
1998 óta minden tanévben, így idén is megrendezték isko-
lánk pedagógusai az Alkotói napokat. Négy délutánon át 
tartott ez a versenyszerű esemény. Az első két délutánon az 
alsósok, majd utánuk két-két alkalommal a felsősök léptek 
közönség elé. Érdekesebbnél, érdekesebb prezentációkat 
láthattunk, hallhattunk. Néhányat sikerült a VIMIVIRA 
szerkesztőinek összegyűjteniük. Ebben a különkiadásban 
ezeket kínáljuk. (A KGYTK-s versenyzők bemutatói itt nem 
szerepelnek, majd az év végi különszámban.) 

Alkotói napok (2018) 
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Lehet, hogy sokak számára meglepő lesz, amit mondok, de az egyik kedvenc állatom 
a róka. Minden érdekel, ami vele kapcsolatos. Ezért is döntöttem úgy, hogy idén erről 
a témáról szeretnék kutatni a KGYTK-n belül. 
Először vázolom, hogy eddig mivel foglalkoztam. 
Elsőként szakirodalmakban kezdtem el tájékozódni. Megismertem például a róka ál-
latrendszertani besorolását és testfelépítését. 

ORSZÁG: ÁLLATOK 

TÖRZS: GERINCHÚROSOK 

OSZTÁLY: EMLŐSÖK 

ALOSZTÁLY: ELEVENSZÜLŐK 

ALOSZTÁLYÁG: MÉHLEPÉNYESEK 

REND: RAGADOZÓK 

ALREND: KUTYA ALAKÚAK  

CSALÁD: KUTYAFÉLÉK 

NEMZETSÉG: RÓKÁK  

NEM: VULPES 

FAJ: VULPES ZERDA  

Ez alapján megbizonyosodhattam róla, hogy nem véletlen a kutyához való ha-
sonlósága, hiszen a kutyafélék családjába tartozik. 

Sokat töprengtem azon is, hogy miért éppen a ravasz jelző állandósult a rókához 
kapcsolódóan. Lehet, hogy a testalkata miatt? 

Elkeskenyedő arckoponyájú, lompos farkú, hegyes fülű, elliptikus szemű állat. 
Testén a vöröses színű szőr dominál, a háton sötétebb sáv húzódik végig, amit a la-
pockáján ugyanilyen pászta keresztez. A has szőrzete világosabb, szürkésfehér vagy 
fehéres árnyalatú. A farok vége fehéres, vagy kifejezetten fehér, a lábak külső fele és 
a fülek feketék. 

Vagy esetleg nevének eredete a magyarázat?  
Az 1842-ben kiadott Régi magyar nyelvemlékek című könyvben az áll, hogy a 

róka ravasz szavunkból származik. A ró vagy rov, rav tőből a –ka kicsinyítő raggal el-
látva. A tő eredeti jelentése: vág, bevág, tehát a róka vagy ravasz jelentése harapós. 

Olvasás közben egyre több olyan kérdés merült fel bennem, amelyek már nem 
csupán a rókához mint biológiai lényhez kapcsolódtak. 

Így jutottam el odáig, hogy érdeklődésem az irodalom felé fordult, és arra let-
tem kíváncsi, hogy milyen irodalmi művekben jelenik meg a róka főbb szereplőként. 
Az általam olvasott mesékben azt tapasztaltam, hogy a róka az egyik legnegatívabb 
figura, gyakran ő a „főgonosz”. Ravaszságát mások becsapására, kihasználására for-
dítja.  

Vajon minden történetben így van ez? – tettem fel a kérdést. 
Hogy erre választ kapjak, utánanéztem, hogy a népmeséken kívül milyen irodalmi al-
kotásokban játszik fontos szerepet a róka, és hogy milyen a jelleme  
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Irodalom 

Léber Kiara (5.o.): A róka 



ezekben a művekben.  
Meglepetten tapasztaltam, hogy az általam ismert olvasmányokon kívül is szá-

mos alkotás főszereplője. Nem csupán a gyermekeknek szóló irodalomban játszik lé-
nyeges szerepet, több - felnőttek számára íródott - regényben is találkozhatunk vele. A 
műveket három csoportba soroltam: mesék, ifjúsági regények, regények.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az általam megismert mesék alátámasztják azt, amit Flaman Szilvia A mesehő-
sök lehetséges tipológiái című munkájában olvastam a rókáról mint meseszereplőről.  

A „ravasz, mint a róka” szólás agyafúrtságának, fortélyosságának, szemtelensé-
gének következménye. Alakjához általában a megbízhatatlanság és a hamisság tapad. 
Megítélése azonban többféle, lehet még furfangos, hízelgő, képmutató, ügyes, óvatos; 
ugyanakkor az önzés, mohóság, kéjvágy, aljasság, bosszúvágy, magányosság megtes-
tesítője is, és hiába rendelkezik híres ravaszsággal, gyakran felsül, ráfizet, és hoppon 
marad. 
Másként jelenik meg a róka a megismert meseregényekben: A vörös banda és a Vuk 
eseményei a másokról gondoskodó, bölcs, ragaszkodó, szeretetet adó, önfeláldozó ró-
kát mutatják be. Különösen érdekes  

A kis herceg rókája: az emberi kapcsolatokról – szeretetről, barátságról, biza-
lomról, felelősségvállalásról beszél. 

Néhány mondattal összefoglalom a két regény cselekményét. Garnett könyvé-
ben a főhős felesége rókává változik. Eleinte ez csak testi változást jelent, megmarad-
nak emberi tulajdonságai, viselkedése. Azonban ahogy telik az idő, úgy alakul át a 
személyisége is: teljes mértékben elveszti emberi lényét, és elhatalmasodik benne a 
róka. Vercors regénye mintegy tükörképe az előzőnek: egy róka változik át lánnyá, 
megrázó „szelídítési” folyamatok során leveti „róka-énjét” és emberré változik. 
 Munkám folytatásaként szeretnék megismerkedni a keleti kultúrákban létező 
„rókatündér-mítosszal”, amely gyökeresen ellentétes a nyugati világ rókákról alkotott 
képével. Japánban például egész mitológiája van a rókakultusznak, a rókák mágikus 
képességekkel rendelkeznek, amit különféle módokon használnak fel. 
Arra is kíváncsi lennék, hogy iskolatársaim hogyan vélekednek a rókákról - úgy is, 
mint meseszereplőkről, de úgy is mint ragadozókról. 
 

I. évfolyam, 1. szám Oldal  3 

mesék mese- vagy ifjúsági regé-
nyek 

regények 

A róka és a szőlő Sven Fleuron: A vörös 
banda 

David Garnett: A rókafe-
leség 

A holló és a róka Fekete István: Vuk Vercors: Sylva 

A róka és a farkas Antoine de Saint-
Exupéry: A kis herceg 

  

A róka és a macska     

A szállást kérő róka     

A róka és a farkas a lako-
dalomban 

    

Móra Ferenc: Csilicsali 
Csalavári Csalavér 

    



Jeff Kinney gyereknek szóló könyvsorozatának egy kötetét kaptam meg kará-
csonyra, melynek címe Egy ropi naplója. A sorozat 12 kötetből áll, a Könyvmolykép-
ző Kiadó adta ki. A könyveket karikatúraszerű illusztrációk díszítik, melyeket a szer-
ző készített. A történet főszereplője Greg, aki egy általános iskolás fiú, aki vicces 
helyzetekbe kerül. Nekem a Rodrick, a király című rész van meg. 
 
A könyv első fejezetéhez olvasónaplót készítettem. Írtam kérdéseket, szövegalkotá-
sos feladatokat, kellett illusztrációt készíteni, alkottam igaz –hamis állításokat, és ki-
találtam egy keresztrejtvényt is. 
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Veiger Ákos (2.o.): Egy ropi naplója 

 



I. évfolyam, 1. szám Oldal  5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Minden kis-
gyereknek 
ajánlom ezt a 
könyvet, mert 
igazán izgal-
mas és humo-

ros olvasmány. Én már végigolvastam, remélem, a többi kötetet is megkapom. 



Gondolatok a közösségi oldalak előnyeiről és hátrányairól 

(érvelés) 

 

Tétel: Manapság egyre többen tagjai az internetes közösségi oldalaknak, míg má-
sok ellenzik a kapcsolattartásnak ezt a formáját. 

„Átlagosan napi két órát töltenek közösségi oldalak előtt és az életük felét már on-
line térben élik az úgynevezett Z generációhoz tartozó magyar fiatalok, akik már 
többet kommunikálnak az interneten, mint személyesen.” – ismertették egy friss ku-
tatás eredményeit. 
  Először is nézzük a főbb közösségi oldalakat: facebook, instagram, twitter 
stb. .  
Én ezek közül a facebookot használom leginkább.  
Ez azért is jó, mert ingyen van, vagyis nem kell a kapcsolattartásért, üzenetváltá-
sért fizetni. Gondoljunk csak bele, mi lenne, ha minden elküldött üzenet után több-
száz forintot kellene kiadnunk.  
Ráadásul sokkal gyorsabban zajlik az üzenetváltás, szinte azonnal, pár másodperc 
alatt reagálhatnak partnereink a kérdéseinkre, gondolatainkra. És ugyanígy mi is.  
De ha ezt postai levélben tennénk, lehet, hogy csak több nap után érkezne meg a 
válasz, sőt, meglehet, hogy meg sem érkezne.  
  Viszont ahogy mindennek, ennek is megvannak a hátrányai. A csak online 
kommunikáció miatt elvész a fiatalok érzelmi intelligenciája, empátiás készsége, 
de legalábbis nem fejlődik kellő mértékben.  
Kimarad a valódi közösségi kommunikáció, amelynek rengeteg nem verbális ele-
me van, a többi között testtartás, tekintet, gesztusok, amelyek online kommunikáci-
óval nem tanulhatók.  
Gyakori az is, hogy az itt regisztrált felhasználók hamis fiókokat csinálnak, és tel-
jesen másnak adják ki magukat, mint akik valójában.  
És ha felraksz egy képet, amiről hirtelen azt gondolod, hogy menő, ellenben ké-
sőbb már megbánod, hiába törlöd le, mert más is lementheti, és ez örökre fent fog 
maradni az interneten.  
Az egészségünkre sincs jó hatással az egésznapos telefonozás, számítógépezés, 
mert elromolhat tőle a szemünk, és a mozgáshiány növeli a cukorbetegség kialaku-
lásának veszélyét is. 
  Összegezve, egyik félnek sincs teljesen igaza. Szabad használni ezeket az ol-
dalakat, de csak mértékkel. Szerintem a legjobb megoldás az lenne, ha naponta ma-

ximum – a kötelességeink elvégzése után - 1-2 órát használnánk a közösségi olda-
lakat. 
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Kurucz József (8.o.): Nem árt a mértékletesség!  



Tisztelt közönség! 

Horváth Evelin vagyok. Egy 2018-as matematika felvételi feladattal készültem. 

A feladat legelőszőr ismertetik a szükséges információka. A karát két dolgot árul el 

a drágakövekről: Az aranytartalmát és tömegét. 1karát = 0,2gramm; a tiszta arany 

24 karátos.  

Mennyi a tömege az "Afrika nagy csillagának"? 

 

 

 

 

A második tulajdonképpen egy keveréses feladat. Hány karátos aranyötvözet 
keletkezik, ha 21 gramm 8 karátos aranyat összeolvaszta-nak 27 gramm tiszta 
arannyal? 

Érdemes táblázatba foglalni. Ezután az adatok segítségével felírunk egy egyenletet. 
Szoroznunk kell 24-el, majd 
összevonást hajtunk végre. 
Utolsó lépésként osztjuk    48-
al. Így kapjuk meg, hogy x=17, 
tehát 17 karátos aranyötvözet 
keletkezik.  

 

A feladatot nagyon élveztem. 
Máskor is szívesen oldanék 
meg ilyen feladatokat. 
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Matematika 

Horváth Evelin (8.): 2018-as felvételi feladat 
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Ebben a tanévben részt veszek a Tudásbajnokság című levelezős matematika verse-
nyen. Az alábbi feladatokat is ennek keretében oldottam meg. 

Az elsőben a a két dominóra vonatkozó állításokról kellett eldöntenem, hogy igazak 
vagy hamisak. 

Az „A” állítást elolvastam, majd kiszámoltam a dominókon lévő pöttyök összegét és 
szorzatát. Mindkettő összege 7, de az 5X2= 10, a 3X4=12 lett, ezért hamis az állítás. 

A „B” állítás szerint a dominók egyik felén páros, a másikon páratlan számú pötty 
van. Ez igaz, mert az 5 és a 3 páratlan, a 2 és a 4 pedig páros. 

A „C” állítás a két dominón összesen 2X7, azaz 14 pötty van. Kiszámoltam: 
5+2+3+4=14. Ez is igaz. 

A „D” mondat szerint a dominó két felén lévő pöttyök közti különbség 2. Ehhez tud-
nom kellett azt, hogy a kivonás eredményét nevezzük különbségnek. A különbség se-
hol nem kettő, mert 5-2= 3, 4-3= 1, tehát az állítás hamis. 

Utoljára azt vizsgáltam, hogy egy pötty áthelyezésével megoldható lenne-e, hogy a 
két dominó ugyanolyan legyen. Igen, megoldható lenne úgy, ha az 5 pöttyből a kö-
zépsőt áthelyeznénk a 2 közé. 
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A második feladatban egy táblázatot értelmeztem, és egy kérdésre válaszoltam. Azt 
kellett megmondanom, kinek van a legtöbb könyve. A táblázatból megtudtam, hogy a 
gyerekeknek a különböző fajtájú könyvekből mennyi van. Ezeket csak össze kellett 
adni. 

Lacinak 12, Nórinak 15, Tominak 12, Hannának 14, Lilinek 12 könyve van. Tehát 
Nórinak van a legtöbb könyve. 

Szívesen oldok meg hasonló gondolkodtató feladatokat, ezért a későbbiekben is részt 
fogok venni versenyeken. 

 



A XX. század elején az űr felfedezése még csak az emberek fantáziájában élt. 
Az 1930-as években született meg a rakéta von Braun, német mérnök jóvoltából. A 
2. világháború után az Egyesült Államok és a Szovjetunió hidegháborúja elindította 
az űrversenyt. 1957-ben a szovjetek fellőtték az első műholdat, a Szputnyik 1-et, vá-
laszul az amerikaiak 1958-ban pályára állították az Explorer-1 nevű mesterséges 
műholdat.  

Szovjetunióban 1959 nyarán megkezdődött a válogatás az első űrhajós szemé-
lyének kijelölésére. A légierő pilótái közül kerestek 25–30 év közötti, 170–175 cm 
testmagasságú, kb. 70 kg-os testsúlyú, kiváló egészségi és mentális állapotú szemé-
lyeket. A 3000 főből év végére 20 maradt, majd egy év alatt 6 főre szűkült a lét-
szám. A végső válogatás politikai szempontok szerint történt. Az államfő, Hruscsov 
kívánsága az volt, hogy az első űrhajós 100%-ban „orosz” legyen, és munkás- vagy 
parasztcsaládból  származzon. Csak a repülés előtt egy héttel választották ki: Jurij 
Gagarint, tartalékaként German Tyitov állt készen. 
 

Bajkonurban 1961. április 12-én hajnali 3:00 és 6.00 óra között megtörtént az 
űrhajó utolsó műszaki ellenőrzése. 5.30-kor felébresztették az űrhajósokat. Tyitov is 
teljesen beöltözött, készen kellett állnia, hogy beugorjon Gagarin helyére, ha társá-
val bármi történt volna.  

6. 07-kor startolt a Vosztok-1. Gagarin jól érezte magát a súlytalanság állapo-
tában. Kétoldalú rádiókapcsolatot tartott fenn a földi irányítóközponttal. Folyamato-
san jegyzetelt az űrhajó állapotáról és saját életfunkcióiról. Maga a repülés teljesen 
automatizált volt, mert előre nem lehetett tudni, hogy az űrhajós képes lesz-e dol-
gozni a súlytalanság állapotában.  

Az űrhajó 108 perc alatt megkerülte a Földet. A felszállás utáni 71. percben 
bekapcsolt a fékezőrakéta. A Vosztok–1 Afrika nyugati partjainál lépett be a légkör-
be. A visszatérő kabin nem vált le a műszaki egységről, Gagarin 7 km-es magasság-
ból ejtőernyővel ereszkedett le. Szaratov város közelében ért földet.  
 

Moszkvában hatalmas állami fogadást rendeztek a világ első űrhajósának tisz-
teletére. Hadnagyból őrnaggyá léptették elő. A világsajtó is ünnepelte. Az USA kor-
mánya hivatalosan gratulált, de nyíltan vereségként fogták fel a szovjet teljesít-
ményt.  

Gagarin a repülése után sok országot meglátogatott, több kontinensre is elju-
tott. A hirtelen rászakadó népszerűséget rosszul viselte. Visszatért Csillagvárosba, 
ahol többször használható űrhajók tervezésével foglalkozott. 1968. március 27-én 
életét vesztette egy vadászgép-balesetben. 

Jurij Gagarin nevét kisbolygó és holdkráter is őrzi. Az űrrepülés emlékére egy 
25 méter magas emlékművet állítottak a leszállás helyén Szaratovban. A repülés 50. 
évfordulójára film készült 2011-ben.  
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Welcome everybody!  
 
My name is Dániel Ekler. Today I’m going to talk about video games. Why  
video games? You can call me a nerd, but I don’t care - and now I will talk 
about one specific video game: Uncharted 3 - Drake’s Deception. 
And why shouldn’t I start with the first part of the game? Please let me explain 
that the first part, Drake’s Fortune is not a good game buuuuuuut not a bad 
game; it’s a “meh” game. In my opinion the story is boring, the graphics is lame 
(but at that time, nobody was able to make a game for ps3, so this is the reason).  
The second part, “Among thieves” is a beautiful game, but for me a little bit re-
petitive and hard but it’s a fantastic game. Give it a try!  
The third one is a third person adventure game with humor, action and a good 
story. First of all, the characters:  
Nathan Drake - he never gives up. He a nice person with eagerness for action. 
Victor „Goddam” Sullivan - he is Nate’s  father and mentor. He is my personal 
favorite.   
Chloe Frazar - she is mysterious and definite. 
Charlie Cutter - the tough guy. However, he is claustrophobic, so he is not really 
tough that much. 
Talbot - we don’t know his full name but he is 
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEviiiiiiiiiiiiiiiiiiiil and dangerous. Be care-
ful or he will punch you in your face. 
Katherine Marlowe - she is a very snobbish old lady and she is crazy and evil 
and oh noooooooo she has a knife.  
Elena Fisher - she is smart quick thinker and she is reliable. 
I just offer this amazing game. Give it a try, and for the end, here is my favorite 
scene from this game . 
 
 
Thanks for your attention. Goodbye! 
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Ekler Dániel (6.o.):  
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Tisztelt Közönség! 

 

Engem Bogdán Dorottyának hívnak, társam Szeidli Katinka. Mindketten 7. osztályos 
tanulók vagyunk.  

Az volt a feladatunk, hogy az iskolaudvar fáival foglalkozzunk, és ezt most szeret-
nénk bemutatni.  

Bogdán Roland és Cseszkó Martin feladata az volt, hogy térképvázlatot készítsenek.  

Az iskolaudvar területén ezek a fák találhatóak: hársfa, vörös kőris, gyertyán, császár-
fa, fenyőfa, juhar, szomorúfűz, bükkfa, vadgesztenye, tölgyfa, nyírfa. Látható, hogy 
pl.: a hársfa az iskola előtt helyezkedik el, a vadgesztenye a könyvtár mellett helyez-
kedik el, a platánfa a domb mögött található, a nyírfa a tornaterem előtt.  

Nekem (Dorottya) az volt a feladatom, hogy lefotózzam az összes fának a lombkoro-

náját a törzsét és a termését. Itt látható pl.: a hársfa 

A növényhatározó segítségével megismertük a fák levélalakját, a levélszél típusát és a 
száraztermésének a csoportját is. Az egyes fák ágából és a leveléből preparátumot csi-
náltunk.  

Ezután termésgyűjteményt készítettünk. Itt látható pl.: a gesztenye termése. 

A preparátumon látható, hogy a vadgesztenye levélalakja ujjasan összetett levél a le-
vélszél típusa fűrészes, száraz termése bőrszerű tok, a magvakon köldökfolt látszik.  

A fenyőfa levélalakja egyszerű tűlevelek, száraztermése termős toboz.  

Ezen kívül az volt a feladatunk, hogy utánanézzünk információknak egy fával kap-
csolatosan. Én (Katinka) a lucfenyőt választottam, társam (Dorottya) a vadgesztenyét.  

A lucfenyő 50 méternél is magasabbra nőhet. Hatalmas, terebélyes, kúp alakú lomb-
koronája és hosszú egyenes szürke törzse van. Nagy tobozai lecsüngők, barnára beér-
ve sem hullnak szét. Kedveli a hűvös és csapadékos éghajlatot. Koszorúkötésre is 
gyűjtik.  

Mindezt az Élő Világ című folyóirat (22. sz., főszerkesztője: Ujhelyi Péter) 10. olda-
láról gyűjtöttem. 

A vadgesztenye lombkoronája tompa kúp alakú. kérge sötétbarna, vaskos pikkelyek-
ben leváló. Tenyeresen összetett, sötétzöld levelei 5-7 levélkéből állnak. Termése tüs-
kés, zöld burkú, húsos falú, háromrekeszű tok. Nincs gyerek, aki ne ismerné magvait, 
amelyek nagyok, lapítottak, fénylő barnák nagy szürkés köldökfolttal.  

Az információkat az Élő Világ című folyóirat 47. számában (főszerkesztő: Ujhelyi 
Péter) a 6-7. oldalon találtam meg. 

További munkalehetőség: az iskolaudvar fái közül melyiket lehet felhasználni gyógy-

növényként.  
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 A tarka virágú kalocsai hímzés és pingálás kulturális örökségünk része, 2014-
ben került a hungarikumok közé. 
  
 Kalocsa régi dél-alföldi város, ahol a 18. században sajátos népművészet ala-
kult ki. Tárgyi emlékei a következők: faragott házoromzatok és kiskapuk, főleg nap-
korong díszítéssel; vésett, sötétkék alapszínű bútorok virágmotívumokkal. 
 A 19. sz. 2. felében jelent meg a falfestés, a pingálás. A pingálóasszonyok tejjel 
kevert porfestékkel festettek a falra előrajzolás nélkül.  
E korból származik a mintaírás és a hímzés művészetének kialakulása is. A mintákat 
eleinte a kalocsai előnyomdában készítették, majd a nők megtanulták a boltban vett 
kész minták előírását. A hímzés divattá vált. Megjelent: lepedőkön, párnákon, terítő-
kön, dísztörölközőkön, díszkendőkön, függönyökön, főkötőkön, kabátkákon, zseb-
kendőkön, papucsokon. 

 
 A 19. században a fehér lyukhímzés volt jellemző, később megjelent az egysze-
rű lapos hímzés, végül a csipke szerűen áttört. A szín eredetileg fehér, majd fekete, 
később 2-2 szín, a fekete-piros és a kék-piros párosítása. A 20. századtól vált színes-
sé. 6 szín 2-2 árnyalatát használják: a bordót a pirossal, narancssárgát a citromsárgá-
val, a rózsaszínt, a kéket, a lilát és a zöldet saját sötétebb árnyalatával. A virágszárak 
színe mindig a sötétebb zöld, a megfelezett levelek alsó része világoszöld, a meg nem 
felezett levél szintén világoszöld. 
 Jellemző motívumai a virágok és a levelek. Uralkodó minta a rózsa, mellette 
megjelenik a nefelejcs, az ibolya, a búzavirág, a tulipán, a szegfű, a piros fűszerpapri-
ka. 
A hímzéshez főként 3 öltéstípust használnak: lapos öltéssel a nagyobb felületeket, 
száröltéssel a vonalszerű szárakat, indákat hímezik, a hurok öltéssel a terítő szélét 
dolgozzák el. 
 
 Saját munkámhoz egy riseliős, szomorú pamukos terítőről származó mintát vá-
lasztottam. A riseliős azt jelenti, hogy a terítő csipke szerűen áttört. Szomorú pamu-
kos, mert színvilágára az idősebbek által hordott lila és a kék jellemző. 
A terítő szélén körben 8 azonos formájú csokor látható, közepén virágkoszorú. Az ál-
talam választott mintán 2 nagy rózsa fog közre kisebb virágokat, leveleket, bogyókat. 
 A mintát egy fehér anyag alá tettem, és átrajzoltam, majd hozzáfogtam a hím-
zéshez. A virágok színét változtatás nélkül fogom kivarrni. Ha a mintákkal elkészü-
lök, megtanulom a száröltést is, és sötétzölddel kivarrom a szárakat. Végül körbevar-
rom az anyag szélét.  
Művészeti bemutatóra szeretnék elkészülni a munkával. 

2.évfolyam külön kiadás 

Technika 

Galambos Boglárka (6.): Kalocsai hímzés 
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Karácsonykor a kézműves foglalkozáson kezdtem el korongozni, azóta ezt vide-
óra is vettük. A felvételek segítségével fogom bemutatni a korongozásom mene-
tét. Előtte elmondom az eszközöket és a korong részeit. 

A legfontosabb az agyag, amit megformázunk és a víz, aminek segítségével for-
mázok. A korong részei: a pad; a korong; az ülőke és itt lenn, a lábító. Rátesszük 
a vizes kezünket a korongon lévő agyagra. Ezt követően a lábunkkal elkezdjük 
meglódítani a lábítót. A mozdulatokat addig ismételgetjük, amíg a kívánt forma 
ki nem alakul.  

Szívesen korongozok, köszönöm a figyelmet! 
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Szilasi Emília (1. o.): Agyagozás 
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Elnézést a késedelemért. 


