
 

Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony 

Itt van a szép, víg karácsony, 

Élünk dión, friss kalácson: 

mennyi finom csemege! 

Kicsi szíved remeg-e? 

 

Karácsonyfa minden ága 

csillog-villog: csupa drága, 

szép mennyei üzenet: 

Kis Jézuska született.  

 

Jó gyermekek mind örülnek, 

kályha mellett körben ülnek, 

aranymese, áhítat 

minden szívet átitat.  

Pásztorjátszók be-bejönnek 

és kántálva ráköszönnek 

a családra. Fura nép, 

de énekük csudaszép.  

 

Tiszta öröm tüze átég 

a szemeken, a harangjáték 

szól, éjféli üzenet: 

Kis Jézuska született! 

 

 

 

2018. december -  9. szám 
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Téli ünnepkör 
A karácsonyi ünnepkör advent első vasárnapjától 

vízkereszt ünnepéig tartó időszak, amely felöleli a 

karácsonyi készülődést és ünneplést, valamint az 

azt követő periódust. Az ünnepkörre nagyon sok 

jeles nap esik, melyek egy része nem kapcsolódik 

a karácsonyhoz. A jelentősebbek között van az 

adventi időszak, Mikulás, karácsony, aprószentek 

ünnepe, szilveszter és újév, végül vízkereszt. Most 

röviden ismertetünk néhányat. 

A Mikulás a gyermekek egyik kedvenc ünnepe, 

hiszen ha jól viselkednek, csokoládét, cukorkát és sok más finomságot kapnak. 

Vigyázat, a rossz gyerekeket virgáccsal ,,jutalmazza”  Télapó! 

Aprószentek napjának (december 28.) Európa-szerte jellegzetes szokása a 

vesszőzés. 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. 

Szilveszter és újév napján még a hitetlenek is „varázsolnak” valamit. Álarcot 

húznak, hogy elijesszék az óévet magával vivő szellemet, vagy szerencsepénzt 

tesznek a tárcájukba. Sok családban szokás ezen a napon a szerencsepogácsa sütése. 

A legjobb nap ez a gazdagság varázslására: gazdaggá teszi az új esztendőnket, ha 

ilyenkor pénzt találunk. A szerencsepogácsa úgy készül, hogy a sima pogácsák 

egyikének közepébe érmét teszünk, és aki megtalálja, azt éri abban az évben a 

legnagyobb szerencse. Fontos azonban, hogy a pogácsa még az óévben elfogyjon. A 

hagyományos ételek fogyasztása is bőséget, szaporaságot, főleg anyagi gyarapodást 

varázsol. A lencse, a bab, vagy bármilyen apró szemes étel fogyasztása szerencsét 

hoz. A malac előre túrja a földet, vagyis „kitúrja a szerencsét”, sőt kunkori farkát 

meg is lehet markolni, így aztán garantálhatjuk a szerencsénket a következő évre. A 

lábasjószág, csirke vagy tyúk fogyasztása azonban tilos, mert az hátrafelé rúg, 

elkaparja a szerencsénket. Ezen a napon, mikor éjfélt üt az óra, tűzijátékokat 

lövellnek fel az égboltra.  

Vízkeresztet, mely a farsang kezdete, a római katolikus egyházban január 6-án 

ünneplik.  Az ünnephez számos népszokás kötődik; ezek közül ma már csak az él, 

hogy ekkor szokás leszedni a karácsonyfát.  

Most közeleg a karácsony, mely a kereszténység egyik legfontosabb eseményét 

ünnepli: Jézus születését. Ezeken a napokon a családok összegyűlnek, és meghitt 

hangulatban megajándékozzák egymást.  

Nekünk ez a kedvenc ünnepünk, mert ekkor karácsonyfát díszítünk, együtt van a 

család, közösen főzőcskézünk és téli kedélyben telnek napjaink. 

A Kis újságírók csapatának nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új 

évet kívánunk! 
Gáspár Lili és Visnyovszky Panna 7.a 
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Velünk történt 

Az uszoda átadása 

2018. november 14-én került 

átadásra iskolánk megújult 

tanuszodája. A műsort Berényi 

Janka, Berényi Lili, Földi-Gajdán 

Eszter, Kis Kamilla Vanda és 

Mede Jázmin furulyajátéka 

nyitotta meg.  Ezt követően Kakuk 

Luca 5. a osztályos tanuló  a Víz 

című verset adta elő. A megnyitó 

ünnepségen jelen voltak: Simon 

Tibor, tankerület igazgató, Fekete 

Tamás, önkormányzati képviselő, 

Mravcsik Sándor, a SÁIK 

főigazgatója és Devcsics 

Annamária intézményegység-

vezető. Mindannyian  köszönetet 

mondtak az uszoda felújításában 

résztvevő munkásoknak és a 

„Sakkozzuk ki!” csapatnak, akik  

színesebbé varázsolták az 

uszodát.Ezt követően az Ifjú 

Nógrád Táncegyüttes Vág-Garam 

közi koreográfiáját adta elő. 

Fellépett: Vanya Krisztián, 

Csonka Gergely, Gyurkó Dániel, 

Gyurkó Liliána, Fancsik Fanni és 

Gulyás Liliána. 

Simon Tibor, tankerületi igazgató  

és Devcsics Annamária 

intézményegység-vezető a szalag 

átvágása után hivatalosan is 

átadták a megújult tanuszodát. 

Végül iskolánk 3. a osztályos 

tanulói úszás bemutatóval 

“avatták fel” a medencét.  
 

 
 

 

 
Bíró Nóra 5.b és Fürjesi Zsófia 7.a 
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A muzsika hangja 
2018.október 18-án délután a Zenthe Ferenc Színházban nézte meg iskolánk több 

mint 100 tanulója A muzsika hangja 

című musicalt a Múzsák 

Társulatának előadásában. 

A cselekmény egy kis osztrák hegyi 

faluban játszódik az 1930-as 

években, Ausztria náci megszállása 

idején.  Maria árvaként egy salzburgi 

zárdában nevelkedett. Rövid idővel 

kolostorba vonulása után a 

zárdafőnöknő rádöbbenti: életvidám, világi létre teremtett személyisége távol áll a 

zárda szigorú rended és figyelmet, lemondást követelő létformájától. A 

főnökasszony, miután belátta, hogy Mariából sosem lesz igazi apáca, egy feladattal 

bízza meg. A nyugállományba helyezett tengeralattjáró-parancsnok, Georg von 

Trapp szolgálatába áll, akinek felesége halála után dadára van szüksége. A lány 

megdöbben azon, mennyire túlfegyelmezettek a gyerekek, ezért úgy dönt, hogy a 

mogorva Von Trapp szigorú rendszabályait felrúgva, megtanítja a gyerekeknek, 

hogyan örülhetnek az életnek. Hamarosan egy igazi énekkar vidám hangja 

visszhangzik a házban a százados legnagyobb 

megrökönyödésére....Mindannyiunkat lenyűgözte a színdarab, mert izgalmas volt. 

Nagyon tetszettek a felcsendülő dalok. A darab fontos igazságokra tanít meg 

bennünkek: az igazi, tartós örömre a családban találunk rá, az élet nehézségei között 

is megtalálhatjuk a harmóniát. Az előadás végén  nagy tapsolással köszöntük meg  a 

műsort. 
Kiss Viktória 5.b és  Szlavkovits Hanna 5.b 

A gyermekek jogainak hete 
2018. november 12 –én délután iskolánk három képviselője: Bibók Zsombor 6.c, 

Ornyik Petra és Visnyovszky Panna 7.a osztályos tanulók vettek részt a gyermekek 

jogainak hete hétfőn kezdődő programsorozatában. A rendezvénynek a Salgótarjáni 

Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda (SITI) adott helyet. Itt az alpolgármesterrel, 

Huszár Mátéval és a különböző ágazatok képviselőivel beszélgethettünk, kérdéseket 

tehettünk fel. Salgótarjánban 80 millió forint kerül hamarosan befektetésre 

játszóterek újjáépítésére és építésére. 2019-ben a Szerpentin úton a gyerekek nagy 

örömére játszóház épül. A Tóstrandon egy sportlétesítmény jön létre a strand helyén. 

A strand a régi helyére kerül vissza. A tó mellett mesterségesen kialakított medencét 

hoznak létre. Ezekkel a hasznos és örömteli információkkal gazdagodhattunk ezen 

az eseményen. 

 
Ornyik Petra és Visnyovszky Panna 7.a 
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Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 

2018. december 8-án került megrendezésre a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 

országos fordulója, amin én is részt 

vehettem a csapatommal, mert a 

megyei fordulón első helyezést 

értünk el. Nagyon sokat készültünk a 

versenyre, és már alig vártuk, hogy 

elérkezzen a verseny napja.  

Korán reggel megérkeztünk a 

budapesti Fillér Utcai Általános 

Iskolába, ahol megírtuk az írásbeli 

fordulót. A nagy izgalmak közepette 

megéheztünk, ezért megebédeltünk. 

Ebéd után kezdődött az 

eredményhirdetés. Kellemes 

meglepetésként érte a csapatot, hogy 

bejutottunk az első hatba. A nagy 

öröm után még nem volt vége a 

napnak, mert akkor át kellett 

mennünk a Baár-Madas Református 

Gimnáziumba, ahol kisorsolták, 

hogy ki hányadikként áll a zsűri elé.  

A szóbeli feladatok megoldása után 

előadtuk az általunk választott 

produkciót: Romhányi József: A 

róka és a holló fabulájának  humoros variációját. 

A csapatunk a 6-dik helyet hozta el, sok tapasztalattal és élménnyel gazdagodtunk.  
Gáspár Lili 7.a 

Spooky Halloween  

2018. október 25-én iskolánkban 

Halloween partyt rendeztünk reggel 7:30-

tól 8 óráig. A bulin az alsós  és felsős 

tanulók   egyaránt részt vehettek. Sok 

ötletes, félelmetes jelmezt és sminket 

láttunk. A zenés partin nagyon sokan 

táncoltak.  Köszönjük azoknak a 

gyerekeknek, akik jelmezt öltöttek, és 

reméljük, hogy jövőre is sokan kedvet 

kapnak hozzá. 
Visnyovszky Panna, Demeter Laura 7.a 
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“ Októberben égnek a gyertyák...” -Október 23-i műsor iskolánkban 

2018. október 19-én 8.-os tanulók előadásában 

emlékeztünk meg 1956. október 23-áról. Az előadást 

nagy taps követte, a nyolcadikosonak sikerült 

megteremteniük a kellő hangulatot. 

Most pedig néhány szó arról, hogy miért is 

öltöztetjük díszbe októbernek eme napján lelkünk s 

testünk egyaránt. Mit ünneplünk október 23-án? 

Az 1956-os év slágere a Bárhogy lesz, úgy lesz volt. Október 23-án azonban az 

egyetemi ifjúság és a hozzá csatlakozó tömeg azt mondta: ne legyen akárhogy! Elég 

volt a megalázottságból, a félelemből és kiszolgáltatottságból, az éjszakai 

elhurcolásokból és a rögtönítélő népbírósági perekből.  

A budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres 

felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be november 10-én. 

 Az október 23-i budapesti tömegtüntetés fegyveres felkeléssé nőtt. Ez a kormány 

bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a többpártrendszer 

visszaállításához vezetett. November első napjaiban az új kormány megkezdte a 

tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a Varsói 

Szerződésből való kilépésről és az ország semlegességéről. A szovjet politikai 

vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és miután a nyugati 

nagyhatalmak biztosították arról, hogy nem nyújtanak a magyar kormánynak 

segítséget, november 4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak 

Magyarország ellen. Az aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt ország több 

napon át folytatott szabadságharca így végül elbukott. 

Forrás: www.utisugo.hu  
Tóth Maja Ajándék 6.d  

Filmajánló 

Pókember- Irány a Pókverzum 

Amerikai animációs akció-kaland sci-fi 

Nem sokkal azután, hogy Peter Parker ellen összefogtak 

legnagyobb ellenségei (Doktor Octopus, Homokember, 

Electro, Kraven és a Keselyű), és hatalmas csatában 

legyőzték, egy átlagos amerikai srácot újra megcsípett 

egy genetikailag módosított pók. Miles fekete és spanyol 

szülők gyereke, átlagos családban él, bár az egyik nagybátyja bűnöző. Még az eredeti 

pókembernél is több különleges képességgel rendelkezik: ha akar, láthatatlanná 

válik; az érintése bénító hatású. Ellenségei is vannak, közülük a legveszélyesebbet 

Skorpiónak hívják. 

Bemutató: 2018.december 13.  

A film hossza: 117 perc  
Bábel Balázs és Horváth Gergő 8.c 

http://www.utisugo.hu/
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Akikre büszkék vagyunk 

Néhány fontosabb versenyt emelünk ki 

a számos eredmény közül, a többiről 

iskolánk honlapján tájékozódhattok. 

A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 

országos döntőjén a 7.a „Nyelvújítók” 

csapata 6. helyezést ért el. Csapattagok: 

Fürjesi Zsófia, Nagy Noémi, Gáspár Lili 

és Demeter Laura. Felkészítő tanáruk 

Kadlótné Hulitka Julianna 

A Bolyai Matematika 

Csapatversenyen a 7.b osztály 

“Agyafúrtak” csapata megyei 1. 

helyezést ért el. Csapattagok: Gyurkó Dániel, Lőrik Tímea, Nagyfalusi Benedek, 

Nagyfalusi Regina. Felkészítő tanáruk Kissné Sári Judit. 

Iskolánk adott helyet a Megyei idegen nyelvi prózamondó versenynek november 

22-én. Eredményeink: Angol nyelv: 7. osztályosok: 1. helyezés: Kiss Valér 7.c 

Felkészítő tanár: Máté Marianna; 8. osztályosok: 2. helyezés: Végh Mátyás 8.c 

Felkészítő tanár: Balogh Andrea. 

Német nyelv: 7. osztályosok: 2. helyezés: Gyurkó Dániel 7.b Felkészítő tanár: 

Kadlótné Hulitka Julianna ;8. osztályosok: 3. helyezés: Gyarmati Virág 8.b 

Felkészítő tanár:  Balázs Szabina. 

A Váci Mihály vers - és prózamondó verseny városi döntőjén 3. helyezést ért el 

Tóth Maja  Ajándék  6.d ,1. helyezést  Balázs Bálint 5.a osztályos tanuló. Felkészítő 

tanáraik: Dénes Gyula és dr. Tóthné Nagy Zsuzsanna. 

Várostörténeti vetélkedőn a 8. a osztály csapata 1. helyezést ért el. Csapattagok: 

Alb Levente, Kun Máté, Sipos Kristóf. Felkészítő tanáruk Majláth Gizella. 

Csatlós Csaba úszóverseny  
Losonczy Kongrád 2.a osztály: 1. helyezés gyors-, mell-és hátúszásban. 

Szviták Márió 4. c osztály: 1. helyezés gyors- mell- és hátúszásban. 

Gulyás Csaba 5. b osztály: 1. helyezés gyors-, mell- és hátúszásban. A Kiss Géza 

Emlékversenyen 1. helyezés 100 méteres mellúszásban és pillangóúszásban, 50 

méteres hátúszásban 2. helyezés. 

A B33 megyei kosárlabda döntőn 1. helyezést ért el  a Gagarin A csapata: Bábel 

Balázs, Kazinczy Levente, Sisa Zoltán 8.c, Ócsai Péter 8.b. 

Iskolánk tanulói közül ismét sokan elnyerték a Salgótarján Város Jó tanuló - Jó 

sportolója címet:Balázs Bálint, Balázs Fanni és Tóth Eszter az 5. a osztályból, 

Kovács Veronika és Kovács Rebeka az 5. c osztályból, Cseszkó Levente a 7. a 

osztályból, Hegedűs Flóra a 6. a osztályból, Fejérvári Bálint és Reichard Lisa a 8. a 

osztályból. 

Gratulálunk! 
Lászlók Dóra 7. a 
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A tanár is volt gyerek 

Interjú Bagyal Péter tanár úrral 

- Hogyan jellemezné gyermekkori önmagát néhány 

szóval? 

- Bármilyen hihetetlen, jó gyerek voltam. 

- Hová járt általános iskolába? 

-Szécsénybe, a II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskolába. 

- Milyen tanuló volt? 

- Jó tanuló voltam, de nem voltam kitűnő. 

- Mi volt a kedvenc tantárgya? 

- Természetesen a testnevelés. 

- Járt-e szakkörre? 

- Sportszakkörökre jártam. 

- Mikor kezdett el sportolni, és ha igen, mit? 

- Hétévesen kezdtem el sportolni, először fociztam, és benne is voltam a megyei 

válogatottban. Eléggé jól fociztam, jobbszélsőt játszottam. 

- Mikor döntötte el, hogy tanár lesz?  

- Először edző voltam, majd úgy hozta az élet, hogy helyettesítenem kellett, és így 

lettem tanár. Utána végeztem el az egyetemet. Először edzői végzettséget szereztem 

a Testnevelési Egyetemen, s később szereztem meg a tanári diplomát. 

- Van-e példaképe? Ha igen, ki? 

- Sok példaképem van. Olyan személy, akit nagyon bálványoznék, olyan nincs. 

- Milyennek látja a mai gyerekeket, és mit tanácsol nekik? 

- Az az igazság, hogy egyrészt sokkal szabadabbak, másrészt viszont sokkal nagyobb 

terhelést kapnak, mint mi abban az időben. Nehezen értem meg már én is őket, pedig 

szerintem közel vagyok hozzájuk korosztályban. Azt javaslom nekik, hogy ragadják 

meg a lehetőséget a sportban vagy tanulásban, hogyha egyszer megérkezik hozzájuk.  

 
Horváth Gergő és Bábel Balázs 8.c 
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Divatsarok 

Tweed 

Már nagyon régóta része az ember 

öltözködésének a gyapjú. Most ez a puha és 

elegáns anyag ismét fénykorát éli. 

Szőrmék 

A 2018/19-es év téli hónapjaiban is hódítanak a 

színesebbnél színesebb szőrmék, természetesen 

műszőrről van szó. Ruhadarabjainkon kisebb 

részletekben jelenik meg a szőrme, melyek a 

szivárvány minden színében pompázik. 

Fényes felületek 

Flitter, szatén, fényes felületek, minden, ami 

feltűnő: jöhet! 

Állatminták divatban 

Vannak divatelemek, melyek kicsit 

népszerűbbek a többinél. Igazából soha nem 

mennek ki a divatból, de nem mindig hangsúlyosak. Ilyen az idei téli trend egyik 

legnagyobb slágere, az állatminta. Minden állatmintás, és mindenütt ebbe botlunk. 

Imádnivaló zoknik 

A divatvilág kifutóin  óriási zokniőrület söpör végig. A zokni divatos kiegészítővé 

vált, megtalálható sok világmárka repertoárjában fekete-fehér vagy éppen szemet 

odavonzó színes kinézettel.    
Gáspár Lili 7.a 

Humor 

Christmas Jokes 

Knock,knock. 

Who's there? 

Avery. 

Avery who?  

Avery merry Christmas. 
*** 

As a little girl climbed onto Santa's lap, Santa asked the 

usual: "And what would you like for Christmas?" The child stared at him open 
mouthed and horrified for a minute, then gasped: "Didn't you get my E-mail?" 

*** 

Father: My son, who brings the presents for Christmas? 

Son: Amazon!  

Father: No, I mean the fat man with the beard. 

Son: Edward, the postman? 
Fürjesi Zsófia 7.a 
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Jó étvágyat! 

Bejgli  

Hozzávalók 
Egy rúd bejgli tésztájához kell: 

13 dkg liszt, 5 dkg vaj, 2 dkg zsír, 1,5 dkg porcukor, 

1 kisebb tojás sárgája, egy csipet só, egy csipet 

élesztő, egy kevés tej 

Elkészítés 
A töltelékkel kezdjen. Forralja fel a tejet a cukorral, 

majd keverje bele a többi alapanyagot is, és hagyja 

kihűlni, hogy egy hideg, gyúrható masszát kapjon. 

A tészta készítésénél előbb a vajat morzsolja el a 

liszttel, majd gyúrja össze a többi hozzávalóval, 

amíg sima, nedves tésztát nem kap. 

A tészta kinyújtásánál ne használjon lisztet, és körülbelül 4-5 mm vastagságú, téglalap alakú 

formára nyújtsa. 

A hideg tölteléket a kezével simítsa rá úgy, hogy 1 cm széles részt hagy a szélén. 

A széleket hajtsa be, és tekerje fel a tésztát jó szorosan. Ha ezzel végzett, tegye hidegre pihenni 

pár órára. 

Kenje be a tojásokkal, szurkálja meg a fent leírt módon, és süsse 25 percig 190 fokon. 

Szeletelés előtt hagyja kihűlni. 

Házi instant forró csoki 

Hozzávalók: 

– tej-fehér vagy étcsokoládé, 

– mini pillecukor, 

– színes tortadara, 

– figurás és hagyományos fa 

spatula, 

– celofán, 

– szalag, 

– szilikon muffinsütőforma, 

– poharak, 

– csipesz, 

– olló, 

– vékony fekete alkoholos filc 

 

1. Alkoholos filccel rajzolj arcot és füleket a 

formás spatulákra, a simákra pedig írj kedves 

üzeneteket. 

2. Gőz felett olvaszd meg a csokoládét, és öntsd 

bele a szilikonformákba, majd azokat tedd 

bele egy-egy pohárba. Ha kétszínű forró 

csokit szeretnél, akkor várd meg, amíg az első 

réteg megdermed, utána öntsd rá a másodikat. 
3. Állítsd a középükbe a spatulákat és csipesszel 

fixáld úgy, hogy a csipesz vége a pohár szélén 

támaszkodjon. A csokik tetejére szórj mini 

pillecukrot és színes tortadarát. 

4. Ha teljesen megdermedtek emeld ki a 

formákból, tedd őket celofánba, majd 

szalaggal kösd át a spatula felénél. A 

felesleges csomagolóanyagot vágd le úgy, 

hogy a feliratok láthatóak legyenek. 

5. Ajándékba is adhatod. Felhasználáskor csak 

forró tejbe kell állítani őket, és máris kész a 

finom házi forró csoki.  

Forrás: Praktika magazin 2018. novemberi száma 
Fekete Réka 5. a 
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Music TOP 10 

Október legjobb zenéi 

10. Youngblood - 5 Seconds of summer 

9.  Sicko Mode - Travis  Scott 

8. Fefe - 61x9ine , Nicki Minaj , Murda 

Beatz 

7. I love it - Kanya West & Lil Pump  

6. I like it – Cardi B. Bad Bunny & J Balvin 

5. Better now – Post Malone 

4. Lucid Dreams – Juice Wrld 

3. Babylon – 5 Seconds of summer 

2. In my feelings – Drake 

1. Girls like you – Maroon 5 ft. Cardi B 

 
Vojtkovszky Lea és Tóth Maja 6.d 

 

Művészet 

Télváró Havas Koszorú 

Hozzávalók: 

– hungarocell koszorúlap,  

– fehér,bézs,világosbarna fonalak, 

– 4db ezüst mini fenyő,  

– csillámos ezüstszínű papírok,  

– karton,  

– ragasztópisztoly vagy hobbiragasztó, 

olló. 

Fogj egy gombolyag fehér színű fonalat, kösd 

a koszorúra, majd tekerd körbe vele a 

hungarocell koszorú lapot. Csomózd el a 

fonalat, alakíts ki egy hurkot, amivel fel tudod majd akasztani. 

Vágj kartonból 6 cm-es korongot, a közepébe rajzolj 2 cm átmérőjű kört és vágd ki. 

Erre tekerj fehér fonalat sűrűn, vágd végig a fonalakat a szélén. Középen kötözd meg 

a szétvágott fonalakat. Borzold szét a szálakat, és nyírd egyenletesre a pompont. 

Ilyen módon készíts még kisebb-nagyobb pomponokat. Fogj hozzá ezüstszálat vagy 

bézs színű fonalat is,hogy egy kicsit más árnyalatúak legyenek a kész pomponok. 

Ragasztóval rögzítsd a pomponokat a koszorúra a neked tetsző elrendezésben, majd 

ragaszd fel a kis fákat is a pomponok közé. Ezüstpapírokból vágj csillagokat és 

hópihéket, és azokat is ragaszd a koszorúra.  

Forrás: Praktika magazin 2018. novemberi száma 
Fekete Réka 5.a 
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Tóth Maja Ajándék 

Törd a fejed! 

Weihnachtszeit 

U E V N Y T Z V W G F Y A N M 

I B D B I Y D Q E U K D U E A 

R T P A J K T M I T V Y Z H R 

W J W D L E O V H E V N O C Z 

I F L Y U O G L N B E U H U I 

Z T M Y X O K T A H N T D K P 

B T E J K Z S O C U L C D B A 

K W T E O K A Z H S S L Z E N 

M N R Y R E T G T C H K Q L S 

P Z O A D Ä J P S F S P F Q P 

E D N T L X O K K V H N D Z V 

X Z B P Z X X W A M A D P B W 

E N R E T S H O R T S Z H R J 

W R W G Y G U T T B T C J R R 

G E S C H E N K E G J M A A Z 

 
ADVENTSKRANZ GESCHENKE KERZE 

LEBKUCHEN MARZIPAN NIKOLAUS 

PLÄTZCHEN SCHOKOLADE STROHSTERNE 

WEIHNACHTSKARTE   



14 

 

Christmas Wordscearch 

 

 
Visnyovszky Panna 7.a 

 


