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Szia, kedves Olvasóm!

Riport Hao tanárnővel

Ó-IÓ-CIÓ-ÁCIÓ-KÁCIÓ-AKÁCIÓ-VAKÁCIÓ!!! És végre itt a nyár:

Mióta tanít az iskolában?

akkor alszol és kelsz, mikor te akarsz, nem kell házit írni, és nem fáj

2004-től, az iskola megépítése óta.

a fejed egy-egy még meg nem kapott témazáró kapcsán, hogy te jó
ég, milyen rossz is lett, vajon mit fogok otthon mondani, ha kiderül.

Milyen tantárgyakat tanít?

Szóval csak nyisd ki a szíved, és fogadd be a rengeteg élményt!

Kínait.

Idén utoljára jelenik meg a MizuMaki. Örülök, hogy kicsit én is
hozzájárultam, ne legyen annyira szürke a tanéved. Ne gondold, hogy
könnyű volt, dolgos kezek segítettek ebben. Nekik is köszönet jár!
Most elbúcsúzom tőled egy rövid időre, de ne feledd, ősszel újra
találkozunk!
A Mizu Maki csapata

VAKÁCIÓ!

Milyen könyveket szokott olvasni, illetve mi a hobbija?
Szeretek kínai regényeket olvasni, hobbim a hegymászás.
Mi a kedvenc magyar étele?
A gulyásleves.
Mi a kedvenc magyar nevezetessége?
Nagyon sok jó hely van Magyarországon, de a kedvenceim a
gyógyfürdők.
Mi az, ami nagyon emlékezetes Magyarországról?
Mindenki nagyon barátságos. Ha van valami baj, mindig segítséget
kérhetek a szomszédaimtól, akik tiszta szívből segítenek, és mindig az
akkori helyzet magaslatán állnak.
Mi az első dolog, ami eszébe jut Magyarországról?
Szép az ország. A kisgyerekek nagyon cukik és mozgékonyak
Mi volt az álma kiskorában?
Kiskoromban is tanár szerettem volna lenni.
Miért szeretett volna tanár lenni?

Mert a tanár olyan, mint egy szellemi építész.

您小时候的梦想是什么呢？
小时候就是想当老师。

A mi iskolánkról most milyen gondolatai vannak?
Amikor az iskolánk megnyitotta kapuit, akkor még nem volt konkrét
célja, de most már van, és úgy érzem egyre jobban fejlődünk és
céljainkat is el tudjuk érni.
采访郝老师

您是从什么时候开始在这儿教书的？
2004 年学校成立的时候。
您教什么科目？
中文。
您喜欢读什么书，有什么爱好？
我喜欢读中国小说，爱好爬山。
您最喜欢的匈牙利食物是什么？
牛肉汤。
您喜欢哪些匈牙利景点？
匈牙利有很多好地方，但我最喜欢的是各种具有理疗效果的温泉。
您对匈牙利的哪些方面印象深刻？
匈牙利人都很友好。如果你遇到问题，总是可以向邻居们求助，他们会真
心地帮助你，而且总是能知道该如何帮你。
您对匈牙利的第一印象是什么？
这是一个很漂亮的国家。小孩子很活泼、很可爱。

为什么想当老师？
因为老师就像知识的建筑师。
您觉得我们学校怎么样？
学校刚成立时，还没有一个具体的目标，但是学校现在有发展的目标，而
且学校现在发展得越来越好，我们也感受到目标一定可以实现。
Zhao Xiyu, Kulcsár Gerda és Král Boglárka 6.a

Kínában jártunk: Az utazás képekben

Kecsmár Anna

Interjú a mesterrel
Mióta kungfuzik?
Több mint 20 éve
kungfuzom.
Ki a példaképe?
Nagyon
példaképem van.
Miért

ajánlja

sok

你功夫大了几年了?
大功夫大了 20 多年了.
谁是你的榜样?
我有很多榜样.
你为什么建议人么学习大功夫?
因为功夫会锻炼我们的身和体大功夫的时候你可以认识很多的新朋友.
你每天有几个小时的训练?

a

我每天有 5－6 个小时的训练.

kungfut?
Mert a testünk számára ez egyfajta erőkifejtést jelent, és
kungfuzás közben sok barátra tehetünk szert.

你参加了比赛吗?
我参加了很多比赛.，我通过这个比赛我也有拿第一名, 也有第二名，
也有第三名，也有第四名，也有第五名也有第六名.

Naponta mennyi időt edz?
5-6 órát naponta.

你去过了匈牙利吗?
还没有去过匈牙利，可是我想去看一看.

Részt vett- e valamilyen versenyen?
Sok versenyen vettem részt. Ezeken a versenyeken voltam már
első, második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik is.
Volt-e már Magyarországon?
Még nem voltam Magyarországon, de el szeretnék menni megnézni.
Tud-e már valamilyen szót magyarul?
Kettőt tudok mondani: igen, szia.
Szeret-e gyerekeket tanítani kungfuzni?
Nagyon szeretek gyerekeket tanítani.

你会说匈牙利的词语吗?
我会说两个: 对和你好
你喜欢教学生大功夫吗?
我很喜欢教学生大功夫.
Fekete Marcell 8.b és Kollmann Máté 8.b

Riport Pónival, a mester segítőjével
采访林少俊教练
Mikor kezdtél kungfuzni? 你是从什么时候开始练功夫的？
16 éves koromban. 从 16 岁。
Hol tanultál meg kungfuzni? 你是在哪里学的功夫？
A Chanwu központban. 在禅武中心学的。
Ki tanított meg kungfuzni? 谁教的你功夫？
Zan mester. 张师傅。
Ki a példaképed? 谁是你的偶像？
Sok példaképem van, például Bruce Lee. 很多，比如李小龙。
Miért szeretsz kungfuzni? 为什么喜欢功夫？
Mert e harcművészet gyakorlásával lehet edzeni a testet. 因为习武可
以强身健体。
Naponta mennyi időt töltesz edzéssel? 每天要花多长时间练功？
8 órát. 8 个小时。
Szeretsz gyerekeket kungfuzni tanítani? 你喜欢教小孩练功夫吗？
Igen, szeretek. 我喜欢。
Legjobban melyik korosztályt szereted tanítani? 最喜欢教哪个年龄
段的学生？
Tízenévesektől a több mint húszévesekig mindenkit. 十几到二十几岁
的。

Részt vettél már versenyeken? 你参加过比赛吗？
Nagyon kevésszer vettem részt. 很少参加。
Jártál már Magyarországon? 你去过匈牙利吗？
Nem. 没有。
Tudsz valamit Magyarországról? 对匈牙利，你了解些什么？
Azt hallottam, hogy Magyarország egy nagyon jó ország. Azt gondolom,
hogy a magyarok nagyon kedvesek. 我听说匈牙利是个很好的国家。我认
为匈牙利人是很友善的。
Szeretnél eljönni Magyarországra? 你想去匈牙利吗？
Nagyon szeretnék. 非常想。
Tudsz valamilyen szót magyarul? 你知道什么匈牙利语的词吗？
Tudok: sorakozó. 我会说“排队”。
Fancsalszki Tamás, Kollmann Máté, Vida Benedek 6.a

Kínában a kungfu gyakorlása
Kínában a kungfumestereink Zhang Biao és Lin Shao Jun voltak. A
formagyakorlat, amit tanultunk a kungfu quan volt. Ezt a formát az
első szintre kell megtanulni a shaolin kungfuban. Mi ezt 2 nap alatt
úgy tanultuk meg, hogy egy iskolában előadtuk, és azt hitték, hogy
már 1 éve gyakoroljuk.
Reggelente a chan wu
központban tajcsiztunk,
ahol nagyon fontos volt,
hogy vesszük a levegőt,
milyen
délelőtti
általában

ütemben.

A

edzéseken
a

kungfu

quant gyakoroltuk, és ismerkedtünk a kungfuval.
A délutáni edzéseken is sokat gyakoroltuk a formát, és sokat
tanultuk az önvédelem használatát is, ahol mindig bemutatták, hogy
mit kell csinálnunk, majd azt ismételtük sokszor, ami szerintem
nagyon

hasznos

volt.

Az

esti

edzéseken

tanultuk

talán

legintenzívebben a formát, és néha botformát is tudtam gyakorolni.
Én már öt éve űzöm a kungfut, de mégis úgy láttam, hogy ott
mindenki, aki még nem is próbálta, nagyon gyorsan és jól tudta
megtanulni a formát, és én is sokat fejlődtem.
Egy kicsit eltér a Magyarországi kungfutól, de szerintem, ez is
nagyon jó volt és hasznos.
A záróünnepségen, miután előadtuk a gyakorlatot, Európa legnagyobb
kínai mestere (Shi Bo) mosolyogva nézte, hogy Magyarországon is
vannak jó és gyorsan tanuló gyerekek, akik szeretik a kungfut.
Fancsalszki Tamás 6.a

在中国学功夫
中国功夫教练：林主教练和张教练
我们学习的招式：功夫拳
这个招式在少林功夫里是基础，第一级就应该学会。我们用了两天就
学会了，在一所学校表演时，他们认为我们已经练了一年了。
中午前，我们在禅武中心里练习了太极拳，有一点很重要，就是要学
会怎样调整呼吸。
上午的训练，我们练功夫的时候会反复练习功夫拳。
下午的训练，学习了很多其他招式，其中有很多保护自己的招式。教
练常常表演给我们看，然后我们要重复练习很多遍，我认为这是非常有帮
助的。
晚上的训练强度最大。有时候我们也会学习使用棍子的招式。
我已经学了五年的功夫了，但我发现，在这里的一些人虽然根本没有
学过功夫，但是也能很快学会一些招式，我也进步了很多。
虽然这与我们在匈牙利学的功夫有一点点不同，但是我觉得非常好，
也非常有帮助。
在闭幕式上，我们把学到的都表演给大家了，欧洲最厉害的中国大师
（SHI BO）笑着观看，匈牙利也有这么多领悟力很强又喜欢功夫的孩子。

Egy kínai gimnáziumban

kínai diákokkal. Ezek után még egy kínai bácsi tartott egy rövid

Idén áprilisban is Kínába utazhatott az iskola néhány diákja.

egymással is beszélgetni. Velem és pár magyar diákkal egy kínai

előadást. Mikor az előadás véget ért, lehetőségünk volt egy kicsit

Nekem is szerencsém volt részt venni ebben a kalandban.

lány selfie-t is készített. Ezután átmentünk egy másik terembe,

Sokszínű és érdekes programtervünk volt. Rengeteg helyre
eljutottunk,

sok

helyet

megnéztünk.

Elmentünk

egy

kínai

gimnáziumba is. Mikor megérkeztünk az intézménybe, mindenki

ahol egy zenekar fogadott minket. Eljátszották nekünk a
darabjaikat (nagyon-nagyon ügyesen és szépen), majd velük is
fotózkodtunk egyet, és el is érkezett a búcsú ideje.

nagyon izgatott volt. Szíves fogadtatás várt bennünket, és
mindenki mosolygott. Készültek csoportképek, de azokon kívül más

Így telt egy délutánunk a kínai gimnáziumban.

fotók is. Csoportokra oszlottunk, és mindenkinek volt egy kínai

Král Boglárka 6.a

idegenvezetője, akik táblák segítségével bemutatták az iskolát,
illetve

megmutatták,

műsorszámokkal

hová

készültünk,

kell

mennünk.

ahogy

ők

is

Vendéglátóinknak
nekünk.

Először

elmentünk egy balett-terembe, ahol gyakoroltuk még egy kicsit
műsorunkat, majd kezdődhetett az előadás egy másik teremben.
Először mi mutattunk be egy kungfugyakorlatot, majd egy kínai
lány egy táncos műsorral készült nekünk. Nagyon szépen táncolt.
Emellett a magyar diákok kínai verseket mondtak, kínai diákok egy
énekes,
előadást
be

táncos
mutattak

(nekem

ez

nagyon

tetszett),

magyar

tanulók

énekeltek,

kínai

diákok

kínai

hangszereken
zenéltek,

Fruzsi

elénekelt és elgitározott egy kínai dalt, majd kínai diákok hiphopot táncoltak, és végül, de nem utolsó sorban Máté mondott egy
kínai verset. A műsorszámok után megajándékoztuk egymást a

在中国的一所中学里
今年四月份，我校的一些学生又去中国游学了，我也有幸参加。
活动丰富多彩，我们走了很多地方，看到很多事物。我们去了一家中
国学校。当我们到达的时候，那里的同学都很兴奋，热情地接待我们，每
个人都在笑。我们拍了集体照，还拍摄了各种照片。我们被分成小组，每
组都有一个中国导游，还准备了一个写有学校名字的牌子，并标识着到哪
儿去。双方还都准备了节目。首先，我们去了一间芭蕾教室，我们练习一
下自己的节目，然后去另一个房间表演。开始，我们演示了一段功夫，然
后，一个中国女孩为我们跳了个舞蹈，跳得非常漂亮。高年级的匈牙利同
学朗诵了中国诗歌，中国同学的一个歌舞表演让我真的很喜欢。后来，匈
牙利学生演唱歌曲，中国学生演奏中国乐器，芙蓉自己弹着吉他唱了一首
中国歌曲，中国学生还表演了街舞。最后一点也非常重要，马俊伟朗诵了
中国的诗歌。之后，我们和中国同学互赠了礼品。有一位中国叔叔做了一
个简短的发言。活动结束后，我们有机会彼此聊了一会儿。我和几个匈牙
利同学以及一个中国女孩拍摄了自拍照。然后，我们来到另一个房间，管
弦乐队正等着我们。他们演奏了若干曲目（非常、非常的灵巧和美好），
我们一起合影，也就到了说再见的时候。
我们就这样在中国的一所中学里度过了一个下午。

Általános iskolában jártunk

扇，我们还可以把扇子带回来。下课后，他们还送给我们一个自制的
书签，在学校的公园里我们还拍了照。

Kínában
A kínai utunk során ellátogattunk Shunde városába is, ahol egy teljes
napot töltöttünk. Zuhogó esőben (ami ott nem ritka) érkeztünk meg
egy általános iskolába, ahol nagy szeretettel fogadtak minket, és egy
szépművészeti órán vehettünk részt.
Az órán egy-egy kínai diák segítségével kínai legyezőt készítettünk.
Megkaptuk

a

„fú”

kínai

írásjegyet

linóleumból

kifaragva.

A

szerencsével kapcsolatos motívumokat rajzoltunk rá, például halat,
virágot, pénzt. Ezeket a motívumokat ki kellett vésnünk az
írásjegyből. Ezt követően az egész linóleummintát befestettük kékre
vagy pirosra, és mint egy nyomdát ráborítottuk a legyezőnkre. Így
díszítettük ki és készítettük el a szerencselegyezőnket, amit meg is
tarthattunk. Az óra végén mindegyikőnk kapott egy sajátkészítésű
könyvjelzőt is a kínai diáktársától, aki a legyezőkészítésben segített.
Az iskola udvarán csoportképet is készítettünk.
Nagyon érdekes volt megnézni, milyen egy általános iskola Kínában,
és örültünk az érdekes programnak, amit kitaláltak számunkra. Erről
a helyszínről is élményekkel, illetve egy eredeti kínai legyezővel
tértünk vissza a központba.
Kulcsár Gerda 6.a
中国的小学
这次去中国，我们去了顺德，我们在那里呆了一天。我们在一个小学里吃
饭，外面下着大雨，那里的人都很热情，我们还在那里上了一节美术课。
课上我们在中国学生的帮助下做了中国的扇子。我们得到了一个用油
布做的福字，我们还画了一些代表幸运的图案，比如鱼、花、钱等。
这些图案我们要把它刻出来。在这之后要把整个油布染成蓝色或者红
色的，然后就像印章一样盖在扇子上。这样我们就完成了一个幸运

参观中国的小学很有意思，我们也很喜欢他们给我们安排的节目。我
们从那里带着很多的祝福和一把中国特色的扇子回到匈牙利。

Kínai utunk – Tengeri birodalom

része volt az is, hogy eső csepegett ránk. Időközben kint

Kínai utazásunk utolsóelőtti napján ellátogattunk Shun Debe egy

eső, ezért néha nem is tudtuk, mi a műsor része, és mi nem. A

óriási víziparkba.

vihar tényleg rémisztően nagy volt! Le is kellett mondanunk a két

Elég nehezen indult, mert viszonylag sokat álltunk sorban, ugyanis

csapat találkozóját, mert nem tudtunk elindulni a csarnokból. Így

nagyon sokan voltak – kicsik és nagyok egyaránt. De ahogy beléptünk,

viszont legalább láthattuk, ahogyan a delfinek gyakoroltak.

elállt a lélegzetem! Első látásra az egész olyan volt, mint egy

Nagyjából fél óra múlva szerencsére kevésbé esett az eső, ezért

bevásárlóközpont.

elindulhattunk végre. A hazafelé vezető, több mint két és fél órás

Két csapatra oszlottunk, és úgy folytattuk utunkat. Először beültünk

úton, szinte mindenki aludt.

hatalmas égiháború kerekedett, dörgött, villámlott, szakadt az

egy 5D-s moziba, ahol spriccelt ránk a víz, mozgott a szék, és néha
jött egy-két erősebb fuvallat is. (Bevallom, először egy kicsit féltem,
de végül nagyon élveztem.)
Következőnek egy vízi hullámvasútat néztünk ki. (Még életemben nem
ültem hullámvasúton azelőtt, de mindenből kell egy első alkalom. Ez
talán egyben az utolsó is volt.) Az, hogy vízi, annyit jelentett, hogy
körülöttünk víz volt, valamint az utolsó meredek esésnél vízbe
érkeztünk. Mentünk lassan is, gyorsan is, felfelé és lefelé is, előre és
hátrafelé is. A többieknek
nagyon

tetszett

a

hullámvasút, ezért többen
felültek egy vízszintesen és
kicsit dőlten forgó hajóra is.
(Erre én már nem mertem,
de

ezzel

nem

voltam

egyedül.)
Belugashow-t mentünk volna nézni, de mivel arra csak későbbi
időpont volt, delfinshow-ra mentünk. Vagyis futottunk, mert alig
értünk oda. A delfinek aranyosak voltak, a delfinshow pedig
nagyon vicces. Szerepeltek papagájok és műugrók is, a műsor

Shaaban Laura 6. a
中国之旅-海洋乐园
中国之旅的倒数第二天，我们去了顺德的一处海洋乐园。
刚开始有点艰难，我们排了好久的队，有很多人，大人小孩都有。当我们
进去后，我的呼吸几乎停滞了，那里像个市场！
我们分成了两队。我们队先去了
5D 电影院，那里会喷出水来，椅
子会动，还有东西敲打我们的脚
（我承认，我一开始有点害怕。
后来才开始享受。）
接下来我们去坐了水上过山车
（我之前从来没有坐过，我想这
是我人生中的第一次，也会是最
后一次）过山车时快时慢，时不
时往前，时不时往后。其他人对
过山车起了兴趣，所以他们又去坐了海盗船。（这个我真心受不了，不过
并不是我一个人这么想。）
我们本来还要去看蓝鲸秀的，但因为时间问题，我们不得不去看了海豚
秀。我们急匆匆地跑了过去，海豚们很可爱、温顺，但它们的表演很搞
笑。节目里面也出现了鹦鹉与潜水员，节目里面还有一部分，是将水花如
雨点般撒到我们身上。但在表演中，天空打起了雷、下起了雨，我们根本
无法分辨哪些是节目，哪些是雨。由于暴雨的缘故，两队碰不了头，但至
少我们留在那里时看了海豚怎么练习。好不容易雨才小一了些，在回去的
比两个半小时还长的路上，大家几乎都在睡觉。

A Mizu MaKi már Kínában is elérhető 
Milyen
izgalmas ez
az újság!

Olvastad
már Lacust?

Mi történt idén? 
-

Szeptember 1. Új épületben kezdődött el a tanítás idén

-

Október 25. Az Euro Stanli Kft. jóvoltából esernyőket kaptak a
gyerekek, amiknek természetesen nagyon örültek

-

Október 28. Megjelent az idei első MizuMaki (iskolaújság),
halloweenparty a felsőben

-

Október 30. Halloween-i kincskeresés az alsósoknak, amit nagyon
élveztek 

-

November 15. Idén is nagyon sok mikuláscsomagot gyűjtött az
iskola

-

December 16. Karácsonyi vásár

-

December 21. Karácsonyi ünnepségek osztálykeretben

-

Február 3. A MatekGuru-verseny nálunk zajlott, iskolánkból több
csapat tovább is jutott a nyíregyházi döntőbe

-

Február 4. Holdújévi ünnepség és az ösztöndíjak kiosztása

-

Február 24. Farsang az alsósoknak, ahol mindenki nagyon jól
érezte magát

Hát ez tényleg
nagyon jó!

-

Március 3. Felsős farsang, nagy bulit csaptak a felsős diákok a
tanárokkal, bálkirálynőt és bálkirályt is választottunk

Te tudtad?

-

Március 14. 1848. március 15-ről emlékeztünk meg

-

Március 18. A gyerekek ezen a napon kék ruhában jöttek, mert
egy esernyőt formálva álltunk be a víz világnapja alkalmából

-

Március 24. Vers- és prózaíró verseny, ahol nagyon jól
szerepeltek iskolánk tanulói

-

Március 30. Békamentésre indultak a 6. , 7. és a 9. osztályos
tanulók. Sajnos csak 2 békát tudtunk megmenteni, de szerintem,
mindenki nagyon jól szórakozott. Remélem, lesz jövőre is 

-

Március 31. Fordított nap volt az iskolánkban, ami arról szól,
hogy ezen a különleges napon kivételesen nem a tanárok
tartották az órát, hanem a diákok

-

Április 3. Pizsamaparty az alsósoknak

-

Április 8. Udvartakarítás, nagyon sok szemetet, törmeléket
stb. takarítottak el a gyerekek és a szülők ezen a napon. Az
állatmenhely-látogatáson nagyon sokat tanultak a gyerekek.

-

Április 12-23. 22 tanuló és 4 kísérő Kínába, Guangzhouba
utazott

-

Április 21. Szép Magyar Beszéd versenynek adott helyet az
iskola

-

Április 23. A kínai filmhét 2017-es megnyitója alkalmából
rendezett ünnepségen pár diák Jackie Channel közösen lépett
színpadra

-

Április 28. Szegeden megrendezésre került a X. Chinese
Bridge középiskolai országos kínai nyelvű verseny, ahol
iskolánk jelenlegi és volt tanulói is nagyon szép eredményt
értek el

-

Május 13. Ökoiskolai kirándulás Nagymaros és Kismaros
között

-

Június 7. Sportnap
Molnár Zoltán 6.a

Lacusnak is itt a nyár

Egy felejthetetlen nap
2017. április 23-án volt a legértékesebb nap számomra. Mi, a magyarkínai általános iskola diákjai
a

világhíres

Jackie

Chennel együtt léptünk fel.
Aznap

délután

érkeztem

a

korán

színházhoz.

Gondoltam,

nemsokára

találkozom Jackie Chennel,
emiatt

úgy

izgultam,

hogy

éreztem

a

szívem

Megérkezett Jackie Chen! Megnyugtató mosollyal
színpadon
mindjárt

még

meg

is

hajolt

nekünk.

dobogását.

jött felénk. A

A

kedves

arca

megnyugtatta a szívemet, és már nem is izgultam.

Elkezdődött az előadás. Jackie Chennel együtt énekeltük az „Ország”
című dalt. Előtte nem próbáltunk közösen, de hallottam a közönséget,
ahogy

tapsol,

így

tudtam,

jól

sikerült

az

előadásunk.

Előadás után boldogan mentem haza. Az ég, mintha még kékebb lett
volna, a napfény, mintha még fényesebb lett volna. Soha nem fogom
elfelejteni ezt a napot, a napot, amikor Jackie Chennel együtt
szerepelhettem!
Lu Qianxi 5.a
难忘的一天
鲁倩兮

Král Boglárka és Zhao Xiyu 6.a

2017 年 4 月 23 日，是我难忘的日子。我们匈中双语学校的小朋友们和
国际巨星成龙一起表演节目。
那天下午，我早早地来到了电影院。想到马上就要见到成龙，我又
紧张又激动，心怦怦地跳个不停。
成龙来啦！他带着慈祥的微笑向我们走来。在舞台上，他还向我们
鞠躬。看着成龙和蔼可亲的样子，我紧张的心情一下子就平静下来。

Nagymarosi túránk

开始表演了。我们和成龙一起唱《国家》这首歌，虽然我们一次都
没跟成龙排练过，当时我看到台下的观众们脸上露出了满意的笑容，还听
到热烈的鼓掌声，我知道，我们的表演成功了。
表演结束后离开电影院，我兴奋地走在回家的路上。天，仿佛格外
的蓝，阳光，仿佛更加灿烂。我忘不了这一天，忘不了和成龙同台表演的
日子！

Eljött a túrázás ideje. Idén a Nyugati pályaudvarról indultunk

Lu Qianxi 5.a

tántorított minket vissza. Az utunk közben több emelkedővel is meg

Nagymarosra kirándulni. A 25 diák és a 4 tanár útra kelt.
Amikor leszálltunk a vonatról, elkezdett esni az eső, de ez sem
kellett küzdenünk. A sáros talaj miatt sokan el is csúsztunk. A
nagymarosi kilátónál megálltunk. Onnan lehetett látni a Dunakanyart is.
Gyönyörű

volt

a

kilátás,

sokat

fényképeztünk!

Kb. az út háromnegyedénél elvesztettük a zöld jelzést, amit addig
követtünk.  Mindenki tiszta sár volt már. Ekkor letértünk az útra, és
ott csatangoltunk tovább. Amikor már tudtuk hol vagyunk, egy nagy
vihar elkapott bennünket. Beázott a cipőnk, a nadrágunk egyre
sárosabb, a föld egyre tocsogósabb lett. Végre elkezdtünk lefelé
haladni (mivel addig nagyrészt csak felfelé mentünk). A cipőnk sokkal
jobban csúszott, mint addig, és mivel lefelé mentünk a lejtőn, ezért
még nagyobb volt annak az esélye, hogy elesünk. 

Mire ezzel az

óvatos lépegetéssel Kismarosra értünk, addigra már két vonatot is
lekéstünk. A kalandosra sikerült túra után nyakig sárosan ültünk fel a
vonatra.
A mostani kirándulás – talán pont az időjárásnak köszönhetően – még
élvezetesebb és különlegesebb volt, mint a korábbiak. Nagyon jól
éreztük magunkat. Gyertek velünk jövőre ti is!
Farkas Petra 6.a
Nagymaros 之旅
终于到了旅游的这一天了！我们一行 25 个学生和 4 位老师从西火车站出
发，去 Nagymaros 旅游。

Leslie L. Lawrence

我们下火车时，突然下起了雨，不过这点小雨是不会让我们打退堂鼓
的！我们要爬很多坡，又因为是泥路，所以我们大家都多次摔倒了。
我们到了 Nagymaros，在那里可以看到多瑙河弯。那里很美丽、很漂
亮，我们拍了很多照片。
大概在路的四分之三处，我们就看不见绿色的标志了，也就是我们
一直跟着走的标志。大家身上全是泥，这时候我们迷迷糊糊走到了一
条路上。当我们知道我们在哪儿时，下了一场大雨。我们的鞋都淋湿
了，裤子上也全是泥，地变得越来越滑。终于，我们要下山了。我们
的鞋比来时更滑了，也可能是因为我们在下坡路上吧。我们走得小心
翼翼，慢慢前进，正因如此，我们错过了两趟火车。在这有趣的旅途
之后，我们从头到脚全是泥的上了火车。
这次旅行，我还是要感谢天气，是天气使这次旅行变得很特别。明
年你们也一起来吧。

(Lőrinc L. László)
Leslie Lawrence nagyrészt „krimikkel” foglalkozik, de semmi durvaság
nincs a könyveiben. Négy könyvet olvastam eddig tőle, és egyszerűen
nem bírtam máshova figyelni a könyv lapjain kívül. Úgy magával ragad a
történet, hogy alig várom mi fog történni a következő oldalon.
Könyveiben mindig saját maga a főszereplő. Amelyik könyvet ajánlani
szeretném nektek, az A jégbe fagyott sárkány kolostora első része.
A történet:
Mr. Lawrence megbízást kap Teodorescu szenátortól, hogy keresse
meg a Himalájában eltűnt lányát. Hozzá is fog a kereséshez, de nem
jut egyről a kettőre. Elmegy egy szerzeteshez, hogy tanácsot kérjen,
de nem jár sikerrel. Másnap ezt a szerzetest megölik, és első számú
gyanúsított válik belőle. Drinkwater nyomozó eközben próbálja tartani
a hátát Mr. Lawrence-ért (Drinkwater nyomozó régi barátja
Mr.Lawrence-nek), de mivel egy idő után már nem tud segíteni,
elutazik Angliába egyik barátjához, Lady Hampshire-hez, akinek a
férje Kínában van. De amikor elmegy Angliába, nem találja a
kastélyában Lady Hampshire-t. Talán eltűnt ő is??? Közben ő is nagy
bajba kerül...
Ezek után elmegy Nepálba megkeresni Teodorescu szenátor lányát,
ahol még több kaland várja. Vajon megtalálja?
Ha kíváncsi vagy mi történik ebben a könyvben, olvasd el! Én csak
ajánlani tudom.
Molnár Zoltán 6.a

L. M. Montgomery:

向你们推荐一本书
Leslie L. Lawrence
(Lőrinc L.László)(作者)

Váratlan utazás

引言：
乐斯.劳伦大部分是描写从事犯罪的人们，但是书里并没有任何粗暴的
内容。我读了四本这样的书了，到现在我的注意力都集中在书的内容上。
每当我看一页，我都期待下一页的内容。书里的内容都是很重要的。我想
给你们介绍的是书的第一部分《一条在寺庙里被冻住的龙》。
内容：
特欧多瑞什兹（Teodorescu）长官托付劳伦去找在喜马拉雅山脉失
踪的女儿。劳伦开始了行动，但是并没有找到。于是他去请教僧人该怎样
做，但是没有成功。第二天，他把那位作为第一嫌疑人的僧人杀了。丁可
瓦特尔（Drinkwater）侦探去帮助劳伦（丁可瓦特尔是劳伦的老朋
友）。但是几天之后，劳伦自身难保，于是，他去英国找他的一位朋友雷
迪·亨普施尔，而亨普施尔的丈夫在中国。但是劳伦到了亨普施尔的城
堡，并没有见到她。她会不会消失了呢？同时，劳伦在英国也遇到了大麻
烦。。
这些事之后，他前往尼泊尔去寻找特欧多瑞什兹的女儿，还有更多的
冒险在等着他。劳伦能否找到失踪的女儿？
我只能告诉你这些了，如果你想知道的更详细些，可以来找我读一读
这本书。

Szereted a kalandos,

izgalmas történeteket,

amik

mesebeli,

csodálatos tájakon játszódnak?
Akkor ez itt a te könyved!
A történet középpontjában a Montrealban élő Sara Stanley áll.
Apukája egy nagy cég vezetője, anyukája
azonban már kiskorában meghalt.
Blair Stanley vállalkozásában gondok
akadnak, és hirtelen nem tudja, ki
gondoskodjon

lányáról.

Végső

megoldásként a Prince Edward-szigeti
Avonlea-be küldi őt Sara anyukájának
testvéreihez.

Ott

élnek

nagynénjei,

Olivia, Hetty és Janet, nagybácsikája,
Alec és unokatestvérei, Andrew, Felix,
Felicity és Cecily.
Vajon Sara meg fog tudni barátkozni a
nyugodtabb, csendesebb környezettel és a sok új emberrel? El tudja
majd nyomni a pletykáktól hangos Avonlea zaját? És mindenben
meglátja majd a jót? Kibírja majd a kissé undok Felicity és tökfejű
öccse, Felix gáncsoskodásait? Na, és persze a családot összetartó
Hetty néninek meg tudja mutatni, hogy ő is a családhoz tartozik?
Gondolj bele, milyen lehet új életet kezdeni egy idegen helyen! Ez
a

könyv

a

te

életedet

is

megváltoztatja.

Sok

mindent

megtanulhatsz belőle, például, hogy nem minden olyan rossz, mint
amilyennek elsőre látszik, s nem mindenki olyan, mint amilyennek

először gondolnánk. Legfőképp pedig eltekinteni a rossz dolgoktól,
és az élet pozitív oldalát nézni.

Dr. Hajdú Zsanett: A trópusok
ajándékai

Kellemes olvasást!
Shaaban Laura 6. a

Az iskolánkban Marianne néni szervezésében meghallgathattam egy
okos, tanult embernek az előadását, és ezután azonnal meg is akartam

L.M.Montgomery 意外的旅行

venni a könyvét.
Ő dr. Hajdú Zsanett, aki biológus és

你喜欢冒险和有趣的故事吗？像童话般一样，发生在美丽的地方？
那么这就是你的书！
故事的主人公是在 Montreal 生活的 Sara Stanley。她爸爸是一家公司
的经理，她妈妈在她小时候就去世了。
Blair Stanley 发现些问题，让他不知道该怎么做。谁能帮助他照顾他
的女儿。最终的答案是 Prince Edward-szigeti。Avonlea 把 Sara 送到她母亲
的兄弟姐妹那里。在那里有她的阿姨们：Olivia, Hetty 和 Janet，还有她的
叔叔 Alec 和她的表兄弟姐妹：Andrew, Felix, Felicity 和 Cecily。
Sara 是否能接受平静的、安静的环境和很多不认识的人？能否看到一
切事物好的方面？能否忍受有点讨厌的 Felicity 和南瓜头的弟弟、有错的
Felix？Sara 的阿姨 Hetty 是否能证明，Sara 也是他们家的一份子？
想想看，如何在一个陌生的地方开始新的生活。这本书也许会改变你
的生活。你可以学到很多东西，比如：不是所有的事物都像你第一次看见
的那么不好，也不是所有人都像你第一次看见的那么不好。尤其是在遇到
不好的事情时，也能看到积极的一面。
祝你阅读愉快!

gyerekkori álmát valósította meg ezzel a
bolíviai körútjával. Ez az út lett a biológus
diplomamunkája és a doktorija alapja is.
A könyvét nem tudtam letenni, annyira
tetszett. Én már harmadik osztálytól
felnőttkorig ajánlanám.
Nekem azért tetszett a könyve, mert
nagyon jó a nyelvezete, és izgalmasan írja
le a történetet. Dél-Amerikában, Bolíviában diákok között élt, és
nagyon sok gyógynövénnyel ismerkedett meg, amik Európában
ismeretlenek.
Erre a bolíviai körútjára a barátjával és a régi évfolyamtársával
ment el, ami eleinte nagyon nehéz volt nekik, de egyre jobban
belerázódtak pár hónap alatt. A könyvében arról a két évről írt,
amelyet Bolíviában töltött. Nagyon beleéltem magam, amikor olvastam,
mintha én is ott lettem volna.
Aki szeretné megvenni ezt a könyvet, Marianne néninél dedikálva
megteheti, illetve a Libriben.
Jó szórakozást!
Nagy Péter 6.a

A fitnesz
健美操
Én 5 évesen ismerkedtem meg ezzel a sportággal, amit a mai
napig nem tudnék kihagyni az életemből. Már
kiskoromban is imádtam táncolni, már akkor jó
volt a ritmusérzékem, ezért döntöttek úgy a
szüleim,

hogy

levisznek

a

táncterembe.

Táncolás: 舞蹈：
Ez az igazi edzésünk. Ilyenkor mindenki az egyéni gyakorlatát
gyakorolja. Az edzést persze a bemelegítéssel kezdjük. A bemelegítés
után lazítunk kicsit, és utána átnézzük az elemeket, amik benne
vannak a gyakorlatban.
这部分才是真正的训练。这时候每个人会练习他们各自的项目。当然我们
会做一些热身运动。热身之后稍事休息，我们会查看一下要在练习中用到
的动作。

Mostanáig a Showtime Fitness és Tánc Stúdióba

Akrobatika: 杂技：

járok. Felejthetetlen élmények kötnek ehhez a

Ilyenkor azokat az akrobatikákat gyakoroljuk, amelyek benne vannak a

sporthoz. Sokat vagyok külföldön a versenyek

gyakorlatunkban, vagy új akrobatikus elemet dolgozunk ki.
这时我们会练习一些杂技技能，或者设计新的杂技元素。

miatt. Ennek a sportnak igazából akkor van a
legjobban értelme, ha van egy célod. Ezt a célt
el lehet érni, de sok lemondással jár.
我在5岁那年开始接触这项运动，到现在这已经成为了我生活中不可
缺少的一部分。我很小的时候就非常喜欢跳舞，也有着很好的节奏感，于

Nekem egy héten 3 vagy 4 edzésem van. Ha már komolyan csinálod,

是父母决定把我送去练舞。直到现在，我还会去 Showtime Fitness 和

nincs verseny. Sokat kell edzened az étkezés mellett.

Tánc Stúdió。这项运动给我带来了很多难忘的经历。由于比赛的原因，
我经常出国。一旦你有了一个目标，这项运动就真的更有意义了。这个目
标是可以实现的，但是我要为此放弃很多。

Remélem felkeltettem az érdeklődésed ez iránt a sport iránt!

Nálunk háromfajta edzés van: 我们有三项训练：

akkor az étkezésedre is oda kell figyelned. A versenyszezonokban
inkább egészségesebben kell enned, mint mondjuk nyáron, amikor

我每周有3-4次训练。如果你想真正的从事这项运动，那么你要对自己的饮
食有所注意。比赛期间要比夏天没有比赛时吃的更健康。除了吃饭，你还
要做很多训练。
希望我激起了你对这项运动的兴趣！

- tréningezés

- 基本功

- táncolás

- 舞蹈

Néhány eredményem ebben az évben:本年度的一些成绩：

- akrobatika

- 杂技

Európa Bajnokság: 1. hely, Lengyelország 欧洲锦标赛：第一名，波兰
Táncverseny: 3. hely, Magyarország 舞蹈比赛：第三名，匈牙利

Tréningezés:基本功：
Ilyenkor általában zsámolyozunk vagy erősítünk. Ezt általában nem
szeretjük, de a javunkra válik. 这时我们通常会在体操凳上做一些练习
或者做一些强化训练。虽然我通常不太喜欢做这些，但这对我们是有利
的。

Táncverseny: 1. hely, Magyarország 舞蹈比赛：第一名，匈牙利
Táncverseny: 1. hely, Magyarország 舞蹈比赛：第一名，匈牙利
Táncverseny: 2. hely, Magyarország 舞蹈比赛：第二名，匈牙利
Tóth Mira 5.a

Taekwondo
A Taekwondo több mint 2000 éves múltra visszatekintő koreai
eredetű harcművészet. A kialakulására hatást gyakoroltak mind
a japán, mind a kínai harcművészetek. Maga a taekwondo kifejezés
három szóképből áll: a “tae” rúgást, a lábtechnikák összességét
jelenti, a “kwon” a kéztechnikák összefoglaló neve, a “do” jelentése
út, művészet.
Én öt éve taekwondozom. Heti kétszer járok edzésre az iskolában.
Az edzések bemelegítésből, nyújtásból, az alap- és formagyakorlatok
gyakorlásából állnak. Most zöld öves vagyok. Hamarosan új vizsgát

跆拳道
跆拳道是有着 2000 多年历史的韩国武术。跆拳道形成之后，中国和日本都
有学习这项古老的艺术。跆拳道自身是由三个词汇组成的“跆”是踢，是
脚部技巧的统称；“拳”是拳击技巧的统称；“道”是道路或者艺术。
我学了五年的跆拳道。我一个星期在学校进行两次训练。训练是由热身、
伸拉运动和各种形体动作组成的。我目前还是绿带，升到蓝带我还需要考
试。
我最喜欢的动作是 4 号形体动作，但是每个动作我都很喜欢。
我的小目标是升到黑带，大目标是把跆拳道的各种技巧放在踢球和日常生
活中，使我更灵活

teszek, hogy kék öves legyek.
我向你们推荐这个运动，去提高自身的保护能力。
A kedvenc gyakorlatom a 4-es formagyakorlat, de mindegyik
gyakorlatot nagyon szeretem.
Rövidtávú célom, hogy fejlődni tudjak, és megszerezzem a fekete
övet.
Hosszútávú

célom,

hogy

a

teakwondo

tanait

(udvariasság,

becsületesség, állhatatosság, önuralom, vasakarat) a mindennapokban
és a futballban is alkalmazni tudjam. Valamint, hogy

a sportnak

köszönhetően még hajlékonyabb legyek.
Mindenkinek ajánlom ezt a sportot, akinek fontos a fegyelem és a
teste feletti uralom.
Durand Erneszt 5.a

Egy negyedikes naplója

Lu Han

Kedves Naplóm!

Lu Han a híres kínai színész, illetve énekes 1990. április 20-án

Elérkezett az ÉV VÉGE!!! Halleluja:) Evvel csak az a gondom, hogy a

született Pekingben. 178cm magas. Eredeti szem- és hajszíne fekete,

jegyeim nem sikeredtek olyan fényesre, és már nincs nagyon esély a

haja színét gyakran

javításra;(

változtatja. Barátnőről nem

Anya mondta, hogy kérjek a tanároktól felelési lehetőséget, mert pár

tudni. Hobbija a rajzolás, a

tantárgyból kétesre állok... Majd meglátjuk…

vízi sportok, kosárlabda, foci,

Nyárra sok tervem van: A nagyiékhoz lelátogatunk Balatonra, mint

éneklés stb. Gyakornokságát

minden évben. Aztán megyünk majd Horvátországba, és Brazíliába is

a JYP ügynökségnél kezdte,

ellátogatunk. Persze tervben van még a Velencei-tó, de az más. 2

majd 2008-ban csatlakozott

táborba sikerült jelentkeznem:

az SM Entertaiment

- Egy focitáborba (nagyon várom...)

ügynökséghez. 2011

- Egy szabadidőtáborba, mindennap a suliban van a találka, és onnan

decemberében véget ért a

megyünk el különböző helyekre, tök szupi :) Viszont... Az

gyakornoki időszaka, így egy

osztálytársaim az idióta fejükkel nagyon fognak hiányozni... De

új fiúcsapatban kapott helyet, melynek a neve EXO. A csapatnak

remélem, össze tudunk majd hozni egy-két találkozót:) Tehát...

énekese, és egyben táncosa is. 2012. január 29-én jelent meg első

Köszönöm ezt a csodás évet... És hogy mindig végighallgattál (Nem

daluk, a „What Is Love”, amelyben Lu Han és Chen énekel. Az első

mintha lenne más választásod: D) Kellemes VAKÁCIÓT!

videoklipes számuk 2012. április 8-án jelent meg, ami elég vadra
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sikerült, de a sikert meghozta, hisz az azt követő napra a toplista
élére került. 2014-re már japán nyelvű verziókon is kezdtek dolgozni,
valamint japán rajongói találkozókat szervezni.
2015-ben bemutatásra került első filmje, a „Back to 20”. 2015
szeptemberében megjelent első szólóalbuma, a „Reoladed I”, majd
szeptember 25-én fellépett első szólókoncertjén. 2016-ban első
önálló turnéját tartotta meg. Több műsorban is szerepelt.
Lehetőséget kapott, hogy az új Star Wars-film betétdalát elénekelje,
és klipet készítsen hozzá. Legutóbb a 2017-ben megjelent „Fighter of
Destiny” című drámában szerepelt.
Li Fanni 7.o.

Tudtad-e?
Guinness Rekordok Könyve:

kertész több mint 27 kilogrammos karfiolja pedig egy hónapra
elegendő harapnivalót biztosítana egy négyfős család számára.
 A legérdekesebb szőr:

 Bertie, a teknős:

Anthony Victor 18,1 cm hosszú szőrrel vezeti a rekordot. Az

A dél-afrikai leopárdteknős másodpercenkénti 0,28 méteres
sebességével írta be magát a szárazföldi teknősbékák
történelmébe. A szamócafüggő hüllő tavaly júliusban, Durhamben
döntötte meg a korábbi, 1977-es rekordot. Bertie kétszer
gyorsabb, mint egy átlagos szárazföldi teknős.
 Franchesca, a hosszú szőrű nyúl:

érdekesség, hogy mindez a fülén van, ami bizonyára kissé

A világ leghosszabb szőrű nyulaként került be a rekorderek közé
egy kétéves angóranyúl. A Kaliforniában élő Franchescát 36,5
centiméteres szőr borítja.
 A legnagyobb lábú ember:
A 20 éves Jeison Orlando Rodriguez Hernandez jelenleg a világ
legnagyobb lábon élő embere. A venezuelai fiú jobb lába 40,1
centiméter, a bal 39,6 centiméter hosszú.
 A legmagasabb férj és a legalacsonyabb feleség:
Egy kínai házaspárt a világ legmagasabbjaként ismert el a
Guinness-szerkesztőség: Sun Mingming a 2,36 méteres férj és
1,87 méter magas felesége, Xu Yan együttesen 423,47
centiméter.
 A kertitörpegyűjtő:
A 78 éves Ann Atkin pedig kerti törpéivel került be a rekordok
könyvébe: összesen 2042 kerti törpét halmozott fel kertjében.
A devoni művész 1979-ben nyitotta meg a nagyközönség előtt
törpeparadicsomát.
 A hatalmas nagy répa:
A newarki Peter Glazebrook a világ legnehezebb, mintegy 9
kilogrammos – ellenben rendkívül csúnyácska – sárgarépájával
került be a Guinness-rekordok könyvébe. A 69 éves amatőr

akadályozza őt a hallásban.
 A legnyúlósabb bőr:
Az Egyesült Királyságban élő Garry Turner bőre úgy nyúlik akár a
gumi. Mindez fájdalommentesen és mindenfajta sérülés nélkül. Ez
a tulajdonság teljes testfelületén érvényesül, a talpától egészen a
fejbőréig. A kihúzott bőr minden esetben rövid időn belül
visszahúzódik, eredeti alakját megőrizve.
 Az „extrém” sport:
Jackie Bibby majd 13 másodpercig tartotta a szájában 8
csörgőkígyó farkát. A kígyóember elárulta, hogy a mutatvány titka
a mozdulatlanság, valószínűleg igaza lehet, hiszen ezúttal is
megúszta.
 A leghosszabb köröm:
A leghosszabb köröm – 69 cm – az amerikai Lee Redmond bal
hüvelykujján nőtt. A hölgy tíz ujján a körmök összeadott hossza
907 cm.
 A világ legidősebb tornásza:
A legidősebb tornász Johanna Quaas, aki 1925. november 20-án
született Németországban. A most 86 éves tornász rendszeresen
versenyez a Landes-Seniorenspiele versenyen Németországban.
 A legmagasabb haj:
A legmagasabb haj kategória nyertese a japán Kazuhiro
Watanabe, a hivatalos mérés eredménye 113,5 cm.
 A leghatalmasabb kutya:
A legmagasabb élő kutya a világon a Zeusz névre hallgató dán dog,
akinek magassága eléri az 111,8 centimétert.

 A leghatalmasabb ló:



A legmagasabb ló a Big Jake névre hallgató a Poynette-i Smokey
Hollow Farmson, Wisconsinban nevelt 9 éves belga ló, magassága



210,19 cm.
 A legnagyobb hot dog:
A legnagyobb hot dog 3,3 kiló és 40,64 cm hosszú.
 A Barbie babák gyűjtője:
Bettina Dorfmann mondhatja el magáról, hogy neki van a
legnagyobb Barbiebaba-gyűjteménye. 1993 óta gyűjti őket, és
már 15 ezer darab különböző babát összegyűjtött.
Szögi Elmira 7.o





你知道吗？
吉尼斯世界纪录












Bertie 乌龟
一只南非的豹龟以每秒行走 0.28 米的速度把自己写进了乌龟的历
史。这超越了 1977 年的纪录，Bertie 乌龟比其他乌龟速度快了两
倍。
Franchesca 长毛兔
Franchesca 作为世界上毛最长的兔子进了吉尼斯纪录。在加州生活
的 Franchesca 被 36.5 厘米的毛包围了。
脚最大的人
20 岁的 Orlando Rodriguez Hernandez 目前是世界上脚最大的人。
这位委内瑞拉的男生右脚 40.1 厘米，左脚 39.6 厘米长。
花园小矮人收集者
78 岁的 Ann Atkin 以收集花园小矮人进了吉尼斯世界纪录。他一共
收集了 2042 个小矮人放在他的花园里。
巨大的萝卜
纽约的 Peter Glazebrook 种了 9 公斤的萝卜，从而进入吉尼斯世界
纪录。69 岁的园丁种了个重达 27 公斤的花菜，可以吃一个月。
最有趣的毛发








Anthony Victor 18.1 厘米长的毛发保持着纪录。有趣的是这些毛发长在
耳朵上，这多少有点妨碍了他的听力。
最有韧性的皮肤
在英国生活的 Garry Turner 的皮肤可以像橡皮筋一样拉扯，而他却感觉
不到任何疼痛。他从头到脚的皮肤都像橡皮筋一样，被拉扯出的皮肤
会在短时间内缩回，保持原样。
极限运动
Jackie Bibby 把响尾蛇的尾巴放到了自己的嘴里坚持了 13 秒。
最长的指甲
美国人 Lee Redmond 有 69 厘米长的指甲。
世界上最老的体操运动员
1925 年 11 月 20 日在德国出生的 Johanna Quaas 经常参加德国的
Landes-Seniorenspiele 比赛。
最长的头发
来自日本的 Kazuhiro Watanabe 头发有 113.5 厘米长。
最大的狗
世界上最大的狗已经去世了，名叫 Zeusz。
它的高度达 111.8 厘米。
最大的马
最大的马有 210.19 厘米高。
最大的热狗
最大的热狗重达 3.3 公斤，40.64 厘米长。
芭比娃娃收集者
Bettina Dorfmann 称自己有最多的芭比娃娃。她 1993 年开始收集，现
在已经有 15000 个不同的娃娃了。

Viccek

A hónap tanulói

Cukorka

Március hónap tanulói

Az anya aggódva szól a férjének:
-Drágám, a gyerek már két napja ugyanazt a cukorkát szopogatja.

ALSÓ TAGOZAT

FELSŐ TAGOZAT

1.A Révész-Veres Albert

5.A Bartos Dóra

1.B Papp Nóra Marianna

5.B Feliczi Fédra

Olasz fizikus

2.A Ferenczi Sára

6.A Fehér Olívia

A gyerek sírva megy haza az iskolából.

2.B Ye Beibei

6.B Li Xiucheng

Az apa megkérdezi, hogy miért sír?

3.A Bauer Adorján

7.o. Dóczi Rebeka

3.B Laki Lilla Patrícia

8.A Sun Susie

4.A Korponai Csenge Dóra

8.B Kollmann Máté

4.B Balogh Kíra Anna

9.o. Schermann Fruzsina

-Nem baj, legalább spórol.
-Lehet, de azért már nem ártana kicsomagolni.

-Fizikából kaptam egy egyest, mert nem tudtam egy olasz fizikus
nevét, akiről a feszültséget nevezték el. Valami Volta vagy mi.
-Te buta, hát a Dzsontra-Volta!
Modern mese
-Nagymama, miért olyan nagy a szád?

Április hónap tanulói

-Nagymama, miért olyan nagy a szemed?
-Nagymama, miért olyan nagy az orrod?
-Jaj, Piroska, menj már innen azzal a nagyítóval!!!
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ALSÓ TAGOZAT

FELSŐ TAGOZAT

1.A Kondorosi Luca

5.A Li Zixin

1.B Ferenczi Lili

5.B Földesi Kitti

2.A Fülöp Csenge

6.A Zhao Xiyu

2.B Horeczki Emma

6.B Krusóczky Milán

3.A Guo Xixi

7.o. Li Elizbet Fanni

3.B Balogh Odin

8.A Oláh Tamara

4.A Kárándi Lara

8.B Selenge Orgil Erdenetsetseg

4.B Cserháti Luca Panna

9.o. Lei Xiaolin
Kecsmár Anna

