
1               
 

 

SULIÚJSÁG 
 
 
KATTINTS! 

 
     Digitális oktatás        21. 
Gyerekek mondták  22. 
Egy kis statisztika  23. 
Tanáraink 
mondták 

 26. 

Szüleink mondták  24. 
 

Témanapok 
Húsvét 3. 
A kötészet napja 5. 
A Föld napja 15. 

 
Tanulunk 

Munkáink 27. 
 

Iskolagyűlés 
Április 2. 

 
       Karan-téma              35. 
Tanácsok 43. 
Hogyan maradj 
egészséges? 

39. 

 
Ajánló 

Könyv 45. 
Film 46. 
Szabadidő 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karantén dal 
 

 

 

Karantén dal 
 

Most épp káosz van, s válladon oly nagy a súly, 

De mi nem várjuk, hogy otthon egész nap tanulj. 

Ha házid készen van, mozogjál és pihenjél 

A lényeg az most, hogy szomorú ne legyél. 

 

Terézváros iskolája kapuit majd újra tárja. 

Tanár, diák nagyon várja, hogy ott legyen veled. 

Terézváros iskolája nem marad mindig zárva, 

Együtt leszünk nemsokára, megígérjük neked. 

 

Ha egy leckénél elakadsz, semmi vész, 

Lehet kérdezni, segítünk és hip-hop kész. 

Tudjuk nem könnyű a hosszú online jelenlét, 

De még bírnod kell icikét-picikét. 

 

Terézváros iskolája kapuit majd újra tárja. 

Tanár, diák nagyon várja, hogy ott legyen veled. 

Terézváros iskolája nem marad mindig zárva, 

Együtt leszünk nemsokára, megígérjük neked. 

https://youtu.be/PEH3nBNpM7M
https://youtu.be/PEH3nBNpM7M
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Kedves Gyerekek! 

 
Az elmúlt hetekben az iskola helyett a virtuális tanterem, az internet 
lett a találkozásaink színhelye. A tankönyveket sokszor a számítógép, 
a tanárok magyarázatát a levél, a videó váltotta fel, A SULIÚJSÁG is 

ezúttal digitális formában jut el hozzátok. A ti munkáitokból, 
ötleteitekből, írásaitokból válogattunk, Reméljük, kedvetekre lesz!  

Május hónapban még biztosan ilyen körülmények között fogjuk folytatni a munkát. 
Ezért továbbra is várjuk az írásaitokat bármely olyan témában, ami titeket érdekel. 
Küldhettek bármi olyat is, amit csak egyszerűen szeretnétek az iskola többi tanulójával 
megosztani. Ezeket egyszerűen küldjétek el az osztályfőnökötöknek, vagy a 
silzsoka@gmail.com címre!  

 
Jó olvasgatást kívánunk nektek! 

 

 

 

Az iskolagyűlés is szokatlan formában 

jutott el ezúttal hozzánk.  

 
KATTINTS! 

 
Iskolagyűlés 

                          

mailto:silzsoka@gmail.com
https://youtu.be/Q7KZgjbIf8Y
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Húsvét 

 
Közel egy hónap tantermen kívüli munkarend után azt gondoltuk, hogy időről-időre 

megszakítjuk a monoton tanulást, és témanapokat iktatunk be nektek, hogy kicsit 

pihentetőbb legyen a munka. Azelső napot Bea néni készítette elő nektek.    
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 Egy jó kis 

memóriajáték 

Vissza a címlapra  
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A költészet napja 
 

Az iskolánkban már évek óta, méltó módon emlékeztünk meg a költészet napjáról. A megváltozott 
helyzetben is szerettük volna, ha minden a versekről szólna ezen a napon. Az online tér segítségével 
mindenkit meghívtunk egy izgalmas versünnepre. Változatos feladatok közül kellett választani. A kicsik és a 
nagyok lelkesen vettek részt az alkotásokban. Gyönyörű versek és illusztrációk születtek. Az elküldött versek 
megjelennek a SULIÚJSÁG ban.   

Klári néni 
 

 

 

 
Volt egy nővér lakhelye a kórház  
Betege kérdezte :mi az a lóláz? 
Ó, ha te tudnád buta kis emberke 
Az, ha a lónak tüzes a feneke 
Volt egy nővér lakhelye a korház 
Most már tudjuk mi is az a lóláz. 

 

 Lochmann Léna  

                                                                                                         
 
      Későn keltem ki az ágyból, 
      Elkések az iskolából. 
      Hosszú az út befelé, 
      Elfárad az ember belé. 
      Képtelenség beérni időre,  

      Talán találkozunk a nagycsengőre.  
                                 

                      Erdélyi-Ragányi Gréta 
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Gyökhegyi Hanna   

 

Kiss Nándor 

Erdélyi-Ragányi Gréta

Mészáros Nóra   
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 Fürj Ádám :KORONA VERS 

Világ szerte sokasodnak a bajok, 

Itthon lassan telnek a napok. 

Hiányoznak a barátok, 

És nincsenek itt a tanárok. 

Így csak feladatokat kapok, 

Most is a gép előtt vagyok. 

Úgyhogy verset alkotok, 

Mindenkinek jó egészséget kívánok! 

 

Weisz Alíz: A költészet napja 

 

A szép költészet napja van ma, 

József Attila szülinapja. 

Híres nap ez mindannyiunknak, 

Mert a lelkünk kiszabadulhat. 

Kifejthetjük magunkat versben, 

Ezért gyűlünk ma így egybe. 

 

 

Vissza a címlapra

 

 

 

 

Weisz Alíz: Időutazás 

 

Volt egyszer egy út, 

Rajta is egy út. 

Volt rajta egy időgép, 

Megépítették, oly rég. 

 

Találkozás a múltaddal, 

És nem is csak gondolatban. 

Holnap majd megnézzük? 

Megváltoztatható a múlt? 

Reméljük. 

 

Eltelt a nap, 

Sajnos rövid. 

Késő van már, menj haza! 

Aztán bújj a meleg ágyadba!  
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Bocsák Borbála 

A szemüveg, ami a fejemen maradt 

Reggel felkelek, 

És keresem a szemüvegemet. 

Megkérdezem anyától, 

Láttad a szemüvegemet? 

Azt feleli, hogy rajta van a fejeden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herceg Hanna Vilma: Karantén 

    Az út néptelen. 

    Az idő végtelen. 

    Elhalasztott találkozás, 

    Túlkésői barátkozás 

    Veletek: 

    Osztály! 

 

 

Herceg Hanna: Napsütés 

Ébred a tavasz, 
bekukkant  az ablakon 
látom a várost 
a kabát a vállamon 
Sárga a napfény, 
a fű csillan, harmatos vessző 
átvonul a nap már 
madár ül  a balkonon. 
Napsütés, illat,tavasz van végre már, 
s azt veszük észre 

betoppan s itt a nyár 
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Áprily Lajos 

Akarsz- e fényt? 
KATTINTS!

 

 

 

 

Gréta szaval
 

 

 

  

 

Vissza a címlapra

 

 
 
 

 
 
 

https://youtu.be/QztsP9U7tvw
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Hajdu Bianka versei 
     
 
 1. vers 
 Van egy cicánk, Maszat,                           
 Bujkál mindig az ágy alatt.                       
 Rettentően sokat alszik,                           
 Éjszaka meg játszadozik. 
 
2. vers 
Messze még az út és időnk alig van, 
Találkoznánk mégis annyian. 
Későre jár, de vígan ébredünk, 
Mert holnap az iskola kinyit tán 
nekünk. 
 
3. vers (limerick) 
Volt egy hölgy, úgy hívták Brigitta, 
Nem a kedvenc állata volt a giliszta… 
Talált egyet a kertbe, 
 éhes volt és megette, 
 Azt mondta, hát ez nem egy rántotta! 
 
 
 

 

 

Daragó Dénes Tamás: Töprengő 

 
Kő. Egy élettelen dolog. 
 Pedig ha mesélni tudna! Elmondom: 
Mesélhetne például a  
régmúlt időkről: fényes városokról, 
Nagy háborúkról, az ősi emberről, 
mindenről, amit látott. 
Lehet olyan is amit már 
Emberi fül sokszor fülelt, 
Nem baj. Csak meséljen, mit látott. 
 
Egyáltalán mi az élet? 
A mozgás? Vagy a lét maga? 
Olyan kérdés ez, mire nincs 
Válaszadó, sem válaszok. 
De ha a kő mégis élő, 
Akkor hogy lehet őt szóra 
Bírnia az embernek? 
A kulcs az életünk lenne? 
 
Miért van ez így? (ha így van…) 
 Élet a kulcs az élethez?  
Vagy pont az élettelenség 
Kulcs lenne az élet felé? 
 Ha egyáltalán a kő él. 
És ha nem, akkor is mesél. 
Hiszen paleontológusok is vannak, meg 
Geológusok, akiknek mesél. 
 
Összegezzük az eredményt! 
A meséléshez a kulcs az 
Értelem. 
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Molnár Márk: Játék a szavakkal 
 
Volt egy kislány Evetke, 
Ment az úton nevetve. 
Nagyon vágott perecre. 
 
A találkozás nem késett 
Szembe jött a Fő Érsek. 
Megkérdezte: Hova tart? 
-A boltba, mely nyitva tart. 
Perecért, mert szeretem, 
Nem lesz késő, megveszem! 
 
Az érsek csak hehegett, 
De az idő peregett. 
Evetke sietett, éppen 
hogy csak beesett. 
 
Lelt egy uccsó perecet, 
Mit gyorsan megevett. 
 
 
Molnár Márk: Limerick  
 
Volt egy kutya Mohácson 
Kenyeren élt, s tojáson. 
Kergette a macskákat. 
-„ Mikor kapok el hármat?” 
De a kutya sánta volt. 
Az egész csak álom volt! 
 

 

Molnár Márk: Írj egy verset! 
 
Volt egy róka, Szentendrén 
Tyúkot lopott Szentestén. 
Nem figyelt a lábára, 
Belelépett egy csapdába. 
-„Beszorultam! Mit tegyek? 
Elmenni már nem lehet!” 
A gazda elfogta, így  
kesztyű lett a 
Mihaszna. 
 
Boros Kristóf: Játék a szavakkal 
 
Kanyart vett hirtelen a dombon az út, 
Fogytán az idő, hát szanaszét fut. 
Várja egy elrontott találkozás, 
Sajnos már késő, fusson most más! 
 
 

 
 
Fehér Sándor: Játék a szavakkal 
 
Egy vándor  ballag az út mellett, ki tudja 
mióta 
 idő fut, meg nem áll, a nap lement már  
késő este a találkozás hiába vár  
Megtörténni nem fog ma már. 
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Fehér Tamás: Költemény 
 
Midőn a nap hajnalodék 
Feltűnik egy eb az úton melynek 
nyakörve kék, 
S mint kék hal a vÍzben, a nap 
nyugogvóra tér. 
Így hát eltűnik a színes sárga tér. 
 
S csicsereg a Madár későn másnap, 
Mintha megjött volna a vasárnap. 
S miután befejezék madarak a 
csicsergést 
Felébrednek a faluban a kis fecskék. 
 
 
Hargitai Boglárka: Limerick  
 
Volt egy hörcsög, Pihe, 
Ősszel megváltozott a színe. 
Volt csodálkozás, 
Mi ez a változás? 
Talán nem is hörcsög, hanem egérke? 
 
 
 

Dauphin Pauline: A karantén vers 
 
Tegnap még öröm volt 
Ma már bezár a bolt 
Iskola sincsen már 
Anyukám se rám vár 
 
Mindenki hallgat rá,  
Győrfi Pál szavára: 
Maradjanak otthon! 
Vagy neked egy pofon 
 
Együnk szépen otthon 
Így nincsen unalom 
Remélem, kibírjuk 
Minden gyerek huncut! 
 
 
Kálmán Richárd: Vers 
 
Út mellett száll az élet és az idő 
tovaszáll 
Találkoznak barátokkal, de nekem késő 
már 
És csak haladok tovább. 

Egy verses szabadulószoba:  
https://www.flippity.net/sh.php?k=1VO5J8zDJX_J6zLxeJbndBuRHKtEGrYSNxUhhbNCX4eQ 

 

 

 

https://www.flippity.net/sh.php?k=1VO5J8zDJX_J6zLxeJbndBuRHKtEGrYSNxUhhbNCX4eQ
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Bán Adrienn: A nyolcadik osztály… 

A nyolcadik osztály lassan telik! 

Mindenki azon gondolkozik; 

Mikor lesz már vége? 

Mikor lesz a nyári szünet? 

A nyolcadik osztály bosszantó! 

Sok a tanulnivaló! 

Mindent megteszünk, hogy jók legyünk, 

de a házi feladatról ne is beszéljünk! 

A nyolcadik osztály fárasztó! 

Mindenki alvajáró! 

Készülnek sokan a felvételire, 

majd a gimnáziumi tovább menetelre. 

A nyolcadik osztály szomorító! 

Az eredmények után pityereg minden 

tanuló. 

Nem is tudnak beletörődni! 

Nem is tudják mi fog következni! 

A nyolcadik osztály csupa vidámság! 

Főleg a szóbelik után! 

Ilyenkor érzik azt, 

mi is sikerült pontosan. 

A nyolcadik osztály véget ér! 

Nyolc évnyi élmény, 

szívemben emléke megmarad, 

ugyan így a következő négy év is 

elszalad!

Tóth Domonkos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dali Barbara 
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Szöllősi Réka: Mesék 

 

A mesék szárnyán szárnyalni jobb is ,  

mint a matek dogát megírni . 

 A mesékben a csata csatát követ. 

 A tanórán a betűkkel párbajozunk ,  

 a mesékben sárkánnyal viaskodunk . 

 A tanóra az élet , a mese a képzelet 

útjára visz. 

 

 

 

Szabó Csenge 

 Hosszú az út , 

 Kevés az idő. 

 A találkozás még messze , 

 Szeretni késő . 

 

 

 
Vissza a címlapra 

Dömötör Dániel 
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Vissza a címlapra 

Móri Gábor: 4 hete már 
karantén 
 
 4 hete már karantén, 
iskolába mennék én. 
Hiányzik a tanítás, és a sok 
osztálytárs 
Lesz még idén tanítás vagy a 
gép lesz a lelkitárs? 
Tanáraim hol vagytok? 
Hiányzunk vagy elvagytok? 
 

Szöllősi Réka:  Az idő 
 
Az idő egy hosszú út ,  
Melyen egy szürke nyúl fut . 
Emberek a szürke nyulak ,  
   Kik futva futnak . 
   Hol későn , hol korán futunk , 
   Mert mi emberek vagyunk, 
   S majd később találkozunk . 
  Mert a találkozás az idő és 
semmi más . 
 

[IDE ÍRJA AZ IDÉZET FORRÁSÁT.] 



16               
 

A Föld napja 

Szülőként örülök, hogy a környezetvédelem hangsúlyos szerepet kap az iskola életében, mert kis 

korban kell elkezdeni a környezettudatosságra szoktatást. A Projekt-nap feladataiban nem csak a 

tartalmuk tetszett, ami a már megszokott módon színes volt, hanem az is, hogy a kisebbek külön, 

nekik való feladatokat kaptak, a kiadott leírás könnyen kezelhető volt számukra is, szinte minden 

feladatot önállóan meg tudtak csinálni. Eszter lelkesen vetette bele magát a feladatokba, délutánra 

túl is teljesítette az elvárt 3 feladatot. Köszönjük a sok energiát, amit a mindennapi tanítás 

mellett a különböző projektnapokra szánnak a Tanárok! 

Szemző  Ágnes (szülő ) 

  

Hoffmann Natasa 

Péter Dániel 
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Péter Szonja 

Tóth Santiago 

Zaborecz Fanni 

és Gábor 
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Gömöri Gréta 

Rácz Rege 

Zaborecz Gábor és Fanni 

Tóth Gergő 

Esposito Barbara 

Balázs Letícia 
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Péter Szonja Balázs Glória 

Gyökhegyi Hanna 

Perge Hanga 

Borbély Bendegúz 
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Vissza a 
címlapra  

Satz Gréta 

Simon Anna 

Szeli Fanni 



21               
 

Digitális oktatás 
 

Szeli Fanni verse: 

 

 

 

Először nagyon megijedtünk anyával, hogy hogyan fog működni ez az egész. Félelmetesnek tűnt. Apa gépén 

dolgozom, ő állított be rajta mindent. Anyával vagyok itthon szinte végig azóta, amióta elindult ez az egész. 

Vele tanulok minden nap és az ő segítségével oldom meg a feladatokat.  

Nagyon hamar beletanultam, nagyon tetszik most már. Tetszik, ahogy kapjuk a feladatokat, ahogy meg kell 

oldani és tovább küldeni. Nagyon színesek a feladatokat, minden tantárgyból. Tetszettek a sport feladatok, a 

szórakoztató feladatok, a barkácsolások is. Jó, hogy így gyakorolni tudjuk a gépelést, az internet használatát. 

Szeretem, amikor le kell fényképezni a munkámat és elküldeni. Azt már teljesen egyedül csinálom.  

Anya kissé nehezen viseli a helyzetet, sok ideje elmegy arra, hogy velem tanuljon, mert mellette minden más 

dolga is van. Főleg most, hogy felújítják az otthonunkat és elég zavaros a helyzetünk.  

Ha valamilyen technikai probléma merül fel, akkor azt apával ketten megoldjuk.  

 

Az viszont rossz, hogy nem találkozhatok az osztálytársaimmal, a tanárnőkkel és nem tudunk sem játszani, 

sem jókat beszélgetni. Még akkor sem, ha van akivel tartom a kapcsolatot, telefonon, Skype-on.   
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Gyerekek mondták 

 

 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

JÓ 
Bármikor is tanulhatunk. 
Otthon lehet maradni. 
Egyszerű a tanítási mód.  

 

Nem kell 

korán kelni. 

Hiányoznak 

a barátaim. 

Nagyon kreatív. 
Tök jó, hogy ezt 
kitalálták! Azért 
én visszamennék 
a suliba. 

Jó, hogy 

bármikor 

elmehetek 

WC-re. 
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Egy kis statisztika 
 

 

 



24               
 

                           Szüleink mondták 

 
 
 

 

 

Apu szerint jó ez az 
oktatás mert gyerek 
informatikai bővülnek. 
Rossz mert home office 
mellett nehéz 
a gyermek tanulását 
támogatni. 

 

Anyu szerint jó, hogy együtt van a 
család, és látja, hogy fejlődünk. Több 
szabadidőnk lett, hogy 
kimarad az a sok utazás, és több 
minőségi időt tudunk együtt tölteni. 
Rossz mert a sok számítógép 
között kell rohangálnia, és az 

internettel küzdenie. 
 
 

Az tetszik, hogy 
felnőttként jobban 
beleláthatunk az 
oktatás menetébe, 
az órai munkába. 

 

What I want to add for digital education 
may be to make videos of the teachers 
from youtobe and make the subject 
expression more effective. children's 
domination and duration of assignments 
are well supported during homework 
loading. 

Felnőtt segítőként át kell 
venni bizonyos oktatási 
funkciókat, amely a pontos 
módszertan ismerete 
nélkül nehézséget okozhat. 
(Pl. „Ezt az iskolában nem 
is így szoktuk csinálni.” ) 

 
 

Be kell vallanom, hogy az elmúlt 
két hétben nagyon kellemesen 
csalódtam az online oktatás 
során felmerülő akadályok 
leküzdése tekintetében. 
Mindenkinek embert próbáló 
időszak ez amin most keresztül 
megyünk. 
 

Nagyon élvezem, hogy a fiammal 

tanulhatok, és látni rajta 

mennyit fejlődik nemcsak az 

önálló tanulásban hanem abban 

is, hogyan kell helyesen 

viselkedni a digitális térben, 

hogyan kell együttműködni 

itthon. Nagyon sokat 

beszélgetünk, és talán soha az 

életben nem fogunk már ennyi 

minőségi időt együtt tölteni. 

Számomra semmi jó nincs benne, mert én nem vagyok tanár!!! Nem csinálhatom, amit 

szertenék. 

Sokat tanulunk autodidakta 

módon a számítástechnikáról. 
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Vissza a 
címlapra 

 
 

 

 

Későbbiekben a gyerekek 

hasznára válhat az ilyen 

módon megszerzett 

tapasztalás. 

Sokkal nagyobb felelősség 

hárul ránk tanítás 

szempontjából. Szociális 

szempontból rossz. 

Az elején az iskoláknak meg el sem 

indult az online oktatás, de nálunk 

már üzemelt. Büszke vagyok a 

Terézvárosira, és Rátok! Részükről 

100% a bizalom felétek❤️ Szuperül 

működik a rendszer. 
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Tanáraink mondták 
 
 

Bodor Ivána riportját láthatjátok Léder Éva nénivel. 
KATTINTS! 

 
 
 
 
 
 
 

RIPORT 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vissza a címlapra 

A tanítással kelek 
és a tanítással 
fekszem. 

Nagyon sokat fejlődött a 
digitális kompetenciám. 

Van, hogy napi 10-12 órát is ülök a gép 

előtt. Mindenem elzsibbad olyankor, 
még az agyam is. 

Nagy kihívás, de 
élvezem, mert én is 
sokat tanulhatok.  

Szeretem a reggeli „élő” 
beszélgetéseket a gyerekekkel. Ezért 
érdemes felkelni. 

https://youtu.be/jFbL_XSm5b8
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Tanulunk 

 
Biztosan te is sokszor gondoltál arra, hogy milyen érdekes lenne belesni más 
osztályokba, hogy ott vajon hogy tanulnak a gyerekek. Most megteheted, itt az „órai 
munkákat” és a „házi feladatokat” böngészheted. 
 

4. a  rajz, technika, környezet 
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4. b magyar 
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Vissza a címlapra 
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2. b  
 

Büszkék vagyunk a rajzversenyen elért eredményre!  
 

 
 

Matek, környezet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vissza a címlapra 
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3. b 

Környezet, magyar, barkácsolás 
 
 

KATTINTS! 

 
                
 

FÉNY                    HANG     
 
 
 
 
 
 
 
             
 

ÉGÉS                        HERNYÓ 
 
 
 
 
 
 
 

PAPÍRZSEBLÁMPA             AKVÁRIUM    
 
 
 
 
 
  

https://youtu.be/6N4uV0P0T9k
https://youtu.be/3t40IDfDRCE
https://youtu.be/_TA4oj34dzI
https://youtu.be/lz-Qr9NAyPk
https://youtu.be/37ydrfYYipI
https://youtu.be/qNm45VPUBV0
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Vissza a címlapra 
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6. a 

Rajz 
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8. a  
Rajz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vissza a címlapra
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Karan-téma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Farkas Ágoston írása  
 
 

Napjaim karantén idején 
 
   Az idén kitört vírus miatt itthon maradást rendeltek el három hete. Örültem, mert azt 
reméltem, hogy kevesebbet kell tanulnom, mi több, a szórakozás kerül majd előtérbe.  
   Ehhez képest sokkal többet kell tanulnom, mint amikor ténylegesen be kell járni az 
iskolába, hiszen hiányzik a tanári segítségnyújtás. Olyan szempontból jobb volt, amikor be 
kellett járni iskolába, hogy lehetőség nyílt találkozni az osztálytársaimmal, de az online 
tanítás sem rossz, mert a dolgozatokat ki lehet puskázni vagy a társaitokkal meg tudjátok 
beszélni. Pár szó az időbeosztásomról: Szokásomhoz híven 7 órakor kelek. 9-től 15 óráig 
tanulok, utána pihenek. A nap fennmaradó részében elvégzem a szokásos teendőimet, így 
például jutalmazásképpen a barátaimmal játszom. Hasznos családtagként anyának szoktam 
a főzésben segíteni. Mivel az én immunrendszerem a legerősebb, emiatt az én feladatom a 
boltba járás.  A testedzés sem maradhat el,  sok focis házit kapunk. Többnyire erősítő- és 
ügyességi feladatokat, de olykor előfordul, hogy elméleti feladatot kapunk. Szerencsémre az 
utóbbi ritkább. 
   Szerintem egész életemben nem ültem ennyit az íróasztalomnál, mint az elmúlt 3 hétben. 
Remélem, a vírus mihamarabb elpusztul és mehetek újból edzésre és iskolába. Be kell 
vallanom, mindkettő hiányzik.                                                                                                                                                            
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Tóth Gergő beszámolója 
      

                 Living free under quarantine 

 I live in Egypt, I was a private student. The curfew was declared here 6 weeks before. It 

means that after 7PM to 6AM people are not allowed to leave their homes. This is very 

hard to accept for locals, because the normal life means a big family with 1-3 wives and 

usually more then 7 children. 

       Despite this, we live in a compound at the border of the city so our life hasn’t changed 

much. 

       We can use the ’private’ beach and ’private’ desert between the beach and the 

compound. 

      I usually play much on the computer when I have free time. I can play with my friends in 

online games and speak with them on social media. 

      We go to the shop as rarely as possible even though here in Hurghada there hasn’t been 

any  proved infections.I play a lot with my dog and my cat.We have brought the dog from 

Hungary and adopted the Cat here in Egypt. 

      All in all I’d like the quaranteen to end so I can go out more but I don’t have much more 

problems than in everyday life outside of the curfew I can contact family and friends 

through the internet and play games with them. I wish everyone goodbeing throughout the 

curfew . 
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Hogyan maradjunk egészségesek?  
 

Ezen 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… 

 
 

 
Alkoss egy 3d képet 

kedved szerint a 
körülötted elérhető 

tárgyakból, akár 
lakásban, akár 
természetben! 

Engedd szabadon a 
kezed, ne 

gondolkodj, 
cselekedj! Ha 

elkészültél, bátran 
fotózd le, és küldd el 

szeretteidnek, 
barátaidnak. Vagy ha 

épp szeretnéd, 
legyen csak a tiéd!  

 
 Akár minden nap változtathatsz rajta, hozzátehetsz, elvehetsz, átalakíthatod! 

 
 

Rövid relaxációs gyakorlat gyermeknek, felnőttnek. A cél a 
mozdulat és a légzés összehangolása, ezekre koncentrálva 

kilépve kicsit a feszültségből. 
Az ujjaink mentén végigvezetjük a mutatóujjunkat, 

miközben minden felfelé tartó úton belégzünk, lefelé tartva 
kilégzünk. Amíg kedvünk tartja... :) 

A gyakorlat megtanulása kiegészíthető rajzolással és 
színezéssel.  
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Nézzetek egy érzelmekkel foglakozó  mesét együtt a családdal! 

 
KATTINTS! 

 
 

 
 
 

MESE 
 
 

 

És olvassatok is mesét! Angolul is! 
 

 
HOGYAN KELETKEZETT AZ ÉJSZAKA? 

  

Réges-régen még csak egyetlen ikerpár élt a 

földön, egy fiú, Yama, és nővére, Yami, akik 

nagyon szerették egymást. Ők ketten 

bebarangolták az egész Földet, élvezték az 

illatait és az ízeit, hangjait és látványát, a 

szellő simogatását és a fű érintését a lábuk 

alatt. Ahol Yama és Yami élt, ott csak egyetlen 

nap létezett, és egyetlen évszak: a tavasz. A 

nap sohasem nyugodott le, ragyogó arany 

fénye mellett elhalványult a hold és a 

csillagok. Az idő egy helyben állt: nem volt 

sem tegnap, sem pedig holnap. A virágok 

sosem hervadtak vagy pusztultak el. A 

méhkasok túlcsordultak a méztől, nem 

ismerték a szárazságot, sem a hideget. A 

madarak sosem fáradtak ki a repülésben, a fák 

nem fogytak ki az érett, lédús gyümölcsökből. 

Yama és Yami boldogan úszkáltak az 

örökkévalóság boldog pillanatainak 

tengerében, akár az ikerhattyúk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyszer, amikor Yami visszatért magányos 

sétájából, ott találta Yamát, aki egy fa alatt 

feküdt, mintha aludna. A lány suttogva a nevén 

szólította, de Yama nem felelt. Rákiáltott 

hangosabban, de most sem kapott választ. 

Erre gyöngéden megrázta, ám a fiú nem 

mozdult. Nem látszott, hogy lélegezne, a teste 

pedig hideg volt, és merev. Yami hirtelen 

megértette, hogy egyedül maradt a világban: a 

fivére, Yama, halott. Yami fájdalma, amely 

mélyebb volt, mint az óceán, kiáradt a szívéből 

a szemein át: megszülettek a könnyek. Yami 

könnyeinek folyama egyre csak duzzadt, 

mígnem kezdte elárasztani a világot. Gyásza 

tomboló tűzzé változott, amely lassanként 

mindent felperzselt. Az elemek istenei és 

istennői egyre jobban aggódtak a Földért és 

teremtményeiért. Attól féltek, hogy Yami 

bánata a világ pusztulásához vezet. Az istenek 

ezért látható formát öltöttek, és elmentek 

Yamihoz, aki teljesen elmerült fájdalmában. 

Átölelték a lányt, és hogy jobban érezze magát, 

https://www.youtube.com/watch?v=6hENUl82kG4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0KQnOMyw-FfK7bBYKbTmgrqlIzBhvc7AES5OsjDqcOSm-pLRS1gNKJtYI
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a halál elkerülhetetlenségéről beszéltek neki 

és arról, hogy a remény lángjának tovább kell 

égnie. Yami azonban túlságosan szomorú volt 

ahhoz, hogy meghallja a vigasztaló szavakat. 

Újra és újra csak ezt ismételgette: „Yama ma 

meghalt! Yama ma meghalt!"  

Az istenek és istennők kétségbeestek. 

Felmentek egy hegycsúcsra, és csak ültek ott 

csendesen. Egyszer csak eszükbe jutott valami: 

Yami szakadatlan szomorúságát nem csupán a 

szeretett testvére miatti bánat okozza. Az ő 

életében eddig csak a ma létezett, nem ismerte 

a tegnapot, sem a holnapot. Könnyebb lenne 

számára elviselni a Yama halála felett érzett 

gyászt, ha tudná, hogy a ma elmúlik, és eljön a 

holnap. Az istenek és istennők tehát 

összegyűjtötték teremtő erejüket: először 

megteremtették a naplementét, majd egy lágy 

paplanba burkolták a világot. Az első éjszaka 

megnyugtató sötét égboltja alatt Yami elaludt, 

amire azelőtt csak az állatok és a madarak 

voltak képesek. Amikor felébredt, a nap éppen 

felkelt az égbolt keleti felén, színek káprázatos 

táncától körülvéve. Yami magában így szólt: 

„Ah, Yama tegnap meghalt. 

Másnap az istenek és istennők hallották, amint 

Yami azt mondja: „Ah, Yama meghalt 

tegnapelőtt”. Az idő múlásával Yami bánata 

csillapodni kezdett, ahogy az éjszaka 

könyörületes keze elsimította Yama halálának 

fájdalmát. Bár sosem felejtette el kedves 

testvérét, a vissza- visszatérő gyász lassan 

veszített erejéből, szomorúsága már nem volt 

olyan égető, könnyei felszáradtak, s ezzel 

elhalványult a veszély, amellyel bánata a 

világot fenyegette.  

Hindu mese  

Forrás: Az aranytök. Terápiás történetek és 

mesék traumát átélt gyerekeknek 

Szerző: Nancy Davis, Laura Simms, Korbai 

Hajnal  

2015 L'Harmattan Kiadó  

  

 

 

 

IN ENGLISH 

HOW THE NIGHT GOT CREATED 

 

In the Rig Veda, it is said that Yama and Yami 

the twins were extremely fond of each other 

and lived an idyllic life on Earth where the day 

never ended – they went where they pleased 

and did what they wanted. One day when Yami 

returned home, she found Yama lying under a 

tree appearing to be asleep. Not wanting to 

disturb him, she waited for him to wake up. 

When he did not wake up for a long while, she 

woke him up. When he did not stir out of his 

sleep, she shook him. 

Nothing worked and Yama her dear brother 

lay still. Yami started to weep with such great 

sorrow that her tears threatened to flood the 

World. She missed him tremendously. The 

Gods came to pacify her. All she could say 

brokenly was – Yam died today…Yama died 

today. 

Her sorrow was so intense that Earth suffered 

– fires began and raged. Slowly, it dawned on 

the Gods and Goddesses that Yami’s grief was 

not lessening, for she was stuck in time. It 

would be “today” forever. The Gods and 

Goddesses gathered and together created 

sunset. The calm of the darkness settled in. 

Yami’s sobs reduced. 

When the Sun rose the following morning 

Yami whispered, “Yama died…yesterday.” 

Time passed and her feeling of loss reduced. 

And Earth – well it survived, for us to always 

hope for a better tomorrow. And Yami – it is 

said that she is the River Goddess Yamuna 

who flowed down to Earth. 

 

 

 

 

Vissza a címlapra  
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Ha nagyon feszült vagy, a következő gyakorlatot végezd el! 

 
 

Vigyázat, gorilla! 

 

Játszd el, hogy az öklöddel a melledet verve fékezed meg a haragodat, mint egy gorilla! 

 

- Mi kell hozzá? 

Kényelmes öltözék, nagyobb hely. 

 

1. A hátsó tappancsodon állva, ütemesen egyik lábadról a másikra szökdelsz, közben zárt 

öklöddel verd a melled, ahogy minden gorilla. Nyugodtan utánozhatod a morgásukat 

is. A melled dörgetése és a morgás mindenkinek bizonyítja, hogy te vagy a 

legerősebb! 

2. Most továbbra is egyik lábadról a másikra szökdelve, kilégzéskor himbáld előre a 

karodat, belégzéskor pedig húzd vissza, továbbra is fitogtatva az erődet! 

3. Majd orron át lélegezz be, a karodat hajlítsd a fejed mögé. Kilégzéskor ereszd vissza 

előre. Kezdd újra a mozdulatsort, majd guggolj le, és pihend ki magad! 

 

 
 

Változat: utánozd a szerelmes, gyengéd 

gorillát! 

 

A foglalkozás jótékonya hatása 

 

Előfordul, hogy a gyerekeknek, akár 

fizikailag, akár szóban kedve támad 

bebizonyítani, hogy ő a legerősebb. 

Lehet, hogy ez a fajta dominanciareakció 

egyszerűen arra szolgál, hogy kitapasztalja a 

szülők által megszabott korlátok határait. 

De előfordulhat, hogy az iskolában 

elszenvedett stressz váltja ki, vagy az a tény, 

hogy a gyerek nő, és egyre felnőttebb 

világban kerül. 

Ez a gyakorlat kitűnő módszer a feszültség 

levezetésére. 

 

Egészségtipp: a feladat előtt itassunk a 

gyerekkel elegendő folyadékot, utána pedig 

kérjük meg, hogy néhány pillanatig maradjon 

nyugodt helyzetben 

 

 

        Vissza a címlapra 
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Tanácsok 

 
 Ezt a listát Bodor Ivána állította össze nektek. Ti is 

adhattok jó tanácsokat a többieknek! Várjuk! 

 

 
 

                  Vegyél rövid szüneteket a nap folyamán! 
A sok virtuális világ megárthat, meg aztán az egész ülő pozíció egy idő után 
kényelmetlenné válik, ezért nem csak hogy jobb egy kicsit kikapcsolni magad és a 
számítógéped, de kötelezőnek is tartjuk! 
Még egy javaslat: ne csak ülve de fekve is csinálhatod a házifeladatot vagy fekve is 
olvashatsz.  
 
 

Mozogj! 

 Táncoljatok, a játsz és házimunkák elvégzése, mint például a takarítás és a 
kertészkedés, szintén segít otthon maradni. 
Séta. Még kis terekben is, a járás vagy a helyszínen járás segíthet aktív maradni. 
Ha hívása van, álljon meg vagy járjon körül otthon, miközben beszél, ahelyett, hogy 
leülne. Ha úgy dönt, hogy sétálni vagy testmozgáshoz jár, vegye figyelembe 
legalább egy méteres távolságot másoktól. 
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Sétálj! 
 Még kis terekben is, a járás segíthet aktívan maradni. Ha hívásod van, áll meg vagy 
járj körül otthon, miközben beszélsz, ahelyett, hogy leülsz.  

 Lazulj el! 

A meditáció és a mély lélegzet segíthet abban, hogy nyugodt maradj.  
Néhány példa a relaxációs technikákra, inspiráció céljából: 
Képzeld el a nyugalmat! 
 
 

                     Készíts listát! 

Ha listát készítesz arról, amire hálás vagy, néhány ember nyugodtnak érzi magát. 
Próbálj gondolkodni három jó dologról, ami ma történt veled, és írja le azokat, még 
akkor is, ha apró dolgok, például időben elküldted a házit vagy ízletes ebéd 
fogyasztása.  
 

                  Csatlakozás a természethez!  

Csak néhány perc eltöltése a természetben, amikor rosszul érzed magad, segíthet 
pihenni.  

Táplálkozás 

Az optimális egészség elérése érdekében fontos megjegyezni, hogy egészségesen 
kell étkezni és hidratált maradni. A cukorral édesített italok helyett vizet vagy 100% 
gyümölcslét igyunk. Gondoskodj arról, hogy rengeteg gyümölcsöt és zöldséget 
egyél, és korlátozd a só, cukor és zsír bevitelét. A finomított ételek helyett inkább a 
teljes kiőrlésű gabonát részesítsd előnyben! 
Vissza a címlapra 
 



45               
 

Könyvajánló 
 

Olvastál egy jó könyvet? Nosza, mutasd meg a többieknek is! Addig itt találhatsz két 
ajánlatot! 

 
 

Roald Dahl: Charlie és a nagy üveglift  
 
Ha eddig bárki azt hitte, hogy egy üveglift csakis emeletek közötti 
fel-le liftezésre való, nyissa ki jól a szemét, és nézzen fel az égre. 
Igen, az ott egy üveglift, benne egy kisfiú, Picur Charlie, a világhírű 
Vonka-féle csokoládégyár új tulajdonosa, mellette szülei és 
vénséges vén nagyszülei. A furcsa kompánia élén pedig nem mást 
üdvözölhetünk, mint a habókos, meglepetést meglepetésre 
halmozó Vonka Vilmos urat, aki épp begyújtja a rakétákat, és Föld 

körüli pályára állítja a nagy üvegliftet, s ezzel kezdetét veszi a világ legfurcsább 
űrutazása. 
Hangoskönyvben is megjelent.  ITT meghallgathatod. 

 

 
 
Mindenki erről beszél, de senki nem tud bizonyosat, még a tudósok is csak 
tapogatódznak sokszor az új vírussal kapcsolatban, ami miatt az egész világ rendje 
felfordult. Ha szeretnél tájékozottabb lenni, választ kapni a kérdéseidre, feltétlenül 
olvasd el ITT ezt a könyvet. Még könyvesboltba sem kell menned érte! 

  

http://kolibri.libricsoport.hu/fooldal/konyvek/charlie-es-a-nagy-uveglift/
https://www.youtube.com/watch?v=rLBMUb6vG-g
https://www.pagony.hu/resources/public/koronavirus_0415_2_fbad.pdf
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Film és színházi ajánlatok 
 

 
Most mi ajánlunk, de ajánlj te is!    

 
Az a jó, a karanténban hogy most még Marosvásárhelyre is elutazhatsz színházba.  
A Marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház Tejút című előadását például ITT 

nézheted meg. 
 
 

Családi filmek amiket érdemes megnézni 

Jelek:  
♀ inkább lányos film  

⚤ lányoknak-fiúknak 

♂ inkább fiús film 

 

A Hihetetlen család 1-2⚤  

Lecsó⚤  

Toy story 1-4⚤ ♂  

Némó nyomában⚤  

Szenilla nyomában⚤ 

Coco ⚤  

Szörny rt. ⚤  

Herkules ⚤ ♂  

Aranyhaj ♀ 

Narnia krónikái⚤  

High School Musical⚤  

Wall E⚤ 

Moana ♀ 

Mulan♀ 

Kim Possible: a Nagy Dráma♀ 

Jégvarázs 1-2♀ 

Verdák ♂  

Csáó, Lizzie! ♀ 

Volt ⚤  

16 kívánság♀ 

Utódok 1-2⚤  

A Dzsungel könyve (rajzfilm-élőszereplős) ⚤  

A szépség és a szörnyeteg (rajzfilm-élőszereplős) ♀ 

Mary Poppins ⚤  

Mary Poppins visszatér ⚤  

Az oroszlánkirály(rajzfilm-élőszereplős) ⚤  

Aladdin (rajzfilm-élőszereplős) ⚤  

Két bébiszitter kalandjai ⚤  

Korlátok nélkül♀ 

Mackó testvérek 1-2 ⚤  

Dumbó ⚤  

Így neveld a sárkányodat 1-3 ⚤  

Shrek AZ ÖSSZES! ⚤  

Fel! ⚤  

Jégkorszak 1-5⚤  

Agymanók ⚤   

Gru 1-3⚤  

Zootropolis ⚤  

Hős6os⚤  

Croodék⚤  

Hotel Transylvia 1-3⚤  

A kis kedvencek titkos élete 1-2⚤  

Tarzan⚤  

Pókember-Irány a pókverzum⚤ 

Rontó Ralph 1-2⚤ 

Apád-anyád idejöjjön⚤     Vissza a címlapra 
  

https://youtu.be/K0GuFY1TYjI
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Szabadidő 
 

Ha van valami jó ötleted, feltétlenül küldd el! 
 

Ha van kertetek, szedd rendbe, és ültess 
növényeket! 
 

Ha módod van, kirándulj mindenképpen 
olyan helyre, ahol nem találkozhatsz 
másokkal. Ilyen hely például Horány a 
Szentendrei-szigeten. 

  
 

 

Sok-sok ötlet arra, hogy mit tegyél, ha unatkoznál 
 
 
* ijeszd meg a családod  
* jógázz 
* építs erődöt lepedőkből  
* fedett otthoni vagy kerti piknik  
* moss kezet 
* hagyd, hogy testvéred készítse el a sminked (ha fiú is vagy) 
*hívj fel távoli barátokat / rokonokat 
* nézz meg valamilyen filmet  
* játssz társasjátékokat/vagy vicces játékot a családoddal  
* mosd meg újra a kezed 
* írj könyvet  
* eddz  
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* tanulj meg egy bűvésztrükköt  
* fedett kosárlabdázz saját felelősségre  
* főzz recepttel  
*főzz recept nélkül 
* mosd meg a kezed ÚJRA 
* tanulj meg egy másik nyelvet 
*találj ki saját nyelvet  
* válj híressé  
* próbálj beöltözni (ha lány vagy fiúnak és fordítva) 
* próbáld fel az apukád vagy anyukád ruháit, és csinálj divatbemutatót 
* karaokézz 
 *csinálj tehetségi show-t 
* kézműveskedj 
* fotózz 
* verj le valakit egy videojátékban 
* rakj ki egy nagy puzzle-t 
* tisztítsd meg a szekrényed a nyári ruhákhoz  
* aludj  
* ismeritek - moss kezet újra! :)  
* napozz 
* OLVASS EL EGY KÖNYVET 
* csinálj wellness hétvégét a szüleidnek  
*  DE ELŐSZÖR IS CSINÁLD MEG A HÁZIFELADATOT!! 

Moss kezet---cssss már mosod ugye?  
 
 
 
 

Reméljük, hogy mindannyian találtatok 
a Suliújságban kedvetekre valót! 
 
 
Ne feledjétek, hogy  továbbra is várjuk az írásaitokat bármely olyan témában, ami 
titeket érdekel. Küldhettek bármi olyat is, amit csak egyszerűen szeretnétek az iskola 
többi tanulójával megosztani. Ezeket egyszerűen küldjétek el az osztályfőnökötöknek, 
vagy a silzsoka@gmail.com címre! 

Vissza a címlapra 
 
 
 

mailto:silzsoka@gmail.com

