BALÁZS IMRE JÓZSEF

Emléknyár
Emléknyár aranylik vizek partján,
Evezős evez egy könnyű sajkán,
Úszók úsznak, napozók napoznak,
Hűvös pincékbe hordót hordoznak.
Emlékfák alatt árnyék hevert el,
Tavak versenyeznek tengerekkel,
Madár rója égi, vízi útját,
Régit s újat egyszerre néz, úgy lát.

NAGYÁLMOS ILDIKÓ

Nyárbúcsú
Meleg kezével int a nyár,
vékonyodik a napsugár,
szeptember szórja fűszerét,
aszalódik az őszi rét,
ragad a körte, csupa méz,
ragad a száj, ragad a kéz,
kövér dongó zümmöget,
bőkezű vendég a szüret,
a pónikalma elpirul,
öltözködik a réti nyúl,
a gyerekek libasorban,
tudják, persze,
ismét ősz van.
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KÓSZABÓSZA TANODÁJA – NYELVEK, KULTÚRÁK

Norvégia
Hei, hei!
Hogy tetszik a
norvégmintás
pulcsim?

SZALÓ RÉKA rovata

Biztosan hallottál már a vikingekről! Tudod,
hogy hol éltek? A vikingek Európa északi részén, Skandinávia félszigetén éltek. A viking
harcosok rettegésben tartották egész Európát, sok országot meghódítottak. Ma
már nem élnek vikingek, emléküket
múzeumok, könyvek, épületek őrzik.
Norvégiában a vikingek idejéből fennmaradt, ezer évesnél is régebbi fatemplomokat
és hajómaradványokat találtak a kutatók.

Norvégia varázslatos ország!
Hatalmas hegyek, sziklák, vízesések, mesés tájak
várnak rád, ha ide utazol. A hátizsákodat, túracipődet, fényképezőgépedet és a kíváncsiságodat
ne felejtsd otthon! Bevásárlóközpont és vidámpark helyett itt az érintetlen természet szépsége
és csendje vár. Érdemes vonattal beutazni az országot, hogy minél többet láss ebből a csodából.

És ha már ott vagy, jó lesz barátkozni a
helyiekkel. Norvégiában mindenki beszél angolul. Gyerekek, felnőttek, idős emberek, városon élők vagy falusiak, mindenkivel szót
tudsz érteni, ha beszélsz angolul. De, ahogy
a világon mindenhol, itt is örülnek az emberek, ha saját nyelvükön szólítod meg őket.
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Milyen furcsa betűk!
Mi egyáltalán nem
használunk ilyet!

A norvég nyelv hasonlít a svédre és a dánra, valamint emlékeztet
az angolra és a németre. Kicsit olyan, mintha ezek keveredéséből
született volna. Norvégiában nagyon sok nyelvjárás van, akár városról
városra változhat a beszélt nyelv, de mégis van egy, amelyet mindenki
megért. Ennek a neve a bokmål, azaz könyvnyelv, vagyis az a nyelv,
amelyet hivatalos helyeken használnak az emberek.

Tér, ház, templom
Hajdani idők iskolái
A tudás hatalom, mondják, mert amit tudsz, azt senki el nem veheti
tőled. Amióta az ember létezik, nagy a kicsit nevelte, tanította.
De szervezetten, csoportban nem mindig tanították a gyerekeket.
Nem mindig volt iskola.

Az első tanulói csoportok Mezopotámiában és Egyiptomban
alakultak ki, időszámításunk előtt két és fél ezer évvel.
Mindkét államban egyre több írnokra volt szükség. Elismert
írnokok csoportban írni és olvasni tanították a gyerekeket.
Így születtek az első iskolák.
Az ókori Indiában abban hittek, hogy saját csoportjából, kasztjából senki sem törhet ki. Külön
tanították a papok, harcosok és mesteremberek
kasztjába született gyerekeket. A gyerekek évente 5-6 hónapot töltöttek tanítójuk házában, ez
volt az iskola.

Az ókori Kínában a gyermekeket írni
és olvasni tanították. Sok szöveget szó
szerint kellett megtanulni. Hivatali álláshoz csak az juthatott, aki sikeresen vizsgázott. A sikertelen vizsgázók
bámulatos kitartással újra
és újra próbálkoztak.
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A görögök a harmonikus fejlődésre figyeltek. A testet, az elmét és a szépérzéket
edzették: a gyerekek tornázni, írni, számolni, de zenélni és táncolni is tanultak.
Amellett, hogy mi a helyes, fontos volt
tudni: mi a szép és a jó. A tanítványok
a mester, tanító házában tanultak.

A Rendelés menüpont alatt,
a szerkesztőség címén
vagy helyi terjesztőinknél
megrendelhető!

darvay tünde rajza

