
 

 

Pázmány-NY-omozók 

 

Hogy mindig tudd, mi a HELYZET... 

 

     
 

 

A Vágsellyei Pázmány Péter Alapiskola 

és Óvoda negyedévente megjelenő 

lapja 

 

3. szám 

 

 



 
SZIASZTOK, 

  PÁZMÁNYOSOK(K)! 
                        
 
 

Sikereink 

Trófeáink  

 

***      

 Ez történt...  
 

***   

A hónap témája: 

Vakációóó 
 

     ***                 

Programajánló 

nyárra 

 

     ***                 

 

 

 

 

 

 

 

Gyerekek, 

közeledünk a 

célhoz!!!! 
 

Már csak néhány 

nap…. 

 Tartsatok ki!  

 

 

Reméljük, a suliújság 

lapozgatásával is 

gyorsabban múlatjátok 

a naaagyon lassan 

pergő napokat! 

 

 



                 

        Sikereink, trófeáink  
                             az idei tanévben  
____________________________________________________________________________ 

 
    Az idei tanév is számos lehetőséget biztosított tanulóinknak, hogy bizonyítsák tudásuk    
    legjavát. Azoknak a tanulóknak, akik helytálltak a különböző megmérettetéseken 

iskolai, járási, regionális vagy országos szinten, és méltón képviselték iskolánkat, szívből 
gratulálunk és további sok sikert kívánunk. 

 

G R A T U L Á L U N K  !!!! 
 

Eredményes tanulóink száma a 2017/2018-es tanévben 

Versenyek Járási Kerületi Országos Nemzetközi 

Szavalóverseny 13 8 1   
Magyar nyelvi és irodalmi versenyek, 
mesevetélkedők 

3 12 6   

Matematika versenyek 24 9 71   

Természettudományi versenyek (kémia, 
fiz., geo., info.) 

5 1 19   

Szlovák és angol nyelvű versenyek 4 3     
Más műveltségi versenyek 5   8 4 

Rajzversenyek 1 3 3   
Összesen 55 36 108 4 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 

 

„Sohasem álmodoztam                       
          a sikerről,      
megdolgoztam érte.“ 

„A siker létráját nem lehet 

zsebre tett kézzel 

megmászni.“ 

 

„A siker nem fogja lejjebb adni, ezért 

nekünk kell felemelkedni hozzá.“ 

 

„A sikeresség legegyszerűbb receptje, ha azt 

az energiát, amellyel a kudarcaidat 

magyaráznád, a megoldás keresésére 

fordítod.“ 

 



Név  Osztály Verseny neve Helyezés 

Csizmár Melinda  9. Anyanyelvi vetélkedő, járási 1.hely 

    Kémia Olimpia - járási forduló eredményes 

    IBOBOR online informatikai verseny eredményes  

    Kincskeresők országos konferenciája aranysávos 

Diószeghy Dorka 9. Kincskeresők országos konferenciája aranysávos 

    Katedra irodalmi verseny - országos eredményes 

Alexovič András Simon 9. IBOBOR online informatikai verseny eredményes  

    Az iskolai focicsapat tagja   

Klemász Petra 9. Katedra levelező matematika verseny - országos forduló 1.hely 

    Katedra Matematikaverseny -országos elődöntő 1. hely 

    Katedra Matematikaverseny -országos döntő 3. díj 

    Matematikai olimpia - járási forduló 1.hely 

    Matematikai olimpia - kerületi forduló eredményes 

    Maks - országos matematika verseny 1. hely 

    Fizika Olimpia - járási forduló 1. hely 

    Fizika Olimpia - kerületi forduló eredményes 

    IBOBOR online informatikai verseny eredményes  

    Kémia Olimpia - járási forduló eredményes 

    Katedra irodalmi verseny - országos eredményes 

Bertók Anikó 9. IBOBOR online informatikai verseny eredményes  

    Kincskeresők országos konferenciája aranysávos 

Šnydl Viktor 9. Poznaj slovenskú reč - kerületi ezüstsávos 

Szöcs Dávid 9. Járási atlétikai bajnokság 3. hely 

Darázs Zsófia 9. Tompa Mihály vers-és prózamondó verseny -járási  bronzsávos 

    Kincskeresők országos konferenciája aranysávos 

    Katedra irodalmi verseny - országos eredményes 

    Dobré slovo - járási forduló 2. hely 

Danada Boris 9. IBOBOR online informatikai verseny eredményes  

    Maks - országos matematika verseny 1. hely 

    Dobré slovo - járási forduló 2. hely 

Szabó Réka 8. Tompa Mihály vers-és prózamondó verseny -járási  2.hely 

    
Tompa Mihály vers-és prózamondó verseny -országos 
elődöntő bronzsávos 

    Anyanyelvi vetélkedő, járási 2.hely 

    Pitagorasz - járási forduló eredményes 

    Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő országos  1. hely 

    Katedra levelező matematika verseny - országos forduló 2.hely 

    Katedra Matematikaverseny -országos elődöntő 1. hely 

    Katedra Matematikaverseny -országos döntő 3. díj 

    Maks - országos matematika verseny 1. hely 

    IBOBOR online informatikai verseny eredményes  

    szlovákiai erdőgazdaság országos rajzversenyének  1. hely 

    Bibliai olimpia - járási 1.hely 

    Bibliai olimpia - országos forduló eredményes 



Gál Ádám 8. Poznaj slovenskú reč - kerületi ezüstsávos 

    Pitagorasz - járási forduló eredményes 

    Katedra levelező matematika verseny - országos forduló eredményes 

    Maks - országos matematika verseny eredményes 

Szarka Zsófia Bernadett 8. Matematikai olimpia -járási forduló 2. hely 

    Pitagorasz - járási forduló 1.hely 

    Katedra levelező matematika verseny - országos forduló 3. hely 

    Katedra Matematikaverseny -országos elődöntő 2. hely 

    Katedra Matematikaverseny -országos döntő 2. díj 

    Maks - országos matematika verseny eredményes 

    Fizika Olimpia - járási forduló 1. hely 

    Nemzetközi történelmi verseny Oroszlányban eredményes 

    IBOBOR online informatikai verseny eredményes  

    Bibliai olimpia - járási 1.hely 

    Bibliai olimpia - országos forduló eredményes 

    szlovákiai erdőgazdaság országos rajzversenyének  3. hely 

    Večianska paleta rajzverseny 1. hely 

    Biblia gyerekszemmel rajzverseny regionális 3. hely 

Mihályfi Lilla 8. Bibliai olimpia - járási 1.hely 

    Bibliai olimpia - országos forduló eredményes 

    Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő országos  1. hely 

Kaňuch Flóra Emma 8. Katedra levelező matematika verseny - országos forduló 1. hely 

    Katedra Matematikaverseny -országos elődöntő 3. hely 

    Katedra Matematikaverseny -országos döntő 3. díj 

    Maks - országos matematika verseny 1. hely 

    Fizika Olimpia - járási forduló 2. hely 

    Pitagorasz - járási forduló 2.hely 

    IBOBOR online informatikai verseny eredményes  

    Nemzetközi történelmi verseny Oroszlányban eredményes 

Daru Emese 8. Tompa Mihály vers-és prózamondó verseny -járási  bronzsávos 

    Egyszer volt, hol nem volt mesemondó körzeti különdíj 

    Ipolyi Arnold népmesemondó verseny regionális ezüstsávos 

Bahurek Vivien 8. Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő országos  1. hely 

    Nemzetközi történelmi verseny Oroszlányban eredményes 

Daru Csenge 7. Tompa Mihály vers-és prózamondó verseny -járási  ezüstsávos 

    Dobré slovo - járási forduló 2. hely 

    Ipolyi Arnold népmesemondó verseny regionális ezüstsávos 

    Ševt papírkereskedelmi vállalat rajzverseny eredményes 

Finta Luca 7. Katedra levelező matematika verseny - országos forduló eredményes 

    Katedra Matematikaverseny -országos elődöntő eredményes 

    Katedra Matematikaverseny -országos döntő eredményes 

    IBOBOR online informatikai verseny eredményes  

    Maks - országos matematika verseny eredményes 

Suba Sára 7. Maks - országos matematika verseny eredményes 

Polgár  Dániel 7. Dobré slovo - járási forduló 1. hely 



Polgár Sára 7. Katedra levelező matematika verseny - országos forduló eredményes 

    IBOBOR online informatikai verseny eredményes  

    Katedra Matematikaverseny -országos elődöntő eredményes 

    Katedra Matematikaverseny -országos döntő eredményes 

Kun Sebastian Jesse 7. IBOBOR online informatikai verseny eredményes  

Pešádik Zsófia 7. Katedra levelező matematika verseny - országos forduló eredményes 

    IBOBOR online informatikai verseny eredményes  

Hamar  Dániel 6. Matematika Olimpia - járási eredményes 

    Katedra levelező matematika verseny - országos forduló 1.hely 

    Szépíró verseny - nemzetközi különdíj 

    IBOBOR online informatikai verseny eredményes  

    Bibliai olimpia - járási 1.hely 

    Bibliai olimpia - országos forduló eredményes 

    Az iskolai focicsapat tagja   

    Maks - országos matematika verseny 1. hely 

Majer Károly 6. Pitagorasz - járási forduló eredményes 

    IBOBOR online informatikai verseny eredményes  

    Maks - országos matematika verseny eredményes 

Gregor Vivien Veronika 6. Pitagorasz - járási forduló eredményes 

    Matematika Olimpia - járási 1. hely 

    Katedra levelező matematika verseny - országos forduló 1.hely 

    Maks - országos matematika verseny 1. hely 

Somogyi Lara 6. IBOBOR online informatikai verseny eredményes  

Bánovský Anna 6. Tompa Mihály vers-és prózamondó verseny -járási  bronzsávos 

Szabadoš Tímea 6. Pitagorasz - járási forduló eredményes 

    Matematika Olimpia - járási 1. hely 

    Anyanyelvi vetélkedő, járási 2.hely 

    Katedra levelező matematika verseny - országos forduló 1.hely 

Klemász Diana 6. Pitagorasz - járási forduló eredményes 

    Katedra levelező matematika verseny - országos forduló 1.hely 

    Katedra Matematikaverseny -országos elődöntő 3. hely 

    Katedra Matematikaverseny -országos döntő 2. díj 

    Matematika Olimpia - járási 1. hely 

    IBOBOR online informatikai verseny eredményes  

    Maks - országos matematika verseny 1. hely 

Danada Tímea 6. Maks - országos matematika verseny eredményes 

Horváth Máté 6. Tompa Mihály vers-és prózamondó verseny -járási  ezüstsávos 

Lelovics Immanuel 5. Matematikai olimpia - járási forduló eredményes 

    Pitagorasz - járási forduló eredményes 

    Katedra levelező matematika verseny - országos forduló 1.hely 

    Katedra Matematikaverseny -országos elődöntő eredményes 

    Katedra Matematikaverseny -országos döntő eredményes 

    Maks - országos matematika verseny 1. hely 

Gál Nelli 5. Matematikai olimpia - járási forduló 1.hely 

    Pitagorasz - járási forduló eredményes 



    Katedra levelező matematika verseny - országos forduló 2.hely 

    Maks - országos matematika verseny eredményes 

Lieskovský Dominika 5. Pitagorasz - járási forduló eredményes 

    Matematikai olimpia - járási forduló eredményes 

    IBOBOR online informatikai verseny eredményes  

Lieskovský Viktória 5. Tompa Mihály vers-és prózamondó verseny -járási  bronzsávos 

Lelovics Krisztina 5. Pitagorasz - járási forduló eredményes 

    IBOBOR online informatikai verseny eredményes  

Pozsonyi Laura 5. IBOBOR online informatikai verseny eredményes  

Barak Dávid 5. Katedra levelező matematika verseny - országos forduló 3.hely 

Bende Marcell 4. Hétmérföldes mesevetélkedő - kerületi 1.hely 

    Hétmérföldes mesevetélkedő - országos elődöntő eredményes 

    Egyszer volt, hol nem volt mesevetélkedő körzeti 1.hely 

    Maksík - országos matematika verseny 1.hely 

Szabó Máté 4. Hétmérföldes mesevetélkedő - kerületi 1.hely 

    Hétmérföldes mesevetélkedő - országos elődöntő eredményes 

    Egyszer volt, hol nem volt mesevetélkedő körzeti 1.hely 

    Egyszer volt, hol nem volt mesemondó körzeti különdíj 

    Tompa Mihály vers-és prózamondó verseny -járási  bronzsávos 

    Ipolyi Arnold népmesemondó verseny regionális ezüstsávos 

    Maksík - országos matematika verseny 1.hely 

Góra Rebeka 4. Víz napja - rajzverseny díjazott 

Hakszer Edina 3. Hétmérföldes mesevetélkedő - kerületi 1.hely 

    Hétmérföldes mesevetélkedő - országos elődöntő eredményes 

    Egyszer volt, hol nem volt mesevetélkedő körzeti 1.hely 

    Maksík - országos matematika verseny 1.hely 

Szabadoš Ádám 3. Pitagorasz - járási forduló eredményes 

    Maksík - országos matematika verseny eredményes 

Takács Sára 3. Poznaj slovenskú reč - kerületi aranysávos 

    Maksík - országos matematika verseny 1. hely 

Molnár Gergő Dániel 3. Pitagorasz - járási forduló eredményes 

    Maksík - országos matematika verseny 1.hely 

Bíró Lilianna 3. Tompa Mihály vers-és prózamondó verseny -járási  ezüstsávos 

    Egyszer volt, hol nem volt mesemondó körzeti 2.hely 

    Ipolyi Arnold népmesemondó verseny regionális aranysávos 

    Ipolyi Arnold népmesemondó verseny országos bronzsávos 

    Maksík - országos matematika verseny 1.hely 

Kasimyar Orsolya 3. Maksík - országos matematika verseny 1.hely 

Bán Péter Samu 3. Maksík - országos matematika verseny 1. hely 

Lelovics Terézia 3. Maksík - országos matematika verseny 1. hely 

Malý Dániel 3. Hétmérföldes mesevetélkedő - kerületi 1.hely 

    Hétmérföldes mesevetélkedő - országos elődöntő eredményes 

    Egyszer volt, hol nem volt mesevetélkedő körzeti 1.hely 

    Maksík - országos matematika verseny eredményes 

Gemeri Viktor 2. Maksík - országos matematika verseny eredményes 



Kubányi Levente 2. Maksík - országos matematika verseny eredményes 

Rencés Kristóf 2. Maksík - országos matematika verseny eredményes 

Körösi Kiara 2. Klokan - országos matematika verseny eredményes 

Petrécs Gréta 2. Klokan - országos matematika verseny eredményes 

Banász Ádám 2. Maksík - országos matematika verseny eredményes 

    Klokan - országos matematika verseny eredményes 

Banász Adrián 2. Maksík - országos matematika verseny eredményes 

Németh Andrej 2. Maksík - országos matematika verseny eredményes 

    Klokan - országos matematika verseny eredményes 

    Biblia gyerekszemmel rajzverseny regionális 1. hely 

Vígh Zsófia 2. Tompa Mihály vers-és prózamondó verseny -járási  2. hely 

    
Tompa Mihály vers-és prózamondó verseny -országos 
elődöntő bronzsávos 

    Klokan - országos matematika verseny eredményes 

Hyde Anna 2. Tompa Mihály vers-és prózamondó verseny -járási  ezüstsávos 

Szullo Vanda 2. Tompa Mihály vers-és prózamondó verseny -járási  ezüstsávos 

    Ipolyi Arnold népmesemondó verseny regionális ezüstsávos 

Patho Ronin 2.  Klokan - országos matematika verseny eredményes 

Varga Lara Vivienne 1. Klokan - országos matematika verseny eredményes 

Varga Letícia Vanessa 1. Klokan - országos matematika verseny eredményes 

Konkoly Luca 1. Klokan - országos matematika verseny eredményes 

Bende Máté 1. Klokan - országos matematika verseny eredményes 

Blaškovič Marcel 1. Klokan - országos matematika verseny eredményes 

Kozmér Caleb 1. Klokan - országos matematika verseny eredményes 

Vedrődi Márk 1. Klokan - országos matematika verseny eredményes 

Banász Zsófia 1. Klokan - országos matematika verseny eredményes 

Halás Tamás 1. Klokan - országos matematika verseny eredményes 

Závodský Dávid 1. Klokan - országos matematika verseny eredményes 

Andódi Dávid 1. Klokan - országos matematika verseny eredményes 

    Biblia gyerekszemmel rajzverseny regionális 3. hely 

Szabó Dávid 9. Az iskolai focicsapat tagja   

Balušík Áron 9. Az iskolai focicsapat tagja   

Szöcs Dávid 9. Az iskolai focicsapat tagja   

Szombati Adrián 9. Az iskolai focicsapat tagja   

Farkaš Márk 7. Az iskolai focicsapat tagja   

Mikus Ferenc 8. Az iskolai focicsapat tagja   

Gyulai Tamás 9. Az iskolai focicsapat tagja   

Alexovič András Simon 9. Az iskolai focicsapat tagja 
 Hamar Dániel 6.  Az iskolai focicsapat tagja 
 

„A sikerek mögötti igazi erő az, amit magamban találtam - 

valami, ami mindannyiunkban ott van, egy kis darab isten, aki 

arra vár csak, hogy felfedezzék.“ 



     „Ballag már a vén diák...“  

 

        Akiktől elbúcsúzunk:  

 

 
 
 
 

                       

 



        Ez történt....  
____________________________________________________________________________ 

                 Nemzetközi Történelmi Vetélkedő 

Sziasztok! 

Elhoztam nektek a legfrisebb és legújabb hírmorzsákat. Flóra, Zsófi és Vivi (én:) már februártól 

készültünk, gyakoroltunk és tanulmányoztuk az 1848/49-es szabadsághatc történetét, azaz 

a verseny témáját. Egy verset is kellett írnunk, amit most el is olvashattok. Remélem, tetszik majd, 

ugyanis rengeteget dolgoztunk vele. Áprílis 21-én elindultunk Oroszlányba és megírtuk a tesztet, 

illetve előadtuk a versünket:                        

A SZABADSÁGÉRT 

Őseink, kik harcoltak értünk                   Forradalmi tömeg a Nemzeti Múzemnál, 

                Nyertek meg sok csatát,                         Minden magyar szabadságért kiált. 

Emléküket ne feledjük,                          Szívükben buzgóság, mellükön kokárda, 

 Hisz ők a hős katonák.                            Szeretett anyaföldünknek nincsen párja. 

 

              12 pont a magyar nemzet alapja,              Sokan szenvedtek, meg is haltak akkor, 

              Mit akartunk, Petőfi megfogalmazta.       kikről már írtak száz meg száz mondát. 

              12 mondatban papírra nyomtatta,             Megőrzi őket a nép s a modern kor, 

              S nemzetünk előtt dicsőn elszavalta.        hisz  ők a hős katonák. 

 

             Nemcsak magyar föld őrzi emlékük,         Henryk Dembinski elbukott ugyan, 

             Élhetsz a világ bármely pontján.                De Görgey utána csatát nyert, sokat. 

             Ugyanúgy ne feledd  hős tettük,                Hajnau sokakat legyilkoltatott, a magyar nép 

             Hisz ők a bátor katonák.                            Azonban fejet akkor sem hajtott.    

 

 

Dobogós helyet ugyan nem sikerült elérnünk, 

negyedik helyen végeztünk, ami, valljuk be,         

egy nemzetközi versenyen nem is rossz 

teljesítmény. Különdíjat viszont kaptunk, mert 

elkészítettük  Petőfi mellszobrát. A zsürinek 

köszönjük a csodás ajándékokat,  Mészáros tanító 

néninek pedig a szorgos felkészítést. 

„Hol a szabadság, ott van a haza.“ 

                                       Petőfi Sándor 

Szerző: Bahurek Vivien 

 



Erdei iskola 

 

           

2018. június 11 - 15. között az alsó tagozatos tanulóink erdei iskolában voltak a csodaszép Árva 

vidékén,  Zázriván.  Sok-sok játék, túrázás, verseny, szórakozás... Egy farmon is jártak, ahol 

megnézthették az állatokat, és megismerkedtek  a sajtkészítés rejtelmeivel.                          

Megtekintették a Trencséni várat is. 

Kisdiákjaink fáradtan, de számtalan felejthetetlen élménnyel tértek haza. 



Egy fantasztkus nap 

az év végén, BUDAPESTEN   
 

A Korda filmstúdióban, Etyeken, a nagy hollywoodi sztárok nyomában jártunk, majd a 

Csokoládé Múzeumban édes-, különleges-, finom-, nyelven olvadós csokoládékat kóstolgattunk. 

Willy Wonka hiányzott ugyan, de az Umpalumpák mind megjelentek. 

               

       A filmpark  bejárata                                                                           Filmkosztümök 

                                                

                                                   Filmes trükkök                                                                            

 



 

Középkori díszlet 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Megtudtuk, hogy néz ki és miből készül egy 

díszlet, megnézhettük,hogy a középkorban 

játszódó Borgiák című TV-sorozatban Jeremy 

Irons hol játszotta el a híres jeleneteit.   

A filmstúdiók egyikében éppen Will 

Smith forgatott, de itt járt Brad Pitt, 

Angelina Jolie, Tom Hanks, Leonardo di 

Caprio és sok más  filmsztár is. 

 



És a mézeskalács házikóra hasonlító Csokoládé Múzeum 

a mennyei csokikkal: 

 

 

                      

   

 



 

        A hónap témája:  
                                  A VAKÁCIÓÓÓ ! 

__________________________________________________________________________ 

Mindenki várja már, mindenki arról beszél, ábrándozik... De hogy valójában miért jó a vakáció, ki 

hogyan készül fel rá, vagy van-e egyáltalán olyan gyerek, aki nem szereti a vakációt, azt most 

megtudhatjátok a következő szösszenetekből. Szóval, akkor miért is jó a vakáció?    

Alsótagozatosaink válaszaiból: 

  

Azért jó a vakáció,  

mert kirándulni megyünk 
Romániába, Olaszországba,  
Horvátországba, Hajdúszoboszlóra, 
Dudincére, a Maldív-szigetekre,  
a Balatonra....meg a Vidám parkba... 
 

   

 

  

 

 



Rukovánsky Viktória,  az egyik Pázmá-ny-omozónk megkérdezte a felsőtagozatosokat is,  ki 

hová készül nyaralni:   

 

.  

 

 

.  

                                  

  

 

 

 

 

 



Nyári off, vagy programajánló 

Leiner Laura módra 

Az első,  és legfontosabb, hogy a szünet két hónapig tart, ezért próbáljátok meg produktívan tölteni, 

és ne végig így: 

 

 

 

Ha van rá lehetőségetek, akkor találkozzatok egymással sokszor, olvassatok minél több könyvet, 

töltsetek sok időt a szabadban, a net megvár, és őszintén szólva nagyon ráér. Ne netezzétek végig 

a nyarat! 

Néhány hasznos oldal, katt arra, amelyik érdekel: 

Mozibemutatók a nyáron, Bookline ifjúsági irodalom toplista, Libri ifjúsági irodalom toplista, 

Színház, Múzeumok éjszakája, Nemzeti parkok, Globális programajánló települések szerinti 

bontásban 

Ha pedig mégis otthon maradnál, mert ilyen állapotban vagy:  

 

imdb top 250 film, port.hu top 100 film, imdb – a legjobbra értékelt sorozatok listája 

Tastedive – az oldal azokhoz hasonló könyveket, filmeket, sorozatokat és játékokat ajánl, amiket 

szeretsz. Angolul kell beírni, hogy mihez hasonlót keresel és már adja is az ötleteket. 

Tunefind – ha valamelyik sorozatból keresel egy zenét, akkor ezen az oldalon egyszerűen 

meghallgathatod, részenkénti bontásban. 

Goodreads – a legmagasabbra értékelt  YA könyvek 

Ha gondoljátok, a nyári emlékeiteket összegyűjthetitek egy dobozba, vagy éppen egy üvegbe: 

Rakhattok bele köveket, amire írtok, de tehettek bele mindenféle emléket, vonat/strand/mozijegyet, 

belépőt, karszalagot, vagy bármit, amit ezen a nyáron elraktok emlékbe. 

http://www.filmkatalogus.hu/mozibemutatok
http://www.filmkatalogus.hu/mozibemutatok
https://www.libri.hu/konyv/gyermek-es-ifjusagi/ifjusagi-irodalom/szorakoztato-irodalom/?is_toplist=1
http://port.hu/szinhaz
http://www.museum.hu/muzeumokejszakaja
http://www.museum.hu/muzeumokejszakaja
https://www.programturizmus.hu/
https://www.programturizmus.hu/
https://giphy.com/gifs/cat-hot-fan-ToMjGppLes0ENI5osCc
http://www.imdb.com/chart/top
http://port.hu/lista/top-100-film
http://www.imdb.com/chart/toptv/
https://tastedive.com/
https://www.tunefind.com/
http://www.goodreads.com/list/show/43.Best_Young_Adult_Books
http://leinerlaura.hu/2015/06/10/nyari-off-bejegyzes-elso-resz/


De ha gondoljátok, készíthettek egy naplót, vagy füzetet is erről a nyárról. Mehet minden, amit bele 

tudtok ragasztani, plusz nyomtathattok hozzá fotókat,  nyomtassátok ki a vicces és emlékezetes 

üzeneteket, vagy bármit. Minél nehezebb becsukni augusztus végére, annál jobb, mert ez azt jelenti, 

hogy tartalmasan telt a nyár. 

Aki pedig kihívást szeretne teljesíteni, vagy csak unatkozik, és bármilyen ötletnek örülne, itt egy 

tipp:

 

Még valami, a végére.  

Érezzétek magatokat nagyon jól, mászkáljatok, nevessetek, egyetek hideg dinnyét, készítsetek 

limonádét, menjetek könyvesboltba vagy könyvtárba nézelődni, üljetek le beszélgetni, hallgassatok 

jó zenéket, segítsetek otthon, amennyit csak tudtok, és teljen nagyon jól a szünet. Ne nézzétek 

megállás nélkül az instát és facebookot, mert más életét figyelve könnyen lehet, hogy elfelejtitek 

megélni a saját nyaratokat. 

Ó, majdnem elfelejtettem. Kezdődik a fesztiválszezon, ami egyben a Bábel-szezon 

is, így aki szeretné, és hiányzik neki Zsófiék társasága,                                               

nyugodtan olvassa újra a regényt. Hogy miért? Mert…                              

“Elveszlek, mert kérted, úgyhogy örüljél.”  

                                          Leiner Laura



És amit Szabó Réka kínál:   keresztrejtvény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ilyen hosszúságú ruhát hordunk nyáron. 

2. Ez a része a legrosszabb a nyárnak. 

3. Ilyen az idő nyáron. 

4. Hűsítő édesség nyáron. 

5. Fény ellen védi szemünket. 

6. Nyári szünet más szóval. 

7. Nyári hónap. 

8. Magyarországi híres nyári fesztivál. 

9. Nyár előtti évszak. 

10. Sós víz, amiben nyáron fürdünk. 

11. A lányok többet hordják ezt a ruhadarabot nyáron, mint télen. 

12. Enélkül nem lehet szörfözni. 

13. Ezt viseljük a vízben. 

  

 

Megoldás: 

_______________________________________________________________ 

    1.          

     2.         

  3.            

  4.            

 5.             

              

 6.             

7.              

 8.             

              

   9.           

              

    10.          

 11.             

  12.            

    13.          

              



Sziasztok, pázmányosok, viszlát ismét 

szeptemberben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kellemes nyaralást, 

jó pihenést 
 kívánnak a szerkesztők: 

 

 

Bahurek Vivien 

Szabó Réka 

Szarka Zsófi Bernadett 

Rukovánsky Viktória  

és Dohányos Katalin t. n.   

 


