
Karácsonyi érdekességek tőlünk és a nagyvilágból 
 
A karácsony december 24-25-26-ára eső ünnep, mellyel Jézus Krisztus születésére emléke- z ü n k . 
Annak ellenére, hogy keresztény ünnep, szinte mindenki számon tartja a 
világon. Megnevezése minden nyelvben más és más. A magyar karácsony 
szó például az új évbe való átlépésre utal.  
Az ünnep Kr. u. 325-335 között keletkezett Rómában. Célja az volt, hogy 
lezárja a Jézussal kapcsolatos vitákat. A gyertya az egyik jellegzetes jelké-
pe, olyan fontos a szerepe, mint pl. a születésnapi tortán.  

Karácsonyi szokásaink szerteágazóak: ilyen például a 
karácsonyfa-állítás, az ünnepi díszek és a mézeskalács 
készítés, vagy a karácsonyi ebéd elkészítése, illetve az 
ajándékozás. Régen elődeink legfontosabb dolga szent-
esete az éjféli misén való részvétel volt.  

A szomszédos országok más-más szokásaiból is bemutatnék párat: Ausztriában nagy múlt-
ra tekint vissza a bécsi adventi vásár, melyre egyre többen látogatnak el Magyarországról 

is. Ukrajnában az ajándékot karácsonykor a Jégapó viszi. Segítője pedig a Hópehely leány, akinek a fején koro-
na formájú hópehely van. 
Más földrészeken, mint például Ausztráliában a Mikulás szánját fehér kenguruk húzzák. A karácsonyi vacsorát 
a természetben töltik, majd lemennek a tengerpartra fürdeni. 

Faan 

 

Rövid hírek iskolánk életéből 

December 1. hete — A Vörösmarty-hét 
Minden tanévben december 1-jén iskolánk névadójára 
Vörösmarty Mihályra emlékezünk. Az idén immár 24. 
esztendeje, hogy intézményünk a költő nevét viseli. 
Ennek okán idéztük fel a nagy költő alakját, s emlé-
keztünk meg újszászi tartózkodásáról. Iskolánk 8.a és 
c osztályos tanulói ünnepi műsorukat iskolarádión 

keresztül tolmácsolták tanulótársaik felé, miközben az osztályok DÖK képviselői mindezt az aulában tekinthet-
ték meg. Az ünnepi gondolatokat követően megkoszorúztuk Vörösmarty szobrát iskolánk előtt. Majd a DÖK 
tagjai a testvériskolás pályázatban részt vevő gyerekek társaságában ellátogathattak Budapestre a Vörösmarty 
térre, ahol a karácsonyi vásár meghitt pillanatai igazán feledhetetlenné tették ezt a napot. 
A Vörösmarty-hét az idén is rengeteg programmal várta a gyerekeket, tanulmányi versenyek sokaságán mérhet-
ték össze diákjaink tudásukat. Az eredményhirdetésre december 19-én, a karácsonyi műsort követően kerítünk 
sort.                      Szilvike néni 

Pusztavacson és a Vörösmarty téren jártunk 
December 1-jén  a Vörösmarty-hét megnyitóját követően elindultuk Pusztavacsra a testvériskolás tanulókkal 
együtt. Pusztavacs Magyarország földrajzi középpontja, ahol az ország közepét jelző őrtornyot tekinthettük 
meg a természetvédelmi terület közepén. Az időjárás nem volt kedvező, így egy gyors 
fényképezkedés után elindultunk Budapestre. 
A rossz idő miatt sajnos kevés időt tudtunk a szabadban tölteni, így Pestre érve szétnéztük a 
MAMMUT bevásárló központban, ahol megtekintettük a LEGO-kiállítást, kedvünkre ehettünk-
ihattunk a gyorséttermekben, és egy rövid szabadprogramnak köszönhetően bámészkodhattunk ked-
vünkre. 
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Ezt követően mentünk el a Vörösmarty-
térre, ahol bejártuk a karácsonyi kézműves 
vásárt. Sokan vásárolhattak itt a szeretteik-
nek ajándékot. Élményekkel teli indultunk 
vissza Újszászra 17.00 órakor. Nagyon jól 
éreztük magunkat ezen a rendhagyó napon. 

Kornél és Noncsi 

Adventi koszorúkészítés 
November 27-én a második emeleti 8-os 
tanteremben részt vehettünk a diákönkor-
mányzat hagyományos rendezvényén: az 
adventi koszorúkészítő délutánon.  
A kézműves foglalkozás az idén is fél 3-kor 

vette kezdetét. Ekkor vehettük birtokba a koszorúalapokat, gyertyákat és a különböző díszítő elemeket, szala-
gokat, terméseket. Ezeket ragasztó pisztoly segítségével kedvünk szerint formázhattunk. Szebbnél szebb alko-
tások születtek, eközben karácsonyi zenét hallgattunk, így hangolódtunk rá az ünnepre. A nevelők, akik segítet-
ték a munkánkat: Pomázi Melinda, Simonné Kis Mária és Pap 
Szilvia tanárnők, valamint Fási Attila pedagógiai asszisztens vol-
tak. Köszönjük a munkájukat. Jól éreztük magunkat, és otthon is 
örültek az így elkészített ajándéknak. 

Faan 

Tudósítás a tájékozódási vetélkedőről 
 
November 10-én 14.30-kor a testvériskolai pályázatban részt vevő 
tanulók újabb izgalmas feladatot kaptak. Sorakoztunk az iskola 
udvarán.  
Tóth Gábor tanár úr tájékozódási vetélkedőt szervezett, ismertette 
a feladatot, majd kiosztotta a térképeket és egy lapot, melyre rá 
voltak írva az állomáshelyek. 3 fős csapatokat kellett alkotnunk. A csapatok felsorakoztak egymás mögé. Tanár 

úr két percenként elindította a csapatokat.  
Az volt a feladat, hogy a térkép segítségével meg kellett 
találni minden állomást. Minden állomáshelyen volt egy 
színes filctoll, amivel egy X-et kellett tenni a kiadott pa-
pírlapra, ez jelezte, hogy valóban megtaláltuk az adott 
helyet. Ilyen állomásokon jártunk mint pl. kopjafa, vízto-
rony, templom, Ufó élelmiszerbolt, sportcsarnok stb. Bár a 
feladat elég fárasztó volt, ennek ellenére jól éreztük ma-
gunkat. 

Kitty 

 

Halloween éjszaka iskolánkban 

Az idei tanévben is a leginkább várt események közé tartozott a Diákönkormányzat által szervezett Éjszakai 
Halloween Mulatság.  
Az önfeledt szórakozást nyújtó éjszakai vetélkedősorozatot kreatív munka előzi meg a gyerekek részéről már 
októberben. 5-6 fős csapatokat kell alakítaniuk, majd plakáttal pályázniuk, melyet zsűri értékel és pontoz. 
Az idén összesen 11 csapat adta le a felső tagozatból pályázati plakát-
ját a megadott határidőre, s a zsűri 6 csapatot juttatott be az éjszakai 
vetélkedősorozatba. 
A tökbált követő halloween éjszaka önfeledt, jó hangulatú perceket 
szerzett kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A vacsorát követően min-
den csapat bemutatkozhatott a zsűrinek, majd megtanultuk az est 
himnuszát, melyet iskolánk pedagógiai asszisztense, Fási Attila írt és 
hangszerelt. A vacsorát követő "rémisztő" desszertet a gyerekek önál-
lóan, teammunkában készítették, s egyik-másik cukrászokat megszé-
gyenítőre sikeredett. A sütemények kalóriáit azonban gyorsan lemo-
zogták a csapattagok, hisz váltóversenyek következtek.  
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A Mikulásról 
 
A piros palástban, püspöksüvegben és pász-
torbottal ajándékokat osztó Mikulás eredetileg 
a katolikus vallású Szent Miklósnak a római 
provinciában fekvő Myra püspökének népies 
alakja. 
Szent Miklós legendája szerint a városban egy 
szegény ember három leánya nem tudott férj-

hez menni. Miklós azzal segített rajtuk, hogy három éjszakán keresztül 
egy-egy arannyal teli erszényt vitt nekik, és azt az ablakon keresztül jut-
tatta be a szegény ember házába.  
Innen ered az ajándékozás szokása, mely napjainkig fennmaradt. Mára 
azonban már nem arannyal teli erszénnyel, hanem Mikulás csomaggal 
kedveskedünk szeretteinknek, a rossz gyerekeknek azonban manapság is 
virgácsot helyez a csizmájába éjjel a Mikulás. Érdemes tehát minden 
évben jónak lennünk. 

Eryka 

Mókás volt látni a tököt slalom-pályán seprűvel mozgató, lufit puk-
kasztó, édességzsákmányoló arcokat.  
A "rémítő" esti mesét követően csontváz-táncot jártunk, sőt tanulóink 
színészi tehetségüket is bizonyíthatták, mikor dramatizálva előadták 
Jancsi és Juliska meséjét. A programok sora egészen hajnalig tartott: 
4 óra tájban fáradtan hajtottuk álomra fejünket az I. emeleti aulában.  
Kipihenten ugyan nem, de élményekkel teli ébredtünk. A reggelit 
követően a csapatverseny eredményhirdetésére került sor, majd a jól 
megérdemelt jutalmak birtokában vettünk búcsút egymástól. 
Köszönöm a zsűri (Bogárné Simon Klára, Pomázi Melinda, Eszesné 
Csizmadia Melinda és Urbán Tamás), valamint segítő kollégáim 

(Sulyok Marianna, Tóth Ágnes, Tóth Gábor, Fási Attila, Tóth Virág) kitartó munkáját, a gyerekeknek pedig a 
lelkes, kreatív hozzáállást. Jó volt együtt tölteni ezt a különleges éjszakát! 

Szilvike néni  

Interjú Bencsik Orsolya tanárnővel 

Úgy gondoltuk, a tanév második lapszámában Bencsik Orsolya tanárnővel 
készítünk interjút. Tanárnő készségesen válaszolt kérdéseinkre, köszönjük 
segítőkészségét. S hogy miket tudtunk meg tőle, cikkünkből kiderül. 
♦ Mióta tanít iskolánkban, tanárnő? 
- 2013 október 21-én álltam munkába. 
♦ Hol végezte felsőbb fokú tanulmányait? Milyen szakra tetszett járni? 
- Először Jászberényben művelődésszervező szakra jártam, majd Egerben földrajz 
szakon folytattam tanulmányaimat.  

♦ Van kedvenc tanulócsoportja? 
- Nem teszek kivételt, mindegyik osztályt szeretem. 
♦ Iskolánkban milyen tantárgyakat tanít? 
- Földrajzot és természetismeretet oktatok, emellett a napköziben is dolgozom. 
♦ Miért döntött úgy, hogy a mi iskolánkban fog tanítani? 
- Előtte pár évig nem oktatással foglalkoztam, de szerettem volna és jött egy lehetőség. Mindez előnyös volt a 
számomra, mert helyben van, és lányom is itt tanul. 
♦ Mivel tölti szívesen szabadidejét?  
- Tornázok, zenét hallgatok, ha olyan az idő, kertészkedni szoktam, és olvasgatni. Néha az internetet is szívesen 
nézem. 
♦ Van e valami hobbija? 
- Konkrétan nincsen. 
♦ Furcsa érzés-e, hogy gyermekével egy intézményben tölti a mindennapjait? 
- Nem, egyáltalán, nem is tanítom és van olyan, mikor egész nap nem is találkozunk. 
♦ Köszönjük az interjút, további sikereket kívánunk a pályán.                 Faan 

Színezd ki a karácsony-
fát! 



Segíts eljutni 
Mikulásnak 
az Északi-
sarkra!  
 
Álljatok pár-
ba, vegyetek 

elő 2 bábut és 
1 dobókoc-

kát!  
Egymás után 
dobhattok, 

amelyikőtök 
bábuja előbb 

ér a célba, az a 
győztes! 

 
Jó játékot és 
szórakozást 

kívánunk hoz-
zá! 

 
A diákújság-

írók 
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Az óév utolsó és az újév első napja 
Szilveszter napja minden évben december 31-ére esik. Ez az óév utolsó napja, a 365-dik; szökő-
évben  pedig a 366-dik nap. Ezen a napon fenn maradunk egész éjjel, várjuk az éjfélt, majd éj-
félkor pezsgővel koccintva boldog újévet kívánunk, és tűzijátékkal ünneplünk.  
Másnap, január 1-jén van újév napja. A hiedelem szerint, aki nem húzza meg ekkor az újévi 
malac farkát, az hoppon marad.  

Újév napjához számos népi babona kapcsolódik. Újévi tilalmak például: TILOS 
baromfit enni, mert elkaparja a szerencsét. Viszont a bab, lencse, borsó és rizs fo-
gyasztása ajánlott, mert sok pénzt hoz a házhoz. Az első vendég újévkor férfi le-
gyen, mert az szerencsét hoz. 
Jóslások: Az a lány megy leghamarabb férjhez, amelyiknek először viszi el a kutya 
a kocsonyacsontját. 
Ha ekkor csillagos az ég, rövid lesz a tél. Ha piros a hajnal, szeles lesz az év. Ha hideg, északi szél jő, kemény 
tél lesz. Ha olvad a hó, sok lesz a bor. 

Lion 

 

Karácsonyi ajtódísz 
 
HOZZÁVALÓK: 
- hobbiboltból beszerzett zöld és piros filc 
- karácsonyi szalag vagy masni 
- ragasztópisztoly 
- alkoholos filctoll  
- tű, cérna, olló 
 
ELKÉSZÍTÉS: 
A zöld filcre rárajzoljuk a tenyerünket, kivágjuk az így kapott formákat, és 

koszorút formálva egymásra helyezzük, majd összeragasztjuk. Ezt követően a piros filcből 12 db piros karikát 
vágunk ki, majd a koszorúra helyezve ezt is felragasztjuk. Ezután szalagból masnit készítünk, és ráragasztjuk 
az elkészített formára, hagyjuk megszáradni. Végül egy cérnát keresztülhúzva a már elkészített koszorún ajtóra 
vagy falra akasztjuk. Jó alkotást kívánok!                           Corina 

VERSENY AZ ÉSZAKI-SARKRA! 
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Nepál 

Főváros: Katmandu 
Hivatalos nyelve: nepáli 
Területe: 147 181 km2 
Népessége: 28 952 000 
Népsűrűsége: 184 fő/km2 
Pénzneme: nepáli rúpia = 3 magyar forintnak felel meg 
Elnöke: Ram Barah Yadav 

Nepál  független dél-ázsiai állam. India és Kína közé van földrajzilag 
ékelve, a Himalája területén fekszik. Magyarországnál másfélszer nagyobb, tengerparttal nem rendelkezik. Itt 
található a világ legmagasabb pontja: a Mount Everest, és a világ tíz legmagasabb hegye közül hét itt helyezke-
dik el. Ebben az országban található Buddha szülőhelye is. Tájának nagy részét erdő borítja. Az ország nemzeti 
mottója: „az anya és az anyaföld többet ér, mint a mennyek királysága”. 

Kornél 

Imperium Galactica II. 
Ennek a játéknak 3 jó tulajdonsága van: régi (klasszikus), stratégiai, és ami a legjobb: MAGYAR. Kevés ma-
gyar játék van, de ezekből sok olyan, ami nagyon jó. Az Imperium Galactica II. is ezek közé sorolható.  
Története: 2300-ban járunk, az emberiség eljutott ahhoz a szintig, hogy távoli bolygókat is gyarmatosítson, de 
sajnálatos módon birodalmunk nem a Földtől kezdődik, mert az emberiség egy féregjáraton át eljutott egy má-
sik galaxisba. Valamint 2300-ban éppen polgárháború dúl az emberek közt. Minden problémát elintéz a „4 el-
veszett kristály”, amit elvettek tőlünk. Ha a 4 elveszett kristályt megtaláljuk, és rájövünk működésére, akkor az 
emberiség legyőzhetetlen lesz. Kár, hogy ez nem ilyen egyszerű!  

Eme galaxisban 8 faj található: Ember, Kra’hen, Shinari, Toluen, Antari, Godan, Cheblon, Iberon. Ebből az 
első hármat lehet irányítani. Az ember az egy remek kutató és gyártó nép. A rettegett Kra’henek arról híresek, 
hogy aki nem a fajukhoz tartozik, azt meg kell ölni, azaz nekik nem kell foglalkozni a diplomáciával, a keres-
kedelemmel és a kémkedéssel sem. Én kezdésnek őket javasolnám. A Shinari az egy kihasználó faj. A kereske-
delemből és a kémkedésekből él. Csak úgy üzletel, ha haszon van belőle. Nem igazán hallottak a jótettről. A 
játékban sok dolgot lehet csinálni: kolonizálni, diplomáciázni, csatázni, kereskedni, kémkedni, kutatni, fejlesz-
teni, építkezni, gyártani, küldetéseket végre hajtani és még sok mást. A küldetések változatosak, így többször is 
váratlan dolgokkal is találkozhatsz.  

Az eredeti játék 4 lemezből áll, de androidon is lehet a teljes játékot játszani, amely sajnos fizetős. Szóval ösz-
szefoglalva azoknak a gyerekeknek (és felnőtteknek) ajánlom, akik: 

- nem a grafika miatt játszanak, 
- szeretik a stratégiai játékokat, 
- szeretik a régi magyar játékokat, 
- szeretnek uralkodósdit játszani, 
- szeretik a sci-fit, 
- szeretnének egy űrcsatát vagy más fajokat irányítani, 
- szeretik az izgalmas zenét, 
- és szeretnének a galaxis urai lenni. 

Jó játékot kívánok!                       K.N.D.  
 

 Raffaelló házilag 

Hozzávalók: 
- 160 g sovány tejpor 
- 60 ml víz 
- 95 g olvasztott vaj 
- 85 g porcukor 
- 80 g kókuszreszelék 
- 45 szem pirított, hántolt mandula vagy mogyoró 
- kókuszreszelék a „panírozáshoz” 

Elkészítés: 
A vizet és a cukrot feltesszük főni. Eközben a tejport összekeverjük a kókuszreszelékkel. Ha a víz felforrt, 
simára keverjük a keverékkel és a vajjal. A masszát hűtőbe tesszük 1 órára. Kivesszük a hűtőből, gombócokat 
formázunk, melybe hántolt, pörkölt mandulát teszünk. Végül kókuszreszelékbe forgatjuk. Jó étvágyat.     Lion 
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Bögrés mézes 10 perc alatt 
Hozzávalók: 
- 4 bögre liszt 
- 1 bögre porcukor 
- 15 dkg vaj 
- fél bögre méz 
- 1 tojás 
- fél zacskó sütőpor 
- egy evőkanál mézes sütemény fűszerkeverék  
- M&M’s cukorka 
Elkészítés: 

A hozzávalókkal semmi különösebb teendő nincs, a vajat apróra kell vágni, s minden egyébbel együtt belerakni 
egy robotgépbe, és alaposan össze kell keverni. Ha összeállt a tészta, már lehet is nyújtani körülbelül fél centi 
vastagságúra. A sütőt 170°C-ra elő kell melegíteni, a tésztát karácsonyi formával szaggatni, s sütőpapíros tepsi-
be helyezni. Az M&M’s cukorkát a sütés előtt kell a mézeskalács figurákba nyomkodni. 10 percre toljuk be a 
sütőbe! Ennek a tésztának a sütés a lelke, nem szabad tovább sütni egy perccel sem. Csak így lesz finom omlós, 
jó sütkérezést hozzá!             Kitty 

 

 

                      Jegesmedve 
 
A  ragadozó emlősök  rendjének legnagyobb testű állat. Teste nyúlánk, feje 
és arcorra megnyúlt. Bundája tömött szőrű, és a ma élő emlősök legjobb hő-
szigetelő szőrzetével rendelkezik. Nem alszik igazi téli álmot. Zsákmány után 
kutatva akár napi 70 km-es távolságot is megtesznek. Úszás közben akár  a 
tíz  kilométeres sebességet is eléri. Szaglásuk igen kifinomult. A jegesmedve 
igen jól alkalmazkodik  az északi  sarkvidék hidegéhez.  Az utolsó néhány 
évszázadban azonban a jegesmedvék irtása egyre nagyobb volt, így már szá-
muk megcsappant. Vigyázzunk rájuk!  

Dia 

 Télapu 

Nagyon úgy néz ki, hogy az igazi Télapó megöregedett, és miután leesett egy 
háztetőről, teljesen alkalmatlanná vált a télapóskodásra. Scott, aki alaposan benne 

volt a balesetben, felvette a Télapó kabátját, csupán a hideg miatt és ezzel 
mit sem sejtve aláírt egy szerződést, így mostantól ő a Mikulás. Képzelj 
csak el egy hatalmas pocakú, ősz szakállú üzletembert, aki utálja a rénszar-
vasokat, mégis kénytelen szétosztani az ajándékokat szerte a világon. Sze-
rintem ez egy szép karácsonyi film, amelyet egy hideg téli estére, egy forró 
csokoládé mellett ajánlok nektek! A szünetben jó unaloműző lehet, érde-
mes megnézni.  

Grett 

 

Macaulay Culkin 
Nincsen karácsony nélküle, hisz alig 
van olyan év, hogy ne kerülne adás- ba karácsony 
táján a Reszkessetek betörők valamely epizódja, melyben a leleményes kisfiú, 
Kevin szerepét alakítja.  
Macaulay amerikai színész, legismertebb alakításait gyerekszínészként nyújtot-
ta. Pályafutása csúcsán a legsikeresebb gyerekszínésznek tartották Amerikában. 
Manhattan Yorkville nevű körzetében született. Ír katolikusként nevelkedett, 
vallásos iskolában kezdte meg tanulmányait. Már négyévesen elkezdett színész-
ként játszani. Aztán felnőve valahogy megfeledkeztek róla a nagy filmgyártó 
vállalatok, de így is beírta magát örökre a filmtörténelembe.  
2004 szeptemberében életében fordulat következett: letartóztatták kábítószer-
birtoklás miatt. Később kiengedték. Jelenleg Los Angelesben él, de még mindig 
sok időt tölt New Yorkban. Imádja a profi birkózást, számos kulturális esemé-
nyen megjelenik.                Lea 
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Úgy döntöttünk, hogy az idén megörven-
deztetünk benneteket egy kivágható 2015-
ös naptárral. Régi magyar hónapneveinket 
is feleleveníthetitek belőle! 
(Forrás: http://bigbandi.hu/Szekely-
magyar-rovasiras-kartyanaptar-2015) 

Kecske éve: 2015 

2015 a kecske éve a kínai asztrológiában. És 
hogy mit hoz a számunkra? Cikkünkből 
megtudhatod. 
Nyugalmasabb év vár minden emberre az 
előrejelzés alapján. Különösen igaz ez a 
kecseke jegy szülötteire. 
Ebben az évben nyugvópontra jutnak a vitás 
kérdések és eredményes lezárásra kerülhet-
nek a korábbi nézeteltérések. 
A kecske éve tele lesz újító ötletekkel, új 
stílussal a művészeti és kulturális életben. A 
kínaiak szerint ez a legszebb reményű évek 
egyike, melyben várható néhány kimagasló 
sportolói eredmény is. 
A kecske évében a kínai horoszkóp jöven-
dölése alapján sok ember nézhet szembe a 
korábban elfeledni kívánt egészségügyi 
problémáival, emellett sokan próbálnak 
majd egészségesebb életmódra váltani. 
Több figyelmet kell tehát fordítsunk az 
egészségesebb táplálkozásra és a rendszeres 
testmozgásra. Számos pozitív lehetőség 
adódik majd 2015-ben a munkahelyen és  

a szerelemben egyaránt, amelyet csak észre kell vennünk. Nem szabad idő előtt feladnunk 
semmit, és kitartásunknak meglesz a gyümölcse. A kecske éve minden jegy szülöttének nagy-
szerű lehetőségeket biztosít arra, hogy jó tulajdonságainkat fejlesszük, még a kevésbé előnyö-
seket háttérbe szorítsuk. Boldog új évet mindenkinek!               Evy 

Segíts a pásztoroknak! Találd meg az utat, 
mely elvezeti őket a kis Jézushoz! Jelöld be 
az útvonalat, majd színezd ki a képet! 

      
December 13 
- Luca napja 

Luca napján kezdték el készíteni elődeink ki-
lencféle fából a Luca székét. Készítője minden 
nap faragott rajta egy kicsit, s így karácsony 
napjára készült el vele. Innen ered a szólás is, 
hogy: "úgy készül, mint a Luca széke”. Ezt szo-
kás ma is mondani, mikor valakire sokat kell 
várni. A babona szerint karácsony napján az 
éjféli misén a Luca székére állva fel lehetett 
ismerni a boszorkányokat, mert ilyenkor szar-
vakat hordanak, tartotta a néphit. Ezután azon-
ban gyorsan haza kellett szaladni, s a széket 
tűzbe kellett dobni, mert különben a boszorká-
nyok ellátták a baját a lucaszék tulajának. Kará-
csony estéjén egy kieső keresztút közepén egy  
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  Karácsonyi top 10 

Jön a szünet, és te unatkozol? Üsd el az időt zenehallgatással. Néhány fülbemászó számot ajánlunk a 
számotokra. Kellemes zenehallgatást. 

1. Taylor Swift - Blank Space 
2. Radics Gigi - Vadonatúj érzés 
3. Selfie - The Chainsmokers 
4. Inna - Cola song 
5. Fergie - L.A.LOVE (la la) 

6. One Republic - Love Runs Out 
7. Essemm - Rólunk szól 
8. Essemm ft. Palej Niki - Te voltál 
9. Wellhello – Rakpart 
10. David Guetta - Shot Me Down              Lea 

 

Kösd össze a szá-
mokat a sorrendnek 
megfelelően, majd 
színezd ki a kapott 

alakzatot! 
 

Ha végeztél, irány 
a Betlehem! Szí-

nezd ki, egyedítsd 
Máriát, Józsefet és 

a kis Jézust ! 
Jó mókát! 

 Összegyűjtöttünk 
pár találós kérdést. Meg tudod fejteni őket? 
- Orra van, de nem szagol, nyelve is van, de nem pa-
pol. Mi az? 

- Orra is van, csinos formás, nem kell néki virsli, tor-
más. Kamrában lóg, várakozik, egész nyáron ásítozik. 
Ha eső jön, leakasztják; leakasztják, lábra húzzák, a 
sarat vele úgy dagasztják. Mi az? 

- Melyik lónak nem kell széna? 

- Melyik ló fog halat? 
- Melyik ács ehető? 
- Melyik ló tud repülni? 
- Melyik vár tud úszni? 
- Melyik dió tud beszélni? 
- Melyik úr nyávog? 
- Melyik a legtüzesebb ló? 

- Melyik karó véd meg a hidegtől? 

Bridzsith 

A megfejtések a következők voltak: 
Cipő; csizma; tanulónak; háló; kalács; holló; búvár; rádió; kandúr; vasaló; 

kört kellett rajzolni, s a lucaszékkel beleülni annak közepébe s forgácsot szórni körbe. Így kel-
lett megvárni az éjfélt. Pontban éjfélkor a meggyújtott forgácsok között felszökő lángban meg-
jelent az ördög, aki kezében lévő tüzes vasvillával az őt idéző szeme felé szurkált, de azt el 
nem érte, mert védte őt a bűvös kör. De ehhez a naphoz több szokás is tartozott még: a lányok 
Luca-cédulát készítettek, amelyekre fiúneveket írtak. Ezeket gombócokba gyúrták. Amelyik 
gombóc először feljött főzéskor a víz tetejére, a benne lévő cédulán elolvashatták a jövendőbe-
lijük nevét. De Luca napján tilos volt fonni és szőni is.             

Noncsi 
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Fahéjas gyertya az ünnepekre 

Öltöztesd gyertyába az otthonod, mely kellemes, 
az ünnepekhez illő illatot áraszt  és nem utolsó sorban nagyon 

dekoratív!  

Hozzávalók: 
 - 3 db teamécses 
 - 3 db üvegpohár 
 - fahéjrúd 
 - szalag vagy egyszerű sprága 
 - ragasztópisztoly 
 - szárított termések 

Elkészítés folyamata: 
Szerezd be a hozzávalókat, és hozzá is kezdhetsz. Az üvegpoharak aljára 
helyezd be a mécseseket! Melegítsd fel a ragasztópisztolyt (a ragasztópisztoly helyettesíthető pillanatragasztó-
val is)! Ha felmelegedett, a fahéjrúd egyik oldalára tégy ragasztót, majd helyezd a pohár oldalára! Ezt a folya-
matot addig csináld, míg körbe nem érsz a pohár oldalán! Ha ezzel kész vagy, várd meg míg megszárad telje-
sen, majd díszítsd a poharakat! 
Tehetsz rá egy szép szalagot, vagy szárított terméseket. 5 perc alatt elkészíthető, és már illatozik is a szobád. 
Rendkívül hangulatos és passzol a karácsonyhoz. Jó munkát!             Corina 

 

Bagoly dekoráció karácsonyra 
Hozzávalók: 
- toboz 
- barna, fehér, fekete, narancs kartondarabkák 
- fehér filcanyag 
- bármilyen mintás anyagdarab 
- vattapamacs 
- hobbi ragasztó 
- olló 
- fekete filctoll 

Elkészítés folyamata: 
A barna kartonpapírra felrajzolunk egy 10 mm, a fehérre egy 8 mm és a fe-
ketére egy 2 mm sugarú kört. Olló segítségével kivágjuk a köröket, ezek 
lesznek a szem részei. Egymásra ragasztjuk őket.  

Sötét- és világosbarna kartonpapírból kivágjuk a bagoly szárnyait. A sötétbarna 6 cm hosszú, 3 cm széles; a 
világosbarna 4,5 cm hosszú, másfél cm széles, majd egymásra ragasztjuk ezeket is. Fekete filctollal szaggatott 
vonalat rajzolunk a világosbarna kartonra. A fehér filcanyagból kivágunk egy 120 mm széles és 15 mm magas 
csíkot. A színes anyagból kivágunk egy 120 mm széles és 90 mm magas háromszöget. (A méretek a toboz 
nagyságától is függnek.) A fehér filccsíkból, a színes anyag háromszögből és a fehér vattapamacsból megra-
gasztjuk a bagoly sapkáját. Narancssárga kartonból kivágjuk a bagoly csőrét. A csőrt és a szemeket összera-
gasztjuk. Felragasztjuk a szemeket, a csőrt és a szárnyakat a tobozra. Végül rögzítjük a sapkát a toboz tetejére 
ragasztó segítségével. Kész a bagoly, jó bíbelődést kívánok.                Eryka 

Az összegyűjtött poénok most a kará-
csony témaköréhez tartoznak. Önfeledt 

nevetést kívánunk hozzájuk. 
 

Két rendőr elmegy az erdőbe, hogy kará-
csonyfát vágjanak maguknak. A térdig érő 

hóban gázolva órák hosszat keresik a megfele-
lő fenyőfát, de nem találják. A nap lenyugszik, 
feltámad a jeges szél, a távolban felvonyít vala-

mi állat. 
Az egyik rendőr odafordul a másikhoz: 
- Na, ebből nekem elegem van! A legközelebbi fát 
kivágjuk, akár fel van díszítve, akár nincs! 

Karácsony előtt két székely:  
- Komám, kell egy fél disznó? 
- Nem.  
- Hát miért nem, koma? 
- Mert eldől az ólban! 
 
 
- Mi történik a Mikulással , ha karambolozik ? 
- ??? 
- Szánja bánja… 
 
 

Corina 
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Meghatározásaink a 
következők: 
1. Ennek a napja január 
1-je. 
2. Közkedvelt karácso-
nyi süti: … kalács. 
3. Csilingelő karácsony-
fadísz. 
4. Ezt kapják a rossz 
gyerekek a télapótól. 
5. Iskolai szüneteink 
egyike. 
6. Télapó 1.számú rénszar-
vasának a neve. 
7. Tálapó más szóval. 
8. Ez vezette a három kirá-
lyokat Betlehembe. 

Megfejtésünk a ka-
rácsonyi témakörhöz 
kapcsolódik. Jó fej-

törést! 

A következő szava-
kat kell meglelned a 
szókeresőben, mind 
a karácsony téma-
köréhez kapcsoló-
dik: karácsony, 
télapó, angyal, jég-
csap, hó, hópehely, 
hógolyó, hólabda, 
csillag, újév, szán-
kó, bejgli, ajándék, 
advent, karácsony-
fa, fenyő, rénszar-
vas, zúzmara, dió, 
mák  
 
Ha mindet megta-
láltad, a maradék 
betűket összeolvas-
va kapnod kell egy 
mondatot. Melyi-
ket? 
________________
________________

Szeretetteljes, 
békés, boldog 
karácsonyt és 
egészségben, 

sikerekben gaz-
dag új eszten-
dőt kívánunk 
minden kedves 
olvasónknak! 

 
Találkozunk 

az új esztendő-
ben! 
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