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Kedves olvasóink!

Holdújév képekben 2015

Nyakunkon a tavasz! A MizuMaki újra kapható! Lapozzatok bele bátran!
Hogy mi köze a boszorkányoknak a nagyszombathoz és a finnek
máglyáihoz? Egy középkori katedrálisnak az ókori egyiptomi sírkamrához?
Mit szeret Evelin néni Magyarországban? Hogy kecskék vagytok-e vagy
sárkányok? Miről beszélgetnek Adel és nagyapja a kórházban a Hurrikán
2. fejezetében? Megtudhatjátok, ha elolvassátok az újságot!
Jó szórakozást kíván a MizuMaki csapata!

Dóczi Rebeka 5.o., Árvai Melinda

Kínai horoszkóp

RIPORT EVELIN NÉNIVEL

A kínai asztrológusok a holdévek szerint végzik számításaikat. A kínai



Mikor jött Magyarországra Kínából?

hold-kalendárium több ezer éves. Egy teljes ciklus 60 évig tart, s ezen



2010.05.22-én jöttem Magyarországra Kínából.

belül vannak az egyszerűbb ciklusok öt elemmel: fémmel, tűzzel, földdel,



Csak úgy körülnézni vagy céltudatosan az iskola miatt jött ide?

vízzel és fával kombinálva. Egy-egy sima kínai ciklus 12 évig tart, egy-egy



Céltudatosan az iskola miatt jöttem ide.

évet a 12 állatövi jegyről elnevezve. A legenda szerint a 12 állatövi jegy

A kínai Konfuciusz Intézet Központja küldött engem az ELTE

úgy keletkezett, hogy Buddha magához hívta a Földön élő állatokat.

Konfuciusz Intézetbe magyar

Hívására tizenketten jelentek meg, és az évek az állatok érkezési

nyelvet tanulni 10 hónapra. Azután kezdtem itt dolgozni kínai

sorrendjében kapták meg nevüket.

nyelvtanárként.

Nézzük csak, ki melyik jegyben született:



2000-ben születtek - Sárkány

Ilyennek képzelte Magyarországot vagy valami másra
számított?

2001-ben születtek - Kígyó



Gyermekkoromban a könyvekből ismertem meg Magyarországot.

2002-ben születtek - Ló

Tudom, hogy ki Petőfi Sándor és Liszt Ferenc, és el tudom mondani

2003-ben születtek - Kecske

fejből kínai nyelven Petőfi versét: Szabadság, szerelem.

2004-ben születtek - Majom

Amikor megérkeztem Budapestre, nagyon jó levegő, és szép idő

2005-ben születtek - Kakas

fogadott, a magyar diákok és a kollégák is nagyon kedvesek voltak,

2006-ben születtek - Kutya

ezért azonnal megszerettem Magyarországot.

2007-ben születtek - Disznó
Szögi Elmira 5. o.



Van-e olyan, ami nagyon tetszik hazánkban?



Persze. Nagyon szeretem a halászlét és a somlói galuskát, mert
nagyon finomak.
Szeretem a Dunát, a Budai várat, a Balatont, a Halászbástyát.
Ezek a helyek gyönyörűek, magyarosak és romantikusak.



Szereti az iskolánkat?



Igen, nagyon szeretem. Az iskolánk diákjai aranyosok, ügyesek és
okosak. Itt majdnem mindenki szeretne tanulni kínai nyelvet, és
sokan már most is jól tudnak beszélni. Ezenkívül a kollégák is
nagyon barátságosok, kedvesek és segítőkészek.



Szeret itt dolgozni?



Igen. És remélem, hogy mindig itt dolgozom majd, ha lehet.



Amikor gyermek volt, gondolta volna, hogy felnőttként tanár
lesz?



Igen, gondoltam, csak azt nem gondoltam, hogy itt Magyarországon
leszek tanár.
Arra is gondoltam, hogy eladó vagy festő leszek.



Kínában hány évig tart a tanárok oktatása?



Én 2009-ben érettségiztem, 2010-ben jöttem Magyarországba és
azóta itt tanítok.



Amikor Kínából jött, mennyire tudott magyarul?



Picit, csak annyit tudtam: szia, jó napot, hol van a WC.



Szereti a magyar nyelvet? Mennyire tartja bonyolultnak?



Igen szeretem. Elég bonyolult, például, kínai nyelvben nincs

Húsvét más országokban
Szicília (Olaszország)
Kisvárosokban a fiatalok körbeviszik a településen Jézus és a tizenkét
apostol szobrát. Húsvét vasárnap, délben a gyerekek eljátsszák Jézus
feltámadását. A jelenet legfontosabb része, amikor Mária lefátyolozva,
gyászosan jelenik meg, és amikor az apostolok eljönnek, hogy elmondják
neki, feltámadt a fia és találkozni fog vele. Ekkor Mária, boldogságában
megválik a gyászfátyoltól.
Mexikó
A húsvétot két hétig ünneplik
Mexikóban. Az első hét a Szent
hét. Ilyenkor emlékeznek Jézus

igekötő, feltételes mód, felszólító mód, stb. De szerintem

utolsó napjaira. A második héten

érdekes, és olyan, mint egy matek faladat, lehet rajta edzeni az

Jézus feltámadását ünneplik.

agyat.


Szeret az iskolaújságnak segíteni a fordításban?



Szeretek, így lehet magyar nyelvet is tanulni és gyakorolni.
Júniusban fogok B-2-es magyar nyelvvizsgát tenni.
Dóczi Rebeka 5. o., Vida Veronika 5.o.

Ezekben a hetekben sok
városban passiójátékot is
rendeznek. A színészek 2000 évvel ezelőtti öltözékben szerepelnek,
olyanban, amilyet Jézus idejében is viselhettek az emberek.
Finnország
Itt csendesen és szigorúan telik a húsvét. Ezt a hetet csendes hétnek is
nevezik. Nagypénteken gyászruhába öltöznek az emberek. Ilyenkor tilos a
tűzgyújtás, az emberek nem találkozhatnak a rokonaikkal, barátaikkal,
ismerőseikkel. Betartják a böjtöt, szigorúan csakis naplemente után
étkezhetnek.
Az egyik fontos húsvéthoz kötődő hagyomány a virpominen vagy virvonta.
A gyerekek virágvasárnap feldíszített barkaágakkal házról házra járnak
és megcsapkodják velük az ottlakókat szerencsét és egészséget kívánva

minden

közelben

lakónak

és

szomszédnak.

A

gyerekek

általában

A nyúl

elszavalnak egy rövid versikét, aztán kapnak valamilyen kisebb fizetséget,
például egy kevés pénzt, cukorkát vagy csokitojást. Ilyenkor a lányok, de
akár a fiúk is sokszor boszorkánynak vannak öltözve. A húsvéti
boszorkányokat trullinak nevezik.
Pohjanmaaban húsvéti máglyát is gyújtanak nagyszombaton (finnül:
pääsiäislauantai). A boszorkányok és a máglya hagyománya abból ered,
hogy régen úgy gondolták, hogy nagyszombaton Isten oltalmazó hatása
kisebb, ezért a boszorkányok ilyenkor szabadon garázdálkodhatnak az
egész világon. A máglyát azért rakják, hogy távol tartsák őket. A
hiedelem szerint minél nagyobb a tűz füstje és minél több benne a szikra,
annál jobb, mivel így a boszorkányok és más gonosz szellemek nem tudnak
átjutni rajta, hogy ártsanak az embereknek.

A nyúlfélék az egész Földön őshonosak - kivéve az Antarktiszt,
Ausztráliát és Óceániát-, ahová az emberek telepítették be őket.
A nyulaknak hosszú erős hátsólábuk van, hosszú mozgatható fülükmelyekkel igen jól hallanak. Nagy szemük segítségével nagyon jól látnak
még éjjel is, ezért éjjel aktívabbak.
Az állatok mérete változó: az apró észak-amerikai törpenyúltól (amely
25-29 centiméter hosszú és 300 gramm súlyú), a nagyméretű mezei nyúlig
(amely 50-70 centiméter hosszú és 2500-6500 gramm súlyú) is
terjedhet.
Az állatok sokféle élőhelyhez alkalmazkodtak, köztük a sivataghoz,
tundrához, erdőhőz, hegyekhez és mocsarakhoz. A nyúlfélék egy része
üregekbe húzódik vissza veszély esetén vagy pihenéskor, ilyen az üregi

Anglia
Vasárnap reggel templomba mennek az emberek, melyek gyönyörűen fel
vannak díszítve különböző virágokkal, például liliommal. Az emberek
ilyenkor a legszebb ruháikat veszik fel, és a nők és gyerekek nagyon
gyakran viselnek úgynevezett „húsvéti kalapot” (Easter Bonnet), mely egy
virágokkal feldíszített kalap.
Szokás még, hogy szentelt vizet visznek haza, ezzel áldják meg a
házukat, családjukat.
Húsvét hétfőn pedig tojásgurító versenyeket rendeznek az emberek.
Felmennek egy domb tetejére, és onnan legurítják a tojásokat. Az nyer,
akinek a tojása először ér le a völgybe. Ez egy igen népszerű játék
ilyenkor.

Németh Flóra 5.o.

nyúl, míg a másik része a futást választja menekülésül, és egész életében
a felszínen tartózkodik, ilyen a mezei nyúl.
A vemhesség 28-50 napig tart, fajtától függően. A felszínen lakó nyulak
születésükkor fejlettebbek, mint üregi társaik. Pont ezért tart náluk a
vemhesség is tovább. Amikor az utódok megszületnek, már „sok”a szőrük
és teljesen nyitva van a szemük. Míg az üregben élő társaik csupaszon és
vakon jönnek a világra. Ha a nőstények sok táplálékhoz jutnak egy adott
évben, akár többször is szaporodhatnak.
Nyúl a mitológiában:
A húsvéti nyúl vagy nyuszi a húsvét ünnephez kötődő figura, a Mikuláshoz
hasonlóan a gyermekfolklór része. A húsvéti nyuszi tavasszal, általában
húsvétkor titokban, mint a Mikulás, ajándékot hoz a gyermekeknek.

A tojás, ahogy a nyúl is, már az ókor óta termékenységi szimbólumok:

Húsvéti filc tojások

mivel a nyulak nagyon sok utódot nevelnek fel, a tavaszi napforduló idején
a föld megnövekvő termékenysége jelképének tartották őket.
*Óceánia: Ausztrália környékén lévő szigetek csoportos neve.
Forrás :Wikipédia
Dóczi Rebeka 5.o.

Hozzávalók:
- színes filc anyag
- szalagok
- mintás anyagok
- gombok, kicsi varrható díszek
- tű
- cérna
- vatta/kicsire tépkedett zsepi
Elkészítés:
Vágj ki a megfelelő színű filcből tojás alakokat! (2 db-ot)
Varrj az elejére (mindegy, melyik oldala az) szalagokat a kép szerint,
majd gombokból, apró díszekből
is egyet!Varrj a tetejére szalagból akasztót! Kicsi öltésekkel varrd össze
a két tojás! Vigyázz, hogy amikor már csak egy kicsi hely maradt a
varrásra, akkor tömködj bele minél több vattát, majd varrd
össze teljesen!
Ezt a díszt is lehet barka ágra akasztani!
KÉSZ!

Vida Veronika 5.o.

A húsvéti barkaág
A húsvét szimbólumai közül a tojáson kívül a barkaág a második
legfontosabb jelkép.
Vázába állítva víz nélkül akár hónapokig is eláll, vízbe téve viszont
megnyúlik és kellemes tavaszi hangulatot áraszt. A barkaágat is ünnepi
öltözékbe bújtathatjuk: aggasszunk rá színes nyuszi, bárány és kiscsibe
figurákat, tojást vagy színes masnikat, szalagokat.

Húsvéti fonott kalács
Hozzávalók:


3 dl langyos tej



6 evőkanál cukor



5 dkg puha vaj



fél teáskanál só



50 dkg liszt



egy csomag szárított élesztő

A barka bolyhos virágainak különleges gyógyerőt tulajdonítottak régen.

Elkészítés:

Ha a családi tűzhelybe dobták, megóvta a házat a bajoktól, gyógyszerként

A hozzávalókat összekeverjük, bedagasztjuk és meleg helyen egy órát

pedig elmulasztotta a torokfájást.

kelesztjük.
Vida Veronika 5.o.

A megkelt tésztát lisztezett deszkára borítjuk. Négy-öt részre osztjuk.
Mindegyik részből 3-3 rudat sodrunk, ezeket kör alakban összefonjuk,
ahogy a képen is látszik.
A kész kalácsokat még fél órán át kelni hagyjuk, tetejüket felvert
tojással lekenjük.
Előmelegített sütőben készre sütjük. (4-5 db lesz belőle)
Vida Veronika 5.o.

Könyvajánló: Időfutár
(Gimesi Dóra - Jeli Viktória – Tasnádi István)
Ez a könyv eredetileg rádiójáték volt a Kossuth Rádióban, később
megjelent könyv formában is. Jelenleg 4 része van, most készül az ötödik.

AJÁNLÓ
A Miniversum egy hatalmas, gyönyörű terepasztal, amin Magyarország,
Ausztria és Németország egyes tájai százszoros kicsinyítésben
láthatóak. Az egész interaktív, néhol a forgalmat is irányíthatod, hang- és
fényhatásokat kelthetsz életre. Láthatod a Hősök terét, Pannonhalmát,
Sopront vagy a Tatai várat. Óriási szórakozás! S hogy mindez hol látható?

1. rész: A körző titka
A történet főszereplője Hanna, aki Szegedről költözik Budapestre. Új
iskola, új barátok, még új tanárok is… és ha ez még nem lenne elég, talál
egy régi körzőt is az utcán, amit Sándor (egy vén ócskás), és egy
felemásszemű ijesztő férfi is meg akar tőle szerezni.
Zsófi, Hanna legjobb barátnője, aki Szegeden él, mindenben segít neki,
bár csak Skype-on tartják a kapcsolatot.
Szintén segít neki Tibi, az új padtársa, akinek az iskolában nincs túl nagy
szókincse, de igazából nagyon hűséges a barátaihoz.
Rajta kívül megismeri még Bulcsút - aki azt hiszi magáról, hogy egy
űrlény-, Szabit, Ervint és Edinát is.
Nagyon izgalmas és vicces ifjúsági regény, fiúknak és lányoknak egyaránt
ajánlom.
Kőrösi Hédi 7.o.

A Krausz Palota földszintjén, a Budapest, VI. kerület, Andrássy út 12.
szám alatt.
Mystique room: A fáraó sírja
Szuper szabadulós játék! A szobákban egy egyiptomi sírkamrarendszerből
kell kijutnotok sok izgalom közepette. Ha felfeditek a sírkamra titkait és
megfejtitek a rejtvényeket, kiszabadultok. 60 percetek van, hogy a
kamrából kijöjjetek. Igazi csapatmunka. A játék elérhető: Budapest,
Szent István körút 9. szám alatt.
Steidl Gergő 5.o., Schaffer Péter 5.o.

Élménybeszámoló

活动推荐
“密室逃脱”游戏

Szabadulószoba:
A szabadulószoba azt jelenti, hogy bezárnak minket egy szobába, és
onnan mindenféle jelek segítségével kell kijutnunk. Segítségünkre van egy
walkie-talkie is. 1 óránk van kijutni.
Itt pedig leírom, milyen a mi élményünk ezzel a szabadulószobával

,,Olyan, mintha visszamentünk volna az időben, és egy lakatokkal teli
labirintusból kellene kijutnunk. Nagyon jó volt!-Mindenki fantasztikus
élményekkel jött el! Mikor megérkeztünk, a mi csapatunk a Katedrális
nevű szobába ment be. Kaptunk hosszú barna köpenyt is övvel. Elindult az
bezárták

这里，我来介绍一下我们参与该游戏的体验：“这就像被锁住了的迷宫，需要我
们在规定的时间内打开锁走出去。好极了！大家一进来就觉得这太棒了！我们
先走进名为“大教堂”的密室，每个人得到一件棕色系腰带的长袍。然后房门被关

kapcsolatban:

óra,

“密室逃脱”，就是参与者被关在一个密闭的房间里，通过各种提示想方设法在
一小时内逃离密室的游戏。活动中还将有一部对讲机帮助参与者。

a

szoba

ajtaját.

Lakatokat,

kulcsokat,

kódokat,

puzzledarabokat, megfejtéshez vezető jeleket kerestünk. 3 db szoba
volt, egyikből a másikba kellett eljutnunk. A falak, a talaj, az ajtók mind
élethűek voltak. Persze, ha valamit nem tudtunk, megkérdezhettük a
walkie-talkie-n keresztül és segítettek nekünk. Ha találtunk egy kulcsot,
az összes zárt, lakatot megpróbáltuk vele kinyitni.”
Próbáljátok ki ti is! Szerintem osztályprogramnak is nagyon jó. A mi
csapatunk csak a Katedrális nevű szobában volt, egyébként van még egy
Egyiptom nevű is, de itt még nem voltunk.
További információ:

MYSTIQUEROOM.HU

Cím: 5. kerület Szent

István körút 9.
Vida Veronika 5.o.

上，开始计时。接着大家一起去寻找锁、钥匙、密码、拼图、解密提示等。从
一个房间到另一个房间，我们触及了每一处墙壁、地板、门和物体，通过了三
个房间。当然，如果有什么不清楚的地方，可以通过对讲机寻求帮助。如果找
到一把钥匙，我们就试着用它打开所有的锁。”
你们也去试试吧！作为一项班级活动这是个很不错的选择。我们只挑战了“大教
堂”密室，另外还有“埃及”密室，我们没有体验。
更多信息请参见：MYSTIQUEROOM.HU

地址：5. kerület Szent István

körút 9.
Wang Yue (Evelin néni)

A hulladékok
Hulladék: az ember termelő – fogyasztó tevékenysége során keletkező
anyag, melyet nem tud vagy nem kíván már felhasználni, ezért kezeléséről

Alumínium:
Elsősorban italos dobozokat, csomagolófóliát, szórópalackot készítenek
belőle. Előállításakor veszélyes hulladéknak számító vörös iszap
keletkezik, s nagyon energiaigényes folyamat is.

a környezet védelme érdekében gondoskodni kell.
A hulladékokat keletkezésük szerint 2 nagy csoportra osztjuk:
termelési és települési hulladékok.
A hulladék nagyobb része termelési (80%) hulladék, ami az ipar és a
mezőgazdaság tevékenysége során keletkezik. A települési hulladék kb.
20%, összetétel nagyon sokféle lehet: élelmiszer maradvány, fa, papír,
műanyag, gumi, bőr, textil, fém, üveg. Ezeknek az újra hasznosítása
nagyon fontos feladat.
A háztartási hulladék térfogatának felét, súlyának negyedét
csomagolóanyagok teszik ki. A környezetbarát csomagolásra jellemző,
hogy egyféle anyagból készülnek és újrahasznosíthatók.
Papír:
Természetes alapú termék, természetben néhány év alatt bomlik el. A
papírgyártás több szennyezést okozhat, mint egyes műanyag gyártása.
Elsősorban az újságpapírt, kartont, irodai papírt lehet újrahasznosítani, a
műanyaggal bevont papírcsomagolást, használt papírzsebkendőt nem.
Üveg:
Természetes úton nem bomlik le, akkor tekinthető környezetbarátnak, ha
visszaváltással vagy újraolvasztással visszaforgatják a gyártási
folyamatba.
Műanyag:
A legelterjedtebb csomagolóanyag. Természetes úton nem bomlik el. A
hőre lágyuló műanyagok általában újrahasznosíthatók, a hőre keményedők
nem. Amikor elégetik őket, sok szennyezőanyag jut a levegőbe.

Veszélyes hulladékok:
Otthonunkban is sokkal találkozhatunk. Például a régen használt higanyos
hő- és lázmérők, lejárt szavatosságú gyógyszerek, szárazelemek,
akkumlátorok, fénycsövek, elektrotechnikai berendezések, festékek,
lakkok, ragasztók, rovar-, gomba-, gyomirtó szerek, használt sütőolaj,
számítástechnikai alkatrészek, mobiltelefonok, laptopok, stb.

Hulladék totó
1.) Miért helyes a szelektív hulladékgyűjtés?
A: mert ha külön gyűjtjüka hulladékot, akkor később újra lehet
hasznosítani őket.
B: hogy külön szeméttelepre kerüljenek, mert mindegyik
kezelésére más előírás vonatkozik.
C: Kevesebb szemetet kell elhelyezni a szeméttelepeken,
lerakókban.
D: kevesebb veszélyes anyag kerül a környezetbe.
2.) Mihez használunk általában fém alapú csomagolást?
A: tojás
B: üditő
C: kompót
D: szendvics
E: mustár

4.) Melyik hulladékot dobnád műanyaggyűjtő konténerbe az alábbiak
közül?
A: teafilter doboz
B: üditős palack
C: sörösdoboz
D: tejeszacskó
E: kávéfilter
5.) Melyik a helyes párosítás?
A: kiégett izzó- üveggyűjtő
B: rovarirtós spray flakonja – veszélyes hulladékgyűjtő
C: kötegelt újságpapír – papírgyűjtő
D: konyhai zöldséghulladék – komposzthalom
E: használt ruhák – Vöröskereszt begyűjtő hely
F: festékes edény – fémgyűjtő
G: kitört ablaküveg – üveggyűjtő
H: kerti nyesedék – zöldhulladék
Várhalmi Márta

3.) Melyek a veszélyes hulladékok?
A: rózsa szúrós nyesedéke
B: maradék festék
C: használt sütőolaj
D: ceruzaelem
E: eltörött üvegpohár
F: használt fénycső
G: lejárt szavatosságú gyógyszer

Viccek
讲究卫生
一家三口搬进了新房，妻子见丈夫分儿子不太讲究卫生，常常把屋子里搞得乱
七八糟的，就在家里写了一条标语：“讲究卫生，人人有责”，想提醒丈夫和儿
子讲究卫生。儿子放学回家，见了标语，拿起笔来，把标语改成了“讲究卫生，
大人有责”。第二天，丈夫见了，也拿出笔来，把标语改成了“讲究卫生，夫人
有责”。

A csengő javítása
Zhang néni csengője elromlott, ezért telefonált a ház karbantartójának.
A karbantartó felírta Zhang néni címét, majd azt mondta, azonnal küld
egy szerelőt, aki megjavítja. A szerelő biciklivel gyorsan kiment a
megadott címre, majd nem sokkal később vissza is ment. A karbantartó
meglátta őt, így megkérdezte: „Ilyen gyorsan meg tudtatd javítani a
csengőt?” A szerelő válaszolt: „Nem, elmentem a címre, de az ajtóban
hiába nyomtam egy fél napot a csengőt, senki sem jött kinyitni, ezért
visszajöttem.”

Kecsmár Anna

Figyeljünk a tisztaságra!
Egy háromtagú család új lakásba költözik. Az anyuka látja, hogy a férje és
a fia nem nagyon figyelnek a tisztaságra, gyakran hagynak maguk után
rendetlenséget a szobában. Úgy dönt, kitesz egy papírt a szobában: „
Figyelj a tisztaságra, ez mindenkinek a kötelessége!”. Ezzel szeretné

Kedvenceitek

felhívni a figyelmét a férjének és a fiának is a rendre. Mikor a fiú hazaér
az iskolából, észreveszi a papírt. Fog egy tollat és átjavítja, „Figyelj a
tisztaságra, ez minden felnőtt ember kötelessége!”. Másnap a férj is
észreveszi a papírt, ő is fog egy tollat és átjavítja, „Figyelj a tisztaságra,
ez minden feleség kötelessége! „.
(mindenki-felnőtt-feleség 人人- 大人- 夫人)

修门铃
张太太家的门铃坏了，给物业公司打电话，负责人说马上派工人去修，并问了
张太太家的住址。修理工按照住址，很快骑车去了，但是不一会儿就回来了。
负责人看见修理工，就说：“这么快就修好了？”修理工说：“不是，我去了他们
家，可是在门口按了半天门铃，也没有人出来开门，所以我只好回来了。”

1.

Well Hello: Rakpart

2.

Jessie J, Ariana Grande,Nicki Minaj: Bang bang

3.

Ola: Jackie Kennedy

4.

David Guetta: Lovers on the sun

5.

Charli XCX: Break the rules

6.

Jedward: Lipstick

7.

Beyoncé, Pink, Britney Spears: We will rock you

8.

Adam Lambert: Trespassing

9.

Michael Jackson: Thriller

10.

Bruno Mars: Treasure

11.

Robbie Williams: Candy

12.

James Blunt: When I find love again
Szögi Elmira 5.o.
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Schaffer Péter 5.o.

A hónap tanulói
December hónap tanulói
ALSÓ TAGOZAT

FELSŐ TAGOZATOSOK

Révész Veres Panna 1.A

Schaffer Péter József 5.o

Erdős Artúr 1.B

Oláh Tamara Zsófia 6.A

Korponai Csenge Dóra 2.A

Kollmann Máté 6.B

Pál Zsombor Domonkos 2.B

Kőrösi Hédi 7.o

Kis Domonkos Edvárd 3.A

Khalid Yousif Salma Sami 8.o

Guba Réka Felícia 3.B

Február hónap tanulói
ALSÓ TAGOZAT

FELSŐ TAGOZATOSOK

Rácz Rebeka 1.A.
Vadász Kristóf 1.B
Wang Wenni 2.A
Cserháti Luca Panna 2.B
Kocsi Bence 3.A
Felici Fédra 3.B

Fekete Kata 5.o
Tóth Lilla Zoltána 6.A
Györkei Anna 6.B
Benes Ádám 7.o
Zhang Shengsheng 8.o

Shaaban Laura Fatima 4.A
Imre Tamara Lili 4.B
Gombolai Panna 5.o.

Kulcsár Gerda Sára 4.A
Kollmann Bálint 4.B

Január hónap tanulói
ALSÓ TAGOZAT

FELSŐ TAGOZATOSOK

Gombás Alíz 1.A.
Nagy Ádám 1.B
Fazekas Dóra 2.A
Császár Ivett Hanna 2.B
Geiger Máté 3.A
Inges Dorina 3.B

Németh Flóra 5.o
Kuthy Bendegúz 6.A
Vincze Vivien 6.B
Almási Kecskés Kristóf 7.o
Geiger Márk 8.o

Farkas Petra 4.A
Helmes Vilmos 4.B

Újságíróink:
Bi Chengcheng, Dóczi Rebeka, Gombolai Panna, Kovácsik Lili Panna, 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

Kreatív kérdéssor
Megoldó neve: _______________________
Megoldó lábmérete: _____
1.

Egy héten hány osztály használja a tornatermet?

2.

Mi a neve a 4. a osztályfőnökének?

3.

Hány japán zászló van a 3. b termében?

4.

Hogy hívják a porta melletti szobrot?

5.

Hány lépcsőn kell felmenni, hogy a tornateremből az első emeletre
érj?

6.

Hány ablak van a földszinten?

7.

Hány lampion van a földszinten felfüggesztve?

8.

Hány terem van az első emeleten?

9.

Milyen színű a Csodafa virága?

10.

Hány szóból áll a falra festett idézet az Átriumban?

11.

Hány olyan zászlót látsz az aulában kirakott világtérképen, amiben
van piros szín?

12.

Hány asztalláb van az étkezőben?

13.

Hány virág van a Csodafán?

+1

Hány tyúklépésnyi távolságra van egymástól a 4. a és a 3. b terme?

A helyes megfejtéseket április 21-ig várjuk névvel ellátva az Aulában
elhelyezett Bagoly professzor ládába!
A megfejtők között egy számítógépes egeret sorsolunk ki! 
Szajkó-Garai Dorottya

