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Augusztus 
 

Augusztus gömbölyű,  

zöld dinnyéket görget, 

éles-fényes ekék  

hasítják a földet. 

Még a víz sem  

hűl ki, lám,  

a szél is gyöngéd, 

- lassan csukja a nyár  

színes mesekönyvét. 

 

Simon Emil:              

Hónapok 
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Békahívogató        

eső után  

Béka, béka,                       

jöjj elő, 

tüzes hasú béka, 

áll a kocsi,                               

s itt a hám, 

mennék                                    

a szomszédba.  

Mennék, jaj,                               

de nagy a sár, 

s nincs, ki                                       

kocsim húzza, 

gyere, tüzes hasú béka, 

vontass ki az útra. 

 Labdarózsa 

  

Labdarózsa, 

labdarózsa 

szirma hullong 

a folyóba. 

  

Mintha szagos 

hó szakadna, 

hull a szirom 

vízre, partra. 

  

Labdarózsa, 

labdaró – 

így hull hát a 

nyári hó. 
 

Varga Imre versei 

Gyermekláncfű  

Pimpimpáré 

pongyola, pitypang, 

sárga fészkén 

alszik a visszhang. 

Repülőzajra 

felszökken, 

s bóbitákba 

kapaszkodva, 

száz alakba 

szétoszolva 

elröppen. 

Kíváncsi vagy, fölteszem. 

Ne reméld,                                

hogy fölfedem. 

Mert akkor az ötletem 

hűlt helyén csak  

köd terem. 

Csehy Zoltán 

 

Titok  

 

Volt nekem  

pár ötletem,                           

súlyos                                         

ötlet-többletem. 
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Ha  
 

Ha a fűben lehevernék, 

a bogárnak, lehet, annyi. 

De miért kell mindenkinek 

annyit élni, lenni, vanni. 

  

Ha biciklin kerekezem, 

szépen pukkan el a béka. 

Az aszfalton matrica lesz 

pici léte maradéka. 
 

Ha a talpam megemelném, 

csigaromház van alatta, 

szoba-konyhás, összkomfortos, 

kicsit összébb ropogatva. 

  
 

Ha parittyám kifeszítem, 

a verébben nincs bizalom, 

sótlan, sivár életébe 

kell egy kevéske izgalom. 

 

Testékszer 

  

Cseresznyét a fülcimpára, 

himbilimbizzen a szára! 

Ezzel ha megelégszel, 

nincs ennél jobb testékszer. 

  

Facsipesz az orrodon, 

meg is orrol a rokon, 

pedig de szép, bár nem ing, 

nincs is ennél jobb piercing. 

Csehy Zoltán versei 

Perjeszittyó 

  

Hogy milyen a perjeszittyó? 

Mint a kuporgó sündisznó! 

  

Hát a berkipimpó milyen? 

Sárga szirmán hernyó pihen. 

  

Hülye név a gólyaorr! 

Megkékül és elpatkol. 

  

Téli zöld vagy kis meténg? 

Jobb, ha nem kerülsz elénk. 
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Verses találóskérdések 

 

 

 

 
 

 

Keresd meg a ké-

pen, kikről szól a 

versike! Karikázd be 

azonos színnel a 

találóskérdést és a 

kitalált állat képét! 

Nyári hónap legvégére               
útnak indul messze délre,                 

ám a tavasz közepére                   
hazarepül nagy fészkébe:  

villanyoszlop tetejére                    
vagy egy kémény közepére, 

onnan indul lépos rétre    

békát fogni estebédre. 

 

Kisnyúl szalad át a réten,   

ezer virág integet,     

incselkedő szél borzolja    

apró, lenge ingemet. 

 

Letépte az egyik pettyem,    

s elfújta a határba…      

megtaláltam, s jól felvarr-

tam  a kis piros kabátra. 

 

Felfigyelek  minden zajra, 
őrizem a házadat,     

megugatom, ki az utcán  

settenkedve áthalad. 
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 Balla Margit 

A buszozó kismalac 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kismalac. A faluvégen lakott, 
az utolsó ház hatalmas kertjében, pont a kukoricás mellett. A malacka na-
gyon szerette ezt a kertet. Volt benne mindenféle érdekes: szőlő, barackfa, 
szilvafa, ribizlibokor, galambok, tyúkok meg egy kakas is. A tyúkokkal meg 
a kakassal nagyon szeretett a kismalac beszélgetni mindenféle dologról, a 
galambok elmesélték neki, mi hír a faluban, de barátai voltak a kertbe 
gyakran ellátogató méhek és darazsak is. 
 

Egy nap hatalmas madár repült el a kert felett, és leszállt a szilvafára, hogy 
megpihenjen. A kismalac rögtön megszólította: 

− Szia! Én vagyok a kismalac, és ez a kert az otthonom. Hát te ki vagy? 

A nagy madár elkerekedett szemekkel nézett a malacra, mert bizony ilyen 
beszédes apró négylábút még életében nem látott. 

− Honnan jössz, és mit láttál útközben? – folytatta a malacka a kérdezős-
ködést. – Láttál valami érdekest? Messze földön nagyon más minden, mint 
itt? 

Az egerészölyv – mert az volt – erre mesélni kezdett. Elmondta, hogy a 
hegyek felől, hatalmas erdőkből jön. Átrepült sok patak és folyó felett, vá-
rosok, faluk, mezők, szántók, dombok, síkságok maradtak el mögötte. És 
igen, nagyon más arrafelé. 

− Én is szeretnék utazni – sóhajtott fel a kismalac –, de sajnos nem tudok 
repülni. 

− Nos, úgy nehéz – mondta az ölyv –, de nem lehetetlen. A kacsák például 
úsznak. Úszni tudsz? 

− Hát, azt hiszem, nem − s a malacka elszontyolodott. 

− Az emberek autóval utaznak − próbálkozott tovább a madár. 

− Nincs autóm. 

− Akkor utazz autóbusszal! Buszozni mindenki tud! 

− Juhééé! – a malacka felvisított örömében. – Buszozni fogok! 

Úgy is lett! Attól a naptól fogva a kismalac, ha csak tehette, busszal kirán-
dulgatott a környéken, és megnézett mindent, de mindent. Egyszer még a 
városba is elbuszozott, és városi híreket vitt haza a galamboknak. 

Az ölyv meg azóta is repül. Ki tudja, lehet, hogy éppen most szállt el a ti  

                                                   házatok felett. 
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Ez állati! 

Állati legek 

A legnagyobbak                                                                                                        
 

Igazi nehézsúlyúakról lesz most szó, a legnagyobb emlősökről. Méreteik ellenére ezek 
a hatalmas élőlények egyáltalán nem félelmetesek, sőt, nagyon is barátságosak és 
kedvesek. Nem véletlen, hogy sok mesében is ta-
lálkozhatunk velük! 

Az orrszarvú a legnagyobb szárazföldi emlősök 
egyike. 3,5-4 méter hosszúra nő, a súlya pe-
dig több mint 3 tonna, azaz 3000 kilo-
gramm. Afrikában őshonos. A sekély vizek közelé-
ben szeret tanyázni. Azt mondják, rendkí-
vül barátságos, még az emberrel sem gonoszkodik. 

A víziló méreteiben hason-
lít az orrszarvúhoz. Ő is Afrika és a sekély vizek lakója. Róla 
azonban már senki sem állítja, hogy társaságkedvelő volna. 
Leginkább csak a vízben szeret lubickolni. Főként éjszaka ak-
tív. Ekkor veszi magához az orrszarvúéhoz hasonló mennyisé-
gű táplálékot, azaz naponta kb. 50 kilogramm fűfélét, levelet és 
különböző gyümölcsöket!  

Az elefántnál nem 
él nagyobb és erősebb állat a szárazföldön. 
Az afrikai elefántnak mindene nagy. Ormá-
nya hegyétől a farkáig 8 méter hosszú. Akár 
3,5 méter magasra is megnő. Súlya elérheti 
a 6 tonnát. Nem csoda! Egy nap vagy 200 
kilogramm ételt is megeszik. De kizárólag 
növényi eredetű táplálékot fogyaszt. Ekkorra 
étvágy mellett sok folyadékra is szükség van. 
Naponta 300 (!) liter vizet iszik.  

A kék bálna a legnagyobb emlősállat, amely valaha 
élt a Földön. A világ óceánjaiban lakik. Bárhol felbuk-
kanhat a nagy vizekben. Pedig az utóbbi időben a 
bálnavadászok igencsak megtizedelték az állomá-
nyát. Annyira, hogy mára veszélyeztetett faj lett. 
Ezért néhány éve tilos a vadászata.  

A kék bálna méretei ellenére is igen kecses állat. 
Sokkal nyúlánkabb felépítésű, mint a többi bálnafaj. 
Testhossza 30 méter. Súlya 180 (!) tonna, ami kb. 30 

elefánt súlyának felel meg. Táplálkozása sem mérhető egy másik fajhoz sem. Napon-
ta 4 tonna krillt és egyéb apró rákfajtát képes elfogyasztani, méghozzá úgy, hogy a 
fogai helyén lévő szilák segítségével szűri ki a tengervízből a táplálékot  
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Természetkalendárium 

                                Pikkelyes csúszómászók    

A pöttyös gekkó több éles 
hangot ad ki, hosszabban 
vagy rövidebben kiált zajos 
környezetben, ha a területét 
védi vagy ha a nőstényt 
csalogatja. Vagyis a környe-
zete szerint változtatja a 
hangjelzéseit. Ez a képes-
ség kiterjedt rokonságában, 
a hüllőknél eddig nem volt 
ismert.                                                   

A gyík farka 

Híresek a gyíkok 
a farkukról. Szorult helyzet-
ben, veszély esetén ezt a 
testrészüket egyszerűen 
ledobják. Öncsonkítást haj-
tanak végre, hogy megme-
neküljenek. Mert míg az 
ellenség, például egy raga-
dozó madár a leesett és 
rángatózó farkon csodálko-
zik, a gyík eliszkol. Később 
új farkat növeszt, de az már 
nem lesz olyan hosszú és 
szép, és azt már ledobni 
sem lehet. 

Tudtad? 

A gyíkok testhőmérséklete 
nem állandó, mint például 
az emberé. Hőmérsékletü-
ket a környezetük melegé-
vel tartják fenn. Ezért látunk 
gyakran a sziklákon, köve-
ken napozó gyíkokat. Nap-
energiával melegítik magu-
kat. 

Kitűnő gyíkvár a fürge gyík 
számára a téglara-
kás, farakás a kertben. 
Nyári forróságban véd a 
tűző napsugártól, télen tele-
lőhely lehet. 

Csúsznak-másznak, pikkelyesek, tarajosak, hosszú far-
kuk, némelyiknek nagy karma is van – mint a sárkányok-
nak a mesében. Éppen csak szárnyuk nincs, repülni 
nem tudnak és tüzet nem okádnak. Egyszóval nem vé-
letlenül nevezik a sárkányokat gyakran sárkánygyíkok-
nak a mesében. 

Hogy aztán van-e közük egymáshoz, a mesebelieknek a 
valóságosakhoz? A gyíkok ihlették volna a mesemondók 
sárkányait? Meglehet, hiszen nemcsak a kerti köveken 
napozó aranyos kis fürge gyík tartozik a kiterjedt rokon-
ságba, nem is csak a terráriumok kedvencei, a gekkók 
és a leguánok, hanem olyan nagy és félelmetes ragado-
zók is, mint a varánusz. 

A fürgegyík 

Nyáron gyakran találkozhattunk vele akár a kertben, 
parkban, füves tisztáson, amint a köveken napozik. Ná-
lunk a legelterjedtebb gyíkféle ez az alig 20 cm hosszú 
állatka. Október elejétől azonban már nem látjuk őt, mert 
elvonult a telelőhelyére, farakás alá, sziklarepedésbe, és 
nem is jön elő majd csak márciusban. 

A zöld baziliszkusz 

A zöld baziliszkusz jóval nagyobb a 
fürge gyíknál, akár fél méter hosz-
szú is lehet. Különös képessége, 
hogy tud a vízen járni. Ez pedig 
úgy sikerül neki, hogy hihetetlen gyorsan szalad. A csa-
pódástól a lába alatt légbuborék keletkezik, erről rugasz-
kodik el, szinte pattog a buborékokon. A trópusi esőer-
dőkben él Közép-Amerikában. Víz közelében érzi magát 
biztonságban, úszni is jól tud. 

 A zöld leguán 

Jellemző módon nem mindig zöld. Reggel, amikor a 
testhőmérséklete még alacsonyabb, sötétebb színű, így 
a teste jobban elnyeli a meleget. Délben, a tűző napon 
viszont világos színű, ami visszaveri a napsugarakat, s 
így nincs annyira melege. A színváltozás segítségére 
van a teste hőszabályozásában. De a hangulatától vagy 
az egészségi állapotától is változhat a színe. 

 A pöttyös gekkó 

Az ázsiai esőerdők lakója. A házak környékére is elme-
részkedik, és éles kiáltásával halálra rémíti a turistákat.  

 

http://kabocalap.com/images/202011/kab39.jpg
http://kabocalap.com/images/202011/kab35.jpg
http://kabocalap.com/images/202011/kab38.jpg
http://kabocalap.com/images/202011/kab37.jpg
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Hogyan lett? 

           A kerékpár és a gördeszka 

A kerékpár, vagy bicikli története nagyon régre nyúlik vissza, hiszen hasonló 
szerkezeteket szállítóeszközként már az ókori keleten is használtak. Az egymás mö-
gött, egy vonalban futó két kerék ötlete azonban valószínűleg a 18. századból szárma-
zik, amikor egy francia feltaláló megalkotta a Célérifere nevű játékszerként használható 
mozgó faállványt. Kicsit később egy Karl von Drais nevű német gróf is készített egy 
hasonló szerkezetet, ám ő az első kereket már kormánnyal látta el, így azt a városi 
utcákon is lehetett használni. Pedálhajtás híján azonban mindkét „futógép” feledésbe 
merült. 

A 19. század közepén született a nagy ötlet, hogy pedált 
szereljenek az első tengelyre. Ez lett a velocipéd. Néhány 
évtizeddel később aztán több feltaláló is egyidejűleg sza-

badalmaztatta a lánchajtást, ami már a 
hátsó kereket hajtotta. Ezzel megszületett 
a ma is használatos technológia. Ezután 
már csak egy problémát kellett áthidalni, a rugózást. Mivel a korabeli 
macskaköves utcákon az acélborítással ellátott biciklikerekek kegyetle-
nül ráztak, a hatékony lengéscsillapítás elsőrendű fontosságú volt. Erre 
a legmegfelelőbb módszer természetesen a felfújható gumitömlő lett.  

A gördeszkának azért nincs akkora múltja, mint a kerékpárnak. Ez a manapság is igen 
népszerű találmány tulajdonképpen egy vízi sportnak, a szörfözésnek köszönheti a 
létezését. Történt ugyanis, hogy az 1950-es években Amerikában, főleg a Csendes-
óceán partján elképesztő népszerűségre tett szert a szörf, és fiatalok egy csoportja úgy 
gondolta, hogy a deszkázást a szárazföldön is meg lehet valósítani, nem is kell hozzá 
más, mint maga a szörfdeszka és egy görkorcsolya.  

A dolog hamar népszerűvé vált, megrendezték az első versenyeket, az új sport megje-
lent a filmvásznon, a magazinok címlapjain, a gördeszkázás sok amerikai fiatalnak az 
életformájává vált, köszönhetően annak is, hogy több száz úgynevezett skateparkot 
építettek, ahol a deszkások szabadon csiszolgathatták tudásukat.  

Manapság már az egész világon igen népszerű a gördeszkázás, de a skateparkok he-
lyett inkább az utcai terep lett az igazi pálya a deszkások számára. És hogy milyen 
népszerű manapság ez az egyébként nem veszélytelen sport, azt mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy a 2020-as tokiói olimpián olimpiai sportágként is bemutatkozhat.  

Tudtad? 

A Vissza a jövőbe 2 című film legendás légdeszkája immár 
a valóságban is létezik, hiszen nemrég mutatták be azt a 
szerkezetet, amely a mágnesesség elvét felhasználva tud 
hasonló élményt produkálni, mint Marty McFly légdeszkája. 
Annyi szépséghibája azért van a dolognak, hogy a most 
bemutatott szerkezet csak fémes felület felett használható. 
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Megáll az ész!           

                               

 

Vidám kísérletek  

  1. Lebegő és elsüllyedő narancsok 

Hozzávalók: egy nagy átlátszó mérőedény vagy üvegváza, 1-2 narancs vagy 
mandarin és víz 

Töltsd fel kb. 3/4-ig az edényt vagy vázát vízzel és helyezz bele egy narancsot. Azt 
fogod tapasztalni, hogy a narancs lebeg a víz felszínén. Vajon mi lehet ennek az oka? 
Ezt úgy tudhatod meg, hogyha egy másik narancsot is beleteszel a vízbe, de úgy, 
hogy előtte meghámozod. (Ha nincs otthon két narancs, akkor persze egy is elég a 
kísérlethez.) Meglepő lehet, hogy a meghámozott gyümölcs bizony lesüllyed az edény 

fenekére. 

A kísérlet magyarázata az, hogy a narancs héja tele van 
apró lyukakkal, amelyekben megtapad a levegő, így úszó-
gumiként szolgálva, a hámozatlan gyümölcs fennmarad a 
víz tetején, a meghámozott azonban simán leül az edény 
aljára. A kísérlet után ne felejtsd el a meghámozott naran-
csot megenni, tele van vitaminnal!  

2. Házi lávalámpa 

Hozzávalók: egy átlátszó műanyag palack vagy üveg, víz, étolaj, ételfesték és 
néhány pezsgőtabletta 

Öntsd fel a palackot 1/3-áig vízzel, a többi részt pedig étolajjal úgy, hogy az üveg 
majdnem tele legyen (a sorrend nem számít, a két folyadék nem fog összekeveredni). 
Cseppents bele némi ételfestéket (ezzel egyszer már kísérleteztünk), és várd meg, 
amíg a víz és a belekeveredő ételfesték lesüllyed a palack aljára. Ezután dobj bele 
egy pezsgőtablettát az üvegbe. A pezsgőtabletta miatt buborékok keletkeznek, melyek 
utat törnek az olajon keresztül felfelé. Mivel az ételfesték megszínezte a vizet, a lát-
vány garantáltan és a látvány lenyűgöző lesz. 

A magyarázat az, hogy a víz és az étolaj (ahogyan már korábban láttuk) nem kevere-
dik egymással, és mivel az ételfesték is csak a vízben oldódott fel, 
ezért az olajat nem, csak a vizet 
színezte meg. A pezsgőtabletta is 
csak a vízzel tud kémiai reakcióba 
lépni, emiatt indul meg a buborékok 
képződése. Ezek könnyebbek, mint 
a víz és az olaj, ezért indulnak felfe-
lé, egészen a palack tetejéig.  

A kísérlet addig tart, amíg a pezs-
gőtabletta fel nem oldódik a vízben. 
További pezsgőtablettákkal a láva-
lámpa újra és újra működésbe hoz-
ható. (A kísérlet megtekintéséhez 
kattints ide!)                                                                                          Jó kísérletezést! 

https://www.youtube.com/watch?v=e8CSvDF7lj8
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Egyszer volt                                                                                                                                 

                                              Mátyás király legendája 

A nándorfehérvári diadal után kitört pestisjárványban 
sajnos meghalt a győztes magyar hadvezér, Hunyadi 
János is. Az országban hamarosan a káosz lett az úr, 
ami a főúri csoportok ellenségeskedései miatt alakult 
ki. Hunyadi két fia, az idősebbik László és a fiatalabb 
Mátyás sem vonhatták ki magukat a hatalmi csatározá-
sokból, aminek az lett az eredménye, hogy Lászlót egy 
korábbi politikai gyilkosság miatt elfogták és kivégez-
ték, Mátyást pedig V. László király túszaként Prágába 
hurcolták. 

Az ország bajait eztán csak tetézte, hogy 1457-ben 
váratlanul meghalt a mindössze 18 éves V. László, így 
a magyar történelemben már sokadszorra, ismét utód 
nélkül maradt üresen a trón. Emiatt az addig viszályko-
dó főúri csoportok inkább a kiegyezés mellett döntöt-
tek, és megállapodtak, hogy olyan uralkodót választa-
nak, akin keresztül könnyen érvényesíthetik a saját 
akaratukat. Így esett a választásuk a mindössze 15 
éves Hunyadi Mátyásra. 

A bárók számítása azonban nem jött be, a fiatal uralko-
dó ugyanis gyorsan félreállította a felette atyáskodni 
próbáló főurakat, és olyan erős királyi hatalmat épített 
ki, aminek köszönhetően az ő uralkodása lett a közép-
kori magyar történelem fénykora. Mátyás Magyarorszá-
got ismét nagyhatalommá tette, erős hadsereggel, teli 
kincstárral, fényűző királyi udvarral, pezsgő kulturális 
élettel és európai szinten is mérhető politikai befolyás-
sal. Nem csoda tehát, hogy az utókor Mátyás uralkodá-
sát megannyi érdekes, de néha hamis történettel szí-
nesítette.  

Tévhitek: Mátyást a nemesek a befagyott Duna jegén 
állva, közfelkiáltással választották királlyá. Uralkodó-
ként aztán az országot járta, sokszor álruhába bújva, 
hogy a nép közé vegyülve ismerje meg az egyszerű 
emberek gondjait és szükség esetén orvosolja azokat 
és megvédje a parasztokat a zsarnokoskodó nemesek 
önkényétől. A későbbi, sok szenvedést és háborúságot 
hozó török korban aztán el is terjedt a mondás: 
„Meghalt Mátyás, oda az igazság!”  

Nos, a helyzet az, hogy a fenti sorok nem sok igazsá-
got tartalmaznak. Kezdjük a királyválasztásnál és a 
Duna jegénél. 1458-ban a főúri csoportok megegyezé-
se után a főnemesség és a főpapság a budai várban 
gyűlt össze. Annak érdekében, hogy a főméltóságok 
mindenképp a „helyes” döntést hozzák,  

Mátyás nagybáty-
ja, Szilágyi Mihály 
úgy döntött, hogy a pesti ol-
dalon várakozó seregével, 
mintegy 15 ezer emberrel 
átkel a Dunán (de nem ácsor-
gott a Duna jegén!!!), ezzel is 
érzékeltetve, hogy kit érde-
mes királlyá választani. A 
közkeletű legenda tehát, hogy 
a nemesség a befagyott Du-
na jegén kiáltottá Mátyást 
királlyá, nem igaz. Mint aho-
gyan az sem, hogy Mátyás 
álruhában járta az országot. 
A valóságban ugyanis az le-
hetetlen lett volna, hogy egy 
király csak úgy eltűnjön a ki-
rályi udvarból, pláne úgy, 
hogy Mátyás szeretett min-
den ügyet maga intézni. És 
ehhez kapcsolódóan még azt 
is meg kell említeni, hogy Má-
tyás jobban is tette, hogy 
nemigen mutatkozott a nép 
között, ugyanis az igazság 
az, hogy a nagy királyt életé-
ben nem szerették az embe-
rek, ugyanis olyan magas 
adókat szabott ki a fényűző 
udvar és az állandóan fegy-
verben álló katonaság fenn-
tartására, hogy a nép azokat 
csak üggyel-bajjal tudta kifi-
zetni.  

A Mátyásról szóló mesék és 
legendák az uralkodó halála 
után születtek, hiszen az utá-
na következő lassú, majd 
egyre gyorsuló hanyatláshoz 
képest az ő uralma egyértel-
műen a siker és rend korsza-
ka volt, még akkor is, ha a 
valóságban Mátyás, középko-
ri uralkodóktól megszokott 
módon, igazi zsarnokként 
uralkodott.  
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A 21. század csodái 

Gigantikus épületek iI. 

A világ legmagasabb épülete 

A Burdzs Kalifa,  Dubajban, a sivatag 
közepén áll. A 160 emeletes, 828 mé-
ter magas kecses monstrum mellett 
minden egyéb épület valósággal eltör-
pül. (Az épület méreteinek megértésé-
hez kattints ide!)Építése 2004-
ben kezdődött, és az országban ural-
kodó szélsőséges időjárás miatt kicsit 
tovább tartott a tervezettnél, de így 
is mindössze hat év alatt elkészült. 

A sokszor tomboló heves szélviharok 
miatt a felhőkarcolónak óriási erőhatásokat kell 
kibírnia. Nem véletlen, hogy burkola-
ta alumíniumból és rozsdamentes acél-
ból készült. Jórészt irodák találhatók benne. 
A 45. és 108. szintek között viszont kizárólag 
méregdrága luxuslakásokat alakítottak ki. Ter-
mészetesen kilátó is található a hatalmas komp-
lexumban (ha ki akarsz nézni belőle, kat-
tints ide!), méghozzá a 123. és 124. emeleten.  

Tudtad? 

Száz évvel ezelőtt a hatemeletesnél magasabb épület még ritkaságszámba ment. A 
magas házak építésének még nem ismerték a technikáját, nem volt hozzá elég erős 
építőanyag, de a felvonó vagy a vízpumpa is gondot jelentett. A vizet 50 méternél ma-
gasabbra már csak nehezen tudták felnyomatni.  Évtizedekig a New York-ban álló Em-
pire State Building volt a világ legmagasabb épület, ami 381 méter magas, és egy év 
alatt építették meg rohamtempóban 1931-ben. 

http://www.kabocalap.com/images/201412/kab37.jpg
http://dubaimap.hipa.ae/index.html
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  Hajókázás a Balatonon 

• Nyírd ki a formákat! 

• A hajótestet (1) hajtsd ketté a szaggatott vonal 

mentén! 

• A fedélzet (2) végét hajtsd be! 

• A zöld négyzeteket ragasztózd be és illeszd a 

hajótestbe! 

• A 2 végét behajtva                                                                  

ragaszd bele a hajótestbe! 

• A szaggatott vonalak mentén hajtsd be a kabint (3)! 

• A kék csillagokat ragasztózd be és illeszd az ajtó, 

illetve a mentőöv fölé! 

• Ragasztózd be a piros pontokat és illeszd rá a piros 

szaggatott vonalra! 

• A hátsó részt – 

piros X – ne 
ragaszd le, hogy 
ujjal oda tudd 
ragasztani a 
kabint a fedél-
zethez. 
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Olvastad már? 

Kate Scott: Óriás 

Anzo nagyon-nagyon kicsi. A szülei nagyon-nagyon magasak 
és hangosak. Talán ezért nem hallják meg, amit mondani sze-
retne nekik. Mit kéne tennie Anzónak, hogy a szülei meghallgas-
sák, az 
iskolában ne 
csúfolják, és 
végre a leg-
jobb barátain 
kívül más is 
észrevegye, 
hogy milyen 
fantasztikus 
és tehetsé-

ges? Amikor rajzaival megnyeri a 
képregényszövetség különdíját, el-
határozza 
(vagy inkább a barátai határozzák el 
helyette), hogy a kezébe veszi a 
sorsát. Lehet, hogy néha nem árt 
kockáztatni, és bízni benne, hogy a 
legjobb dolog igenis meg fog történ-
ni velünk.  

 

Azok a fatörzsek a csalá-
dom. A cserje ,ellettük? Az 

én vagyok. 
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 Augusztusi viccek  

Egy turista Skóciában meglátogat 
egy régi kastélyt. A séta végén 
megkérdezi tőle az idegenvezető, 
hogy tetszett a kastély. 
- Nagyon szép, csak egész idő 
alatt  attól tartottam, hogy felbuk-
kan valahonnan egy szellem. 
- Á, ettől nem kell félni - mondja az 
idegenvezető - én már elég régóta 
itt  vagok, de még egyet sem lát-
tam. 
- Mióta van itt? 
- Ügy háromszáz éve. 

Az ősember kisfia hazaviszi a bizo-
nyítványát, mire az apja elkezd 
vele ordítani:  
- Azt még megértem, hogy halá-
szatból csak négyest kaptál, de 
hogy történelemből is, pedig az 
csak fél oldal sz egész?! 
                     *   *    * 
- Ma este a keleti szobában kérem 
a vacsorát. 
- Miért, drágám? 
- Mert azt mondta a fogorvosom, 
hogy pár napig a másik oldalon 
egyek. 
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             A júliusi rejtvények megfejtései                     

 
 

Grecsó Krisztián: Évsoroló című 
verséből a júliusi 

versszakának  hiányzó sora:  
 

„bicikli a tavon.” 

A rejtvények megfejtéseit leadhatod a gyerek-
könyvtárban és ha szerencséd van, kisorsoljuk 

a nevedet és ajándékcsomagot nyersz.   
Nosza, állj neki! Jó szórakozást!  

Mesés találós  - Ki lehet ő? 

 
Erdőt, mezőt járom,  

gyakran lesek vadra,     

aligha van, aki ezen fennakadna. 

De nem csak öldöklök  

a földön s a légben,     

néha hasznos szolgálatot  

teszek a mesékben. 

Farkas bendőjéből, legyen elég annyi,   

nagymamát s Piroskát  

én operáltam ki. 

 

Én a vadász vagyok. 

1. lányok társai 
   

2.  búzát betakarít 
 

3.  gaz, dudva, acat 
 
 

4. visszafelé: halad  

 
 

5. enni-…….  

 

 Rejtvények augusztusra 

 

F I Ú K 

A R A T 

G Y O M 

Y G E M 

I N N I 

2 + 2  + 8 + 8 = 20 
      2 + 8 + 7  = 17 
      7 + 2 + 7  = 16 
      7 + 8 -  2  = 13 

 15 + 15 + 15  = 45 
   4 +   4 + 15  = 23 
   4 +   3  +  3  = 10 
   3 +   4  x 15 = 63 
   3 +   60        =63 

          C 

     D   A 

               C 

B         D 

 
SZ
Á 
M 
O 
L 
D  
 
KI! 

 Melyik hal  
mennyit ér? 
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Ha a betűhálóból kihúzod az augusztusi névnapo-
kat, majd a megmaradt betűket összeolvasod                     

Grecsó Krisztián: Évsoroló című versének           
hiányzó része alakul ki. Írd a pontozott vonalra!  

 

Nagyinál nagyon jó, 
Augusztus: csapongó, 
Tyúkólból friss tojás, 

 
..…………….. 

Mesés találós - Ki lehet ő? 
 

Ha minden bolondra  

csörgősipkát raknál,      

hamar kiürülne a nagy sipkaraktár. 

Csakhogy aki bolond,  

az még nem udvari,      

az igazi csörgősipkát  

ésszel kell hordani! 

Nem is bármennyivel,  

hanem tenger ésszel! 

Ezért velem bolondozni,    

senki sem merészel! 

 

Én vagyok a ……………………... 

1.  vízisportot űző 
 

2. dobog folyton míg élünk 

 

3. muzsika, melódia 
 
 

4. esőn áll  

 
 

5. látunk vele  

 

    

    

    

    

    

B O G L Á R K A 

H Ó V L E H E L 

É G I B O L Y A 

E H E R M I N A 

I S K I L O N A 

O L Á S V A J K 

M E N Y H É R T 

Á B R A H Á M  

A meghatározások alapján töltsd ki a 
rejtvényt, s ha ügyes voltál, a színes osz-
lopban olvashatod a megfejtést. 

 

 
Keresd meg, hogy hová  való! 
 
 
 
 
 
A               B                 C            D 
 
 
 
 
 
 
1                2                3              4 

Még egy méhecs-
ke köszál itt  vala-
hol. Megtalálod? 


