
  Képzeld el és alkoss! 

   Iskolaavató  

 

„Szebbítsd hát a világod, 

szívvel szeretettel, 

legyél te is alkotó, 

jót teremtő ember!” 

 

Kisdiákjaink a Bodzavirág című dallal köszöntötték az 

eseményt.  

 

Jelképes szalagátvágással adták át  felújított iskolánkat, a 2018-2019- es tanévet kezdő diákok és tanárok 
számára.  

Granyák Linda  
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2018. október 

KISKUNHALASI FAZEKAS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA  lapja 
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Rendezvény 2 

Pályázatok, projektek 3-4 

Bemutatkoznak új tanáraink 4-6 

Bemutatkozunk 6 

Verselj szabadon! 7-9 

Sport 9-10 

EZ+AZ 11-12 

A tartalomból: 

Szeptember 3. 
Tanévnyitó- és iskolaavató ünnepség 
 
Szeptember 8. 
Az Olvasás Világnapja 
A célja a figyelem felhívása az olvasás-írás fontosságára. 
 
Szeptember 20. 
A Gyermekek Világnapja 

Szeptember 28. 

Menő-Menza tízórai készítés és SPORTNAP  

 
Szeptember 30.  
A Magyar Mese Napja 
A népmese napját Benedek Elek születésének évfordulója 
alkalmából ünnepeljük. 

Naptár 

„Ha elképzelsz valamit, 
lesz egy képed róla! 
Ha majd sokat gondolsz rá, 
úgy válik valóra! 
 

 Mert az ember alkotni, 
 teremteni képes, 
 Az alkotás öröme 
 már magában édes!” 

Minden évben eljön a szeptember. Az idén is vége lett a nyárnak, 

a vakációnak. Új tanév kezdődött új gondokkal és reméljük új 

örömökkel is. Ünnep volt ez a nap, hiszen megszépült iskola  

fogadott mindenkit.  

A várakozással teli tanévnyitó után, tanulóink Antoine de Saint-

Exupéry és Aranyosi Ervin gondolatainak tolmácsolásával hívták 

fel a hallgatók figyelmét az alkotás fontosságára: 
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B e cs e n g e t t e k 

Mindig különös varázsa van a tanévnyitó  

ünnepélynek. Szeptember első hétfőjén  

nemcsak az új tanévet nyitotta meg Nagy  

Czirok Lászlóné igazgatónő, hanem egy teljesen 

felújított, megszépült épület átadására is sor  

került.  

A meghívott vendégek, a műsorban szereplő  

diákok, tanulók, pedagógusok, szülők, az iskola   

földszinti folyosóján gyülekeztek, amikor a  

csengőszóra megérkeztek iskolánk leendő új  

tanulói, a kicsi elsősök. A tanító nénik kísérték a gyönyörűen felöltözött, érdeklődő arcú gyermekeket, 

akik helyet foglaltak a padon és elkezdődött a műsor. 

A Himnusz közös éneklése után a második osztályos tanulók verssel búcsúztatták el a nyarat. Majd a  

Hívogat az iskola kezdetű dal hangzott el. Ezután a bátor, ügyes elsős kisdiákok szavaltak arról, hogy  

milyen számukra az iskolakezdés. Ez sok vidámsággal is jár, amit játékos dal segítségével jelenítettek 

meg. Kedves mozgásuk színesítette a műsort.  

Végül a másodikosok verssel köszöntötték az új tanévet. Ezután igazgatónő üdvözölte a jelenlevőket, 

megtartotta az ünnepi beszédét és megnyitotta a tanévet. Szép hagyomány, hogy a 8. osztályos tanulóink 

megajándékozzák iskolánk legifjabb diákjait. Örömteli pillanat volt az idén is, amikor feltűzték a kitűzőt 

a kicsiknek, amely az iskolához való tartozást jelképezi. 

Végezetül e kedves verssel kívánunk mindenkinek sikeres és eredményes tanévet! 

 
„A nyár, a nyár, az elrepült, a villanydrótra fecske ült,   
készül már lassan messzire, talán a világ végire.   
Szállnak a napok, mint a szél, kerengve hull már pár levél,   
nekem is mindjárt menni kell, nem cserélnék most senkivel!   
táskámban könyvek, füzetek, vár rám egy pad és sok gyerek,   
számok, betűk és dallamok... Szervusz! Iskola! Itt vagyok!”   

 

   A második évfolyam tanítói 

RENDEZVÉNY 

Autómentes nap 

Szeptember 16-22. között rendezték meg az Európai 
Mobilitási Hetet, amelynek programjaihoz városunk 
is csatlakozott. Szeptember 21-én Kiskunhalas  
iskoláinak szerveztek környezetvédelmi vetélkedőt 
és biciklis ügyességi versenyt az Autómentes naphoz 
kapcsolódóan.  
A vetélkedő fő témáját a levegő védelme alkotta.  
Iskolánkat Paprika Dorina, Tóth Lili és Virág Vik-
tória képviselte, akik 3. helyezést értek el Kovács 
Kitti tanárnő felkészítésével. 

Gratulálunk nekik! 

Az iskola munkatervét elolvashatjátok a www.fazekasiskola.hu oldalon. Minden fontos és előre tervezhető esemény 
időpontja ott megtalálható. 

http://www.fazekasiskola.hu
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Pályázatainkról 

 

Megújult, korszerűbbé és szebbé vált iskolánkat birtokba vehettük a tanévnyitón. Az EFOP-4.1.3-17-

2017-00195 projekt keretében új helyére költözött és megszépült könyvtárunk várja az olvasni,  

kölcsönözni vágyó tanulókat. Átadás után is folytatódnak a munkák, amiket saját forrásból végzünk.  

A beépített szekrények belsejét folyamatosan festik, szépítik az osztályok, az ajtókra mágneszárat  

szerelnek a szülők (hogy akkor se maradjanak nyitva, ha véletlenül valaki elfelejti bezárni a saját  

részét). Nekem nagyon tetszenek a betűk, amiket a falon helyeztettünk el. Mire a Fazék megjelenik, a 

földszinti aula padlója is megszépül, pedagógusok és volt tanulók közös munkájának köszönhetően. A 

kültéri fitnesz eszközöket is hamarosan használhatjátok majd. 

A mindenki által csak Menő Menzának nevezett EFOP-1.8.5-17-2017-00354 keretében iskolánk  

névnapjához, szeptember 28-hoz kapcsolódunk. Szülők és tanulók együtt készítenek egészséges  

tízórait a biztosított korszerű alapanyagokból. Örülök annak is, hogy az iskolazöldség- és gyümölcs is 

szépen fogy. Folytatódnak a dietetikusok által tartott tanácsadások, melyekbe különösen azokat  

igyekszünk bevonni, akiknek a bemeneti mérés során adott válaszaik alapján ez különösen hasznos 

lehet. Kirándulni újabb osztályok fognak Budapestre. 

 

PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK 
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Az iskolánkat fenntartó Kiskőrösi Tankerületi Központ Belső Pályázatán is támogatást nyertünk.  

Ebből a gyerekek annyit tapasztalnak, hogy ismeretlen pedagógusok érkeznek, akiknek fazekasos  

tanárok adják át a mi módszertani jógyakorlatainkat (leginkább tanulók bevonásával), meg  

hogy vettünk 3D nyomtatót és több eszközt a fizikaszertárba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A napközis táborok mindenki megelégedését elnyerték a nyári szünet elején. 

A Határtalanul pályázaton ismét nyertünk, hetedikeseink arra készülnek nagyon. 

Nyertünk két tehetségpályázaton is. 

Az NTP-MTTD-18-0015 kódszámúnak a címe: "Hangoskodunk!". Ez is mutatja, hogy a bevont,  

természettudományos érdeklődésű gyerekekkel a hangot vizsgáljuk a műhelyfoglalkozásokon,  

szakkörökön, budapesti kiránduláson és tehetségtáborban, Szegeden. A projektindító megbeszélésünk október 

első hetében lesz, értesítjük majd, akiket érint. 

Az NTP-MŰV-18-0019 kódszámú, „Álomvilág- Szürrealizmus gyermekszemmel” című a Diáktárlatot készíti 

elő. A rajz- és a színjátszó szakkörösök, meg az énekkarosok foglalkozásait szolgálja ez a  

projekt.  

Nagy-Czirok Lászlóné 

PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK 

BEMUTATKOZNAK ÚJ TANÁRAINK 

 
Süveges Csabáné Ábrahám Beáta vagyok. Kisszálláson élek a  

családommal. 2 fiam van, Csaba 19 éves, Csanád pedig 17 éves. Ők is 

hozzám hasonlóan ebben az iskolában kezdték el az általános iskolai  

tanulmányaikat. 

2018-ban végeztem el a gyógypedagógiai segítő munkatárs tanfolyamot. 

Ez az iskola az első lehetőségem, hogy a megszerzett tudásomat átadjam 

és segítsem az itt tanuló gyermekeket. 
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BEMUTATKOZNAK ÚJ TANÁRAINK 

Dobsa Nikolett vagyok, Tatabányán születtem és jelenleg itt élek 

Kiskunhalason. Gyerekkorom óta szeretek felfedezni új és számomra 

ismeretlen helyeket, ebből is adódott az, hogy a tanulmányaimat  

más-más városokban végeztem. Az általános iskolát Tatabányán, a  

középiskolát Komáromban, a színészi tanulmányaimat Budapesten, a 

tanítóképzőt pedig Baján. Ezen évek alatt kialakult bennem a vágy, 

hogy olyan helyen állapodjak majd meg, ahol közel van hozzám a  

természet, legalábbis közelebb, mint Tatabányán, ahol  

szinte csak akkor vagyunk természetközelben, ha felmászik az ember a 

Turulmadárhoz. Bár nekem ennél több kellett, mégis a bajai éveim 

után még négy évet Tatabányán éltem. Ez idő alatt dolgoztam egy 

Máltai Játszótéren, ahol ifjúságsegítőként gyerekekkel foglalkoztam, 

majd ezek után két általános iskolában is pedagógiai asszisztens voltam.  Örülök, hogy a tanítói  

pályámat a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskolában kezdhetem meg. 

Illés Flórának hívnak, Kiskunhalason élek. Főiskolai  

tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pe-

dagógusképző Karának tanító szakán végeztem. Idén nyáron 

szereztem diplomát, testnevelés műveltségterülettel. A mozgás 

iránti szeretet az egész eddigi életemet végig kísérte. Évekig at-

letizáltam, a későbbiekben pedig a mozgás örömét a  

labdarúgásban leltem és több mint öt évig játszottam egy  

lánycsapatban. Szabadidőmben szeretek futni és festeni. Ettől a 

tanévtől kezdve a 3.a osztály tanító nénije vagyok, ahol a  

napközis nevelés mellett testnevelést, matematikát és éneket ta-

nítok a gyerekeknek.  

,,Ne kényszerrel oktasd a gyermeket, hanem játszva, úgy, hogy 

előbb fürkészd ki hajlamait.” (Platón) 

„Legyen bennünk kitartás, és mindenekelőtt bízzunk önmagunkban. Hinnünk kell benne, hogy tehetsé-
gesek vagyunk valamiben, és ezt a valamit – kerül, amibe kerül – meg tudjuk valósítani.” 

Marie Curie kétszeres Nobel-díjas fizikus-kémikus 

 
„Ha mindazt megtennénk, amire képesek vagyunk, saját magunkat is elkápráztatnánk.” 

Thomas Alva Edison amerikai elektrotechnikus feltaláló  
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BEMUTATKOZNAK ÚJ TANÁRAINK   

Az iskola szent hely  

1956-ban születtem Kiskunhalason, majd a bajai tanítóképző elvégzése után 

Kaskantyún kezdtem tanítani: akkori kisdiákjaimmal ma is baráti viszonyt 

ápolok. Csodálatos képzeletbeli utazásaink, közös élményeink most is  

megmelengetik szívemet. 

Mikor legidősebb kislányom 1. osztályos lett, Halasra költöztünk, ahol – a 

szegedi Juhász Gyula-főiskolán szerzett szakképesítés birtokában - a Garbai 

Sándor Szakmunkásképző Intézetben dolgoztam történelem-magyar szakos 

tanárként. Közben történelmet tanultam a Pécsi Tudományegyetemen, a szegedin magyart, a budapesti műszakin 

pedig közoktatás-vezetői és pedagógusi szakvizsgákat tettem. Nagy elismerést jelentett, hogy háromszor is  

elnyertem a diákok felterjesztése nyomán a Pro Iuventute-díjat.  

Feleségemmel öt gyermeket neveltünk fel. Tizenegy évet tanítottam a Szilády Áron Református  

Gimnáziumban. 2012-ben Kiskunhalas Város Közneveléséért díjat kaptam. 2013 szeptemberében kerültem a 

Szent József Katolikus Általános Iskolába. Szakértőként (pedagógusminősítés, tanfelügyelet, minőségbiztosítás) 

is dolgozom. Ebben a tanévben lettem a Fazekas Mihály Általános Iskola tanára. 

Úgy érzem: „Az iskola szent hely. Itt tanulhatod meg mindazt, amivel saját magadnak és  
embertársaidnak hasznára lehetsz.” 

Granyák Pál 

BEMUTATKOZUNK 

Az újságíró szakkör  
új tagjai 

 

Kis közösségünktől minden tanév végén  

búcsúznak néhányan, és a következő tanév  

elején újak csatlakoznak, hogy  

kipróbálhassák magukat diákújságíróként. 

Már hagyomány, hogy az 1. számban  

bemutatjuk őket.  

 

A XXV. évfolyamába lépő FAZÉK újság szerkesztőségében dolgozó új tagjaink: 

Ambrus Dóra, Baka Lilla, Bodó Lilla, Máté Koppány, Pásztor Alexandra és Szalma Ivett a 4.a-ból, 

 Macska Dominik és Magyar Anna az 5.a-ból, 

 Ecsedi Dorka, Lehoczki Bettina, Sallai Viktória és Szabó Andrea Anna az 5.b-ből. 

 

Új fotósunk Csóti Zalán a 7.b-ből. 
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VERSELJ SZABADON! 

 
„Szép volt a Nyár, a víz, a rét, 

a játék és az utazás, 
ott rezdül hangjukba’ még 

a nagy élmény: a nyaralás…” 

Szinetár György 

 

Nyári élményeikről: a pihenésről és játékról,  

a táborozásról és a családi nyaralásról versben számoltak be a 4.a-sok. 

 

Nyaralás 

 

Arra keltünk egyik reggel, 

vár minket a görög tenger. 

Bőröndökbe csomagolt a család,  

a felkelő nap minket az úton talált. 

 

Nagyon hosszú volt az utunk, 

de tudtuk, előbb-utóbb odajutunk. 

Sarti egy nagyon szép hely, 

a tengerpart is titkokat rejt. 

 

A testvéremmel sokat úsztunk, 

matracról a vízbe csúsztunk. 

Gyorsan elmúlt a tíz napunk, 

élményből sok szépet kaptunk. 

  Jáger Marcell 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az a jó a nyárban… 
 

Az a jó a nyárban, 

hogy sokáig maradhatok ágyban. 

Reggel nem csörög a vekker,  

nem kell szaladni ezerrel. 

 
A család sokat van együtt, 

kártyázunk és hempergünk. 

Barátokkal irány a Balaton, 

velük játszunk a vízparton. 

  Csanádi Norbert 
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VERSELJ SZABADON! 

 

A csúszdapark 

Felkeltett a vekker, 

elindultunk jókedvvel. 

Tesómmal egymásba karolva, 

úton a család Zalakarosra. 

Óriás csúszda, kisvasút, 

kerti mozi, hű, de jó! 

Nagy élmény volt számomra,  

ezért örökre a szívembe zárva! 

   Papp Luca 

 

 

 

 

 

 

 

Horgászszerencse 
 
A nyári szünet kezdetén, 

a vakáció harmadik hetén, 

apával a Dunán 

dobáltuk a csalikat egy kissé sután. 

 

A halak sajnos nem jöttek, 

azért nem adtuk fel tervünket. 

Gondoltuk mi, kifogunk rajtuk, 

augusztusban újra szerencsét próbáltunk. 

 

De a halak ekkor sem jöttek, 

hasukat fogva rajtunk jót nevettek. 

Mi azért is megfogadtuk,  

horgászni ezután is együtt fogunk. 

   Máté Koppány  

 

 

 

A legjobb tábor 

Volt egyszer egy tábor, 

odajártam nyáron. 

Egy héten át tartott,  

csuda jó dolgom volt ott. 

 

Agyagoztam, alkottam, 

fatutajt csináltam. 

Köveket is festettem, 

nagyon sokat ügyeskedtem. 

 

Napelemes járgány is lett, 

a robot és kitűző mellett. 

Strandoltunk is rengeteget, 

két nap alatt pont eleget. 

 

Az utolsó nap volt sírás-rívás, 

mert nagyon fájt az elválás. 

Búcsúzóul vetélkedtünk egyet, 

a nyertes jégkrémet ehetett. 

 

Ez volt a legjobb tábor, 

Visszamennék százszor. 

Köszönöm a MOTOLLÁNAK, 

Remélem, jövőre visszavárnak! 

   Szalma Ivett  
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VERSELJ SZABADON! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trambulin és társai 

Szép volt a trambulinozás,  

de leginkább benne a szaltózás.  

Csináltam még kézenállást,  

oldalcsavart és minden mást. 

Szép volt a strand,  

az ugrálás és a csúszdázás. 

No meg a fagyi és a szabadtéri buli. 

    Baka Lilla  
 

SPORT SPORT SPORT 

Szüreti futóverseny 

A 3.a osztály leglelkesebb, futásra 

kész tanulói együtt gyülekeztek a  

2 km-es szüreti futás megkezdése 

előtt. A távot kb. 15 perc alatt  

mindenkinek sikerült teljesítenie. 

Nyárbúcsúztató 
 

A nyár már sajnos nagyon messzire rohant, 

De fut utána az ősz, a tél és valahol távol a tavasz. 

Egyre hidegebb a gondolat, s fagyott a hangulat. 

Lelassulnak, és néha elakadnak a fontos szavak. 

 

De délen még él az élet és már egy kicsit sem félek, 

Csak szabadon engedem az álmaimat messze repülni. 

Oda, ahol minden perc egy hatalmas csoda és még lépek, 

Lépek még egyet, mert szeretnék a boldogságtól szédülni!!! 
         
       /Paul McCsabi/ 
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SPORT SPORT SPORT 

Atlétika: 

2018.09.07. Szüreti utcai futóverseny és X. Kis Roland Emlékverseny 

2 km-es kocogáson nagyon sok fazekasos futott nevelőkkel együtt. 

8 km-es versenyen: 23. Nagy Zsombor Bendegúz (6.c) 

Eredményesen futottak még: Ifj.Tóth Péter (5.b) és Ádám Levente (6.c) 

2018.09.22. Kunfehértó, Szüreti utcai futóverseny, 

5-6 osztály. 4.Ifj.Tóth Péter (5.b) 

 
Birkózás: 

2018.09.08. Szarvas, Területi Diákolimpiai verseny 

Kötöttfogás: 2.Virág Pál Zétény (4.b) 

  3. Szuromi Zsombor (5.b) 

  5.Kalocsai Martin (5.b) 

 

Fitnesz: 

2018.09.16. Kiskunhalasi Fazekas M. Ált. Iskola 

Fit-Kid verseny: II.kcs. 3. hely Kránicz Luca (3.a) 

 

Karate: 

IV. Halas Kupa Meghívásos Nemzetközi Kyokushin Bajnokság 

Figura Dorka (6.c) küzdelemben 3., formagyakorlatban 4. helyen végzett. 

Király Zsófi (6.c)egy nagyon értékes 3. helyet szerzett. 

Olaszországi edzőtábor 
 

Tóth Péter tanár úr, fitneszedző nyáron harmadmagával Magyarországról  
hét napot töltött Olaszországban, egy nemzetközi edzőtáborban. 

 Mit gondol tanár úr, miért Önt választották egyikként Magyarországról ebbe a táborba? 

 Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a Nemzetközi Szövetség Olaszországba 3 edzőt hívott meg  

Magyarországról, köztük engem is. Ezen kívül több országból hívtak meg edzőket.  

 Mi volt a feladata? 

 Én az akrobatikáért voltam felelős. Közel 200 sportoló vett részt az edzőtáborban.. Voltak  

Írországból, Spanyolországból, Svájcból, Izlandról, a házigazda Olaszország és természetesen  

Magyarországról a fitneszes lányok is. 

 Mit csinált szabadidejében? 

 Sajnos kevés volt a szabadidőnk a sok edzés miatt. A tengerpartra ritkán jutottunk le. 

 Mit adott ez a tábor a magyar lányoknak? 

 Sokat tanultak a lányok.  

 Jövőre is szívesen menne? 

 Én nagyon hasznosnak tartottam szakmailag ezt a tábort. Jövőre is szívesen mennék, ha  

meghívnának. 

Készítette: Vincze László diákújságíró  



 FAZÉK 11 XXV. évf. 1. szám 

 

1. Évszak. 
2. Gyógynövény. 
3. Hosszabb ideig „sz” hangot ad ki.  
4. Ütős hangszer. 
5. Melyik ág illatos? 
6. Megy, de nem jár. 
7. Görög főisten. 
8. Ebéd és vacsora között szoktuk enni. 
9. Dél-Kínából származó citrusféle déligyümölcs. 

 

A megfejtés ősszel nyíló virág neve:___________________________________ 

 
Bünti 
- Apu, meg lehet büntetni valakit azért, amit nem 
csinált? 
- Nem, kisfiam. Mit nem csináltál? 
- Házi feladatot. 

 
 
Kapásból mondta a választ 
A tanító néni kérdezi az elsős Ferikétől: 
- Ha a testvérednek van 3 almája, és te abból  
kettőt elveszel, akkor mi lesz az eredmény? 
- Bunyó.  
 
 
Modern világ 
Első osztályban a tanító néni megkérdezi a  
nebulóktól: 
- Gyerekek, mit mond a tehén? 
- Múúú. 
- Mit mond a macska? 
- Miáúú. 
- Remek! És az egér? 
- Klikk!  

 
Szófogadó gyerek 
- Miért az ablakon keresztül jársz be a házba? 
- Anya azt mondta, ha rossz jegyet kapok, át ne lépjem 
a küszöböt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozítív 
- Nos, a gyerekéről egyetlen pozitív dolgot tudok  
elmondani. 
- Mi az? 
- Hát... az osztályzatait elnézve biztos vagyok benne, 
hogy nem szokott puskázni... 

Örömmel tudatjuk Olvasóinkkal, hogy ebben a tanévben a XXV. évfolyamába lépett Fazék újság a változatos írások 

mellett az első félévben ismét színes külsővel jelenik meg.  

Reméljük, hogy el fogja nyerni a tetszéseteket! Írjatok Ti is a Fazékba, megjelentetjük!  

Szerkesztőség   
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FAZ É K  
A Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola diáklapja. 

Megjelenik évente 4 alkalommal.  
Készítik az iskola újságíró szakkör tagjai. 

Felelős kiadó: Nagy Czirok Lászlóné, igazgató 
Főszerkesztő: Zsoldosné Papp Judit 

Számítógépes szerkesztés: Királyné Bálint Karolina 
Sokszorosítás: Kópia Kft., Kiskunhalas 

A rovatokat összeállították az újságíró szakkör tagjai:  
 

Vadkerti - Tóth Roland, Vincze Ákos, Vincze László 
 

Ambrus Dóra, Baka Lilla, Bodó Lilla, Ecsedi Dorka, Lehoczki  
Bettina, Macska Dominik, Magyar Anna, Máté Koppány, Pásztor  
Alexandra, Sallai Viktória, Szabó Andrea Anna és Szalma Ivett. 

 
A fotókat készítette: Csóti Zalán 

Gyümölcskereső 

A gyümölcsök neveit helyezd el vízszintesen a hálóban! Ha helyesen dolgozol, függőlegesen  
elolvashatod egy sikeres iskolai pályázat nevét. 

Gyümölcsök: 

zöld alma, őszibarack, mangó, aszalt szilva, eper, málna, naspolya, narancs, egres 

 

1. Végezd el a játékos összeadást! Melyik szó (bástya, gát, torony, akadály) jelentheti ugyanazt, mint a meg-
fejtés? 

éveink száma+szemmel érzékel=? 
 

2. A következő meghatározások megfejtései között csak egyetlen betű az eltérés. Melyik betű (b, cs, í, á) kerül 
a pontok helyére? 

…+hideg évszak=bíráskodik 
 

3. Fejtsd meg a játékos feladványt! Melyik szó (gyalog, csel, pazar, csuk) illik a kipontozott helyre? 
 

…+patás állat=költekező 
 

A megfejtéseiteket leadhatjátok a könyvtárban. Az első három helyes megfejtő jutalomban részesül. 


