
Iskolája összesített megrendelőlapja
a 2012/2013-as tanévre

Kérjük, a megrendelőlap mindkét oldalát töltse ki!

Alulírott megrendelem a Szivárvány Heted 7 Határon című gyermekfolyóiratot. Vállalom, hogy az írásbeli megrendelést a fenti 
határidőig elküldöm az Apáczai Kiadónak. A postai úton érkezett példányokat átveszem és kiosztom a tanulóknak. Az újságok 
árát a Kiadó által megküldött csekken – a megrendelésnek megfelelően – a jutalékom levonása után feladom a Kiadó címére. 
(9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.)

A megrendelő iskola neve: ____________________________________________________ 

Újságterjesztő neve: ____________________________________________________

Az iskola címe:   ____________________________utca: __________________________________ házszám: _____ 

telefon: 06/ ___________________ e-mail: ____________________________

 10 havi együttes rendelés és egy összeg ben történő befizetés darabszáma: _______

Fizetett összeg: _______ db x 3000 Ft = _______

Dátum:
  ___________________________
 P. H. az újságfelelős aláírása

H e t e d  7  H a t á r o n

Kedves Pedagógus Kolléganő, Kolléga!
Az Apáczai Kiadó mint pedagógusbarát kiadó sze-
retné megkönnyíteni és hatékonyabbá tenni mun-
káját a 2012/2013-as tanévtől a tanórákra történő 
felkészülésben. 
Idén is számíthat az Apáczai Kiadó munkatársainak 
szakértelmére! A megújult  2012/2013-
ban is hasznos háttéranyagként segíti majd Önt a 
tanórákra való felkészülésben.

Extra ajándék!!! 
Azon pedagógusok között, akik június 20-ig megrendelik 
legalább 5 példányban a  újságot 10 hónapra, 
egy 4 főre (2 felnőtt, 2 gyermek), 3 nap/2 éjszakára szóló 
wellnesshétvégét sorsolunk ki Sümegre, a Hotel Kapitányba.

A június 20-áig legalább 5 db éves megrendelést beküldő pedagógusaink (újság-
felelősök) között kisorsolunk 5 darab (két főre szóló) kétfogásos vacsorajegyet 
belépőjeggyel együtt a Láthatatlan Kiállításra. (A jegyek felhasználhatók 2013. 
május végéig.) A sorsolás 2012. június végén közjegyző jelenlétében lesz.

Tekintse meg ajánlatainkat, és éljen a lehetőséggel!



Miért érdemes a  gyermekújságot 
választania?
 

1. Színesebbé teheti tanóráit!  
Hasznos olvasmányokkal, feladatokkal, szemléltető képekkel segítjük és 
tesszük érdekesebbé a tananyag megértését. 
Amit kínálunk:
•  történelmi témájú regéket, mondákat, állatokról szóló leírásokat,
•  Magyarországról, nemzeti parkokról szóló írásokat, 

• rejtvényeket, 
• komplex tanulmányi versenyeket, szaktárgyi versenyeket évfolyamonként.

2. Miért jobb a  más gyermeklapoknál?
Mert:
•  Ingyenes tanulmányi versenyeinken diákjai több tízezer forint értékben könyv-

csomagokat, értékes ajándékokat, sőt akár egyhetes táborozást is nyerhetnek.
• Alapvető emberi, nevelési értékeket közvetítünk.
•  A beérkezett tanítói és tanulói véleményeknek megfelelően alakítjuk ki az 

újság tartalmát.
•  Folyamatosan új tartalmakkal bővülő interaktív honlapunkról ingyenesen 

letölthető feladatokat oldathat meg diákjaival a tanórákon, illetve házi fel-
adatként.

3. Egészítse ki fizetését! Mit kell tennie?
Ha még az idei tanévben rendelteti meg tanulóival a  gyermeklapot 
a 2012/2013-as tanévre, 3900 Ft helyett a gyermekeknek csak 3500 Ft-ot kell 
befizetniük. 
Amennyiben összegyűjti a megrendeléseket, és postára is adja nekünk a 
mellékelt megrendelőlapot, illetve előfizetési díjat, akkor terjesztői munkájáért 
minden 10 hónapra (egész évre) megrendelt újság után 500 Ft-ot adunk! Így 
Önnek tanulónként csak 3000 Ft-ot kell postára adnia!
 

Ha 20 db 10 havi előfizetés (3500 Ft) megrendelését küldi el, csak 20 x 3000 Ft-ot, 
azaz 60 000 Ft-ot kell postáznia, mert 20 x 500 Ft, azaz 10 000 Ft az Öné!

Iskolája összesített megrendelőlapja
a 2012/2013-as tanévre

Kérjük, a megrendelőlap mindkét oldalát töltse ki!
A Szivárvány…-t megrendelő tanulók listája:

1.  ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________
6. ____________________________
7. ____________________________

8. ____________________________
9. ____________________________
10. ___________________________
11. ___________________________
12. ___________________________
13. ___________________________
14. ___________________________

15. ___________________________
16. ___________________________
17. ___________________________
18. ___________________________
19. ___________________________
20. ___________________________
21. ___________________________

További nevek:  ________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Dátum:
  ___________________________
 P. H. az újságfelelős aláírása

Tudtad?
• A zebra arra használja fe-

kete-fehér csíkjait, hogy elrejtőz-
zön, a városokban viszont éppen a 

zebrasávoltság az egyik legfeltűnőbb 
jelzés – ezért lettek „zebrák” a gyalogát-
kelőhelyek.
• Százötven évvel ezelőtt még élt olyan 
zebra is, ami csak félig volt csíkos: az 

eleje igen, a hátulja nem. A kvaggát 
bőréért és húsáért vadászták. 

Mára teljesen kihalt.

Fehér alapon fekete vagy fekete alapon fehér? – tehetnénk fel a kérdést. Nos  

ezek az afrikai patás állatok a zebrák. Vajon mind egyformák? Dehogy!  

Minden zebra egyedi csíkjeleket visel. A bundájuk egyszeri és megismétel-

hetetlen, beazonosítja őket, akárcsak minket az ujjlenyomatunk. Csíkjaik 

alapján ismerik meg egymást, ezt nézve szalad a ménesben anyjához a kis 

zebracsikó. A csíkok rejtik is a zebrákat: segítenek beolvadni a szavanna 

magas füvébe.
Mostanában a legismertebb zebra minden 

bizonnyal Marty, a Madagaszkár című 

film szabadságvágyó zebrája. No de néz-

zük, kik valójában Marty rokonai!

A zebráknak tökéletes látásuk van, azt 

mondják, színeket is észlelnek, és ami 

fontos: éjszaka is látnak, de nem olyan 

élesen, mint a rájuk leselkedő ragadozók. 

Hallásuk nagyon jó, nagyobb és szé-

lesebb is a fülük, 

mint a lovaknak. 

Emellett remek 

szimatuk is van. 

Afrikában, a ragadozó nagymacskák és hiénák hazájában nem könnyű a 

túlélés, ezért a zebrák általában más állatfajokkal szövetkeznek. Nem rit-

ka, hogy struccok téblábolnak közöttük. A zebráknak jó, ha ott vannak, 

hiszen érzékeny és éber madarak, akik hamar észreveszik a lopakodó ra-

gadozót. A struccok pedig előszeretettel fogyasztják a ganajtúró bogara-

kat, amelyek majd megvesznek a zebraürülékért.

A zebrák nem válogatósak. Hogy lehetnének, 

hiszen az afrikai szavanna szikes pusztaságán él-

nek, és azon a kevés ennivalón még antilopokkal, 

gnúkkal és más növényevőkkel kell osztozniuk?! 

Elsősorban fűféléket esznek, de néha ráfanyalod-

nak a bokrok és fák leveleire, hajtásaira is. Ínsé-

ges időszakokban pedig bejárnak a megművelt 

területekre. (Képzelheted, mennyire örülnek 

nekik a földművelők…)

Többségük ménesekbe verődve él. Vagyis egy 

öreg kanca irányításával 20-30 állat vándorol 

folyamatosan a már letisztított területekről a 

táplálékban és vízben még viszonylag gazdag 

helyek felé. 

A zebra a lófélékhez hasonlóan igen hosszan hordja a po-

cakjában a kicsinyét. 11-12 hónap is eltelik, míg az apróság 

végre megszületik. Sokáig van odabent, de szinte „készen” 

bújik ki: születése után pár perccel feláll, alig egy óra múlva 

már viszonylag ügyesen botorkál, másnap pedig vígan vág-

tat édesanyja mellett. Nincs más lehetősége. A harc az afri-

kai szavannán valóban az életért folyik. A zebra egyébként 

viszonylag hosszú ideig, akár 28-30 évig is elélhet – ha nem 

szól közbe az oroszlán…
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