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A téli, digitális formában elérhető lapszámunk után újra a megszokott módon, papíron 

jelentkezünk. Változatos témáink között olvashattok a fociról, íródott film- és könyvajánló, 

és folytatjuk a  „másokról” szóló rovatunkat, amelyben olyan czuczorosokat mutatunk be, 

akik azon túl, hogy az iskolában is jól teljesítenek, más téren is szép eredményeket érnek 

el. Találtok benne színezőt, keresztrejtvényt és vicceket is. Reméljük, elégedetten lapoz-

zátok majd. Ráadásul az új tanévben Ti is kipróbálhatjátok magatokat szerzőként! Ha 

van bármilyen Krétaporral kapcsolatos, újságba illő ötletetek, írjátok, rajzoljátok meg, 

fényképezzétek le! Szívesen várjuk. 

Szép nyarat, rengeteg új élményt, kellemes  nyári szünetet kívánunk Mindenkinek! 

 

Krétapor 2 

Kedves Olvasók! 

a Krétapor csapata ☺ 

Lakatos Klaudia (8. A) rajza 



 

Az utolsó májusi pénteken meglátogattuk az elsősöket, és megkérdeztük őket, hogyan tetszett 

nekik az első év. Mindkét osztályban nagyon aktívak voltak, és a legtöbb kérdésre pozitív vá-

laszt kaptunk.  

 

Elsőként arra voltunk kíváncsiak, hogy mit szólnak az osztálytermükhöz és az osztályközös-

séghez. Az osztály nagyon tetszik – hangzott a válasz. Kiderült, az A-soknak van egy Aladdin 

névre hallgató kabalaalmájuk, és minden elsősnek tetszik az új, modern tábla a kivetítővel, a 

faliújságok és persze a puffok. Kedvenc tantárgyaik a matek, a magyar és a környezetismeret, 

a legnehezebb tantárgynak a szlovákot és az angolt tartják. A matekteremről is kérdezgettük 

őket. Kedvenc foglalkozásaik a busz, a kockák, a vonatok és a lépkedő. Ezek nekünk nagyon 

titokzatosan hangzanak, de ők értik, mire gondolnak. A legjobb mindig a szerdai ebéd (pl. a 

gőzgombóc eperrel és csokiöntettel), de a többi napon is finom. A napköziről ez volt a vélemé-

nyük: a tanító nénik nagyon kedvesek, viccesek és nem szigorúak. A kedvenc foglalkozásaik a 

kézműveskedés, a kintlét és a játszás. Az oviról is érdeklődtünk. Kiderült, hogy a suliból a leg-

jobban az ovis tanító nénik és bácsik meg a barátok hiányoznak nekik.  

 

Végül megkérdeztük, hogy várják-e a nyári szünetet. Erre egy óriási igen választ kaptunk, 

mert mindannyian várják már a fürdést, a napközis tábort, a túrákat és még sok minden 

mást… 

Akik az elsőkben kíváncsiskodtak: Jaruska Dorka, Páleník Lilien, Staňo Leila és Zemes Ta-

más, 5. B 

Krétapor 3 

Látogatóban az elsősöknél 

MI VAN VELÜK? 



Jön a nyár, mindenkinek tengernyi szabadideje lesz. Miért ne olvassunk a tenger istené-

nek fiáról? Ha azt hiszed, a Harry Potter-könyvek jók voltak, Rick Riordan könyveitől  

egyenesen le fogsz hidalni.  

A tizenkét éves Percy Jackson miután megtudja, hogy Poszeidón, a tenger istene az ap-

ja, értesül arról is, hogy nagyon nagy bajban van. Zeusz villáma ugyanis eltűnt, és Percy 

az első számú gyanúsított. Tíz napot kap rá, hogy visszaszerezze és visszaadja nagybá-

csikájának az eltűnt fegyvert. Ezzel csak az a baj, hogy Percy annyit tud a görög istenek-

ről, amennyit az iskolából megjegyzett zéró tanulással. 

Azonkívül, hogy a szarkasztikus humorú főszereplővel szinte mindenki tud azonosulni, 

kapunk egy igazi habcsók tagot is a trióba, Grovert. A hármast tökéletesen kiegészíti az 

önálló, hihetetlenül okos Annabeth, aki Athené lánya.  

A sorozat további részeiben figyelemmel kísérhetjük a három barát fejlődését és a soha 

véget nem érő problémák ötletes és izgalmas megoldását. A sorozat végére garantálom, 

hogy a görög isteneket és történeteiket fújni fogja minden olvasó. Ne féljen attól senki, 

hogy nem találunk ezekben a könyvekben egy kis románcot sem. Igaz, csak az ötödik 

könyv végére bontakozik ki Percy és Annabeth kapcsolata, de addig is kapunk pár elké-

pesztően aranyos jelenetet tőlük, ami nem feltétlen romantikus.  

Azok számára, akik szívesen megismernék a rómaiakat és az egyiptomiakat is, van egy 

jó hírem. A sorozat befejezése után elkezdhetjük az Olimposz hőseit, majd az Apollón 

próbáit, végül pedig a Kane Krónikákat. Ezekben a szériákban új főszereplők is felbuk-

kannak, de a régi ismerősökkel is találkozunk. Más szemszögből is megismerhetjük a már 

ismert szereplőket és az előző pár év eseményeit.  

Krétapor 4 

NYARALÓ/ KÖNYVAJÁNLÓ 

     Percy Jackson és az olimposziak 



Ha ezt a sorozatot elkezded, gyorsan rákattansz. A pár oldalból egy fejezet lesz, az egy 

fejezetből még egy kicsi, és aztán arra eszmélsz, hogy befejezted az egész könyvet, 

majd a sorozatot. 

 

 

     Az 1917 című film jogosan került fel a legjobb 2019-es filmek listájára. 

     Sam Mendesnek és csapatának köszönhetően testközelből élhetjük át az első 

világháború borzalmait. Azt gondolnánk, hogy az egyik helyről a másikba eljutni nem 

olyan nehéz, ám a sok váratlan körülmény a filmben épp az ellenkezőjét bizonyítja. A film 

cselekménye részletes, bő és eseménydús. Két fiatal nagy-britanniai katona küldetésbe 

megy: egy fontos üzenetet kell eljuttatniuk a csatamező túloldalára. Figyelmeztetniük kell 

a kb. ezerhatszáz fős antant sereget – amely a németek csapdájába készül belesétálni – 

a közelgő veszélyre. A küldetés ráadásul részben személyes is, mert az egyik főhős 

testvére is ehhez a sereghez tartozik. Onnantól fogva, ahogyan a tábornok a két katonát, 

Schofieldet (George McKay alakításában) és Blake-et (Dean-Charles Chapman játssza) 

útnak indítja a küldetéssel, nincs megállás. Az időnyomás, a lövészárkokban vívott har-

cok olyan feszültséget biztosítanak, amelynek köszönhetően biztosan nem lehet unatkoz-

ni a film alatt. A néző is rögtön belekerül a szögesdrótokkal, kráterekkel és persze 

németekkel teli frontvonalba. Sok elgondolkodtató és szomorító percben részesülhetünk 

a katonák kilátástalan helyzetét, a lövészárkokban uralkodó rémületet, a roham előtti 

várakozás feszültségét látva, érezve. 

     A film után azon gondolkodtam, hogy vajon lenne-e annyi bátorságom, erőm és önfe-

láldozó képességem, amennyi a főhősöknek kellett ahhoz, hogy véghez vigyék a külde-

tést, elsősorban a barátságból és a meggyőződésből. 

A  3. A osztbeszámolója  

 

Krétapor 5 

NYARALÓ/FILMAJÁNLÓ 

Pócs Ákos, 8. B 

          1917 

Petrovics Natasa, 8. A 



A mentális egészség, más szóval lelki egészség, magába foglalja az érzelmi, pszichikai 

és társadalmi jólétünket, befolyásolja a gondolkodásunkat, érzéseinket és cselekedetein-

ket. Ez egy jóléti állapot, amit akkor érzel, amikor ismered a képességeid, képes vagy 

megbirkózni a hétköznapokban gyakori stresszel, eredményesen dolgozol, és hozzájá-

rulsz valamivel a közösségedhez. Tehát egyfajta lelki kiegyensúlyozottságot jelent.   

- Próbálj az adott pillanatban lenni 

Biztos veled is megesett már, hogy miközben valamit csináltál, fejben teljesen máshol 

voltál. A múlton gondolkodtál, a jövőn aggódtál, vagy valami random dolgon agyaltál. 

Helyette próbálj meg kicsit jobban az adott pillanatban lenni, ugyanis csak a jelent tudod 

befolyásolni. Figyelj jobban az érzékszerveidre, és a valóságban élj, ne a fejedben. Így a 

hétköznapjaid is élvezetesebbek lesznek, mert nem csak a nagy eseményeknél fogod 

igazán megélni a pillanatot, hanem a hétköznapokban is. Ha mindennap találsz valamit, 

aminek örülhetsz, akkor sokkal boldogabb leszel.  

- Írj a naplódba  

Tudom, elsőre elég dedósan hangzik, de nem arra gondoltam, amikor leírod a titkaid és 

minden bejegyzést azzal kezdesz, hogy „Kedves Naplóm”. A naplóírásnak sok jótékony 

hatása van, illetve nem kell hozzá más, csak egy toll és egy füzet, de ha szeretnéd, akár 

a telefonodba is írhatod. Leírhatod az érzéseid, a napod, illetve ha valami bánt. Velem 

sokszor megesik, hogy valamit nagyon túlagyalok, ilyenkor jólesik mindezt kiadni magam-

ból, és leírni a naplómba. Ha nagyon cikáznak a gondolataid, és nem tudod őket megállí-

tani, akkor is nagyon hasznos. Azzal, hogy leírod, lelassítod a gondolkodásod, ugyanis 

valószínűleg nem tudsz olyan gyorsan írni, amilyen gyorsan a gondolataid száguldanak. 

Utána pedig nagyon jó érzés, hogy „kiürítetted” a fejed, és végre lenyugodott az elméd. 

Krétapor 6 

LELKÜNK TÁJA 

Így ügyelj a mentális egészségedre 



- Engedd meg magadnak, hogy érezd az érzéseid 

Sokszor ez is sokat segíthet, hiszen semmi értelme nincs annak, hogy elraktározzuk 

magunkban az érzéseinket, ahelyett, hogy kifejeznénk őket. De nem szabad belera-

gadnunk a rossz érzéseinkbe. Szomorú vagy, mert rossz jegyet kaptál, attól még nem 

kell az egész napodnak borús hangulatúnak lennie. Hagyd, hogy érezd a szomorúsá-

god, aztán lépj túl rajta. Mindenkinek van jobb és rosszabb napja, és ez teljesen oké. 

Nem kell elnyomnod a szomorúságod, csak azért, hogy mindig boldog légy, vagy an-

nak tűnj. 

- Sétálj a természetben 

- Fejezd ki a gondolataid, érzéseid 

Rengeteg féle kreatív tevékenységgel tudod magad kifejezni: rajzolással, írással, fes-

téssel, táncolással, vagy bármi mással.  

A lényeg, hogy ez egy olyan dolog legyen, amit örömmel és élvezettel csinálsz. 

-  Együttérzés és elfogadás 

Saját magaddal is legyél ugyanolyan együttérző, mint másokkal. Ha folyton másokhoz 

hasonlítod magad, megkérdőjelezed, hogy képes vagy-e valamire vagy felesleges nyo-

mást helyezel magadra, akkor csak a saját boldogságodtól fosztod meg magad. Fo-

gadd el, hogy mindenki teljesen más, és mind más dolgokban vagyunk jók. Ha valami 

nem sikerül jól, mondjuk a rajzod nem úgy sikerül, ahogy azt eltervezted, ahelyett, 

hogy ezt mondanád magadnak: „Megint elrontottam. Nem is tudok szépen rajzolni. 

Soha nem fogok olyan szépen rajzolni, mint a nővérem” helyett próbáld ki inkább ezt: 

„Nem baj, hogy ez most nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, nem vagyok tökéle-

tes. A lényeg, hogy élveztem az elkészítését, majd a következő jobban sikerül. Legyél 

te a saját legnagyobb támogatód!   

Krétapor 7 

LELKÜNK TÁJA 

                       Anda Liza, 8. A 



LELKÜNK TÁJA 

Krétapor 8 

Konfirmandus hétvége Bátorkeszin 

2022 májusában a pandémia miatt pár év kihagyás után újra megrendezésre került Bátor-

keszin a konfirmációra készülő ifjak tábora. A rendezvény fő célja a keresztyén alapfogal-

makkal való alaposabb megismerkedés volt. Az érsekújvári gyülekezet hat idei konfirman-

dusa közül mi ketten, Sasák Rebeka és Ördögh Zsófia 8. A osztályos tanulók kapcsolód-

tunk be. A tábor május 12-től 15-ig került megrendezésre a Fireszke Gyermek-, Ifjúsági- 

és Konferenciaközpontban, ahol szállást és étkezést is biztosítottak számunkra.  

Kilenc csaj egy szobában – hatalmas buli! Esténként fergetegesen szórakoztunk, társa-

soztunk és csacsogtunk. Hadd meséljem el, miből állt egy átlagos napunk! :-) Az ínycsik-

landó reggeli után csomó új, fülbemászó dalt tanultunk, ráhangolódtunk az áhítatra, majd 

énekeltünk, Tiszi bácsi és Krisztián gitárkíséretével. Ezután kezdetét vette a reggeli áhítat, 

majd Tiszi bácsi előadást tartott nekünk a bűnről és Isten törvényéről. Csoportokra osztód-

tunk, és beszélgetéseket folytattunk társainkkal és csapatvezetőinkkel Istennel való kap-

csolatunkról, érzéseinkről, gondolatainkról,  csomó játék és móka kíséretében. A termek 

csak úgy harsogtak a kacagástól. A finom ebéd után társasoztunk, majd órákig teljes erő-

bedobással métáztunk. Két csapat küzdött egymás ellen. A métaverseny után megvacso-

ráztunk, énekeltünk, és részt vettünk az esti áhítaton. Ezt követték a csapatjátékok és a 

szórakozás. Rengeteg izgalmasabbnál izgalmasabb játék, melyeknek legtöbbször alapja a 

figyelem, gyorsaság, ügyesség, memória és koncentráció volt. A csapatot főleg a játékok 

és a csoportbeszélgetés kovácsolta össze. Végül a fáradt gyereksereg elvonult szundítani, 

bár ez nem ment könnyen, előtte még hosszú órákon át beszélgettünk és játszottunk. 

Csomó jó barátot szereztünk, Komáromból és Bátorkesziről egyaránt. Isten igéjét és sza-

vát jobban megismertük, a vele való kapcsolatunk és hitünk megerősödött, felkészültünk a 

konfirmációra, hála szeretett Sasák Ilonka néninknek, Tiszi bácsinak, azaz Fazekas Lász-

lónak, Tóth Krisztiánnak és Czinke Timi néninek. Az ő segítségük nélkül nem valósulhatott 



LELKÜNK TÁJA/SZERETNIVALÓ KEDVENCEK 

Krétapor 9 

Czuczor Krisztián, 6. B 

 A sün 

volna meg ez a tábor.  

2022. május 26-án mind a hatan, mi, érsekújvári konfirmandusok sikeresen vizsgáztunk 

a presbiterek előtt, megpecsételve, hogy felkészültünk a nagy fogadalomtételre. Három 

nappal később pedig konfirmáltunk, ezzel felnőtt tagjaivá lettünk gyülekezetünknek, fel-

hatalmazva az úrvacsorával való élésre. Fogadalmat tettünk Isten színe előtt, hogy Jé-

zus Krisztusnak hű követői és gyülekezetünknek aktív tagjai leszünk, Jézus Krisztus 

tanítása szerint élünk, és attól a naptól kezdve hitben való nevelésünk felelősségét ma-

gunkra vesszük.  

Isten erősítsen meg bennünket, hogy ígéretünket betarthassuk, és soha le ne térjünk 

Isten útjáról! 

                                                                                                               

 

 

Azért választottam ezt az állatot, mert napirenden ellátogat hozzánk, és nagyon meg- 

kedveltem. Nagyon hasznos állat, rovarevő és olyan aranyos. 

Majdnem mindenhol él, éjszakai életmódot folytat, magányos. 2 - 4 km-t is megtesz 

táplálékkeresés közben. 5- 6 évig él. Hossza 15-30 cm, testtömege 0,8-2 kg. Tápláléka: 

hernyók, bogarak, csigák, döghús, növényi eredetű táplálék. A sünök 11 hónapos ko-

rukban ivarérettek, a párzás áprilistól augusztusig történik. A vemhesség 32 napig tart, 

akár 7 kölyök is világra jöhet, bőrük rózsaszín. 4 hét után táplálékkörútra mennek, aztán 

egyedül kell boldogulniuk. 

   Egy kis odafigyeléssel nagyon sokat tehetünk értük, akár táplálékszerzés szem-

pontjából is. Nagyon sajnálom, hogy feleslegesen kárba veszik az életük, pedig fontos 

szerepük van az élővilágban. 

Ördögh Zsófia, 8. A 



         

Annyi mindent szerettem volna még mondani, de a sors közbeszólt, így csak levélben tu-

dom Neked megköszönni mindazt a jót, amit értem tettél. 

Születésem óta mellettem voltál, a jóra neveltél, biztattál, és ha bánatos voltam, mindig 

megvigasztaltál. Még most is a fülemben csengenek a régi történetek a gyermekkorodról, az 

ifjúságodról, és eszembe jutnak a néha hajnalba nyúló beszélgetéseink. Mennyi nevetés... 

Emlékszel? Aztán az a sok finomság, amit főztél, sütöttél nap mint nap... Bármilyen ünnep-

ség volt, mindig Te készítetted a finomabbnál finomabb ételeket, amit a család és a barátok 

apraja – nagyja megkóstolhatott. Még most is érzem a karácsonyi bejgli illatát..... Mikor be-

csukom a szemem, még mindig magam előtt látom a gyönyörű ruhát, amit Te varrtál nekem 

az elsőáldozásomra... Az enyém volt a legszebb! Mindig arra törekedtél, hogy kitűnjek 

a tömegből, mind külsőleg, mind pedig „belsőleg”.  

Hogyan is tudnám elfelejteni a  szőke kontyod, a kék szemed, a mindig mosolygó arcod... 

Hogy örültél, mikor megálltam Nálad az iskolából jövet!  

Olyan nagymama voltál, aki megvigasztalt, ha épp rossz kedvem volt. Kivel mindig olyan 

jókat lehetett szórakozni. Te voltál nekem a fény az éjszakában. 

Sosem panaszkodtál, mindig erős voltál, számodra nem volt lehetetlen. Nagyon hiányzol, de 

tudom, hogy jó helyen vagy, és a papával együtt vigyáztok ránk!  

Köszönök mindent és hálás vagyok a sok szeretetért, törődésért, tanításért.... Gyö-

nyörű élményeket élhettem át Veled, minden emlék a szívemben marad!  

   Ég Veled, drága Nagymamám! 

                                                                                                                     Gál Noémi, 8. A 

 

KÖZELI 

Krétapor 10 

Drága Mama! 



 

Levelem elején szeretnék bocsánatot kérni, amiért a vízbe dobtunk. Tudom, 

hogy ezért lettél beteg.  

Nem hittem volna, hogy ilyen súlyos következményei lesznek. Mindannyian 

megbántuk a viselkedésünk, kegyetlenek és igazságtalanok voltunk. Nemcsak ezért írok, 

hanem azért is, mert szeretnélek megdicsérni, amiért betegen is részt vettél a csatában. 

Úgy gondoltam, hogy a Pál utcaiak nagyrészt neked köszönhetik a győzelmet. Bevallom, 

nem gondoltam volna, hogy ilyen erős és bátor vagy. Ezúttal nem számít, hogy nemrég 

ellenségek voltunk. Ma már tisztelettel nézek fel rád, bár kisebb vagy, mégis nagyobb 

mindannyiunknál. Hű maradtál a barátaidhoz a legnagyobb veszélyben is. Példát mutattál 

mindannyiunknak, megértettük a bátorság többet ér az erőnél.  

Remélem, ezt egyikünk sem felejti el soha, és ellenségekből talán egyszer barátokká 

válhatunk majd. 

Jobbulást kíván 

Áts Feri 

 

KÖZELI 

Krétapor 11 

Kedves Nemecsek ernő! 

Zemes Tamás, 5. B 



      

 

Az én véleményem szerint csak olyanról tudunk humoros, másokat szórakoztató cikket 

írni, amely egyszer velünk is megtörtént. Most egy ilyen esetet fogok elmesélni. 

     Csütörtökön történt, december 16-án. Már csak egy nap volt hátra a téli szünetig. 

Őszintén bevallom, már nagyon vágytam a megérdemelt kikapcsolódásra, mivel elég 

nehéz hetünk volt – mint általában mindig. Délután elkészítettem a házi feladataimat, 

megtanultam minden értelmetlen nyelvtani szabályt és (végre) leültem olvasni. Olvastam, 

olvastam, de valahogy nem tudtam „elmerülni” a könyv tartalmában. Olyan érzésem volt, 

mintha elfelejtettem volna valamit. Egy idő után (ekkor már hat óra volt) felugrottam a 

székemből és egy gyengébb „szívrohamot” kapva kiáltottam fel: A töri projekt!!! Gyorsan 

leültem a számítógép elé, és szélsebesen elkezdtem információkat keresni Zeuszról, 

akiről a projektet kellett csinálnom. Összegyűjtöttem a legfontosabb információkat 

(például, hogy 156 gyereke volt :-)), és leírtam őket egy Word dokumentumba. Amikor 

készen voltam, elkezdtem lepingálni egy lapra. Ezt követően már csak egy lépés volt 

hátra – a rajzolás, nyomtatás. Mivel a rajzolás nem tartozik a kedvenc időtöltéseim közé, 

úgy döntöttem, hogy egy képet fogok rányomtatni a lapra Zeuszról, és már küldöm is Ági 

tanító néninek. Kerestem, kerestem és végre megtaláltam a képet, és már tettem is be a 

lapot a nyomtatóba. Én eddig úgy tudtam, hogy ez a nyomtatás folyamata: a lap bemegy, 

a kép vagy szöveg rákerül, majd a lap kijön (és küldhetem is Ági néninek). Azonban ná-

lam ez a „folyamat” kibővült még egy lépéssel – a „szöveg eltűnik” ponttal. Miután a lap 

kijött, azt hittem, hogy a projektem helyett véletlenül egy üres lapot raktam a nyomtatóba 

– de nem. Amikor kivettem a lapot, abban, pontosan abban a másodpercben jutott az 

eszembe, hogy a projektet „radírozós” tollal írtam, melynek nyoma köztudottan a magas 

HÁZI FELADAT 

Krétapor 12 

Szegény Zeusz, avagy ez is csak 
velem történhet meg 



hő hatására eltűnik. Ezután megkaptam a második „szívrohamomat”, majd jöttek a vá-

logatott szitkok, melyeket közkívánatra sem fogok leírni. Sajnos ez még csak a problé-

ma egyik része volt, a másik pedig az, hogy a Word dokumentumot, melybe a szöveget 

írtam, nem mentettem el (…). 

Szemem kigúvadva a szemtengely-ferdülést okozó kék fénytől, hátam görnyedt, mint 

az íj, agyam lemerülve. 21 óra – ekkor küldtem el a projektet, majd egy gyors fogmosás 

után holtfáradtan dőltem be az ágyba. 

Én most egy idézettel búcsúzom,és azt ajánlom, hogy mindenki időben készítse el a 

házi feladatát! 

 „Addig nincsen baj, amíg nincsen baj, csak mikor baj van, akkor van baj.” 

   Finy Petra 

Drága tankönyvek 

Mórickával beszélget az anyukája: 
- Figyelj, Móricka, megvettem neked az iskolához a tankönyveket. Nagyon drágák vol-
tak, úgyhogy nagyon vigyázz rájuk! 
Erre Móricka: 

- Ígérem, anya, hozzájuk sem nyúlok! 

 

Hajlékony 
A tanító néni megkérdezi Mórickát: 
- Móricka, mi a hajlékony ellentéte? 
- Hajléktalan. 
 
Vendégség 
 Medvééknél vendégség van. 
Medvemama így szól a medvegyerekhez: 
- Nem szégyelled magad? Mutatkozz be a 
vendégeknek! 
Mire a medvegyerek: 
- Bocs... 

HÁZI FELADAT/HUMOR 

Krétapor 13 

Demo Leonard, 6. A 

Tóth Marcell Zsolt (5. B) ajánlásával 

HUMOR 

:-) 



Az én hobbim története 

 Az egész úgy kezdődött, hogy a családommal beköltöztünk egy szép nagy 

házba. A szomszéd lány nemsokára a barátnőm lett. Nagyon szerettünk együtt spor-

tolni, futkározni – ez volt a kedvenc elfoglaltságunk.  

 Mivel a szomszéd apukák is különösen jóban voltak egymással, egy nyári na-

pon úgy döntöttek, hogy vesznek a gyerekeknek egy közös trambulit. Eleinte termé-

szetesen csak simán ugrándoztunk rajta, na de később az az ötletünk támadt, hogy 

miért ne tanulhatnánk különböző, akkoriban nekünk különlegesnek tűnő gyakorlato-

kat. Elkezdtük tanulgatni a kézenállást, igaz kisebb - nagyobb sikerrel, ezt követte a 

bukfenc, majd a szaltó stb. Mikor ötödikes lettem, eljutott hozzám az a hír, hogy Ér-

sekújvárban lehet ritmikus gimnasztikára járni. Elmondhatatlanul örültem a dolognak. 

Egy aranyos bácsi lett az edzőm, akit nagyon szerettem. Szimpatikus is volt, ami ne-

kem sokat számít. A közös trambulinunk végül sajnos tönkrement, de már rendszere-

sen jártam edzésre, és nagyon tetszett, így a szüleimtől születésnapomra kaptam egy 

szép, sajátot. Az idő előrehaladtával kinőttem az első tornacsoportom, erősebb cso-

portba kerültem, és egy profi edzőnőt kaptam, akinek hála, sokkal pontosabban és 

odafigyelve csinálom a gyakorlatokat. Hihetetlen, mennyit tesz az, ha jó edződ van. 

Azóta az otthoni trambulinon több gyakorlatot is egyedül tanulok. Visszatérve a barát-

nőmre, biztos azon tűnődik a kedves Olvasó, hogy mi lett vele. Abbahagyta a tornát. 

Nagyon sajnálom a dolgot, hiszen neki köszönhetően lett a gimnasztika a kedvenc 

hobbim.  

 Én viszont szeretem, kitartok, mert feltölt energiával és kikapcsolódok mellette. 

Új barátokat szerzek, minden egyes évben fejlődők, és szerintem ez az, amiért iga-

zán megéri csinálni. 

BEMUTATJUK 

Krétapor 14 

A „Mások“ 

          Nagy Lilla, 8. A 



 

 

Aki nemcsak a szomszédok idegein zongorázik 

Interjú Pócs Ákossal, a 8. B osztály diákjával. 

 Hány éves korodtól zongorázol? Ötéves korom óta. 

 Kinek a biztatására kezdtél el játszani? Saját akaratomból.  

 Kik a tanáraid? Madarász Veronika 

 Milyen hangszered van (típus, márka)? Roland márkájú elektromos zongora. 

 Van-e kedvenc darabod? Nincsen. 

 Úgy tudom, a klasszikus zongoradarabok mellett más műveket is játszol, igaz? 
Miket? Igen, jazzt és blues-t. Emellett a kedvenc műfajom a rock és a metal, ked-

venc zenekarom pedig a Guns ’n roses. 

 Milyen díjakat, elismeréseket kaptál a különböző versenyeken? 2017-ben és 2019
-ben is az országos Piano V Modernom Rytme zongoraversenyen aranysávos 

lettem. 

 Hogy viseli a családod és a szomszédok a hobbidat? A családom mindenben 
támogat, a szomszédaimat általában nem zavarja, ha játszom, bár volt egy kelle-
metlen eset is. Legtöbbször fülhallgatóban zongorázom, de egyszer megtörtént, 
hogy „hangosan” játszottam. A felettünk lakó szomszédasszony dörömbölni kez-
dett, nem tudom, mivel zöröghetett, de nagyon hangos volt, már a radiátort is ver-
te, de én folytattam tovább a gyakorlást. Végül becsöngetett, anyukám beszélt 

vele. Nem lett komolyabb ügy belőle . 

 Van-e szabadidőt a sok gyakorlás mellett?  A szerda a legsűrűbb napom, a többin 
a  tanulás és a gyakorlás mellett jut időm másra is: sportolok, kimegyek a szabad-

ba a barátaimmal. 

 Van-e kedvenc tantárgyad? Igen, a történelem.  

 Van-e kedvenc zeneszerződ? Igen, Liszt Ferenc.  

 Mi leszel, ha nagy leszel? Hol tanulsz tovább? A Pozsonyi Állami Konzervatórium-

ba készülök, a jövendőbeli munkámon még nem gondolkoztam. 

Köszönöm a beszélgetést. 

BEMUTATJUK 

Krétapor 15 

    Benyovszky Ágnes    



 

Kínai kezdet 

A labdarúgás egy sport, amit labdával játszanak, és a lényege, hogy azt az ellenfél kapujá-

ba juttassák. Már az ókori Kínában, kb. Kr. e. 2000 évvel ezelőtt is játszották. Az a legfu-

rább, hogy akkoriban a kínaiak nem szórakozásból űzték ezt a sportot, hanem egyfajta 

„katonai kiképzésre” szolgált. A kínai katonáknál azért szerepelt ez a sport, mert növelte a 

férfiak fizikai erejét és gyorsaságát. 

Japán hagyományok 

Kínai mintára Japánban is megjelent a foci őse „kemari” néven. Itt úgy játszották, az volt a 

lényeg, hogy a 4 vagy 6 játékos minél tovább tartsa a labdát a levegőben. A férfiak csak 

kimonóban (ez egy speciális öltözet) játszhattak. Kezdetben csak a főnemesek focizhat-

tak, de ez idővel változott. 

A 9. századi Angliában 

A foci szokásos szabályait nem tartották be, így szinte bármi megengedett volt, ezért a 

játék gyakran erőszakba fulladt, és a meccs végén sokszor verekedés tört ki. 

A mai labdarúgás 

A mai labdarúgásban már pontosan rögzített szabályok vannak, az ezek ellen vétőknek 

sárga és piros lapot osztanak, a játék tisztaságára videóbíró ügyel, a meccset tizenegye-

sek, szabadrúgások és bedobások tarkítják. Teljesen más foci ez, mint az ókorban volt. 

SPORTOLÓ 

Krétapor 16 

Amit még nem tudtál a fociról 

            Ďurčovič Ádám, 8. A 



  

 Tanító néni, én gyakoroltam otthon a cigánygyereket. 

 Tanító néni, nekünk van otthon bokszzsákunk, mert apukám ott szok-

ta kiengedni az idegeit.  

 Én elgondolkodom magamon, hogy mit csinálok.  

 Nekem az oviban egy döglött hal volt a jelem....nekem meg űrlény.  

 Miért kell engem felpörgetni?  

 Milyen név a Pongrác? – a válasz: Pingvin.  

 Egyre jobban ragaszkodnak hozzám a dolgok. 

 Tanító néni, én örökre elsős akarok lenni. 

 Amennyit kukorékol a kakas, annyi óra van.  

 Anyák napjának minden nap kéne lennie.  

 Jó, hogy léteznek a felhők, mert szebb tőlük az ég.  

 Tanító néni, ez pont olyan, mint amikor nem tudod, mit főzöl, csak ha 

már elkészül. 

Salgó Gabriella tanító néni a 2. félév gyöngyszemeiből válogatott 

az 1. A -ban. 

 

 

                                                                                                    

A NEVETÉS GYÓGYÍT 

Krétapor 17 

         Aranyköpések 
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KIFESTŐ 

Színezd ki! 

- KP - 
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           A megfejtésben az USA tagállamainak nevét rejtettük el. 
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