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Előszó
Közeledik a tanév vége és a mindenki által nagyon várt vakáció. Ilyen
hamar elrepült volna egy egész tanév? Ugye milyen távolinak tűnt még
szeptemberben ez a nap? Mintha sohasem lenne vége! S most tessék:
nyakunkon a nyár!






Izgalmas évet hagyunk magunk mögött, s nem lesz kevésbé az a következő
sem. Szeptembertől már egy új épületben folytathatjuk a munkát, és
persze lesz középiskolánk is, amire már régóta vágytunk. S hogy ne
feledkezzünk meg a MizuMakiról sem: jövőre mi is itt leszünk nektek!
Köszönjük, hogy drukkoltatok nekünk s vártátok mindig a folytatást!
Köszönjük a figyelmet, amivel megtiszteltetek bennünket! Jó érzés volt






tudni, hogy érdekel titeket, amit csinálunk!
Szeretnénk minden kedves olvasónknak hosszú, izgalmas vakációt kívánni!




A MizuMaki csapata










Mióta tanít?
31 éve vagyok tanár.
Hol tanított ezelőtt?
Erdélyben, és ott csak matematikát 8 éven keresztül. Majd
eljöttem Budapestre 1992-ben ahol a Hallássérültek
Tanintézményében tanítottam matematikát, fizikát és szakmai
ismereteket.
Miért döntött úgy, hogy Budapestre költözik?
Hallássérült gyermekem gyógykezelését és tanítását csak itt
lehetett megoldani.
Az élet utólag igazolta a döntését?
Igen, valójában jól éreztem magam ott. A matematika és fizika
tanítása mellett megtanultam, majd használtam a jelnyelvet és
sikerült a hallássérültek világába is betekintenem.
Mondana valamit erről a világról nekünk is?
A jelnyelvi kommunikáció segítségével egy nagyon gazdag, színes
világba csöppentem. A siketek rendkívül érzékeny emberek, akik
könnyen félreértelmeznek dolgokat, hiszen nem hallják a
beszédhangok különbségét és a mimika sokszor megtéveszti őket.
Ugyanakkor lélekben sok többletet hordoznak. Egyébként pont úgy
lehet velük is dolgozni, mint halló társaikkal.
Milyen tantárgyakat tanít az iskolánkban?
Matematikát és fizikát, valamint technikát.
Szeret itt tanítani?
Nagyon szeretek itt tanítani, mert a diákok tanulnak, igyekeznek,
kedvesek és szorgalmasak. Egyszerűen jó itt lenni.
Van-e valamilyen kedves emléke az iskolánkkal kapcsolatban?
Egyik reggel bementem egy osztályba, és a diákok egy nagy
kartonlapra rajzoltak, majd kórusban elénekelték a Boldog
születésnapot! nekem.
Mi a hobbija? Mit csinál, ha nem az iskolában van, és nem a
munkájával foglalatoskodik?









Olvasok, kertészkedek, kirándulok.
Mit olvas mostanában?
Spirituális jellegű könyveket: az élet értelméről, az ember
lelkiségéről.
Szokta-e a MizuMakit olvasni?
Igen és nagyon tetszik!
Köszönjük a válaszokat!
Én köszönöm.
Li Elizabet Fanni, Dóczi Rebeka 6.o.

采访 Irénke 老师


















您从事教育事业多长时间了？
我从事教育事业已经 31 年了。
在这之前，您在哪里当过老师？
之前在 Erdély 教过八年数学。1992 年来到布达佩斯教聋哑儿童数学、物
理。
为什么决定移居到布达佩斯？
因为我自己同样聋哑的孩子只有在布达佩斯才能接受教育和治疗。
您觉得您的决定是否正确？
是的，我觉得我在这里生活得很好。在教数学和物理的同时，我学会了
如何使用手语，让我成功地了解到聋哑人的世界。
您能跟我们说说聋哑人的世界么？
我通过手语了解到了一个丰富多彩的世界。聋哑人是非常敏感的一类人
，他们会把很多事情往坏处想。因为他们听不见我们在说什么，所以他
们只能通过我们的面部表情来了解，因此，他们很容易被我们的面部表
情所误导。他们的心里有许多宝藏，虽然他们听不见也听不懂，但他们
还是拥有丰富的内心世界。
您在这个学校都教些什么？
数学、物理还有科技。
您喜欢在这里教课么？
我很喜欢在这里教课，因为我的学生很爱学习、很积极、很可爱，还很
热情。简单来说，就是喜欢这里。
您在这个学校经历过什么令您感动的事吗？
有一天早上，我进到一个班上，同学们在一个大海报上画了画，并给我
唱了生日快乐歌。




您有什么爱好？如果不在学校您会做什么呢，而且是跟工作没关系的爱
好。
我会阅读、打理花园，还有旅游。








您现在在读什么书？
在读一本关于心灵的书：生命的意义、人类的灵魂
您有读校报的习惯吗？
有。我非常喜欢！
谢谢您的回答！
非常感谢！

Dolina teljesítménytúra
A Dolina teljesítménytúrán több táv közül lehetett
választani. Mi most a 20 km-esen vettünk részt. A
vasútállomáson sok gondolat kavargott a fejemben:
Vajon menni fog? Meg fogom tudni csinálni?
Jó időnk lesz? Jön majd az ihlet a cikk
megírásához? A vonaton ülve kicsit már izgultam is, hogy lesz-e elég erőm
ezt végig csinálni.
Sokkal kevesebbet vártam a túrától, de egészen ledöbbentem, amikor
minden ellenőrző pontnál volt egy kis nassolni való: nápolyi, alma, cukorka.
Ezek a kis édességek mindig meghozták a kedvemet a
továbbmeneteléshez.
Az útvonal kukoricaföldeken és búzamezőkön keresztül vezetett. Láttunk
még homokfalat, amibe a gyurgyalagok fészkelték be magukat. A sok
sétálás miatt nagyon fájt a talpam, és mivel a hátizsákom is elég nehéz
volt, ezért még a vállam is megfájdult. Amikor megláttam az első falusi
házat, a nagymamám gyerekkori történetei jutottak eszembe. Ezután már
csak néhány km hiányzott és a végére értünk.
Bár az ötödik kilométernél úgy éreztem, hogy nekem itt a vége, de hála a
támogató tanárainknak - akik öntötték belém a lelket és hajtottak tovább,
és csak mondogatták, hogy: „Menni fog! Végig tudod csinálni! Gyerünk, csak
így tovább!˝ , - sikerült a célba érnem. Jó érzés volt leülni, pihenni egy
kicsit és elnyalni egy gombóc fagyit. Hazafelé az úton olyan álmos voltam,
hogy nyitott szemmel és nyitott szájjal aludtam.
Fárasztó, vicces, kalandos volt ez a túra. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt
ajánlom!
Farkas Petra 5.a
爬 Dolina 山丘
爬 Dolina 可以选择许多路段，我们选择了 20 公里的。在路上我想了许
多：我能成功吗

？我到底做不做的到？天气怎么样？我可以把这件事写在校报上吗？在火车上
时，我也在
紧张，担心自己有没有足够的力量去完成。
爬山很辛苦，但在每个补给站都能得到一些点心、苹果、糖之类的东西
。它们给了我
继续爬的力量。
我们的路线是经过玉米田和小麦田的，中途我们还看见沙墙，有许多鸟
儿的巢在上面
。我的脚因为走了太多，所以十分疼痛，而我的背包也比较重，因此我的肩膀
也很痛。当
我看到一所村庄的房子时，我想起了奶奶给我讲的她童年的回忆。这时，这段
路已经只剩
几公里了。
虽然我在第五公里时就有点不行了，但同路的老师们用语言给我灌注了
勇气“你会成
功的！你做的到！加油！保持！”我成功的到达了终点。当我坐下休息吃冰淇
淋时，我感
到十分惬意。但我回去时特别疲劳，几乎是睁着眼睛就睡着了。
这个活动十分辛苦，却又充满了快乐。我觉得这个活动大人和小孩都适
合参加。
Zhao Xiyu 5.a

A lyukas pénz története
Régen

Kínában

kagylóból

készítettek

pénzt.

Ezt

ÉLJEN A VÍZILABDA!
használták

fizetőeszközként. Miután nem volt elég kagyló ahhoz, hogy több pénzt
csináljanak, bronzzal helyettesítették azt.
Uralkodásának

idején

Qin

császár

beszüntette

az

Sokáig nem tudtam mi is az a vízilabda. Azt gondoltam, hogy a vízben csak
labdáznak az emberek.

úgynevezett

2014 nyarán a családdal kimentünk a Margitszigetre az Európa Bajnokság

"bronzkagylót", így létrejött a lyukas pénz. Holdújévkor sok népszokás

döntőjére, és ugyan kikaptunk a szerbektől, de nagyon megtetszett a

kötődik ehhez az ősi lyukas pénzhez. A legismertebb és legfontosabb

játék és a hangulat.

népszokás szerint az anyukák piros fonállal átkötött lyukas pénzt adnak a
gyerekeknek. Itt a lyukas pénz az újévi pénz nevet viseli. Ezt az újévi
pénzt a gyerekek a párnájuk alá helyezik abban a reményben, hogy
megvédi őket egy szellemtől, aki az okos gyerekekből butát csinál.
Král Boglárka 5. a

Tetszett, hogy itt többen vannak, ez csapatjáték, mert eddig csak egyéni
sportokat űztem, kis koromtól úsztam, karatéztam. Már ugyanazon a
nyáron egyhetes vízilabda táborban voltam a Dagályban, és nagyon jó volt,
kivéve, hogy egy nálam nagyobb fiú sokat bosszantott, de hamar leráztam
magamról. Kiss Gergő háromszoros olimpiai bajnok is meglátogatott
minket, kezembe vehettem mindhárom olimpiai aranyérmét, szóval
hihetetlen élmény volt!
Ősszel felvételiztem a BVSC-be, olyan jól úsztam, hogy egyből felvettek.
Azóta is naponta járok edzésre. Az első év inkább csak úszásból állt, de
lassan kezdtünk megismerkedni a „labdázással” is.
Nyáron kötelező táborban voltam, és a 4 hetet kőkeményen végig kellett

铜钱的历史

csinálnom. Közben jó muri is volt, mert a nagy hőségben a strandon

以前在中国人们用贝壳当钱、拿它付款。后来贝壳（用做钱的材料）不够了，
而人们想做更多的钱，就改用铜制作钱了。
秦始皇统治时期，停止制作铜贝钱，之后出现了有孔的铜钱。农历新年时的很
多民俗跟这些铜钱有关。最有名和最重要的民俗是妈妈们用红线把铜钱串起来
送给小孩们。这里铜钱串代表压岁钱。这些压岁钱孩子们都藏在枕头下，他们
希望压岁钱能保护他们，不让鬼把他们由聪明的孩子变成傻孩子。
陈俊涛 熊大卫 翻译

voltunk, és a szünetekben a medencékben hűsöltünk. Ráadásul az ellátás is
nagyon bőséges és ízletes volt!! A közeli pizzázóban ettünk, persze nem
csak pizzát.
2015 szeptemberétől átkerültem egy „nagyobb” csoportba, itt már nem
csak úszunk, hanem sokat játszunk, vízilabdázunk. Nagyon szeretek az
uszodában lenni, ha lehet, már jóval edzés előtt ott vagyok. Decemberben
elkezdődött a bajnokság, ahol azóta is „tarolunk”. Eddig játszottunk az Ybl
Miklós iskola csapatával, a Fradival, a Honvéddal, az OSC-vel és a KSI-ve,

és csak a Fradi vert meg minket egy szoros meccsen. Az edzőm szerint

Íjászat

nagy esélyünk van a bajnokság megnyerésére, és bár lehetnek még nehéz
ellenfeleink, de akár ott is állhatunk majd a dobogó legfelső fokán!!!
Spányik Máté 4.b

Az íjászat kezdetei 50 000 évvel korábbra vezethetők vissza. Az íjat és
a nyilat eleinte vadászatra használták, később azonban a harcokban is
fontos szerepet játszott.
A kora középkor elején még nem tekintették az íjat a hadviselésben jól
használható fegyvernek. Azok a katonák, akik az íjászatot választották
megélhetésként, nagyon rosszul éltek, mert az íj igazán alulbecsült
fegyver volt. Inkább játéknak tekintették.
A magyarok történelmében nagyon fontos szerepet játszott az íj és a nyíl
használata. Őseink kiváló lovasíjászok voltak, tőlük származik a híres
hátrafelé lövés is. Az íjászat az államalapítás után sem szűnt meg, akkor is
alkalmaztak könnyűlovas egységeket, akik továbbra is ezt a harcmodort
képviselték. Ilyenek voltak pl.: székelyek, kunok.
Az íjászat a történelemben a tűzfegyverek elterjedésével végleg sportilletve szabadidős tevékenységgé változott. 1900-ban a párizsi olimpián
már tartottak íjászversenyt, majd 1920-tól egészen 1972-ig nem
szerepelt a versenyszámok között.
Az íjászat szerintem egy nagyon jó sport. Elég izgalmas és érdekes.
Mi az edzésen sok dologgal foglalkozunk: elsőként megtörténik a felajzás,
utána bemelegítünk és elkezdődik az óra.

Kép: Taktikai megbeszélés
a nagyszünetben

Az óra első felében bemelegítő lövéseket végzünk (pl.: oldal lövés, előre
lövés, hátra lövés, térdelő lövés, lovagló lövés stb.) Utána 5 perc szünet
jön.
Az óra második felében kezdünk tanulni új dolgokat, ilyenek pl.: a sortűz,
az egyszerre lövés.
Részt szoktunk venni íjászversenyeken is, és pl. a Kozák téri Közösségi
Háznál a Kozák napon.
Nagyon szeretem ezt a sportot, és csak ajánlani tudom mindenkinek.
Gellért Richárd Viktor 5.a

A macskatartás
Bármilyen

háziállat

tartása

nagy

Hátrányai: Sajnos muszáj lesz almot cserélnünk! Ez nem a legkellemesebb
feladat, mert hát eléggé szagos tud lenni, persze attól függően, hogy
macskánk éppen mit fogyasztott előtte…
MIELŐTT BÁRKI HÁZIÁLLATOT SZERETNE TARTANI,

felelősséggel jár!

GYŐZÖDJÖN MEG RÓLA, HOGY FELELŐSSÉGTELJESEN TUD

Egy cicus gondozása

GONDOSKODNI AZ ÚJ HÁZIKEDVENCRŐL!!!

nem

Itt egy kis lista arról, hogy mi az, amit mindenképpen be kell szereznünk

túl

bonyolult

feladat,

ha

házban

lakunk,

lakásban

kertes
a

azonban

kicsit
körülményesebb

mielőtt elhatározzuk, hogy szert teszünk egy kis zseboroszlánra:
- Macskaeledel (A cicus korától függően. Pl.: a kölyöknek Junior.)
- Külön etető, itató tál
-Alomtálca, alom (Ha kinti cicánk van, akkor is megéri beszerezni egyet,

a

hogy kedvencünk télen is el tudja végezni a dolgát)

dolog. Akárhol tarjuk is a kedvencünket, rendszeresen etetni, itatni kell,

- Kényelmes, meleg cicaágy (Megteszi néhány jó puha párna is rendesen

ugyanis hiába töltheti kinn a nap felét a macskánk, ha fog is egeret vagy

elhelyezve.)

madarat, azzal biztosan nem fog jól lakni.

- Karomkoptató!(Csak a benti cicáknak szükséges mindenféleképpen.)



Kertes házban

- Néhány macskajáték

Előnyei: Ha a cicust nem tartjuk bent a házban, hanem kiengedjük a

Megéri valamilyen textilt kérni onnan, ahonnan a cicust hoztuk, hogy

szabadba ,nem kell alomtálcához szoktatni, így az alom cserélését is

kezdetben legyen biztonság érzete a kisállatnak.

megússzuk.

Ha tehetjük, menhelyről hozzunk el cicákat, így megmenthetünk

Hátránya: Ha a macska valamibe belehempereg, elég szagos lehet tőle…

kisállatokat. Ha első cicánk lesz, akkor jobban megéri egy kölyköt

ami nem túl kellemes. Ilyenkor nagy nehezen rá kell vennünk a fürdésre.

szerezni, mert így megtapasztalhatjuk, milyen is a macskatartás.

Ha hozzászoktunk, hogy cicánk egy adott időben mindig hazajön, és mégis
úgy adódna, hogy egy alkalommal mégsincs még otthon, előfordulhat, sőt
biztos, hogy elkezdünk aggódni érte. Ilyenkor sem kell azonban
megijednünk, hiszen nagy valószínűséggel csak késik valamiért, esetleg
bezáródhatott valahová.


Lakásban

Előnyei: Elég kevés eséllyel fogy meglógni előlünk, így Nagy a valószínűsége
annak is, hogy kedvencünk ne épp a mi ölünkben aludjon el. (Bár ez igazából
a kerti cicákra is igaz, hisz ők is nagyon cukik tudnak lenni).

Dóczi Rebeka 6.o.
养猫
不管我们养什么动物，我们都要对它负责任。
在有院子的房子里养只小猫并不困难，在公寓的话则会增加难度。无论在哪里
养宠物，都要喂它吃的喝的，就算它在外面待上半天，抓只老鼠、捉个小鸟，
它也肯定是吃不饱的。
·在院子房
优点：如果把猫养在外面，而不是在屋里的话，就可以不让它习惯用猫厕，这
样就免得更换里面的沙子了。

缺点：如果猫躺在了什么东西上面，而让它变得很臭，那么它并不会很舒服。
然而这时却非常难说服它去洗澡。
如果我们习惯了猫在一个固定的时间回来，但是偶尔它还是会因为某些事情晚
一些回家，你可能就会，甚至说肯定会担心它。但是这个时候并不要立刻去担
心它，因为它很有可能只是因为某些事情迟到了，也有可能不小心被困在了什
么地方。
·在公寓
优点：它们很少会从我们眼前溜走，这样最有可能发生的就是，别让你的宠物
睡着在你怀里
缺点：可惜一定要更换猫厕，这不是一件很舒服的事，因为会很臭，但是也可
以据此知道猫最近吃了什么
任何人在养宠物之前都要知道我们要对它负责任并且去照顾我们的新宠物！
以下这个列表会告诉你在养猫之前我们必须要准备什么东西
——猫粮（根据猫的年龄来买，比如小猫要吃 Junior 猫粮）
——食盆和水盆
——猫厕、猫沙（如果是在院子里住的猫，也值得添置，这样冬天可以给你的
宠物用）
——舒适暖和的猫咪床（还可以放置一些不错的软枕）
——猫咪磨爪器（只有生活在室内的猫需要）
——一些猫咪玩具
还可以从买猫的地方要一些布料，从而让它在起初时有安全感。
如果我们提供给猫咪一个庇护所，就可以给他们一些保护。如果你是第一次养
猫，那么养一只新生的小猫是很好的，因为这样你就可以体会如何把猫养大了
。
李邦耀 翻译

Elisabetta Gnone:
Fairy Oak – Az ikrek titka
Kíváncsi vagy, hogy milyen lehet egy réges-régi faluban lakni, ahol
tündérek,

emberek,

varázslók,

boszorkányok

élnek

egymás

szomszédságában?
Tudtad, hogy az icipici tündéreknek is lehetnek hatalmas problémáik?
Fairy Oak egy mesebeli falvacska az időtlen idők rejtekén. Itt él Vanília és
Pervinka, a két ikerlány. Nagyon szeretik egymást, mindent együtt
csinálnak, még ugyanabba a fiúba is szerelmesek. Az ő életük is olyan, mint
bármelyik velük egyidős gyermeké. Vagyis mégsem. Ők még repülni is
tudnak, a nagynénjük pedig maga a főboszorkány. Van egy dajkatündérük,
Feli, aki igyekszik mindentől megóvni őket. Ő meséli el a történetüket is.
Hosszú idő után visszatér Fairy Oakba a Rettenetes 21, vagyis a Sötétség
Ura, hogy leigázza a falut. El is rabolja Pervinkát. Feli siet a lány
megmentésére. A keresés közbeni kalandokról, izgalmakról, rejtélyekről is
olvashatsz a könyvben.
Ha pedig megszeretted a szereplőket, további hat könyvben találkozhatsz
még velük.
Shaaban Laura 5. a

很久很久以前，在一个村庄里住着精灵、人类、魔法师、巫师。你对这样的一
个村庄感兴趣吗？

你知道一个小小的精灵也有着很大的问题吗？
Fairy Oak 是一个没有时间限制的童话里的小村庄，这里住着 Vanília 和 Pervinka
，她们是一对双胞胎。她们深爱彼此，做什么都在一起，她们甚至还都喜欢着
同一个男生。她们的生活和同龄人一样，但或许又不同——她们都会飞，她们
的阿姨是巫师一族的最高首领。她们有一个精灵族的保姆 Feli，不管在任何时候
都保护着她们、讲她们的故事。
很长时间以后 Rettenetes 21 回到了 Fairy Oak，他是黑暗之神，他回来是为了征
服这个村庄。他绑架了 Pervinka。Feli 想尽一切办法抓紧去救她。在寻找的过程
中有冒险、有惊心动魄、有神秘，这些你都可以在这本书里读到。
如果你喜欢上了这些角色，在其余的六本书里都还可以见到他们。
八年级 叶帅克、张湛瑶 翻译

Lacus a strandon

Képregényajánló: ASTERIX
Időszámításunk előtt 50-ben a rómaiak hosszú csatározás után legyőzik a
gallokat.
Egész Galliát megszállják. Illetve, majdnem az egészet! Egy kis falu
ellenáll a hódításnak. Egy kis falu, amelyet a római helyőrség vesz körül. A
gallok titka egy varázsszer, amelyet varázslójuk (druidájuk), Panoramix
készít el, és emberfeletti erőt kölcsönöz a fogyasztójának. Kedvenc
eledelük a vaddisznó, legfőbb szórakozásuk a rómaiak megleckéztetése.
Ezen a ponton szeretnék bemutatni néhány gallt a sok közül.
Asterix a főhős. Apró termetű, de nem szabad lenézni,
mert úgy vág az esze, mint a borotva, és bunyóban sem
utolsó.
Obelix Asterix legjobb barátja. Minden kalandban együtt
vesznek részt. Hivatalos foglalkozása szerint
menhírszállító. Neki van az egyetlen környezetvédő kutyája,
Ideafix.

Hasarengazfix

a

törzs

vezetője.

Elszánt,

bátor

és

méltóságteljes. Emberei tisztelik, ellenségei rettegnek
tőle. Csak egy dologtól fél, hogy a fejére szakad az ég, de
ahogy ő mondja, annak még nem jött el az ideje.
Igaz, hogy ez nem egy Batman vagy Superman képregény,
de ettől függetlenül fergeteges humora van, és az én kedvencem.
Remélem, tetszett ez a kis ajánló, ha igen, irány a könyvesbolt!
Zhao Xiyu és Král Boglárka 5.a

Steidl Gergő 6.o.

漫画推荐《Asterix》
公元前 50 年的时候，罗马在经历了漫长的战争之后打败了高卢。
整个高卢几乎都被占领了。一个小村庄对抗罗马的占领。这个小村庄被罗马人
包围了。高卢有个秘密，就是一个带有魔法的物品——名叫 Panoramix 的魔法
师制作的。只要吃了这个物品就能拥有超常的能力。而这个超常的能力只给食
用者。他们最喜欢吃野猪，最能使他们高兴的是教训罗马人。所以我在这儿想
从所有高卢人中挑出几个介绍一下。
Asterix 是最主要的英雄。他虽然个子小，但你可不能小看他，因为他像利刃一
样聪明伶俐，战斗的时候也从不落后。
Obelix 是 Asterix 最好的朋友。每一次冒险他们都一起去参加。他正式的工作是
巨石搬运工。他有一只唯一保护环境的狗 Ideafix。
Hasarengazfix 是部族的首领。他果断、勇敢、优雅。部族的人都崇拜他，敌人
畏惧他。他只怕一件事，就是天塌下来，但是他说天塌下来的时候还不到。
虽然这不是蝙蝠侠或者超人的漫画故事，但却是很搞笑、我最喜欢的故事。希
望你们喜欢这个简短的介绍，如果是这样的，就快去书店购买吧！
陈慧欣 李雅 王天欣 翻译

Filmajánló
Diego,

Sid

és

próbálja

túlélni

dacolva

minden

minden

a

ötödször

jégkorszakot,

kihívással.

eddiginél

megmérettetés
minden

Manny

vár

alkalommal,

Idén

nagyobb
rájuk.
a

Mint
gondot

természetesen most is Motkány
okozza, aki immáron sokadszorra
próbálja elrejteni a makkját, ám
továbbra is igen szerencsétlenül. A
nagyon

vágyott

termés

ugyanis

ezúttal sem hagyja magát. Szőrös
barátunk

viszont

egy

idegen

civilizáció űrhajójára bukkan, ami
korábban a jégbe fagyott. Valahogy
elindítja, kijut vele az űrbe, és ott egymásnak löki a bolygókat, míg végül
sikerül elindítania egy aszteroidát a Föld felé, veszélybe sodorva ezzel a
teljes élővilágot.
A három cimbora és a horda így kénytelen ismét útnak eredni, hogy új
helyet találjanak maguknak. Persze megint változatos kalandok sorát élik
át az úton, új és régi barátokkal találkoznak, s eljutnak különleges
helyekre is.
Ha szeretted a korábbi epizódokat, nézd meg ezt is, nem fogsz csalódni!
Schäffer Péter 6.o

A Terepasztal

Jegeskávé anyának és apának

Apukám gyerekkorában nagy divat volt a modellvasutazás Magyarországon.

Hozzávalók:

Később veszített népszerűségéből, mert átvette a vonat szerepét a

- kávé

repülőgép. Az utóbbi időben olyan szupervasutakkal járhatunk, mint a

- jégkockatartó

Shinkansen, a TGV vagy a kínai mágnesvasút. Ezek már kényelmesek,

- tej

gyorsak

- ízesítéshez cukor, méz, fahéj,

és

biztonságosak.

A

gyerekeket kezdi

újra

érdekelni

a

modellvasutazás. Egy csodás világot varázsolhatunk a terepasztallal, amitől

tejszínhab

minden kisfiúnak felcsillan a szeme. Minden terepasztal egyedi, és ha
igényesek vagyunk, még élethű is.

Elkészítés:

A kisvonatok méretét betűkkel

Főzz néhány adag erős kávét, öntsd bele

jelöljük:

egy jégkockatartóba, és fagyaszd le!

-„N"-es a legkisebb, nehéz hozzá

Miután a kávé megfagyott, tedd át a

kiegészítőt találni

kávékockákat egy műanyag dobozba, és

-„TT"-s a leggyakoribb

hagyd a mélyhűtőben, ezeket bármikor

-„HO"-s a legnagyobb

felhasználhatod. Ha anyukádnak vagy apukádnak szeretnél kedveskedni a
forró nyári napokon, csak tegyél egy-két kávékockát egy bögre hideg

Az első lépés megtervezni a

tejbe, ízesítsd cukorral, fahéjjal vagy mézzel! Tehetsz a tetejére

vasúti pályát, a következő az

tejszínhabot is. Jól fog esni nekik. 

elektromos rendszer kiépítése. Ezek után jöhet a díszlet (pl: állatok,
kisautók, lámpák alagutak, stb.) elkészítése és felhelyezése az asztalra.
Ha ügyesek voltunk, akkor jönnek-mennek, és világítanak a kisvonatok,
működnek a szemaforok, és a váltók is.
Ez egy hasznos, kreatív hobby lehet az egész családnak, ami valljuk be,
nem olcsó, sok idő és türelem kell hozzá. Jó szórakozást kívánok, ehhez a
kis varázslathoz, amihez a lakóhelyetekhez legközelebbi modellező klubot
is megtalálhatjátok az interneten a http://www.hobbivasut.hu/klubok/
honlapon, ha segítségre van szükségetek.
Nagy Péter 5.a

Vida Veronika 6.o.

Gyümölcssaláta dinnyehéjban

Programok nyárra

mindenkinek

Számítógépes tábor:
Szívesen számítógépeznél nyáron egy vidám csapattal a szobád falain kívül
is? Ebben a táborban együtt játszhattok különböző stratégiai játékokkal,
megismerhetitek a felhasználói programok és az Internet használatának
fortélyait, és filmet készíthettek az itt töltött hét eseményeiről.
A tábor díja ebéddel és uzsonnával: 16.000 Ft/hét
Időpont: június 4–8., augusztus 22–26.
Jelentkezési határidő: június 13.
Bővebben: www.csokonaiksk.hu

Hozzávalók:
- egy egész görögdinnye
- gyümölcslé
- olyan gyümölcsök, amiket
szeretsz (málna, eper, banán,
kivi, alma, körte, áfonya, barack)
Elkészítés:
Vágd félbe a dinnyét cikcakkvonalban! (Ehhez kérd apa segítségét!) Egy
kanállal vájd ki a belsejét! A dinnye húsát és a többi gyümölcsöt is vágd fel
kicsi darabokra, majd tedd a dinnyehéjba! Öntsd a gyümölcsökre a
gyümölcslevet! Tedd egy órára a hűtőbe, hogy igazán frissítő legyen!
Tegyél

bele

szívószálat,

egy

kanalat

és

egy

villát!

Díszítésként

használhatsz pici napernyőt vagy mentaleveleket.
Vida Veronika 6.o.

Tűzoltó leszel s katona:
Minden napra egy mesterség! Táborunkban bepillantást nyerhetsz
különböző szakmák kulisszái mögé. Ha érdekel a metró, a földalatti
járművek világa, esetleg a divattervezés érdekes számodra, mindenképp
gyere velünk táborozni!
A tábor díja ebéddel és uzsonnával: 16.000 Ft/hét
Időpont: június 20–24.
Jelentkezési határidő: június 13.
Bővebben: www.csokonaiksk.hu
Balatoni számítógépes tábor:
Ha elmúltál 10 éves, szeretsz számítógépezni, kirándulni és strandolni,
gyere táborozni a Balatonhoz! Összemérheted számítógépes játéktudásod
a többiekkel, sportolunk, csapatversenyeket szervezünk, felfedezzük a
várost és környékét, jó időben pedig megmártózunk a Balatonban!
A tábor tervezett ára szállással, étkezéssel, utazással: 45.000 Ft
Időpont: július 24–30.
Jelentkezési határidő: június 13.
Bővebben: www.csokonaiksk.hu
Íjásztábor:

Megismerkedhetsz az íjászattal, megtanulhatod az íj kezelését, az
íjvessző készítését, és még jó néhány kézműves technikát. Az
íjászedzések mellett sok játék és hagyományőrző foglalkozások várnak
rád a táborban.
Napi háromszori étkezéssel a részvételi díj: 20.000 Ft/fő/hét
Időpont: június 20–24.
Jelentkezési határidő: április 30.
Bővebben: www.ittlakunk.hu
Időutazó kalandtábor:
Szeretnél minden nap más korszakban élni? Felkeresni az ókori Rómát,
harcolni a japán szamurájok oldalán, kalandozni a keresztes lovagokkal?
Szívesen bejárnád a Vadnyugatot, esetleg felfedeznéd a jövőt?
A tábor díja: 18.000 Ft (+2.000 Ft-ért fakultatív éjszakai kaland)
Időpont: június 27–július 1., augusztus 22–26.
Befizetési határidő: június 17. és augusztus 12.
Bővebben: www.csokonaiksk.hu
Kiskukta sütitábor:
Ha szeretsz a konyhában sürögni-forogni, a sütésben és főzésben segíteni
a szüleidnek, akkor jelentkezz a sütitáborba! Itt sokféle édesség,
sütemény elkészítését megtanulhatod, a kész édességeket hazaviheted a
családodnak megmutatni, megkóstolni. Készítünk muffint, macaront,
ajándékkekszet, mézeskalácsot, minitortát, marcipánfigurákat.
Napi háromszori étkezéssel a részvételi díj: 20.000 Ft/fő/hét
Időpont: június 27– július 1.
Jelentkezési határidő: április 30.
Testvéreknek: 19.000 Ft/hét
Bővebben: www.csokonaiksk.hu
Állatbarát tábor
Az Állatbarát táborban megtudhatod, hogyan élnek az állatok, hogy kell
gondozni és ápolni őket, megismerheted, megsimogathatod kicsinyeiket!
Megyünk állatkertbe, vadasparkba, farmra, tanyára, szigetre, menhelyre,
kutyaiskolába és állatkórházba is.

A közösségi házból indulunk minden reggel, a BKV járataival utazunk.
Részvételi díj: 20.000 Ft/hét/fő
Időpont: augusztus 16–19.
Befizetési határidő: július 10.
Bővebben: www.csokonaiksk.hu
Állatkertes tábor:
A tábor résztvevői a hét során megismerhetik többek között az
Ausztrálház, a Pálmaház és az Elefántház lakóit, a Dél-Amerika kifutó
állatait és több száz más állatot. Az állatos programok mellett kézműves
foglalkozás és sok-sok játék színesíti a programot.
A program hétfőtől péntekig, 5 napos turnusokban nyújt elfoglaltságot a
táborozni vágyó 6-12 éves gyermekek számára.
Ára: 59.000 Ft/fő/hét
Bővebben: www.zootabor.hu
Tenisz, úszó sporttábor:
Ha mindig is szerettél volna megtanulni úszni, akkor gyere el az
úszótáborba!
Napi negyvenöt perces úszóórák után vagy teniszezni tanulhatsz meg, vagy
focitudásodat fejlesztheted, vagy akár dupla úszáson is részt vehetsz!
Délutánonként filmnézés és szabadfoglalkozás vár rád!
Ára: 19.000Ft/fő/hét
Bővebben: www.aligatoruszoiskola.hu
Balatonmáriafürdői Vitorlástábor
Cím: 8647 Balatonmáriafürdő, Bernáth Aurél sétány
Időpont: 2016. jún. 26., vasárnap – 2016. júl. 2., szombat (7 nap)
bentlakásos
2016. júl. 18., hétfő – 2016. júl. 23., szombat (6 nap)
bejárós
2016. júl. 25., hétfő – 2016. júl. 30., szombat (6 nap)
bejárós
2016. aug. 1., hétfő – 2016. aug. 6., szombat (6 nap)
bejárós

#1
#1
#2
#3

2016. aug. 8., hétfő – 2016. aug. 13., szombat (6 nap)
#4
bejárós
2016. aug. 22., hétfő – 2016. aug. 27., szombat (6 nap)
#5
bejárós
Bentlakásos ár: 66.000 Ft
Napközis ár: 44.000 Ft
Miért érdemes őket választani?
Mert náluk jó hangulatban, biztonságos keretek között és hasznosan
tölthetik a gyerekek a nyári szünidőt. A Balaton legmodernebb és
legfiatalabb oktatóhajóival tanulhatnak meg vitorlázni és fejleszthetik
képességeiket. Kiscsoportos táboraiknak köszönhetően tapasztalt szakmai
stábuk nincs túlterhelve, ezért az oktatás nagy részben gyakorlati alapú.
Mindezt a nyugati medence és a Balaton legjobb falujában:
Balatonmáriafürdőn!
Balatoni kalandtábor
Cím: 8253 Révfülöp, Hajnal utca 24.
Időpont: Turnusok
2016. jún. 26., vasárnap – 2016. júl. 1., péntek (6 nap)
2016. júl. 3., vasárnap – 2016. júl 8., péntek (6 nap)
2016. júl. 10., vasárnap – 2016. júl 15., péntek (6 nap)
Bentlakásos ár: 50.000 Ft
Napközis ár: 35.000 Ft
Szeretnétek egy fantasztikus hetet eltölteni a Balatonon?
ITT A LEHETŐSÉG! RÉVFÜLÖPÖN a Napsugár Üdülőben KALANDTÁBOR
indul.
Mozgalmas és élményekben gazdag hetet ígérnek nekünk, hiszen a
feladatok nem lesznek unalmasak, lesz főhadiszállás-építés, kincsvadászat,
kalózkodás, íjászat, katasztrófahelyzet- elhárítás, erőpróbák,
számháború, sátorkészítés és -állítás, valamint éjszakai bátorságpróba.
Elhelyezés: 3-4 ágyas szobákban
Ellátás: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora
A tábor részvételi díja a szálláson és étkezésen kívül tartalmazza:
strandbelépő, kerékpártúra a kerékpárokat a tábor biztosítja/,

kirándulás, szalonnasütés, bográcsozás, látogatás a Salföldi majorba,
gyalogtúra Kővágóörsre – a Kőtenger megtekintése, kirándulás a Kékkúti
forráshoz, egyéb programok, tanári felügyelet.
Balatoni Kerékpáros tábor
Cím: 8253 Révfülöp, Hajnal utca 24.
Időpont: Turnusok
2016. jún. 26., vasárnap – 2016. júl. 1., péntek (6 nap)
2016. júl. 3., vasárnap – 2016. júl. 8., péntek (6 nap)
2016. júl. 10., vasárnap – 2016. júl. 15., péntek (6 nap)
Bentlakásos ár: 50.000 Ft
Napközis ár: 35.000 Ft
A tábor ideje alatt kerékpárral körbejárhatod a Balaton egy részét, a
Káli-medencét (Salföld, Kővágóörs, Kékkút, Köveskál, Szentbékkálla,
Monoszló), illetve láthatod a híres kőtengert, látogatást teszünk Salföldön
a majorban – ahol őshonos állatokat láthatsz –, ellátogatunk a Kékkúti
forráshoz, a Kornyi-tóhoz.
Aki kedvet érez hozzá, az részt vehet kerékpáros ügyességi és
akadályversenyeken is!
Elhelyezés: 3-4 ágyas szobákban
Ellátás: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora
A tábor részvételi díja a szálláson és étkezésen kívül tartalmazza: strand
és egyéb belépők, szalonnasütés, bográcsozás, kézműves foglalkozások,
számháború, bátorságpróba, sportvetélkedők, tanári felügyelet.
Bentlakásos ár: 50.000 Ft
Bejárós ár: 35.000 Ft
Részletfizetési lehetőség van!
Jelentkezni és a részletekről érdeklődni: info@balatonivakacio.hu
Gyűjtötte: Varga Bonita 5.a és Szögi Elmira 6.o.
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Schäffer Péter 6.o

1. Nyári hűsítő édesség.
2. Piros húsú, lédús nyári gyümölcs.
3. Tengerparton gyerekek által épített épület.
4. Pirosas-narancssárgás héjú gyümölcs.
5. A hely, ahová nyáron úszni, játszani megyünk.
6. Nyári gyümölcs, amely piros húsú, zöld levelű.
7. A tengeren használatos játék (gördeszkához hasonló).
8. Piros orrú, színes mintás ruhába öltözött ember.
9. Kétkerekű közlekedési eszköz.
10. A legmelegebb évszak szünete.
11. Nagy robajjal működésbe jövő robbanószer.
12. A strandolásnál felvett ruha
13. A tenger szárazföldje.
14. Ahol hinta,csúszda,libikóka,stb is van...
15.Egy kötél ,amivel játszani lehet .
16. Az utolsó hetekben táblára szoktuk felírni a nyári szünet előtt.
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