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PETŐFirkák  
 

Minden, amit tudni kell iskolánkról és 
annak közösségéről…. 

 

 



 

 
 

Kedves Diáktársaink! 
 

Ez az újság az első folyóiratunk, amelyet az újságíró szakkörösök 
készítettek Nektek. Reméljük, hogy elnyeri a tetszéseteket! Lapozgassátok 

szeretettel! 
 

Az újságot szerkesztette:    Bordás Réka 
  Fábián Máté 
  Gyurkó Nóra 

           Hajdu Dominik 
Justyák Dominika 

  Lisztes Bianka 
  Ötvös Lóránt 
  Párkányi Hanna 
  Pócsi Ágnes 
  Szabó Kevin 
  Szűcs Nándor 
  Vadnai László Zalán 

 
 

Amennyiben következő számunkban szívesen olvasnátok egy-egy témáról, 
ötleteiteket várjuk szeretettel, melyet a könyvtárban kihelyezett 

szavazódobozba helyezve adhatjátok le. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESEMÉNYTÁR 
 

 
 
 

2015. október 2-án a Petőfi Sándor Általános Iskolában családi sportnap és „Arany 
fakanál” címen futó főzőverseny volt. A gyerekek a rendes kerékvágás szerint érkeztek az 
iskolába, bár már akkor is érződött az izgalom.  

A tanítás után 13.30-kor megkezdődött a sportdélután. Vidáné Szikora Andrea tanár 
nénivel közös bemelegítésen vett részt az egész 
felső tagozat. Ezt követte az 5-6. osztályosok 
sportvetélkedője, amin az osztályokból kiválogatott 12 fő 
vett részt, de a többiek remek szurkoló csapatot alkotva 
biztatták osztályukat (szurkolóként én is kipróbáltam 
magam). Míg az 5. és 6.- osok a tornateremben 
versenyeztek, a 7. és 8.- osok Bartha Gergely tanár 
bácsival kerékpár- ügyességi versenyen vehettek 
részt. Ezen kívül a fiúk focizhattak, a lányok fogyasztózhattak. Aztán csere történt. Végül 16 
órakor remek hangulattal zárult a sportverseny, de ekkor már javában mozogtak a kések, és 
forogtak a fakanalak, ugyanis elkezdődött a főzőverseny. 

Minden osztály valami ínycsiklandozó étellel készült. Ahogy gyorsan körbeszaladtam, 
láttam slambucot, paprikás krumplit, és sok más 
étvágygerjesztő finomságot. Szaladnom is kellett vissza a 
saját főző brigádomhoz, hogy is áll a csilis bab. Olyan hamar 
eltelt ez az idő, hogy már vinni is kellett a zsűri asztalához az 
ételeket. Sokat vártunk, míg a zsűri mindent megkóstolt és 
döntött. 

Én úgy hallottam, mindenki csodás eredménnyel és 
fantasztikus hangulattal, remek élménnyel távozott! Reméljük 

jövőre is hasonlóan izgalmas sport-és főzőversenyben lesz részünk!  

            
      Bordás Réka 6.b 

 
Idén is megemlékeztünk a IV. század elején Pannóniában született Szent Márton püspök 
napjáról, és a jeles naphoz kötődő magyar néphagyományokról. 

Tudtátok, hogy 



– régen eddig a napig történt az áprilisban, Szent György napján kezdett gazdasági munkák 
(szüret, kukoricafosztás) lezárása? 

– az advent, a böjti időszak előtti utolsó ünnepi étkezés a Márton-napi lúd elfogyasztása 
volt? 

– a szárnyas mellcsontjából a téli időjárást jósolták meg? A hosszú fehér csont havas telet, a 
rövid, barna csont enyhe telet jelez. 

– a jó vacsorához megkóstolták az újbort is? 

 Mi hogyan vigadtunk?  

 

 

 

        
    A 2.a osztályos tanulók előadásában megtekinthettük a Lúdas 
Matyit, majd a futópályán váltófutás keretein belül bizonygathattuk gyorsaságunkat. A 
leggyorsabban futó csapat az 5.c osztály diákjai voltak. Gratulálunk Nekik! A délutánt a 
lámpásfelvonulás zárta, mely a koraesti szürkületben csodaszép fénnyel világította meg 
iskolánk környékét. 

           Pócsi Ágnes 5.b 

 

A karácsonyi készülődés iskolánkban már 
november elején megkezdődött. Mi, 5.b és 
5.c osztályos tanulók 
Szabina tanár néni 
segítségével azt a 
megtisztelő feladatot 
kaptuk, hogy 
kigondoljuk, 
összeállítsuk és 
előadjuk azt a 
karácsonyi műsort, 
amit az egész iskola 
láthat. Mondanom 

sem kell, nagy volt az izgalom! Főszerepet 
kaptam, én lehettem Bergengócia királya. 

Nagyon örültem! Sokat 
próbáltunk, mire teljesen összeállt 
a műsor. A próbák jó hangulatban 
teltek, még jobban 
összekovácsolta a közösséget, 
többet lehettünk együtt, a munka 
mellett sokat nevettünk, 
szórakoztunk, viccelődtünk. Nem 
okozott nehézséget a király 
szerepét betölteni, egyetlen dolog 
esett nehezemre: megpuszilni, 



megölelni, szerelmesnek lenni 
színdarabbeli feleségembe (Párkányi 
Hanna, aki balettozott is, szép is, okos is). 
Ezt a szerelemdolgot még gyakorolnom 
kell a színpadon, ha mégis úgy döntök, 
hogy maradok a színészi pályánál. A 
darabot háromszor adtuk elő; elsőként a 
Postás üdülőbe hívtak meg bennünket, 

aztán iskolánkban a felsősöknek, végül az 
alsó tagozatosoknak. Mikor megláttuk azt 
a hatalmas színpadot és a tömeget, kissé 
megrémültünk, de már nem volt visszaút.  
A mikrofonba nagyon jó volt beszélni, 
még sohasem csináltam ilyet.      
      
  Fábián Máté 5.b 

 

   

 

2016. február 12-én a debreceni Petőfi 
Sándor Általános Iskola diákjai kitolták 
a farsang időszakát, hiszen ezen a 
napon tartották ezt a bolondos télűző 
eseményt. Már kora reggel minden 
gyerek nagy izgalomban volt, lehetett 
látni a rojtos, fodros, pöttyös ruhákat, 
kicsi, nagy masnikat, szemüvegeket, 
nyakkendőket, hangszereket és még 
sok más kelléket. A mulatság fél 
háromkor kezdődött. Voltak, akik 
jegyet is árusítottak, mint jó magam is. 
De elég a beszédből, kezdődjék a 
farsang! A zsűri tagjai: Komáromi 
Julianna igazgató néni, Nagy Béla 
bácsi, Laczkó Zsuzsa néni és Bartha 
Gergely tanár bácsi. Minden osztállyal 
visszarepülhettünk a hatvanas évekbe, 

először az 5.a osztályosok “Csavard fel 
a szőnyeget” című zeneszámra 
táncoltak. De volt itt Csókkirály és Elvis 
Presley is megjelent rabok és táncosok 
kíséretében, aztán hippikkel is 
találkozhattunk, még a jövőbe is 
visszamentünk. Gyönyörű és ötletes 
produkciókat láthattunk, melyek 
jutalmat is kaptak egy- egy finom 
tortával és pár dicsérő mondattal. 
Ezután jöhetett a diszkó, ami nagyon-
nagyon jó volt, hangosan szólt a zene 
és minden gyerek ugrálva táncolt. 
Remélem jövőre is hasonlóan bolondos 
télűzésben lesz részünk. 

 

Párkányi Hanna 5.b és Pócsi Ágnes 5.b
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PETŐFI NYOMÁBAN 

 

Párkányi Hanna 

Gyönyörű tél 

 

Eljött a tél, 

hófödte a táj, 

a tüskés sünik is alszanak 
már. 

 

Odabent a házban, 

védve a hidegtől, 

gyerekek gyönyörű 
hangja fölcsendül. 

 

Majd mindannyian 
leülnek, 

ropogós mézeskalácsot 
esznek, 

és hallgatnak izgalmas 
meséket. 

Ahogy ott a kandalló 
mellett ülnek, 

s szegfűszeg illata száll, 

kinéznek az ablakon,s 
felkiáltanak, 

„Esik a hó már!” 

 

Felveszik a sapkát, sálat, 

kimennek játszani, 

gömbölyű hógolyókat 
gyúrni  

és azokkal dobálózni. 

Szánkóznak, nevetnek, 

jól érzik magukat, 

a friss hóban hóangyalt 
rajzolnak. 

Hóembert is készítenek: 

három gombóc nagy 
teste, 

toboz mind a két szeme. 

 

Mind szeretjük a telet, 

mind örülünk ezeknek, 

Boldog Karácsonyt 
mindenkinek!  

 

Fábián Máté 



A HÓPELYHES BÖGRÉK 

Egyszer volt, hol nem volt, volt két kíváncsi hópehely. Világot akartak látni, gondolkoztak, 

hogy hova menjenek. Túl sok idejük nem volt, mert a hófelhő kidobta őket. Egy mezőn értek 

földet. Ott találtak egy törött bögrét és abban laktak. Egyszer futóversenyt rendeztek. Az 

egyikőjük ráragadt a bögrére. A másik felkiáltott: Jé! Hópelyhes bögre! Nem sokkal azután, 

hogy ez megtörtént, mindenki ilyen hópelyhes bögre akart lenni. A hópelyhek nagyon nagy 

dicsőséget szereztek a kereskedőknél, hiszen nagy kereslet lett a hóbögre.  

 

 

Álmok és valóság ( a divat a Te 
kezedben van) 

A divatot a trendek irányítják. 
Így van ez a gyermekdivat 
területén is. A trendek mindig 3-
4 témát ölelnek fel, melyek más-
más stílust képviselnek, más-más 
inspirációs forrás alapján. Most 
a vagányabb, utcai és 
hétköznapi ruhákról lesz szó. A 
gyermekdivat e témájában a 
retró hatás jelenik meg, de 
felfrissítve a technikai kutatások 
eredményeivel, modern 
anyagokkal és applikációkkal. A 
luxus itt egy kicsit háttérbe 
szorul, hiszen a ruhákat a 
hétköznapokra ajánlják. 
Letisztult formák, szuper lágy 
anyagok biztosítják a kényelmet 
és a tökéletes testhez simulást, 
ami a gyermekdivat területén 
még fontosabb, mint a felnőttek 
öltözködésében, hiszen a 
gyerekek mozgás igénye sokkal 
nagyobb. A divatszínek idén a 
fekete, a tűzpiros, kék, ezüst, 

metál, és a barnás színek. Trend 
lesz a kocka-, a retró- és a 
tarkás minták, amik kitűnően 
passzolnak a kabátokhoz és 
dzsekikhez. Anyag terén is 
bőséges lesz a választék, hiszen a 
bőr, pufi, selyem mellett idén 
nem hiányozhat a szőrme és a 
már-már feledésbe merült 
bársony sem.  

Kabát: Ha a szekrényünk 
alapvetően sötétebb ruhákkal 
van tele, akkor bátran 
válasszunk egy élénk színű 
kiskabátot. Ha azonban 
ruhatárunk cseppet sem mellőzi a 
domináns színeket, válasszunk 
inkább visszafogott, semleges 
kabátot, melynek a fazonja 
hangsúlyosabb. Az elegáns 
kabátoknak nem feltétlenül kell 
díszesnek és feltűnőnek lennie, 
hiszen minél egyszerűbb, annál 
jobban variálható és így akár 
hétköznap is találhatunk 
alkalmat arra, hogy magunkra 
öltsük egy-egy szürke reggelen. A 



kabátunknak is követnie kell a 
hangulatunkat. A rövid fazonú 
átmeneti dzsekik és kabátok 
vagányak és sportosak. 

Nadrág: Természetesen továbbra 
is népszerűek lesznek a kék 
farmerek, szűk és egyenesszárú 
fazonban egyaránt. A fekete és 
sötétkék farmert mindenki 
felveheti. A világos és a 
mostanság oly kedvelt színes 
nadrágok azonban vékony 
testalkaton előnyösek. Ha 
mindenképpen ragaszkodsz 
hozzá, akkor combközépig érő 
sötétebb és ne passzos felsővel 
viseld. Az idei farmernadrág 
divat kissé kétélű, hiszen nagy 
divat a csőszárú, de már trend 
közelben van újra a trapéz is. 
Bármelyiket választhatod, akár 
duci, akár vékony vagy, csak a 
körítésen múlik minden. Ha fiús 
alkat vagy, gyakorlatilag akár a 
cső, akár a trapéz mellett 
döntesz, megengedett a bő 
felsőrész.  

Felső: Ritka és sűrű kötésből, 
nyaklánc-és  egyéb rátéttel, 
különleges nyakzáródással, 
garbóval vagy kapucnival, rövid  
vagy hosszú kialakítással bátran 
viseld őket.  

Csizma: A tél abszolút slágere a 
bokacsizma, amely lehet, fekete 
vagy barna, sima vagy szegecses. 
A fűzős csizmák is trendinek 
számítanak, ez a boka-és a 
hosszú szárú változatra is igaz. 
Ismét divatosak a bélelt, 
visszahajtható fazonok. Ebből 
bakancsra hajazó stílusút 
válassz, és ez lesz a 
legkényelmesebb lábbelid. 

Sál, sapka: A sálak és kendők, 
valamint egyéb kiegészítők 
geometriai mintát képviselnek. 
Körök, kúpok, terek, egyenes és 
görbe vonalak - az összes ilyen 
geometriai minták láthatóak a 
sálakon, köpenyeken és egyéb 
kiegészítőkön. Megjelenési 
formájuk is kicsit megváltozott: 
viselj széles és hosszú modelleket 
mint egy szőnyeg. Dobd a 
válladra. Általában nemcsak 
kiegészítik a ruhákat, de 
melegen is tartanak. Divatosak 
lesznek minden formában és 
fazonban a kötött sapkák, és 
francia stílusú fejfedők is. Piros, 
királykék, az örök fekete és fehér. 
A semleges színek önmagukban 
túl unalmasak lennének, de 
harsány és feltűnő, élénk 
variációkkal viszont 
feldobhatóak. 

          Frizura: Vissztérni látszik a 
nagyobb lányoknál az arcot keretként 
körbefoglaló hosszú, vagy félhosszú frizura.  Újra 
divat a fonott haj. Bármilyen fonott tincs, copf, 
francia vagy afrikaibb stílusú, nagy sikert fog 



aratni. Mindegy, hogyan tekered, csavarod!   

Valójában nem  a ruha teszi  az embert, 
de  az esztétikus,  ápolt  megjelenés  fél 
siker is lehet, s még  a napunkat is szebbé  
teheti! 

           Lisztes Bianka 6.c 

HOBBI, SPORT 

 
A lovaglás rendkívül élménydús tevékenység, amely a test összes izmát megmozgatja, a lovas lelkére 
is hat, és folyamatos koncentrációt igényel.  A kikapcsolódás mellett remekül használható terápiás 
célokra is, a fizikai és szellemi állapot javítása révén rendkívül pozitív hatással van a gyermekek 
fejlődésére, számos területen alkalmazható. Sokkal 
különlegesebb sport mint a többi, hiszen itt a sporttárs nem egy 
eszköz, egy élettelen tárgy, hanem egy fél tonnás, saját 
gondolatokkal rendelkező izomkolosszus. Sokszor nem 
egyszerű feladat megértetni magunkat a lóval, de ha 
egyszer együtt működik: a legjobb barátunkká válik. A 
sport így többé nem csak az edzésről, versenyzésről, 
érmekről, pénzről fog szólni, hanem egy szenvedéllyé válik, 
amely egy egész életen át elkísér. A lovaglás művészet, melyet megtanulni, érezni és élvezni hosszú 
évek során lehet csak. A ló és az ember harmóniájának csodálatos eredménye, melyet még lovas 
emberek is egy életen át tartó tanulás során éreznek. Csodálatos benne, hogy egy élőlénnyel történő 
intenzív kommunikáció eredménye, melyben egy jóval erősebb és természetét tekintve "menekülő 
állat" átengedi az irányítást az embernek. Ezzel soha ne éljünk vissza, hiszen bármit bármikor 
megtesz értünk! Szeressük, tiszteljük őt, bátorítsuk, lépésről lépésre tanítsuk türelemmel, akárcsak 
egy kisgyermeket.      

          Vadnai László Zalán 5.a 

https://hu.wikipedia.org/wiki/L�lek


A Real Madridhoz új edző érkezett. 
Méghozzá a világhíres Zinedine Zidane 
[Zidán]. A francia középpályás jobban 
izgul edzőként a Realnál, mint mikor 
játékos volt.  

A DVSC-nek nem jól megy. A téli szünetre 
a hetedik helyen végzett a Loki 12-ből. 
Coulibalyt azzal, hogy megvettük nem sok 
reményt ad. 

 

 

 

Edzőváltások 

A Realba Zidane jött, és ment Rafa 
Benitez. 

A Chelseaből Murinhót elküldték, jött 
Hiddink Guus. 

A Bayern Münchenből távozott Pep 
Guardiola, és jött Carlo Ancelotti. 

A Bl-ben Cristiano Ronaldo 11 gólt lőtt, a 
csoport körben ezzel ő lett az első. 

Lionel Messi nyerte 2015-ben az arany- 
labdát. A legjobb háromban benne volt 

még Neymar, C. Ronaldo. 

2016 Európa liga [nemzetközi] 

A csoportkörben Magyarország a 
harmadik lett, így osztályozót játszott 
Norvégiával. Idegenben 0-1 re, itthon 2-1 
re, így mind a kétszer győzött 
Magyarország, és továbbjutott. A döntő 
tornára ellenfeleink: Portugália, Izland, 
Ausztria. A mérkőzésre nyáron kerül sor 
Franciaországban.  

FRISS!!! Dzsudzsák Balázs átment a 
Dinamóból a Bursasporba. Debrecenben 
született 1986. december 23-án. 
Pályafutása a DVSC-nél kezdődött. Utána 
a PSV-hez, majd a Dinamóhoz, jelenleg a 
Bursaspornál játszik. Idén 29 éves. 

 

 

              
 

   Szücs Nándor 5.c



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A macskák különleges hallással rendelkeznek. A hallásuk kb 15- ször jobb az 
emberénél. Nagyon jó a memóriájuk és a tájokozódó képességük. Akárhonnan 
visszatalálnak. 

 
Egy tehén több mint 40.000 liter tejjel örvendeztetheti meg a gazdáját élete 
során. 

Az első angol WC- t a nevéből kitalálhatod Angliában használták, mégpedig 

1589-ben. Ennek volt már vízöblítőtartája és szennyvízelvezetője.  

A Titanicot 1920- ban indították útnak több mint 2200 ember utazott  a 
fedélzetén. Ment, míg be nem következett a balszerencse. Meghalt 1512 ember és 
csak 713 élte túl. 

A mai autók ősére, tehát a motorral szerelt kerekes járműre, a mannheimi 

Benz és Társai cég jelentett be szabadalmat 1886. január 29-én. A cég névadója 
és vezetője Karl Benz volt, aki a háromkerekű Benz-Dreirad nevű szerkezetét 

elsőként levédette . Ettől a naptól számolják az autó születésnapját.  

A föld történetének szinte minden nagyobb időszakában kimutathatók-

legalábbis egyes területeken- az eljegesedés nyomai. Gondos tanulmányozások 
arról győzték meg a tudósokat, hogy legalább négy  nagy jégkorszak lehetett a 

föld történetében, amelyek nagyjából 300 millió évenként következtek be.  

Volt idő, amikor rettegtek a magyar focitól, a legjobbak voltunk a világon. Az 

Aranycsapat legnagyobb eredménye az volt, hogy saját otthonukban, a Wembley 
Stadionban  6:3-ra győztek az addig ott 90 éven át veretlen angolok ellen. 

       Gyűjtötte: Hajdu Dominik 5.a 

Ha, ha, ha….. Viccsarok 



Két  rendőr  beszélget: -Te én 
befogok kerülni a rekordok 
könyvébe . -Miért?-
Karácsonyra  kaptam  egy 
puzzle- t  , az volt a dobozán  , 
hogy  2-től   5- évig . És   
képzeld, én összeraktam  egy 
év alatt . 

Boltban szaladgál egy  
kisgyerek.-Mit   veszel  

kisfiam?-  kérdezi a boltos.-A  
kanyart… a kanyart…. 

Nyuszika  és a róka  találkozik 
az  erdőben. Nyuszika  
köszön:-Szia   vöröske ! -Te 
engem ne  vöröskézz  le !Jó, 
akár le is rókázhatlak! 

Összevert  ember támolyog  az 
orvoshoz .A doki 

szörnyülködve így  szólt:-
Magával mi történt?-Nekem 
jött egy hattyú !-Egy hattyú 
….?- Utána elütött  egy ufó !- 
Hmm, egy ufó ….- Aztán 
leokádott egy sárkány!- Aha   
értem …És utána ?- 
Leállították a körhintát. 

         Gyűjtötte: Szabó Kevin 5.b 

 

 

 

 

 

Interjú Bartha Gergely tanár bácsival 

 

 

A képet igazgató néni készítette 

 

Mióta tanít ebben az iskolában és ezelőtt tanított-e máshol? 

10 éve tanítok ebben az iskolában, előtte nyelviskolában tanítottam. 

Melyik gimnáziumban tetszett tanulni?A Kossuth Lajos Gimnáziumban tanultam. 
     

Hova járt Gergő bácsi általános iskolába? 

A Benedek Elek Általános Iskolába jártam. 

Mikor kezdett el érdeklődni Gergő bácsi az angol nyelv iránt? 



7-8. osztály környékén. A Gun’s and Roses volt a kedvenc zenekarom. Tudtam az összes 
számuk szövegét annak ellenére, hogy csak gimnáziumban kezdtem el az angolt tanulni. 
Szeretek könyveket olvasni, filmeket, sorozatokat nézni eredeti, angol nyelven. 

Hol járt már Gergő bácsi, és hol tudta hasznosítani az angol tudását? 

Nagyon sok helyen jártam már és mindenhol tudtam hasznosítani az angolt. Nyugat- és Dél-
Európában (Spanyolországot és Portugáliát leszámítva) mindenhol jártam már. 17 évesen 1 
évet voltam cserediák Minnesotában, az USA-ban (télen -30 fok is volt). 

 

 

 

 

 

 

 

Hová utazna el a legszívesebben? 

Rengeteg helyre szeretnék elutazni. Talán a hegymászás miatt a Himalájában kipróbálnám  

magam, milyen magasra tudnék jutni.    

Gergő bácsi mi szeretett volna lenni kiskorában? 

Egészen kicsi koromban bohóc, később profi kerékpáros. 

Mikor kezdődött el a kerékpározás iránti szenvedélye? 

9 éves koromtól és egy barátom példájára kezdtem el. Jövőre lesz 30 éve, hogy folyamatosan 
kerékpározom. 

Honnan tanult meg gitározni Gergő bácsi? 

Hallás után, CD-ről tanultam meg, aztán az internet segítségével. A fő hatás az Oasis zenekar 
volt számomra. 

Szeret-e Gergő bácsi itt tanítani? 

Igen, minden diákot szeretek tanítani, de legszívesebben akkor, ha rendesen viselkednek. 

Mi a kedvenc színe? 



A kék a kedvenc színem. 

Mi a kedvenc könyve? 

Egy angol könyv, ami egy fiúról szól. About a Boy, Nick Hornby írta, sokszor elolvastam már. 

Mi a kedvenc filme? 

Az About a Boy könyv filmváltozata. Hugh Grand játssza a főszerepet. 

Vannak gyermekei? Iskolai teendői mellett mennyi ideje marad a családjára? 

Két fiam van: Máté 5 éves, Márk 2 és fél éves. Nagyon cukik. Megpróbálok a lehető legtöbb 
időt velük tölteni. 

 

      Készítette: Lisztes Bianka 6.c és Bordás Réka 6.b 

 

 

 

KI- KICSODA? 

     Miből lesz a cserebogár? 

Az alábbi képeken iskolánkban tanító tanárok gyermekkori képeit láthatjátok. 
Találjátok ki, ki lehet a képen! Megfejtéseiteket a könyvtárban kihelyezett 
szavazóládába adhatjátok le.  

1. 

 

2.        3. 



      

4.        5. 

      

 

Mennyire ismered az iskoládat? Teszteld magad! Figyelj! Van, hogy két jó megoldás is 
lehet!

1. Mi az iskola pontos 
neve? 

a, Petőfi Iskola 

b, Petőfi Sándor Általános 
Iskola 

c, Debreceni Petőfi 
Sándor Általános Iskola 

2. Hány gyerek jár az 
iskolába? 

a, 489 

b, 615 

c, 599 

3. Milyen sportszakkör 
nincs az iskolában? 

a, röplabda 

b, tenisz 

c, kosárlabda 

4. Gerlei Zsuzsa néni 
mely tantárgyakat 
tanítja? 

a, földrajz 

b, matematika 

c, számítástechnika 

5. Könyvtárunkban kb. 
hány könyv 
található? 

a, kb 2000 

b, kb 12000 

c, kb 20000 

6. Hányas terem a 
lánytechnika? 

a, 15 

b, 16 

c, 11 



7. Milyen sportpályánk 
nincsen? 

a, kosárlabda 

b, tenisz 

c, football 

8. Dremák Éva néni 
milyen különleges 
foglalkozást tart? 

a,  semmit 

b, matek kuckó 
(különleges matematikai 
feladatok) 

c, Valcer (társastánc) 

9. Ki főz iskolánkban? 

a, Sörpark 

b, Sodexo 

c, Barabás étterem 

10.  A nyelvparádén 
melyik nyelvekkel 
ismerkedtünk meg? 

a, kínai 

b, japán 

c, orosz 

Minden jó megoldás egy 
pontot ér. 0-4 pont Hova 
jársz iskolába? Te biztos, 
hogy ebbe az iskolába 
jársz? Jobban kéne 
ismerned iskoládat! Légy 
figyelmesebb!  

5-9 pont Fél lábbal jársz 
az iskolába! Nem rossz, 
de figyelmesebbnek kéne 
lenned iskoláddal 
kapcsolatban.10-11 pont 
Jól ismered iskoládat! Az 
igen, jól ismered 

iskoládat. Látszik, hogy 
ebbe az iskolába jársz. De 
néhány dolgot még nem 
ártana tudnod! 12 pont 
Sulizseni! Te már igazán 
ismered iskoládat, egy 
igazi sulizseni vagy! 

Megfejtés:1)c 

2)b 

3)c 

4)b,c 

5)a 

6)egyik sem 

7)b   

8)c 

9)b 

10)ac 

                Bordás Réka 6.b- Ötvös Lóránt 6.a

 

REJTVÉNYOLDAL 
 
A bekarikázott betűkből egy új szót kapsz! 1 2 3 4 5 6 
 
 



 
 

Gyűjtötte: Gyurkó Nóra 5.c 
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