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Kedves Gyerekek! 
 

2020 márciusában belekóstolhattatok a távoktatásba, hetekkel 

később már rutinos távtanulókká váltatok, majd júniusban ismét 

találkozhattatok személyesen barátaitokkal, osztálytársaitokkal. 

Szeptemberben bíztunk benne, hogy az új tanévben már nem fog kelleni 

a „számítógépen keresztül” tanulni. A kicsiknek ezt sikerült elkerülniük, 

de a nagyok ismét hazakényszerültek október végétől. Sokan örültök 

ennek, de higgyétek el, hogy hosszútávon kedvezőtlen hatása lesz rátok 

nézve, hiszen ez a fajta oktatás nem pótolhatja az iskolait. Ha nem 

próbáljátok meg kihozni a lehető legtöbbet a helyzetből, ha nem teszitek 

oda magatokat, olyan hiányosságok, hézagok fognak keletkezni a 

tudásotokon, mint az ementáli sajton a lyukak. Elmondhatjuk, hogy azok 

a tanulók, akiknek az iskolában is fontos volt a tudás megszerzése, az élet 

dolgainak önmagához képest magasabb szintű megértése, azok a 

távoktatás alatt is sok munkát fektetnek önmaguk fejlesztésére. Azok a 

tanulók, akik hanyagok voltak az iskolában, nem foglalkoztak otthon sem 

a feladataikkal, a digitális oktatásban sem szárnyalnak. Persze akad olyan 

is köztetek, akinek jobban fekszik a tanulásnak ez a módja, de alapvetően 

a tanuláshoz való hozzáállásotok ugyanolyan, mint az iskolában. Bízom 

benne, hogy minél hamarabb kiegészül a csapat a felsősökkel, és nagy 

elánnal elkezdhetjük betömködni azokat a hézagokat. Addig is kitartást, 

jó egészséget és áldott karácsonyi ünnepeket kívánok jómagam és 

valamennyi pedagógus nevében! 

 
        Molnár Gábor, igazgató 
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B. Radó Lili: Mit üzen az erdő? 

 

Víg ünnepre készülődünk, 

esteledik már. 

Szobánkban a szép fenyőfa 

teljes díszben áll. 

Zöld ágain kis csomókban 

puha vattahó, 

tűlevél közt víg aranyszál, 

fel-felcsillanó.  

Itt is csillog, ott is ragyog, 

mint a napsugár, 

s csilingelő csöpp csengettyű 

édes hangja száll, 

akárcsak az erdőben a 

dalos kis madár. 

 

 

Csitt csak! Figyeld mit is suttog 

szép fenyőfánk most neked? 

-Halló itt az erdő beszél! 

Sürgős fontos üzenet: 

Kívánunk ma mindenkinek 

szép fenyőfa ünnepet! 
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Egészségnap az iskolában 
 

Életünkben fontos szerepet játszik az egészség. Az 1. osztály is 

bekapcsolódott iskolánk egészséggel kapcsolatos projektjébe, aminek 

célja az egészséges életmódra nevelés volt. Megbeszéltük, hogy mely 

ételek egészségesek, s melyek azok, amiktől betegek leszünk. Szót 

ejtettünk az allergiáról, a gluténérzékenységről, az édességek káros 

hatásáról. Én az apukámmal egy óriáshamburgert készítettem. 

Hungarocellből kivágtuk a zsemlét és a hasábburgonyát, majd 

befestettük. A sajtot és a salátát dekoranyagból csináltuk.  A hamburger 

nem tartozik ugyan az egészséges ételek közé, de szerintem néha 

bűnözhetünk. S ha ügyelünk az összetevőkre, még egészséges is lehet . 

Fábik Márton, 1.o. 
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Vajon minden egészségtelen, 
ami finom?! 

 

            
                               Antala  Sofia, 6.o.                             Győri Emma, 6.o. 
 

 
Komjáti Patrik, 9.o. 
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Koronavírus 

Ő egy mutálodott vírus. Az emberek félnek tőle. Ahol legtöbben meg 

vannak fertőződve, az Amerika. Az emberek szájmaszkokkal és 

kézfertőtlenítéssel védekeznek. Az országokban nagy a baj. Kínában 

azonosították a koronavírust 2019 végén. Az orvost, aki azonosította a vírust, 

bebörtönözték, mert azt mondta a kínai hatóság, hogy az orvos rémhíreket 

terjesztett. Már a világ számos országában okoz megbetegedést. A betegséget 

Covid 19-nek nevezzük. A vírus leginkább cseppfertőzéssel terjed: köhögéssel, 

tüsszentéssel kerül a környezetbe, majd a közelben tartozkodó emberre. 

A fertőzés tünetei: láz, köhögés, légszomj, izomfájdalom és fáradékonyság. 

Ritkábban súlyos kórforma alakulhat ki, ami tüdőgyulladással, légzési 

elégtelenséggel, vagy több szervi elégtelenséggel járhat. 

Bódis Orsolya, VI. osztály 

 

A különleges vírus 

A 2020-as év elején egy új különleges vírus jelent meg országszerte. 

Kora tavasz volt, még csak itt-ott érződött a tavaszi napsütés, amikor 

hirtelen mindenki egy különös, új vírusról kezdett beszélni, a Covid-19-

ről. Valóban érdekesen robbant be közénk, félig eltakart arccal és 

kesztyűvel a kezén. Az embereket elkezdte tanítani helyesen kezet 

mosni, és szájukat, orrukat eltakarva járni. Sajnos az iskolákat bezáratta, 

a családokat sok esetben elválasztotta, az ország határait lezárta. Sok 

embert rettegésben tartott. Ahogy teltek a hónapok, megtanultunk 

a vírussal együtt élni. Fellélegeztünk, amikor eljött a nyár, éltük rendesen 

az életünket, nem gondolva a vírusra. A vírus azonban most, hogy 

megjött az ősz, újra terjeszti hatalmát.  

Bízom benne, hogy eljön az-az idő, amikor a Covid-19-ről már csak 

nevetve beszélünk. 

Markuszek Arnold, VI. osztály  
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Covid manó 
Az én mesém egy undok manóról szól, aki 

2019-ben bukkant fel közöttünk, és azóta is itt 

gonoszkodik. Hatalmas ereje van, bár ő maga 

nagyon pici. Képzeljétek, még az igazgató bácsink is 

fél tőle. Mikor 2020 márciusában híre ment, hogy 

az iskolánkba is ellátogathat, inkább gyorsan 

becsukta. Kezdetben nagyon örültünk, hogy nem 

kell iskolába járni, és minden nap csak a mobilunkat nyomtuk. De Covid 

manó ettől fifikusabb volt. Nem elégedett meg azzal, hogy az emberek 

félnek tőle, maszkban járnak, állandóan fertőtlenítették a kezüket és 

otthonaikat, vigyáztak az idősekre és önmagukra is azzal, hogy nem 

gyülekeztek. Neki még abba is bele kellett szólnia, hogy bevezessék a 

távoktatásokat. Így lettünk miatta, profi zoomolók, „printscreeneltünk” 

vicces képeket egymásról  és persze a tanítóinkról, és küldtük naponta az 

online házi feladatokat. Az iskolamentes karantén időszak amekkora 

bulinak indult, hamar rádöbbentünk mennyire hiányoznak a barátaink, 

később már a tanáraink is. A hírekben egyre többet hallottunk Covid 

manó újabb gonoszságairól: sok idős és beteg ember és bele is haltak, és 

sajnos a mai napig is fertőz. Bár szeptembertől már újra iskolába járunk, 

minden nap az osztályban is maszkban ülünk, nem tornázhatunk. Bár 

igyekszünk betartani az előírásokat, azért most már mi is nagyon félünk a 

Covid manó látogatásától. Szóval, ha kifognám az aranyhalat, én tuti 

visszadobnám és csak annyit kívánnék: Covid manó, húzz el innen! 

Ui.: Sajnos azóta a Covid manó újra akcióba lépett: október végétől 

a felsősök nem járhatnak iskolába. 

Győri Emma, VI. osztály
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Covid-19-a Föld uralkodója 

Földünkön nyugalomban, boldogságban, egészségben éldegéltek az 

emberek. Jártak kirándulgatni, shoppingolni, éttermekbe ebédelni és 

még nagyon sok helyre. 

De véget ért a jó világ, mert jöttem én, a király. Voltak már kisebb 

elődjeim, de ők nem okoztak ekkora felfordulást, mint én. Nagyon híres 

vagyok, híresebb mint a világsztárok. Kínában születtem, és világutazó 

lettem. Mindenhova repülőgéppel utazok, bejártam már az Egyesült 

Államokat, Kínát, Olaszországot és még sok más helyet. Megfertőztem 

már Trumpot is, és rengeteg világsztárt ezen kívül. Kötelezővé tettem a 

szájmaszk használatát, és vadiúj törvényeket hoztam létre. 

Megbolondult tőlem az összes politikus, sőt az egész világ. Nem tudnak 

ellenem semmi ellenszert kialakítani a tudósok, mert engem senki nem 

tud legyőzni, mert mostantól én uralkodom a Földön! 

Még most is azon gondolkodhat az összes tudós, hogy milyen 

ellenszert kellene kitalálni ellenem. 

Antala Sofia, VI. osztály 
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A karantén időszaka 

 

2. osztályos tanulóink gondolatai 

Nagy Noel: Borzasztó volt a karantén, mert unatkoztam és hiányzott az 

iskola, a barátaim. Az iskolában jobb és könnyebb tanulni, mint otthon a 

szüleimmel. Sajnos én is elkaptam a koronavírust, lázas voltam és 

köhögtem, de szerencsére hamar meggyógyultam. Összesen 30 napot 

töltöttem otthon.  

Balázs Előd Zsombor: Én még szeptemberben voltam karanténban. 

Nagyon rossz volt, mert otthon  kellett tanulni és hiányoztak az 

osztálytársaim, a közös játszás, mókázás. Szerencsére én nem voltam 

beteg.  Sokat néztem a televíziót, és játszottam a kutyámmal. 

Szép Gergő: Mi sajnos csak 5-en vagyunk egy osztályban, ezért amikor 

hiányoztak az osztálytársaim, csak 3-an voltunk. Nem volt jó így hárman 

tanulni, mert hiányoztak az osztálytársaim és alig vártam, hogy jöjjenek 

iskolába. 

Majcsák Bella: Egyedüli lányként az osztályban néha az jut eszembe, 

hogy milyen jó lenne 1-2 barátnő, de azért a fiúkkal is jól megértem 

magam, jókat lehet velük is játszani. Nekem is hiányoztak a karanténban 

lévő fiúk.  

Kis Botond: A koronavírus miatt 4 hétig karanténban voltam. Jól éreztem 
magam, mert otthon volt apukám. Tanulás után sokat játszottunk az 
udvaron és bent is. Szerencsére betegek nem voltunk. Nekem kicsit fájt a 
fejem, Árpinak a torka, anya, apa nem érezte az ízeket. Jó volt otthon.  
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Rendhagyó 

olvasásóra 
 

November 13-án a Vekker Műhelyből iskolánk vendége volt 
Benes Tarr Csilla, aki ,,kreatív olvasás“ foglalkozást tartott a 3. és 
4. osztályos tanulóknak. Mindkét osztállyal H. Ch. Andersen A rendít-
hetetlen ólomkatona c. mesét dolgozta fel játékosan.  

Előny vagy hátrány ha mások vagyunk, mint a többiek? Miben 
vagyunk egyediek? A mese segítségével a másság-különösség – 
különlegesség fogalmak jelentéséről beszélgettek. A tanulók kifejtették 
véleményüket, és sokat játszottak.  

Az idő hamar eltelt, mindenki nagyon jól érezte magát! 

Mgr. Bodó Ágnes 
 

 
 
 

Reményeink szerint más tanulók is kedvet kaptak e mese 
megismeréséhez. Az alábbi weboldalt használva megismerhetitek 

az ólomkatona történetét. 
https://www.youtube.com/watch?v=-i6DcJXLoT4 
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Koronavírus 

- Már megint a tévé csak ezt tudja mutatni, valami tüskés labda, 

szájkosár meg egy emberke, aki szintén szájkosarat hord. Miért? 

Azt sem értem, hogy miért nem kaptam még ebédet? – 

gondolkodott Poppi. 

- Poppi, ebéd! – szólt anya. 

- Juhú! Vau, vau! 

- Ül, marad! Odaadta a tálat. 

Miután Poppi megebédelt, anya félrehúzta Lilit és azt súgta a fülébe: 

- Holnap elvisszük Poppit az állatorvoshoz, de ne szólj semmit neki, 

mert nem fogjuk tudni betenni a kocsiba. Időpontot 10:00 órára 

kaptunk. – mondta anya. 

- Jó, nem szólok neki. – szólt Lili. 

Másnap 9:30 órakor útnak indultak. A váróban 10 percet kellett várni, 

majd az orvos beadta Poppinak az oltást. Otthon közösen megnéztek egy 

filmet. Poppi el is aludt rajta. 

Lévai Noémi, 3. osztály 

              A tél 

Hideg szellő fújdogál. Az állatok 

nehezen találnak élelmet. A gyerekek 

örülnek a nagy hónak. Kacajuk 

messze hallatszik. A téli szünet min-

den pillanatát kihasználják, arcuk 

piros a hidegtől, de senki nem kíván-

kozik be a zárt szobába, ahol 

kötelező a maszk viselése. Ami miatt 

az emberek még mosolyogni is elfelejtettek. Lassan itt a karácsony, és én 

remélem, hogy az ünnep varázsával ez a betegség is gyorsan elszáll. 

Nagy Kristóf Ádám, 3. osztály
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Egészséges gumicukor? 

A gumicukor olyan édesség, 

melynek fogyasztása egyszerűen 

abbahagyhatatlan, és bár olyan kis 

ártalmatlannak tűnik, valójában egy 

aromákkal és zselatinnal, némi 

viasszal és tartósítóval, jó sok ételfestékkel felturbózott cukor, vagyis 

felesleges kalória. De a jó hír, hogy létezik egészséges változata is! 

A gumicukor készítése roppant egyszerű, az alapanyagokat 

egyszerűen össze kell melegíteni, majd formába önteni, és hagyni 

megdermedni. A forma viszont nem mindegy: ne legyen túl nagy és túl 

mély. Lehetőség szerint érdemes szilikon bonbonformát használni, mert 

a puha szilikonból könnyedén kifordítható a megdermedt gumicukor.  

 

 

Gumicukor készítése házilag 

Hozzávalók: 

 2 dl szűrt meggylé (vagy más gyümölcslé) 

 3 evőkanál zselatin 

 1 evőkanál méz 

Elkészítés: 

A meggylé felét felmelegítjük. A másik felében csomómentesre 

elkeverjük a zselatint, majd a mézzel együtt a meleg meggyléhez öntjük, 

és kevergetve felforrósítjuk, de forralni nem szabad. Ezután szilikon 

bonbonformába öntjük, és ha kihűlt, 2 órára a hűtőbe tesszük, hogy 

kellően megdermedjen. 

A bonbonformából óvatosan kifordítjuk a gumicukrokat, és már 

fogyaszthatjuk is.  

Hűtőben tároljuk, mert nincs benne tartósítószer! 

http://www.cookta.hu/hircimke/edesseg
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Akár a vadvirág, ott akarok nyílni, 

ahová tartozom 
 

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent...” – ahogy Radnóti 

is gyönyörűen megfogalmazta versében, e tájék, a haza, a szülőföld szinte 

mindenkinek más-más helyen áll a fontossági sorrendjében. Sajnos egyre 

kevesebben vannak, akik kellően megbecsülik megfizethetetlen értékét. 

Rengeteg ember egyszerűen kinevet, ha azt mondom, én igenis magyar 

vagyok, magyar iskolába jártam, s ha majd gyermekeim lesznek, az első 

szó, ami elhagyja majd csöppnyi szájukat, magyar nyelven fog szólni.  

Sokan csak akkor döbbennek rá valaminek a fontosságára, amikor 

az élet már nem kínálja aranytálcán az adott dolgot, hanem meg kell 

küzdenie érte. Én anyaországomon kívül lettem e páratlan nemzet lánya, s 

tökéletesen átérzem a helyzetet, mivel pár kilométer utazás után 

(szerencsére itt és a környező helységekben nem) egy boltban az idegen 

szavak néha kénytelenek kifurakodni ajkaim közül, ha meg akarom 

értetni, mire is van szükségem. 

Egy szerény faluban lakom, nem egetverő létszámmal, de mi 

mindannyian kiállunk magyarságunkért. Rendszeresen emlékezünk meg a 

régi nagy napokra, amikor 1848 márciusában Petőfi és társai a Pilvax 

kávéház asztalainál ülve beszélték meg egy forradalom szítását, vagy 

amikor 1849. október 6-án 13 vértanú mártírhalált halt, egy napon 

Magyarország első miniszterelnökének, Batthyány Lajosnak 

kivégzésével. Tudjuk, amit minden anyaországi tud, s attól még 

egyáltalán nem vagyunk kevesebbek, vagy „nem igazi magyarok”, hogy 

határon kívülre születtünk. Sokan megkaptuk már Szlovákia szívében azt, 

hogy „hülye magyarok”, viszont Magyarországon többször is 

megkérdezték, hogy beszéljük-e egyáltalán ezt a nyelvet. Ezeknek 

hatására egy-egy sötétebb órában nem is tudom, valójában hová tartozom, 

vagy hogy egyáltalán van-e helyem a világban; de amikor a zene 

magyarul szólal meg a fülemben, s én magyarul énekelek, elmosolyodom, 
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mert ilyenkor mindig rájövök, hogy egyáltalán nem az a fontos, hogy 

milyen országba születtem, vagy mások mit gondolnak erről. A lényeg az, 

hogy tudom, az én szívem magyar, és senkinek a véleménye nem 

változtatja meg ezt. 

Számtalan magyar ember külföldön találja meg a helyét, 

a munkáját... ez teljesen ártalmatlanul hangzik, hisz az illető magyar 

maradt, akár többször is visszatér szülőföldjére. Viszont telnek-múlnak az 

évek, a szerelem közbeszól, s a gyermeket már közös döntés alapján 

idegen nyelvű iskolába íratják a szülők. Ki magyar volt, egyre ritkábban 

látogatja meg szülőhazáját, majd egyre kevesebbszer ejt ki magyar szót 

a száján, s évtizedek múlva már akcentussal is alig tudja beszélni a 

nyelvet (óriási tisztelet a kivételnek!). Fogyatkozunk, ezért minél többen 

harcoljunk nemzetünk megmaradásáért, hiszen senki más nem veheti el 

magyarságunkat, csakis mi magunk. 

Haza. Bármelyik ország, bármilyen terület is legyen ez, e szó 

lényege nem csak magánhangzókból és mássalhangzókból áll. 

E fogalomnak a lelkünkig kell hatolnia. Nem. A haza az a hely, ahol a 

helyed van a világban, ahová a sors is úgy akarta, hogy szüless.  

A hazád a te „északod”. Hiszen a szíved, akár egy iránytű, mindig 

abba az irányba mutat. 

        Németh Noémi, 9. osztály 
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Mindenszentek napján  

Egyházunk egy közös ünnep által emlékezik meg az összes célba 

érkezettről: közismert híres szentekről, védőszentjeinkről, talán kevésbé 

ismert, de mégis vonzó életpéldájú boldoggá- vagy szentté avatott 

emberekről. Ez alkalomból Tamás atya a pozsonyi magyar katolikus hívek 

lelkipásztora szólította meg a gyerekeket. Egy általuk választott szentet 

kellett lerajzolni, festeni.  

Három diákunk kapcsolódott be, Tamás atya kezdeményezésébe: 

Szabó Klaudia, Szabó Tamás és Szalai Balázs, 3. osztályos tanulók.  

Kiss Ildikó 
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Nagy Kristóf Ádám munkája 

 

 
Szalai Balázs rajza 
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Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség 

Vajon vége lesz valaha a Trianonnak? Egyesül majd újra 

Nagymagyarország? Mikor lesz az, hogy nem fognak végre szlovákoknak 

hívni minket? Ha megszűnik a Trianon, akkor újra Osztrák–Magyar 

Monarchia leszünk, vagy máshogyan lesznek a határok? Mit éreznének a 

magyarországiak, ha újra egyesülnénk? Mit éreznének a többi 

országban? Ezek a kérdések járnak a fejemben nemzetünk jövőjével 

kapcsolatban. 

Valójában idén jár le a békeszerződés érvennyessége, de nem 

vagyok benne biztos, hogy vége lesz a Trianon következményeinek. 

Boldog lennék, ha a szülőföldemen nem szlováknak neveznének engem.  

Sajnos sok magyarországi ember azt hiszi, mivel Szlovákiában 

lakunk, hogy szlovákok is vagyunk. Nem tudják, hogy az a hely, ahol most 

élünk, 100 évvel ezelőtt magyar föld volt. Valószínűleg akkor nem 

hívnának minket szlovákoknak, ha újra egyesülnénk.  

Igazából nem tudom eldönteni, vajon úgy lennének-e a határok, 

mint 100 évvel ezelőtt, vagy teljesen máshogyan rendeznék el őket. 

Lehet, lenne olyan ország, aki nem akar újra egyesülni. Lehet az is, hogy 

egyik ország vezetője sem akar majd újra egyesülni a közemberekkel 

ellentétben. Az is benne van a pakliban, hogy néhány ország beleegyezik 

az egyesülésbe, néhány nem, és együtt kitalálják, hogyan rendezzék el a 

határokat. Mindenesetre reménykedem, hogy úgy oldják meg, hogy 

mindenkinek jó legyen. 

A magyarországiak talán örülnének, talán nem, ha egyesülnénk. 

Biztosan lenne olyan, aki örülne és támogatná az egyesülést, ám abban is 

biztos vagyok, lennének olyanok is, akik elleneznék ezt az egészet. Sőt, 

talán még tüntetni is kezdenének. A többi ország lakosainak több mint 

valószínű, hogy megoszló lenne erről a véleménye. Talán akadnának 

olyanok is, akik félnének attól, hogy el lesznek nyomva Magyarországon, 
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mert nem magyarok (hiszen nem lehetséges, hogy úgy húzzak meg a 

határokat, hogy az emberek 100%-a magyar legyen). Valószínűleg 

lennének olyanok is, akik nem szeretnének más nemzetekkel 

,,keveredni”, hiszen 100 évvel ezelőtt is minden nemzet külön akart az 

Osztrák–Magyar Monarchiától válni, mivel mindenki a saját nemzete 

országában szeretne élni.  

Még sok kérdést feltehetnék, de egyikre sem tudok biztos választ. 

Abban reménykedem, hogy minden ország lakója elégedett lesz, és 

békességben fogunk egymás mellett élni. 

Szabó Evelin, 9. osztály 
 
 
 

Megjegyzés: Németh Noémi: Akár a vadvirág, ott akarok nyílni, 
ahová tartozom és Szabó Evelin: Együtt erő vagyunk, szerteszét 
gyöngeség című munkái a Palóc Társaság által meghirdetett 
pályázatra íródtak. 
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Fizikaóra a nyolcadikos tanulókkal 
 

     
            Fotó: Diószegi Marcell                              Fotó: Božaky Kristóf 

 
 

 
Fotó: Tábor Kristóf 
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                  Fotó: Sárik Szilvia                               Fotó: Komjáti Dorka 
 
 

 
Fotó: Fél Bálint 
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Jeles napok decemberben 
a parasztkalendárium szerint 

 

December 21. Tamás:  
a karácsonyi disznó levágása, hájából egy 

darabot eltettek gyógyszernek 

December 24. Ádám-Éva: 
karácsony böjtje, ünnepélyes karácsonyi vacsora, Kántálók, éjféli 

mise a katolikus templomokban, karácsonyfa, ajándékozás 

December 25. Karácsony: 
a betlehemezés, regölés kezdete 

December 26. Szent István: 
István-köszöntés, regölés, betlehemezés 

December 31. Szilveszter: 
az újév búcsúztatása, újévkezdő szokások, a pártában maradt 

lányok kicsúfolása, jóslás az új évre 

 
 

Jeles napok januárban 
a parasztkalendárium szerint 
 
Január 1. Újév: 

újévköszöntés, újévkezdő szokások: jóslás, 
varázslás az új évre  

Január 6. Vízkereszt: 
a karácsonyi asztal és a karácsonyfa 

leszedése, vízszentelés, Háromkirály-járás 
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                Hahota 

 
 
- Mit csinál a hóember nyáron? 
- ???  
- Beleolvad a környezetébe. 
 
 
- Mi történik a Mikulással, ha 
karambolozik? 
- Szánja - bánja. 
 
 
– Mit kiabál a nyúl, amikor 
megtámadja a hóembert? 
 – Ide a répát, vagy hozom 
a hősugárzót! 
 

 
 
– Apu, ismerek egy téli zöldséget! 
– Na, ne mondd! És melyik az? – 
A síparadicsom! 
 

 
 
Fizikaórán Pistikét kiszólítja a tanár a táblához, hogy oldjon meg egy 
fizika feladatot. 
- Szóval akkor Pistike, mennyi lesz a feladat végeredménye? 
- Hát az eredmény 3 lesz! 
- Háromnak három, de nem lesz, hanem Volt!  
 
 
Kémiaórán a tanár ezt kérdezi:  
- Na, gyerekek, ha beledobom az aranygyűrűmet a savba, szerintetek 
feloldódik? 
- Nem, tanár úr.  
- Nagyon jó! És miért nem? - Mert akkor nem tetszene beledobni. 
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Kösd össze! 
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Ha célba értél, színezd ki a képet. 
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27 
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Kellemes karácsonyi ünnepeket és 

egészségben gazdag, boldog új évet 

kívánunk! 
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