
 
 

  
 

 
Október havát a régi magyar kalendáriu-

mokban a „magvető havának” nevezik. A búza 

vetése csak pár napos munka volt, de sok előké-

szület, remény és imádság kísérte. A búza jelen-

tette az életet, és sajnos nem minden elvetett mag-

ból lett növény. Gondoljunk csak a Magvető pél-

dázatra a Szentírásban! 

Magvetés a mi munkánk is. Nekünk peda-

gógusoknak az a célunk, hogy sok termést hozza-

tok, hogy nagyobb korotokban se tudjanak titeket 

elfojtani a „bogáncsok”. Ehhez példaképekre is 

szükség van. Természetesen a legnagyobb példa-

képünk  Mennyei Atyánk, de októberben több 

hősre is gondolunk, akik életüket és vérüket adták 

a hazáért.  

Az október 6-i és az október 23-i hősök 

közös célért harcoltak, a magyar szabadságért. 

Október 6. nemzeti gyásznap annak emlékére, 

hogy az 1848–49-es szabadságharc bukása után 

ezen a napon végezték ki az aradi vértanúkat és az 

első magyar kormány miniszterelnökét. Az 1956-

os forradalom Magyarország népének a sztálinista 

diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás 

ellen folytatott szabadságharca. Ők sok minden-

ben lehetnek a példaképeink. Többek között haza-

szeretetükre, vallásosságukra, bajtársiasságukra 

hívnám fel a figyelmeteket. 
Október azonban Szűz Anya hónapja is! 

Templomunk búcsúja 8-án volt.”A búcsú eredeti 

neve "elengedés" volt. Ez azt fejezte ki, hogy Is-

ten az Egyház által elengedi az ideig tartó bünte-

tést. A magyar "búcsú" kifejezés arra utal, hogy 

az ember búcsút vesz a rá váró büntetéstől, Jézus-

nak, az Egyház révén közvetített kegyelme által.” 

A mi templomunk Magyarok Nagyasszonya 

templom, ami azt jelenti, hogy István király halála 

előtt Szűz Máriának ajánlotta fel a Koronát, és 

vele együtt Magyarországot. Latinul Patrona 

Hungariae, mely kifejezi különleges kapcsolatát 

Magyarországgal. Legyünk büszkék arra, hogy 

ilyen kapcsolat is van Mennyei Édesanyánk és mi 

közöttünk.  

Októberben a rózsafüzér elmondása 

mellett otthon is forduljatok hozzá bizalommal, 

imádsággal! 
      

 Almási Zsuzsanna 



  
 Iskolánkban évről évre tartanak ásványkiállí-
tást.  Szerintem ez azért is fontos, mert az ásványok, 
kőzetek világa rendkívül izgalmas és sokszínű. 
 Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de engem 
egészen kicsi korom óta foglalkoztat az ásványokkal 
való bíbelődés. Emlékszem, milyen örömmel gyűjtö-
gettem, rajzolgattam őket, és írtam melléjük külön-
böző tulajdonságaikat. Szívesen olvastam utána egy-
egy érdekes darabnak, és ezzel foglalkozó filmeket 
is örömmel néztem végig.  
 Sokaktól hallottam azt a véleményt, misze-
rint az ásványkiállításon elhangzó előadásokat már 
unjátok, hiszen ugyanazt halljuk minden évben. 
Amint azonban végignéztem rajtatok, nem az unal-
mat láttam az arcokon, hanem inkább érdeklődést.  
 Úgy gondolom, az elméletben megtanultak 
megtapasztalása fontos élmény, s erre a kiállítás al-
kalmával megvolt a lehetőség. 
 Szeretném, ha máskor is lenne még ehhez 
hasonló kiállítás—és előadás. 
Tóth Anna Jázmin 6.o. 

 
 
 

 
  
 
Csütörtökön volt ez az esemény. Már előző nap is nagyon 
izgatott voltam, de azon a napon alig bírtam magammal. 
 A legszívesebben visszaléptem volna. Átfutott az 
agyamon, hogy lemondom a jelentkezést. Az óra két órát 
mutatott. Ebédeltünk. Átöltöztünk. Megtudtam, hogy min-
tegy 40 gyerekkel kell „megküzdenem”. A tanulószobán 
lecke után énekeltünk. Nem volt annyira rossz Edit néni-
vel készülni. De eljött az idő: be kellett menni a kápolná-
ba. Számot húztunk. Sajnos, nekem kellett kezdenem. Re-
megett a hangom. Ez nem is nagyon lepett meg, mert min-
dig így van, amikor szerepelnem kell. Szörnyen éreztem 
magam. Remegtem, és szédültem is, amikor a többieket 
hallgattam. Minden utánam éneklő után azt gondoltam, ő 
lesz az első. 
 Hétfőn, az eredményhirdetésen megtudtam, hogy 
az igazság teljesen más, mint amit én gondoltam. Felso-
rolták a helyezetteket, s amikor a második sem én lettem, 
azt hittem, lemaradtam. De nem így lett!  
 Első helyezett lettem! A szívem majd’ kiugrott a 
helyéből. Nagyon örültem, hogy első lettem. 
Koska Laura 6.o. 

 
 Október 18-án szombaton a 6., 7. és 8. 

osztály ellátogatott a Parlamentbe. 
 Először, még mielőtt bementünk volna az ország 
házába, gondosan átvizsgáltak bennünket. Sok lépcsőn át 
jutottunk el a lépcsőházba, ahol aranyozás, díszítés fedett 
minden négyzetméternyi falfelületet. Domoszlai Zsuzsa 
vezetett bennünket, aki megmutatta az irodáját is. Ezután 
jött az igazi látványosság: megnézhettük a koronázási 
ékszereket. Egy kupolás tetejű terem közepén, a magyar 
királyok szobrainak  gyűrűjében, két koronaőr felügyelete 
mellett kapott helyet a szentkorona, a jogar és az ország-
alma. Az őrök moccanatlan vigyázzák az ereklyét, hogy 
baja ne essék. Innen a főrendházi előcsarnokon át — ahol 
gyönyörű freskók alatt, egy darabból szőtt szőnyegen — 
jutottunk el az ülésterembe. Ott folytak régen, és ott foly-
nak ma is a viták, ott hoznak döntéseket, ott születnek a 
törvények….  
 Sajnos, látogatásunk itt véget ért, pedig biztos 
lenne még mit megnézni a magyar Országházban,  
 Hazatérés előtt még meglátogattuk a Gellért-
hegy oldalán a Sziklatemplomot is. 
 Örülök, hogy megnézhettem az ország házát, 
amelyről már sokat olvastam, tanultam.  
Korsoveczki Fanni 6.o. 
 
 
 
 
 
 
 Október 18-án a Liszt Ferenc repülőtérre kirán-
dult az ötödik osztály.  
 Sok új és érdekes dolgot láttunk. Először egy ku-
tyás bemutatón vettünk részt. Egy gyönyörű németjuhász 
mutatta be tudását, aki majdnem akkora volt, mint én.  
 Ezután a repülőtér egyik javító központjába men-
tünk és egy helikopterbe is beülhettünk. Majd a reptér 
tűzoltóközpontjába mentünk, ahol egy ráccsal körülvett 
akadálypálya várt ránk. Alig vártuk, hogy kipróbálhas-
suk. Azután egy tűzoltó autót vettünk észre. Mire felesz-
méltünk, már nagy sugárban zuhogott el mellettünk a víz. 
Amikor leállt a vízsugár, hatalmas gyönyörű vízfelhő 
maradt a helyén, ami kis idő múlva hozzánk is elért. Min-
dezek után még az irányítótoronyba és egy kommandós 
bemutatóra is eljutottunk. 
 Nagyon jól éreztük magunkat az izgalommal teli 
kiránduláson. 
Sári Adrienn 5.o.  
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 Iskolai ünnepség keretében emlékeztünk meg 
október 6-án a 13 aradi vértanúról. 

Knezić Károly, Nagysándor József, Damjanich János,Aulich 
Lajos, Lahner György, Poeltenberg Ernő,Leiningen-

Westerburg Károly, Török Ignác, Vécsey Károly, Kiss Er-
nő, Schweidel József, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos  
 
1849. október 6-a . Történelmünk gyásznapja. A ma-

gyar szabadságharc hőseinek kegyetlen és gonosz kivég-
zése történt azon a napon. 

 Akasztófa és golyó általi halálos ítélet várt arra a 13 
hősre akik ki mertek állni a magyar szabadságért, és ki-
mondták azokat a szavakat amiket rajtuk kívül senki nem 
mert...  Október 6-a hajnalán az aradi vár tömlöcébe zár-
va várták a halált. 

Családjukat, barátaikat, szeretteiket, és ismerőseiket 
kellett maguk mögött hagyniuk akik tisztelték és szeret-
ték őket. 

Nemzetünk nagyon sokat köszönhet nekik. Aradot 
manapság a magyarok vérmezejének hívják az emberek. 
Sokan azt gondolják, hogy igen, hősi halált haltak. Nem! 
Ennél sokkal többet tettek! Egy olyan világért harcoltak, 
ahol a magyarok szabadok, egy olyan világért ahol lehet 
saját véleményünk és ki is mondhatjuk azt. Egy jövőért, 
amelyben unokáink gondtalanul nőhetnek fel, egy vilá-
gért ahol létezik egy független és szabad    Magyarország. 

Sokmillió magyar ember emlékezik rájuk ezen a na-
pon. Hisszük: a haláluk nem volt hiábavaló.  
Nagy Noémi 8.o.  
 

 Október 23. nemzetünk számára emléknap. Nem-
zeti ünnep,  amelyet az 1990. évi XXVIII. törvény iktatott 
a nemzeti ünnepek sorába.   
 Ezen a napon tört ki az 1956-os forradalom. Ek-
kor azért fogtak a magyarok fegyvert, hogy a sztálinista 
diktatúrát eltöröljék és a szovjeteket kiűzzék hazánkból. 
 A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló 
békés tüntetésével kezdődött a forradalom 1956. október 
23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolá-
sával fejeződött be Csepelen november 11-én.  
 A forradalom leverése után  rengeteg magyar 
menekült nyugatra. Az ezt követő években hazánkban 
nem volt szabad az eseményekről beszélni.  
 Hosszú időnek — több mint negyven évnek —  
kellett ahhoz eltelnie, hogy  a forradalomról szabadon és 
őszintén beszélhessünk.  
Kocsis Adél 8.o. 
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 Az évszakoknak sok dolguk 
van. Nekem, az Ősznek is. 
 Tudjátok, a szokásos ezévi 
teendők várnak rám: leveleket kell 
befesteni, majd lehullatni, téli álmot 
fújni az állatokra, „hidegíteni” az idő-
járást, stb… csak a szokásos.  
 Nagyon szeretem a munká-
mat. Most az egyik kedvenc városom 
következik: Pécel. Végre megérkez-
tem!  
 Először is azzal kezdtem, 
hogy belopakodtam az erdőbe, és éj-
jel suttyomban befestettem a levele-
ket. Szokásos munkaköri leírásom 
ugyanis, hogy az emberek nem láthat-
ják meg a híres Őszt, azaz engem. 
Ezért lopakodtam. Miután ez meg-
volt, az erdőben beterelgettem az álla-
tokat a téli otthonaikba. A költöző 
madarakat elindítottam Afrika felé. A 
napot még hagyom sütni egy kicsit, 
de egyre korábban küldöm a Föld 
másik oldalára. Erejét egyre  csök-
kentem. Magammal hoztam híresen 
komor felhőimet is. Egyre többet en-
gedem őket esni. Ez a munka három 
hónapig tart. 
 Utána végre pihenhetek. Idén 
csak egyszer késtem el a munkámból: 
csak szeptember 10-én kezdtem dol-
gozni. De utól értem magam. Már 
majdnem teljesen átalakítottam a ter-
mészetet. Rövidesen befejezem a te-
vékenységemet… itt…. 
 Remélem, jól előkészítettem 
a terepet öreg barátomnak, a Télnek. 
 
Nagy Noémi 8.o.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Szeptember elején egy öreg 
ismerős költözik a váosunkba. Amint 
az emberek találkoznak vele, tudják, 
hogy valami új kezdődik az 
érkeztével. 
 Az első pár napban alig lát-
ható, de az idő múlásával keze nyo-
mát egyre inkább lehet látni. Először 
a fák színezését, festését végzi el, ez-
zel különlegesebbé teszi a tájat. Majd 
kedves barátja, a Szél segítségével a 
leveleket lehullajtja a fákról. A Szél 
nem csak a levelek leszedésében segít, 
hanem a reggeleket is hűvösebbé te-
szi. Ilyenkor az emberek előveszik 
melegebb ruháikat.  
 Majd beköszönt az október. 
Ebben a hónapban a napok nagy ré-
szében esik az eső, de ha kis szeren-
csénk van, a felhők megkegyelmeznek 
nekünk.  
 Novemberben a már teljesen 
kopasz fákat simogatva küldi az Ősz 
aludni.  
 Ezután elköltözik, továbbáll, 
hiszen munkáját befejezte. Mindent 
előkészített a Télnek. 
Kocsis Adél 8.o. 

 Szombaton délután unatkoz-
tam, ezért elsétáltam a határba. Rá-
érősen ballagtam az erdő felé. Néha 
meg kellett igazítanom a sálamat, 
mert kezdett hűvös lenni. 
 Olykor-olykor úgy éreztem, 
mintha valaki elsuhant volna mellet-
tem. Nem láttam senkit, ezért azt gon-
doltam, képzelődök. De valahol érez-
tem, hogy ez mégsem illúzió. Egy 
magasabb domb felé vettem az irányt. 
Megálltam a tetején. Körülnéztem. 
Kezdtem azt hinni, hogy megőrültem, 
s nem is járt senki a közelben. Hirte-
len azonban egy színes ruhás, szürke 
hajú alak termett a domb előtt. Szere-
tettel telve pillantást vetett rám, hűvö-
sen megsimította az arcom, majd to-
vaindult…. Igen… Ő volt maga az 
Ősz. S amint tovalibbent, helyébe egy 
fehér ruhás, fehérhajú idegen lépett. 
Nem nézett rám. Egyszerűen csak 
megállt. Amint megérkezett, körül-
ölelt. Érintésétől megborzongtam, 
reszketni, fázni kezdtem.  
 Az égre tekintettem. Hópely-
hek keringtek a levegőben. Ez már a 
Tél. 
Bíró Fatima 8.o. 

  
 Itt az Ősz… a hűvös szellő 
végigjárja a várost.  
 Megrázza a fákat, és azok 
tömegével hullajtják sárga, barna és 
narancs színű leveleiket. Elengedik 
kapaszkodó gesztenyéiket, dióikat, 

makkjaikat. Az állatok azokkal 
töltik tele élelemkészleteiket. 
A száraz levelek illatát so-

dorja a szél, s csörögve felkapja őket, 
s viszi tovább. Halomba kupacolja, 
amibe vígan belecsörtet a sün védel-
met keresve a csípős hideg ellen… 
 Az Ősz fosztogat, rendezget, 
tisztogat fáradhatatlanul. Mire a Tél 
ideér, a természet kincseit már nem 
találja.  
Sziráczki Beáta 8.o.  
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Az idei tanévben is írtunk ki pályázatokat névadónk ünnepének tiszteletére. Oldalunkon a pályázati kiírásokat 
olvashatjátok. A szünetben arra is lehetőségetek lesz, hogy elkészítsétek a pályázatokat. Jó munkát kívánunk! 

IRODALMI PÁLYÁZAT 
alsó tagozat 

 VERS kategória 
  A szeretet 
  Szent László 
  PRÓZA kategória 
„A szeretethez nem kell teli erszény” 
Szent László lovagja voltam... 
 

Formai követelmények: A pályamű olvasható, tagolt, 
rendezett legyen. Kézzel írt formában, hibátlan 
helyesírással készüljön A/4 lapon, minimum 1, 
maximum 3 oldal terjedelemben. A pályázat jeligés, 
ezért csak a jelige, valamint a témakör címe, 
készítőjének osztálya szerepeljen az előlapon. Külön, 
lezárt borítékban kell feltüntetni  a pályamű jeligéjét, a 
készítő nevét, iskolájának nevét, címét. A jelige a bo-
rítékon is szerepeljen.  
 

RAJZPÁLYÁZAT 
alsó tagozat 

1. Szent Erzsébet legendái 
2. Versillusztráció 
 1-2. osztály: Móra Ferenc: Mártonka levele 
 3-4. osztály: Móra Ferenc: Sétálni megy 
 Panka 
3.  Szent László legendái 
 1-2. osztály: Szent László pénze 
 3-4. osztály: László herceg megmenti 
 az elrabolt magyar lányt 

Formai követelmények :  
A pályamunka bármilyen technikával készülhet A/4-es 
méretben. Különleges technikával, egyedi megoldásokkal 
elkészített pályamunkákat is szeretettel várunk. 
(üvegfestés, kollázs, stb.) A pályázat jeligés. A 
pályamunka hátoldalán a pályázó jeligéje, valamint a 
témakör száma és a pályázó osztálya szerepeljen. 
Külön, lezárt borítékban szerepeljen a pályamű 
jeligéje, a pályamű készítőjének neve, iskolájának neve és 
címe. A jelige a borítékon is szerepeljen.  

I. VERS: 
1. Ima Szent Lászlóhoz 
2. Adni — szeretetből 
II. PRÓZAI ALKOTÁS: 
1. Az én szeptemberi emlékem 

— novella saját élményről 
Móra Ferenc: Szeptemberi 
emlék c. írása alapján 

2. A lovagkirály tanításai — 
elképzelt történet Szent Lász-
ló udvarából 

3. Mindig tud adni, akinek a szí-
ve szeretettel van tele — el-
beszélés vagy mese 

Terjedelem: min. 1 A/4, max. 3 A/4 oldal 
III. ESSZÉ 
1. Az én Mórám (Móra Ferenc 

tevékenységének bemutatása) 
2. Mit tud adni a szeretettel teli 

szív? - beszélgetés egy karita-
tív tevékenységet végző em-
berrel 

Terjedelem: min. 5 A/4 oldal 

IRODALMI PÁLYÁZAT 
felső tagozat 

TÖRTÉNELMI  PÁLYÁZAT 
felső tagozat 

RAJZ PÁLYÁZAT 
felső tagozat 

1. 6 kockából (képből) 
álló képregény Szent 
László legendájához 

2. Illusztráció egy Móra 
Ferenc-műhöz 

3.      Szent László kép,     
     dombormű, szobor  
Formai követelmények :  
A pályamunka bármilyen 
technikával készülhet A/4-es 
méretben. 
Különleges technikával, egyedi 
megoldásokkal elkészített 
pályamunkákat is  szeretettel 
várunk. A pályázat jeligés.  

1. Miért választanám  
példaképemnek Szent Lászlót? 

2. Szent László nyomában  
Magyarországon 

Formai követelmények: A pályamű 
olvasható, tagolt, rendezett legyen. Le-
hetőség szerint tartalmazzon melléklet-
ként képeket, illusztrációkat. Az esszé 
hibátlan helyesírással készüljön A/4 
lapon, terjedelme - a mellékletek nélkül 
-   minimum 5 oldal legyen.  
A pályázat jeligés, ezért csak a jelige, 
valamint a témakör címe, készítőjének 
osztálya szerepeljen az előlapon. 
Külön, lezárt borítékban kell feltüntetni  
a pályamű jeligéjét, a készítő nevét, 
iskolájának nevét, címét. A jelige a bo-
rítékon is szerepeljen.  



6 6 

Imádság a hősi halottakért 
 
 Mindenható, örök Isten, alázattal boru-
lunk szent Fölséged elé, hogy a harctereken 
elesett hős testvéreinkért könyörögjünk. Te 
láttad küzdelmüket, aggodalmukat, szenve-
désüket és vérük hullását: irgalmazz nekik és 
adj megnyugvást az örök békesség honában! 
 Kegyelmedbe ajánljuk őket, Urunk, 
Istenünk, ismerd el őket, teremtményeidet, 
magadénak, ne emlékezz vétkeikre, melyeket 
a meggondolatlanság zavarában vagy a rossz 
kívánságok hevületében követtek el, és ör-
vendeztesd meg őket szent színed látásával! 
 Isteni Megváltónk, Jézus Krisztus, a 
Te mondásod ez: "Nagyobb szeretete senki-
nek sincs annál, mint aki életét adja barátai-
ért." Akikért most imádkozunk, nem kímél-
ték magukat, életüket áldozták értünk, a mi  

 
 
 
épségünkért és testi-lelki javainkért. Tekints  
rájuk kegyesen, és részesítsd őket keresztha-
lálod végtelen érdemében! 
 Nekünk pedig add, hogy a drága véren 
megszerzett és megvédett hazát odaadóan és 
önfeláldozóan szeressük, érte dolgozni meg 
ne szűnjünk! Add, hogy a hősök véréből és 
áldott emlékéből a komoly kötelességteljesí-
tés, a hősies áldozathozatal szelleme áradjon 
ránk! 
 Adj csüggedetlen szívet, hogy a harc-
tereken elesett honfitársaink nyomában ma-
gyar hazánkért mindent megtegyünk, törvé-
nyeid és tanításod szerint éljünk, dicsőséged-
re és embertársaink javára!  
 
 



Az október 16-án megtartott iskolai 
énekverseny eredményei a következők: 
 
1.o. 
I. Strammer Lili 
II. Strammer Zsombor 
III. Monori Anna 
 
2.o. 
I. Isóczki Petra 
II. Molnár Enikő, Mihály Kinga 
III. Csonka Csenge, Erdei Anna 
 
3.o. 
I. Kovács Flóra, Kántor Kamilla 
II. Pápai Emma , Mikus Dorka 
III. Nagy Andrea 
 
4.o. 
I. Barta Beáta, Farkas Cintia 
III. Kiss Csilla 
 
Felső: 
I.Koska Laura 6.o. 
II. Völgyesi Tamara 5.o., Takács Zoltán 5.o. 
III.Szombath Náthán György 5.o. 

 Gratulálunk! 

Október 6-án méltó tisztelettel emlékeztünk meg az aradi vér-
tanúkról iskolai ünnepség keretében. 
 

 Október 18-án — a szombaton — isko-
lánk tanulói az alábbiak szerint töltötték el a 
napot: 
• az 1. és a 2. osztályosok az iskolában 

filmvetítésen vettek részt, 
• a 3.a osztályosok a Csúnya-tóhoz kirán-

dultak (7 km-t gyalogoltak) 
• a 3.b és a 4. osztályosok a gödöllői mozi-

ban az „Így neveld a sárkányodat 2.” 
című filmet nézték meg, 

• az 5. osztályosok a repülőtéren tettek 
látogatást,  

• a 6-7-8. osztályosok a Parlamentben és a 
Sziklatemplomban voltak. 

Minden osztály tartalmasan és jókedvűen  töl-
tötte a szombati tanítási napot. 

Október első hetében iskolánkban papírgyűjtés volt, 
amelynek eredményeként egy konténernyi papírt gyűj-
töttünk össze.  
Reméljük, ezzel  környezetünknek is hasznára voltunk. 

  
 
 
 
 
Iskolánk ebben a tanévben is meghirdette a katolikus is-

kolák országos levelező tanulmányi versenyét  
– a Harmatcsepp versenyt - a 2-4. osztályosok részére.   
Az első forduló feladatlapjai  letölthetők a KPSZTI hon-

lapjáról. 
Ezúton kívánunk sok sikert a versenyszervezőknek és 

eredményes versenyzést a versenyzőknek! 

Október 22-én iskolai ünnepségen vesznek részt tanulóink.  
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Novemberben Balassagyarmaton a Szent Imre 
Keresztény Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakképző Iskolában névadójuk tiszteletére — a 
hagyományokhoz híven — versenyeket rendez-
nek.  
Iskolánkat is képviselik tanulóink a versenyeken. 
Pályamunkáinkat is elküldjük a meghirdetett pá-
lyázatokra. 
Izgatottan várjuk az eredményeket.  

 Az iskola ünnepi hetének előkészületei 
már megkezdődtek. A vetélkedőn szereplő csapa-
tok összeálltak, a tanulnivalót megkezdték elsajá-
títani, az albumok, bemutatók anyagát a szünet 
alatt is gyűjtik. A vers– és prózamondó verseny-
ben érdekeltek már gyakorolnak, az irodalmi pá-
lyázatok készülőben vannak. A színdarab próbái 
megkezdődnek a szünet utáni napokban.  
 A részletes programot az osztályfőnökök 
ismertetik, amit bizonyára valamennyien örömmel 
és izgalommal vártok.  



Iskolánk tanulóinak röpdolgozatokban leírt, feleletek során 
elmondott legfrissebb „zöldségeit” gyűjtöttük csokorba. 

Tanár: Kőrösi Csoma Sándor 20 nyelven beszélt. Eljutott Tibetbe, 
ahol a szerzetesekkel élt. A tibeti láma személyesen fogadta őt. 
Tanulói kérdés: Miért, beszélt az állatok nyelvén is? 

Szent-Györgyi Albert a C-vitamin izolálásáért és  
szerepének felismeréséért Nobel-díjat kapott. 
Tanulói kérdés: És ezért  szentté avatták? 

 

A halaknak 1 pár lába van 

Az emlősöknek 1 pár lába van 

 

A madaraknak úszóik vannak 

A madarak emlőből 

táplálják utódaikat 

KÜLÖNLEGES  ÁLLATOK 

Mindegyik képrejtvény egy-egy vízi 
állat nevét rejti. 
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