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10 tanulási tipp a jobb osztályzatokért…
1. Ismerd meg, melyik napszakban vagy a legaktívabb!
Mikor a legfáradékonyabb? Ezt kihasználva tanuld a
tantárgyakat.
2. Találd meg a saját tanulási stílusodat!
Hallva, olvasva, vagy mozogva tanulsz leginkább? Mi
zavar a háttérben? Ha ismered a stílusodat, akkor
könnyebban megy majd a tanulás.
3. Legyenek céljaid!
Mindig lebegjen előtedd egy cél, ami inspirál téged a
tanulásban.
4. Minden nap ismételj!
Ismételd meg még aznap, amikor hallottad, olvastad az
új anyagot, és másnap is gyakorolj!
5. Fél óránként tarts egy kis szünetet!
Az agy felfrissítése elengedhetetlen feltétel a tanuláshoz.
Ennyi ideig tudsz intenzíven koncentrálni, utána
mindenképpen pihenned kell egy kicsit.
6. Készíts sajátos vázlatot!
Amiben a te szavaid, a te gondolataid, a te képzeleted
van benne. Színes kiemelőkkel, rajzokkal, vonalakkal,
rövidítésekkel.
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7. Vedd körül magad olyan emberekkel, akiktől tanulni
tudsz, akik sikeresek, akikre felnézel! A hozzád
legközelebb álló 5-6 ember befolyásolja az életedet, a
viselkedésedet. Miért változnál rossz irányba? Keresd a
pozitív emberek társaságát, olyanokét, akikre felnézel!
Kérdezz tőlük bátran! Gondolataik, elért sikereik
inspirálni fognak.
8. Test-lélek-szellem egyensúly!
Tápláld a tested, a lelked és a szellemed! Tápláld az
agyad friss zöldségekkel, gyümölccsel, vitaminnal! Igyál
sok folyadékot! A legjobb, ha odakészíted a szobádba,
hogy tanulás közben is bármikor tudj kortyolgatni.
Relaxálj, adj időt magadnak a kikapcsolódásra!
9. Mindig légy optimista!
Ne azon törd a fejed, hogy mi nem megy, hanem hogy
mi megy, és ne azt mondd, ezt nem tudom megtanulni,
azt kérdezd meg, hogyan vágjak bele!
10. Ha hibázol, próbáld újra!
Ha valamit elrontasz, ne add fel, keress rá, olvass vagy
éppen kérdezz róla!

Pintér Örsi Sarolt
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10 tipp kutyagazdiknak, amelyeket jó lenne
betartani…
1.

Figyelj az egész családra!

Amikor a gyerekek már egy kicsit nagyobbak
lesznek, egyedül fogják nevelni, eltartani a
kutyájukat. Kb. 8 éves kornál már egyedül kéne
gondoskodniuk a háziállatról. A biztonság
érdekében, tanuld meg, mit kell tenned ahhoz,
hogy jó kutyagazdinak mondhatsd magad. Ha a
kutya bent lakik a házban, akkor rendszeresen
vidd sétáltatni, mert szüksége lesz rá! Fürdesd
gyakran, és majd már azt is meg fogja tanulni!
Te felelsz a
kutyádra, ezt
ne felejtsd el!

2. Tedd biztonságossá a lépcsőket és az
elektronikai eszközöket!
Ha a kutyusod bent tartod a házban, akkor vigyázz,
hogy ne törjön el a csontja a kutyusnak! Ne, hogy
rosszul ugorjon le vagy essen le a kanapéról,
esetleg egy székről. Ezért sose ne hagyd magára
sehol! Ha a kiskutyusodnak meggyűlik a baja a
lépcsőkkel, akkor segíts neki!
A kutyus, ha megharapja az elektromos kábelt,
megégetheti a száját. Ahogy a kutya öregszik, úgy gyengül a látása is és a
legfontosabb, hogy ugyanazokat a hibákat fogja elkövetni, mint kölyök korában.

3. Aggódsz az etetési idő miatt?
Az időzítések nem olyan fontosak. Figyelj
arra, hogy naponta legalább kétszer adj neki
enni! A száraz kutyaeledel és konzerv
kutyaeledel jó választás. Ha felváltva adsz
neki, akkor a táplálkozása változik. A száraz
kutyaeledelt és a konzervet összekeverve
nagyon szeretik.
Amikor tanítod a kutyusodat trükkökre,
figyelj arra, hogy jutalomfalatot adsz neki!
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4. Sétáltasd meg biztonságosan!
Figyelj arra, ha nagyobb testű
kutyád van, akkor nyakörvön és
pórázon kell sétáltatni. A
kiskutyusodnak pedig hámot
ajánlok. Kiskutyusodra nem
alkalmas, hogy nyakörvet raksz a
nyakfelépítése miatt. Fontos, hogy
sétáltatás közben ne húzd és ne
rángatsd!

5. Válassz számára megfelelő fekhelyet!
Ha a kutyusodnak fekhelyet akarsz vásárolni, akkor
figyelj a méretére! A fekhelynek elég nagynak kell
lennie, hogy a kutyus belefér. Ahogy nő, úgy
vásárolj neki nagyobbat!

6. Ne hagyd felügyelet nélkül odakinn!
Ha van otthon medencéd, tanítsd meg a kutyádnak, hogy nem szabad bele
mennie!
A só, ami rá van szórva télen
az útra, a kutyus mancsáról
ledörzsölheti a bőrt és még
meg is mérgezheti, ha esetleg
megeszi.
Ha van otthon kerítésed,
figyeld meg, hogy találsz-e
rajta lyukakat, ha igen távolítsd
el őket!
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7. Adj neki néhány
játékot!
Ha néhány biztonságos játékot
adsz a kutyusnak, megtanulja, hogy
ne játsszon a háztartásban
található dolgokkal, amelyek
megsebezhetik őt. Csak olyan
játékot adj neki, amelyik
biztonságos. Ha a játék nem tartós,
akkor szét fog hullani. Ha a
kutyusod valamit rágcsál, akkor
figyelj rá, mert ha a kis kedvenced
valamit lenyel, akkor nagyon drága lehet a műtét és még a kutyád is bajba kerülhet…

8.

Bánj úgy vele szinte, mint egy kisbabával!

A kedvenced ne hagyd felügyelet nélkül! A
kiskutyusodat ne enged káros vagy mérgező
dolgokhoz, például gyógyszerhez, tisztítószerhez!
A szemétkosarakat tedd el, mert kihúzza a szemetet
belőle!

9. Figyelj oda, milyen falatkákat adsz neki!
Ne adj neki hagymát, mazsolát, ételcsokit és koffein
tartalmuk termékeket!

10. Ne feledd a naptejet!
Ha a kiskutyusodnak a bőre kilátszik, akkor
hajlamos leégni, ezért amikor kimentek a napra,
akkor kenjétek be naptejjel! Ha van a naptejben
illatszer, akkor nézd meg, hogy a kedvenced
nem-e allergiás a bizonyos illatszerekre!
Amikor nagyon süt a nap, figyelj arra, hogy
árnyékos helyre vigyétek a kutyát, például (ha
esetleg tengerparton vagy) árnyékos
homokhoz, ahol gödröt áshat magának!
Laco Nina
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Interjú…
A: Tehát, mondd, örülsz annak, hogy most ebben az iskolában
tanulhatsz?
Á: Igen, mert jobb a közösség és a tanárok is kedvesebbek.
B: Igen, mert ez az iskola jobban tetszik mint a régi.
A: Hiányzik a régi sulid, barátaid esetleg tanáraid?
Á: Hát, a barátaim.
B: Nem, mert a legjobb barátom is velem jött.
A: Mondd, milyen érzés volt az, hogy így félév előtt kezdted a sulit,
úgymond a mélyvízbe dobtak.
Á: Igazából mindegy volt. Nem nagyon hatott ki rám.
B: Hát jó, mert változatos volt ez az év.
A: Milyen előérzeteid vannak a félévvel kapcsolatban?
Á: Az osztályzataim jók, szerintem nem lesznek problémáim.
B: Jók, az osztályzataim is rendben vannak, mint mindig.
A: Hogy érzed, melyik tantárgyból vagy a legerősebb?
Á: A matek, mert az számomra könnyű.
B: Matek és magyar.
A: Melyik a kedvenc tantárgyad?
Á: Szintúgy a matematika.
B: Hát… a magyar.
A: Magyarországon teljesen más az oktatási rendszer, nehezebb.
Meglepődtél, mikor megláttad, itt hogyan működnek a dolgok?
Á: Igen, sokkal könnyebbek a tantárgyak, meg a tanárok is
kedvesebbek és engedékenyebbek.
B: Nem, mert mielőtt idejöttem, mindent megmutattak és
elmondtak.
A: Csapatban vagy egyénileg dolgozol leginkább az órákon?
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Á: Attól függ, de legtöbbször csapatban.
B: Attól függ.
A: Mi a kedvenc elfoglaltságod?
Á: Olvasás meg a foci.
B: A lovaglás.
A: Játszol valamilyen csapatban?
Á: Igen, az Őriszentpéter SE-ben.
B: Hát ez engem nem érint…
A: Szeretsz olvasni? Melyik a kedvenc könyved?
Á: Igen, a kedvenc könyvem az Egy ropi naplója.
B: Igen, a legjobban, a vastag fantasy könyveket szeretem. Nincs
kedvencem.
A: Nagyon nehéz a szlovén nyelv?
Á: Állítólag könnyű, de még csak egy-két szót tudok.
B: Szerintem annyira nem lehet nehéz.

A – Abraham Alida Kiara
Á – Ruzsányi Ábel
B – Suhai Benedek
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Valentin napon…
Elsőnek kezdjünk a lányokkal, mert övék az
elsőbbség.
Lányok, ha őszintén kérdeznétek, akkor azt mondanám,
hogy ha szerelmesek vagytok, azt bármikor ki lehet mutatni a
fiúknak úgy, hogy nem gond, hogy éppen VALENTIN napra
nem csinálsz semmit se, mert nálunk általános iskolában nem
nagyon szokás. Ez viszont nem azt jelenti, hogy te nem
csinálhatsz valamit a szerelmednek pl.: csoki, süti vagy talán
valami csecse-becsét. De egyet jegyezettek meg, ha
visszautasítanak, akkor úgy fogd fel, hogy nem ő az igazi.
Többet nem nagyon mondanék, mert igazából ezekhez a
dolgokhoz nem nagyon értek, viszont ilyenfajta ajánlást
bármikor adok.
Na és itt vannak a fiúk, akiknek egy kicsivel több tanácsot
adnék, mert nem mindig tudják, a lány mire is gondol
pontosan, amikor odaadják nekik az ajándékot és mit várnak
el, ha visszautasítanák őket.
Fiúk, egy tippet adhatok csak, ami biztos, ha már a többi
nem annyira. Ne bunkón utasítsátok vissza, meg ne rögtön
röhögjetek rajta, mert ott vannak a barátaid, mert egyesek
érzékenyebbek mint gondoljátok, és ez nem segít se neki, se
neked. Neked azért nem, mert akik ezt figyelemmel követik,
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azok ezért a tettedért le is nézhetnek. Ja és egy bizonytalan
tippet is mondanék, ami lehet, hogy nem minden lányra igaz.
De ha lehet, akkor legyetek őszinték velük, ami nem azt
jelenti, hogy a szemébe mondod, hogy nem érdeklődsz iránta,
mert szerinted csúnya, hanem azt, hogy nem érdeklődsz
iránta, de azért a csokit, amit csinált/vett azt megkóstolnád,
de ezt csak akkor mond, ha óriási haspók vagy, ami éhezik.
😊 (ez vicc volt, úgyhogy ne csináljátok ezt, valószínűleg nem
minden lány nevetne ezen a kijelentésen) De fiúk, visszatérve
a VALENTIN naphoz, ti is adhattok a lányoknak, mert ez az
ünnep nem arról szól, hogy a lányok megajándékoznak titeket
és ennyi. Nem, ezen a napon ti is ajándékokat adtok azoknak,
akikbe szerelmesek vagytok vagy közeli barátságban álltok
egymással. Egy lány nagyon örülne valami ékszernek, virágnak
vagy csokinak, de ez nem nagyon számít igazából, mert ők
inkább a szándéktól lesznek boldogok.
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A 10 legveszélyesebb extrém sport:
Wingsuit:
A wingsuit jelentése szárnyas repülőruha.
Elsőként Leo Valentin próbált ilyen ruhát gyártani
az 50-es években, majd 1999-ben egy finn ugró
(Jari Kusoma), elkészítette az első klasszikus
szárnyas repülőruhát, amit Birdmant – nak
nevezünk. Magyarországra 2002-ben ért el a
wingsuit-láz, azóta is töretlen népszerűségnek
örvend a sport. Veszélyessége miatt azonban csak 200 ejtőernyős ugrást követően
próbálható ki.

Skydiving:
A skydiving során 3 000 vagy 13 000 méteres
magasságból ugranak ki ejtőernyővel. Nagyon látványos
extrém sport, hiszen űzhető csoportosan.
Összekapaszkodva zuhannak a mélybe a sportolók,
illetve az igazán profik, különböző alakzatokat
formálnak.

Creeking:
Ahogy az eddigi szokatlan sportokra, a creekingre sincs
megfelelő magyar fordítás. A kajak-kenu egyik szakága,
melyhez speciális hajóra van szükség, helyszíne pedig
az alacsony vízállású, gyorsfolyású folyók. Igazán
izgalmas és veszélyes sport a vizek szerelmeseinek.
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Tow-in surfing:
A tow-in surfing néhány dologban különbözik a
hagyományos szörfözéstől, hiszen ez is egy
extrém és veszélyes sport. Lényege, hogy
mesterséges erővel gyorsabban elérjék a
hullámokat. Ezen kívül nagyobb hullámokon is
sportolnak, mint a hagyományos szörfözés esetében.

Wing walking:
Ebben az extrém sportban az adrenalinfüggő
emberek, egy repülő tetejére állnak ki,
miközben az repül. Ez is egy igen veszélyes
sport, ezért ezt csak a jól gyakorlott emberek
próbálhatják ki.

Extreme skiing:
Abban különbözik a hagyományos
síeléstől, hogy jóval veszélyesebb
környezetben űzik. 45-60 fokos
meredekségű lejtőkön. Egyetlen apró hiba
is végzetes lehet, hiszen nagyon nehéz
korrigálni ilyen veszélyes terepen.

Ice climbing:
Ahogy a neve (jégmászás) is mutatja, ebben
a sportban befagyott vízesésekre, vagy
olyan hegyekre kell felmászni, amelyet jég
borít. Ez veszélyes sport, de ugyanakkor
gyönyörű, hiszen egy befagyott vízesésen
mászni lélegzetelállító lehet.
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Base jumping:
A Base jumping (bázisugrás) alacsony
magasságból és fix objektumokról,
esetleg természeti képződményről
végrehajtott ugrás, ami során
speciális, az ejtőernyőkhöz hasonló
(de nyílási és hajtogatási
tulajdonságait tekintve eltérő),
bázisugró ernyőket használnak az
ugrók.

Free soloing:
Ez a biztosítás nélküli sziklamászás
sportja. Önmagában is extrém
sportnak számít a sziklamászás,
gondoljatok bele, milyen lehet mindez
védőfelszerelés nélkül. Egy rossz
mozdulat és…

Highlining:
Az abszolút első helyezett a highlining.
Ebben az extrém sportban több ezer
méteres magasságban sétálnak át egy
vékony hevederen. 2015-ben egy magyar
csapat Indiában világrekordot döntött,
ugyanis 5322 méteres magasságban
sétáltak át egy 32 méter hosszú hevederen,
ami azért nem semmi.

Könye Mišel

14

3 unaloműző a szünetre
1. Ország-város:
Ez a játék úgy kezdődik, hogy készítesz egyfajta táblázatot, ezekkel a
kulcsszavakkal:

Ország Város Fiúnév Lánynév

Növény Folyó, Hegy Állat Híres
Tó
ember

Utána egyikőtök (legalább két ember kell a játékhoz) magában elkezdi
mondani a magyar ábécét és valakit kiválasztanak, hogy megállítsa őt. Ekkor
azzal a betűvel, aminél tartott, azzal kell kitöltenie a táblázatot egy perc alatt
(amit persze valaki mér).
Amikor lejár az idő, mindenki felolvassa azt, amit írt, és ha valakivel
ugyanazt írtad, akkor nem jár pont, ha nem írtál semmit, akkor megint csak nem
jár semmi. Csak akkor kapod meg az egy pontot, ha jót és olyat írtál, ami senkinek
nincsen. Természetesen az nyer, akinek a legtöbb pontja van.

2. Papírfoci:
Ez nagyon jó játék, ha olyan emberrel játszol, akit kedvelsz.
A játékot egy sima rajzlapon és két különböző színű ceruzával lehet
játszani. Az egészet azzal kell kezdeni, hogy kettő kaput rajzolunk a lap szélére és
megjelöljük a lap közepét, aztán kezdődhet a játék. Úgy kell játszani, hogy a
cerkát ráhelyezzük a lap közepére és megpöcköljük. Ez csak akkor ér, ha végig a
lapon marad a cerka, és nem ugrat egyet. Ahol megállt a ceruza, onnan pöcköli
tovább a ceruzát a társad. Az nyer, aki több „gólt” lő.
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3. Amőba:
Ezt szerintem sokan ismerik, ha nem is tudják mi, de hallották már a nevét.
Elmondom, hogyan kell ezt játszani.
Ezt a játékot kockás papíron játszák két különböző színű írószerrel. Ezt a játékot
több formában lehet játszani. Azt mutatom meg, amihez az előbb felsoroltak
kellenek és semmi más. Ehhez két jelet kell használnunk a kört és az X-et.

X
O

O

O

X
O
X
X
Öt ugyanolyan jelnek kell összegyűlnie átlósan, vízszintesen vagy függőlegesen.
Itt az nyer, akinek hamarabb lesz meg az öt jele. A játékosok váltakozva
rajzolják a jeleket. Amikor valakinek megvan, hogy ne pocsékoljuk a papírt, be
kell keretezni ezt az egészet mint a képen.
Pintér Örsi Sarolt
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