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December 6. A Mikulás érkezése. 
December 13. Luca napja. A régi 
hagyományok alapján a lányoknak, 
asszonyoknak ilyenkor tilos volt dolgozni, 
mert Luca megbüntette. 
December 24. Szenteste. Karácsony 
előestéje. Ekkor állítjuk fel a karácsonyfát. 
December 25. Karácsony napja. 
December 26. István napja, Karácsony 
másnapja: István az egyház első vértanúja, 
akit a hívők Krisztus után 36-ban az 
apostolok segédévé választottak, s mivel 
nyíltan hirdette hitét, ezért Jeruzsálemben 
agyonkövezték. Ő lett Szent István 
királyunk névadója. 
December 27. János napja: János apostol 
és evangélista elsősorban a szőlőtermő 
vidékeken volt jeles nap: ekkor 
bort vittek a templomba 
megszenteltetni, amit azután a 
következő évi jó termés 
érdekében a hordóba öntöttek 
vagy kis üvegben megtartva orvosságként 
őrizték. Dugonics András feljegyzése 
szerint a pincét bezáró gazda így mondott 
búcsút a távozóknak: „Szent János áldása 
maradjon a hajlékon is meg az elmenőkön 
is!” 
December 28. Aprószentek napja: 
Azoknak a Krisztusért mártírhalált halt 
betlehemi kisdedeknek az ünnepe, akiket 
Heródes kivégeztetett . Ma is sok felé él az 
aprószentek napi korbácsolás, a subrikálás: 
gyerekek mennek házról házra és fonott 
vesszőkorbáccsal megveregették a ház 
asszonyait, lányait, egészséget és bő 
termést kívánva.  
December 31. Szilveszter: Ez a nap 
mágikus eredetű a néphit szerint: a lányok 
gombócokat főztek, mindegyikben egy-egy 

fiú nevet 
tartalmazó 
papírcsíkot 
tettek, amelyik 
először feljött a 
víz tetejére, az 
lett a férj neve. 
Ólmot is 
öntöttek, 
tudakolván a 
jövőt. Jellemző 
az óév zajos 
búcsúztatása is. 
Január 1. Újév napja, „kiskarácsony”: 
1582-ben, XIII. Gergely pápa által 
megreformált naptár vezette be a január 
elsejei évkezdetet. Nem kívánatos újév 
reggelén az asszonylátogató, mert az 
szerencsétlenséget jelent. A férfiak kora 
reggel köszönteni indulnak rokonaikhoz, 
ismerőseikhez a talán mindenki által ismert 
újévi köszöntővel: 

„Ez újév reggelén minden jót kívánok, 
amerre csak nézek, nyíljanak virágok! 
Még a hó felett is bimbó nyiladozzon, 
dalos madár zengjen minden rózsabokron! 
Ami szép és jó van, legyen mindig bőven. 
Szálljon áldás rátok ebben az újévben!” 

 
Decemberi időjárás a tapasztalat szerint 

Ha a hónap eleje és vége hideg, a közepe 
pedig enyhe, akkor a tél március végénél 
nem tart tovább. 
Ha karácsonyig szüntelen hideg idő van, 
akkor az ünnepek után felenged a fagy. 
Ha hideg a december, rendszerint korai 
tavasz jön és jó termés is lesz. 
Ha ősszel a vénasszonyok nyara hosszú és 
meleg volt, akkor sok havat lehet várni. 
Ha karácsony napja hétfőre esik – a 
jövendölés szerint – akkor közepes tél lesz. 
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Ha a karácsony éjjele tiszta, szél és eső 
nélkül van, azt reméljed, kétség nélkül 
elhiggyed, hogy jövő esztendőre bor, búza 
és mindenféle gabona bőséggel terem  
Ha szilveszterkor szép, fényes idő van, 
akkor jó év lesz a következő. 
Ha szilveszterkor csillagos az ég, rövid tél 
várható, ha pedig piros a hajnal, hideg 
szeles idő várható. 

 

Régi karácsonyokon történt……: 
1000. december 25-én koronázták magyar 
királlyá Szent Istvánt. 
1236. karácsonyára ért vissza hazánkba 
Julianus domonkos-rendi szerzetes a Volga 
melletti Magna Hungariá-ból, Baskiriából, 
miután rátalált a keleti magyarokra. 
1476. karácsonyán tartotta lakodalmát 
Hunyadi Mátyás – Mátyás király – és 
Aragóniai Beatrix. 
1585. karácsonyán volt Balassi Bálint 
költő és Dobó Krisztina esküvője 
Sárospatakon. 
1828. karácsonyán honosította 
meg a karácsonyfa állítását 
Podmaniczky Frigyes politikus, 
író, országgyűlési képviselő 
édesanyja, általánosan csak az 
1840-es években terjedt el. 

/szerk./ 

 
 
Az adventi időszak mindig az András 
napjához (november 30.) legközelebb álló 
vasárnap kezdődik. Azaz leghamarabb 
november 27-én, legkésőbb december 3-
án. Első esetben a szentestéig tartó időszak 
28, másodikban 21 napot ölel fel. 
Az advent elnevezés a latin adventusból 
származik, melynek jelentése „eljövetel”. 
Az advent egyszerre jelenti, hogy várjuk az 
Úr eljövetelét a saját életünkben, azaz 
közelebb kerülünk a keresztény 

tanításokhoz, valamint várjuk Jézus 
Krisztus második eljövetelét is. 
Advent első vasárnapja egyben az egyházi 
év kezdete is. 
Az első adventihez hasonló felkészülést a 
karácsonyra 380-ból jegyezzük. A 
spanyolországi Saragosai zsinaton 
kijelentették, hogy minden megkeresztelt 
kereszténynek december 17-e és december 
25-e között kötelessége megjelenni a 
templomban. Ez ugyan csak 8 napot 
jelentett, de ettől függetlenül vehető az 
advent előfutárának. 
Az első adventi szentbeszédet a 6. század 
elején tevékenykedő Caesarius mondta, aki 
egyházi szónoklataiban a Biblia 
magyarázata és erkölcsi kérdések 
megvitatása mellett gyakran kitért a 
keresztények még létező pogány 
szokásaira, elmarasztalva az azokat még 
gyakorlókat.  
Az első adventi kalendárium kézzel 
készített volt, 1851-re datálják a 
megszületését. Az első nyomtatott adventi 
kalendárium keletkezésének az időpontja 
nem tiszta, egyesek szerint 1902-ben vagy 
’03-ban, Hamburgban készült el, mások 
szerint 1908-ban, egy sváb plébánosnak, 
Gerhard Langnak köszönhetően.  
A világ legnagyobb szabadtéri adventi 
kalendáriuma Lipcsében van. Először 
1997-ben állították fel a 2x3 méteres 
ablakokkal rendelkező monstrumot, 
melynek azóta sem akadt legyőzője, és így 
sikeresen be is került a Guiness Rekordok 
Könyvébe.  

A 4.c osztály gyűjtését lejegyezte: Kiss 
Norisz és Szabó Csenge 
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- a 6.c gondolatai – 

Nekem nagyon sokat jelent a 
karácsony, és mázlista vagyok, mert a 
szülinapom december 6-án van. 

Már nagyon várom a karácsonyt 
és az újévet. Az újévet azért várom a 
legjobban, mert sok a kaja és hajnalig fönt 
lehetek. 

A Mikulás adott nekem egy 
bögrét, amin pontyok vannak. Ezentúl 
mindig abból iszom majd a kakaót. 

Kis koromban azt hittem a 
Mikulásról, hogy egy anorexiás 
öregember, piros ruhában, aki minden 
kéményen befér. 

Telerakta a csizmámat a Mikulás 
annyi csokival, hogy estére hányingerem 
lett tőle. Sajnos mára elmúlt, így jönnöm 
kellett a suliba. 

Tegnap megírtam a levelem a 
Jézuskának. Nagyon várom a Karácsonyt. 
Remélem, nagy karácsonyfát veszünk, 
mert nagyon szeretek fát díszíteni és 
vadast enni! 

Anya íratott velem levelet a 
Mikulásnak. A levelemet így kezdtem: 
„Kedves Anya és Apa!” 

- írta: Nagy Liliána 6.a – 

Nagyon régóta várom az év legszebb 
hónapját, a decembert. Álomba illő 
élmény látni a boldog gyerekeket, ahogy a 
Mikulás által hozott ajándékokkal 
játszanak, miközben a szüleik díszítik a 
házat.  
Ropog a hó a lábunk alatt, ahogy a fények 
szépségét csodáljuk. Meggyújtjuk az első 
gyertyát advent első vasárnapján, majd 
hamarosan itt lesz a szeretet ünnepe: a 
karácsony. 

Eljött a Karácsony 

- írta: Bagi Adél és Csomós 
Eszter 6.a – 

Eljött a Karácsony, ez a szent ünnep. 
Díszítjük a fenyőfát, míg a kalácsok 
sülnek. 
Jön már a Jézuska, átkel a pallón, 
Csengettyűjét rázza, s kopogtat 
az ajtón. 

Hozza már az ajándékot, a sok 
gyerek várja, 
Kinek válik valóra régen várt 
álma? 
Hoz-e majd cukrot vagy esetleg mást? 
Meglepi-e mackóval a kis Dér Balázst? 
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- írta: Unger Balázs 8.b – 

Számomra a tél a legjelentősebb évszak, 
mert ilyenkor sok ünnepet ünnepelünk, 
például a Karácsonyt, a Mikulást és az 
Újévet. 
Nem csak azért szeretem a telet, mert a 
szülinapom és a névnapom is ekkor van, 
hanem azért, mert a tél csodás, gyönyörű a 
fehérség mindenütt. Csupán egyetlen rossz 
dolog van a télben, hogy hideg az idő, de 
legalább tudunk korcsolyázni. 
Az ajándékozáskor nem az ajándék, a 
meglepetés számít, hanem a szeretet. 
 

 
 

Karácsonykor 
- írta: Bognár Pálma 8.b – 

Karácsonykor minden évben 
Boldogság van szerte-széjjel. 
Koszorún a gyertya ég, 
Békességnek jelképeként. 

Karácsonykor száll az égben 
Hópehely a jeges szélben. 
Kinn a fenyves hajladozik, 
Benn a gyerek játszadozik. 

Csillagoktól fénylik az ég, 
Utat mutat mindenkinek. 
Karácsonynak ékessége, 
Ünnepeknek szentestéje. 

Közeleg a Karácsony 
- Hordós Barbara 8.a – 

Karácsonykor az iskolánkban nagy a 
készülődés. Én is benne vagyok az 
énekkarban, karácsonyi dalokat 
énekelünk. Régóta próbálunk, biztos szép 
előadás lesz. 
Adventi koszorúkészítésen is részt vettem, 
már itt éreztük a karácsonyi hangulatot. 
Az aulában minden évben feldíszítünk egy 
nagy fenyőfát. Az osztályban ajándékozást 
tartunk, mindenki húz egy nevet, akit ő 
ajándékoz meg. 
A faliújság is a karácsonyról szól. Néhány 
osztályban még feldíszített karácsonyfát is 
láthatunk. 
Az iskolában is olyan szorgalmasan 
készülődünk az ünnepre, mint otthon. 

 -írta: Ármány Tamás 8.a – 

Egyszer volt egy 
kisfiú, akit Tamásnak hívtak. 
Nagyon boldog kisfiú volt, 
csak azért volt néha szomorú, 
mert ritkán látta a 

nagypapáját. 
A nagypapája nagyon sokat 

betegeskedett, és sokat volt kórházban. 
Eljött december. Tamás levelet írt a 
Jézuskának, hogy mit szeretne 
karácsonyra. Szeretett volna autót, legót, 
könyvet, de a legnagyobb kívánsága az 
volt, hogy szentestén a nagypapája is ott 
üljön a családi asztalnál. 

Elérkezett a szenteste. Tamás és a 
szülei készülődtek a vacsorához. Egyszer 
csak csöngettek. Tamás kinyitotta az ajtót, 
és boldogan látta, hogy a nagyszülei jöttek 
el. 

Azóta tudja, hogy az igazán fontos 
kívánságok szenteste valóra válnak. 
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Rutka Lili 8.b: Vers a télről 

Gyönyörű fátyol lebeg a vidéken, 
A madárcsicsergés elhallgatott már régen. 
Felnézek az égre, és mindenütt fehér, 
Ezer szó sincsen, ami ezzel felér. 

Szánkó, hógolyó, minden olyan jó, 
És nemsokára itt a télapó. 
Csengettyű szól, érzelemmel telve, 
Mosolyogva néz ránk gyerekek serege. 

Süvít a szél, hull a hó, 
De a vidám dal így is hallható. 
Csodás világ tárul elénk, 
Egy rénszarvas jön most felénk. 

Nem csak álom ez a varázs, 
A házban benn mézeskalács. 
Ínyemre van ez az idill, 
Boldogan a szívem kinyílt. 

Mama serényen veszi ki a tepsit, 
Nem sütött még életében ennyit. 
Körülnéz, kóstol, de igyekezik gyorsan, 
Rápillant a kutyára, mindjárt összeroggyan 

Apa hóból épít, mindjárt kész a teste, 
Már csak pár perc, s illeszthetjük egybe. 
Anya büszkén nézi, aranyos a látvány, 
Akár egy szívből jövő ragyogó szivárvány. 

Későre jár az idő, sötétedik lassan. 
Nyugovóra kéne térni, mindjárt itt a hajnal. 
Káprázatos nap volt, imádom a havat, 
Úgy érzem, lesz ennél még nagyobb falat. 

 
 
 
 

Mikulás-napi emlék 
- Reviczki Dóra 8.a – 

December 6-a van, valahol még a 
napokkal ezelőtti hó is megmaradt. A 
gyerekek egyik kedvenc napja ez. A csoki, 
szaloncukor és a gyümölcs ilyenkor 
várható. De vigyázz, mert a Télapó figyel! 
Flórával is ez történt. 

A szobájában rajzolgatott éppen, 
mikor a csengő megszólalt. Már annyi 
idős volt, hogy a Télapó érkezését nem is 
várta. A sors viszont nem ilyen kegyes. A 
szülei kihívták a nappaliba, és meglátta: 
szakállas, piros ruhás ember állt előtte. Túl 
ismerős volt, 
soványabb is a 
szokottnál, és az 
arca! Hiszen ő a 
nagybátyja! Olyan 
ámulatba esett, már 
el is felejtette, hogy 
előzőleg 
megbeszélték, ők 
ketten 
végiglátogatják a 
barátok, rokonok 
házait. Gyorsan felöltözött, és már futott 
is. Virgácsot nem talált, így a nagy 
fakanalat vette a kezébe. 

Az első állomás egy emeletes ház 
volt, ahol jó barátaik laktak. Amikor 
bementek, észrevettek a bejáratnál egy 
asztalt. Jobban megnézve nem is asztal, 
hanem egy régi varrógép-állvány volt, 
tudod, olyan lábpedálos. Hirtelen ötlettől 
vezérelve megfogták és felvitték a 
harmadik emeletre. A nevetés nem maradt 
el. Az öröm nem volt felhőtlen: felfelé 
még csak-csak, de levinni… 
A lépcső alján kifulladva kérdezte Flóra: 
- Mire volt ez jó? 
Mire a nagybátyja csak ennyit mondott: 
- Pillanatnyilag jó ötletnek tűnt! 
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- Kenyeres Babett 4.c – 

Szeretnétek tudni, hogy Petike hogyan 
várta a Karácsonyt? Elmesélem. 
Peti még javában aludt volna az ágyában, 
amikor anyukája hangját hallotta: 
- Az nem illik a karácsonyfára! – szólt 

rá mérgesen Peti testvérére -, hisz az 
egy kutya, és mint tudjuk, annak az 
állatnak semmi köze sincs a 
Karácsonyhoz. 

Petike kiment a szobájából, és meglátott 
egy gyönyörű fát, amit éppen díszítettek. 
Ezt nem értette, hiszen még nagyon kicsi 
volt, éppen három éves. Odament 
anyukájához és megkérdezte: 
- Anyu, mit csináltok? 
- Nem látod, kicsim? Díszítjük a fát. – 

felelte kedvesen az édesanyja. 
- Mi az a karácsonyfa? Egy fafajta? 
- Nem, drágám, a karácsonyfát szenteste 

szoktuk díszíteni. Bármelyik 
fenyőfából varázsolhatunk 
karácsonyfát. 

- Miről szól a karácsony? 
- Arról, hogy a kis Jézus megszületett, 

és ezt ünnepeljük. 
- Szóval nem a meglepetésről? 
- Nem, kicsim, nem arról. 
- És hogy kerül a fenyőfa alá az a sok 

ajándék? 
- Úgy, édesem, hogy a Jézuska 

megajándékoz, mert szeret benneteket. 
Van kedved segíteni? 

- Már hogyne lenne! 
S boldogan adogatta a szaloncukrokat 
édesanyja kezébe. Este pedig szép 
ünneplőbe öltözve állta körül a család a 
feldíszített fenyőfát. 

Az elmúlt évi Luca-napok 
- Kiss Gergő 8.a – 

Az iskolánkban már évek óta megrendezik 
a Luca-napot. Ennek célja: az osztályok 
osztálypénzének gyarapítása. A gyerekek 
saját kezűleg készített tárgyait a szülők 
adják el. 

A Luca-napot hagyományosan 
december 13-án tartják meg. Minden 
gyerek várja, hiszen mókás dolgokat lehet 
találni, s ajándékokat vásárolhatnak 
szeretteiknek karácsonyra. A megszerzett 
pénzből általában osztálykirándulásra 
mennek az osztályok, ezért is fontos ez a 
nap. Már nagyon várom, mert minden 
évben tartogat valami meglepetést. 

Advent Bécsben 
- Tóth Fanni 8.b – 

Iskolánk német tanárnői adventi 
kirándulást szerveztek Bécsbe. 

November 27-én fél 4-kor keltem, 
pontosan 5 órakor indultunk az iskola elől. 
Negyed 11-re érkeztünk meg Bécs 
bevásárlóközpontjába, a Merkurba. Itt 
olcsóbban tudtunk ajándékot venni, mint a 
belvárosban. 

Negyed 12-kor értünk a 
Schönbrunn-i kastélyhoz, amely kívül-
belül gyönyörű volt. Ezután városnézésre 
mentünk Bécs belvárosában. 
Meglátogattuk a híres adventi vásárt is. 

Sötétedés után hagytuk el a 
gyönyörűen kivilágított várost. Fáradtan, 
de élményekkel gazdagodva indultunk 
haza. 
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IKEBANA KÉSZÍTÉS 
Iskolánkban 2010.10.11-15. között 

egészségnevelési hetet tartottunk. A felső 
tagozatosok számára 2010. 10. 12-re 
ikebana készítési versenyt hirdettek a 
szervezők.  

Lázas készülődés előzte meg a nagy 
eseményt. Mi még csak 5. osztályosok 
vagyunk, azt sem tudtuk, mi az az ikebana, 
így hát segítségül hívtuk az internetet 
ismereteink bővítésére.  
Megtudtuk, 
hogy az 
ikebana a 
hagyományos 
japán 
virágrendezés 
művészete. 
Vallásos 
eredete a 8. 
századig 
nyúlik vissza. 
A monda 
szerint a 
szerzetesek 
összeszedték a viharok által letört ágakat, 
gallyakat, virágokat és vízbe helyezték, 
hogy a növények életét meghosszabbítsák. 
Díszül szolgáltak szobraiknak, oltáraiknak 
is. A díszeknek neveket adtak, melyek az 
ikebana ősei. A fiatal japán lányok 
nevelésének elengedhetetlen része volt az 
ikebana művészetének elsajátítása. Az 
ikebana kompozíció a nyugati 
virágkötészettől eltérően nem a tömeggel 
hat, hanem inkább az üres terekkel 
dolgozik. Színekben visszafogott, kevés 
anyaggal próbál erős kompozíciós hatást 
elérni. A szimmetria helyett inkább a 
kiegyensúlyozott aszimmetriát alkalmazza, 
mellyel a természet teljességét 
szimbolizálja. A teljesen kinyílt virágot 
ritkábban alkalmazza, főleg bimbót, 
rügyező, vagy száraz ágat, száraz levelet 
alkalmaz, az élet változását, és a 
múlandóságot jelképezve. Az ikebana 
kompozíciók bronz-, kerámia- vagy 
faedényben kapnak helyet. Ezek is részesei 
a virágrendezésnek.  

Az ikebana készítéséhez tömérdek ötletet 
találtunk a világhálón, így szárnyaló 
képzeletünknek már csak az szabhatott 
határt, hogy közvetlen környezetünkben 
milyen ágakat, terméseket, faleveleket, 
virágokat fogunk találni.  
Gyűjtöttünk érdekes vonalú 
mandulaágakat, amin még elszáradt termés 
is volt, a madárberkenye narancssárga 
bogyóit is jónak ítéltük meg, de a legjobb 
ötletnek a vadnarancs világoszöld, gömb 
alakú termése bizonyult. A kincses 
dobozunkban lapult még számos friss 
gyűjtésű gesztenye, a szúrós védelmet adó 
burokkal együtt, kövér, bozontos sapkás 
makkok, színes falevelek, néhány pompás 
bársonyvirág, s masnik. Még igazi ikebana 
tálunk is volt, ami barnás színével jól illet 
az elképzelésünkhöz. 
Biztosra akartunk menni, így az 
osztályteremben „főpróbát” tartottunk. 
Megbeszéltük, kinek mi lesz a feladata, 
nehogy a versenyen kicsússzunk a 
rendelkezésre álló időből, illetve 
elkészítettük az ikebanánkat. Tetszetősre 
sikerült. Szétszedtük, mindent 
visszaraktunk a dobozunkba, s izgatottan 
vártuk a 14 óra eljövetelét. 

 
14 órára az aula megtelt izgatottan 
várakozó diákokkal. Marcsi néni elmondta 
a szabályokat, majd elkezdődött a verseny. 
A tál alján megbújó henger alakú lyukakba 
szúrtuk az ágakat, majd a vadnarancsokat. 
A gesztenye szúrós burkából kosárkákat 
álmodtunk meg, amikbe a madárberkenye 
narancssárga bogyóit raktuk A formálódó 
kompozíciónk alá kerültek a fényes 
gesztenyék és a makkok, amit néhány 
színes falevél is díszített. Erre helyeztük el 
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a maradék madárberkenyénket, illetve az 
utolsó vadnarancsot. Végezetül a dísz 
masniknak kellett helyet találnunk, s 
elégedetten szemlélgettük szorgos 
munkánk eredményét. Gyorsan rendet 
raktunk az asztalunkon, s már vittük is a 
kiállítóhelyre az 5.b osztály ikebanáját.  

Az eredményhirdetésre 2010. 10. 14-
én, az ÖKO-napon került sor. Az osztály 
lélegzetét elfojtva várt, majd kitörő 
örömmel vette tudomásul, hogy ikebanánk 
az 5.-6. évfolyamosok között az előkelő 
második helyezést érte el, s munkánk 
elismeréseként az osztály Oklevelet, illetve 
a csapattagok - Hordós Andrea, Lizák 
Enikő, Szabó Dorina, Veszprémi Vivien - 
egy-egy noteszt kaptak tollal.  
Ikebanánk még most is teljes pompájában 
ékesíti tantermünket, s az elért sikerről a 
faliújságon elhelyezett Oklevél tanúskodik.  

 
Írták: Hordós Andrea és Veszprémi 
Vivien 5.b osztályos tanulók 

ERDÉSZETI BEMUTATÓ 

 
2010. október 14-én, az ÖKO-napon az 

5.b osztály izgatottan érkezett az első 
helyszínre, a tornaterembe, ahol a kiírás 
szerint egy erdészeti bemutató várt ránk. 
 A előadó szavaiból megtudtuk, hogy 
ezen a helyszínen játszani fogunk, játszva 
tapasztaljuk, tanuljuk meg azt, hogy az 
életfeltételek változása hogyan hat ki az 
élőlények számának alakulására. 

A tanárnő ismertette a játékszabályokat: 
őzikék és életfeltételek keresik egymást, s 
alkotnak párokat a játék során. 
Különböző jelzéseket is el kellett 
sajátítanunk: az élelem/éhség jele a 
pocakra tett kéz, a vízé/szomjúságé a szájra 
szorított két ujj, a búvóhelyé a fej fölött 
háztetőt formáló két kéz, míg az élettér jele 
a mellső középtartásba nyújtott karok. 
A játékvezető két csoportra osztotta az 
osztályt: őzikékre és életfeltételekre. A 
csapatok egymástól jó nagy távolságra, egy 
vonalban, háttal állva sorakoztak fel. 
A következő lépésben jelet kellett 
választanunk: minden őzike eldöntötte 
magában, mire lenne szüksége, illetve 
minden élettéren álló játékos is választott 
egy-egy életfeltételt, s mindenki mutatta a 
választott jelet. 
Vezényszóra szembefordult egymással a 
két csapat, így láthatóvá váltak a jelek. Az 
őzikék sem tétlenkedtek, hanyatt-homlok 
rohantak az életfeltételek felé, kiválasztva 
maguknak azt az egyet, amire éppen 
vágytak. A kialakult párok boldogan 
futottak vissza az őzikék térfelére.  
Akadt olyan őzike is, amelyik nem talált a 
mutatott jelnek megfelelő életfeltételt, ő 
sajnos „elpusztult”, nem térhetett vissza a 
saját térfelére, hanem élettér lett belőle is. 
 Mindannyian nagyon jól éreztük 
magunkat, hiszen tanultunk, mozogtunk, s 
még a gyorsaságunkat is próbára tettük 
ebben a játékban. A saját bőrünkön 
tapasztalhattuk meg, hogyha 
túlszaporodnak az őzikék/élőlények, akkor 
kevés lesz számukra az életfeltétel, s ez 
sokuk pusztulásához vezet. A túlélőkre a 
sok-sok életfeltétel hatására ismét a 
túlszaporodás lesz a jellemző, s megint 
kezdődik minden elölről. 
Ebben az izgalmas, mozgalmas játékban az 
tetszett a legjobban, hogy többször is 
átélhettük, hogyan tesz rendet a bölcs 
természet.  

Írták: Szentgyörgyi Judit és Zsirka Lilla 
5.b osztályos tanulók 
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A KÉMIA 
REJTELMEINEK 

VARÁZSLÓI 
 
 Az ÖKO-napi programok sorában sok 
érdekesnek és izgalmasnak tűnő helyszínt 
láttam, de az én fantáziámat leginkább a 
„Vízvizsgálat” címszót viselő mozgatta 
meg. Vajon mi vár rám és az 
osztálytársaimra abban a bizonyos 026-os 
tanteremben?! 
 Picit félve, de kíváncsisággal telve 
léptünk be a kémia szaktanterembe. Varga 
Monika tanárnő, s lelkes segítői nagyon 
kedvesen fogadtak bennünket. Három 
különböző helyszínen, három különböző 
vízvizsgálat részesei lehettünk. Az 
asztaloknál a kémia iránt érdeklődő 
idősebb, szakkörös diáktársaink mutattak 
be izgalmas 
kísérleteket. 
Az első helyszínen 
egy kémcsőbe 
sósavat öntöttek a 
tanulók, amibe egy 
pici cinket dobtak. 
A kémcső fölé egy 
másik kémcsövet 
tartva fogták fel a 
keletkező gázt, 
majd némi várakozás után a borszeszégő 
lángja fölé tartották, s a kémcsőből 
kiáramló gáz pukkant egyet. Megtudtuk, 
hogy a sósav feloldja a cinket, s a szemmel 
láthatatlan elegy nyílt lánggal érintkezve 
pukkanó hangot ad. 
A második asztalnál víztisztítást ígértek a 
lányok. Egy tölcsér formájú szűrőpapírt 
benedvesítettek tiszta vízzel, majd egy 
üvegedény nyílására helyezték. A már 
átnedvesedett papírba fekete, finomra őrölt 
szénport kanalaztak, s erre lila színű 
folyadékot, hipermangánt öntöttek 
óvatosan. Pár másodperc múlva arra 
lettünk figyelmesek, hogy a papírtölcsér 
alján átlátszó vízcsepp jelenik meg, aztán 
még egy, s még egy… Az aktív szén a lila, 
hipermangános vizet megtisztította. 

De mit is tartogatott számunkra az utolsó 
helyszín?! A lányok ismertették a kísérlet 
menetét: egy csészébe tiszta vizet öntenek, 
majd nagyobb mennyiségű konyhasót 
oldanak fel benne, s ehhez fognak lila 
színű hipermangánt önteni, s ekkor kell 
majd nagyon figyelnünk… 
Lélegzetünket visszafojtva lestük a lányok 
minden mozdulatát. A sós vízbe óvatosan 
beleöntötték a lila hipermangánt, s pár 
másodperc múlva a lila folyadék a sós víz 
felszínén úszott. Monika néni elmondta, 
hogy a sós víz fajsúlya nagyobb, mint a lila 
folyadéké, ezért tud az úszni a sós víz 
felszínén.  
A Holt-tengerről is beszélt, ami 
tulajdonképpen egy lefolyástalan tó Izrael, 
Jordánia és Ciszjordánia határán. Vizében 
magas a só koncentrációja, s az emberek 
úgy lebegnek a felszínén, mint ebben a 
csészében a lila folyadék. 
 Nagyon tetszett mindannyiunknak ez a 
helyszín. Olyanok voltak a kísérletet 
bemutató diákok, mint a varázslók. Többen 
el is határoztuk, hogy ha 7. osztályosok 
leszünk, mi is jelentkezünk ebbe a 
„varázslóképző” szakkörbe. 
 
Írta: Tóth Péter 5.b osztályos tanuló 

Nemzetközi színjátszó fesztivál 
- írta: Dudás Csenge 8.a – 

Két éve tagja vagyok Gyöngyöspatán a 
helyi színjátszó-körnek. Nagyon sok 
pozitív visszajelzést kapott a csoport, ezen 
felbuzdulva beadtuk pályázatunkat egy 
nemzetközi színjátszó találkozóra. 
A rendezvény Magyarországon, Győrben 
kapott helyet. Rengeteg külföldi csoporttal 
ismerkedhetünk majd meg: 
Lengyelországból, Szlovákiából, 
Romániából és Ukrajnából is érkeznek 
színészek. 
Fontosnak tartjuk a gyökereinket, ezért 
visszük a híres patai népviseletet a 
rengeteg alsószoknyával és a patai 
menyasszonyi koszorút. 
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Fuxreiter Soma (5. b):  
Mont Blanc-i rémálom 

 
 Ez a nap más volt, mint a többi: ezen a 
napon töltöttük be az ikertestvéremmel, 
Erikkel a huszadik életévünket. Volt nagy 
bulizás… Éppen a pezsgőből akartam inni, 
amikor Édesanyám áthívott a másik 
szobába. Egy medált adott, ezekkel a 
szavakkal: 

- Ez mindig legyen nálad, ha 
veszélybe vagy bajba kerülsz, 
megsegít téged! Nagyon szeretlek! 

- Köszönöm! Én is nagyon szeretlek! 
Miután véget ért a buli, hullafáradtan 
feküdtem le, de elalvás helyett végig csak 
ez járt a fejemben: munkát kell keresnem! 
 Másnap Gyöngyösön jártam, ahol 
felfigyeltem egy álláshirdetésre: „A 
Magyar Repülőtársaság pilótát keres…” 
Hm! Miért is ne?! - gondoltam. 
A Mátrai repülőtéren jelentkeztem. Először 
egy kérdőívvel kellett megbirkóznom, 
majd elégedett gratulációk és kézfogások 
után mehettem is a próbarepülésre. 
Pár nap múlva meg is érkezett a levél, 
hogy alkalmaznak, s hogy 19-én már én 
vezetem a Madridba induló F15-ös gépet. 

Már az út felénél tarthattunk, amikor Chris, 
az első pilóta váratlanul elájult. Első 
ijedtemben nem tettem mást, mint egyik 
kezemmel a kormányt, másikkal pedig az 
Édesanyámtól kapott medált szorongattam, 
de miután megpillantottam az égő bal 
szárnyunkat, rögtön tudtam mit teszek: 
kényszerleszállást fogok végrehajtani. A 
bátor vállalkozásomat a közben eszméletét 

visszanyerő Chris is segítette, így 
szerencsésen landoltunk a Mont Blanc-on.  

- Chris, felmegyek a csúcsra, vigyázz 
az utasokra! – kértem 
pilótatársamat. 

- Oké, Soma! Légy óvatos! 
A hegytetőre felérve egy furcsa templom 
látványa fogadott. Miután túl voltam a 
keresztvetésen és a miatyánkon, 
bemerészkedtem a templomba. Volt ott 
ezernyi reverenda, kelyhek tömkelege, s 
bármily meglepő: fegyverek. Felemeltem 
egy kardot, s a nyitva maradt ajtón át 
beáramló fénybe tartottam, amikor 
váratlanul megszólalt mögöttem egy pap: 

- Ne nyúlj hozzá! 
-  Dicsértessék, Atyám! A Magyar 

Repülőtársaság pilótája vagyok, a 
nevem Fuxreiter Soma. 
Kényszerleszállást kellett 
végrehajtanom. 

- Örömmel hallom, hogy magyar 
vagy. Mi hír szeretett honomban? 

- Semmi különös. Velünk tart? 
Hazajön Magyarországra, kedves 
… 

- Gábor atya. Bocsásson meg, még 
bemutatkozni is elfelejtettem a 
nagy álmélkodásban, hogy sok-sok 
év után ismét vendégem érkezett. 
Igen, elfogadom a szíves invitálást, 
veled tartok! 

Csak ekkor vettem észre, hogy a pap 
bal karján csúnya, nagy seb tátong.  
- Jöjjön, Atyám! Az Édesanyám és 

az ikertestvérem a gépnél vannak. 
A testvérem orvos, ő majd 
begyógyítja a sebét. Az Édesanyám 
meg nagyon jól tud sütni: olyan 
finom sütivel fogja megkínálni, 
hogy attól még a legfájdalmasabb 
seb is begyógyul! 

- Köszönöm! Induljunk hát! 
Csak a felajánlás után fogtam fel 
könnyelműségemet: hogy is jutunk le 
egy biztosító kötéllel ketten a 
hegytetőről?! Az Atya biztos lejutását 
segítette a kötél, én meg fogtam két 
kardot, s azokkal araszoltam lefelé a 
hegycsúcsról.  
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Leizzadva, meggyötörten, de épségben 
értünk a géphez, ami már indulásra készen 
állt, hála Chris szaktudásának és 
kitartásának. Erik ellátta Gábor atya sebét, 
Édesanyám utánozhatatlan sütije valóban 
csodás hatással volt vendégemre.  
Folytattuk hát kalandos utunkat Madrid 
felé. Spanyolország fővárosában három 
napig maradtunk, majd ígéretemhez híven 
Gábor atyát visszaröpítettem szeretett 
honjába, Magyarországra. 

 

Pályaválasztás 
- Lászka Boglárka 8.a – 

Nyolcadikban az egyik 
legfontosabb esemény a felvételi és a 
pályaválasztás. Mindenkinek a jövőjéről 
van szó. 

A döntésben sokat segítenek a nyílt 
napok, valamint a pályaválasztási kiállítás, 
amelyre az összes nyolcadikos kíváncsi 
volt. 

A nyílt napok lehetőséget adnak 
megismerni a leendő iskoláinkat. Sok 
helyet meglátogattunk, például Egert, 
Pásztót, Aszódot, Gyöngyöst. Az 
iskolákban megrendezett versenyek 
lehetőséget adnak – jó helyezés esetén – az 
automatikus felvételre. 

A szülőknek pályaválasztási szülői 
értekezletet rendeztek, amelyen nyolc 
iskola mutatkozott be. 

Ennyi segítséggel valószínűleg 
mindenki el tudja dönteni, melyik iskolát 
válassza. 

 
 
 

Az iskolám 

- írta: Schmidt Attila Dávid 8.a– 

Minden reggel az iskolába érve, 
sok-sok ember az aulába lépve 
csodálkozik a tágas belső térben. 

Látszódik a sok terem, 
melyekben a fény csillan, 
s egy-egy gyerek felvillan. 

Felnézve az ember szíve dobban, 
a gyerekek szemében 
az értelem lángja lobban. 

Pár év után visszanézve 
megragad bennem gyönyörűsége, 
s mindaz, amit tanítottak nekem, 
felhasználom bárhol életemben, 
talán pont most a felvételiben. 

 
 

(A 15. oldal 1. feladatának megoldása: 
1:c; 2:e; 3:a; 4:b; 5:d. 
2. feladat: dog, cat, tiger, horse, 
monkey=animals.) 
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A világ így gondolja 
- Felső Kata (4.a) verse – 

A világ segítségért kiált, 
Nincs, ki megadja vágyát: 
Én, a világ, azt akarom, 
Legyen végre rend, nyugalom! 
Ne dúljanak háborúk, 
Ne haljanak nagyfiúk! 
Ha nincs, ki megmentsen, 
Fölrobbanok most helyben! 
A 4. a ezt jól hallja, 
Megfogadták azon nyomba’: 
Takarékoskodunk otthonunkban, 
És az egész világunkban! 
Madárbarát suli vagyunk, 
Hát etetőket mért nem rakunk? 
Hogyha látok, mind üres, 
Gondnok bácsi, legyen szíves! 
Egy héten egyszer szemetet szedünk, 
Az iskolánk körül ügyeskedünk. 
A fák védelméért most én szólok, 
Kérlek szépen, ne roncsoljátok! 
Nem kell azt tépni, verni, 
Se naphosszat csak rajta lógni! 
Vigyázzunk hát a világra –  
Ez a mi osztályunk álma. 

 

 

 
Az Öko-szakkör munkájáról 

- írták: Boldog Kamilla és Horváth 
Zsuzsanna 7.c - 

Októberben elkezdődött az Öko-szakkör, 
alsó tagozaton Faragóné Czakó Mária 
tanítónő, 5-6. évfolyamon Szántai Zsuzsa 
tanárnő, a 7-8. évfolyamon Varga Monika 
tanárnő vezetésével. 
Az Öko-szakkörön mindig érdekes 
dolgokról tanulunk, most például 
Magyarország nemzeti parkjairól és a 
környezetszennyezésekről. Játékos 
formában szerzünk ismereteket, ami sokat 
segít a versenyekre való felkészülésben is. 
Részt veszünk levelezős tanulmányi 
versenyeken és városi csapatversenyeken 
is. 

 
Nagyon sok új információt tanulunk a 
természet védelméről, természeti 
katasztrófákról, és arról, hogy mi mit 
tehetünk a Föld védelmében. 
 
 
(A 16. oldal 1. feladatának megoldása: 
Weihnachten.) 
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Filmajánló 
- írta: Visztenvelt Zsombor 7.a– 

Üdv! Visztenvelt Zsombor vagyok, 
én már megnéztem a legújabb Harry Potter 
és a Halál ereklyéi című filmet, és erről 
írtam nektek egy ajánlót. 

Mint 
már a 6. részben 
kiderült, 
Dumbledore 
meghalt, és azt a 
feladatot hagyta 
Harryra, hogy 
pusztítsa el 
Voldemort 
lélekhordásait. 
Erre az egy 
feladatra épül 
fel a két részes 
film. A történet 
izgalmakkal, örömmel, fájdalommal és 
tragédiákkal teli események sorozatával 
árasztja el a nézőt. 

Most menjünk bele egy kicsit az 
eseményekbe. Harry 17 éves lesz, a ház, 
ahol lakott, már nem biztonságos, ezért 
minél hamarabb el kell onnan menekülnie. 
Ebben a Rend tagjai fogják segíteni, ami az 
első izgalmas részhez, és egyben egy újabb 
tragédiához vezet.  

Menekülés, harc és még mi minden, 
ráadásul ez nem az utolsó alkalom! 
Rengeteg vicces jelenetet láthatunk, plusz 
visszatér a kedves kis manó, Tobi is, de 
sajnálatos módon hamar el is tűnik. 

 

Én most csak fényezem a filmet, de 
beszéljünk szerintem az egyetlen hibájáról, 
arról, hogy nagyon hosszú, és most tényleg 
nem túlzok. A film körülbelül két és fél 
órás. A végén már mindig azt hittem, hogy 
pont akkor van vége. Ezt leszámítva 
valószínűleg a világ egyik legjobb filmje. 

Ha meg akarjátok tudni, hogy 
végződik Harry, Ron és Hermione 
története, akkor nézzétek meg a filmet! De 
ne csak az első részt, hanem a másodikat 
is! 

Remélem, felkeltettem az 
érdeklődéseteket a film iránt! Köszönöm, 
hogy elolvastátok a cikkemet. Javaslom, 
nézzétek meg a filmet, de legfőképpen az 
olvasást ajánlom nektek, mert a fantáziátok 
ezerszer jobb, mint egy film! 

 
 

 
Két szőke nő beszélget. 
 - Képzeld, idén a karácsony pont pénteki 
napra esik! 
 - De remélem nem 13-ára... 

☺ 
 
Két skót beszélget: 
 - Képzeld, az én feleségem születésnapja 
és a névnapja is Karácsonyra esik. 
 - Nohát, micsoda véletlen! 
 - Dehogy véletlen! Mit gondolsz, miért 
pont őt vettem feleségül? 

☺ 
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ANGOL OLDAL 

A viccek csattanói elkeveredtek. Olvasd el 
a viccet és keresd meg a hozzá tartozó 
csattanót. 
(Megoldások: a 12. oldalon.) 

1.) – Why is it good when you date a 
hobo girl? 

- … 
 
2.) Two snakes are talking: 
 - Are we poisonous? 
 - I don’t know. Why? 
 
3.) - Doctor, doctor, I’ve lost my 
memory.    
 - I see. How long have you had this 
problem? 
 
4.) - What’s this? Arnold 
Swarzenegger has a long one, but 
Madonna doesn’t have it. 
 
5.) - What are the castle deffenders 
doing when they are bored? 
 

ANSWERS 
 
a.) - What problem? 
 
b.) - Surname! 
 
c.) You don’t need to get her to her 
home. 
 
d.) They invade themselves. 
 
e.) I’ve just bitten my tongue! 
 

 
 
Készítette: Visztenvelt Zsombor 7. a 

ANGOL OLDAL 

Minden csoportban van egy kakukktojás. 
Ezek külön alkotnak egy csoportot. Keresd 
meg őket! 
(Megoldás: a 12. oldalon.) 
 
small 
large 
dog 
tall 
short 
 

pen 
pencil 
pencilcase 
rubber 
cat 

 
tennis 
basket 
table 
tennis 
tiger 
walleyball 
 

horse 
wood 
plastic 
cotton 
glass 

 
arm 
monkey 
head 
leg 
eye 
 
Ide írd be a kakukktojásokat! Mi a csoport? 
 

 
 
 
 
 

 
A csoport neve (angolul):………………… 

Készítette: Kiss Gergő 8. a 
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NÉMET OLDAL 

Írd be a táblázatba a szavak német 
megfelelőjét! Ha a kezdőbetűket 
összeolvasod, megkapod a megfejtést. 
 
1.      
2.    
3.   
4.    
5.    
6.    
7.          
8.    
9.   
10.   
11.     
 

1.) Csoda. 
2.) Egyenlő. 
3.) Én. 
4.) Kutya. 
5.) Kilenc. 
6.) Nyolc. 
7.) Karácsonyfa. 
8.) Kéz. 
9.) Nappal. 
10.) Egy. 
11.) Éjszaka. 

Megfejtés: 

Fröhliche ……………………………….! 

Készítette: Szalay Emma 3.a 
 

 
 
(Megoldás a 13. oldalon.) 
 
 
 
 
 

NÉMET OLDAL 

Ha van kedvetek, próbáljátok ki az alábbi 
receptet! 

Punschtörtchen 
Zutaten:  

 300 g Mehl 
(glatt) 

 1/2 TL 
Backpulver 

 300 g Butter 
 150 g 

Staubzucker 
(Puder-) 

 1 Stück Ei 
 150 g Haselnüsse 
 150 g Mandeln 

Zum Zusammensetzen: 
 150 g Ribiselmarmelade 

(Johannisbeer-) 
Glasur: 

 rote Lebensmttelfarbe 
 250 g Staubzucker (Puder-) 
 1 Stück Eiklar (Eiweiß) 
 2 cl Rum 
 1 EL Zitronensaft 

Zum Belegen: 
 1 g Pistazien 

Zubereitung: Mürbteig light bereite, 
rasten lassen. Blumenförmig (ca. 4 cm 
Durchmesser) ausstechen Backen – 180 
°C. Je zwei Stück mit Marmelade 
zusammensetzen. 
Glasur bereiten: Etwas Lebensmittelfarbe 
in 1 KL Wasser auflösen; gesiebten 
Staubzucker mit den Zutaten glatt rühren, 
mit Lebensmittelfarbe rosa einfärben (die 
Glasur hat die richtige Konsistenz, wenn 
sie einen Löffel überzieht). Glasieren, mit 
gehackten Pistazien verzieren, trocknen 
lassen. 

- A 7-es német csoport gyűjtése – 
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