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Ebben az évben utoljára jelenik meg a Platán lap, benne újra számos érdekességet, újdonságot 

olvashattok. Ismét szerepel rejtvényjáték az újságban, amely helyes megfejtői között nyereményeket 

sorsolunk ki ezen kívül minden helyes megfejtést beküldő tanuló ajándékba kapja a januári suliújságot. 

A rejtvényeket és a részleteket megtaláljátok az újság 18. oldalán. 

A megfejtést adjátok le a szerkesztőségbe (tanáriba). A lapon legyen rajta a nevetek és osztályotok is.  

A leadási határidő: december 20. 12 óra. 

Minden kedves olvasónknak Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet kívánunk! 

Találkozunk 2015-ben! 

           A szerkesztőség 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Riport Ildikó nénivel, iskolánk intézményvezető helyettesével 

- Hogyan lett tanár? 

- Első osztály óta szerettem volna tanító lenni. 

- Miért választotta ezt a szakmát? 

- Gyerekek szeretete miatt. 

- Mióta tanít ebben az iskolában? 

- 1993 - óta. 

- Hol érzi magát a legjobban? 

- Gyerekek között és otthon. 

- Mi a kedvenc étele? 

- Hal bármilyen formában. 

- Van-e hobbija? 

- Olvasás és kertészkedés. 

- Ki a példaképe? 

- Édesapám. 

- Szokott –e sportolni? 

- Ritkán. 

- Van-e háziállata? 

- Van egy 14 éves macskám. 

- Mi a kedvenc filmje és könyve? 

- Kedvenc filmem: Holt költők társasága 

Kedvenc könyvem: Ken Folett - Katedrális 

Köszönjük a riportot! 
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Városi szinten rendezett iskolánk angol nyelvi hallott- és olvasott 

szövegértési versenyt 2014. november 20-án. A város iskoláiból összesen 

55 tanuló érkezett a versenyre, akik három évfolyamonkénti kategóriában 

mérethették meg magukat egymással. Farkas Zsuzsanna igazgatónő 

megnyitója után Stephen Shoesmith úr szólt néhány szót a megjelent 

tanulókhoz a nyelvtanulás fontosságát és jövőjét hangsúlyozva. A 

versenyzőknek kétféle feladatot kellett megoldaniuk: az egyik a hallott 

szövegértést, a másik az idegen nyelvi értő olvasást mérte. A szövegekhez a nyelvvizsgákon is megtalálható 

típusú feladatok tartoztak, amelyeket a diákoknak 60 perc alatt kellett megoldaniuk.  

 

 

 

A hideg idő beálltával előkerülnek a szekrényből a meleg pulóverek, sapkák 

és sálak. E ruhadarabok elkészítésének komplex folyamatába nyerhettek 

betekintést azok a 8. osztályos tanulóink, akik ellátogattak a széles 

nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező Eurotex Kft. üzemébe, ahol olyan 

szakszavakkal ismerkedhettek meg, mint például a kettlizés és láthatták, 

hogyan működik egy ipari méretű vasaló. A cég képviseletében Kovács 

Marianna vezette körbe a diákokat a gyáregységben, aki elmondta, hogy a 

textilipari szakmákat elsősorban lányok választják, de a divat iránt 

érdeklődő fiúk is el tudnak benne helyezkedni például gépbeállítóként, illetve gépkezelőként.  

 

 

 

A Kertvárosi Katolikus Általános Iskolában tartották a városi szavalóversenyt, 

melyen iskolánkból Török Beáta 5.a osztályos tanuló II. helyezést ért el, és 

tovább jutott a megyei versenyre. Meixner Lili 5.a osztályos tanuló szépen 

szerepelt. 

November 28-án rendezték a Németh László Gimnázium és Általános Iskolában a 

József Attila Kupa területi matematikaversenyt. Iskolánkat Miskolczi Miklós 

(5.b), Mészáros Manó (5.a), Herke Flóra (6.a), Balázs Máté (6.b), Ferenczi Viktor (7.b) és 

Ménesi Ferenc (8.a) képviselte. 5. évfolyamon Miskolczi Miklós I. helyezést, Mészáros 

Manó V. helyezést ért el, a 8. osztályosok mezőnyében Ménesi Ferenc VI. helyezett lett. 

November 29-én a Kecskeméten rendezett Három Gúnár 2014 elnevezésű országos  

gyermek sakkversenyen Márkus Molli (2.a) II. helyezést ért el.   

 

 

November 14-én „A természet zöld tanterme” című programsorozat kezdő 

bemutatóján vett részt az ÖKO szakkör a Téglagyári Kubikoknál. Tavasztól lehetőség 

nyílik kihelyezett tanítási órák projectszerű megtartására a helyszínen. Gyönyörű, 

ötletes madáretetők érkeztek a versenyre. Eredményhirdetés december 13-án. Ezt 

követően kihelyezésre kerülnek iskolánk udvarán, melyeket szakköröseinkkel 

rendszeresen megtöltünk eleséggel.  
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Karácsony hava 

Advent (ádvent, úrjövet)  

A keresztény kultúrkörben a karácsonyt (december 25-ét) megelőző 

negyedik vasárnaptól (karácsonyig) számított időszak. A karácsonyi 

ünnepkör advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig (január 6-ig) tart. Advent 

első vasárnapja egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti. Az advent eredete az 5.-6. 

századra nyúlik vissza. Egykor harangszó jelölte az advent, egyben az egyházi év 

kezdetét. Mivel az Úr eljövetelére a hívők bűnbánó lélekkel készültek, advent böjti 

időszak volt. Sok helyütt még a 20. században közepén is érvényben volt a heti 3, 

majd 2 napos böjt és a szombati hústól való tartózkodás. A legutóbbi időkig kerülték 

a zajos mulatságokat, a táncot, valamint esküvőt sem tartottak az adventi időszak 

alatt.  

December 3. - Ferenc  

Név jelentése: francia; Eredete: francia-latin eredetű, az olasz Francesco latinos Franciscous 

formájából.  

 

Assisi  Szent Ferenc: az állatok, a kereskedők és a természet védőszentje. A 2013-ban 

pápává választott Jorge Mario Bergoglio bíboros az ő tiszteletére vette fel a Ferenc nevet.  

Ferenc 1209. február 24-én, elhatározta, hogy apostoli szegénységben folytatja életét. 

Rendjének szabályzatát 1209. április 16-án hagyta jóvá a pápa. 1228. július 16-án IX. 

Gergely pápa szentté avatta, és a következő napon letette az Assisi Szent Ferenc-bazilika 

alapkövét. 

Népszokások: Több helyen úgy tartották, hogy Ferenc nap időszaka kiválóan alkalmas 

őszi vetésre. A háziasszonyok ezen a napon nyírfaágat raktak a kotlós fészkébe, amely 

megvédi őket a rontástól és addig benne hagyták a fészekben, amíg ki nem keltek a kiscsirkék. 

 

December 4.- Borbála 

Név jelentése: idegen, külföldi nő; Eredete: A görög Barbara név átvételéből származó magyar női név. 

 

Szent Borbála (3. század- kb. 306.): a bányászok, kohászok, tüzérek, tűzszerészek, ágyú 

és harangöntők védőszentje és vértanú a keresztény kultúrában, a tizennégy segítőszent 

egyike. Apja pogány volt és hogy megóvja, egy toronyban nevelte. Mégsem tudta teljesen 

elzárni a világtól, Borbála titokban kereszténnyé lett. A provincia praefectusa, Martinianus 

elé vitték, aki kegyetlenül megkínoztatta, de Borbála hű maradt a hitéhez. Újabb és újabb 

csodák történtek. Éjszaka fénnyel telt meg a sötét börtön, sebei minden reggelre begyógyultak 

és a fáklyák, amelyekkel kínozni akarták, kialudtak, mielőtt hozzáérhettek volna a testéhez. 

Végül lefejezésre ítélték. Apja maga hajtotta végre az ítéletet. Büntetésül, amikor hazafelé 

tartott, villám sújtotta halálra, és ,,elemésztette" a testét. Borbálát egy keresztény, Valentinus 

temette el a vele együtt lefejezett Juliannával együtt, és sírja csodák színhelye lett. 

Népszokások: December 4-én Borbála-napján 3 féle fából (szilva, cseresznye, barack) 

valamelyikéből egy ágat kell vágni és azt vízbe tenni. December 24-re kirügyezik és virágzik az ág. Ez azt jelenti, 

hogy a család eladósorban lévő lánya a következő évben férjhez fog menni. Ha nincs eladó lány a családban, akkor a 

jövő évi termésre jósoltak az ággal.  

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sextus_Martinianus_r%C3%B3mai_cs%C3%A1sz%C3%A1r
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December 6.- Miklós 

Név jelentése: Győzelem, nép; Eredete: Görög eredetű, a Nikolaosz névből 

Szent Miklós (270. március 15. – 343. december 6.): a keleti egyház egyik fő szentje, a 

gyermekek Mikulása, Télapója, Karácsony Apója. Szent Miklós püspök, a tengerészek, 

kereskedők, az illatszerészek, a gyógyszerészek, a zálogházak, gyermekek és diákok 

védőszentje Oroszországban, Görögországban és Szerbiában, a pálinkafőzők 

és Kecskemét város védőszentje Magyarországon. 

Miklós számos foglalkozásnak, így a molnároknak, a kenyérsütőknek, valamint a 

szegényeknek, a diákoknak és a családoknak is a védőszentje. Több legenda ismert, ezekből 

alakult ki a Mikulás személye is. Rengeteg jótette volt.  

Szent Miklós püspök Patara városában született, amely a mai Törökország területén található. 

Már fiatal korában csodák estek meg vele: csecsemőként fürösztés közben megállt a saját lábán, szerdán és pénteken 

pedig csak egyszer szopott. Fiatal korában egyre csak azt a lehetőséget kereste, hogyan tudná Isten dicsőségét 

szolgálni. Később pedig isteni jelre Müra püspökévé választották.  

Mikulás nap: A piros palástban, püspöksüvegben és pásztorbottal 

ajándékokat osztó Mikulás eredetileg a katolikus vallású vidékeken Szent 

Miklósnak, Müra püspökének népies alakja. Miklósnak egyszer 

tudomására jutott, hogy a városban él egy család: apa, és három 

eladósorban levő lánya. Olyan szegények voltak, hogy a leányok nem 

tudtak férjhez menni, mivel hozománnyal nem rendelkeztek, anélkül 

pedig akkoriban elképzelhetetlen volt a házasság. Miklós az éj leple alatt 

felmászott a leányok házánál álló fára, és titokban bedobott az ablakon 

három zacskó aranyat. Innen ered az a ma is élő hagyomány, hogy Szent 

Miklós napján a Mikulás az ablakokba teszi a gyermekek ajándékát. A modern magyar néphagyomány szerint 

december 5. éjjelén – december 6. hajnalán a Mikulás meglátogatja a gyermekeket, s ha az elmúlt évben jól 

viselkedtek, kisebb ajándékot ad nekik.  

December 13.-Luca 

Név jelentése: virradatkor, hajnalhasadáskor született; eredete: latin eredetű 

név, Lúcia régi magyar alakváltozata. 

Eredete valószínűleg az, hogy a Gergely-naptár készítésekor jó ideje ez a 

nap volt az év legrövidebb napja, ami december 21-én van. Régen ilyenkor 

tilos volt fonni, sütni, mosni. Nem lehetett kölcsönadni sem, mert a 

boszorkányok kezére kerülhettek. 

Ezen a napon a banyák rontása ellen kell védekezni. Számos népszokás alakult ki, melyek közül a Luca szék készítése 

az egyik. 13 fából 13 nap alatt elkészített székről, az éjféli misén meg lehet látni a falu boszorkányát. Aztán el kell 

égetni a széket. Luca napján az eladósorban lévő lányok 13 gombócot készítenek, mindegyikbe 1-1 fiú nevét téve. A 

főzéskor a legelőször felbukkanó gombócban van a jövendőbelije neve. Luca naptár – december 13-24-ig minden nap 

a jövő év egy-egy hónapjának felel meg. Amilyen az időjárás az adott napon, olyan lesz a következő év megfelelő 

hónapjában.(dec.13=január; dec.14=február stb.)  

December 21.-Tamás 

Név jelentése: Iker, csodálatos; eredete: Héber -görög eredetű, az arameus Teomo (iker) 

név görög Thomasz (csodálatos) alakjából. 

 

Tamás apostol: A „hitetlen” vagy  Szent Tamás a bibliai 12 apostol egyike, ő volt az, 

aki Jézus sebeit megtapasztalandó, ujjait a sebeibe tette, innen elnevezése: Hitetlen 

Tamás. Szent Tamás apostol az építőmunkások, pallérok, építészek, földmérők, 

valamint a vakok, továbbá India és Pakisztán keresztényeinek védőszentje.  

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Myra&action=edit&redlink=1
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December 24.- Ádám és Éva  

Ádám: Bibliai eredetű. Sumér jelentése szerint :"atyám", de a héber "vörös" szó jelentéssel 

is magyarázzák: vörös földből való ember, utalva az ember teremtésének történetére. 

Éva: héber eredetű bibliai női név. Jelentése:"élet, éltető" 

A Biblia, valamint a Korán szerint Ádám és Éva voltak az első emberpár, 

akiket Isten teremtett. Évát nem sokkal Ádám megteremtése után hívta életre Isten. 

Álmot bocsátott Ádámra, és egy bordájából alkotta meg Évát.  

Ádám-Éva napja az adventi időszak utolsó napja. Ádám-Éva napján a hagyományoknak 

megfelelően készítették el a karácsonyi asztalt. Jellegzetes karácsonyi ételeket ettek 

ilyenkor. Az ételek maradékát, az ún. karácsonyi 

morzsát nagy becsben tartották és különböző mágikus 

célra használták fel. A karácsonyfa állításának szokása valószínűleg protestáns, 

német eredetű szokás a 19. században honosodott meg hazánkban. Korábban ún. 

termőágat vittek a házba. A karácsonyi hiedelmek és szokások legfontosabb 

időpontja karácsony éjszakája Szenteste.  

December 26-27. – István, János 

István: jelentése: Koszorú; eredete: Görög-latin-német-magyar eredetű, a görög 

Sztephanosz névből (latinul Stephanus, németül Stephan, magyarul Istefán) 

Népszokások: Egészség- és termésvarázsoló nap. Az Istvánokat énekes, verses köszöntőkkel ünnepelték meg. A 

vendégeket bőségesen megvendégelik. 

Időjóslás: Azt tartották, hogy ha vasárnapra esik István nap, akkor jó tél, szeles nyár, se meleg, se hideg tavasz 

várható, a termés pedig bőséges lesz 

János: jelentése: Isten kegyelme; eredete: Héber-görög-latin eredetű, a Johanna névből. 

János apostol: János evangélista, katolikus körökben Evangélista Szent János (kb. 6 – 

kb. 100) a tizenkét apostol egyike. Az evangélium úgy emlegeti, mint a tanítvány, akit 

Jézus szeretett. A tanítványok közt a legfiatalabb, és a tizenkettő közül az egyetlen 

olyan, aki nem vértanúhalált halt. A negyedik evangélium, három apostoli levél és a 

hagyomány szerint a Jelenések könyvének szerzője.   

Népszokások: A János köszöntő versek és énekek igen sok helyen megmaradtak. A 

szőlősgazdák bort szentelnek, és minden hordóba töltenek egy kicsit, hogy meg ne 

romoljon. Ami megmaradt azt elteszik gyógyszernek. 

December 28. – Aprószentek 

Az aprószentek története: Eszerint Heródes a Napkeleti bölcsektől megtudta, hogy azok a „zsidók újszülött királyát” 

keresik, aki - mint írástudói segítségével kiderítette - Betlehemben fog megszületni. Hogy az újszülöttet 

elveszejthesse, Heródes a Napkeleti bölcseket megbízta, hogy miután megtalálták őt, menjenek vissza palotájába, és 

jelentsék neki. Ám a bölcsek álmukban egy „jelenést” láttak, amelyben arra figyelmeztették őket, hogy ne térjenek 

vissza Heródeshez, és ők eszerint cselekedtek. Ezek után, a haragra gerjedt Heródes minden két éven aluli 

fiúgyermeket megöletett Betlehemben és környékén, hogy biztos legyen abban, 

a „zsidók újszülött királya” nem marad életben. E gyermekmészárlás áldozatait 

nevezi a magyar nép aprószenteknek, és december 28-át aprószentek napjának 

tekinti. 

Népszokások: Aprószentek napjának Európa-szerte jellegzetes szokása a 

vesszőzés (amelyet egyes vidékeken aprószentekelésnek, suprikálásnak, 

csapulásnak stb. is neveznek). Ilyenkor a fiúk házról házra járva bőség-, 

egészség- és szerencsekívánó mondókákat adnak elő, és szertartásosan 

megvesszőzik a lányokat. A vessző lehet termőág, fűzfavessző vagy korbács.   
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Így irtok ti 
Tanulóink történetei, versei 

 

 

 

 

   

A nagy kirándulás 

Egy nyári napon sétálni támadt kedvünk. Azt találtuk ki, hogy a 

Vörös dombhoz megyünk. amit azért hívnak így, mert a fák piros 

levelekkel borítják be.  Ez azért is volt jó, mert Dóri a pont útba eső 

mamáméknál hagyta a labdáját. Elindultunk. Lehet, hogy kicsit 

nehézkesen, de végre az ajtón kívül találtuk magunkat. Az első száz 

méteren olyan nehezen lépkedtem, mintha köveket cipelnék a 

hátamon. Nem sokára két ösvényhez értünk. Az egyik táblára ez 

volt írva: Ha engem követsz kincsre lelsz. A másikra ez: A domb 

rejtekébe léphetsz. 

Az ötlet, melyet mindenki elfogadott az volt, hogy apa és én 

nyomozósdit játszunk, a család másik két tagja pedig 

kincsvadászatra indul. Az anya féle csapat megtudta, mi az a kincs, 

mert mamáék házánál kötöttek ki, de a fiú páros az útvesztőben 

maradt. Dóri szaladt a labdájáért, mert őt nem nagyon érdekelte, 

hogy a négyes fele nincs itt. Eközben mamámnak elmondta anya a 

rejtély megoldását. Apáék zsákutcába keveredtek, mert egy 

labirintusba tévedtek. A falak bokrokból voltak, csak az volt a baj, 

hogy a tüskék szúrósnak látszódtak. Másik utat is kipróbáltunk, de 

az se jött be. Én a bokor tetejére is fel akartam mászni, de a helyzet 

csak még rosszabb lett, mert nem volt nálunk kötszer, amivel 

beköthetnénk a sebes ujjat. Vágytam már egy kis játékra, ezért egy 

lepkét követtem. Apa is jött utánam, mert nem volt más dolga. 

Kanyar után egyenes, ami után lejtő és ez így újra és újra.   

Végül megtaláltuk a kaput. Már azt hittük, hogy látjuk a családot, 

de ez nem így történt. Egy mocsár állt az utunkban. Próbáltunk a 

földön maradni, de mintha minden ellenünk lenne, persze 

beleléptünk. Sárosan is, de leküzdöttük ezt a próbatételt a többivel 

együtt. Elegünk volt már a csapdákból. Egy erdőt vettünk észre, 

amiből már messziről hallottuk az állatok hangját. Akkor jöttünk 

rá, hogy nagy félelmünkben ott hagytuk a táskánkat. A fák közt 

nagyon hideg volt, ráadásul beleestünk egy sötét verembe, ahonnan 

elég nehéz volt a denevérek hangjával eltájékozódni. Innen is 

kiértünk pici séta után, meglátta anya a sáros-véres ujjú párost. 

Mama rögtön bekötötte a sebet és apával lefeküdtünk. Anya 

nevetve nézte a horkoló hősöket, de előtte apával megbeszéltük, 

hogy a rosszabb utat választottuk. 

      Kindlik Dániel 4.a 

 
Utazás a világűrbe  

Juci nagyon szeretett volna űrhajós lenni. Folyton erről álmodozott. Játék közben, az 

ebédnél még az órák alatt is. De ez nem volt a hasznára. 

Egyszer a matek dolgozatnál is elkalandoztak a gondolatai. Varázsütésre az egyelőből 

űrhajó lett, a számokból pedig űrhajósok, és ő is ott volt. Képzeletben elment 3-massal és a 

10-essel a Marsra és a Holdra is. Találkoztak két zöld színű marslakóval. Az egyiket 

Emmánk nevezték, a másikat Imolának. bekerült az újságba nagy lila betűvel ez a cím 

alatt:„Az első lány a Marson.” 

De a képzelgés folyama megszakadt. A tanár néni bekérte a dolgozatokat. Juci sajnos 1-est 

kapott, de tanult belőle. Többé nem kalandozott el a gondolata. 

         Szarka Gerda 4.a 

Utazás a világűrbe 

1980. május 26. gyönyörű nap volt, akkor 

lőttek ki engem és Farkas Bertalant az űrbe. 

Berta (mert így hívtam) nagyon izgult, én a 

magam részéről nem láttam semmit, mert 

túl nagy volt rám az űrhajós ruha, éppen 

csak levegőt kaptam. Az étel szörnyű 

konzerv ízű volt. Nem értettem Berta hogy 

bírta megenni. A kapitánynak is dicsérte az 

ételt. A repülésben a legérdekesebb a 

súlytalanság állapota volt, lebegtem a 

kabinban. A székbe le kellett szíjazni, hogy 

ne repdessek állandóan. A hold séta is 

nagyon izgalmas volt. A hold felszíne a 

legcsodálatosabb, amit láttam életemben. 

Azt sajnálom csak, hogy az utókor számára 

csak Farkas Bertalan neve maradt meg erről 

az utazásról, pedig én is ott voltam. 

Bármikor szívesen elindulnék újra egy ilyen 

utazásra. 

  Garai Dominika 4.a 
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Gazdag Erzsi: Hóember  

Udvarunkon, ablak alatt 
Álldogál egy fura alak 
Hóból van a keze, lába, 
Fehér hóból a ruhája, 
Hóból annak mindene, 
Szénből csupán a szeme. 
Vesszőseprő hóna alatt, 
Feje búbján köcsögkalap. 

Kányádi Sándor: Betemet a nagy hó  

Betemet a nagy hó 
erdőt, mezőt, rétet, 
mindent, mint a nagyanyó 
haja, hófehér lett. 

Minden, mint a nagyapó 
bajsza, hófehér lett, 
csak a feketerigó 
maradt feketének. 

Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben  

Szakad a hó nagy csomókban, 
veréb mászkál lent a hóban. 
Veréb! Elment az eszed? 
A hóesés betemet. 
Nem is ugrálsz, araszolsz, 
hóesésben vacakolsz. 
Fölfújtad a tolladat, 
ázott pamutgombolyag. 
Mi kell neked? Fatető! 
Fatető! 
Deszka madáretető. 

Donászy Magda: Télapóka, öreg bácsi  

Télapóka öreg bácsi, 
hóhegyeken éldegél. 
Hóból van a palotája,  
kilenc tornya égig ér. 

Miklós-napkor minden évben 
tele tömi puttonyát, 
mézes-mázos ajándékkal 
szánkázik az úton át. 

Gazdag Erzsi: Hull a hó  

Hull a hó, hull a hó, 
mesebeli álom, 
Télapó zúzmarát 
fújdogál az ágon. 

A kis nyúl didereg, 
megbújik a földön: 
„Nem baj, ha hull a hó, 
csak vadász ne jöjjön!" 

Parányi ökörszem 
kuporog az ágon, 
Vidáman csipogja: 
„Süt még nap a nyáron!" 

Weöres Sándor: Nől a dér, álom jár 

Nől a dér, álom jár,  
hó kering az ág közt.  
Karácsonynak ünnepe  
lépeget a fák közt. 

Én is, ládd, én is, ládd,  
hóban lépegetnék,  
ha a jeges táj fölött  
karácsony lehetnék.  
 
Hó fölött, ég alatt  
nagy könyvből dalolnék  
fehér ingben, mezítláb,  
ha karácsony volnék. 

Viasz-szín, kén-sárga  
mennybolt alatt járnék,  
körülvenne kék-eres  
halvány téli árnyék. 

Kis ágat öntöznék  
fönn a messzi Holdban.  
Fagyott cinkék helyébe  
lefeküdnék holtan. 

Csak sírnék, csak rínék,  
ha karácsony volnék,  
vagy legalább utolsó  
fia-lánya volnék. 

Zelk Zoltán: Karácsonyi ének 

Nem alszik még kis Jézuska, 
lágy szalmában fekszik ébren. 
Három csillag áll fölötte 
mosolyogva fönn az égen. 

Szól egy csillag két társának: 
"Nem mennénk le Jézuskához? 
Melengessük, hátha fázik!... 
Keljünk útra jászolához."  
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Különleges tájak, helyek 

Mivel december 6. a Mikulás napja, ezért most megismerkedünk a 

nagyszakállú öreg lakhelyével, a Lappfölddel. Lappföld egy kulturális régió, 

amely hagyományosan a lappok szállásterülete.  Észak-

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

Svédország Finnország, Oroszország – területén terül el. A területen már a 

legutóbbi jégkorszak végén is éltek. A 17. század végén lett Svédország és 

Oroszország része. A terület legnépesebb népcsoportjai az oroszok és a 

norvégok, míg a lappok mindössze a népesség 5%-át teszik ki. Lappföldön a 

finn lakosságnak csak 3,6%-a él, ez messze a legkisebb népsűrűségű része az 

országnak. Lappföld legnagyobb városai Rovaniemi (a tartomány fővárosa), 

Kemi és Tornio. A legismertebb gazdasági tevékenység a területen 

a rénszarvastenyésztés, bár csak a lapp lakosság kisebb része foglalkozik ezzel.  

 

Lappföld jelképe, a rénszarvas, Észak-Európában élő félvad haszonállat, amelyet a hegyvidéken és Finnország 

erdős területein tartanak. A rénszarvas kiinduló fajtája a hegyi/vad rénszarvas. Napjainkban a rénszarvas szerves 

része a lappföldi idegenforgalmi megélhetésnek, és természetesen a Mikulás legfontosabb segítője is. 

Lappföldnek is van saját zászlaja. A lappföldi zászló bal oldala piros, 

mellette egy zöld csík, melyet követ egy sárga és egy kék. A kör bal fele 

kék, a másik pedig piros.  

Lappföldön él a Mikulás, lakóhelye Rovaniemi, illetve a titkos 

Korvatunturi-hegy. Mikor nem éppen a házakat járja egyikről a 

másikra, akkor ott pihen meg. Segítői a manók, és a rénszarvasok. A 

Mikulás hivatalos címe: Joulupukin pajakylä – 96930 Napapiiri – 

Finland Finnország.  

 

●▬▬▬▬▬▬▬▬▬● 

MINDEN, AMI SPORT 

Téli sportok 

Kedves olvasók! 

Az idén utoljára megjelenő számban nem készítek interjút, és nem lesz konkrét sport. Viszont adok tippeket 

mivel lehet elfoglalni magunkat a téli szünetben. 

Sportok:  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezeket bátran kipróbálhatjátok. Kellemes ünnepeket kívánok Nektek!  

Lappföld elhelyezkedése 

Szánhúzó rénszarvasok 

korcsolyázás 

szánkózás 

hódeszkázás (snowboard) 

korcsolyázás 

síelés 

korcsolyázás 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Rovaniemi
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kemi
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tornio


 
9 

Kutyabarátoknak 

Magyar kutyafajták 

Magyar agár 

Ősi magyar fajta, már a honfoglalás ideje alatt hajtókutyaként alkalmazták a 

vadászatokon. Kiváló látása és szaglása lehetővé tették számára nyulak és 

nagyobb vadak elejtését. Ma már csak engedéllyel vadászhatnak vele. 

Napjainkban a leggyakrabban versenypályák főszereplője. Tulajdonságai: 

Tanulékony fáradhatatlan, energikus kutya, Gazdájához hűséges, idegenekkel 

szemben tartózkodó, bizalmatlan. Nem agresszív természetű, de ennek 

ellenére kiváló házőrző. Etetésénél különösebb igényt nem támaszt bár a 

növendék időszakában  fokozottabb odafigyelést igényel mivel a csetlő botló 

kiskutyusból hamar kifejlett példány lesz és az ízületére csontozatára 

izomzatára a táplálása kihatással van.  Célszerű jó minőségű  fajtájának megfelelő  készítményekkel táplálni. Kifejezetten 

imádja a vizet.  Jól úszik, szívesen ugrik a vízbe. A fürdetést nagyon szereti, érdemes itt is jó minőségű esetleg bolhairtós 

sampont használni.  

Külföldi kutyafajták – a Labrador retriever 

Vadászkutya, főleg a lelőtt vízi vadak felkutatására és apportírozására. 

A Labrador retriever erős felépítésű kutya. Ez a fajta három színben ismert: 

egyöntetű fekete, sárga, csokoládé vagy májszínű. A sárga szín a halvány 

krémszínűtől a rókavörösig változhat. Az orrtükör, az ajkak és a szemek 

pereme a fekete és a sárga kutyáknál fekete, a csokoládébarnáknál májszínű. 

Szemei barnák vagy mogyoróbarnák. A mellkason egy kis fehér folt 

megengedett. A kanok marmagassága 56-57 cm, a szukáké 54-56 cm.A kanok 

súlya 35-40 kg, a szukáké 30-35 kg.   

Kiegyensúlyozott, nagyon életrevaló, kitűnő orrú, puha szájú, vízimádó kutya, jó 

alkalmazkodó képességű, rendkívül odaadó kísérő. Társaságkedvelő fajta; az 

agresszivitás és a félénkség egyaránt idegen tőle. Igen értelmes állat, nagyon szeret 

a gazdájának és a gazdájával dolgozni; többnyire engedelmes és készséges. 

Játékosságukat idős korukig megőrzik. Szaglása kiváló. Társaságkedvelő természete 

miatt jól érzi magát a családi környezetben, nem szereti a rideg tartást. A 

Labrador retriever eléggé sok mozgást igényel, ezért sportos családban érzi magát 

a legjobban. Elméletileg bármilyen testmozgás megfelelő a számára. Ez a kutya 

imádja a vizet és az apportírozást, bármikor kapható egy kis labdázásra vagy egy 

hosszú, póráz nélküli sétára a természetben. Nagyon jó az alkalmazkodó készsége, 

és akár a városban is tartható, ha gondoskodnak mozgásigénye kielégítéséről. Az 

időjárásnak nagyszerűen ellenálló szőrzete miatt gyakorlatilag nem érdekli az idő milyensége. 

A Labrador retriever szőrzete viszonylag könnyen ápolható. Hetente nagyjából egyszer kell kikefélni egy fémsörtéjű 

kefével; a vedlési időszakban ennél valamivel 

gyakrabban. A szőrzet jellegéből adódóan a piszok és 

a sár gyorsan megszárad rajta, és könnyen 

lekefélhető. A karmait röviden kell tartani. Hajlamos 

az elhízásra, ezért ügyelni kell rá, hogy ne etessék túl, 

és elég sokat mozogjon. 

Viszonylag könnyen nevelhető. Intelligens, figyelmes, 

készséges kutya, minden vágya, hogy gazdájának 

örömet szerezzen. 

 

Háziállat féregtelenítése 

A ragadozó állatok így a kutya és a macska is nagyon gyakran 
találkoznak ezekkel a hívatlan vendégekkel. A féregfertőzöttség 
állat egészségügyi jelentősége az általuk okozott látható (végbéltájék 
viszketése, nyugtalanság, fogyás, hasmenés, hányás, idegrendszeri 
károsodás,) károsodásokban áll. Egyes féregfajok az emberre 
különösen a gyerekekre is veszélyesek (orsóférgek, galandférgek, 
kampós férgek). Célszerű széles hatáskörű rendszeresen adagolt 
készítményekkel védekezni. Ezek lehetnek tabletták paszták, sőt 
már kapható bőrre cseppenthető külső és belső parazitára is ható 
készítmények. Fontos hogy kedvencünk korának és súlyának 
megfelelő féregtelenítő adagot kapjon.   
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   Fiúknak 

           FEGYVEREK 

M61 Vulcan 

Az M61 Vulcan 20 mm-es, hidraulikus, illetve pneumatikus meghajtású 

hatcsövű, léghűtéses, elektromos gyújtószerkezetű, Gatling-rendszerű 

(forgó csőköteges), nagy tűzgyorsaságú önműködő gépágyú.  

Alapvető fedélzeti fegyvere az amerikai katonai repülőgépeknek már 

ötven éve. A fegyvert eredetileg a General Electric tervezte és gyártotta, 

majd később vállalati egyesüléseket követően a General Dynamics lett a 

gyártó a mai időkig. A fejlesztést követően szinte az összes „nyugati” 

vadászrepülőgépbe beépítették és több bombázóba is, mint 

védőfegyvert (például a B–52-be), valamint a haditengerészeti flottaerők 

közel-légvédelmi eszközei között is helyet kapott Phalanx néven. Itt 

mutatkoztak meg űrméretbeli korlátai, ezért a 20 mm űrméretű csöveket 30 mm-esre cserélték, ezzel létrehozva a 

Goalkeeper-t. Több szárazföldi, csapatlégvédemi változatot is kifejlesztették, mint az M163 VADS. 

A Vulcan fejlesztését 1946-ban kezdte meg a GE Project Vulcan néven. A hatcsövű fegyver 7200 lövés/perces 

elméleti tűzgyorsaságra volt képes. Az európai fejlesztési irányoktól eltérően, ahol a 30 mm-es nehézfegyverek 

irányában kutattak az ideális átütőerő elérése érdekében, az amerikai fejlesztők egy, a második világháború előtt 

kifejlesztett. Mivel a GE eladta a repüléssel foglalkozó részlegeit, a GE Armament Systems összes eszköze, köztük a 

Gatling-ágyúk gyártósora a Martin Marietta-hoz került. Később a Martin egyesült a Lockheed-del, így ettől fogva a 

Gatling-rendszerű fegyvereket a Lockheed Martin Armament Systems vállalat gyártotta, ami később a General 

Dynamics tulajdona lett. Napjainkig is ez a cégcsoport gyártja az M61 különféle változatait. 

   ŐSLÉNYEK 

Liopleurodon 

A Liopleurodon egy elégé közismert és jól megmaradt fosszília. Az állat 

egyfajta pliosaurus, más néven rövidnyakú plesiosaurus volt. 

A Liopleurodon160-155 millió évvel élt ezelőtt, a késő jura korban. A 

Pliosauroidea a plezioszauruszok egyik alrendje. A plezioszauruszok azok 

a hüllők közé tartoznak, amelyek visszatértek a tengerbe. E rend fajai a 

korai jura korban jelentek meg, és már az elején két nagy csoportra 

szakadtak: a hosszúnyakú-plezioszauruszokra és a rövidnyakú-plezioszauruszokra. A Liopleurodonnak négy nagy 

úszója volt. A mérete vitatott. A Dinoszauruszok, a Föld urai című brit dokumentumfilm az állatot 25 m hosszú, 150 t 

tömegű óriásként, minden idők legnagyobb ragadozójaként rekonstruálta. Ezek az adatok más kutatások szerint 

túlzóak, a hosszát 6,39 méterre becsülik.  

Hatalmas szájában a fogak csokrosan helyezkedtek el szájának első felében. A fosszílis gyomortartalom, 

valamint ichthyosaurusok és más plezioszauruszok uszonyain lévő fognyomok azt mutatják, hogy a Liopleurodon egy 

falánk és veszélyes ragadozó lehetett. A koponya újabb keletű tanulmányozása kimutatta, hogy az állat képes lehetett 

az orrlyukaival érzékelni a vízben lévő hangokat. Ez a képessége segítette abban, hogy pontosabban megállapítsa, 

honnan jönnek a szagok. Amikor nyitott szájjal úszott, a víz behatolt a szájpadlásában levő nyílásokba, amely 

összekötetésben volt az orral. Ezután a víz áthatolt az orrüregen, és a szemek előtti nyílásokon távozott. 

     

 

    

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Phalanx_CIWS&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Goalkeeper_CIWS&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Csapatl%C3%A9gv%C3%A9delem&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pliosauroidea
http://hu.wikipedia.org/wiki/Plezioszauruszok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fossz%C3%ADlia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ichthyosaurus


 
11 

    Könyvmustra 
Francesca Simon: Rosszcsont Peti karácsonya 

Peti karácsonyi históriáját olvashatjuk. Mégis hogyan telik hősünk karácsonya? És 

Ricsi hogy bírja? Anya és Apa kibírja-e az ünnepeket?  

Ha elolvassuk, megtudjuk.  

Walt Disney: Boldog Karácsonyt 

Kisebb gyerekek szívesen olvassák, mert nagybetűvel írott 

történetet olvashatunk.  

Egy példányban, az iskolai könyvtárban is megtaláljuk.  

 

Jacqueline Wilson: Mi baj, lányok?  

Egy kamaszlány minden problémáját és hullámvölgyét megmutatja az életben. Mi lányok 

mindig sírunk,még akkor is ha boldogok vagyunk,vagy ha szerelmesek talán akkor is ha 

nincs problémánk.  

FELNŐTTEKNEK 

Emily Mars Scott: Isztambul titka marad 

Egy nő különleges élete. Valós élethelyzetek által ihletve. 

Török nő, család és dráma.  

 

Angyalok az életünkben 

”Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád 

minden utadon.” 

Ez a könyv valós történetekből lett összeválogatva. Minden 

történet azt bizonyítja, hogy van védő angyalunk, és minden 

nap vigyáz ránk.  

Karl May: Winnetou  

Winnetou egy apacs indián törzs tagja, elzárva minden 

elektronikus eszköztől a természet lágy ölén él. Összebarátkozik egy katonával, Old 

Shetterhandal. Itt kezdődik minden kalandja.  

 

Alexandre Dumas: Vasálarcos, Három testőr 

 Eredetileg felnőtt könyv, bár ma már átdolgozott 

gyermekregényként is megtaláljuk a könyvesbolt polcain. 

Három jó barát életébe hirtelen belecsöppen egy ifjú, azzal a 

szándékkal, hogy testőr akar lenni. Amikor a kocsma előtt 

lát egy középkorú férfit, egy ládikával a kezében elrohanni, 

követi. Itt kezdődik a kalamajka. A következő részben 

D’Artagnannak két fia születik Anna királynőtől. Az egyik 

ifjút, Fülöpöt azonban eltitkolják, így egy tanyára kerül egy 

pap és egy apáca mellé. Egy nap azonban elviszik az 

Alcatraz börtönbe és vasálarccal az arcán tengeti napjait, Mi 

történik ezután? Olvassuk el. 
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    Játékok XBOX-hoz 2 

GTA 5.  

A GTA IV remek játék volt a maga korában, de voltak hiányosságai: a fejlesztők öt éven át 

dolgoztak azon, hogy a folytatás valóban kihasználja az Xbox 360 képességeit. A Grand Theft 

Auto 5 egy teljesen új, korábban nem látott szintet képvisel a sandbox-játékok műfajában. 

Kezdjük például a méretekkel: az eddigi csúcstartónak számító Red Dead Redemption 

alapterületénél is nagyobb lesz a GTA 5 bejárható helyszíne - ráadásul a pusztaság helyett itt 

Los Santos igen méretes városa is a terítéken lesz! De nem csak a civilizáció várja, hogy 

felfedezd: erdei kalandtúrát, tavi úszkálást, vagy épp hegymászást egyaránt végezhetsz majd, 

akár gyalog, akár. 

A GTA 5 magasabb szintet képvisel, mint elődei: egy rakás választható fegyvert és egy igen 

precíz harcrendszert kapsz ebben a részben, tehát ha eleget gyakorolsz, akkor valóban úgy lövöldözhetsz majd, mint egy 

vérprofi akcióhős! A küldetésekben további komplikációkat jelenthet, hogy immáron nem egy, de rögtön három főszereplőt 

irányíthatsz! Michael, Trevor és Franklin furcsa, lökött alakok, akik más és más háttérrel és történettel bírnak, de mind 

egyetértenek abban, hogy az igazi jóléthez bizony bankot kell rabolni - ezt pedig minden elképzelhető módon meg is teszik, 

újra és újra. A következményekkel pedig senki nem számol - de hát ez már csak így megy a GTA-jellegű történetekben! 

Izgalmas történet, hatalmas méret, gyönyörű grafika: ezek várnak majd Téged a Grand Theft Auto 5 Xbox 360-as verziójában. 

A Rockstar Games fejlesztői annyira kihasználták a gép képességeit, hogy a teljes játék már egy nagyjából nyolc gigabájtos  

kötelező telepítéssel indít: akár USB-s tárhellyel, akár Xbox 360-as merevlemezzel rendelkezel, a telepítés kihagyhatatlan! 

Call of Duty Advanced Warfare 
 

Idén sem maradunk új Call of Duty-játék nélkül, azonban az elmúlt évek futószalagon gyártott 

klónepizódjai után végre valami igazán nagy újdonsággal örvendeztet meg minket a 

Sledgehammer Games csapata, akik most először készítenek önálló játékot a franchise számára. 

A Call of Duty Advanced Warfare minden elemén érződik a vérfrissítés, ám a világ egyik 

legismertebb FPS-játéka ezúttal sem fordul ki önmagából, így ismét egy világméretű konfliktust, 

egy igazi háborús helyzetet élhetünk át benne, amelynek középpontjában egy KVA nevű rejtélyes 

terrorszervezet áll. 

A kampány során 2054-ben járunk és egy Private Mitchell nevű amerikai tengerészgyalogost 

vehetünk irányításunk alá, aki egy privát katonai szervezethez csatlakozva próbál megoldást 

találni a nagy konfliktus rendezésére, ami a világ számtalan országát és nagyvárosát érinti. A 

sorozat életében először alapos betekintést nyerhetünk a jövő háborúiba, ami a Call of Duty 

Advanced Warfare esetében nem csak a futurisztikus fegyverek és járművek alkalmazását jelenti, 

hanem a különleges páncélruhák, avagy az exoskeletonok megjelenését is. 

Ezek a különleges öltözetek mindenkiből igazi szuperkatonát varázsolnak, így küldetéseink teljesítése közben részben 

láthatatlanná válhatunk, hatalmasakat ugorhatunk, de akár még a falakra is felmászhatunk, amivel rengeteg új taktikai 

lehetőség nyílik meg előttünk nemcsak az egy-, hanem a többjátékos módban is. A Call of Duty Advanced Warfare ugyanis 

ezúttal sem csak az egyjátékos élményekre koncentrál majd, hanem a hatalmas multiplayer ütközeteket is ugyanolyan kiemelt 

szerepkörbe helyezi. Ezen a téren a sorozat legszebb hagyományai, a látványos és rendkívül intenzív összecsapások fogadnak 

minket, de ezen felül természetesen kooperatív mód is vár ránk! 

A Call of Duty-sorozat legújabb epizódja ugyanakkor nem csak a játékmenet, hanem a küllem terén is óriási fejlődésen és 

változáson ment keresztül, az új grafikus motornak köszönhetően ugyanis soha nem látott részletességgel élhetjük át a jövő 

háborúit. 
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1800. december 1. - Megszületett Vörösmarty Mihály költő és drámaíró 
(Szózat, Csongor és Tünde). → 

 

←1895. december 4. - Megszületett Gombos Sándor Olimpiai bajnok 

kardvívó.  

 

 

1943. december 8. - Megszületett Jim Morrison rockzenész, 

a Doors együttes alapítója. → 

 

 

 

←1577. december 13.  - Sir Francis Drake Kapitány 5 hajóval 

elindult Plymouthból, hogy megkerülje a földet. 

 

 

1773. december 16. - A "Bostoni teadélután", ahol 

3 hajónyi tearakományt öntöttek a tengerbe. →   

 

 

←1879. december 20. - Thomas Edison bemutatta izzólámpáját.  

 

 

 

←1837. december 24. - Münchenben megszületett Erzsébet „Sissi” 

Amália Eugénia császárné, és Magyar kirányné.  

 

1571. december 27. - Megszületett Johannes Kepler csillagász, aki 

távcsövet épített, és leírta a bolygók mozgását.→ 

 

←1828. december 29. - Megszületett Szendrey Júlia író, Petőfi 

Sándor felesége.  

 

    

December 31. - Szilveszter, az év utolsó napja minden évben.    

http://ezenanapon.hu/?d=12-01
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Télbratyó 

amerikai vígjáték, 2007 
 
Fred Claus (Vince Vaughn), aki egész életében testvére, Nick, a Télapó (Paul 
Giamatti) árnyékában élt, ötvenezer dollárt próbál legombolni a tesóról. Télapó 
azonban bekeményít, és cserébe arra kötelezi Fredet, hogy pár napig dolgozzon 
neki. Az időzítés nem a legszerencsésebb, a minisztérium ugyanis a Télapó 
nyakára küldi Clyde-ot (Kevin Spacey), hogy a hatékonyságot vizsgálja. Csak 
három hiba, és a Télapó a manóival együtt ki van rúgva. 
 
 

 
Reszkess Télapó! 

amerikai-német családi vígjáték, 2002 
 
Közeledik a karácsony, és Bobby szülei válni készülnek. Justin egy 
félreértett helyzet miatt azt hiszi, a Mikulás elcsábította a mamáját, és 
Bobby sorsára jut. Hogy szüleit ne veszítse el, úgy véli, nincs más 
választása, mint rosszasággal távol tartani házuktól a Mikulást. Azt reméli, 
hogy a Mikulás teljesíti majd a kívánságát, és a szülei együtt maradnak.  
 
 
 

Shrekből az angyal 
amerikai animációs film, 2007 
 
Shrek, a nagy kedvenc most ismét visszatért, ám ezúttal nem 
egy egészestés filmben láthatjuk viszont, hanem rövid időre 
bepillanthatunk az otthonába a karácsonyi ünnepek 
közeledtével. A mindössze félórás film Shrek és Fiona 
karácsonyi készülődését, és az ünnepet mutatja be - amolyan 
ogre-módra. 
 
 

 
Filmklasszikus:      

Reszkessetek, betörők! 2. 
amerikai vígjáték, 120 perc, 1992 

 
Még egy balhés karácsony! A kis Kevin két éve egy párizsi utat hagyott ki a 
zavartalan otthoni vakáció reményében, most pedig New Yorkban kénytelen az 
ünnepeket egyedül tölteni. Ügyes trükkel belopózik a Plaza Hotelbe és épp 
élvezné a magányt, amikor balszerencséje összehozza két régi ismerősével. 
Harry és Marv, a Vizes Banda tagjai Kevinék házának kirablási kísérletével 
írták be nevüket a bűnözés történetébe. Csoda-e, hogy börtönükből megszökve 
mindent megadnának a revansért? 

 
 

A Grincs 
amerikai vígjáték, 2000 

Létezik egy varázslatos város, amely csak egy hópehelyben létezik. 

Whoville-ben él a Who család. Nem túl szépek, és kicsit túl 

anyagiasak is, viszont a maguk módján szimpatikusak. Imádják az 

ünnepeket. Legfőképpen a Karácsony a mindenük. Egyvalakinek 

azonban sem az ünnepek, sem a Karácsony nem tetszik. Ő a Grincs, a 

galád, rosszindulatú szörnyeteg, aki a város fölött magasodó 

Kobakhegyen él önkéntes száműzetésben. Egyszer s mindenkorra véget akar vetni a nagy éves 

hajcihőknek, amikor mindenki boldog, kivéve őt. Cindy, a család legkisebb azonban úgy gondolja, nem 

helyénvaló dolog, ha a szeretet ünnepét a Grincs magányosan tölti, így meghívja magukhoz ebédre. A 

botrányba fulladt vendégjárás után a Grincs egy az egyben ellopja a Karácsonyt.   
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ENGLISH CORNER 

CHRISTMAS FACTS 

 "Christmas or Christmas Day is an annual religious and cultural holiday commemorating the birth of Jesus Christ. 

 A feast central to the Christian liturgical year, it closes the Advent season and initiates the twelve days of 

Christmastide, which ends after the twelfth night. 

 Christmas is a civil holiday in many of the world's nations, is celebrated culturally by an increasing number of non-

Christians, and is an integral part of the Christmas and holiday season. 

 Christmas trees are also known as the Yule-tree. 

 Christmas trees are evergreen trees, usually either a fir tree, pine tree or spruce tree. 

 It is believed that decorating Christmas trees originated in 16th century Germany when Christians would bring 

decorated trees into their homes. 

 Did you ever wonder where X-Mas came from? X means Christ in Greek so to shorten the word Christmas we 

sometimes use X-Mas. 

 Christmas trees were first decorated with foods such as apples, nuts and dates. 

 In the 18th century Christmas trees began being decorated with candles. 

 Electric Christmas tree lights were first used in 1895. 

 The song Jingle Bells was written by James Pierpont in 1857.  It was originally called “One Horse Open Sleigh” and was 

made for Thanksgiving. 

 There are two islands named Christmas.  Christmas Island (formerly Kiritimati) in the Pacific Ocean and Christmas Island 

in the Indian Ocean. 

 The tallest Christmas tree ever displayed was in Seattle Washington in 1950.  The Christmas tree was 221 feet tall! 

 Santa Claus is also known as St. Nicholas, Father Christmas, Grandfather Frost and Kris Kringle. Click Here for more 

Santa Claus Facts! 

 There are 3 towns in the Us that are named Santa Claus. One in Georgia, one in Arizona and one in Indiana. 

 Santa Claus 8 eight reindeer are named: Comet, Cupid, Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Donder Blitzen. 
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CROSSWORDS 

 

HAJRÁ CSAJOK!   
Hajápolás 

A hajápolás nagyon fontos dolog, főként a lányoknál, de a fiúk se hanyagolják el. A hajunk az egyik legfeltünőbb dolog a 
fejünkön, ezért nagyon fontos az ápolása. 

Itt egy recept, ami talán 
segíthet annak, akinek zsíros a 
haja: 

  
 
 
 
 
Elkészítés: Alacsony lángon melegítsünk egy edényben 143 g vizet, és tegyük hozzá a 
BTMS-t. Kb. 70 fokon olvad, nekem elég lassan tette. Ha a BTMS felolvadt, jól 
keverjük el a vízben, vegyük le a melegről, és adjuk hozzá a virágvizet. Amikor kicsit 
hűlt cseppentsük bele a panthenolt és az illóolajat (és a kivonatot, ha van), jól 
keverjük el. Mérjük meg a készítmény ph-ját: ha 4 és 5 között van, akkor jó (több 
lesz), pár csepp tejsav hozzáadásával tudjuk savasítani. 
Végül adjuk hozzá a Rokonsalt is, jól keverjük bele. 
Ebből akár tökéletes karácsonyi ajándék is készülhet.   

Sok szerencsét és Boldog Karácsonyt !  

Hozzávalók:-14 g BTMS 
                     -40 g narancsvirág/rozmaring víz 
                     -143 g desztillált víz 
                     -4 g panthenol 
                     -60-80 csepp illóolaj 
                     -40 csepp Rokonsal 
                     -tejsav szükség szerint 
                     -ph/papír mérő 
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Készítsünk 3D dísz karácsonyfát színes papírból. Ezt a dekorációt készíthetjük gyerekekkel is, de a felnőtteknek is 
kellemes időtöltés, és szép eredmény. 

Mi kell hozzá: 

- karton cső (a csomagolópapír tekercs közepén gyakran van ilyen,de használhatjuk a papírtörlő, folpack közepét 
is)- csomagolópapír- szalag- olló- ragasztó- ceruza, vonalzó 

Nézzük meg lépésről lépésre, hogy készül a fa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◄ Vágjuk méretre a csomagoló papírt, 
és készítsük elő a fa törzsét. (Az oldal 
alján található a mérettáblázat)        ► 

 

Kezdjük el felragasztani a papír ágakat.▲ Átlátszó szalag ragasztót használjunk, mert ezzel a legegyszerűbb.▲ 

 

◄Elkészült a fának, így kell kinéznie. 

 ▲A legfelső ág sort gondosan rögzítsük  
a törzs belsejébe hajtva a ragasztót. 

Az itt található mérettáblázat 

szerint ragasszuk egymás fölé 

az ág sorokat.▼ 

 

◄A fák tetejét díszítsük szalaggal, de ha van 
egyéb ötletünk, akkor akár virággal, vagy 
csillaggal is díszíthetjük. 
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A keresztrejtvény megfejtését írjátok rá egy papírra és 

névvel, osztállyal ellátva küldjétek be a 

szerkesztőségbe. Beküldési határidő: Dec. 20. 12 óra. 

A helyes megfejtést beküldők ajándékba kapják a 

januári iskolaújságot. A megfejtést beküldők között 

ezen kívül ajándékokat sorsolunk ki. 

 

A karácsonyi szókeresőt 

köszönjük Terendi Viktória  

néprajzkutatónak. (BFMK) 
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Suliszkóp – november  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

(március 21. - április 20.)  

Hibátlanul indul a hónap, annak ellenére, hogy általában nem 

szereted a telet, most a hideg sem tudja a kedved szegni. A 

barátaiddal még sohasem volt ilyen jó a kapcsolatod, otthon is 

minden rendben van, és a tanulás sem okoz különösebb 

megerőltetést. Töltekezz ebből a sok pozitívumból, hogy 

kiegyensúlyozott tudj maradni, és felejthetetlen lesz a december. 

(április 21. - május 20.)  

Bár december elején úgy érezheted, minden a nyakadba szakadt 

az utolsó pillanatban, ha összeszorítod a fogad, a téli szünetre 

bőven elkészülsz az összes rád váró feladattal. A sikerélmény 

garantált, ez pedig nagy löketet ad majd az ünnepi készülődésnek 

is. Olvass sokat a szabadidődben, mert most különösen fogékony 

vagy az új információkra! 

 (május 21. - június 21.)  

Ha az ikrek jegyében születtél, olyan érzésed lehet az év utolsó 

hónapjában, mintha melléd szegődött volna Fortuna. Váratlan 

helyeken és helyzetekben ér szerencse, már-már vicces az egész, de 

vigyázz, ne élj vissza a mázliddal, mert visszaüthet a dolog! Ha pénzhez 

jutsz, ne szórd el, inkább tedd biztonságos helyre, mert a jövő év 

elején jól jöhet egy váratlan kiadásnál. 

 (június 22. - július 22.)  

A hátad közepére kívánod az egész karácsonyi felhajtást, és nem 

győzöd hangoztatni, hogy felesleges már novembertől díszbe 

borítani mindent. Ám ahogyan telik az idő, egyre inkább megjön az 

ünnepi kedved, és a hónap közepén már nem tudsz megálljt 

parancsolni a szeretetrohamaidnak sem. Küzdd le a gátlásaid, és 

mondd el a szeretteidnek, mit érzel irántuk - nem fogod megbánni! 

(július 23. - augusztus 22.) 

Ősszel takaréklángon égtél, ám most visszatért a régi, pörgős éned. 

Legszívesebben állandóan csinálnál valamit, nehezedre esik otthon 

ülni. Szerencsére a december eseménydúsnak ígérkezik, így nem 

sok alkalmad lesz unatkozni, de fontos, hogy közben a pihenésre is 

figyelj oda, mert ha nem így teszel, azt az egészséged bánhatja! 

Karácsonykor egy kicsit kifújhatod magad, de a szilveszter ütős lesz. 

 

(augusztus 23. - szeptember 22.)  

Olyasmi történik decemberben, ami felkavar érzelmileg, és ettől 

sokkal érzékenyebbnek, sebezhetőbbnek érzed magad, mint 

általában. Legszívesebben a nap 24 órájában mindenkit magad 

mellett tudnál, akit szeretsz. Az ünnepek alatt teljesül ez a vágyad, 

a csillagok kedveznek a családi és a baráti összejöveteleknek, most 

minden ilyen megmozdulás jól sikerül, ha részt veszel a 

szervezésében. 

(szeptember 23. - október 22.)  

Az év vége elgondolkodtat, arra késztet, hogy magadban értékeld az 

elmúlt hónapok eseményeit, és nem biztos, hogy elégedett leszel. 

Érdemes levonnod a tanulságokat, tanulj a hibákból - arra 

ösztönöznek, hogy jövőre jobban csináld. Olyasvalamit kaphatsz meg 

decemberben, amire már régóta vágysz, és nem most számítanál rá - 

lehet, hogy egy karácsonyi ajándék formájában érkezik.  

(október 23. - november 22.)  

Ne ijedj meg az újtól, ha jön egy jó lehetőség, ragadd meg, nem 

fogod megbánni! Az év végéhez képest különösen eseménydús 

lehet a december, ami nemcsak a tanulásra vonatkozik, de az 

érzelmi életed is fellendülhet egy új ismeretség miatt. Ne 

hanyagold el a régi barátaidat, mert megorrolhatnak rád, és ez 

tönkreteheti az év utolsó napjait. 

(november 23 - december 21.)  

Az utolsó utáni erőddel teszel pontot a feladataid végére, de mindent 

összevetve sikeresen zárod az évet, nem hagysz semmit a levegőben 

lógni. Ez a tudat annyira feldob, hogy teljesen elengeded magad, ami 

rád is fér, mert nehéz évet tudhatsz magad mögött. Most, hogy van 

időd egy kicsit magaddal és a szeretteiddel is foglalkozni, felkeltheti 

valami - vagy valaki - a figyelmed, ez pedig komoly változásokat hoz. 

(december 22 - január 20.)  

Már november óta karácsonyi hangulatban vagy, alig várod, hogy 

eljöjjön az ünnepi időszak. Minden gondolatod e körül forog, de ha 

nem vigyázol, pont a hónap végére megy el a kedved az egésztől. 

Egy kicsit engedd el a száncsengőt, és foglalkozz a mindennapi 

dolgokkal is, mert bőven van még tennivalód. Csak akkor lehet jó az 

ünnep, ha nem adagolod túl magad vele idő előtt. 

(január 21 - február 18.)  

Szíved szerint egy homokos tengerparton, nyári forróságban töltenéd a 

decembert, és ez minden alkalommal eszedbe jut, amikor az ajtón 

kilépve megcsap a téli szél. Ne hagyd, hogy a rossz idő kedved szegje, 

mert olyan dolgot is elronthat, ami egyébként felvidítana, és elvonná a 

figyelmed arról, hány hónap van még a jövő júniusig. Az 

ajándékvásárlásnál ne költekezz ész nélkül, készíts listát, és gondold 

végig előre, kinek mit szánsz! 

(február 19 - március 20.)  

A világért sem vallanád be, de téged is megcsapott az ünnepi 

meghittség szele. Persze a környezetednek nem mutatod, de 

magadban karácsonyi dalokat dúdolgatsz. A hónap közepén 

viszont már érdemes őket beavatni, mert olyan oldaladról 

ismerhetnek meg, amiről eddig nem is tudtak. A barátaiddal 

kialakulhat egy kisebb vita, aminek már éppen itt volt az ideje, 

mert egy régóta lezáratlan ügyet old meg. 
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Szerkesztőség:  

Felelős szerkesztő: 
Török Zsolt 

 

Szerkesztők: 

László-Molnár Angelika 

Csikós Erzsébet 

 

Bereczki Milán 4.a 

Dávidházi Dóra 4.a 

Kősasvári Dávid 4.a 

Ménesi Enikő 4.a 

Miklós Emma 4.a 

Miklós Imola 4.a 

Szakál Dániel 4.a 

Szarka Gerda 4.a 

 

Meixner Lili 5.a 

 

Gulyás Erika 6.a 

Gyulafalvi Krisztina 6.a 

Lantos Zétény 6.a 

Pocsai Anna 6.a 

Sándor Adrienn 6.a 

Szilléry Egon 6.a 

Horváth Kíra 6.b 

Kántor Judit 6.b 

 

Gazdag Panna 7.a 

 

Az újság kiadását támogatja a DÖK. 

Iskolaújság e-mail címe: 

vargatamas.alt.isk@gmail.com A fák tetejét díszítsük szalaggal, de ha 

van egyéb ötletünk, akkor akár virággal, 

vagy csillaggal is díszíthetjük. 

 


