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Kedves olvasóink!

Riport Zsuzsa nénivel

Ősszel jött az ötlet, hogy készítsünk magunknak saját iskolaújságot.



Dolgozott az iskolánkon kívül másik iskolában is?

Félig tréfából, félig meg komolyan merült fel a gondolat, ám ahogy



Máshol is dolgoztam tanárként és sok tapasztalatot szereztem.

belekezdtünk, magával ragadott az írás izgalma és az is persze, hogy



Milyen tantárgyakat tanított ott?

olyan igazi felnőttes dolgot csinálunk. Összeültünk, elosztottuk



Alsó tagozatban mindent, felső tagozatban technikát.

egymást közt a teendőket és mikor mindennel készen lettünk,



Mióta dolgozik itt?

izgatottan vártuk, hogy végre a kezünkbe vehessük az elkészült



A kezdetektől itt dolgozom és fontosnak tartom az iskola
münködését.

példányokat.
Ez a lap a harmadik már ebben az évben. A közös munka során
egészen összeszoktunk és reméljük, hogy ez látszik is az írásainkon.
Ezúton

szeretnénk

megköszönni

mindenkinek,

aki

segítette

a



Milyen tantárgyakat taníthat?



Alsó tagozatban mindent, felső tagozatban technikát ugyanúgy,
ahogy az előző iskolában.



Mióta ön az igazgató?



2009 óta vagyok igazgató.



Hány igazgatója volt az iskolánknak ön előtt?

Közeledik a vakáció. Reméljük jövőre is találkozunk, és ott folytatjuk,



Kettő

ahol ebben a tanévben abbahagytuk.



Mikor érkezett illetve ballagott el az első osztálya az

munkánkat, sokszorosította az újságot, riportot adott, információkkal
látott el bennünket, vagy éppen pénzt áldozott a lapra.

A szerkesztők

iskolánknak?


2004-ben kezdtek el ide járni és 2011-ben ballagtak el.



Hány tanára volt az iskolánknak ez első tanévben?



14 tanár volt, ebből 4 volt kínai. Mostmár 32 tanár van az
iskolnkában.



Hogyan vesznek fel az iskolába egy új tanárt?



Meghirdetjük, és akit érdekel , az elküldi az önéletrajzát. Ha
úgy döntünk, hogy tetszik, akkor behívjuk beszélgetni. Sokat
számít, ha tud kínaiul, mert így a kínai gyerekekkel is tud
kommunikálni.



Hogyan tud felkerülni egy diák a Csodafára?



Többféle módon is fel lehet kerülni a Csodafára. Az egyik mód
az, hogy valaki az elsőtől a nyolcadikig kitűnő (maximum egy
tantárgyból egyszer négyes) tanulmányi eredményt ér el, vagy

országos versenyen első, (második vagy harmadik )helyezést
ér el, vagy emlékplakettet kap.

Diákigazgatónak lenni



Melyik falfestmény volt iskolánkban a legelső?

Nagyon jó érzés volt, mikor megválasztottak. Igyekeztem jól is



A kínai sárkány.

végezni a dolgomat.



Melyiket tartott a legtovább megfesteni?

Első órában kiültem a felsős aulába és egyből hárman jöttek oda



A kínai sárkányt, az a kedvencem.

hozzám, hogy egy diák rosszul viselkedik az órán. Néha nem is



Melyik a kedvenc állata és fűződik-e hozzá valamilyen

tudtam mit mondjak. Büntetni nem akartam, mivel ez szinte csak egy

élménye?

játék volt. Egyetlen embert büntettem csak meg, mégpedig Jónás

A kedvenc állatom a panda. Kínában jártam és elkeserített a

tanár urat, mivel ő tényleg minden egyes órán rosszul viselkedett.

látvány,

Nagyon jó érzés volt, hogy igazgató úrnak szólítottak. A Ki mit



hogy szegény panda milyen körülmények között él.



Van-e olyan kínai étel, ami nagyon ízlett önnek?

tudon? pedig élmény volt zsűritagnak lenni. Az egész nap egyetlen



Igen, egy rizses gyümölcsös étel, ami levélbe van csomagolva.

ajándék volt nekem, de ha az osztályom nem segített volna, akkor



Mire kaphat valaki igazgatói intőt?

nem tudtam volna megnyerni a választást! Még egyszer köszönöm



Arra

kaphat

valaki

intőt,

ha

rongál,

vagy

többszörös

figyelmeztetésre is bántalmazza társait.


Jövőre is lesz diákigazgató választás?



Igen lesz.



Köszönjük a riportot!
Dóczi Rebeka, Gombolai Panna 5.o.

mindenkinek, hogy rám szavazott!
Györkös Berci 6.a

Fordított nap
A fordított napon egyszínű ruhában kellett jönniük a felsősöknek.
Órákat is tartottunk, ami nagyon jó volt. A mi osztályunkban (5.o.) is
többen tartottak órát: természetet,matekot és történelmet.
Úgy zajlottak az órák, hogy adtunk ki feladatokat, és ha jól
csináltuk meg, akkor kaptunk érte plusz pontot. Nagyon jó volt, úgy
éreztük magunkat, mintha igazi tanárok lennénk.
Választottunk magunknak diákigazgatót is, aki Berci lett.
Ő megengedte, hogy telefonozhassunk a szünetekben, együnkigyunk az órákon. Még fagyit is adott… Reméljük, mindenkinek
tetszett a fordított nap és jövőre újra megrendezik.
Gombolai Panna 5. o.

Élménybeszámolók
Császári sír
Ezen a napon érkeztünk meg Kínába. Kiderült, hogy egész utunk során
egy idegenvezető kísér majd minket. Ő várt ránk a reptéren is.
Ebédelni mentünk, egy kis pagodába: polipot, kacsát, pirított tésztát,
stb.
Délután egy híres császár sírjához látogattunk el. A bejárat előtt egy
táblára ki is volt írva, hogy üdvözlik a Magyar-Kínai Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskolát. Mikor bementünk, sok kínai osztály
„támadt” le minket, hogy fotózkodhassanak velünk. Abban a félórában
nagyon híresek lettünk. Nagyon meg voltak lepődve, hogy tudunk
kínaiul beszélni.
A sírnál kaptunk három füstölőt, amit meg kellett gyújtanunk és
hármat kívánhattunk. Később egy hatalmas szoborhoz gyalogoltunk.
Az oldalánál fel is lehetett sétálni, és onnan nagyon szép volt a
kilátás.
Estefelé mentünk el a hotelünkhöz. Nagyon gyönyörű volt, a liftben
zene is volt. Minden szőnyeg besüppedt a lábunk alatt.  Miután
lepakoltunk, mentünk is enni. A vacsora nagyon finom volt. Ettünk
mindenfélét: kacsát, szezámmagos zsömlét, kukoricasalátát, tavaszi
tekercset. Hazafelé a buszból láttuk, hogy minden épület, híd ki volt
világítva színes fényekkel. Mikor visszaértünk a hotelbe, szerintem
már mindenki arra vágyott, hogy pihenhessen kicsit.
Remélem tetszett ez a kis beszámoló mindenkinek. És még egyszer

据说，炎帝姓姜，名榆罔，古代汉族神话传说中的人物。作为五氏出
现的最后一位神祗，他出现以后，结束了一个时代。
传说有一天，炎帝神农来到山西太原金冈一带，品尝草药，发现草药
有酸甜苦辣等各种味道。他就将带有苦味的草，给咳嗽不止的人吃，这
个人的咳嗽立刻减轻不少；把带有酸味的草，给肚子疼的人吃，这个人
的肚子就不疼了。
神医尝百草是非常辛苦的事，不仅要爬山走路寻找草药，而且品尝草
药还有生命危险。炎帝神农为了寻找草药，曾经在一天当中中毒数次，
炎帝神农被毒得死去活来，痛苦万分。可是他一想到那些还在忍受着病
痛的人们，他就放心不下，又再次坚强地站了起来，继续品尝更多的草
药。
大地上的草药品种很多，数也数不清，炎帝神农为了加强品尝草药的
速度，使用了一种工具，叫“神鞭”，也叫“赭鞭”，用来鞭打各种各
样的草药，这些草药经过赭鞭一打，它们有毒没毒，或苦或甜，或寒或
热，各种药性都自然显露出来。炎帝神农就根据这些草药的不同赋性，
给人类治病。他在成阳山上，曾经使用神鞭，发现不少疗效显著的草药
，如甘草可以治疗咳嗽，大黄可以治疗便秘，黄莲可以消肿等等。所以
对成阳山，后人管它叫神农原，也叫药草山。
人类在世界上生活,所患的疾病很多，而炎帝神农所发现的草药有治病
功效的不多，他为了治疗更多的疾病，便不停地去品尝更多的草木。一
次，他在品尝一种攀援在石缝中开小黄花的藤状植物时，把花和茎吃到
肚子里以后，没有多久，就感到肚子钻心地痛，好像肠子断裂了一样，
痛得他死去活来，满地打滚。最后神农没有能顶得住，被这种草所毒死
。神农虽然被毒死，却用他的生命，发现了一种含有剧毒的草，人们给
它起名叫断肠草。
最后，希望大家多多向炎帝神农学习，学习他那为人民服务而坚持不
懈的做法。

köszönöm, hogy eljuthattunk Kínába.

陈娴玲 Csenge 6.a
Szigeti Vivien Zsófia 7.o.

炎帝神农的传说故事
大家都知道炎帝神农是我们的鼻祖，当然我们旅游的第一站就是它啦—
—炎帝神农的出生地。刚刚走进大门就有一位漂亮的大姐姐笑面迎接我们
，她一边走一边向我们讲述着炎帝神农的生平事迹。

Wudang-hegység
Amikor a Wudang-hegységnél voltunk, elgyalogoltunk egy olyan
helyre, ahol köveken kellett átkelni a másik oldalra, és amikor
felmásztunk

egy

kisebb

sziklára,

majd

onnan

újra

lejöttünk

nekiálltunk Tai chit gyakorolni. A Thai chizás nagyon jó volt, de

egyben fárasztó is, és az is nagyon jó volt, hogy körülöttünk

Hajókirándulás a Jangcén

szaladgáltak a majmok is. Meg lehetett őket etetni is, és egy csomó

A kínai utunk 6. napjának reggelén kimentünk a Jangce partjára, a

képet készítettünk róluk.

nyolcas számú mólóhoz. Egy kis várakozás után felengedtek minket a
Zoller Adrienn 6.a

hajóra. A jármű óriási volt: kétemeletes, sőt még volt rajta egy VIP

A vízesésnél

rész, egy étterem is, ahol egy asztal foglalása 208 yuan-be került.

A befogadó családokkal töltött első napon ellátogattunk egy

Utunk során, a folyó két oldalán nagyon szép sziklákat láttunk. A víz

vízeséshez. Gyönyörű volt, ahogy a víz lezúdult a magasból. Aki akart,

úgy csillogott, mintha pici csillagok úszkálnának benne. Láttunk egy

átmehetett alatta is. Én egy kicsit vizes is lettem, de nagyon bulis

óvárost is. Kb. két és fél órányi utazás után megérkeztünk az ún.

volt.

Háromszoros gát első részéhez. Itt behajóztunk egy zsilipbe.
Oláh Tamara 6.a

Amikor becsukódott mögöttünk a zsilip ajtaja, szépen lassan

游乐园
今天的天气可以说是阳光明媚。中午我和 Cathy 决定要去儿童公园玩，
噢！Sorry 忘了介绍，Cathy 是我在湖北宜昌认识的好朋友，还有所谓的儿
童公园并不是所公园，而是一所游乐园。
中午我们吃完饭就要去儿童公园了，我们本来打算是要去看电影的，但
是，我们改变主意了，因为我听说 Csenge，Yaya，Hui 都要去，我们去当
然是去找她们的。到了儿童公园我环顾四周，先玩儿什么呢？Cathy 提议
去玩 360°旋转，到了那里我们各自交十元就上去了。机器开始转动了，
我终于知道为什么叫 360°旋转了……那个项目一点都不刺激反而特别晕
！玩儿完，我就提议去玩鬼屋。到了鬼屋里，里面有各种各样的鬼，我们
走了一条狭窄的小路，路途中会有各种各样的鬼蹦出来，但我和 Cathy 都
敏捷地躲过了。我们不到 7 分钟就从鬼屋里走了出来，在鬼屋里时真是惊
心动魄，对前方的未知充满了恐惧。事后，遨游太空……本来这次来的目
的是找同学的，可目前连一位同学都没看到。后来，打了电话才知道她们
早就回家了。因为我们来时天已经阴了下来，对，就是你想的那样——快
下雨了！等我们准备回家时——下雨了。嘿嘿！还好我们早有准备，我们
撑开了伞。老天你太眷顾我们啦！
这就是中国的宜昌游乐场，还有我和 Cathy 的一天。如果你想知道宜昌
是不是像我说的那么好，那就请你也来宜昌玩一玩……

emelkedni kezdett a víz, a hajónk pedig a vízzel együtt emelkedett
egyre magasabbra. Nagyon sokan fotózkodtak velünk. Volt köztük
egy fiatalember is, aki egy ideig követett minket a hajón. Jól
éreztük magunkat, sokat nevettünk útközben.
Tóth Lilla 6.a
Az iskolában
Az iskola, ahol Yichangban jártunk sokkal nagyobb, mint a miénk.
Rengeteg

terme

van,

külön

medencével,

háromemeletes

tornateremmel, szabadtéri futópályával, óriási focipályával. A
csoportunk három órán vett részt. A kerámia órán agyagsárkányt
készítettünk az ottani kínai tanulók segítségével. Ezután egy kínai
órán voltunk, majd kung fut tanulhattunk a tornaórán.
A kínai óra nagyon élvezetes volt, mert interaktív táblán dolgoztunk
és a padokba el volt rejtve többféle írásjegy is, ami segített a
feladatok elvégzésében. Az is nagyon élvezetes volt, amikor az
előadóteremben előadhattuk a saját betanult szövegünket a teljes
iskola előtt. Szerintem ez az iskola mindenkinek nagyon tetszett és
szívesen tanulna is ott.

孙苏茜 Sun Susie 6.a

Marusinecz Marci és Zombori Patrik 6.a

Az állatkertben

Lim Chanlina 6.a

晚上享受夜景
有一天，也就是说在 2015 年 4 月 17 日晚上的时候，我们买好几个孔明
灯。第一次是张老师点燃了蜡烛，大概过了 1 分钟的时候，孔明灯就飞
在天空中了。第二次是安娜老师点燃了蜡烛，孔明灯就飞起来啦！那时
候我们才知道那一位老爷爷在卖这些孔明灯。那一天，我们舍不得中国
，还想在这里多玩几天，当时风景好美啊！同学们都说：“我们还不想
回去，中国好好玩啊！”我们觉得很愉快，很快乐。我们还给了那一位
老爷爷 10 元钱。爷爷说：“我免费送给你们。”我们说：“老人家，不
用了，真的不用了。您的心意我们领了。”就这样拍完集体照以后，就
回宾馆了。在路上我们走着走着到了一家小吃店，老师买了水，就又接
着走。过了一会儿，我们就到宾馆了。

Az egyik kedvenc programom a vuhani zeneiskola meglátogatása volt.

马温慧 Ma Wenhui 6.a

Az utolsó napon a vuhani állatkertbe mentünk el. A hatalmas parkban
sok mindent láttunk. Tai chizó idős néniket és bácsikat, sok szép
vízmadarat, és halakat. A halakat meg is lehetett etetni. Láttunk
pávát, papagájt és rengeteg kismadarat. A legjobb azonban a panda
volt, aki össze-vissza szaladgált, ezért nehéz volt lefotózni.
Kiskecskéket is etethettünk, s ha akartunk volna, még teknőcöt is
vásárolhattunk volna. Nagyon jól éreztük magunkat!

A zeneiskolában
Már az odaút is jó volt, sokat beszélgettünk. Amint odaértünk, az
iskola igazgatója fogadott minket. Először fellifteztünk az elsőre,
ahol egy kisebb zenekar játszott. Megtanultunk egy híres kínai dalt,
aztán ki is próbálhattuk a hangszereiket.
Levezettek bennünket a koncertterembe és elkezdődött az az
előadás, amit a tiszteletünkre adtak elő. A zenészek nagyon szépen
játszottak. Előadás közben tudtuk meg, hogy Hubei tartomány
vezetője látogatja meg a csoportunkat. Egy közös éneklés alatt
érkezett meg a „híres” vendég, s vele rengeteg fotós és kísérő.
Tamarával együtt átadtuk neki az iskolánk ajándékát. A csoport
sokat beszélgetett vele. Kedvesen azt mondta nekünk, hogy
szeretettel visszavár minket Hubeibe. A fotósok folyamatosan
kattintgattak, a végén még egy csoportkép is készült rólunk.
Schermann Fruzsina 7.o.

Az utazás képekben

A sárkányok
Kínai sárkány
Kinézete:
A szarva hasonlít a szarvaséhoz; a feje a tevéhez; a szeme a
démonokéhoz; a nyaka a kígyóéhoz; a hasa egy kagylóéhoz; a
pikkelyei egy haléhoz; a karmai egy saséhoz; a mancsai egy
tigriséhez; a füle pedig a bivalyéhoz. A fején van egy széles
hegyhez hasonló dolog, aminek a hiányában a sárkány nem képes
felemelkedni az égbe.
Tulajdonságai:
- Tojásból kel ki, amit szülei leheletükkel melegítenek.
- Szeretik a szép jádét, a malachitot.
- Félnek a vastól, a fűtől, a százlábútól, az ötszínű selyemtől.
- Egyes mesék szerint téli álmot alszanak.
- Általában jóságos lény, megjelenése szerencsés jegynek számít.
Európai sárkány
Kinézete:
- Léteznek egy- illetve többfejű sárkányok.
- Hüllőszerű alakkal rendelkeznek.
- Pikkelyes testük van és hatalmas szárnyaik.
Tulajdonságai:
- Általában gonosz, rosszindulatú lény.
- Embereket eszik és nőket rabol el.
- Néha titkos tudással segít.
- A Földi Sárkány megszabja a patakok és folyók folyását.
- A Föld Alatti Sárkány őrzi az embertől elrejtett kincseket.
Jónás János

Kecsmár Anna

6.a

Ez a ruhadarab a rabszolgák és a munkások viselete is volt. Ebből is

A farmer története

látszik, hogy a divat milyen kiszámíthatatlan, s egy találmány hogyan

A farmer több mint 150 évvel ezelőtt kezdett kialakulni.

is változtathatja meg az emberiséget…

Az,,aranyláz” 1850-ben vette kezdetét Kaliforniában. A jobb élet
reményében sok kalandvágyó különc gyűlt ott össze a világ minden
tájáról, hogy szerencsét próbáljanak. Köztük egy fiatalember, Levi
Strauss is, aki szabó volt.
Neki szinte semmije sem volt, csak néhány méter vászonja. Hogy meg
tudjon élni, elkezdett ruhagyártással foglalkozni. A szerencse
hamarosan rámosolygott. Első ügyfele egy mesterlövész volt, aki
egyben farmerként is dolgozott. Az illető megváltoztatta Levi
Strauss életét, a jövőben pedig a világ divatját.
Elterjedt a hír, mely szerint egy csodálatos nadrág hódít a munkások
között. Nem volt meglepő, hogy hamarosan mindenki meg akarta
vásárolni ezt a szilárd, jól szabott és olcsó ruhadarabot. Kevesebb,
mint egy év alatt Levi megnyitotta saját farmerkészítő műhelyét.
Az első farmer színe indigókék volt. Csak egy probléma maradt: a
farmer nem rendelkezett zsebekkel. Aztán jött az ötlet: Jacob
Davis

szabómester

ötlete,

hogy

a

zsebeket

megpróbálják

rézszegecsekkel fenntartani. Ez azért volt érdekes, mert Jacobnak
nem volt elég pénze, hogy szabadalmaztatni tudja a felfedezését.
Eszébe jutott, hogy Levi Strauss segíthetne neki, és felajánlotta
neki a dolgot, hogy társulhatnának.... Igen, május 20-án, 1873-ban
üzleti partnerek lettek és közös tulajdonosai a szabadalmaztatott
szegecses farmereknek. Ezen a napon tartják hivatalosan a farmer
születésnapját,

a

mai

legnépszerűbb

és

legsokoldalúbb

ruhadarabunknak, amely nemtől, kortól, társadalmi helyzettől vagy
állampolgárságtól függetlenül népszerű ruhadarab szerte a világon.
Idővel „a csodanadrág” megjelent más színekben és hátsó zsebes
formájában is.

Szögi Elmira 5.o.
牛仔裤的发明
1850 年代末期，李维·斯特劳斯来到美国旧金山。他原来是位布商，随
身带着几匹本来用来制作帐幕用的帆布。他看到淘金工人穿着的棉布裤
很容易磨破，便将其带来厚实的帆布裁做了低腰、直腿、臀围紧小的裤
子出售，大大受到了淘金工人的欢迎。后来牛仔也喜欢上了这种用帆布
做成的裤子，渐渐流行起来。列维进而把裤料改为靛蓝斜纹粗布，他的
生意越做越大。1871 年，李维·斯特劳斯将他的牛仔裤申请了专利，正
式成立列维·斯特劳斯公司，后发展成为国际性公司，他的产品遍及世
界各地。现时，在大中华地区亦称呼此种帆布为牛仔布。牛仔裤为美国
最初为加州淘金工人所设计的牛仔裤，后来变成普遍的工作服，如今到
处可见。然而，香港设计师邓达智指出，牛仔布此种深蓝色是一种东方
味道浓厚的颜色，在当时的欧美世界的服饰其实并不怎么流行，反而在
东方却很流行。因此，牛仔裤的出现，很有可能是因为当时在加州的华
裔矿工的衣着所影响。
牛仔裤的发展
列维·斯特劳斯创造的只是 Levi's 这个品牌。但是，牛仔裤的发展可能
真的要归功于那些明星们。在早期的美国好莱坞电影中，好多明星都会
穿着 Levi's 的牛仔裤。马龙·白兰度、猫王埃尔维斯·普莱斯列以及玛
丽莲·梦露都穿上了 LEVI'S。洒脱故事加之男人浪漫衣装的形象，营造
出一种坚实、粗犷的原野生活的同时赋予了牛仔裤以浪漫又没有造作感
的男人形象，更创造出了一种现代服装格式，奠定了一种“坚如磐石”
的消费模式并在二十世纪中期作为美国文化的代表，不分国度、不分民
族、不分老少和男女，在世界几乎所有国家里流行开来。牛仔裤本来是
扣钮的，到了 1926 年，才由 Lee 制作出第一条使用拉链的牛仔裤。由于
当时 Lee 的牛仔裤都是女装裤，它这一款在前方装有拉链的裤在当时很
轰动。

Egy rossz nap

Kovácsik Panna 6.b

Bi Chengcheng 8.o.

Könyvajánló fiúknak

纳尼亚传奇

(vagy akár lányoknak is )
C.S.Levis: Narnia Krónikái (összesen 7 kötet)
Narnia egy kitalált világ neve, ahová 11 gyerek megy át a mi
világunkból, mindig más módon.
Izgalmas kalandokat élnek át, megismerkednek törpékkel, faunokkal,
kentaurokkal, beszélő állatokkal, ottani emberekkel és persze
Aslannal.

Aslan

(az

oroszlán)

pedig

nem

más,

mint

Narnia

megteremtője. Megtanulhatod, mi az árulás, mi a hőstett, milyen
szerezni vagy elveszteni egy barátot.
A könyvsorozatból megtudod, milyen a győzelem és milyen a vereség.
Minden csata döntő szerepet játszik. Nagyon izgalmas és fordulatos
a történet. Akkor győz a jó, amikor a helyzet reménytelennek látszik.
A regény azonban nemcsak Narniában játszódik, hanem néha a
környező országokban, Archenlandban és Calormenben, az 5. kötet
pedig a messzi tengeren.
A sorozat 7 kötetből áll:
1. A varázsló unokaöccse
2. Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény
3. A ló és a kis gazdája
4. Caspian herceg
5. A Hajnalvándor útja
6. Az ezüsttrón
7. A végső ütközet.
Szerintem ez egy nagyon jó sorozat, én már többször is olvastam.
Ha szeretitek a fantasztikus és izgalmas könyveket, olvassátok el!
Vida Benedek 4.a

《纳尼亚传奇》（The Chronicles of Narnia）是一套七册的奇幻儿童
文学，由英国作家 C·S·刘易斯在 1950 年代所著，为英美儿童文学经典
之一。故事的开始讲述一个小男孩和一个女孩偶然进入了一个异世界，
称为纳尼亚，并在那里经历过一连串的冒险，及看到那个世界的创造。
之后，他将一颗从异世界带来的种子（苹果）埋在花园里，还长成了一
颗大树。这棵大树后来被飓风刮倒，又被造成了衣柜,然后又引领了四个
小孩子进入这个神奇国度的不同时期，每一本互有关连，但亦可独立阅
读。
《纳尼亚传奇》是刘易斯于 1951 年至 1956 年间创作的七本系列魔幻故
事，分别为《魔法师的外甥》《狮子、女巫和魔衣柜》《能言马与男孩
》《凯斯宾王子》《黎明踏浪号》《银椅》《最后一战》。故事中的"纳
尼亚王国”是一个神秘奇幻的世界，在这些故事中，小主人公们或凭借一
枚魔法戒指，或通过一扇衣柜大门等各种奇妙方法进入奇幻世界纳尼亚
王国。他们通过英勇的冒险，与暴君女巫斗智斗勇来拯救纳尼亚的人们
。 书里有会说人话的动物：巨人、半人马、巨龙、树精、地精和人鱼等
等，有善良的羊怪和小矮人，还有伟大的狮王阿斯兰。在它们的帮助下
，小主人公们通过英勇的冒险和战斗，一次次战胜邪恶，保卫了这个神
奇而充满欢乐的国度。

Könyvajánló

Star Wars

Christine és Madeleine Féret-Fleury: Atlantisz

A Csillagok háborúja egy fantasztikus film, amit George Lucas írt,

1. rész: Az örökösnő

rendezett és ő volt a producer is. A film olyan sikeres volt, hogy

A mű főszereplője, a 13 éves Adel egy árvaházban él, mióta szüleinek

trilógiává bővítette.

nyoma veszett. A padláson van minden öröksége, köztük egy bűvös

A történet egy távoli galaxisban játszódik, ahol a gonosz Birodalom

erejű medál is, amely - mikor a legkevésbé számítana rá - elrepíti

megpróbálja legyőzni a jó Köztársaságot, amit a természetfeletti

Atlantiszba. Adel megszökik a sivár árvaházból, hogy kiderítse, vajon

képességekkel rendelkező jedi lovagok védelmeznek. Ők távolról is

apja tényleg rájött-e Atlantisz titkára? Egyedül indul útnak. Vagyis

képesek

nem egészen. Egy rejtélyes és ijesztő sánta férfi mindenhová követi…

fegyverük a lézerkard.

Adel időközben barátokat is szerez: megismerkedik az éles nyelvű

Az először elkészült három részben (Csillagok háborúja, Birodalom

Aeilinnel, és Svennel, a kicsit félénk, de tiszta szívű fiúval. Egyre

visszavág, A jedi visszatér) Luke Skywalker ifjú jedi lovag

több titok derül ki a szüleiről, és Adel minél közelebb jut az

kalandjait követhetjük nyomon, ahogy barátaival, Han Soloval és

igazsághoz, annál nagyobb veszélybe kerül.

Leia hercegnővel legyőzik a gonosz Birodalmát. Luke legnehezebb

Az Atlantisz trilógia második részének címe: A Fekete Királynő. A

feladata, hogy megvívjon saját apjával, Darth Vaderral, aki egykor

harmadik rész A Tükrök Ura címet kapta.

szintén jedi lovag volt, de áttért az erő sötét oldalára és félelmetes

Én minden korosztálynak ajánlom, fiúknak és lányoknak is. Kalandos és

sith lovaggá vált.

izgalmas, én nem tudtam letenni.

A sorozattá bővült filmek nagy sikert arattak. Húsz évvel később
Kőrösi Hédi 7.o.

dolgokat

mozgatni

és

embereket

irányítani.

Híres

Lucas elkészített még három epizódot, melyek az eredeti történet
előzményét mesélik el. Megtudhatjuk, hogyan lett a jó Köztársaság
egyik szenátorából (aki titokban sith lovag volt) a Birodalom gonosz
császára, és Anakinból, a jó jedi lovagból Vader, a gonosz sith
nagyúr.
Az új epizódok is nagyon népszerűek lettek, és mivel Lucas eladta a
cégét, a Lucasfilmet a Disney-nek, bizonyosan sok új Star Wars
filmet fogunk még látni. Először a kezdeti három rész folytatása
készülnek el (7., 8., 9. rész), melyben Luke vagy Leia lánya és egy
ifjú birodalmi gárdista lesz majd a két főhős jedi.
Ezek mellett kiegészítő filmek is készülnek majd, melyek a galaxis
más lakóinak az életét mutatják be.

A filmek mellett rajzfilmsorozat, képregény, Lego-rajzfilm is készült
a Csillagok háborújából. A Han Solot alakító színész, Harrison Ford

Fagyirecept 冰淇淋配方

ebben a filmben vált híressé – korábban asztalosként dolgozott.

Hozzávalók:

原料：

1977 óta szerte a világon sok milliárd embernek nyújtott nagy

-2 tojás sárgája

-2 个蛋黄

élményt

-25 dkg cukor

-250 克糖

mindenképpen nézzétek meg, legalább az első részt, a Csillagok

-2,5 dl tej

-250 毫升牛奶

háborúját.

-2,5 dl tejszín

-250 毫升奶油

- a vaníliarúd belseje

-香草棒

-20 dkg étcsoki vagy 2 citrom

-200 克巧克力或者 2 个柠檬

-3 dl habbá vert tejszín

-300 毫升泡沫奶油

ez

a

különleges

„űrmese”.

Ha

még

nem

láttátok,

Az erő legyen veletek!
Steidl Gergő 5.o.

Elkészítés:
A tojások sárgáját, a cukrot, a tejet, és a 2,5 deci tejszínt a

Sudoku

vaníliával habverővel összekeverjük, majd gőz felett addig
kevergetjük, amíg sűrű nem lesz. Belekeverünk két tábla olvasztott
étcsokit, és óvatosan 3 dl habbá vert tejszínt.
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átkevergetjük egy villával, hogy a jégszilánkokat összetörjük benne

3

és krémes legyen. Lehet bele csokidarabkákat is tenni.
Ugyanez az alaprecept citromos változatban is finom, ehhez 2

7

citromot vízben meg kell főzni egészben, majd leturmixolni. Ezt
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Műanyag dobozba öntjük és betesszük a mélyhűtőbe. Óránként
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tejszínhez.
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Schaffer Péter 5.o.

A fagyikhoz mindenkinek jó étvágyat!
用打蛋器把蛋黄、糖、牛奶，以及放入香草棒的 250 毫升奶油搅拌在一
起，隔水加热慢慢搅动，直到不再僵硬板结。然后搅入两块融化的巧克
力，再慢慢倒入 300 毫升泡沫奶油。
倒进一个塑料盒子放入冷冻室。每隔一小时取出用叉子翻动一下，破除
里面的冰片，使其成霜状。也可以放一些巧克力屑。
跟上面的做法基本相同，换成柠檬也非常美味。把两整个柠檬放在水中
煮，不断搅拌使其和水融在一起。之后将其跟奶油和泡沫奶油隔水加热
成糊状。
Vida Veronika 5.o.

Bodza- és mentaszörp recept
Hozzávalók:


-2l víz



-2kg cukor



-2 dkg citromsav



-20 bodzavirág/2 marék mentalevél



-2 citrom és 2 narancs leve

Buborék festés
Hozzávalók:

Elkészítés:
A vizet a cukorral felforraljuk. Ha feloldódott benne a cukor,
levesszük a tűzről és belekeverjük a citromsavat. Beletesszük a
bodzavirágokat. Ha kihűlt, hozzáöntjük a citrom és narancs levét,
betesszük a hűtőbe és 4-5 napig ott hagyjuk. Naponta megkeverjük
(és kóstolgatjuk ). Amikor elkészült, leszűrjük, üvegekbe töltjük. Jó,
ha a hűtőben tároljuk.
Ugyanezt a receptet lehet használni mentaszörphöz is. Ilyenkor a
bodzavirág helyett 2 maréknyi mentalevelet áztatunk bele.
Vida Veronika 5.o.



Annyi műanyag tál, ahány színnel szeretnénk festeni



Ételfesték különböző színekben



Víz és egy kis mosogatószer



Szívószál



Rajzlap vagy egy darab textil

Elkészítés:
A vizet a mosogatószerrel és ételfestékkel összekeverjük,
szívószállal buborék "hegyeket" fújunk és ezeket óvatosan
átemeljük az előre odakészített papírra és már kész is.
Egyszerű, de jól néz ki és nem lesz két egyforma!
Németh Flóra 5.o.

A nőstény vemhességének nincsenek külső, látható jegyei, ez a

A koala

születendő kölyök apró méretének köszönhető. A vemhességi idő

A vadon élő koalák átlagosan 10-12 évig élnek. Állatkerti

mindössze 33- 35 nap. Az újszülött koala egészen pici, alig fél

körülmények között viszont jóval tovább: például az a 22 éves öreg

gramm: nagyjából babszemnyi méretű. A koala bébi feje 7 hetes

nőstény, amely a brisbane-i (Queensland, Ausztrália) Lone Pine Koala

korára megnő, fizikuma megerősödik. Ekkor már felismerhető a

Sanctuary lakója.

neme is. 13 hetes korára eléri az 50 gramm testsúlyt. Ekkor már a

Néhány ezer évvel ezelőtt Észak- és Nyugat-Ausztrália erdeiben is

szemei is kezdenek kinyílni, fején és felsőtestén megjelennek az

élt koala.

első szőrök. 26 hetes korára már hű mása lesz anyjának, s elkezd

2002 és 2007 között zajlott le az utóbbi évtizedek legnagyobb

kikukucskálni az erszényből.

koalapusztulása. A meleg éghajlatú Délnyugat-Queenslandet 2002 és

Vobara és Nur-Nuru-Bin 2015. február 24-én érkezett meg az

2007

állatkertbe, a nagyközönség pedig 2015. március 6-tól láthatja őket.

között

sorozatosan

sújtották

az

aszályok,

és

ennek

következtében az 59 000 egyedet számláló ottani populáció 2009-re
11 600-ra olvadt le.
A szárazságok nemcsak azért veszélyesek a koalára nézve, mert
éhezést és szomjazást hoznak, hanem a keresgélő koalák lemásznak a
földre, és így a ragadozók áldozatai lehetnek, főként a kisebb
példányok.
A

koaláknak

alapvetően

kevés

a

természetes,

az

emberi

tevékenységhez nem köthető ellensége. Az ametisztpiton, a nagyobb
termetű varánuszok, illetve néhány nagytestű ragadozó madár
vadászik rájuk, ám a termetes példányokkal már ők sem bírnak el.
Régebben úgy tudtuk, hogy a koala kizárólag eukaliptuszlevéllel
táplálkozik, ezt azonban mára megcáfolták. Kiderült, hogy a
természetben nagyritkán egyéb növénynemzetségek fajainak lombját
is elfogyasztja.
A koalák állományai nem alkotnak zárt egységet, gyakran igen távol
vannak egymástól. Ez annak is betudható, hogy az egyes erdőfoltok
között már nincs olyan fás terület, úgynevezett ökológiai folyosó,
ahol az egyedek vándorolhatnának.
Az egyes területeken – például szigeteken – a túlszaporodott
koalákat áttelepítik.

Dóczi Rebeka 5.o.

Millipop:
Cím:1024 Budapest, Kis Rókus utca
NYÁRI

Programajánló

16-20
Nyitvatartás: minden nap 10:0020:00

Aquaréna:
Cím: Mogyoród, Vízipark út 1.
Nyitvatartás: június-augusztus,
9:00-19:00
Tovább információ: www.aquaréna.hu
Az élményparkban 26 db, összesen másfél kilométernyi csúszdapálya
kanyarog föld fölött és föld alatt. A kilenc medence között
élménymedence, jacuzzi, háromszintes ugrómedence, valamint a
lassan hömpölygő Lusta folyó vár rád. Ám a vízi kalandok mellett
szárazföldi örömöket is tartogat számodra. Ha a barátaiddal jössz és
sportolni lenne kedvetek, röplabda-, foci- és a tollaslabda pálya is van.

A millipop mosolygyár egy 2000 négyzetméter alapterületű játszóház,
ahol 1 éves kortól a nagyokig mindeki talál magának való játékot.
Vannak benne zsetonnal működő ügyességi és készségfejlesztő
játszógépek minden korosztály számára. Ezenkívül több csúszdával,
trambulinnal, spirál és kamikaze csúszdával, óriás labdatengerrel,
külön totyogóval és hempergővel rendelkezik. Felnőttek számára van
WIFI, és a galérián egy kis bisztró (Ja és anya szerint finom a kávé.)

Fővárosi Állat- és Növénykert:
Cím: 1146 Budapest, Állatkerti krt. 612.
Nyitvatartás: 2015. május 1-től

Sziget eye:
Cím: Erzsébet tér
Nyitvatartás: 2015 májusszeptember,
Vasárnap - csütörtök: 10:00 24:00
Péntek - szombat: 10:00 - 02:00
A sziget eye egy 65m magas óriskerék, ami a tavalyi siker után újra
az Erzsébet téren van. Egy jegy 3 teljes körre szól, és egy kabinban
hátrom fő ülhet egyszerre. A jegyeket a helyszínen lehet megvenni. A
magasból lehet látni a Gellért-hegyet, a budai Várat és a belvárost.

augusztus 31-ig:
hétfőtől csütörtökig: 9:00-18:00
péntektől vasárnapig: 9:00-19.00
A Fővárosi Állat- és Növénykert a világ egyik legrégebbi állatkertje.
1866. augusztus 9-én a déli harangszóra nyithatta meg kapuit
Magyarország első állatkertje. A Fővárosi Állat- és Növénykert 2016ban ünnepli megnyitásának 150. évfordulóját.
Vida Veronika 5.o.

Egri látnivalók egy napban

A nyári szünet veszélyei

Egerben első érdekességként érdemes a Város a város alatt című

Közlekedj biztonságosan!

kiállítást és a Minaretet megnézni. A Minaretben nagyon szűkös a

Ha gyalogosan közlekedsz : mindig a járdát használd, nézz körül

,,lépcsőház", táskát nem érdemes felvinni. Ez után a programok után,

mielőtt átkelsz az úttesten! Csak kijelölt gyalogátkelőhelye kelj át!

hogy beleférjen egy napba, üljetek be enni valahová! Utána menjetek

Ha kerékpárral közlekedsz: mindig használj védőfelszereléseket

el Eger várába, ahol kaptok egy vezetőt, majd egy 3D-s moziban

(bukósisak, láthatósági mellényt), ne feledkezz meg a megfelelő

néztek egy kisfilmet, ami a vár történetéről szól. Útközben egy fagyi

világításról, esetleg fényvisszaverők használatáról sem! A kijelölt

jól esik, térjetek be egy fagyizóba is! A Minorita templomba is

gyalogátkelőhelyen csak tolni szabad a kerékpárt! 12 éven aluli

bemehettek, bár ez nem olyan vicces, viszont gyönyörű látvány.

gyermek főútvonalon nem közlekedhet, csak kerékpárútvonalon vagy

Ezután majd egy szökőkúthoz érve tudtok egy kicsit piknikezni. 9:00-

sávon!

17:00 óráig ezt mind meg lehet tekinteni. Mi nagyon jól éreztük

Ha tömegközlekedéssel közlekedsz: ne szállj fel, ha berreg a csengő,

magunkat, hacsak egy napra is mentünk.

s menet közben mindig kapaszkodj, mert a hirtelen fékezéskor

Jó szórakozást!

komoly baleset érhet!
Vincze Vivien 6.b

Fürdőzz biztonságosan!
Csak kijelölt helyeken szabad fürdeni, s mindig felnőtt felügyelete
mellett! Ne menj mély vízbe, ha nem tudsz úszni! NE fürdőzz éjszaka
vagy szürkületben! Felhevült testtel ne menj vízbe, előtte mindig

Kedvenceitek

zuhanyozz le, mosd le magad a vízzel!

1. Katy Perry- Dark Horse

Nyári meleg!

2. Meghan Trainor- All About That Bass

Mindig

3. Mark Ronson- Uptown Funk

darabokat! Lehetőség szerint viselj fejvédőt (kendő, sapka), UV

4. David Guetta- Titanium

szűrős napszemüveget! Használj naptejet bőröd védelmében, amit

5. Ellie Goulding- Love Me Like You Do

fürdőzés után ismételten alkalmazni kell! Igyál sok folyadékot,

6. Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj- Bang Bang

lehetőség szerint vizet, minimum 2,5-3litert naponta! Ne napozz 12-

7. AronChupa- I'm an Albatraoz

15 óra között, mert ekkor a legmagasabb az UV sugárzás, ami komoly

8. Take Me To Church- Hozier Cover

problémákat okoz!

9. WELLHELLO- APUVEDDMEG

szellős

ruházatot

viselj,

lehetőleg

pamutból

készült

Várhalmi Márta

10. 最炫民族风
Vincze Vivien 6.b

A hónap tanulói

Játék kicsiknek és nagyoknak

Március hónap tanulói
ALSÓ TAGOZAT

FELSŐ TAGOZATOSOK

Bitter Hanna Boglárka 1.A

Hegedűs Orsolya 5.o.

Chen Xiao Yi 1.B

Tóth Lilla 6.A

Gombolai Hanna 2.A

Selenge Orgil
Erdenetsetseg 6.B

Engel Dominik 2.B

Enkhjargal Diana 7.o.

Kővári Sára 3.A

Chen Ping 8.o.

Kenyeres Marcell Bendegúz 3.B
Zhao Xiyu 4.A
Kollman Bálint 4.B

Április hónap tanulói
ALSÓ TAGOZAT

FELSŐ TAGOZATOSOK

Bauer Adorján 1.A

Li Elizabet Fanni 5.o.

Takács Tamara 1.B

Tóth Lilla Zoltána 6.A

Durand Írisz 2.A

Kollmann Máté 6.B

Shawky Melinda 2.B

Körösi Hédi 7. o.

Zingale Lena 3.A

Yousif Salma Sami 8.o.

Li Dzsamei Lili 3.B
Wei Fujia 4.A
Jobbágy Ramóna 4.B
Hegedűs Orsolya 5.o.

+1 Hányadik MizuMakit tarthatod a kezedben ebben a

TOTÓ

tanévben?

1. Kinek az ötlete segítette Levi Strausst abban, hogy
zsebekkel ellátott farmereket tudjon készíteni?
1. Az édesapja

2. Jacob Davis

X. Jonathan Swift

2. Melyik élőlénytől fél a kínai sárkány?
1. A százlábútól.

2. A kígyótól

X. A keselyűtől.

3. Mióta igazgatója Zsuzsa néni az iskolánknak?
1.

2008 óta.

2. 2009 óta.

X. 2010 óta.

1. A harmadikat.

2. A másodikat.

X. Az elsőt

A megfejtéseket kérjük, június 10–ig dobjátok be a portánál
kihelyezett ládába!
A megfejtők között agy számítógépes egeret sorsolunk ki.
Előző számunk kvízének nyertese: Györkei Luca. Gratulálunk!

4. Hány év alatti gyermek nem közlekedhet kerékpárral
főútvonalon?
1. Nyolc

2. Tíz

X. Tizenkettő

5. Mekkora az újszülött koala?
1. Babszemnyi

2. Fél kilós.

X. Nagyjából két kiló.

6. Ki alakítja Han Solo-t a Csillagok háborúja című filmben?
1. Tom Selleck

2. Steve Mcqueen

X. Harrison For

7. Hány könyvből áll a Narnia sorozat?
1. 5 könyvből.

2. 7 könyvből.

X. 9 könyvből.

8. Milyen tárgy segít Adelnek, hogy elrepüljön Atlantiszba?
1. medál

2. seprű

X. űrhajó

9. Ki lett áprilisban a 3.a osztályból a hónap tanulója?
1. Kővári Sára

2. Nagy Kitti

X. Zingale Lena

10. Melyik téren állítják fel a Sziget eye-t?
1. A Bosnyák téren. 2. Az Erzsébet téren. X. A Fő téren.
11. Hol található az Aquaréna?
1. Mogyoródon.

2. Pilisszentkereszten. X. Debrecenben.

12. Ki írt a fordított napról?
1. Szögi Elmira

2. Steidl Gergő

X. Gombolai Panna

13. Melyik állatot volt a legnehezebb lefotózni a wuhani
állatkertben?
1. A zsiráfot.

2. A lajhárt.

X. A pandát.

Újságíróink:
Bi Chengcheng, Dóczi Rebeka, Gombolai Panna, Györkös Berci,
Hegedűs Orsolya, Kovácsik Panna, Kőrösi Hédi, Lim Chanlina,
Marusinecz Marci, Németh Flóra, Schaffer Péter, Schermann
Fruzsina, Steidl Gergő, Szigeti Vivien Zsófia, Szögi Elmira,
Tóth Lilla, Oláh Tamara, Várhalmi Márta, Vida Benedek, Vida
Veronika, Vincze Vivien, Zoller Adrienn, Zombori Patrik 陈娴玲
Csenge, 孙苏茜 Sun Susie, 马温慧 Ma Wenhui
Kínai fordítónk:
Wang Yue (Evelin néni)
Szerkesztőink:
Jónás János, Kecsmár Anna, Szajkó-Garai Dorottya

