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Szia, kedves Olvasóm!

Riport Gabi nénivel
Miért döntött úgy, hogy visszajön iskolánkba tanítani?
Mindig is szerettem ebben az iskolában tanítani, így számomra nem is

Mizu? Milyen az új suli? Megszoktad már? Vagy még mindig eltévedsz az
ebédlőbe menet? Képzeld, én már egész jól eligazodom. Téged például
könnyedén megtaláltalak. Na jó, segítettek egy kicsit…

volt kérdés, hogy majd vissza szeretnék ide jönni.
Milyen tantárgyakat taníthat?
Magyar és magyar mint idegen nyelvet (MID).

Figyu! Rám ismersz még? Igaz, kicsit megváltoztam, de én vagyok az, a
régi, jó haverod! Mondom… Csak egy csöppet kikerekedtem. Fejlődött az

Köti valami jó emlék iskolánkhoz?

amúgy is sokoldalú ízlésem, a kínai nyelvtudásom konkrétan az egekben, ja,

Mivel 2006 óta itt dolgozom, ezért sok hagyomány „megteremtésében"

és a humorom… Na, az mondjuk a régi.  Jártam erre-arra, közben sok

részt vettem. Jólesik visszaemlékezni az első iskolai bulira, amit nagy

élményt gyűjtöttem, gondoltam, elmesélem neked. Szerintem, nem fogunk

izgalom és várakozás előzött meg, jól is sikerült. Vagy éppen az első

unatkozni, majd meglátod!

„Tudok magyarul” elnevezésű MID-versenyre. Ezt a versenyt először

Szóval jó, hogy látlak! Együtt meg majd csak kibírjuk ezt a tanévet is!

csak a saját diákjaink számára akartuk megrendezni, de mertünk egy
nagyot álmodni, és végül meghirdettük egész Budapestre kiterjesztve.
Nagyon sokan jelentkeztek, az egyik csoportot az ebédlőben kellett

Mizu MaKi

elhelyezni, ott oldották meg a versenyfeladatokat.
Szeret itt tanítani?
Igen, mindig is egy többnemzetiségű közegben szerettem volna
tanítani, és itt mindkét szakomat tudom gyakorolni.
Gyermekkorában tanár szeretett volna lenni?
Igen. Kiskorom óta szerettem volna tanítani. Sorba ültettem a
babáimat, s megtanítottam őket írni és olvasni, még dolgozatot is
írattam velük.
Gyermekkorában mi volt a kedvenc tantárgya? Miért?
Szerettem a magyart, a történelmet, azaz a humán tantárgyakat. Talán

azért, mert ezekben voltam tehetségesebb.

您喜欢在我们学校教课吗?
喜欢,因为我本来就想在一所有许多国籍学生的学校里教课,因为这样我可以教

Ön szerint hasznos az interaktív tábla?
Mindenképpen. Szemléltetésben sokat segít, ezenkívül az óra folyamán,

两种匈语课。
您小时候想当老师吗?

ha bármi kérdés felmerül, rá lehet keresni.

想,小时候就想当老师。那时，我把我的娃娃们排坐好，教她们写字、读书，
Járt már Kínában?

还给他们考试。

Igen, kétszer. Egyszer magánszemélyként, második alkalommal pedig

您小时候最喜欢哪门课?为什么?

Anna nénivel vettem részt egy háromhetes tanfolyamon.

我小时候喜欢匈语课、历史课，以及类似的人文学科。原因可能是我在这些
科目上更有天赋。

Ünnepli a Halloweent?
Csak itt az iskolában. De lehet, hogy idén a kisfiaimmal belevágok a

您觉得互动电子黑板有用吗?

tökfaragásba.

我觉得很有用。它能够帮助我们更好地讲解课程，此外在课堂上遇到任何问

Dóczi Rebeka, Li Fanni 7. o.

题，都可以方便地查询。
您去过中国吗?

采访 Gabi 老师
您为什么选择了回到我们学校教课?

去过两次,第一次是自己去的,第二次是跟安娜老师一起去参加一个三周的课
程。

我一直非常喜欢在咱们学校教书，所以这不是个问题,因为我走的时候就知道

您过万圣节吗?

我将来会回来。

只在咱们学校过。但今年也许会跟我的儿子们一起刻南瓜灯。

您能教些什么课?
匈语,对外匈语(MID)。
您有什么关于我们学校的美好回忆吗?
我从 2006 年就在这所学校工作,所以我参与了很多具有创建性的活动，这些
活动现在已经成为了学校的传统。
回想起学校第一次聚会，那是一次非常激动人心、令人期待的活动，办得很
好很成功。还有第一次“我会匈牙利语”比赛，也就是对外匈语（MID）比
赛。这个比赛起初只是为我们学校的学生组织的，当然我们也有更大的愿
望，而且我们最终实现把这项比赛发展为了整个布达佩斯的赛事。很多学生
报名参加比赛，其中有一组是在食堂完成答题的。

lélegzetelállító volt megszemlélni az alattunk elterülő várost. Az utolsó

Kínában jártunk
Tavasszal jött a hír, hogy júniusban Kínába utazhatunk. Nagyon
izgultunk, sokat tervezgettünk, szervezkedtünk. Az iskolában gyorsan
lezárták a jegyeinket, júniusban pedig eljött a várva várt nap, és útnak
indultunk. Egy helsinki átszállással másnap megérkeztünk Guang Zhouba. A repülőtérről kiérve nagyon párás levegő fogadott minket, szinte
alig kaptunk levegőt. Mivel a meghívást a kungfus Chan Wu szövetségtől
kaptuk, ezért szállásunk egy kungfutáborban volt. A táborbeli
körülmények gyakran kihívások elé állítottak minket, mivel mi más
szálláskörülményekhez vagyunk szokva. Az első napok a táborban teltek.
Itt szigorú szabályok szerint éltünk. Nagyon korán keltünk, többször
voltak

kungfuedzések.

Én

nagyon

élveztem

őket.

Igaz,

nagyon

elfáradtunk tőlük és a kevés alvástól, ennek ellenére nagyon jól éreztem
magam. Nagyon finom ételeket kaptunk. A kínai ételek mellett
próbáltak a kedvünkben járni, így a mantou-n, jiaozi-n, húsokon és
tésztákon kívül, kaptunk sült krumplit, gyrost és kólát is. Néhány kungfus nap után jöttek a kirándulások. Csodaszép helyekre vittek minket.
Voltunk Guang Zhou-ban, Shen Zhen-ben, és Shun De-ben is. Jártunk
egy hatalmas parkban, ahol Kína nevezetességeit fedezhettük fel
kicsiben. Voltunk állatkertben, pandalátogatóban, hajókáztunk egy
folyón, és megnéztük a kivilágított Guang Zhou-i tévétornyot. Nagyon
szép volt, ahogy váltogatta a színeit. Érdekes volt a selyemhernyómúzeum is, ahol megmutatták, hogy készítik az igazi kínai selymet.
Egyik kedvenc programom az volt, amikor kínai séfek segítségével
jellegzetes kínai ételeket készítettünk, és el is fogyasztottuk. Akkor
láttam életemben először belugát, mikor delfinekkel és fókákkal showműsort adtak egy vízi állatkertben. Éppen ott jártunkkor szervezték
meg a sárkányhajó-fesztivált, amit szintén nagy élmény volt élőben
látni. Jártunk egy hatalmas szálloda 96. emeletén is, ahonnan

napokat ismét a táborban töltöttük. Olyan kungfu gyakorló udvart is
láthattunk, amilyen a filmekben van. Volt kalligráfia óránk, és
teaszertartáson megtanulhattuk a kínai tea elkészítését is. Kisebb
izgalmat követően, egy nap késéssel, de épségben, rengeteg élménnyel
értünk haza. A program felejthetetlen volt. Köszönjük mindenkinek, aki
segített, hogy elmehettünk Kínába.
Vida Veronika 7. o.

中国之旅
我们在春天的时候得知，六月份我们将会去中国。我们很激动，计划了很多
也组织了很多。在学校，老师很快地把我们的票订好了。六月，我们最期待
的日子来临了，之后我们就出发了。在赫尔辛基转机，第二天，我们就到达
了广州。从机场出来迎接我们的是潮湿的空气，我们都快呼吸不了了。因为
邀请我们的是禅武联盟，所以我们住在了武馆里。武馆周围的环境对我们是
一种挑战，因为我们不太适应这里的环境。第一天就在武馆里度过了。我们
在严格的规矩中生活了几天。我们起的很早，练了很久的功夫，我很享受这
些。因为训练了很久，睡的时间很少，所以我们特别累，但是我还是觉得很
有趣。他们招待我们吃了美味的食物。除了中餐，他们还试着做适合我们口
味的菜，在吃到馒头、饺子、肉和面的同时，我们还吃到了烤土豆、土耳其
饼和可乐。在武馆呆了几天，我们就去旅游了。他们带我们看了许多美景。
我们去了广州、深圳、和顺德。我们去了个巨大的公园，那里有中国各地旅
游景点的微缩版。我们还去了动物园看大熊猫，之后还在河上划船。除此之
外，我们还看到了晚上的广州电视塔，变化多端的颜色非常美丽。丝绸博物
馆也非常有趣，那里他们向我们展示了如何制造正宗的中国丝绸。我最喜欢
的项目是：在中国厨师的帮助下，我们做了几道经典的中国菜，并把菜都吃
完了。在水上动物园，我第一次见到了白鲸，那里还有海豚和海豹给我们表
演节目。我们还赶上了很有趣的划龙舟活动。我们还去了有着 96 层楼高的
宾馆，站在那里往下看特别可怕。最后几天，我们照样是在武馆里度过的。
在那里我们可以看到跟电影里一样的训练馆。我们还上了书法课，学习了中
国的茶道。在一天小小的激动过后，带着许多感想回到了家。这是次难忘的
经历。我要谢谢所有帮助我们去中国的人。

翻译: Sun Susie 8. a

Az utazás képekben

Kecsmár Anna

megismerhetek, és sok helyre eljuthatok a munkám közben. Lehet,

Riport Wang Kunjie-vel,
a kínai rendőrlánnyal

hogy idegenvezetőként kellene dolgoznom. 
-

Köszönöm.
你叫什么名字？
王昆杰。
你是在哪里出生的？
河南周口。
你几岁了？

-

Hogy hívnak?

-

Wang Kunjie-nek.

-

Hol születtél?

-

Henanban, Zhoukonban.

-

-

Hány éves vagy?

-

23 岁了。

-

23 éves.

-

Szeretsz rendőr lenni? Ha igen, miért?

-

-

Gyermekkori álmom volt, hogy rendőr lehessek. Abban

你喜欢当警察吗？为什么？
我喜欢警察这个职业，因为从小就有个警察梦，希望自己能够像古代的
大侠一样除暴安良，为弱势的一方伸张正义。
你觉得帮助别人重要吗？
帮助别人让我觉得很开心，特别是看到那些被帮助的人对我真诚的微笑
，我觉得一切都是值得的。
你很友善。你喜欢旅游吗？
我人生的两大爱好一是读书，二是旅游。希望以后能读万卷书、行万里
路。之前一个人也去过挺多地方，去过广西柳州、桂林，去过云南大理
、丽江，现在想去的地方是西藏。
你希望来匈牙利吗？
当然，匈牙利是我最想去的一个国家，因为你们说它很美。
是的，十分美。你喜欢在什么领域工作？
我喜欢的工作领域是充满各种可能性的，而不是一成不变的。希望在我
的职业生涯中能够认识很多人、去很多地方，这样说来可能导游更适合
我。
谢谢你！

reménykedtem, hogy olyan lehetek, mint egy ősi harcos,
megszabadíthatom a gyengéket a bűnösöktől.
-

Mit gondolsz, fontos másokon segíteni?

-

Nagyon szeretek másoknak segíteni, főleg, ha láthatom, ahogy
őszintén rám mosolyognak. Úgy gondolom, ez minden fáradalmat

-

megér.
-

Nagyon kedves vagy! Szeretsz utazgatni?

-

A két fő hobbim az olvasás és az utazás. Remélem, életem során el
tudok majd olvasni legalább ezer könyvet. Eddig is sokat
utazgattam, voltam már Liuzhou-ban, Guilinben, Guangxiben, Dali-

-

ben, Lijiangban, Yunnan tartományban. Legközelebb Tibetbe
szeretnék eljutni.
-

Egyszer meg szeretnéd látogatni Magyarországot is?

-

Természetesen. Nagyon szeretnék Magyarországra menni, mert azt
mondjátok, nagyon szép.

-

Az, nagyon szép! Milyen területen szeretnél dolgozni?

-

Olyan területen szeretnék dolgozni, ami tele van lehetőségekkel.
Ahol nem kell egy helyben állni. Remélem, sok embert

-

Tóth Lilla 8.a

在 Nagy-Szénás 的旅行

Nagy-Szénás Túra

（2016 年 10 月 8 号）

(2016. 10. 08.)
Idén Nagy-Szénáson teljesítettük a túrát. Ezen a kiránduláson többen
vettünk részt (45 gyermek és 11 tanár),
mint a tavalyi őszi teljesítménytúrán,
és szerencsére az idő is kedvezett
nekünk.
Ez az útvonal 12-16 km hosszú volt
hullámvasútra emlékeztető
emelkedőkkel és lejtőkkel.
Nagy-Szénás a Budai-hegység
részeként gyönyörű kilátást nyújt.
Bár nem voltak kijelölt állomások, mi többször is megálltunk fotózni,
pihenni és nézelődni.

今年我们去 NagySzénás 旅行了。许多人都参加了（45 个学生，11 位老师
）。和去年的旅行差不多，而且天气也很好，秋高气爽。
这条路线长 12-16 公里，很长，视线里时不时会出现提示火车行驶的路牌
。
Nagy-Szénás 坐落在布达山上，美景一览无余。
虽然没有标记出来的停靠站，但我们还是经常停下来拍照、休息、四处看
看。
我们觉得自己与自然融为了一体，穿过那树木组成的门，我们步入了这奇
妙的自然，但是有一段路我们没有看见小动物。
时间在我们的欢声笑语中悄悄地溜走了。在旅行结束时，我浑然不觉自己
走了这么多。
感谢这些时而幽默、时而严肃的老师，他们给了我们很多帮助。
在车上我们开心地交谈，一眨眼就到家了。
你喜欢放风筝吗？Nagy-Szénás 是个放风筝的好去处。

Néha a természet plázájában éreztük magunkat, mert fa forgóajtókon
keresztül mentünk át a „kerítés˝ túloldalára, de a sövényen túl 
állatokkal nem találkoztunk.
Olyan hamar elröpült az idő a jókedvünknek köszönhetően, hogy szinte ki
sem fáradtam a túra végére.
Köszönöm tanáraink segítségét is, akik néha jó beszélgetőtársnak, néha
mókamesternek is beillettek.
A buszon ülve is nagyokat kacagtunk, gyorsan telt az idő, egy szempillantás
alatt hazaértünk.
Szeretsz sárkányt eregetni? Akkor ott a helyed. 
Farkas Petra 6.a

翻译: Zhao Xiyu 6. a

Chan 1976-ban csatlakozott a szüleihez Canberrában, ahol egy ideig a

Jackie Chan

Dickson Főiskola hallgatója volt, majd építkezéseken dolgozott. Az

Jackie Chan hírnevét a magas szintű harctudása,

egyik építőmunkás, Jack vette szárnyai alá, ezért a többiek a „kis Jack”

komikus szerepei, veszélyes kaszkadőrmutatványai

becenevet ragasztották rá. Később a becenév Jackie-vé rövidült, majd

alapozták meg. Az 1970-es évek óta szerepel, több

a Jackie Chan név rajta maradt.

mint 100 filmben játszott már, valamint számos

Willie Chan Jackie menedzsere és jó barátja

képregényt és videojátékot is mintáztak róla.

volt közel harminc éven át.

Leghíresebb

szerepe volt Chan nemzetközi karrierjének

Rendőrsztori,

filmjei:
Balhé

Részeges

karatemester,

Bronxban,

Csúcsformában.

elindításában,

az
az

amerikai
1980-as

Hatalmas
piacra

való

években.

Az

Csillagot kapott Hollywoodban a Hírességek sétányán (Hollywood Walk of

betörésében

Fame) és a hongkongi Csillagok sugárútján. Aktívan foglalkozik énekléssel

első hollywoodi produkciója a Jackie

is, számos popzenei albuma jelent meg, és több filmjének betétdalát ő

Bunyó a javából volt 1980-ban. Ezután egy

Chan:

maga énekli. Sikeres üzletember, számos cég, többek között egy

kisebb szerepet kapott az Ágyúgolyó futam című vígjátékban.

étteremlánc és egy mozihálózat tulajdonosa.

Jackie Chan úgy alkotta meg filmjei fő karakterét, hogy még csak

1954. április 7-én született a hongkongi Victoria Peaken, Charles és Lee-

véletlenül se hasonlítsanak Bruce Lee-re. Iiskolai évei alatt énekórákat

Lee Chan gyermekeként. Családja Páupáunak azaz „ágyúgolyónak” becézte,

is vett. Az 1980-as években kezdett el lemezeket készíteni, melyekkel

annyira

sikert aratott Hongkongban és Ázsiában. 1984 óta több mint 20

energikus

gyerek

volt.

Amikor

1960-ban

édesapja

az

ausztráliai Canberrába költözött, hogy az amerikai nagykövetség szakácsa

albumot

legyen, a gyermeket beíratták egy bentlakásos kínai akadémiára.

nyelven.

Jackie a következő tíz évet rendszeres edzéssel töltötte, színjátszással,

adott

ki,

énekelt

kantoni, mandarin, japán, thai és angol
Vida Benedek 6.a

énekléssel, harcművészetekkel és akrobatikával foglalkozott. Yuen Lo
néven tagja volt az iskola legjobb diákjaiból álló, Hét Kis Szerencse nevű
előadócsoportnak. Nyolcévesen a csoport többi tagjával együtt a Big and
Little Wong Tin Bar, egy évvel később pedig már önállóan a The Love
Eterne című filmben szerepelt. 1966-ban King Hu Come

Drink

with

Me című filmjében kapott kisebb szerepet.
1971-ben leszerződött Chu Mu Great Earth Film Company nevű cégéhez. 17
évesen Bruce Lee Tomboló ököl és A sárkány közbelép című filmjeiben
kaszkadőrként szerepelt. 19 évesen kapta első főszerepét a Little Tiger
of Canton című produkcióban, melyet Hongkongban mutattak be.

成龙，1954 年 4 月 7 日出生于香港中西区，他是中国香港男演员、导演
、动作指导、制作人、编剧、歌手。
1971 年以武师身份进入电影圈。1976 年在动作片《新精武门》中担任
男主角。1978 年主演的动作片《蛇形刁手》《醉拳》标志着功夫喜剧片的开
端。1980 年自编自导的动作片《师弟出马》获得香港年度票房冠军。1986
年自导自演的动作片《警察故事》获得第五届香港电影金像奖最佳影片奖。
1991 年担任剧情片《阮玲玉》的制片人。成龙的外文名是 Jackie Chan。 他的
妻子是林凤娇。儿子是房祖名。父亲方道龙。他还有两个哥哥，一个是房仕
德，还有一个是房仕胜。

Egy unikornis,

Ne fújd fel a dolgot! Senkit sem érdekel, hogy unikornis vagy. Szóval
szedd össze magad!
– Jól van, na. Most már igazán mennem

aki a fellegekben él

kell,

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy bársonyos, rózsaszín

az

utolsókat

rúgom.

Később

találkozunk lúzerek! – kiabálta az unikornis,

unikornis, aki szeretett a felhőkön táncolni. Ez az unikornis a Fellegekben

ahogy

élt. Egy nap eldöntötte, hogy lemegy a földre, ahol össze is futott egy

szárnyait, és elrepült túl a szivárványon.

cinikus nyúllal.

A

– Király a jelmez, de Halloween már elmúlt –
mondta morcosan a cinikus nyúl.

méltóságteljesen
bársonyos

rózsaszín

méltóságteljesen
szárnyain

a

Fellegekbe

vezető

kitárta

unikornis

visszarepült

kapuhoz.

Amint

a

lila

megérkezett,

– Ne hallgass rá! Mindig egy jókora adag

észrevette, hogy valami nincs rendjén. A kapu nem nyílt ki, hogy

kételkedéssel kell fogadni, amit mond – mondta a

visszaengedje otthonába. Úgy döntött, felkeresi az oltárt, hogy

bolyhos szivárványszínű kacsa, aki a cinikus nyúl

ellenőrizze a Holdfény Kristályt, ami a kaput

mellett álldogált. – Lefogadom, hogy egy vagyonba

nyitotta. Amint belépett a templomba, néhány

került a jelmez.

gonosz

- Kösz, de ez nem jelmez – mondta a
bársonyos, rózsaszín unikornis. – Tényleg unikornis
vagyok – próbálta meggyőzni a cinikus nyulat és a
bolyhos szivárványszínű kacsát a bársonyos rózsaszín unikornis.
– Persze, egy unikornis, hogyne… – válaszolta a cinikus nyúl
szarkasztikusan.

álarcot

viselő

mosómedvetündért

fedezett fel az oltárnál, akik villámgyorsan
megragadták a Holdfény Kristályt.
– Hé, álljatok meg! Azonnal tegyétek azt
vissza!

–

kiabálta

az

unikornis,

miközben

üldözőbe vette őket. Amint meghallották az
unikornist, a tündérek felkapták a Holdfény

– Unikornisok márpedig léteznek – sípolta mérgesen a kacsa. –
Megbízható forrásból tudom. Egy unikornis súgta meg.
– Ó, igen? És vajon mikor? – kérdezte a
cinikus nyúl.
– Éppen most – válaszolta a bolyhos
szivárványszínű kacsa.
– Én tényleg unikornis vagyok! – kiabálta
most már a bársonyos rózsaszín unikornis.
– Nyugodj le! – mondta a cinikus nyúl. -

Kristályt és elrepültek csúf szárnyaikon. Az
unikornis utánuk eredt, mire a tündérek két
csoportba oszlottak. Az unikornis a Holdfény
Kristályt markoló mosómedvetündért kergette, ám az egyszer csak
elejtette a Kristályt. A bársonyos unikornis egy pillanatra nagyon
megijedt, de gyorsan összeszedte magát, és utána iramodott.
Már majdnem utolérte és megragadta a zuhanó Kristályt, amikor
egy gonosz, lila álarcos mosómedvetündér egy üveg bájitalt dobott
utána. Amikor a kerek üvegcse felrobbant, a bájital sűrű tündérport

hagyott maga után, ami pár percre elvakította az unikornist. Az
unikornis

egy

kis

idő

múltán

már

ki

tudta

venni

a

gonosz

mosómedvetündér körvonalait, de már csak azt láthatta, hogy az
belépett egy portálba.

“Of course, a unicorn ‘cause why not…” said the cynical rabbit quite
sarcastically.
“Unicorns exist” piped in the fluffy
rainbow duck. “I heard it straight from a

A bársonyos rózsaszín unikornis gyorsan visszarepült a Földre.
Kiszúrta a cinikus nyulat és a bolyhos szivárványszínű kacsát:
– Srácok, vészhelyzet van! Kérlek, segítsetek! Később mindent
megmagyarázok! – kiáltotta rémültem az unikornis.
– Persze, mutasd az utat! – mondta a bolyhos szivárványszínű kacsa.
– Te most viccelsz?! Dehogy megyek! – mondta a cinikus nyúl. A kacsa
azonban felkapta a cinikus nyulat, és együtt követték a bársonyos
rózsaszín unikornist.

unicorn’s mouth.”
“Oh yeah, when?” asked the cynical
rabbit.
“Just now” replied the fluffy rainbow
duck.
“I really am a unicorn” shouted the pink fluffy unicorn.
“Calm down” said the cynical rabbit. “Stop making a bit of a mountain
out of a molehill. “Who cares whether you are a unicorn. You need to

Nakayama Leila Arisa, Oláh Tamara,
Tóth Lilla, Zoller Adrienn 8.a

pull your socks up and get your act together.”
“OK, thanks, but I really should be going. I am on my last leg already.
Later, losers!” shouted the unicorn as she unfolded her majestic

A Unicorn Living in Cloud Cuckooland

rainbow wing and flew off somewhere over the rainbow.
As the pink fluffy unicorn flew on

Once upon a time there was a pink fluffy unicorn

her purple majestic wings towards the

that loved to dance on rainbows. She lived in Cloud

gate that led her back to Cloud

Cuckooland. She decided to go down to Earth. There she

Cuckooland,

met a cynical rabbit.

went to the altar to check if there

“Don’t listen to him, you need to take his opinion

“I bet this costume cost him an arm and a leg” continued the fluffy
rainbow duck.
“Thanks” said the pink fluffy unicorn “but it’s not a costume. I am a
unicorn” the pink fluffy unicorn tried to convince the cynical rabbit and
the fluffy rainbow duck.

that

wouldn’t’ open and let her back in. She

the cynical rabbit.

standing next to the cynical rabbit.

realised

something was wrong with the gate. It

“Awesome costume, Halloween was yesterday” said

with a pinch of salt” said the fluffy rainbow duck

she

was

something

wrong

with

the

Moonlight Crystal which powered the gate. As she entered the temple,
she saw some evil mask-wearing raccoon fairies flying away with the
Moonlight Crystal.
“Hey, stop! Bring that Back” – she yelled as she started to chase
them. As soon as they heard her, they started to fly away with their
not as majestic wings, grasping the Moonlight Crystal. She flew after

them with her totally majestic purple wings. They split into two groups.
She chased after the ones who were carrying
the Moonlight Crystal. The two racoons who
were carrying the crystal suddenly dropped it.
The pink fluffy unicorn was shocked for a few
seconds but quickly dashed after it. The
Moonlight Crystal fell for a little while. When
she was about to grasp it, an evil mask-wearing
purple raccoon fairy threw a roundish-looking
potion which exploded into evil raccoon fairydust which blinded her for a few minutes. After
a while she could barely make out the raccoon
fairies going through a portal. The pink fluffy unicorn few back to
Earth. She spotted the cynical rabbit and the fluffy rainbow duck.
“Guys, it’s a huge emergency! Please help me! I’ll explain later!” – said
the unicorn in panic.
“Sure! Show the way! – said the fluffy rainbow duck.
“Are you kidding me? Like, no way!” – said the cynical rabbit. The
fluffy rainbow duck picked up the cynical rabbit and started following
the pink fluffy unicorn.
Nakayama Leila Arisa, Oláh Tamara,
Tóth Lilla, Zoller Adrienn 8.a

Anouk Journo-Durey:
Grace és a divat
Irány az élet, irány London!
Szeretnél bekukkantani a divat világának kulisszái mögé?
Érdekel, hogy milyen egy modell élete?
Vagy csak szeretnéd megtudni, milyenek a hétköznapok Londonban?
Grace egy 17 éves francia lány, aki Londonba költözik, hogy a
divathoz fűződő álmait valóra váltsa a Fashion Academyn. Ebben sokat
segít neki a hírességek profi kozmetikusa, Katie néni.
Időközben jó barátokra is talál: Sienna egy gyönyörű, fiatal topmodell,
Amy pedig egy taiwani lány, aki nagy lelki békével rendelkezik. Az
iskolában is sokakkal jó viszonyban van.
Grace-re többször is rátalál a szerelem. Örömeit és bánatait a
barátaival osztja meg. Ebből azonban újabb és újabb bonyodalmak
születnek.
Vajon a barátok mindörökké azok maradnak?
Ha kíváncsi vagy Grace bulis, pörgős, csajos történetére, ajánlom
neked ezt a könyvet.
Jó utat Londonba, a divat világába!
Shaaban Laura 6.a

Anouk Journo-Durey：Grace 和时尚
走向生活，走向伦敦！
你想去瞧瞧时尚世界的场景吗？你会关注一个模特的生活吗？或者你只想
知道伦敦的日常生活？
Grace 是一个 17 岁的法国女孩，她到伦敦去，准备实现她跟时尚有关的愿
望。Katie 阿姨，一位形象设计师，在这方面帮了她许多忙。
她找了很多朋友：Sienna，是一位既漂亮又年轻的顶级模特，Amy 是一个
台湾的女孩，她很善良。Grace 在学校也有很多朋友。
Grace 恋爱过很多次。她总是和她的朋友们分享她的幸福和悲哀。所以也
会有很多烦恼的事情。
她们会永远是朋友吗？
如果你对 Grace 的时尚生活感兴趣，我推荐你看这本书。
祝愿你在去往伦敦时尚世界的旅途上一切顺利！

Lacus és a halloween

A tollaslabda
A tollaslabda története több ezer éves múltra tekint vissza.
Kialakulásának körülményeit titokzatos homály fedi, de több elmélet is
létezik. Íme kettő:
Beaufort

herceg

elbeszélése

szerint, Lady Henrietta Somerset
volt

az,

aki

a

herceg

két

gyermekével együtt feltalálta a
tollaslabdázást az 1840 és 1850
közötti időszakban: „Egy esős napon a lányok nagyon unatkoztak, így hát
kifeszítettek egy kötelet a fogadóteremben, és péklapátszerűségekkel
pénzérmére erősített tollat ütögettek. A játék során különböző
szabályokat találtak ki. Az elején még az volt a cél, hogy minél hosszabb
ideig tartsák a levegőben a játékszert, majd később, ahogy ügyességük
egyre fejlődött, úgy változtatták a szabályokat is.”
1872-ben a herceg birtokán, az angliai Badminton fürdővárosban
játszották először versenyszerűen a tollaslabdázást, innen származik a
versenysportág nemzetközi elnevezése.
Létezik azonban egy másik elmélet is a tollaslabda eredetére
vonatkozólag. Minthogy az 1800-as években angol katonák állomásoztak
India területén, megismerkedtek az indiai szokásokkal, valamint a
különböző sportokkal is. Az angol katonatisztek nagy élvezettel
játszották a „poona” nevű játékot, ami egy gyors ritmusú sport volt,
mely elemeiben nagyon hasonlított a „Badmintoni Játékhoz”. Miután
hazatértek, elterjesztették kedvenc játékukat a brit szigeteken is,
ugyanis magukkal hozták a szükséges felszereléseket. Vajon a brit
katonatisztek mutatták-e meg a játékot Beaufort hercegének?
Mindenesetre futótűzként terjedt szerte a nagyvilágban, klubok
Zhao Xiyu és Král Boglárka 6.a

alakultak, és tornák kerültek megrendezésre, így pontos szabályokra is
szükség volt.
A tollaslabda egy olyan játék, amit ovális fejű ütővel, és kúp alakú labdával
játszanak. A játék célja, hogy átüsd a labdát a háló fölött, ne üsd ki a
pályáról, és az ellenfeled ne tudja visszaadni.
Ezt a játékot életkortól és nemtől függetlenül mindenki űzheti.
Szélcsendes időben a legjobb tollasozni, mivel ilyenkor szabadtéren is
játszható. Szeles, viharos, hideg időben a zárt tornatermet, csarnokot
ajánljuk.

Ez a sport rendszeres és sok edzést, ügyességet, kitűnő

reflexeket és állóképességet követel. A tollaslabdát műanyag és valódi
tollból készült labdával is lehet játszani.

以下是另一种说法，在 1800 年，英国的士兵们在印第安扎营，他们开始了
解印第安的习俗，文化。其中有一种叫"poona"的游戏，是一种快节奏运动。
当他们回到自己的故土时，士兵们把这种运动带回了家乡。他们有没有把这
种运动介绍给 Beaufort 王储呢？事实是不清楚，但清楚的是，这种游戏像风
一样，传播到了这个千奇百怪的大世界。运动，俱乐部，赛场，羽毛球若是
想在这些正规场合出现，就得有准确的规则......
1872 年，英国。Badminton 城市里，Beaufort 王储首次把羽毛球作为比赛运
动，正是如此，羽毛球在历史长河中走上了赛场。
网球的规则成型了。使用椭圆形的拍子击打锥形的羽毛球，让球越过球网，
但不能飞出比赛场地。

Mi már kiskorunk óta tollasozunk. Bár eleinte még csak ütögettünk, tavaly
elkezdtünk

edzésekre

járni

hetente

két

alkalommal.

Itt

először

bemelegítünk, gimnasztikázunk, létrázunk, ezután szabadon játszunk, majd
különböző feladatokat hajtunk végre, az edzés végén pedig nyújtunk. Mi
nagyon szeretjük ezt a sportot. Reméljük, hogy kedvet kaptatok ti is a
tollasozáshoz!
Vida Veronika 7. o. és Vida Benedek 6. a

羽毛球
羽毛球的来源可以追朔到几千年以前。羽毛球的来源仿佛被迷雾所包围，是一
个谜。目前有两种猜测：
一名王储认为，Lady Henrietta Somerset 和王储的两个孩子一起在 1840 年到
1850 年间发明了羽毛球。
"在一个阴冷潮湿的霉雨天，女孩儿们闷在家里，十分无聊。她们将一根麻绳紧
绷在大厅的中央，然后用一些羽毛粘在一枚硬币上。女孩们用板子将"羽毛球"
打来打去。她们还想了一些游戏规则，一开始是要别"羽毛球"落地，然后她们
改动了规则"

这种运动不限年龄，不限性别。没风的时候玩耍最佳。在狂风怒吼，寒风凛
冽的日子里，游玩场地移到室内。凡事需要努力——羽毛球也不例外。要练
好羽毛球，需要有规律的练习，灵巧，平衡感，速度，不可缺一。羽毛球的
羽毛材质可以是塑料，也可以是货真价实的羽毛。
我们从小就开始打羽毛球。直到去年，我们才参加正式训练。一星期两次，
每节课要伸展，热身，才开始打羽毛球。先自由打，再做一些特殊的训练，
训练接近尾声时，拉伸。我们热情的爱着这种运动，希望你们也能对羽毛球
感兴趣。
翻译：Zhao Xiyu 6. a

Karate
Az iskolában kezdtem el karatézni, hatévesen. Ez az edzés egy év után
megszűnt, de az edzőm áthívott, hogy menjek el az „igazi” edzésre. A
kicsikkel két edzésen voltam, ezután rögtön mentem a haladó csoportba.
Ilyenkor még csak egy órásak voltak az edzések. Ma már másfél-két órát
edzünk a saját termünkben.
A karate az egyike azon sportoknak, amelyben az elmélet is nagyon fontos.
Például, hogy a tanárt Sensei-nek, a segédtanárokat pedig Senpai-nak
hívjuk. Vagy, hogy amikor rálépünk a Dojóra, azaz a küzdőtérre, meg kell
hajolni. A mai sportkarate gyorsabb és nehezebb, mint a tradicionális. Ez
leginkább a versenyeken látszik. Például földrevitelhez csak az egyik
kezünket szabad használni.
Öt év edzés után bekerültem a magyar válogatottba és az MTK
karateszakosztályába. Kétszer voltam már stílus Európa-bajnokságon, és
kétszer is elnyertem az „Élen a sportban, élen a tanulásban” díjat.
Tóth Lilla 8. a

我是在学校开始学跆拳道的，那时我六岁，训练只进行了一年就结束了
。之后教练叫我去“真正”的训练，我和小孩子们训练了两次之后去了中级
训练，那时的训练只有一个小时，但是现在在我们自己的训练馆已经是一个
半、两个小时了。跆拳道是体育的一种，理论是非常重要的，比如：我们称
教练为 Sensei，助练为 Senpai，每当我们走进道馆的时候、走上赛场准备比
赛时，必须要对对手弯腰。现在职业跆拳道比以前快和复杂，这些在比赛中
显得更为明显，比如：摔 倒对方只能用单只手。
五年的训练之后，我进入了匈牙利选拔和 MTK 跆拳道专业级别，参加了
两次欧洲比赛，并获得了“体育先锋、学习先锋”奖。
翻译：Chen Huixin 7. o.

Érdekességek Kínáról

Egy negyedikes (képzelt) naplójából



Az országhoz több mint 5000 sziget is tartozik.

Kedves Naplóm!



Kína legnagyobb épülete 1,7 millió m²-es, vagyis 340 focipálya férne

A nyáron a szüleimmel és a tesómmal voltam nyaralni. Megpróbáltam őt is

el benne. 18 emeletes, alapterülete 500x400 méter. Ezt az

megtanítani írni, de nem sikerült, mert még nem olyan nagy, mint én.

épületet egyetlen év alatt építették fel. A neve New Century Global

Már nagyon vártam a barátaimat! Találkoztam azzal a lánnyal, aki bejön

Center.

nekem, plusz a tanárokkal is. Ákos mesélte, hogy a bátyja és az ő osztálya

A katonai kiképzésnek az is része, hogy megtanítják, pontosan

kitalálnak a tanároknak egy-egy gúnynevet.

milyen magasra kell lendíteniük a karjukat menet közben.

Éva néni az osztályfőnök. Nagyon szeretnénk neki is kitalálni valami nevet,



A ketchup kínai találmány, eredeti neve ke-tsiap.

csak az a helyzet, hogy egyáltalán nincs benne semmilyen rossz



A kínai rendőrség kutyák mellett libákat is alkalmaz, mert

tulajdonság. Pedig jó lenne! GÚNYNÉV! Ez olyan menő... Na, mindegy. A

agresszivitásuk és intelligenciájuk erre alkalmassá teszi őket.

tanárokra visszatérve: a tesit idén más tanár tanítja. Ő Attila bácsi.



A világ legnagyobb közlekedési dugója Shanghaiban volt.

Nagyon morcos és olyan nagy szakálla van, nem szeretem. Ezért ki is



Kínában külön járda épült a mobilozóknak.

találtunk neki egy jó kis nevet. Nagyon büszke voltam magamra, mert az



Král Boglárka és Kulcsár Gerda 6. a

enyém volt az ötlet: Morcos Szakáll Kapitány MSZK! lett. A neve elég
viccesre sikeredett. Más név sajna ma nem született, sőt még leckét sem
kaptunk... Unatkozom!

有趣的中国

Akkor most beszéljünk arról a lányról, aki nagyon bejön nekem: nagyon

 中国面积达五百平方米以上的岛屿超过六千个。
 中国最大的建筑物面积有一百七十万平方米，相当于 340 个足球场，共有
18 层楼，占地面积 500×400 米。此建筑一年内完成。这个建筑就是新世纪
环球中心。
 中国的士兵训练严格，行进中摆臂的高度也有要求。
 中国人发明了番茄酱，最初叫“茄汁”。
 在中国的有些地方，除了警犬，还招募了一些“警鹅”，因为鹅有比较高的
警惕性。
 上海是世界上交通最拥挤的城市之一。
 中国有一条专供手机使用者的人行道。
翻译：Xiong Dawei 9. o.

kedves, okos, aranyos és szééép!!! Anya folyton azt mondja, hogy fogalmam
sincs róla, mi a szerelem, pedig már elég nagy vagyok. Egyszer még a
csokimat is odaadtam neki, pedig az volt a kedvencem. És neki is!
Lassan megyek, mert anya szólt, hogy öt perc és kész a vacsi. Szia!
Feliczi Fédra 5. b

Hörcsögtartás

-

Mielőtt a hörcsögödet kiveszed a terráriumából, mindenképp
ellenőrizd, hogy nincs-e mérgező növény azon a helyen, ahová

Hogy miért pont hörcsögöt tarts otthon? Miért ne?

kiengeded, sem pedig elektromos kábel, vagy olyan rések, nyílások,

Viszonylag igénytelen állatok, és ritkán kell őket orvoshoz vinni. Ami

ahonnét esetleg ne tudnád kivenni. Korlátoznod kell a területet,

viszont ellenük szólhat, az az, hogy csak 3-5 évet élnek, és hát, éjszakai

ahová kiengeded.

állatok. Ha mégis úgy gondolod, neked feltétlen szükséged van egyre, a
következőkre figyelj:
-

-

Egy

nyitott

tetejű

terráriumot

vagy

ketrecet

kell

nekik

magasságú edénybe almot rakunk, hogy a hörcsögünk nem tudjon

beszerezned, és lehetőleg nem a legkisebb méretben, valamint

majd kimászni belőle, és arra ráhelyezünk valamilyen elemózsiát. Az

olyat, amin nincsenek repedések. A kis kedvencek ugyanis mindenhol

edény szélére fadarabot vagy olyan dolgot rakunk, amin fel tud

ki tudják magukat préselni, akármilyen kis lyukon is.

mászni a peremére. Ha bejut az edénybe, nem fog majd éhen halni,

A terráriumot minimum 2 hetente, de a legjobb esetben hetente

viszont kiszökni sem fog tudni onnan.
Dóczi Rebeka 7. o.

Ajánlott egy „fadobozt” is beszerezned nekik, ugyanis akkor érzik
magukat a legnagyobb biztonságban, ha teljesen körül vannak véve.
(Ez az alvásukhoz kell.)

-

Hogyha a hörcsög valamilyen módon kiszökik a terráriumból, akkor
„csapdát” lehet neki állítani. Ez a csapda úgy néz ki, hogy egy kellő

tisztítsd ki!
-

-

Ágynak a legpraktikusabb a WC-papír, vagy sávokra tépkedett
konyhai törlőkendő, mert ha ezeket meg is eszik, meg tudják
emészteni, ellentétben néhány más anyaggal. A széna is egyfajta
megoldás lehet.

-

Alomnak minden hörcsög számára alkalmas a pormentes forgács.

-

A hörcsögök mindenevők, tehát mindent megesznek; zöldségeket,
gyümölcsöket és húsokat. A legtöbbjük számára megfelelő az előre
kevert hörcsögtáp, bár vannak olyanok példányok is, akik ezt nem
kedvelik.

-

Fontos, hogy mindig biztosíts nekik elegendő, friss vizet!

-

A

hörcsögöknek

nagy

a

mozgásigényük,

a

vadonban

akár

kilométereket is lefutnak éjszakánként! A legtöbbjük tehát nagy
örömmel fogja használni a hörcsögkereket. Figyelned kell azonban
rájuk, nehogy túlfussák magukat!

Te tudtad?




New York városában naponta 311 embert harapnak meg patkányok.
Emellett évente 1519 lakost harapnak meg a saját lakótársai.



Kínában 400 milliónál is több kerékpárt használnak.



A legtöbb eső egyetlen év alatt Indiában esett: 25,4 métert.



Az USA területén évente 1200 tornádó keletkezik.



A leggyorsabb szél, amit valaha rögzítettek, 484 km/h volt.



A világ legedzettebb állata a szúnyog. Észak-Kanada és Szibéria
területén, sőt az Északi-sarkon is képes megélni, valamint az
egyenlítői őserdőkben is.



Egy házilégy percenként 20000-et verdes a szárnyával.



Az afrikai szívorrú denevérnek olyan kifinomult a hallása, hogy
közel két kilométer távolságból meghallja, ha egy bogár mászik a












homokon.




Egy hangya akár két hetet is kibír a víz alatt.



A bambuszok közül van olyan fajta, amelyik egy nap alatt majdnem 1

你知道吗？
在纽约这个城市，每天有 311 人被耗子咬。每年有 1519 个房客把合租的
人给咬了。
在中国用自行车的人超过 4 亿。
在印度，雨量最多的一年达到 25.4 米。
美国一年受龙卷风袭击 1200 次。
被测到的最快风速为 484 公里/小时。
世界上运动最多的是蚊子。在加拿大北部和西伯利亚，以及北极都可以
生活。
一只苍蝇每分钟拍翅膀 20000 下。
一只蝙蝠有很好的听力，近两米距离的时候它就可以听见，一只虫子在
沙子上爬。
一只蚂蚁可以在水下待两个星期。
有些种类的竹笋，一天内就能长差不多一米。
在 18 世纪的时候，人们把土豆当甜品吃。在一张餐巾纸上放着，趁热吃
，还要在上面撒上盐。
西瓜是一种蔬菜。它属于黄瓜和南瓜类。世界上有 1200 多种西瓜。在埃
及和以色列，人们把西瓜和咸的羊奶酪放在一起吃。

métert nő.


A 18. században a burgonyát desszertként fogyasztották.
Szalvétában tálalták, melegen és sózva.



A görögdinnye zöldség. Az uborka is a tökfélékhez tartozik. A
világon több mint 1200 féle fajta van belőle. Egyiptomban és
Izraelben például sós fetasajttal fogyasztják.
Szögi Elmira 7. o.

翻译： Chen Huixin 7. o.

Vicces világnapok
Január 15. A Wikipédia világnapja

Október 15. A kézmosás világnapja
November 26. A szerelmi vallomás világnapja és a vásárlás világnapja
December 7. Ölelj meg egy magyart!

Január 18. A hóemberek világnapja
Január 20. A Pingvin-tudatosság világnapja
Január 23. A legszomorúbb nap
Február 21. Az idegenvezetők világnapja - 1985 óta számos országban
megünneplik.
Március 14. π-nap - Az Albert Einstein születésének évfordulóján
megtartott pi -napon számos országban rendezvényekkel, vetélkedőkkel,
konferenciákkal ünnepelnek. Amúgy nem is véletlen, hogy pont 3. hó 14-én
tartják.
Március 19. Az alvás világnapja
Április 4. Nemzetközi párnacsata napja
Április 14. A könyvtárosok világnapja
Május 4. Az ékezetes betűk világnapja
Május 25. A törölközők világnapja
Június 16. A barátnők világnapja
Június 23. Spamellenes világnap
Július 13. A nagymamák világnapja
Július 20. A kéményseprők világnapja
Július 29. A parkettacsiszolás világnapja
Július 30. A rendszergazdák világnapja
Augusztus 10. A lusták napja
Augusztus 13. A balkezesek világnapja
Szeptember 15. A nagypapák és a mozdonyvezetők világnapja
Szeptember 20. Biztosítási és takarítási világnap
Október 9. A tojás világnapja
Október 12. A stresszoldó kiáltás világnapja
Október 13. Öltözz ki!

Hegedűs Orsolya 7. o.

一些有趣的“日子”
1 月 15 日 维基百科日
1 月 18 日 雪人日
1 月 20 日 企鹅救助日
1 月 23 日 最伤心的一天
2 月 21 日 导游日
3 月 14 日 圆周率日
3 月 19 日 睡觉日
4 月 4 日 国际枕头大战日
4 月 14 日 图书馆日
5 月 4 日 戴“帽子”的字母日（比如匈牙利语中的，á ö é 等）
5 月 25 日 浴巾日
6 月 16 日 女朋友日
6 月 23 日 反垃圾邮件日
7 月 13 日 奶奶和姥姥们的一天
7 月 20 日 扫屋顶日
7 月 29 日 刷地板日
7 月 30 日 系统管理员日
8 月 10 日 懒人日
8 月 13 日 左撇子日
9 月 15 日 爷爷、姥爷和火车司机们的一天
9 月 20 日 保险和清洁日
10 月 9 日 鸡蛋日
10 月 12 日 缓解压力呐喊的一天
10 月 13 日 穿好看一点！
10 月 15 日 洗手日
11 月 26 日 表白和购物的一天
12月7日 拥抱一个匈牙利人

翻译：Li Bang Yao 8. a

Videojáték

Halloweeni programok

Az elektronikus videojátékok története a múlt század közepére nyúlik

Budapest Töklámpás Fesztivál 2016

vissza. 1948 decemberében egy akkori játék a rakéta röptét szimulálta,
amelyet a képernyőre rajzolt célokba kellett irányítani. A videojátékokat

Ez nem csak egy töklámpás fesztivál, hanem jótékonysági esemény is! A

többféle műfajba sorolják, úgymint akció, kaland, ügyességi, stratégiai,

szervezők

szerepjáték.

résztvevőt, hogy hozzanak magukkal

A videojáték video szava a latin „látom” szóból származik. Arra utal, hogy

1-3 konzervet vagy bármilyen tartós

a videojátékokat egy vizuális (video) kijelzőn látja a játékos (gamer), amit

élelmiszert is. Az összegyűlt ennivalót

a billentyűzet gombjaival és az egérrel (egyes játékokat autós

a

botkormánnyal), pedállal vagy game-paddal irányít.

fogja eljuttatni rászoruló gyerekek

Egy játék születésekor kitalálják a játék történetét, lényegét. Ezután

részére.

hosszan megtervezik a játékot, a legkisebb részletekig, majd a

Cím: 1146 Budapest, XIV. kerület, Hősök tere

programozók hozzálátnak a programozásához valamilyen programozási

Program

nyelven. Ha megvan a kész játék, tesztelik az esetleges hibák

19:00 órakor találkozó a Hősök terén.

felderítésére. Ha ezzel végeztek, a játékot kiadják. Ezt tehetik úgy is,

A

hogy keresnek egy kiadót, aki CD-t vagy DVD-t árusít, vagy az internetre

töklámpáikat, megcsodálják a mások által hozott lámpásokat.

megkérnek

Gyermekétkeztetési

résztvevők

magukkal

minden

Alapítvány

hozzák

az

otthon

faragott

Halloween

töltik fel a játékot, hogy onnan olcsóbban le lehessen tölteni.
Nagyon fontos megemlíteni, hogy a játékok pszichésen károsak és

Halloweeni kalandtúrák

veszélyesek is lehetnek, elsősorban a gyermek- és fiatalkorúak számára.
Függőséget okozhatnak, vagy rosszabb esetben erőszakos viselkedéshez

Izgalmas, kalandokkal teli szellemes időutazásra várjuk azokat a

vezethetnek.

családokat, akik szeretnek nyomozni és kedvelik a humoros-misztikus
Feliczi Fédra 5. b

hangulatot. A kalandtúrákon a résztvevők csapatokat alkotva, együtt
bogozzák ki a rejtvények szálait.
Telefon: +36305315577
Honlap: www.bagolyvar-birodalom.hu
E-mail cím: bolcsbagoly@index.hu
Kapcsolattartó személy: Körmendi Csilla
Cím: 1138 Budapest, XIII. kerület , Művész sétány

Három Halloween témájú kalandtúra közül lehet választani:

Viccek

1. Ez boszorkányság!
A magyar babona – mese - mondavilág egyik főszereplője a boszorkány.

Csendben

Hogyan lehet felismerni őt a mindennapi életben? Milyen praktikákkal

A tanár így szól az osztályhoz:

védekezhetünk ellenük? Vannak-e jó boszorkányok?

- Ha a hátsó padokban ülők olyan csendben kártyáznának, mint akik a

A rejtélyeket/rejtvényeket az izgalmas kalandtúra során derítik fel a

középső padokban alszanak, akkor az első padokban ülők tudnának

résztvevők.

figyelni!

Időpontok: 2016. október 29., 30., november 5., 6. 10.00-11.30
2. Szellemes időutazás

Ébresztőóra

Az ókori hagyományokig visszatekintve a rómaiak, az írek, a skótok és a

- Nálatok nincs ébresztőóra? - kérdezi a tanár az elkéső tanulótól.

kelták ünnepköréhez kapcsolódó különleges szokásait derítik fel a

- De van, csak mindig olyankor csörög, amikor én még alszom.

családok a kalandtúra során. A csapatoknak ki kell nyomozniuk, hogy melyik
„állomásra” ki költözött be, és hová bújt el. A különböző rejtélyes

Földrajz

feladatok megoldása vezeti nyomra a résztvevőket.

- Pistike, melyik óceán ez? - kérdezi a tanár a térképre mutatva.

Időpontok: 2016. október 29., 30., november 5., 6. 14.00-15.30

A fiú mélyen hallgat.

3. Kelta kalandok (sötétedés után)

- Így van! Ez a Csendes-óceán!

A kelták mondavilága elevenedik meg a kalandtúra során, ahol a résztvevők
a „druidák bőrébe bújva” fejtik meg a susogó tölgyfa titkait. A kelták fa-

Nyelvtanórán

abc-jét is a nyomozás szolgálatába állítjuk, mely a megoldás kulcsa az

- Pistike, mondj egy igekötőt és egy névmást!

elszökött „főbűnös” kézrekerítéséhez.

- Ki? Én?

Időpontok: 2016. október 29., 30., november 5., 6. 17.00-18.30
A kalandtúra kizárólag e-mailben történő előzetes bejelentkezés után

Történelem

látogatható, díja: 1.200,-Ft/fő.

Az ősember kisfia hazaviszi a bizonyítványát, és az apja elkezd vele

Kedvezményes családi (2 felnőtt, 2 gyerek) díja: 1.000,- Ft/fő.

ordítani:

Varga Bonita 6. a

- Fiam, azt még megértem, hogy halászatból csak kettest kaptál, de
hogy történelemből is, pedig csak fél oldal az egész?
Rendkívüli gyerek
- Az én kisfiam rendkívüli gyerek, tele van eredeti ötletekkel, igaz
tanár úr?

- Ó igen, különösen, ami a helyesírást illeti.
Matek-Töri feladat
Ha IV. Béla 20 év alatt 32 törvényt alkotott, akkor 15 év alatt 10 törvényt
hányadik András alkotott?
Felelés történelemből
Tanárnő kérdezi Ricsikét:
-Mondd kisfiam, hol írták alá a Békeegyezményt?
-Hááát, Tanárnő kérem, a lap alján.
-Ricsi, nagyon szemtelen vagy!!

Fotókvíz
Az iskolánk előző épületében sok festmény, kép és kis kuckók (pl.: a
lépcső alatti olvasósarok) voltak, amelyeket már jól ismerhettünk.
Próbáljuk megismerni ezt az épületet is! Bár még nincsenek
festmények, és „búvóhelyek”, azért van már pár dolog, amit
felfedezhetünk az új épületben is. Sikerülni fog? Hol találhatóak ezek a
képeken látható dolgok? A helyes megfejtők között egy fejhallgatót
fogunk kisorsolni! Kalandra fel! A megfejtéseket a nevetek és
osztályotok pontos megjelölésével adjátok oda szerkesztőink
egyikének!
Németh Flóra 7. o.

-Ééén? De hát, nekem mindkét szemem megvan!
2.

1.

3.

5.
4.
6.
7.

B: fekete
Y: sárga

O: narancssága
G: zöld

