 

hőfokon olyan anyagot  alkossanak,  melyből  teherbíró,  a víznek,  lúgnak,  savnak ellenálló  lapok 

készülnek. Szilvássy Mihály 10 évig kísérletezett egy olyan gépen, mely szemétből a fadeszkához 

hasonló tulajdonságú, gumiszerű lapokat tud előállítani.  Ebből akár olyan házat is lehet építeni, 

mely túlél egy árvizet vagy egyéb katasztrófát. 

Természetesen  a műanyagot  számtalan területen tudjuk újrahasznosítani,  mint  erőművek, 

cementgyárak,  hulladékégetők.  Ehhez  persze  szükséges  a  válogatás,  tisztítás  magasnyomású 

folyadékkal, vegyes és szennyezett hulladékok esetén áram-előkezelés, gázosítás és hidrogénezés.

Zisgmondi Lilien
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Egymásért____________________________________

Barátság
Erről  a  szóról  mindenkinek  más  jut  eszébe.  Számomra  a  barátság  elsősorban  szeretetet 

jelent, mély és tartós érzéseket. Én sosem voltam az a típus, aki hetente váltogatja a barátait és 

mindenkivel csak felszínes kapcsolatot ápol. Már a legelső barátaimhoz is évekig ragaszkodtam, 

csak az választott el minket, hogy más iskolába kerültünk.

Az igazi barátság másik fontos része a hűség. Ne értsetek félre, ez nem azt jelenti, hogy az 

LB-d (legjobb barátnőd) nem beszélget, nem játszik másokkal. Hanem azt, hogy akármi történjék, 

nem hagy téged cserben, észreveszi, ha bánatod van, és nem hagy ott valaki más kedvéért.

Fontos még, hogy a barátodnak minden titkodat elmondhasd, hogy biztosan tudd, nem fogja 

továbbadni akkor sem, ha esetleg összevesztek. És végül fontos, hogy közös programjaid legyenek 

a barátoddal / barátnőddel, mert ott kovácsolódtok igazán össze, ott beszéltek meg mindent, és az 

együtt töltött idő jót tesz a barátságotoknak. A közös programok pedig akkor szoktak jól sikerülni, 

ha  az  érdeklődési  körötök 

legalább  néhány  ponton 

egyezik.

Ne  feledjétek, 

igazán  jó  barátokat  találni 

nagyon  nehéz.  Ne 

szomorodjatok  el,  ha  még 

nem  sikerült.  Idáig  nekem 

sem jött össze, legalábbis a 

suliban  nem.  De  azt 

hiszem,  a  legjobb  úton 

járok, és hamarosan elmondhatom, hogy nekem vannak a legklasszabb barátaim.

Szabó Jitka
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Sport__________  ______  

Úszó – Európa - bajnokság 
A  legelső  bajnokságot  Magyarországon, 

Budapesten  rendezték  1926-ban.  A  négyévenként 
megrendezett  esemény  mindig  50m-es  medencében 
zajlott. Ekkor nemcsak úszásban versenyeztek a sportolók. Azonban néhány évtizeddel ezelőtt az Európai  
Úszószövetség úgy döntött, kétévente rendezi meg a bajnokságot és csak úszásban.  Létezik azonban 25m-
es verseny is, azt azonban rövidpályás úszó Eb-nek hívják. Ezt először 1991-ben Gelsenkirchenben tartották. 

A  magyarok  mindig  kiemelkedő  teljesítményt  nyújtottak  a  sportágban,  így  mi  vezetjük  az 
éremstatisztikát. Darnyi Tamás 8, Egerszegi Krisztina 9 és Cseh László 10 db Eb arannyal büszkélkedhet.  
Nyugodt  szívvel  kijelenthetjük  ezek  után,  hogy  úszó  nemzet  vagyunk,  s  akkor  még  nem  ejtettünk  szót  
vízipólósainkról. Azonban most nem rólunk szeretnénk szót ejteni, hanem a 2012-es Eb-ről, ami Debrecenben 
volt a Sport Uszodában. 

A múlthéten lezajlott verseny volt az eddigi legjobb szereplésünk. Több számban holt verseny alakult  
ki,  mint  az  50m-es  női  és  50m-es  férfi  hátúszásban.  Azonban  elmondhatjuk,  hogy  versenyzőink 
csúcsformában voltak. Huszonhat éremmel zárták a debreceni megmérettetést, s köztük számtalan országos  
és egyéni csúcs született. A legeredményesebb versenyzőnk természetesen Cseh Laci volt, de Kis Gergő,  
Verrasztó Dávid, Gyurta Dani, Bendek Peti és Kozma Doma sem maradtak le mögötte. A hölgyek sem hoztak  
szégyent hazánkra, hiszen Hosszú Katinka, Jakabos Zsuzsanna, Risztov Éva kimagasló teljesítményt nyújtott.  
A megmérettetést 9 arannyal, 10 ezüsttel és 7 bronzzal zárták.

Csizmadia Zsombor és Sörös Balázs 

A vízilabda.
 Személy szerint 10 éves koromban kezdtem el vízilabdázni a BVSC uszodapályán. Édesapám vitt el  

először és eleinte nagyon nem tetszett. Ugyanis mikor elkezded űzni ezt a sportot, akkor két éven keresztül  
csak úszol. Ez egy nagyon unalmas és agyatlan elfoglaltság. Ez idő alatt számtalanszor akartam abbahagyni,  
de amikor először labdát fogtam, akkor beleszerettem. Jöttek a labdás edzések, meccsek, csapat, összetartás  
tudata. Minden évben két nagyon nehéz időszak van. Az első az alapozási időszak, ami a téli és a nyári  
szezonra esik. Ilyenkor csak úszunk és futunk, ami őszintén szólva elég unalmas a játékhoz képest. Ilyenkor,  
még annyi év után is vannak olyan napok, mikor abba akarom hagyni. Később persze mindig rájövök, hogy ez 
az életem egyik legélvezetesebb és legszebb dolga. Nincsen annál jobb érzés, amikor megnyerünk egy fontos  
meccset, vagy amikor összehozunk egy gólt, de imádom a meccsek előtti felspanolásokat is. 

 A  vízilabda  nagyszerű  sport,  melyet  minden  sportolni  vágyó  gyereknek  ajánlok,  ha  éreznek 
magukban elég akaratot és kitartást. Mikus Bence
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Viccek, rejtvények___________________________
- Pistike, az utóbbi időben egyre jobb és jobb osztályzatokat kapsz. Valld be, ki segít?

- A televízió. Elromlott.

- Mi volt ma az iskolában, kisfiam?

- Anya, ma én voltam az egyetlen aki jelentkezett, amikor a tanítónéni kérdést tett fel!

- Nagyon ügyes vagy Pistike! És mi volt a kérdés?

- Ki törte be az ablakot?

Hány embert látsz a képen? 

Hány oroszlánt látsz a képen? 
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