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Szia, kedves Olvasóm!

Interjú Janka nénivel

Na mizu? Jól eltelt ez a nyár, javában benne vagyunk már az őszben,

Mióta tanít az iskolában?

meg persze a suliban is… pfff… Viszont idén tökéletesre

Egy éve.

csiszolhatod majd a kínai szókincsedet, hátha tavaly nem sikerült
annyira. Ne félj, mi is segítünk ebben! A cikkek jó része ugyanis

Kiskorában is tanár szeretett volna lenni? Ha igen, miért?

kínaiul is elolvasható.

7-8. osztályban fogalmazódott meg bennem, hogy tanár szeretnék
lenni, de ekkor még nem tudtam, hogy milyen tanár legyek.

Mit hoztam nektek? Csak jót! Ahogy szoktam… Beszámolunk nektek

Középiskolában kiderült, hogy nem vagyok jó matematikából, és

az őszi ökokirándulás borzal… akarom mondani: izgalmairól, aztán

egyedül a testnevelési egyetemre nem kellett felvételizni ebből a

olvashattok híres kínai épületekről, szerepjátékokról, hasznos

tantárgyból. Gyerekkoromban mindig sportoltam, így úgy gondoltam,

mobil appokról, kedvetekre szét is röhöghetitek magatokat a

hogy testneveléstanár leszek.

vicceken meg az aranyköpéseken, megismerhettek egynéhány
hasznos könyvet és programot, és riportot olvashattok Janka

Testnevelésen kívül más tantárgyat is tanít?

nénivel is.

Egészségtan a másik szakom. Emellett úszóedző is vagyok, és

Szóval továbbra sem fogunk unatkozni!

vízilabdaedzőként is dolgoztam.
A Mizu Maki csapata

Mizu Makik?

A mi iskolánk előtt tanított máshol?
Igen, egy zenei iskolában a 2. kerületben. Ég és föld a két iskola. Ott
a gyerekek nem igazán kedvelték a sportot, míg itt sokkal ügyesebbek
a diákok.
Járt Kínában? Ha nem, szeretne eljutni?
Nem, még nem jártam Kínában. Természetesen szeretnék világot
látni, de azért ez nagy falat a nyelvtudás hiánya miatt. Kínaiul csak
pár szót ismerek.
Szeretne megtanulni kínaiul?
Persze, mert mindenkinek jól esik, ha a saját nyelvén szólítják meg.

Van kedvenc kínai étele?
Nincs.
Milyen jó emléke van az iskolával kapcsolatban?
Már rögtön az első napomon, amikor az első órát tartottam,
kidobósat játszottak a gyerekek. Az első percben meg kellett
állítanom a játékot, mert annyira ügyesek voltak. A zenei iskolában a
gimnazista fiúk játszanak úgy, ahogy itt az ötödikes lányok. Nagyon
örültem, hogy egy olyan helyre kerültem, ahol a gyerekek szeretnek
sportolni.
Szeret itt tanítani?

在来我们学校前，您还在其他学校教过课吗？
教过，是在二区的一个音乐学校。这两个学校天差地别，因为在那个学校
学生们并不喜欢运动，而在我们学校很多学生在运动方面都很厉害。
您去过中国吗？如果没有，您想不想去？
我还没去过。我当然很想去，不过语言不通这个问题给我带来了许多的不
便。
您想学中文吗？
当然，这对所有人都有好处。
您有最喜欢的中餐吗？
没有。

Igen, nagyon.
Köszönjük az interjút!
Král Boglárka és Kulcsár Gerda, 7. a
采访 Janka 老师
您在我们学校教了几年了？
一年
您小时候就想当老师吗？如果想，是为什么呢？
7-8 年级的时候才开始想当老师，但是那个时候还不知道我该当什么老
师。
高中的时候我发现我的数学不是很好，大学里学体育专业不用考数学，
而且我小时候也经常运动，所以我就决定当体育老师了。
您除了体育以外还教过其他科目吗?
我的另一个职业是营养师。我同时也是游泳教练，而且我还当过水球教
练。

您对我们这个学校有没有什么美好的记忆？
第一天我来学校教课的时候，我让孩子们玩躲避球，但是游戏刚一开始，
我就被迫暂停了游戏，因为这里的孩子太厉害了，我在音乐学校教的高中
生和这儿五年级的学生水平差不多。我当时非常高兴，因为我来到了一个
大家都比较喜欢运动的地方。
您喜欢在这儿教课吗？
很喜欢。
感谢您的配合！

vagy egyéb állat keresztezte utunkat.

Jöttünk, láttunk, túráztunk

Fáradtan, de annál több

közösen átélt élménnyel érkeztünk haza. Cipőink is barátokra leltek.

Egy szeptember végi iskolai kirándulásnál figyelni kell az időjárásjelentést. A tavalyi kirándulásról nyakig sárosan és vizesen értünk
haza, így idén egy külön
táskában vittünk plusz
száraz cipőt és zoknit
magunkkal.

Kiderült,

hogy ezt jól tettük. 
Külön

busszal

vágtunk

neki túránknak. A hűvös
Neptun utcai reggelből

Ha ti is szeretnétek a cipőiteknek barátokat találni, tartsatok velünk

egy óra buszozás után

legközelebb!

érkeztünk

meg

a

Farkas Petra, 7. a

napsütéses Csobánkára.
我们来啦
Idén a térképolvasást is gyakoroltuk, a véletlenül utunkba kerülő
zsákutcából egy kedves néni irányított vissza minket a helyes útra.
 A túra felénél, ahogy azt már megszokhattuk, elkapott minket
az eső. A hangulatunkat ez nem befolyásolta, sőt még énekeltünk is
egyet az esőben.  A jókedvünkből más is kapott. Nagy
tapsviharral jutalmaztuk a velünk szemben futó sportolót. A
csobánkai túra után Pilisszentkereszten pihentünk meg a helyi
cukrászdában,

majd

egy

tájházba

is

ellátogattunk. Sok

új

érdekességgel találkozhattunk. Szerencsére, a mostani utunk során
nem vált csúszdává a földút, de amúgy sem estünk volna nagyokat,
mert az egy-két táskában megbúvó walkie talkie-k a segítségünkre
voltak. Mindig időben értesültünk arról, ha egy-egy mókus, tehén

学校在九月底组织了一次旅游，今年出发前我们特别留意了天气。去
年旅游，我们回家的时候，全身都是泥和水。所以今年我们特地多准备了
一双干净的用来替换的鞋和袜子。结果发现，我们这样做是对的。我们早
上在校门口集合，花了一个小时才到了阳光明媚的 Csobánka。
今年，我们练习了怎么看地图。在途中，我们迷路了，还好碰到了
一位好心的阿姨为我们带路，带我们走回了正确的路上。在半途中突然
下起了雨，但是我们并不意外，因为我们已经习惯了，所以这场雨并没
有把我们的气氛冲散掉，我们在雨中愉快地唱起了歌。我们的热情很快
感染了从周围经过的人，我们把热烈的掌声送给了迎面跑来的运动员。
在当地郊游后，我们在 Pilissentkereszt 的一家甜品店休息了片刻。之后
我们参观了一间小木屋，我们见到了许多稀奇的东西。幸好今年的山路
没有变成滑梯，不过就算是变成了滑梯，我们也不会摔得太惨了。我们
身上都有一两个对讲机，如果我们之中有人发现了松鼠、牛或者别的动

物，就能迅速的告诉别人有动物拦截了我们的路。虽然我们到家的时候
特别累，但是这次旅游给我们留下了许多共同的回忆，同时，我们的鞋
子也交到了它们的“朋友”。
如果你们也想让你们的鞋子交到属于它们的“朋友”的话，那就和我
们一起参加下一次的旅游吧！
七年级 a 班 Farkas Petra
翻译：七年级 b 班 李修诚 (Yoti)

Híres kínai épületek
Nemzeti színház – Peking, Kína
◦ Jelleg: színház, operaház
◦ Építés éve: 2007
◦ Leírás: Az 5.452 fő kapacitású
színház búráját titániumból és
üvegből építették. Egy
mesterséges tavat is
kialakítottak az épület köré,
így messzebbről nézve olyan
hatást kelt, mintha egy üvegtojás lebegne a vízfelszínen.

A Tiltott Város Pekingben 1406 és 1420 között épült. 980 épületből,
8707 szobából állt, és 720 000 négyzetméteren terült el. Az
épületegyüttes a hagyományos kínai palotaépítészet remekműve, sok
évszázadon át befolyásolta a kulturális, építészeti irányzatokat
Kelet-Ázsiában és másutt.
1987-ben lett
a világörökség része, az
UNESCO a világ legnagyobb
régi faépület-együtteseként
tartja nyilván.
Csaknem ötszáz éven át szolgált a kínai császárok lakóhelyeként,
illetve a kínai birodalom ceremoniális és hatalmi központjaként.

A Shanghai Torony szupermagas felhőkarcoló Shanghaiban. Ez a

körülmények között lenne látható, egyszerűen nem elég széles ahhoz,

legmagasabb épület Sanghai három

hogy az emberi szem felbontóképességével ilyen nagy távolságból

legnagyobb felhőkarcolója közül, a másik

észlelhető legyen.

kettő a Jin Mao torony és a Shanghai
World Financial Center. A befejezést
követően az épület 632 méter magas, 128

Az Ég temploma, szó szerinti fordításban az Ég Oltára egy taoista

emeletes, és 380 000 négyzetméter

épületegyüttes Peking délkeleti

alapterületű. Ez a legmagasabb épület

részén, Xuanwu kerületben. A

Kínában, valamint a második legmagasabb

Ming-dinasztia és a Csing-

épület a világon a Burdzs Kalifa után. Ebben az épületben található

dinasztia uralkodói minden

a világ leggyorsabb liftje, maximális sebessége 20.5 m/s (74 km/h).

évben ellátogattak ide, hogy egy
ceremónia keretében jó
termésért imádkozzanak. A templomkomplexum 1406 és 1420

A Kínai Nagy Fal az i. e. 3. század és i. sz. 17. század eleje

között épült, Yongle császár idején, akinek a pekingi Tiltott Város

között Kína északi határán

építése is a nevéhez fűződik. Az Ég templomát 1998-ban az

épített erődítményrendszerek összessége, amelynek célja az volt,

UNESCO fölvette a Világörökségek listájára.

hogy a földművelő Kínát
megvédje az
északi nomád törzsek

Az 509 méteres Taipei 101 Tajvan legjelentőségteljesebb

támadásaitól.

felhőkarcolója, és nemcsak a méretei miatt, hanem azért is, mert
ez egy igazi zöld épület. A

Miért nem látható a világűrből?

fűtést és az
áramszolgáltatást egyaránt

A közhiedelemmel ellentétben a
nagy fal nem látható szabad szemmel a világűrből. Csak néhány méter

természetes forrásokból

széles, és a színe hasonlít a környezetéhez, így az űrből lehetetlen

oldják meg, így a

észlelni. Az ezzel kapcsolatos városi legenda, miszerint a Nagy Fal

kivitelezés számos díjat is

volna az egyetlen ember alkotta építmény a Földön, ami a Holdról is

bezsebelt. Az épület

látszik, egy 1932-es amerikai képregényből ered. Elméleti

különlegessége, hogy a 101

megfontolások azt mutatják, hogy a Nagy Fal szabad szemmel még
földközeli űrpályáról sem, vagy csak valószínűtlenül szerencsés

emeletből 5 a föld alatt található.

+1-A jövő

Könyvajánló

A pontosan egy
kilométeresre tervezett

Nicola Yoon: Minden, minden

Feng nevet viselő torony
mellett egy kisebb, Huang

Maddy 17 éve otthon van.

nevű tornyot is felhúznak,

17 éve nem barátkozik.

az együttes neve Fenghuang,

17 éve nem lépett ki a világba.

magyarul főnixmadarat

El tudod ezt képzelni?

jelent. Miután felépült, a
Feng lesz Kína és a világ legmagasabb épülete, túlszárnyalva a

Ez alatt az idő alatt Maddynek kialakultak

jelenlegi aranyérmes Burzs Kalifa (Burj Khalifa) 830 méterét és a

már

632 méterrel jelenleg második kínai Shanghai Tornyot is.

mindennapjai. Hogy mikor kel, mikor tanul,

a

megszokottan

ütemezett

mikor eszik, és persze az is, hogy mikor kell

Forrás: Wikipédia
Molnár Benedek 5.a

ellenőrizni a légzését, a pulzusát, s minden
egyebet,

ami

az

életben

maradásához

szükséges. Hogy ez miért van így? Maddy
beteg

lehet

bármitől,

allergiás

lehet

bármire. Tulajdonképpen allergiás a világra.
De mi történik, ha különös érzései támadnak
a szomszéd fiú iránt?
Maddy nem tudja eldönteni, mit tegyen. Kockáztassa életét a
szerelméért? Vagy próbálja meg elfelejteni Ollyt?
Szerinted mi lenne a helyes döntés?
Mérlegelj

Nicola

Yoon

első

könyvének

olvasása

közben,

s

megtudhatod Maddy döntésének előnyeit, hátrányait.
Mint mindig, most is azt ajánlom, először olvasd el a könyvet, és
utána nézd meg a belőle készült filmet!
Biztos vagyok benne, hogy a könyv vicces, izgalmas, mégis
romantikus stílusa el fog téged varázsolni.
Shaaban Laura 7. a

Történelmi tévhitek

荐书
Nicola Yoon：全部，全部

Néró felgyújtatta Rómát?
Maddy 在家呆了十七年。
十七年没交任何朋友。
十七年没有去过外面的世界。
你能想象吗？

Néró császárról sok rosszat el lehet mondani. Abban azonban
valószínűleg teljesen ártatlan volt, hogy Kr.u. 64. július 18-19-e
éjszakáján az ókori Rómában tűz ütött ki a Circus Maximus

这些年里，Maddy 每天的起居生活都形成了固定的时刻表，包括什么时
候起床，什么时候学习，什么时候吃饭，当然了，还有什么时候检查呼
吸和心跳，所有这些延续生活所需要的事情。为什么会这样呢？因为任
何因素都会导致她生病，她会因为任何东西而产生过敏，简单来说，就
是她对这个世界过敏。

közelében.
Az erős szél hatására a lángok nagyon hamar elterjedtek a
városban,

és

a

szűk

utcák

miatt

nem

tudták

hatékonyan

megszervezni a tűzoltást. A tűzvész 6 napig és 1 éjszakáig tartott,
majd 6 nap után újra fellángolt, és még 3 napig pusztított. Róma 14
kerülete közül 3 teljesen elpusztult, és csak 4 maradt sértetlen.

如果她对邻居男孩产生了不一样的感情。会发生什么呢？

Közel 200.000 római vesztette el a lakhelyét.
Ekkora szerencsétlenség esetén az emberek mindig keresnek egy

Maddy 不知道该怎么选择、该做什么。为了爱情而冒险？还是忘了
Ollyt？

bűnbakot, és hamarosan meg is találták azt a császár személyében.
Pedig

a

császári

paloták

nagy

része

is

elpusztult,

Néró

gyűjteményeivel együtt. Joggal tehetjük fel a kérdést, hogy Néró,

你觉得什么样的选择才是正确的？

aki egy művészlélek volt, mi örömét lelte volna a pusztításban.

你可以比照一下 Nicola Yoon 的第一本书，就会发现 Maddy 所做选择的
优缺点。

A tűzvész idején Néró az 50 kilométerre fekvő Antiumban
tartózkodott,

de

a

tűz

hírére

visszautazott

Rómába.

A

hajléktalanná vált embereknek kisebb barakkokat építtetett,

跟往常一样，我建议你先读完这本书，再去看这部电影。

megnyittatta a középületeket, és még a császári kertbe is

我敢肯定这本书很有趣、很刺激，而且很浪漫。

Ennek ellenére nagyon hamar elterjedt a pletyka róla, miszerint

beengedte őket. Sőt még élelmet és italt is hozatott vidékről.
gyönyörködött Róma pusztulásában.

七年级 a 班 Shaaban Laura
翻译：孙苏茜 (Sun Susie)

Épp ezért ennek a legendának semmi alapja sincs.

Forrás: Hahner Péter, 100 történelmi tévhit, avagy amit biztosan
tudsz a történelemről – és mind rosszul tudod
Molnár Zoltán, 7.a
历史误解
是尼禄烧毁的罗马吗？
尼禄皇帝的坏处有很多。公元 64 年 7 月 18-19 日的夜晚，从圆形竞技场
附近引发了一场火灾。
强烈的风使得火势越来越大，城市很快就被淹没在了火海中。有些街道
由于太窄，不能采取有效的灭火措施。大火燃烧了六天一夜，之后再度
燃起，直到三天后才被彻底熄灭。古罗马城十四个区域中有三个成了废
墟，只有四个区域完好无损。近 20 万罗马人因此失去了他们的住宅。
遇到如此灾难，人们通常会去寻找一个替罪羊，很快他们就找到了这只
替罪羊——尼禄皇帝。
然而，大部分的皇宫，以及尼禄皇帝的收藏也在这次火灾中被烧毁了。
人们有权质疑，身为皇帝和艺术家的尼禄，为什么要把这一切毁掉呢？
发生火灾的时候，尼禄皇帝居住在距离罗马 50 公里远的 Antium，但在
得到消息后他又回到了罗马。给那些无家可归的人们搭建一些小的棚
屋、打开公共建筑、甚至允许他们进入皇帝的花园,还从农村运来吃的喝
点。不过关于罗马灭亡的闲话还是很快就流传起来了。
所以，我们不能确定这个传说是不是真的。
源自：Hahner Péter，100 个历史误解——那些你知道却错误了解的历史
七年级 a 班 Molnár Zoltán
翻译：孙苏茜(Sun Susie)

Az unikornis kézműves szakkör

Tudtad-e?


A legkisebb ország a világon Tuvalu, egy óceániai állam. A
szigetország Hawaii és Ausztrália között található. Területe 26
km². Lakossága 11 000 fő.



Minden harmadik ember tudja mozgatni mindkét fülét egyszerre.



Ha valaki ásít mellettünk, valószínűleg mi is ásítani fogunk, még
akkor is, ha nem vagyunk fáradtak.



A depresszió és a szorongás leküzdésének az egyik legjobb
módja, hogy olyasvalaki mellett alszol el, aki szeret.



Másfél óra horrornézés közben annyi kalóriát égetünk el, mintha
fél órát sétálnánk. Egy óra intenzív nevetéssel pedig annyit,
mintha fél órát töltenénk súlyemeléssel.



Két farkas barátsága egy életre szól.



Az emberek 2%-a képes arra, hogy akkor is kipihent lesz, ha
nagyon későn fekszik le és nagyon korán kel.



Az emberek 90%-a nevetni kezd akkor, amikor nem érti, hogy mit
mond neki a társa.



Izgalmi állapotban 9-szeresére nő meg az egyik testrészünk. Ez a
pupilla.



Izlandon kevesen élnek, ezért valamennyi izlandi rokona
egymásnak, így fennáll a veszélye annak, hogy valaki egy közelebbi
rokonával randizik. Ezért csináltak egy alkalmazást, amivel meg
lehet nézni, hogy milyen rokonságban áll egymással két randizni
vágyó ember.



Ha a cicád rádnéz és lassan hunyja be a szemét, annyit próbál
veled tudatni, hogy szeret vagy megbízik benned.

Készítette: Kárál Boglárka 7.a, Zhao Xiyu (7.a)



Egy környezetvédő aktivista, Jadav Payeng elkezdett fákat
ültetni egy kietlen hegyen 1979-ben, amikor 16 éves volt. Ma már
abban az erdőben él, amit ő maga ültetett. Az erdőt pedig

tigrisekkel, majmokkal, rinocéroszokkal és elefántokkal osztja

Szerepjáték

meg.



kézírásuk.

Bemutató:

A fiatal japán makákók szeretnek hógolyókat gyúrni és hóban

Ez egy fantáziavilág, amit a történet kitalálója hoz létre. A játékosok

játszani.

a történetben megjelenő karaktereket személyesítik meg. A mesélő

 A kaméleonok nem azért változtatják a színüket, mert bele



Dungeons&Dragons

Az okosabb emberek gyorsabban gondolkodnak, ezért hanyagabb a

ezeket a karaktereket különféle feladatok elé állítja. A feladatokat a

szeretnének olvadni a környezetükbe, hanem azért, mert ez

csapatnak meg kell

egyfajta kommunikáció közöttük.

oldania, hogy így

Könnyebben emlékszünk vissza valamire, ha közben lehunyjuk a

továbbjutva,

szemünket.

végrehajtsák a

 A nők immunrendszere sokkal ellenállóbb a külső és a belső

küldetésüket.

hatásokkal szemben, mint a férfiaké, és a sejtjeik is lassabban
Mi kell a játékhoz?

öregszenek.
 A hódok szemhéjai átlátszóak, ezért a víz alatt csukott szemmel

Többoldalú kockák: 4 oldalú, 6 oldalú, 8 oldalú, 9 oldalú, 12 oldalú, 20
oldalú

is látnak.
 Ha sírsz az űrben, a könnyeid az arcodhoz tapadnak.

Karakterlap: ezen a játékosok információi

 A természetes vörös hajszín a legritkább a világon.

vannak (szint, képességek, élet stb.)

 A földön csak két emlős tud fejen állni. Az elefánt és az ember.

Ceruza/toll: ezek arra szolgálnak, hogy

 Mire elolvasod ezt a mondatot, 50 000 sejt hal meg és épül újjá a

kitöltsük vele a karakterlapot

szervezetedben.
 Egy éjszaka kb. 4-7 álmunk van.

Információs könyv: ebben a

 A nyuszik akkor ugrálnak, ha boldogok.

könyvben a kasztokról,

 A legtöbb ember nem szereti visszahallgatni a hangját, mert

játékmenetről, szörnyekről van

felvételről teljesen máshogy szól, mint ahogy megszoktuk élőben.

leírás (a mesélő használja)

 Az emberi agy aktívabb alvás közben, mint ébredéskor.

Kasztok:

 A Marson gyakori a kék naplemente.

Harcos: egy gyengébb páncélú fegyveres kaszt

 A McDonalds „I’m lovin’ it” szlogenjét először Justin Timberlake

Lovag: a legerősebb kaszt a játékban, tud gyógyítani, erősek a
fegyverei, és hősi képességei vannak

énekelte fel 6 millió dollárért.
Szögi Elmira 8. o.

Varázsló: emberfeletti képessége van, tud varázsolni, viszont
gyenge a felszerelése
Tolvaj: a játékban az a feladata, hogy rablással tárgyakat/pénzt
szerezzen a csapatnak
Pap: a játékban nagy szerepe van, mivel ő a gyógyító, emellett tud
varázsolni
Mi ezekkel a kasztokkal játszunk, de még csomó más is van.
Fajok:


Ember



Ork



Elf



Törpe



És ezeknek a keverékei pl.: Fél-elf, félig ork, félig ember stb.

Vannak mások is, de mi csak ezeket használjuk.
Játékmenet:
A mesélő elmondja röviden, hogy mi az aznapi történet. Elkezdődik
a játék. Feladatok elé állít minket, ilyenkor megbeszéljük, hogy mit
fogunk csinálni. Mindenki dob a 20-as kockával, és csökkenő
sorrendben következünk. Mindannyian megcsináljuk azt, amit
akartunk abban a körben, majd jön a következő kör. És ez így megy
addig, ameddig tart a foglalkozás.
Molnár Zoltán, Fancsalszki Tamás, 7. a
角色扮演（作者：Dungeons & Dragons）
介绍：
这是一个幻想的世界，这个游戏是一个发明家创造的。玩家在故事
中所扮演的人物，是他们自己能够个性化的。讲故事的人给人们一些任
务。这些任务要组队完成，这样才能通过，然后完成要执行的使命。
关于这个游戏需要什么？

多边形的骰子：四边形、六边形、八边形、九边形、十二边形、二十边
形
人物表：在这个上面有玩家的情况说明（等级、能力、生活情况等等）
铅笔/圆珠笔：这些都是填人物表所需的工具
情况手册：在这个手册里面有关于组队、游戏过程、怪物的介绍。（讲
故事的人专用）
组队：
战士：武器装备较差的群体
骑士：在游戏里是一个很厉害的群体，会医治别人，有很厉害的武器，
还有英雄气概。
巫师：有超人的能力，会变魔术，然而只有很差的设备。
小偷：在游戏里他的任务是抢劫物品和钱，并把抢来的东西给自己的团
队。
牧师：在游戏里是一个伟大的人物，因为他是可以医治别人的一个人，他
同时也会变魔术。
我们用这些人物来玩，但是除了这些人物，还有很多。
种类：
——人
——兽人
——小精灵
——小矮人
——混血，比如半个精灵，半个兽人，半个人等等
还有别的，但是我们只用这些。
游戏规则：
讲故事的人会简要说明那一天的故事，以及游戏开始以后我们的任务。
这时候我们讨论好我们要干什么，每个人都用有 20 个数字的骰子投掷，
并将按降序排列游戏先后，一轮一轮下来，游戏没有一个固定的结束
点。
七年级 a 班 Molnár Zoltán, Fancsalszik Tamás
翻译：九年级，马温慧（Ma Wen Hui）

magyart választod, akkor az angol szavakat fogja lefordítani

Hasznos applikációk

magyarra).
A Duolingóban bázisok vannak mindenféle tananyaggal, pl.: ruhák,

1. Maps.me

névmások, állatok stb. Vannak alapbázisok és haladók. Ezeket a

A maps.me applikáció nagyon hasznos

bázisokat texteknek fogom hívni. Ezekben a textekben megcsinálod

lehet azok számára, akik utaznak, vagy

a bázisokban lévő feladatokat. Ha ezek megvannak, akkor egy

csak egyedül járnak haza.

összefoglaló bázist kell megcsinálnod minimum pontszámmal, hogy a

Lényegében ez az applikáció egy offline térkép, amivel könnyen

következő texthez juss. Minden bázis végeztével kapsz lingotokat,

tájékozódhatsz. De nem csak ennyit tud. Van a dologban egy kis

valamint a napos szériádhoz pontokat. Ezek hozzásegíthetnek a

online rész

további pontszerzéshez. Barátokat is fel tudsz venni, hogy

is. Otthon online

kapcsolatban le

lehet

tölteni

országoknak a térképét, vagy akár csak egy megyéét, városét.

megmutasd nekik, mennyi pontod van, ezzel akár menőzhetsz is. Ha

A maps.me alkalmazásban útvonalat is kijelölhetsz, megmutatja

amiből összesen négy van, de a boltban vehetsz plusz egyet

neked, hogyan lehet a leggyorsabban a célhoz érni, az mennyi idő és
távolság.
Ha a letöltött térképen hosszan rányomsz egy utcára, egy

egy bázisban egy feladatot elrontasz, akkor lemegy egy életed,
lingotokból. Nagy segítség lehet ez az alkalmazás a nyelvtanulásban,
ha lemaradtál az órán, vagy csak többet szeretnél tudni valamelyik
nyelven.
Bokor Ádám 7.a

vasútállomásra stb., akkor ott megjelenik egy kék pötty, amit aztán
kedvenccé is tehetsz, illetve megnézheted, hogy milyen messze van a

Maps.me

jelenlegi pozíciódtól. Ha valamit bejelölsz kedvencnek, akkor azt egy

Maps.me 这个网站对于旅行者或自己回家的人是非常有用的。
这个应用程序有一个离线地图，很方便。除此以外，它也有线上应用的
部分。在家的时候，你可以在线下载一个国家，或者一个省、一个城市
的地图。
Maps.me 会给你标记出最快的路线，同时会显示你所需的时间和距离。
如果你在下载的地图上长按一条街、火车站等等，在那里会出现一个蓝
点，然后你可以把它加进“喜欢”里，这样，你就可以看到现在离目的
地还有多远，而且不管你在哪儿都能看到那个点。如果你是一个人回
家，你可以把你家和学校加到“喜欢”里，这样你就能知道该怎么走
了。如果当天的目的地有所变化，那么只需把这个地方标记出来，就可
以在这些点间随意行走了，而且你总能知道自己身处何地。
七年级 a 班 Bokor Ádám
翻译：六年级 a 班 鲁倩兮(Sisi)

menüpontban egy gombnyomással elérheted, és bárhol vagy, azt a
pontot mindig láthatod. Szóval, ha egyedül jársz haza, kijelölöd az
otthonodat, iskoládat kedvencnek, így utána mindig tudni fogod,
merre kell menni. Ha más lenne az úti cél aznap, akkor csak kijelölöd
azt a helyet is, és bármikor utazgathatsz a pontok között, úgy, hogy
mindig tudod hol vagy.
2. Duolingo /PC/
A Duolingo nevezetű alkalmazás gépen és telefonon is megtalálható.
A lényege ennek az alkalmazásnak a nyelvtanítás. Kiválaszthatod,
hogy melyik nyelvet tanítsa milyen nyelven (pl.: Ha az angolt és a

Egy ötödikes naplója

Programajánló

Kedves Naplóm!
Elkezdődött az iskola. Hiányoztak már a barátaim, és maga az egész
környezet.
Felső tagozatba léptem, így most már nagynak számítok a kicsik
szemében. A tantárgyak nehezedtek, és ráadásul jött kettő új is. A
tanárok már a 2. hét elején utálnak. Az osztályfőnök is új, hát, ő se
nagyon bír.

Az évnyitó az idén is felejthetetlenül unalmas volt.

Beszéd beszéd hátán. Aztán, amikor vége lett, felmentünk

Márton napi családi fesztivál
Helyszín: Hévíz, Tavirózsa utca
Időpont: november 4-5. (szombat, vasárnap délután)
Ha még nincs programotok az idei Márton-napra, fogadjátok meg
tanácsunkat, és töltsétek Hévízen a Márton-napi hétvégét az egész

meghallgatni az osztályfőnök hegyi beszédét, majd bemutatta az új

családdal!

osztálytársunkat. Kedves, visszahúzódó fiú, nem hinném, hogy túl

Pecsételd körbe a Balatont két keréken!

jóban leszünk, mert én pont az ellenkezője vagyok. Majd még
jelentkezem a fejleményekkel. :)
Feliczi Fédra 6. b

Ez egy kerékpártúra, amin nagyjából 220 km távot kell lebiciklizni,
és a Tourinform-irodáknál, nevezetességeknél, éttermeknél és
szállásoknál kialakított állomásokon pecséteket gyűjtve vagy QRkódokat leolvasva teljesíthető. A részvétel ingyenes, de
regisztrációhoz kötött, amelyre október 30-ig van lehetőség.
Helyszín: a Balaton bármely pontjáról el lehet indulni
Időpont: szeptember 1. és október 30. közötti időszakban bármikor, a
pecsételő pontok feltüntetett nyitva tartási idejét figyelembe véve
teljesíthető
3D Gallery Budapest
A galéria lehetővé teszi, hogy a festményeket szabadon megérintsd
és, hogy aktívan részt vegyél képed megszerkesztésében
Helyszín: Budapest V. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 17.

Nyitva tartás: csütörtökön és vasárnap 11:00-20:00
pénteken és szombaton 11:00-22:00

活动推荐
Máton 日的家庭联欢会
地点：Hévíz,Tavirózsa utca
时间：11 月 4—5 号（周六、日下午）
如果你还没有决定 Máton 日要干什么的话，我推荐你和你的家人去 Hévíz
过。
环巴拉顿湖骑行（可收集印章）
这是一个长达 220km 的自行车骑行路线。在 Tourinform 的办公点、景
点、餐厅和宾馆都可以盖章，或者扫一下二维码来完成任务。
地点：可以从巴拉顿湖的任何一个地方开始
时间：9 月 1 号—10 月 30 号，请留意各个盖章点的营业时间。
布达佩斯 3D 展览会
这是一场画像可以触摸的展览会，详细介绍画像的构造。
地点：Budapest V. kerület Bajcsy-Zslinszky út 17
营业时间：周四和周日 11：00——20：00
周五和周六 11：00——22：00

Circus Maximus Szupershow az Arénában
Az idén 23 éves Magyar Nemzeti Cirkusz Richter, az ország
legnagyobb és legszínvonalasabb utazó cirkusza október 28-án egy
nagyszabású show-val készül a Sportarénába. Garantáltan életre szóló
élményt nyújtanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt!
Helyszín: 1143 Budapest, Stefánia út 2.
Időpont: 2017. október 28.
Kulcsár Gerda, 7. a

在 Aréna 的 Circus Maximum 表演
一个成立 23 年的匈牙利移动式马戏团，并且是最大的移动马戏团。这次
他们将于 10 月 28 号在运动场上举办一场大型表演。这将是一场老少皆
宜的视觉盛宴。
地点：1143 Budapest Stefánia út 2
时间：2017 年 10 月 28 日
七年级 a 班 Kulcsár Gerda
翻译：七年级 b 班 李修诚（Yoti）

Aranyköpések diákoktól

Keresztrejtvény

A tanórák hangulatát gyakran dobják fel vicces elszólások. Az
internet teli van velük, mi is ezekből szemezgettünk párat.
Ha ismersz hasonlót, ami épp a te osztályodban hangzott el,
küldd el nekünk bátran! Írd meg azt is, milyen órához köthető
az idézet!
Március 15-én Petőfi a Nemzeti Múzeum előtt elszavalta a Nemzeti
dalt és erre 12 pontot kapott.
– Hogy hívták Kolumbusz hajóit?
– Sánta Mária, Nindzsa és Pia.
Szentgyörgyi Albert sok C vitamint tartalmazott.

1. Hány osztály van jelenleg az iskolában?

Dánia legmagasabb pontja a Koppenhágó.

2. Mi az új testnevelő tanárnő keresztneve?

- Mi van a huszár fején?

4. Honnan indult idén az őszi Ökokirándulás?

3. Hol tanult Kínában leghosszabb ideig Karsai Zsuzsa néni?

- Csákány.

5. Milyen színű az 5.b osztálytermének fala?

Írd le a múmiakészítés menetét!

7. Mi írt két cikket is a mostani Mizu Makiban?

1.

6. Melyik könyvről készült könyvajánló a mostani újságban?

bezselézik. 2. betekerik 3. a piramisba beépítik

8. Hogy hívják Bea néni kisebbik gyermekét?
9. Kivel készült riport a mostani Mizu Makiban?

A harangvirág a bimbambuszok családjába tartozik.

10. Mi Ágota néni leánykori családneve?

Az őserdő olyan terület, ahová emberi kéz még nem tette be a lábát.

12. Mit jelent magyarul a 累 írásjegy?

Gyűjtötte: Jónás János

11. Ilyen szórakozási lehetőség is volt az őszi Családi napon.
13. Kinek a mellszobra látható az iskola aulájában?

Viccek
-Milyen a klónozott szellem?
-Kísértetiesen hasonlít.
-Mit iszik a vámpír, ha ideges?
-Csigavért.
A buszra felszáll egy vámpír, és húz maga után egy koporsót.Az
Az alábbi keresztrejtvény összeolvasható oszlopában egy ismert
kínai fogalmat rejtettünk el.
A helyes megfejtőket kérjük, hogy a lap alján található szelvényre
nevükkel és osztályukkal együtt írják oda ezt a szót, majd a
szelvényt adják át valamelyik szerkesztőnek!
A szerencsés megfejtők között étékes ajándékot sorsolunk ki!

Név: ____________________________________________
Osztály: _________________________________________
Megoldás:________________________________________

emberek tátott szájjal nézik, mire a vámpír megszólal:
- Mi van? Még nem láttak ételkiszállítót?
-Anya, anya! Az iskolában vámpírnak neveztek!
-Csönd legyen kisfiam! Inkább edd a levesed, mielőtt megalvad!
Gellért Richárd 7.a

