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KICSI ^ROK NAGY MESEI
Talan III. fejezet ©

(Nincs visszatekinto, megmaradt ujsâg hiânyâban, s emiatt mâr mi sem 
nagyon emlekszunk a tortentekre, ami viszont biztos, hogy happy end-ben 
vegzodtek a dolgok es lett egy kutyânk, (farkasunk) Vulfi)

Ezen tortenet, meg szâmunkra is titok. Hogy miert? Az rejtely. Talân 
kisse elavult memoriânk miatt, talân egyszeruen amiatt, mert meg sem 
tortent. De erre nincs garancia. (Miutân ezen mondatok megszulettek, eltelt 
ket het.) S ido kozben meg az ihlet is megszâllta elborult agyunkat, melyet 
a vizsgâkra valo kemeny keszulodes alatt annyi mindennel megtomtunk.
Mâr az affele sajâtos humor is elszurkult, hâla mindennek. De semmi gond, 
terjunk a târgyra, ha mese, hât legyen mese. Ennyit a reâlis dolgokrol.

Hol volt, hol nem volt, valoszmuleg nem volt, de most lesz. Voltunk mi, 
Eszter es en. Egy napsutotte delutânon a kert vegeben âlldogâlo, jokora 
almafa alatt ucsorogtunk. A semmitteves ritka elvezetet veltuk 
megtapasztalni. Egyszer csak, mint sertetlen almâbol a hernyo, oly vâratlanul 
jelent meg nagyanyâm, hofeher ruhâban, tundokolve. En termeszetesen sirva 
fakadtam, lâtva ot. Ritka gyonyoruseg elo tundereket lâtni. (Mi persze 
maradtunk kozonseges humanissimek, kulonleges csalâdunk ellenere.) 
Ekkor âllt elo nagymamâm azzal a zseniâlis kerdessel, hogy nincs-e kedvunk 
âtvâltozni valamive. En eltem a lehetoseggel, megkertem, hogy vâltoztasson 
tuzmadârrâ. Eszter inkâbb ugy dontott, o megtartja Isten âltal kapott, 
termeszetes alakjât. Ez az o dontese volt, râhagytam. Gondoltam, o nem 
tudja, mit hagy ki, csak hogy ezt meg en se tudtam. Ehhez a hibrid 
eletmodhoz (elporlado madârtest, hamu-bebik) meg en se konyftottam, de 
egye fene. Ha egy âllat kepes ujjâszuletni, az csakis az en, idâig szavatolt 
korlâtaimat haladja meg egyetlen teren kivul: remelhetoleg kis kedvenceink 
vegetâriânusak.

Itt vagyok egy, mondhatni lângolo madâr testeben, gondolkodom 
(...tehât vagyok..). Mivel ez eszembe jutott, tukrozodik, hogy nem 
vesztettem szâmomra feledhetetlen elmemet (nem lettem elmefogyatekos). 
Mi lehet az, amit most csinâlni fogok? Egy kemeny percnyi toprenges utân 
egyertelmuve vâlt, hogy bekapok valamit, mert az ehhalâlbol biztos nem 
tâmadok fel. Madârkaja hiânyâban a pufulec (mmm) mellett dontottem. A 
raktârunkban termeszetesen lehetetlenseg talâlni, mivel ket pufi-zabâlo is van 
koztunk (vajon kik lehetnek azok..), ^gy en lettem kiteve annak az eszmetlen, 
csoros-gyalâzo feladatnak, hogy lemenjek a boltba. A mi familiânkban (mâr 
ha az annak tekintheto) ez nem a legkedveltebb tennivalo, vajon miert? Hât, 
ha belegondolsz, a legkozelebbi boltocska nyolc kilometerre van, hogy madâr 
kepeben kene vâsârolnom, es meghozzâ penzzel a markaim kozt kell odâig 
elrepulnom, majd fizetnem, az nem egy tokeletes terv. Ha tudni szeretned 
tovâbbi madâri kalandjaimat, kovetni es megtudni, hogyan kaparintottam 
meg sajtos puffancsaimat, tarts velunk kovetkezo lapszâmunkban is. ©

Szerzok: Santa Eszter, M arko B arbara
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Kozelebb az oslenyekhez:
Fosszfliâk

f I

A  fosszilia szo jelen tese  ,,a kiăsott”, a latin fossus 
szobol ered ( m agyar m egfeleloje a Kovulet ). A  fossziliâk 
m indossze az âllatok kem eny reszeit orzik meg: a csigâk hejait, 
a d inoszauruszok csontjait, .... V an azonban egy kulonleges 
anyag, am ely a lâgy reszeket is m egorzi: a jeg. E zek a 
m aradvânyok azonban nem  nevehetok szigoru ertelem ben vett 
fossziliâknak. Sziberiâban talâltak  nehâny fossziliât, am elyben 
m egm aradtak a lâgy reszek is. Egy Gyapjas - M am utokbol âllo 
csorda m aradt m eg jegbe  zârva, ugy hogy a husuk, az izm aik 
es a boruk is m egm aradt, azon a helyen, ahol 20.000 evvel 
ezelott elpusztultak. A  Fold elete m integy 3,7 m illiârd eve tart, 
igy hât a legregebbik fosszilia  is ebbol az idobol szârm azhatna, 
ha talâlnânak ilyet. Jo lenne ugyan, de m a sem tudjuk, hogy 
legalâbb hâny evre van szukseg ahhoz, hogy egy âllat 
m egkovuljon. A  fossziliâk v izsgâlata nem  az egyetlen m odja, 
hogy m egism erjuk a regi âllatok m aradvânyait. Egy m âsik 
lehetoseg, ha m egvizsgâljuk a Fold term eszetes 
kâtrânygodreit. Ezek az âllatok, beleesnek ezekbe a godrokbe 
es anatom iai helyzetukbe (1) beleragadnak a kâtrânyba. 
U gyanazon a lelohelyeken m âs âllatok fossziliâira is 
râtalâlhatunk. A z Egyesult A llam okbeli C leveland-L loydban 
talâlhato  D inoszauruszbânyâban 10.000 dinocsontot talâltak, 
tobbek  kozott A llosauruset, Stegosauruset, Ceratosauruset, 
stb.... Lehetseges, hogy C leveland-L loydban valam ifele 
m ozgo hom ok lehetett, am ely foglyul ejtette a novenyevoket 
es az oket uldozo ragadozokat. A  fenyok gyantât tem elnek, 
am ikor m egserul a kerguk, hogy igy vedekezzenek a 
betegsegek es a kârtevok ellen. A m ikor ez a gyanta m egm ered, 
m egkem enyedik, es m agâba zâr leveleket, buborekokat, es kis 
lenyeket, am elyek a fân elnek: hangyâkat, pokokat,
szunyogokat,.... M indossze 20 nagyobb borostyânko-lelohely 
talâlhato  az egesz vilâgon. A  leghiresebb ilyen lelohely 
M exikoban talâlhato, ahol 25-, 90 m illio eves leletek 
talâlhatoak a K reta idoszakâbol. A  dinoszauruszok fogazata is 
sokat tud m eselni. Peldâul a Jura idoszakban elt 
C om psognathus szâja alul keskenyedett, es apro, eles fogai 
voltak  (rovarevo). Egy âllat lâbnyom a a talajon evm illiokig 
m egm aradhat. M egm utatja, hogy m ilyen sebesseggel futott, es 
m eg azt is, m ilyen ragadozo vadâszott râ. A  M ezozoikum ban 
nehez volt az elet. Az anyâk sokszor azelott elpusztultak, hogy 
lâttâk  volna kikelni kolykeiket. Sokszor a mai napig 
fennm aradnak ilyen feszkek.

M iutân az oslenykutatok feltârtak egy 
teruleten levo fossziliât, egyesevel m egm erik a 
csontokat, lerajzoljâk, lefenykepezik. Az 
oslenykutatoknak nagyon sok szerszâm uk van. A  
kisebb fossziliâkat papirba csom agoljâk, m ig a 
nagyobbakat gipsszel vonjâk  be. A  fossziliâk 
tisztitâsa laboratorium okban tortenik. E loszor 
levâlasztjâk a vedoreteget, m ajd hom okfuvâssal 
vagy gyenge savval tâvolitjâk  el a m aradek 
kozeteket. A  csontokat vegyi oldattal kezelik 
m ajd biztonsâgos helyen târoljâk, a jovokor 
szâmâra.

(1) A gerinces âllatnâl az a helyzet, amikor a gerinces eppen nem 
tâplâlkozik, rejtozik vagy halado mozgâst vegez, es a 
testfuggelekei (vegtagjaik) nyujtott âllapotban vannak, pl. 
ebben az esetben a gerinces testenek oldalra valo eldoleset 
jelenti.

ELOLVASTAD?! VALASZOLJ!

1. kerdes: A „Dinoszauruszbânyâban” mely
dioszauruszfajtâk csontjai fordultak elo idâig a 
legtobbszor? ( 3 pelda)
2. kerdes: Hâny nagyobb borostyânko-lelohely 
talâlhato a vilâgon es ezek kozul a leghiresebb lelohely 
hol talâlhato?

Valaszaiddal keresd Nagy Alpart a 
7.B.-ben, az elso 3 helyes megfejto 

meglepetesben reszesul!

Felhasznalt konyveszet: 1.000 erdekesseg az âllatokrol, 
Dinoszauruszok vilâgatlasza,Vida Peter: Dinoszauruszok, 
Wikipedia

utânanezett: Nagy Alpar

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gerinctelen
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gerinctelen
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gerinctelen


Meses verses oldalunk

Gergely Leila:
Az eltunt pluss-macko

Muller Orsolya:

Tavasz anyo

G ondoltâtok volna, hogy a jâ tekaitok  is olyan erzo 
szivvel rendelkezhetnek, m int ti? N a de ne fussunk 
ennyire a tortenetunk kozepebe.

K ezdjuk is a m eset. V olt egyszer egy kislâny, 
akinek sok-sok jâ teka  volt, pluss-m ackok, kulonfele 
legok, barbi-babâk, târsasjâtekok. Egy ejszaka a 
jâ tekok  eletre keltek es csak a rosszasâgot csinâltâk, 
rendetlem tettek, m indent feldontottek. Reggel felkelt 
a lâny, es furcsâllta a nagy rendetlenseget, m ert o 
nem  igy hagyta a szobâjât.
D e en nem  ^gy hagytam  a szobâm !-m ondta a lâny. 
E ttol m ost eltekintett, es rendet rakott. Kesobb 
szeretett vo lna jâtszani a pluss-m ackoival, de nem 
talâlta  az egyiket, es anelkul nem  kezdhette el a 
jâtekot. Râadâsul az a m acko eppen a kedvence volt. 
M indenhol kereste, de nem  talâlta. A  kislâny nagyon 
elszom orodott, es elkezdett sirdogâlni.
H ol a m acim ?- kerdezte a lâny.
D e azt m eg nem  m ondtam , ugye, hogy a m acko azon 
az ejszakân tunt el.

Folytatjuk!

Vegre megjott Tavasz anyo, 
kimenni a melegbe jo. 
Elhozta a jo  meleget, 
es eluzte a hideget.

A pillangok elobujnak, 
nagyon sok szinben pompâznak. 

A fâk vegre feloltoznek, 
sok-sok szep ruhât oltenek.

A mehek munkâba fognak, 
egesz nap csak duruzsolnak. 
A madarak csak enekelnek, 

orulnek a jo  melegnek.
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DIÂKOLDAL

Tanaraink gyerekkora

1. M i volt a kedvenc szme? Miert?

Vajda Augusta- P iros es fekete, m ert ezek a szm ek nagyon jo l neznek ki egyutt, es m ert szerintem  jo l 
m utatnak rajtam.
Borbath Gyongyver- K ek  es piros.
Lakatos Andrea- A  piros es a rozsaszm , m ert azokat nagyon lânyos szm eknek talâltam . Kesobb aztân, 
g im nazista korom ban a feher is târsult m ellejuk.
Cristian Andrea- M indig is a barnât, barnânak kulonbozo ârnyalatait szerettem.

2. M i volt a kedvenc zeneje? Miert?

Vajda Augusta- G yerekkorom ban a d iszko-zenet szerettem , m ert edesapâm  is azt hallgatta. M ajd a 
kesobbiekben, 15 evesen, a rock-zene lett a kedvencem . M ost is rock-zenet hallgatok.
Lakatos Andrea- Ovodâs, kisiskolâs korom ban nagyon szerettem  Pap R ita dalait (pl. K ucko M acko, N yuszi 
M uszi, Hâpi kacsa s tb ...). Kesobb, m âra az angol es m agyar pop-rock dalok is kedveltekke vâltak  ( H ip-hop 
boyz, B ackstreet boys s t b . ) .  A m it m eg nagyon szerettem  akkor is, az az Istvân, a kirâly tim u  rockopera. 
Cristian Andrea - M inden zenei m ufajbol voltak  kedvenc dalaim  tinedzserkent. Akkori kedvenceim  m eg m a 
is szivesen m eghallgatom . Pl.: Sting-Englishm an in N ew  York, Tupac- C hanges es a tobbiek.

3. Ki volt a kedvenc mesehose? Miert?

Lakatos Andrea- K edvenc m esehoseim  nem  igazân voltak, inkâbb az ifjusâgi film eket szerettem  (pl.H arisnyâs 
Pippi, Pum ukli). K onyveim  kozul pedig Szamoca, a medvebocs vo lt az, am elyet nagyon szerettem, m inden este 
el kellett olvasni az o tortenetet.
Cristian Andrea- N agyon sok volt. Peldâul: M augli A  dzsungel konyvebol, a M ezga csalâd m inden tagja, 
Frakk, a m acskâk reme, Kukori es K otkoda, a hupikek torpikek, es m eg sok mâs. Tartalm ilag konnyu es m egis 
szorakoztato rajzfilm ek/ m esefilm ek.

4. Mi volt a kedvenc tantargya? Miert?

Lakatos Andrea- K edvenc tantârgyaim  koze soroltam  m indig a m agyar irodalm at, m ert nagyon szerettem / 
szeretem  a verseket, prozai alkotâsokat, torteneteket. A  m âsik  jelen tos pedig a zene volt. Kesobb, 
kozepiskolâs korom ban kom olyabban tâncoltam , m ert szerettem , illetve mai napig szeretek zenelni es zenet 
hallgatni.
Cristian Andrea- Az angolt es a nem etet szerettem  a legjobban. EzenkA ul szA esen tanultam  a tortenelm et es 
a foldrajzot.

folytatas->

4



folyt.

DIÂKOLDAL

5. Melyik tanăra/tanărndje volt a kedvence? Miert?

Lakatos Andrea- K edvenc tanârom  nagyon sok volt, 
m indegyik m âsert. A zt kijelenthetem , hogy nagyon 
szerettem , ha szigoruan is, de ugy tam tottak, hogy 
sikerult kesobb is m egâllnom  a helyem  az elet kulonbozo 
teruletein. ( K edvenceim  voltak: pl. a m agyartanârno, a 
zenetanârno, a m atektanâr, a kem ia, a biologia, a 
tom atanârom .)
Cristian Andrea- Otodiktol tizenkettedikig ket 
nyelvszakos tanârno tam tâsi stilusa tetszett a legjobban: 
Szocs-Torm a K atalin angol szakos tanârno, Gajai M âria 
nem et szakos tanârno. Inspirâloak voltak, sokat tanultam  
toluk.

6. Mi volt a jele az ovodăban?

Lakatos Andrea- G olya : )
Cristian Andrea- Sajnos, nem  em lekszem .

7. Hova jărt iskolăba 5-8-ban?

Lakatos Andrea- Barotra, a Gaâl M ozes A ltalânos 
Iskolâba.
Cristian Andrea- Sepsiszentgyorgyon jârtam , a M ikes 
K elem en Elm eleti Lfceum ban, intenziv nem et-angol 
szakon.

Filmajanlo:
Pelyhes-kalandra fel!

Pelyhes egy kis madâr, akinek nem 

csak fel kell dolgoznia, hogy edesapja nem 

el, de meg kell keresnie a ”paradicsomot” a 

tel elott, ugy, hogy nem tud repulni. 

Ekozben folyamatosan a barâtnojere 

gondol, es attol fel, hogy elvesziti ot.. 

Vajon sikerul-e neki eljutni a

8.Ki volt a legjobb barătnoje? Miert?
Lakatos Andrea- Egy bibarci lâny, aki m eg m ost is 
odasorolhato. N agyon jo l k ijottunk egym âssal, egyutt 
tanultunk, kirândultunk, jâtszottunk. Kesobb pedig, a 
kozepiskolai evek alatt is szobatârsak lettunk a 
bentlakâsban, m ajd lakotârsak az egyetem i evek alatt, es 
szerencsere ez a barâtsâg m eg m a is tart.
Cristian Andrea- Az akkori barâtnom  m eg m a is nagyon 
jo  barâtnom , Cs.O rsolya. M egbizhato, kitarto, es igaz 
barât.

„paradicsomba”, uj barâtaival az oldalân?! 

Kiserd figyelemmel a kis Pelyhes 

szivmelengeto es izgalmas kalandjait!

Cristian Eszter

kerdeztek: Balogh Viktoria-Kitti, Peter Kata
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DIÂKOLDAL

Projekt beszamolo

Februar honap folyam an tobb m int 190 gyerek es 10 
erdovideki iskola csatlakozott a The Clownish CarnivalEver! 
(A legbohâkăsabb farsang!) t im u  angol projekt 
kivitelezesehez. A  projekt celja, az also tagozatos tanulok 
bevonasa egy kreativ angol nyelvu versenybe, ahol a 
legviccesebb farsangi je lm ez lerajzolasa m ellett m aga a jelm ez 
bem utatasa is fontos szerepet kapott. K et kategoriaban 
jelen tkezhettek  a tanulok: elokeszito, elso es m asodik osztaly, 
es a 3.- 4. osztaly. Szam os bohokas rajz es leirâs erkezett, am it 
iskolankban ki is fuggesztettunk! Osztaly szinten 
erdem oklevelek kiosztasara kerult sor, de em ellett m inden 
resztvevo tanulo reszveteli oklevelet kapott.

N agy orom  volt latni, hogy ilyen sok tanulo eleget tett a 
verseny elvarasainak. K oszonom  a projektbe bekapcsolodott 
kollegaim nak a reszvetelt, az igazgatosagnak a tam ogatasat. 
Jovore is varjuk m inden angolt kedvelo tanulo jelentkezeset!

Akacsos Katinka

Ez mind megtortent velunk ...

Erdovideki nepdalverseny

Vidăm Versek Versmondâ Versenye

Ember es kornyezete
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DIAKOLDAL

* Ez mind megtortent velunk ...

Mârcius 15

Lânykezilabda

Suli-programok

A  2019-es tanev  m âsodik  feleveben a  V alentin  napi 
posta  vo lt az elso tevekenyseg, ami a  diâkok 
szorakozâsâert felelt. Rengeteg kicsi szrv kerult 
kezbesftesre. Tovâbbâ a  Farsangi-bâl m ulatsâga 
garantâlta  a  diâkok jo  kedvet. A z eredm enyesnek velt 
bâlon a lelem enyes program ok sokasâga m ozgatta  m eg 
a  tanulokat. Lehetoseguk volt kreativ  tem âju  fotokat 
keszfttetni:

Diâkok luxuskivitelben
Szindarabokat eloadni..

Fizika olimpiâsz

Negy hatâron ât

Iskolânk Ken babâi

Tippelni es tombolâzni..

irtâk:

Moroianu Ana es 
Szâsz Monika
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DIAKOLDAL

Spark English Club vetelkedojen

A prilis 5-en a 4. B es 4. C osztâlyok 14 tanuloja egy ujabb 
angol versenyen vett reszt. A  sepsiszentgyorgyi Spark English 
Club angol nyelviskola im m âr m âsodik alkalom m al szervezte m eg 
versenyet Junior Edition kategoriâban 3-6. osztâlyos tanulok 
szâm âra. A  feladatok kozott felm erultek talâlos kerdesek, 
keresztrejtvenyek, kreativ rajzok es tortenetek, ugyanakkor m atek 
feladat is. A  versenyen tobb m int 300 tanulo, 34 csapatban, 
nevezett be a m egye tobb iskolâjâbol. A  mi iskolânkbol 5 csapat 
jelentkezett, 3 fos csapatokba szervezodve, es a kovetkezo 
helyezest ertek el: 10. L lam a squad (Csedo Balâzs, B enedek 
Fanni, Râduly Zsolt ), 18. D onuts (D em eter Julia, Pintyi Bernadett, 
B enko Hunor), 19. Fortnite Squad (N yiko K ristof, K opeczky Zsolt 
A lexandru, Gecse M âte), 20. W hite Tigers (V arga Kincso, V arga 
Laura), 25. Cuki Pandâk  (K âdâr Csenge, M âte Laura, K urta 
Anetta). A  gyerm ekeknek egy uj helyzet volt, ennyi idegen gyerek 
kozt lenni, de jo  volt a hangulat, neha talân  tul zajos is, de ez nem 
kulonosebben zavarta oket m unkâjukban. M indenki a legjobbat 
hozta ki m agâbol. A  verseny utân egy pizza elfogyasztâsa m ellett 
sor kerult a tetelek  m egbeszelesere is.
N agyon jo l ereztuk m agunkat, jovore  is szeretnenk resztvenni!

Akacsos Katinka

FIGYELEM!

Iden, negyedik alkalom m al kerul 
m egszervezesre az English is in The Air! 
kreativ angol nyelvu verseny, 3-8. osztâlyos 
tanulok szâmâra.

Hogy mire szămithatsz, ha 
benevezel?

K eresztrejtvenyfejtes, szokereso, 
Activity, Tabu feladatok m egoldâsa, vers es 
nyelvtoro m egtiâsa, kepletiâs es ezekhez 
hasonlo kreativ feladatok lesznek! A  
versenylapok kitoltese elektrom os form âban 
zajlik. K eresd a facebook oldalunkat 
(English is in The Air!), hogy ne maradj le 
sem m ilyen Mirol!

Jelentkezesi hatarido:
m âjus 10, este 10 ora.

H a ugy erzed, kiprobâlnâd m agad,

i t t  az ideje, hogy  jelentkezz!
■ ■

V ârunk! w

Akacsos Katinka
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M ifiz 2 0 1 9

A Mifiz (Mindennapok Fizikaja) versenyen 2019. aprilis 12-13-an 
hetedik alkalommal vettunk reszt, amelyre a kolozsvari Bathory Istvan 
Elmeleti Lfceum hAott meg.

Ez egy csapatverseny, amely igen erdekes es ritka alkalom a fizika 
versenyek kozott. Az elovalogaton tovabbjutott diakok alakftottak csapatot es 
nagy lelkesedessel keszultek. A reszvetelhez egy rovid tudomanyos kisfilmet 
is kellett keszfteni, amelyen erdekes kiserleteket mutattunk be. A versenyre 8 
erdelyi megyebol erkeztek a diakok: Brasso, Hargita, Kovaszna, Kolozs, 
Maros, Maramaros, Szatmar es Szilagy. A verseny pentek delutan zajlott. A 
verseny utan a csapatok meglatogattak a kolozsvari Botanikus Kertet. 
Masnap, szombaton volt az eredmenyhirdetes. A dyazott csapatok tagjai 
fejenkent egy szamologepet es oklevelet kaptak. A csapatok resztvettek a 
Babeş-Bolyai Tudomanyegyetem altal megrendezett 10. Kserletszombat 
nevu foglalkozason. Oriasi elmenyt jelentett szamunkra mind a verseny, a 
programok, mind pedig a kozos utazas.

A Gaal Mozes Altalanos Iskolat egy Vl.-os es egy VII.-es csapat 
kepviselte, a Baroti Szabo David Technologiai Lfceumot pedig egy X.-es 
csapat. Az Ez gaz csapata: Kovacs Koppany VI.C, Cristian Eszter VI.B, 
Korodi Panna VI.B., Kolumban Rezso-Csaba VI.B.; FizikAszok csapata: 
Marko Barbara VII.B., Bogyor Zsolt VII.B., Nagy Alpar VII.B es Tikosi 
Balazs VII.C; Fizi-fagyik csapata: Boga Zsombor, Dudău Ottilia, Dimeny 
Zoltan- Peter, Bardocz Ferencz Csaba valamennyien a X.B. osztalybol.

A hatodikos evfolyamon osszesen 18 csapat versenyzett, az Ez gaz 
csapata 11. helyezest ert el, hetedikeseknel 13 csapat vett reszt, a FizikAszok 
csapata 3. helyen vegeztek. A tizedikeseknel 13 csapat allta a probat, itt a 
barotiak a 8. helyezettek. A diakokat felkeszftette es eM serte Gal Katalin 
tanarno es Nagy Botond tanar ur.

Nagy Alpar

MIFIZ - versenyen voltunk

A Gaal Mozes Altalanos Iskola VI. es 
VII. osztalyos tanuloi negyfos csapatokkal 
vettek reszt a kolozsvari Bathori Istvan Elmeleti 
Liceumban megszervezett, MIFIZ elnevezesu 
fizika versenyen aprilis 11-12-en.

Nagy elmeny volt az utazas is, lathattuk 
Erdely szep tajait az oda- es visszautazas soran. 
Izgalmas volt a verseny is, sokat tanultu nk 
belole, de szamomra a legnagyobb elmenyt a 
Kolozsvarral valo talalkozas jelentette. A szep, 
regi iskolaepulet, ahol a verseny zajlott, a Farkas 
utca hangulata, Matyas kiraly lovas szobra a 
Foteren, a tavaszi pompajaban ragyogo 
Botanikus kertben tett setank, a Babeş -  Bolyai 
Tudomanyegyetemen megrendezett Kiserlet- 
szombat engem valosaggal elvarazsolt.

A versenyen mar tapasztaltabb VII. 
osztalyosok III. helyet ertek el, mi, a kisse 
zoldfulu VI. osztalyosok a csapatok kozt a 
tizenegyedikek lettunk. VII. osztalyos csapat, 
gratulalunk az elert eredmenyetekhez! 
Koszonjuk a felkeszftest, az iranyftast es az 
elmenyt Gal Katalin fizika szakos 
tanarnonknek.

Cristian Eszter
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Micsoda?!

DIAKOLDAL
Erdekessegek

Okolvrvâs

•  Tilos az urutazâs!
N em  lehet hangsulyozni, hogy m indig m inden 
m unkaszerzodest nezzunk ât, m ielott a ^ ru n k ,  m ar 
csak azert is, m ert ha a hobbink az urutazâs, akkor 
konnyen lehet, hogy eltilthatnak tole! 
igy  jâ r t Stefan Schwarz futbalista is, aki 1999- ben 
az angliai Sunderland -hez szerzodott, es a klub a 
szerzodesben eltiltotta az urutazâstol!

•  Nem letezo vâros a vb helyszme!
A  2022- es katari Arab em irsegben 
m egrendezendo vilâgbajnoksâg helyszm e, a Lusail 
vâros m eg nem  letezik. G yakorlatilag a sem m ibol 
fogjâk felepfteni.

•  Penz!
Sok em ber szerint a fotbalistâk nem  erdem lik 
m eg a hatalm as fizetesuket, m ert semm i fontosat 
nem  csinâlnak, de ennek ellenere a vilâg 
legism ertebb fotbalistâja, Cristiano R onaldo annyi 
penzt keres, m int az osszes m agyar focicsapat.

Lucian Bute rom ân okolvivo. G alac m egyeben 
szuletett 1980-ban februâr 28.-ân.
2003-ban âllt profinak, eddig 26-szor nyert es ebbol 
21 K O -bol volt.

Ray Maystrio (Calisto) San D iego-ban szuletett, 
1974 februâr 11-en. Egy M exikoi profi prankrâtor, 
akinek je len leg  a szerzodese a W W E-nel van. 
O sszesen 21 tim e t nyert el a W W E es a W CW -nel 
pâlyafutâsa alatt (wrestling).

Sin Cara a W W E-nel boxol. O spanyol nem zetisegu 
es nem  tud angolul, m eg a mai napig spanyolul 
beszel. Lucha m aszkot visel (wrestling).

gyujtotte: Gyenge Oszkâr

inform âlodott: Demeter Akos -Robert

Simona Halep

Informâciâk:
M agassâga: 168cm 
Testsuly: 6O kg 
Eletkor: 27 eves 
Eredmenyei:
A ustralian Open verseny kereten belul eljutott a dontobe. 
Roland G arrosst m egnyerte.
Egyeb tudnivalâk:
2O O 6 ota versenyzik a felnottek koreben.
2018-ban elnyerte a N em zetkozi Tenisz Szovetseg (ITF) 
vilâgbajnoki r im e !
2010 ota R om ânia Fed-kupa vâlogatottjânak tagja

gyujtotte: Csutak Jozsef-Lorânt
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DIAKOLDAL

A futballista fiât megbuktatjâk 
harinadikban. de az megis 
boldogan meseli apjânak:
- Apa, kepzeld, a szerzodesemet a 
harmadik osztâllyal egy evvel 
meghosszabftottâk...

Az apuka megkerdi 
kisfiâtol:
- Nem vette eszre a tanito 
nem, hogy en segftettem a 
hâzifeladat megoldâsâban?
- Nem.
- Na es mit mondott a 
megoldasodra?
- Azt, hogy naprol napra 
hulyebb leszek.

Viccek

A tanar ĝy szol az 
osztalyhoz:
- Ha a hâtso padokban ulok 
olyan csendben 
kârtyâznânak, mint akik a 
kozepso padokban 
alszanak, akkor az elso 
padokban ulok tudnânak 
figyelni!

Kemiaorân a tanâr ezt 
kerdezi:
- Na gyerekek, ha 
beledobom az 
aranygyurumet a savba, 
szerintetek feloldodik?
- Nem, tanâr ur.
- Nagyon jo! Es miert 
nem?
- Mert akkor nem 
tetszene beledobni...

A vicceket Nagy A lpar gyujtotte

Diakdoboz
15 GAM ER szo, amit erdemes tudni

1. GAME OVER 8. Enter
2. Start 9. B ack

3.Level 10.Exit
4. S ave 11. print
5. P layer 12. doW nload

6. Quit 15. buy 13. ready gyujtotte, rangsorolta:

7.Deleted 14.finish Cristian Eszter

11



Diakoldal

Mi irtuk:
Balogh Viktoria-Kitti (5.B) 
Peter Kata (5.B)
Csutak Jozsef (5.C)
Gergely Leila (5.C)
Gyenge Oszkar (5.C) 
Demeter Akos (6.)
Cristian Eszter (6.B) 
Marko Barbara (7.B)
Nagy Alpar (7.B)
Santa Eszter (7.B) 
Moroianu Anna (8.B)
Szasz Monika (8.B)
Muller Orsolya (8.D)

Javitasban kisegitett:
Nagy Eszter 
magyar szakos tanarno

Iranyito tanarunk:
Cristian Andrea 
nemet szakos tanarno

Konyvajanlo

Berg Judit: ALMA es a sotet birodalom

Szeretnem  figyelm etekbe ajânlani B erg Judit ifjusâgi 

regenyet.

A  regeny fohosevel, A lm âval, D rifterrel, Bellâval 

valam int Felix-szel sok furcsasâg tortenik, es âtkerulnek egy 

m âsik vilâgba, ahol virâgzik  a sakk tudom ânya. Bâr, 

felkeszulve a vâratlan esem enyre, erdekesnek is tunne, de ha 

a sem m ibol jo n  az e g esz ...

^gy A lm a a sakk birodalm âban csak sakktudâsâra es târsaira 

szâm ithat a szabadulâsban, m ikozben a birodalom  ura halâlos 

veszelyekkel fenyegeti oket.

Olvasd el a tinedzser-koru szereplok erdekes, fordulatos es 

egyben furcsa kalandjait!

Cristian Eszter

KOSZONJUK, HOGY VEGIGOLVASTAD MUNKĂNK GYUMOLCSET,
A PLAJBÂSZT.




