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Szia, kedves Olvasóm!
Mizu? Emlékeztek még rám? Nos, visszatértem. Asszem vannak itt páran,
akikkel még biztosan nem találkoztam. Új arcok a folyosóról, a büfénél,
az ebédlőben sorban állva.
És ha már itt vagyok, hoztam is magammal valamit. Nem is keveset! Egy
teljesen új számot! Persze csak digitálisan, most úgyis nagyon menő ez,
de ne ijedjetek meg túlságosan, a tartalom semmit sem veszített az
erejéből.
Szóval lapozgassátok, akarom mondani pörgessé... izé... olvassátok
élvezettel!

Interjú Judit nénivel
Mióta dolgozik az iskolánkban?
2019 augusztusától dolgozom az iskolában. Ez a második tanévem itt.
Azért váltottam iskolát, mert nagyon sok időt töltöttem el autóban
utazással. Ez a középiskola van legközelebb a házhoz, ahol 6. éve élek.
Nagyon jól sikerült a választás, ennek nagyon örülök.
Mivel foglalkozik az iskolában?
Matematikát tanítok a felső tagozaton és a gimnáziumi osztályokban.
Gyermekkorában mit szeretett volna dolgozni?
Mindig tanár szerettem volna lenni.

A Mizu Maki csapata
Miért ezt a tantárgyat választotta?

Boldog új évet
kívánunk!
新年快乐！

Az általános iskolában a matematikát és a fizikát szerettem a legjobban,
és a versenyeken is sikereim voltak.
Szeret itt dolgozni?
Igen, nagyon.
Miért szeret itt dolgozni?
A gyerekek udvariasak, tiszteletadók, kedvesek.
Mi az a három szó, ami önt legjobban jellemzi?
Pontos, megbízható, hiteles.
Mi a hobbija?

Olvasás, rejtvények, kertészkedés, tanítás, utazás, család. (Amíg

A vírus alatt volt olyan dolgokra ideje, amire egyébként máskor nem

lehetett, színház.)

volt?
Sajnos nem. A digitális tanítással kellett megismerkednem és intenzíven

Ha egy mesehős bőrébe bújhatna, kit választana?

foglalkoznom ahhoz, hogy a munkámat el tudjam végezni. A nyári

Nem tudom, ezen soha nem gondolkoztam. Szerintem én ehhez túl

szünetben viszont nem utazhattam, így még több időt fordíthattam a

racionálisan gondolkozom.

kertünkre, a virágaimra.
Jónás Janka, Nagy Nikolett 6.a

Tud kínaiul?
Nem.
Melyik a kedvenc kínai étele?
Tojásos rizs rákkal.
Szeretne Kínában élni?
Tisztelem és csodálom a kínai embereket. Voltam már 5 éve Shanghaiban.
A pudongi repülőtérről a Maglev lebegő mágnesvasúttal, több mint 310
km/h sebességgel jutottunk el ebbe a csodálatos városba. Jártunk
Szucsouban, ami egy vízi város, a Han-dinasztia székhelyén, a Taj-tó
partján, a Jangce alsó folyásánál. Kirándultunk Hangcsouban, ami
Shanghai egyik kirándulóhelye és közel annyian élnek ott, mint
Magyarországon. Voltam a Shanghai-tornyok egyik legmagasabbikában, a
105. emeleten. Boldogan fedeztem fel az egyik parkban Petőfi Sándor
szobrát, és boldog voltam, amikor a kínai fiatalok a „Szabadság,
szerelem” című versét szavalták nekünk, amikor megtudták, hogy
magyarok vagyunk. Nagyon sok tapasztalattal tértem haza. Azóta sok
dologban másképp gondolkozom.
Mindezek mellett, nem tudnék ott élni. Szeretem a hazámat. Itt vannak
a szüleim, a gyökereim, a múltam.

Harry Potter Múzeum és London

Gringotts Varázslóbankban Ampók, Bogrod és számos más kobold ült a
pult mögött valósághű kivitelben.
Ha már Londonban voltunk, igyekeztünk minél több nevezetességet
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Ellátogattunk

a

Bellatrix Lestrange széfjét.

Természettudományi Múzeumba is, ami nagyon érdekes volt, ezernyi

A múzeum elején J. K. Rowling

élethű állatot, és néhány mozgó dínót is láttunk. Majd megnéztük a

rajzait

Towert, ami volt börtön, erőd és kastély is az elmúlt időkben. Egy

megnéztünk

láttuk,
egy

azután
kisfilmet

a

nyitható hídon a Tower hídon jutottuk el hozzá. A királyi koronázó,

karakterekről, ami átvezetett az

házasságkötési és temetkezési katedrálist, a Westminster Apátságot

igazi múzeumba. Majd a roxforti

sem hagyhattuk ki. Szinte az összes angol uralkodót itt koronázták.

nagyterem

következett.

Rengeteg sír (3300) található az apátságban. Többek között itt nyugszik

Bemutatták, hogy milyen trükkökkel készültek a látványos jelenetek,

Shakespeare, Darwin, Newton, Kelvin. Mindenhova tömegközlekedéssel

hogyan keltek életre az állatok. Mi is kipróbáltuk a Nimbusz 2000-et, a

jutottunk el. A metrók Londonban nagyon kicsik, nincs bennük légkondi,

varázspálcák használatát. A 9 és ¾ vágányhoz is ellátogattunk, és fel is

és még a budapesti metrókra panaszkodnak sokan… 😊Ültünk emeletes

szálltunk a vonatra. Láttuk, hogyan készült Dobby és Ampók karaktere.

buszon, a busz majdnem elvitt egy faágat, olyan magas volt.

Láttunk óriási sakkbábúkat, és azt is hogyan készültek hozzá a hang- és

Nagyon jól éreztük magunkat, sok érdekesség vár még ránk, reméljük

fényeffektusok. Volt egy olyan terem, amiben egy mozgó sárkányt

hamarosan visszatérhetünk.

láttunk, ami tüzet okádott a látogatókra, nagyon látványos volt, ez az
Ukrán Vashasú. Olyan is volt, amikor Aragogót és gyerekeit láttuk
vadászni. A környékén megsimogathattunk egy hippogriffet, ami olyan
volt, mint Csikócsőr. Megnéztük Dumbledore professzor irodáját is.

Hrabóczki Balázs, Fodor Kristóf Béla 6.a

哈利波特博物馆与伦敦
华纳兄弟电影制片厂展示了电影的幕后制作场景。 该博物馆于 2012 年开放，
此后吸引了众多粉丝，其中包括 2020 年农历新年。 可以观看胶片拍摄的众多
机位。我们首先进入一个大厅，在那里可以看到一条巨龙，这个巨龙在古灵阁
巫师银行保护着贝拉特里克斯·莱斯特兰奇的保险柜。
在博物馆的面前，我们看到了 J·K·罗琳的绘画，然后，我们看了一部短片，讲
述了电影里的的角色。 然后是霍格沃茨大厅。他们展示了制作壮观景象的技
巧、动物如何生活。 我们还尝试了使用魔术棒 Nimbusz 2000。 我们还参观
了 9 又¾站台，然后上了火车。 我们看到了 Dobby 和 Ampok 的角色是如何
制作的。 我们看到了他们巨大的棋子，以及声音和灯光效果的制作方式。 在
一个房间里，我们看到一条动着的巨龙向游客喷火，这非常壮观，这就是乌克
兰的铁甲。我们还看了邓布利多教授的办公室。 在古灵阁巫师银行，
Ampók、Bogrod 和其他几个模型以逼真的设计坐在柜台后面。
当我们来到伦敦的时候，我们加快了游玩速度，以便能能够到访更多的地标。
我们首先参观了白金汉宫，但是我们只能在外面看。它是伦敦最著名的地标，
即现任女王伊丽莎白二世的住所。我们还参观了自然历史博物馆，这很有趣，
我们还看到了数千种逼真的动物和恐龙。 然后，我们参观了伦敦塔，它曾经
是一所监狱、一座堡垒和一座城堡。我们在可打开的塔桥上参观。我们也没有
错过威斯敏斯特大教堂，这是皇家举办加冕礼、婚礼和葬礼的大教堂，所有英
国统治者都是在这里加冕的。 我们度过了愉快的时光，我们还有很多有趣的
事情要做，我们希望很快就能回来。

A kínai kert

A Tavasz és ősz korszak (i. e. 722 – i. e. 481) idején is több, azóta is
híres kert épült. I. e. 505-ben hozták létre a Kuszu (Gusu) teraszokat a
Taj-tóra néző hegy oldalában. A parkban tavat is kialakítottak, amin kék

A

kínai

kert

tájképkertészeti

stílusa a kínai kultúra ősi ága, ami

sárkányokat formázó hajók úsztak. A legmagasabban fekvő teraszról
csodálatos kilátás nyílt a Taj-tóra.

három évezredes fejlődésen ment
keresztül. A tipikus kínai kertben

A klasszikus kínai kert legfontosabb épületei a következők:

dombok, sziklák, tavak adják a
növényzet környezetét, miniatűr,
idealizáltan
alkotva,

romantikus

és

kisebb



tájat
épületek

bejárat közelében.


szolgálják a pihenést.
A kertművészet Kínában szoros
fejlődött

Főpavilon – vendégfogadás, ünnepségek, bankettek számára. Ezt
gyakran veranda veszi körül.


összefüggésben

Szertartások terme – ünnepélyes családi események számára, a

más

Virágok pavilonja – a lakóház közelében, egy virágokban gazdag
hátsó kerttel, kis sziklakerttel.



Négy irányban nyitható pavilon – centrális helyen álló épület,

művészeti ágazatokkal, elsősorban

amelynek mozgatható falaival különböző irányokra lehet megnyitni

a

a kilátást.

tájképfestészettel,

a

kalligráfiával és a költészettel.



Lótusz-pavilon – a lótuszvirágokkal teli mesterséges tó partján.

A kertkultúra egyik csúcspontját



Mandarinkacsák pavilonja – két részből áll, északi oldala fenyőkre

Szucsouban (Suzhou) érte el, ahol

és tóra néz, a nyári hőséget enyhítendő, déli oldalán egy udvar van

csaknem egy évezreden át, a 11. és a 19. század között virágzott ez a

örökzöld növényekkel és a korán virágzó szilvafákkal, téli

művészeti ágazat. A máig megmaradt 69 ottani kertből kilencet a

használatra.

világörökség részévé nyilvánítottak Szucsou klasszikus kertjei néven.
A kínai kertkultúra első igazi alkotásai a feljegyzések szerint a Sárgafolyó völgyében, a Sang-dinasztia (Shang-dinasztia) (i. e. 1600–1046)
idején készültek el. Ezekben a kertekben az uralkodó és udvarának tagjai
vadásztak is, valamint gyümölcsöt és zöldséget is termeltettek.

További
kerteknek

tartozékai
a

kis,

még

a

A virágoknak és fáknak mind van szimbolikus jelentésük is. A fenyő, a

zártabb

bambusz és a kínai szilvafa (Prunus mume) „a tél három barátja” (歲寒三

udvarok. Oldalfalukon gyakran
díszes kis ablakok nyújtanak
betekintést a mögöttük lévő
kertrészletre. Az ablakok és
az ajtók meglepő geometriai
formákat

ölthetnek, mint a

kerek holdkapu. A holdkapu
általában egy kör alakú nyílás a
kerti falban, amelyen keresztül a házigazdák és a vendégek belépnek a
helyszínre. A koncentrikus bejárat összekapcsolódik a világok közötti
portálok misztikus elképzeléseivel, és szimbolizálja a holdat, hiszen az
égi tárgyhoz hasonlóan a földről emelkedik, és jelzi a születés és halál
örök

keringését, növekedését és esését.

Kezdetben csak a kínai dinasztiák rendkívül gazdag és elismert képviselői
engedhették meg maguknak, hogy ilyen komplex és szokatlan kaput
építsenek. Gyakorlati szempontból a holdkapu osztja a tereket zónákba,
széles látóteret nyit a kert egyéb elemeire, és „keretek” az „élő
festményeknek”, amelyek kerti növényekből állnak.
A mesterséges „hegy” és/vagy a sziklakert a kínai kert elengedhetetlen
része. A hegycsúcs a kínai filozófiában az erény, a stabilitás és a
tartósság szimbóluma.
A kínai kert központi eleme még a kisebb-nagyobb tó. A fő épületek
ennek a partján helyezkednek el. A víz a könnyedséget és a
kapcsolatokat, összefüggéseket jelképezi.

友), mivel télen is szép látványt nyújtanak.
A virágok közül a legnagyobbra az orchideát, a
bazsarózsát és a lótuszt értékelték. A Tangdinasztia idején a bazsarózsa, a bőség jelképe
volt a kert legünnepeltebb virága.
Az irodalomban a kertek gyakran adtak témát a
költőknek és viszont. A kertek társadalmi és kulturális fontosságát jól
mutatják a klasszikus kínai regényirodalom alkotásai is,
mint A vörös szoba álma, vagy a Szép asszonyok egy
gazdag házban, amelyek cselekménye nagyrészt a
lakóházak körüli kertekben, a családi és a társadalmi
élet egyik fő helyszínén játszódik.
A kertek filozófiai üzenetet is hordoztak. A kert
részletei, mint a sziklák és a víz egyben jin és jang
ellentétét és harmóniáját is kifejezték.
A kertek filozófiájának mai megfogalmazását adta 2007-ben Csou Kancse (Zhou Ganzhi), a Kínai Kertépítészeti Társaság elnöke:
„A klasszikus kínai kertek a természet és az emberi munka tökéletes
együttműködésének termékei. Tökéletesen ábrázolják a természet
szépségét. A természet jobbításának is lehet tekinteni őket, sugárzik
belőlük az ember művészi tehetsége.”
Jánosi Blanka, Muhoray Valéria 6/b

Könyvajánló

图书推荐
无论什么季节我们都会阅读，那总是一段愉快的时光，特别是如果我们手

Bármelyik évszakban is olvasunk, az mindig kellemes időtöltés,
főleg, ha olyan könyvet veszünk a kezünkbe, aminek a témája közel áll

里拿着一本主题跟我们的生活很接近的书，或者是角色的命运跟自己很像。我
们想推荐一本主题鲜明、风格幽默的书，有时还带着一些令人震惊的故事。

hozzánk, vagy olyan karakter sorsáról szól,

我建议您关注一下 Bradley，名为《班级的恐怖》的书。故事是关于一个古

amiben önmagunkra találhatunk. Egy olyan

怪的男孩的，他不喜欢学习也没有朋友。这个男孩独自度过寂寞的日子，班里

könyvet szeretnék ajánlani, melynek témája

的同学经常嘲笑他，所以他不喜欢他们。

könnyed,

stílusa

humoros,

olykor

kicsit

一次学校里来了一个新的心理老师，他立刻就注意到了 Bradley.他说

megdöbbentő történettel.

Bradley 是一个敏感、善良的孩子。他很愿意倾听男孩编出来的故事，这些故

Figyelmetekbe ajánlom Louis Sachar

事在学校里一直被认为是谎言。

Bradley, az osztály réme című könyvét. Egy

Carla 知道 Bradley 能改变，如果他有一定的勇气。 在 Carla 帮助下开始的

különc fiúról szól, aki nem szeretett tanulni és
barátai sem voltak. Ennek az 5.-es fiúnak

路并不轻松，甚至充满了障碍和问题。Bradley 完成了考验，也实现了他的目

magányosan teltek a napjai. Sokszor csúfolta

标，他没有被开除。

osztálytársait, ezért nem szerették őt.
Egyszer új iskolapszichológus érkezett, aki rögtön felfigyelt
Bradleyre. Azt állítja Bradleyről, hogy érzékeny, jószívű gyerek.
Szívesen hallgatta a fiú kitalált történeteit is, amiket az iskolában csak
hazugságokként emlegettek.
Carla tudta, hogy Bradley meg tud változni, ha van elég mersze hozzá.
Az út, amelyen Carla segítségével elindult, nem volt könnyű. Sőt, tele volt
akadályokkal meg próbatételekkel. Bradley kiállta a próbákat, elérte,
amire vágyott. Nem maradt kitaszított.
Humoros történet egy magányos kisfiúról, ami jól végződik.
Mindenkinek ajánlom a szabadidő hasznos eltöltésére.
Sáfrány Dóra 6.a

一个孤独小男孩的幽默故事，这个故事的结局很好。我建议所有人利用空
闲时间看看。

Szinkronozom

Látni ott is, hogy ez nem egyéni sport, fontos, hogy ne magunkat
helyezzük előtérbe, hanem tudjunk csapatként egyek lenni. Ezért sok
mindent tanít, úgy, mint a csapatsportok, a másikra való odafigyelést,

Biztos ismeritek a korcsolyás sportágakat:

toleranciát és nem utolsó sorban felelősséget és kitartást.

műkorcsolya

Hiszen a siker sosem jön magától... (Sajnos

hoki

)

gyorskorcsolya
jégtánc (fiú és egy lány párban táncolja)

Dabi Mia 6. a

szinkronkorcsolya
冰上齐舞

Én az utolsót űzöm.
Szinkronkorcsolyázom.
Az iskolából rajtam kívül egy csapatban
sportolok még 6 tanulóval, szóval szinte
már iskolai sportnak is mondhatnám ezt a
korcsolyatípust.
De mi is a szinkronkorcsolya? Úgy
táncolunk a jégen, mint a műkorcsolyások
és mégis más....

您确定知道滑冰运动吗？
溜冰
冰球
速滑
冰舞（男孩和女孩成对跳舞）
花样滑冰

15-16 főből áll egy versenycsapat.

我学的是最后一项运动——花样滑冰。在学校里，我和 16 名学生一起参加这

Egyszerre ennyien vagyunk a jégen, ezért a

项运动，所以我将这种滑冰称为集体运动。但是什么是花样滑冰呢？我们像溜

technikás korcsolyatudáson kívül nagyon

冰者一样在冰上跳舞却与众不同.....

nagy szerepe van annak, hogy mennyire tud egy csapat egyszerre szépen

我们组成 15 到 16 人的竞赛团队。团队伙伴出色且同步的速度，在滑行方面起

és egyformán, gyorsan siklani. Még a lábaknak is egyszerre kell

着非常重要的作用。甚至大家喊口号时也要同步...所有这些都在冰上，熟练和

mozdulniuk. Mindezt a jégen, pedig csúszik rendesen...

)

Izgalmas, szép és jól csinálni nem könnyű, sok tanulást és gyakorlást
igényel (balett, erősítés, korcsolyatechnika).
Tudjátok, milyen sok érdekes formációt tud csinálni egy 16 fős csapat?
Ha utánanéztek a YouTube-on, van fenn sok kűr, látszik, hogy mennyire
gyorsan, szépen és egyszerre mozognak.

优雅地做好不容易，是需要大量的学习和练习的（比如芭蕾舞强化、滑冰技巧
学习等）。
您知道一个 16 人的团队可以做多少个有趣的队形吗？如果您在 YouTube 上进
行观看，您就能感受到他们的移动速度、美观程度和同步性。

Különleges állatok

要知道，这不是一项个人运动，重要的是我们不要将自己摆在突出的位
置，而要成为团队的一部分.......这就是为什么这项运动能教会我很多。宽容、
责任和毅力是成功的基本。
成功毕竟不是轻而一举得来的…………

Tudod-e?

Bizonyára tudjátok, a világon sok érdekes állat él. Ezek közül szeretnék
bemutatni párat.
Törpe-, erszényes vagy cukormókus
A cukormókus Tasmániától és a szomszédos

- Albert Einstein szemei ma is valahol egy New York-i letétben vannak.

szigetektől

kezdve

Észak-

és

Kelet-

Bár Einstein azt kérte, hogy hamvasszák el, a patológus tartósította

Ausztrália

az agyát, a szemeit pedig odaadta a tudós szemészének.

Guineáig található meg. A cukor mókus

- A varjú hihetetlenül okos állat, körülbelül egy 7 éves gyerek szintjén
áll. Megoldanak egészen összetett kirakós feladatokat, eszközöket
használnak, és nagyon jó a memóriájuk.
- A gyapjas mamutok még nem haltak ki, amikor az egyiptomi
piramisokat építették. Sőt, a szibériai Vrangel-szigeten élt egy törpe
fajtájuk, ami csak az i.e. 1700-1500-as években halhatott ki.
- A Hold létezése nélkül mindössze 6-8 órásak lennének napjaink.
- Az Univerzum 5%-át teszi ki az az anyag, amit az ember érzékelni

erdein

keresztül

Pápua

Új-

Ausztrália egyik leggyakoribb emlősállata. A
repülőhártyája
ujjízületéig

a

csuklótól

húzódik,

ez

a
teszi

hátsó

láb

lehetővé

számára a siklást. A repülőhártya helyzete az
áramlási viszonyokhoz való alkalmazkodáskor
és

kormányzáskor

változtatható.

A

nagy,

kidülledő szemeivel jól lát éjszaka.

képes, a maradék 95% a sötét anyag.
- Ha átfúrnánk a Földet, 42 percnyi szabadesés után érnénk ki a lyuk
másik végén. Persze ez nem igazán kivitelezhető, mivel elég hamar
égnénk porrá a Föld magjának hőmérsékletétől. Plusz a gravitáció
miatt, abban a pillanatban ahogy kiérnénk a Föld másik végére, egyből
elkezdenénk visszafele “zuhanni”.
- A Föld az elmúlt 40 évben elveszítette élővilágának felét.
- A lábunk nagyjából 20 liternyi izzadságot termel évente.
- Azt tudtad, hogy az óceánokban annyi só van, hogy be lehetne vele
teríteni a Föld teljes szárazföldét – 152 méter magasan?
- A legnagyobb élőlény a földön egy gomba, amely az oregoni Blue
Mountainsban él. Akkora, mint 1665 focipálya.

Pottó
A lajhármakifélék családjába tartozó satnyaujjú
makik nemének egyetlen
faja a pottó. A pottó
nagy

földrajzi

elterjedése nem régóta
ismeretes. Jelenleg öt alfaját ismerik, ezek
közül négy Afrika nyugati, egy a keleti részén él.

Csillagorrú vakond

Ahogy láttátok, a különleges állatok között vannak cukik, csúnyácskák és
mókásak is. De nem tehetnek róla, a természet ilyennek alkotta meg

A csillagorrú vakond az Amerikai
Egyesült

Államok

államaiban

és

őket.

északkeleti

Kanada

délkeleti
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partvidékén honos. Nevét különleges,
előrenyúló
mindkét

orráról
oldalt

11

kapta,
darab

amit
néhány

形形色色的动物

centiméter hosszú, rózsaszín csápocska keretez: ezek az emlősök
világának legérzékenyebb tapogatói. A csápok külön-külön, illetve
csoportokban is mozgathatók. Amellett, hogy nagy ásólábaival más

你们肯定知道这世界上有很多有趣的动物。我想介绍几个给你们。

vakondok módjára járatokat ás, azokban férgeket fog, meglehetősen jól
is úszik, és a vízben megszerezhető táplálékot is

蜜袋鼯，又名短面袋鼯

kedveli. Járatait gyakran a folyópartokon mélyíti.

蜜袋鼯分布于在塔斯马尼亚和邻近的岛屿上， 北部到巴布亚新几内亚的澳大

Egyéb vakondoknál jóval gyakrabban merészkedik
ki a felszínre, ahol ugyancsak a nedves, vizenyős
helyeket kedveli.

利亚北部和东部的森林中。蜜袋鼯是澳大利亚最常见的哺乳动物之一。他的翼
展从手腕延伸至后腿指关节，这促使它可以在空中滑行。翼展的位置可以根据
转向和风的流动。它突出的大眼睛，可以在夜晚看得很清楚。

树熊猴

Koronás tirannusz
A koronás tirannusz Bolívia, Brazília, Kolumbia, Ecuador, Francia Guyana,
Guyana, Peru, Suriname és Venezuela területén

是懒猴科、树熊猴属中的唯一一种原猴。树熊猴的分布。现知的有五种，其中
四种生活在非洲西部，一种在非洲东部。

honos. A természetes élőhelye szubtrópusi és
trópusi esőerdők, mangroveerdők és mocsári
erdők.

Valóságos

koronát

visel

a

fején,

keresztben álló, magas és széles, legyező alakú
bóbitát, mely acélkék hegyű, piros tollakból áll.

星鼻鼹
星鼻鼹是一种生长于北美洲东部，在加拿大东部及美国东北部都有发现的小
鼹。它以特殊的突出鼻子命名，两侧有 11 个长几英寸的粉色触手包围：它们
是哺乳动物世界中最敏感的触手。触手可以单独移动或成组移动。它不仅会像
别的鼹一样用它的爪子挖隧道以及捕捉蠕虫，而且它还会游泳，它能够在水中

捕捉食物。隧道的出口一般在水底。比起其他鼹鼠，星鼻鼹更喜欢去到潮湿的

cseppkő már akkora volt, hogy

évmilliók kellettek ahhoz, hogy

岸上。

kialakuljanak. Ezek közül az egyik 19 méteres volt. A mennyezeten sok
ezer, sokkal kisebb cseppkövet is láttam. A barlangban egy ideig
nyugtató zene szólt. Olyan szép volt ez a program, hogy nagyon sajnáltam,

皇家鹟
皇家鹟出没在玻利维亚、巴西、哥伦比亚、厄瓜尔多、法属圭亚那、圭亚那、

mikor vége volt a túrának. A napot egy hangulatos étteremmel zártuk,
ahol válogathattunk a finomságok között.

秘鲁、苏里南和委内瑞拉。它的自然栖息地是亚热带和热带雨林，红树林和沼

SZÍVBŐL AJÁNLOM MINDENKINEK EZT A CSODÁS HELYET.

泽森林。它头上戴有真正的皇冠，呈十字形，由红色羽毛制成的又高又宽的扇

NE HAGYJÁTOK KI!!!

形鸟冠，尖端为钢蓝色。
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我们可以发现，在不同的动物中有可爱的，有丑陋的，也有滑稽的。但是他们
对此无能为力，是大自然把他们创造成这样。

活动推荐：
AGGTELEKICSEPPKŐBARLANG(溶洞)

Programajánló

我和我的朋友们参加了一个超级好的活动，就是参观 aggteleki

AGGTELEKI CSEPPKŐBARLANG

cseppkőbarlang（溶洞）。在入口那里有着漂亮的、彩色的石头和首饰可以

A barátnőimmel mi egy nagyon jó programon voltunk, az Aggteleki

购买。一路上我们可以看到许多非常特别、 有趣的钟乳石。我们需要攀爬许

Cseppkőbarlangban.

A

bejáratnál szép, színes
köveket és ékszereket
lehetett
Nagyon
érdekes

vásárolni.
különleges,
cseppköveket

多的台阶,而且在这段路上还有许多手掌那么大的蝙蝠挂在我们的头顶。有的
钟乳石需要几百万年才能形成，其中有一个钟乳石有 19 米高。我们还看到好
几千个比较小的钟乳石。在溶洞内还可以听到舒缓的音乐。面对这么好玩的活
动，我真的不想这么快结束。最后，我们在一个氛围很好的餐厅里结束了这一
天,那里可以按照自己的喜好挑选食物。

láttunk sétánk közben.
Rengeteg lépcsőn kellet
mennünk, és az út során
tenyérnyi kis denevérek
lógtak fölöttünk. Néhány

我真心为大家推荐这个神奇的地方。
你们千万不要错过这个地方呀！！！

Lacus és a koronavírus

Keresd meg a két kép közötti 8 különbséget!
Megtalálod az összeset? 

Král Boglárka 10. osztály, Zhao Xiyu

