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Kedves Olvasó!
Mindannyian – pedagógusok és diákok – nagyon igyekeztünk, hogy még
karácsony előtt megjelenjen az új @kodó Hír@, benne az aktuális
hírekkel, az iskolában való történésekkel. Számunkra nagy öröm, hogy
újra felelevenítjük az ősz legemlékezetesebb napjait; a szülők, nagyszülők
pedig talán éppen ezáltal szereznek tudomást a megvalósított
eseményekről. Valószínű, hogy minden családtag emlékszik az októberi
lévai kirándulásunkra, s talán minden gyerek beszámolt arról is, hogy
a Mikulás minden osztályba ellátogatott, és az ajándékok osztása közben
kedélyesen elbeszélgetett a gyerekekkel. Viszont megeshet, hogy csak a jó
matekosok szülei tudják, hogy lezajlott a Pitagoriász verseny iskolai
fordulója, talán csak a napközisek meséltek a délutáni hóemberépítésről,
és talán csak a hittanosok számoltak be arról, hogy Mikulás másnapján
Kristóf atya – a gyerekek kíséretében – megszentelte iskolánk valamennyi
helyiségét.
Egyszóval a diákújságra szükség van, s a mostani 3. szám történeteivel,
illusztrációival kívánunk minden családnak, iskolabarátnak áldott, boldog
karácsonyt!

Takács Katalin igazgatónő
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JELES NAPOK SZEPTEMBERBEN
Szeptember - Őszelő - Földanya hava - Szent Mihály hava

A Szlovák Köztársaság Alkotmányának napja

A tanév kezdete

Kisasszony napja – Ilyenkor kezdték a dióverést. Időjóslás is fűződik
ehhez a naphoz. Bugyborékos vagy ritkaszemű eső – esős időszakot jósol.
Ekkor búcsúznak a fecskék, de még nem indulnak.

Mária napja – Egyes vidékeken a búcsú napja.
.
Hétfájdalmú Szűzanya

A magyar dráma ünnepe.

A magyar népmese napja - Megemlékeztünk Benedek Elek
születésnapjáról.
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Egy iskola életében nagyon fontos, hogy a tanulók jól érezzék magukat a
falain belül és kívül egyaránt, és a tanuláson kívül is értékes időt tudjanak
eltölteni pedagógusokkal, vezetőkkel. Erre adnak leginkább teret a
szakkörök.
Ebben a tanévben is rengeteg lehetőség közül válogathatnak napi szinten
alsós és felsős tanulóink hétfőtől péntekig. Ám idén felkerült listára egy
szakkör, amely rendhagyó módon szombati napra esett. De hát mikor
menjen az ember gyereke a természetbe, ha nem szombaton?
Kíváncsian vártuk a visszajelzéseket a diákoktól, szülőktől. Meglepett a
lista, hiszen 21 tanulónk várta lelkesedéssel az első megbeszélést, melyre
egy hétfői napon került sor. A turista szakkör hallatán először mindenki
Tátrába szeretett volna látogatni, de hát a gyerekek még mernek nagyot
álmodni. Pozitívan értékeltük az első találkozót, hiszen a szakkör célja
pontosan az, hogy diákjaink akár szünnapon is tanuljanak,
megismerjenek, felfedezzenek, megfigyeljenek természetet, várromokat,
épületeket, folyókat, hidakat, tavakat. Meglátogassák Felvidék
nevezetességeit, meghallgassák történetüket, olvassanak utána az
érdekességeknek és tartalmas időt töltsenek a természetben.
2021. október 29-én elindultunk az első túránkra a szomszéd faluba,
Kismácsédra. Az iskola előtt kilenc kisdiák várta lelkesen az indulás
időpontját. Picit átismételtük a már megbeszélt szabályokat és 9:00-kor
el is indultunk célpontunk felé. Az idő nekünk kedvezett, hiszen
a kellemes őszi napon csak a szél kacérkodott velünk, megmutatva erejét
a már sárga falvelekkel szemben. Az iskola környékét elhagyva a régi
malom mellett jutottunk el a helyi temetőbe, ahol megálltunk
a kitelepítettek tiszteletére emelt emlékmű előtt. Rövid ismertető után
folytatódott a túra Dánoson át a Kismácséd közelében található
madárvédelmi területre. Az igazgató néni ecsetelte a szabályok
betartásának fontosságát a védett területeken, majd azt is megtudtuk,
milyen ritka madárfajok fészkelnek ott. Innen már csak karnyújtásnyira
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volt úti célunk, Kismácséd. A faluba lépve először a Dudvág folyó hídján
álltunk meg, majd onnan balra kanyarodva eljutottunk a Bányatóhoz.
Nagy volt az öröm, amikor kezüket moshatták a tó vizében, majd utólag
megjegyezték: „halszagú a víz“. Gombák sokasága mosolygott ránk az avar
alól, déli napsugár simogatta arcunkat.

-Tökéletes! – gondoltuk, pedig akkor még nem is sejtettük, hogy a legjobb
rész még hátra van. A falu központja felé haladva láttuk a Hősök terét.
Méltó megemlékezésül szolgál e hely a falu és a történelem nagyjainak.
A községháza mellett egy kis pihenőre került sor, hiszen mindenki éhes,
szomjas és fáradt volt már. Ám maga a pihenés igencsak rövidre
sikeredett, mert a vadonatúj fitness eszközök vonzották a kis lurkókat.
Mindenki szerette volna kipróbálni őket, így egymást leelőzve, kicselezve,
dolgaikat is hátrahagyva bizonygatták erejüket, ügyességüket.
A játék és bolondozás után utunk a helyi Szent Margit templom felé
vezetett, ahol már várt minket Varga Ferenc bácsi, aki nagy szeretettel
beszélt nekünk a templom múltjáról. Somogyi Misi bácsinak
köszönhetően a templomban is körülnézhettünk, ahol épp zajlanak
a munkálatok.
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A tartalmas és tanulságos előadás után Feri bácsi mindenkit
megajándékozott saját keze által írott könyvekkel, melyeket csemetéink
nagy örömmel vittek haza. Itt szeretnénk megköszönni Varga Ferenc
úrnak, hogy időt szakított ránk és biztos vagyok benne, hogy nagy
örömmel lapozgatják majd a könyveket családjuk körében.
A templomot elhagyva a falu központja felé vettük az irányt, majd
betértünk az erdőbe. Pár perces barangolás után a Dudvág folyó partján
értünk ki az útra, ahonnan már egyenes út vezetett hazafelé. Az iskola elé
14:30-kor érkeztünk meg. Fáradtan, de tele élményekkel, ismeretekkel
tértünk haza.
Faluhelyen és iskolában gyorsan terjednek a hírek. Vidáman ecsetelték
osztálytársaiknak, tanító néniknek a lépésszámláló állását, a fáradtságuk
mértékét és beszéltek titkos és félelmetes vágyaikról is: tisztes távolból
meglesni egy élő, igazi medvét. Talán ennek is volt köszönhető, hogy
a diáknapi túránkra már újoncok is bejelentkeztek.
November 17-én az úti cél: Újhely. Az útvonal egyik szakasza már
ismerős volt, hiszen Kismácsed felé indultunk el ismét. A Gidra patak
mentén a homokdűnék felé haladva jutottunk lépésről lépésre közelebb a
kitűzött célunk felé. Útközben csipkebogyót kóstoltunk és
megállapítottuk, hogy szőrös pici magvai vannak. Medvével szerencsére
nem találkoztunk, de őzet rengeteget láttunk. Kigyúrt csapások,
lábnyomok az ázott földben igazi élményt nyújtottak az amúgy is
állatbarát kis lurkóknak.
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Ebédidőre értünk Újhelyre. A helyi játszótér hangulatos kis étteremmé
alakult át egy pillanatra, hiszen előkerültek a szalámis kiflik, vajas
zsemlék és a meleg tea illata gyümölcsöskertbe kalauzolt minket ezen az
őszi napon.
A közeli erdőben megtanulták, hogyan lehet egyszerű mérőszalaggal
megállapítani a fa életkorát. A kivágott fák mellett elhaladva jegyezték
meg, ők úgy tudják, minden kivágott fa helyett egy újat kell ültetni.
Visszafelé indulva újoncaink olyan tempót diktáltak, ami még minket is
meglepett. Kíváncsiságuk azonban nem hagyta, hogy csak úgy elsétáljanak
a vadászles mellett, így a bátrabbak meglesték a tájat picit magasabbról is.
Tomika távcsövével elláttunk Kismácsédra, Diószegre. A táskában lapuló
kiflik, gyümölcsök elfogyasztása után újult erővel szedtük lábainkat
hazafelé. Vidám kis csacsogóink két órára értek az iskola elé, ahol már
vártak ránk az anyukák. Közel 16 km megtétele után ők már a nap
további részét tervezték. Hiába, nekik mindenre van energiájuk.
Mi pedig mérhetetlenül büszkék vagyunk tanulóinkra, akik sikeresen
teljesítették a két túrát.
Herczog Krisztina tanító néni
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A 4. osztály diákjainak fogalmazásai

Megérkeztem
Egy szép tavaszi napon, 2012.április 11-én, 9 órakor születtem
Galántán. Majdnem a húsvéti nyuszi hozott engem.
Az Ármin nevet kaptam, de én Leót szerettem volna. 3600g, 51
cm volta, sötétkék szemű. Egész nap csak ettem, aludtam és sírtam
is. Az első éjszaka 3-szor voltam fent. 6 hónapos koromban már
ültem, 8 hónaposan másztam. Járni 11 hónaposan tanultam meg. 15
hónapos koromtól már beszéltem, mindent utánoztam. Első szavaim:
Agi, gigi, mama, tato, Pali. Kedvenc ennivalóm a főtt répa volt. Első
szülinapomra Micimackós tortát kaptam.
Örülök, hogy ebbe a családba születtem, mert szeretnek engem
és mindent megvesznek nekem. Én pedig szót fogadok és viszonzom
a szeretetüket.
Lax Ármin, 4. osztály

Megérkeztem
2011. november 21-én délután 14:45-kor születtem a galántai
kórházban. Szüleim a Tamás nevet adták, mert apukámat is így
hívják.
Testsúlyom 3300g és hosszúságom 51 cm volt. Ismertetőjegyem
egy piros pont volt a homlokomon, amit 1 éves koromban
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leoperáltak a pozsonyi kórházban. Kisbaba koromban sokat aludtam.
Az evést sírással jeleztem, így tudták, hogy éhes vagyok. Nagyon
szerettem a répát, almát, banánt, később a husikát törött
krumplival is megettem. A mászással és kúszással nem volt gondom.
2012. júliusában elkezdtem kúszni, szeptemberben megtanultam
mászni is. Tíz hónapos voltam, amikor egyedül felálltam és
elkezdtem segítséggel totyogni. 2013. január 3-án egyedül jártam.
Az első szavaim a bibi, mama, papa voltak.
Azért jó, hogy ebbe a családba születtem, mert mindenki nagyon
szeret és sok ajándékot kapok. Sokszor járunk kirándulni, így nyárin
tengerhez és állatkertbe is sokszor eljutunk.
Bilicky Tamás, 4. osztály

Megérkeztem
2012. április 4-én születtem a galántai kórházban, reggel 7:50-kor. Jennifer nevet
kaptam.
2950 grammal és 48 centivel születtem. A lábamon születésem óta köralakú jel van,
amely belül fehér. Szerettem enni, aludni, keveset sírtam. 1 éves koromig megtanultam
ülni, mászni és járni. 2 éves koromban elbújtam a kanapé mögé, a szüleim mindenhol
kerestek, hiába szólítottak, én csendben ültem. Végül a kuncogásra felfigyeltek s így meg is
találtak.
Azért jó ebbe a családba tartozni, mert szeretnek, gondoskodnak rólam, segítenek
akármiben és sokat játszanak velem.
Rigo Jennifer, 4. osztály
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Megérkeztem
2011. február 3-án születtem a galántai kórházban. A nevem
Zoltán lett, mert az apumat is így hívják.
Testsúlyom születéskor 4,3 kg volt, 57 cm hosszú voltam. Nappal
szerettem sokat aludni és éjjel többször is fent voltam, olyankor
sokat ettem. Anyunak kevés volt a teje, így egy éves koromig
tápszert ittam. Fél éves voltam, mikor kezdtem ülni. Sokat
másztam, 10 hónaposan kezdtem segítséggel járni. 13 hónaposan
egyedül jártam. Amikor járókában voltam, akkor minden rosszat
kivégeztem, mindent lehúzkáltam, a konyhában nyitogattam a
fiókokat. Nagyon szerettem a gyümölcsöket, kását és minden
édeset.
Azért jó ebbe a családba tartozni, mert szeretnek, és jól érzem
magam közöttük.
Horváth Zoltán, 4. osztály

Megérkeztem
2012. április 26-án 9:30-kor születtem a galántai kórházban.
Szüleim a Viktória nevet választották nekem, főleg édesanyám.
Testsúlyom 3750g és 51 cm hosszú voltam. Állítólag nagyon nyugodt
kisbaba voltam. Sokat aludtam, néha félálomban ettem. Nem
okoztam sok gondot a szüleimnek. Az első átfordulásommal a frászt
hoztam édesanyámra. Ugyanis a padlón kötöttem ki az ágy mellett,
amíg ő a tejet melegítette nekem. De nem lett semmi bajom. Később
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megtanultam ülni, felfedezni a kezemet és a játékokat. Idővel arra is
rájöttem, hogyan kell megkapaszkodni az ágy szélében és felállni.
Mászni nem szerettem, mindjárt elkezdtem járni. Mindent
megettem, ami édesanyám adott, de a kedvenc ételem mégis a
palacsinta és a tésztafélék voltak. Első szavam az apa volt.
Nagyon jó, hogy ebbe a családba születtem. Szüleim mindent
megtesznek értem és a kistesómért is. Nagyon szeretem őket.
Takács Viktória, 4. osztály

Megérkeztem
Galántán születtem 2011. december 30-án. Anyukám a Katalin nevet
adta nekem.
Testsúlyom 2900g és 51 cm hosszú voltam. Nagyon korán, 5-kor
szoktam kelni. Három órákat aludtam. 8 hónapos koromban tanultam meg
mászni. 1 évesen kezdtem el járni. 2 éves koromban belecsaptam a tortába.
Kedvenc ennivalóm a főzelék volt.
Azért jó ebbe a családba tartozni, mert mindenki szeret engem.
Mosor Katalin, 4. osztály
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Megérkeztem
Születésem dátuma 2012. október 8. A nagyszombati kórházban láttam
meg a napvilágot.
Szüleim Viktóriának akartak elnevezni, de a bátyám jobb nevet talált
nekem. Így lettem Dominika. Testsúlyom 3,48 kg volt, a hosszúságom pedig
49 cm. Legszívesebben ettem, aludtam és a kezeimet nézegettem. Mikor már
erőre kaptam, szerettem mászkálni, mert járni csak másfél évesen tudtam.
Egy évesen már felálltam és a testvérem derekát fogva vonatoztunk. A falat
fogva sok helyre eljutottam magam is. Így sikerült egy Tic-Tac cukorkát
találnom, majd az orromba dugni. Megtükrözték, hogy hol lehet az
orromban, de addigra már lenyeltem. Első szavaim közé tartoztak a mama,
babda, Titi, Tofi, Taminika, ada, püm, lufó, bidió. Minden sós ételt imádtam,
az édeset nem.
Nagyon jó, hogy ebbe a családba születtem, mert szeretnek és törődnek
velem. Figyelik kívánságaimat, és amit meg tudnak adni, előbb vagy utóbb
megadják.
Hrotko Dominika, 4.osztály

Megérkeztem
Ezt a dátumot sose felejtem el! 2012. január 3. Hát ez volt az a
keddi nap, amikor világra jöttem egy pozsonyi kórházban, 17:08kor császárvágással.
A szüleim úgy döntöttek, ha lány lesz, akkor Lea, ha fiú, akkor
Noé lesz a nevem. Súlyom 3610g, hosszúságom 49 cm,
ismertetőjegyem a szemem alatti anyajegy. Sokat ettem, pelust
töltöttem, sírtam, nevettem, mosolyogtam, aludtam és főleg
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boldogítottam a szüleimet. A kórházból hajasbabaként hoztak haza,
de ez a haj mind kihullott és egy éves koromig nem is nőtt. Tehát
kopaszocska voltam. Mindig elrejtettem valahová a cumimat, hogy a
szüleim minden nap megkeressék. Én a mászást kihagytam,
gondoltam, hogy körülöttem senki se mászik, hanem jár. Felálltam
és elindultam az anyu felé!
Az első szavam a tata volt, pedig édesanyám folyton azt hajtogatta:
Mondd, hogy Anyu! Kedvenc ételem nem nagyon volt, de a
gyümölcsöt szerettem.
Hogy miért imádok ezzel a családdal együtt élni? Sorolhatnám a
sok pozitívumot, de egy mondattal: Imádom ezt a családot!
Ťarcha Lea, 4. osztály
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Október - Mindszent hava – Magvető hava

A Zene világnapja – Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész
kezdeményezésére az UNESCO október 1-jét a Zene Világnapjának
nyilvánította. 1975 óta nagy figyelmet szentelnek e csodának, amit
zenének hívnak.

Az aradi vértanúkra emlékeztünk – Varga Dávid tanító bácsi tartott egy
fantasztikus előadást.

Negyedikes tanulók elsőáldozási ünnepsége.

Az egészséges életmód jegyében zajlott ez a hét.
Tanulóink egy rajzversenybe kapcsolódtak be (Hovorme o jedle). Tóth
Bettina (7.o.), Hercog Bianka, Rigo Sebastian (8.o.) és Almási Bianka (9.o.)

Az ENSZ 1979 – ben magyar javaslat alapján nyilvánította az élelmezés
világnapjává október 16-át. Több, mint 130 országban ünneplik
világszerte ezt a napot.
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Földünkért Világnap – Nem a Földnek van szüksége az emberre, hanem
nekünk van szükségünk a Földre. Tegyünk érte!

Az 1956 - os forradalomra emlékezünk ezen a napon.
A 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt.
A forradalom leverését követő évtizedekben Magyarországon tilos volt
erről az időszakról beszélni.

A nyári időszámítás vége október utolsó szombatjáról vasárnapra virradó
éjszaka. 1916-ban Amerikában vezették be először. Az
energiatakarékosság igényével indokolják.
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Vendégeket várunk.....
Hideg van. Pajkos szél bújik a kabátkákba, megszámolja az ujjacskákat a
csizmácskákban és hamvas pirosra festi az arcocskákat. Belekap a makacs színes
levelekbe, majd magasra repítve elengedi, hogy lassú táncot járva hulljanak az
avar közé. Ám ennek az időszaknak is megvan a maga szépsége. A kopár ágakon
hamarabb vesszük észre az apró madarkákat, akik eleség után kutatva
reppennek egyik fáról a másikra.
Tanulóink sokat foglalkoznak különböző órákon a gondoskodásról. Elméletben
pontosan tudják, milyen magvakat, gyümölcsöket rakhatnak a madáretetőbe és
mi az, ami ártalmas a kis állatkák számára. Hamar el is döntötték, hogy ezen a
télen ők is szeretnének gondoskodni a madarakról. De úgy „igazán”.
Egyik reggel lelkesen hozta Márk az apukájával közösen barkácsolt madáretetőt
óriási örömet okozva ezzel kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Gyorsan meg is
tervezték, hol lesz a legjobb helye az iskola udvarán. Közösen vittük az udvarra és
helyeztük el a szerintük legmegfelelőbb helyen. A madáretetőnk megtelt
finomságokkal. Bízunk benne, hogy sok kicsi madár talál majd menedéket és
eleséget az iskolánk udvarán. Tudjuk, hogy hamar megszokják az új helyet és
számítanak az eleségre, ezért szavunkat adtuk, hogy figyelni fogunk rájuk.
Biztosak vagyunk benne, hogy meghálálják a gondoskodást.
Ezúton szeretnénk megköszönni Somogyi László Márk édesapjának, hogy
megálmodta, elkészítette és megajándékozta iskolánkat ezzel a szép
madáretetővel.
Herczog Krisztina tanító néni
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Hercog Bianka vagyok 14 éves, és digitálisan szoktam rajzolni
programokba. El is mondom, hogy…
Hogy rajzolok digitálisan :
Általában telefonon rajzolok az „IbisPaint X” nevű alkalmazáson.
Már több éve rajzolok digitálisan és őszintén számomra sokkal könnyebb,
mint papírra. Telefonon több a lehetőség van, ezért könnyebb is.
Hogy kezdek a munkához :
Először kigondolom, mit fogok alkotni, és ha van elég motivációm,
remélhetőleg be is tudom az egész rajzot fejezni. Hogy több legyen a
motivációm és az ötletem, zenét szoktam hallgatni, de azt is olyat, ami illik
magához a rajzhoz/témához. Általában karaktereket szoktam rajzolni. Kicsit
rajzfilm stílusban, ugyanis a realisztikus rajzok nem nagyon akarnak sikerülni.
Kik inspiráltak engem az évek alatt :
Az évek alatt sok „példaképem” volt az idők során. Az egyik leginspirálóbb
ember, akit „ismerek” egy Olaszországban élő lány, akinek neve Afnan ( Kitty
Channel Afnan). Azóta sokkal több tehetséges embert láttam, de a legelső
olyan ember, aki elkezdett inspirálni engem, hogy rajzoljak, az Palotás Adél
volt.
Néhány alkotásom:

16

November – Szent András hava – Enyészet hava - Őszutó

Mindenszentek napja - Keresztény ünnep. E napon szokás a sírok
megtisztítása és gyertyák gyújtása a halottak emlékére.

Halottak napja - Szintén keresztény ünnep. A különbség abban áll e két nap
között, hogy míg a mindenszentek napja az üdvözült lelkekre emlékezik, a
halottak napja pedig valamennyi elhunyt hívőről való megemlékezést jelenti.

Erkel Ferenc /1810-1893/ zeneszerző, karmester, zongoraművész és
sakknagymester születésnapja. Nevéhez kapcsolódik a magyar nemzeti opera
megteremtése. Ismertebb művei: Himnusz, Bánk bán, Hunyadi László.

Kincskeresők versenyén – iskolánkból Šoltó Viktória és Fehér Ádám
jeleskedtek.

Márton napja – Dologtiltó nap volt. Tilos volt e napon mosni, teregetni, mert
a jószág pusztulását okozta volna. Helyette lakomákat rendeztek, hogy egész
évben ehessenek, ihassanak. Ezen a napon vágták le a tömött libát, mert úgy
tartották: „Aki Márton napján libát nem eszik, egész éven át éhezik.“
Időjárásjósló nap is: „Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán,
kemény tél várható.“
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Szent Erzsébet napja – A legenda szerint rózsává változott, amikor atyja
kérdőre vonta a szegényeknek a kötényében vitt alamizsna miatt.

Katalin napja – Férjjósló hiedelmek és praktikák kapcsolódtak ehhez
a naphoz.

Advent / várakozás / első vasárnapja. Adventkor a 19-20. század óta szokás
koszorút készíteni. Minden adventi gyertya egy-egy fogalmat szimbolizál: a
hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt.

András napja – A legjelentősebb házasságjósló, varázsló nap.

Katedra Pénzes István Anyanyelvi vetélkedő résztvevői: Fehér Ádám, Somogyi
Beáta, Bilicky Bianka.
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- Haver, tudod hogy rettenetesen hasonlítasz az anyósomra - mondja Kovács
a barátjának, leszámítva persze a bajuszt.
- De nekem nincs is bajuszom!
- Neked nincs, de neki van...

- Miért lila a Milka tehén?
/Mert szorítja a kolomp a nyakát/

- Hogy hívják a japán hülyét?
/Iku Nuku/

-Mit mond a hívő ha meggyullad a pap?
/Atya ég!/

-Melyik a legsárgább madár?
/Citromhéja!/

-Szomszéd ,használhatnám a fűnyíróját?
-Persze, csak ne vigye ki a kertemből
19

Hogy hívják a részeg migránst?
/Betántorgó/

Hogy hívják a süket kutyát?
Hát jó hangosan.

Hova ül a buszban a tehén?
/legelőre/

Mit mondott Petőfi Sándor, amikor nem állította be a séróját?
/Pill-vax/

Mi lesz, ha a Csipet-csapat felrobban?
/cifet-cafat/

Mit mond Petőfi, ha ég a dala?
/forr a dalom/

A vicceket gyűjtötték: Tóth Bettina (7.o), Zsidó Levente (7.o), és az 5.osztály
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Riddle
The battle of Mathematics and English. Let’s see who can get it right

Question:
1 rabbit saw 9 elephants while going to the river. Every elephant saw
3 monkeys going to the river. Each monkey had 1 tortoise in each
hand.
How many animals are going to the river?

Your answer: _______________________
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December – Karácsony hava – Álom hava – Télelő

Vörösmarty Mihály születésnapja. Magyar költő, író, ügyvéd. A Magyar Tudományos
Akadémia tagja. Mindenki által ismert lírai költeménye: a Szózat.

Régi jó szokásához híven ebben az évben is ellátogatott hozzánk a Mikulás. Teli
zsákjával, mindenféle finomsággal érkezett a gyerekek nagy örömére.
Szent Miklós a keleti egyház máig legtiszteltebb szentje. Püspöki évei alatt mindvégig
a gyerekek és a szegények megsegítésének szentelte életét.

Pitagoriász - iskolai forduló a 3. (Szász Tibor, Vankó Dániel) és 4. osztályos (Hrotko
Dominika, Lax Ármin, Bilicky Tamás, Ťarcha Lea), illetve a 5. (Krommer Ádám,
Brodanská Sofia, Cződör Viktória, Mrakova Dominika, Juhász Kevin) és 7. (Michalek
Adrián, Zsidó Levente, Fülöp László) osztályos diákok számára. Nagyon szép
eredményeket értek el tanulóink.
A sikeres megoldónak – Krommer Ádámnak gratulálunk!

Luca napja – sokféle népszokás kapcsolódik ehhez a naphoz. A magyar néphit szerint
Luca egy boszorkány volt, aki nagy kedvteléssel ijesztgette az embereket.
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Karácsonyváró – az iskolánkon. Katedra matematika forduló valamint a Matematikai
Olimpiász résztvevője – Krommer Ádám. Gratulálunk neki!

Tamás napja – A csillagászati tél kezdete. Ez az év legrövidebb napja, Tamás apostol
névnapja. A népnyelv hitetlen Tamásnak nevezi, mert kételkedett Jézus
feltámadásában.

Karácsony – A keresztény egyház legnagyobb ünnepe.
A szeretet ünnepén karácsonyfát állítunk: a Bibliában szereplő almafát „helyettesíti“
a fenyőfa, amelyet régen dióval, almával és süteménnyel díszítettek.
A karácsonyfa állítása Németországból indult 1600 körül. Magyarországon először
Brunszvik Teréz állítatott karácsonyfát 1825-ben.
Régen a betlehemezők, kántálók /éneklők/ ajándékot kaptak a szereplésért.
A néphit szerint, ha karácsonykor esik a földre a hó, azt jelenti: bőven terem minden
jó.

1000. december 25 -én koronázták királlyá Szent Istvánt, ezzel megalakult
a keresztény független Magyar Királyság.

Szilveszter, Óév temetése
Az óév elkergetése, az új köszöntése, köszöntőkkel, lármás mulatságokkal zajlott –
napjainkig.
Újévi szerencse jelképek: kéményseprő, négylevelű lóhere, malac, patkó, lencse.
Ha ezen a napon északi szél fúj, hideg, ha déli szél fúj, enyhe telet várhatunk.
A jeles napokat összeállította: Tyukos Enikő tanító néni
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Karácsony
December huszonnégy,
de szeretlek én.
Reggel, mikor felkelek,
sok ajándékot meglelek.
Mindenki örül, boldog is,
kutya meg a nyuszi is.
Ebédünk lencseleves,
és a sülthal is ízletes.
Esti vacsorát nagyiéknál fogyasszuk,
a szeretetet ide is elhozzuk.
A Szentestét otthon töltjük,
s este a bendőnket jól megtöltjük.
Krommer Ádám, 5.osztály

Karácsonyi készülődés
Karácsony előtt nagytakarítást végzünk. Felállítjuk a fát, majd feldíszítjük. Az
öcsémmel segítünk anyukámnak mézeskalácsot sütni. Karácsony napján
anyukám káposztalevest főz, majd pontyot süt főtt burgonyával. A karácsonyfa
alatt már várnak az ajándékok, amiket vacsora után kibontunk. Ezután
beszélgetünk, társasozunk, tévézünk....
Cződör Elisabeth Viktória 5.osztály
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Az én karácsonyom...
A mi karácsonyunk családi körben telik. Köri, nagyi és anyu együtt főzik az
ünnepi vacsorát, mi gyerekek és a keresztapu takarítunk, és nézzük a tévét. Az
ünnepi vacsorára szépen felöltözünk, asztalhoz ülünk. Nagyi behozza a rostát,
köszönt bennünket. Meggyújtjuk az asztalon a gyertyát, imádkozunk,
megemlékezünk a papáról. Leülünk és a nagyi mézzel keresztet vet
a homlokunkra. Aztán következik a karácsonyi alma, melyet hét felé vágunk
(osztunk).
Célja, hogy mindig emlékezzünk a családunkra és a haza vezető útra,
szeretteinkre. Aztán diót választunk a rostából, ez elmondja, hogy
egészségesek leszünk-e jövőre. A nagyi az égtájak felé diót dob az angyaloknak.
A következő az ostya, amelyre fokhagyma darabot, mézet rakunk, hogy erősek
legyünk. Ezután nekilátunk a vacsorának, gombalevest eszünk, halat és
krumplisalátát, majd imádkozunk.
Megkapjuk az ajándékot, kinyitjuk, ezután tévézünk.
Brodanská Sofia, 5.osztály

Mi karácsonykor mézes ostyával kezdjük a vacsorát. Azután lencselevest
eszünk, néha halászlét, ponty patkókat. Vacsora előtt még imádkozunk,
a vacsora után pedig ajándékot bontunk.
Mrakova Dominika, 5.osztály

A karácsonyi csoda
Havasak az utcák,
ragyognak a gyertyák.
Az asztalokon finom falatok,
az utcákon havas ablakok.
A karácsonyfa ragyog az ablak alatt,
Az ajándékok a karácsonyfa alatt.
Lax Ármin, 4.osztály
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Karácsonyi varázslat
Hó hullik szánkó suhan,
a karácsonyfa áll vigyázban.
Szép díszek színes fények,
a sütőben sülnek a sütemények.
A tűzhely már meggyújtva,
mondta tesóm kacagva.
Ajándékok kibontva,
anyu nehogy megtudja.
Apu díszít, anya süt,
izgalom rajtam nagyot üt.
Mézeskalácsra szép ruha,
én se legyek kihagyva.
Mikulás jött-e hozzánk,
Persze hogy, hisz jók voltunk.
Nyoma sincs a gyűlöletnek,
boldog Karácsonyt mindenkinek
Somogyi Beáta, 8.osztály

Mi a karácsony?
A karácsony számomra a legszebb ünnep. Mit szeretek
a karácsonyban?
Azt, hogy együtt vagyunk a családdal, és persze ne feledkezzünk el az
ajándékokról sem. 😊
Amikor felkelek karácsony napján, nagyon örülök, hogy karácsony
van. Fogat mosok, felöltözök, és megyek ki ugrálni a hóba. Segítek anyunak
főzni, és díszítünk. Karácsonykor nagyon sokat rajzolok, és sokat éneklünk.
Majd együtt eszünk, imádkozunk. Imádom a karácsonyt!
Ťarcha Lea, 4. osztály
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A diákok csodaszép karácsonyi képeslapokat készítettek az infromatika órán
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Karácsonyi sütemény receptek :
Ezek a receptek minden karácsonykor megtalálhatóak nálunk:
1. Vaníliás kiflik :
Hozzávalók:
250g finomliszt
100g porcukor
100g darált dió (de ki lehet
hagyni)
200g lágy vaj
1 db tojás
2. Linzer teasüti :
Hozzávalók:
500g finomliszt
250g lágy vaj
200g porcukor
2 csomag Vaníliás cukor
2 tojás
1/5 citromhéj
Lekvár megkenésre
3. Rafaelo golyók:
Hozzávalók:
250g reszelt kókusz
250g porcukor
1 csomag vaníliás cukor
1 db sűrített tej (salko)
Kókuszba beleforgatni
Mogyoró a rafaelóba a közepébe
Összekeverjük a száraz alapanyagokat és a nedveseket is hozzáadjuk.
Tutrakanov Vanesa, 8. osztály
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Kristóf atya – a gyerekek kíséretében – megszentelte iskolánk valamennyi helyiségét.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog új
évet kívánunk mindenkinek!
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A cikkeket írták és gyűjtötték: A Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda tanárai
Szerkesztők: Mgr. Herczog Krisztina és Mgr. Kiss Kinga

A rajzokért és írásokért köszönet a diákjainknak!
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Várakozás a karácsonyra
A napokban volt advent első vasárnapja és ma már meggyújtottuk a második gyertyát is
a koszorún.
Én nagyon szeretem a karácsonyt, és az egész család nagyon várja. Az adventi időszak elején
feldíszítjük a házat kívül-belül. Közösen megsütjük a mézeskalácsokat és más süteményeket.
Megvesszük a fenyőfát. Vasárnaponként meggyújtunk egy-egy gyertyát az adventi koszorún. Az
anyukámnak közösen ajándékot készítünk, amihez az interneten találok ötleteket, minden évben mást.
Nálunk a várakozáshoz tartoznak a karácsonyi vásárok is. Minden hétvégén más városba látogatunk el.
Ezen kívül minden évben Mikuláskor egy hétvégét egy szépen feldíszített wellneshotelben töltünk.
Sajnos már második éve mindez elmaradt, de így is jól érezzük magunkat a családommal. Esténként
karácsonyi filmeket nézünk és társasjátékozunk. December 23-án felállítjuk a karácsonyfát és
feldíszítjük.
Másnap elkészítjük a vacsorát. Megfőzzük a lencselevest, megsütjük a halat és izgatottan várom az
esti ajándékozást.
Michalek Adrián 7. osztály.

Készülődés a karácsonyra
November utolsó vasárnapján beköszöntött az adventi időszak. Ez az év legszebb időszaka. Nagy
izgalommal várom a karácsonyt, mely egyben Jézus születésének az ünnepe is.
Mi már advent első vasárnapján elkezdjük díszítést. Szüleimmel és testvéremmel közösen
csinosítjuk a lakást és az ablakokat. Nálunk idén a tavalyihoz hasonlóan fehér-rózsaszín a díszítés.
Nagy izgalommal sürgünk-forgunk a lakásban. Eközben karácsonyi énekeket hallgatunk. Sok díszt saját
kezűleg készítettünk. Hétvégén esténként az adventi koszorú gyertya fényénél karácsonyi filmeket
nézünk, közösen.
Nagyon szeretem a közös sütéseket is.
Karácsonyra szeretnék kapni könyveket, alkotáshoz való segédeszközöket, és új ruhákat. Jó lenne, ha
lenne egy kis hó is, hogy végre egyszer fehér karácsonyunk legyen. Attól sokkal hangulatosabb lenne az
egész ünnep.
Remélem, hogy erőben, egészségben mind együtt ünnepelhetjük idén is a kis Jézus születését.
Bilicky Bianka, 7. osztály

Készülődés a karácsonyra
Elérkezett a december. Szerintem ezt a hónapot minden gyerek szereti. A decemberi hónap
hagyományait féltve őrizzük.
Minden évben a falu községe a Hősök terén adventi koszorút készít. Ezt követően minden
hétvégén kimegyünk és meggyújtjuk a gyertyákat. Ekkor már az iskolában is nagy a karácsonyi
készülődés. Felállítjuk, feldíszítjük a karácsonyfát. Készülődünk a karácsonyi vásárra, kézműves
dolgokat csinálunk. Anyukámmal karácsony előtt mézeskalácsokat sütünk. Fehér cukormázzal díszítjük,
majd anyu elrejti, mert karácsonyig megennénk. A család férfi tagjai fényekkel díszítik az udvart.
December 20-án csomagoljuk az ajándékokat, utána megvesszük a fenyőfát és feldíszítjük.
Az évben a legszebb ünnep a szeretet ünnepe. Azt kívánnám mindenkinek, hogy boldogan,
szerettei körében ünnepeljen.
Zsidó Levente, 7. osztály

