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KICSI ÍRÓK NAGY MESÉI 
                                           Részlet 

                a Barkács Barbi és Ecsetes Eszter című meseregényből 

 Az előző rész (fejezet) tartalmából:  Igazából, Barbi medvét fogott, (a 

sajátját) és röviden ennyi… Remélem. 

 

                                                    III. FEJEZET  
                             (Köszöntünk, Vulfi, a falkában) RÉSZ                                                            

            Nos, igeen. Visszatértünk. Miii! He-he Barbi és Eszter! Az előző 

fejezetben, TULAJDONKÉPPEN megtudhattátok, mennyire szeretjük az 

állatokat. Mondhatni nagyon (betegesen). Barbi elmesélte nektek a kis 

medvés kalandunkat. Ő így tett szert a kis kedvencére. Lássuk én, Eszter, 

hogyan is! Szóval,  khöm-khöm, szóval, minden egy szép (igazából esett, de 

aztán elállt), tehát szép napon kezdődött. Úgy döntöttünk, piknikezni 

megyünk. Csak úgy mellékesen mondom, a Sötét-erdőbe készültünk. Na, 

igen, piknikezni… Ki mit ért ez alatt. Vegyük Barbit: kellemes idő eltöltése, 

a barátokkal, szuper állatos percek, bóklászás, felfedezés, nevetgélés, új 

ötletek barkácsoláshoz. És vegyünk engem: 

1. EVÉS: szendvics! 

2. ALVÁS: nem vagyok lusta! 

3. EVÉS: pite vagy almássütii! 

4. ÉÉÉS: itt, az éééésnél (bocsi,egyel több é-t írtam) kezdődnek az olyan 

dolgok, mint: bicajozás, de NEM olyan, hogy biztonságosan és boldogan, 

hanem olyan hogy veszéllyel és eséssel teli. Le a hegyről a kövek és fák 

tengerében és közben boldogan visítasz, aztán megbotlik a kerék valami 

olyasmiben, amiben nem kéne. Te akkor lerepülsz, és kitöröd a lábad. Velem 

még nem történt ilyesmi, de veled, kedves olvasó, megtörténhet. Ide az és-hez 

a kenuzás is hozzátartozik, egyik kedvenc időtöltésem. A szokásos 

útvonalunk a Kristály vízesésen lefelefele (kitalált szó, vagy valami olyasmi) 

vezet. Ne gondolja senki, én nem tudok kenuzni, csak egyszer láttam egy 

dokumentumfilmet a ,,Nácionál Dzseográfikon", és abban űzték ezt a jó kis 

sportot. 

Visszatérve a kis kirándulásunkra, tehát elmentünk piknikezni, a Sötét-

erdőbe. A kedvenc tisztásunkon (egy tisztás van az erdőben), amit Tisztásnak 

hívnak, le is telepedtünk. Barbi előkapta a híres koprócot (beszédhiba, a 

szokásos), amit egyébként ő varrt kézzel, és rápakoltuk a sok mogyoróvajas 

szendvicset, pitéket, sütiket, nutellát és sok más fincsiséget. Boldogan, he-he, 

BOLDOGAN ETTÜNK, AMÍG JÓL NEM LAKTUNK. Ezt követte az 

ALVÁS. És ami változott, az éppen csak annyi, hogy Pufit is hoztuk (aki nem 

tudná, Pufi Barbi mackója (élő)), és hát kimaradt a második evés. Pufi medve, 

(ezt az előbb mondtuk), ezért gondolom, sejtitek miért maradt ki az a bizonyos 

második...  FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ LAPSZÁMBAN... 

    

Szerzők: Márkó Barbara és Sánta Eszter 
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1770-ben írta első történelmi jellegű művét, az 

erdővidéki református egyház történetét. 

ATranssilvania specialisba az 1773-ban 

írt Udvarhelyi novitius deákot, vagyis a 

székelyudvarhelyi református kollégium történetét 

írta meg.  

Benkő 1773–1774 körül kezdte el írni fő művét, 

a Transsilvaniát, és 1776-ban készült el a kézirattal, 

de csak 1777-ben jelent meg két kötetben. 

1779-ben írt, de csak 1781-ben megjelent 

egyháztörténeti munkája, a Milkovia, az 5. és 16. 

század között fennállott milkói 

püspökség ismertetése, de ezen kívül Erdély 

egyháztörténetének gazdag okleveles anyagra 

támaszkodó, részletes feldolgozása.  

 

(következő lapszámunkban folytatjuk) 

 

Felhasznált könyvészetek :  

- wikipédia       

- Kolumbán Vilmos József : BENKŐ JÓZSEF      

 

utánanézett: Nagy Alpár   

 

 

                           BENKŐ JÓZSEF     

    

                                   1740-1814 
 

   Ősi székely nemes családból származott, 

amely Árkosról telepedett át Középajtára. Szülei Benkő Mihály és 

Hermányi Dienes Judit voltak. Édesapja Magyarhermányban, 

Bardócon, végül Középajtán volt lelkipásztor, anyai nagyapja, 

Hermányi Péter szintén református lelkészként szolgált. Három 

fiútestvéréből kettő református lelkész lett, hat lánytestvére kivétel 

nélkül református lelkészhez ment feleségül. 

           Tanulmányait Nagybaconban és Székelyudvarhelyen kezdte, 

majd 1758-tól a nagyenyedi főiskolán folytatta.  

Lelkész, teológus, botanikus, történetíró, nyelvész. A tudós 

egyaránt eredményes művelője volt a társadalom- és 

a természettudományoknak.  

Fő műve, a Transsilvania, a korabeli Erdély leírása, a 

művelődéstörténet, a néprajztudomány és a családtörténet máig 

használt forrásmunkája. Tudományos felkészültségét és szónoki 

tehetségét széles körben elismerték.  

1766-ban lelkésznek hívták Középajtára. Mivel szenvedélyes 

növénygyűjtő hírében állt, Adam Chenot akkori erdélyi főorvos 

hatására az Erdélyi Királyi Gubernium (kormányzóság) 1775-ben 

felkérte Benkőt, hogy tartson botanikai előadásokat a 

gyógynövényekről és azok hatásáról. 1796-ban kitüntetésben 

részesült a bécsi kormányzat részéről az ecetfa hasznosítására tett 

javaslata miatt, amellyel 10.000 tallérnyi importot váltott ki. Benkő 

egy húsz arany súlyú emlékérmet kapott, és intézkedtek értekezése 

kinyomtatásáról és a növény elterjesztéséről.  

1781-ben jelent meg Milkovia című műve.  

1787–től a székelyudvarhelyi 

kollégiumban szónoklattant, teológiát, történelmet, földrajzot, 

természetismeretet, héber és görög nyelvet tanított.  

Benkő kezdte meg Erdély növényeinek számbavételét és 

ismertetését. Magyarországon ő volt az első, aki a növényeket 

kettős névvel jelölte, és ő volt az első, aki Linné botanikai 

rendszerét magyar nyelven ismertette. 1780–81-ben befejezett és a 

pozsonyi Magyar Könyvház által 1783-ban kiadott kötetében a 

névjegyzék mintegy ezer faj nevét tartalmazza latin, magyar, német 

és francia nyelven. A növények tudományos terminusain kívül 

megjelölte azok népies magyar, román és német nevét is, a magyar 

népi elnevezéssel gazdagítva a magyar növénytani szaknyelvet. 

Szenvedélyesen gyűjtötte a növényeket, középajtai kertjében 

mintegy hatszázféle növény élt.  

Történetírói működésének fő területe az erdélyi történeti források 

gyűjtése, rendszerezése és kiadása, valamint a helytörténet és 

egyháztörténet volt. 1782-ben Erdélyi Históriás Szekrény címmel 

sorozatot tervezett, amelyben az erdélyi történetírás forrásait tette 

volna közzé, de a terv soha nem valósult meg 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Milkói_püspökség
https://hu.wikipedia.org/wiki/Milkói_püspökség
https://hu.wikipedia.org/wiki/Székelyek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Árkos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarhermány
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagybacon
https://hu.wikipedia.org/wiki/Székelyudvarhely
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyenyed
https://hu.wikipedia.org/wiki/Botanika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Természettudomány
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erdély
https://hu.wikipedia.org/wiki/Adam_Chenot
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ecetfa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szónoklattan
https://hu.wikipedia.org/wiki/Teológia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Történelem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Földrajztudomány
https://hu.wikipedia.org/wiki/Héber_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Görög_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erdély
https://hu.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linné
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Marci, a kis játékmackó 

 
 
 Egy szép nyári napon Dániel és családja kirándulni mentek.  

 Dániel olyan kisfiú volt, aki nagyon szerette a játékmackóját. 

Mindig magával hordozta, akárhová ment. A játékmackót Marcinak 

nevezte el. Ezen a kirándulási napon a család horgászni indult. Egy 

távoli folyóhoz mentek. Mikor odaértek, Dániel a folyó partjához 

futott, a játékmackóját letette a partra, és köveket kezdett dobálni a 

vízbe. Az édesapja közben kiszedte az autóból a horgászfelszerelést, 

és ő is lement a partra, leült, és bevetette a vízbe a horgot. Dániel 

abbahagyta a kövek dobálását, hogy ne űzze el a halakat, és az 

édesapja mellé ült. Egy kis idő múlva már fogtak egy halat. Ahogy 

telt-múlt az idő, az égen felhők gyülekeztek. Egyszer csak az 

édesanyja megszólalt: 

- Gyertek, ebédidő! 

                Dániel odament az édesanyjához, aki egy szendvicset adott 

neki. Az édesapja is ment, de előbb összeszedte a 

horgászfelszerelést. Amint a család falatozott, egyszer csak egy 

nagyot dördült az ég, és eleredt az eső. A család gyorsan beszállt az 

autóba, és elment. De Dániel ottfelejtette a játékmackóját a 

folyóparton. Az eső csak úgy zuhogott. A víz szintje pedig egyre 

emelkedett. Estére a víz szintje nagyon magas lett, és a játékmackót 

elsodorta magával a folyó.  

Közben, amikor a család hazaért, akkor Dánielnek eszébe jutott a 

játékmackó, de már nem mentek vissza, hanem eldöntötték, hogy  

másnap visszamennek, hátha megtalálják a játékmackót. A kis maci 

egész éjjel utazott, amíg a partra ki nem sodorta a víz. Amikor már 

jócskán reggel felé járt, egy kalapos, idős ember érkezett a partra. 

Leült, elővette a horgászbotját, és a horgot bevetette a vízbe. Amíg 

várta a kapást, nézelődött. Egyszer csak megakadt a tekintete Marcin, 

a játékmackón. A horgászbotot letette a földre, majd elindult a 

játékmackó felé. Felvette a földről, és ismét visszaült a partra, kezébe 

vette a horgászbotot. Amikor már elegendő halat fogott, a mackót 

felvette, és betette a hátizsákjába, elvette a halászfelszerelését, és 

hazaindult. Miután hazaért, kivette a játékmackót a hátizsákjából, és 

odatette a kályha mellé, hogy száradjon meg. Mikor Marci 

megszáradt, az idős ember fogta szépen, és feltette őt egy polcra, 

ahol még más játékok is voltak, majd elment. A polcról Marci belátta 

az egész játékboltot, ahol sok szép játék volt. 

Miközben csodálkozott a sok játékon, megszólította egy játékbaba, aki 

azon a polcon ült, amelyen Marci: 

- Hogy hívnak? 

- Engem Marcinak hívnak, a gazdám Marcinak nevezett el. 

- Nahát, neked volt gazdád? 

- Igen. 

- Elmesélnéd, hogy kerültél ide? - kérlelte a játékbaba. 

 
 

 folytatás: 

 

 

 

 

Erre a polcon lévő játékok is felfigyeltek, és ők 

is kérlelték a játékmackót, hogy meséljen. Marci 

elmesélte, hogy miképp került ide, amit minden 

játék figyelemmel hallgatott. Amint Marci 

befejezte a mesélést, akkor az ajtón egy vevő jött 

be. Egy idős hölgy volt, aki szemüveget viselt. Az 

elárusító hamar megérkezett, és megkérdezte a 

vevőt, hogy mit kér. A hölgy rámutatott Marcira. 

Az elárusító levette a polcról Marcit, majd a 

hölgynek adta, aki kifizette a játékmackót, majd 

távozott. A hölgy beült egy autóba. Egy órányi 

utazás után kiszállt az autóból, és bement egy 

házba. Ott egy kisfiú várta őt az ajtóban, aki nem 

volt más, mint Dániel. Az idős hölgy pedig Dániel 

nagymamája volt. 

A nagymama odaadta a játékmackót Dánielnek, aki 

nagyon megörült neki, és felkiáltott: 

- Anya, apa, megvan Marci! 

 Erre mindkét szülő ott termett, köszöntötték 

a nagymamát, majd az édesapa így szólt: 

- Ugyan már Dániel, ez nem lehet Marci. 

 Dániel erre nem szólt semmit, csak 

megköszönte a játékmackót a nagymamájának, és 

bement a szobájába, Marcit feltette a játékpolcra, 

majd megfogadta, hogy ezután nagyon-nagyon  fog 

rá vigyázni. 

 

 

Szerző: 

Müller 

Orsolya 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   Szerző: Müller Orsolya 
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Mesehősök az iskolánkban 

 
  Kiskorunkban mindannyian néztünk meséket, rajzfilmeket, és eljátszottunk a gondolattal, hogy „mi lenne, ha én 

lennék a kedvenc mesehősöm ..." 

 Megkérdeztünk egy pár tanárt az iskolánkból a témával kapcsolatosan. 

1) Melyik mese vagy rajzfilm volt a kedvence, amit többször is megnézett, meghallgatott? Miért? 

2) Melyik mesehős szeretne most lenni? Miért pont az? 

3) Kiskorában a jó vagy a rossz mesehősökért rajongott? 

4) Kinek/minek képzelné a mesében az ádáz ellenségét? 

 

Katona Andrea tanárnőt kérdeztük meg: 

1 )Kedvenc rajzfilmem a ,,Babar" volt, az elefántok királya. Kiskoromban két „háziállatot" szerettem volna, éspedig egy 

elefántot és egy majmot :) .Talán ezért állt olyan közel hozzám ez a rajzfilm. 

2) Kis hableány szeretnék lenni, mivel imádom a tengert, imádok fürödni, felfedezni. 

3) Természetesen a jó mesehősökért rajongtam. 

4) Ilyen személy nem létezik az életemben. De hogyha létezne, talán Szörnyella De Frásznak képzelném. 

 + 1 kérdés: Ha választhatna a szupererő/ varázserők közül, melyiket választaná? 

- A szupererők közül mindenképpen Superman erejét választanám. 

 

Józsa Delinke tanárnőt kérdeztük meg: 

1) A kedvenc rajzfilmem a „Niels Holgersson", ,,Magyar népmesék" és a,,Hupikék törpikék" voltak. 

2) Mindig is Niels Holgersson akartam lenni, hogy körbeutazhassam a világot, és hogy madártávlatból láthassam a 

tájakat. 

3) A jó mesehősöket szerettem, a rosszaktól meg irtóztam. 

4) Nem szeretem az ellenségeket, de ha muszály lenne elképzelnem egyet magamnak, biztosan egy sárkányra gondolnék. 

+1 kérdés: Ha segítő állatkát választhatna, mi lenne az? 

- Ha a fizikai képességeket nézzük, akkor csimpánz lenne a választásom, ha a mentális képességeket, akkor 

tintahal. 

 
Kérdeztek: Márkó Ágnes, Moroianu Ana, Szász Mónika 

DIÁKDOBOZ 
 

 

Könyvajánló 

 
Sabine Giebken: Holdfény 

 

 A két barátnő, Britta és Lena egy ijedt és sérült 

fekete lovat talál az éjszakai erdőben. Britta és Lena 

egyaránt rajonganak a lovakért, de Brittát tizennyolc éves 

koráig nem engedi lovagolni az édesanyja, Lena 

kedvencét pedig másnak osztják ki a lovardában. Ezért 

aztán, amikor a rejtélyes ló megjelenik az életükben, úgy 

döntenek, senkinek sem szólnak róla, hanem megtartják. 

Az erdő mélyén, egy titokzatos kertben szállásolják el, és 

rendszeresen kijárnak hozzá. A boldogságuk azonban 

nem tart örökké… 

 

 

Filmajánló 

 
Katja von Garnier: A menedék    

                                                                                                                       

 Mika rosszabbnál-rosszabb jegyeket visz haza, 

ezért a szülei drasztikus lépéseket tesznek. Mika-t 

elküldik a mamája lovardájába, hogy ott a sok ló és 

munka közt jöjjön meg az esze, de eközben találkozik 

egy fekete lóval, akivel szinte egy nyelvet beszél… 

 Ha kiváncsi vagy a folytatásra, ajánlom, hogy 

nézd meg. 

 

 

Cristian Eszter 



DIÁKOLDAL 
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Interjúk nyolcadik osztályosok   

osztályfőnökeivel 
 

 

 

                  Gyimesi Madarász Aranka, a VIII.B 

osztály osztályfőnöke:  

-  A négy év során melyik osztályfőnöki óra volt a 

legviccesebb az ön számára, és miért? 

 GYMA: Nehéz eldöntenem, hogy melyik volt 

a legviccesebb osztályfőnöki óra, mert a fiúk az 

osztályból nagyon vicces hangulatban szoktak lenni, 

felszabadultabbak, mint más tanórákon, sokat 

poénkodnak, de a legviccesebb az volt, amikor 

gyümölcssalátát készítettek. 

- A négy  év során melyik volt a legjobb élmény 

az osztályával? 

  GYMA: A legjobb élmény, amikor V. 

osztályban, anyák napi ajándékokat készítettünk, és kis 

műsor kíséretében  átadták az anyukáknak  a 

meglepetéscsomagot. 

        -     Ha az osztályát jellemezhetné három szóval, 

melyek lennének azok? 
               GYMA: Ez a három szó: segítőkész, 

melegszivű, feledékeny. 

- Az osztálykirándulásokon milyen pozitív 

élmények  maradtak meg a négy év során? 

 GYMA: Nagyon szeret kirándulni az osztály, 

és mindig tarsolyukban valamilyen emléktárggyal tértek 

haza.   Ezek legtöbb esetben kőzetek voltak: 

KIRÁLYKŐről, a BUCEGI HEGYSÉGből, 

VARSÁGRÓL, a környékbeli gyalogtúrákról. 

Bodvajban egyszer sikerült kihasználni az utolsó nyári 

forró napot, és sokat fürödtek, nagy hangoskodás 

közepette, a Fenyős patakban, de a flekkenezés sem 

maradt el. 

- Osztályfőnöki órán milyen foglalkozások 

szoktak lenni általában? 

 GYMA: Osztályfőnöki órákon a következő 

foglalkozások szoktak lenni: személyiségfejlesztés, 

konfliktuskezelés, nonverbális kommunikáció, 

szerepek és szabályok. 

 

 

Cristian Andrea, a VIII.C osztály osztályfőnöke: 

 

- Könnyebb vagy nehezebb volt, hogy ötödik helyett 

hetedik osztályt kapott? 

CA: Ügyes kérdés. Könnyű és ugyanakkor nehéz 

is volt. A könnyebbség az volt, hogy hetedikben a 

diákok már sokkal önállóbbak. A nehézség talán az 

volt, hogy ebben a korban ilyen rövid idő alatt nem 

egyszerű megismerni a diákok képességét, 

egyéniségét, ki mit képvisel a közösségben. 

- Nagy felelősség-e egy osztályközösségről felelni? 
CA: Teljes mértékben nagy felelősség. Egy 

közösség könnyen átveheti tanára szokásait, ezért 

fontos, hogy mit mondunk, hogyan viselkedünk, 

milyen értékeket képviselünk. 

- Milyen érzéssel jár az, hogy kiballag az osztálya a 

kezéből? 

CA: Ilyen rövid idő alatt is kialakult bennem a  

ragaszkodás és felelősségérzet irántuk, ezért úgy 

gondolom hiányozni fognak. Szerintem Kolumbán 

Ágnes tanárnéni is hasonlóképpen érez, mivel ő az, 

aki  ügyes alapot épített fel ebben a közösségben. 

- Melyik osztálykirándulást szerette a legjobban az 

osztálya? 

      CA: Eddig csak egyszer sikerült közösen elmenni 

kirándulni. Remélhetőleg szerették azt is. 

- Melyik osztályfőnöki órájuk volt a legkreatívabb? 

CA: Hirtelen azt emelném ki, amelyiken rövid 

jeleneteket kellett bemutassanak. Jókat nevettünk. 

 
 

Kérdeztek: András Anita-Vanda, Baló Csenge,  

   Bartis Gréta 

 

Diákdoboz 
Idézetek 

„A szeretetet nem lehet megfogni. Hiába látod, és akarnád magadnál tartani, meg 

kell osztanod a világgal.” (Charles Bradley) 

    „ A mosoly és az önbizalommal teli szív biztos út a boldogság felé.” (Ismeretlen) 

Gyűjtötte: Németh Ágnes-Abigél 
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A rajzolásról 
 

 A rajzolás sokak számára inkább küzdelem, szenvedés, 

mintsem művészet. Az “Ah, csak legyen valami azon a lapon, hogy 

ne kapjak rossz jegyet!" mondat vagy a "Ha mindenki nem születik 

művésznek, miért tanulunk rajzot?" - szerintem sok szájból 

elhangzott rajzórák előtt. Megcáfolt tény az, hogy mindenki nem 

rendelkezik rajztudással, ugyanis MINDENKIBEN megvan a 

rajztudás ahhoz, hogy élethűen, csodásan tudjon rajzolni! 

 Akkor meg, miért nem megy a rajzolás? 

 Ahhoz, hogy a benned rejlő művész megmozduljon, fel kell 

őt ébresztened ! A te kis művészed  nem más, mint a jobb 

agyféltekéd, aki csúnya elnyomás alatt él! 

 Íme , ez játszódik le minden alkalommal az agyadban, mikor 

ceruzát ragadsz! 

  Mint tudjuk, két agyféltekénk van, és mind a kettő más 

dolgokért felelős. A bal agyfélteke: ő az "okos tojás" , racionális, 

logikus, ő csak a tényekre alapszik, kritikus, viszont a rajzoláshoz 

nem ért! A jobb agyfélteke: ő a kreatív, fantáziadús, felismeri a 

dallamokat, a színeket, az arcokat, van humora, de nem érti a 

beszédet! 

 Mivel a két oldal a testen kereszteződik, a jobb agyféltekét 

érintő probléma a test bal oldalán mutatkozik, mint tudjuk a jobb 

agyféltekénkről, hogy érzelmesebb, ebből adódóan a bal arcunk 

mindig jobban tükrözi érzelmeinket, a jobb arc pedig a "fapofa". Ők 

ketten mindig együtt kell, hogy dolgozzanak! (itt a probléma) 

 Ha például le szeretnénk rajzolni a barátunkat, a jobb 

féltekénk nekifog(na) azt a lapra rajzolni, ahogyan látja DE a bal 

agyféltekénk se rest, beleüti az orrát (úgy, hogy gőze sincs a 

művészethez), rákezdi, hogy: Hé, te, azt nem úgy kell! Nem hallod, 

szemgolyó!? Kört kell rajzolni!!! (Holott nem is látszik az egész kör, 

mert a szemhéj eltakar egy szeletet belőle, persze, ha az illető nincs 

megrémülve). Így elront mindent! 

  Természetesen, az élethű arc hosszú, fáradalmas, kitartást 

igénylő munka, de a szem - rajzolás titkába belekostólhatunk! A 

szem a lélek tükre, tehát fontos az, hogy mit sugall, hogyan néz (ne 

legyen csámpás vagy kancsi :) ) 

 

 

 
 
 
 
Lehet, hogy furán hangzik, sőt hihetetlen, viszont a szem 

az arc közepén található!  

A rajzolását a körvonalakkal kezdjük! Aztán pont a 

közepére egy kört rajzolunk, és leradírozzuk a kilógó 

részeit. Aztán a meglévő körünknek a közepébe is 

rajzolunk egy kisebb kört, ez lesz a pupilla. A pupilla 

körüli részt pedig írisznek nevezzük. Az írisz körvonalát 

szénceruzával vagy erősen HB-s ceruzával húzzuk meg 

(befele akár apró tüskéket is húzhatunk, a könnyebb 

eldolgozás érdekében). Aztán szintén ezekkel a 

ceruzákkal fessük be a pupillát is. 

  Kezdődhet a satírozás!!! Satírrúd vagy 

papírzsebkendő szélével elkezdjük az írisz szélétől befele 

satírozgatni a körvonalat. Ha már nincs a körön belül 

fehér rész, elértük a kívánt eredményt. Aztán a radírunk 

egyik sarkát kiélesítjük, és elkezdünk vékony vonalakat 

húzogatni kintről befelé (ezek a fénysugarak, amelyeket 

mindig kintről húzunk). Szintén az eddig használt ceruzák 

egyikével (HB, szénceruza) meghúzzuk felül 

háromnegyedéig a körvonalát a szemnek (ez a 

szempillatő), és alul is pont így.  

 Aztán jön a szempilla! Az egyik legfontosabb 

eleme a szemnek, mégis gyakran hibásan van ábrázolva! 

Gyakori hiba a hosszú felfele álló, tüskeszerű szempilla, 

elkerülése érdekében fordítsd oldalra a lapot, és húzz 

magad felé vonalakat. 

 Ne feledd, a csillogás az életteli tekintet fontos 

eleme! Idővel és sok gyakorlással elképesztő rajzokat 

készíthetsz! 

Rajzra fel!! :) 

  

Szerző: Moroianu Ana 

 

 
 

Diákdoboz 
Aranyköpések 

1.  Diák kérdezi a tanártól: 

       -Tanárnő kérem! Könnyű lesz a felmérő? 

       -Igen az lesz, tessék itt van, nézd meg. 

 

2. A diákok az osztályban várakoznak, mire az egyik csodálkozva így 

szól:   

       -Látjátok! Kisütött a szivárvány! 

  Gyűjtötték: Márkó Barbara és Sánta Eszter 
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Ha én lennék az igazgató... 
 
 A diákok körében elég népszerű témában kérdezősködtünk. Mindenki gondolkozott már azon, hogy ő hogyan 

vezetné intézményünket, mit tenne. 

 A válaszok meglepően tanulságosak lettek: 

Tordai Ákos terve: Ha én lennék az igazgató... megváltoztatnék egy pár dolgot! 

Minden az iskolámon belül tartandó eseményen kínálmációt osztogatnék (pl. kalács, tea..stb.). 

Minden osztályba interaktív táblát szereltetnék a még hatékonyabb, látványosabb tanulásért. 

Ha rajtam múlna, kilenctől kezdődne a tanítás, azzal a kitéttel, hogy háromig tart a program. 

A hétfői szürke napot egy óra szabad foglalkozással indíttatnám, felügyelő tanárral természetesen.☺ 

Végül, de nem utolsó sorban a kapusok dolgát fokoznám, mégpedig a diákok “megmotozásával", hogy elkerüljük az 

                                                                          
  
  
Minden héten minimum 2 játszóórát vezetnék be, és megpróbálnám összehangolni a tananyagokat. 

Potyó Melitta elve: Ha én lennék az igazgató....ááá, nagyon szuper lenne. 

 Mindenképp itt is bevezetném a heti négyszeres tornaórát, mint külföldön. 

 Csökkenteném az óraszámokat. Biztatnám a tanárokat, hogy színesebben magyarázzák el a tananyagot, 

vetítés, térbeli testek, speciális kellékek segítségével, hogy ezáltal a diákok jobban megértsék és észben tartsák. 

Valamint több csapat/osztályépítő programot terveznék. 

 

Imre Mikolt így folytatta: Ha én lennék az igazgató....sokkal rövidebb ideig folyna a tanítás. A gyerekek sokkal több 

opcionális tantárgy közül választhatnának. Nem kellene könyveket és füzeteket cipelni, mert minden digitális lenne. 

 Az összes osztályt felújítatnám és sokkal felszereltebbé tenném. 

 Sokkal több ünnepséget és rendezvényt szerveznék, melyben a diákok is aktívan részt vehetnek. 

 

 Mivel a válaszokból is kitűnik, hogy hatalmas igény van a délutáni társas, csapatos tevékenységekre az 

iskolánkban ezért is gondoljuk úgy, hogy szükség van diáktanácsra, mert segítségével nagyon sok diák szemében 

közeledne iskolánk  az "álom-iskola" felé. 

Kérdeztek: Márkó Ágnes, Moroianu Ana, Szász Mónika 

iskola területén történő engedetlenségeket. 

 

Orbán Dávid igazgatóként így tenne: Ha én lennék az 

igazgató.... Hm...nem is rossz!:)  Én is próbálnám  

fejleszteni az iskolát. A gyengébb diákoknak plusz órákat 

tartatnék, amivel segítenénk felzárkózni nekik! Egy héten 3 

nap 9-re kellene jönni, és csak 13-14 óráig lenne tanítás. 

Megszerveztetnék minden ünnepet. Meg ha valamelyik 

osztálynak nem kellene suliba jönni, akkor másnak sem. 

Megváltoztatnám, hogy ösztöndíjat 9-es médiától lehessen 

kapni. 

Diákdoboz 
Filmajánló 

   Talajfogás   

        Haley Graham, a lázadó egykori tornászlány, mindig is gyűlölte a szabályokat. Egy napon, a rossz társaságnak 

köszönhetően, és egy véletlenszerű betörés során, összetűzésbe került a rendőrökkel. A bírónő olyan büntetést adott 

Haley-nek, amely talán még a börtönnél is rosszabb: beíratják az ország legszigorúbb tornászakadémiájára. Az 

akadémián sem teljesített jól, nem utolsó sorban kiközösítették, és a lakásból is kizárták. Burt, az edző is törekedett 

arra, hogy épkézláb sportolót és embert faragjon a vadóc lányból. Haley az idő múlásával belátta, hogy ez az állapot 

már tűrhetetlen, és megtanulta, hogy a barátok segítségével és a szabályok betartásával is önmaga lehet. 
                                         Kakucs Kata 
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Top 10 olvasnivaló  

- avagy mit olvasnak szívesen az iskola diákjai – 

 
 Az olvasás sokak számára unalmas és időpazarló tevékenységnek tűnik, 

hiszen napjainkban a technika segítségével ennél sokkal „izgalmasabb” 

foglalkozásokban is részünk lehet. Azonban a könyvek világa korántsem tűnt el a 

tizenévesek érdeklődési köréből, hiszen akadnak még, akik szívesen töltik idejüket 

egy-egy érdekes könyv, leginkább regény olvasásával. 

 

 A Plajbász csapata pedig e cikkben összegyűjtötte iskolánk diákjainak top 

10 kedvenc ifjúsági regényét, amelyet az alábbi rangsorban összegeztünk. Reméljük, 

hogy ezáltal még a kedves olvasónknak is segíthetünk következő olvasmányának 

kiválasztásában.  

 

Lássuk tehát a rangsort: 
Szent Johanna Gimi – Leiner Laura 

Harry Potter könyvsorozat – J. K. Rowling 

Tizenhárom okom volt – Jay Asher 

Egy kutya négy élete – W. Bruce Cameron 

Alaszka nyomában – John Green 

A végzet ereklyéi sorozat – Cassandra Clare 

Egy ropi naplója – Jeff Kinney 

Egy zizi naplója – Rachel Renee Russel 

Papírvárosok – John Green 

Bexi sorozat – Leiner Laura 

 

 Összegzésként pedig megemlítenénk a szavazók között hirdetett 

nyereményjátékunk eredményét is, amelynek szerencsés nyertese a VI. C osztályos 

Nyáguly-Tordai Gyöngyike lett.  

 

  Megvalósították: Márkó Ágnes, Moroianu Ana, Szász Mónika, 

     Bartalis Levente 

 DIÁKDOBOZ 

Viccek 

 - Fiam add össze a számokat! 

 - Kedves 8 és 9! Mostantól férj és feleség vagytok. 

 
A nyelvtan tanár kérdezi Mórickát: 

 - Milyen időben vannak ezek az igék: én fázom, te fázol, ő fázik. 

 Móricka felel: 

 - Hideg időben. 

 
- Pistike mondd meg mi a hajlékony ellentéte! 

- Hajléktalan. 

 
 

- Hogy kérdezünk rá a létigére? 

- ??? 

- Élsz még? 

 

 

VERSENYFELHÍVÁS 
 

Az  Én ideális osztályom című 

rajzpályázatra benevezhetnek 

5.- 8. osztályos tanulók. 

 

Feltételek: 

- A/3–as lapra készítendő 

- fantázia szüleménye lehet 

(szörnyek kerülendők) 

-  Leadási határidő: 

2018.04.11.–2018.04.16. 

- A lap hátán kérjük a nevet és 

az osztályt feltűntetni. 

 

 

A zsűri által kiválasztott rajzok 

meglepetés díjban részesülnek. 

 
Leadható: 

 - Cristian Eszternél-  V.B. 

 - Nagy Alpárnál-  VI.B. 

 
Nagy Alpár 

- Anyu! Nagyon fáj a torkom és a hasam is! 

- Ó,te szegény! Miből is irtok ma 

dolgozatot? 

 

 

 

- Pistike ki volt első András apja? 

- Nulladik András. 

 

Gyűjtötték:  

Benedek Szeréna, Deák Zsófia, Imre Sarolt,  

Korodi Panna 
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Keresztrejtvény 

 
 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

Szerkesztette: Nagy Alpár 

 

1.Az ember örömében, jókedvében ezt teszi.  
2. Magyarország fővárosa. 

3. A citrom színe.  

4. A hét 7. napja. 

5. Az orvosok munkahelye.  

6. Az emeletre vezet fel.  

7. Zivatar idején a felhők között cikázó erős fény.   

8. Az autóbuszra itt szállnak fel és le az  

emberek. 

 

Megjegyzés: 

A keresztrejtvény megoldásával keressétek Nagy Alpárt 

 a VI.B-ben! Az első három megfejtő meglepetésben részesül. 
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Diákdoboz 

 
Top 10 legőrültebb világnap! 

Napjainkban rengeteg világnap létezik, vannak azonban olyanok is, amelyek ezeknél jóval fucsábbak. A 

Plajbász most összeszedte a legőrületesebb világnapokat, hogy te is megünnepelhesd őket: 

 

10. Balkezesek világnapja (augusztus 13.) 

9. "Ki a tanteremből!" nap (június harmadik péntekje) 

8. A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja (október 22.) 

7. „Ne vásárolj semmit!” nap (november negyedik péntekje) 

6. Az alvás világnapja (március 19.) 

5. A retkek ünnepe (december 23.) 

4. No szelfi világnapja (március 16.) 

3. Elveszett zoknik emléknapja (május 9.) 

2. A nagypapák és mozdonyvezetők világnapja (szeptember 15.) 

1. Csúnya karácsonyi pulcsik világnapja (december harmadik péntekje) 

 
Szerintetek, ezek közül melyek a legfurcsábbak? :) 

        Gyűjtötte: Bartalis Levente 

 

Diákdoboz 
Könyvajánló 

 

Lil Chase: Sminkben a focipályán 
Gwynnie mindent tud a fiúkról, velük focizik kicsi 

kora óta.  A legtöbb lánnyal ellentétben, nagyon jól kijön velük.  

Hirtelen minden megváltozik, amikor új fiú érkezik a suliba. Az 

okos és jóképű Charlie Notts Gwynnienek azonnal megtetszik. 

Összebarátkozik vele, de többre vágyik szimpla barátságnál.  A 

suli legcsajosabb diákja, Jennifer Gregson igyekszik elcsábí 

tani a fiút... 

Németh Ágnes-Abigél 



 

Mi írtuk: 
Benedek Szeréna-Ágota (5.B) 

Cristian Eszter (5.B) 

Deák Zsófia (5.B) 

Imre Sarolt (5.B) 

Korodi Panna (5.B) 

Virág Kristóf (5.B) 

Márkó Barbara (6.B) 

Nagy Alpár (6.B) 

Sánta Eszter (6.B) 

Moroianu Ana (7.B) 

Szász Mónika (7.B) 

Müller Orsolya (7.D) 

András Anita-Vanda (8.B) 

Baló Csenge-Éva (8.B) 

Bartis Gréta (8.B) 

Bartalis Levente  (8.C) 

Bitai Adorján (8.C) 

Kakucs Kata (8.C) 

Márkó Ágnes  (8.C) 

Németh Ágnes-Abigél (8.C) 

 

Irányító tanárunk: 

     Cristian Andrea  

     német szakos tanárnő 

 

 
 

Diákoldal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   KÖSZÖNJÜK, HOGY VÉGIGOLVASTAD MUNKÁNK GYÜMÖLCSÉT,   

A PLAJBÁSZT! 

                                             Kellemes vakációzást kívánunk! 10 

 

Húsvét más országokban 

 
  

1. Anglia: A húsvét ünneplése Angliában még a kereszténység 

előtti időkre nyúlik vissza. Az angolszász 

istennő, Eostre dicsőítése, már jóval azelőtt szokásban volt, 

hogy a keresztény vallás elterjedt Európában. 

2. Németország: Ebben a régióban szokás még a húsvéti 

lovaglás. A településbeli férfiak frakkban, ünnepi dísszel 

felöltöztetett lovakkal járnak faluról falura, hogy hirdessék 

Jézus Krisztus feltámadásának hírét.  Egy felvonuló csapat akár 

200 lovasból is állhat. 

3. Belgium: Húsvéthétfő a móka, kikapcsolódás és a látványosság 

napja, ugyanis ekkor veszi kezdetét a „tojásfogó“ verseny, 

mely abból áll, hogy a templom tornyából leeresztett, apró 

ejtőernyőkkel ellátott óriási papírtojásokat kell eltalálni. A 

„tojásfogó“ játék során mindenkinek az „aranytojás“ 

megkaparintására kell törekednie, akinek ez sikerül 5000 belga 

frank üti a markát. 

4. Olaszország: Szicília kisvárosaiban például a fiatalok Jézus és 

tizenkét apostolának szobrát hordozzák körbe a településeken. 

Húsvétvasárnap délben a templom előtt eljátsszák a feltámadás 

jelenetét. 

5.  Görögország: A görögök számára húsvét a legfontosabb 

ünnep. Nagyszombaton éjfélkor ünneplik Krisztus 

feltámadását. Éjfélkor megkondulnak a harangok és a templom 

mélyéről elindul a Szent láng, amely kézről kézre, gyertyától 

gyertyára egyre terjed embertől emberig. „Hrisztosz aneszti!“ 

/Krisztus feltámadott!/ mondják a görögök. 

Gyűjtötte: Bitai Adorján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


