
Ked-ves Gye-re-kek!
Sze-re-tet-tel kö-szön-tünk ben-ne-te-ket a má-so-dik osz-tály-ban! Az el-

múlt tan-év-ben meg-is-mer-té-tek a be-tűk tit-kát. Egy-re ü-gye-seb-ben 
ol-vas-tok, ír-tok. Tud-tá-tok, hogy az ol-va-sás nem csak jó szó-ra-ko-zás  
Ar-ra is va-ló, hogy sok új is-me-re-tet sze-rez-ze-tek. 

Az ol-va-só-köny-ve-tek-be szép me-sé-ket, gyö-nyö-rű ver-se-ket és 
ér-de-kes tör-té-ne-te-ket vá-lo-gat-tunk nek-tek. A hét va-rázs-la-tos fe-
je-zet-ben ol-vas-hat-tok az is-ko-lá-ról, a ter-mé-szet-ről, a csa-lád-ról, 
a szü-lő-föld-ről, az ün-ne-pek-ről és sok más-ról is. Ta-lál-tok ben-ne ver-
seny-fel-hí-vást, prog-ram-a-ján-lót, könyv-is-mer-te-tést és já-té-ko-kat, 
vic-ce-ket is. 

La-poz-za-tok a köny-ve-tek vé-gé-re! A tar-ta-lom-jegy-zék se-gít nek-tek 
tá-jé-ko-zód-ni a köny-ve-tek-ben. 

Kí-vá-nunk nek-tek 
jó ol-va-sást és vi-dám, 
e-red-mé-nyes ta-nu-
lást!

                   A szer-ző

3



Mirôl olvasunk 
a 2. osztályban?

4
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 Szól a csen gô, kez dô dik az is ko la

Virágok helyett már 
Nyit az iskola,

s sarkáig tárva
Barna kapuja:

g helyett a tábla, 
Part helyett a pad
Hív a szelíd őszbe:

rezd jól magad!
r zs re

Iskolába hívogató
(részlet)
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Már is-ko-lás va-gyok
(rész-let)

Ér-de-kes, de a-mi-ó-ta is-ko-lá-
ba já-rok, a fel-nőt-te-ket e-gyet-
len do-log ér-dek-li. Min-den-ki 
meg-kér-de-zi tő-lem:

– Az-tán sze-retsz-e is-ko-lá-ba 
jár-ni

n e-lő-ször azt vá-la-szol-tam, 
hogy nem tu-dom. ( )

Van, a-mi-kor sze-re-tek is-ko-
lá-ba jár-ni, és van, a-mi-kor nem.

A-mi-kor reg-gel ki-jö-vök a ka-
pun, és vé-gig-me-gyek az ut-cán 
az is-ko-la-tás-ká-val, és min-den-
ki lát-ja raj-tam, hogy én már is-
ko-lás va-gyok, ak-kor sze-re-tek 
is-ko-lá-ba já-rni. A-mi-kor a Klá-ri 
né-ni o-lyat kér-dez, a-mi-re sen-ki 
sem tud fe-lel-ni, csak én, ak-kor 
sze-re-tek is-ko-lá-ba jár-ni.

A-mi-kor se-hogy-se a-kar vé-ge len-ni az ó-rá-nak, és mu-száj egy pi-cit 
ha-rap-nom az u-zson-nám-ból, és a mö-göt-tem ü-lő á-rul-ko-dó rá-kez-di, 
hogy ta-ní-tó né-ni ké-rem, a Da-ni me-gint e-szik, ak-kor nem sze-re-tek is-
ko-lá-ba jár-ni. s ha a töb-bi-ek ne-vet-nek e-zen, ak-kor pe-dig any-nyi-ra 
nem sze-re-tek, hogy majd-nem sí-rok. 

Hát e-zért nem tu-dok én mit vá-la-szol-ni ar-ra, hogy sze-re-tek-e is-ko-
lá-ba jár-ni.

sz  

1.  Ki me-sél az is-ko-lá-ról a tör-té-net-ben  Vá-la-szolj! Mu-tasd meg a raj-zon is!
2.  Ol-vasd fel azt a mon-da-tot, a-mely-ből ezt meg-tud-tad!
3.   Dol-goz-za-tok pá-rok-ban! So-rol-já-tok fel, hogy a kis-fi -ú mi-kor sze-ret, mi-kor 

nem sze-ret is-ko-lá-ba jár-ni!
4.   A-la-kít-sa-tok cso-por-to-kat! Mi-ért jó, e-set-leg mi-ért nem jó is-ko-lá-ba jár-ni  

Gyűjt-sé-tek ösz-sze! Játsz-szá-tok el!
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 Sehallselát Dö mö tör
 Sehallselát Dö mö tör
bu ta volt, mint hat ökör,
mert ez a Sehallselát
ke rül te az is ko lát.

Azt gon dol ta, hogy a pék
a pék há lót szö vi rég,
és ke men cét fűt a pók,
ot tan sül nek a ci pók.

Azt hit te, hogy szűcs az ács,
zab szal mát sző a ta kács,
szik lát aszal a sza kács,
li bát pat kol a ko vács.

Míg más ol va sott meg írt,
ő csak or dí ta ni bírt,
meg et te a könyv la pot,
s utá na tin tát ivott.

1.   Mi-lyen-nek kép-ze-li-tek Dö-mö-tört a cím a-lap-ján  Be-szél-jé-tek meg!
2.   Játsz-szá-tok el cso-por-tok-ban az e-gyes vers-sza-ko-kat né-ma-já-ték-kal! Ki 

me-lyik vers-sza-kot mu-tat-ta be  Ta-lál-já-tok ki!
3.  Me-lyik vers-szak tet-szik nek-tek a leg-job-ban  Ta-nul-já-tok meg!
4.   Hall-gasd meg a ver-set Ha-lász Ju-dit e-lő-a-dá-sá-ban! Tap-solj hoz-zá rit-mus-kí-

sé-re-tet!

 Csak azt mon dom: Dö mö tör
bu ta volt, mint hat ökör,
mert ez a Sehallselát
ke rül te az is ko lát.

e  res  r

JÓ, HA TUDOD!

Azoknak a gyerekeknek 
és felnőtteknek, akik jól 

olvasnak, sok örömet nyújt az ol-
vasás. Aki jól olvas, annak köny-
nyebben megy a tanulás.

Kedvenc tárgy
Pistikét a suliról faggatja a 
szom  széd néni:
– Mondd, Pistike, melyik a ked-
venc tárgyad az iskolában!

 A csengő.
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 Mi-re jó?

  Mi -re jó, ha meg- ta -nu -lod a be-tű-ket   kér- dez -te Pösz-ke.
 Min- dent el tu -dok ol -vas -ni, a-mit le-ír -tak  vá -la -szol -tam én. 
 s hol van- nak a be -tűk   kér- dez -te Pösz-ke.
 A leg- több a köny -vek -ben van, de min- de -nütt van- nak  mond -tam 

én. ( )
A cuk -rász- da e-lé ér- tünk. A ki-ra- kat -ban egy nagy, kéz- zel írt táb -la volt. 

Na- gyon sze -ret- tem vol -na, ha Pösz-ke meg- kér- di, hogy mi van o-da-ír -va. 
De nem kér -dez-te. n kér- dez- tem őt.

 Tu -dod, mi van o-da-ír -va
Pösz-ke vál -lat vont. ( )

 Fagy -lalt kap -ha -tó!  ki-a-
bál -tam.

Pösz-ke na -gyon meg- 
ö-rült en -nek, de a 
ma-  má -ja nem any- 
nyi- ra.

 Va- cso- ra e-lőtt 
i-ga- zán nem kell 
fagy- lal -tot en- ne -
tek!  mond -ta.

De ad- dig kö -nyö -rög -
tünk, hogy még-is -csak 
vett ne -künk két kis töl- 
csér -rel.

 Most lát-ha-tod, hogy mi -re jó, ha az em- ber tud ol- vas -ni!  mond -tam 
Pösz  -ké-nek, és ő bó -lo- ga -tott. Mert jó volt a fa -gyi.

sz   

1.  Kik-ről szól a tör-té-net  Hány é-ve-sek  Vi-tas-sá-tok meg! 
2.  Mi-ért hív-ták az e-gyik kis-lányt Pösz-ké-nek  Ne-ked mi a be-ce-ne-ved
3.   Mi-ben se-gí-tet-te a tör-té-net e-gyik sze-rep-lő-jét az ol-va-sás-tu-dás  Sze-rin-te-

tek mi-re jó az ol-va-sás  Be-szél-jé-tek meg pá-rok-ban!
4.  Me-lyik mon-dat kap-cso-ló-dik a rajz-hoz  Ol-vasd fel a szö-veg-ből!
5.  Játsz-szá-tok el cso-por-tok-ban a lá-nyok és a nagy-ma-ma be-szél-ge-té-sét!

Pösz-ke vál -lat vont. ( )
 Fagy -lalt kap -ha -tó!  ki-a-

Pösz-ke na -gyon meg- 

De ad- dig kö -nyö -rög -
tünk, hogy még-is -csak 
vett ne -künk két kis töl- 

7szinvarazs_2014.indd   8 4/16/14   3:33 PM



9

Mire jó?

Arany ab lak

 Mi re jó, ha meg ta nu lod a be tű ket   kér dez te Pöszke.
 Min dent el tu dok ol vas ni, amit leír tak  vá la szol tam én.
 s hol van nak a be tűk   kér dez te Pöszke.
 A leg több a köny vek ben van, de min de nütt van nak  mond tam én. ( )

A cuk rász da elé ér tünk. A ki rakat ban egy nagy, kéz zel írt táb la volt. Na-
gyon sze ret tem vol na, ha Pöszke meg kér di, hogy mi van odaír va. De nem 
kér dez te. n kér dez tem őt.

 Tu dod, mi van odaír va
Pöszke vál lat vont. ( )

 Fagy lalt kap ha tó!  kia bál tam.
Pöszke na gyon megörült en nek, de a ma má ja nem annyi ra.

 Va cso ra előtt iga zán nem kell fagy lal tot en ne tek!  mond ta.
De ad dig kö nyö rög tünk, hogy mégis csak vett ne künk két kis töl csér rel.

 Most láthatod, hogy mi re jó, ha az em ber tud ol vas ni!  mond tam 
Pösz  kének, és ő bó lo ga tott. Mert jó volt a fa gyi.

sz   

Nyug vó Nap fé nyét
őr zi az ab lak.
Kis le ány ol vas
hát tal a Nap nak.

Sza vak ból me se
szö vő dik las san,
kis le ány ol vas
aranyab lak ban.

 r   A

Lec két be tűz get,
szó kat ta gol gat:
a be tűk szó vá
össze fo nód nak.

1.  Mi-ért A-r - -  a vers cí-me  Mond-já-tok el öt-le-te-i-te-ket!
2.  Mi-lyen köny-vet ol-vas-hat a kis-lány  Kö-vet-kez-tess a vers-ből!
3.   Mu-tasd be a kö-vet-ke-ző ó-rán a ked-venc me-sé-det! 
 A-jánld az e-gész me-se-köny-vet is a töb-bi-ek-nek!
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Kez-dô-dik az is-ko-la

A for-ró a-u -gusz- tus su -gár- zó, de -rűs nap- ja-i egy- re kö -ze -lebb vit -ték 
Pan- nit az is- ko- lá -hoz. A-mi -kor a Ba- la- ton sely- mes vi -zé- ben han- cú -ro- 
zott, a rin- ga- tó hul -lá -mok is az is -ko -lá -hoz gör -get- ték kö -ze -lebb.

Vég- re fel -vir -radt a nagy nap. Nagy-  ma- ma vi -dám hang- ja és a nap- su -
ga- rak éb- resz- tet -ték fel.

Si-et -ve meg- mo- sa- ko -dott, és gyor -san fel-öl -tö -zött. Még le sem nyel- 
te u-tol -só korty ka- ka-ó -ját, a-mi- kor ék- te- len csen- ge -tés ver -te fel a ház 
csend- jét. Jut- ka ki -pi- rult arc- cal állt az aj -tó- ban.

 El- ké -sünk!  mond- ta i-jedt, tág -ra nyi- tott szem- mel.
 Ne félj!  mo -soly -gott rá nagy- ma- ma.  Bő -ven van i-dőnk, hi -szen a 

szom -széd ut- cá- ban van az is- ko- la. ( )
A-mi-kor be- lép- tek a tá -gas, tisz- ta é-pü -let -be, ün- ne -pé -lyes szo- ron -

gás fog-  ta el ő-ket. A fo- lyo- só csil -lo -gó kő- koc -ká-i -ra a-rany -szí- nű nap- 
fény öm- lött. Nyi -tott aj -tók e-lőtt ha- lad -tak el, a tan- ter- mek- ben ki- sebb 
és na -gyobb gye-re-kek gyü- le- kez- tek.

 Meg-ér- kez- tünk  állt meg nagy-  ma- ma egy aj- tó e-lőtt. ( )
Ked- ves, mo- soly -gós ta- ní- tó né -ni kö-  szön-  töt -te a gye- re- ke- ket. Pan- ni 

úgy é-rez- te, is -me- rős hely -re ér- ke- zett.
ze es  r   

1.   Em-lé-kezz visz-sza, mi-lyen ér-zé-sek-kel jöt-tél e-lő-ször az is-ko-lá-ba! Ho-gyan 
fo-ga-dott a ta-ní-tó né-ni  Me-sélj ró-la tár-sa-id-nak!

2.   Cso-port-ban dol-goz-za-tok! Foly-tas-sá-tok a meg-kez-dett mon-da-tot kü-lön-bö-
ző-kép-pen! e- e  z s- - - ez- s-rő  z  z e-sze - e  
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 Kezdôdik az iskola

1.   Olvasd fel a szövegből azokat a mondatokat, amelyekből megtudtad, hogy a lá-
nyok először z  azután e e  voltak, végül e

2.   Játsszátok el a történetet! Különösen az arcjátékra fi gyeljetek!
3.   Mondjátok el csoportonként körmesével a történetet öt mondattal! Segítenek a 

szavak: sz ő  se e e  e  e r ez e  sz e.

Olvasd fel a szövegből azokat a mondatokat, amelyekből megtudtad, hogy a lá-
nyok először z  azután e e  voltak, végül e e  voltak, végül e e e

 A forró au gusz tus su gár zó, de rűs nap jai egy re kö ze lebb vit ték Pan nit az 
is ko lá hoz. Ami kor a Ba la ton sely  mes vi zé ben han cú ro zott, a rin g a  tó hul lá-
mok is az is ko lá hoz gör get  ték kö ze lebb.

Vég re fel vir radt a nagy nap. Nagy  ma ma vi dám hang ja és a nap su ga rak 
éb resz tet ték fel.

Siet ve meg mo sa ko dott, és gyor san felöl tö zött. Még le sem nyel te utol só 
korty ka kaó ját, ami kor ék te len csen  ge tés ver te fel a ház csend jét. Jut ka 
ki pi rult arc cal állt az aj tó ban.

 El ké sünk!  mond ta ijedt, tág ra nyi tott szem mel.
 Ne félj!  mo soly gott rá nagy ma ma.  Bő ven van időnk, hi szen a szom-

széd ut cá ban van az is ko la. ( )
Ami kor be lép tek a tá gas, tisz ta épü let be, ün ne pé lyes szo ron gás fog  ta el 

őket. A fo lyo só csil lo gó kő koc kái ra arany szí nű nap fény öm lött. Nyi tott aj tók 
előtt ha lad tak el, a tan ter mek  ben ki sebb és na gyobb gye re kek gyü le kez tek.

 Megér kez tünk  állt meg nagy ma ma egy 
aj tó előtt. ( )

Ked ves, mo soly gós ta ní tó né ni 
kö  szön töt te a gye re ke ket. 
Pan ni úgy érez te, is-
me rős hely re ér-
ke zett.

ze es  r  
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Ci-ca-is-ko-la

 Kelj föl, Cir-mos, mert 
már a há-tad-ra süt a nap! 

 kel-te-get-te macs-ka-ma-
ma kis-fi-át.

A kis-ci-ca a-zon-ban a 
pap-lan a-lá bújt:

– Nya-u, nya-u, a-nyács-
kám, hadd fe-küd-jem még 
a bal fü-lem-re is!

Macs-ka-ma-ma rá-szólt:
 Ej-nye, mi-a-u, mi-a-u! 

Azt a-ka-rod, hogy el-késs 
az is-ko-lá-ból

De-hogy a-kar-ta ezt a kis-ci-ca. Gyor-san föl-kelt, meg-mos-dott és fel-
öl-tö-zött. Vál-lá-ra vet-te a tás-ká-ját. ( )

 Az is-ko-lá-ban jól vi-sel-kedj, ci-cus-kám! Ren-de-sen menj az ú-ton! 
Fi-gyelj, és fe-lelj o-ko-san!  mond-ta macs-ka-ma-ma.

A kis-ci-ca nem ké-sett el a macs-ka-is-ko-lá-ból, mert nem bá-mész-ko-
dott el út-köz-ben se-hol, ve-re-bet sem ker-ge-tett. 

Az is-ko-lá-ban mind-járt be-ült a pad-ba. Ki-vet-te a köny-vét, és még 
egy-szer át-ol-vas-ta az ol-vas-mányt. Az-tán be-jött a ta-ní-tó bá-csi, és ki-
kér-dez-te a lec-két. A mi kis Cir-mos ci-cánk úgy fe-lelt, mint a víz-fo-lyás. 
A ta-ní-tó bá-csi meg is di-csér-te:

 De-rék kis-ci-ca vagy!  mond-ta. 
A kis Cir-mos a-lig vár-ta, hogy ha-za-ér-kez-zék.

e ő  s  

1.   Áll-ja-tok kör-be! Gyűjt-se-tek a ta-nu-lás-sal kap-cso-la-tos sza-va-kat! Min-dig is-
mé-tel-jé-tek meg az e-lőt-te-tek el-hang-zott sza-va-kat is!

2.   Ki se-gít ne-ked a ta-nu-lás-ban  Mi-lyen ta-ná-csok-kal lát-nak el  Mondd el!
3.   Mi-re fi-gyel-mez-tet-te Cir-most a ma-má-ja  Ol-vasd fel a szö-veg-ből!
4.   Játsz-szá-tok el pá-rok-ban!   Macs-ka-ma-ma kel-te-ge-ti kis-fi-át.
  A ta-ní-tó bá-csi ki-kér-de-zi a lec-két.
  Cir-most meg-di-csé-ri az a-nyu-ká-ja.
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 Cicaiskola

 Kelj föl, Cir mos, mert már a há tad ra süt a nap!  kel te get te macs ka-
ma ma kis fi át.

A kis ci ca azon ban a pap lan alá bújt:
 Nyau, nyau, anyács kám, hadd feküdjem még a bal fü lem re is!

Macs ka ma ma rá szólt:
 Ej nye, miau, miau! Azt aka rod, hogy el késs az is ko lá ból

De hogy akarta ezt a kis ci ca. Gyor   san föl kelt, meg mos dott és felöl tözött. 
Vál lá ra vet te a tás ká ját. ( )

 Az is ko lá ban jól vi sel kedj, cicuskám! Ren de sen menj az ú ton! Fi gyelj, 
és fe lelj oko san!  mond ta macs ka ma ma.

A kis ci ca nem ké sett el a macs kais ko lá ból, mert nem bá mész kodott el 
út köz ben se hol, ve re bet sem kergetett. 

Az is ko lá ban mind járt beült a pad ba. Ki-
vet te a köny vét, és még egy szer átolvas ta 
az ol  vas  mányt. Az tán be jött a ta ní tó 
bácsi, és kikérdezte a lec két. 

A mi kis Cirmos ci cánk úgy 
fe  lelt, mint a vízfolyás. A ta ní-
tó bá csi meg is di csér te:

 De rék  kisci ca vagy!  
mond ta.

A kis Cir mos alig vár ta, 
hogy haza érkezzék.

 e ő  s  

Ér-de-kes-sé-gek a macskákról
A legtöbb há-zi-macs-ka utálja a vizet. Fúj, karmol, csak hogy vizes ne 

legyen. 
Ha a macska fél, hátát meg-gör-bí-ti, farkát le-en-ge-di. Szőre a gerince 

mentén és a farkán kefe módra mered az égnek.
A macskák mellső lábán öt ujj van. Az ötödik nem érinti a talajt, ezért 

nyomot sem hagy a földön.
 

út köz ben se hol, ve re bet sem kergetett. 
Az is ko lá ban mind járt beült a pad ba. Ki-

vet te a köny vét, és még egy szer átolvas ta 
az ol  vas  mányt. Az tán be jött a ta ní tó 
bácsi, és kikérdezte a lec két. 

A mi kis Cirmos ci cánk úgy 
fe  lelt, mint a vízfolyás. A ta ní-

 De rék  kisci ca vagy!  

A kis Cir mos alig vár ta, 

 e ő  s  
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A kisegér meg a ceruza

Zsolt már aludt. Szép hosszú, fekete ce-ru-zá-ját ott-fe-lej-tet-te az asz-
talon. Egyszer csak előjött egy egérke.

 Most megráglak!  mondta a ce-ru-zá-nak.
 Ne rágj meg!  kérlelte a ceruza.  Előbb még rajzolok valamit.
 Jó!  bólintott az egér.  De siess!

Sóhajtott egyet a ceruza, és rajzolt egy kört, benne három kisebb ka-ri-
ká-val.

 Ez sajt!  mondta az egérke.  Látom, itt vannak benne a lyukak.
 Igazad van  mondta a ceruza, és rajzolt még egy kört.
 Ez alma!  ki-ál-tot-ta az egérke.  Szeretem az almát!

A ceruza most néhány ki  it rajzolt.
 Ez itt ki  i, ezek meg kenyerek  szólt az egérke.  De most már siess, 

mert rágcsálni akarok! 
 Jó  mondta a ceruza, és a képbe rajzolt még néhány vonalat.
 Jaj! Ez macska!  ki-ál-tot-ta rémülten az egérke, és máris eltűnt a fal 

melletti lyukban.
Meg-me-ne-kült hát a ceruza!
 z e e  

1.   Mikor és hol játszódik a mese  Kö-vet-kez-tess a történet hely-szí-né-re és i-dő-
pont-já-ra! Miből jöttél rá

2.   Rajzold le a mese sze-rep-lő-it a fü-ze-ted-be!
3.   Mely tu-laj-don-sá-ga-ik se-gí-tet-ték a sze-rep-lő-ket a me-ne-kü-lés-ben  

Válaszd ki! rd a rajzok alá! Indokold is meg a vá-lasz-tá-so-dat!
r sz  sz r s  r e  e es  e es  sz  r  es

4.   Mondd el a mesét tár-sa-id-nak a rajz se-gít-sé-gé-vel!

 Jaj! Ez macska!  ki-ál-tot-ta rémülten az egérke, és máris eltűnt a fal 
melletti lyukban.

Meg-me-ne-kült hát a ceruza!
 z e e  

Mikor és hol játszódik a mese  Kö-vet-kez-tess a történet hely-szí-né-re és i-dő-
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A ceruza tör-té-ne-te

A ceruza írásra, raj-zo-lás-ra használt eszköz. 
Két részből áll: egy gra-fi t-rúd-ból és egy fahen-
ger fog-la-lat-ból.

Ang-li-á-ban az 1500-as évek elején a szén-
bá-nyá-szok fel-fe-dez-tek egy furcsa anyagot, a 
grafi tot1. A munkások ész-re-vet-ték, hogy a gra-
fi ttal jól lehet rajzolni. gy ha-ma-ro-san el-kez-
dő-dött a gra-fi t-ce-ru-zák ké-szí-té-se is. 

Kezdetben kézzel végezték a ceruzák e-lő-ál-lí-
tá-sát. Egy fa-da-rab-ba szögletes lyukat vágtak. Ebbe il-lesz-tet-ték bele a 
gra-fi t-da-ra-bot. A grafi t kiálló részét letörték, s vékony falappal befedték. 
A fát smirglivel2 henger a-la-kú-ra formázták, így jobban kézre esett. 

Később a ce-ru-zá-kat már nem kézzel, hanem gépekkel ál-lí-tot-ták elő. 
Az első ce-ru-za-gyár az 1700-as években kezdte meg mű-kö-dé-sét. 
A gyárat a német Kaspar Faber3 a-la-pí-tot-ta.

 A - - -  r- - e- e   

1 grafit: a szén puha, kristályos mó-do-su-la-ta
2 smirgli: csi-szo-ló-pa-pír
3 Kaspar Faber, ejtsd: Kászpár Fáber

1.   Mondd el a rajzok se-gít-sé-gé-vel a kézzel történő ce-ru-za-ké-szí-tés fo-lya-ma-tát!
2.   Mikor kerültek a boltokba az első színes ceruzák  Nézz utána az in-ter-ne-ten! 

Kérd felnőtt se-gít-sé-gét!
3.   Keresd meg a könyvtárban Székely Dezső z es er z  című versét! Olvasd el! 
4.   Készíts magadnak ce-ru-za-tar-tót!

A ceruza tör-té-ne-te

 grafit: a szén puha, kristályos mó-do-su-la-ta
 smirgli: csi-szo-ló-pa-pír
 Kaspar Faber, ejtsd: Kászpár Fáber

1.     Mondd el a rajzok se-gít-sé-gé-vel a kézzel történő ce-ru-za-ké-szí-tés fo-lya-ma-tát!
2. Mikor kerültek a boltokba az első színes ceruzák  Nézz utána az in-ter-ne-ten! 

1.)

5.)

2.)

6.)

3.)

7.)

4.)
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 A cso-dá-la-tos ra-dír-gu-mi

 Kap tam a-pu -kám- tól egy ra- dír -gu -mit, szép zöl-
det. Ha ce -ru- zá- val írok va la mit, és el aka rom tün-
tet ni, csak jól, jól, jól meg kell dör zsöl ni, és volt írás, 
nincs írás. Mint a va -rázs- lat- ban. 
Csak na gyon kell vi gyáz ni, nem sza-
bad túl so kat ra- dí -roz- ni ve le, mert 
ki lyu kad az ir ka1.

De én olyan cso -dá- la- tos ra dírt 
sze ret nék, ami vel nem csak azt le het 
ki -ra- dí- roz -ni, amit leír tam, ha nem 
azt is, amit ki mond tam. Mert, ha vol-
na egy ilyen ra dí rom, ak kor ki -ra- dí -roz- 
nám, hogy Fe ri nek azt mond tam, te u-tá- la -tos 
hülye. Meg: te irigy ku tya. s azt is ki -ra -dí- roz -nám: hogy 
nem fo gok ját sza ni ve led, és add vissza a focimat! De az 
ilyen cso -dá- la- tos ra -dír -gu -mi -val se sza bad na gyon so kat ra-dí-roz-ni, ne-
hogy ki- lyu -kad -jon a ba rát ság.

e r  r
1 ir ka: vé kony, is- ko- la-i fü zet

 Kap tam a-pu -kám- tól egy ra- dír -gu -mit, szép zöl-
det. Ha ce -ru- zá- val írok va la mit, és el aka rom tün-
tet ni, csak jól, jól, jól meg kell dör zsöl ni, és volt írás, 
nincs írás. Mint a va -rázs- lat- ban. 

sze ret nék, ami vel nem csak azt le het 
ki -ra- dí- roz -ni, amit leír tam, ha nem 
azt is, amit ki mond tam. Mert, ha vol-
na egy ilyen ra dí rom, ak kor ki -ra- dí -roz- 
nám, hogy Fe ri nek azt mond tam, te u-tá- la -tos 

JÓ, HA TUDOD! 
Maga kárán tanul az okos…

Mit jelenthet a közmondás a címben  Minden ember é-le-té-ben tör-
ténhet olyan esemény, amelyre nem szívesen emlékszik vissza. rökre em-lé-ke-
ze-tes marad a számára, hiszen ta-nul-sá-got hordoz. Meg-ha-tá-roz-hat-ja későbbi 
vi-sel-ke-dé-sét. Utólag könnyű okosnak lenni. Ekkor már tudjuk, mit rontottunk el. 
A baj meg-tör-tén-te után többnyire mindenki belátja, hogy el-ke-rül-het-te volna, ha 
akkor kö-rül-te-kin-tőbb, e-lő-re-lá-tóbb lett volna.
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Órarend

Takács Anna a Fekete István Ál-ta-lá-nos Iskola 2. a osztályos ta-nu-ló-
ja. Ezt az ó-ra-ren-det Judit néni, az osz-tály-fő-nö-ke diktálta le az év ele-
jén. A kislány ki-e-gé-szí-tet-te rendszeres dél-u-tá-ni prog-ram-ja-i-val.

Órák Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. magyar nyelv  

és irodalom matematika magyar nyelv  
és irodalom matematika magyar nyelv  

és irodalom
2. magyar nyelv 

és irodalom testnevelés magyar nyelv  
és irodalom

természet- 
ismeret erkölcstan

3. matematika magyar nyelv  
és irodalom matematika magyar nyelv  

és irodalom matematika

4. ének-zene vizuális kultúra ének-zene magyar nyelv  
és irodalom technika

5. testnevelés vizuális kultúra testnevelés testnevelés testnevelés
6. ebéd ebéd ebéd ebéd ebéd
Du.

angolszakkör 
16 óra

úszás
16–18 óra

furulyaóra
15 óra

kézműves- 
szakkör
15 óra

szolfézs1

15 óra 
teniszedzés

16 óra

1 szolfézs: ze-ne-is-ko-la-i tantárgy, amely a dallam le-jegy-zé-sé-re oktat, és fejleszti a zenei hallást

1.   Mondd el, mit tudtál meg Annáról!
2.   Vá-la-szol-ja-tok egymásnak a kér-dé-sek-re párban az órarend alapján!

  Hány ta-ní-tá-si órája van Annának egy héten  Melyik tantárgyból van a legtöbb 
neki  Mit gondolsz, miért
 Mely tárgyakból van hetente csak egy órája  Melyik idegen nyelvet tanulja
 Mikor vannak az é-nek-ó-rák  Milyen hangszeren játszik

3.   Mondd el a képek alapján, milyen sport-te-vé-keny-sé-ge-ket végez Anna!
4.   Hasonlítsd össze Anna ó-ra-rend-jét a tieddel! Miben ha-son-lí-ta-nak  Miben kü-

lön-böz-nek
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A Kék meg a Sárga

Egyszer egy kék meg egy sárga festékpötty egymás mellé esett.
Nem menne kicsit távolabb   mondta in-ge-rül-ten a Kék.
Menjen maga  vá-la-szol-ta a Sárga.  Különben is, talán köszönne
Még hogy én köszönjek  Egy Sárgának! Kacagnom kell! Legyen szíves

ne kö-nyö-köl-jön az ol-da-lam-ba!  ki-ál-tot-ta a Kék.  Tudja meg, hogy 
én színezem az eget, a vizeket meg a tengert is. 

Az igaz. De n egyhangú és unalmas. Látott már maga nap-ra-for-gót
Vagy őszi erdőt   mondta a Sárga.

De nem fe-jez-het-te be. sszefolyt a két festékpötty. Nem volt már se 
kék, se sárga. Zöld lett belőlük.

z r r  

1.  Tegyétek fel egymásnak az alábbi kér-dé-se-ket! Fe-lel-je-tek rájuk!
Melyik szín kezdte a ve-sze-ke-dést   Melyik szín mivel di-cse-ke-dett
Hogyan bűnhődtek meg  Miért jártak pórul
Melyiknek volt igaza  Miért  Te mit tanultál a meséből

2.  Ol-vas-sá-tok fel a mesét szerepek szerint! r-zé-kel-tes-sé-tek a feszült han-gu-
la-tot!

3. Mi lesz a Piros és a Kék vi-tá-já-ból  Miért  Melyik szín miért fontos  Mondd el!

z r r  
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