2021-2022
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Köszöntünk téged, az MGK suliújság kedves
olvasója! Reméljük ezen suliújság tág témakörökben
mozgó cikkeivel felszabadít, mosolyt csal az arcodra és
büszkeséggel fog eltölteni. Tekintsünk hát vissza az
elmúlt év eseményeire.
Jó szórakozást!

2.

Dakó Dávid
Szeretnék

Szeretnék én ötöst kapni,
Nagyon nagyokat aludni,
Félév végén levizsgázni,
Az évet örömmel zárni!
Jaj, Istenem, segíts nekem:
Nem aludtam egy órát sem.
Majd’ szétrobban a fejem.
Az óráról már elkéstem...
De szeretnék ötöst kapni,
Nyolc-kilenc órát aludni,
Félév végén levizsgázni,
Az évet végre lezárni!

(Pora Lenke VIII.A)

3.

Rövid programáttekintő:

Miután megalakult
a DT, októberben
megtartottunk
egy sulibulit,
ahol
bemutatkoztak a
tagok.

Az egész iskola részt vett
egy közös sízésen, szánkózáson a SkiGyimes sípályán.

4.

Szeptemberben két
színdarabot is megtekinthettek a tanulók, Zénó az
elképesztő madárijesztő és A
tékozló fiú történetének
modern bábjátékát.

Ahogy a naptár
márciust írt, farsanggal
üldöztük el a telet.
Minden osztály különböző tematikájú előadással
készült, ezt követte
a farsangi mulatság.

Februárban vendégelőadás-sorozat indult a VIII.
osztályosoknak, melynek
mottója: „Segíts megtalálni
önmagam.”

5.

Március 15-re is megemlékeztünk. A diákok énekekkel, előadással és verscsokorral ünnepeltek.
Iskolánkban
megrendezésre került a
sakkbajnokság.

Május elején pedig
szemétszedésen vettek
részt az iskola tanulói
egész Gyimesközéplok
patakait bejárva.

6.

(Bilibok Jázmin-Mária VIII.A)

Tankó Sarolta-Mária (VIII. A)
Gyászos nap
Március 15., itt van újra
Induljunk hát hosszú útra
Lobogtassunk magyar zászlót,
Mely egykor vértől ázott!
Kongassuk meg a templom harangját
Feledjük a népek borzasztó haragját
Azt a haragot, mit nem érdemeltünk ki,
Békéljünk meg, hisz jó békében élni
Ámbár gyászos nap ez a magyarnak
De helye ugyanúgy akad a mosolynak
Mosolyogjunk a rosszak szemébe
Hogy ősapáink is nevessenek az égben!

7.

Versenyek:
“Adj valakinek egy ötletet, és ezzel jobbá teszed a napját. Tanítsd meg
valakinek, hogyan kell tanulni, és ezzel ő az egész életét jobbá teheti”
-Jim Kwik

Iskolánk történelmében számos diák megmérettette magát különböző központú, tantárgyú versenyeken a régió, vagy az ország különböző iskoláival, és ahogy egy idevalósi csángó mondaná, az esetek
többségében “megcsúfoltuk” a többi iskolát eredményeinkkel. Sajnálatos módon a koronavírus az utóbbi két évben meggátolta a versenyekre
való benevezésünket, de ez a két év bőven elég
volt ahhoz, hogy felkészüljünk lelkileg azokra
a versenyekre, amelyekről se a diákok, se a tanárok nem hallottak.
Bodor Szilveszter megmutatva a megyének, hogy a gyimesiek nem holmi anyámasszony katonák, harmadik helyezést ért el a
tetratlon csíkkörzeti szakaszán, illetve hatodik
helyet a megyei szakaszon. Iskolánk futók
szempontjából is jeleskedett. Nagy Bernadett
egy tizedik hellyel, míg Tankó Annamária egy
harma- dik hellyel hozott dicsőséget
iskolánknak.
Persze azt is megmutattuk, hogy a gyimesiek nem csak futkorászni tudnak, hanem a fejüket is tudják használni. Molnár Szilárd
(VIII.A) kiválóan teljesített a megyei sakkbajnokságon. Az angol
Kengurun, 7-8.-os szinten Fikó Roland és Bilibók Jázmin-Mária
megyei második helyet, és Szentes Andrea, Molnár Bíborka és Balla
Botond-Barnabás harmadik helyet értek el, míg az 5-6.-os szinten
Hadnagy Iringó és Szentes Áron első helyet zsebeltek be. Ugyanakkor
az angol olimpiászon Szentes Andrea 83 pontos eredménnyel (megyei
4. hely) és Fikó Roland 75 pontos eredménnyel vett részt.

8.

Történelemből is jeleskedtünk. A Kájoni János nevű verseny megyei szakaszán a Fikó
Roland − Molnár Szilárd− Balla Botond-Barnabás trió negyedik helyet értek el. Emellett a 6. alkalommal megrendezett Jancsó Benedek történelmi emlékverseny
országos döntőjét Kolozsváron, a Protestáns Teológiai Intézetben tartották,
amelyen számos erdélyi iskola közül a
Majláth-csapat, Ambrus Adrienn-Zita,
Mihók Kincső és Molnár Beatrix (VII.
B) 6. helyezést ért el. A Kenguru
Nemzetközi
Alkalmazott
Matematikaversenyen is kimagaslóan
teljesítettek a Majláth-diákok, összesen iskolánkból 32-en vettek részt a versenyen.
Harmadik helyezést ért el Balla Botond-Barnabás
(VIII.A), Bilibok Jázmin-Mária (VIII.A), Gergely
Anett (VIII.B) és Szentes Áron (VI.A), illetve második helyezést kapott Fikó Roland (VIII.A) és
Molnár Áron (VI.A). A többi Majláth-versenyző is
kiváló eredménnyel zárta a versenyt.
A Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyversenyen Molnár Bíborka (VIII.A), Szentes

Andrea (VIII.A) és Tankó Izabella (V.B)
is szépen teljesítettek. Ugyanakkor a
magyarországi Jókai Klub által hirdetett meseíró pályázaton Tankó Izabella
(V.B) különdíjban, Csillag Dorottya és
Máté-Czikó Zselyke (V.B) dicséretben
részesültek.
Sok élménnyel és szép eredménnyel tértek haza az V.B osztályos lányok a Marosvásárhelyen zajló római katolikus országos
hittanolimpiáról. Tankó Izabella a III. helyezést szerezte meg, Tankó Zselyke pedig a
Vasárnap és Keresztény Szó különdíját érdemelte ki. Ezeken kívül számos diák részt
vett különböző megyei tantárgyversenyeken. Gratulálunk mindenkinek. Szép eredményekkel zártuk a 2021−2022-es tanévet.
(Fikó Roland VIII.A)

9.

Tetszett vagy sem? Ez itt a kérdés!
Cikkünkből kiderül melyik programok nyerték el leginkább a diákok
tetszését a 2021-2022 es tanévben!
Mint azt tudni illik az iskolánk számos programot szervezett ebben
a tanévben is. Köztük a programok ¾-ét a diáktanács valósította
meg, a tanári kar beleegyezésével. Volt itt minden: szemétszedés,
síelés, farsangok, kirándulás. Azonban nézzük meg most azt, ami a
legkedveltebb volt mind közül.
–>
2022. május 11-én egy rövid felmérést készítettem
iskolaszinten, interjú formájában, ezek voltak a visszajelzések a
kérdések alapján:
A kedvencem az volt, amikor a víz napjára emlékezünk meg.
Péli Mária (földrajztanárnő)
A farsang volt persze. De függetlenül ettől az egész tetszett.
Benedek Kriszta
A Piposz Tanya volt a legjobb. Együtt voltunk a barátokkal, jók voltak a
programok és menő volt a buli.
Bara Dalma
Igen, az a farsang nagyon jó volt.
Scutaru Cristian

A Piposz Tanya nagyon tetszett, a két csapatnak szorosabb lett a
kapcsolata.
Daradics Csilla

A Focibajnokság! A tesitanárő a legjobb tanár az egész univerzumban.
Molnár Szilárd

A diák-tanár csere tetszett, mert én is lehettem tanár.
Molnár Beatrix

10.

A farsang tetszett nagyon, profin meg volt szervezve, igazi retró
party volt.
Máté-Cziko Szilárd (angoltanár)
A farsang. Nagyon jók voltak a zenék.
Antal Anikó
A feeling miatt a farsang. Na meg a szí- nészkedés.
Adrien, Blanka és Évike
A farsang, mert mindenki megmutatta mi jut eszébe a jelmezekről.
Halász Örs
Az októberi bál a zenék miatt.
Tankó Pali
A szemétszedés így frissben nagyon jó volt, a sötétiekről nagyon jó
véleményem alakult ki. Kedvesek voltak.
Sárig Mária (hittantanárnő)
Ezek mellett hangzottak el: lyukasóra, vakáció, szünet (ezek
valóban jó programok, csak bár szervezve lennének. Igazán
preferálná a diáksereg:))

Mostmár tisztán kivehető, hogy a farsang viszi a prímet. Ez egy
nagyon erős jelzés a diáktanács számára: a jövőben még sok
ilyen partyban szeretnének táncolni a Majláth Gusztáv diákjai.
Ettől eltekintve még számos más program ötletre nyitottak a
szervezők. Mi lenne az a program, amin szívesen részt vennél?
Erre a velős kérdésre majd a következő interjú keretein belül
megkaphatjuk a választ. Mindenképp tartsanak velünk!
(Molnár Bíborka VIII.A)

11.

„Segíts megtalálni önmagam”

2022. február 13-án és 25-én iskolánkat meglátogatta Szász Kinga
Amália pszichológus. Remek programba vehettünk részt,
melynek mottója: „segíts megtalálni önmagam.” Az előadás- és
foglalkozássorozatot a nyolcadik osztályosok számára szervezték
meg, melyet iskolánk igazgatónője, Tankó Mária-Edit és egyik
volt diákja, Mihók Helga moderált le. Az eseményt az RMDSZ
Nőszervezet támogatta. A program célja az volt, hogy a gyerekek
megismerkedjenek saját magukkal és közösségükkel is
kovácsolódjanak össze. Ezeket különböző programok keretein
belül valósítottuk meg: önfejlesztő játékok, meditáció,
csoportmunka, videó- és filmelemzés, illetve kommunikáció által
az érzelmeinkről, céljainkról, álmainkról, félelmeinkről.
Résztvevőként, úgy gondolom, hogy új szemléleten keresztül
próbáltak közelebb hozni saját magamhoz, sikerült felismernem
előnyeimet és hátrányaimat és emellett jó szórakozási lehetőség
volt. Nem csak az osztályunk tagjaihoz, hanem
évfolyamtársainkhoz is közelebb kerülhettünk.
Remek program volt! Köszönjük!
(Koncz Sára-Alexandra VIII.A)

12.

Keresztrejtvény

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Felekezetünket gyakorló óra
A mosdóknál a fiúk az ..... -nál kukucskálnak a lányokhoz.
A legjobb kikapcsolódás.
A suliban az egyik legrosszabb viselkedési forma a........
Mindenki tart a.... ..-tól
Minden diák ezt várja a legjobban.
A beszélgetés közben fontos a .....
Az egyik kitiltott folyadék a suliból.
Mértan órára a legfontosabb.
Amit leghamarabb összetörnek egy iskolában.
Minden osztályban lehet hallani általában.
Olyan óra, melyen a diákok mennek be, nem a tanár.

13

A tanárok birtokolják.

(Bardocz Andrea és Daradics Csilla VIII.B)

13.

Motivációcsokor
Eddig csak álmodtunk, terveztünk
még, most valóra válhat minden, ami
szép.
Az élet, a munka tart karokkal vár, s
hogy szép lesz-e csak rajtunk áll.
Álmodj, amit csak akarsz, menj, ahova szeretnél, légy az, aki
szeretnél, mert csak egy életed van, s csak egy lehetőséged, hogy
olyan dolgokat csinálj, amit szeretnél!
A legfontosabb, amit a győzelemből megtanulhatunk, hogy
képesek vagyunk rá.
(Galaczi

Adél

VIII.A)

Nincs motivációd a tanuláshoz?

Mutatok pár tippet, hogy mit is csinálj ezzel kapcsolatosan.
Szerintem a legalapvetőbb dolog egy pontos cél megfogalmazása,
amelyet tényleg el akarsz érni az életben. Egy álom melyről mindig is
álmodtál, mondjuk az, hogy orvos vagy tanár legyél vagy bármi
ilyesmi, és igen ezért igen is tenni kell, minden erődet bele kell
fektetned. Lehet így előre hülyeségnek gondoldod, de kellenek
tervek/terevezők, hogy igen is meg tudd tervezni és végbe tudd vinni
a célod. Mindenek előtt, a napjaidat majd a heteidet kell megtervezni,
ugymond egy rutint kell kialakítani. Miután ez megvan, azután sokkal
gördulékenyebb lesz a tanulás.
(Fikó Valéria VIII.A)

14.

Napindító:
•Csodálatos és értékes vagy!
•Képes vagy bármire!
•Legyél mindig pozitív!
•Ne add fel!
Ne vedd magadra mások véleményét!
Ne feledd! Amikor megismételsz egy hibát, az többé nem hiba,
hanem döntés.
Csak lépj tovább és ne törődj azzal, amit mások gondolnak. Tedd azt,
amit tenned kell önmagadért.
(Bara Dalma VIII.A)

Zene ajánló:
Címe: A Little of Everything
Maneskin – Torna Casa
David Kushner – Miserable Man
Reamonn – Tonight
Coldplay – Hymn for the Weekend
Carlas’s Dreams – Acele
Tom Rosenthal – Lights are on
Milow – Howling At The Moon
Lana del Rey – Summertime Sadness
Imagine Dragons – Enemy
Halott Pénz – Ahol a május földet ér
Kispál és a Borz – Ha az életben

(Bilibok Jázmin-Mária és Szentes Andrea VIII.A)

15.

16.

Könyvajánló
Szabó Magda: Abigél
Szabó Magda Abigél című regénye nagyon izgalmas fordulatokkal teli
könyv.
Ginát apja minden magyarázat nélkül elviszi az ország másik végébe egy
leányiskolába. A könyv Gina napjait és korai felnőtté válását írja le az új
iskolájában: a beilleszkedését, amely nem tart sokáig, mert egy titok
elárulása miatt kiközösítik és nagyon gorombán bánnak vele, a szökése
megtervezését, ami szintén nem sikerül,a nagy szerelme Kuncz Feri
látogatása, ami kis híján tragédiába torkollik . Abigél (akiben soká- ig nem
hitt és butaságnak tartott) segítsége nélkül feláldozta volna saját és apja
életét is. A légriadó során történő kibékülésről, a menekülésről, Abigél
leleplezéséről és még sok izgalmas fordulattal teli eseményről szin- tén
mesél.
Úgy gondolom, hogy ezt a könyvet minden kamasz el kell ol-vassa. Sokat
lehet tanulni az apró örömök értékeléséről, a illemről és a hit fontosságáról
is. Sok szeretettel ajánlom minden kamasz lánynak és fiúnak egyaránt.
(Csillag Helga VIII.B)

17.

Filmajánló:
Mivel sokan vagyunk sokfélék, egy csomó különböző filmet hoztunk.
Lehet közöttük olyan, ami ismerős, de akár valami újra is lelhetünk.
Titanic
Karate kölyök
Életrevalók
Csillagok között
Neveletlen hercegnő
Doktor szöszi
Chihiro szellemországban
Az igazi csoda
A fegyvertelen katona
Így neveld a sárkányodat
Megan Leavey
Narnia
(Bilbok Jázmin-Mária és Szentes Andrea VIII.A)

18.

Könyvajánló:
Eric Lindstrom: Nem a szemeddel látsz
A vak Parker Grant életéről szól. Egy múltbeli csalódás miatt megalkotja szabályait: ne bánj vele máshogy csak azért, mert vak, de soha ne élj
vissza a helyzettel!
Izgalmasnak ígérkezik az év: bele akar kerülni az iskolai futócsapatba,
tanácsokkal látja el a fájdalmasan naív osztálytársait, az élet adta feladatokkal is meg kell birkóznia, és még a szívét összetörő Scott Kilpatrick is
feltűnik. Ahogy telik az idő, egyre több mindenre jön rá, és már nem
biztos benne.. Vajon tényleg minden az-e, aminek látszik?
*
F. Scott Fitzgerald: A Nagy Gatsby
Jay Gatsby, a titokzatos milliomos felemelkedésének, tündöklésének és
bukásának története sosem volt még ennyire aktuális. A szegény sorból
származó Gatsby beleszeret Daisybe, de a háború elsodorja őket egymástól, a lány férjhez megy egy faragatlam, ám dúsgazdag emberhez,
Tom Buchananhez. Hazatérése után Gatsby vagyont szerez, hogy méltó
legyen Daisyhez.
A szerelmi háromszög, a fényűző partik, a politikusok és filmsztárok,
luxusautók ma is ismerős színfalai mögött a boldogtalan házasságok és
beteljesületlen szerelmek, a szegénység, elnyomás, reménytelenség és a
magány világát találjuk.
*
Szakács Eszter: Grifflovasok-trilógia
Szakács Eszter könyvsorozata három könyvből áll: A Szelek Tornya,
Babilon és A nulladik zsebuniverzum.
Egy kalandos fantasy, amiben a mitológiának is fontos szerepe van. Egy
világ, ahol egy láthatatlan kötelék köti össze a griffet és lovasát.

19.

A Szelek Tornya: Szellő Mira a születésnapján felfedezi,hogy grifflovas és nem akárki a griffje, még ő maga is meglepődik. Mirának bérelt
helye van az Olimpüszon is. Kalandos dolgok történnek vele, és a könyv
végére még belefér az is,hogy hűséges griffje, Uli és barátai segítségével
megmentse a világot.
„Félig lehunytam a szemem, mert bántotta a mennyezeti világítás erős
neonfénye, a számat viszont elfelejtettem becsukni. Elragadó látványt
nyújthattam, akár egy eszelős.
Uli megfogta a karom, és felemelte. Megérintette a nagyszüleim szülinapi ajándékát, és összerezzent, mint akit apró áramütés ért.
– Sejtettem. A szalagamulett – mondta komoran.
– Mi van vele? – kérdezte Konrád.
– Mondjuk úgy, hogy per pillanat száz százalékon teljesít.
– Ezt hogy érted? – kérdeztem bádoghangon.
Helyes kis kesztyűbábnak éreztem magam, aki helyett valaki más beszél.
– Úgy, hogy a létező legerősebb rontás hatása alatt állsz. Hogy nem haldokolsz éppen, azt egyedül a periammatának köszönheted.
Konrád aggódó pillantást vetett rám. Talán azt hitte, azon nyomban
szörnyethalok, amint leveszem a periammatámat.
Felkuncogtam. Aztán eszembe jutott, hogy valószínűleg nem is téved
akkorát. Ettől a gondolatmenettől, ha lehet, még jobb kedvű lettem.”
Babilon: A Korfu szigetén élő León régi grifflovas családból származik,
és minden vágya, hogy ő is hős grifflovassá váljon. Ám amikor a Moirák
nem őt, hanem az unokatestvérét választják egy olümposzi griff párjául,
León nem törődik bele a görög sorsistennők döntésébe: az első váratlan lehetőségre lecsap, hogy kezébe vegye és újraírja a sorsát! Ehhez át
kell kelnie egy másik világba, a Babilonra, hogy egy vad griffet keressen
magának, ám az új világ váratlan meglepetéseket tartogat számára. A
megpróbáltatások során Leónnak rá kell ébrednie, hogy rajta kívül talán
senki nem képes megállítani Ahrimánt, az emberiség ősi ellenségét, aki
alig egy évvel a Második Kapuháború után ismét megpróbálja elpusztítani a Földet és a zsebuniverzumokat.
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A nulladik zsebuniverzum: A Skóciában élő Rufusnak egy nap fenekestül
felfordul az élete, amikor valaki hazáig követi, és ő nem sokkal később egy
idegen zsebuniverzumban találja magát.
Az Avalonon megismerkedik Gwennel, aki lovagnak készül. Miután
gyilkos fenevadak támadnak rájuk, együtt indulnak útnak, hogy a nagy
varázslót, Merlint megmentsék egy végzetes átoktól.
Ajo egy jégkorszaki zsebuniverzumban él a titokzatos Nép utolsó Őrzőjeként, és a görög istenek világába, az Olümposzra kell átkelnie, hogy hírt
vigyen a Moiráknak egy minden világot fenyegető veszélyről.
Hogyan fonódik össze Rufus és Ajo sorsa? Milyen kalandok vezetik el
őket és segítőiket egymáshoz? És vajon le tudják-e közösen győzni a világ
újbóli elpusztítására készülő Ahrimán követét?
(Szentes Andrea VIII.A)

21.

Divatrovat
Sokan szembesültetek azzal, hogy a 2022-es divat trendek, nem másak,
mint a 90-es évekbeli ruhadarabok: trapéznadrágok, rakott szoknyák és
hosszú nyakú pulcsik.
Ebben az évben különösen hangot kapnak a blézerek, a kosztümök, a retrómintás ruhadarabok, valamint a bő fazonú öltözékek. A
pasztellszínek háttérbe szorulnak, helyüket az élénkebb árnyalatok veszik
át, amelynek nem minden esetben van jó kisugárzása. Nagy hangsúlyban
részesülnek még a horgolt cuccok, amiket a közösségi médiában már
téltől lehetett látni.
Az amerikai Pantone festékgyártó vállalat szerint 2022-ben a Very
Peri névre keresztelt árnyalat lesz az év színe, amit egy hideg hal- vány
kékes-lilás színként lehet leírni leginkább. A cég választása minden évben
nagyban befolyásolja a trendeket, így az már most biztos, hogy ez a szín
az öltözködésben is visszaköszön majd.
(Gergely Anett VIII.B)

A 2022-es tavasz színei:
Az idei tavasz színei közé tartozik a pink, a halványkék, a mustársárga, a
mentazöld, az élénkpiros, a mogyoróbarna és a mályvarózsaszín. A divatipar megítélése szerint a pink, a halványkék, a mustársárga, a mályvarózsaszín inkább a szőke embereknek áll jól, míg a mentazöld, az élénkpiros, és a mogyoróbarna inkább a sötéthajúaknak.
(Gábor-Fikó Helga VIII.A)

22.

Ami a sütisütő verseny tetszését elnyerte
Karamell szelet
Fogadjátok szeretettel ezt a sütemény receptet, ami a sütisütő versenyen
mindenkinek nagyon ízlett.
Hozzávalók
A tésztához
20 dkg cukor
15 dkg finomliszt
1 dl tej
4 db tojás
0.5 csomag sütőpor
36 g instant kávé (3in1 kávé)
1 dl napraforgó olaj
A krémhez
2 csomag karamellás puding
5 dl tej
20 dkg margarin
15 dkg porcukor
Elkészítése
1.
A hozzávalókból piskótatésztát készítünk, közepes méretű tepsibe öntjük, és a sütőben megsütjük.
2.
A pudingporból félreteszünk 2 teáskanálnyit.
3.
A krémhez a többi pudingot a tejben megfőzzük, majd kihűtjük.
4.
A margarint a cukorral habosra keverjük, majd hozzáadjuk a
pudingot, és a kihűlt tészta tetejére simítjuk.
5.
A tejszínt felverjük, a krémre kenjük.
6.
2 tk karamell pudingot 3 tk cukorral, 2 tk étolajjal és kb 1-1,5 dl
vízzel felfőzünk.
7.
Ha már langyos, a tejszínre csurgatjuk, és egy villa segítségével
belecirogatjuk a habba, hogy szép márványmintás legyen.
(Hajnal Andrea VIII.B)

23.

Ács Bálint
A tanár
A tanár, mint jó kertész, embert nevel,
virágát öntözi szóval, dicsérettel.
Mikor ránéz egy illatos virágra,
látja, munkája nem volt hiába,
művét dicsérik, ajándékba adják,
ki volt a kertész, soha nem firtatják.
Milyen igazságtalan az élet,
már csak a virágé a dicséret,
vagy azé, aki adta vagy elfogadta,
pedig mennyi törődés, temérdek munka,
mennyi kín, mennyi verejték van abban,
mire egy virág szirma kilobban.
A jó tanár a dolgát azért teszi,
hogy Másból, s nem magából, legyen Valaki.

(Pora Lenke VIII.A)

24.

Viccrovat (Balla Botond-Barnabás, Timár Márk VIII.A)
Tanár: -Nos, a gyerekéről egyetlen pzoitív dolgot tudok elmondani.
Szülő:- Mi az?
Tanár: - Hát... az osztályzatait elnézve biztos vagyok benne, hogy
nem szokott puskázni...
A milliomos gyereke iskolába megy. Az első számtanórán kérdezi a
tanítónéni:
- Mennyi hatszor hét?
A gyerek nem tudja. A tanítónéni felszólít egy másik gyereket, aki
megmondja a helyes eredményt:
- 42.
Erre a milliomos gyereke:
- Csak? Én megadok érte 45-öt is.
- Pistike, melyik óceán ez? - kérdezi a tanár a térképre mutatva. A
fiú mélyen hallgat.
- Így van! Ez a Csendes-óceán!
- Mama, az iskolában azt mondták, hogy állandóan hazudok!
- De Pistike, te még nem is jársz iskolába!
- Anyu! Nagyon fáj a torkom, meg a hasam is!
- Ó, te szegény! Miből is írtok ma dolgozatot?
A tanár így szól az osztályhoz:
- Ha a hátsó padokban ülők olyan csendben kártyáznának, mint
akik a középső padokban alszanak, akkor az első padokban ülők
tudnának figyelni!
Iskolában:
- Pistike, ki volt I. András apja?
- Nulladik András.
- Apu! Azt mondják az iskolában, hogy mi maffiózó család vagyunk.
- Na majd bemegyek, és elintézem a dolgot.
- Jó, jó, de úgy csináld, hogy balesetnek tűnjön!

25.
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