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Hivatástudat, gyermekszeretet, elkötelezettség, szakmai színvonal a 

tanításban, és egyszerűség, fegyelem, rend a nevelésben: "Követelek 

tőled, mert becsüllek". 

Református iskolánk 19. tanévét kezdte meg szeptemberben. Beírt 

tanulólétszámunk 515 fő. Tantestületi létszámunk 33 fő. Ez év májusában 

negyvennyolc 7. évfolyamos diák konfirmált. Júniusban 44 tanulót 

ballagtatunk. A 2015/16-os tanévre két első osztály indítását tervezzük, 

45-50 fővel. 

 

TÁMOP-3.4.5. nyertes pályázatunk 

 

 Környezettudományi előadások 

 

„Mindeddig megsegített minket az Úr! (1Sám 7,12)   

Iskolánkról bővebben/versenyeredmények 

http://www.nagykunreformatus.hu/ 

 

Áldás, békesség! 

Földváriné Simon Ilona 
igazgató asszony
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,,Közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok.” 
Jakab 4,8 
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Búcsúzunk a ballagóktól 
 

„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul  
ki minden élet” 

 (Péld 4,23) 

 Szeretettel gondolunk Rátok:  

iskolatársaitok, nevelőitek és a technikai dolgozók.   

8.A osztály 

8.B osztály 
 

Bokor Gergő 
Derecskei Adrián Gábor 

Farkas László 
Halter Vivien 
Karsai Alex 

Kovács Sándor 
Kurucz Ivett Dóra 
Lovas Kristóf Máté 

Magyar Dorina 

Mészáros Cintia 

Nábrádi Gabriella 
Nagy Bettina 

Nagy Ildikó Alexandra 
Oláh Pál 

Papp Tibor 
Pekár Zoltán Dávid 

Petri Bianka 
Piroska Klementina Julianna 

Szabó Cintia Ibolya 

Szabó Petra 

Antal Atilla 
Balla Csaba 

Cs. Szabó Hanna Virág 
Czina Lukács Bendegúz 
Fazekas Sándor Viktor 

Felföldi Levente 
Fógel Boglárka 

Halasi Péter András 
Hubai Krisztina Boglárka 

Juhász Bianka Babett 
Kiss László 

Kovács Nóra 
 

Kovács Tibor 
Benedek 

Mészáros László 
Örsi Gergely Táltos 

Papp Alexandra Zita 
Szarka Annamária 

Szarka Petra 
Tóth Gergely 

Vatai Viktória 
Veres Csilla Vivien 

Vetró Viktor 

Vinis Máté 
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Az én húsvéti kirándulásom 
Húsvétkor a családommal elmentünk a Kecskeri tóhoz. 

Sajnos kocsival nem tudtunk az úton végig bemenni, mert a nagy gépek összevágták az utat. 

Magunkhoz vettünk egy kis innivalót, ennivalót, sőt anyukám még a papírsárkányomat is elhozta. 

Ahogy sétáltunk az úton, eregettem a sárkányomat. Már majdnem beértünk a tóhoz, felmentünk a 

kilátóhoz, hogy jobban lássak. Nem láttam egy halat sem. Azután lementünk a tó partjára. 

Felvettem egy kagylót és hazavittem emléknek. Amikor indultunk visszafelé, már alig vártam, hogy 

hazaérjek. 

Amikor a kocsihoz értünk, lovasok közeledtek felénk, gyönyörű lovak voltak. Beültünk a 

kocsiba, egy sas szállt fel mellettünk. Éppen vadászott, pockot akart fogni. Kellemesen elfáradtunk. 

Megbeszéltük a családommal, hogy nyáron is eljövünk ide. Nagyon jó volt! 
Balog Csaba Máté 3.b 

Húsvét 

Szagos húsvét reggelén, 

Virágok közt éldegél, 

Méhecskelány Pamela, 

Készül a szép húsvétra. 

Tojást fest a reggeli szélben, 

s figyeli, hogy hullanak az esőcseppek. 

Kristóf kedves katica, 

Versét szorgalmasan megírja, 

Illatos kölnivizet vesz, 

Gondolja: ez jó nap lesz! 

Elindul hát Pamela, 

Édes kedves méhleányhoz. 

Elszavalja a verset, 

Pamela az örömtől repesget. 

Aztán meg is locsolja, 

Ez lett a nap fénypontja. 

Pamela megpuszilja, 

Tojását a kezébe nyomja. 

Györfi-Szalay Zsófia 3.b 

Fecskecsalád 

Bánatában, hogy már tél van, 

Elindult egy fecskepár, 

Messzi-Messzi világba utaznak ám, 

Oda ahol még a madár se jár. 

Megérkeztek, letelepedtek, alaposan 

meghíztak, 

Azt gondolták, hajlék kéne, 

Nemsokára születő kislurkóinak. 

Apafecske ágakat, leveleket hoz, 

Míg szegény Mamafecske a sárral küzd. 

Derék asszony az ilyen,-gondolta mosolyogva 

Apafecske, 

Az ilyen munkától senkinek sincs jó kedve! 

Nemsokára kész a háza Apa- és 

Anyafecskének, 

Vidáman és fáradtan, 

Dől le jó nagyot ásítva. 

Anyafecske mindjárt felkelt, 

S azt mondta ,,Nagy a baj!”, 

Apafecske kel utána, 

,,Édes szívem, semmi baj!” 

Reggelre már Anyafecske tojásain üldögélt, 

Apafecske félálomban azt kérdezi, 

,,Mi történt?” 

Pár hét múlva kopogtatnak, 

Apafecske megijed, 

Fia csipogja: Én vagyok a kikelet! 

A kislány ezt csipogja:Én vagyok a hajnal! 

Így lett vége Anyafecske, Apafecske, hajnal 

és kikelet verse. 

Györfi-Szalay Zsófia 3.b 
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„A vidéki, aki a hazáról kezd beszélni, az előbb-utóbb a szülőföldre, a "szűkebb pátriára" lyukad ki: 

egy falura és legvégül egy udvarra, onnan a konyhán át egy kétablakos szobára, amelyben anyja 

nyelvét megtanulta. Vagyis öntudatlanul újraéli visszafelé egy szó történetét, ízleli az ősi pillanatot, 

amidőn a ház és haza egy dolgot jelentett.” Illyés Gyula 

 
Ház és haza, szülőföld és otthon, városunk és utcánk 

Mi, hon- és népismeret szakkörösök, ezt a mottót jelöltük 

meg tanév elején fő célként. Elhatároztuk, hogy elindulunk 

egy kalandos útra, fölfedezzük együtt az elmúlt világ 

szépségeit, minden értékét, amelyre a mi korunk épülhetett. 

Szerettünk volna minél több helyet fölkeresni ebben a 

témában, illetve fölkutatni városunk helytörténeti 

nevezetességeit. 

Tanév elején kedvcsinálóként megnéztük az elmúlt tanév pályázatait. Láttuk, hogy milyen szép 

dolgozatok születtek egy-egy kiírt témára.  

Az őszi időszakban többnyire kerékpárral mentünk az 

előzetesen elméletben megismert helyekre. Voltunk a 

Kántor Sándor Fazekas házban, a Farkas tanyán, a Daráló 

múzeumban, a temetőcsősz házban, az Orvostörténeti és 

Patika kiállításon… 

A téli időszakban a 

helytörténeti 

pályázatokhoz 

anyagot gyűjtöttünk, 

majd meghallgattuk 

egy karcagi csipkeverő életútját, illetve kiállításokra 

látogattunk.  

Most a tavaszi időszakban ismét kerékpárra pattanunk és a 

megközelíthető kunhalmokat keressük föl. Legelőször 

Asszonyszállásra látogatunk.   

Ezek a programok segítették és segítik, hogy megismerjük és becsüljük városunk „kincseit”.  

A szakkör tagjai 

 

Országos Kompetencia mérési eredményeink 

  2013. 2014. 

  Orsz. 

átlag 
Isk. 

áltag 

Orsz. 

átlag 
Isk. 

áltag 

Szövegértés     

6. évfolyam 1497 1606 1491 1654 

8. évfolyam 1555 1647 1481 1624 

Matematika     

6. évfolyam 1489 1650 1617 1766 

8. évfolyam 1620 1771 1557 1656 

 

Refi KuktaKlub 
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Jedlik verseny naplója 

Péntek: 

Április 10-én, egy pénteki napon útra keltünk Nyíregyháza felé. Két autóval 

érkeztünk a versenyt rendező iskolába. Itt volt egy rövid bevezető tájékoztató. 
Ennek a végén elfoglaltuk szobáinkat. Egy kollégiumban szálltunk meg. Majd egy 

közeli boltba elmentünk mindannyian. Estig ismerkedtünk a hellyel. 

Szombat: 

Ez a verseny napja. Ezen a napon hamar keltünk. Megreggeliztünk és indultunk 
a verseny helyszínére. Itt már hatalmas volt az izgalom. Én a 101-es teremben 

voltam, Dóri és Tomi a 102-esben. Hosszas 80 perc után újra találkoztunk. Majd 
még ennyi időt el kellett töltenünk a lap és a számológép társaságában. A „C” 
feladatlap tartalmazott mérést, illetve nyelvtant. A számolgatás és méricskélés 

után a jutalom, egy kirándulás a Nyíregyházi Vadasparkban. A 6., 5., 4. 
helyezettek kihirdetése előtt egy fizika bemutatón vehettünk részt. Az esti 
hirdetésen kiderült, hogy Vál Tomi és én 5.-ek lettünk, Dóri pedig egyre jobban 

izgult. 

Vasárnap: 

Reggeli után volt az első 3 hely kihirdetése. Akkor egyszer csak ezt hallottuk: 
„Vinis Dóra 3. helyezett.” Ő kapott egy oklevelet, s egy gyönyörű bronz éremmel 

gazdagította a gyűjteményét. Mindenki aki részt vett itt kapott egy névre szóló 
poharat, illetve egy vonalzót. 

Ez egy élvezetes verseny, nekem öröm volt, hogy szerepelhettem a 2015-ös Jedlik 
Ányos matfizverseny országos döntőjén. 

Jedlik versenyre készülök 

Mikor ötödikes lettem 

Megváltozott az életem: 
Más az iskolai világ, 
Másképp néz a nap is le reám. 

 
Minden nap egy új kihívás, 
Minden verseny bizonyítás. 

Vállaltam az ismeretlent: 
A Jedlikre beneveztem. 

 

Azóta csak számolgatok, 

Összeadok és kivonok, 
Osztok szorzok méricskélek, 
A körzőmmel kerekítek. 

 
Egy feladat sem ellenfél, 
Pedig néhány elég nehéz. 

Ha a versenyt megnyerhetném 
A vállamat veregetném. 

Papp Levente 5.a 
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„Gazdagító programpár” 

Tehetségtáborral zárult a 
nagyszabású programsorozat a 
Karcagi Nagykun Református 
Általános Iskolában. A 
természetismeret tehetségműhely 
tagjai a második félévben 
kapcsolódtak be nyertes pályázatuk 
által a csoportos tehetségsegítő 
tevékenységek megvalósítására kiírt 
országos „Gazdagító programpár  c. 
pályázatba. Sok színes programban 
vehettek részt a tanulók.  

Ellátogattunk a Református 
Gimnázium biológia faktos 
foglalkozásaira, ahol iskolánk egykori 
tanulói mentorként segítették 
diákjainkat a különböző kísérletek elvégzésében. Egy másik alkalommal a vadászházban 
jártunk, ahol Szabó Pál fővadász gazdagította ismereteinket az erdők élőlényeiről. A 
következő alkalommal a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Karcagi 
Kutatóintézetébe kirándultunk, ahol Dr. Zsembeli József, az intézet igazgatója ismertette 
meg tanulóinkat az intézet múltjával, jelenével. Felkerestük a nemrégiben felújított 
Akácliget fürdőt is. Itt az ügyvezető igazgató Andrási István,- miközben végigvezetett 
bennünket a fürdő komplexum teljes területén-, megismertük a vízkinyerés módját, a 
karcagi víz gyógyhatásait, jelenlegi hasznosítását. Jártunk az Elektronikai Hulladék 
Hasznosító Központban, ahol Varga Zoltán segítségével megismerhettük, hogyan nyerik 
ki a hulladékokból a még értékes anyagokat. 

A program intenzív része egy háromnapos táborozás volt Szolnokon a NEFAG 
ZRT-nél. A tábor első napján egy megmérettetésen vettünk részt. Minden csapatunkat 
elindítottuk a Víz Világnapi Megyei Akadályversenyen. Sikerült az első és a harmadik 
helyezést elhoznunk.  Az I. helyezett csapat tagjai Csizmadia Csilla, Mészáros Lilla, 
Glória, Kovács Péter Barnabás. A harmadik helyezett csapaté: Birizló Zsófia, Tóth Luca, 
Gyökeres Mária Zsófia. Köszönjük a felkészítést Nagy Péter tanár úrnak. 

Ebéd után pedig vártak ránk a jobbnál jobb programok. Látványetetés a 
vadasparkban, este előadás a búbos bankáról. 

Másnap túra az erdőben, a gátoldalon, délután kézműves foglalkozás, 
termésszobor készítés, kerékpártúra, számháború. Este előadás a Kerektóról, majd 
éjszakai bátorságpróba. 

A harmadik nap volt lovaglás, távcsöves vizsgálat, pogácsasütés. Nem jöttünk úgy 
haza, hogy ne tegyünk egy nagy túrát Szolnokon. Átsétáltunk a Tiszavirág hídon, 
megismerkedtünk a városközpont nevezetességeivel. Ebéd után „almavásár” játékos 
vetélkedővel zárult a tábor, mely felejthetetlen élmény marad mindannyiunk számára. A 
programsorozat kitűzött célját elérte.  

Többet tanultak itt a gyerekek, mint a megszokott tanórai keretek között. 

”Mondd el és elfelejtem; mutasd meg és megjegyzem; engedd, hogy csináljam és 
megértem.” (Konfuciusz) Ismerjük a mondást, amelyet követnünk kell, hogy maradandó 
tudást nyújtsunk gyermekeinknek. Végezetül köszönöm kollegáim lelkiismeretes 
munkáját, mellyel segítették a programok sikeres megvalósítását. 

Gyökeresné Kállai Mária 

tehetségfejlesztő pedagógus 
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Mozgalmas hétvége 

Anyukám sokszor mondta nekem azt a latin mondást: „Sub pondera palma crescit.”, 
ami azt jelenti, hogy teher alatt nő a pálma. Sokáig nem értettem, mit is jelent ez a 
mondás, de akkor eljött az a bizonyos április 25-e. 

A szombat egy kora reggeli 
keléssel és vonatozással indult. 
Szerencsére időben odaértünk a 
Szolnoki Főiskolára, ahol a Curie 
emlékverseny zajlott. Hamar 
beregisztráltunk, és a megbeszéltek 
szerint Luca, Áron és én beültünk egy 
terembe, hogy megírjuk a verseny 
írásbeli részét. (Roppantul könnyűnek 
bizonyult.) Az első próbán túljutottunk. 
Apukám is elkísért minket, így Marika 
néni ott maradhatott Áronnal a főiskolán. 

Apa taxival elvitte Lucát és engem a TIT központba, ahol a Hermann Ottó verseny megyei 
döntője volt. A taxi csak úgy repesztett a városon keresztül, és ettől úgy felkavarodott a 
gyomrom, hogy azt hittem, adok a szervezőknek egy feledhetetlen „ajándékot”. Épphogy 
csak beestünk, néhány mély levegővétel és egy émelygő gyomor kíséretében pár perc 
múlva mennünk kellett a feladatsort megírni. Az a másfél óra mindkettőnk számára feladta 
a leckét, mert bár sokat készültünk, voltak olyan kérdések, amikre nem számítottunk. 
Minden tudásunkat beleadtunk, és izgatottan vártuk az eredményhirdetést. Egy csekély fél 
óra után elkövetkezett a legidegesítőbb pillanat az eredményhirdetés. Számomra a 
verseny nem is sikeredhetett volna jobban, hiszen első lettem, Luca pedig az előkelő 
negyedik helyen végzett. A második kör kipipálva, sikeresen teljesítve. Nagy örömömre 
apa ismét taxiba vágott minket. Egy őrületes utazás után, ismét liftező gyomorral és jó 
hírekkel tértünk vissza a Curie versenyre. Mikor odaértünk, Marika néni idegesen 
toporogva várt minket az ajtóban, mert kiderült, Áronnal rossz terembe ültek be. Ők is 
örültek a sikerünknek. Mi voltunk az utolsó csapat. Várakozás közben már Áron házi 
juhsajtját félig megettük, a pörkölt illatát kiszagoltuk. A technikai akadályt is leküzdöttük, 
így végre elkezdődhetett a prezentáció a karcagi birkapörköltről. Szerintem jól sikerült, a 
zsűri időnként jókat derült rajtunk. Ezzel teljesítettük a harmadik próbát is. Már csak az 
eredményre vártunk, de a várakozás túl hosszúnak ígérkezett. Ezért Marika néni elvitt 
minket sétálni, de annyit mentünk egy kis fagylaltért, hogy a cipő rongyosra törte a 
lábunkat. Áron a parasztgúnyájában oly feltűnő jelenség volt, hogy többen is leszólították: 

- Hol táncol a fiú? 
Jót nevettünk, miközben a fagyikat ettük. A hosszú séta után fáradtan estünk vissza az 
eredményhirdetésre. Itt sem tudtunk nyugodtan ülni, mert rossz terembe ültünk be, már 
megint. Végül megtaláltuk a jó termet, és kezdetét vette a mai nap utolsó 
eredményhirdetése. Gyomorgörccsel vártunk, mi lesz a vége! Örömünkben felugrottunk, 
amikor minket szólítottak a képzeletbeli dobogó 3. fokára. Szorgalmas munkánkat 
bronzéremmel és furcsa stopperórával jutalmazták meg. A sikerek után végre boldogan, 
de fáradtan felszálltunk a vonatra. Otthon már nagyon vártak minket. 

Most már értem, mit jelent ez az anya által emlegetett mondás. Azt hiszem, aznap 
volt rajtunk teher, két verseny, kétfelé kellett koncentrálni. De sikerült! Tapasztaltabbak 
lettünk. Legközelebb szeretnénk egyszerűbben elvinni a pálmát. 

Birizló Zsófia 7.a 
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Tehetségtábor 

A biológia szakkörösök számára tábort szerveztek, amire a mi Curies csapatunkat is hívták. Ez egy 
három napos program volt, amit Szolnokon a NEFAG Zrt. Erdei Művelődés Háza és Iskola szervezett. 

Szombaton reggel indultunk, és a délelőtt, valamint a délután nagy részét a Víz világnapja alkalmából 
rendezett versenyen töltöttük. Nekem tetszett, öt állomáson kellett teljesítenünk. A végén gátőrfutás is volt. 
Ebéd után két teszt várt ránk és egy „rabló kérdés”. A végeredmény nagyon jó lett, a tarajos gőték, vagyis mi 
nyertük a versenyt „lealázva” a szolnoki csapatot, akik évek óta mentek erre a versenyre. Délután kipakoltunk 
a szobákban és kimentünk a vadasparkba. Vacsora előtt elmentünk a játszótérre is. Este még volt egy 
előadás a búbos bankáról. Vasárnap délelőtt egy nagyot túráztunk, gyönyörű helyeken jártunk. Egy kört 
tettünk az erdőben, amikor visszaérkeztünk megebédeltünk, azután elmentünk lovaskocsikázni. Nagyon jó 
volt, élveztünk. Zsolttal is jól elbeszélgettünk, aki vezette a kocsit. Amikor visszaértünk, volt pár perc 
szünetünk, aztán elindultunk biciklitúrára. A városban is tekertünk, mégis az erdőben volt a legjobb. Útközben 
megálltunk megnézni egy BMX pályát, amin többen végigfutottak. Folytattuk a biciklizést, végül megérkeztünk 
a végállomásra. Ideje volt számháborúzni! Két menetet játszottunk, és közben is tanultunk. Elmondták nekünk, 
hogy ilyenkor, amikor megy le a nap, érdemesebb a piros számot választani, mert bármennyire is hihetetlen 
jobban beleolvad a környezetbe. Így is volt! Mindkét alkalommal a piros számú csapat győzött. Mikor 
visszaértünk a szállásra, megvacsoráztunk és mindenki felvett egy vastagabb pulcsit, mert kezdődött a 
bátorságpróba. Ami mint kiderült, nem volt olyan félelmetes, mert este végig kellett sétálnunk az erdőben, de 
egész jól lehetett látni. Én meg olyan voltam, mint egy lámpa a világoskék kabátomban és a fehér cipőmben. 
A bátorságpróba után visszamentünk a szállásra és a tábortűz mellett melegedtünk fel. 

Hétfőn délelőtt pogácsát sütöttünk Gizi nénivel, ami igazán finomra sikerült. Mindenki mehetett egy kört 
lóháton, és volt távcsöves megfigyelés is. Délután bementünk a belvárosba, végigsétáltunk Közép-Európa 
leghosszabb gyaloghídján, megnéztük a református templomot, láttuk a Szigligeti Színházat és stadionokat 
kívülről, és elmentünk a Tisza és a Zagyva találkozásához is. Nekem igazából már furcsa volt kijönni a 
csendből és nyugalomból a zajos városba. Amikor visszaértünk, mindenki felment a szobájába és 
összepakolt. Ezután következett az almavásár, ami az itt töltött napok alatt tanultakat összegezte. Amikor 
ezzel is végeztünk, elindultunk haza. Mindenki sok élménnyel gazdagodott.  

Nagyon élveztem a Szolnokon töltött napokat. Amellett, hogy jól éreztük magunkat, nagyon sokat 
tanultunk. Ha lehet, legközelebb is szeretnék eljutni ide. 

Mészáros Lilla Glória 7.b 

Beszél a plüssállatom 

Egy esős őszi napon a kedvenc könyvemet olvastam a nappaliban, amikor a szobámból 

hangos csörömpölést hallottam. 

Megnéztem, hogy mi is lehet az, s mit látok? Cuki a plüssöm ott toporog az ágyam előtt. 

- Te, hogy-hogy tudsz beszélni?- kérdeztem. 

- Elmeséljem az egész történetet? - kérdezte. 

- Nemsokára mennem kell családi vacsorára, szóval fogd rövidre a mondanivalódat. – mondtam. El 

is kezdte. 

- Még icipici koromban nem tudtam beszélni, de ahogy nőttem-nőttem el is indultam szüleimmel 

vadászni. Egyszer, mikor nem figyeltem befogtak egy ketrecbe, s elhoztak Magyarországba. 

Először Debrecenben voltam, ott rossz ennivalót etettek velem, s a végeredménye jó lett, hisz itt 

beszélgetek veled. 

- Így legalább itt vagy velem. - mondtam. 

Cuki pedig nem mondta tovább, hanem újra plüssállat lett, aki nem tudott beszélni. Így ért 

végét a beszélgetés Cukival. 
K. Nagy Veronika 3.b 
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A fekete medve – más néven baribál 

A fekete medve Amerika legismertebb medvéje 

Sokan félnek ettől az állattól, de ha nem zavarjuk meg, akkor nem támad meg senkit. 

Keskenyebb a feje, arca hegyesebb a barna medvénél, de homloka előbbre áll, talpa jóval 

rövidebb így könnyű  megkülönböztetni a két medvét. Szőrzete hosszú, merev és sima; csak a fej 

felső részein rövidebb. A nőstények testhossza 1,2 – 1,6 m között változik. A hímeké 1,4 – 2 m 

között van. A nőstény testtömege minimum 39 kg és maximum236 kg közötti, a hímeké 47 kg és 

409 kg körül lehet. 

Tápláléka főképpen növényi eredetű, megeszi a leveleket, füvet, a félig vagy egészen érett 

gombát, bogyókat és az erdőben található összes gyümölcsöt. Ám hússal is táplálkozik. Elragadja a 

háziállatokat, nem riad vissza az erős szarvasmarhától sem. Halat is fog magának. 

Az a furcsa ebben a medvében, hogy nem alszik téli álmot, hanem csak nyugalmi állapotba 

kerül, amelyből könnyen felébreszthető. 

A fekete medve párzási ideje július elejére esik. A nőstény 7 hónapig vemhes. 1– 4 bocs jön 

évente napvilágra (egy nősténynél). A kicsik 30 – 40 napig vakok. Csak két hónapos korukban 

indulnak anyjukkal táplálékszerző körútra. 

Egy nap Floridában beleesett a tengerbe egy 180 kilós 

feketemedve. Előtte meglőtték kábító lövedékkel, amitől 

persze nem volt eszméleténél. Az élete Adam Warwic  

kezében volt. Te mit tettél volna, ha éppen fürdőzöl és egy 

hatalmas medve fuldoklik a vízben? Nem sokan ugrottak 

volna a segítségére! De ez az ember odaúszott és kihúzta a 

medvét a partra. Ezután az állat visszakerült a vadonba. Pár 

héttel később már boldogan hancúrozott egy erdőben. 

 

„De még egy ekkora állatnak is meggyűlik a baja a fárasztó gyerekeivel.” 

Décsi Dorka 3.a 

Keresztrejtvény 
 

1. Ezt kenjük a kenyérre. 

2. Kedvelt gyümölcs. 

3. A felszín arányosan kicsinyített képe, 

amelynek saját jelrendszere van. 

4. A földesúr ellentéte. 

5. A gyerekek kedvenc édessége. 

6. Az ókorban keletkezett könyvek 

gyűjteménye, szent könyv. 

7. Megmutatja az időt. 

    1.          

 2.             

 3.             

4.              

    5.          

6.              

    7.          
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Humor 
  - Ki az abszolút hülye? 

- ??? 

- Aki bemegy egy régiségkereskedésbe, és 

megkérdezi, hogy van-e valami újdonság. 

 

- Mit söpörnek a repülőtéren? 

- ???  

- Airport! 

 

A "vegetáriánus" egy ősi indián szó. 

Jelentése: "rossz vadász". 

 

 Biológia vizsgán az egyik diáknak az volt a tétele, hogy a madarakat a lábuk alapján kellett 

felismernie. Persze megbukott.  

Már kint volt a teremből, viszi magával az indexét (amibe még nem volt beírva az egyes). Erre a 

tanár: 

- Hogy is hívták magát? 

Erre a diák a folyosóról bedugta a lábát az ajtónál és ezt mondta: 

- Találja ki!  

 

Vidéki kislány felel az ókori történelemből.  

- Mondd meg szépen nekem, kivel harcolt Achilles a trójai csatában? 

- Plutóval. 

- Egyáltalán nem! Törd még a fejed! 

- Néróval. 

- Nem nem! 

- Akkor Hektorral, de hogy valamelyik kutyánkkal, az biztos.  

 

Tanóra 2015-ben : 

Gyerekek, tableteket elő! A kérdések az üzifalamon vannak!  

A válaszokat privibe kérem. Holnap küldjetek egy számot és 

kiírom állapotba hányas lett.  

Aki javítani akar, az pedig bökjön meg!  

 

- Apu, mit szólnál, ha egy szép kulcstartót kapnál tőlem a 

születésnapodra? 

- Kedves vagy kisfiam, de egy jó bizonyítványnak jobban 

örülnék. 

- Késő. A kulcstartó már megvan! 

 

A gyerek hazamegy a suliból, és megkérdezi a matek házit az apjától: 

- Apu, segíts légyszi! Mennyi ez: a gyertya közepének a fele és annak a négyzete? 

- Hát fiam, a gyertya közepe a kanóc, annak fele a nóc és nóc-szor nóc az 64!  

 

Szerkesztette: Erdei Kristóf, Papp Levente, Pető Zsolt, Saliga Petra, Szabó Éva 

Felelős kiadó: Földváriné Simon Ilona igazgató asszony  

Nyomtatás: Karcagi Nyomda Kft. 

http://www.topviccek.hu/vicc/Tanora-2015-ben

