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„Te pillanatnyilag nem vagy számomra 

más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a 

többi száz- meg százezer.  

És szükségem sincs rád. Ahogyan neked 

sincs énrám. Számodra én is csak 

ugyanolyan róka vagyok, mint a többi 

száz- meg százezer.  

De ha megszelídítesz, szükségünk lesz 

egymásra. Egyetlen leszel számomra a 

világon. És én is egyetlen leszek a te 

számodra…” 

 

 

Antoine de Saint-Exupéry:  

A kis herceg 

 

 

 



 

 

 

Mesés hétpróba 
2016. szeptember 29-én az első és második 

osztályosok vetélkedtek. 

A gyerekeknek 7 próbát kellett kiállniuk. Az 

első próba a csillagszemű juhász tárgyainak 

kiválasztása volt. Egy másik próba során az 

ezüstfenyőerdőt kellett ledönteni. Volt, 

mikor kirakót kellett elkészíteni, és volt, 

mikor kérdéseket kellett megválaszolni. 

A részvevők nagyon izgultak, de Emőke néni megnyugtatta őket. Elsőként a 

legkisebbek indultak el kiállni a próbákat. Néhány próba nehezen ment nekik, de 

mindenki hősiesen helytállt. Ameddig az elsősök 

az állomásokon voltak, addig a másodikosok a 

könyvtárban magyar népmeséket néztek.  

A másodikasok magabiztosabbak voltak, mert 

ismerték már a helyszínt.  Ők is ügyesen 

végrehajtották a feladatokat. Mindenki, aki 

részt vett a játékban – beleértve a segítőket is 

– mézeskalács-jutalomban részesült, amit a 

gyerekek jóízűen el is fogyasztottak. 

Reméljük mindenki olyan jól érezte magát, mint mi!  

Kovács Virág és Lőrincz Lili 5.b 

Rendhagyó környezetóra 
Egy napon a megszokottól eltérő 

környezetórát tartottak nekünk.  

Az egész ott kezdődött, hogy nem a 

megszokott tanító néni tartotta, 

hanem egy kertész és egy parktervező 

néni. Az első feladat az volt, hogy 

közösen tervezzünk egy parkot. Mikor 

ezzel készen voltunk, megtanították, 

mit is tehetünk a komposztálóba.  

Pl. növényi ételmaradékot, gilisztákat, 

mert azok fellazítják a földet. Leveleket is szabad – a diófalevél kivételével. 

Az óra végén interjút készítettek két osztálytársammal. Nagyon tetszett az óra, 

mert interaktívak voltak a feladatok. 

Lukács Rajmund 4.c 



Játéksarok    „Minden jónak forrása a játék.” (Frőbel) 
 

A könyvtári játékok mindig szórakoztatják az 

unatkozókat. A Rózsahír korábbi bevételéből 

új társasjátékokat vettünk, amelyek a 

könyvtárban és az angolteremben kerültek 

elhelyezésre. Október 21-én délután 

összejöttünk a könyvtárban a játékok 

kipróbálására.  

 

A bombás játék nagy hangzavarral járó, de 

igen mulatságos. A csendesebbek az 

arcképkitalálás és az állatkitalálóssal 

játszanak. Akik nyelvi tehetségüket játékba 

vetik, azok az angol játékok mellett ülnek. 

Csizmazia Marci 5.b 

 

Mézes reggeli 
 

Az iskolánkban tartottunk egy 

mézkóstoló napot november 18-án.  

Ez már a második alkalom volt, hogy 

bekapcsolódtunk ebbe az országos 

programba. 

Reggel már plakátok vártak bennünket a 

bejáratnál, és nagyon megörültünk, 

hiszen egyből eszünkbe jutott a tavalyi 

„mézes péntek”. Izgatottan vártuk a tízórais szünetet, mert a hangosba 

bemondták, hogy mindenki mehet kóstolni a mézekből. Megterített asztalokon 

több mézfajta volt kitéve, színes műanyag kanalakkal, kis falatka kenyerek 

vajasan és üresen, mi pedig válogattunk és kóstolgattunk. Már szinte jól laktunk, 

de alig tudtuk abbahagyni, muszáj volt még egyet, na még egyet enni. 

Kérdezgettük egymást, kinek melyik ízlett, sőt a tanáraink is megmondták a 

kedvenceiket. Szerintünk az akác íze győzött. 

Nagyon jól sikerült ez a program, és így teli hassal indultunk a hangversenyre. 

Talán jó is volt egy kis séta. Egyedül az előadás hiányzott, ami tavaly nagyon 

tetszett nekünk, de talán jövőre ismét sikerül vendéget hívnunk, aki mesél erről 

a folyamatról. 

Bogdán Ákos és Deres Boti 5.b 



 

„A NAGY EURÓPAI  

KARÁCSONYFADÍSZ-CSERE 2016” 

”European Christmas Tree Decoration 

Exchange 2016” 

  

 

A  Europe  Direct  Tájékoztató  Központ  Wrexham  által szervezett nemzetközi 

programban  évente több mint  20 ország 200 iskolája  vesz részt Európa-

szerte. Ebben a tanévben a mi iskolánk is csatlakozott. 

 

28 európai óvodával és általános iskolával kerültünk kapcsolatba, s készítettünk 

számukra országunkra jellemző hagyományos karácsonyfadíszeket.  

 

 

A 3. a osztályosok és a 4.c-sek 

mézeskalácsot sütöttek,  

 

a 7. b-sek diót aranyoztak,  

az 5.b-sek szaloncukrot főztek, 

karácsonyi képeslapokat 

hajtogattak és ragasztottak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A 7. és 8. b-sek segítségével egy információs csomagot állítottunk össze, 

amelyben helyet kaptak az országunkat, városunkat és iskolánkat, valamint 

karácsonyi szokásainkat bemutató prezentációk, iskolai életünket bemutató 

fényképek. Egy karácsonyi dal hangfelvétele is elkészült a 7.a-sok jóvoltából.  
 

      
 

Tanulóink munkájával 16 európai ország 28 óvodájában és általános iskolájában 

díszítenek majd fel fenyőfákat: 

 Angliában  

 Ausztriában 

 Belgiumban 

 Cipruson 

 Észtországban 

 Franciaországban 

 Görögországban 

 Horvátországban 

 Lengyelországban 

 Litvániában 

 Németországban 

 Olaszországban 

 Romániában 

 Skóciában 

 Spanyolországban 

 Walesben  

 

 
 

A Mini galériában láthatjátok a hozzánk 

érkezett díszeket. 

A kapott információs csomagok segítségével mi 

is megismerhetjük partnereink karácsonyi 

hagyományait, ételeit, történeteit és dalait.  

Néhány fenyődísz az alábbi városokból érkezett: 

Pafos, Lingen, Viroviticam, Palermo, Aberdeen, Kaunas 
 

Keress róluk és környékükről érdekességeket a neten, és írj mindegyikhez 

1-1 kvíz kérdést. 

Rejtvényeiteket a válaszokkal együtt 2017. január 5-ig várom.  

  Poór Zsuzsa néni 



  

 

Beszélgetés Julcsi nénivel… 
 
Hány éve tanít iskolánkban? 

1986 óta a kezdetektől tanítok itt. 
Van-e kedvenc emléke, ami az iskolához kötődik? 

A 30 év során rengeteg élménnyel lettem gazdagabb. Minden osztállyal 

volt emlékezetes pillanatom.   
Meddig szeretne itt tanítani? 

Ameddig csak lehet.  

Hány osztálya volt eddig? 
A mostani a hetedik osztályom. 

Szeretett általános iskolába járni? 
Igen, nagyon szerettem. Jó tanuló voltam. 

Miért tetszett meg önnek ez a szakma? 
Szeretem a gyerekeket, és szeretném minél jobban átadni nekik a tudást. 

Gyermekkorában milyen szakmáról álmodott? 
Apukám pedagógus volt, így már pici gyermekkorom óta sokszor jártam 

iskolában, ahol mindig is otthon éreztem magam. Szerintem akkor dőlt el, 

hogy én is tanítani fogok. 

Veszprémben született? Ha nem, szokott-e hazalátogatni a szülővárosába? 
Békéscsabán születtem, és amikor csak tehetem, elmegyek meglátogatni a 

szüleimet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallottátok, hogy a Békéscsabai 

Jókai Színházban lép fel iskolánk 

volt diákja, Réger Wanda?  

 

 



… és Eszti nénivel 

 
Mindig is tanárnő szeretett volna lenni? Ha nem, akkor mi lenne a szakmája?
 Nem, amikor gyerek voltam, utazási irodában szerettem volna dolgozni.  

A lelkesedésem azonban elmúlt, amire pályaválasztásra került sor. 
Meddig szeretne itt tanítani? 

Ameddig csak lehet.  

Tanított ezelőtt más iskolában? 
Igen, egy falusi általános iskolában. 

Hogy érzi magát ebben a tanári közösségben? 
Nagyon jól érzem magam, jó hangulatban telnek a hétköznapok.  

Milyen a kapcsolata a diákjaival? 
A diákokkal szerencsére jó a kapcsolatom,megértjük egymást.  

Miért pont német és magyar szakos tanár lett? Van még ezen kívül más 
szakja? 

Általános iskolás korom óta szeretem ezt a két tantárgyat, mindig jó 

voltam magyarból és németből is. Más szakból nem szereztem diplomát, 

közoktatás-vezető szakvizsgám van. 

Van háziállata? 
Igen, van két tengerimalacom: Mizu és Pitypang. 

 

Az interjúkat készítette: Nagy Lili és Burger Dóri 7.a 

 

 Mizu 

A tengerimalacok hallása rendkívül 

kifinomult, és az ember által hallható 

hangoknál jóval szélesebb tartományra 

terjed ki. Egymással az ultrahang 

tartományban kommunikálnak. 

A tengerimalacok gyorsan képesek tanulni 

és különböző dolgokat egymáshoz kötni, 

érzéseiket kifejezni (például a 

hűtőszekrényajtó nyitását vagy a 

zacskózörgést rövid idő alatt megtanulják 

összekapcsolni az élelem érkezésével). 

 

 

Kellő türelemmel meg lehet őket tanítani bizonyos szavak, mondatok 

megértésére, vagy hogy hívásra az emberhez szaladjanak. 



 

 

 

Memória és intelligencia 
 

Sokszor mondjuk, hogy valakinek olyan rövid a memóriája, mint 

egy aranyhalé. Nem tévedhetnénk azonban nagyobbat, hiszen 

ezek a kedvelt háziállatok igenis okosak, és jogtalanul hisszük 

róluk, hogy képtelenek hosszú távon emlékezni valamire. Egy 

aranyhal akár 3 hónappal korábbi eseményre is 

visszaemlékszik. Tanítani is nagyon könnyen lehet őket: 

különböző zenéket, fényeket és más, érzékszervekkel 

megkülönböztethető jeleket is képesek 

felismerni.  

 

A kutyák azért hajlítják oldalra a fejüket, amikor 

beszélünk hozzájuk, mert az orruktól nem látnak jól. 

Mivel pedig nemcsak a szemünket, hanem a szánkat is 

látniuk kell ahhoz, hogy megértsék, milyen hangulatban 

van aznap a gazdájuk, ezért kénytelenek oldalra fordítani 

a fejüket a négylábú jószágok. 

 

A világon egyedülálló volt a memóriája 

Laurence Kim Peeknek (1951-2009). A 

feltehetőleg savant-szindrómás férfi 

zseniális képességgel rendelkezett. Noha 

fejlődési és viselkedési rendellenességek 

miatt képtelen volt beilleszkedni a 

társadalomba, hihetetlen képességei ki is 

emelték az átlagemberek közül. 

Az átlagos olvasási sebesség töredék 

része alatt futott át egyszerre két oldalt 

– mindkét szemével egyet-egyet.  

Azonnal megjegyezte, amit olvasott vagy hallott, így élete során rendkívül mély 

és széles körű ismeretekre tett szert, elképesztő lexikális tudása volt többek 

között zenében, szépirodalomban, történelemben, sportban és földrajzban. 

 

Az egybenőtt szemöldök az intelligencia jele. Ettől még ne kezdd el 

vadul összenöveszteni őket, bár több kultúrában is a kivételesen okos 

embereket jelöli. 

Lohn Nati 7.a 



 

Az új testvér 
Mondta nekem anyuka, 

lesz bizony egy testvérem, 

megtudtam, már kicsoda 

és most el is mesélem. 

 

hazajöttünk négyesben: 

apa, anya, ő meg én. 

Nem tudtam, milyen szerzet, 

a pólyába néztem én. 

 

Arról, mikor megláttam, 

inkább nem is beszélek. 

Nem volt olyan, mint magam, 

inkább, mint egy kísértet. 

 

Most hát nálunk tanyázik, 

ordít, bömböl, kiabál, 

mikor engem hív az ágy, 

nála bizony áll a bál. 

 

Amikor már nagyobb lett, 

elég gyakran rosszat tett. 

„Eltépem a füzeted, 

mégpedig a kedvenced.” 

 

Ha ezért fülest adtam, 

árulkodott anyának. 

Szavait, mondatait 

tartsa meg már magának! 

 

Aztán értelmesebb lett, 

játszadozó, aranyos. 

Óvodába is elment, 

óvónéni gondja most. 

 

Hogyha én majd nagy leszek, 

és gyermeket nevelek, 

kettőt szülök, nem egyet, 

hogy szépen ellegyenek. 

 

Varga Eszter 6.a 

 

 

Váratlan utazás 
Hűvös májusi reggel volt, és elhatároztam, 

hogy eljutok Afrikába. 

Kimentem az utcára, és vettem egy nagy 

levegőt. Már csak azt kellett kitalálnom, 

hogyan jussak el Afrikába. Talán kocsival? Á, 

túl messze van. Repülővel? Nincs rá pénzem. 

Megvan! Építek egyet! Bementem a 

barkácsboltba, és vettem egy hosszú 

deszkát. Ráerősítettem egy bevásárló-

kocsira. Otthonról egy ventillátort tettem a 

hátuljára. Megtoltam, beleugrottam és 

repültem! Pontosan öt másodpercig. 

Végül a kórházban kötöttem ki, de 

egyszer úgyis eljutok Afrikába! 

 

Jójárt Soma Hunor 4.a 

 

 

A szívem 
Amikor a szél fúj, 

Az én szívem is dúl. 

Amikor a szél csendes, 

Az én szívem is kedves. 

Bizony mondom  

semelyik isten se tudná megváltoztatni. 

Még én se, mert 

Amikor a szél fúj, 

Az én szívem is dúl. 

Amikor a szél csendes, 

Az én szívem is kedves. 

 

Balló Zsófia 4.a 

 



A Mikulás 
 

Egyszer régen, nagyon régen kerek erdő közepében volt egy ház. 

Abban élt egy asszony és egy úr. Az asszony neve Mrs. Katy, az úré Mr. 

Thomas volt. Szomorúan éltek, bánatosan végezték munkájukat, mert nem 

születhetett gyermekük.  

Telt-múlt az idő, egyszer egy Angyal szállt le hozzájuk. Rémülten 

nézett rá Katy és Thomas. Az Angyal megszólalt: 

- Ne aggódjanak, az Úr megáldja magukat egy gyermekkel. 

Ennyit mondott, és eltűnt a semmiben. 

Katy így szólt Thomashoz: 

- Thomas, te elhiszed, hogy az Angyal igazat mondott? 

És mivel az úr hívő ember volt, elhitte. 

Teltek-múltak az évek. Egyszer Thomas így szólt Katyhez: 

- Katy, én már napok óta figyelem, hogy egyre nagyobb és nagyobb a hasad. 

- Ó Thomas, te csak most vetted észre? Én már napok óta észrevettem. 

- És ha ez a gyermekünk lesz? Katy! 

- Hát mégsem tévedett az Angyal! 

Teltek-múltak az évek. Katy és Thomas el is döntötte, ha lány lesz: Lisa, 

Karolina vagy Angelina lesz a neve. Ha fiú lesz: Dávid, Thomas vagy Miklós 

lesz a neve. Megszületett, és fiú lett. Katy és Thomas táncoltak, de persze 

csendben, hogy fel ne ébresszék a kicsinyt.  

Nőtt, nőtt a gyermek. 3 éves korában kapta meg az első játékát, 

december 6-án. Egy szép piros játékautót. Ezentúl minden évben 

december 6-án játszott a legtöbbet az autóval. Kiskorában még nem 

értette, miért mondják neki, hogy „Boldog névnapot!”, ezért utánuk ő is 

mondta: „Boldog névnapot!”. Persze ezen csak nevetni tudtak. De minden 

évben csakis december 6-án mondják ezt.  8 éves korában értette meg, 

amikor megkapta az első naptárát, amelyben megnézte a neveket, és a 

december 6-ai napon találta meg a nevét. 

Mikor Miklós 28 éves lett, egy halom fát kapott ajándékba. Nem tudta, 

mit csináljon egy halom fával, ezért el kezdett faragni. Először egy 

csizmát, másodszor egy gyönyörű zöld fenyőfát faragott… Ahogy egyszer 

ballagott Miklós a faluból hazafelé, meglátott az út szélén egy síró kisfiút. 

Nem tudta, mi tévő legyen, megkérdezte tőle: 

- Miért sírsz te, fiúcska? 

A gyermek félve és szipogva felelt: 

- Mert kicsúfoltak az emberek. 



- Mivel csúfoltak ki? 

- „Szeplős csiga” – szipogta. 

- Szeplős csiga? 

- Igen! 

- Dehát, hogy mondhatott valaki ilyet? 

- Úgy, hogy én vagyok a legrondább. 

Miklós elkísérte a fiút, megvigasztalta, és hazavitte az otthonába. 

Útközben azon gondolkodott, hogy aki kedves és barátságos, az jót, aki 

rossz és lenéző, az rosszat érdemel. 

Közeledett december 6. Miklós egyre több figurát faragott. Katy 

piros-fehér szőrös fekete öves ruhát varrt fehér piros sapkával. Thomas 

rénszarvasokat fogott be, és szánt fabrikált Miklós parancsára. Mikor 

minden elkészült, Miklós fogott egy nagy zsákot, és beledobta a faragott 

ajándékokat. De még mielőtt felszállt volna a szánra, odament szüleihez, s 

odaadta nekik a legszebb ajándékot, amit ember kaphat. Megölelte őket, 

és annyit mondott: A SZERETET a legfontosabb. Aztán felpattant a 

szánra, és elrepült.  

Az ajándékozást a kisfiúnál kezdte. Az ajándékot a kéményen 

keresztül juttatta be. Azóta járja az országot kéményről kéményre. És 

azóta lett Miklósból Mikulás. 

Petrik Bíborka 4. a 

 

A karácsonyi angyalok és a Jézuska 
 

Élt egyszer egy testvérpár. Úgy hívták őket, hogy Nóra és Rafael. 

Nagyon várták már a karácsonyt. 

Összeírtak ketten együtt egy ajándéklistát, és odaadták a szüleiknek 

mondván, hogy adják fel a postán, és küldjék el a karácsonyi 

angyaloknak. A szüleik így is tettek. 

Viszont a postán nem csak emberek, hanem angyalok is dolgoztak. 

A postások, akik átvették a leveleket, csomagokat, rögtön átadták a 

bujkáló angyaloknak, akik eljuttatták a Jézuskának a listákat. 

Mindig, mikor kapott egy levelet, gyorsan felolvasta és átadta az 

angyaloknak azzal a feltétellel, hogy rögtön csinálják meg a játékot, és 

ne keverjék el a listát. Egy darabig így is volt.  

Hanem, amikor Nóri és Rafi listáját kapták meg, nagyon 

elcsodálkoztak azon, hogy mit kérnek: 

 



„Kedves Jézuska! 

Mi idén nem kérünk mást, csak azt, hogy a szüleink ne veszekedjenek. 

Ja, és még valami, gyertek el hozzánk vendégségbe! 

Nóri és Rafi 

Utóirat: „Légy szíves!” 

 

- Ezeket a kívánságokat talán tudom teljesíteni – mondta a Jézuska. 

Az angyalok örültek. 

- Most mit csináljunk? – szólt az egyik. 

- Muszáj elmennünk, hiszen ezt kérték!- felelte a másik, s még ezt 

is hozzátette: 

- Szerintem el tudunk menni. 

Szenteste előtti éjszaka volt. A gyerekek nagyon izgultak, hogy 

tényleg eljön-e a Jézuska. 

- Én úgy izgulok, te nem? – kérdezte Nóri a testvérétől, de Rafi már 

„húzta a lóbőrt”. Aztán Nóri is hamar elaludt. 

A testvérpár reggel izgatottan kelt, bár egy kicsit fáradtak voltak, de 

karácsonykor nem szabad fáradtnak lenni! 

A szüleik még aludtak, de ők előre megnézték, hogy itt járt-e a 

Jézuska. Ahogy elhaladtak a karácsonyfa mellett, sok-sok ajándékot 

pillantottak meg. 

- Azt a mindenit! – kiáltott fel Rafi. 

-  Azta, ez nem semmi! – szólalt meg végül Nóri is. Amikor 

megfordultak, az angyalok ott álltak előttük, s így szóltak: 

- Siettünk, ahogy tudtunk, arany szárnyainkkal susogva repültünk, 

míg végül ide nem értünk. 

Majd a főangyal szólt hozzájuk: 

- Teljesítettük, amit kértetek, és mivel ilyen kedvesek és jók 

voltatok, értékesebb ajándékkal jutalmazunk titeket: a családi 

szeretettel. 

Így Rafi és Nóri többet kapott, mint amennyit kért, és ennek az óta is 

érzik hatását. 

 

 

Boldog ünnepeket kíván Sipos Róza 4.a 

 



 

 
 

 

Mentovics Éva:  

Mióta van csillag a karácsonyfák csúcsán? 
 

Egyszer, réges-régen, egy teliholdas decemberi éjszakán, amikor milliónyi 

csillag ragyogott az égen, néhány egészen apró kis csillagocska pajkosan 

játszadozott az öreg Hold mellett. 

Remekül érezték magukat. Huncutkodtak, viháncoltak, csintalankodtak.  

Addig-addig rosszalkodtak, amíg az egyik kis csillagot valamelyik társa 

véletlenül alaposan oldalba lökte.  

– Bocsánat, nem volt szándékos! – mentegetőzött a kis rosszaság.  

– Segítség! Kapjon el valaki! – kiáltotta ijedten a szegény pórul járt 

csillagocska. De sajnos már senki sem tudott utána nyúlni.  Elveszítette az 

egyensúlyát, és elkezdett zuhanni lefelé. Zuhant, zuhant egyenesen a Föld 

felé. A társai egyre távolabb kerültek tőle. Ő pedig rettenetesen félt, mert 

ilyen még soha sem történt vele. 

Lehet-e még annál is rosszabb, hogy lepottyant, és elveszítette a társait? 

Hosszú ideig csak zuhant, zuhant lefelé, ám egyszer csak valami érdekes 

dolog történt. Mintha valaki kinyújtotta volna érte a karját. Egy enyhén 

szúrós, zöld valami alányúlt, és elkapta. 

A kis csillagocskának fogalma sem volt róla, hogy mi történt? 

Éppen egy fenyves erdőbe pottyant le. Az enyhén szúrós zöld valami pedig 

egy hatalmasra nőtt fenyőfa volt. 

– Nem tudom, hogy ki vagy, de kérlek, segíts nekem, hogy vissza tudjak menni 

a barátaim közé! – könyörgött a kis csillagocska, és olyan kedvesen 

mosolygott, amennyire csak tudott a történtek után. 

– Én vagyok az erdő legöregebb fenyőfája – recsegte kedvesen az öreg fenyő. 

Már nagyon sok mindent megértem. Évtizedek óta csodállak benneteket, hogy 

télen – nyáron milyen ragyogóan, fényesen tündököltök ott az égbolton. Szóval 

sok mindent megértem, de ilyen még soha sem történt velem, hogy egyikőtök 

az ölembe pottyant volna. De ha már így esett, nagyon szívesen megpróbálok 

neked segíteni, hogy visszakerülj az égboltra. 

– Előre is nagyon köszönöm neked, kedves fenyő! – hálálkodott a kis csillag. 

– Még ne köszönj semmit sem! Megteszek minden tőlem telhetőt, de biztosat 

nem ígérhetek – mormogta kedvesen a fenyőfa. 



Középső ágai egyikével megfogta a kis csillagocskát, és jó nagy lendületet 

vett… A kis csillag szállt, szállt egy ideig felfelé, majd lelassult… és 

visszapottyant a fenyő ágai közé.  A vén fenyő még jó néhány kísérletet tett, 

hogy visszahajítsa a pórul járt csillagocskát, de sajnos nem járt sikerrel. 

– Látod, te árva kis csillagocska, nem tudok rajtad segíteni. Annyit azonban 

megtehetek, hogy felültetlek a legmagasabb ágam hegyére, úgy talán egy 

kicsit közelebb leszel a barátaidhoz. 

– Jól van – szólt búslakodva a kis csillagocska.  – Mindenesetre köszönöm, 

hogy megpróbáltál segíteni. 

Az öreg fenyő pedig gyengéden megfogta, és feltette a csúcsára.  A kis 

csillagocska egy ideig búslakodott, majd lassan beletörődött a sorsába, és 

elkezdett ugyanolyan fényesen, szikrázóan világítani, mint ott fenn, az 

égbolton… 

Amikor az égből a társai megpillantották, hogy milyen csodálatosan mutat a 

kis csillagocska ott lent a havas tájon, a hatalmas fenyőfa csúcsán, nyomban 

irigykedni kezdtek rá. 

– Nézzétek csak, milyen jól fest a mi kis barátunk ott, azon a szép, zöld 

fenyőfán! Mennyivel jobb helye lehet ott neki, mint itt nekünk! Talán még a 

fénye is sokkal szikrázóbb, mint amilyen korábban volt! 

Addig-addig csodálták a kis csillagocskát ott lent, a havas fenyőfán, 

mígnem elhatározták, hogy ők is leugranak.  Azon az éjszakán rengeteg csillag 

hullott alá az égből, hogy egy-egy szép, zöld fenyőfa csúcsán folytathassa a 

ragyogását. 

Néhány nap múlva favágók érkeztek az erdőbe. Nagyon elcsodálkoztak a 

látottakon, de egyben örültek is, mert ilyen fenyőfákkal még sohasem 

találkoztak.  Ki is vágták mindegyiket, hogy majd feldíszítve karácsonyfaként 

pompázhassanak a házakban. Az égbolton tündöklő csillagok pedig ámuldozva 

figyelték, hogy mi történik a faluszéli fenyves erdőben? 

Elérkezett a karácsony. Minden házban fények gyúltak, és igazi ünnepi 

hangulat költözött az otthonokba.  Az égen ragyogó csillagok kíváncsiskodva 

tekintettek be az ablakokon. Azonban amit ott láttak, minden várakozásukat 

felülmúlta. A csillag barátaik már nem csak egy egyszerű zöld fenyőfa csúcsát 

díszítették, hanem egy-egy pompásan, csillogóan feldíszített karácsonyfán 

ragyogtak. 

Az emberek körbeállták, csodálták, és énekszóval köszöntötték őket. 

Az égen tündöklő csillagok ekkor határozták el, hogy minden karácsony 

előtt leugranak egy-egy fenyőfára, hogy nekik is részük lehessen ebben a 

pompában, és szeretetteljes fogadtatásban. Azt pedig, hogy kit érjen ez a 

megtiszteltetés, minden decemberben sorshúzással döntik el. 

Azóta díszíti csillag a karácsonyfák csúcsait.



 
 

 

1               1. December 25-26. 

2. 13 féle fából készül 

3. Ezeket rakjuk a 

karácsonyfára. 

4. Ez az érzés van ilyenkor 

bennünk. 

5. Általában itt töltjük a 

karácsonyt. 

6. Ide járnak a keresztény 

hívők. 

7. A karácsony is ez. 

8. Ezt adod a szeretteidnek. 

9. Ők húzzák a Mikulás 

szánját. 
 

2         *      

3               

4               

5               

6               

     *          

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

     !          

 

10. Jellegzetes adventi sütemény 

11. Amerikában ezt fogyasztják 

karácsonykor. 

12. Ezt írják a kisgyerekek a 

Mikulásnak. 
 

13. Ezen ég a négy gyertya adventkor. 

14. Az angyalok lakhelye 

15. Meg szoktuk gyújtani advent 

vasárnapjain. 

 

Kalincsák Kolos 6.b 

 

               



Ha a helyes válaszok betűjelét egymás mellé írod, egy értelmes 

szót kapsz. Mi lesz a megfejtés? ……………………………………………………. 
 

Hányadikán ünnepeljük Szilvesztert? 

a. december 31. b. december 24. c. január 1. 

Hányadik gyertya rózsaszín az adventi koszorún? 

f. 2 s. 4 d. 3 

Mikor ünnepeljük a karácsonyt? 

x. december 24. z. december 23. v. december 25. 

Ki látogat meg minket december 6-án? 

g. angyal e. Mikulás f. Jézuska 

Hány éves koráig élt Szent Miklós? 

y. 85 h. 73 h. 69 

Mikor született Jézus Krisztus, a megváltó? 

t. 0-ban k. 32-ben gy. i.e. 13 

 

Matyikó Milán 6.b  

 

SNAKES AND LADDERS BOARD GAME 
 

  
 

 



Crossword puzzle  
 

       18                 

1                *        

2               *         

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

       *                 

10                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

 

1. karácsonyfa 

2. karácsonyi süti 

3. ajándék 

4. egyujjas kesztyű 

5. hógolyó 

6. korcsolyázás 

7. fülvédő 

8. angyal 

9. hóember 

10. hó 

11. télapó 

12. bunda 

13. sapka 

14. bolt 

15. jég 

16. rénszarvas 

17. éneklés 

18. ______________ 

 

 

 
http://chickenscratchny.com 

http://chickenscratchny.com/


 
 

Kreuzworträtsel 
 

 

1. Kostbares 

Aufbewahrungsgefäß für 

Reliquien 

2. Eine der Gaben der Heiligen 

Drei Könige 

3. In diesem Land fand der 

vorletzte WJT statt 

4. So heißt unser Papst (ohne 

Zahlenangabe) 

5. Hier haben viele Pilger eine 

lange und kalte Nacht 

verbracht 

6. Abkürzung "Weltjugendtag" 

auf Englisch 

7. Gemeinsames Gepäckstück 

aller Pilger 

8. Lag einmal unter dem 

Papsthügel 

 

 

9. Beliebte Tätigkeit der Pilgergruppen  

10. Diese tüchtigen Gruppen organisierten den WJT in den Gemeinden 

11. Feierlicher Umzug der Pilger 

12. Hatte jede Pilgerin und jeder Pilger im Gepäck 

13. Das erste von drei Herkunftsländern unserer Gäste in Overath 

14. und hier das zweite Land 

15. und zum Schluß das dritte Land 

16. Typisches Tier des Landes, in dem der nächste WJT stattfindet 



 
 

Alsósoknak 
Czigány Zoltán: Csoda és Kósza 

 
Két ló, két gazda, Gödöllő és sok baj. Kb. így 

lehetne jellemezni 8 szóval a Csoda és Kószát, 

a két lovat, akik mindig valami ostobaságot 

csinálnak, de végül mindig jóvá teszik. Ám nem 

csak Gödöllőn folynak az események, a lovak 

eljutnak Olaszországba, a Hungaroringre, 

Santorinire, de még a Közlekedési Múzeumba 

is. Lesz itt boltrablás, órajavítás, 

pizzakészítés, szobafestés és még 

sorolhatnám. Összességében a Csoda és Kósza 

egy vicces, bár sokszor elég mély 

mondanivalóval bíró trilógia, amelynek olvasása 

közben nyelni sincs időnk a hahotázás 

közepette.  

 

Felsősöknek 
Gimesi Dóra – Tasnádi István – Jeli Viktória: 

Időfutár: a körző titka 
 

Az Időfutár egy sikeres ifjúsági rádiójáték, illetve 

az abból készült hatrészes regényciklus, amelynek 

cselekménye az időutazás körül forog. 
 

Hannának, egy Szegedről Budapestre költöző 

középiskolás lánynak az élete teljesen normális 

addig a napig, amíg egy fura körzőt nem talál  

a szemét között. A bűnös csábításnak engedve 

felveszi a körzőt… 

… Mindenki a körzőre vadászik, de ki mire fogja 

felhasználni? 

Olvass, és kiderül! 
 

 

 

A könyveket figyelmetekbe ajánlja: Markovics Marci 6.b



 

 

 

Hópelyhes doboz 
A következőkben bemutatott ajándékdoboz 

elkészítésének legnagyobb előnye, hogy a sablont 

bármekkora méretben kinyomtathatjátok, így nagyobb 

ajándékot is bele tudtok tenni, nem csak apróságokat. 

Persze több méretben is ki lehet nyomtatni, és 

többször felhasználható. A sablonok segítségével 

egyszerűen csak átmásoljátok a mintát egy vastagabb 

kartonra (lehet egyszínű, vagy mintás is), és 

körbevágjátok. A hajtásvonalak mentén meghajtjátok, 

a fülek mentén pedig papírragasztóval össze-

ragasztjátok és kész.  

A dobozokat az ajándékozott meg is őrizheti, hiszen hogyha elég strapabíró 

kartonból készítitek el, akkor később tárolásra is használható.  

 

Fehér Dóri 6.b 

 

A sablon, amelyet tetszőleges méretben ki tudtok nyomtatni: 
http://tanitoikincseim.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1213371 

   

http://tanitoikincseim.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1213371


Tél i  t i ppek 
 

 

1. Fogyassz sok vitamint! 

Ha teheted, egyél friss gyümölcsöket, zöldségeket vagy 

variáld őket kedved szerint turmixokban, 

gyümölcssalátákban.  
 

 

2. Mozgásra fel télen is! 

Bár a meleg szoba lustálkodásra csábít, a mozgás nagyon 

fontos. Látogass el barátaiddal a korcsolyapályára, és amint leesik az első hó, 

előkerülhetnek a szánkók is.  
 

 

3. Ápold a bőröd! 

A hidegtől és széltől könnyen szárazzá válik a bőr az arcon és a kézfejen. Ennek 

elkerülése érdekében mindig tarts magadnál kézkrémet és ajakápolót! 
 

 

 

4. Öltözz rétegesen! 

A sapkát, sálat, kesztyűt soha ne hagyd otthon! Rengeteg 

színű és fazonú létezik ezekből, bátran próbálgass addig, 

amíg megtalálod a stílusodhoz illőt. 
 

 

 

5. Mit csinálj, ha unatkozol? 

A hosszú téli estéken egy jó meleg teával kellemes lehet az olvasás, ezen kívül 

összeülhettek a családdal vagy barátokkal társasozni is. 
 

 

 

6. Ha tél, akkor karácsony!  

Szeretteidet mindenképpen saját kezűleg készített 

ajándékkal lepd meg!  

Például tölts meg egy befőttesüveget 

szódabikarbónából és illóolajokból kikevert 

illatosítóval. Illóolajként tökéletes a borsmenta, a 

citrom és a narancs. Az üveget dekoráld kedvedre.  

 

Kipróbáltam, nagyszerű illata van! 

 

Horváth Bori 7.a 



 
 

Almás lepény (pite) 
Hozzávalók: 

A tésztához: 

500 g liszt 

250 g Rama vajas íz 

5 evőkanál cukor 

2 db tojássárgája 

tejföl 

A töltelékhez: 

2 kg alma 

100 g cukor 

fél citrom reszelt héja 

1 kávéskanál fahéj 

50 g darált dió 

1 db tojás a lekenéshez 

 
Elkészítése: 

1. A tészta hozzávalóit összekeverjük, 

és annyi tejfölt adunk hozzá, 

amennyit felvesz, és jól gyúrható 

tésztát kapunk. Két cipót formálunk, 

és fél órát hűtőben pihentetjük.  

 

2. A töltelékhez az almát meghámozzuk, eltávolítjuk a magházát és 

felszeleteljük. Egy nagyobb edényben elkeverjük a cukorral, citrom reszelt 

héjával és fahéjjal, ill. pici vízzel. Kissé megpároljuk. Hagyjuk kihűlni.  

3. Az egyik tészta cipót lisztezett deszkán kinyújtjuk, majd a nyújtófa 

segítségével a tepsibe fektetjük. Rászórjuk a darált diót, majd elterítjük 

rajta a fahéjas-almás tölteléket. Ezután kinyújtjuk a tészta másik felét, és 

befedjük vele az almás réteget. Villával megszurkáljuk, lekenjük egy felvert 

tojással, és a villával megmintázzuk a tészta tetejét (átlósan egyenes vagy 

hullámos vonalakat húzunk bele). Előmelegített sütőben pirosra sütjük. 

Porcukorral hintve, kockákra vágva tálaljuk.  

 

Jó étvágyat kíván Bereczky Dóra 

 

Ha szeretsz sütni, keress recepteket az alábbi linken: 
http://aprosef.hu/cimkek/edes-sutemeny 

****************** 

 
A fiatalasszony először süt életében kalácsot a szakácskönyv receptje szerint. A férj 

belekóstol, de alig eszik néhány falatot, köpködni kezd. 

- Mi a baj? - kérdezi az asszony. 

- Drágám, ez a kalács tele van tojáshéjjal. 

- Persze, hiszen a receptben így van: „Fél kiló lisztet keverjünk össze két egész 

tojással”. 

http://aprosef.hu/cimkek/edes-sutemeny


 
 

 

Hogy hívják..... 
 

1. … a hortobágyi rendőr kutyáját? 

2. … a tréfás kávéfőzőt? 

3. … a csíkos tehenet? 

4. … a tetovált bálnát? 

5. … azt a cápát, amely állandóan az Antarktisz körül úszkál? 

6. … az okos kisfiú nagymamáját? 

7. … a borostás papot? 

 

 Agymama 

 Mokkamester 

 Ábráscet 

 Pulice 

 Szőrzetes 

 DéliSHARK 

 Tigriska 

 

 

Szautner Kata 7.a 

 

 

 

 

 

Boldog karácsonyt! 
 


