
Év végi hűhó 
 
 Az elmúlt hetekben már volt: kávészünet, ebédszünet, mosolyszünet, tűzszünet. De most végre  

előttünk áll a téli szünet! 

Bevallom, hogy számomra ez a legszebb évszak. Nincs is annál jobb, mint amikor az ember reggel arra 

ébred, hogy mindent belep a hó, ezért azt kívánom: Legyen végre hó! 

De sajnos most tényleg igazi szünet lesz. Szüneteltetni kell a családi látogatásokat, a hógolyózásokat a 

barátokkal, a síeléseket. De azért vannak dolgok, amiket nem kell szüneteltetnünk. Nézzük, mik azok: a 

nevetésünk, egy jó könyv olvasása a kandalló mellett, egy forró tea egy hideg téli napon, és most  

előkerülhetnek a kütyük, amelyek segítségével együtt játszhatunk barátainkkal, felhívhatjuk a  

nagymamát, nagypapát.  

Íme, egy idézet, amiről nem tudjuk, hogy számíthatunk-e rá?  

,,Esett, esett a hó egyformán, tömötten, és végtelenül." 

Te rájötTÉL, honnan az Idézet? 

Ha BElenézel a szavak REjtelmeibe, egy Könyv címe van elrejtve. 

Ezt írta nekünk Fekete István és reméljük, így lesz talán! 

Kívánjuk, hogy mindenki pihenje ki magát, töltse tartalmasan a téli szünetet! 

 

Az újságíró szakkör tagjai nevében: Magyar Anna 
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Európai Hulladékcsökkentési Hét a Fazekasban 

Iskolánk idén is csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési Hét programjaihoz, melyet  

november 21-29. között rendeztek meg. A 2020-as év fókusza a „Láthatatlan hulladékok” voltak, 

viszont minden olyan témával foglalkoztak a diákok, amelyek a hulladék keletkezésének  

csökkentésére, a termékek újrahasznosítására hívják fel a figyelmet. Minden évfolyam, illetve 

minden osztály valamilyen módon hozzájárult a hét megvalósulásához.  

Az első osztályos tanulók az Európai Hulladékcsökkentési Héthez csatlakozva több alkalommal 

beszélgetőkört szerveztek, ahol a gyermekek meséltek arról, hogy az otthonukban milyen  

hulladékok keletkeznek. Megfogalmazták elképzeléseiket, hogyan lehetne ezeket csökkenteni és 

az ő családjuk miként gyűjti a hulladékokat, alkalmazza-e a komposztálást. A takarékoskodás,  

tudatos vásárlás, a vászontáska használata is megfogalmazódott. A gyűjtött wc papír gurigákból 

nagy örömmel készítettek a kisgyerekek különböző figurákat, hóembert, pingvint vagy a Jégvarázs 

című meséből Olafot.  

A második évfolyamos tanulók a hulladékcsökkentési társasjátékkal való tevékenység, valamint 

matematikaórán megjelenő szöveges feladatok során beszélgettek a hulladékgazdálkodásról, a  

szelektív hulladékgyűjtésről, újrahasználhatóságról és magáról a környezettudatosság szerepéről és 

fontosságáról.  

A harmadik évfolyamos diákok szemléletes plakátokat készítettek, ezzel is felhívva a figyelmet a 

környezettudatosságra, illetve a láthatatlan hulladékok csökkentésére. A rajz készítése előtt  

beszélgettek a szelektív gyűjtésről, valamint a hulladékok tudatos csökkentését a környezetükben 

hogyan tudják megvalósítani. Ezek után megtervezték a rajzot, majd közösen elkészítették a  

plakátot.  
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A negyedik évfolyam különféle tevékenységgel hívta fel a figyelmet a környezettudatosságra,  

szemléletformálás történt a feladatlapok megoldásával, tudástérkép készítésével. Tárgyat készítettek 

újrahasznosított, környezetbarát alapanyagokból, bevásárlószatyrot terveztek az öko-desing jegyében. 

Az ételmaradékok újrahasználhatósága, újra hasznosítása egyaránt előkerült, nem csak az  

intézményben, de otthon is.  

Az ötödik és hetedig évfolyamos tanulók hulladékcsökkentési tervet készítettek a családjukra, valamint 

ökológiai lábnyomot számítottak Magyarországra vonatkozóan. Csoportokban összegyűjtötték a  

tanulók a családjuk rossz vásárlási szokásait. A hibák megbeszélése után akciótervet fogalmaztak meg a 

változtatás lehetőségeire. 

Ezek mellett csatlakozott az Öko-szakkör is a hét megvalósulásához. Az Öko-szakkör tagjai kézműves 

tevékenységeken keresztül ismerkedhettek meg jobban a környezettudatossággal. A kézműves tevé-

kenységek a következők voltak: textil táska készítése maradék textilanyagokból, konzerves doboz  

újrahasznosítása, állatok készítése stb.  

“Nem kérek szórólapot!” kampányt hirdettünk a tanulók, a szülők és a pedagógusok körében. Az  

osztályfőnökök felhívták a figyelmet a szórólapok káros hatásaira. Az osztályok Facebook  

csoportjaiban megosztották a “Nem kérek szórólapot!”  matricát, amivel lehetőséget biztosítottak arra, 

hogy a postaládákra felkerüljön az.  

A hét végén kiállítást szerveztünk a hulladék negatív környezeti, társadalmi és gazdasági hatásairól,  

illetve a hulladék csökkentésének kulcsfontosságú szerepéről.  

Összességében egy tartalmas héten vagyunk túl. A tanulók sok élménnyel, tapasztalattal, ismerettel  

gazdagodtak. Köszönjük szépen, hogy az idei tanévben is megvalósulhatott intézményünkben az  

Európai Hulladékcsökkentési Hét.  

Pasztendorf Gabriella 
ÖKO folyamatgazda 
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Advent projekt 2020. 

„Az ünnep azé, aki várja. 
Aki magot szór ablakába, / és gyertya vár az asztalán. / A várók nem várnak hiába, /  

Egy angyal kopogott talán?”   
Szabó T. Anna 

 

Amikor ADVENTET választottuk augusztusban a 4. évfolyam projektjének témájául, még nem  

tudtuk, hogy megvalósítására milyen lehetőségeink lesznek. 

A koronavírus-járvány átírta mindennapjainkat, így projektünket is. Már nem terveztünk adventi  

kirándulást Budapestre, nem sütöttünk mézeskalácsot a Vári cukrászaival. Elmaradt az iskolai  

karácsonyi műsor. Először fordult az elő az iskola életében, hogy nem ünnepelhettek együtt nyugdíjas 

pedagógusok és óvodások, a 4. évfolyam tanulóinak szülői és valamennyi diákja, dolgozója. 
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Az adventi ünnepkör legszebb pillanatait osztályközösségeinkben élhettük át. Célját elérte, megismertük 

az adventi időszak és a karácsonyi ünnepkör hagyományait, közösen készültünk fel az ünnepre. Számos 

közös tevékenységben vettünk részt, melyek: 

 decemberi iskolai faliújság készítése, ünnepi tárlórendezés 

 advent, az adventi koszorú jelentésének megismerése, adventi naptár készítése, tartalmának  

megtöltése szülők segítségével 

 adventi dalok tanulása, péntekenként adventi gyertyagyújtás 

 Mikulásvárás - Szent Miklós történetének megismerése, ajándékozási szokások, versek, dalok a 

témában - ajándékozás 

 Luca-naphoz kapcsolódó népszokások felelevenítése, Luca-búza vetése 

 kreatív alkotómunka: teremdíszítés, asztali és ablakdíszek, mikuláscsizma, az ünnep jelképei  

rajzokon 

 karácsonyfa állítás  

 karácsony – az ünnep története; Karácsonyeste nálunk - elbeszélések írása a családi ünnepről 

 adventi kiállítás  

 Adventi kvíz – az osztályok tanulóinak megajándékozása december 18-án 

Advent projektünk arra szolgált, hogy a várakozás ideje gyorsan és hasznosan teljen, a karácsony  

érkezéséig legyen időnk fénybe öltöztetni a szívünket. Nem mellesleg sokat tanultunk ünnepi  

hagyományainkról, népszokásinkról. 

A 4. évfolyam pedagógusai és tanulói nevében: Zsoldosné Papp Judit 
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Mesemondó verseny 2020 

Mesemondó verseny egy kicsit másképp 

A hagyományokat megőrizve, de rendhagyó módon november 25-én rendezték meg iskolánkban az 

alsó tagozatos mesemondó versenyt. A gyerekek az elmúlt évekhez hasonlóan idén is népmesékkel  

készültek, amit a zsűri videófelvételeken keresztül megnézhetett és meghallgathatott. A kialakult  

járványhelyzet miatt a szervezők az online módon történő megvalósítás mellett döntöttek. 

A kis meserajongók heteken keresztül tanultak a megmérettetésre. Örömmel töltött el bennünket, 

hogy az 1-2. évfolyamon 7 gyermek, a 3-4. évfolyamon 13 tanuló vett részt a mesemondó versenyen. 

A tanulókról videófelvételt készített iskolánk rendszergazdája, Berci bácsi. Az elkészített videókat 

iskolánk Youtube csatornájára töltötte fel. A linkeken keresztül a zsűri és a szülők egyaránt  

megtekinthették a lelkes mesemondókat. 

A videófelvétel, illetve a nézőközönség, jutalomtaps hiánya miatt az idei tanévben talán még  

nehezebb feladatuk volt a tanulóknak. Ennek ellenére a gyermekek előadása tudatos és hiteles volt, 

emellett a meseválasztásra és az előadásmódra is igen nagy hangsúlyt fektettek. A résztvevők bátran, 

artikulálva, teljes átéléssel mondták a saját népmeséjüket. Érezhető volt, hogy szeretik és élvezik a  

mesék világát. 

A részvétellel a kisgyermekek gyakorlatot szereztek a felvétel előtti szereplésben, emellett a mesék 

elmondásával fejlődött az önbizalmuk is. A mesemondók felkészültsége kiemelkedően magas volt, így 

a zsűri tagjainak nehéz döntést kellett meghoznia. Magas színvonalú mesemondókat hallhattunk és  

láthattunk. 
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VERSENYEK EREDMÉNYEK 

Köszönjük szépen a mesemondóknak ezt a csodás élményt, hogy bátorságukkal megvalósulhatott 

az idei mesemondó verseny! A felkészítőknek és a szervezőknek is külön köszönjük a munkáját! 

A zsűri hosszas tanácskozás után a következő sorrendet állította fel: 

1-2. évfolyamon 

1. Vörös Roxána 2.a   Felkészítő: Jeszenszky Péterné 

2. Kiss Huba 2.a   Felkészítő: Jeszenszky Péterné 

3. Buócz Lisa Emily 2.b   Felkészítő: Pasztendorf Gabriella 

Különdíj: Nagy-Sarkadi Medárd  1.b  Felkészítő: Mester Tiborné 

3-4. évfolyamon 

1. Barna Liza 4.a   Felkészítő: Zsoldosné Papp Judit 

2. Gyüre Jázmin 3.a   Felkészítő: Serfőző Anikó 

3. Csóti Csenge 4.a   Felkészítő: Zsoldosné Papp Judit 

Pasztendorf Gabriella 

 



TANÁRINTERJÚ 

 8 
FAZÉK 

XXVII. évf. 2. szám 

 
Tanárinterjú sorozatunkban Vargáné Mészáros Ildikó tanárnővel beszélgettünk. Biológia-technika szakos 

tanár, az 5.a-sok osztályfőnöke és a  háztartástan szakkör vezetője. 

 Milyen tanuló volt? Mik voltak a kedvenc  

tantárgyai? 

 Jó tanuló voltam, mindig igyekeztem jól teljesíteni.  

Általános iskolában a kedvenc tantárgyam a biológia és a 

kémia volt, s ez a középiskolában is megmaradt.  

 Miért éppen a tanári hivatást választotta? 

 Édesapám testnevelő tanár volt. Sok időt töltöttem  

vele az iskolájában, figyeltem az ottani munkáját.  

Úszótanfolyamokat is tartott, segítettem neki abban, hogy 

a víztől idegenkedő gyerekek is megtanuljanak úszni.  

Velük együtt örültem a sikernek. Már kicsi gyerekként is 

sokat játszottunk iskolásat, akkor is szerettem, ha én  

voltam a tanár. 

 Mit tart a jó tanár legfontosabb tulajdonságainak? 

 A személyiségét. Szeresse a gyerekeket, tudjon  

fegyelmezni. Legyen türelmes, empatikus, de kellőképpen 

szigorú, következetes és kiszámítható. Igazságosan  

értékelje a tanulók munkáját, s szerintem a humorérzék sem hiányozhat a repertoárjából.  

 Mi volt pályája legkellemesebb és legkellemetlenebb élménye? 

 Legkellemesebb? Mikor az országos biológiaversenyen első helyezést ért el valamelyik  

tanítványom. Legkellemetlenebb? Ezeket igyekszem elfelejteni. Bár az utóbbi időben sokszor 

érzem azt, hogy tehetetlen vagyok, amikor tanítványaimat jó szóval nem tudom rávenni a  

tanulásra. 

 Mivel foglalkozik szívesen szabadidejében? Van-e hobbija? 

 Szeretek olvasni, rejtvényt fejteni. Nyáron imádok strandolni, napozni. 

 Ha hirtelen „idő- és pénzmilliomossá” válna, milyen titkos vágyait váltaná valóra? Mire 

költené, mondjuk egy lottófőnyeremény összegét? 

 Időmilliomos? Több időt töltenék a barátaimmal, beszélgetnénk minden haszontalan dologról, 

jól éreznénk magunkat. Lottófőnyeremény? Egy részét félretenném a nyugdíjas éveimre, hogy 

az anyagi biztonságom meglegyen, a másik részét utazásra, a családom tagjaira fordítanám. 

 Tegyük fel, hogy hármat kívánhat egy jó tündértől: bármit. Mik lennének ezek? 

 Egészség, szeretet, barátok.  

 Köszönjük, hogy a Fazék rendelkezésére állt és válaszolt a kérdéseinkre! 

 
Magyar Anna és Tóth Mercédesz Zoé 



 Előszó 

Koronavírus, unjuk már nagyon, minden nap rányomja bélyegét életünkre. Mégis elővigyázatosnak 

kell lennünk, tudomásul kell vennünk, hogy be kell tartani megváltozott életünk megváltozott  

szabályait. Legyünk türelmesek, megértők, segítőkészek, vigyázzunk magunkra és egymásra! 

 

Helyzetjelentés 

Jelenleg két pedagógus és egy takarító néni van karanténban. Ennek következményeképpen a 6-7-8. 

osztály digitális oktatásra állt át december elsején. A pedagógusok az iskolában online órákat tartanak 

nekik, a gyerekek pedig otthonról követik az órákat és oldják meg feladataikat. Az alsó tagozat és az 

5. osztály még járhat iskolába és reméljük, hogy a téli szünetig legalább velük találkozhatunk!  

Izgatottan várjuk az előttünk álló ünnepeket, de a mögöttünk hagyott három hónapban is sok minden 

történt, jó néhány szép emlékkel gazdagodtunk…. 

 

Eseményeink 

Egy egészségmegőrző program keretében kerékpártúrán vehettek részt diákjaink. Iskolánk is  

csatlakozott a „Három generációval az egészségért program”-hoz, melynek célja az egészséges 

életmódra nevelés fakultatív programok segítségével. A diákok kísérő szülőkkel és pedagógusokkal 

átkerékpároztak Öttömösre. A majdnem 30 kilóméteres távot a kicsik, a nagyobbak és a  

legnagyobbak is jókedvűen teljesítették. Szervező: Kuhn Róbert 

Október elseje, a Zene Világnapja. Most is, mint minden évben megünnepeltük. Idén a  

koronavírus miatt nem iskolai szinten, hanem az osztályközösségek az osztályfőnökökkel együtt  

emlékeztek meg a muzsika világnapjáról. 
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Kerékpárosaink Kuhn Róbert tanár úr felvezetésével küzdötték le a kilómétereket. 



Akadályversennyel emlékeztünk idén is az aradi vértanúkra. Tavaly az időjárás  

miatt, idén pedig a vírushelyzet miatt nem tudtuk hagyományos formában megtartani az eseményt. 

Ebben a tanévben az erdei útvonal helyett a faluban kijelölt útvonalon állítottuk fel az  

állomáshelyeket. A felsősök és az alsós osztályok 5-5 akadályon keresztül bizonyíthatták  

ügyességüket és ismereteiket az aradi vértanúkkal kapcsolatban. Fantáziadús feladatok, jókedv és 

méltó, tiszteletteljes megemlékezés jellemezte a délelőttöt. A versenyt az alsó tagozatban a 4.  

osztályosok, míg a felső tagozatban a 8. osztály nyerte meg. Szervező tanárok: Kiss Szilvia,  

Martonosi Andrea és Borsódy László 

 

Ha október, akkor tökfaragás és Halloween. A felsősök az általuk hozott tökökből készítettek 

ötletes műveket, amelyeket az iskola udvarán állítottunk ki. Minden kisdiák szavazhatott a neki 

tetsző munkára, a legtöbb szavazatot kapó műremekeket ajándékkal jutalmaztuk. Első lett Kószó 

Fruzsina 7. osztályos tanuló, második lett a Szegedi Dávid-Tartott Vilmos páros a 6. osztályból, 

harmadik helyen végzett a Nemes Ákos-Faragó Kinga páros a 6. és a 7. osztályból.  

Szervező: Veresné Szűcs Ibolya 

 

 

Töksütéssel és Halloween-i buli esttel zártuk a hetet. A gyerekek közül sokan beöltöztek. Az iskola 

körül három helyszínen vártuk a diákokat „szellemes” feladatokkal, ahol cukorkákat gyűjthettek. 

Szervező: Veresné Szűcs Ibolya 

BALOTAI (kis)FAZÉK 
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A kifaragott tökök. 

A 7. osztály ügyességi feladat közben. 
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Novemberben került sor mesemondó versenyünkre. Első alkalommal rendeztünk online  

megmérettetést a koronavírus miatt. A mesemondók szereplését videón rögzítettük és az iskola 

Facebook oldalán tekinthették meg az érdeklődők. Újdonság volt az is, hogy idén a közönség is  

szavazhatott a mesemondókra. Az alsó és a felső tagozaton választhattak favoritot maguknak.  

Rendhagyó volt zsűri szempontjából is a verseny, ebben az évben a kiskunhalasi intézményből  

kértünk fel ítészeket. Nagy örömünkre szolgált, hogy elfogadta a ’feladatot’ és értékes  

szabadidejéből szánt ránk Zsoldosné Papp Judit és Pasztendorf Gabriella. Mellettük Oláh-Jaksa 

Gabriella iskolánk igazgatója értékelte a diákok szereplését. Az eredményhirdetést is videó  

formájában tekinthették meg az érdeklődők. Ezúton köszönjük szépen a zsűri, a pedagógusok és 

szülők, és nem utolsósorban a gyerekek munkáját! Jöjjenek az eredmények: alsó tagozaton 1.  

helyezett lett Szabó Tamara 2. osztályos tanuló, a felsőben Huszta Hanna nyert a 6. osztályból. A 

közönség díját alsóban Fúrós Zoé Zsuzsanna a 3. osztályból kapta, a felsőben pedig Hudák Nikolett 

5. osztályos tanuló nyerte el.  

Szervező: Nagy Andrea 

Nagy örömünkre szolgál, hogy egy cég felajánlásának köszönhetően 6 tablettel bővült az iskola 

technikai állománya. A cég nem kívánt élni a nyilvánosság lehetőségével, kérésüket  

tiszteletben tartva ezúton is köszönjük szépen az eszközöket! Hálásak vagyunk minden segítségért, 

amellyel emelhetjük az oktatás színvonalát intézményünkben! 

Iskolánk részt vett egy nagyszabású karácsonyi adománygyűjtésben. A cél az volt, hogy minél 
több rászoruló gyermek arcára csaljunk mosolyt a „Segíts Velem Mosoly Manó!” elnevezésű  

jótékonysági akció keretein belül! A Magyar  Máltai Szeretetszolgálat minden évben a GLS 
Hungary csomaglogisztikai szolgáltatóval és az EMMI Köznevelésért Felelős Helyettes  
Államtitkársággal közösen megszervezi ezt a gyűjtést, ahol gyerekek segíthetnek rászoruló  

társaiknak. 

Közel 50 balotai Mosoly Manó szorgoskodott, hetekig gyűjtögetették a használt, de szép állapotú 
játékokat, plüss állatokat, könyveket, kirakókat, csomagolóanyagokat, hogy azokból szép karácsonyi 
ajándékok legyenek. A manócskák végül 115 csomagot készítettek, amik várhatóan 115 kisgyermek 

arcára csalnak majd mosolyt valahol az országban. A jótékonysági akció már most is elérte célját, 
hiszen a kis manók már tudják, hogy adni jó; önzetlenül segíteni jó érzés kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt.  

A szervező és lebonyolító Kiss Klaudia iskolatitkár volt. 

Felsős mesélőink 

Alsós mesemondóink 
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Elérkezett az Advent. Az ünnepkör  kezdetét közös gyer tyagyújtással ünnepeltük. 

Vártuk és megérkezett a Mikulás Balotaszállásra is. Az iskolában ellátogatott minden osztályba, 

ahol a gyerekek nagy örömmel fogadták. A körzeti megbízott rendőrök és a rendőrség Mikulása a 

karanténban lévő diákokhoz is eljuttatta a csomagokat. Köszönet minden segítségért!  

Vírushelyzetben várjuk a közelgő ünnepeket, reméljük a rendkívüli helyzet ellenére is egészségben, 

békében és szeretetben telnek majd az év utolsó napjai! 

BALOTAI (kis)FAZÉK 

Az ajándékok útnak indulnak 
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BALOTAI (kis)FAZÉK 

Gyerekszáj 

 
Új rovatunkban teret szeretnék adni diákjainknak is, hogy elmondják gondolataikat egy-egy témával 

kapcsolatban. Első alkalommal az alsó tagozaton tanulók árulták el, hogy mit kívánnak az ünnepekre 

mindenkinek. 

1. osztály: Ne legyen sírás az iskolában! Óriási ingyenes fagyi! Mindenki boldog legyen! Sok 

pénzt! Essen a hó! Senki ne legyen beteg! Mindenkit szeressen mindenki!  

2. osztály: Meg lehessen tartani a karácsonyt! A család együtt legyen! Jók legyenek a fiúk! 

Mindig legyen béke! Legyen egészséges mindenki! Legyünk mindig együtt! 

3. osztály: Soha ne melegedjen túl a Föld! Örökké éljünk! Ne legyen éhezés! A gyerekek  

mindig boldogok legyenek! Ne vágják ki a fákat! Békességet, egészséget és szeretetet! 

4. osztály: Egészséget! Együttérzést! Ne legyen éhezés, szegénység! Mosolyt minden arcra! 

Békét, barátságot! Az egész világnak boldogságot! Boldog és békés karácsonyt!  

 

Ennél többet én sem kívánhatok! 

Összeállította: Nagy Andrea 

Jön a Télapó 

December van, hóha, hó! 

Jön már, jön a Télapó. 

Vajon én most mit kapok? 

Már egy hete jó vagyok. 

Lábam mindig letöröltem, 

Testvéremmel nem pöröltem, 

Minden leckém megcsináltam, 

Lányok haját nem cibáltam. 

Jó vagyok már, csuda jó, 

Becsszavamra, Télapó. 

Tél közeleg 

Itt ez a táj, Hófehérke, 

hó bújtatta hófehérbe 

a tél kellős közepére, 

menyasszonyos január a fehérsége. 
Írta: Balázs Amanda Maja 5.b 

VERSELJ SZABADON! 

Most kicsit fáj a karácsony 

Várom a havat, de inkább a tavaszt és az igaz, szabad nyarat,  

Mikor átölel a szellő lágyan simogatva és dobhatok egy maszkot  

A világ közepébe szabadon, levegőhöz jutva és látható szavak  

Világítják meg az eddig nem látható, de a már szabad arcod,  

És nem is kell több ajándék a fa alá, mint a kicsi szabadság  

És egy őszinte érintés csak úgy a konyha közepén megélve,  

Ahol tétován lépkedsz szabályokkal kerítve, de itt a boldogság,  

Mikor átölelheted azt, aki a kincsed és a legjobbakat remélve!!!  
/ Paul McCsabi /  

A karácsonyi gömb 

A karácsonyi gömb a karácsonyfa népszerű díszítőeleme, mely a paradicsomi fa almáját jelképezi – olvastam 
valahol. 

Formája gömb alakú, színe a szivárvány minden színében pompázik. A legnépszerűbbek a piros, az arany, a 
zöld és az ezüstszínűek. Az első pár gömb üvegből készült 1848-ban Türingiában, de manapság már  
műanyagból készítik a legtöbbet. 

Azért fontos nekem ez a szép dísz, mert a karácsony elképzelhetetlen nélküle. 

Hirsch Lizi 



TI ÍRTÁTOK 
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Karácsonyeste nálunk 

A 4. a osztályosok írásban mesélték el, hogyan töltik a karácsonyi ünnepeket. 
 

Karácsonykor, december 24-én Jézus születését ünnepeljük. 

Ezen a napon együtt megreggelizünk, majd felállítjuk a fát és elkezdjük mindannyian  
díszíteni. Közben anya főzi az ünnepi ebédet, melytől nagyon finom illatok járják át a  
konyhát. A karácsonyi menü mindig különleges. Megterítjük az ünnepi asztalt, közben karácsonyi 
zenét hallgatunk. Délben ebédelünk. 

Minden évben megszólal a csengő szenteste és varázslatos módon a fa alá kerülnek az  
ajándékok. Kibontásuk után együtt játszunk. 

Nálunk így telik a karácsony nyugodt, meghitt hangulatban. 
Barna Liza 

 

A karácsony Jézus születésének ünnepnapja. Az én legkedvesebb ünnepem is, mert  
összegyűlik a család. 

Ilyenkor előkerülnek a karácsonyfadíszek: az üveggömbök, az égősorok és a  
gyertyák. 

Vacsora előtt egymás kezét fogva dalokat énekelünk. Majd leülünk elfogyasztani az ünnepi  
vacsorát. 

Számomra nem az ajándékok a fontosak, hanem az együtt töltött idő, a szeretet. 
Csoma Letícia 

Karácsony Jézus születésének emléknapja, a békesség, az otthon és a szeretet ünnepe. 

Mi néhány nappal karácsony előtt vesszük meg a fenyőfát. 23-én feldíszítjük a házat és a fát, közben karácsonyi 
zenét hallgatunk. Anya és a mama süti a mézeskalácsokat, amelyeket testvéremmel díszítünk ki. Amíg  
készülődünk, addig beszélgetünk és jókat nevetünk.  

Elérkezik a szenteste. Együtt van az egész család. Közösen megvacsorázunk, majd megajándékozzuk egymást. 
Gyönyörű zenét hallgatunk, és csillagszórókat gyújtunk. 

A sok öröm és vidámság után lassan mindenki hazamegy szeretettel a szívében.  

A karácsony azt üzeni: „szeretni és szeretve lenni a legcsodálatosabb és legvarázslatosabb dolog a világon.” 

Ferenczi Csanád 
 

Minden évben nagyon várom a karácsonyt, a legkedvesebb ünnep számomra. 

December 24-én az egész család mézeskalácsot süt, majd délután közösen  
feldíszítjük a fát. Az este a nap legjobb része. A szüleimmel és a testvéremmel leülünk a fa köré, és 
kibontjuk az ajándékokat. Miután kijátszottuk magunkat, megvacsorázunk, majd késő estig  
beszélgetünk. 

Karácsony első és második napján a nagyszüleinket szoktuk meglátogatni, ahol az  
unokatestvéreinkkel nagyokat játszunk.  

Az ünnep mindig gyorsan eltelik, de a szép emlékek megmaradnak. 
Szabadi Csongor 

Karácsonykor Jézus születését ünnepeljük. 

December közepén ünneplőbe öltöztetjük a házat és mézeskalácsot sütünk. 24-én az ebédre 
mákos gubát készítünk, majd délután feldíszítjük a fenyőfát és a szentestét négyesben töltjük. A 
vacsora után nagyon izgatottan várjuk, hogy mi van a karácsonyfa alatt, s kíváncsian bontjuk ki 
az ajándékokat.  

Karácsony napjait a rokonokkal töltjük. 

Mindig boldogan gondolok vissza ezekre a napokra, mert sok örömben van részem. 
Órás Nikolett 

 

Nálunk a karácsony a legszebb időszak, együtt van az egész család. A házunkat átjárja a mézeskalács illata, amit 
együtt sütünk anyával. Csillogó fényjátékba öltöztetjük a lakást és karácsonyi zene szól: Szent karácsony,  
Csengőszó, Karácsonyi álom… 

Közösen feldíszítjük a fenyőfát, minden dísz, gömb, égősor a helyére kerül. A csúcsdíszt mindig apával együtt 
tesszük fel a fa tetejére. Majd szép ruhába öltözünk és a karácsonyfa köré ülünk, ahol megajándékozzuk egymást. 

Ezután elfogyasztjuk az ünnepi vacsorát, ami halléből, töltött káposztából és bejgliből áll. Az este hátralevő  
részében beszélgetünk, társasozunk és megnézzük az elmaradhatatlan Reszkessetek betörőket. A szeretet, a  
békesség és a nyugalom tölti el ilyenkor a szívünket. 

Hirsch Lizi 
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SPORT SPORT SPORT 

Fitness: 

1.Szolnok, 20202.09.12-13., Fitkid I.o. és II.o. Or-
szágos Bajnokság 

I.kcs.: 4. Hirsch Lizi 

V.kcs.: 9. Fekete Blanka 

VI.kcs.: 13. Antóni Noémi 

 

2.Szentes, 2020.10.17. 

Fitkid Dance Országos Bajnokság 

Dance B IV. kcs: 7. Ambrus Dóra 

Torna: 

Országos Bajnokság, Budapest, 2020.10.11. 

Csapatban: Serdülő II.o. 2. hely és Kadett II.o. 4.hely. 

Serdülő csapat: Tislér Bence, Bozóki Dániel, Máté Koppány, Macska Dominik és Kajdocsi Noel 

Kadett csapat: Mádai Gellért, Tóth Péter, Ádám Levente és Karai Kristóf 
Összeállította: Tóth Péter 

Lovastorna: 

2020.11.08. 

Kaposváron rendezték a Lovastorna Országos 
Bajnokságot. A Pannon Lovas Akadémia fede-
les lovardájában a Kiskunhalasi Lovasbandéri-
um Lovastorna Szakosztálya is nevezett és kivá-
lóan szerepelt. 
Amatőr műlovas 2. kategória: 

6. Török Réka 
7. Gyenizse Luca 

Atlétika: 

„Kegyeleti Futás” Kertvárosi Iskola 
2020.11.06. Fazekas Iskola 3. hely 

A Családi Sportnap december 12-én rendhagyó módon, online volt megtartva. 
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Chuck Norris viccek 
  
Chuck Norris ki tudja 
nyomni a puszta nézésével 
a palacsintából a lekvárt.  
Még akkor is, ha az csokis! 
 
Felesleges fekvőtámaszt 
nyomnod. 

Chuck Norris már megcsinálta mindet! 
  
Chuck Norris elszámolt a végtelenig. 
Kétszer. 

F A Z É K  
A Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola diáklapja. 

Megjelenik évente 4 alkalommal.  
Készítik az iskola újságíró szakkör tagjai. 

Felelős kiadó: Kárász Péter, intézményvezető 
Főszerkesztő: Zsoldosné Papp Judit 

Számítógépes szerkesztés: Királyné Bálint Karolina 
Sokszorosítás: Martonosi Pál Városi Könyvtár, Kiskunhalas 

A rovatokat összeállították az újságíró szakkör tagjai:  
 

Ambrus Dóra, Balázs Amanda Maja, Magyar Anna,  
Németh Melinda Julianna, Szalma Ivett és Tóth Mercédesz Zoé. 

 

Két macska beszélget: 
  - Azt hiszem, ma  
balszerencsém lesz. 
  - Miből gondolod? 
  - Reggel átment  
előttem egy fekete  
kutya. 

Egy borongós őszi napon az öreg indián elmegy a varázslóhoz és 
megkérdezi: 
  - Milyen lesz a tél? 
  - Kemény, hideg tél lesz. 
  - Biztos? 
  - Biztos. 
  - Gyűjtsek fát? 
  - Még kérded? Gyűjts! 
  - A családom is gyűjtsön? 
  - Az egész törzs. 
Az öreg elballag, a varázslónak pedig kezd rossz lelkiismerete lenni. 
Mi van, ha felesleges munkát adott az öregnek? Hát bemegy a  
városba, a meteorológia intézetbe és megkérdezi: 
  - Milyen lesz a tél? 
  - Kemény, hideg tél lesz. 
  - Biztos? 
  - Biztos....a szatellit felvételen remekül látszik, hogy az 
indiánok már mindenfelé gyűjtik a fát. 

1.Ünnep. 

2.Annak a határozott kijelentése, hogy egy bizonyos 
módon fogunk cselekedni. 

3.Sütemények kedvelt fűszere. 

4.Szinonimája illúzió, vágyálom. 

5.Szent András hava. 

6.Az Antarktisz is ez. 

7.Alvás közben jöhet létre. 

8.Másik neve teljes csillagrendszer. 

9.Az égés világító fénye. 

10.Időjárás-előrejelző internetes portál. 

11.Az év utolsó napja, az óév búcsúztató ünnepe.  

12.Magunkra terítjük, ha fázunk. 

13.Jelentése „eljövetel”. 


