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KICSI ÍRÓK NAGY MESÉI 

                                                                                                       
    Részlet  

 a  Barkács Barbi és Ecsetes Eszter című meseregényből 

           Tartalom az előző rész tartalmából: Nos, hogy őszinték legyünk, eltelt 

egy kis idő, egy nyár.... A memória sem a régi, de azért nem felejtettünk el 

mindent, ugyanis azt nehéz lenne elfelejteni, hogy BARBI MAJDNEM 

MEGHALT! Meg egy barlangban voltunk, farkasok között... De inkább 

kezdjük az új részt...  

                                  

Már mi sem tudjuk hányadik fejezet  

                                       (hosszú volt a nyár...) 
 Tehát ott voltunk, a barlangban, Barbi a lábam előtt hevert, és hát ez 

csak amolyan apróság, de farkasok vettek körül. Pár percig, óráig, napig...Na 

jó, napok azért nem teltek el, de hosszú idő volt, hiszen mégis csak 

FARKASOKKAL szemezgettem. Lényeg a lényeg, Barbi megmoccant. 

Már nyitotta volna ki a szemét, én pedig felkészültem arra a levegőt hasító 

sikolyra. Viszont egészen más dolog történt... Csak úgy, semmi köszönés 

nélkül felugrott, felkapott egy FARKASKÖLYKÖT, igen, igen, egy 

farkaskölyköt, és azt mondta, idézném ,,Jézus, Mária, de cukiiiiiiii..."                                                                                    

 Hát sok minden átfutott az agyamon, de hogy erre nem számítottam,  

az biztos. No, állatbarát emberkék vagyunk. Barbi erre felkapott egy kölyköt,  

és ide nyújtotta nekem. Mindeközben a szülők figyelmesen követték ezt. A 

kölyökkel, a kövér kölyökkel (tudni kell, én csak kövér állatokkal 

barátkozom, amit Barbi is tudott) a  kezemben, átvillant az agyamon, mi 

lenne, ha futnánk. 

 Ne feledjük el, ez egy mese: itt minden lehetséges, ezért is van az, 

hogy életben maradtunk, mindezek után. Visszatérve a történethez, Barbi 

visszahúzott az ottani valóságba, és közölte velem, hogy nem lenne jó ötlet 

felnőtt farkasokkal packázni. Inkább azt tanácsolta, hogy maradjunk 

higgadtak, és majdcsak kitalálunk valamit. A végső, azaz szabaduló tervünk  

az lett, hogy Barbi megpróbálja lefoglalni a szülőket a varázslatos állatbűvölő 

erejével, és én addig elsurranok az újdonsült kutyimmal. A többit nem 

részletezném, a következő percekben már futtunk is. A farkasok akkorra már 

húzták a lóbőrt. Szerencsésen hazaértünk (már amennyire szerencsésnek 

mondható a helyzetünk) és az első dolog, amit ekkor tettünk, a névválasztás 

volt. Végül Vulfi lett a kis kövérke. Mondanom sem kell, elmenni egy 

állatkereskedésbe és venni egy kutyát egyszerűbb lett volna. De néha 

kalandokra is szükség van. 

  Ha valaki még emlékezne az IKEÁS kenunkra, ott telelt az erdőben. 

A következő nyáron viszont eszünkbe jutott, és elindultunk megkeresni. 

Vulfi, a szuperszimat meg is találta. Viszont a gyönyörű, fényes, babapopsi 

simaságú kenunk, immáron egy mohatelepként adott otthont egy hattagú 

sünicsaládnak. Ez lett volna a mi kis kövér farkasunk, Vulfi története. 

 

Szerzők: Márkó Barbara és Sánta Eszter                                        1 
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Újságíró lett: a Budapesti Hírlap és más lapok 

munkatársaként dolgozott. 

 Emellett számos lapban publikált álnéven, 

ezekből ad közre válogatást a kétkötetes Az 

ismeretlen Benedek Elek c. munka. 1889-ben részt 

vállalt a Pósa Lajos által indított első irodalmi 

értékű, hazafias szellemű gyermeklap, Az Én 

Újságom szerkesztésében. Sebők Zsigmonddal 

együtt szerkesztője volt a Jó Pajtás gyermeklapnak. 

1890-ben belépett a Demokratia nevű 

szabadkőműves páholyba. Ifjúsági könyvsorozatot 

szerkesztett: Kis Könyvtár, amelynek folytatása B. 

E. kis könyvtára címmel jelent meg. 1900-ban a 

Kisfaludy Társaságnak is tagjává vált. Az ifjúság 

számára készült mese-átdolgozásait tartalmazó Ezüst 

Mesekönyv és Arany Mesekönyv - amelyek főként 

az Az Ezeregyéjszaka meséinek és a Grimm fivérek 

meséinek átiratai voltak – tucatnyi új kiadásaival, 

újabb átdolgozásaival évtizedeken át a legfőbb és 

legjobb magyar mesekönyvek voltak. Verseket, 

színdarabokat, leányregényeket, történelmi és 

irodalomtörténeti műveket is írt. 1909-től ismét 

gyerekeknek szóló lapot, a Jó Pajtást szerkeszti, 

Sebők Zsigmonddal együtt. Sebők 1916-ban 

bekövetkezett haláláig társszerkesztője, utána 

főszerkesztője a lapnak, egészen 1923-ig, amikor a 

Cimbora kedvéért lemond a Jó Pajtásról. 1921-ben 

hazatért a trianoni békeszerződés által Romániához 

csatolt Kisbaconba és ott élt haláláig, ahol 

példaképe, szervezője volt a szárnyait bontogató 

romániai magyar kalákásoknak és a Cimbora című 

ifjúsági lapot szerkesztette. 

 Mint meseíró, a magyar gyermekirodalom 

egyik megteremtője. Ifjúsági írásaival, szerkesztői 

működésével az élen járó pedagógusok között foglal 

helyet. Születésének 150. évfordulóján, 2009-ben 

több rendezvénnyel, kiállítással, konferenciával is 

emlékeztek sokoldalú munkásságára. Írói 

végrendeletének utolsó három szava: 

’’... fő, hogy dolgozzanak.’’ 

 
Felhasznált könyvészet: Wikipédia  

                   Benedek Elek életútja 

 

utánanézett: Nagy Alpár   

 

 

Benedek Elek 

 

1859-1929 

 
Benedek Elek Kisbaconban született 1859. szeptember 30-

án. Édesapja Benedek Huszár János, édesanyja Benedek Marczella. 

Gazdálkodó székely katonacsaládból származik, ősei a lófő, illetve 

gyalogkatona rendhez tartoztak. Vallása  református. Apai nagyapja, 

István, huszárként vett részt az ún. francia háborúkban. Anyai 

nagyapja, Benedek András Bardócz szék asszeszora volt. A 

kisbaconi Benedek család első, oklevelekben említett tagja Benedek 

Urbánus, aki a 15. században élt. 1665-ben Benedek Mihály és fiai 

Apafi Mihály fejedelemtől címeres nemeslevelet kapnak. Ez a 

nemeslevél, amint azt Benedek Elek az Édes anyaföldem-ben 

elmeséli, elveszett, ami nem kevés kellemetlenséget okozott a 

családnak, mivel annak férfi tagjai így nem mentesültek a 

székelységre nehezedő kötelező katonáskodás alól. 

Elemi tanulmányait a kisbaconi falusi iskolában kezdi. Alig 

nyolc évesen íratják be a székelyudvarhelyi református kollégiumba, 

életútjának ez a fordulata egybeesik az osztrák–magyar kiegyezés 

történelmi momentumával, amely a sötét Bach-korszak lezárását 

jelenti. Az Udvarhelyen töltött diákévek mély nyomot hagynak az 

íróban. A gimnázium nyolc osztályának elvégzése után ugyanott 

érettségizik. 

       Diákkorában néprajzi gyűjtőútra ment Sebesi Jóbbal. 

Ballada- és népmese-gyűjtését megmutatja Gyulai Pálnak, aki 

felolvas belőlük a Kisfaludy Társaságban. Népköltészeti 

gyűjtésének anyaga, Kriza János, Orbán Balázs és Sebesi Jób 

gyűjtésével együtt a Magyar Népköltési Gyűjtemény harmadik 

részeként megjelenő Székelyföldi Gyűjtés című kötetben lát 

napvilágot 1882-ben. 1877 és 1881 között a budapesti egyetem 

bölcsészkarán tanul magyar–német szakon, majd filozófiát is 

hallgat, de nem szerez diplomát, inkább az újságírói pályát választja. 

Egyetemi évei alatt versei jelennek meg az Üstökösben. 1881-től a 

Budapesti Hírlap munkatársává válik. 1884-ben megnősül, Fischer 

Máriát veszi feleségül. 

1885-ben adják ki első számottevő könyvét, a Székely 

Tündérországot. 

1886-tól az Ország Világ szépirodalmi lap szerkesztője. 

Munkatársai többek között Ambrus Zoltán, Bródy Sándor, Vajda 

János. 

1887-ben veszi kezdetét viszonylag rövid ideig tartó 

politikai karrierje: a kormányon lévő, Tisza Kálmán-féle Szabadelvű 

Párt színeiben indul a nagyajtai választókerületben. Első 

képviselőházi beszédében a magyar gyermekirodalom és 

könyvkiadás terén uralkodó áldatlan állapotok ellen emel szót. A 

népköltészet és a népnyelv, valamint a közoktatás kérdéseivel 

foglalkozott. Napilapokat és folyóiratokat szerkesztett: Magyarság 

(1901–02); Magyar Világ (1902–03); Magyar Kritika (1897–99); 

Nemzeti Iskola (1890–1905); Néptanítók Lapja (1907–09). 

    

 

   



 

Diákdoboz 
  Könyv-ajánló     

                                                                               

          Méhes György: Micsoda társaság! 

 
             Nagyfőnök és Vilmos atya úgy döntöttek, hogy idén elviszik a családot 

nyaralni. 

                  Az érdekes családnak a káposztáshordó-incidenstől a csoda- 

 rántottáig tartanak  a kalandjai. 

      De ki tudja, még mi történik, ha megérkeznek a nyaralóba? 

       Kövesd végig a család kalandjait, és akkor választ kaphatsz! 

                                                                      

                                                Cristian Eszter 
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                Gergely Leila:  A három buta lány 
 

 

 
 Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy 

 szegényember, volt neki három leánya. Ezek a lányok kissé 

butuskák voltak, ezért nem is kedvelték őket a faluban.  

 

 Egy napon az apjuk elküldte a lányokat a határba, 

hogy hozzák haza a szénát a kaszálóról. Ők összeszedték a 

szénát, de elfelejtették, hogy haza is kell vinni a szénát. Ott is 

hagyták. Hazaértek a lányok, és megkérdezte az apjuk:  

-Hol van a széna? 

-Ott hagytuk.- mondták a lányok. 

-De hát miért hagytátok ott? – kérdezte az apjuk. 

-Azért hagytuk ott, mert elfelejtettük, hogy mit mondtál.- 

felelték a lányok. 

 

Az öreg nagyon elbúsult, mert nem volt, amit adni a 

teheneknek. 

 

 Egy másik napon megkérte a lányokat, hogy vigyék 

ki a teheneket a rétre legelni. Ki is hajtották a lányok. Majd 

elfelejtkeztek a tehenekről, és azok el is kóboroltak. A lányok 

észre se vették, hogy elkóboroltak a tehenek, és hazamentek.  

Kérdi az apjuk: 

- Hol vannak a tehenek? Ne mondjátok, hogy azt is ott 

hagytátok a réten?  

A lányok csak akkor vették észre, hogy mekkorát hibáztak.  

- Igen, ott hagytuk.- felelték.  

 

Az apjuk nagyon megharagudott rájuk, és elküldte a kastélyba 

szolgálónak a lányokat. Úgy gondolta, hogy ha nem küldi el a 

lányokat, akkor sosem fogják megtanulni, hogyan kell 

gondolkodni és felelősségtudóan viselkedni.  

 

Végül a lányok is megtanulták mindezt.  

 

Ha az apjuk nem küldte volna el a királyi udvarba a lányokat, 

akkor az én mesém is tovább tartott volna.  

 

 

 

  

 

 

 

Müller Orsolya:  Az öreg tölgyfa 
 

 Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy erdő. Ebben az 

erdőben élt egy öreg tölgy. Az erdő lakói nagyon szerették ezt a 

tölgyfát, mert ő volt az erdő legöregebb fája, és egyben a legbölcsebb 

is.  

 Egy napon három favágó érkezett az erdőbe. Járkáltak, és 

nézelődtek egy darabig az erdőben, amint mentek mendegéltek, 

egyszer csak rátaláltak az öreg tölgyfára. Megálltak a fa előtt és jól 

megnézték. Akkor már a nap lemenőben volt, és sötétedni kezdett. A 

favágók elhagyták az erdőt. Az erdőtől jó messze tüzet raktak, sátrat 

vertek, majd a tűznél üldögélve beszélgettek. A kíváncsi mókus, 

Móki, aki az erdőben élt az öreg tölgyfa lombjai közt, észrevett a 

távolban valami pislákoló fényt. A fényt figyelve elindult. 

Hamarosan rátalált a favágókra. Gyorsan elbújt a fűben és onnan 

hallgatózott. Hallotta, hogy a favágók arról beszélnek, hogy kivágják 

az öreg tölgyfát. A mókus gyorsan visszalopózott az erdőbe és amit 

hallott, azt elmondta a tölgyfának. A tölgyfa elszomorodott. Móki 

tudta, hogy tennie kell valamit, így összehívta az erdő összes lakóját 

és az erdő tündérét is elhívta tanácskozni. Az erdő tündére volt az, aki 

megvédte az erdei állatokat és növényeket minden veszélytől. 

Amikor mindenki megérkezett, elkezdtek tanácskozni. Ki is találtak 

egy tervet. Másnap, amikor a favágók elindultak az erdőbe, akkor 

rossz idő közeledett. Az égen  sötét esőfelhők gyülekeztek. A szél is 

egyre erősödött. A vihar egyre közeledett. Az egyik favágó 

megszólalt:  

 -Vihar közeledik, és jobb ha hazamegyünk.     

 -Nem megyünk haza - mondta a másik - csak azután miután kivágtuk 

azt a tölgyfát.  

És ekkor  eleredt az eső. Csak úgy zuhogott. A három ember 

hazasietett. Másnap reggel szép idő volt, sütött a nap s egy felhő sem 

volt az égen. A favágók ismét eljöttek az erdőbe. Ahogy sétáltak az 

erdőben valami ágreccsenést hallottak. Megálltak s nézelődtek, de 

nem láttak semmit se. Mentek tovább. Akkor valami árnyat 

pillantottak meg és ismét megálltak. Abban a pillanatban megjelent 

egy farkas, azután mégtöbb farkas, majd jöttek medvék, vaddisznók, 

őzek, szarvasok s még sok más állat. A favágók majdnem elfutottak 

ijedtükben, de akkor megérkezett az erdő tündére szép zöld 

ruhájában, s megkérdezte:  

 -Mit keresnek itt az erdőben?  

Az egyik favágó ijedten válaszolt:  

 -Mi fát akartunk vágni.  

 -Itt nem vághattok fát, és most kérlek, távozzatok! - mondta a 
tündér ellentmondást nem tűrő hangon.  

Amint a tündér ezt elmondta, az állatok lassú léptekkel elindultak az 

emberek felé, a favágók az állatokra néztek, akik egyre közelebb és 

közelebb jöttek hozzájuk. A farkasok vicsorogni kezdtek, a medvék 

morogni. A favágók ebből megértették, hogy az állatok sem szeretnék 

ha az otthonukat, az erdőt bántanák. Így a három ember békében 

hagyta az erdőt, elmentek, és soha nem tértek vissza.     

 Az erdő lakói pedig boldogan éltek, mert soha többet nem 

háborgatta őket senki. 
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Felelsz vagy mersz? 

Tippek, ötletek 

 

 

             Az üvegezés az egyik legismertebb és közkedveltebb játék köreinkben. Nem   telik el úgy szülinapi 

party, összejövetel, hogy ne kerülne rá sor, mégis az esetek  többségében ötlet hiányában csuklik el a játék. 

 

            Íme, pár tipp feleléshez, illetve merészséghez: 

 

 

Felelsz? 

 

1. Kinek az öltözéke néz ki a legrosszabbul a 

szobában? 

2. Kit tiltottál le Facebookon? Miért? 

3. Szerettél már bele közeli barátodba? 

4. Mi zavar nagyon? 

5. Ki lenne a legunalmasabb blogger a szobából? 

6. Ha megtudhatnál valamit a jövődről, mi lenne 

az? 

7. Mi volt a legfurább álmod? 

8. Melyik volt a legkellemetlenebb helyzet, 

amikor leestél? 

9. Rangsorolj 1-10-es skálán 5 srácot vagy csajt, 

akiket mindenki ismer! 

10. A szobában lévők közül, kivel randiznál? 

Mersz? 

 

1. Rappelj a bal oldaladon ülőről! 

2. Küldd el az utoljára felhÍvott személynek, 

hogy: Neked meg mi bajod? 

3. Dobj puszit a veled szemben ülőnek! 

4. Hívj fel valakit, és hitesd el vele, hogy ő 

hÍvott! 

5. Menj oda egy random emberhez, és öleld át! 

6. Küldd el 3 embernek, hogy „szeretlek”! 

7. Énekeld 1 percen át Justin Bieber „Baby” 

cÍmű dalát! 

8. Ülj a tőled balra levőnek az ölében 5 percen 

át! 

9. Mutasd be az időjárást tájszólással! 

10. Hívj fel valakit, és hitesd el vele, hogy te 

vagy a titkos hódolója! 

  

Tehát: Felelsz vagy Mersz?:) 
 

 

    Moroianu Anna és 

    Szász Mónika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 Diákdoboz 
Filmajánló 

                   Sissi (megtörtént események alapján) 

 

 Erzsébet megismeri Ferencz József herceget, aki nővérének vőlegénye. De ők ezt még nem is 

sejthetik, így rögtön egymásba szeretnek és József Erzsébetet veszi el. Azonban Ferencz József anyja 

Erzsébetet nehézségeket gördít elé. A Sissinek becézett Erzsébet mégis csak megbírkózik a királynői 

szereppel járó feladatokkal. Kövesd nyomon a fiatal Sissi életének boldog és szomorú eseményeit!  

        Cristian Eszter 
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Honfoglaló diákok  I. 
 

A Gaál Mózes Általános Iskola diáktanácsa – október 

23.-a tiszteletére - megszervezte a „Honfoglaló” 

vetélkedőt az V. illetve VI. osztályok számára. Az 

osztályok képviseletében öt fős csapatok mérettették 

meg tudásukat a vegyes témájú kérdéscsomag 

segítségével. A megfontolt, kreatív csapatok közül az 

V.B és VI.C csapatai jutottak a döntőbe.  

A „mérkőzést” végül a VI.C osztály nyerte, kiket 

bőségesen megjutalmazott iskolánk.  

A vetélkedő nagy érdeklődésnek örvendett a diákok 

körében, tehát sikeres eseményként záródhatott az első 

kör.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honfoglaló diákok II. 
 

   2018. november 9-én a VII.-VIII. osztályosok is 

próbára tehették magukat honfoglalás téren.   A 

vetélkedő közel 50 diákot mozgatott meg, 

tulajdonképpen ez is volt fő célja, hogy minél több 

bátor tanulót gyűjtsön össze, akik gyorsaság, 

műveltség és csapatmunka segítségével elnyerhessék 

jutalmukat. A VIII.B osztály csapatának győzelmével 

zárult verseny kiváltképpen nagy népszerűségnek 

örvendett iskolánkban.   A Gaál Mózes Általános 

Iskola diáktanácsának örömére, a tanulók még 

szeretnének ilyen jellegű esemény résztvevői lenni a 

jövőben.  

   Moroianu Anna 
 

Nyelvek Karácsonya 
 

   „Minden nyelvnek megvan a zeneisége, a karaktere, és ha 

a szavakból dal lesz, ennek valahogy tükröződnie kell a 

dallamban, különben megbicsaklik az egész.” 

(Bencsik-Kovács Zoltán)         

               

2018.december 17.-én a Gaál Mózes Általános Iskola 

hagyományszerűen megszervezte ünnepségét, a Nyelvek 

Karácsonyát. Ahogyan a neve is elárulja, többnyelvű 

produkciók sokaságából állt össze a harmonikus, mese- Ízű 

műsor. A diákság meséjét követően a jelenlévők 

belekóstolhattak  a manók meg a játékgyár működésébe. A 

varázslatos hangulat megőrzésére magyar, román illetve 

angol nyelvű dallamok szolgáltak, meghitt szavalatok 

kíséretében. A közel kétszáz tagú manósereg nagy átéléssel 

közvetítette a karácsonyi dalokat, zongora-kísérettel. 

A Gyöngyharmat, iskolánk kórusa mesés csengőzése is 

helyet kapott itt, aranytorkú tagjainak szóló- és duett 

dalaival együtt. 

          A visszajelzések alapján elmondhatjuk: sikeres, 

színes és szép ünnepségként zárult az idei Nyelvek 

Karácsonya. 

 

   Moroianu Anna 
 

 

 

 

 
A manók serege 
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       DIÁKOLDAL 
 

Iskolák külföldön 

Te is mindig kíváncsi voltál, van-e a miénknél jobb iskolai rendszer? 

 Most eldöntheted, ugyanis összegyűjtöttünk néhány dolgot pár 

iskolai rendszerről. 

Amerikai Egyesült Államok 

Szokásos módon, az iskolák minden amerikai közösség 

központjában épültek. A diákok a mindenki által ismert sárga buszon 

jutnak el az iskolába, és részt vesznek az általuk kiválasztott órákon, 

reggeltől kora délutánig. Az iskola a kutatásokra, sportra és a 

közösségi életre fókuszál. 

Franciaország 

Franciaországot mindenki szereti! A francia iskolarendszer híres a 

magas színvonaláról. Ha francia iskolába tévedsz, akkor számíts 

arra, hogy sokszor este hatig van tanítás, cserébe szerdán kora 

délután már véget érnek az órák. 

Németország 

 A nyári szünet 6 hetes, a többi ünnepre (húsvét, pünkösd, őszi és téli 

szünet) hét hét áll rendelkezésre. Az oktatás ingyenes, és a 

tankönyvekhez is ingyen juthatnak a tanulók. A német oktatás 

jelenleg három részre oszlik: iskola előtti, általános iskolai és 

középiskolai. 

Svájc 

Svájcban nincs egyetlen egységes tanítási rendszer, tehát minden 

iskola különböző programmal szolgál. Fontos megemlíteni, hogy 

míg itthon az a beidegződés uralkodik, hogy középiskola nélkül nem 

ember az ember, addig itt a gyerekek 10 %-a vehet részt ebben az 

oktatási típusban (csak a legjobbak). 

  gyűjtötték: Moroianu Ana és Szász Mónika 

 

 

 

 

FIGYELEM! 
 

Roboklub Barót 
 

A második félévben kezdődik az íratkozás a 

Roboklub tevékenységére is! 

 

Feltételek:  

- Érdeklődjél a technika és a programozás 

iránt!  

- Legyél képes csapatban dolgozni! 

- Légy kitartó és türelmes! 

- Tudj viselkedni közösségben! 

 

Heti egy alkalommal tartunk tevékenységet, délután 

vagy szombaton. 

Túljelentkezés esetén több csoport is indulhat.  

 

Tennivalók: 

- A földszinti informatika teremben 

érdeklődsz, Jakab Zoltántól.  

- Kitöltesz egy jelentkezési lapot. 

 

A Roboklub Barót tevékenységeiről információkat 

találsz a gaalmozes.ro/roboklub honlapon is 

(szabályzat, program, csoportok beosztása, stb.) 
 

 

 

 

Diákdoboz 
Aranyköpések 

iskolai dolgozatokból 
 

-A víz oxigénből és folyadékból áll. 

                      

- A kenguru kicsinye fészeklakó.    

- A hős holtan esett össze. Ezt később nagyon sajnálta, de akkor már nem volt mit tenni. 

         Gyűjtötte: Nagy Alpár 

 



DIÁKOLDAL 

 
 

Mikulás nap, 2018  
 

 A Mikulás napot a diáktanács tagjai szervezték: Moroianu Anna (8.B), Szász Mónika (8.B), Gál Noémi (8.C), 

Potyó Melitta (8.C), Berszán Kamilla (8.D), Lázár Bernadett (8.D), Márkó Barbara (7.B), Sánta Eszter (7.B) 

 

 

         
Fényképek: Pető Árpád (8.D) 
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                           Top 10 

                          hihetetlen tudományos dolog 

 

 

1. A Föld egykor lila színű volt. Mert nem klorofil termelődött, hanem egy más ősi mikróba. 

2. Ha el lehetne távolítani az atomjaink között található üres helyeket, akkor az egész emberiség 

elférne egy almában. 

3. Az egyik legcsúszósabb anyag a világon az ember térdében van. 

4. Ha átfúrnánk a Földet, 42 percnyi szabadesés után érnénk ki a lyuk másik végén. 

5. A Föld az elmúlt 40 évben elveszítette élővilágának a felét. 

6. A napi Google keresési kifejezések 15 százalékát az elmúlt 15  

évben senki nem írta be újra a keresőbe. 

7. Az emberi tüdő kiterítve körülbelül akkora lenne, mint egy teniszpálya (100 négyzetméter). 

8. Az agyunk energiahasználata 24 óra alatt azonos egy 10 wattos villanykörtéjével. 

9. Az Eiffel-torony magassága akár 15 cm-t is nőhet vagy csökkenhet az időjárás függvényében. 

10. A telefon a meleg hatására lelassúl. 

         gyűjtötte: Cristian Eszter 

 

  DIÁKDOBOZ 

Viccek 
 

Pistike hazamegy az évzáróról, megkérdezi az anyja: 

- Milyen lett a bizonyítványod? 

- Katonás! 

- Az meg milyen? 

- 1, 2, 1, 2, 1, 2  

 
  Pistikét a suliról faggatja a szomszéd néni: 

- És melyik a kedvenc tárgyad az iskolában? 

- A csengõ. 

 
- Mi volt ma az iskolában, kisfiam? 

- Anya, ma én voltam az egyetlen, aki jelentkezett, amikor a tanítónéni kérdést tett fel!  

 - Nagyon ügyes vagy Pistike! És mi volt a kérdés? 

- Ki törte be az ablakot? 

 

Gyűjtötték: Csutak József és Gyenge Oszkár 
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Keresztrejtvény 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      A keresztrejtvényt és a vicceket 

 

               gyűjtötte:    Nagy Alpár 

 

.  

 

 

 

 

 

Megjegyzés: 

 
A keresztrejtvény megoldásával keressétek Nagy Alpárt 

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

 

- Az iskolában a gyerekek az igeidőket tanulják. A tanítónéni magyaráz: 

- Én ajándékozok, te ajándékozol, ő ajándékoz. Milyen időben van ez, Móricka? 

- Úgy Karácsony táján, tanító néni. 

 

 
Pistikét leküldi az anyja a zöldségeshez. Amikor odaér, az eladó megkérdezi: 

- Mit szeretnél venni? 

Előszedi a gyerek a kis cetliét és hadarva felolvassa: 

"Fél kiló hagyma, egy kiló krumpli, egy kiló paprika, és vigyázz, hogy a vén csaló ne nyomja le az ujjával a 

mérleget! 

 

 

 
Anya! Borzasztóan fáj a torkom, meg a hasam is! 

- Ó, te szegény gyerek! Miből is írtok dolgozatot ma? 

 

 
Móricka panaszkodik az anyjának: 

- Mama, az iskolában azt mondták nekem, hogy én állandóan hazudok! 

- De Móricka, te még nem is jársz iskolába! 

 

 

 

 

 



 

 

Mi írtuk: 
 

Balogh Viktória-Kitti (5.B) 

Péter Kata (5.B) 

Csutak József (5.C) 

Gergely Leila (5.C) 

Gyenge Oszkár (5.C) 

Nagy Dorottya (5.C) 

Demeter Ákos (6.) 

Cristian Eszter (6.B) 

Márkó Barbara (7.B) 

Nagy Alpár (7.B) 

Sánta Eszter (7.B) 

Moroianu Anna (8.B) 

Szász Mónika (8.B) 

Müller Orsolya (8.D) 

 

Irányító tanárunk: 

     Cristian Andrea  

     német szakos tanárnő 

 

 
 

Diákoldal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   KÖSZÖNJÜK, HOGY VÉGIGOLVASTAD MUNKÁNK GYÜMÖLCSÉT,       

A PLAJBÁSZT! 
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2019 
 

 

 

Ballag már az esztendő, 

vissza-visszanézve, 

nyomában az öccse jő, 

vígan fütyörészve. (Kányádi Sándor) 

 
 

Mint lyukas zsákból a lencse, úgy hulljon rátok a szerencse! 

 (népi mondás) 

  
 

Örömöd sok legyen, bánatod semmi. Segítsen az Isten boldognak lenni! 

Legyél mindig vidám, örülj minden szépnek! (népi mondás) 

 

 
Mit van mit kívánni még 

Ily áldott időben? - 

Adjon Isten, ami nincs, 

Ez új esztendőben. 

… 

Boldogságod fénye legyen szép szivárvány, 

Rajta, mint egy hídon, szép tündérek járván, 

Ne bántson a métely, sem másféle járvány, 

Hanem oly erős légy, valamint a márvány. (Arany János) 

 

 

                                      gyűjtötték:  

Balogh Viktória-Kitti, Péter Kata, Nagy Dorottya  és Demeter Ákos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


