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A Foci sztár  

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, ismertebb nevén Cristiano Ronaldo (Funchal, 1985. február 

5. –) portugál labdarúgó, szélső, 2010-ben a Real Madrid játékosa, valamint a portugál válogatott 

csapatkapitánya. A Real Madrid 2009 nyarán 80 millió fontért (94 millió euró) szerződtette, így 

ekkor a világ legdrágább játékosának számított. 

 Gyerekként első csapata az Andorinah volt. Ezt követően a CD 

Nacional játékosa lett, majd az itt elért sikerek után a Sporting CP 

junior csapatába került. 

Első felnőtt csapata is a Sporting volt, ahol a nagycsapatba 2001-ben 

került fel. Itt mindössze egy szezont töltött, ezután leigazolta a 

Manchester United, mintegy 12 millió fontért. A „vörös ördögöknél” 

egészen 2009-ig játszott. Az itt töltött hat év alatt háromszoros 

bajnok, egyszeres kupa- és kétszeres ligakupa-győztes lett. Ezen 

kívül megnyerte a Bajnokok Ligáját, az angol szuperkupát és a FIFA-

klubvilágbajnokságot is, továbbá a csapat játékosaként Aranylabdás is lett, ezzel ezt a címet 40 év 

után nyerte meg ismét Manchester-játékos. A 2007–08-as szezonban klubrekordnak számító, 42 

gólt szerzett az idény során, ezzel megdöntötte George Best 33 gólos rekordját, ami 40 éve állt 

fenn. Ronaldo ugyanebben az évben az európai aranycipőt is megszerezte, nyolc ponttal előzte meg 

Dani Güizát.  

2009 nyarán a Real Madridhoz szerződött rekordnak számító 94 millió euróért. A bajnokság 

történetének legeredményesebb játékosa egy szezont figyelembe véve. A 2010-11-es szezonban 40 

gólt szerzett, megdöntve Telmo Zarra és Hugo Sánchez 38 gólos rekordját. Ő szerezte a Real 

történetének legtöbb gólját (51) is egy idényen belül. A korábbi rekordot Puskás Ferenc tartotta 49-

cel. 

A válogatottban 2003 óta szerepel, 2010-től a csapatkapitányi posztot tölti be. Legjobb eredménye 

egy Európa-bajnoki ezüstérem 2004-ből, továbbá 2006-ban negyedik helyen végzett a csapattal a 

világbajnokságon. 

Néhány idézet Cristiano Ronaldotól: 

„A szeretetetek erőssé tesz, a gyűlöletetek megállíthatatlanná.” 

„Az igazi bajnokok azok, akik az utolsó leheletükig küzdenek.” 

"Engem a futball megtanított győzni, és megtanított veszíteni is, és megtanított arra is, hogy 

az öröm úgyis felülkerekedik a bánaton, és hogy a gól maga a boldogság, a 

megkönnyebbülés és a gyógyír minden addigi kihagyott helyzetre....." 

"Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha! Van úgy, hogy az embernek rossz napja van és a 

pályán semmi sem sikerül. Nem számít, a lényeg az, hogy lássák rajtad az emberek, hogy 

megszakadsz a klubbért, a szurkolókért és akkor a vereség is meg van bocsájtva. Ilyen 

egyszerű!" 

Szerkesztette: Győri Antal 8.b osztály 
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Az angyalok aranykönyve 

Benedek Elek meséje 

Az utca szélén állott egy öreg koldusasszony. Rongyos, vékony volt a ruhája, majd 
megvette szegényt az Isten hidege. Mert tél volt, hideg tél, fújt a szél kegyetlenül.  

- Adjatok, adjatok, amit Isten adott –könyörgött az öregasszony a járókelőknek, 
de a szörnyű hidegben bizony csak kevesen álltak meg, s dobtak egy –két krajcárt neki.  
A többiek közt egy prémes bundás úr megállt egy pillanatra, hogy ételt adjon, de le 
kellet volna húzni a jó meleg kesztyűt, hogy előszedje a pénztárcáját, meggondolta már 
a dolgot, s mondta: 
Bizony, bizony, szomorú dolog ez, szegény asszony, hogy koldulnod kell ebben a 
szörnyű hidegben! Mondta, mondta, de a kesztyűt nem húzta le ételt nem adott a 
szegény öregasszonynak. Sietett haza a jó meleg szobájába. De az öregasszonynak a jó 

szó is jól esett, s hálásan nézett a pénzes bundás úr után. 
Abban a pillanatban fényes úri hintó állott meg a koldusasszony mellet. Nagyúr ült a hintóban, megesett a 
szíve a fagyoskodó asszonyon, kihúzta a zsebéből a pénztárcáját, találomra kivett egy pénzdarabot, aztán 
kinyitotta a hintó üveges ajtaját, s odaadta a pénzdarabot az asszonynak. 

- Huh, de hideg van! –rázkódott össze a nagyúr, s hirtelen becsapta a hintó ajtaját, de közben 
észrevette, hogy egy darab aranyat vetett ki az útra. Ahogy az aranyat megpillantotta, megbánta, 
hogy meg se nézte, mit vessz ki a tárcájából, s mondta magában: 

- Ej, ej, kevesebbet is adhattam volna neki. De már mindegy. Majd visszafizeti a Jóisten.  
Aztán továbbment a hintó, a nagy úr hazaért a fényes palotába, de a jó meleg szobában is mind azon a 
darab aranyon járt az esze. 

- Tulajdonképpen nem is volt olyan hideg - mondta magában.  
- Kár volt úgy elsietnem a dolgot. No de – vigasztalta magát- néha napján bőkezű is lehet az ember. 

Majd visszafizeti az isten. 
Közben hazasétált a prémes bundás úr is, várta a pompás ebéd a barátságos meleg szobában, de hiába ült 
az asztal mellé, nem volt étvágya. Folyton az öreg koldus asszony járt az eszében.  

- Lám, lám, de szívtelen voltam! Bizony, nem fagyott volna meg a kezem, ha lehúzom a kesztyűt róla, 
s adok egy-két hatost annak a szegény asszonynak. 

Felugrott az asztal mellől hirtelen, fölvette a bundáját, s kisietett az utcára, hogy megkeresse a koldus 
asszonyt. Ott volt az asszony ugyanazon a helyen, s bár sovány keze majd megfagyott, turkált a hóban, s 
közben fel-felsírt: 

- Oh Istenem, Istenem, de szerencsétlen vagyok! 
- Mit keresel a hóban, szegény asszony? - kérdezte a prémes bundás úr. 
- Ó, ne is kérdje, uram. Egy jó szívű úr hintójából aranyat dobott nekem, de úgy eltűnt a hóban, hogy 

nem találom. 
- Sose keresd, jó asszony – mondotta a prémes bundás úr -, gyere velem. 

Kézen fogta az álmélkodó asszonyt, s elvezette a házába, leültette az asztala mellé, s megebédeltette. Ebéd 
után adott neki jó meleg ruhát, s az arany helyett aranyat. 
Az angyalok, mint rendesen, ennek a napnak is beírták a történetét az ő vastag aranykönyvükbe, de nem 
írták be a tévedésből dobott aranyat, ellenben első helyen írták be, hogy az a prémes bundájú úr megbánta 
szíve keménységét, s a hideggel, széllel nem törődve, a meleg szobából másodszor is kiment az utcára, 
hogy adjon a szegénynek abból, amit a Jóisten adott őneki.   

VÉGE  

Szerkesztette: Kovács Barbara 6. osztály  



Balatoni tábor 
 

2014. június 23-29-ig a két testvériskola 64 tanulóval és 9 kísérő pedagógussal Balatonszemesen, az 

Esély Alapítvány Ifjúsági Táborában töltött közösen egy hetet. A fürdőzésen túl változatos, színes 

szabadidős programok színesítették a két város diákjainak ismerkedését, táborozását. A napi 

háromszori étkezésen túl minden nap gyümölcsöt, jégkrémet, üdítőt  is kaptunk, így igazán felhőtlen, 

vidám tábori hangulat uralkodott nálunk. 

1.nap  06.23. hétfő 

Indulás 06.24-kor közvetlen vonattal Debrecenből, Szolnokon csatlakoztak testvériskolánk táborozói. 

12 órára megérkeztünk Balatonszemesre, ahol a szállásokat elfoglaltuk, a balesetvédelmi tudnivalókat 

ismertettük, ezután már a Balatonban fürdőztünk, vízibicikliztünk. Vacsora után vidám, játékos 

ismerkedési estet tartottunk. 

2.nap 06.24. kedd 

Reggeli után kézműves foglalkozáson vettek részt a gyerekek, ahol karkötőt, nyakláncot illetve 

talizmánt is készítettek nagyon lelkesen. Ebéd után  a hideg, esős idő miatt a kerékpártúra helyett a 

fedett Galerius fürdőbe vonatoztunk át Siófokra. Csúszdázás, jakkuzi, és egyéb élményelemek 

feledtették a rossz időt. Vacsora után közös szurkolás és meccsnézés volt. 

3. nap  06.25. szerda 

A rossz idő a táborban tartott bennünket, ahol kézműveskedéssel, társasjátékokkal múlattuk 

tevékenyen az időt. Élményrajzok, lemosható tetoválások is készültek. Ebéd után az Egészséges 

életmód előadást tartottak kollégáink, az elhangzottak megértését  egy TOTO kitöltésével teszteltük, 

majd gyümölcskóstolás-és salátakészítés következett. Vacsora után lesétáltunk a kikötőbe, ahol egy 

kalózhajó várt ránk, fedélzetén többek közt két kalózzal. A Balatonon hajózva három vidám, izgalmas 

próba után a gyerekek tiszteletbeli kalózzá lettek nyilvánítva, erről diplomát is kaptak. A hangulat 

fergeteges volt. 

4. nap 06.26. csütörtök 

 Reggeli után két autóbusszal elindultunk Keszthelyre. Az egész napos kiránduláson a gyönyörű 

Festetics kastélyt és tárlatait nézhettük meg tárlatvezetéssel. Múzeumpedagógusok segítségével az 

elhangzott információkat  egy kérdéssor segítségével ismételtük át. Az első három helyezett csoportok 

értékes jutalmat kaptak. Innen a Marcipánmúzeumba sétáltunk át, ahol szemet gyönyörködtető 

finomságokat láthattunk, megismerkedtünk a tortakészítés lépéseivel. Rövid szabadprogram után a 

belvárost megnézve még három érdekes kiállítást láthattunk. A Csigamúzeumban a Parlament volt 

látható 4,5 millió tengeri csiga felhasználásával. A Panoptikumban történelmi híres személyek 

viaszbábuit láthattuk, olvashattuk röviden életüket, munkásságukat. A játékkiállításon régmúlt idők 

játékait gyűjtötték össze, láthatták a gyerekek mivel játszhattak szüleik gyermekkorukban. 

Visszaérkezés után vacsoráztunk, majd kártyajátékokkal múlattuk az időt lefekvésig. 

5.nap  06.26. péntek 

Reggeli után átvonatoztunk Balatonboglárra, a Várdombon lévő kalandparkba. Mindenki tesztelhette 

bátorságát a kalandpálya leküzdésével, majd bobozással ismerkedtek, szórakoztak  a gyerekek és 

felnőttek. A gömbkilátóból csodálatos körpanoráma nyílt a tóra és környékére. Ebéd után Európai 

uniós előadást hallhattunk power point-os bemutató segítségével. Eu-s puzzle kirakásával, igaz-hamis 

állításokkal rögzítettük a hallottakat.  Este foci és zsinórlabda mérkőzéseken mértük össze erőinket. 

6.nap  06.28. szombat 

Reggeli után városnéző kisvonattal kiutaztunk Rádpusztára, ahol lovaglással ismerkedtek a gyerekek, 

majd lovas kocsikkal bebarangoltuk a környéket. Közben a  lótartással kapcsolatban érdeklődhettünk 

szakemberektől. Ebéd után fürdőzés következett a balatonszemesi élményfürdőben, ahol az 

úszómedencében vízi vetélkedőt tartottunk. A jókedv és versengés izgalma fokozta az  amúgy is 

kedvelt időtöltés hangulatát. Este lesétáltunk a kikötőbe a naplementét megcsodálni, majd egy 

dodzsemezéssel leptük meg a gyerekeket. Búcsúesttel zártuk a jól sikerült hetet. Ki mit tud?-on 

énekeltek, táncoltak a gyerekek, majd vidám feladatokkal fokoztuk a hangulatot. mint bekötött 

szemmel etetés pudinggal, csokievés késsel-villával. 

7.nap  06.29. 

A reggeli órákat tábori napló készítéssel, élmények felidézésével töltöttük. Utolsó nap lesétáltunk még 

a Balaton partra, ahol a délelőttöt fürdőzéssel, vízibiciklizéssel töltöttük. Ebéd után összepakolás, majd 

hazautazás következett. Este fél 9 után érkeztünk Debrecenbe, a szolnokiak már 7 óra előtt 

üdvözölhették szüleiket. 

Összességében nagyon jól sikerült hetet töltöttünk el közösen. Élményekben gazdag kirándulásokon és 

foglalkozásokon vettek részt gyereke és felnőttek. A barátkozások segítették meglátni a diákoknak, 

hogy mások hogyan élik életüket. 

Szerkesztette: Nyíri Fanni 7. osztály 



Erdei iskolában jártunk 

 

Október 8-10-ig idén is Hármashegyen voltunk, az erdei iskolában töltöttünk 
három napot a mi, a 3. b osztály tanulói. Ebben az évben a 3. a  osztályból 4  
tanuló csatlakozott hozzánk. Október 8-án reggel, kisvasúttal indultunk a nagy 
élmények felé. Egy óra alatt érkeztünk a hármashegyi, régi iskola épületébe. 
Elfoglaltuk szobánkat. Első nap ebéd után az erdőbe mentünk sétálni, nyomok 
után kutatni. Megfigyelhettük, a mókus, őz, bagoly és más erdei állat 
lábnyomait és egyéb jeleket pl.: megcsócsált tobozt, maguk után hagyott 
ürüléket. A délutánt a közeli játszótéren töltöttük, ahol váltó és 
sorversenyeket szerveztek a tanárok. Este fáradtan pihentünk le. Másnap 

reggel egy kis tanulással 
kezdtünk, s folytatásként 
nagyon érdekes foglalkozáson 
vettünk részt, ahol a madarakkal ismerkedtünk meg. 
Hallgattunk madárhangokat, képeket néztünk meg róluk, 
és sok érdekességet osztottak meg velünk a 
foglalkozásvezetők. Délután a természetvédelemről 
beszélgettünk, tesztet töltöttünk ki és fából nyakláncot 
készítettünk. Este, bátorság próbaként éjszakai túrán 
vettünk részt. A túra után pizsama partival töltöttük az 
estét. 
Harmadik nap délelőtt ismét tanulással töltöttünk egy kis 

időt, aztán egy jó hangulatú fárasztó túrával fojtattuk a 
délelőttöt, majd a hármashegyaljai tóhoz mentünk. Itt 
rengeteg kagylót láthattunk és halászhattunk ki. 
Délután fáradtan, de szép élményekkel indultunk haza.     
Néhány vélemény a táborról:         
Ananisz: „az éjszakai túra tetszett a legjobban, mert  
nagyon izgalmas volt. „   
Rikárdó: „Nekem a kagylókeresés tetszett, mert 
gyönyörű kagylókat gyűjtöttünk.  
Fanni: „Számomra a nyomkeresés tetszett a legjobban.”  
 
 
 

   
 

 
Az élményeket összeírta és szerkesztette: Kovács Barbara 7. osztály 



Facebook függőség! 
1. Ismerd fel a függőség jeleit! 

Egy napnál tovább képtelen vagy meglenni anélkül, hogy bejelentkeznél 

a Facebookodra? Inkább későn fekszel le és korán kelsz, csak hogy minél 

kevesebb üzenőfali bejegyzésről maradj le? A barátaiddal alig beszélgetsz 

a Facebookon kívül? Akkor bizony függő vagy! A legnehezebb feladat a 

tünetek felismerése, azonban ez a „gyógyulás” első lépése.  

2. Kérdezd meg magadtól, mit csinálsz a Facebookon! 
Ahelyett, hogy felmész a Facebookra, és időről időre a bűvkörébe 

kerülsz, inkább tudatosítsd magadban, hogy mi köt téged a közösségi 

oldalhoz. Kérdezd meg magadtól, hogy milyen hatással van az életedre, 

például az egészségedet illetően. Ne feledkezz meg arról sem, hogy 

milyen előnyei lehetnek a böngészésnek – próbáld meg kizárólag ezekkel 

a valóban értékes és hasznos dolgokkal tölteni az idődet, és erre is csak 

meghatározott időt „engedélyezz” magadnak! Jegyezd fel egy teljes héten át, hogy mit csinálsz a Facebookon! 

Válaszolj őszintén a következő kérdésekre: 
- Csak azért lépsz fel a Facebookra, hogy visszaigazold a jelöléseket, megnézd, milyen új képeket, videókat vagy 

bejegyzéseket osztottak meg az ismerőseid az üzenőfalukon? Akkor te bizony a jelentéktelen dolgok rabja vagy! És ha 

hagyjuk, hogy ezek a lényegtelen események töltsék ki az egész napunkat, hosszú távon nem hat kedvezően az 

életünkre. 

- Céltalanul bolyongsz a Facebookon? Épphogy visszaigazolta a jelölésedet az egyik barátod, máris az ő ismerősei 

közt böngészel, azt keresed, melyikük lehetne a te ismerősöd is, és megöl a kíváncsiság, hogy mit csinálnak éppen? 

Ha mindez túl ismerősen hangzik számodra, akkor több mint valószínű, hogy a Facebookon töltött időd céltalanná 

vált. 

- Elnéző vagy magaddal szemben a munka vagy a tanulás miatt? Még ha valaki csupán üzleti okokból is használja a 

Facebookot, az ügyfelekkel való kapcsolattartás „munka” címszó alatt könnyedén átfordulhat hagyományos 

ismerkedésbe. A tanulásra is igaz ez: amikor a házi feladat megírásához kérsz segítséget a barátaidtól a Facebookon, 

észre sem veszed, hogy bár a leckéd még közel sincs kész, de te már réges-rég másról cseverészel a chaten. A fenti 

helyzetek elkerülése érdekében muszáj elkülönítenünk egymástól a munkát és a szórakozást úgy, hogy mindkét 

tevékenységre meghatározott időt hagyunk magunknak. 

- Az a bizonyos barát tényleg barát? Mennyire kifizetődő barátságot fenntartani olyasvalakivel, akivel még sosem 

találkoztál, és csak azért álltok kapcsolatban egymással, mert az egyik személyes ismerősöd barátjának a barátja? Ezek 

a kapcsolatok ahelyett, hogy segítenének téged valóban értékes időt a Facebookon tölteni, inkább csak függővé 

tesznek. 

A Facebook veszélyei 

A közösségi oldalakon hajlamosak vagyunk túl sok adatot megadni magunkról, bele sem gondolva, hogy profilunkat 

nem csak bejelölt ismerőseink nézegethetik. 

Hogyan férkőzhetnek az internetes zaklatók a közeledbe? 

Ez nem is olyan nehéz. A Facebook-on regisztrált felhasználók szabadon megadhatják személyes adataikat, mint 

például nemüket, születési dátumukat, lakóhelyük nevét, iskolájuk nevét, politikai nézeteiket és vallási 

hovatartozásukat. Profiloldalukon további személyes információkat is megadhatnak magukról, például hobbijukat, 

munkahelyeiket, s elérhetőségeiket (e-mail cím, telefonszám) és azt, hogy kapcsolatban vannak-e, vagy egyedülállóak. 

S az üzenőfalról még nem is beszéltünk. Mindezek a dolgok nagyszerű lehetőséget adnak az internetes 

„vadászoknak”, hogy áldozatuk után kémkedjenek. 

Hogyan védheted meg magad az online zaklatóktól? 

Jóllehet, egy ilyen oldalon senki és semmi nincs biztonságban, azonban néhány tipp betartásával kivédheted, hogy 

célponttá válj: 

 Tedd priváttá profilodat, hogy csak barátaid láthassák azt. Így azok, akik kémkedni akarnak utánad, csak a 

nevedet találják meg az oldalon, de az általad megadott személyes adatokat és információkat addig nem láthatják, 

míg nem adod őket is a barátaid listája közé. A zaklatók inkább olyan célpontot választanak, akiről könnyen 

tudnak információt szerezni. 

 Ne add meg teljes születési dátumodat, iskolád, vagy munkahelyed nevét, telefonszámodat, mert így még 

könnyebben kontaktusba tud veled kerülni a zaklató, vagy akár hazáig követhet, miután végeztél a suliban. 

 Soha ne fogadj el buliba szóló meghívást a közösségi oldalon. Udvariasan utasítsd el az online invitálásokat, s ha 

mégis el akarsz menni a buliba, mondd meg inkább személyesen, vagy telefonon keresztül annak, aki meghívott. 

 Ügyelj arra, hogy milyen címet adsz feltöltött képeidnek. Hogy mire gondolunk? Például egy bulifotón ne írd a 

kép alá, hogy melyik szórakozóhelyen készült, hanem adj neki egy általános címet, például „Nyári party, 2009”. 

 A képbeállításoknál szabályozni tudod, hogy ki láthassa fotóidat. Ajánlott, hogy úgy végezd el a beállításokat, 

hogy képeid csak ismerőseid láthassák. 

Készítette: Juhász Ivett 8.b osztály 



A karácsony jelképeinek története 

Angyal: A Karácsonynak számos ünnephez hasonlóan vannak jelképei. Egyike ezen jelképeknek az 

angyalok. Az angyalok, a Bibliában az Úr küldötteként keresik fel az embereket. A keresztény művészet az 

angyalokat kezdettől fogva férfiént jelenítette meg, antik római viseletben. Eleinte az 

angyalok nem viseltek szárnyakat, a IV. Századtól jelennek meg a szárnyas 

angyalok, majd a késő reneszánsztól a szárny ismét eltűnik a vállukról. Az angyalok 

fejedelmei a hét arkangyal, a három legnépszerűbb: Mikhaél, Gábriel, Ráfael. 

Mikhaél az ítélkező, a gonosz legyőzője, a mennyei seregek vezére, a középkor 

harcias szentje. Névnapja szeptember 29-én van, az őszpontot vigyázza. Gábriel a 

hírhozó. Névnapja március 24-én van, a tavaszpontot vigyázza. Ráfael a gyógyító és 

az őrangyalok között az első. 

Gyertya: A Biblia alapján a Logosznak, a Világ Fényének szimbóluma, a keresztény 

szimbolikában Krisztus jelképe. A gyertya a szentháromságot testesíti meg a láng, a 

kanóc és a viasz egysége folytán. A magyar néphit úgy mondja, hogy a 

mennyországban mindenkinek van egy égő gyertyája, ameddig az lángol, addig él az ember. A gyertya 

végigkíséri az embert az életen, a keresztelő alkalmával éppen olyan jelentős szimbolikus szerepet játszik, 

akárcsak a születésnapi tortán, a haldokló mellett vagy a ravatalnál. Általában mindenhol December 25-én 

kezdődik a Karácsony ünnepe, bár vannak olyan keresztény vallások is, ahol január 6-án ünneplik a 

Karácsonyt.  

Hogyan ünneplik a Karácsonyt világszerte? 

Írország: A gyerekek zsákot raknak ki a Mikulásnak, hogy abba tegye 

az ajándékokat. És hogy az öregúr se maradjon éhen, az asztalon rétest, 

és egy üveg sört hagynak a számára. 

Spanyolország 
Itt az erkélyen át bemászó Télapó hozza az ajándékot. Január 6-án pedig 

a három bölcset várják a gyerekek, akik szintén ajándékokkal érkeznek. 

Belgium: A gyermekek nem ilyenkor, hanem december 6-án kapják az 

ajándékot a Mikulástól. A karácsonyfa alá vagy a tűzhely közelében 

lévő zoknikba csak kisebb dolgok kerülnek. A karácsonyi reggeli 

különleges édes kenyér. Az ünnepi menü aperitiffel indul, majd tenger 

gyümölcseivel folytatódik, a főétel pedig töltött pulyka. 

Mexikó: Az ünnep estéjén énekesek vonulnak az utcára, kezükben 

hosszú rudakkal, amelyekre csengettyűket és gyertyákat erősítenek. Így 

mennek át a városon, egészen a templomig. 

Norvégia 
Karácsonyeste csészényi zabkását hagynak a pajtában, így akarják a rossz szellemeket távol tartani a háztól. 

A feldíszített fenyőfát a családok - kéz a kézben - körültáncolják, miközben karácsonyi dalokat énekelnek. 

Kenya: Még a templomokat is feldíszítik szalagokkal, virágokkal, léggömbökkel, zöld növényekkel. Az 

ünnepi vacsorát a szabadban készítik el, nyílt tűzön. Ilyenkor a távol élő családtagok is hazautaznak, ha csak 

tehetik. 

Svédország: Karácsony reggelén a templomok égő gyertyákkal várják a híveket. Az ünnepi menü: hering és 

barna bab. A jó gyerekeknek a Mikulás a Jultomten, egy manó segítségével osztja szét az ajándékokat. 

Anglia: A gyerekek még időben levelet írnak a Mikulásnak, amit bedobnak a kandallóba, hogy az a 

kéményen át az Északi-sarkvidékre repüljön. Ha először az ajándéklista kap lángra, újra kell írni. 

Karácsonyi különlegesség a mazsolás puding, amelybe kis ajándékot is szoktak rejteni. Megtalálójának 

állítólag szerencséje lesz. Anglia divatot is teremtett: itt kezdtek karácsonykor fagyöngyöt függeszteni az 

ajtó fölé. 

Olaszország: Karácsony másnapjának estéjén a gyermekeket meglátogatja a Strega Buffana nevű jó 

boszorkány. Söprűjén közlekedik Olaszország-szerte, és a jóknak mindenféle finomságot, a rosszaknak 

pedig szenet visz. Az olaszok jó barátaiknak szárított lencsét szoktak ajándékozni, hogy levest készítsenek 

belőle. Ez emlékezteti őket a szerény időkre, és ez hoz szerencsét nekik a következő, új évben. 

http://hirtorta.hu/hasznos-erdekes-aktualis/a-karacsony-telapo-mikulas-jezuska-szilveszter-ujev-farsang/909-a-karacsony-eredete-es-jelkepeinek-tortenete
http://hirtorta.hu/_kepek-2011/0801-1000/909-a-karacsony-eredete-es-jelkepeinek-tortenete.jpg


Ausztria: A Mikulás (Heiliger Nikolaus) december 6-án ajándékozza meg a jó gyerekeket édességgel, dióval 

és almával. December 24-én pedig a gyermek Jézus hoz nekik ajándékot és karácsonyfát. A gyerekek 

izgatottan várják, hogy megszólaljon a csengettyű. Csak ezután léphetnek a gyertyákkal, díszekkel és 

édességgel feldíszített karácsonyfát rejtő szobába. 

Libanon: A családok karácsony előtt egy hónappal gabonamagvakat ültetnek. December 24-én pedig a 

cserepeket a karácsonyi barlang és a karácsonyfa köré helyezik. A barlang Jézus születésének helyszínére 

utal. 

 Franciaország: A kisebb gyerekek kikészítik cipőiket a tűzhely közelébe, hogy karácsony estéjén a 

Mikulás beletegye az ajándékot. A nagyobbak a felnőttekkel elmennek az éjféli misére, majd hazatérve 

ülnek az ünnepi asztalhoz. 

Németország: A németek karácsonykor nagyon feldíszítik a házat. Az ablakokba fakeretre erősített színes 

gyertyaégőket vagy színes képeket szerelnek, amelyek nagyon szépen mutatnak a téli éjszakában. A lakások 

többségében megtalálható a Betlehem is. A gyerekek a karácsonyi ajándéklistát rajzokkal díszítik és 

éjszakára az ablakpárkányra helyezik. Tetejére cukornehezéket tesznek, hogy a Mikulás biztosan megtalálja. 

Új-Zéland: A karácsony náluk a nyár közepére esik, ezért ilyenkor a többség piknikezik a szabadban, vagy a 

tengerpartra megy. Általában hideg sonkát és jégbe hűtött sört fogyasztanak. 

Dél-Afrika: Itt is nyáron van karácsony. A kiadós ebéd után a családok meglátogatják barátaikat, és 

karácsonyi dobozokat adnak át egymásnak, amelyben rendszerint valami ennivaló finomság van. 

Finnország: A Mikulás érkezése előtt a finnek szaunáznak egyet. Karácsony napján a legtöbb ember 

elmegy a templomba és elhunyt szeretteinek sírjához, hogy gyertyát gyújtson emlékükre. 

Ukrajna: A gyerekeknek az ajándékot a Jégapó három rénszarvas húzta szánon viszi. Vele van Hópehely 

leány is, aki ezüstkék, szőrmedíszítéses ruhát, fején pedig korona formájú hópelyhet visel. 

Ausztrália: A Mikulás "szánját" nyolc fehér kenguru húzza. A karácsonyi vacsorát a szabadban fogyasztják, 

majd lemennek a tengerpartra, vagy krikettet játszanak. 

Csehország:Az emberek úgy tartják, hogy szenteste csodák történnek, ezért az éjszaka megsúghatja a jövőt. 

A Mikulás érkezését a gyermek Jézus jelzi kis csengettyűjével. 

Lettország:A lettek szerint a Mikulás a szentestétől számított 12 napon át hozza az ajándékot a 

gyerekeknek! Az ünnepi menü: barna borsó, rétes, káposzta és kolbász. 

Portugália: Az ajándékok a tűzhely mellett felsorakoztatott cipőkbe kerülnek. Az ünnepi vacsora: sózott, 

szárított tőkehal burgonyával. 

Svájc: Zürichben ilyenkor mesevillamos jár, amely körbeviszi a gyerekeket a városon. A srácok karácsonyi 

dalokat énekelnek, közben pedig édességeket osztanak nekik. 

Amerikai Egyesült Államok: Ahány etnikum él Amerikában, annyiféleképpen ünnepli a karácsonyt. A 

Kelet-Európából származó család pulykát készít karácsonyra, de a lengyel nagyszülők még ma is a keilbasit 

(lengyel kolbász) kedvelik. Az olasz származású férj viszont ragaszkodik a lasagne-hoz. 

 

 

Ezüstfenyő, szép sudár                          
Ezüst fenyő szép sudár 
Az erdőben kismadár 
mókus, nyuszi körbe járta 
körbe járta úgy csodálja. 

 
Hull a hó is… 
Hull a hó is, fúj a szél is, 
fázik, reszket a cserje ág. 
Kandallóban víg tűz pattog, 
csak itt benn van jó világ. 

 

Mennyből az angyal 
Mennyből az angyal lejött hozzátok 
pásztorok, pásztorok 
Hogy Betlehembe sietve menvén 
lássátok, lássátok. 

 
Nagykarácsony Éjszakáján… 
Nagykarácsony éjszakáján, 
Jézus születése napján 
ma örvendjünk ma vigadjunk, 
ma született kis Jézusunk. 
 
 

Szerkesztette: Gallyas Róbert 8.b osztály 
 



Kállay- Saunders András 
 

1985-ben született New York Cityben, a modell Katalin Kállay és az ismert amerikai producer, soulénekes Fernando 
Saunders gyermekeként. Anyai ágról a történelmi Kállay család leszármazottja. 2010-ben hazatért Magyarországra 
meglátogatni a nagymamáját, és a TV2 által szervezett Megasztár 5 castingján való továbbjutása miatt itt is maradt. 
A versenyben a negyedik helyet sikerült megszereznie. Itt ismerkedett meg jelenlegi barátnőjével, a verseny 
győztesével, Tolvai Renátával. A tehetségkutató után 2011 nyarán megjelent első kislemeze, amely a Csak veled 
címet viselte. 2012-ben részt vett az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi előválogatójában, A Dalban, ahol az I Love 
You című dalát adta elő, de nem sikerült bejutnia a műsor döntőjébe. Ez év nyarán Tonight címmel jelentette meg a 
harmadik kislemezét, melyet a híres malmői producerrel, Rebstarral készített. A 2013-as Eurovíziós Dalfesztivál 
magyar döntőjébe is benevezett. Ezúttal a My Baby című szerzeményét adta elő, és az elődöntőből első helyen, a 
zsűri szavazatai által jutott tovább középdöntőbe, majd onnan a döntőbe, ahol második helyezést ért el. 2014-ben - a 
harmadik évben zsinórban - is bejutott A Dal második elődöntőjébe, Running című dalával. Az elődöntőből szintén a 
zsűri szavazatai által jutott tovább a verseny második középdöntőjébe, majd onnan a maximális 40 ponttal a 
döntőbe, ahol a zsűri és a közönség is első helyre szavazta, így megnyerte a versenyt és ő képviselhette 
Magyarországot az 59. Eurovíziós Dalfesztiválon, Dánia fővárosában, Koppenhágában. A döntőben ötödik lett, amely 
Magyarország második legjobb eredménye a verseny történetében, Bayer Friderika 1994-es negyedik helyezését 
követően, továbbá a kapott 143 pont a legtöbb, amit valaha magyar induló kapott. 

Juilet:(magyar) Egyik legnépszerűbb dala 
Juliet  
Oh Juliet  
Miért hagysz el? 
Ugyanazon a helyen állok ahol összetörted a szívemet 
17 évesek voltunk 
Juliet  
Oh Juliet  
Azt mondtad, hogy 
Együtt leszünk, amíg az idő véget ér és akkor majd uraljuk az eget 
Csak te meg én 
Mondd, hogy ez nem a történet vége 
Mondd, hogy ezt csak tettetés 
Vannak hiányzó oldalak? 
Juliet 
(Refrén:) 
Mi van a közösen megosztott időkkel, 
Mi van az ígéretekkel, 
Mi van azzal, hogy a kezed illik az enyémhez, 
Mi van azokkal az álmokkal, 
Mi van az átélt jóval és rosszal, 
Mi van azzal, hogy te meg én örökké, 
Juliet, Juliet 
Mondd, hogy a történet soha nem ér véget, Mondd meg nekem most, 
Juliet, Juliet 
Mondd, hogy a történet soha nem ér véget, Mondd meg nekem most. 
 

She keeps on running, running, running 

From this crazy life 

She keeps on running, running, running 

Never sees the light 

I can see the angels standing by your side 

It'll be alright 

 

– A Running című dal refrénje angolul 
  

Most már csak rohan, rohan, rohan 

Őrült élettől, 

Míg tud, csak rohan, rohan, rohan 

Messze édentől. 

Hol van már egy őrangyal, ki óvná Őt, 

Hova szaladnál. 

 

– A Running című dal refrénje magyarul 
 

Szerkesztette: Gallyas Róbert 8.b 
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A karácsony szláv eredetű szó a keresum szóból származik, 

jelentése: újba átlépő. A kereszténység egyik legnagyobb 

ünnepe, melyet Rómában először 337 körül tartottuk, innen 

indult e jeles nap, s alig néhány évtized alatt kiterjed az egész 

keresztény világra. 

A karácsonyi ünnepkör adventtől vízkeresztig tart; népszerű 

szokásai közé tartozik az énekes-verses köszöntés, a kántálás; 

valamint-számos bibliai történet feleveníthető-dramatikus 

játék, így a paradicsomjáték és a betlehemezés. A karácsony 

Jézus Krisztus földi megszületésének az ünnepe, melyet az 

egész keresztény egyház december 25-re tesz. 

Fontos jelképe a karácsonynak a karácsonyfa, melyet ma már 

mindenütt állítanak. A karácsonyfa-állítás szokásának 

elterjedése sokféle elképzelés alakult ki. Ezek közül az egyik ezt 

mondja : „ A Szent család Egyiptomból hazajövet Názáretben 

élt; József műhelyében dolgozott, a kis Jézus pedig hulladék 

fából keresztet ácsolt, amely ágakat hajtott és szép zöld 

lombokat. Majd kivirágzott és fénye csillagokat termett. József 

rádöbbent, hogy éppen akkor volt a gyermek születésnapja. 

Mária titokban telerakta a fa ágait aranyos dióval, ünnepi 

ruhával. A kis Jézus örömmel nézett a fára. Eljöttek játszótársai 

is, akik felköszöntötték.”  

Hazánkban az első karácsonyfák a XIX. század első felében jelentek meg, hogy a karácsony 

jelképévé váljanak. 

Ma már a karácsony mindnyájunk számára az emberi szeretet, és az annyira áhított béke 

ünnepe. Ilyenkor jó kívánságokkal és kisseb-nagyobb ajándékokkal kedveskedünk 

családtagjainknak, barátainknak, szeretteinknek. 

 
Szerkesztette: Juhász Ivett 8.b osztály 



Karácsonyi kifestők 

                         

 

 

 

Szerkesztette: Nyíri Fanni 7. osztály 



Rejtvény 

 

          

          

          

          

          

          

          

1. A gyerekek csinálják a hóból! 
2. Erős szél 
3. Téli játék eszköz! 
4. …. a hó! 
5. Ahol tanulsz! 
6. Akkor kapsz ajándékot! 
7. Tejtermék 

Készítette: Dári András 7. osztály 
 

 

Számpiramis 

                         

 
694 

 

119 322  

 

Szabálya 

Írd be a hiányzó számokat a piramis üres négyszögeibe. Egy kis segítség, akinek nem 

megy: az alsó két szám összege adja meg a felette levő eredményt. 

Készítette: Tóth Krisztián 7. osztály  



Sodoku 
 

 

      

      

      

∞     ©   

   ∞   

  ∞   © 

 

Készítette: Tóth Krisztián 7. osztály 

Ciprus 

Ciprus egy nagyon szép hely. Amikor az egyik ismerősöm ment Ciprusra akkor repülővel ment 

Angliába és onnan pedig repülővel Ciprusra. Ciprus a Földközi-tenger harmadik legnagyobb szigete. 

Míg a sziget földrajzi szempontból Ázsiához tartozik (mivel az ázsiai kontinentális talapzaton 

található), addig az ország kulturális és politikai szempontból is Európa része. Ciprus lakossága kb. 

800000 fő. Területe kb. 6000 km2. Az ország fővárosa Nicosia sziget középső részén található. 

Görögök és Törökök lakják. Cipruson az éghajlat jellegzetesen mediterrán: meglehetősen meleg és 

száraz. Az alacsonyabb fekvésű vidékeken Olajfa, Szentjánoskenyérfa, Tamariszkusz, Eukaliptusz, 

Ciprusfa, és Akácfa nő. A hegycsúcsok közelében boróka és feketefenyő él. A sziget legnevezetesebb 

állatai a Larnakai- és Akrotiri-sóstónál telelő flamingók. A roppantul kedvező időjárási viszonyok, a jó 

közbiztonság, a gazdag kulturális örökség és az angolul beszélő szigetlakók nagy száma miatt az 

idegenforgalom az 1980-as években robbanásszerű fejlődésnek indult. A Ciprusra látogatók száma 

körülbelül hárommillió fő évente. A turizmus a 

nemzeti összterméknek körülbelül negyedét adja. 

 

              

 

 

 

Készítette: Juhász Ivett 8.b osztály 

A  W  V  

K   A G  

W V Z   G 

G    A V W  

V  K G  A 

Z A    V 



                        szókereső 
 

 

L I T H O U R J H W H U 
U A W R I M E G G Y Z U 
O L U Q O Z I U Q O W I 
H M X S R W R XD Z T O A 
T A Z A T B I D I Ó R U 
O E U J Q A N A N Á S Z 
Q I D T W N I W H V Z H 
W T W O E Á H E W H I U 
Á R U E S N Z T Z V L H 
I T E J T F Q O H U V T 
Z H R I B A R A C K A H 
W E P E R W K Ö R T E U 
KERESD MEG EZEKET A SZAVAKAT EBBEN A FENTI ÁBRÁBAN!!!!! 
DIÓ, ALMA, KÖRTE, SZILVA, EPER, BARACKTEJ, MEGGY, ANANÁSZ, BANÁN, SAJT 

 

SODOKU képekkel 
 

      

      

      

      

      

      

Készítette: Dári András 7. osztály 

       

       

       

      

      

       



                        szókereső 
 

 

                      

             

 

 

 

 

 

   

 



Szolnokon kirándultunk 

Október 16-17-én Szolnokon voltunk a testvériskolás pályázat keretében. 

A suliban gyülekeztünk korán reggel 6:15-kor indultunk az 

autóbusszal. Két órás volt az út. Az utazás közben sokan pihentek, 

a többiek pedig beszélgetek s közben a tájat figyelték. Amikor 

megérkeztünk Szolnokra rögtön a Szegő Gábor iskolába mentünk 

ahol pont egészség napot tartottak. Szambával kezdődött a 

program persze nem mi táncoltunk (mert szégyenlősek voltunk) 

hanem a szolnoki gyerekek. Ezután felmentünk a tantermekbe 

ahol az asztalokon rengeteg egészséges étel volt gyümölcsök, 

zöldségek, gabonatermékek, kekszek, méz. Az volt ebben a jó hogy 

mindent meg lehetett kóstolni. Érdekes programok voltak pl. zöldség gyümölcs faragás. A nap végén 

eredményhirdetés volt. Amikor vége lett az egészségnapnak utána elmentünk a szállásunkra. Egy camping 

területén volt ahol sok kis házikó állt. Egy házban két szoba volt és egy szobában három gyerek fért el. 

Berendezkedtünk a szobákba, ezután elmentünk a repülőmúzeumba. Nagyon sok érdekes látnivaló volt itt, 

(kb. 50 repülőgép) egyik gépre fel lehetett szállni. Voltunk a szolnoki vadasparkban is. Nagyon sok állatot 

láttunk, és itt találkoztunk Jocóval, a lámával, meg is lehetett etetni. Sőt versenyt is futottunk vele és mi 

győztünk. Láttunk mosómedvét, vaddisznót, őzikét, 

szarvast, és simogattunk nyuszikat és kiskecskéket. 

Megnéztük Magyarország második legnagyobb folyóját, a 

Tiszát, majd átmentünk a Tiszavirág hídon, amit csak 

gyalogosok használhatnak. Este egy pizzériában 

vacsoráztunk. Vacsora után elsétáltunk a főtérre, ahol 

megnéztük a világító szökőkutat. Az éjszaka elég 

kalandosra sikerült, mivel senki nem tudott, és nem mert 

aludni. Ennek oka az volt, hogy valakik állandóan kopogtattak 

az ablakokon. Így nem csak kalandos és fárasztó, hanem 

félelmetes is volt az éjszaka. Eljött végre a reggel persze 

mindenki nagyon fáradt volt. Nagy nehezen felkeltünk, rendet 

raktunk a szobákban, majd busszal Törökszentmiklósra 

utaztunk. Egy paraszt olimpián vettünk részt szakadó esőben. 

Elsősorban ügyességi játékok voltak pl.: karikadobálás, 

patkótartás. Az ebéd finom gulyásleves volt fánkkal. A nap 

végén indultunk haza, Debrecenbe. Természetesen mindenki 

nagyon fáradt volt, és sokan aludtak. Több mint két óra utazás után hazaérkeztünk.      

Néhány kép a balatoni táborról: 

 
Írta és szerkesztette: Nagy Barbara 7. osztály 



Viccek 
Kevés alvás 

- Hány órát alszol egy nap Móricka? 
Kérdezi az iskolaorvos. 

-   2-3 órát. 
- Jaj, de hát az nagyon kevés! 
- Mind az öt órán nem merek aludni. 

Három alma 
Matek tanárnő megkérdezi a gyerekeket: 
- Mi lesz akkor, ha van 3 almád és a testvéred megeszik belőle 

kettőt? 
Móricka felteszi a kezét és válaszol: 

- NAGY VEREKEDÉS! 
Hogy hívják…. 

Hogy hívják a bátor mindenre képes kanalat?  
- Merő kanál.   

Hogy hívják azt a ragadozót, amelyik bűnözőket eszik? 
- gonosztevő 

Hogy hívják a tréfás kávéfőzőt? 
- Mokkamester 
                                                                 Abszolút 
Mi az abszolút szemtelenség? 
- Ha megkérdezed a törpétől hogy: „Mi leszel, ha nagy leszel”  

 
- Jean, miért van itt ilyen hideg? 
- Azért uram, mert nem tudtam, hogy haza jön és csak egy embere fűtöttem be. 

 
- Mi a különbség a veréb és a pacsirta közt? 
- Mind a kettő zeneiskolát végzett csak a veréb levelezőn. 

 
- Miért nem végezte el Kukorica Jancsi az általános iskolát? 
- Mert hetedikben lemorzsolódott 

 
- Miért kapcsolgatja olvasás közben skót a villanyt? 
- Mert a lapozáshoz nem kell fény. 

 
- Kérem, nem szégyelli magát? 

Ezért a vacak egy órás munkáért tízezer forintot kér? 
Hiszen egy mérnök nem keres ennyit egész nap alatt! 

- Tudom ezért nem mentem egyetemre.   
 

- Pali, mondj egy tagadó mondatot! 
- Laci megette az uzsonnámat. 
- Hol van ebben a tagadás? 
- Laci tagadja. 

                                         

- Születési dátuma? 
- Július 15 
- Melyik évben? 
- Mindegyikben 

 
- Melyik a legősibb állat? 
- A pingvin, mert az még fekete-fehér 

 

- Mi a legnagyobb ritkaság az önök 
múzeumában? 

- A látogató 
Szerkesztette: Nagy Barbara 7. osztály 



Violetta 

A Violetta színes, argentin televíziós filmsorozat. Buenos Airesben 

játszódik, készítője a valamint a Pol-ka argentin filmgyártó cég, az 

európai, közel-keleti és afrikai részlegeivel együtt. A sorozat, a 

címszereplő Violetta, egy zeneileg tehetséges tini életéről szól, aki 

hosszú európai tartózkodás után édesapjával visszatér szülővárosába, 

Buenos Airesbe. Először 2012. május 14-én indult a Disney Channel 

Latin Americán. A harmadik évadja 2014. tavaszán jelenik meg. Az 

első és második évadja már lejátszódott. Az első vetítése a 

sorozatnak 2012. május 14-én volt, majd 2013. április 29-én 

folytatódott. Magyarországon az 1. évad 2013. november 11-én kezdődött, a 2. évad pedig 2014. október 

20.-án. 

Első évad története: 

Violetta Castillo egy tehetséges, elbűvölő tini lány, aki visszatér szülővárosába, Buenos Aires-be, miután 

néhány évet Európában töltött. Csodálatos hanggal ajándékozta meg őt a sors, de nem tud a különleges zenei 

tehetségéről. Anyjától örökölte tehetséget, aki híres musical énekesnő volt, de tragikus balesetben meghalt, 

mikor Violetta még kicsi volt. Apja, Germán sikeres üzletember, aki szigorú és védelmező Violettával 

szemben. Titkolja Violetta elől anyja múltját és sorsát, nehogy az ő nyomdokaiba lépjen. Emellett 

elszakította Violettát anyai ágú családjától, hogy az anyja kiléte végleg titok maradjon a számára. Madridban 

nevelte fel a lányát, ahol elzárta őt a többi hasonló korú gyerektől, hogy megóvja a veszélyektől. Támogatta 

Violettát abban, hogy zongoraórára járjon, mert tudta, hogy tehetséges, akár az anyja, de nem hagyta, hogy 

énekeljen és színészkedjen, vagy, hogy bármi köze legyen a művészvilághoz. Ám, mikor visszaköltöznek 

Buenos Airesbe, minden megváltozik. Violetta egy híres zeneiskolába, a Studio 21 tanulója lesz. Szép lassan 

megismeri az édesanyja múltját, és élettörténetét, aki nagyban inspirálja őt álmai megvalósításában. 

Megismerkedik Angie-vel, aki zenetanára, és a nevelőnője lesz. Ő segíti Violettát a tehetségének 

kibontakozásában. Továbbá ő Violetta nagynénje is, de mindezt titkolja Violetta és Germán elől, nehogy 

férfi elszakítsa tőle a lányt. Violetta szintén titkolja az apja elől, hogy a Studióba jár, mert tudja, ha 

megtudná, hogy az anyja nyomdokaiba akar lépni, megszakadna a szíve. Az eleinte cseppet sem könnyű 

hétköznapokban Violetta megismeri első barátait, Maxit, Camillát és Francescát, valamint Leónt és Tomást, 

akik a szíve elnyeréséért küzdenek. Ám ellenségeket is szerez magának, legfőképpen Ludmillát, a Studio 

egyik rámenős diákját. Számottevő probléma még a Violetta életében Jade, és annak tenyérbemászó öccse, 

Matias, akik meg akarják szerezni Germán vagyonát, és kipaterolni a lányt a házból. A kalandos 

mindennapok újabb és újabb nehézségeket állítanak a kislány elé. Ám idővel minden jóra fordul. Violetta 

felszabadítja magában csodálatos zenei tehetségét, ráébredvén, hogy a zene benne él. Szép lassan az apja is 

felfedezi kiemelkedő tehetségét, és megenyhül a lánya iránt, ezzel a kettejük megromlott kapcsolata is 

helyre áll. Violetta végül választást talál hódolói között, szembeszáll rosszakarói ellen, legyőzi a félelmeit, 

és a felnőtté válás rögös útjára lép. 

 

Violetta teszt 

1. Kérdés:  

Hol játszódik a 

történet? 

 

a,  Franciaország 

b Buenos Airesben 

c  Anglia 

2. Kérdés:  

Mikor kezdődött 

meg az  1.évad? 

 

a  2014.01.23 

b  2013,10,23 

c  2013. 11,11 

3. Kérdés: 

Hol született 

Violetta? 

 

a, Hollandia 

b, Buenos Aires 

c, Németország 

4. Kérdés: 

Violetta hanyadik 

tanulója a 

studionak? 

a,17 

b 20 

c  21 

 

Szerkesztette: Gallyas Róbert 8.b 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Argent%C3%ADna
http://hu.wikipedia.org/wiki/Telev%C3%ADzi%C3%B3s_sorozat
http://hu.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol-ka&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://hu.wikipedia.org/wiki/Musical
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