
 

Volt egyszer egy fagyizás… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   

  Subidubi-dúúúú! 

Inkább táncolj, az 

jobban megy!  Kértem volna csoki helyett 

inkább citromot…! 

Egy csepp se vesszen!  

VAKÁCIÓ!!! 

Hmmm…., de 

finom!  

12 

Még 

jöhetne 2-3 

gombóc. 

Vagy 4.   

Na, így kell lezárni egy tanévet! 



 

 
 

Mi tudjuk, mi újság 

 
2014. ősz 

  

 

Az ANK története 

Környezetvédelem 

Látványtánc 

A hely, ahol tanulunk 

Európa-bajnok az osztályban 

Mire jó a PET-palack? 

II. évfolyam 1. szám. 

 



 

Az Apáczai Nevelési Központ 
 

 

 

2. .                                                                                          

3.   

Történet 

 
Egy 1978-as döntést 
követően, 1979. szeptember 

1-jén nyitotta meg kapuit az 
1. Sz. Általános Iskola, 
amelyhez két éven belül a 

többi egység is 
hozzákapcsolódott.  
A gimnázium és a művészeti 

iskola 1986-ban indult. 
1992-ben adták át a korai 
fejlesztő és integrációs 

központot, majd 1999-2000-
ben további városi 
pedagógiai szakszolgálatok 

is az ANK művelődési 
központban kaptak helyet. 

Néhány érdekes adat 

 

Az iskolákon kívül több más 

funkciójú épülete is van. 

 

Uszoda: 25 x 11 m, feszített 

víztükörrel  

Sportcsarnok: 44x24 m 

(három részre osztható)  

Konditerem 

Tornaterem: 20 x 12 m, 

80%-ban tatamival borított                    

Szabadtéri sportpályák: 

220 m-es, 4 sávos salakos 

futópálya, Öt sportpálya. 

Könyvtár: 70 952 kötetes 

felnőtt és gyermekkönyvtári 

állomány, 4 014 hangzó 

dokumentum, 44 elektronikus 

dokumentum, 121 féle 

időszaki kiadvány, 8 

számítógép, internet  

Művelődési ház: színház, 

mozi és konferencia terem 

(400 fő), 2 balett-terem, 

kerámia-műhely és aula. 

 

 
 

Az intézményben több mint 

500 fő dolgozik és több mint 

2000 gyermek jár ide tanulni. 
Az ANK belső udvara az Agora 
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Rejtvény 

Az alábbi tulajdonneveket írd a megfelelő helyre! Olvasd össze a 

kezdőbetűket, s megkapod a megfejtést! 

 

Lajka, Ibolya, Olaszország, Somogyi Imre Ált. Isk., Kele, Apáczai-díj 
 

Személynév:  

_________________________________________________________ 
 

Intézménynév:  

_________________________________________________________ 
 

Cím:  

_________________________________________________________ 
 

Földrajzi név:  

_________________________________________________________ 
 

Állatnév:  

_________________________________________________________ 
 

Kitüntetések és díjak neve: 

_________________________________________________________ 

 

Megfejtés:  

 

_________________________________________________________ 

 

A rejtvények megfejtéseinek beküldésével ajándékot nyerhetsz! 

Egy játékos csak egy megfejtést adhat le, a határidő: 2014.11.11. 

 

4.   
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Évszakonként megjelenő osztályújság 
 

Főszerkesztő: Horváth Milán.  
Közreműködtek: Geri Alexandra, Hodosi Ákos, Horváth Zorka, Ivankovits 

Jázmin, Marton Ferenc, Őri Gabriella, Till Balázs, Rátkai Fanni 
Az újság újrahasznosított papírból készült 2014. szeptember és október 

hónapban. Köszönjük szüleink és tanítóink segítségét! 



 

Rejtvények 

Két városból elindul egy-egy autó, amikor találkoznak az egyik 295 km-t, a 

másik 347 km-t tett meg. Hány kilométerre van egymástól a két város? 

 

Skandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. mesebeli lény, Süsü is ez                                                

2. zöld színű zöldség, van belőle kovászos, savanyú 

3. patás, nyerítő állat 
4. női név és egyben egy virág neve   

  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

1 
        

2 
       

3 
  

4 
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Őri Gabriella 
 

Új tanév, új tanítók, akiket szeretnénk megismerni. Az első interjú 

az új osztályfőnökünket, Besenczi Szandi nénit illette volna, de egy 

sajnálatos baleset miatt (ezúton is jobbulást kívánunk!) a 

beszélgetés meghiúsult, ezért Őri Gabi nénit, a napközis tanítónkat 

kérdeztük. 
 

 
 

- Szeret-e az iskolában 

dolgozni? 

- Igen rendkívül szeretek, a 

gyerekek miatt, színesek és 

változatosak a mindennapjaim. 

 

- Mi a hobbija? 

- Hobbim az olvasás, a jóga, a 

sport, a kirándulás és a főzés.          

 
- Melyik a kedvenc évszaka? 

- A nyár. 

- Van-e háziállata? 

- Nincs. 

 

- Mi a kedvenc zenéje? 

- Minden műfajt kedvelek. 

 

- Ki a kedvenc költője? 

- Ady Endre. 

 

- Ki a kedvenc írója? 
- Paulo Coelho. 

 
Készítette: Ivankovits Jázmin 
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Az eredményes látványtáncos 
 

Európa-bajnoki címet szerzett a Flowers Táncstúdió növendékeként 

Rátkai Fanni a Székelyudvarhelyen nyáron  megrendezett 

látványtánc versenyen. A büszke győztes rövid élménybeszámolót 

adott. 
 

„Mikor az Európa-bajnokságra mentünk Erdélybe, odafelé kb. 17 órán 

keresztül utaztunk. Egy kollégiumba érkeztünk (ez volt a szálláshely), 

mindenki megmosakodott, behuppant az ágyába és elaludt.  
 

Másnap reggel 9-10 óra körül 

indultunk versenyezni. Mi két 

csapattal indultunk, mind a kettő 

más korosztály volt. Az én 

csoportomban 8-11 évesek voltak, 

mi voltunk a kisebbek. A másik 

csapatban nagyobbak, 13-17 

évesek versenyeztek. Remegve és 

izgulva bár, de eltáncoltuk a 

műsort hiba nélkül. Ezután 

elmentünk ebédelni.  
 

Ebéd után a nagyok is eltáncolták 

a koreográfiájukat. A meglepetés 

az eredményhirdetésen várt bennünket, mert MIND A KÉT CSAPAT 

EURÓPA-BAJNOK LETT!!!!!” 

 

A cicákról 
 

Viselkedésük: A macskák társas lények, 

nagyon jól érzik magukat az ember kö-

zelében. Szeretnek ölben lenni.  Ha simo-

gatjuk őket, gyakran dorombolnak. 
 

Táplálásuk: Naponta kétszer etessük cicánkat 

konzerv eledellel. Mindig legyen neki friss víz. 

Ha fűszeres ételeket kap, elvesztheti szaglását.  
 

Allergia: A macska által okozott allergiát nem az állat szőre, hanem a 

nyálában lévő fehérje okozza, ami cicamosdáskor kerül a szőrére. 

Összeállította: Geri Alexandra 
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Viccek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejtvények 

 Sudoku 4×4 Sudoku 6×6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   4 

 
4 2  

2    

 
3 1  

  5 2  6 

2     4 

4 5  3  1 

3  2  6  

 3 4  5  

5  1 6  3 

 Mi a közös a matekban 

és az evésben? 

 A szám! 
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 Miért buta a fa? 
 Mert esze ágában sincs! 

Ptei noagyn szreettt bckiliinzi. 

Öötidk szlütéjsepnaára kpatot 

egy poirs bciikilt.  

 

Érdekesség: ha egy szónak az első és az utolsó betűi a helyükön 

vannak, akkor az agyunk kitalálja a többi betű helyes sorrendjét. 

De akkor miért tanuljuk a helyesírást?! 

- Mit eszik a vegetáriánus kannibál? 

- Zöldségest. 



 

Mecseki dinók nyomában 
 

Tudtátok, hogy a Mecsekben egykor dinók éltek? 

 

200 millió évvel ezelőtt Pécs és 

Komló közt hullámzó tenger volt, 

aminek partján a mocsararas 

erdőkben és a partközeli édesvízi 

lapályokban dinoszauruszok laktak. 

Az egykor volt mecseki tengerpart 

sekély vizű, tengeri élővilágban 

szegény, bűzös, mocsaras táj volt. 

A láperdő páfrányai, a fenyőfélék 

fái, és cserjéi bőséges 

táplálékforrást jelentettek a 

hegységben élő növényevő állatok 

számára.   
 

Az első őshüllő-nyomokra Wein 

György geológus 1966-ban talált rá 

a Pécs-vasasi bánya külfejtésében, 

melyet a következő évtizedekben 

több száz újabb, esetenként 

csapásokba rendezett lábnyomlelet 

követett Komló környékéről és 

Pécsbányáról (Karolina külfejtés, 

Lámpás-völgy). Az őshüllőnek 

később Kordos László paleontológus 

adta a Komlosaurus carbonis nevet, 

Komlóra és a szénre asszociálva. 
 

A Komlosaurus carbonis 12-18 cm-

es, három ujjból álló hátsó lábain 

járt, egy lépéssel kb. 60-70 

centimétert tett meg. Járás közben 

erős farkával egyensúlyozott. Más 

dinoszauroszokkal összevetve nem 

volt óriás, de magassága elérhette 

akár az 1-2 métert is. 
 

A mecseki külfejtéses 

szénbányákban, így például Pécs-

Vasason kis szerencsével ma is 

rábukkanhatunk a dinók nyomára. 

Nekem egyszer már sikerült. 

 

Összeállította:  

A Wikipedia alapján Marton Fefe 

                 

 

 

 

 

 

 

  

  

Egy mecseki dinó lábnyoma Komlosaurus carbonis 

8 



 

A bolygók 
 

A bolygók olyan jelentősebb tömegű égitestek, amelyek 

egy csillag vagy egy csillagmaradvány körül keringenek. Nem tudni 

pontosan, hogyan keletkeznek, a jelenlegi elképzelés, hogy 

egy csillagköd szétesésekor születnek. 

 

Először az ókori csillagászok fedezték fel az apró fényeket, ahogy észre-

vehetően mozognak a csillagokhoz képest. Ma már Naprendszerünkben 

nyolc bolygót ismerünk, amelyek nevei a  Föld kivételével megegyeznek 

a római és görög mitológia isteneinek nevével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kék bolygó 

 A Földet hívják kék bolygónak, mert rengeteg víz 

borítja.  

 Több millió faj él rajta, egy közülük az ember. 

 A Föld területe: 510 072 000 km2  

 Szárazföld-terület: 148 647 000 km2 (29,2%) 

 A vízfelületek területe: 361 132 000 km2 (70,8%) 

 A part menti vonal hossza: 356 132 000 km 

 A legmagasabb hegy: Mount Everest, 8850 m 

 A legalacsonyabb hely: Holt-tenger, 411 m a 
tengerszint alatt 

 

Írta: Horváth Zorka 

  

Naprendszerünk bolygói: 
Óriásbolygók: Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz 
Föld-típusú bolygók: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars 
Törpebolygók: Ceres, Plútó, Erisz, Makemake, Haumea 

5 

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89gitest
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csillag
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csillagk%C3%B6d
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_mitol%C3%B3gia
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6g_mitol%C3%B3gia


 

Környezetvédelem 
 

Szelektív hulladékgyűjtés 
 

Ha társasházban élsz, akkor a ház elé kihelyezett piros színű kukába dobd 

a PET palackokat, műanyagokat, papírokat, fémeket, de üveget NE dobj 

bele! Ha, pedig családi házban élsz, akkor az udvarban elhelyezett kék 

színű kukába dobd a PET palackokat, műanyagokat, papírokat, fémeket, de 

üveget NE dobj bele!  

A szelektív hulladék gyűjtőszigeteken sárga, kék, zöld, szürke és fehér 

színű kukákat találsz. 

 

Kuka színe Hulladék 

 Sárga Műanyag 

Kék Papír 

Szürke Fém 

Zöld Színes üveg 

Fehér Fehér üveg 

 

Amit te is megtehetsz: 
 

- A szemetet a kukába dobd!  

- Amit tudsz, szelektíven gyűjtsd! 

- Takaríts meg forró vizet azzal, hogy fürdés helyett zuhanyozol – így 

negyedannyi energiát használsz fel! 

- Ne felejtsd el lekapcsolni a villanyt, ha nincs rá szükséged! 

- A mobiltelefonod töltőjét se hagyd a konnektorban, miután befejezted a 

töltést – akkor is energiát fogyaszt, ha a telefonod nincs is bedugva. 

- Ne hagyd nyitva a csapot fogmosáskor! 

- Ne fűtsd túl otthonodat!  

 

 

 

 

 

Helyiség Ajánlott 

hőmérséklet 

(°C) 

Nappali 20 

Gyerekszoba 21-22 

Hálószoba 16-18 

Konyha 18 

Étkező 20 

Fürdőszoba 23 

Előtér 16 
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Híd PET-palackból 

Az ásványvizes, vagy üdítős PET-palack a legkreatívabban 

újrahasznosítható hulladék. Közismert, hogy lehet belőle 

madáretetőt, vázát, vagy perselyt készíteni. Azt talán már 

kevesebben tudják, hogy ügyes kezek akár papucsot, virágot, vagy 

kerti árnyékolót is tudnak belőle fabrikálni. Ritkaság, de volt, aki 

csónakot, vagy házat épített a műanyag palackokból, de 

Temesváron még ennél is továbbmentek. 

 

A világrekordok könyvébe kerülhet Temesvár azzal a Béga csatornán 

átívelő híddal, amelyet 104 502 pillepalackból építettek az EcoStaff 

Romania környezetvédő szervezet önkéntesei. 

 

Az egyesület önkéntesei 

heteken át gyűjtötték, 

válogatták a pillepalackokat, 

amelyeket ezrenként egy-

egy dróthálóból készült 

kockába rendeztek. Ezekből 

a dróthálókockákból épí-

tették meg azt a 23 méter 

átmérőjű lebegő korongot, 

amely átért a Bega egyik 

oldalától a másikig.  

 

 

Lánctalpas Tigris 
 

A Panzerkampfwagen 6., más néven Tiger 

(magyarul Tigris) harckocsi minden 

tekintetben a második világháborús német 

haditechnika-fejlesztési erőfeszítések 

mintapéldája. 

 

A típust először 1942 augusztusában vetették 
be Leningrádhoz közel, a Ladoga-tó 

térségében. Védettségének és tűzerejének 

köszönhetően neve egybeforrt a 

legyőzhetetlenséggel.   

Készítette: Szabó Benedek 

Készítette: Hodosi Ákos 
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