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Kovács András Ferenc: Csillagcsengő 

 

Jégcsap csendül, jégcsap cseng – 

csillagcsengő égen leng. 

Jégcsap csücskén csüngő nesz –  

csilló neszből csengés lesz.  

 

Jégcsap csücskén fény csendül –  

égen csüngő szél lendül...  

Jégcsap csörren, csilló csend –  

csokros csillagcsengő cseng. 

Október 4. 

Kisállat-bemutató. 

Október 6. 

Az aradi vértanúk emléknapja. A hatodik 
évfolyam megemlékezést az iskolarádión 
keresztül hallgattuk meg. 

Október 23. 

Nemzeti ünnep. Az 1956-os magyar forrada-
lomra emlékeztek a nyolcadikosok. 

November 17. 

Fogászati vetélkedő a 3-4-5. osztályos diá-
koknak. 

November 24. és 30. 

Előbb a felsősök-, majd az alsósok mese-
mondó versenyére került sor. Közel 50 diák 
mondott mesét. 

December 3. 

Suli-diszkó. 

December 4. 

Családi Sportnap. A vidám délelőttön együtt 
sportoltak gyerekek, szülők és pedagógusok. 

December 6. 

Mikulás-napi ajándékozás és forgatag. 

December 21. 

„Csillag születik” – iskolai karácsony. 

Naptár 

TÁMOP hírek 2 

Rendezvények 3-4 

Versenyek, eredmények 5 

Ti írtátok, Sport 6 

Sport 7-8 

EZ+AZ 9-10 

Naptár    1 

A tartalomból: 
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Rendhagyó környezetismeret óra 

Egy pénteki környezetismeret órán Valika néni megkért bennünket, hogy 
a következő órára hozzunk különböző gyümölcsöket, tálat, vágódeszkát, 
mert miután összefoglaltuk a gyümölcsökről tanultakat, gyümölcssalátát 
fogunk készíteni.  

Először megbeszéltük a munka menetét. Utána csoportonként kiosztottuk 
a feladatokat. Nagy izgalommal daraboltuk a különféle finomságokat. Volt ott kivi, ananász, ősziba-
rack, meggy, narancs, banán, alma, körte, szőlő. A feldarabolt gyümöl-
csöket tálakba tettük, almalével, szőlőlével locsoltuk meg, majd óvatosan 
összekevertük. Amikor elkészültünk, rendet tettünk, majd jóízűen elfo-
gyasztottuk alkotásunkat. Még másnapra is jutott belőle. 

Mindenkinek nagyon tetszett ez a környezet óra. 

Barna Szabolcs 4.a 

TÁMOP     TÁMOP     TÁMOP 

Kompetenciafejlesztő fogalmazásóra 

Rendhagyó fogalmazásórára került sor 2010. november 24-én a 4.a osztályban. Fülöp Mária tankönyv-
szerző már második alkalommal látogatott el hozzánk. Óráján a különböző iskolákból érkezett vendégek 
is ismerkedtek az újfajta tanulásszervezéssel és  a megújult munkatankönyvvel. 

Kiállításra mentünk 

B héten pénteken mindig nehéz a napunk, hiszen 6 óránk van. Október 14-én azonban 
osztályfőnökünkkel sétálni indultunk. Szép idő volt, és ellátogattunk a Közösségek Házá-
ba. 

„A mese maga az igazság álruhában” című kiállításon mese illusztrációkat csodálhat-
tunk meg. Megelevenedtek előttünk a székely népmesék szépséges és jóságos szereplői, 
de találkoztunk sárkányokkal is. A kisteremben Móra Ferenc: A didergő király című 
meséjének történéseit olvastuk el. A szöveg mellé rajzok kapcsolódtak, melyek tükrözték 
a szereplők mozdulatait, érzéseit. Megtudtuk, hogy az illusztrációkat egy Szentpéterváron 
született néni rajzolta, aki annak idején örömmel mesélte el - a ma már felnőtt gyermekei-
nek - a szebbnél szebb történeteket. 

Jól éreztük magunkat ezen a napon, s remélem még több ilyen programunk lesz az osztá-
lyommal, az 5. c-vel. 

Szekszárdi Roland 



 

Kisállat - bemutató 
Évről évre visszatérő program az iskolában a kisállat bemutató, amely minden évben sok gyereket és felnőttet vonz. Az 

idén, október 4 – én sem volt ez másképp. Már fél három körül zajos volt az iskola és környéke a kisállatoktól és lelkes 
gazdáiktól. Három órára teljesen megtelt az emeleti folyosó, legtöbben kutyusokat hoztak, de volt kiscica, galamb, teknős, 
hal és hörcsög is. A sok nézelődő többször is végigjárhatta a sorokat, és megnézegethette az állatokat, beszélgethetett 
gazdáikkal. A végén minden kis állat tulajdonos Kinder csokit kapott. 

Köszönjük Vargáné Mészáros Ildikó tanárnőnek a szervező munkáját. 

Varga Viktória  6.b 

RENDEZVÉNY    RENDEZVÉNY 

Az állattartás 7 aranyszabálya: 

Felelősség - A felelősség egyfelől arra vonatkozik, hogy az állat jólétéről gondoskodjunk, tartalmas és boldog éle-
tet biztosítsunk számára, másfelől arra is, hogy állatunk ne okozzon 
kellemetlenséget sem embertársaink, sem más állatok számára. 

Szeretet - Ha állatot tartunk, hiába gondoskodunk róla, ha nem kap sze-
retetet, boldogtalan lesz. 

Táplálás - Az állatnak táplálékra van szüksége az életben maradáshoz, 
energiára a mozgáshoz, ezért fontos számára a jó megfelelő mennyi-
ségű és minőségű élelem biztosítása. Nem feledkezhetünk meg a 
vízről sem! 

Mozgásigény - Minden állatnak van valamilyen mozgásigénye, egyiknek 
kevesebb, másiknak több. Mindenképpen biztosítani kell számára 
ezt. Nem hanyagolhatjuk el egyetlen napra sem a sétát, futást, játé-
kot. 

Egészség - Sajnos állataink ki vannak téve különféle betegségeknek. Leg-
fontosabb dolgunk a megelőzésben rejlik, védőoltások, vitaminok, 
féregtelenítés…  

Utódok - Állatunk utódjáról is ugyanúgy gondoskodnunk kell, a szocializáció, nevelés, táplálás megfelelő higiéni-
ás körülmények biztosításával. 

Környezet - Csak lehetőségeink szerint tartsunk állatot. 
 

  A világ legveszélyesebb állata az apró malária szúnyog. Több mint 100 életveszélyes betegsé-
get terjeszt. 

A világ legnagyobb állata a kék bálna, amelynek hossza a 30 métert, tömege pedig a 140 tonnát is 
meghaladja. 

A világ leggyorsabb állata a gepárd, amely simán eléri 100 km/h sebességet is. 
A világ legkisebb gerinces állata egy ausztráliai halfajta, amelynek kifejlett példánya alig éri el a 8mm-et. 

 

Összeállította: Jagodics Bendegúz 6.b 

Fogászati vetélkedő 

A z eredmények: 

5. évfolyamon 1. hely: 5.b osztály csapata ( Paczolay Nóra, Csehó-Kovács Nikolett, Horváth Lilla ) 

4. évfolyamon 1. hely: 4.a osztály csapata ( Tóth Enikő, Forgács Lili, Barna Szabolcs ) 

3. évfolyamon 1. hely: 3.a osztály csapata ( Hevesi Lívia, Tihanyi Janka, Lekrinszki Dóra ) 

  

Rajzukért díjat kaptak: Endre Klaudia 5.b, Fodor Kata, Szabó Luca 5.b, Petrecz Laura, Mészáros Dorottya, Szabó Mariann 5.a, 
Sendula Fanni 4.a, Szőnyi Borbála 3.b, Paczolay Petra 2.a 
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- Hogy hívják az arab fogorvost? 

- Blend Ahmed. 

- És hol lakik? 

- Sensodűnén. 

- Miért indexel a Signal fogkrém? 

- Mert megelőzi a fogszuvasodást! 
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 A ZENE VILÁGNAPJA 2010 

    A zene világnapját 1975 óta Yehudni Menuhin hegedűművész és karmester felhívására ünneplik október 1-jén az egész 

világon. 

     Kiskunhalason harmadik alkalommal rendezték meg ezt színvonalas zenei programot a Zeneiskolában. Minden tanszak-

ról a legjobb tanulók indulhattak. A zsűritagok a kecskeméti Kodály Zoltán Zeneiskolából érkeztek. A program 9 órakor 

kezdődött a megnyitóval, amelyen Ulakcsainé Lovas Jolán igazgatónő köszöntött bennünket. Ezt követően különböző hang-

szerre írt darabok hangzottak el délután 2 óráig. Én a rézfúvós tanszakról indultam:  Rebikov Cseh népi tánc című művét 

adtam elő. Figyelemre méltó előadásokat halhattunk. A zsűri nagyon meg volt elégedve a darabjainkkal. Hosszas tanako-

dás után megszülettek az eredmények. Kilencen kaptunk Kiemelt Nívódíjat. Négy tanuló kapott Különdíjat. Kiosztásra ke-

rültek még Nívódíjak és Dicséretek. A díjak mellé kottát is kaptunk CD melléklettel. 

     Mindannyian sokat készültünk erre a megmérettetésre, amin jól éreztük magunkat, és nagyon jó volt a hangulat is. 

Pap Jonatán 5.c 

RENDEZVÉNY    RENDEZVÉNY 

Játékos vetélkedő az OTP Bankkal 

2010. szeptember 27-én délután a Szűts József Általános Iskola Sportcsarnokában tartották az OTP Bank iskolai Roadshow 
programját. Ezen a programon a 4.a osztály minden tanulója részt vett. 

A köszöntő után elkezdődött a vetélkedő. Voltak logikai játékok, sorversenyek, ügyességi feladtok. Elméleti kérdések is sze-
repeltek, melyek az OTP tevékenységi körével voltak kapcsolatosak, például: pénzügyek, gazdálkodás, megalakulása, egyéb 
feladatai. Minden jól végzett feladat után kaptunk egy szelvényt, amivel részt vehettünk a tombolasorsoláson. Célunk volt, 
hogy minél több szelvényt gyűjtsünk. 

 A program végét a sorsolás zárta, amelyen több osztálytársunk is nyert. Sikerült az egyik fődíjat megnyernünk. Nagyon 
kellemesen, jó hangulatban telt el ez a délután. 

Tóth Enikő, Szöllős Nikolett 4.a 

VERSENYEK     EREDMÉNYEK 

A Mesék Birodalmában 

Varázslatos világba érkezett az, aki 2010. november 24-én ellátogatott a felső tagozatosok mesemondó versenyére. 23 tanuló 
mérte össze előadói képességét a délután folyamán: 14-en az 5-6. osztályból, 9-en pedig a 7-8.-ból. 

Háromtagú zsűri- Ladányi Sándorné, Feketéné Pősz Anett és Jeszenszky Péterné tanító nénik- döntöttek a helyezésekről. 

Eredmények: 

A díjazottak felkészítői: Mészárosné Farkas Mária, Zsoldosné Papp Judit, Serfőző Anikó és Maglódiné Gartner Mária 
tanárnők. 

A területi versenyen Polgár Gabriella képviselte iskolánkat. 

Gratulálunk a sok munkához és az eredményes szerepléshez! 

A verseny szervezői: Maglódiné Gartner Mária és Serfőző Anikó tanárnők 

I. korcsoport: 

1. Varga Viktória  6.b 

2. Endre Klaudia  5.b 

3. Gusztos Enid  5.b 

Különdíj: Kolompár Gábor  5.c  

II..korcsoport: 

1. Polgár Gabriella  8.b 

2. Kolompár Miklós  8.b 

3. Polyákovics Beatrix  7.c 

Különdíj: Bodor Mónika  8.b 
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Rajzpályázat 

A Fészekrakó Halas Kistérségi Nagycsaládosok Egyesülete  
2010. a szegénység éve: Mit tennél Te, hogy ne legyen 
szegénység a világon? című pályázatán díjazott tanulók: 

1. helyezett: Ujfaludi Sára 3.a 
2. helyezett: Nagy Liza 3.a 
2. helyezett: Mészáros Dorottya 5.a 
3. helyezett: Szabó Luca 5.b 
Különdíj: Petrecz Laura 5.a 

Mesét mondtak az alsó tagozatosok 

November 30-án rendezték meg a mesemondóversenyt az alsó tagozatosok számára. Összesen 26 induló volt, 13-an az 
első-másodikosok, 13-an a harmadik-negyedikesek. 

A hallgatóság és a háromtagú zsűri ( Csendes 
Sándorné Valika néni, Vörös Mária tanárnő és a 
zsűri elnöke Maglódiné Gertner Mária tanárnő ) 
hol ámulattal, hol mosolyogva hallgatta a pro-
dukciókat.  Az értékeléskor Marika néni kiemel-
te, hogy látszik, hogy mennyire szeretjük a me-
séket. 

A kicsiknél első helyezést ért el Tóth Anna 2.b, 
második lett Vígh Viktória 1.b, harmadik Rátkai 
Sára az 1.a osztályból. 

A nagyobbak közül  első helyezést ért el Tihanyi 
Janka 3.a, második lett Rátkai Anna 3.a, harma-
dik Bárány Dominika 4.a osztályos tanulónk. 
Szabó Kocsis Dorka a  4.a osztályból különdíjat 
kapott. 

Iskolánkat Tihanyi Janka képviselte a városi mesemondó versenyen A halál és a vénasszony című magyar népmesével.  

Lekrinszki Dóra 3. a 

VERSENYEK     EREDMÉNYEK 

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY 

2010. november 12-én rendezték meg a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei fordulóját Kiskunhalason, a Szilády 
Áron Gimnáziumban. Az iskolánkat 5 csapat képviselte. A mi osztályunk két csoporttal indult és sikeresen oldottuk meg a 
nehéz feladatokat. Almát, oklevelet kaptunk ajándékba, Tünde néninek pedig egy szál rózsával köszöntük meg a felkészí-
tést. 

A megyei fordulóban iskolánkból a következő csapatok vettek részt: 

4. b osztály: 
AGYVIHAR (Jacsó Szabina, Budincsevics Boglárka, Faddi Stella, Kovács Márkó) 
ÉSZLÉNYEK  (Tóth Lili, Zseni Klaudia, László Máté, Szalai Ádám) 

5. évfolyam: 

MARCI MEG A SZTÁROK (Laskovics Marcell, Gusztos Enid, Szécsényi Enikő Eszter, Tihanyi Kata) 
RÍMES NÉGYES (Endre Klaudia, Fodor Kata, Horváth Lilla, Paczolay Nóra) 
SZUPER NÉGYES (Csapi Piroska, Földi Cintia, Mészáros Dorottya, Petrecz Laura) 

 

Jacsó Szabina és Budincsevics Boglárka 4.b 



TI ÍRTÁTOK     TI ÍRTÁTOK 

Az iskolai élet 
Kedves Diáktársaim! 

Én a koránkelés idegesítő hátrányait szeretném nektek bemutatni. Gondolom, itt mindenki tudja, hogy az iskolába reggel 8-
ra kell beérni, ami hatalmas teher ránk nézve, fiatalokra. 

Számos példát tudok mondani, hogy miért lehet utálni ezt a reggeli borzalmat! Föl is sorolok párat: éppen a legszebb álmo-
dat alszod, mikor megszólal az a fránya ébresztőóra – aminek mellesleg már a hangjától is kiráz a hideg,  és legszívesebben 
kettétörnéd mérgedben, vagy mikor életed legfinomabb muffinját tömöd magadba, és erre megjelenik az álmodban az 
anyukád, és azt mondja: „Lacikám, fölkelni, elkésel az iskolából!” Te erre fölriadsz, és rá kell jönnöd a szomorú igazságra, 
hogy az anyukád tényleg ott áll az ágyadnál, és folyamatosan ezt a mondatot ismétli. Vagy a filmiparban! Nem véletlenül 
olyan közkedvelt az, mikor a szereplők lelökik a szekrényről az ébresztőjüket. Ilyenkor a nézőkben megszólal a kisördög, 
és már el is képzelik, ahogyan ők csinálják meg. Egyszóval: mindenki utál kora reggel fölkelni. Ezért is vívjuk ki, kedves 
ifjúság, hogy csak 11 körül kelljen ÉBREDEZNÜNK!  

Hugyi Enikő 7. c 
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Elbúcsúztam tejfogamtól, 
Pösze voltam igen sokszor. 
Nem szégyellem, nem is bánom, 
Felnőtt leszek, alig várom. 
 
16 fog alul, felül, 
Fogszabályzó veszi körül. 
Reggel, este tisztíthatom, 
Napközben meg villogtatom. 
 
Almát rágok, ha tehetem, 
Fogaimat kényeztetem. 
Egészségem ezzel védem, 
Rostdús étel, az kell nékem. 

Használd fogad, rágj és harapj, 
Sok-sok fogad így megmarad. 
Csoki?  Cukor?  Nyalóka? 
Nem lesz fogam lakója! 
 
Csokit, cukrot ritkán eszem, 
Tejterméket sokszor veszek. 
Kedvenc nasim a zöldségchips, 
Hazugságon fülön csípsz? 
 
Ha ritkán megkívánsz egy cukrot, 
nem baj az, csak el ne túlozd. 
Mindig mosd meg jól a fogad, 
mert különben jól kilyukad. 

Szűrésekre kell, hogy menjek, 
Nem bukom le, nem füllentek. 
Fogaimat megdicsérik, 
Szájszagomat nem is érzik. 
 
Fogam mosom reggel, este, 
Lepedéket eltüntetve. 
Bacillusok reszkessetek, 
Harcba szállok ellenetek. 
 
Fluorid a fogam őre, 
ő a fogam megőrzője. 
Ne várd meg, hogy fogad fájjon, 
téged az orvos hiába várjon. 

Egészség blues 

Fogászati vetélkedőre készítették: Horváth Lilla, Csehó-Kovács Nikolett,  Paczolay Nóra 5.b 



Tornasport: 

Országos Kistornász Bajnokság        Budapest, 2010.10.09. 

Csapat: 2. hely 

(László Dénes, Kocsis Márk, Szalai Ádám, Kádár leander, Kádár Zalán, Süveges Csaba) 

Egyéni: 

3. Szalai Ádám 

6. Kocsis Márk 

7. Süveges Csaba 

8. László Dénes 

10. Kádár Leander 

15. Kádár Zalán 

 

Fit-dance: 

Fit-Dance Országos Bajnokság           Szeged, 2010. november 14.  

II/A.korcsoport: 3. Tassi Nelli  

                         5. Hirsch Lili  

III.korcsoport:   4. Endre Klaudia  

Eredményesen szerepeltek még: Ujfaludi Sára, Csorba Vivien, Varga Viktória, Szécsényi Eszter és Schneider Fanni.  

 

Atlétika: 

Kegyeleti Futóváltó        Kertvárosi Iskola, 2010. okt.06.  
 

Csapat: 2. hely: 

(Szőke Vivien, Bóna Bettina, Fazekas Eszter, Kocsis Laura, Nyitrai Nóra, Micic Márta,  
Komáromi Tamás, Majer Bence, Maconka Nándor, Szűcs Csaba, Rokolya Alex,  
Csendes Krisztián, Somogyi Dávid) 

 

Úszás: 

 

 

SPORT     SPORT     SPORT 

  
RÁTKAI ANNA 3.a 

(2001) 
RÁTKAI SÁRA 1.a 

(2003) 
VARGA KATA 3.b 

(2003) 
MESTER KRISZTIÁN 

3.a (2002) 

REGIONÁLIS ÚSZÓ - 
BAJNOKSÁG 

2010. 

KECSKEMÉT  

1. hely: 50 pillangó 

2. hely: 200 vegyes 

3. hely: 50 gyors 

6. hely: 50 hát 

10. hely: 50 gyors 

12. hely: 50 hát 

12. hely: 50 mell 
24. hely: 50 gyors 

8 - 11 KOROSZTÁLYOS 
ÚSZÓVERSENY  

SZÉKESFEHÉRVÁR 

3. hely: 50 pillangó 

6. hely: 50 mell 

4. hely: 100 gyors 

4. hely: 50 hát 

 4. hely: 50 mell 

12. hely: 50 hát 

11. hely: 50 mell 
X 

BÁCS-KISKUN MEGYE 
2010. ÉVI UTÁNPÓT-

LÁS ÚSZÓBAJNOKSÁGA  

KISKUNFÉLEGYHÁZA 

1. hely: 50 gyors 

2. hely: 50 mell 

1. hely: 50 hát 

2. hely: 50 pillangó 

3. hely: 50 gyors 

1. hely: 50 mell 

2. hely: 50 hát 

4. hely: 50 gyors  

5. hely: 50 mell 

3. hely: 50 hát 

7. hely: 50 hát 

7. hely: 50 gyors 
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SPORT     SPORT     SPORT 

Családi Sportnap  2011 
 

Közel 100 fő részvételével zajlott le a 
Fazekas iskola népszerű hétvégi prog-
ramja. 

 

Eredmények: 
Asztalitenisz: 

Női kategória: 

1. Mátyás Viktória 

2. Nagy-Czirok Lászlóné 

 Gyerek kategória: 

1. Földi Alex 

2. Kutasi Ferenc 

3. Mészáros Gergő 

 Férfi kategória: 

1. Mátyás János 

2. Juhász Dániel 

3. Juhász János 

 

 
Kosárlabda-dobó verseny: 

1. Vanyúr László 

2. Szilágyi Viktória 

3. Gáldonyi István 

 

Sor- és váltóverseny: 

1. Duracell 

2. Villámok 

3. Ezek megőrültek! 

4. Pumák 

5. Menő Manók, Csigabiga 

Hullámok hátán 

 
Beszélgetés Szloboda Marcell 7.a osztályos diákkal, aki a nyáron újabb sikeres szörfvizsgát tett. Marci két éve kez-
dett szörfözni, amiről be is számoltunk akkor. 

 

- A szörfnek több fajtája is van. Te melyiket űzöd? 

- A Windsurf-ot. 

- Mi fogott meg ebben a sportágban? 

- Egyrészt a gyorsaság, másrészt az, ahogy láttam a barátaimat, hogy 
milyen trükköket tudnak. 

- Mikor és hol tanultál meg szörfözni? 

- 2007 nyarán, Bibionéban. 

- Mesélj a szörfvizsgáról! 

- A legelső vizsga abból állt, hogy ki kellett menni a vízre, megfordulni, 
és ezt követően újra. Második vizsgán tudnom kellett kétféle fordulási 
módot, nekem abból mind ment. Utolsó vizsgámon ki kellett mennem a 
„Bora” nevezetű szélbe, és ott kellett teljesítenem. Nagyon sokszor 
beleestem a vízbe, de még nem várták tőlem, hogy úgy teljesítsek, mint 
a tanárok.  

- Köszönjük a beszélgetést! 

Beszélgetőtársak: Szatmári Erna és Tóth Ákos 6.b 
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Sokkal értékesebb a magad alkotta ajándék. - Amíg készíted, mindig arra 
gondolsz, akié lesz. Nem egy pillanat csak, amíg megveszed, hanem 

hosszú órák, esték, amíg elkészülsz.  
Ezalatt beépül az ajándékba a szereteted is. 

Különleges, csavart karácsonyfadísz masnival díszítve 
 
Kellékek: piros csillámos süthető gyurma, 1 cm széles karácsonyi szalag, aranyszínű cérna 

A gyurmából készítsünk több darab kisebb golyót. Törjünk le több kisebb darabot a gyurmából, 
jól gyúrjuk össze őket, hogy puha és jól formázható legyen. A golyókat egyesével, a kezünkkel 
sodorjunk kb. 5-6 cm hosszú csíkká. Úgy sodorjuk, hogy az egyik vége vastagabb, a másik vé-

ge pedig vékonyabb legyen. Sodrás után a gyurma alakja a chili 
paprikához hasonlítson. 

A gyurmacsíkokat nyújtsuk ki laposra. Ezt legegyszerűbben tésztanyújtó segítségével készíthet-
jük el. A csíkokat egyesével tegyük bele a tésztanyújtóba, és 1-es fokozaton nyújtsuk ki. Ha 
nincs tésztanyújtónk, a csíkokat mini sodrófával, vagy akár sima pohárral is kinyújthatjuk. 

A kinyújtott csíkok szélesebb végeire készítsünk lukakat, hogy fel tudjuk majd akasztani. Egy 
fogpiszkálóval szúrjuk át a végét, a tetejétől kb. egy centiméterre. 

A gyurmacsíkokat csavarjuk meg, hogy megkapjuk a különleges csavart formáját. A kezünkkel fogjuk meg a szélesebb végét, 
és alulról óvatosan csavarjuk meg a gyurmát. Csavarhatjuk sűrűbbre vagy kissé lazábbra is. A megcsavart gyurmákat helyezzük 
sütőlapra, majd tegyük a sütőbe, és 130 ?C-on, 30 perc alatt égessük ki. Sütőben hagyjuk kihűlni. 

A karácsonyi szalagból készítsünk kisebb masnikat, a végeiket ferdén vágjuk le. A kihűlt díszeket aranyszínű cérnára fűzzük fel. 
Befejezésül a masnikat egy csepp ragasztóval ragasszuk a dísz tetejére, a lukak elé. 

 



Készítette az iskola újságíró -és újságszerkesztő szakköre. 

 

− Az én kisfiam rendkívüli gyerek, tele van 
eredeti ötletekkel, igaz tanár úr? 

− Ó igen, különösen ami a helyesírást illeti. 

A skót kisfiú megkérdezi az apjától: 
- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt? 
- Parketta, kisfiam. 

- Mit csinál a skót, ha fázik? 
- ??? 
- Közelebb ül a gyertyához! 
- És mit csinál, ha még mindig fázik? 
- ??? 
- Meg is gyújtja! 
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− Mi az abszolút rosszindulat? 

− Egy struccot megijeszteni a betonúton. 

Testvére a harmatnak 
A hideg idő társa, 
Mert az ember őt csakis 
Télidőben látja 

(zúzmara) 

Se oldala, se feneke, 
mégis megáll a víz benne.  

(felhő) 

Szürke színű a ruhája, 
nem repül el Afrikába. 
Itt marad a téli fagyban, 
magvakon él a nagy hóban. 

(veréb) 

 
Vizszintes: 
1. Téli sport. 
2. Mikulás más néven. 
3. A szoba dísze karácsonykor. 
4. Ezt találod karácsonykor a fa alatt. 
5. Ő húzza a Mikulás szánját. 
 
Függőleges: 
1. Téli jármű. 
2. Fényes papírba csomagolt édesség. 
3. Puha, fehér takaró lesz belőle télen. 

(Készítette: Szécsényi Eszter 5.b) 


