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                                 Humor a köbön… 
 
 
 
 Marci bemegy a könyvesboltba és megkérdezi az eladótól 
--Bácsi kérem, ki tetszenek cserélni a hibás könyvet? 
--igen fiacskám természetesen. 
--De milyen hibája van? 
--Nem tetszik a vége. 
 
 —Jean, kifutott a tej. 
--Az lehetetlen uram, csukva van az ajtó. 
 
 Az apa az állatkertben sétál a fiával. Szorosan fogja a kezét. 
--Ne menj közel a vadállatokhoz! 
--Ne félj, apa nem bántom őket. 
 
 A horgász háta mögött megszólal egy nézelődő. 
--Na, van kapás? 
--Igen. Épp az előbb fogtan egyet, de beledobtam a folyóba. 
--Miért? Méreten aluli volt? 
--Nem. Legalább akkora volt, mint maga. De folyton azt kérdezte: van kapás,van 
kapás? 
 
 -Gyerekek rajzoljátok le a földet! 
--De tanító néni! Honnan vegyek ekkora lapot! 
 

 Két ember megy az utcán. 

--Mond az a nap vagy a hold? 
--Nem tudom, nem vagyok idevalósi. 
 
 --Te segítesz a feleségednek otthon a házimunkában? 
--Nem segítek. Mindent én csinálok. 
 
 --Jean! Megfürdette már a gyereket? 
--Igen uram. 
--Akkor miért nem veszi ki a vízből? 
--Mert olyan meleg, hogy nem tudok belenyúlni. 
 

 –Miért hívod mindhárom kutyádat Morzsának? 

—Azért,hogy legalább az egyik odajöjjön,ha szólítom. 
 

  



Elferdített közmondások 
 

Könnyebb utolérni a hazug embert, ha sánta. 
Addig jár a korsó a kútra, amíg ellopják. 
Szegény ember vizel és főz. 
Ki korán kel, nem bír sokáig fennmaradni. 
Nem a győzelem a részvétel, hanem a fontos! 
 
 

 
Közmondás gubanc 
 

Lacika 6. os. A régi szép, napfényes időkben volt jobb jegye is, mint amit 
legutóbb kapott magyar irodalomból. 
Egy gyenge pillanatában összekeverte a közmondásokat. 
Segítsünk neki! 
 
 
Ki mint vet, úgy alussza álmát. 
Ki a kicsit nem becsüli, úgy arat. 
Aki másnak vermet ás, az a nagyot nem érdemli. 
Aki korán kel, maga esik bele. 
Jobb ma egy veréb, mint kolbász. 
Addig nyújtózkodj, ameddig észreveszed más szemében a szálkát 
Nincsen rózsa, míg el nem törik. 
Addig jár a korsó a kútra, ameddig a takaród ér. 
 

Nagy ünnepléssel fogadják Nizzában az autós turistát. 
--Ön a tízezredik vendégünk—mondta a rendőrkapitány-ezért átnyújtok 
önnek tízezer eurót. 
--Mondja, mire fogja költeni a nyereményt? 
--Hát… Először is—mondja a megzavarodott sofőr—megszerzem a jogo-
sítványt. 
A felesége ijedten szól közbe:--ne hallgasson rá biztos úr, ha iszik, min-
dig hülyeségeket beszél! 
A nagyothalló nagymama is előre hajol a hátsó ülésről:--Látod kisfiam, 
most megbüntetnek, pedig megmondtam, hogy ne jöjjünk lopott kocsival! 
 

  



REJTVÉNYEK, KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK.. 

  



LUC BÜRGIN: RÉGÉSZETI 
REJTÉLYEK 
 
Letűnt korok elgondolkodtató 
emlékeivel ismerkedhetünk meg. 
 
A szerző legújabb munkájában 
misztikus hangulatú tér -és idő-
utazásra invitálja az olvasóit. 
Évezredeken átvezető ösvénye-
ken jár, ahol bepillanthatunk a 
Kheopsz-piramis titkos kamráiba, 
az Illinois állambeli rejtett bar-
langrendszerbe, láthatunk sok 
millió éves domborzati térképet 
az Urálból, dinoszauruszokat 
emberekkel a hátukon ábrázoló 
szobrokat, szénkoponyát az em-
ber előtti időkből, az írás előtti 
korból származó különös írásje-
leket. 
 

Megismerkedünk a majd húszezer éves számológéppel, az Ishango -
csonttal, a grúziai óngyöngyökkel, amelyeken a furatok mikroszkóppal 
is alig láthatóak, azzal a bizánci nagyítóval, amelyet napjaink csúcs-
technológiájával sem lenne könnyű előállítani. 
Rakétakilövő állomásokra emlékeztető ismeretlen kínai piramisok kö-
zött lépkedünk, majd a helyiek szerint egy másik világba vezető szinte 
hihetetlen csillagkapu állja utunkat az Andokban.  

 Peti bemegy a cipőüzletbe vásárolni. 
--Milyen cipőt kérsz kisfiam?- kérdezi az eladó. 
--Egy jobblábast és egy bal lábast. 

 Anyu olvashatok, amíg el nem alszom? 
--Igen, de egy perccel sem tovább. 

 Egy ember biciklizik az úton. Megállítja a rendőr. 
--Jó napot kívánok. Ezen a kerékpáron nincs lámpa, sárhányó és fék. 
Megbüntetem 5000 forintra. 
Az ember éktelenül nevetni kezd. 
--Maga meg mit nevet?- kérdi a rendőr. 
--Azon nevetek, hogy a Józsit mennyire bünteti meg, mert neki még ke-
rékpárja sincs. 

    



              KISÉRLET A GYÓNIBAN… 

Az előzmény: olvastam, láttam a Japán Emoto professzor kísérleteit, amelyben ő, 
több látványos kísérlettel is bizonyította, hogy a víz struktúrája (lefagyasztás után 
mikroszkóppal megtekintett állapota) függ attól, hogy a lefagyasztás előtt a vízzel 
milyen érzelmeket közöltek. Ha egy pohár vizet (bármilyen kiszerelésű/formájú 
vizet) megcímkézünk, és a címkéket ellátjuk szeretetteli szavakkal, akkor a lefa-
gyasztott víz struktúra képe szabályos formát mutatott. Elég az is, hogy a víznek 
kedves barátságos szavakat mondunk. 
Az eredmény lefagyasztás után a pozitív gondolatoknak megfelelő lesz. Gyönyö-
rű, szabályos kristály struktúra. Más történik, amikor a vízhez gyűlölködő szava-
kat intézünk. Ekkor a víz lefagyasztása után kapott jég struktúrája szabálytalan 
rendezetlen, és alaktalan, azaz amorf. Ezeket az eredményeket Emoto profesz-
szor több kísérlettel is bizonyította. 
 
Ezek után jött az ötlet, hogy virágokkal is meg lehetne próbálni a kísérletet oly 
módon, hogy 2 egyforma típusú, egyforma növekedési stádiumban lévő, ugyan-
azt a tápanyagot, vizet kapott növényt, ugyanarra a helyre telepítve hogyan rea-
gálnak azokra a leírt szavakra, amelyeket kinyomtatva a virágcserép mellé he-
lyeztünk. 
 
Nos, a következő történt: a cserepek kihelyezése után az a virágcserép, amelyik 
mellé gyűlölködő feliratokat helyeztünk annak levelei hervadtak, kókadtak voltak, 
míg a másik növény, amelyik mellé szeretetteli, biztató szavakat írtunk szépen 
fejlődött. 
 
 Mivel a növény is, mint az emberek és az állatok is, nagy százalékban tartalmaz-
nak vizet, ezért a kísérlet azt bizonyítja, hogy nem mindegy mit mondunk a társa-
inknak (és, hogy mit mondunk magunkról…). Nem mindegy, milyen szavakat 
használunk az egymás közötti kommunikációban! Az osztálytársunk, embertár-
sunk irányába közölt rosszindulatú, gyűlölködő, csúnya szavak kárt okoznak ben-
ne. Ez nem tudatosodik benne, de hat. Úgy tűnik, az emberi „pszihé” hat az 
anyagra, és befolyásolja annak működését. Ezért létfontosságú lenne, hogy em-
bertársunkkal (osztálytársunkkal) úgy beszéljünk, ahogy mi is szeretnénk, hogy 
beszéljenek velünk. Ne használjunk csúnya sértegető szavakat a másik felé, mert 
abban a személyben ez kárt okoz! 
 

  



KISÉRLET A GYÓNIBAN… 

A kísérletben egy alsós osztálytermet választottam (Latyákné Rádl Ágnes 
tanítónő termét), mert ott minimális a gyermekek és pedagógusok mozgá-
sa. Nem kellett minden óra után elmagyarázni, hogy mi az, amit látnak, és 
amit csinálunk, miért csináljuk. A gyermekeknek el lett mondva, hogy miről 
van szó és ennek tudatában küldték a feliratozásnak megfelelő gondolato-
kat, szavakat az egyes növények felé. 
Az eredményt képeken is láthatjátok… 
S. I. 



GYEREKSZÁJ,GYEREKEK MONDTÁK… 

- Mi van a huszár fején?  
- Csákány. 
 
- Mit tűzünk a ruhánkra március 15-én? 
- Gokartot. 
 
A katonák életüket és halálukat kockáztatták. 
A hős holtan esett össze. Ezt később nagyon sajnálta, de akkor már nem 
volt mit tenni. 
 
A föníciaiak kereskedtek és iparkodtak. 
 
A víz oxigénből és folyadékból áll. 
 
A szomorú, elhanyagolt sírok mellett, élettel teli sírhalmokat is találunk. 
 
Sok régi kőzetben megtalálhatók az őskori halak lábnyomai. 
 
Kanada területe egyenlő Európa lakosságával. 
 
A kenguru kicsinye fészeklakó. 
 
A ménes egy nagy ló csomó. 
 
Toldi a csónak felé indult, mikor a cseh vitéz elővette a kardját és majdnem 
lelőtte Toldi Miklóst. Ő azonban észrevette a fondorlatos tervet. 
 
És akkor a vízből előjött hét dagi és hét szűk tehén. 
 
A barátomra az a jellemző, hogy én vagyok a barátja. 
 
Mi történt a visegrádi királytalálkozón? 
Nagy lakoma volt. Mindenki jól érezte magát. 
 
Miért készítette az ősember a barlangrajzokat? 
Azért, hogy aki arra megy tudja, hogy arra járt. 
 
Magyarázd meg a fogalmat: előember! 
"Az az ember, aki megy elő" 
 

   



Ez a 20-ár a reggeli nagy rohanásban otthon felejtette a lovát. Nézz utána, 
milyen színű a huszár  felszerelése, és színezd ki  a megfelelő színekkel! 

   



 AZ ISKOLÁNK  POÉTÁJA BEMUTATKOZIK... 

VERS MINDEGY KINEK 

Kardos Jázmin: Szeretet 

Sose feledd,hogy az életben mi a legnagyobb csoda, 
a szeretet ami a szívedet dobogtatja. 
Vigyázok rád míg élni fogsz mindig, 
ott leszek melletted s elkísérlek a sírig. 
Mert a szeretetemet irántad nem tudom elfeledni, 
a szívedet örökre megszerezni.  
Ott vagy a napban a mosolyoddal, 
és én is ott szeretnék lenni  a saját mosolyommal. 
Mert a szerelem egy csodás dolog az életben, 
s ha el is veszítjük,még ott van bennünk lélekben. 
 

 
 
 

Az elmúlt években sok mindent csináltunk, 
és vannak olyan dolgok amikben sokat hibáztunk. 
De a jó dolgok ugyanúgy megmaradtak, 
mégis a legjobb pillanatok gyorsan elszaladtak. 
Volt amikor úgy éreztük ellenünk van minden, 
úgy hisszük minden elveszett és semmink sincsen. 
Volt amikor úgy éreztük,hogy nem vagyunk egyedül, 
olyankor minden megváltozik és a rossz gond elrepül. 
Mert fölösleges azon aggódni,hogy mit hoz a jövő, 
a jelenben kell élni mert az nagyon gyönyörű. 
 
 
 
 

 

Kardos Jázmin: Az elmúlt évek 

  



Humor a köbön… 

 --Szomszéd úr, szomszéd úr! Jöjjön gyorsan, az anyósa beleesett a kútba! 
--Nem baj, abból a vízből úgysem szoktunk inni! 
 
 Tanító néni matematika órán megkérdezi Jancsit: 
--Jancsi, neked van nyolc almád, és a testvéredtől is elveszel nyolcat. Mi lesz az 
eredmény? 
--Óriási verekedés!- válaszolt Jancsi. 
 
 Az orvos fejcsóválva nézi a félmeztelen beteget. 
--Nem ártana, ha néha megfürödne! 
--De doktor úr, én naponta fürdök! 
--Akkor a vizet kéne néha cserélni. 
 
 --Vigyázzon magára, ne igyon, az alkohol lassan ölő méreg!- figyelmezteti az 
orvos a paciensét. 
--Nem baj, doktor úr, én ráérek! 
 
 Egy asszony panaszkodik az orvosnál: 
--Doktor úr, segítsen rajtam! Nem tudom, mit tegyek, ugyanis a férjem állandóan 
beleszól a vezetésembe. 
--Nyugodjon meg, asszonyom, a legtöbb jogosítvánnyal rendelkező férj ezt csi-
nálja, ha a felesége vezet. 
--Csakhogy én nem autót vezetek, hanem villamost! 

 Fújjon bele!-tartja a rendőr a szondát a sofőr elé. 
--Én aztán nem! 
--De csak fújjon bele! 
--Nem és nem. 
--Na, ide figyeljen!-szól türelmetlenül a rendőr. 
--Jobban tenné, ha belefújna, mert ha én fújok bele maga helyett, akkor biztos ugrik 
a jogosítványa. 
 

--Jean, mi volt ez a csörömpölés? 

--Egy autó be akart fordulni a mellékutcába, uram. 
--Na és? 
--Nem volt mellékutca. 
 
    



ÉRDEKESSÉGEK A NAGYVILÁGBÓL… 
 
Hamis munkások: Miután biometrikus ellenőrzést vezettek be, hogy köves-
sék az alkalmazottak tényleges munkaidejét, az indiai Delhi városa 2009-
ben felfedezte, hogy 22853 nem létező alkalmazott szerepel a névjegyzék-
ben. 
 
Váratlan gyászoló: A brazil téglavető, Adamir Jorge Goncalves 2009 nov-
emberében azzal lepte meg barátait és családját, hogy felbukkant a saját 
temetésén. Rokonai azonosították őt, mint egy Parana államban történt au-
tóbaleset összeroncsolt áldozatát, ám ő ez alatt egy többnapos ivászaton 
vett részt, és csak akkor értesült a temetéséről, amikor az már tartott. 
 
Lottószerencse: Joan Ginther (Las Vegas, Nevada) 1993 óta négyszer 
nyert a Texas Lotteryn, minden alkalommal legalább 1 millió dollárt, össze-
sen több mint 20 millió dollárra tett így szert. 
 
Mérgező sziget: A mérgező vulkáni gázok miatt a Japánban található 
Miyakejima sziget lakói mindig maguknál hordják a gázálarcukat-és néha 
még benne is alszanak. 
 
Szennyvízszimfónia: Egy szennyvíztisztító Berlin közelében gyorsabban 
bontja le az iszapot, ha Mozart zenéjét játszák a mikrobáknak. A zeneszer-
ző klasszikusait a nap 24 órájában játszák a szennyvíztisztítóban egy sor 
hangszórón át, mert a zene motívumainak segítségével serkenteni tudják az 
apró élőlények tevékenységét, így felgyorsul a szennyvíz lebontása. 
 
Nukleáris reakciók: A Nap magjában elegendő hidrogén található, hogy 
további ötmilliárd évig folyamatosan fennmaradjon benne a nukleáris láncre-
akció. 
 
Népességrobbanás: Ideális körülmények között öt megtermékenyített nős-
tény csótányból 45 millió lehet - mindössze egy év alatt. 
 
Felkapaszkodott tehén: Egy tehenet mentettek meg egy emeletes ház 13. 
emeletéről az oroszországi Cseljabinszben 2009-ben. Senki sem tudja,hogy 
került oda,de amikor a tűzoltók megérkeztek,éppen az egyik liftbe igyeke-
zett beszállni. Végül inkább a lépcsőn hozták le. 

  


