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REJTVÉNY KICSIKNEK-NAGYOKNAK
Használd a logikádat!

   A mezőkben lévő rajzok és betűk valamely logikai elgondolás alapján mozognak ábráról 
ábrára. Ha rájössz, mi lehet ez, már gyerekjáték lesz kiválasztanod a nyolc számozott négyzet 
közül azt, amelyikkel folytatható a logikai sor. 

       
A megfejtést írd rá a képen látható körbe, majd vágd ki és a bal felére írd a neved, és dobd be 
a megfejtések ládájába.
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Erre írd a megoldást
És küldd be!



CiNKe Iskola 2010. január 

      
      CiNKe in English

Találós kérdések:    
 
Jimmy, how do you like school? Closed.
 
Why did the teacher wear sunglasses? Because seh had such a 
bright class.
 
Why did the computer go to the doctors?  It had a virus.
 
What is snake's favourite subject?  Hiss - tory.
 

Egy-két szólás, ami kicsit más, mint magyarul:
 
It is raining cats and dogs. - Szakad az eső.
 
I needs it like a hole in the head. - Úgy hiányzik, mint púp a hátamra.
 
He is cool as cucumber. - Megőrzi a hidegvérét.
 
He wouldn't say boo to a goose. - A légynek sem tudna ártani.
 
Go fly a kite. - Hagyj békén. (Mennyivel szebb angolul!)
 
He kills two birds with one stone.  - Két legyet üt egy csapásra.

 
És egy kis vegyes felvágott - olvasd angolul, értsd magyarul:
 
Sun cow. - Szánkó.
 
Kitchen get neck. - Kicsengetnek.
 
Soul a new. - Szól anyu!

Helstáb Edit
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2010. január Iskola CiNKe

KÉRDEZZ-FELELEK

Mi a véleményed az olvasásról?

1. Szeretem a könyveket és az olvasás egy jó elfoglalt-
ság és időtöltés! Ha nem zavar semmi, az olvasás 
olyan,  mintha filmet  néznék! Nagyon szeretek ol-
vasni! Szeretem a könyveket! 

     
Nagy Marci 4.o. 

2. Akkor jó olvasni, ha igazán beleéljük magunkat! Én azért szeretem az izgalmas köny-
veket, mert jó időtöltés és bővül  a szókincsünk!

Peták Kolos 4.o.

3. Én nagyon szeretek olvasni, mert  elvisz sok szép helyre, találkozhatok sok érdekes 
élőlénnyel és megismerhetek sok aranyos mesét, persze a fantázia világában. Nem kell 
hozzá más, csak a könyvem és én. Nem baj, ha esik az eső, nem baj, ha nem ér rá sen-
ki, én akkor is jól szórakozom.

Árvay Kata 4.o.

4. Sziasztok! Ha olvassátok ezt, akkor megtudjátok, 
miért jó olvasni! Azért jó olvasni, mert ha egy érdekes, iz-
galmas könyvet olvasol, akkor nagyon bele lehet merülni. 
Elkezded és már egy óra eltelt, de közben úgy érzed, mintha 
egy perc telt volna el. Ezért jó, ha olvasol és nem a tévében 
nézed meg helyette, mert hát könyvben más, izgalmasabb és 
legalább még hasznos is!

Szende Péter 4.o.

5.   A könyvek sok szép dolgot rejtenek! Csak fel kell fedezned!
 Hamerli Szabolcs 5.o.

 6.   Az olvasás egy remek dolog! A jó könyveket, ha elkezdjük olvasni, gyorsan eltelik az 
idő. Nagyon jó dolog olvasni!

Mayer Levente 5.o.
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