
Tóth Andrea Kamilla 5. b: Anya

Kozma Zsuzsa 7. a:  Legyél szabad gyerek!

Ha szomorú vagy, egy ölelés kell.
Ha valami bánt, kérlek, mondd el!
Tudom, hogy sokszor érzed magad szomorúan,
de a mi anya-lánya kötelékünk szétszakíthatatlan.
Sokszor elfelejtjük a mi kapcsolatunk lényegét:
bizalom,
ez egy olyan fogalom,
ami soha nem szabad, hogy elhalkuljon.
Szükségünk van egymásra,
akárcsak a fának az almára.
Nagyon szeretlek, anya!
Kérlek, próbálj mindig emlékezni
május első vasárnapjára!

Vass-Várkonyi: Piros rózsa, fehér rózsa 
Donászy Magda: Édesanyámnak
Ágh István: Virágosat álmodtam 

Weöres Sándor: Buba éneke Osváth Erzsé-
bet: Ha itthon vagy...
Osváth Erzsébet: Meséltél, meséltél

Ó ha cinke volnék,
útra ___________,
hömpölygő ____________
énekelnék -
minden este
morzsára, buzára
_______________
anyám ablakára.

Édesanyám,
__________ álmodtam,
____________
virág voltam álmomban,
édesanyám,
te meg fényes ________ voltál,
napkeltétől
___________ ragyogtál.

______ rózsa, fehér _______
egy csokorba összefogva, 
_____________alig fér el,
alig _________ öleléssel.

Ha _________ vagy,
olyan jó nekem.
Szobánk is __________
hirtelen.

Velem voltál __________,
velem voltál bajban,
velem voltál, ha _________,
velem, ha kacagtam.
Meséltél és meséltél
igazakat, _________,
kívántam, hogy a meséd
________ érjen véget.

Te vagy a nap
fenn az égen.
Én kis virág
___________.
Ha nem lenne
nap az égen,
nem nyílna ki a virág.
Virág nélkül
de ___________
lenne ez a
nagy világ.

Megadott szavak: szomorú, virágosat, szépet, karjaimban, megszépül, itthon, meseréten, kel-
nék, Piros, sugárban, napraforgó, örömömben, sose, visszaszállnék, nap, győzöm, rózsa, napnyug-
táig, sírtam

Légy szabad gyerek!
Csicseregj, nevess!
Ne számítson, hogy holnap
van-e, aki szeret.

Légy szabad gyerek!
Áradjon meleg!
Nyitott szíved hevétől
a föld is megremeg.

Légy szabad gyerek!
Hadd játsszak veled!

Színtiszta örömödtől
bánatom lepereg.

Légy szabad gyerek!
Őszintén szeress!
Oly régóta hazudok,
hogy arcom már merev.

Légy szabad gyerek!
Űzd el a telet!
Hadd rázzam le lelkemről
a ráhúzott jeget.

Légy szabad gyerek!
A rút félelmet,
azt a csontig hatolót,
te meg ne ismerjed!

Légy szabad gyerek!
Engem is vezess!
Ne pocsékoljuk el ezt
a csodás életet!

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola felső tagozatának havonta megjelenő újságja. 
Szerkesztő: Dr. Szabóné Kozma Zsuzsanna

III. évfolyam 9. szám

I. feladat - Szövegfeldolgozó:
1. Milyen érzelmek jelennek meg a versekben?
2. Keress a versekben példát az ismétlés alakzatára!
3. Május mely jeles napjaihoz kapcsolódnak a versek?

IV. feladat - Kiegészítős: Egészítsd ki az anyáknak szóló verseket a mega-
dott szavakkal! Kösd össze az idézeteket a szerzőkkel is!

2021. május

Kedves Tanulóink! Ha Ti is szeretnétek publikálni iskolaújságunkba, írásaitokat, könyvajánlói-
tokat, képregényeiteket, fotóitokat, rejtvényeiteket magyartanárotoknak vagy az újság szer-
kesztőjének küldhetitek el. Várjuk munkáitokat!

Kedves Tanulóink! Várjuk megoldásaitokat az újságban található feladatokra. Ezeket ma-
gyartanárotoknak vagy az újság szerkesztőjének küldhetitek el. A hibátlan és hiánytalan 
megoldások között jutalmat sorsolunk ki. Mind a négy feladatot oldjátok meg!

A feladatok készítője: Nagy Viktória 7. a osztályos tanuló. Fotó: Kincses Marcell 7. a

Rajz: Szabó Jázmin 7. d



Az édesanyám számomra egy csodálatos királynő, aki picikén el tudott varázsolni egy szóval 
is, a képzeletét határtalannak láttam. Történetei kerekek, egészek és csodásak voltak, dalai 
álomba ringatóak. Hallani akarom minden ütemét a szívének úgy, mint régen. Ha velem volt, úgy 
éreztem, nincs, ami visszatartson, nem féltem senkitől, csak tőle.

Tudom jól, nem vagyok tökéletes. Szerintem ezt már 
látta, amikor megszülettem. De én abban a pillanat-
ban csak a szemeit néztem, arra gondoltam, vajon 
ki lehet. Az illat és a hang ismerős volt, de az alakja 
közelről és távolról se.

Valaki szerint a nagyszüleimre hasonlítok, valaki sze-
rint anyámra. Én anyámra szeretnék hasonlítani.
Aztán ismerkedtem az élettel a főszereplőjeként. 
Anya furcsa volt nekem, mikor néha hagyta, hogy 
megegyek valamit, máskor kiabálva szedte ki a ke-
zemből a harapnivalót. A felnőttek olyan furák! Soha 
nem akartam felnőni.

Ám hiába döntöttem el, ez nem maradhatott így, 
nőttem akadályok nélkül. Véletlenszerű veszekedé-
sek kezdenek kialakulni a levegőben itt-ott. Tudom, 
néha rendkívül elviselhetetlen vagyok, ne haragudj 
rám. Bármit csinálok, a szemedben mindig az a kicsi 
esetlen leszek.

Sok dolgot talán elrontok, de tudom, te büszke leszel rám, bármit tegyek is. Hiszel az álmaim-
ban, biztatgatsz. Ha kérni lehetett volna babaként, ha lehetett volna anyát választani, nekem 
akkor is te lettél volna, nem cserélnék soha senkivel. Tudom, hogy te se cserélnél egy jobb gye-
rekre engem. Tudom, hogy ilyennek szeretsz, amilyen vagyok. Nem lehetek neked elég hálás, 
annyi mindent adtál. Én mit tudnék neked adni? Köszönöm, anya, hogy vagy nekem!

Talán mindenki hallotta már ezt a kifejezést. Akkor használjuk, amikor a jókedvünknek vége szakad. 
Ilyenkor van szükségünk külső és belső támogató erőinkre, hogy átvészeljük ezt az időszakot, amíg vár-
juk, hogy a rossz után valami jó következzen.

Hetedikes erkölcstan órán hangzott el a „derűre ború” kifejezés optimista megközelítésű magyarázata. 
A ború tulajdonképpen csak elfedi a derűt, erre utal a -re rag is. Attól a derű még ott marad, nem tűnik 
el! A mi feladatunk, hogy ez a ború minél hamarabb elvonuljon a derű elől.

Szóval legyünk mindig optimisták!

II. feladat - Szövegfeldolgozó kérdések:
1. Az ember életének mely korszakai jelennek meg az első szövegben?
2. A beszélő szándéka szerint milyen mondatfajták találhatóak a szövegekben?
3. Fogalmazz meg legalább egy módszert, amely segítségével igyekszel optimista maradni!

Tősér Eszter 8. a: Édesanya

7. d osztály: Derűre ború

Történetünk 2002-ben, New Jersey-ben játszó-
dik. Főszereplőnk a 17 éves gimis, zsidó Shirli, 
aki – drámatagozatos lévén - nagyon várja a kö-
vetkező iskolai előadást, A hegedűs a háztetőn 
című darabot.

Személyes tragédiaként éli meg, amikor álmai 
szerepe helyett a hősnő anyját kell eljátszania. 
A lány a holokauszttúlélő nagyapjától kér segít-
séget, hogyan játszhatná el a szerepét.

Meglepő módon a csupa szív nagypapa nem segít, 
mert nincs túlságosan elragadtatva a darabtól, a 
kérdéseire nem válaszol, kerüli a témát. 

Segítség híján Shirli a padláson jelmezek és kel-
lékek után kutat, rábukkan egy régi hegedűre és 
zenekari plakátra, amin a fiatal nagyapját fedezi 
fel.

A darabnak hála így szépen lassan megnyílik előt-
te a nagyapja keserű múltja, egyben közösen dol-
gozzák fel az Auschwitzban átélt traumát. Kiderült, hogy a padláson talált hegedű több 
egyszerű hangszernél. „A zene megmenthet, ha nem is az életedet, de legalább a lelkedet. 
Azzal a képpel, amit nap mint nap magunk előtt láttunk, lehetetlen volt tovább élni, még-
is folytattuk. Nekik játszottunk, a saját túlélésünkért. A pokol muzsikáját játszottuk.” 
(részlet Coco Schumann, az auschwitzi zenekar tagjának élménybeszámolójából)

Én személy szerint azért is szerettem a könyvet, mert lenyűgöző volt látni, ahogyan a 
karakterek a könyv elejétől a végéig mennyit változnak. Megrázó volt olvasni, hogy em-
bereket büntetnek azért, mert másban hisznek. Két különböző generáció hogyan tudja 
feldolgozni a feldolgozhatatlant.

Jó olvasást kíván: Barta Lilla 5. c

Olvasgató Ajánlgató

Eric Walters, Kathy Kacer: Nagyapa hegedűje

optimista

generáció

esetlen

III. feladat - Szókincsfejlesztő feladat: Kösd össze a szavakat a jelentésükkel!

Ugyanakkor születettek korcsoportja; ugyanazon időben, egy 
korban élő, nagyjában azonos korú emberek összessége.

Ügyetlenül mozgó, nehézkesen tevékenykedő (személy), akinek
a mozgásában nincs szépség, könnyedség vagy gyakorlottság.

A javulásban bizakodó ember, aki hisz egy helyzet, az élet 
vagy az életkörülmények jobbá válásában.

Fotó: Tősér Eszter 8. a
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esetlen

III. feladat - Szókincsfejlesztő feladat: Kösd össze a szavakat a jelentésükkel!

Ugyanakkor születettek korcsoportja; ugyanazon időben, egy 
korban élő, nagyjában azonos korú emberek összessége.

Ügyetlenül mozgó, nehézkesen tevékenykedő (személy), akinek
a mozgásában nincs szépség, könnyedség vagy gyakorlottság.

A javulásban bizakodó ember, aki hisz egy helyzet, az élet 
vagy az életkörülmények jobbá válásában.

Fotó: Tősér Eszter 8. a



Tóth Andrea Kamilla 5. b: Anya

Kozma Zsuzsa 7. a:  Legyél szabad gyerek!

Ha szomorú vagy, egy ölelés kell.
Ha valami bánt, kérlek, mondd el!
Tudom, hogy sokszor érzed magad szomorúan,
de a mi anya-lánya kötelékünk szétszakíthatatlan.
Sokszor elfelejtjük a mi kapcsolatunk lényegét:
bizalom,
ez egy olyan fogalom,
ami soha nem szabad, hogy elhalkuljon.
Szükségünk van egymásra,
akárcsak a fának az almára.
Nagyon szeretlek, anya!
Kérlek, próbálj mindig emlékezni
május első vasárnapjára!

Vass-Várkonyi: Piros rózsa, fehér rózsa 
Donászy Magda: Édesanyámnak
Ágh István: Virágosat álmodtam 

Weöres Sándor: Buba éneke Osváth Erzsé-
bet: Ha itthon vagy...
Osváth Erzsébet: Meséltél, meséltél

Ó ha cinke volnék,
útra ___________,
hömpölygő ____________
énekelnék -
minden este
morzsára, buzára
_______________
anyám ablakára.

Édesanyám,
__________ álmodtam,
____________
virág voltam álmomban,
édesanyám,
te meg fényes ________ voltál,
napkeltétől
___________ ragyogtál.

______ rózsa, fehér _______
egy csokorba összefogva, 
_____________alig fér el,
alig _________ öleléssel.

Ha _________ vagy,
olyan jó nekem.
Szobánk is __________
hirtelen.

Velem voltál __________,
velem voltál bajban,
velem voltál, ha _________,
velem, ha kacagtam.
Meséltél és meséltél
igazakat, _________,
kívántam, hogy a meséd
________ érjen véget.

Te vagy a nap
fenn az égen.
Én kis virág
___________.
Ha nem lenne
nap az égen,
nem nyílna ki a virág.
Virág nélkül
de ___________
lenne ez a
nagy világ.

Megadott szavak: szomorú, virágosat, szépet, karjaimban, megszépül, itthon, meseréten, kel-
nék, Piros, sugárban, napraforgó, örömömben, sose, visszaszállnék, nap, győzöm, rózsa, napnyug-
táig, sírtam

Légy szabad gyerek!
Csicseregj, nevess!
Ne számítson, hogy holnap
van-e, aki szeret.

Légy szabad gyerek!
Áradjon meleg!
Nyitott szíved hevétől
a föld is megremeg.

Légy szabad gyerek!
Hadd játsszak veled!

Színtiszta örömödtől
bánatom lepereg.

Légy szabad gyerek!
Őszintén szeress!
Oly régóta hazudok,
hogy arcom már merev.

Légy szabad gyerek!
Űzd el a telet!
Hadd rázzam le lelkemről
a ráhúzott jeget.

Légy szabad gyerek!
A rút félelmet,
azt a csontig hatolót,
te meg ne ismerjed!

Légy szabad gyerek!
Engem is vezess!
Ne pocsékoljuk el ezt
a csodás életet!

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola felső tagozatának havonta megjelenő újságja. 
Szerkesztő: Dr. Szabóné Kozma Zsuzsanna

III. évfolyam 9. szám

I. feladat - Szövegfeldolgozó:
1. Milyen érzelmek jelennek meg a versekben?
2. Keress a versekben példát az ismétlés alakzatára!
3. Május mely jeles napjaihoz kapcsolódnak a versek?

IV. feladat - Kiegészítős: Egészítsd ki az anyáknak szóló verseket a mega-
dott szavakkal! Kösd össze az idézeteket a szerzőkkel is!

2021. május

Kedves Tanulóink! Ha Ti is szeretnétek publikálni iskolaújságunkba, írásaitokat, könyvajánlói-
tokat, képregényeiteket, fotóitokat, rejtvényeiteket magyartanárotoknak vagy az újság szer-
kesztőjének küldhetitek el. Várjuk munkáitokat!

Kedves Tanulóink! Várjuk megoldásaitokat az újságban található feladatokra. Ezeket ma-
gyartanárotoknak vagy az újság szerkesztőjének küldhetitek el. A hibátlan és hiánytalan 
megoldások között jutalmat sorsolunk ki. Mind a négy feladatot oldjátok meg!

A feladatok készítője: Nagy Viktória 7. a osztályos tanuló. Fotó: Kincses Marcell 7. a

Rajz: Szabó Jázmin 7. d


