
Tanévnyitó 

 

Szeptember van és már elkezdődött a tanítás. Az elsősök most ülnek be először az iskolapadba. A tanévnyitó 
ünnepségen főként őket köszöntöttük. 

Sok gyermek lépett fel, köztük én is. Már a szünetben megtanultuk a verseket. A vakáció utolsó hetében 
együtt próbáltunk, ami sokat segített ezek tökéletesítésében. Nagyon tetszett a legkisebbek számolós dala. Mi, 
a nagyobbak, verssel köszöntöttük az új elsősöket. Idén polgármester úr is  
megtisztelt minket jelenlétével. Ő is üdvözölte az új „fazekasosokat”. Igazgató úr beszédében sok hasznos in-
formáció hangzott el. 

Szerintem nagyon jól sikerült az évnyitó. Remélem az egész év ilyen eredményes lesz! 

Magyar Anna 6.a 
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Az új tanév új lehetőség … 
 

Szerencsére nem kell bemutatkoznom a FAZÉK olvasóinak, hiszen sokaknak már szüleit is tanítottam 

annak idején pályakezdőként a Fazekasban. Nagy-Czirok Lászlóné igazgatónő nyugdíjba vonult az  

előző tanév végén. Én kaptam öt évre szóló megbízást, hogy az iskolát vezessem.  

Mivel több, mint 10 éven keresztül intézményvezető-helyettes is voltam, a feladat nem teljesen új. 

Nagyon szeretem ezt az iskolát, hagyományaival és értékeivel, az ide járó emberekkel együtt. Bízom 

benne, hogy sikeresek és eredményesek leszünk az elkövetkező években is. Ezért is vállaltam el az 

igazgatói feladatokat.  

Megfogadtam, hogy a tanévnyitó beszédemet mindig egy gondolat köré építem fel, és így volt ez most 

is. Beszédem elsősorban iskolánk tanulóinak szólt, most ebből idézek. 

„Az új tanév lehetőség… Lehetőség arra, hogy új álmainkat és terveinket megvalósítsuk. Lehetőség 

arra, hogy sikereket érjünk el, megmutassuk egymásnak értékeinket, kipróbáljuk erőnket új helyzetben, 

új körülmények között. Ha ez így van, érdemes komolyan venni! Azt kívánom, hogy gyarapítsátok az új 

tanévben a sikereitek számát! Soha sem késő megváltozni, ha valaki elszánt erre, akkor forduljon  

bizalommal tanáraihoz. Fordítsátok saját hasznotokra ezt a lehetőséget, az eredményesség és a siker 

érzése mindenkinek jár! Azt kívánom, hogy az új tanévben minél többen tapasztaljátok meg ezt!” 

Az elhangzottakat nagyon komolyan gondolom. Abban bízom, hogy mindenki megérti, hogy már  

gyermekkorban is célokat kell választani. Lehet, hogy azok nagyon egyszerűnek tűnnek az első  

átgondolásra, de megvalósításukon dolgozni és elérni azokat óriási sikerélményt jelent. 

Ha lehet még kívánni valamit, akkor kívánok tanulóinknak tartalmas és boldog tanulóéveket. Ez ugyan 

csak egy rövid időszak az ember egész életét tekintve, de mindenki évtizedek múlva is emlékszik az 

általános iskolában eltöltött évekre. A régi iskolatársakkal találkozva felnőttkorban is előtörnek a  

közösen átélt élmények. Vigyázni kell ezekre az évekre! Vigyázni kell arra, hogy olyan a kapcsolatot 

alakítsunk ki egymással, hogy az emlékek évtizedek múlva is kedvesek legyenek számunkra. Ehhez 

kell a diákok kezdeményező képessége, ötletei és aktív közreműködése is. 

Dolgozzunk ezen közösen! 

Kárász Péter 
intézményvezető 

AZ ÚJ TANÉV ÚJ LEHETŐSÉG ... 

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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Jean Bernard Léon Foucault, a híres francia fizikus születésének 200.  
évfordulójára emlékeztünk 

 
Szeptember 18-án ellátogattunk a Bibó István Gimnáziumba, ahol Jean Bernard Léon 
Foucault, a híres francia fizikus születésének 200. évfordulójára emlékeztünk. 
Csorba Imre igazgató úr tartott előadást a tudósról. Foucault nevéhez fűződik a giro-
szkóp feltalálása és a fénysebesség meghatározása is. A gimnázium aulájában az egyik 
legnagyobb  találmányát figyelhettük meg: a Foucault-ingát, amivel bebizonyította, 
hogy a Föld forog saját tengelye körül. Untener Olivér tanár úr az örvényáramokról 
beszélt és mutatott be erre vonatkozó kísérleteket. Rapcsák Csaba tanár úrtól hallhat-
tunk Galileo Galileiről, aki elsőként fordította távcsövét az ég felé és felfedezte a nap-
foltokat. Megtudtuk, hogy valószínűleg ez okozta időskori vakságát. 
Nagyon érdekes és jól megszervezett előadáson vettünk részt.  

Lakos Larisza, Petrányi Olivér, Sztanik Kíra 
 

RENDEZVÉNY 

Európai Mobilitás Hét 
 

 

Az Európai Mobilitás Hét programjaihoz idén is csatlakozott Kiskunhalas, hogy népszerűsítsék a  
környezetbarát közlekedési formákat. Szeptember 20-án rendezték meg a város főterén a  
környezetvédelmi vetélkedőt, amelyen iskolánk csapata 3. helyezést ért el!  

A csapat tagjai: Király Zsófi, Mamlecz Milán és Szakál Áron. 

Kuklis-Kovács Kitti 
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Kisállat-bemutató 

 Kedves Olvasók! Ebben a cikkben az állatok világnapjáról lesz szó.  Az állatok világnapját október 

4-én ünnepeljük. Assisi Szent Ferenc az állatok védőszentje. 

 Milyen a jó gazdi? 

- Nem felejti el kedvencét ellátni. 

- Nem felejti el orvoshoz vinni. 

- Nem felejti el, hogy biztonságos vackot kell készíteni számára. 

- Nem felejt el játszani állatkájával. 

- Nem felejti el SZERETNI. 

Az iskolánkban is megrendezték a kisállat-bemutatót ebben a tanévben is. Hatalmas volt az  

érdeklődés, ez a program minden korosztályt érdekel. Volt itt: sikló, agáma, nyuszi, tengerimalac,  

hörcsög, papagáj, tacskó, foxi, puli, husky, mopsz és cica is. Minden állat nagy népszerűségnek  

örvendett. Megcsodálták és megszeretgették őket az érdeklődők. Nekem a puli és a husky tetszett a 

legjobban, bár a többi állat is különleges volt.  

A kis gazdik a nap végén hazavitték kedvenceiket a biztonságot jelentő otthonaikba. 

Szalma Ivett 
 

RENDEZVÉNYEK 

http://ünnepeljük.As
http://őket.Ne
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BEMUTATKOZNAK ÚJ TANÁRAINK 

Hegedüsné Solymosi Ildikó vagyok. Kisgyermekkoromat  

Rémen töltöttem. Emlékszem, az óvodában fazék volt a jelem. 

Általános iskolába és gimnáziumba Jánoshalmán jártam. A  

szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán végeztem  

matematika-fizika szakos tanárként, majd Kiskunhalason  

kezdtem dolgozni az Általános Művelődési Központban.  

Gyermekeink születése után négy évig hivatásos tűzoltó voltam. 

Ezután hét évet a Kertvárosi Általános Iskolában, majd nyolc 

évet a Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron  

Gimnáziumában tanítottam. Tehetséges diákjaim eredményesen 

szerepeltek különböző matematikaversenyeken, felkészítésükért 

a Bolyai Csapatversenyen megkaptam a tanári fődíjat.  

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen  

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgát tettem, majd Egerben matematikatanár mesterszakon  

elvégeztem az egyetemet. 

A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és  

Gimnáziumban négy évet tanítottam, kollégáim szavazatai alapján „Az év pedagógusa” lettem. 

Ebben a tanévben a Fazekas Mihály Általános Iskolában kezdtem dolgozni. 

 Az előttem álló feladatokról Pólya György szavai jutnak eszembe: 

„A matematikatanárnak jó kereskedőnek kell lenni, el kell tudni adni a portékáját a vevőnek.” 

Kovács Lászlóné, Zsuzsa néni vagyok és 26 éve Egerben  

végeztem magyar-ének szakos tanárként. Kecelen élek családommal. 

Három gyermekem közül kettő egyetemista, a legidősebb fiam  

matematikus. A pályám elején mindkét szakomat tanítottam. Az 

utóbbi tíz évben ének-zene és szolfézstanárként dolgoztam  

Nemesnádudvaron, majd a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti  

Iskolában. Örülök, hogy idén lehetőségem adódott magyart tanítani a  

Fazekas Mihály Általános Iskola három hetedik osztályában.  

Szabadidőmben olvasok, zenét hallgatok és szívesen járok  

színházba. Igyekszem minél több időt tölteni a családommal. 
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BALOTAI (kis) FAZÉK 

 

 

Becsöngettek Balotaszálláson is 

 

Az országban 3575 általános iskola kezdte meg a 2019/2020-as tanévet szeptember 2-án.  

A Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola Balotaszállási Tagintézményében ezen a napon  

tartottuk meg a tanévnyitó ünnepséget is. Reggel 8 órakor, az első csengőszót követően a 8. osztályos 

tanulók átkísérték az óvodából az első osztályos tanulókat. A 13 kisdiákot az igazgató néni,  

Oláh-Jaksa Gabriella köszöntötte. Tanévnyitó beszédében elmondta, hogy milyen feladatok várnak 

ránk az új tanévben és összefoglalta, hogy mi történt iskolánkban a nyár folyamán. Erről rovatunkban 

még szót ejtünk később. Az évnyitón verssel szerepelt Huszta Hanna és Csernák Maja 5. osztályos  

tanuló, az első osztályból pedig Szabó Tamara és Tóth Bence Attila készültek szavalattal. Az iskolából 

két tanuló, Oláh Bence és Szűcs Anasztázia igazgatói dicsérettel kezdték a tanévet. A Balotaszállási Ifi 

Citerazenekar két tagja a nyáron vállalta a felkészülést és részt vett az augusztus 24-ei balotaszállási 

Citerás Találkozón.  

Az ünnepség végén az igazgató néni a tőle megszokott szófordulattal nyitotta meg a tanévet:  

Induljon a mandula!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az évnyitón Szabó Tamara és Tóth Bence Attila első osztályos tanulók, valamint Oláh-Jaksa Gabriella 
tagintézményvezető. 
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BALOTAI (kis) FAZÉK 

Nyári beszámoló: 
 
Június utolsó hetében 25 gyerek részvételével került sor iskolánkban egy kézműves táborra. A hét 

a mesékről, mesehősökről szólt. Játékos, ügyességi, kézműves és dramatizáló játékok segítségével  

fejlesztették a pedagógusok a gyerekeket. A hét egy napján Szegedre látogattak a résztvevők, ahol a  

Móra Ferenc Múzeumot és a Szegedi Vadasparkot tekinthették meg. A pályázat segítségével  

megvalósuló tábort Veresné Szűcs Ibolya vezette.  

 
A nyári szünetben a következő fejlesztések valósultak meg iskolánkban: 

 az informatikatermet és a mosdókat kifestették; 

 valamennyi tantermünkben elérhetővé vált a wifi;  

 elektromos zongorával gazdagodtunk, melyet a 2. osztály termében helyeztünk el;  

 interaktív panelt szereltek fel a történelemteremben;  

 Zsilinszkiné Rozmann Judit, Ditta néni jóvoltából a belső udvaron ugróiskolával tölthetik a  

szüneteket a gyerekek, a betonra festett ügyességi pálya gyorsan mindannyiunk kedvence lett!  

A tanítók és tanárok sokat dolgoztak azért, hogy a termek is megújuljanak kicsit. Köszönjük a szülők 

segítségét is! 

Rovatunk első cikkében már megemlítettük a Citerás Találkozót. Az idén 50 éves Balotaszállási 

Citerazenekar szervezésében megvalósult rendezvényen fellépett a Balotaszállási Ifi Citerazenekar is. 

Iskolánk két diákja szerepelt a csapatban, Szűcs Anasztázia Ramóna (7. osztályos) és Oláh Bence  

(8. osztályos) tanuló. Az augusztus 24-ei rendezvényen nagy sikerrel léptek fel a balotaszállásiak. 

 

 

 
Összeállította: Nagy Andrea 

Az Ifi Citerazenekar tagjai, balról jobbra: Fodor Kornél, Faragó Krisztina, Szűcs Anasztázia Ramóna, 
Nemes Dóra, Szabó Lili, Tolnai Laura, Oláh Bence, Komlós Maja. 
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TI ÍRTÁTOK 

 

Nyár közepe felé én és a kisöcsém elmentünk a tangazdaságba, keresztanya  
anyukájához. Nagyon jó volt. Láttunk kisgólyákat, ahogy tanultak repülni. Álltak a 
szülők a fészek szélén és csalogatták a kicsiket. Ráadásul lehetett szabadon  
szaladgálni. Bicikliztünk, fogócskáztunk. Ezt a napot nem felejtem el soha. 

Juhász Hajnalka Katalin 4.a 

 

Nyár elején került két kiscica a nagyihoz. Mind a kettő nagyon szelíd kandúr volt. Az egyik cirmos, a 
másik fekete. Szerencsére makkegészségesek voltak. Sokat játszottunk és hancúroztunk velük. 

Slezák Szonja 4.a 

Ezen a nyáron elutaztunk Olaszországba. 

Egy hetet töltöttünk Riminiben. Minden nap fürödtünk a tengerben. Este sokat sétáltunk a parton és  
finomat vacsoráztunk. Megnéztük a napfelkeltét is, gyönyörű volt. Visszafelé megszálltunk  
Tarvisióban, ahol csodaszép hegyeket láttunk. Olyan magasak voltak, hogy szinte az égig értek. Nagyon 
jól éreztük magunkat, jövőre is el szeretnék oda menni. 

Tegzes Alexa 4.a 

Ceglédi élmény 
 

Egy nyári napon a család nyaralni indult. Anya, Zsolti, Zsombi, Domi és én. Ceglédre utaztunk. Nem 
volt hosszú az út, egy óra múlva ott is voltunk. 

Mi Domival egyből rohantunk a ceglédi aquapark felé.  
Már húztuk is fel a fürdőruhát. 
-Menjünk a kék csúszdára, mert az olyan, mint egy folyó és körbevisz 
minket a strand egy részén! – mondtam Dominak. 
- Oké, de utána én választom ki, melyiken menjünk!- alkudozott az uno-
katesóm velem. 
Jól szórakoztunk így estig a csúszdák körül. Egyszer csak anya szól, hogy indulás a szállásra.  
Másnap megint a strandon voltunk. A fürdés mellett sokat szórakoztunk a strand játszótéren is. Az öt 
nap gyorsan eltelt, és már indulni kellett hazafelé. Az úton még megálltunk Kecskeméten az  
élményfürdőben, ahol rengeteget úsztunk, jól kilubickoltuk magunkat. 

Már nem először jártam a családommal Cegléden, de most is nagyon tetszett ez a kiruccanás!  
Szeretem ezt a szép alföldi várost, mert sok élmény köt ide. Remélem, a közeljövőben újra ellátogatunk 
erre a környékre! Próbáljátok ki ti is!  

Szalma Ivett 

 

Újra Apánál Los Angelesben  
 

A legélvezetesebb nyári élményem az amerikai utazás volt. Apa már hat éve él 
Los Angelesben. Tizenhat órás út után érkeztünk meg.  
Nagyon jó volt látni újra Apát. Az első pár hétben pihentünk és jól éreztük  
magunkat. Los Angelesben nagyon sok látnivaló van, köztük mi a hírességek 
sétányára mentünk el. Az utolsó egy - két hetet pedig Las Vegasban töltöttük.  
Jártam gyerekkaszinóban, a Flamingó és a Luxor szállodában is. Hat hetet  
töltöttem ezen a nyáron Amerikában. 
Életem egyik legjobb nyaralása volt. 

Kazi Réka 

http://indult.An
http://szórakoztunk.An
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VERSELJ SZABADON! 

Nem vártam, de érkezett 
 

Nem tudok semmit mondani, mert fáradt vagyok.  
Vége a nyárnak az ősz kopogtat itt vagy épp ott,  
Vagy valahol a semmi végén, ahol még ragyog  
A Nap kicsit hűvösen, de ragyog és én itt vagyok  
Néha fényben, néha árnyékban vagy éppen sehol,  
Vagy valahol, mint egy ritka álom, ami álmodhatatlan,  
Ami számolhatatlan és csak egyszeri, de nem pokol  
Hanem egy édenkert valahol és nem csak gondolatban!  

Paul McCsabi         

SPORT SPORT SPORT 

Ismét együtt futottunk 

Osztályunkban már hagyomány, hogy a 
két kilométeres szüreti futáson együtt  
veszünk részt, gyerekek, tanító nénik és 
vállalkozó kedvű szülők. Idén is a Spar 
előtt volt a gyülekező, ahol elkészítettük 
a közös képeket. Sajnos idén erről  
néhányan lemaradtak, mert később  
csatlakoztak hozzánk. Hangos  
visszaszámlálás után nagy izgalommal 
indultunk a startról. Különböző  
tempóban, de nagyon lelkesen  
teljesítettük a távot. Voltak köztünk első 
futók, és rutinosak is. Mindannyian  
kellemesen elfáradtunk, de megfogad-
tuk, hogy jövőre sem hagyjuk ki ezt a 
lehetőséget.  
 

Többen elhatározták, hogy legközelebb a nyolc kilométeres távot is kipróbálják. 

Mester Tiborné 

Torna-Országos Bajnokság 

Serdülő II. osztály-Csapat: 

3. hely Fazekas „A” csapata: (Vidra Dániel, Macska Dominik, Máté Koppány, Ifj. Tóth Péter) 

5. hely Fazekas „B” csapata: (Tislér Bence, Juhász 
Ádám Noel, Kajdocsi Noel, Bozóki Dániel) 

Egyéniben Országos Bajnok lett Macska Dominik 

Kadett II. osztály-Csapat:  

4. hely (Mádai Gellért, Ádám Levente) 

 

Felkészítők: Tóth István, Tóth Péter 
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SPORT SPORT SPORT 

Játékos sportvetélkedő 

Iskolánkban  már  hagyományként 
emlegethetjük  a tanév utolsó napján 
az alsós évfolyamokon megrende-
zett játékos  sportvetélkedőt, így volt 
ez a 2018 /19-es tanévben is. Ez a 
tevékenység hozzájárul, hogy egy 
mozgásban gazdag, jó hangulatú 
tanévet zárjunk. A diákok  
évfolyamonként mérhetik össze 
ügyességüket. A feladatsorok  
egészét áthatotta a nagyfokú  
sikerességnek, az élményszerzésnek, 
a kihívást jelentő, örömteli  
mozgásos tevékenységnek a  
lehetősége. Az osztályok tízfős  
csapatokkal versenyeztek, az egyes 

feladatok között a csapattagok válthatták egymást, így mindenki olyan feladatot vállalhatott, ami  
képességeinek, érdeklődésének leginkább megfelelő. Az évfolyamok között szoros küzdelem alakult ki, 
mindenki lelkesen, ügyesen, szabályokat betartva küzdött. Ezt a délelőttöt egy jó hangulatú, szurkolástól 
hangos, versenyben kipirult arcokkal zártuk. 

Jászai Zoltánné 

 

Kunfehértó 

Idén is megrendezésre került a már hagyományos 
kunfehértói edzőtábor. A fitneszesek és a  
fiútornászok népesítették be a tábor területét. A  
programok az elmúlt évekhez hasonlóan  
változatosak voltak. A reggeli ébresztő után futás-
sal kezdődött a nap. Ezután reggeliztünk, majd  
megkezdődött a délelőtti edzés. Ezt ebéd, csendes 
pihenő, alkalmanként strandolás, délutáni edzés és 
végül a vacsora követte. A tábor ideje alatt  
ügyelnünk kellett a szobák tisztaságára és mindig 
jutott idő játékra és kötetlen együttlétre. Tanultunk 
táncokat, amiket a tábor végén be is mutattunk. Az egyik este izgalmas  bátorságpróbán is részt  
vehettünk. A táborban a barátságok is megerősödtek, olyan kalandokban volt részünk, amelyek a  
hétköznapi edzések során nem történnek. Sokat nevettünk, jó emlékeket őrzünk. 
 

Balatonboglár 

Idén a Nemzetközi Fitkid tábort Balatonbogláron rendezték meg. Magyar, olasz, spanyol és ír  
nemzetiségű gyerekek vettek részt a táborban. A NEKA (Nemzeti Kézilabda Akadémia) kollégiumában 
aludtunk kiváló körülmények között és teljes ellátásban volt részünk. Reggel az ébresztés után gyorsan 
elkészültünk és lementünk reggelizni. Az étkezés után 9-12 óráig délelőtti edzésen vettünk részt a  
kézilabdások szuper sportcsarnokában. Ezt ebéd, pihenő és strandolás követte. A délutáni edzés két  
csoportban 5-6-ig és 6-7-ig tartott. Ezeken táncoltunk, koreográfiákat tanultunk, amiket a tábor  
zárásakor be is mutattunk egymásnak. Az edzések után vacsoráztunk, esetenként esti fürdésre is volt 
lehetőség. Ezek után már alváshoz készülődtünk. A tábor ideje alatt kétszer is részt vehettünk  
vetélkedőkön, amelyek a logikai és sportos feladatokat egyaránt ötvözték. A táborban nagyon sok profi 
edzővel találkoztunk, akik különféle feladatokat, elemeket tanítottak nekünk. Sok új dolgot tanultam, 
fejlődtem és a versenyeken ellenfélként mellettem álló lányokkal barátságok alakultak ki.  

Fekete Blanka 

Nyári táborok 
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1. Iskolai elfoglaltság, új tudnivalók megértése. 
2. Kirándulás szinonimája.  
3. Magyarország és Horvátország határfolyója. 
4. Ebben hittek az indiánok, hogy elűzik a rossz álmaikat. 
5. Nyomdai termék. Az információ rögzítésére és közvetítésére használt eszköz. 
6. Fehéres, kerekded, apró gomolyagokból álló felhő. 
7. A naplemente előtt kezdődődő és a besötétedésig tartó napszak. 
8. Fenyőfajta. 
9. Legkisebb párosszám. 
10. Az év 10. hónapja. 
11. Nagy testű magyar pásztorkutya. 
12. Magyarországon élő német népcsoport. 
13. Az álmodozás szinonimája. 
14. Ugyanakkor születettek korcsoportja, más szóval nemzedék. 

 
 
 
 
 
 
Repülnek a madarak 
- Miért repülnek a madarak délre? 
- ??? 
- Mert gyalog lassan érnének oda. 
 
Agresszív kismalac 
Agresszív kismalac a vasútállomáson. 
- Egy retúrt kérek. 
- Hova? 
- HÁT ODA-VISSZA! 
 

Két ember verekszik a Duna partján, odamegy 
hozzájuk egy rendőr. 
- Mi folyik itt? 
- A Duna! 

 

A nyuszigyerek sírva megy haza. Az apja meg-

áll előtte, feltűri karjain az inget és így szól: 

- Ki bántott fiam? 

- A medve! - szipogja a kisnyuszi. 

Az apja lehúzza a karjain az inget és így szól: 

- Te bajod! Miért kötekedtél vele? 
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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: Kárász Péter, igazgató 
Főszerkesztő: Zsoldosné Papp Judit 

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

A rovatokat összeállították az újságíró szakkör tagjai:  
 

Ambrus Dóra, Baka Lilla, Bodó Lilla, Burszki Bettina, Kazi Réka, 
Lehoczki Bettina, Macska Dominik, Magyar Anna, Pásztor  

Alexandra, Solti Tünde és Szalma Ivett. 
 

A fotókat készítette: Csóti Zalán 

Sündisznó 

Két sündisznó találkozik. Az egyiknek be van kötve a keze. 
- Mi történt veled? 
- Baleset. Meg akartam vakarni a hátam. 

1. Szoftver, ez működteti a számítógépet. 
2. Általában székelyek élnek itt. 
3. Mikor a barátaiddal vagy ezt érzed. 
4. Vörös, ravasz állat. 
5. Amikor a béka még nem fejlődött ki. 
6. Cirokból, gallyakból, fából készült eszköz. 
7. Tüzet okádó képzeletbeli állat. 
8. Ez a dolog mindenhová követ minket, ahol süt a nap. 
9. Erről szoktuk megnézni, hogy hányadika van. 
10. Kemény héjú, olajos mag. 
11. Eszköz, amivel el lehet vágni dolgokat. 

12. Innen indulnak a versenyzők. 
13. Költöző madár. 
14. Ősszel érő gyümölcs. 
15. Finom illatú gyógy-, fűszer- és dísznövény. Virága 

kék vagy lila. 
16. Ide fészkel be a süni is. 
17. Növény, aminek kalapja van. 
18. A második őszi hónap. 
19. A Naptól számítva a nyolcadik bolygó. 
20. Videómegosztó webhely 
21. Népmesegyűjtő és költő, keresztneve: László 

 

https://www.viccesviccek.hu/Sundiszno

