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Az újságunk megszületett. Lelkes, kis csapat dolgozott rajta, hogy

-

Gyerekkorában mi szeretett volna lenni?

-

Gyerekkoromtól kezdve mindig is kémiatanár néni szerettem volna
lenni.

a kezetekbe vehessétek. Van benne minden: komoly és kacagtató
írások egyaránt. Olyan, amilyen ti magatok is vagytok. Reméljük,

-

Gondolta volna akkor, hogy tényleg tanár lesz?

hogy mindenki talál majd benne valami érdekeset. Forgassátok sok

-

Igen, sokszor gondoltam rá. Nagyon szerettem a tanár nénimet.

szeretettel!

-

Miért lett matematika tanárnő?

-

Azért, mert a főiskolán a kémia szakhoz matematikát lehetett

A szerkesztők

választani, s mivel a matematikát is szerettem, ezt választottam.
-

Milyen tanuló volt az általános iskolában?

-

Kitűnő tanuló voltam.

-

Milyen tantárgyakat szeretett illetve nem szeretett az
általánosban?

-

Kedveltem a reáltantárgyakat, leginkább a kémiát szerettem, és
nem szerettem annyira a nyelvtant.

-

Hol tanított ezelőtt?

-

Zugló egyik általános iskolájában, azelőtt pedig Csongrádon.

-

Ön szerint milyen a mi iskolánk?

-

Nagyon kedves, jószívű, ügyes, szorgalmas és aranyos gyerekek
járnak ide, és nagyon szeretem a kollégákat is.

-

Szeret itt tanítani?

-

Igen, nagyon.

-

Milyen tantárgyakat tanít, vagy taníthatna a matematikán
kívül?

-

Kémiát, környezetvédelmet és informatikát.

-

Melyik a kedvenc iskolai története?

-

A tavalyi tanévben a tujaültetés nagyon kedves pillanat volt. Az
osztálykarácsonyra a gyerekek szándékosan egy kis, töves tuját

vettek és az volt a karácsonyfánk. Azzal a céllal vásárolta az

A mikulásvirág

osztály az osztálypénzből, hogy majd kiültetjük a kertbe.
-

Minek örült eddig a legjobban?

-

Mindennap örülök valaminek. Mindig annak, ami azon napon jól
sikerült. A napi dolgoknak örülök a legjobban. Ebben az iskolában
annak örültem a legjobban, hogy tavaly a nyolcadikosok, most pedig
az ötödikesek osztályfőnöke lettem.

-

Mi a kedvenc színe?

-

Már nincs kedvenc színem, de azért szeretem a kéket.

-

Van-e kedvenc állata?

-

A kutyus, egy cuki kutyus.

-

Mi a kedvenc idézete?

-

„Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a

Mielőtt a mikulásvirág az adventi és karácsonyi asztal díszévé vált, nagy
népszerűségnek örvendett hazájában, Közép-Amerikában. Az aztékok a
mikulásvirág piros leveléből festékanyagot vontak ki, gyógynövényként
pedig lázcsillapításra használták. Európába bő száz évvel ezelőtt hozták
be dísznövényként.
Vida Veronika 5. o.

szemnek láthatatlan.”
-

Mi volt eddig a legszebb karácsonyi ajándéka?

-

Amikor hálanaplót készítettem a családom minden tagjának.

-

Mit üzen a télapónak?

-

A télapónak azt üzenem, hogy vigyázzon magára, el ne törje a lábát
útközben; és fogyókúrázzon, hogy a kéményen be tudjon ugrani!
Inkább a zsákját tömje, ne a pocakját!
Dóczi Rebeka, Steidl Gergő 5.o.

圣诞花（一品红）
以前，在圣诞花（一品红）的原产地中美洲，把它作为装饰摆放在圣神
降临节和圣诞节时的桌上是非常普遍的。阿兹特克人从圣诞花（一品
红）红色的叶子中提取物质制成染料，另外作为一种药草人们还把它用
于退烧。几百年前圣诞花（一品红）作为装饰性植物被引进欧洲广泛流
行。

A jegesmedve

András szülinapja

A jegesmedve természetes otthona az Északi-sark. Ez az állat ragadozó,

Egy szép téli reggelen András fölkelt.

ami annyit tesz, hogy fő tápláléka a hús. A hús nagy részét a halakból

Odaszaladt a naptárhoz és látta, hogy ma van január tizennyolcadika.

nyeri, mivel rendkívül jól halászik. A jegesmedve a nyári hónapokban

Lement a lépcsőn a szüleihez, akik már várták:

növényeket is eszik. (Az év többi részében a hó ellepi a növényeket, azok

- Anya,apa ma van a szülinapom!- mondta András.

emiatt nem tudnak fejlődni). A jegesmedvének nincs állandó otthona,

- Pontosan. -mondták a szülei. - Öltözz fel és kapsz tőlünk egy

mivel a tápláléka (pl. a fóka) is az élelmet kutatja, ezért kénytelen ő is

meglepetést!

vándorolni. Egy nap alatt az élelemkutatás miatt akár 70km is megtehet.

Andás fölment a szobájába, és húsz perc múlva már lezuhanyzott és

A víztől sem riad vissza, kutyaúszás-szerűen jól úszik. A víz alatt 2 percig

felöltözött.

is kibírja egyetlen levegővel.

Leszaladt a lépcsőn és hopp, csöngettek.

A jegesmedvék áprilistól-májusig párzanak. Ilyenkor a hím akár 100km-ről

- Apa, kik jöttek?

is megérzi a nőstény szagát. A nősténynek, amikor vemhes, akár 200kg-

- Nyisd ki az ajtót és meglátod!

mal is nőhet a súlya. 240 napig vemhes, ezután világra hozza 1-2 kölykét.

András kinyitotta az ajtót és ott álltak a barátai és azt mondták,hogy

A bocsok életük első hónapjaiban csak a felszín alatti lakásukat ismerik.

boldog születésnapot András! Már András kishúga, Bori is felébredt és ő

Anyjuk akkor viszi ki őket az ég alá, ha már négy hónaposak. A bocsok

is azt mondta,hogy boldog szülinapot András! András megköszönte

ezután még elég sokáig - mintegy két éves korukig - maradnak anyjukkal, s

nekik,hogy eljöttek. Aztán leültek az asztalhoz és mindenki kapott egy

csak ezután kezdik meg önálló életüket.

kényelmes széket. András anyukája sütött egy csokitortát, aztán

A jegesmedve védett állat. A természetes élőhelyükön már csak kevesen

mindenki odaadta az ajándékát. András apukája azt mondta,hogy András

vannak.

szólítson és úgy adják át az ajándékokat. András először Bencét

Dóczi Rebeka 5. o.

szólította, majd Pannit, azután Petit, utána Katit, majd Borit. Bencétől
egy versenyautót kapott. Pannitól egy 3D-s kirakót. Petitől egy
focilabdát. Katitól egy varázslós kártyajátákot. Boritól, a húgától egy
rajzot. A szüleitől pedig egy lego-t kapott.
Azután kimentek a kertbe és vívtak egy nagy hócsatát. András Bencével
és Petivel volt egy csapatban. Bori, Panni és Kati volt a másik csapat. A
harmadikos lányok először nem akarták Borit befogadni ,mert Bori még
óvodába járt, de Bori megígérte, hogy jó lesz. Mindenki nagyon

megdobálta a másikat. Amikor a hócsata lezajlott, András elköszönt a
barátaitól.
Utána szüleivel és húgával lementek vidékre a nagymamájához. Rozália
nagyi már várta őket és már ott voltak András unokatestvérei is: Luca,
Balázs és a szüleik is. András nagymamája sütit sütött, azt jóizűen
megették és utána kimentek építeni egy-egy hóembert. András Borival és
szüleivel épített egy hóembert. Luca és Balázs szintén a szüleivel épített
egy hóembert, a nagymama pedig a nagypapával. Andráséké egy sima
hóember volt, Lucáéké pedig hóteve. A nagymama és a nagypapa egy öreg
hóembert csinált.
Este Andrásék elindultak Budapestre. Bori az utat átaludta, András pedig
olvasott. Nyolc óra volt már, mikor megérkeztek. Bori fölébredt közben.
Bementek a házba, és András és Bori már ment is az ágyba. Ám szüleik is
nemsokára lefeküdtek, mert mindenkinek hosszú volt ez a nap.
Ám András nem tudott elaludni, ezért mint mindig, amikor nem tud
elaludni, most is gondolkodott . Lépésről lépésre átgondolta az egész

Az erdészfiú szerelme
A bátortalan erdészfiú randevúra akarja hívni a vadász unokáját, de nincs
hozzá mersze. Sok gondolkodás után a hóvirágokat kéri meg, hogy dalban
mondják el érzéseit. De a virágok nem daloltak. Így megkérte a
rénszarvast, hogy legeljen a hóvirágokból, mert nem dalolnak a kedvesnek.
A rénszarvas azonban nem ette meg a hóvirágokat. Elment a fiú a
vadászhoz és így szólt:
- Vadász, készít kolbászt a szarvasból, mert nem rágja meg a hóvirágokat,
akik nem üzennek a kedvesemnek!
A vadász meg sem mozdult. A vadász nejétől kérte, hogy ne főzzön az
urára, mert ő nem csinál kolbászt a rénszarvasból, aki nem kóstol bele a
hóvirágokba, akik nem adják át üzenetét a kiszemelt lánynak. A
gazdaasszony nem reagált semmit. Így a legény felkereste a lyukat, s a

hócsatát.

következőre utasította:

„Na először is megdobtam Borit, sajnos Borit pont egy jeges hógolyóval

- Lyuk, lyukaszd ki az asszony fazekát, mert nem mond le a főzésről, így a

találtam el. Ezért Bori elkezdett sírni. Anya kiszólt az ablakon, hogy
játsszatok szépen. És amikor kihajolt, látta, hogy Bori sír és kérdezte
tőle, hogy mi a baj? Mire Bori azt mondta, hogy András erősen „megdo”,
de be se kellett fejeznie, mert anya a szavába vágott: - András öt percre
ki kell állnod!
Amikor letelt az öt perc és visszaálltam, Bori már nem sírt. Majd
megdobott Panni ( és itt a sötétben egy picikét elpirult, mert Panni volt a
szerelme). Utána Bence megdobta Katit, mire Bori egy óriás golyót dobott
Petire. Peti nevetett, gondolta magában és közben elnyomta az álom.
Kővári Sára 3.a

vadász nem cserkészi be a rénszarvast, aki nem ijeszt rá a hóvirágokra,
akik így nem zenélik el a szerelmemet.
De a lyuk semmit nem tett. Elment a szerelmes fiú az egérhez, és kérte,
hogy egye meg a lyukat, aki nem lyukasztja ki a fazekat, így az asszony
főz, és a vadász nem fenyegeti a rénszarvast, hogy kolbász lesz belőle,
aki nem legel a néma hóvirágokból. A kérésre az egér a bajszát se
mozdította. Erre igen elszomorodott az erdészfiú, leült a kandalló mellé s
ölébe vette a cicáját, és elpanaszolta bánatát. Mivel igen jó gazdája volt a
cicának, a macsek megsajnálta a szegény fiút, és megkergette az egeret,
aki ijedtében megrágta a lyukat, aki attól félve, hogy teljesen

belakmározza az egér, kilyukasztotta az asszony fazekát, aki így nem

Luke kihúzta a csomagolásból az ajándékot. Egy halálcsillagos hógömb volt

tudott főzni. A vadász félve, hogy többé nem kap vacsorát, elindult

az.

levadászni a rénszarvast, aki megijedt, hogy bizony kolbász lesz belőle, s

- Itt van egy ajándék Han Solonak, Jabbától.

így

a

Azzal előhúzta az ajándékot. Egy bilincset kapott Han Solo. Azzal a

rénszarvasvacsora lesz belőlük, énekelve tudatták a vadász unokájával,

Mikulás rejtélyes módon eltűnt. Ekkor feltűntek a birodalmi lépegetők. A

hogy őbelé az erdészfiú szerelmes. A fiú szerelme viszonzásra talált, és a

lézerük helyett azonban szaloncukor áradat támadt. A birodalmiak sem

szerelmespár esküvőjén a hóvirágok önként daloltak. Máig is együtt élnek

értették. Ám rájöttek, hogy ez a Mikulás műve lehet. Aztán azt

a hűséges cicával.

gondolták, jobb bulizni, mint harcolni. Végül a Mikulás is megjött. Olyan

már

boldogan

ment

legelni.

A

hóvirágok

félve,

hogy

Földesi Kitti 3.b

hasasokat ugrott a hóba, hogy egy kenguru is megirigyelte volna. Han Solo
kártyázott egy csapat droiddal és klónnal. A többiek pedig diszkóztak,
vagy tömték a gyomrukat. Néhányan a játékteremben - mert olyan is volt
- verték el a pénzüket. Éjfél felé pedig tűzijáték is volt. Pár vadászgép
jóvoltából lett karácsonyfa. A fát halálcsillagos gömbökkel díszítették.

STAR WARS karácsony
„Réges régen, egy messzi-messzi galaxisban”…
Luke Skywalker és csapata a karácsonyt ünneplik a távoli Hoth bolygón.
Ám ekkor egy azonosítatlan tárgy csapódik be a hóba. A yedik
felfegyverkezve sorakoznak a lövészárokban. Ám ekkor meglátnak egy
piros, hordóhasú egyént.
Luke felkiáltott: - Ne lőjetek, ez a Mikulás! - Odarohant hozzá.
- Jól van?- kérdezte - Fáradtnak tűnik.
- Jól vagyok fiam, de nehéz volt lerázni az egész birodalmi flottát. El
akarták lopni az ajándékaitokat. Az én repülő szánommal mégis lehagytam
őket. - mondta.
Azzal elkezdte osztani a csomagokat. Elsőnek Lukét húzta ki.
- Azt írja : Luke Skywalkernek, apjától Dart Vödörtöl, akarom mondani
Dart Wadertől.

Így lett vége a napnak.
Steidl Gergő 5.o.

雪花的快乐

A hópehely boldogsága

徐志摩

Xu Zhi Mo

雪

Hó

有人在谛听。但此时

Hallgatagon szemlélődik egy ember.

假如我是一朵雪花，
翩翩的在半空里潇洒，

Ha én egy hópehely lehetnék,
Az égből sebesen lehullnék,

外面的喧哗吞没了雪的声音

Bár odakinn a zaj elnyomja a hó neszét,

雪静静地飘落

Az mégis csöndben száll alá.

我一定认清我的方向——

Irányomat el nem tévesztve,

彻骨的暖意

Melegség járja át a bensejét,

飞飏，飞飏，飞飏，——
这地面上有我的方向。

Repülnék, repülnék, repülnék,
Lelkemet a földre eresztve.

枝桠并没有垂下来

s még meg sem hajolt a faág,

当他们拐过黑暗的斜坡

Magányos völgyre rá nem esnék,

mikor rákanyarodnak a sötét lejtőre.

不去那冷寞的幽谷，
不去那凄清的山麓，
也不上荒街去惆怅——

Kerülném nyomornak bús hegyét,
Aggály bennem tanyát nem verne,

（2003 年 1 月，南京）

(2003,01 Nanjing)

飞飏，飞飏，飞飏，——
你看，我有我的方向！
在半空里娟娟地飞舞，
认明了那清幽的住处，
等着她来花园里探望——

Repülnék, repülnék, repülnék,
Hogy csak szépnek legyek leple!
A légben kecsesen táncolnék,
Egy csendes otthont felismernék,
Várnám őt kijőni a kertbe,

飞飏，飞飏，飞飏，——

Repülnék, repülnék, repülnék,

啊，她身上有朱砂梅的清香！

Virágillatú kebelre!

那时我凭借我的身轻，

Testem pillekönnyű hidegét,

盈盈地，沾住了她的衣襟，
贴近她柔波似的心胸——
消溶，消溶，消溶——
溶入了她柔波似的心胸

Ruha elejére fektetném,
Lágy szíve új otthonom lenne,
Olvadnék, olvadnék, olvadnék
Lelkem feloldódna benne.

Bi Chengcheng 8. o.

Könyvajánló:
Rachel Renée Russel: Egy Zizi naplója

(1-2. rész)

Ez a bestseller az Egy ropi naplójához hasonlít, de inkább a lányoknak
szól. Azoknak is ajánlom, akik nehezen veszik rá magukat az olvasásra.
Meg fog változni a véleményük!
1.rész: Nikki Maxwell egy átlagos kamaszlány, aki alig várja, hogy új
iskolát kezdjen, ahol népszerű és menő csajként újjászülethet. Ám ez
nem úgy sikerül, ahogy elképzelte: rögtön magára haragítja az iskola
„üdvöskéjét”, MacKenzie-t. Közben beleszeret Brandonba, a suli menő
fotósába. A történet folyamán két „őrült” barátnőt is szerez.
2.rész: Nikki továbbra is csak bénázik, ezúttal tönkre teszi az iskola
legnagyobb buliját, amivel mindenkit magára haragít. Így hát neki kell
megszerveznie a bulit, és csak a suli lúzereire számíthat. Ráadásul
MacKenzie továbbra is mindent elkövet, hogy megkeserítse az életét. És
ha ez még nem lenne elég, Nikkinek egy másik eseményen is részt kell
vennie. Közben úgy tűnik, van némi esélye Brandonnál.
Kőrösi Hédi 7.o.
雷切尔•蕾妮•罗素《怪咖少女事件簿》
妮琪就跟所有正处于或曾经处于青春期的你我一样，有各式各样关于友情、爱
情和自我价值的烦恼。虽然挫折不断，但每过一关就是一种蜕变、一种成长。
推荐给所有正在转变成大人的青少年，以及早过了青春期的大朋友，翻开
《怪咖少女事件簿》，跟著妮琪体验中学生活的酸甜苦辣，一起欢笑、一起流
泪。
《怪咖少女事件簿 1-明星中学初体验》
新学校、新朋友、新的暗恋对象、还有新的死对头！
噢，当学生也是很辛苦的……

14 岁的妮琪今年升八年级，托老爸的福转到明星学校私立薇思中学就读。刚到
新环境的她一心想成为众人的焦点，没想到自己的置物柜竟然就在全校最受欢
迎的金发美女麦肯丝旁边，这下可好了，大家的目光都在麦肯丝身上，根本没
有人注意到她。
一年一度的“前卫艺术比赛”即将展开，很有美术天分的妮琪当然不会错过这
个成名的大好机会，却也因此和夺冠呼声最高的麦肯丝正面杠上，而且两人居
然还喜欢上同一个男生布蓝登，这下子梁子真是愈结愈大了。
因为担任图书馆志工，妮琪认识了好友克萝伊和柔伊，和布蓝登的感情也
慢慢升温，渐入佳境的生活却因为手绘刺青事件变了调。妮琪和好友冷战，又
意外毁了艺术比赛的作品，甚至还被麦肯丝羞辱。一连串的打击让妮琪再也受
不了而决定转学，却在办理转学手续那天发现了一个惊人的事实……。
《怪咖少女事件簿 2-失控的万圣节派对》
一个晚上、两场派对、还要扮演三个角色！
噢，这下子麻烦可大了……
再三个礼拜就是众所期待的万圣节派对。麦肯丝跟大家吹嘘说布兰登会跟她一
起参加舞会，没想到却被布兰登拒绝，恼羞成怒的她决定辞去筹备委员会主席
一职，还煽动其他成员退出，把烂摊子留给清洁组的妮琪、克萝伊和柔伊。
为了赚取零用钱，妮琪答应到妹妹布莉安娜的舞蹈教室帮忙，将在芭蕾舞班的
万圣节派对上扮成老鼠先生游戏。与此同时，布兰登突然邀请妮琪当他的舞伴
。又惊又喜的妮琪为了和布兰登共度美好的夜晚，说什么都不让舞会泡汤，于
是硬着头皮接下筹备委员会主席的工作。
在众人的努力下，舞会终于可以如期举行。妮琪打算以茱丽叶的装扮出席，不
知情的克萝伊和柔伊却特地做了三人的垃圾袋姊妹装。妮琪不忍辜负死党的好
意，又不想穿著垃圾袋装出现在布兰登面前，进退两难的她做出了史上最疯狂
的决定……。

Filmajánló: A Galaxis őrzői

És a történet
Miután a kalandor Peter Quill ellop egy titokzatos tárgyat az

Amikor megláttam a moziban egy plakáton ezt a filmet, úgy gondoltam

intergalaktikus gonosztól, Ronantől, tette miatt hamarosan vérdíjat

csak rá, mint egy átlagos szuperhősös filmre, de mikor megnéztem,

tűznek ki a fejére. Quill rájön, hogy a Ronan által gyűjtögetett tárgyak

egyszerűen ez lett az egyik kedvencem. Ebben a filmben nemcsak a hősök

hatalmas veszélyt jelentenek az egész univerzumra, ezért csapatot

életét és háttértörténetüket mutatják be, hanem azt is, hogyan válik

toboroz, amelynek tagjai a tárgyat védelmezik, nehogy megint rossz

valaki bűnözőből hőssé. Mint minden Marvel filmben, ez is teli van

kezekbe kerüljön. A szedett-vedett csapat tagjai: Rocket a mosómedve ,

humorral, a történet pedig teli váratlan fordulatokkal, de ami még nagyon

Groot , Gamora , valamint a bosszúszomjas Drax .

tetszik nekem, azok a szereplők.
Peter Quill, vagy más néven Star-Lord: őt kiskorában elrabolják

Györkös Berci 6.a

kleptomán ufók. Felnőtt korára fosztogató válik belőle.
Gamora bérgyilkos. Ez akkor is igaz, ha ezt egy női karakterről nehéz
elhinni.
Drax, a pusztító: Bosszút akar állni, amiért megölték a szeretteit.
Rocket: ő az egyik legfurcsább karakter a filmben. Egy fegyverekhez
értő mosómedve.
Groot: humanoid fa, aki egyszerre veszélyes és édes. Ő az egyetlen, aki
nem követett el semmilyen bűntényt, de Rocket házi kedvenceként
ismert.
Ezt a filmet mindenkinek ajánlom, aki egy kicsit is szereti a sci-fis szuperhősös filmeket vagy csak a kalandos, jó háttértörténettel
rendelkező filmeket. Ha valahol vagy valamikor lehetőséged nyílik
megnézni, szerintem egyből mondj rá igent.

银河守护者
彼得·奎尔（克里斯·帕拉特 Chris Pratt 饰）是一名从小被劫持到外太空的地球
人，在义父勇度（迈克尔·鲁克 Michael Rooker 饰）的培养下成了一个终极混
混，自称“星爵”。一次行动中他偷了一块神秘球体，便成为了赏金猎人火箭浣
熊（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 配音）、树人格鲁特（范·迪塞尔 Vin
Diesel 配音）的绑架目标，而神秘的卡魔拉（佐伊·索尔达娜 Zoe Saldana 饰
）也对神秘球体势在必得。经过笑料百出的坎坷遭遇，星爵被迫和这三人，以
及复仇心切的“毁灭者”德拉克斯（戴夫·巴蒂斯塔 Dave Batista 饰）组成小分
队逃避“指控者”罗南（李·佩斯 Lee Pace 饰）的追杀。然而这个神秘球体拥有
无穷的力量，小分队必须团结一致对付罗南，才有可能解救整个银河系，银河
护卫队由此诞生。

Karácsonyi mézeskalács

Modern adventi koszorú

Hozzávalók:

Hozzávalók:

30 dkg margarin

Ragasztópisztoly

30 dkg cukor

Gyertya

25 dkg méz

3 db tojás

Gyertyatartó

2 kávéskanál őrölt gyömbér, fahéj és szegfűszeg

Kicsi karácsonyi gömb alakú díszek

1 kg liszt

1 narancs és egy citrom héja
3 kávéskanál szódabikarbóna

Elkészítés:

Elkészítés:

A karácsonyi díszeket egymáshoz ragasztjuk a ragasztópisztollyal.

A mézet a fűszerekkel felforrallod. Beleteszed a margarint,
szétolvasztod, majd kihűtöd.

Rátesszük a gyertyatartót, arra pedig a gyertyát.

A tojást a cukorral felvered, beleöntöd a liszt felét. A mézes margarinba
Vida Veronika 5. o.

kevered a liszt másik felét.
Az egészet összedolgozod.
Lefeded, majd egy északára hűtőbe rakod. Másnap kinyújtod (1/2cmesre), és kiszaggatod, előmelegített sütőben világosra sütöd. Kb. 80 db
lesz belőle.
Egészségetekre!
Vida Veronika 5. o.

Kedvenceitek

Viccek
老师训斥值日生:黑板那么脏,地也没扫,地球仪上 .....用手一摸说:全是灰!值日生:
老师,你摸的地方正是撒哈拉沙漠.
A tanár meg akarja leckéztetni az ügyeletes diákot.
- Milyen piszkos a tábla! Nem takarítottad le a földgömböt se. A
földgömbön... - A tanár fogja a földgömböt és mondja: - Minden tiszta
por!

1. Honeybeast: Legnagyobb hős
2. Pharrel Williams: Happy
3. Pitbull: Timber
4. Shakira: La la la
5. Katy Perry: Roar
6. Lady Gaga: Paparazzi
7. Kiesza: Hideaway

Mire az ügyeletes diák:
- Igen, tanár úr, a hely, amit ön éppen megérintett, az pont a Szahara. 
美术课结束，老师把同学的图画簿一本本地收上来，康康在交图画簿时对老师

8. Ella Henderson: Ghost
9. Aviici: Addicted to you
10. Patai Anna: Ha fiatal a szíved

说：“老师，请别把我的簿于放在最下面。”老师奇怪地问：“为什么？”“因为我
画的是鸡蛋，放在下面会压碎的。”
Amikor a szépművészet óra végén, a tanár összegyűjti a diákok rajz
füzeteit, Kang Kang azt mondja a tanárnak:

Programajánló

- Tanár úr, ne tegye az én füzetemet legalulra!
A tanár furcsállja a dolgot, ezért azt kérdezi:

Mikulásgyár

- Miért?
- Mert tojást rajzoltam, ha alulra teszi, biztosan összetörik. 
老师：请把“我的哥哥去学校”这句话改写成将来式。学生：我哥哥的儿子去学
校。
A tanár mondja:
-Légy szíves írd át ezt a mondatot jövő időbe! A bátyám elmegy az
iskolába.

A rendezvény kezdete:2014.december.5. péntek
A rendezvény vége:2014.december.21. vasárnap
Helyszín: Állandó és központi gyűjtőpont az Ötvenhatosok terén
felállított nagy sátor.
Új Budai karácsonyi vásár:
Időpont:2014.november.25-december.24
Helyszín: Kőrösy József utca (XI. kerület, az Allee Bevásárlóközpont

A diák így válaszol:

mellett)

- Az én bátyám fia elmegy az iskolába. 
Wang Yue (Evelin néni)

Korcsolyázási lehetőség a kerületben
Idén is korcsolyázhatunk a kerület ingyenes jégpályáin! Már épülnek a

Játékok kicsiknek és nagyoknak

pályák, de november 24-én még biztosan nem fognak üzemelni. A nyitás
pontos időpontját nem tudni, de november vége - december eleje között

3

várható, időjárástól függően.

2

A megszokottak szerint két helyszínen: Újpalotán a Száraznád iskola
udvarán, Rákospalotán pedig a Czabán iskola udvarán épülnek fel a pályák.

4

A tervek szerint most is minden nap reggel 8-tól este 9 óráig tartanak

3

majd nyitva.

8

5

Helyszín: VAM Design Center, 1061 Budapest, Király utca 26.

6

Advent Budapesten téli fesztivál és karácsonyi vásár
Időpont: 2014. december 28-tól december 31.
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Kockabirodalom - Építsd meg az álmaid!
Időpont: 2014. november 14. - 2015. január 31.
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Helyszín: Deák tér melletti Városháza park
Müpa Jégpálya (Élmény-korcsolyázás minőségi zenével)

3

Időpont: 2014. december 6. - 2015. január 4.
Helyszín: Deák tér melletti Városháza park
4
Szögi Elmira, Hegedűs Orsolya, Németh Flóra 5.o.
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Schaffer Péter 5. o.

A hónap tanulói
Szeptember hónap tanulói
ALSÓ TAGOZAT

FELSŐ TAGOZATOSOK

Kollmann András 1.A

Vida Veronika 5.o

Révész Karina 1.B

Lim Chalina 6.A

Kenyeres Sándor 2.A

Kollmann Máté 6.B

Komlódi Kiara 2.B

Ngo Ky Vinh 7.o

Durand Erneszt 3.A

Khalid Yousif Salma Sami 8.o

Szilvágyi Bálint 3.B
Král Boglárka 4.A
Rosenberg Dávid 4.B

Október hónap tanulói
ALSÓ TAGOZAT

FELSŐ TAGOZATOSOK

Vigh Tamara Dóra 1.A.
Lin Yuhao 1.B
Lim Rasmeycindy 2.A
Kerekes Rizván András 2.B
Bartos Dóra 3.A
Fazekas Réka 3.B

Dóczi Rebeka 5.o
Tóth Lilla Zoltána 6.A
Bottyán Bendegúz Csaba 6.B
Szigeti Vivien Zsófia 7.o
Geiger Márk 8.o

Vida Benedek Olivér 4.A
Kollmann Bálint 4.B

November hónap tanulói
ALSÓ TAGOZAT

FELSŐ TAGOZATOSOK

Kaszás Szabina 1.A.
Kis-Benedek Henriett 1.B
Kamasz Erik Gyula 2.A

Szögi Elmira Inessza 5.o
Marusinecz Marcell 6.A
Selenge Orgil Erdenetsetseg 6.B

Xu Huiming 2.B
Lu Qianxi 3.A
Földesi Kitti Fanni 3.B

Demeter Diána Aliz 7.o
Lu Shuo 8.o

Varga Bonita 4.A
Mehlhoffer Hanna 4.B
Gombolai Panna

Újságíróink:
Bi Chengcheng, Dóczi Rebeka, Gombolai Panna, Györkös Berci,
Hegedűs Orsolya, Kőrösi Hédi, Németh Flóra, Schaffer Péter,
Steidl Gergő, Szögi Elmira, Vida Veronika
Kínai fordítónk:
Wang Yue (Evelin néni)
Szerkesztőink:
Jónás János, Kecsmár Anna, Szajkó-Garai Dorottya

