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Kedves gyerekek!
Három hónapot töltöttünk már el digitális oktatási formában, ahol a virtuális tanterem,
az internet lett a találkozásaink színhelye. Talán mostanra már szinte megszokottá vált,
de azért mindannyian várjuk, hogy szeptemberben majd hús-vér formában is láthassuk
egymást. A SULIÚJSÁG ezúttal is digitális formában jut el hozzátok. Az elmúlt
hetekben is rengeteg dolog történt a Terézvárosiban, és most is az ezzel kapcsolatos
munkáitokból, írásaitokból válogattunk.
Reméljük, kedvetekre lesz!
Bea nénivel úgy gondoltuk, hogy a SULIÚJSÁG szeptembertől is ebben a formában jut majd el hozzátok.
Ezért továbbra is várjuk az írásaitokat bármely olyan témában, ami titeket érdekel. Küldhettek akár képes
beszámolót egy jól sikerült nyaralásról vagy a tanévzárókról, ahol végre igazából is találkozhatunk, de bármi
olyat is, amit szeretnétek az iskola többi tanulójával megosztani. Ezeket egyszerűen juttassátok el az
osztályfőnökötöknek, vagy a silzsoka@gmail.com címre!

Jó olvasgatást kívánunk nektek!

Iskolagyűlés
Az év végi iskolagyűlést is virtuálisan tartottuk.
Nézzétek meg Bea néni üzenetét! A végén ne
felejtsétek el elénekelni az Iskoladalt, ahogy szoktuk!


Kattints!

>

A Tánc Világnapja
Már előre szólt az osztályfőnökünk, hogy megint témanap lesz, most a Tánc
Világnapja. Nemcsak azért örültünk nagyon, mert nem kell tanulnunk, hanem azért is,
mert táncolni jó

jó

jó

jó

jó!!!!!!!! Úgyhogy örömünkben táncra is

perdültünk.

Szijártó Fanni

Pankotai Léda

Balett
Nekem a balett a kedvenc táncom. Már óvodás korom óta csinálom. Szeretem, mert nagyon lágy,
kecses mozdulatokból áll. Igaz, nagyon nehéz és fárasztó is, mivel nagyon sok erősítő gyakorlatot
kell nap, mint nap csinálni. Már több mesternő is tanított, kedvencem Rita néni, aki most is sok
gyakorlatot küld, hogy tudjunk gyakorolni a karantén alatt is. Nagyon fontos, hogy minden nap
edzést tartsak, mivel könnyen ki lehet esni a gyakorlatból. Szeretek zenére is táncolni, igaz nem
csak balettet, hanem mivel a bátyám is táncolt, tőle is eltanultam sok mozdulatot. Ő hipp-hopp-ot,
színpadi táncot, free stylie-t is táncolt.
Szeretném elmesélni, hogy pár évvel ezelőtt a bátyám a barátaival egy flashmob-ot hozott létre a
Bazilika előtti téren. Egy barátjuk ott kérte meg a barátnője kezét. Nagyon látványos volt.

Pusztai-Eckstein Zoé Lara
Vissza a tartalomjegyzékhez

Sohase mondd!

Kattints!
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Gyökhegyi Hanna

Zaborecz Fanni
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Vissza a tartalomjegyzékhez

Balázs Letícia

Kontratovics Szofi

Szőke Csilla

Wang J.Szelina

Vissza a tartalomjegyzékhez
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Réthi Magor

Zimay Nóra

Linda Jia

Noa
Vissza a tartalomjegyzékhez
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Havai Csongor

Erdélyi-Ragányi Gréta
Vissza a tartalomjegyzékhez
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Flashmob jelentése: emberek egy hétköznapi helyen ( például egy bevásárlóközpontban, vagy
egy téren), megbeszélt, de nem nyilvánossá tett időpontban egy váratlan produkciót adnak elő.
(pl.: tánc, zene...)
Táncfajták: társas tánc, sztepp tánc, balett, modern tánc, break tánc, cheerleading, aarobic,
Hiphop, jégtánc (műkorcsolya), néptánc, rúdtánc, show tánc, verseny tánc,

Havai Csongor

Törőcsik Hanna

Szijártó Fanni

Sümegi Odett

Vissza a tartalomjegyzékhez
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Kedvenc
táncom a
HIP-HOP
Azért
kedvenc
táncom,
mert
nagyon
mozgós és
pörgős,
akárcsak
én, persze
csak néha,

Kattints!
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Bodor Jeszi
filmje
de szeretem a
Jazz balett -et
is mert azt
jobban tudom
tanulni, mivel
anyukám járt
Jazz balettre.
Én járok Hiphop-ra,
de most
persze
hogy
nem.

Lochmann Léna

Vissza a tartalomjegyzékhez
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Madarak és fák napja
A madarak és fák napja olyan esemény, amit világszerte megünnepelnek. Hiszen
fák nélkül nincs élet, madárcsicsergés nélküli erdő elképzelhetetlen. A feladatok
összeállításánál ügyeltem arra, hogy játékosabb formában, de tudást szerezzenek
a gyerekek. Mivel mindenki másban ügyes, ezért választhattak a tanulók a
feladatok közül. Így volt, aki például a kreativitását, kézügyességét használta ki.
Az egyik kedvencem a madárhang felismerés volt.
Számomra különösen kedves ez a jeles nap – nem csak azért, mert biológia-földrajz
szakos vagyok, hanem mert szeretném a gyerekeket a természet szeretetére
nevelni. Ezért is jó, hogy vezethetem a természetjáró szakkört is.
Léder Éva néni

Dorrian Joshua
Gergő; Ordaspuszta
4.b
Kovács Ilka

Mordvin Nikolai

Zimay Mátyás és Nóra
Vissza a tartalomjegyzékhez

Bodor Ivána filmje

Ez a film egy pályázatra készült.
Azért választottam Hans C. Andersen idézetét,aki mint tudjuk egy mese író volt,mert a szó
felszabadulás,lelkileg szabaduljunk meg a valóságtól és csöppenjünk be egy LUCID Dream-be
vagyis alternatív valóságba,ami igazinak tűnik.
A napfény nélkülözhetetlen, a szabadsággal együtt pedig élet születik: egy kis virág.
Vegyük le a maszkot ami sokunknak álarc volt az arca előtt,és élvezzük az életet, becsüljük meg!

Kattints!
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Gaál Zsombor

Vásárhelyi Fanni
Vissza a tartalomjegyzékhez
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Lőrincz Balázs

Gyökhegyi Hanna

Czakó Blanka

R. Marci

Vissza a tartalomjegyzékhez
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Szögi Ábel

Bereczky Csongor

Reketes Nóra

Königsegg-Rottenfels Emília

Vissza a tartalomjegyzékhez
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Mészáros Nóra

Hinsch Valentina

Pusztai-Eckstein Zoé Lara

Kattints!
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Bodor Ivána bemutatója

Vissza a tartalomjegyzékhez
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Havai Csongor

Vailati Valentina

Erdélyi-Ragányi Gréta

Szijártó Fanni

Paszternák Hanna

Paszternák Hanna

Trahn Kahn Huy
Vissza a tartalomjegyzékhez
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Gyereknap
Ezen a napon a mi ajándékunk az volt számotokra,
hogy tanulás helyett egy játékot küldtünk nektek.
Reméltük, hogy örömet szerzünk vele, és a
számításunk bejött. 
„- Nagyon ötletes feladatok voltak, köszönjük szépen!
- Nagyon jó volt!
- Nagyon aranyos és tartalmasan
összeállított empatikus nap volt a mai is.
- Nagyon sok köszönet és hála az ilyen élménydús
napokért.”
A 3. a osztály véleménye

Vidámpark
Kattints!

>

A szabadulószobát Lajos bácsi készítette nektek.
Alább a vele készült riportot olvashatjátok.
Vissza a tartalomjegyzékhez
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-Kedves Lajos! A gyerekek nagyon élvezték a nyomozást. Miért pont a Vidámparkba
irányítottad őket ezen a napon?
- Eredetileg az iskolában május 29-én egy „Vidámparkszerű” játékos forgatagot rendeztünk
volna, ahol minden osztályban más és más játékos feladat várta volna a gyerekeket. Sajnos
ez is elmaradt. Ez az egyik oka. A másik, hogy emlékeimben összekapcsolódott a vidámpark
és a gyermeknap.
- Sokszor jártál-e a Vidámparkban? Mikor voltál ott utoljára?
- Valójában nem sokszor, ezért is emlékszem szívesen és vágyakozva ezekre a ritka
alkalmakra, mert különlegességnek számítottak. Én Szentendrén nőttem fel, ami nincsen
messze Budapesttől, de még sem jártunk a fővárosba gyakran, pláne nem a Vidámparkba.
Budapestre jönni HÉV-vel, már maga az is élmény volt nekem, nem beszélve a villamosokról
meg a mozgólépcsőzésről. Felértek ezek is egy vidámparkkal.
Volt egy időszak, amikor éjszaka is nyitva tartott a Vidámpark. Csak a belépőt kellett
kifizetni, és ezért az üzemelő játékokat használni lehetett. Nyári napköziztettem már
pedagógusként, és a kollégákkal megbeszéltük, hogy ellátogatunk egy ilyen éjszakára. El is
képzeltem, hogy én majd ringatózom a mesecsónakkal, meg furikázom a viharvasúton.
Ebből nem lett semmi, mert csak az extra játékok üzemeltek: magasban pörög, lezuhan,
felfordul, átbillen típusú dolgok.
Így az este nagy részét a dodzsemben töltöttem.
- Melyik volt a kedvenced az ott található játékok közül?
- Az egyik nagy kedvenc a Kanyargó volt, amit mi csak fotelnek hívtunk: guruló kétszemélyes
fotelek száguldoztak köre.
De most eszembe jutott, hogy volt egy űrrepülőgép szimulátor. Egyébként is a mai napig
rajongok ezekért a már nyugdíjba vonult űrjárművekért. Ez a játék elvarázsolt.
Kedveltem még a centrifugát: egy hatalmas mosógépdobra hasonlító szerkezet volt, aminek
a külső körívére kellett állni. Szélsebesen forogni kezdett, és a centrifugális erő odanyomott
a szerkezet falához. Mint egy űrhajós kiképzés.
- Volt-e olyan játék, amire nem mertél felülni?
- Gyerekként nem volt, felnőttként egyre több. Érdekes dolog ez. A gyerekek bátrabbak.
- Jártál-e a budapestin kívüli más vidámparkban?
Most mindenki valami nagy csodára számít. Euroland vagy ilyesmi. De valójában, ami
kedves emlék a Szelidi-tó mellett egy kis vásár. Körhinta és egy kis óriáskerék.
Vissza a tartalomjegyzékhez
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- Van-e kedvenc gyereknapi élményed? Mi az?
- Amikor a suliban mi csináltunk vidámparkot egymásnak. Minden osztály kitalált valamit, és
körbe lehetett járni az egészet. Volt célbadobós, horgászat, jósda, elvarázsolt kastély és
még sok egyéb dolog. A legnagyobb siker a mi Időlabirintusunk volt. Akkor vetített a tévé
ezzel a címmel egy kalandfilm sorozatot. Padokból összeállítottunk egy labirintust a
teremben, eldugtunk egy tárgyat, a Nídust, amit a filmben is meg kellett szerezni. Mindezt
persze elsötétített teremben. Óriási sor állt az ajtó előtt, mindenki hozzánk akart jönni.
Boldogok voltunk a sikertől.
Mi volt a legkedvesebb elfoglaltságod gyerekkorodban?
- Rengeteg időt töltöttünk a nagymamáknál. Az egyik egy hegyen lakott, tulajdonképpen
egy tanyán. Csak a ház volt egy nagy mező szélén, mögötte pedig az erdő. Felfedezni az
erdőt, meghódítani a rétet is nagy kaland. Szöcskét és tücsköket vadászni, hangyafarmot
létesíteni. Nagy kedvenc volt a „gunyesz” építés, amit mások bunkernek neveznek.
De egy fa is megtette, felmásztunk és kész is volt az Orion űrhajó.
Esős napokon pedig kalandregényeket olvastam. Dékány András: SOS Titanic! című könyve
nagy sláger volt.
- Milyen programot ajánlanál a gyerekeknek a következő napokra és a vakációra?
- Engedjék szabadon a fantáziájukat. Ez nem lesz népszerű. Próbálják ki milyen egy nap
telefon, tévé és elektromos kütyük nélkül. Meg fognak lepődni, mennyi minden jut majd az
eszükbe, amit ki lehet próbálni. Azt azért érdemes végig gondolni, hogy baleset ne legyen
belőle.
- Valamit még szeretnél üzenni a gyerekeknek?
- Élvezzék a végtelennek tűnő nyár minden gondtalan pillanatát!
- Köszönöm a riportot, kitartást kívánok a tanév végéig, és jó pihenést a nyárra!

Hullámvasút
Kattints!
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Az elmúlt hetekben sokszor hallott, olvasott fogalmak. Egy igazságtalan béke megkötését
jelölő hely, évszám.
Szabadka város Szerbiában, közel a magyar határhoz. Anyukám, nagyszüleim, dédszüleim
szülővárosa. Nagymamám ma is ott él, évente többször meglátogatjuk. A határátlépés után, az
utcákon sétálgatva minden ismerős és nem csak azért, mert már sokadszor jártam végig őket,
hanem azért is, mert Szabadka lehetne bármelyik mostani magyarországi város is. - De nem az,
hiszen száz éve, a Trianoni békeszerződés során ezt a várost elcsatolták tőlünk, úgy, mint ahogy
Magyarország akkori teljes területének kétharmad részét is. - Ismerősek az épületek, és
szerencsére gyakran hallani magyar beszédet az utcákon, az üzletekben, a piacokon, az
iskolákban, a színházban.

Tele a város a régmúlt emlékeivel. Ilyen például Csáth Géza szülőháza, a gyönyörű
szabadkai városháza, amely a település jelképe és meghatározó épülete. Az épület minden
díszítő motívuma a magyar népművészetből ered, ahol a tulipán, mint a magyarok kedvelt virága
kiemelt helyet foglal el. Mindezek mellett a közgyűlési terem díszei a híres budapesti ólomüveges,
Róth Miksa művei, aki különleges szépségű, színes üvegablakokon örökítette meg a magyar
történelem nagyjait, mint például Kossuth Lajost, Deák Ferencet, Mária Teréziát vagy István
királyt.
A Szabadkai Népszínház korinthoszi oszlopos épületében az elsők között talált otthonra
magyar nyelvű társulat, ahol a magyar kultúra jelentős alakjai fordultak meg. Itt kezdte
pályafutását Blaha Lujza, többször megfordult itt Bartók Béla, illetve rendszeresen járt ide Csáth
Géza és Kosztolányi Dezső is, akiről még Szabadkán egy tanítását magyar nyelven folytató
gimnáziumot is elneveztek, hiszen maga Kosztolányi Dezső is ebben az intézményben tanult. Ez
a gimnázium a XIX. század utolsó éveiben épült fel és ez is a város régmúlt emlékei közé tartozik.
A Szabadka közelében lévő palicsi tó több mint száz évvel ezelőtt épült villáival,
középületeivel, az akkori Magyarország egyik ismert, közkedvelt fürdővárosa volt.
Másik gondolatom a témával kapcsolatban egy iskolai kiránduláshoz kötődik. Tavaly az
osztállyal ugyanis Erdélyben jártunk, a „Határtalanul Program” keretein belül, melynek célja az
volt, hogy a szomszédos ország magyarlakta területeit megismerjük, személyes tapasztalatokat
szerezzünk az ottani magyarság életéről. Többek között megnéztük a Bolyai család
síremlékhelyét és egy Trianoni emlékművet is megtekinthettünk. A kiránduláson felejthetetlen
emlékeket szereztünk.
Örülök, hogy már többször is alkalmam volt határon túli magyarlakta területekre ellátogatni,
az ottani magyarság életébe betekintést nyerni.
Vissza a tartalomjegyzékhez
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Kirándulás
„Furcsa kirándulási napok voltak. Jó, hogy bárhova egy pillanat alatt
eljutottunk, és hogy hiába esett az eső, mégsem áztunk meg. De hiányzott az
erdő illata, a gyaloglás, és a közös élmények.”
A következő oldalakon elkísérhettek néhány osztályt a kirándulásukra. Például
egy unalmas, borús napon. 
A tanáraitok számoltak be arról, hogy hova vezettek titeket.

1.a

Az osztály városismereti kiránduláson vett részt. Kitekintettünk a
fővároson kívül más nagyvárosokra is.
3 témakörben (VI. kerület, Bp. és nagyvárosok) ppt-t készítettünk, melyekbe
rövid videókat is beillesztettünk. Minden témakört saját készítésű feladatokkal
zártunk.
4 csoportban Skype-on dolgoztuk fel.

1.b

Szentendrét céloztuk meg. Egy tanulónk így írta le a kirándulásunkat:

Városnéző sétára mentünk, és a múltban is barangoltunk… Régen volt, hogy is volt? - erre a
kérdésre kerestük a választ Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban Márti nénivel és
Andrea nénivel.
A ráhangolódást az Apacuka zenekar - Kirándulós videója segítette.
Az idegenvezetőnk a tanító nénik hangüzenetei voltak.
A Batthyány térről a H5-ös HÉV-vel utaztunk gondolatban.
Egy rövid kisfilm segítségével ismerkedtünk a várossal. Képek segítségével sétáltunk a
kanyargós, keskeny utcákon. Betértünk a Szamos Cukrászdába fagylaltozni,
majd lesétáltunk megpihenni a Duna korzóra. Látványos drónfelvétel mutatta meg a SzentendreiDuna-ágat és a korzót.
Utunkat a Skanzenbe folytattuk, amit rövid kisfilm mutatott be nekünk. Ott a Skanzen vonattal
utaztunk a Vízimalom megállóig. Megismerkedtünk a Nyírádi vízimalom történetével, ahol szintén
egy kisfilm kalauzolt bennünket. Hazafelé ismét HÉV-re szálltunk.

2.a

Az osztály Szentendrére készült, a Skanzenben lettek volna
foglalkozásaink.
Így egy filmet néztünk meg a régi magyar iskoláról és régi mesterségekről.

2.b

A Dunakanyarba látogattunk.

3.a

A Vad Magyarország . A vizek birodalma című film megtekintését
kínáltuk a gyerekeknek.(55 perces)
A film megnézése után írásbeli feladatot kellett megoldanunk a témához
kapcsolódóan. Az idei környezetismeret tananyaghoz is kapcsolódik a film
tartalma.

3.b

Az osztály Szarvast tűzte ki úticélul. Személyes beszámoló, film és
szabadulószoba volt a program.
Kihasználva, hogy nincsenek az online térben távolságok, utána még az
Állatkertbe is ellátogattunk néhány játék és kézműveskedés segítségével.
Ha a képre kattintasz, te is rész vehetsz a kiránduláson!

A gyerekek munkáiból:

Vissza a tartalomjegyzékhez
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4.a Tanulmányi kirándulást terveztem Esztergomba. Ezt a levelet kapták a
gyerekek:
Remélem, mindenki felkészült a kirándulásra! 
Esztergomba mentünk volna, és most ezt a kirándulást online módon tesszük meg.
A teendőd a következő:
1. Szokásos
módon
töltsd
le
a
csatolt
Esztergom
fájlt.
https://docs.google.com/presentation/d/1T7T6Kk5pLzst5t5qrkTGkDdqDO_Skc1yNSwPGpggk7g/edit#slide=i
d.p

2. Kattints a Bemutató indítása feliratra! (Ha minden igaz, nagy képernyőn látod
a diát.)
3. A feladattípust ismered, már találkoztál vele, de néhány fontos dolgot (azért,
hogy élvezetes legyen a kirándulás) megosztok:
 Javasolnám, hogy először a középen látható madárra kattints!
Madártávlatból berepülöd így Esztergomot.
 Utána fedezd fel a látványosságokat!
o A filmtekercs mögött kisfilmek rejtőznek.
o A különféle rajzocskák mögött ppt-k vannak, ezeket le is töltheted,
de ha türelmes vagy, akkor a diakockák betekintő módban is
előjönnek. Tanulmányozd figyelmesen végig ezeket!
o Csak ezután tudod a feladatokat megoldani, amit a gyerekek
mögé rejtettem.
4. Tehát a sorrend fontos (madár, filmtekercs, ppt, és csak a végén a gyerekek)

Ha a képre kattintasz, te is rész vehetsz a kiránduláson!
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A véleményük pedig ez volt:
Tölgyesi Kornél:
Sajnálom, hogy a koronavírus okozta helyzet miatt nem mehettünk el az osztálykirándulásra
Esztergomba. Szerencsére a tanító nénik lehetővé tették, hogy ha csak virtuálisan is, de
megismerjük a város nevezetességeit. Különböző játékos feladatokkal és videókkal sokat tanultam
Esztergomról. Ezek nagyon meghozták a kedvem, hogy amint lehetőség lesz rá tényleg
ellátogassak a városba. Remélem nyáron a családommal lesz rá alkalom és abban is bízom, hogy
a jövő tanévben be tudjuk pótolni az elmaradt kirándulást, együttlétet az osztálytársaimmal,
barátaimmal.
Al-Shargabi Dániel:
Jók voltak a ppt-k, de a kirakó képei nem tetszettek. Szerencse, hogy ma nem mentünk, mert
esik az eső. 
Dervarics Lilla:
Kedves Anita néni! Nagyon tetszett, de azért jobb lett volna, ha nem virtuálisan kirándulunk.
Tetszettek a feladatok, jól ki tetszett találni. Én el is felejtettem, hogy megyünk (MENNÉNK)
Esztergomba.
Göbölyös Zalán:
Kedves Anita néni! Nagyon tetszettek a feladatok, tele voltak újdonsággal és sok újat tanultam.
Jó lett volna élőben látni Esztergomot, együtt elmenni oda. Pici koromban már voltam ott, de arra
már nagyon nem emlékszem.

4.b

A osztály Hatvanba ment volna. Az ottani Vadászati Múzeumnak van
egy 45 perces videója. Azt nézték meg a gyerekek kárpótlásul. Íme a
feladatuk:
Kedves Gyerekek!
Egy remek napot tölthettünk volna ma együtt. Sajnos együtt még nem lehet a járvány miatt.
Legyetek szívesek beírni a keresőbe: Hatvani Vadászati Múzeum – Bemutató videó 45 perc
Nézzétek meg és válaszoljatok a kérdésekre ma délután 4 óráig!
A vonatunk 7 óra 30 perckor indulna a Keleti pályaudvarról és oda is érkezne 17 óra 30 percre.
1. Mikor nyílt a múzeum?
2. Hatvani Irénnek mi volt a kedvenc időtöltése?
3. Melyik két állat vadászható egész évben?
4. Hogy hívják az ösvényt?
5. Miken lehet járni a Mezítlábas ösvényen? (ötöt kérünk)
6. Mit érzünk a hang harang alatt?
7. Miért nem szeretik a vadászok a szajkót?
8. Hol él a róka és a borz?
9. Milyen állat a borz? Írjatok belső tulajdonságokat?
10. Hogyan foglalja el a róka a borz lakását?
11. Ki a vadászat istennője?
12. Hova lehet érkezni a csúszdáról?
13. Hány négyzetméter a sövénylabirintus?
14. Hány állat lábnyoma található a sövénylabirintusban?
15. tölthettünk volna: szám és személy, idő és mód???
16. Mit sajnálsz a legjobban, hogy nem próbálhattad ki élőben, igazából a múzeumban?
17. Hány órát tölthettünk volna ma együtt?
A feladat elvégzése után nagyon szép hétvégét kívánunk mindenkinek!
Vissza a tartalomjegyzékhez
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5.a

Az osztály a Mátrába ment.

5.b

Az osztályunk a Velencei tóra ment volna. Virtuálisan kárpótoltuk
magunkat.

5.c

Csütörtökön a bécsi Természettudományi Múzeum (50 perces
videó)
és a Tengerek Háza ( 8 perces videó) plusz ezzel
kapcsolatos feladatok , kérdések megoldása volt a program.
Pénteken Egerben az Érseki Palota ( 3D-s virtuális séta 9 helyszínen) és az
Egri Vár (3D-s virtuális séta 8 helyszínen) felfedezése várt ránk.

6.a

Az osztály az Egri Várat látogatta meg az idei
osztálykiránduláson.
Rendkívüli helyzet miatt most videók segítségével ismertük meg a
gyönyörű várost és a fő látványosságát az egri várat.

Kattints! >

Kattints! >

Az első videó amit megtekintettek a gyerekek, az egri vár 1552-es
animációja.
A második egy drón videó az Egri Várról és környékéről.
A gyerekeknek az volt a feladata, hogy készítsenek egy prezentációt az
Egri Várról, és környékéről, ismertessék történelmét, látványosságait.
A prezentációk elkészültek, nagyon szép és tartalmas munkák születtek.

Kattints! >

Kattints! >

Vissza a tartalomjegyzékhez
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6.b

Azt találtam ki, hogy a gyerekek készítsenek egy montázst, amelyen
egy híres magyar épület, táj, stb. előtt vannak, többen az osztályból. Ezt
szerintem a tudásuk alapján el tudják készíteni: elküldik egymásnak a
szelfiket és megszerkesztik a képet: Ide mennénk kirándulni... címmel.
Választhatták az is, hogy ők állítanak össze egy kirándulás programtervet
képekkel.
Nagyon vicces montázsok készültek.

7.a Velencei –tó körüli biciklitúrán voltunk.
Állomásaink: Velence, Pákozd, Sukoró, Dinnyés, Agárd, Velence voltak.
Fogalmazások és ppt-k is készültek a programról.

A 7.a osztály Velencén találkozott reggel 8 órakor. Mindenki autóval érkezett a szüleivel és hozták
a kerékpárokat.
Nagy lendülettel és izgalommal vágtunk neki a 33 kilométeres biciklitúrának.
Első állomásunk a Pákozd-Sukorói Arborétum volt, ahol olyan különleges növényeket
csodálhattunk meg, mint például a fekete kökörcsin, apró nőszirom, a madarak közül a
kabasólyom vagy a darázsölyv.
Ezután a Pákozdi Katonai Emlékparkot kerestük fel, ahol a magyar hadtörténet egyik legismertebb
csatája zajlott le 1848-ban.
Vissza a tartalomjegyzékhez
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Következő állomásunk a dinnyési kilátó volt. Itt megcsodálhattuk a kilátóból az elénk táruló
panorámát, valamint tartottunk egy kis pihenőt, ebédszünetet is.
Újult erővel, energiával pattantunk fel újra a kerékpárokra és tekertünk következő célunk, Agárd
felé. Agárdon meglátogattuk a Gárdonyi Géza Emlékházat, ahol a magyar irodalom egyik
kiemelkedő alakja született. Az épület 1963 óta múzeum, majd 2007 óta irodalmi emlékház.
Ekkor - már kissé fáradtan - csak egy cél lebegett a szemünk előtt: minél hamarabb visszaérni
Velencére és csobbanni egy nagyot a tóban.
Délután 5 órakor megérkeztünk Velencére, ahol mindenki a biciklit, hátizsákot maga mögött
hagyva, villámgyorsan ugrott a tóba. Itt úsztunk, labdáztunk, beszélgettünk, hűsöltünk a
csodálatos tóban egy órán át.
Este kellemesen elfáradva vártuk a szülőket, akik autóval érkeztek a gyermekekért .

Kattints!

>

7.b Titkos utakon jártunk! 
8.a

A csütörtöki nap témája: A Nemzeti Összefogás Napja .
Egy ppt-t kaptak a gyerekek, aminek alapját Juhász Gyula Trianon című verse
képezte. Ez a nap egy emlékbeli utazás volt, küldtem képeket az egy évvel
ezelőtti Trianon 99 programunkról, kértem őket, hogy idézzék fel az ott
hallottakat, látottakat. Elküldtem a tavalyi erdélyi utazásunk képes
beszámolóját és kértem a gyerekeket, hogy vegyék elő a saját utazás alatt
készített fotóikat és ezek segítségével idézzék fel a 4 napunk történéseit, a
meglátogatott helyszíneket, emlékezetes találkozásainkat ott élő
magyarokkal! Biztattam őket, hogy a videó végén található pályázaton
vegyenek részt, ahhoz ezek nagyon jó alapul szolgálnak!
Péntek:
Az interneten egy nap alatt óriási távolságokat lehet bejárni, Magyarország
pedig kifogyhatatlan kincsestára a természeti csodáknak, kulturális kincseknek,
így ezen a napon egy rövid film segítségével felkerestük Magyarország 30+2
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természeti csodáját, és a gyerekek kiválaszthatták, hogy mit szeretnének
felkeresni a közeljövőben. Ezután egy pár perces drónvideón ellátogattunk az
észak-magyarországi legszebb várakhoz, sőt még átmentünk Felvidékre is,
egészen Kassa főteréig.
Ezen az oldalon kaptak még fakultatív kirándulási lehetőséget: látogatást
tehettek 3D-ben kastélyokban, várakban, ellátogathattak arborétumba stb.,
ki-ki kedve szerint. Nagyon dús programban volt ezen a napon részünk!
Kár, hogy mindennek legalább csak a töredékét nem tudtuk élőben
megvalósítani, mert ez azért nem az igazi, nem az, mint amit együtt
élünk át!

8.b

A csütörtöki napra a gyerekeknek Vad Magyarország filmet
küldtem megtekintésre.
Pénteken két PPT-t kaptak, majd két totót. Egyik Magyarországról szólt, a
másik Terézvárosról.
Nézzetek meg két kisfilmet,
amelyben Magyarországot
barangolhatjátok be drónon lovagolva!

Kattints!

>

Kattints!

>
Vissza a tartalomjegyzékhez
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Digitális oktatás
Három hónapot töltöttünk el ebben a fura és új helyzetben. Lassan-lassan
hozzászoktunk a különféle eszközök, programok kezeléséhez. Mindenképpen
történelmet írtunk.
Ha visszatekintünk majd erre az korszakra, lesznek majd jó, és kellemetlen
emlékeink is.
Két kérdést tettünk fel, amelyre a gyerekek, szüleik, és a tanárok is
válaszoltak. Tippelhettek, melyik válasz melyik csoportból érkezett. 
1. Mi az, ami a digitális oktatásból neked hiányozni fog, ha majd visszatérünk a
normál iskolai rendhez?
2. Mi az, aminek a legjobban örülsz, hogy végre megszabadulhatsz, ha majd visszatérünk a
tantermi oktatáshoz?
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Itt pedig egy tanuló és egy anyuka részletesebb véleményét olvashatjátok el.
Milyen jó vagy kevésbé jó tapasztalatokat szereztél?
 Jó volt benne, hogy reggel aludhattam és nem kellett óracsörgésre felkelni.
 Mindennap én oszthattam be a leckék sorrendjét.
 Rövidebb volt a tanulási idő, mert délutánra nem volt leckém és szabadon játszhattam.
 Ha nem akartam reggel ezzel kezdeni, halaszthattam későbbre a tanulást.
 Most „muszáj” volt gépeznem és a szüleim nem ellenezhették
 Rossz volt: hogy elmaradtak az edzések és ez nagyon hiányzott
Hogyan tudnád az új tudásodat a tantermi oktatás idején hasznosítani?
 Könnyebben el tudom készíteni a beadandó dolgokat és gépen is el tudom küldeni.
Hogyan érezted magad ebben a megváltozott helyzetben?
 Jó volt, mert nem kellett alkalmazkodni az osztálytársakhoz.
 Több idő jutott egy-egy feladat elvégzésére.
 Kaptam egy laptopot (bár csak kölcsön), ami csak az enyém lett erre az időszakra.
 Hamarabb lemehettem a telekre, pedig még iskola idő volt.
 Jó volt, anyunak és apunak nem kellett bemennie dolgozni, így többet tudtunk játszani
együtt.
 Viszont nagyon hiányzott a nagymamám, akivel a karantén helyzet miatt nem tudtam
találkozni.

Molnár Márk 6/b

Mi az, ami a digitális oktatásból neked hiányozni fog, ha majd visszatérünk a normál iskolai
rendhez?
 A szabad reggeli ébredés, óracsörgés mentes reggelek. Amikor magától, nyugodtan,
kipihenten ébred mindenki és nem kell sürgetni a családot, hogy pontosan beérjen
mindenki a munkahelyére.
 Az együtt elfogyasztott ebédek, bár zsonglőrködni kellett az idővel, hogy elkészüljön
ebédidőre.
 A különóra mentes hétköznap, hogy egyik helyről rohanjunk a másikra, vagy épp
összekoordinálni, hogy ki-mikor-hova tart és érkezik.
 A lerázott teher, ha nem készültem el valamivel ma, nem baj, mert ott a holnap lehetősége
és senki sem kéri számon.
 Volt idő tanulni, átrágni, elmagyarázni, megérteni, gyakorolni a gyerekkel.
 Kisebb volt rajta a nyomás a számonkérés kapcsán, hisz több ideje volt rá.
 Maradj otthon! Tényleg nem kell mindennap közérbe, boltba stb. menni, a heti két alkalom
is elég.
Vissza a tartalomjegyzékhez
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A felfedezés, hogy mennyi minden lehetőséget nyújt az otthon! Megtaláltuk benne a sport,
pihenés, szórakozás színterét. Átrendeztük felfedeztük újra örültünk neki, ahogy
tornaterem, rajzterem, olvasósarok lett.
Klassz volt, hogy újra láttam, hogy gyerek lett a gyerek. A szabad játékkal, kreatívan talált
magának elfoglaltságot. Hisz volt idő rá, épített, alkotott, létrehozott. Kicsit visszafordult az
idő, mint mielőtt ez a sok „gép” ránk szakadt volna.
Furcsa, hogy pont a digitális oktatás adott teret újra a fantázia szabadságának. Lehetett
hasznosan unatkozni is.

Mi az, aminek a legjobban örülsz, hogy végre megszabadulsz tőle, ha majd a digitális
rendből visszatérünk a tantermi oktatáshoz?
 Nem annak örülök, hogy vége szakad, hisz minden percében a jót próbáltam értékelni,
kihozni belőle.
 A társas létnek örülök, hogy emberekkel találkozhatok, hogy újra a munkahelyemen
lehetek.
 A gyerek is szocializálódhat, hisz ezt a fajta tanulást a négy fal között nem kaphatja meg.
 A mozgás, ami nagyon hiányzott, nem ugyanaz TV-ről tornázni, mint lemenni egy
közösségbe edzeni.
 Újra edzhet a gyerek is a csapatával, futhat, mozoghat.
 Sétálni a szabad levegőn, kötetlenül.
 Találkozni a barátokkal, kollégákkal, ismerősökkel.
 Látni a gyerekeket az iskolában és rácsodálkozni, hogy mennyit változtak, fejlődtek és
örülni nekik.

Molnárné Markó Terézia
Vissza a tartalomjegyzékhez
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Tanulunk
Bár sok minden egyébbel is foglalkoztunk, de a fő
tevékenységük mégiscsak az volt, hogy tanultunk, tanultunk meg
tanultunk.
Most ismét bekukucskálhattok az egyes osztályokba, hogy hogyan
is folyt a munka.

8.b
magyar, rajz
A feladat az volt, hogy olyan tanár neveket kellett kitalálni,
amelyek rímelnek, és egyúttal azt is elmondják, hogy a
viselője milyen tárgyat tanít. Van nektek is ötletetek?
Tanárok nevei
Irodalom
Verses Emese
Könyves Böbe
Óda Zsóka
Ballada Anna
Költő Ernő
Író László

Ének
Gitár Iván
Karmester Eszter
Muzsika Zsuzsika
Szinkópa Zsófia
Kánon Márton
Furulyás Jónás

Rajz
Rajzos Andor
Krétás Gréta
Vászon Áron
Szimmetria Edina
Rajz Vajk
Festő Kincső

Fizika
Mágnes Ágnes
Pascal Oszkár
Dinamika Attila
Számolj Károly
Forgó Ottó
Ultra Ibolya
Atom Anti

Erdélyi Zorka
Vissza a tartalomjegyzékhez
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8.b
rajz

Nagy Regina

Kalmanovits Dorka
Vissza a tartalomjegyzékhez
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7.b
rajz

Szőke Csilla

Fouad Omar

Balázs Letícia

Nagy Rossella
Vissza a tartalomjegyzékhez

36

Reményi Székely Szabolcs

Szíjártó Fanni

7.a
rajz

Gergely Anna

Vissza a tartalomjegyzékhez
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Szabó Dóra

Szőlősi Abigél
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6.b
rajz

Fehér Tamás

Ádám András

Kovács Ilka
Vissza a tartalomjegyzékhez
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6.a
rajz

Buti Izabella
Tóth Jázmin
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Buti Izabella

Gelencsér Blanka

Kacherla Dániel

Vissza a tartalomjegyzékhez
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4.a
rajz, technika, környezet
Újragondolt műalkotások

Dervarics Lilla

Lakatos Balázs
Vissza a tartalomjegyzékhez
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Szabadon választott építés legóból

Sipos-Csőgör Anna

Lakatos Balázs
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Árki Boglárka

Lakatos Balázs

Al-Shargabi Dániel
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Havasréti Anna

Xu Jianan (Roy)

Dervarics Lilla
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Yan Gaohaotong (Vivien)

Rodriuez Zach

Göbölyös Zalán
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Göbölyös Zalán
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Út a végtelenbe

Sipos-Csőgör Anna

Al-Shargabi Dániel

Papp Gergely

Pál Lili
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Göbölyös Zalán

Dervarics Lilla

Havasréti Anna

Yan Gaohaotong (Vivien)
Vissza a tartalomjegyzékhez

49

Papírvirágok

Kattints

>

Kattints!

Kattints!

>
>
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3. b
magyar, környezet, technika

Pele versek

Esposito Barbara

Gréta Erdélyi-Ragányi

Ó pele. Kis pele.
A házamba ne gyere!
Költözz be a fa odvába,
ott lesz jó a dió nyárra.
Ó pele. Kis pele.
A házamba ne gyere!

Pele éve
Elmúlt a hosszú tél,
sovány pelénk visszatért.
Kis bendője megkordult,
konyha kertbe befordult.
Evett amit vágyott,
futott mere látott.
Evett és csak evett,
őszre jól kikerekedett.
Eljött a tél újra,
kispelénk befutott a lyukba.
Senki se zavarja meg álmát,
tavasszal újra halljuk a pelelármát.

Szilvási András
Olyan cuki ez a pele,
csak a dióm meg ne egye!
Ha megeszi, az sem bánom,
csak legyen a barátom!
Nagyon horkol ez a pele,
csak az álmom el ne vegye!

Rácz Rege

Kiss Nándor

Vissza a tartalomjegyzékhez
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Állati érdekes dolgok
Mészáros Nóra

Kiss Nándor

Vissza a tartalomjegyzékhez
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Bérczy Róbert

Pusztai Zoé

Csipkerózsika

A készítők neve a videók megnyitásakor olvasható!

Kattints!

>

Kattints!

>

Kattints!

>
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Égés kísérletek
A készítők neve a videók megnyitásakor olvasható!

Kattints!

Kattints!

>

Kattints!

>

>

Kattints!

>

A víz körforgása

Kattints!

>

Kattints!

>
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Kattints!

>

Kattints!

>

Kísérletek vízzel

Kattints!

Kattints!

>

Kattints!

>

>

Kattints!

>
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Oldódás kísérletek

Kattints!

>

Kattints!

Kattints!

Kattints!

Kattints!

Kattints!

>

>

Kattints!

>

>

Kattints!

>

>

Kattints!

>

Kattints!
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>

>
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Balaton

Kattints!

>

Beszélő békácska

Kattints!

>

Kattints!

Kattints!

>

>

Mászóca

Kattints!

>

Kattints!
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3.a
technika

Szögi Ábel

2.b
magyar, környezet
A táplálék útja

Eszti

Kristóf
Vissza a tartalomjegyzékhez

58

Kamilla

Veca

Táplálkozási piramis

Veca

Nuri
59
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Blanka

Cathy

Hanna

Elza
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Juli

Kristóf

Mara

Zizi
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61

Petra

Sztella

Martin
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Dino projekt

Vass Mara

Törőcsik Hanna

Farkas-Kiss Fanni
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Reményi Székely Sztella

Káplár Kamilla

Kovács Blanka
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Tarnavölgyi Levente

Hachemi Ziyan

Mansur-Kóbori Nicholas
Vissza a tartalomjegyzékhez
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1. a
rajz

Dini

Lili
66

Vissza a tartalomjegyzékhez

Shideh

Nina

Tóth Letícia

Noa
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Lélek-emelő
Ezeken az oldalon az iskolapszichológusunk, Csaba Eszter
néni ötleteit, ajántatait olvashatjátok. Ezek a dolgok
sokat segíthetnek nektek abban, hogy a lelki
egészségeteket is meg tudjátok őrizni. Nem könnyű ebben
a helyzetben…


Visszaszámolunk, közeledik a VAKÁCIÓ, biztosan ti is örültök már.
Alsósoknak: Használd a vakáció szó betűit, és alkoss belőle egy saját graffitit papírra, ragaszd az
ajtódra,falra! Keltsd életre a betűket, színezd, formázd, díszítsd!

Ó
I
C
Á
K
A
V
Felsősöknek: A vakáció szó kezdőbetűihez válassz egy-egy szót, ami a szünidei terveidhez,
kikapcsolódáshoz, nyárhoz, pihenéshez kötődik számodra! Készíthetsz belőle magadnak plakátot
is, ha van kedved!
Vissza a tartalomjegyzékhez
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Az internetről

A biztonságos internethasználatot meg kell tanulni! A szüleid biztosan beszéltek már neked erről.
Nyugodtan kérdezhetsz is tőlük, tőlem, tanáraidtól!
Olyan interaktív játékokhoz hoztam linket, ami kicsiket és nagyokat is erre tanít. Nézz bele,
próbáld ki, beszélgess róla szüleiddel!

Kattints!



>

A segítés

Tudtad, hogy a másik ember támogatása, segítése nem csak egyszerűen egy kedves dolog? A
segítés erősíti a tested és a lelked. A segítés az, amikor vigasztalod a barátod, amikor felcipeled a
lépcsőn a szomszédnéni nagy táskáját, amikor megkérdezed anyát, apát, hogy milyen házimunka
maradt még aznapra, amit te megcsinálhatsz. Minden egyes alkalommal, amikor ilyet teszel, a
tested védekezőrendszere, az immunrendszered is erősödik. Persze közben a lelkednek, az
önbizalmadnak is jó tesz. Keresd a lehetőségeket! Te szoktál önzetlenül segíteni? Ha igen,
nyugodtan lehetsz büszke is magadra, csak így tovább! Ha nem, itt az alkalom, megéri!

Vissza a tartalomjegyzékhez
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Tanulás

Különböző utakon tanulunk, ez így van rendjén. Színezve, verselve, vagy akár mozgással. Itt van
néhány ötlet, amit használhatsz jövőre is!

Vissza a tartalomjegyzékhez
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Könyvajánló

Kiss Judit Ágnes új könyvének, a Zsálya hercegnőnek is érzékeny témája van, arról
szól, hogyan lehet legyőzni egy gonosz, elnyomó királyt, aki még a saját családjával
szemben sem ismer kegyelmet. Ahhoz képest, mennyi gyereket érint, nagyon kevés
gyerekkönyv foglalkozik ezzel.

A mese egyik fő üzenete, hogy a
problémáinkkal sosem vagyunk
egyedül, mindig lesz, akire
számíthatunk. Ha nem is olyan
formában, hogy valaki varázsütésre
megoldja a gondjainkat, inkább olyan
értelemben, hogy a világon mindig élni
fog valaki, akik hozzánk hasonló
tapasztalatokkal rendelkeznek és
megértik az érzéseinket, pont mint
Zsálya hercegnő Aldo hercegét.
Előkerülnek a könyvben azok a gyakran
hallott mondatok is, mint az “én tehetek
róla, hogy bántott az apukám, mert
felmérgesítettem” és hogy “a szüleim
szeretnek, én vagyok rossz”, amikre
Zsálya egytől egyig rácáfol és rávilágít,
hogy aki szeret, az sosem bánt.

Kattints!

Bővebben is olvashatsz a könyvről:

>
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Irodalom
Két mesét olvashattok a 4. b tollából. Az elbeszélések egy pályázatra
készültek.

A karantén idején
Írta:
Perge Hanga
Utku Jázmin
A történet egy szép munkanapon kezdődött Budapesten.
Minden felnőtt és gyerek végezte a dolgát, nem számított semmi szokatlanra, egészen addig amíg
este meg nem látták a híreket.
„Egy koronavírus nevű fertőzés járja be az országot és világot, ami miatt otthon, azaz karanténban
kell maradni.” – mondták a híradóban.
Amikor a gyerekek ezt megtudták, nagyon örültek, mert azt hitték, hogy nem kell majd tanulniuk.
Ez így is volt ameddig az első hét el nem telt, aztán kiderült, hogy bár iskolába nem kell menni,
otthon rengeteg házi feladatot kell megoldaniuk.
Senki nem gondolta hogy ilyen nehéz lesz otthon maradni, és azt sem hogy nem találkozhatnak
majd az osztálytársaikkal, és mindig bent kell maradniuk a házukban, lakásukban. Még azon a
héten 50 fertőzött lett Magyarországon ami nagyon ijesztő volt. A következő héten pedig tovább
nőtt a fertőzöttek száma.
A vírus gyorsabban terjedt mint ahogy arra számítani lehetett. Nagy volt a bizonytalanság és
egyre nehezebben ment a tanulás és a munka.
Az idő telt, két hónap múlva úgy tűnt már nincs szükség akkora szigorra. Már gyakrabban lehetett
kimenni, kinyitottak a boltok és éttermek, és 1-2 iskola is.
Azonban sokan azt gondolták, hogy az új helyzetben már a korábbi szabályok sem érvényesek és
ezért sokan nem tartották be az előirásokat, közlekedési szabályokat, ami miatt sokkal több
baleset fordult elő mint valaha.
A balesetek száma szinte úgy nőtt mint a fertőzötteké. Sok sérültet úgy vittek a kórházba, hogy
nem volt fertőzött, de sajnos ott még a vírust is elkapta.
A város szeretett volna valamit tenni a balesetek megelőzésére, és figyelmeztetni az embereket,
hogy a szabályokat be kell tartani. Végül a város vezetői arra jutottak, hogy bejelentést tartanak a
népnek:
-Kedves összegyűltek! El kell, hogy mondjunk valami fontosat. Biztosan hallottak a sok balesetről
ami itt történik a városban.
Vissza a tartalomjegyzékhez
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Nehéz napokon vagyunk túl, de ebből is azt kell megtanulnunk, hogy nagyon fontos egymásra
figyelnünk, főleg a gyerekekre, és be kell tartanunk a szabályokat, még akkor is, ha végre
kiszabadulhattunk otthonról.
A város lakói nem is gondolták, hogy ilyen komoly a dolog. Teljesen meglepődött az egész nép és
attól a naptól kezdve sokkal elővigyázatosabbak voltak.
Az egész város boldogabb lett, hogy csökkent a karambolok, balesetek száma, és helyreállt a
rend.
VÉGE

Lujza
Aravind Kumar Binita

Vissza a tartalomjegyzékhez
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REJTVÉNY
avagy

Bűvészbarlang by 2. b
Ez a rovat most teljes egészében a 2. b által küldött trükköket,
bonyolult feladványokat, vicceket tartalmazza. Ilyen vígan, boldogan éltek
az otthoni tanulás ideje alatt. Nem mellékesen még az elméjük is
élesedett közben. Nektek is jó buksitörést kívánnak!
Bátran bogarásszatok a feladványok között, csak vigyázzatok, bele ne
bukjatok!

Bemelegítés – boszis kérdés

Ma a boszorkány elvarázsolni készül valakit. Már készíti is a
kutyulmányát, s közben varázsigét mormol.
Mit mond a boszorkány? Meg tudod fejteni a varázsigét?

Megoldás:
kész a főzetem!
Kígyó, béka, póktetem, legyen
Vissza a tartalomjegyzékhez
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Nyelvi talányok
 Paradicsom nyelven írtam a találós kérdést... Fejtsd meg a titkos írást, és ott a
megoldás is, hoppá... véletlenül azt is paradicsomnyelven írtam....
Na, sebaj, majd azt is megfejtitek! Vagy lehet, hogy nem?
PAMPAIPAT PAVPAEPASZPANPAEPAK
PALPAEPAGPATPAÖPABPABPAEPAN
PAA PAVPAÁPASPAÁPARPABPAAPAN?
PALPAEPAVPAEPAGPAŐPAT!
Megfejtés:

Mit vesznek legtöbben a
vásárban? Levegőt!
 Beszéljünk franciául! Itt Cathy találós kérdését láthatjátok!
Mi a találós kérdés és a megfejtése?
FRÉFRJFRJFREFRL FRNFRAFRPFRPFRAFRL FRMFRIFRNFRDFRIFRG
FRFFROFRRFROFRG FRMFRÉFRG FRSFRE FRSZFRÉFRDFRÜFRL FREFRL?
FRFFRÖFRLFRDFRGFRÖFRMFRB!
Megfejtés:

Éjjel-nappal mindig forog, mégse
szédül el.Földgömb!

Madarat tolláról hangjáról…
Felismered a madarakat a hangjukról és a sziluettjükről?

Kattints!

>
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Nyomozós kérdések
Kipróbálhatjátok, milyen detetívek lennétek. A mesét olvasva még azt is
megtudhatjátok, hogy járt Judit néni a talányok feladásával.
Kedves Skacok! (egy kis tanmese először..)
Egyszer volt, hol nem volt, velem történt.
Tegnap hogyhogy nem, sokkal előbb rávetettétek magatokat a Találós kérdéses feladatra, s
reggel 9-re már röpködtek is a megoldások felém.
Nagyon örültem! Milyen lelkes, aranyos ez a 2. b! - gondoltam.
Egy idő elteltével gyanút fogtam, ugyanis a leckécske meg alig csordogált be hozzám.
- Mi itt a baj? Ilyenkor már rég küldözgetik a feladatokat. - törtem a fejem tovább.
- Hát persze! - ütöttem a fejemre, mikor rájöttem az okára. - Mert a feladat már megjelent Nektek
reggel…
- Ja, hogy nem állítottam be délre! Na, ez így nem járja! Egyszer volt Budán kutyavásár! Most
csak délben fogjátok látni...- határoztam el.
S a szót tett követte.
Itt a vége, fuss el véle!

Nos, nyomozásra föl! (A megoldások előtt meg tudjátok állítani a videót.)

Kattints!
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Rejtvényes viccek

Mindegyik viccnél az a feladat, hogy találd ki a poént! A 2. b-sek kitalálták!
 Egyszerű feladat
Móricka hazamegy az iskolából.
-Képzeld, papa, a tanító úr ma kihívott a TÁBLÁHOZ!
-Remélem, nem vallottál szégyent? - kérdi papája büszkén.
-Ugyan, dehogy! Hát ki nem tudja ...........?
Megfejtés:

…...letörölni a táblát!
 Az oviban
Az óvónéni a hét napjait tanítja a gyerekekkel:
−Hétfő, kedd, szerda…, szombat és vasárnap – ismétli meg huszadszor. Aztán megkérdezi:
−Nos, mi jön a szombat után gyerekek?
Az egész csoport hallgat, majd megszólal a legkisebb: ……….
A 2. b hozzászólásaiból:
- Egész este a feladványon gondolkozott
az egész család..és nem jöttünk rá.
Mikor Judit néni elküldte a választ,
még az ágyban is ezen nevettünk,
hogy nem tudtuk ezt az egyszerű kérdést.
Megfejtés:

Az és.
 Ikertestvér
A szomszéd néni látja , hogy Petike nagyon sír, ezért odamegy hozzá.
- Miért sírsz, kisfiam? – kérdi a szomszéd néni a keservesen bömbölő Petikét.
- Mert apa verést ígért az ikertestvéremnek- válaszol hüppögve.
- Ilyen jószívű testvér vagy, ennyire sajnálod?- simogatja meg a néni Peti fejét.
- Dehogy! Csak apa sohasem tud bennünket ............
A 2. b hozzászólásaiból:
-Szétválasztani.
Megfejtés:

…megkülönböztetni.
Vissza a tartalomjegyzékhez
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 A büntetés, avagy a ravasz Zizi
Az iskolában a tanító néni elé áll Zizi.
- Tanító néni kérem, meg tetszene büntetni olyanért, amit nem csináltam? - kérdezi Zizi kicsit
félve.
- Ugyan, Zizikém, olyanért nincs büntetés, amit nem csináltál! - válaszolja a tanító néni
mosolyogva és megsimogatja Zizi buksiját.
Felderül Zizi arca:
- Akkor jó, mert nem csináltam ............................
A 2. b hozzászólásaiból:
-Semmit.
Megfejtés:

….házi feladatot
 Fanni és a szorzótábla
A tanító néni a 8-as szorzótáblát kérdezi a gyerekektől.
Meg is kéri Fannikát mondja el:
- Fancsikám, elmondanád a 8-as szorzótáblát ?
Fancsikának felragyog a szeme:
- Ha tanító néni se ........, akkor nekem ............!
A 2. b hozzászólásaiból:
- Ha tanító néni se tudja, akkor nekem könnyű!
- Ha tanító néni se akarja elmondani, akkor nekem sem kell.
- Ha tanító néni se tudja, akkor nekem 8!
- Ha a tanító néni sem tudja, akkor én honnan tudnám?
- Ha a tanító néni se szeretné, akkor nekem nem kell!
- Ha tanító néni se tud, akkor én se tudok.
- Ha a tanító néni se tudja, akkor nekem honnan kéne tudni?
- Ha a tanító néni se tudja, akkor nekem sem kell tudnom!

Megfejtés:

- Ha a tanító néni se tudja, akkor
nekem sem kell tudnom!
Vissza a tartalomjegyzékhez
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Trükkök
A mutatványok megnézése előtt olvasd el a pihenésre vágyó tanítónéni
történetét!
A holnapi feladat egy gyönygyszem lesz!!! HIHIHI
Na, arra leszek ám kíváncsi, hogyan fog ki rajtatok! Már előre dörzsölöm a tenyerem… S a végén
kiderül, hogy én vagyok a földkerekség legfurfangosabbja, aki 25 gyereken fogott ki egyszerre!
Íme, íme.... itt a kérdés!
Ha egyáltalán ez kérdésnek nevezhető!
Mert, ez nem is kérdés, ez egy bűvésztrükk. Bizony, jól olvastad! TRÜKK!
Na, hajrá 2.b! Én pedig csak hátra dőlők, dörzsölöm a tenyerem, és várok, és várok, és
várok...addig iszom egy kávét,... aztán lehet, hogy még egyet ... mert válasz majd nem jön.
A 2. b hozzászólásaiból:
- Valamin lóg? (zsinór)?
- Nem lóg semmi...
- Alatta valami fújja?
- Judit néni, jó kávézást!
- Be van zárva a teteje!
- Valami repül benne?
- Varázslat!!!!!!!!!
- Boldog kávézást Judit néni!!!!!!!!!

És most jöjjenek a trükkök! A gyerekek mutatványait is láthatod!

Kattints!

>
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Kattints!
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Levezetés
április

március

barát

oktatás

barátok

online

barátság

otthon

család

önálló

diák

segítség

digitális

skype

hiány

suliújság

iskola

szünet

játék

tanár

karantén

tanóra

karanténdal

témanap

korona

vírus

május

zoom
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Könyvajánló
Néhány könyvet szeretnénk neked ajánlani a nyárra. A tanári kar néhány
tagjának kedvenc könyvei. Talán azt gondolod, hogy azok már régimódi
könyvek, de próbáld csak ki valamelyiket, ígérjük, hogy jól fogsz
szórakozni!

A könyv, amitől rettegtem. A tesóm viszont imádta!

Edith Nesbit: Az elvarázsolt kastély
A tanítás vége előtt derül ki, hogy a testvérek,
Jerry, Jimmy és Cathy nem mehetnek haza
a bentlakásos iskolából, mert unokatestvérük
kanyarós lett. Cathy iskolájában kell maradniuk
egy francia tanítónő felügyelete alatt.
Hogy ne unatkozzanak, elmennek a közeli
erdőbe, ahol egy barlangból nyíló alagutat
fedeznek fel. Természetesen nem bírnak
ellenállni a kísértésnek, és végigmennek rajta.
Egy kastélykertbe érkeznek, ahol felébresztik
az állítólag száz éve alvó királylányt.
A bonyodalom akkor kezdődik, amikor egy
gyűrű a királylányt láthatalanná teszi, és ezen
ő lepődik meg leginkább.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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Ebből a galibából még valahogy csak kimásznak, de amikor a
nézőközönségnek összetákolt bábok életre kellnek, az már
para!
És hát a gyűrűvel sem olyan
egyszerű a helyzet, ahogy
elsőre tűnt...

Kattints!

>
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KARL MAY: WINNETOU

10 éves múltam, amikor az augusztusi névnapomra a nagybácsikámtól kaptam ezt a 650 oldalas
könyvet. Az indiánokról szóló történetek fiúknak valók, de én lányként egyszerűen IMÁDTAM!!!!
Hihetetlenül izgalmasnak találtam a könyvet.
Az író minden idők legtöbb könyvet eladó német írója. 1842-től 1912-ig élt, 70 évesen halt meg.
Páratlan fantáziájú író. Műveiben a cselekményesség uralkodik, kaland kalandot követ. A jó és a
rossz harca folyik, és mindig a jó győz. A jó ügyet jó szándékú, igazságszerető hősök képviselik,
akik ráadásul nagyszerű lovasok, utolérhetetlen céllövők, acélizmú verekedők, és végül ravaszok
is a jó ügy érdekében.
Amerikában játszódó könyveiben megteremtette Winnetou karakterét, az apacsok törzsfőnökét, és
Old Shatterhandet, az író hasonmását, Winnetou fehér bőrű vértestvérét. Winnetou a
világirodalom legnépszerűbb indiánja.
Olvasás közben képzeletben lovagoltam a prérin, kezembe fogtam a
Henry-karabélyt, az ezüstpuskát, fejemre vettem a tolldíszeket,
elszívtam a békepipákat, és örültem, hogy nem talált el a tomahawk
(az indiánok harci fegyvere). Nagyon sajnáltam a legyőzötteket, akiket
megskalpoltak (lenyúzták a fejbőrét a megölt ellenségnek) a győzelem
jeleként.

Sok indiánfilmet nézhettek meg a youtube csatornán. Gojko Mitic,
szerb származású színész több indián filmben is játszott. Tőlem 15
évvel idősebb. Visszaemlékezve gyerekkoromra, szerintem szerelmes
is voltam belé.

Több évtized telt el azóta, ma egy indián nagymama lehetnék! Valahogy így!!!
Minél többen olvassátok el a könyvet!

Kattints!

>

Eglish
Corner

Vissza a tartalomjegyzékhez

87

English Corner
A Suliújság melléklete
Ebben a mellékletben az angolos osztályok munkáiból válogattunk, de érdemes az angolul nem tudóknak is belelapozni, A zenék, filmek
képek nyelvén mindannyian értünk.

Ildikó néni filmje – Nektek

Kattints!
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Nevezetes helyek

The Statue of Liberty
Balázs Letícia

The Statue of Liberty is a world-famous landmark located in New York.
The green lady with the torch became one of America’s many famous icons.
Travellers interested in visiting her can ferry out to Liberty Island and take a selfie with the green
lady and have the marvellous Big Apple as a backdrop.
Some might not know this, but the Statue of Liberty holds quite an interesting piece of American
history. Although today she is striking seafoam green, the Statue of Liberty is, in fact a copper
statue designed by French sculptor Frédéric Auguste Bartholdi, with a metal framework created by
Gustave Eiffel.
She was a gift from France to America, dedicated on October 28th 1886.
It was gifted to America because Bartholdi was inspired by a current French professor and
politician Édouard René de Laboulaye who is said to have commented that any monument raised
to U.S. independence would properly be a joint project of the french and U.S. people. This,
however was not meant as a proposal, but Bartholdi took inspiration from this comment made in
1865. Vissza a tartalomhoz
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Despite plans and designs being made, the statue couldn’t be built due to the Franco-Prussian
War in 1870, and due to the Emperor's stranglehold on the french nation, these carefully laid plans
had to be delayed.
However, in 1886 these plans were finally executed.
The Statue of Liberty is a figure of Libertas, a robed Roman goddess of freedom.
In her right hand she holds a torch, and in her left hand she holds a tablet with dovetail handles,
inscribed JULY IV MDCCLXXVI, which is the date of the US Declaration of Independence. At her
feet a broken shackle and chain lie, commemorating the recent national event: the abolition of
slavery. Since the dedication she has been a symbol of freedom for the United States and a sign
of welcome to immigrants arriving by sea.
In my opinion this statue is truly beautiful, not just because of the fine details, despite its size, but
because of its valuable history and because of the strong sense of symbolism I get whenever I see
this statue in a photograph.
I have always wanted to go to New York and once I get there it’ll be wonderful to be welcomed by
something like this.
I think this statue sparks hope for all nations under duress coming from politics, that one day they’ll
be set free, just like America was in 1776. Vissza a tartalomhoz

Fallingwater
Reményi-Székely Szabolcs

The Fallingwater house was designed by Frank Lloyd Wright in 1936.
The house was built in the forest, of Bear Run Pennsylvania. The house is special because it is on
a waterfall. This waterfall was the favorite place for a trip of the Kaufmann Family, who ordered the
plans of the house.
The design is also modern and Japanese style. The whole house blends into the landscape. The
living room opens out in many direction, and it is surrounded with balconies. Bedrooms are, too
extended onto terraces.There is a staircase in the living room to the waterfall. Wright used „new”
structures like reinforced concrete to make the very long balconies without columns.
I love this house because of its beautiful details. The flooring is made of rocks, and it is polished, so
it looks like it is wet. Other nice detail is the rock that was left to form the fireplace in the living room.
3

Fallingwater is one of the most imaginative and amazing works of Frank Lloyd Wright. Today it is
opened for visitors. And everywhere from the world people come to admire this fantastic
architecture.
Frank Lloyd Wright is the most famous American architect, he lived from 1867 to 1959. He is the
greatest architect of the modern style. Once he was asked about his favourite work, and his answer
was only this: „the next one”. Vissza a tartalomhoz

The Great Pyramid
Tóth Dávid

The Great Pyramid
The only one of the seven wonders of the ancient world, still visible today, stands on the west
bank of the Nile in Cairo, in the area of Giza, on a local limestone plateau, the Mokattam Plateau,
the Great Pyramid. To our knowledge, it was built between 2600 BC and 2500 by Pharaoh Hufu.
Next to the three pyramids, towards Sakkara, are scattered hundreds of smaller pyramids in the
desert. It can be assumed that the pyramids were built by the ancient Egyptians as a gateway to the
afterlife for their rulers, but there are also interesting theories to the contrary.
The three pyramids: Great Pyramid of Khufu(Kheops), Khafre and Menkaure. Their placement is
oriented towards the four quarters, with orientation accuracy mocking contemporary architecture.
4

The function of the burial site is only hypothetical, since to this day neither the duration nor the cause
of the construction can be known with absolute certainty. The extraction of millions of stone blocks
at Aswan, the transport of them on the Nile, and the stacking of stone blocks without fixing material
only by surface grinding will amaze today's man. The 147-meter height of the Great Pyramid of
Kheops and the more than 2 million blocks of stone make it insecure, but it fills the person next to it
with an almost unearthly feeling. Our eyes lose their sense of proportion, the feeling of timelessness
remains only.
In our time, a tourist attraction is the economic driving force of an entire part of the city, an
art that provides a livelihood for tens of thousands of people.
Although one of the oldest surviving works of art, its monumentality and timeless power
provide an opportunity for future generations to admire and guess the mysteries of its construction
and millennial existence in the present light.
In my opinion, this is a timeless structure, but I think it was built by aliens.
I wrote about them because of having been living in Egypt.

5

Vissza a tartalomhoz

The Opera of Sydney
Reményi-Székely Szabolcs

The Opera House of Sydney was designed by Danish architect Jorn Utzon but completed by an
Australian architectural team headed up by Peter Hall.
The building is famous and well known about its shape. The roofs look like giant seashells, which
are opening to the ocean. In the time of 1957, when the plans were made, it was a brave and very
modern. The roofs are made of reinforced concrete “shells”.
The whole opera house was built on a manmade island. So it is surrounded by water, which makes
the seashell look even clearer.
What is less known about the building that it took a long time to design and to build it, because of
its structure. It cost so much more than the original budget, that they could only finish it because
they rose the budget more times.
The building was finally opened to the public in 1973.
It is one of the 20th century's most famous and distinctive buildings.
Some people like it, some don’t. I am in the first group. I like it because I think the shape of the
building is a perfect symbol of Sydney and Australia too. Vissza a tartalomhoz
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Florida
Hudák Marcell

>
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MŰALKOTÁSOK ELEMZÉSE
Alexandros of Antioch-Venus de Milo
Gömöri Gréta
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The Venus de Milo is an ancient Greek statue and one of the most famous works of ancient Greek
sculpture. It was attributed to the sculptor Praxiteles, but based on an inscription that was on its
plinth, the statue is now thought to be the work of Alexandros of Antioch.
Alexandor created it between 130 and 100 BC.
The statue is believed to depict Aphrodite, the Greek goddess of love and beauty. Some scholars
claim it is the sea-goddess Amphitrite, venerated on Milos.
It is a marble sculpture. It’s larger than life size at 203 cm high. Part of an arm and the original
plinth were lost when the researchers found the statue.
It’s exhibited in the Louvre Museum in Paris. The statue is named after Aphrodite's Roman name,
Venus, and the Greek island of Milos, where it was discovered.
It was discovered on the 8th April 1820 by a peasant named Yorgos Kentrotas, inside a buried niche
within the ancient city ruins of Milos. Milos is the current village of Trypiti, on the island of Milos, It
was part of the Ottoman Empire.
I don’t really like statues I think they are boring, but I like this one, because it looks real.
I think this statue has an interesting story, I hope you think that too! 

Waterfall
Balázs Letícia
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Vissza a tartalomhoz

This is an illustration made by Maurits Cornelis Escher, a world-renowned dutch artist who was wellknown for his insane and impossible buildings, and his observational sketches of geometric shapes
that progressively turn into a widely differing shape.
The image above is one of my favorites, due to the interesting way the water flows.
If you observe carefully enough this construction is his twist on a water mill surrounded by the home
of the miller. If you can spot the waterfall, then you can also see that behind it there is the water
wheel which converts the energy of falling water into hydroelectric power.
Then, follows the waterstream as it proceeds back to the top of the waterfall.
Check closely enough, and you’ll see that the only part of this sketch that makes this contraption
impossible is the lower legs of the turrets stood by each 90 degree turn of the canal. If you compare
the essential shape of the canal and the shape closed by the lower legs of the turrets I find that it
very much reminds me of another optical illusion:

So, essentially you remove the lower legs of the turrets, and this building becomes very much
possible (marked in red).
Another thing to admire about this piece is Escher’s use of other geometrical shapes and excellent
use detailing. For instance one might find it challenging to draw shapes like the ones on top of the
turrets, or even the rounded edges of the prism on top of the lower house.
The last thing I’d like to discuss about this illustration is Escher’s clever use of background. The way
he even put detail into the background making it either seem like you’re underwater (thanks to the
corals and other vegetations of the seafloor) or like you’re on a rice terrace in China.
In conclusion I really enjoy this piece because of all of the things that catch your eye and keep your
gaze captured, but also because of the originality of this piece.
I think Escher’s works are truly awesome despite them lacking colour. Vissza a tartalomhoz
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Leonardo Da Vinci - Saint John the Baptist
Gömöri Gréta

Saint John the Baptist is a High Renaissance oil painting on walnut wood by Leonardo da Vinci. He
painted it from 1513 to 1516, it is believed to be his final painting.
The original size of the painting is 69 × 57 cm.
Leonardo Da Vinci, in his painting, tried to capture the spirit of St. Saint John the Baptist who wore
camel skin and preached the Gospel to anyone who would listen; preparing the way for the Messiah.
The painting is dark except for the lighting that shines on the saint's body. His face is beautiful, much
like a woman's, and his smile spells out enigma.
It’s now exhibited at the Musée du Louvre in Paris, France. The Mona Lisa is exhibited there too!

I really like the works of Leonardo Da Vinci. I think the painting is a little scary because of Saint
John’s face, but I really like the lighting. Last year I travelled to Paris and I saw this painting, It’s
amazing! Vissza a tartalomhoz
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American Gothic
Balázs Letícia

This picture is called American Gothic by Grant Wood. It is an incredibly famous painting, an
American icon, even, but not specifically because of how great it is. Sure it’s rich in detail, there
are some competing patterns and colors, so technically it’s complex.
This picture is the product of Grant Wood’s imagination. Before he started making this he had
asked his sister and his dentist to model for it. Although he changed quite a few of their facial
features (per his sister’s request) they are still remotely recognisable.
In 1930, when the piece was finished, it made its way to the Chicago Art Institute, for a contest
where it won 3rd place. He later sold the painting to the museum.
But how did this painting sold for 300 dollars become an American icon?
America changed a lot from 1880 to 1920. In 1880 most people were living on the countryside,
given as, statistically almost half of the population’s jobs depended on agriculture. However, by
1920 these statistics changed drastically. More and more people were living in cities.
Around 1920 America was split between city and country.
The city people started snarking at the country people for their simplistic and perhaps, not so
sophisticated lifestyle. American Gothic was perfectly balanced for this feud between farmers and
cityfolk. Some city people saw them backward country people they so fondly ridiculed, and some
farmers saw them as a solid, authentic American couple. So, essentially, what made this an
American icon wasn’t perhaps the painting itself, but the fight it fueled.
Grant Wood knew this, and was expecting it. He’d done this on purpose.
From then on thousands of parodies of this painting surfaced on the internet. Half of the time
people are honoring this solid American couple, the other half they’re making fun of it.
This is what made this seemingly unremarkable painting an American icon. Vissza a tartalomhoz
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Salome Dancing Before Herod, Eve of St. John, Mona Lisa,
The Libyan Sibyl
Bodor Ivána

I've seen many amazing works of art; my Mom and I are museum junkies. But all of the works we've
seen, the one that keeps haunting me is
Salome Dancing Before Herod" by Gustave Moreau

The first things I’d like to
enounce - there is no way
an image of this painting on any internet sites can do justice to the actual painting. The amount of
details, the richness of the colours, the depth, you only get a pale shadow of the real picture when
you look at an image.
I first encountered this painting in a textbook of Art class I was taken at school. It was a black-andwhite image of that; even so, it caught and held my attention.
I often paint, as a hobby sort of way; which helps me recognize that this painting was the culmination
of a lifetime of study and practice by a painter who was both technically adept and absolutely certain,
intellectually, where he wanted to go with his expertise.
This painting haunts me, both as a work of art and as a story. It's taken hold of me in a way that
other, better-known works of art never have. I can’t really explain why, it’s just a feeling.
I hope someday I will visit it in the Los Angeles County Museum of Art and come face-to-face with
the real thing. Vissza a tartalomhoz
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The other painting that comes close to affecting me the same way is
Eve of St. John" by Peter Hurd
a tempera painting in the San Diego Museum of Art.

I love this painting.
The work is selected for the beauty and splendor of the art work. The work captures a lovely moment
in twilight and has a quality of having frozen the moment on to the frame. The radiating light from
the candle onto the girl’s face is presented in a scintillating manner.
Peter Hurd married into the Wyeth family, and I've read that it was his accomplishment with
tempera paintings that first turned Andrew Wyeth onto the medium.
I don't know if that's true.
But I do know this painting grabbed my imagination when I first saw it, and every time I see it again,
it casts its spell on me.
It's a gorgeous painting, and one of the things I like most about it is that it's a painting of a young girl
that is absolutely innocent; she's presented as a child, a human being, a whole and entire entity that
is allowed to occupy space without any suggestiveness or hint of seduction, and that's an awful
damn rare thing to find in paintings with young girls as the subject. Vissza a tartalomhoz
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Mona Lisa by Leonardo da Vinci

Da Vinci is renowned throughout the world for his different styles and works of art, but it is this
famous painting that is still considered to be the most famous.
The Woman in the painting is placed absolutely calmly and quietly with hands folded.
Most of the parts of the body are made to glow in the same light. This painting depicts the best
example of sfumato, a technique of painting that gives Mona Lisa an enigmatic smile. Once the
painting was completed it was acquired by the king of France, Francis I, and currently it is the
property of the French Republic. It is displayed in Paris at the museum of Musee du Louvre.
There are many reasons as to why I like this painting so much.
1. The expression of the lady in the painting is what makes the picture so famous. Apart
from that, there is also something in the entire composition of the portrait; the forms of
modeling, the atmospheric illusions, which contributes to the overall novelty of this work of
art, and thereby makes it so fascinating.

14

Digital analysis has revealed that Da Vinci’s facial characteristics and those of the woman in the
painting are almost perfectly aligned with one another. That was enough to convince at least one
researcher that the image is actually Da Vinci in drag.

2. Speculation of the Woman.
When the painting was completed, there were lots of speculations about the woman in the painting.
Many people also tried to predict the reasons of such a smile which is the main reason for mystery
in the painting. Thus, they came to the conclusion that it was probably because she was pregnant.
There are also many theories that also suggest that this lady in the portrait was possibly the mother
of Da Vinci, while some others claim that it could have been the lover of Vinci. At the same time,
there are also many that speculate over the fact that she might only was a disguised self-portrait.
3. The Smile.
Though Leonardo was not great in capturing the human form, yet it was somewhat the smile of
Mona Lisa that made the painting so popular and renowned.
The smile is in fact, often described as “half” which is somewhat puzzling. This enigmatic smile has
been the source of inspiration and also the cause of desperation for many.

15

Other tests have determined that Da Vinci originally painted Mona Lisa wearing a bonnet and
clutching the arm of the chair she is sitting in, as if she is about to rise from the seat.

4. The secret of the Painting.
Da Vinci is well known as someone who epitomizes a term called “Renaissance man”, but it is very
essential to remember that he is well known for many other renowned and significant works.
Thus, his painting is not only limited to Mona Lisa. Many of his paintings are totally left to the viewers
for interpretation.
In fact, some people are of the view that there is a hidden code contained in the painting of Mona
Lisa, which is quite typical of Da Vinci.
Several tiny letters and numbers have been discovered in the eyes of the genius
painting. Though these letters and numbers are not visible to the naked eye, yet when a magnifying
glass is used, it can be clearly seen.

16

The letters LV is seen in the right eye of Mona Lisa, and it is assumed that these letters might
symbolize the name of the painter.
On the other hand, some symbols are seen in the left eye which has not yet been identified. Since
the painting is very old, it has become slightly difficult to identify these symbols and define them.

The painting’s background, suggest that Da Vinci might have been creating images-within-animage. Vissza a tartalomhoz

The Libyan Sibyl by Michelangelo, part of the Sistine Chapel ceiling

There she is. Look especially at her robes and how you can make out the shape of her legs under
them.
17

How would you accomplish this? You might think, “Paint the shapes of the legs first and then paint
the robe over them.”
But, ah, that’s not how it was done. The Sistine Chapel is a fresco-style painting, and by definition
that means it was painted onto wet plaster, after which the pigment chemically bonded to the plaster
and became actually “part” of the ceiling.
Meaning, there is no way that Michelangelo would have been able to paint the sibyl’s legs and then
paint the robe over them. He had to have painted both the shape and silhouette of the legs
(anatomically correct: as people have pointed out the legs are bit off, but still) and the robe on top
of them at the same time, error-free.
This, from an artist who first and foremost considered himself a sculptor.

Self portraits
Balázs Letícia
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Vissza a tartalomhoz

This is a self portrait made by Vincent Van Gogh, a dutch, 19th century painter.
Vincent Willem Van Gogh had struggled with mental illness (this gene ran in the family) all
throughout his life.
The reason of this information is relevant because of the angle he’d portrayed himself.
It’s a ¾ view of his face, this was the angle almost all of his self portraits were depicted.
Van Gogh cut off his left ear and sent it to a lover as a sign of affection.
The painter suffered from severe depression, hallucinations and attacks during which he lost
consciousness mentally. When tempers flared between him and a fellow painter and friend Paul
Gauguin, he took a razor and cut a large chunk of the lower part of his left ear. Although, if you
consider this painting carefully enough you will find that it’s Van Gogh’s left ear that’s perfectly
visible, and intact, and his right ear which is hidden.
Now, if you compare the image above to the one below you’ll see that these two images match,
and it’s his right ear that is hidden.
These two self-portraits should be considered from viewer’s perspective, not from the way Van
Gogh depicted would have seen it, were these truthful to reality. Vissza a tartalomhoz
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The Satrry Night
Szőke Csilla
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Vissza a tartalomhoz

Mihály Munkácsy: Yawning apprentice
Nagy Bercel
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Dora Maar au Chat
Nagy Rossella

22

Vissza a tartalomhoz

Dora Maar au Chat was painted by Pablo Picasso in 1941 during the Second World War. In the
portrait you can see Dora Maar who was in a long relationship with Picasso. Picasso fell in love with
Dora at the age of 55 and soon began living with her. Picasso painted her many times during their
relationship which began in 1936.

In the painting you can see Dora Maher in a three-quarter length pose, sitting regally in a wooden
chair. There is a small black cat on her shoulders which some has described as looking like a
combination of menacing and amusing. Dora Maar au Chat is a cubist painting. Cubism is an early20th-century avant-garde art movement that revolutionized European painting and sculpture, and
inspired related movements in music, literature and architecture. Cubism is considered the most
influential art movement of the 20th century.

In the 1940s, the painting was obtained by Chicago collectors. They sold the painting in 1963. After
that, the painting was never shown until the 21st century. After that it was owned by the Gidwitz
family of Chicago and was shown worldwide as part of Sotheby's exhibitions in London, Hong Kong
and New York. It came up for sale in an auction of Impressionist/Modern works held at Sotheby's
on May 3, 2006 in New York and making it the second-highest price ever paid for a painting at
auction. An anonymous Russian bidder at the New York auction won the work with a final bid of
US$ 95216000. Vissza a tartalomhoz

Feladatok
Family lockdown boogie

Kattints!

>

23

Answer the questions (in whole sentences:-))
Tóth Dávid
1) Did you like the song?
I really liked the song because it wants to cheer people up and I like the idea of dancing all
the time to spend the time. I like the idea of the families getting together to go through these
hard times.
When people are together they are stronger because humans are social and being alone for a
long amount of time can be harmful mentally and physically.
The music is good and the lyrics is a little childish but it was meant for audiences of all walks of
life because the curfew effects everyone so I liked it.
Having animals of any kind is a good thing because people like animals and can relate to the
video better.
The video is not my personal favourite because I have other tastes in music and lyrics but since
the video is done well, the rhymes are in place, the music is happy and cheerful, I liked it.
Overall the video has a cheerful, happy environment not over the borders of real life, the music
is a good background for the lyrics and the clip, The clip is a good homemade video of a family
that got together and is happy.The lyrics (in my opinion) is a little childish but acceptable since
it was made for any kind of audience.
2) Would you like to get such a task again? Why?
I like tasks that require a little bit of fantasy, time and creativity.
Yes, I would like to get a task like this sometime in the future.
When I am at school the tasks are a little boring, these tasks move my imagination.

Vissza a tartalomhoz

My opinion about the family lockdown boogie
Farkas Ágoston
I liked this song very much. It was funny and creative because they did a joke of the
situation. You can learn the song easily because it has a good melody and it is catchy. You
can remember the lyrics of the song quickly because the song is for children, and the words
in the music are basic and that’s why everyone can understand. Many families have the
same challenges right now. The song is about a family who is in corona virus lockdown they
have to stay at home. There are four members in the family but there is a dog whose name
is Masie. The characters were in many types of clothes. So I really enjoyed this song and I
listened several times with my family, and I suggest to others as well.
2) No, it was hard for me. 😊

Vissza a tartalomhoz
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Székely Szabolcs
I liked the song because it was funny but it isn’t a song I will be listening to regularly.
In my opinion the dance was funny and how they wore different clothes every time but the dance
wasn’t very good.
I think it is good that they wrote this song because it brings a smile to a lot of people and helps
people stay happy.
I would like another task like this because it is a lot of fun and not difficult.

BőszAanna

I really liked this song because it helps to keep me and my family happy and positive.
I danced together with my sister who was really funny.
They gave us good advice on what we need to do in the coronavirus lockdown.
Masie was really cute in the video, they were really positive and happy and I think it's nice
to share their happiness with other people.
So I am really interested in this video. I love this video because I really like listening to
music and writing my opinion.
Balázs Letícia

I liked the song given how reflective it was of our current situation, and as a song it had rhythm,
lyrics and instrumentals, so I considered it decent. I particularly enjoyed the meaning of the lyrics
about how this family sticks together and manages not to drive one-another crazy in these trying
times.
I would like to get such a task again, but I have a split opinion about this video. I partially really
enjoyed it for the reasons listed above, and I can also appreciate the effort something like this
takes. But the only part that shadowed the good qualities of the clip, is that you could tell this was
a bit forced. It was mostly in the facial expressions of the family; in the fake smiles, in the weak
attempt at humor, but the biggest giveaway for me was how the sister looked. To me the sister’s
face looked sour, as if she was putting on a show because she was asked nicely and because she
didn’t really have any other choice. She looked as if she didn’t want to be doing this, which in my
opinion was a bit disappointing.
In conclusion I have a split opinion about the video. I like the fact that the lyrics had meaning, that
could be quite applicable right now, but I disliked the forced quality to it.
I would like to have a task similar because despite its flaws, the video was decent and I enjoyed
reflecting my opinion on it. The trivia questions kept me listening carefully to the lyrics in order to
be able to hear each character’s name for example. In my opinion video was okay but I mostly
liked the questions regarding the lyrics. Vissza a tartalomhoz
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Answer the questions (in whole sentences:-))---- (like in 3rd grade) 

Bodor Ivána

1) Did you like the song?

Of course!
It was super funny, current and correct!
I L O V E D that cute Grandpa!
And the rhythm of the music was super good!
If you did, why?
If you didn't why?
State your case in half a page.

I can’t write about this music a half page!
(nothing else comes to my mind) so I’m gonna write about

WHAT IS GOOD MUSIC?
-starts small and ends huge

the physical makeup of a sound wave through means of identifying the pure tones within a single
complex tone. In layman’s terms, timbre tells us what is happening within a sound and why it sounds
the way it does.

It has to have good sound waves and overtones (You might be able to hear them if you listen
closely). The pure tone sound waves all mesh into one single wave and the result is the overall
complex tone.

This is explained mainly through overtones and how present they are in the sound. For instance,
when Morgan Freeman talks there on the lower sounding tones, giving him the voice of an old man
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angel. However, when you hear Justin Bieber sing for some reason, there is emphasis on higher
overtones. Our ears tend to enjoy tones that are lower simply because they are easier to process,
which is why I’d much rather listen to Morgan Freeman.

In western music there are two types of scales, the major and the minor.

Explaining:

major scales sound happy

minor scales sound sad.

If someone were to write a song using notes that were not a part of any given scale, it would sound
bad. (This excludes jazz, because jazz does what it wants and doesn’t answer to anyone)

While “Mary Had a Little Lamb” doesn’t particularly sound bad, it’s not something I like to study to,
it’s just not that interesting. So what makes a song interesting?

We don’t expect change; we expect the same tune over and over again, so when something does
change it grabs our attention. but go listen to the first 2 minutes of Beethoven’s “Moonlight Sonata”
https://youtu.be/4Tr0otuiQuU

and you’ll understand what I mean. It’s constantly changing and fresh. It never recycles itself, and
that’s what makes it so interesting. In popular music, the most common form of change is in song
form and energy. In Miley Cyrus’ song wrecking ball, we see a clear distinction between the verse
“We clawed, we chained our hearts in vain…”, the bridge “don’t you ever say I just walked away…”,
and the chorus “I CAME IN LIKE A WRECKING BALL…”.

Each are made up of chords from the same scale, but are played differently than the other sections
of that song. They change, and that’s interesting to us.
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Lastly, the song that immediately comes to mind is Whitney Houston’s “I Will Always Love You”. You
know that part at the end where she’s just doing her thing and you’re trying to sing along, then all of
a sudden she starts singing higher and you try to keep up but your voice cracks in front of the entire
cafeteria so then you eat lunch in the wood shop for the rest of the year because people keep calling
you “puberty kid”?

Well that’s a key change. At the end of the song, when she sings the same line only higher, all of the
instruments move up as well. It’s the same song, same sound, same words, but the music, including
her voice, changes to a higher key.

Now that I’ve briefly explained what makes songs sound good, I can explain what makes good music
good.

There are two types of people in this world: People who cry, and liars.

We all feel emotion good or bad, we enjoy feeling sad emotion. A lot of times we tend to fuel whatever
emotion we are feeling through whatever means we have; the most versatile being good music.

I experienced some real emotion and truly tried to make that experience richer. We’ve created a
culture through means of technology and disconnection from others and ourselves that leaves us
feeling nothing for most of the day.

So, when the opportunity presents itself, we try to push that nothing to become something. This
“push” is often found in good music.

Good music is a vessel. It provides us with an escape from reality, or a plunge into its depths. Good
music is sociable. It connects us to others and allows us to share common emotions.

Good music is addicting. One hit and you’re stuck; left with an insatiable hunger to hear more. Good
music is enriching. It makes us think. It makes us strive for more.
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Good music builds us up so we can tear down one of our generation’s greatest obstacles, apathy. In
order for a piece of music to be considered truly good by the general population it has to make them
feel some emotion, inspire them, provoke some thought, create some human connection. I am guilty
of being a music snob. I think John Mayer’s music is great, but dog on Justin Bieber. I think James
Vincent McMorrow is awesome, but hate on Kanye West.

But the question is not who is good and who isn’t, it’s what makes the music we consider to be good,
actually good.

In short, good music is just good.
2) Would you like to get such a task again?

Yeah, It was interesting!
But now I’m super tired….so gonna listen to the Moonlight Sonata byeee!!!!
Vissza a tartalomhoz
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Simon and Garfunkel
The Sound of Silence

The sound of Sirenes

Original song

Kattints!

Lockdown parody

>

Kattints!

>

Péter Dániel

1 - I really liked both version of the song.
2 - The main message is extremely simple.
We have to look around, to listen to each other, to pay attention to each other.
“Silence like a cancer grows” and if people keep feeding the world with ignorance and selfishness,
there will be no meaningful future. Inequalities, discrimination, violence and war – this is what
happens when we don’t care about each other.
So don’t be “Fools” and “Hear my words that I might teach you”.
Wake up and pay attention.
3 – Phrases
lockdown - Quarrantine
have got itchy feet - to start to want to travel or do something different
to break the law - to do something bad which can’t be tolerated
copper - a kind of metal (here a policeman)
to ignore - not to pay attention.
I have the right to remain silent - I can stay silent when, and where I want to
in the argument - saying facts that confirm your point.
jail cell - your “home” in the prison.
to make one call - to talk with someone on the phone once
It was the hardest choice of my life - hardest decision I could’ve ever done
4 - I liked the task, because I had a lot of fun while doin’ it.
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Sound of Silence and the Lockdown Version

Gupta Ayush Mark

1.
I liked the original song. I think I have heard this song before in a movie. It has a good rhythm and the
lyrics are calming.
The lockdown version is pretty funny. The lyrics are really funny and have a good rhythm.

2.
I liked this task because I haven’t had any assignments like this. I like trying out new ideas and tasks.
This assignment is one of them.

Simon and Garfunkel

Erdélyi Zorka
Original: I’ve heard it before. I think that it’s a great duo. The vocals and the melody were nice. It’s
not my favourite but I think it’s quite enjoyable.
Lockdown version: I think it’s a hilarious adaptation. The title and the lyrics are creative and funny.
Summary: The story is about a man who sneaked out of his house while his wife was asleep at
2:30 a.m. He got arrested by the police. When he got to the prison hall he was allowed to make one
call. He realized he had to call his wife, but he didn’t do the laundry, so he called no one. Then he
sat in his cell in silence.
Opinion: I think that it was a great task. With these exercises we can improve our vocabulary and
our skill to write a composition. I enjoyed this assignment.
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MY FUNNY FAMILY
Mansun Kóbori Anton

My mom is wearing a pink hat, a pink T-shirt, pink sunglasses and black trousers.
My dad is wearing a black hat, black trousers and a black sweater.
My brother, Niko, is wearing a black hat, a green sweater and grey trousers.
I am wearing yellow sunglasses, a black sweater and blue jeans.
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Rácz Rege

Mészáros Nóra

Vissza a tartalomhoz
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Erdélyi –Ragányi Gréta

Bodor Jeszi
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Kiss Nándor

Gyökhegyi Hanna

Vissza a tartalomhoz
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Aren Zorba

Egy játék

Kattins!
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Könyvajánlók
Truly Devious, The Vanishing Stair,
The Hand on the Wall
A Trilogy
Balázs Letícia

-Author: Maureen Johnson
-Genre: Murder-Mystery

Stevie Bell, a 16-year-old detective arrives at Ellingham Academy, an elite boarding
school for gifted students. Stevie has an affinity for the crime that took place on the very campus
she is bound to inhabit: The Ellingham case.
Albert Ellingham, one of America’s richest men in the 1930’s, the founder of Ellingham
Academy, had moved his family from New York to the mountains of Vermont, where he settled
down and built his empire of education. Tragedy followed shortly. Iris and Alice Ellingham, Albert’s
wife and 3-year-old daughter were abducted on one of Iris’s car rides. Albert receives a ransom
note instructing him to give a million dollars to the abductors if he ever wants to see his family
again, along with a taunting note listing ways of murder. This message was signed Truly, Devious.
Iris later turns up dead in a lake near her home. Alice remains missing.
Stevie is admitted to Ellingham thanks to her passion for this cold-case. She intends to find
the criminal mastermind behind the Ellingham abductions. However, murder once again comes-aknocking on Ellingham’s doors. One of Stevie’s housemates dies in a tragic „accident” while
filming a documentary about the Ellingham case. Another one disappeares and is later found dead
in a sealed-in tunnel. Then Stevie’s mentor dies tragically in a housefire. There is, once again a
murderer in Ellingham Academy.
Are the crimes of the past and present entertwined? Will Stevie Bell, the teen detective
solve these murders? Can you solve the mystery?

In my opinion this book is thrilling and one of the best reads of the 21st century
thanks to the masterful way Maureen Johnson builds up the storyline, adding pieces to the puzzles
of the past and of the present. Johnson introduces new clues and characters in each book
therefore adding to the complexity of the plot.
The author also created characters who have more depth and are developing throughout
the storyline. Her characters are dynamic and inflict emotions upon the reader, thus helping them
connect emotionally to the characters. From the way the narrative advances to the way characters
develop, you can see how much thought, effort, and work has been put into these novels, which I
think is something to be admired.
I recommend these books to any mystery-lover no matter your age or taste. These
books are delightfully thrilling and one of the top mysteries of today. Vissza a tartalomhoz
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Diary of a Wimpy Kid
The ugly truth
Jeff Kinney
Farkas Ágoston
Greg Heffley has always been in a hurry to grow up. But is getting older really all it’s cracked up to
be?
Suddenly Greg is dealing with the pressures of boy-girl parties, increased responsibilities, and even
the awkward changes that come with getting older. And after a big fight with his best friend Rowley
it looks like Greg is going to have to face the “ugly truth” all by himself…
My opinion is the book is brilliant and not too long it doesn’t run in multiple threads so it’s, good.
You can read this book in one or two days.
I think it is one of the best, book for people who don’t like reading. I recommend it for children
because there are lot of pictures in the book and the letters are big. Vissza a tartalomhoz

3 REASONS TO WRITE A BOOK REVIEW
Ivana Bodor
If you’re a bookworm, (like me) then the chances are you probably get through rather a
lot of reading material. If that is the case, then why don’t you put it to good use by telling
the rest of the world just what you’ve been reading and what you thought of it?
Book reviews offer a useful insight into whether or not a book is worth reading – so if
you’ve read a book and you want to shout from the rooftops about or, alternatively, you
want to advise people to avoid it like the plague, writing a review could be a very
worthwhile activity.
1) You’ve read a great book and you want people to know about it – when you read an
amazing book then the chances are you don’t just want to keep it to yourself. You might
feel, for instance, that the book hasn’t received enough attention – or perhaps a fair
hearing – from critics. If you feel that strongly about it, then you can always set the
record straight by writing a review of your own.
2) You’ve read a terrible book and want to warn others – it’s also true that those of us
who are resolute readers have probably encountered more than our fair share of awful
books over the years. It might be a good idea, therefore, to write a review so you can
warn others to avoid making the mistake you did by reading a particular book. Again,
perhaps your opinion is at odds with that of mainstream critics – and thanks to blogs
and social media, it’s easier than ever for you to at least try to redress the balance a bit.
3)You want to work on your own writing skills – analysing, reviewing and critiquing
books is a skill in its own right, and the best way to hone this skill is through practice. It’s
worth remembering, of course, that planning your review in advance can be very useful
in this regard. List a few key criticisms of the book and build your review around them.
This should help you to ensure that your review is clear and concise – because if it isn’t,
you’re likely to find that nobody will bother to read it through to the end. Vissza a tartalomhoz
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Keigo Higashino: Malice: A Mystery
Guan Hao Dia

It's a Japanese book but it is incredible.
Keigo Higashino is a Japanese author chiefly known for his mystery novels. He served as the 13th
President of Mystery Writers of Japan from 2009 to 2013. Higashino has won major Japanese
awards for his books, almost twenty of which have been turned into films and TV series.
Acclaimed bestselling novelist Kunihiko Hidaka is found brutally murdered in his home on the night
before he's planning to leave Japan and relocate to Vancouver. His body is found in his office, a
locked room, within his locked house, by his wife and his best friend, both of whom have rock solid
alibis. Or so it seems.

At the crime scene, Police Detective Kyochiro Kaga recognizes Hidaka's best friend, Osamu
Nonoguchi. Years ago when they were both teachers, they were colleagues at the same public
school. Kaga went on to join the police force while Nonoguchi eventually left to become a full-time
writer, though with not nearly the success of his friend Hidaka.

As Kaga investigates, he eventually uncovers evidence that indicates that the two writers'
relationship was very different that they claimed, that they were anything but best friends. But the
question before Kaga isn't necessarily who, or how, but why. In a brilliantly realized tale of cat and
mouse, the detective and the killer battle over the truth of the past and how events that led to the
murder really unfolded. And if Kaga isn't able to uncover and prove why the murder was
committed, then the truth may never come out.

I think the book is brilliant. My favourite book genre is the mystery. Once my friend told me that his
likes Keigo Higashino a lot, and he also mentioned the 4 best books of him. 《Malice: A Mystery;
《The devotion of suspect X》; 《Journey Under the Midnight Sun》;《 Miracles of the Namiya
General Store》 These are the Four masterpieces of him. I have read two of them when I was in
China., but as I am now in Hungary, I am not able to get the other two. Vissza a tartalomhoz
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Nyár a szigeten by István Csukás
Reményi-Székely Szabolcs

The book I am going to be reviewing is Nyár a szigeten (Summer on the island) by István
Csukás.
Imagine being with your friends alone and not having adults telling you what to do. Which
kid wouldn’t want that to happen. This book is about friends from school going on an island with no
one on the island but a friendly hedgehog. But it is not easy without adults. It comes with a lot of
difficulties. Though it is challenging it won’t stop our protagonists from having fun because they
come up with funny and creative games. They have to face nature it self, learn how to cook and
handle their conflicts.
In my opinion the book is very exciting, full of adventures and I like the concept of kids
having fun on an island alone and the ending is very unexpected. I was reading the book in fifth
grade and I still enjoy looking back at it.
The book is for young teenagers and for people who want to bring back some memories
from their childhood.
István Csukás was born in 1936. He died this year in February at the age of 83. He also
wrote novels, poems and tales. One of his most known tales is Süsü a sárkány (Süsü the dragon).
Vissza a tartalomhoz

J.K. Rowling:Harry Potter
and the Philosopher’s Stone
Tóth Dávid

One of my favourite books is Harry Potter and the Philosopher's Stone by J.K. Rowling.
It is a story about Harry Potter, an orphan brought up by his aunt and uncle because his parents
were killed when he was a baby. Harry is unloved by his uncle and aunt but everything changes
when he is invited to join Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry and he finds out he's a wizard.
At Hogwarts Harry realises he's special and his adventures begin when he and his new friends Ron
and Hermione attempt to unravel the mystery of the Philosopher's Stone.
I can read this book over and over again. From the very beginning until the end J.K.
Rowling has me gripped! There is never a dull moment, whether it's battling with trolls, a threeheaded dog, or Harry facing Lord Voldermort. I would definitely recommend this book because it
keeps you reading without ever wanting to put the book down. By the end of the book you come to
love the characters and you want to read more. You won't be disappointed because the second
book in the series, Harry Potter and the Chamber of Secrets is just as great! If you haven't read any
of the Harry Potter books you are missing out on the best series ever!
I personally liked the book, it was interesting, with the character development and the
twists. I like it because it takes the reader to an imaginary world.
I highly recommend reading the book for all audiences because I think adults and children
can read it and imagine the story in their own minds, it is appropriate for people of all walks of life
with jokes and magical moments. Vissza a tartalomhoz
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Harry Potter
And the Prisoner of Azkaban

The main character of the story is Harry Potter, a wizard who is a student in Hogwarts, a wizard
school. Harry and his friends get into a lot of fun, but still instructive adventures.
This book is the third in the Harry Potter series.
I think that this book takes the plot forward very strongly with new characters, some of them
allies, some of them enemies. In this story Harry Potter recognizes his own power and confronts his
biggest fears.
This is why the book is my favourite in the Harry Potter series beacuse everyone has to be able
to confront his/her fears and defeat them.
I’d recommend reading the first two books before reading this because they have some
important information. Vissza a tartalomhoz
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Kattints!
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