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Karácsony  

A karácsony keresztény ünnep, amelyen Jézus Krisztus születésére emléke-

zünk.  Minden évben december 25-én tartják az egész világon, habár nem mindenhol erre a 

dátumra teszik Jézus születését. Valószínűleg azért esett erre a napra a döntés, mert egyes keresztény írók sze-

rint Jézus szenvedése, azaz a húsvét, illetve fogantatása az év ugyanazon napján, március 25-én történt, vagy 

azért, mert ekkor volt a téli napforduló a Föld északi féltekéjén.  

Ennek emléknapja, azaz karácsony az öröm és a békesség, a család és a gyermek-

ség, az otthon és a szeretet ünnepévé vált. Annak ellenére, hogy a karácsony keresz-

tény ünnep, sok nem-keresztény ember ünnepli világszerte a szeretet ünnepeként.  

E népszerű ünneppel együtt jár az ajándékozás, a karácsonyi dalok éneklése, a kü-

lönböző üdvözlőlapok küldése, a templomi ünneplések, a karácsonyi ebéd és ünnepi 

hangulatú tárgyakkal való díszítés, mint például a karácsonyfa állítás, karácsonyi 

égők stb.             Bridzsith 
 

A karácsonyfáról 
 

A karácsonyfa szokásos karácsonyi szimbólum és ünnepi kellék. Mivel a karácsony keresztény ünnep, így régi 

szokás, hogy kivágnak egy fiatal fát, ami a fiatal élet feláldozását jelképezi, mert Jézus Krisztus is fiatalon ál-

dozta életét az emberekért, s ezt díszítik fel. 

Sok egyéb legenda fűződik a karácsonyfához. Például Luther Márton volt az első, aki gyermekének karácsony-

fát állított. Más írások szerint a karácsonyfa őse a karácsonyi piramis volt, ami egy fatönkhöz erősített deszka-

szál volt, melyre két-három vékony, felfelé rövidülő deszkát szegeztek vízszintesen. A felszögelt deszkák vé-

gén gyertyát gyújtottak.  

Egy 1554-ből származó középkori jegyzet szerint Magyarországon karácsonyfának hívták a 

földesúrnak karácsonyi adóként bevitt tüzelőt.  

Az 1800-as évek végén a csillogó-fénylő díszek lettek a karácsonyfa elterjedt díszítőelemei. 

Az üvegdíszek gyártására vonatkozóan 1848-ból származik az első adat. Korábban a fa 

kivilágítására legtöbb helyen gyertyákat, esetleg csillagszórót használtak, ezt később felvál-

totta a sokszínű, villogó, zenélő izzósor. Évről évre egyre gyakoribb, hogy a fát csak két 

színbe öltöztetik a családok. Divatosak az arany-piros, lila-ezüst, esetleg ezüst-kék párosítá-

sok. Mivel délebben ritkábbak a fenyőfélék, így a déli országokban pl. Olaszországban a karácsonyfát jászollal 

és karácsonyi szobrokkal helyettesítik. 

Oroszországban, Észtországban, Litvániában és Lettországban csak december 31-én szokás felállítani 

a karácsonyfát, míg Nagy-Britanniában már októberben zajlik a karácsonyi készülődés, és már ekkor 

feldíszítik az örökzöldeket. Emellett a bejárati ajtókat, az asztalokat, a szobák falát fenyőágakkal, 

gyertyával, fagyönggyel vagy borostyánnal is feldíszítik. 

Kokó 

 A karácsonyi hangulat sokakra ösztönzőleg, ihletőleg hat, így történt ez 

Kovács Norbert 7.c osztályos tanulóval is, aki most saját verssel kedveske-

dik nektek. Mi ezzel kívánunk kellemes ünnepeket minden kedves olva-

sónknak! 

Karácsony 
 

Karácsony éjszaka 

Gyermeket vár Mária. 

Szerelmével, Józseffel járják a vidéket, 

Hogy újszülöttnek találjanak menedéket. 
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Halloween éjszakai parti 

Október 25-én került megrendezésre a tökbál, és az azt követő éjszakai 

halloween parti. Az idén 6 csapat juthatott be pályázat útján a DÖK által 

szervezett programra. A tökbált követően a bejutott csapatok elvonultak a 

földszinti termekbe, és „szörnyen jó” jelmezeiket felöltötték. Az est kezde-

tén bemutatásra kerültek a csapatindulók, amiket a zsűri pontozott. Megva-

csoráztunk, és a csapatok süteményeit 

is megkóstoltuk. Közösen halloween 

himnuszt írtunk, melyet váltóverseny 

követett. A váltóverseny után külön-

féle állomásokon kifesthettük egy-

mást, wc-papírból múmiát készíthettünk, Samu, a csontváz csontjait egy 

sötét szobában tapogattuk ki, majd az udvaron tököket keresgéltünk, 

mindezt persze pontokért tettük.  

Az állomások után kopor-

sókat készítettünk papírdo-

bozokból, amelyekhez 

reklámszöveget is írtunk, a 

zsűri ezt is értékelte. Éjfél után Michael Jackson egyik zenéjére 

kellett rémisztő koreográfiát készíteni, majd előadni azt. Végül 

közösen egy esti mesét készítettünk, ami után rémítő álmokba 

merültünk. Reggel pár óra alvást követően megreggeliztünk, és az 

eredményhirdetésre került sor. Minden csapat ajándékkal térhetett 

haza. 

Nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük Pap Szilvia, Sulyok 

Marianna, Tóth Ágnes, Korpás Csilla tanárnőknek és Tóth Gábor 

tanár úrnak e felejthetetlen éjszakát, valamint a zsűri munkáját: Klárika néninek, Pomázi Melinda, Siska Csilla 

tanárnőnek és Urbán Tamás hitoktatónak. 

Linaa 

Tudósítás az Egészség-hétről 

Az idei tanévben is egy hetet szenteltünk november hónapban az 

egészségnek. Ezen a projekthéten nemcsak délután előadásokkal, 

sportversenyekkel hívták fel tanáraink figyelmünket az egészséges 

életmód előnyeire, hanem a tanítási órákon is olyan anyagrészek fel-

dolgozásával foglalkoztunk, melyek szorosan kapcsolódtak ehhez a 

témához. A projekthét eseményei a következők voltak: hétfőn az 

egészséges életmódról volt előadás, melyet Ágotai Emese iskolai 

védőnő mutatott be. Kedden az ebédlőben egészséges ételeket készíthetek a felsős osztályok tanulói, például 

körözöttet, padlizsánkrémet, sütőtök krémlevest és sütőtök-ananász salátát. Szerdán váltóversenyen és gyü-

mölcsszobrászaton vehetek részt a tanulók. A csütörtöki program ízkavalkád volt, melyen ízleléssel és szaglás-

sal kellett felismerni az egészséges ételeket. Pénteken pedig a vitaminok fontosságáról szóló filmet tekinthettek 

meg a tanulók. Mindannyian új információkkal gazdagodtunk.        Gabi és K.N.D. 

Sok házat találtak, 

De menedéket nem ajánlnak. 

Egy szamárral mendegélnek, 

Míg Betlehembe nem érnek. 

 

Ott sem engedik be őket, 

Hogy gyermek születhessen. 

Ha nem is lehet házban, 

Nem lehetne istállóban? 

 

Istállóban született a fiú, 

Vajon miket fog csinálni az ifjú? 

Gyógyítani, újra éleszteni… de ez nem is csoda! 

Hiszen ő nem más, mint az isten fia. 

 

A pásztorok megláttak egy angyalt. 

- Kövessétek e csillagot! – és azzal elillant. 

Menjetek pásztorok, menjetek királyok, 

Hiszen megszületett a legnagyobb uralkodótok! 

 

Jézus egy jászolban várja őket, 

Éjszaka közepén jönnek a népek. 

Meg is érkeztek a királyok, 

Épp most adnak neki ajándékot. 

 

Vidámság van, jókedv, 

Az emberek ünnepelnek. 

De a mese most véget ér, 

Mert a kis Jézus ágyba tér.          K.N.D. 



Ézsiás Fanni a Talentum Táborban járva tökéletesítette mézeskalács készítő           t u d o -

mányát, s mivel karácsonyhoz közeledünk, úgy gondoltuk, épp aktuális köz-

readni az általa begyűjtött újfajta mézeskalács recepteket. Íme, sütésre fel! 

    Magos Mézeskalács 
10 dkg vizet, 15 dkg kristálycukrot és 10 dkg mákot összekeverünk, majd szirupot főzünk 

belőle, és kihűtjük. 

Ezt követően összekeverünk 1 tojást, 22 dkg réteslisztet, ½ csomag mézeskalács fűszerkeve-

rékkel és ½ dkg szalalkálival. Ebből is szirupot főzünk, majd kihűtjük. A kettőt vegyítjük, 

zacskóba tesszük és 1 hétig hűtőben tartjuk a masszát. Ezt követően kivesszük, kinyújtjuk és 

karácsonyi formákkal kiszaggatva sütjük, míg aranybarna nem lesz. 

Cukormázas mézeskalács 

26 dkg finomlisztet, 21 dkg porcukorral, 1 csapott mokkáskanál szódabikarbónával és fél csomag mézeskalács 

fűszerkeverékkel, valamint 2 tojással tésztává gyúrunk. 

A máz: 1 tojásfehérjéhez 15-20 dkg porcukrot fakanállal hozzákeverek, hagyom állni kicsit, majd mikor már 

csöppen, díszítem a korábban kiszaggatott és kisütött mézeskalács figurákat. A máz - ha sűrű - 1 csepp citromlé 

hozzáadásával javítható.                        Fanni 
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Adventi koszorúkészítés 

November 28-án csütörtök délután adventi kézműves foglalkozást hir-

detett a DÖK. Az idei tanévben adventi koszorút készíthettünk. A 

program 14.30-kor vette kezdetét a II. emeleti hetedikes tanteremben. 

Karácsonyi zenére, a digitális tábláról ötleteket merítve láttunk neki a 

munkának.  

Szalmaalapra lehetett különféle díszeket ra-

gasztani. Több színű gyertyából választhat-

tunk, melyet különféle mintájú szalagokkal és 

termésekkel díszítettünk. Nagyon szép koszo-

rúkat készítettünk. Miután elkészültünk, min-

denkiről képet készítettek a koszorúval együtt. Köszönjük Katika, Szilvike, Marika 

néni segítségét, és Attila bácsi közreműködő munkáját. 

Lea & Kitty 

TALENTUM alkotó táborban jártunk 

A nyári Erzsébet táborban iskolánk két tanulója is különlegesen tehetségesnek 

bizonyult a kézművesség terén. Sipos Kittire az agyagozáson, míg Ézsiás Fan-

nira a mézeskalács-készítésnél figyelt fel a szakmai zsűri. Így őket az ősz folyamán ismét óriási lehe-

tőségben részesítették: Talentum Tehetséggondozó Táborban vehettek részt Zánkán, ahol a válasz-

tott szakma (agyagozás-nádazás, mézeskalácsozás) fortélyait még alaposabban elsajátíthatták a gye-

rekek. Büszkék vagyunk rájuk. Kitti így számolt be az élményekről: 

 
Csütörtök reggel 8 órára Szolnokra kellett mennünk. Ott több szolnoki gyerkőccel 

felszálltunk egy kisbuszra és onnan Budapestre utaztunk. Ott átszálltunk egy na-

gyobb buszra és pár óra utazást követően Zánkára értünk.  

Ahogy megérkeztünk, rögtön ebéddel köszöntettek bennünket. Miután megebé-

deltünk, elfoglaltuk a szállást és 

15.00 óráig lehetett piheni, ismerkedni vagy sétálni. 15.00-tól foglalkozásra men-

tünk.  

Délelőttönként 9-től 12 óráig, délután 15.00-től 18.00-ig voltak ezek a kézműves 

órák, ahol új dolgokkal gazdagodtunk. Én a kerámiázás terén szereztem új ismere-

teket. Csináltunk agyagból csupor formát. Volt olyan, amikor lapos tányért készí-

tettünk, volt, mikor leveses tányér formával próbálkoztunk. A négy munkanap 

alatt előállított tartóféléket és a lapos tányért vasárnap áttörtük, meg kifestettük. 

Minden nap 13 órakor ebédeltünk, majd 15 óráig el lehetett menni a part körül 

sétálni, vagy szabadon ismerkedhettünk a többiekkel. A vacsorákat követően 20.00 órától kezdődtek az esti 

programok ( pl: ismerkedés, mozi, diszkó, illetve ki lehetett próbálni mindenkinek a néptáncot.) Vasárnap az 

ebédet követően búcsúznunk kellett, mert indult a busz Budapestre, onnan pedig Szolnokra.  

Jól éreztük magunkat, és sok új dolgot megtanultunk.        Kitty 
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Hólabda 

Igazi téli finomságot gyűjtött nektek Lea. Lehet vele próbálkoz-

ni! 

Elkészítése: 1. A tojásokat szétválasztjuk, a sárgáját a fehérjétől. A sárgáját porcukorral és forró vízzel jól el-

keverjük, majd hozzáadjuk a sütőporral elkevert lisztet és a kakaóport, végül a tojások keményre vert habját. A 

masszát enyhén kivajazott tepsibe simítjuk, és 180 fokos sütőben megsütjük. 

2. Amikor a tészta megsült, pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk és hagyjuk hűlni. 

3. A krémhez a puha vajat a porcukorral és a vaníliás cukorral habosra keverjük, a tejet és a lisztet hozzáadjuk 

és felfőzzük. Kihűtjük, és kenhető is a piskótakorongokra. 

4. A kakaós piskótakorongból kettőt összeragasztunk a krémmel, körbe is kenjük, majd kókuszreszelékben 

meghempergetjük. A tetejére olvasztott csokit kenünk. 

Jó étvágyat hozzá!              Lea 

Hozzávalók a tésztához: 

- 4 db tojás 

- 20 dkg porcukor 

- 4 kanál víz 

- 12,5 dkg liszt 

- fél csomag sütőpor (6 g) 

- 1 evőkanál kakaópor 

Krémhez: 

- 2 dl tej 

- 2 evőkanál liszt 

- 12,5 dkg puha vaj 

- 10 dkg porcukor 

- Fél csomag vaníliás cukor (6 g) 

 

 November hónapban az alsó tagozatosok számára takarékossági ve-

télkedőt hirdetett az alsós munkaközösség. Ebbe a felső tagozatos diákokat is 

bevonták a nevelők oly módon, hogy történetet kellett írniuk, melynek témája 

a takarékosság. A hetedikesek közül Ézsiás Fanni ragadott tollat, és klassz történetet kere-

kített. Úgy döntöttünk, közreadjuk. 

Mese a takarékosságról 
 

Volt egyszer egy 12 éves lány, akit Barbinak hívtak. Barbi a születésnapjára egy 

laptopot szeretett volna kapni. Szülei azonban nem egyeztek bele, ugyanis már 

megkapta ajándékát. Barbi egy kicsit elszomorodott ettől, de azt a tanácsot kapta szüleitől, 

hogy vegye meg ő a saját keresetén, szerezzen pénzt, és takarékoskodjon. Barbi megfogadta a tanácsot. Ezentúl 

nem szórta a pénzt édességekre, és segített, akinek csak tudott.  

Segített a házimunkában szüleinek. A szomszédnak füvet nyírni, falevelet gereblyézni, virágot öntözni, télen - 

ha hó volt - lapátolni segített. A szomszédja ezért fizetséget adott neki. Nagyszüleinek is segített szüretelni, 

almát szedni, a macskájukat megetetni. Vállalt szórólapkihordást is. Így már volt egy kis pénze. Nagyszülei azt 

tanácsolták neki, hogy tegye be ezt a kis vagyonkát a bankba. Barbi ehhez szülei segítségét kérte. Másnap be-

mentek a takarékszövetkezetbe, és berakták a pénzt.  

Barbi még buzgóbban segédkezett, az utcában lévő idős néninek elment bevásárolni, 

lemosta az ablakot, elmosogatott. A kiskertjében megtermelt zöldségeket kivitte a piac-

ra nagyszüleihez, és segített eladni is. A megkeresett pénzt havonta a megengedett na-

pon betette a bankba, így már az is kamatozott. Egy év kemény munka és takarékosko-

dás után végre összegyűjtötte a laptop árát.  

Barbi ezek után boldogan mondta, hogy megérte takarékoskodni, és segíteni is, mert 

megszerezte, amit szeretett volna, és még boldogabbá tette az, hogy ő maga dolgozott 

meg érte. Továbbra is, ha szeretett volna valamit szüleitől, segített nekik mindenben, amiben csak tudott.  

Ettől kezdve mindent megbecsült, függetlenül attól, hogy ajándékba kapta-e, vagy ő maga kereste meg az árát. 

Ézsiás Fanni 7.a 

 

A Mikulás legendája 

Érdekelt a Mikulás legendája, így utánanéztem a netem, honnan ered a Mikulás ünnep. A következők-

re akadtam, és szeretném megosztani veletek is. 
Szent Miklós legendája szerint a városban egy szegény ember három leánya nem tudott férjhez menni. Miklós 

azzal segített rajtuk, hogy három éjszakán keresztül egy-egy arannyal teli erszényt vitt nekik, és azt az ablakon 

keresztül juttatta be a szegény ember házába. Azonban a harmadik esetben a hideg miatt zárva volt az ablak.  
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Interjú Pomázi Bálinttal 

Azért szerettem volna interjút készíteni veled, mert iskolánkban különleges sportág-

nak számít, amit te űzöl, és így bizonyára a többi gyerek is kíváncsi az evezés sajátosságaira. Emel-

lett a nyáron találkoztam Kovács Katalinnal, Douchev Janics Natasával és férjével, Adrian Dusev- 

vel, akik szintén ismert evezősök.  

- Te is találkoztál már velük? 

- Igen! Szolnokon edzőtáborban voltak a londoni olimpia ezen 

résztvevői. 

- Miért ezt a sportágat választottad? 

- Tetszenek a vízi sportok. Szolnokon erre van lehetőség, mert van 

evezős klub. 

- Mikor kezdted el ezt a sportot űzni?  

- 2010 januárjában. 

- Hányszor jársz edzésre egy héten? 

- Három vagy négy alkalommal. 

- Sportolsz-e még valamit az evezés mellett? 

- Igen, focizok itt helyben. 

- Milyen eredményeid vannak az evezésben? 

- Legjobb helyezésen egy országos első helyezés. 

- Erőnléti edzések is szoktak lenni? 

- Igen. Főleg a téli alapozásoknál. 

- Mik a céljaid az evezéssel kapcsolatosan? 

- Szeretnék minél jobb eredményeket elérni, a verse-

nyeken jól teljesíteni. 

- Korábban sportoltál valamit? 

- Igen. Kiskorom óta űzöm a labdarúgás sportágat.  

- Támogatják-e a szüleid, hogy ezt a sportot űzöd? 

- Igen. Mindig édesapám visz edzésre. 

- Sok barátot szereztél már az edzéseken? 

- Igen. Jó a közösség. 

- Veszélyes az evezés? 

- Egy picit, de még nem estem bele a vízbe. 

- Hol szoktatok evezni? 

- A Tiszán, vagy a szolnoki kajak- kenu- és evezős 

pályán. 

- Különbözik valamiben a kajak, a kenu és az evezés? 

- Természetesen! A hajók méretében, a lapátban és az 

evezés technikájában. 

- Úszni is szoktatok járni? 

- Még nem voltunk, de lehet, hogy majd el fogunk 

menni. 

- Télen hogyan edzetek? 

- Minden nap edzésterv alapján készülünk a tavaszi 

szezonra. 

- Mikor lesz a következő megmérettetésed? 

- Tavasz végén, vagy nyár elején, mikor már jó idő 

van és vízre szállhatunk. 

- Köszönöm az interjút, és további sok sikert kívánok. 

Lilla 

Így Miklós a tetőre 

mászott, és ott dobta 

be az arannyal teli 

erszényt. A harmadik 

lány harisnyája a ké-

mény alatt száradt. Így 

az erszény éppen a 

harisnyába esett be. 

Az apa a harmadik 

alkalommal megleste 

az adakozót. Megkö-

szönte neki a segítsé-

get, de Miklós azt 

mondta, hogy Istennek tartoznak köszönettel. 

Leon 

Kösd össze a jobb oldali ábrán a számokat, 

majd színezd ki a kapott képet! 

Jó szórakozást hozzá! :-) 
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Jégvarázs 

Amikor egy gonosz varázslatnak köszönhetően az egész király-

ság a tél fogságába esik, Anna, aki nem ismer félelmet, összeáll 

egy extrém hegyi emberrel, Kristóffal és hű szarvasával, hogy 

megtalálják Anna testvérét, Elsát, aki a hókirálynő.  

Véget akarnak vetni a fagyos varázslatnak. Ahhoz, hogy meg-

mentsék a királyságot a teljes pusztulástól, hatalmas kalandok-

ban kell részt venniük, közben találkozhatnak trollokkal, vicces 

hóemberrel. Annának és Kristóffnak mágikus kalandon kísért 

útjukon a természet erőivel kell harcolniuk…  

Kicsik, nagyok egyaránt megtekinthetik a szolnoki mozikban. 

 

Coming Out 

Erik az ország leghíresebb személyisége, rádiós műsorvezető, aki meri 

vállalni másságát. A napi szidásokat könnyedén kezeli, nem zavarja a 

reggelente fejéhez vágott tojás a szerkesztőségnél, vagy a mogorva 

szomszéd, Pecsák úr ellenszenve sem, derűs jelleme pedig nem csak a 

műsorába telefonálóknak segít elfogadni önmagukat, hanem a körülöt-

te élőknek is hatalmas példaképként szolgál. Erik lelkesen készül eskü-

vőjére kedvesével, Balázzsal, ám amikor egy balesetet követően várat-

lanul szokatlan változást észlel magán akkor…  

Ha érdekel a folytatás, irány a mozi! Nagyobbaknak ajánlott film! 

 

 Derült égből fasírt 2. 

Halfalvát elborította az égből hulló étel, és amiért lakói torkig vannak már a 

sok égi fogással, szerződtetnek takarítókat. A cég hamar jóllakik a feladat-

tal: beszélő kovászos uborkák, emberlelkű eprek özönlötték el a várost, és 

megjelenik egy hatalmas…  

Kíváncsiaknak téli szünetre ajánlott orvosság a mozi! 

Az év csatája 

1990 óta minden évben megrendezik a breaktáncos-csapatok világkupáját. 

A nyaktörő mutatványok, a gyors ritmusok miatt ez a világ legnehezebb csatja. Ezen a versenyen indul néhány 

esélytelen srác, de elhiteti velük az edzőjük, hogy… 

Folytatást megtekinthetitek a Cinema Cityben! Jó szórakozást! 

IldikóÓó és Nony 

A Mikulás mentőakció 

Egyszer volt, hol nem volt, a Mikulás csupán egy apró műhellyel és pár manóval végezte tevékenységét. Több 

ezer év alatt, ahogy a karácsony egyre inkább feledte magát, Mikulás arra kényszerült, hogy újításokat vezessen 

be. A Nagyszakállú legokosabb manói - egy Mikitech-nek hívott cégbe összegyűlve - új feladatokat fejleszte-

nek ki: egy hologramot, mely elrejti az Északi-sarkot és egy időgépet, melynek segítségével Mikulás meg tudja 

látogatni az összes otthont egy este alatt, így elszállíthatja a játékokat a 

gyerekeknek az egész világon. Bernát manó arról álmodik, hogy egy szép 

napon csatlakozhat a Mikitech-hez, ám a sorsa egyenlőre az, hogy a rén-

szarvasok istállóját takarítsa minden nap. Azonban minden év karácsony 

estéjén a Mikitech minden manónak esélyt ad arra, hogy megmutassa saját 

találmányát, és így esetleg csatlakozhasson a manók legjobb csapatához. 

Bernát eddig még minden évben kudarcot vallott, de úgy hiszi, hogy idén 

a legújabb találmánya sikert arat, amely eléri az emberek legboldogabb 

karácsonyi emlékeit és lehetővé teszi számukra, hogy megtapasztalják 

őket újra és újra.Ám Bernát találmányát eltöri egy kíváncsi manó, mely-

nek következménye: az Északi-sark ereje meggyengül, és a hologram, 

amely eddig elrejtette őket, eltűnik. Az Északi-sark láthatóvá vált a külvi-

lág számára is.          Evcsy 
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A hópárduc 

Ázsiában őshonos faj. Egyedei Tibet, India, Nepál, Bhután környékén élnek. 

A felnőtt állatok tömege általában 23–41 kg. Hosszú farka teljesen megkülön-

bözteti a hasonló fajoktól: ezzel egyensúlyoz a meredek lejtőkön, és ha alszik, 

ezzel védi orrát és száját a rendkívüli hidegtől.  

Teste 1–1,5 m hosszú, farka körülbelül egy méteres. A 

hímek feje szögletesebb és hosszabb a nőstényekénél.  

A hópárduc a legmagasabban élő macskaféle. Nyáron 

felhúzódik a 3500–6000 m körüli fennsíkokra és sziklás magashegyekre, télire 2000 m 

környékére költözik le. Vadászterülete akár elérheti a 10-12 km².Általában alkonyatkor 

vagy éjszaka indul vadászni. Általában magányosan él, csak a párzási időszakban keresi 

fajtársait. Az anyaállat barlangban egyedül neveli fel 2–3 kölykét. Teje ötször zsírosabb a tehéntejnél, így biz-

tosít megfelelő energiát a kölyköknek a hideg ellen. A hópárduc az egyetlen nagymacska, mely a saját bundáját 

is felhasználja utódai alvóhelyének szigetelésére. Általában 10–12 évig él. Magyarországon csak a nyíregyházi 

és a szegedi állatkertben látható. 

Gabi 

A rénszarvas 

Eurázsiában őshonos szarvasfajta, melyet már legalább háromezer esztendeje háziasítottak. Testét csokoládé-

barna, fekete és fehéres szürke szőr fedi. A világosabb színű szőrzet leginkább a 

nyakán és az állat farán jellemző, de az egyes testtájakat borító szőrzet színe igen 

változatos lehet.  

Feltűnő jellegzetessége, hogy patái különösen szélesek, laposak amiatt, hogy az 

állat ne süppedjen bele a hóba és a mocsárba. Futás közben lábának izületei érde-

kes kattogó hangot hallatnak. Az agancs a legtöbb szarvasra jellemző, ám a rén-

szarvasnál nemcsak a bikáknak, hanem a teheneknek is van agancsuk. A rénszar-

vasok méretei igen különbözőek lehetnek: testhosszuk 120–220 cm között változik, marmagasságuk 87–

140 cm, testtömegük pedig 60-318 kg.  

Csapatokban, csordákban járnak, s így vonulnak nyaranta az északabbra fekvő területekre. A csorda vezetője 

legtöbbször egy idősebb, tapasztalt nőstény. A sarkvidéki népek már ősidők óta vadásszák. Az eszkimók még 

mindig az ősi vadászati módszert használják, kihasználva a szarvasok gyenge látását.          Nony és Bridzsith 

 

 

Havasi cincér 

Magyarország egyik legszebb rovara. A havasi cincér dombságok és középhegységek 

öreg lomberdeiben él. Kékes szürke színéről, foltos szárnyfedőjéről, valamint az hátán 

található bársonyfekete rajzolatától összetéveszthetetlen.  

A havasi cincér hossza 1,5-3,8 cm. A hím csápja hosszabb, mint maga a teste. A nősté-

nyé körülbelül akkora, mint saját maga. A nőstény az elhalt bükkfák törzsének kérge alá 

rakja petéit. A lárvák több év múlva pár centis bábokká alakulnak. A hímek hevesen őrzik a területüket. A nős-

tények keveset mozognak. Amit még érdemes róla tudnunk, hogy ez a rovar a Duna-Ipoly Nemzeti Park címer-

állata. 

K.N.D. és Gabi 

A hóbagoly 

Nagyságban majdnem eléri a uhubagoly nagyságát, szárnyainak távolsága kifeszített 

állapotban 145-165 centiméter. A tojó nagyobb, mint a hím. A kifejlett hóbagoly 

tömege 1,6-2,5 kilogramm közötti. A hím tollai fehérek. A tojó tollazata fehér söté-

ten mintákkal. A fiókák tollazata szürke.  

A hóbaglyok szemei sárga színűek. Lábaikat egészen a lábujjig fehér tollazat borítja. 

Ezzel védik lábukat télen a hideg ellen. Hangjuk költéskor halk. A párkeresés alatt 

viszont hangossá válnak. A párkeresés alatt a tojó is ad ki károgó hangot, de halkab-

ban, mint a hím. Élőhelyük jellemzője, hogy ők élnek legészakabbra. A hóbagoly 

ragadozó, legtöbbször szürkületkor vadászik, ekkor kisebb rágcsálókat fogyaszt. Általában magányosan él. 

Nagy részük költöző, télen délebbre vándorolnak. Ellenségei a rókák, szürke farkasok és a nagyobb testű raga-

dozó madarak. Szaporodásuk: A költés ideje májustól szeptember közepéig tart. A tojó 3-11 csillogóan fehér 

tojást rak, 32 vagy 34 napot ül a fészekben. Amikor megszületnek a fiókák, mindkét szülő gondoskodik róluk. 

A kicsinyek kb. 25 nap után kezdenek el repülni, és akár már 5 hetesen is vadászhatnak.           Kitty és Lea 
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Lappföld és a lappok 

Lappföld: egy kulturális régió, amely hagyományosan a lappok szállásterülete. Észak-

Európában Skandinávia északi részén található, és négy ország –  Norvégia, Svédország, 

Finnország, Oroszország – területén fekszik. A terület legnépesebb népcsoportjai az oro-

szok és a norvégok, míg a lappok mindössze a népesség 5%-át alkotják. A legismertebb 

gazdasági tevékenység a területen rénszarvastenyésztés, bár ezzel csak a lappok kisebb része foglalkozik. 

 

Lappok: A lappok a Lappföld nevű terület finnugor 

nyelvű bennszülött lakói.  

Földjük a mai Finnország, Norvégia, Svédország  és 

Oroszország területén helyezkedik el. Hagyományos 

lakhelyük nagyjából 450 000 négyzetkilométer, de szét-

szórtan élnek, és maximum százezren vannak. Magyar-

országon kevéssé ismert, de ajánlatos a népcsoportot a 

„számi” névvel illetni, mert a „lapp” nevet a nép tagjai megalázónak érzik.  

Lappföldet, az év nagy részében hó borítja, így ennek megfelelően alakították ki köz-

lekedési eszközeiket is a lappok. Gyalogláshoz fenyőből készült sílécet használtak, 

melyet prémmel borítottak be és egy botot. Meredek emelkedőn a szőrme ugyanis 

alkalmas, hogy megtapadjon a hóban és megakadályozza a visszacsúszást. Hosszabb 

utakra már csónakformájú szánokkal indultak. Társadalmuk alapja a siida, azaz a csa-

ládok közössége. Egy adott siida, csak egy bizonyos területen vándorolhatott, vadászhatott, halászhatott és tilos 

volt áttérni a másik család területére. A házasságokról a szülők döntöttek, és döntésben leginkább a rénszarvas 

állomány nagysága játszott szerepet. Otthonuk, olyan piramis formájú sátor, amely kerek vagy négyszögletes 

alapú és könnyen felállítható. Étrendjükre jellemző a rengeteg vadhús, hal valamint a bogyós gyümölcsök. 

Kokó 

Türkmenisztán 

Türkmenisztán közép-ázsiai ország, határos Afganisztánnal, Irán-

nal, Kazahsztánnal. Az ország 

területének nagy részét a 

Karakum-sivatag foglalja el, a 

térség közepén fekszik a Turá-

ni mélyföld. Éghajlata szubtró-

pusi és sivatagi. A gazdaság 

nagy részét a gyapottermelés és a kőolajbányászat teszi ki. 

Türkmén népviselet gyerekeken 

Fővárosa: Ashgabat 

Lakossága: 5 240 000 fő 

Népsűrűsége: 10,15 fő/km2 

Hivatalos nyelve: türkmén 

Területe: 488 100 

Pénzneme: Türkmén manat (1 

türkmén manat= 75 magyar fo-

rint) Kokó 

 A Jeti 

A nyugati civilizációkban Jetinek nevezik azt a nagy, főemlősszerű lényt, 

amely a Himalájában él. A név a tibeti yeh-teh-ből származik. Ennek jelentése 

kicsi, emberszerű állat. A Himalája más népei jeren néven ismerik e fajt. Nem 

tudni pontosan, csak feltételezik a tudósok, hogy a jeti egy ismeret-

len főemlős, egy megmaradt emberszabású vagy valamiféle medvefajta lehet.  

1889-ben egy angol tiszt hatalmas lábnyomokat talált a hóban India területén. 

A helybéli lakosok elmondták neki, hogy ezek a Jeti, azaz egy emberszerű 

lény nyomai, s e lény igen gyakran rátámad az ott élőkre. Pár évtizeddel ké-

sőbb kínai vadászok arról számoltak be, hogy elfogtak egy emberszerű lényt, 

amit a helyiek csak havasi embernek hívnak. A vadászok leírása szerint fekete, 

majomszerű arca, hatalmas teste volt, amit ezüstös hosszú szőr borított. Kezei és lábai emberszerűek vol-

tak és rendkívüli testi erővel bírt. 

Ausztráliában yowies-nek nevezik ezt az ismeretlen fajt. Mongólia sivatagjaiban és a Dél-

Szibériában vándorló népek pedig almastinak hívják. A legismertebb elnevezés azonban az Amerikából 

származó bigfoot szó, ami óriáslábat jelent.                 Kokó 
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Ónodi mézeskalács-falu 

Biztosan ti is hallottátok a tv híradóban, hogy egyedülálló kísérletbe kezdtek Ónod településen. Mindenki meg-

sütötte a saját házát, boltját, a templomot, az iskolát, azaz a közintézményeket mézeskalácsból, majd mindezt 

egy hatalmas terepasztalra helyezték. A hatalmas közössé-

gi összefogásnak köszönhetően az elkészült falu-makettből 

kiállítás nyílt, amely az ünnepek alatt megtekinthető az 

ónodi közösségi házban (Ónod, Rákóczi út 44.) 8.00 és 

18.00 óra között.  

Ha arra jártok a szünetben, 

vagy kirándulást szerveztek a 

családdal, ne mulasszátok el 

megtekinteni, remek úti cél 

lehet. A szervezők terve, hogy 

az ünnepek után a mézeskalácsfalut a helyi iskola és óvoda gyermekei elfogyaszt-

hatják. Íme néhány kedvcsináló kép.              Kokó 

 

Adventi naptár eredete 

A legenda szerint egy anyuka találta ki az azóta divatossá vált adventi kalendáriumot, hogy türelmetlen kisfiát 

megvigasztalja. A gyermek állandóan kérdezgette édesanyját, hogy mikor lesz karácsony, ezért anyukája egy 

kartonlapból 24 ablakocskát vágott ki , és mindegyik ablakba rakott egy kis csokoládét. 

Mikor a fiú felnőtt, üzletet csinált az ötletből: dobozkákat készített, és árulni kezdte, s adventi naptárnak nevez-

te el. Az első kézzel írt naptár 1851-ben készült, de csak részben hasonlított a maihoz. Sok idő telt el azóta, de 

az ötlet fennmaradt. Az adventi naptár egyetlen meghatározó eleme azóta, hogy a 24 ablak a december 1-jétől 

24-ig terjedő időszakot jelképezze.    

Te is gyárthatsz ilyesmit, van néhány ötletem, hogy készítsd 

el. Szükséges anyagok az elkészítéséhez: 

 - 24 db gyufás doboz 

 - színes vagy mintás papírok 

 - 24 db jancsiszög 

 - ragasztó 

Elkészítés: 

A gyufásdoboz kihúzható részének a közepébe beleszúrod a 

jancsiszöget, és be számozod őket 1-24-ig.  

Ha ezzel kész vagy, akkor egymás mellé elhelyezel 3 db 

gyufásdobozt, de úgy, hogy össze is ragasztod őket közben. Ezt megismétled hétszer. Ha ezzel is elkészültél, 

akkor egymás tetejére helyezed őket, és összeragasztod. A színes vagy mintás papírból körbe csomagolod, de a 

fiókos részt hagyd szabadon.  

Már készen is van! Ha gondolod, helyezhetsz bele kisebb csokoládét vagy kis ajándékot. Igazi meglepetés lesz 

a család számára.              Lea 
 

A hópehely 

Érdekelt, hogy hogyan is jönnek létre havazáskor a hópelyhek, 

ezért utánanéztem a témának. A következőket olvastam róla az 

interneten: 

A hópehely jégkristályok összeállásából keletkezik, és olyan, 

mint a fagyos csapadék. A hópelyhek számos méretben, formában 

és mintázattal képződhetnek. Fehérek a víz kristályos, fényvissza-

verő hatása miatt. Úgy alakulnak ki, hogy a fagyáspont közelében levő vízcseppecskék 

elkezdenek megfagyni.  

Ezek a cseppek folyékonyak tudnak maradni -18 fok alatt is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy csak a -35 fok 

alatti hőmérséklet eredményez homogén atommagokat. Formájuk lenyűgözően szép és változatos lehet, való-

ságos csoda minden egyes darabjuk.         Leon 

 

„Nem számít, hány esztendős vagy, nehéz izgalom nélkül nézned ez első hópelyheket. Mert amikor 

elered a hó, akkor senki sem szólhat bele, hogy mit tegyél. Mintha csak felülíródnának az élet sza-

bályai.” 

(Everwood című film)  
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AVICII  

Avicii néven vált ismertté Tim Bergling, aki 1989. s z e p t -

ember 8-án született Stockholmban. Az alig 24 éves srác mára a svédek elis-

mert zenei producere és lemezlovasa lett. Beceneve: Tim Berg.  

Slágerdalai 2010-től a következők: Tweet it; Seek bromance; My feelings for 

you; Itrack. A 2013-as nagy slágere a Wake me up és a You make me.  

Érdekességek róla: a Bromance kislemeze első lett a belga kislemez toplistán, 

viszont hazájában csak a 16. helyen végzett. Művésznevének választását a 

következővel indokolta: „Avici a pokol legmélyebb szintje a buddhizmus 

szerint. Egy barátom mesélt róla, és megragadt a fejemben. Amikor először kerestem nevet a 

MySpace oldalamhoz, valahogy bedőltem ennek a névnek. Már kipróbáltam néhány másik nevet is, 

de mind foglalt volt. Így lett végül „Avicii”, ami később aztán igazán hozzám kapcsolódott.” - nyilat-

kozta Tim Berg.                       Leon 

Karácsonyi top 10 

Jön a szünet, és te unatkozol? Üsd el az időt zenehallgatással. Néhány 

régebbi, de nagyon fülbemászó számot ajánlunk a számotokra. Kellemes zenehallgatást. 

1. James Arthur - Impossible 

2. Martin Garrix - Animals 

3. Will sparks - Ahh yeah  

4. James Derulo - Talk dirty  

5. Ylvis  - The Fox  

 6. By The Way - Scream 

 7. Rihanna - Pour It Up  

 8. Miley Cyrus  - Wrecking Ball  

 9. Miley Cyrus - We Can’t Stop  

10. Justin Timberlake - TKO               Nony 

Rénszarvas dísz karácsonyra 

Hozzávalók: - spatula 

                     - barna kartonpapír 

                     - sötétebb filctoll 

                     - vattapamacs (piros festék, tempera) 

                     - műanyag szem 

                     - olló,ragasztó 

Elkészítése: Először veszünk egy kis darab vattát, amit befestünk 

piros temperával. Hagyjuk, hogy megszáradjon. Utána a kartonpapír-

ra megrajzolunk egy rénszarvas fejet, majd kivágjuk. 

A kivágott kartonpapírra ráragasztjuk a 2 darab mozgószemet,majd 

az aljára a piros vattát orrnak. Az orra alá rajzolhatunk egy kis szájat 

is, így aranyosabb. Ha elkészült a rénszarvas fej, nincs más dolgunk 

mint ráragasztani a spatula végére. És készen is van a karácsonyi 

dekorációnk.  

Kisebbek és nagyobbak is könnyen elkészíthetik, ajándéknak is kiváló ötlet lehet.             Nony 

Kösd össze a betűket abc-

sorrendnek megfelelően, 

majd színezd ki a kapott alak-

zatot! 

 

Ha végeztél, irány a labirin-

tus! Segíts átjutni a fiúcská-

nak a másik oldalra! 

Jó mókát! 
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Ajándékkísérő csipeszfigura  

 

 

 

 

 

Elkészítése: 
Hurkapálcára ráfűzzük a 

facsipeszeket, és lefestjük őket a nekünk tetsző színre. Közben kivágjuk  

dekorgumiból a kellékeket: agancsot, szakállat, télapósapkát, hóemberkalapot. Ha a csipeszek megszáradtak a 

ragasztó segítségével a dekorgumit ráragasztjuk, és alkoholos filccel megrajzoljuk az arcokat. Színes papírok-

ból kis lapokat vágunk, és a karácsonyi ajándékcsomagokhoz tűzzük. Az így elkészített figura nemcsak kísérő, 

hanem remek ajándék is lehet. Kellemes bíbelődést!            Melcsii 

 
 

Transport Tycoon 

Közeleg a téli szünet, unalmas percekben 

gyakran ül az ember a számítógép elé, és kezd rajta játszani. Ehhez 

gyűjtöttünk nektek tippet. 
Egy régi, retró játékot mutatunk be nektek: a Transport Tycoont. Egy szál-

lító céget vezetsz, amellyel gyárakat, bányákat, farmokat, olajfúrótornyo-

kat, erőműveket és városokat kötünk össze.  

Minden termelőnek meg van a saját gyára, csak nem tudnak maguktól 

találkozni. Ilyenkor jössz be te a képbe. Vonatokkal, kamionokkal, bu-

szokkal, hajókkal, repülőkkel segítesz a városoknak és az iparosoknak. De 

nem vagy egyedül, vannak más cégek is, amelyek azon dolgoznak, hogy elorozzák a városokat és az iparoso-

kat, amelyek pénzzel gazdagítanának téged, persze csak ha nekik segítenél.  

Az idővonal sem igazán rövid. Eljuthatunk akár 2050-ig. Ha levagy pénzügyileg „égve”, ne bánkódj, hiszen 

kérhetsz kölcsönt (persze vissza is kell adnod). És persze felvetődik a kérdés, hogy ki a jobb, te vagy a gép? 

Erre a kérdésre is meg van a válasz, hiszen van ranglista és többféle grafikon. De várjunk csak, honnan tudjuk, 

hogy például két barát közül ki a jobb? Ez egyszerű, hiszen van Multi Player.   

Szóval hajrá, légy te a legjobb, játékra fel! 

K.N.D. és Gabi 

Hozzávalók: 

 

Facsipeszek 

Tempera 

Dekorgumik 

Szalagok 

Kiscsengő 

Hurkapálca 

Színes papírok 

Ragasztó 

Alkoholos filc 

Drót 

Az idei tanév második lapszámában 

olyan vicceket gyűjtöttünk egy csokor-

ba, amely a karácsony témaköréhez 

kapcsolódik.   

 
Két szőke nő beszélget: 

- Képzeld, idén a karácsony éppen péntekre 

esik! 

   - De remélem, nem 13-ára... 

 

A skót kisfiú megkérdezi az apjától: 

- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt? 

- Parketta, kisfiam. 

 

Két rendőr elmegy az erdőbe, hogy karácsonyfát vág-

janak maguknak. A térdig érő hóban gázolva órák 

hosszat keresik a megfelelő fenyőfát, de nem találják. 

A nap lenyugszik, feltámad a jeges szél, a távolban 

felvonyít valami állat. Az egyik rendőr odafordul a 

másikhoz:  

- Na, ebből nekem elegem van! A legközelebbi fát 

kivágjuk, akár fel van díszítve, akár nincs! 

 

Két feleség beszélget: 

- Hallom, letartóztatták a férjedet. 

- Hát igen, az idén túl korán kezdte meg a karácsonyi 

bevásárlást. 

- Hogyan? Hiszen már majdnem karácsony van! 

- Úgy értem, mielőtt még az üzlet kinyitott volna... 

 

K.N.D. 

Színezd ki télapót és Rudolfot! 

 

„Kései szán fut, porzik a friss hó, jégrögös úton villog 

a patkó. Cinke szeméről foszlik az álom, csenget egy 

csengő: itt a karácsony!” 
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Meghatározásaink a következők: 
1. Szalon… 

2. Ezek húzzák a Mikulás szánját. 

3. A Jézuska előtt ő hoz a gyerekeknek ajándékot. 

4. Ez hull télen az égből. 

5. Karácsonyi süti, melyben megtalálható előtagként a hó szó. 

6. Isten küldötte, ő vigyáz ránk. 

7. Karácsonyi faluban kapható sült csonthéjas termés, püré is 

készül belőle. 

Megfejtésünk a karácsonyi 

témakörhöz kapcsolódik. Jó 

fejtörést! 

A következő szavakat kell meglelned a szó-

keresőben, mind a karácsony témaköréhez 

kapcsolódik: Mikulás, hóember, csillag, 

ajándék, újév, Jézus, jég, jégvirág, fenyő, 

hó, glória, korcsolya, Rudolf, mézeskalács, 

tél, cukor, szán 

W Ö C A Q P J F E N Y Ő R 

F H S J Ú J É G V I R Á G 

S Ó I Á J É G R S X M Y L 

Á E L N É Z Ű O Z T I H Ó 

L M L D V U Q K Á É K Ű R 

U B A É X S Ö U N L U L I 

K E G K K O R C S O L Y A 

I R U D O L F Y Ü G Á B Ö 

M É Z E S K A L Á C S M T 

Linaa 

Szeretetteljes, békés, 
boldog karácsonyt és 

egészségben, sikerekben 
gazdag új esztendőt 

kívánunk minden ked-
ves olvasónknak! 

 
Találkozunk az új esz-

tendőben! 
 

Szilvike néni és a Diák-
újságírók  :-) 

„A karácsony nem csak egy nap, nem lehet csak 
egy nap, nem múlik a huszonnegyedik óra letel-

tével. Mert a karácsony egy érzés. A szeretet 
érzése.” 


