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Egerek, előre!
Gimnáziumunk drámaköre egy filmet
készített az 1956-os forradalomra való
megemlékezésre Soha József tanár úr
rendezésében. A szereplőknek nem
volt könnyű dolguk a vírushelyzet
miatt. Ugyan eddig színdarabokat
adtak elő a megemlékezések
alkalmából, de a járvány ebbe is
beleszólt, film készült idén. A videó
forgatásához kihasználták az iskola
épületének adottságait, majd az
összes osztályban levetítették 2020.
október 22-én.

HÍREK ÉS
ÁLHÍREK

Készítette:  Vimmer Zsombor,
Győrffy Lilla

HÍR :
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ÁLHÍREK :

Belehalt a nevetésbe! 
Kissa Anna, agysebész férje
viccén, a balatoni házukban
halálra röhögte magát.
Őszinte részvétünk!

Az ablaktalan iskola
A Szegedi Általános Iskola
igazgatója a járványra való
tekintettel a tegnapi napon
az intézmény összes
ablakát leszereltette, ezzel
biztosítva a folyamatos
szellőztetést.

Sajtbetegség!
Tegnap Dr. Szabó István, a Pest Megyei Kórház
kutatóintézetének főosztályvezetője bejelentette,
hogy megjelent egy új típusú, úgynevezett
sajtbetegség. Ez egy bogár, ami az ember agyát
támadja meg és elkezdi megenni. Ha ez az élőlény
bejut az agyunkba, és elkezd táplálkozni onnan, akkor
agyunk egy lyukacsos sajtra fog hasonlítani, innen
ered a betegség neve. Ez ellen még vakcina nincsen, az
orvosok szerint, ha étrendünket csakis tejtermékekre
cseréljük, akkor kevesebb az esélye, hogy elkapjuk a
kórt. A bogár 3 nap alatt végez az emberrel!

Meizl Emma

György Virág Veronika

A kutya, aki tud beszélni 
Egy kiskutya tegnap Szegeden szóban jelezte
gazdájának, mit szeretne, amikor sokadik
jelzésére sem adott neki vacsorát. A gazdája
elmondása szerint nem vette észre a dolgot,
mivel dolgozott, de az ismeretlen hangra
egyből felfigyelt, és meglepetésére a kutyája
mondta neki, hogy éhes és szeretne vacsorát .

Vavra Noémi

Szőke Fruzsina
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A könyv három lány
karácsonyáról szól,
akik életükben
először találkoztak
egymással egy
mozgólépcsős prank
videónak
köszönhetően.
Egyáltalán nem
ismerik egymást,
viszont karácsonykor
mégis rengeteg
láthatatlan szál köti
össze sorsukat.  
      

A történetben
megismerhetjük Annát, aki
egy mozis büfében vesztegel
már fél éve, hogy az
összegyűjtött pénzéből
megvehesse az áhított autót,
amit kinézett magának,
Lucát, aki teljesen összetört,
és magába fordult, miután
nem vették fel álmai
egyetemére, és Bogit, aki az
ünnepekre hazatért a
kollégiumból, viszont otthon
olyasvalaki fogadta, akire ő
sem számított…

AJÁNLÓK

KÖNYVEK :

Leiner Laura:
Mindig
karácsony
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A karácsonyt és a
rejtélyeket imádó Lily
elkezd kihívásokat elrejteni
a szerencsés megtalálónak,
aki nem más, mint a
karácsonyt szívből gyűlölő
Dash. Dash elfogadja a
kihívásokat, és egyre
többet üzengetnek a
baráto és rokonok
segítségével…

– Green Day: Xmas time of the year
– Mabel: Loneliest time of the year
– Set it off: Wolf in sheep's clothing

Dash és Lily– 
Kihívások könyve 

(Urbancsek Zsófia 7.a)

ZENÉK :
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A film főszereplőjének, Howardnak nem
jut elég ideje a családjára, így
karácsonykor elhatározza, hogy
boldoggá teszi a kisfia karácsonyát, ezért
megpróbálja megszerezni azt a
játékfigurát, amit a fiú szeretne, viszont
ez nem olyan egyszerű, mivel a bábu már
hetek óta hiánycikk, így küzdeni kell az
utolsó darabokért. Így aztán képes lesz
betörni a szomszédba, összeverekedni
egy postással csak azért, hogy
megkaparinthassa az utolsó darabot.

Hull a pelyhes
 (Jingle all the way)

Főszereplők: 
Arnold Schwarzenegger,
Rita Wilson, Phil Hartman

FILM :

Készítette: Szöllősi Zoé 
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Fejtsd meg a rejtvényt!

_________________________________
Készítette: Meizl Emma és Vavra Noémi
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A kisgyerek karácsony este beszalad anyukájához a
konyhába:
– Anyu, Anyu! Ég a karácsonyfa!
– Az nem ég fiam, hanem világít. 
Néhány perc múlva a kisfiú megint szalad az
anyukájához:
– Anyu, Anyu! Már a függöny is világít!

A kisfiú megkérdezi karácsony este az apjától:
– Apa, mi lesz a karácsonyfa alatt?   
– Parketta, kisfiam.

Jocika és Marika karácsonyra egy Képes Bibliát kapott.
Nézik, egyre csak nézik a Madonna a kis Jézussal című
képet, egyszer csak megszólal Jocika:
– Hol van Jézus apukája?
Marika gondolkozva nézi a képet:
– Biztosan ő fényképezett.

Két rendőr elmegy az erdőbe karácsonyfát vágni. Órák
óta sétálnak a hóban, de egyet sem találtak. Kezd
besötétedni, erre az egyik rendőrnek elege lesz, és azt
mondja: 
– Nekem elegem van! Most már kivágjuk a legközelebbi
fát, akár fel van díszítve, akár nem!

KARÁCSONYI
VICCEK
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Két feleség beszélget:
– Hallom, letartóztatták a férjedet.
– Hát igen, az idén túl korán kezdte meg a karácsonyi
bevásárlást.
– Hogyan? Hiszen majdnem karácsony van!
– Úgy értem, még mielőtt az üzlet kinyitott volna…

A taxisofőr szállítja az utast:
– Hány óra az út? - kérdezi az utas.
– Két és fél óra.
– És visszafelé?- kérdezi megint az utas.
– Az is két és fél óra.
– Álljunk meg egy pillanatra! Karácsonytól újévig csak egy
hét telik el, míg újévtől karácsonyig már jóval több…

Két kisgyerek beszélget:
– Ti is szoktatok karácsonykor a vacsoránál imádkozni?
– Nem, a mi anyukánk tud főzni.

Mi történik a Mikulással, ha karambolozik?
– Szánja-bánja.

A karácsonyfára új díszek érkeztek, a legrégebbi dísz így
köszönti őket:
– Sziasztok, én is egy dísz vagyok, évek óta
karácsonyfüggő!

Két szőke nő beszélget:
– Képzeld, idén a karácsony péntekre esik!
– De remélem, nem 13-ára.

Készítette: Marton Kinga 
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A speedriding a síelés és a repülés ötvözete. Az Olaszországból
származó ötlet nagy sikert aratott a francia sípályákon is, egyre
többen bátorodnak fel, hogy kipróbálják ezt az extrém sportot.
Sőt, a piacra dobás után egy évvel már nagyban tervezik a
második generációs ernyőket is. A sikeresség titka az ernyőben
rejlik. Bár ennek az ejtő- és a siklóernyő kombinációjából
megalkotott ernyőnek csak 13–15 négyzetméter a felülete (ami a
siklóernyőhöz képest elég kicsi), így is tökéletes stabilitást nyújt az
egész levegőben töltött idő alatt, mivel nem az a cél, hogy 1–2
ezer méteres magasságokban repüljünk, hanem, hogy tudjunk
vele ugratni.  A landolást síléccel vagy snowboarddal ajánlatos
végezni, de gondolkoznak még egyéb landolási technikákon is.
Ahhoz, hogy kipróbáljuk ezt a sportot, jól kell tudnunk síelni (vagy
boardozni) és siklóernyőzni is, hiszen a sebesség miatt
szükségünk van tapasztalatra.

A síbalettet űzők a műkorcsolyázókhoz
hasonlóan „táncolnak”, csak éppen
léccel a lábukon. Ez egy nagyon
látványos, de veszélyes sport, melynek
lényege igazából annyi, hogy a zene
ritmusára, akrobatikus elemekkel
fűszerezve síelnek. Az ütközés sajnos
nem kiküszöbölhető, mert akár 20
km/h sebességgel is tudnak haladni a
versenyzők. Az 1992-es olimpián is
indultak ebben a számban, de nem
aratott nagy sikert, ezért nagyon
hamar el is tűnt a köztudatból.

EXTRÉM TÉLI
SPORTOK
SPEEDRIDING

ACROSKI/SÍBALETT

10.



A skót vidékről származó ún. célba csúsztatós csapatsport az
elmúlt 10 évben lett ismét felkapott. A játék során 2db 4 fős
csapat verseng egymással, céljuk, hogy a 40m-es pálya végén
található céltáblaszerű „házba” bejuttassák mind a 16db,
egyenként 20kg tömegű gránitkövet. Amelyik csapatnak a
játékrész végéig a házban marad a köve, az nyer.
Magyarországon 2003-tól jött létre több női és férfi csapat is,
2005-ben pedig megnyitotta kapuit az ország első (és jelenleg
egyetlen) curlingpályája Budapesten, a XI. kerületben.

A hangboard feltalálója Don Arney,
aki Kanadából származik. Ennek az
egésznek az a lényege, hogy fekve
száguldozzunk, ráadásul fejjel előre.
A szerkezet egy deszkából és egy
vasrészből áll. A használója (az ún.
rider) a deszka felett lóg egy
trapézban, irányt változtatni akkor
tud, ha áthelyezi a testsúlyát, vagy
kormányoz a lábával. Az első bátor
jelentkező a hangboard
kipróbálására Everest MacDonald
volt 2002-ben. Túlélte.

CURLING

HANGBOARD

Készítette: Szőke Fruzsina
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Az első félidőben már látszott, hogy a magyarok fölényes
győzelmet fognak aratni. Az első félidőben Willi Orbán
megszerezte a magyar vezetést, így ment el szünetre a csapat. A
második félidőben nem kellett sokat várni a második találathoz,
amikor Kalmár Zsolt egy fantasztikus góllal bevette az ellenfél
hálóját. Amikor már közelített a meccs vége, úgy látszott, hogy 0-
2 lesz a végeredmény, de a 75. percben Nikolics Nemanja egy
egyszerű góllal megszerezte a harmadik találatot
Magyarországnak. Már közelített a hosszabbítás, a bolgárok
vérszemet kaptak, és eddig nem látott küzdelemmel játszottak,
és Georgi Yomov a 89. percben egy gólt lőtt a hazájának. Így ért
véget a meccs, aminek 1-3 lett az eredménye.

A MAGYAR SIKEREK

Bulgária – Magyarország: 1-3

Az utóbbi időben a magyar válogatott elképesztő
teljesítményeket produkálva jutott ki az Európa
Bajnokságra.
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A 88. percig nagyon úgy tűnt, hogy a meccset Izland fogja
megnyerni, ők vezettek Sigurdsson szerencsés szabadrúgásával.
Aztán a magyarok szerencséjére Nego Loicot beállították, aki
váratlanul egyenlített. Nem sokkal később a ráadásban a
magyarok büszkesége, Szoboszlai Dominik lőtt brutális győztes
gólt. 

A meccs tetőpontja a 88. perc: az izlandi tizenhatoson belül
Negóhoz érkezett a labda, aki egyenlített, ezzel megtörte Izland
győzelmét, hisz három perccel később Szoboszlai gyalogolt el a
tizenhatosig, majd lőtte ki Magyarországot az EB-re.

Innen már egyértelmű volt, hogy ki fog kijutni az EB-re!
Magyarország váratlanul továbbjutott, amire senki nem
számított.

Magyarország – Izland: 2-1

November 12-én este a magyarok nem várt sikerrel, 2-1-re
győzték le az izlandiakat.

13.
Készítette: Kudelász Hunor



Elkészítés: 
1. A lisztet, a porcukrot, a szódabikarbónát, az őrölt fahéjat és
a szegfűszeget összekeverjük.
2. A mézet, a tojásokat és a margarint habosra verjük egy
másik tálban.
3. A két tál tartalmát összekeverjük, majd letakarva állni
hagyjuk a hűtőben kb. egy órát.
4. A tésztát minél vékonyabbra próbáljuk meg kinyújtani (kb.
2-3 mm), majd kiszaggatjuk (a maradék tésztát addig-addig
nyújtjuk, szaggatjuk újra, amíg el nem fogy). Ha magvakkal vagy
színes szórócukorral díszítjük, akkor azt sütés előtt, ha pedig
cukormázzal, akkor azt sütés után rakjuk rá. Berakjuk sülni a
220 fokos sütőbe. Nagyon hamar megsül, 2-3 perc elég.

Mivel nemsokára itt a karácsony (amikor szinte alap, hogy
sütünk mézeskalácsot 😊), ezért egy igen finom
mézeskalácsreceptet találhattok itt. Mi eddig minden
karácsonykor megsütöttük, többször is, ha meg nem
sikerül jól, akkor még mindig fel lehet használni díszként.

RECEPTEK

A hozzávalók (min. 4 tepsi): 1 kg finomliszt, 30
dkg porcukor, 2 kicsi evőkanál szódabikarbóna, 1
kávéskanál fahéj, 1 kávéskanál őrölt szegfűszeg,
10 dkg méz, 4 egész tojás, 25 dkg margarin

MÉZESKALÁCS
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Elkészítés: 
1. Készítsük el a teát egy min. 1 literes lábosban, majd adjuk
hozzá a gyümölcsleveket, a fűszereket, majd keverjük bele a
mézet is!
3. Melegítsük fel az egészet közepesnél kicsit melegebbre,
forrás előtt zárjuk le!
4. (díszítés) Átlátszó üvegpoharakba merjük ki, egy citrom-
vagy narancsszeletet rakjunk a pohár szélére!

PUNCS

Ha már ilyen mézeskalácsot tudunk csinálni, egy finom
puncsrecept sem árthat. Természetesen ezt is kipróbáltuk
már, és nagyon nagy sikere volt.

A hozzávalók: 5 dl roibos tea, 5 dl almalé, 5 dl
narancslé, 4 ek. méz, 1 citrom vagy lime, 1 rúd
fahéj, 10 szem szegfűszeg

Egészségetekre! 😊
Készítette: Barna Boróka 

15.



Hétfőn, mikor besétálok,
Ordítoznak a kislányok.
Matekórán Panna visít,
Bepisilek, kimehetek?
Zoli bácsi megengedi,
A végeredményt kiemeli.

Tesi lesz a következő,
Fiúk, lányok, az öltöző!
Emma ordít, Saci tűri,
Koppány feszít,
A fiúkat üti.

Áron bácsi a láthatáron,
Panna nem áll meg egy lábon.
Pénteken meg ordibálnak,
Megy a zene, kornyikálnak.

Technika van, osztály vigyázz!
Enikő néni mondja:
 A hurkapálcikát tedd kicsit 
jobbra!
Judit néni is meg fog érkezni,
A játékunk el fog sajnos
vérezni.

Délután meg megyünk
haza,Holnap irány az iskola.
Másnap töri következik,
Emma ettől örvendezik.

A szünetben a lányok
TikTok-táncot járnak.
Csütörtök van, dupla tesi,
Laci bácsi örül neki.

Emma ordít,
Levi nyávog.
Nem mi nyertünk,
Csaltak mások.

Másnap pedig énekóra
,Írjál egy Lá-sort, te Nóra!
Mikor Danika beleszól,
Olykor Lolli elpirul.

Infóóra következik,
Míra éppen kötekedik.
Leülünk a gép elé,
Levi durrant Gábor felé,
Gábor szegény majd’
megfullad,
Koppány is csendesen
pukkant.

Versek

Osztály
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Beállunk a tornasorba,
Kicsik, nagyok egybevonva.
Kettő sarok, kettő térd,
Itt a gatya meg nem véd. 

Majd indiánszökdelés,
utána meg sprintelés.
A végén meg Partizán:
egymás ellen fiú, lány.

Olívia itt nagyon ügyes,
Nyer is most egy menetet,
Danika sem panaszkodhatsz,
Egymás után négy lányt 
kidobhatsz.

És megjelent Áron bácsi,
Panna nem győzött figyelni.
Csütörtök van, 
dupla tesi,
Boti, Milán örül neki.

Danika csak virul,
Lolli meg elpirul.
Johi jön pletykálni,
Nem lehet megállni.

Képzeljétek, mi történt,
Emma bömböl,
Míra fél.
Laci bácsit megverték!

Minka: dehogyis te fogyaték!
Laci bácsi jön ma,
Csak később, mint Emma.

A harmadik óra tesi,
az irányt az öltöző veszi.
Mindenki ordít az öltözőben
,Dancsót veszik üldözőbe.

Kristóf nyávog, mint egy lány,
Gábor azt hiszi, vagány.
Közben meg csak futkosunk,
És egy labdát rugdosunk.

De ne felejtsük el az
iskolakört!
Beni és Luca hátul döcög.

TESIÓRA

Készítette: Böjthe Flóra (5.z)
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AZ  ŐS  KAJMÁN

Ős, buja Amazónia erdein 
harcoktól megsebzett szívem erein 
patakokban folyt ki a méz-ízű vér. 
A földön egyre folyt a méz-ízű vér.

Poshadt-zöld, óriás mocsárvidéknek
 évezredes bűntől bűzlő szivében,
szája tátva, akár kövér légyre váró varangy,
 ült mellettem ős Kajmán, fogsora arany.

Térdre rogytam, rücskös lábát csókoltam,
 míg ördög-isten lényének bókoltam.
„Uram, neked az élet egy pillanat,
kérlek, szánj meg most már engem, s irgalmazz!”

„Harcunk a Paradicsom lágy ölén fogant, 
hű útitársunk, mióta eljöttünk onnan.
De elég most már! Nem bírom tovább! 
Könyörülj rajtam, légy inkább komám!”

Nekem többé nem öröm már az öröm, 
lantomat a véres strófákba töröm.
Elhasznált az Élet, meggyötörtél Te is:
Egyetlen – utolsó – dolgot hadd kívánjak mégis!”

„Uram, könyörgök! Én megadom magam!
Hű szolgád voltam, engedd, hogy meghaljak!
” Arca eltorzult, nevetett ős Kajmán,
puffadt varangy-képén a vigyor kaján.

Sírtam, rimánkodtam, újra és újra 
arcába csaptam, de hiába rúgtam: 
az áhított kegyelemdöfés nem jött. 
Örökké harcolunk, mielőtt megöl.

Ős, buja Amazónia erdein 
harcoktól megsebzett szívem erein 
patakokban folyik a méz-ízű vér.
A földön egyre folyik a méz-ízű vér.

Készítette:  Kurtisz Dorotea
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Interjúk:

Álmos vagy, Álmos?

Sokszor hallani ezt a kérdés az órán tanároktól vagy
szünetben az osztálytársaimtól. Sokan tréfának szánják,
de érdekelt, hogy maguk az egyének hogyan élik meg ezt.
Két osztálytársamat választottam riportalanynak.
Egyiküket Álmosnak, másikat Ajtonynak hívják. 

Körülbelül hányszor hallottad már ezt a kérdést?
Álmos: Legalább 20-25-ször.
Kitől halljátok leginkább?
Álmos: Inkább a tanároktól.
Ajtony: Velem inkább a diákok viccelődnek, sokszor ajtónak
hívnak.
Mennyire érint mélyen tieteket ez a dolog?
Álmos: Nem veszem magamra, értem a tréfát, csak már nagyon
unalmasnak tartom.
Ajtony: Ezért váltottam iskolát (elneveti magát). Igazából nem
zavar, megszoktam.
Ajtony! Te különlegesnek érzed a neved?
Ajtony: Igen. Török eredetű egyébként, és aranyat jelent!
Szerintetek ez egyszer majd abbamarad?
Álmos: Mai napig mondogatják, és ha új közegbe kerülök, biztos
lesz valaki, aki mondani fogja. Ez egy véget nem érő dolog.
Ti kiálltok-e hasonló helyzetben lévő diákok mellett?
Ajtony: Mi nem szoktunk hasonló poénokat elsütni, mert tudjuk,
hogy nem jó érzés, de mindenképp kiállnánk a hasonló sorsú
társaink mellett.
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Volt-e valaki, aki viszont értetek állt ki?
Álmos: Igen, vannak barátaink az osztályban, akikre
számíthatunk.
Szerintetek mi lehet az oka ezeknek a tréfáknak?
Ajtony: Ha hasonlít egy másik szóra egy név, akkor azzal bizony
tréfálnak.
Álmos: Többértelmű, szóval lehet poénkodni. Az emberek
szeretik a humort.
Ezek után adnál-e majd a saját gyerekednek különleges
vagy ritka nevet?
Ajtony: Igen, engem ez nem tart vissza ettől.
Álmos: Én nem szeretnék hasonló élményeket a gyerekeimnek.
Köszönöm a közreműködést!

Az interjút készítette: Kocsis-Nagy Mátyás

20.
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A Tanárnő melyik témakört szereti legjobban tanítani?
Ez csoportonként változik, mindig azt szeretem a legjobban
tanítani, ami a gyerekeknek a legjobban megy. Nincs különösebb
kedvencem, minden témakörnek megvannak a maga szépségei.
Ella néni mi szeretetett volna lenni, amikor gyerek volt?
Egészen kiskoromból nincsenek emlékeim, mi szerettem volna
lenni. Amikor hatodik osztályos lettem, akkor jött a gondolat,
hogy matektanár szeretnék lenni. A későbbiek során voltak
elkalandozásaim más pályák irányába, de végül visszatértem az
eredeti elképzelésemhez. 
Mi motiválta arra, hogy pont a tanári szakmát válassza,
és miért éri ez meg Önnek?
A legfőbb oka az, hogy szeretem a gyerekeket, ha ez nem is
mindig látszik rajtam. Másik ok, hogy élvezem, amikor
rávezethetem a diákokat a megoldásra, és nagyon jó érzéssel
tölt el, amikor látom a szemükben, hogy megértették, amit
tanítottam. Számomra nagyon fontos látni azt, ahogy a
gyerekeim okosodnak, fejlődnek.

Interjú Kulcsár Ella Tanárnővel
Interjú a „legszigorúbb tanárral"
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Napi hány órát vesz el a Tanárnő szabadidejéből a
dolgozatok kijavítása?
Nagyon sok időt fordítok az óravázlatok elkészítésére, főleg
most, az online oktatás alatt. Sajnálnám az óra idejéből, ha akkor
kezdenék el azon gondolkozni, mivel foglalkozzunk, melyik
feladatokat oldjuk meg aznap, amikor az óra már elkezdődött. A
dolgozatok javításán kívül is rengeteg teendőm van, például a
kollégáimmal egyeztetek, különórákat tartok a versenyekre
készülőknek, értekezletek vannak, fogadódélutánok stb.
Bevallom, mindezek mellett a nap végére nagyon elfáradok. Az
különösen fárasztó, hogy sokszor nem a saját logikám szerint
kell megoldanom egy feladatot, hanem a gyerekek fejével kell
gondolkodnom. Gyakran estére már azt sem tudom: fiú vagyok-
e vagy lány. Így nem nehéz kitalálni, hogy nem sok
időm/energiám marad a dolgozatok javítására. 
Hogyan változott a pályája során a gyerekekhez való
hozzáállása?
 Lehet, hogy vénülök, hülyülök, de ahogy telik az idő és egyre
több tapasztalatot gyűjtök, úgy érzem, egyre megengedőbb,
elnézőbb, toleránsabb vagyok. Egyre könnyebben meg tudom
érteni, ha egy diák nem tudott készülni az órámra, főleg, ha ezt
jelzi felém. Nyilván most sem örülök ennek, de régen sokkal
szigorúbban vettem azt, ha valaki nem tanult. Sokkal nagyobb
elvárásaim voltak a gyerek felé, hiszen azt gondoltam, hogy egy
diáknak a tanulás a legfontosabb. Már belátom, hogy bár a
tanulás nagyon fontos, nem minden esetben kerül ez az első
helyre. Fiatal koromban (a híresztelésekkel ellentétben volt ilyen
történelmi pillanat) én is átéltem mindezt, mi is zsiványok
voltunk (én biztosan), csak valahogy mindig vigyáztunk arra, hogy
a tanárok számára ez ne derüljön ki.



23.

Hogyan viszonyul az óráin rosszabbul teljesítő diákokhoz?
Mit gondol, mi az oka kevésbé jó eredményeiknek?
Hát ez szituációtól függ. Van, hogy látom a gyereken, hogy
igyekszik, majd megszakad, de nem áll össze a fejében a kép.
Ilyenkor igyekszem lelassítani, és segíteni neki, hogy megértse az
anyagot. A másik véglet az, amikor látom valakin, hogy nem
dolgozott meg érte, nem azért nem tudja, mert nem képes
megérteni, hanem mert nem fektet bele elég energiát. Ebben az
esetben elég agresszívan tudok reagálni. Mind a két helyzetben
kicsit dühös vagyok: vagy magamra, amiért nem tudtam elég jól
elmagyarázni, ilyenkor van bennem egy kis tehetetlenségérzés is,
vagy pedig a diákra, amiért nem igyekszik eléggé. 
Milyen érzés, hogy az iskola tanulói közül többen Önt
tartják a legszigorúbb tanárnak? 
Ezt elérni hosszú évek kemény munkája volt...Nem érdekel. Azért
nem, mert nem igaz, és ez azért nem igaz, mert akik már évek
óta velem dolgoznak (diákok), tudják, hogyha rendesen odateszik
magukat, én vagyok a legkönnyebben kenyérre kenhető tanár a
világon. Azok, akik már régebb óta ismernek, tudják, hogy én a
szívemet, lelkemet beleteszem abba, hogy az ő fejlődésüket
szolgáljam, és nem vagyok szigorúbb a sokéves átlagnál. Soha
nem kérek senkitől olyant, ami teljesíthetetlen. Csak azt várom el
mástól, amit magamtól is: korrekt munkát. Tulajdonképpen nem
a „szigorú” szót használnám, inkább a következetest tartanám
helyénvalónak.
Mit gondol a Tanárnő, hogyan látják Önt kívülről a
diákok?
Akik nem ismernek, azok egy zord öregasszonyt látnak, akinek
mindig ráncos a homloka, aki mindig szigorúan jön-megy a
folyosón. Akik ismernek, azoknak látom a szemében, hogy
örülnek nekem és rám mosolyognak, amikor találkozunk a
folyosón. Én úgy látom, hogy ezek nem kényszermosolyok,
hanem úgy tekintenek rám, mint egy kedves ismerősre. Hát, akik
meg nem ismernek, nem ismernek, így jártak, sajnálhatják.  
Mit gondol, miért fél Öntől némelyik diák az iskolában?
Valószínűleg azért, mert az előbb említett dühöt érzi rajtam, ettől
megretten, és ezért fél tőlem.
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Van a Tanárnőnek kedvenc diákja, és ha van, ez miben
mutatkozik meg?
Nincs kedvenc diákom. Alapvetően az összes diákomat szeretem,
csak ezt nem szoktam hangoztatni, mert akkor lecsúsznék a
„legszigorúbb tanár” címről. Minden gyerek más, és mindenkit
másért szeretek.  Van olyan, akit úgy kedvelek, hogy alig
beszélünk egymással, és van, akit annyira nem kedvelek, mégis
rengeteget foglalkozom vele. Az, hogy mennyit foglalkozom
valakivel, nem függ össze azzal, hogy mennyire kedvelem. Van,
akivel kell foglalkozni, mert tudom, hogyha ezt nem teszem meg,
akkor nemkívánatos következményei lesznek a hanyagolásának. 
 És van, akivel pedig azért törődöm sokat, mert nagyon igényli,
amolyan szeretetvámpír.  Nincs kedvencem, mégis sok
kedvencem van. 
Mit érez, amikor egy diákja egy versenyen jó eredményt
ér el? 
Hát borzasztóan büszke vagyok, majdnem olyan büszke, mint az
anyja, sőt, lehet, hogy büszkébb. Örülök, hogy van sikerélménye,
ami majd segít neki továbblendülni, amikor nehézségekbe
ütközik. Mindemellett nagyon jó érzéssel tölt el, amikor
kihúzhatom magam és bemehetek a tanáriba eldicsekedni a
teljesítményünkkel. Arra még büszkébb vagyok, hogy mindezt
együtt értük el, közösen tudtunk eredményesen dolgozni, és a
„közös” nekem sokkal fontosabb, mint az „eredmény”.
A diákok által úgynevezett „Ella néni aranyköpései”
honnan erednek, van ezeknek valamilyen háttere? 
Ezek így ragadnak rám jártamban- keltemben. Van, amit hallok,
van, amit nem is tudom, hogy honnan szedtem össze, és van,
amit én találok ki.  Egyébként elárulom nektek, hogy ezeket nem
csak a diákok emlegetik, hanem a kollegák is szoktak tőlem
idézni. 
Müzlire tej vagy tejre müzli?
Egyrészt laktózérzékeny vagyok, tehát maximum laktózmentes
tejjel, másrészt nem szoktam müzlit fogyasztani.
Túrósbatyu mazsolával vagy mazsola nélkül?
Mindegy, csak sok legyen.
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A Tanárnő óráin gyakran nagy szerepet tölt be a nagyi és a
palacsintája. Mesélne nekünk ennek hátteréről? Illetve az
Ön nagymamája is finom palacsintát készített? 
Nem, az én nagymamám nem sütött palacsintát. Lehet, hogy
ennek hiánya miatt hozom fel ezt ilyen sokszor. Ezzel
kompenzálok. A palacsinta nálam a szinonimája a
kényeztetésnek, a törődésnek, akárcsak a nagyi. 
Mi a Tanárnő kedvenc szabadidős elfoglaltsága?
Hát, mi az, hogy szabadidő? Nincs olyan... Na jó, vicceltem.
A virágok gondozása, a kertészkedés a kedvencem. Egyébként
idén nyáron elkészült az előkertem is. A lelki szemeim előtt már
látom, hogy fog kinézni a teljes végeredmény és azt, ahogyan a
kis kertemben reggel iszom a kávémat. Nekem a kert és a
növények borzasztóan fontosak. Ezenkívül szeretek még olvasni,
filmeket nézni és zenét hallgatni.
 Milyen zenéket szeret hallgatni a Tanárnő?
Gyakorlatilag mindent. Legközelebb a szívemhez a rockzene áll,
de egyébként mindenre vevő vagyok. A popot is meghallgatom, a
rapet is, bár az kevésbé illik a stílusomhoz. A klasszikus zenének
is fontos szerepe van az életemben.
Van esetleg kedvenc zeneszáma?
Nincs, nálam ez teljesen hangulatfüggő.
Mi a Tanárnő kedvenc rajzfilmje? 
Ezt sem tudnám megmondani.  A kisfiammal nagyon szerettük a
Magyar népmeséket nézni, és voltak olyan nagy kedvencek is,
mint az Oroszlánkirály vagy a Pom Pom meséi vagy az Aladdin,
nem tudom, sok volt...  A lányos mesék viszont eléggé kimaradtak
az életemből.  De nálam a mesék jöhetnek minden
mennyiségben a mai napig!
Mi az, amit sosem mert elmondani a szüleinek fiatal
korában?
Szerintem ilyen nem volt, még ha akkor nem is mondtam el
valamit, utólag mindig kiderült. Felnőttként a nővéremmel mindig
elmeséltük ezeket a dolgokat az anyukánknak, ő pedig félig
kacagva, félig sopánkodva hallgatta, hogy mennyire haszontalan
kölykök voltunk. Utólag könnyű elmondani, mert jókat lehet
nevetni a sztorikon.



A Tanárnő jó vagy rossz gyereknek számított? 
Összeségében jó gyerek voltam. Számomra már akkor is nagyon
fontos volt a korrektség és a becsület. Akkor is kiálltam a
barátaim mellett, amikor tudtam, hogy nem feltétlenül lesz jó
vége. Attól függetlenül, hogy mi is megcsináltuk a saját kis
zsiványságainkat, bennem a szüleim mindig meg tudtak bízni. 
 Érettségi után a diákok megölelhetik Önt? 
Hát, ha nem covidosok, akkor mindenképp!Nekem a fizikai
kontaktussal alapvetően semmi bajom. Azért szoktam óvatos
lenni, mert sosem tudhatom, hogy a másik fél hogyan viszonyul
ehhez. És azt nem szeretném, ha bárki bármit félreértene. 
Van esetleg valami, amit szeretne elmondani a Tanárnő,
vagy amire nagyon büszke?
Igen, arra nagyon büszke vagyok, hogy tavasszal, az online
oktatás alatt készült felmérés alapján a saját diákjaim engem
tartottak az iskola legjobb tanárának. Azt azért bevallom, hogy
abból a felmérésből az is kiderült, hogy van egy elég súlyos
hiányosságom is: a dolgozatok időben történő kijavítása. Na, erre
viszont nem vagyok büszke! De megígérem, hogy nagyon fogok
igyekezni, hogy kiküszöböljem a hiányosságaimat.
Köszönjük az interjút, és reméljük, az olvasóink számára
is akkora élvezetet nyújtott, mint amennyire számunkra
élvezetes volt elkészíteni. 
Én köszönöm az érdeklődést és a figyelmet! Jó volt veletek
beszélgetni!
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Készítették: György Virág 
 és Szabó-Kalmár Sarolta



Ismered a Pandemic
társasjátékot?

Egy karácsonykor kaptuk, és azóta is nagyon szeretjük,
igaz elég ritkán van időnk játszani vele.Ez egy kooperatív
játék, aminek a lényege, hogy közösen kifejlesszetek
négy szérumot négy különböző vírussal szemben,
miközben a világban terjed folyamatosan.

Én nagyon szeretem, mert izgalmas, végig segíteni kell
egymásnak és sokat kell gondolkozni, hogyan haladjunk
tovább. Minél tovább jutottatok, annál nehezebb.
Nagyon tetszett, hogy a tábla olyan, mint egy térkép, és
nem csak nagyon híres városok vannak rajta, hanem egy-
kettő számomra eddig ismeretlen is akadt közöttük,
például én innen ismertem meg Kinshasát, ami
egyébként Afrikában található.  Az is tetszik benne, hogy
sosem tudhatod mi fog történni, bár emiatt egy kicsit
nehéz is, de én úgy gondolom, hogy pont ettől olyan
izgalmas, és ha sikerül nyerni, az sokkalta élvezetesebb,
mint egy olyan játékban, ahol biztos a győzelem.
Szerintem nagyon jó csapatépítésnek. Itt nincsenek
ellenfelek, csak csapattársak.
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Egy-két dolog azért volt benne, ami nem igazán tetszett.
Például van 7 karakterkártya, amik mind mást tudnak,
de ezzel nincs is semmi bajom, csak azzal, hogy az egyik
kártyára még most sem jöttünk rá, hogy mire jó.  Ezt a
játékot nem ajánlom olyanoknak, akik nem szeretnek
gondolkodni, vagy nehezen értenek meg dolgokat, mert
úgy, ha egész végig arra kell várni, hogy a másik kitalálja,
mit akar, az nagyon unalmas. Ennek így semmi értelme.

Olyannak sem ajánlanám, aki nem tud csapatban
dolgozni, mert ez bizony csapatjáték. Nem tudod
mindenhol használni, mert vannak benne kicsi műanyag
kockák, amik könnyen eltűnhetnek. Ha fáradt vagy,
nehezebben megy, de nem lehetetlen nyerni. Könnyen
sértődés lehet a játék vége, például, ha nem hallgatjátok
meg egymást. Olyanokkal érdemes játszani, akik segítik a
játék előremenetelét és nem hátráltatják, csak mert ők
úgy gondolják, hogy az úgy jó, ahogy ők mondják és nem
engednek, emiatt a csökönyösség miatt pedig
élvezhetetlen lesz az egész.

Végezetül csak annyit, hogy ha a megfelelő emberekkel
játszod szerintem ez egy nagyon jó játék.

28.
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Covid-19, 
a világjárvány

2019 telén minden hétköznapi ember életét megszakítva
megjelent egy új, akkor még ismeretlen vírus. A Kínából, azon belül
is Vuhanból induló vírus az egész világot behálózta. December
környékén, amikor a hír elérte Magyarországot, szerintem
egyikünk sem gondolta volna, hogy ilyen komoly következményei
lesznek. Nem gondoltuk volna, hogy akár majdnem egy évig vagy
még tovább tarthat egy ilyen vírus okozta bonyodalom.

Március elején
Magyarországon is megjelent
az első pozitív teszttel
rendelkező koronavírusos
beteg. A hónap végére
nagyon szigorú 
korlátozásokat vezetett be a kormány. Többek között az iskolákat is
bezárták, ami személy szerint rám nagy hatással volt. Nehéz volt
átszokni az online feladatokra, számonkérésekre. Rossz volt, hogy
azokat az embereket nem láthattam, akik már a mindennapjaim
részévé váltak.

Ezek ellenére sok jó dolgot hozott magával ez a helyzet. Hogyha
nem tartották meg online az első órainkat, akkor tudtunk tovább
aludni. Amikor csak feladatokat kaptunk, akkor be tudtuk osztani az
időnket, és aznap akkor csináltuk meg, amikor csak akartuk. Ez az
egész online tanulás a becsületről szól. A tanároknak meg kell
bízniuk a diákokban, hogy nem használnak semmit az eszükön kívül
egy dolgozat megírásához vagy egy feleléshez. A tanulóknak pedig a
lelkiismeretükre kell hagyatkozniuk. Nyilván elég sokan visszaélnek
ezzel, de úgy gondolom, mindenki a saját sorsa kovácsa. 2020
novemberében újra ebbe a helyzetbe kerültünk. Az iskolák zárva,
újra online tanítás van.

Készítette: Csató Regina
29.



Interjú Kornya Gergővel 
A jelenlegi helyzetről, az iskolák bezárásáról 

Szép jó napot minden olvasónak! A mai témánk a jelenlegi
járványhelyzet, amit Kornya Gergővel, 9.b osztályos
tanulóval fogunk megvitatni. Szia, Gergő!
Szia.
A jelenlegi szigorítások mindenkit érintenek, de leginkább
minket, hiszen 9. osztálytól digitális oktatást rendelt el a
kormány. Ezt fogjuk megbeszélni. Szerintem vágjunk is
bele! Mi a véleményed erről az egész helyzetről?
Az a véleményem, hogy a vészhelyzethez képest, amiben jelenleg
vagyunk, a középiskolák egész jól oldották meg a rájuk nehezedő
feladatot, a távoktatást, ami kisebb-nagyobb „döccenőkkel”, de
működik.
Szerinted az ország jól védekezik a járvány ellen?
Az országunknak példamutató a hozzáállása a kialakult helyzethez.
Minden nagyon szigorú szabályok között működik, valamint a
magyar egészségügy is elég jól felkészült a járvány kezelésére.
Mi a véleményed, helyes volt elrendelni az online oktatást?
A döntés szerintem helyes volt. A  felmérések azt mutatják, hogy
amikor a suliba jártunk, több volt a fertőzött a tanárok és diákok
között, mint most. Ezért gondolom, hogy helyes volt meghozni ezt
a rendeletet.
Mi a véleményed a többi szigorításról?
Azt nagyon sajnálom, hogy a sport egy kicsit háttérbe szorult, csak
az igazolt sportolók tudják az edzéseket, versenyeket, meccseket
folytatni, de azokat is igen szigorú keretek között. Az éjszakai
kijárási tilalommal egyet tudok érteni. Ez tavasszal is jól működött.
Minden intézkedés, ami visszaszorítja a járvány terjedését, csak jó
lehet.
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Szerinted ez megváltoztatja az életünket? Mondjuk a
tiédet megváltoztatta?
Szerintem nagyon megváltoztatja az életünket, az otthonról való
tanulás és munka, az online edzések, a távolságtartás mind
próbára tesz bennünket. Sokkal türelmesebbnek kell lennünk
egymással. Természetesen az én életem is változott, sokkal
többet vagyok otthon, nem tudok találkozni a barátaimmal és a
nagyszüleimmel sem tudok úgy együtt lenni, mint a járvány előtt,
hiszen rájuk kell a leginkább vigyázni.
Hogyan érzed magad ebben a helyzetben?
Szomorú vagyok, hogy nem lehetek együtt a barátaimmal, nem
találkozhatok a rokonaimmal, szinte az egész napomat otthon
kell töltenem. Sajnálom, hogy meg kellett tapasztalnom, milyen
egy világjárvány, és remélem, hogy hamar el fog múlni és újra a
normális életünket élhetjük.
Szerinted az intézkedések segítenek megállítani a
járványt itt Magyarországon?
Szerintem ezek az intézkedések, ha nem is megállítani, de
lassítani fogják a vírus terjedését, úgy, ahogy az tavasszal történt.
Azonban ehhez az is szükséges, hogy minden ember betartsa a
szabályokat!
Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre. Kitartást
kívánok, és remélem, minél előbb visszatér az élet a régi
kerékvágásba.
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Az interjút készítette: Illés Huba
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A vírushelyzetre való tekintettel az október 23-i
megemlékezésre egy film készült, melyet Józsi bácsi
vezetésével a színjátszókör készített. A hagyományoktól
eltérően a színjátszósoknak nem színpadra volt szükségük,
hanem kamerákra.

Október elején a megszokott módon kezdődtek a próbák, először
a szerepek kiosztásával, majd a szöveg összeolvasásával. Maga a
darab is változtatásokon esett át, hogy jobban igazodjon a
szereplők számához és a kialakult helyzethez. Végül tizennyolc
színészt, három operatőrt és egy rendezőt számlált a stáb. Nagy
hangsúly került a jelenetek kompozíciójának megtervezésére,
mivel erre a felvételek napján nem volt már lehetőség, továbbá
igazodni kellett a forgatási helyszínekhez, amiknek a pince
különböző helyiségei lettek kijelölve.

A biztató kezdetek ellenére a produkció hirtelen problémákba
ütközött. A tizedik osztály karanténba vonulása miatt a színészek
száma megcsappant két fővel, ezért a szerepek kiosztását meg
kellett változtatni. Gyors szövegtanulás után újra összeállt a stáb,
és a forgatás megkezdődhetett október 17-én, egy szombati
napon, majd folytatódhatott 19-én, hétfőn. Az utolsó jelenetek
felvételére 20-án került sor az első órában. Az összegyűlt
nyersanyag több órányira sikeredett, ebből kellett egy nagyjából
negyvenöt perces előadást faragniuk a vágóknak. Végül két napba
telt az utómunkálatok befejezése, az effektek felrakása a
hangkeveréssel együtt, így a színjátszó csoport egy negyven perces
filmet állított össze a nagyközönség számára az október 23-i
megemlékezésre.

 Egerek, előre!
A kulisszák mögött

Készítette: Köpf Emma 
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A legtöbb embernek, ha azt mondjuk, „padlás”, egy poros kis
szoba jut eszébe, ahol a lomokat tároljuk, de ha az adott illető
látta már A padlás című színdarabot, kicsit biztosan más
véleménye van erről. Ezek a személyek hosszasan tudnak
mesélni a darab szépségéről, ezt szeretném most én is
megfogalmazni részletesen egy kritika formájában.

A padlás

Amikor én megkapom ezt a kérdést, egyből a színdarab jut
eszembe, melyről órákig tudnék mesélni, mivel nekem volt
szerencsém ezt a darabot többször is látni. Röviden arról szól a
darab, hogy van egy padlás ég és föld között. Itt egy tudós
(Rádiós) dolgozik, ahol szellemek jelennek meg (Herceg, Lámpás,
Kölyök, Meglökő), akiket csak azok látnak, akiknek tiszta a szívük.
A történet összeségében nagyon ötletes, mivel kevés ehhez
hasonló darab létezik. (Szövegkönyv: Horváth Péter és
Sztevanovity Dusán).

Nem titok, hogy ez az előadás nem mai darab, több mint 30 éves,
de mégis megőrizte eredetiségét, és emellett korhű is tudott
maradni. A darabot a Vígszínházban az 1988-ban, Marton László
által rendezett formájában és az eredeti színpadképpel
tekinthetjük meg a mai napig is. A darab cselekménye is zseniális,
ahogy a szereplők jellemfejlődésen mennek keresztül, ezáltal a
darab is egy csodálatos ívet kap. Ha megnézed ezt az alkotást,
egyből rájössz, hogy nagyon mély mondanivalója van, melyet félig
mesében, félig musicalben mutatnak be az alkotók. Nagyon
érdekes, ahogy ez a két műfaj végig keveredik a darabban, amitől
különlegesebbé és színesebbé válik. A musical részéhez hozzá
tartozik a csodálatos zene, melyet Presser Gábor szerzett.
Személyes kedvencem közé tartozik a Szilvásgombóc (ami inkább
a gyerekek kedvence szokott lenni) és a Fényév távolság (ezt pedig
inkább a felnőttek kedvelik a mély mondanivalója miatt).
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Többször feltettem magamnak a kérdést, hogy mi is a
mondanivalója a darabnak, de én arra jutottam, hogy ez nem
fogalmazható meg egyértelműen. Mindenki mást tart a fő
mondanivalójának, sőt, akik többször látták, azoknak az egyes
előadások is teljesen mást jelenthetnek, mert sok függ attól, hogy
milyen élethelyzetben látja a néző. Érdekes, hogy ugyanúgy tudja
élvezni egy gyerek a mesékből merített karakterek miatt (ők a
konkrét mesében nem jelentek meg, hanem a szerzők képzelete
által jöttek létre, mint akiket kifelejtettek az eredeti műből) és
egyaránt egy felnőtt, aki pedig a mély gondolatokat látja meg
benne (a földi élet fontosságát, a szeretetet és a halálon túli létet
jeleníti meg benne kicsit kiszínezve).

Az előadásnak az lehet esetleg a hátránya, hogy egy olyan ember,
akinek nincs képzelőereje és nem hisz a mesék világában, az
nem tudja ezt a darabot elképzelni és ezáltal elsajátítani és
élvezni sem tudja az előadást. Szerintem akik nem szeretik a
musicaleket, azoknak is érdemes megnézni egyszer, mert azért a
mondanivalója el tudja terelni a műfajról a figyelmet. Viszont
akkor is sok lehet számukra a zenei elem benne. Nem véletlen,
hogy 9 éves kortól ajánlják a darabot, mert vannak részletek,
melyek kicsit bonyolultabbak és elgondolkodtatóbbak egy kisebb
gyermek számára. Amit viszont megfigyelhetünk, hogy mint
minden darabnál, ennél is elképesztően sok múlik azon, hogy
milyen átéléssel adják elő a szereplők, ami ennél a műnél a
hallottak és a látottak alapján nem okoz sok problémát.
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A közönség reakciói is nagyon sokat elárulnak, hogy mit adott át
akkor ott nekik a darab és elégedettek a szereplők alakításával.
(Szerintem az utóbbival a nézők többsége elégedett.) Ennél a
színdarabnál számtalan érzelem látható az arcokon, sokakat
elgondolkodtat, másokat megmosolyogtat, de vannak, akiknek a
könnyei is kicsordulnak. Véleményem szerint nagyon fontos
értékeket képviselnek azok az emberek, akik ezt meg tudták
álmodni és ilyen különlegesen meg is tudták valósítani. Büszkék
lehetünk arra, hogy nekünk, magyaroknak is vannak ilyen értékes
művészeink, akik egy olyan darabot tudnak megalkotni, ami
évtizedeken át ugyanúgy vonzza a közönséget, és még mindig
teltházas előadásokat tud nyújtani.

A szereposztást nagyon eltalálták, akár a régi, akár az új esetében
beszélünk róla. Tiszteletre méltó az, hogy van olyan szereplő, akit
az ősbemutató óta láthatunk, bár már más karaktert formál meg
(Igó Éva). Nem tudok elmenni amellett, hogy a Rádióst alakító
színészek milyen csodálattal és mélységgel adják elő a művet.
Ezek közül szeretném kiemelni Kaszás Attilát, az első Rádióst
megformáló színészt, aki olyan érzelmekkel fogta meg a művet,
melyet nem lehet utánozni. Emiatt többek elmondása szerint az
ő előadásmódja a legkülönlegesebb és a legegyedibb (bár ezt
nem tudom altámasztani, mert sajnos vele már nem láthattam a
darabot).

De ha mégis el kellene
mondanom egy mondatban,
hogy mi is a „padlás”, azt
mondanám, az a csodálatos
hely, ami tele van szeretettel,
és ahol bármi megtörténhet a
sok por és lom mögött.

Készítette: Vavra Noémi
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Fiú ikertestvérével, Dylan Sprouse-szal 1993-
ban kezdtek el színészkedni, több szerepet is
kaptak, játszottak például a Grace under fire
című sorozatban és az Apafejben. Ezután több
filmben is szerepet kaptak, ezek közül párat
felsorolnék. Három szinkronos filmjük volt: a
Reszkess Télapó!, Az álcázás mestere és a
Nyolc őrült éjszaka. Szerepeltek a Jeremiah
története című filmben, majd megkapták a
Zack és Cody a fedélzeten című sorozatot is.

Cole első szerepét 8 hónaposan kapta egy pelenkareklámban,
ahol testvérével szerepelt anyai nagymamája javaslatára, aki
színész és drámatanárnő. 2000-ben szerepet nyert a Jóbarátok
című sorozatban, melyben Ross fiát alakította egészen 2002-ig. Az
Azok a 70-es évek című sorozatban is játszott. A 2005-ös év volt az
áttörésük éve, ekkor kezdtek a Zack és Cody életében és a Zack és
Cody a fedélzeten című Nickelodeon-sorozatokban szerepelni.

Arezzóban született, Toszkánában. Kiskora óta a színészi pályán
tevékenykedik, ikertestvérével 2008-ban szerepelt a Zack és Cody
életében, ezzel robbant be, majd 2017-ben megkapta a híres
Netflix-sorozatban, a Riverdale-ben az egyik főszerepet, 2019-ben
pedig Will Newmanként tűnt fel a Five feet apart című filmben.

2016-ban főszerepet kapott a The CW
új sorozatában, a Riveldale-ben, ahol
Forsythe Pendleton "Jughead" Jones III
alakítja jelenleg is. A sorozat annyira
sikeres, hogy a The CW berendelte az
ötödik évadra. 2019. március 22-én
érkezett a mozikba új romantikus
drámája, a Five feet apart, melyben
Willt alakította. A szereppel 2019-ben
elnyerte a People's Choice Award
legjobb drámai színész kategóriáját.

Cole Sprouse

Készítette: Vellai Boglárka 7.a
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Rejtvény

Készítette: Meizl Emma és Vavra Noémi
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Megoldások



„Higgy abban, hogy
karácsonykor is veled 

vannak azok, akiket
nem lát a szemed!

Hogy miért?
Mert egykor a

szeretetükkel olyan
lenyomatot hagytak

benned, ami által
magába zárta a 

szívüket a szíved."

Merry
Christmas!


