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Előtted a küzdés, 
Előtted a pálya,  
Az erőtlen csügged,  
Az erős megállja, 
És tudod az erő micsoda?  
- Akarat, mely előbb vagy utóbb,  
De borostyánt arat 

(Arany János) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mindennap megszűnik 
valami, 
amiért az ember 
szomorkodik. 
De mindig születik valami, 
Amiért érdemes élni és 
küzdeni. 
(Herakleitosa 
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Régi szokás az iskolában, 
hogy visszaszámlálják a szün-
idő kezdetét. Pontosan egy 
héttel előbb kell felírni a tábla 
jobb felső sarkába az “Ó” 
betűt.Ez a módszer már több 
száz évre tekint vissza, de 
jelenleg számos helyen, pl. 
rakéták indításánál is alkal-
mazzák a visszaszámlálást. 
Egy hét után végre felkerül a 
“V” betű is, elérkezett a 
vakáció, egy időre elég a 
tanulásból, el lehet felejteni a 
matekórát és a biológiát. 

Vagy mégsem? 
Sok diáknak olyan a vakációja, mely valamilyen tantárggyal vagy tudományággal 
kapcsolatos, még ha nem is tud róla. Gondoljunk csak a megtett kirándulásokra, legyen az a 
Velencei-tó vagy a Bakony csúcsai. Ez ugye földrajz egy kicsit. 
És aki megteszi, hogy időnként körülnézzen és megfigyelje mindazt, ami él körülötte, az 
akkor is tanul, amikor vakációzik. 

Ha elmegy kirándulni, hegyet mászni, 
horgászni, vagy leül egy tó partjára, 
figyel, egészen különös dolgokat vehet 
észre. 
 
Tanulni fog, észlelni, de nem az 
“iskolát”, hanem az életet. 
Nem leckét, tantárgyakat, hanem 
jelenségeket, csupa izgalmas és érdekes 
dolgot, azt, hogy az élő víz, a növények, 
a kis bogarak hogyan élik a saját 
életüket.  
 

Legalább nyáron töltsünk minél 
több időt a falakon kívül, 
érzékeljük a világot! 
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Szüleink vakációja 
 
„Az anyukám nagyon várta a vakációt. A dédima-
mához ment, ahol sokat segített. Kihajtotta a libákat 
legelni. Egyszer anyut a libák megkergették, és ő 
gyorsan futott előlük. A bátyáimmal kiment a 
Birkaríkatóra pecázni. Sok halat és békát fogtak. 
Lovon is ültek. A kecskét meg a tehenet is megfejte 
anyukám. Szeretett szalonnát enni. Nagyon jó volt 
az anyukámnak.” 5. o. 
 
„A mamáék többször is kimentek Kislókra. Anyuék ezt nagyon élvezték. 
Mesélte, hogy szoktak kivinni sütit és szendvicseket. Nem volt messze, de nekik 
ez egy nagy kirándulás volt.” 5. o. 
 
„Az én anyukámnak 9 testvére van, így az akkori időben játszótársat soha nem 
kellett keresnie. Kedvenc játékuk a „Fej, király, korona, szászár” volt. Ezt ál-
talában az utcán játszották négyen. Először egy mondókával kiszámolták, hogy 
melyik nevet ki kapja. Aztán például a királynak fel kellett dobnia a labdát a 

magasba, és amíg a császár elkapta, a többiek 
elfutottak. Amint elkapta a labdát, mindjárt 
kidobott valakit. Általában azt, aki a legköze-
lebb állt hozzá. Ha eltalálta, a társa vesztett 
egy életet, ha nem, akkor saját maga. Nekem 
nagyon tetszik ez a játék.” 5. o. 
 
„Egy meleg nyári reggelen apukám elment a 
testvéreivel az erdőbe. Egy kicsit csöpörgött 
az eső, de nem torpantak meg. Ahogy beértek 
a sűrűbe, nyulat és őzeket láttak. Egy tisztáson 
piknikeztek. Találtak őzagancsot is. Egy szép 
csokor virágot szedtek a nagymamámnak, aki 
nagyon örült neki, és finom süteményt sütött 
nekik.” 6. o. 
 
„Anyuék Kishantoson voltak a nyári szünet-
ben, ott volt a mama testvére. Nagyon jól 
érezték magukat. Játszottak, labdáztak, de 
legtöbbször ugróiskoláztak, mert azt szerették 
a legjobban. Nagyon szerettek énekelni a 

mamával meg keresztanyámmal. Amikor azt mondta a mama, hogy induljanak 
haza, ők elbújtak.” 6. o. 
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 „Anyukámék minden évben felutaztak Egerbe a 
családdal a nagymamám testvéreit meglátogatni. 
Általában egy hetet szoktak ott tölteni. A program 
úgy volt beosztva, hogy délelőtt kirándultak, 
délután pedig Gyöngyösön fürödtek. Felmásztak a 
Kékesre is. Sohase fáradtak el, pedig még 
kisgyerekek vol-tak. Elmentek Egerbe a várhoz és 
a minarethez. Ez is csodás volt. A Gyöngyösi 
arborétumban is jártak. A Mátrában sokszor 
barangoltak, mert a nénikéjük ott lakott. 
Felmásztak a kilátóba, és a pataknál is játszottak. 
A többi időt a rokonokkal töltötték. Sajnálkozni 
szoktak, mikor haza kellett jönni, de mindig az 
vigasztalta őket, hogy jövőre is elme-hetnek.  
Azóta már minket is elvittek úgy, ahogyan 
akkoriban őket. Jártunk Egerben, Parádon, 
Recsken, Mátraházán és a környékbeli szép 
helyeken.” 6. o.  
 
 
Mit szeretnénk mi? (5. 6. osztály) 
 
Néha ugyanezt, néha többet. A vágyakból: 

 
Kirándulás a környékre vagy távolabbi ország-
részekbe, Balatonra, Velencei-tóra, a Duna mel-
lé. Fürdés a tengerben, családi nyaralás itthon 
vagy külföldön (Horvátország, Olaszország, 
Dánia, Ausztrália). Biciklizés, csatangolás, tábo-
rozás. Rokonlátogatás, hegymászás, pecázás a 
hantosi vagy a kislóki tónál. Focizás, játék, buli, 
mozi, motorozás. Többen szeretnének elmenni az  

Állatkertbe és a Vidám-
parkba, mert még nem 
voltak. A számítógépezés és 
az olvasás is előfordul a 
felsoroltak között.  
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Idén is megrendeztük a kihívás napját. Sokat mozogtunk, és mivel együtt volt a 
gyereknappal, a szülőktől és a helyi vállalkozóktól sok ajándékot is kaptunk. A 
nyugdíjas nénik most is főztek nekünk, az anyukák meg osztogatták a szend-
vicseket és az üdítőt, hogy bírjuk energiával. Nem vallottunk szégyent! 
 

   
Eső után bemelegítés     Mindet bele! 

Húzd meg!  

   
 Igyunk is!    Gyereknapi fagyizás 
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Izom – erő!      Rókavadászat. Mi már találtunk! 
 

   
Számháború. Hova dugjuk a zászlót?   Mi támadunk! 
 

   
Ennél nagyobbat is ugrottam!               Az iskola legerősebb diákja: Tóth Dávid 
 
A nap végén, mint mindig, a legtöbbet mozgók ajándéktárgyakat választhattak a 
Faházban, és mindenkinek szólt Koncz Zoliék ingyenkoncertje. 

(Csak másnap ne lett volna iskola!) 
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Pünkösd a tavaszi időszak és az egyházi év harmadik fő ünnepe. 
Az ószövetség idején aratási ünnep és a sínai-hegyi szövet-ségkötés 
emléknapja volt. Elnevezése a görög pentekoszté, az ötvenedik 
szóból származik, mivel húsvét után az ötvenedik napon van a helye a 
naptárban. A húsvéthoz alkalmazkodó pünkösd is tehát mozgó 
ünnep a niceai zsinat (Kr. u. 325) határozata óta.  
A pünkösd a keresztyén világban valóban fontos ünnep. Beteljesítése, 
megerősítése a feltámadásnak, az Atyához való fölemeltetésnek, és 
főleg Jézus maradandó jelenlétének. . Keresztény tartalmáról Szent 
Lukács tudósít az Apostolok cselekedetei című könyvének második 
fejezetében. Itt a Jézus Krisztus által megígért Szentlélek 
eljöveteléről van szó, aki szélzúgás és lángnyelvek alakjában jelenik 
meg az apostoloknak. Erő tölti el őket a magasságból, nyilvánosan 
tanúságot tesznek Jézusról, és megkeresztelnek háromezer embert. 

Ezzel az eseménnyel veszi kezdetét az egyház történelme, így a pünkösdöt az Anyaszentegyház 
születésnapjaként tartjuk számon.  
 
A legjellegzetesebb pünkösdi népszokások: az ügyességpróbákkal egybekötött pünkösdi 
királyválasztás, a lányok, legények, kisfiúk és kisleányok falufeljáró köszöntése. A pünkösd-höz 
fűződő legarchaikusabb szokás a pünkösdi királyválasztás. A pünkösdi királyt, akit versenyjátékokkal, 
főleg lóversennyel, bothúzással választottak ki - egy évig a legények vezetője, bírája volt, hivatalos 
minden lakodalomba és összejövetelre. A legények enge-delmességgel tartoztak neki. (Európa jelentős 
részében a középkor óta választanak pün-kösdi királyt.) A rendkívül látványos verseny győztesét 
régebben igen nagy becsben tar-totta a közösség: egy évig minden lakodalomba, ünnepélyre, 
mulatságra hivatalos volt, minden kocsmában "ingyen rovása" volt (vagyis a község fizette a 
fogyasztását), lovát, marháját társai őrizték, apróbb vétségeiért pedig testi fenyítéssel nem illették 
Erre eredeztethető vissza a Magyarországon már a XVI. században általánosan ismert szólás, ami a 
pünkösdi királyság múló, valójában értéktelen voltára utal (pünkösdi királyság), és amelyből a szokás 
általános és régi elterjedésére lehet következtetni.  (Sokhelyütt egyéb-ként ilyenkor avatták a 
legényeket is. Leöntötték őket borral, vagy elverték a feneküket. Ez után a "szertartás" után számította 
őket a falu legénynek, vagyis járhattak a kocsmába, udvarolhattak.) 

Érdekesség, hogy a "pünkösdi király" jelentését mennyire komolyan is lehet venni: Ferenc 
József kiegyezés után történő megkoronázása eredetileg pont pünkösdhétfőre esett volna. 
Egy élelmes szervező azonban felfigyelt az időpont jelentőségére és attól tartva, nehogy a 
király uralkodása is csak "pünkösdi királyság" legyen, pár nappal elhalasztották a jeles ese-
ményt. 

A május 10-e és június 13-a között mozgó ünnep alkalmasnak bizonyult a tavaszi és nyári 
napforduló azon ősi európai szokásainak és hitvilágának továbbélésére, amelyek a 
különböző népszokásokban még napjainkban is élnek. 
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Nagy Mari – Vidák István: Fűben, fában játék című könyvéből 
 
 
 
Nyáron szinte mindent lehet csinálni, amit eddig 
ajánlottunk. De csak akkor lehet az alábbi 
növényekből játékokat, kisebb-nagyobb „szobrokat” 
alkotni! 
Ki ne dobálózott volna már a bojtorján termésével? 
Hogy az mi? Hát a bogáncs! 
Csak a fantázia szabhat határt. Mivel könnyen ragad 
egymáshoz és más tárgyakhoz, lehet belőle 
bababútort, ember- és állatfigurákat, bármilyen 
életképet, kompozíciót készíteni. A virágok 
egymáshoz ragasztásakor figyeljünk rá, hogy a lila 
színű belső része a megformálandó fotel vagy kanapé belső oldalára kerüljön, 
mint lila huzat. 
                         

 
Tarlók, útszélek, kertek kellemetlen 
vendége a ragadós muhar. 
Belekapaszkodik zokninkba, ruhánk 
szélébe, ha elmegyünk mellette. Lehet 
azonban ezt a növényt is építőjátékként 
használni.  
Nyomjuk lazán egymáshoz a 
toklászokat, közben próbáljunk 
különböző formákat kialakítani. 
Kosárkát vagy bármilyen apró tárgyat 
készíthetünk belőle. 

 

A két növényt vegyesen is használhatjuk, de díszíthetjük 
mindegyiket bármilyen „természet kincsével”. 
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(MÁR NE) TÖRD A FEJED! 
 
A mi rejtvényeinken legalábbis, mert már csak az előző havi feladványok megfejtését 
közöljük: 
 

50.  
 

 56.      61.  
 
Olvass inkább pár „okoskodást” az igazi nagy kikapcsolódás előtt! 
 
A mediterrán területeken főként narancslét tenyésztenek. 
A HCI színtelen, szagtalan, szúrósszagú rózsaszín gáz. 
A fénytörés olyan optikai csalódást okoz, mint a kancsalság. 
Minden vízbe mártott test vizes lesz. 
A mozgás ellentéte a: Na, mozgás! 
A kétismeretlenes egyenletben először megpróbáljuk megkeresni az ismerősöket. 
Nem mindegy, hogy most négyzetre emelek, vagy abbahagyom az egészet. 
A víz 0°-on nagyon hideg. 
Az istállózó állattartásban az állatokat az istállóban legeltetik, a nomád pásztorkodásban pedig 
az istálló mellett. 
Ha valami láthatatlan, akkor elővesszük a szemüvegünket, ha akkor is, akkor pedig a 
mikroszkópot. 
Ha egyenletes forgómozgást végez, egyszer akkor is elszédül. 
A böllér is állatbarát, csak rossz a megközelítési módja. 
Az egypúpú tevét az különbözteti meg a kétpúpútól, aki akarja. 
Költészetnek azt nevezzük, ami nem ér ki a lap széléig a könyvben. 
Ha lenne egy ki sonkánk, csinálhatnánk sonkás tojást, ha lenne tojásunk. 
 
És egy-két bölcsesség: 
A normális gyerekek jellegzetessége, hogy nagyon ritkán viselkednek normálisan. 
Ha nem tehetjük, amit akarunk, azt kell akarnunk, amit tehetünk. 
Nem az a szegény, akinek csak kevese van, hanem az, aki többre vágyik. 
Minden jó, ha jó a vége. És jó az eleje… meg a közepe. 
Tehetséges az, aki többet tud, mint amennyit tanul. 
Amíg tudsz csodálkozni, gyönyörködni, fiatal vagy. 
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Az idei mezei futóverseny győztesei: 

 
1.-2. osztály jobbról balra a beérkezés sorrendjében. 7.-8. osztály futás közben. 

   
3.-4. osztály nem sokkal indulás után.  Jobbról balra a beérkezés sorrendjében. 

 

Mindenkinek 
gratulálunk, aki 

abban a nagy 
melegben rajthoz állt, 
és végigfutotta a nem 

kis távokat! 
5.-6. osztály balról jobbra a beérkezés sorrendjében. 
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Közlekedés: 
Egy ember behajt egy egyirányú utcába, szemben a forgalommal. Pechére egy rendőr ugrik 
elő az egyik fa mögül: 
- Nem látja, hogy ez egy egyirányú utca? 
- És? Nem is mentem két irányba. 
 
Vakondos:  
Medve a reggeli sétája közben megpillantja a nyuszit, amint egy földkupac mellett egy ásóval 

álldogál. 
- Mit csinálsz nyuszika? 
- Tudod medve, nagy piaca van manapság a régiségeknek, de 
nekem sajnos nincs. Találtam viszont egy EDDA kazettát, 
elásom. 5 év múlva kiásom és meggazdagszom. 
Másnap reggel a medve a nyuszika kupaca mellett megpillantja a 
rókát szintén egy 
ásóval a kezében. 
- Hát te meg mit 
csinálsz, róka 
koma? 
- Tudod medve, 

nagy piaca van manapság a régiségeknek, de 
nekem sajnos semmi ilyenem nincs. Van viszont 
egy üveg borom, azt elásom, és 5 év múlva, 
amikor kiásom rengeteg pénzem lesz. 
Harmadnap a medve reggeli sétája közben látja 
ám, hogy a nyuszika kupaca és a róka kupaca 
között ácsorog a vakond. 
- Te meg vakond pajtás, mi fenét csinálsz itt? 
- "Kör közepén állok..." Hukk... 
 

"Két szem szőlő megy a síneken. 
Egyszer az egyik megkérdezi a 
másiktól: -Figyi, nem t'od mikor jön 
a vonat? Erre a másik:-Must"  

"Ketten jönnek ki az erdőből: az 
egyik futva, a másik medve!!"  

"Fiatalember, itt csak engedéllyel 
lehet halászni! -Köszönöm, hogy 
szólt, én eddig gilisztával 
próbálkoztam!"  

Kiadja a Hantosi Általános Iskola. Hantos, Köztársaság tér 3. 2434 
Felelős szerkesztő: Gyömörei Barnáné  Eng. sz.: 2.2.4./1338/2001. 


