
 
 

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT 

KÍVÁNUNK ISKOLÁNK MINDEN TANULÓJÁNAK ÉS DOLGOZÓJÁNAK! 

 

 
Egner Nóra 7.d  
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A karácsony 
 

A karácsony az egyik legnagyobb keresztény ünnep, amellyel Jézus Krisztus születésére 
emlékezünk, és december 24-én, a szentestével veszi kezdetét. A Biblia leírása szerint Jézus 

szegény körülmények között született egy istállóban, mert senki nem fogadta be a házába a 

várandós Máriát, Jézus édesanyját a születés estéjén. A történet szerint napkeleti bölcsek 
(„háromkirályok”) indultak útnak ajándékokkal köszönteni a születendő Messiást, és egy fényes 

csillag vezette el őket Jézushoz. 

Annak ellenére, hogy a tradicionális karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, sok 
nem keresztény ember is ünnepeli világszerte. Számos hagyomány és szokás kötődik a karácsonyi 

ünnepkörhöz. 

Az adventi időszakot Szent András napját követő vasárnaptól, vagyis november 30-tól kell 
számolni, méghozzá úgy, hogy karácsonyig egy-egy gyertyát kell meggyújtani az adventi 

koszorún. Az ünnep a Jézus születéséig tartó várakozást jelenti, a koszorún lévő gyertyák az ő 
életét jelképezik. 

A modern és népszerű ünneppel együtt jár az ajándékozás, a karácsonyi zene, az üdvözlőlapok 

küldése, a templomi szertartások, a karácsonyi ebéd vagy vacsora a lakás díszítése. A 
karácsonyfaállítás a 17. századtól, német területről terjedt el, a karácsonyi ajándékozás a 

kezdetektől szokásos. A hagyományos magyar paraszti kultúrában a népszokások közé tartozik a 

betlehemezés, a paradicsomjáték, a kántálás és a vacsora. 
 

Forrás: Internet 

Barna Vendel 4.c 
 

 

 
 

 

Karácsony 
 

Áll a szobában a karácsonyfa, 

díszítik fel a gyerekek karácsonyra. 
Azért, hogy jöjjön a Mikulás, 

s csupa jóval töltse meg a csizmát. 

A jó gyerekek csokit kapnak, 
a rosszak virgáccsal gazdagodnak. 

De mire jön a Jézuska, 

mindenki alszik, mint egy kisbaba. 
Mikor felébrednek a gyerekek, 

a fa alatt ajándékok lesznek. 

Ezt hívják karácsonyi csodának, 
amikor a gyerekek mókáznak. 

 

Darvas József 5.c 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Napkeleti_b%C3%B6lcsek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Messi%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
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HÍRMORZSÁK  

 

A magyar nyelv napja 
 
A magyar nyelv napja a közfigyelmet igyekszik ráirányítani a magyar nép szellemi-kulturális 

öröksége és nemzeti identitása alapját jelentő magyar nyelvre. 2009 óta április 23-án ünnepeltük, 

2011-től viszont november 13-án. Az 
Anyanyelvápolók Szövetsége 2008. december 6-

án megtartott IX. tisztújító közgyűlésén, elfogadva 

Graf Rezső javaslatát, április 23-át a magyar nyelv 
napjának kiáltották ki. 2008-ban ezen a napon 

nyitotta meg kapuit a Magyar Nyelv Múzeuma a 

ma Sátoraljaújhely részét képező Széphalmon, 
Kazinczy Ferenc mauzóleuma mellett. 2011. 

szeptember 26-án az Országgyűlés a magyar nyelv 

napjává november 13-át nyilvánította, 1844-ben 
ugyanis ezen a napon fogadták el a magyart államnyelvvé tevő, a magyar nyelv és nemzetiségről 

szóló 1844. évi II. törvényt. Mi az iskolában rendhagyó magyarórákkal és totó kitöltésével 

emlékeztünk meg erről a napról. 
Forrás: Wikipédia 

Frink Donát 6.c 

 
 

Gyermekek jogainak hete 
 

A gyermekeknek tudniuk kell, hogy ezekkel a jogokkal rendelkezni azt jelenti, 
hogy szabad bizonyos dolgokat megtenni, és másoknak is kötelessége bizonyos 

dolgokat teljesíteni annak érdekében, hogy Ő boldogan, egészségesen és 

biztonságban éljen. 
A Gyermekjogi Egyezmény egy olyan megállapodás, ami biztosítja, hogy 

minden országban ugyanazokat a törvényeket tartsák be. Ha egy ország 

kormánya törvénybe iktatja az Egyezményt, az azt jelenti: megígéri, hogy 
betartja az Egyezményben leírtakat. 

A gyermekek hete alkalmából országszerte olyan programokat szerveznek a 

gyermekeknek, amelyek hozzájárulnak az egészséges fejlődésükhöz, jól 
érezhetik magukat, és szórakozva tanulhatnak toleranciát, szabálykövetést, egymás tiszteletben 

tartását, türelmet, környezetünk megóvását és még sok egyéb készséget, amely megkönnyítheti a 

társadalmi beilleszkedésüket. 

Fontos, hogy az ifjoncok megérezzék és megtanulják, hogy a jogaik mellett kötelességük is van, 

mert a saját joguk és szabadságuk addig tart, ameddig a társaik jogait és szabadságát nem 

korlátozzák tetteikkel. Fontos, hogy ha elvárják a felnőttektől, hogy biztosítsák gyermeki jogaikat, 
akkor ők is tiszteletben kell, hogy tartsák a felnőttek jogait. 

Forrás: Internet 
Barna Vendel 4.c  



ZŰRLAP             2019/2020. TANÉV – TÉL – 4. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 

4 

Továbbtanulás, pályaválasztás 
 

8. osztályban elérkezünk egy igen nehéz döntéshez, az 
iskolaválasztáshoz. Gondosan kell kiválasztani, hogy melyik iskola 

falai között fogjuk eltölteni az elkövetkezendő 4 vagy 5 évünket. 

Ahhoz, hogy ezt eldönthessük, a legjobb, ha ellátogatunk az 
iskolák nyílt napjaira, ahol megnézhetünk néhány tanórát, és az 

iskolában is körbevezetnek bennünket. Vannak olyan tanulók 

is, akik a városon kívül szeretnék folytatni tanulmányaikat, és 
kollégiumba mennek. Nekik át kell élni az itthonról 

„kiszakadás” nehézségeit is. Az is nehéz döntés, hogy 

gimnáziumban vagy szakközépiskolában tanuljunk-e tovább. A megfelelő iskola kiválasztáshoz 
mindenféleképpen ismernünk kell önmagunkat és képességeinket. 

Vannak olyan gimnáziumok, ahová központi írásbeli felvételi kell magyar nyelvből és 
matematikából. Mindenképpen javasolt az alapos felkészülés. Néhány iskolában szóbeli felvételi 

is tartanak. Az írásbeli felvételik januárban zajlanak.  

Mi az osztállyal ellátogattunk a Salgótarjáni Madách Imre és a Bolyai János Gimnáziumba is. 
Kinek ez, kinek az tetszik jobban. Februárig gondolkodhatunk azon, melyik mellett döntünk. 
 

Visnyovszky Panna 8.a 

 

TOP 10 

 

Legnépszerűbb gyermek és ifjúsági könyvek 

2019 decemberében 
 

 

1. Berg Judit: Rumini Tükör-szigeten 

2. Molnár Krisztina Rita: Maléna kertje 

3. Dér Noémi: Kicsi Gesztenye Klub – Az első karácsony 
4. Berg Judit: Az őrzők 

5. Beck Andrea: A Titoktündér 

6. Alex T.: Smith A kisegér, aki elhozta a karácsonyt 
7. Bartos Erika: Bogyó és Babóca karácsonya 

8. Berg Judit: Rumini 

9. Benedek Elek: Gyémánt mesekönyv 
10. Leiner Laura: Emlékezz rám 

  

https://bookline.hu/szerzo/berg-judit/25218?page=1
https://bookline.hu/product/home.action?_v=Berg_Judit_Rumini_Tukor_szigeten&type=22&id=314663&ca=CATEGORY_TOP
https://bookline.hu/szerzo/molnar-krisztina-rita/131208?page=1
https://bookline.hu/product/home.action?_v=Molnar_Krisztina_Rita_Malena_kertje&type=22&id=123044&ca=CATEGORY_TOP
https://bookline.hu/szerzo/der-noemi/12902229?page=1
https://bookline.hu/product/home.action?_v=Der_Noemi_Kicsi_Gesztenye_Klub_Az_els&type=22&id=315562&ca=CATEGORY_TOP
https://bookline.hu/szerzo/berg-judit/25218?page=1
https://bookline.hu/product/home.action?_v=Berg_Judit_Az_orzok&type=22&id=312802&ca=CATEGORY_TOP
https://bookline.hu/szerzo/beck-andrea/245508?page=1
https://bookline.hu/product/home.action?_v=Beck_Andrea_A_Titoktunder&type=22&id=274667&ca=CATEGORY_TOP
https://bookline.hu/szerzo/alex-t--smith/210099?page=1
https://bookline.hu/product/home.action?_v=Alex_T_Smith_A_kiseger_aki_elhozta_a_&type=22&id=307593&ca=CATEGORY_TOP
https://bookline.hu/szerzo/bartos-erika/25220?page=1
https://bookline.hu/product/home.action?_v=Bartos_Erika_Bogyo_es_Baboca_karacsonya&type=22&id=124309&ca=CATEGORY_TOP
https://bookline.hu/szerzo/berg-judit/25218?page=1
https://bookline.hu/product/home.action?_v=Berg_Judit_Rumini&type=22&id=123876&ca=CATEGORY_TOP
https://bookline.hu/szerzo/leiner-laura/131606?page=1
https://bookline.hu/product/home.action?_v=Leiner_Laura_Emlekezz_ram&type=22&id=314065&ca=CATEGORY_TOP
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ÜNNNEPEKRŐL 

 

Szent Márton legendája 
 

A német nyelvterületekről ismert Márton napi ünneplések az elmúlt években egyre népszerűbbé váltak 

hazánkban is. E naphoz kötődő szokások elsősorban a Tours-i Szent Márton legendájához fűződnek. 
Márton 317-ben született a pannóniai Savariában, a mai Szombathelyen. Az apja kívánságára a 

római császár katonája lett. Egy különösen hideg téli estén, mikor a francia honban fekvő 

Amiensbe lovagolt, a város kapujában egy félmeztelen koldus kért tőle adományt. Mártont nagyon 
megindította a koldus nyomorúsága, így kardjával kettévágta köpenyét, és a felét a koldusnak 

nyújtotta. Éjszaka álmában megjelent neki Jézus a koldus alakjában. Márton ennek hatására 

felhagyott a katonai szolgálattal és megkeresztelkedett. Misszionáriusként sok jót tett, nagyon 
megszerették az emberek: püspökükké akarták választani. Ő méltatlannak érezte magát eme 

hivatásra, így mikor érte jöttek, hogy felszenteljék, elbújt egy libaólban. Azt gondolta, itt sosem 

találnak rá, de a libák hangos gágogásukkal elárulták őt. Mártont 371-ben püspökké szentelték, és 
haláláig, 398-ig Tours-ban segítette a rászorulókat. 

A nép nem felejtette el Mártont, minden évben halálának évfordulóján, november 11-én 
emléknapot tartanak a tiszteletére: fáklyás felvonulásokat szerveznek és Márton-tüzeket 

gyújtanak. Manapság ebben elsősorban a gyerekek vesznek részt, sötétedéskor a maguk készítette 

lampionjaikkal járják az utcákat, miközben régi Márton napi dalokat énekelnek. Mi is így tettünk 
november 8-án. A 4.b osztályos tanulók vezetésével reggel lámpás felvonulást tartottunk, melybe 

a kicsiktől egészen a nagyobb korosztályokig bekapcsolódtak a gyerekek és lelkesen énekelték: 

„Ich geh’ mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir...”. A német nyelvi órákon lámpásokat 
barkácsoltunk, és játékos feladatok oldottunk meg. 
 

      
 

 
 

Képek forrása: http://www.gagarin-starjan.sulinet.hu/ 

Hulitka Emma Tamara 5.b  

http://www.gagarin-starjan.sulinet.hu/
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Márton napja a magyar néphagyományban 
 
Márton ünnepe a középkor óta határnap volt: a gazdasági év kiemelkedő zárónapja. A jószág e nap 

táján került be télre az istállóba. A pásztorok, főleg az ország nyugati részein, ezen a napon 

számoltak el szolgálatukkal. 
„…meghoztam Szent Márton püspök vesszejét” 

Szent Mártont már a középkorban a jószág egyik jeles 

patrónusaként tisztelték hazánkban. Ünnepéhez kapcsolódik a 
pásztorjárás és vesszőzés hagyománya, mely főként a 

Dunántúlon, valamint a szomszédos burgenlandi és a távolabbi 

németség körében volt ismeretes. Ennek eredete egy répcevidéki 
legendára vezethető vissza, mely szerint egyszer disznóvész dúlt, 

és az egyik pásztor bement Szombathelyre Mártonhoz segítségért 

könyörögni. Álmában a szent püspök fehér nyírfaágat adott neki, 
hogy ezzel vesszőzze meg a beteg jószágot, és így majd 

meggyógyul. 

 
„Aki Márton napján libát nem eszik…” 

Egy régi mondás szerint ludat ettek, bort ittak a szent püspök 

ünnepén, amely az óév utolsó nagy jeles napja volt, mert adventtel már az új esztendő kezdődött. 
A lakomák célja volt, hogy egész esztendőben bőven ehessenek, ihassanak, illetve az is 

magyarázza a nagy áldomásozást, hogy közeledett az advent, amely a karácsonyt megelőző böjti 

időszak volt.  
 

„A bornak Szent Márton a bírája” 
Márton napjára általában megforr 

az újbor. Ekkor kóstolták meg, 

ehhez kapcsolódik a mondás. 
 

„Márton napján, ha a lúd jégen 

áll…” 
Márton napja már a telet jelzi. 

Nemcsak lúdjának mellcsontjából, 

hanem ünnepének időjárásából is 
következtettek a télre, a jövő évi 

időjárásra, termésre. Már Apáczai 

Csere Jánosnál olvassuk: „Ha a 
Márton napja ködös, zűrzavaros tél lészen, ha peniglen hideg, száraz tél. Ha a lúd mellcsontja 

világos, hó jön, ha fekete, eső.” 

 
Forrás: www.magyarkurir.hu 

Hulitka Emma Tamara 5.b 

  

javascript:void(0);
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Halloween 
 
A Halloween eredetileg angolszász ünnep, ami már elterjedt az egész világon. Iskolánkban is 

megrendezésre került október 25-én. Az ajtóban boszik álltak, akik a cukorkákat gyűjtötték. Fél 

nyolctól becsöngetésig táncos mulatság zajlott az aulában. Az osztályok feldíszített termeit a 
boszik pontozták, majd az őszi szünet után az összegyűjtött cukorkákat szétosztották. 

A hiedelmek szerint ezen az éjszakán az elmúlt évben meghaltak lelkei összezavarhatják az élők 

életét, mivel a lelkek ezen az éjjelen vándorolnak a holtak birodalmába. Az emberek a 
szellemeknek ételt és állatot áldoztak, hogy megkönnyítsék vándorlásukat. A kereszténység 

elterjedésével később halloween-nek nevezett pogány kelta ünnep napjának éjszakája jelentette a 

téli sötétség kezdetét, ez volt a kelta újév. Október 31-én összehívták a szellemeket, akik 
különböző formákban jelentek meg gonosz lelkek, rosszindulatú állatok figuráit öltötték magukra. 

A kelta papok egy hegytetőn, a szent tölgy alatt gyülekeztek, tüzet gyújtottak és termény- és 

állatáldozatokat mutattak be, majd a tűz körül táncoltak. Reggel minden családnak adtak ebből a 
parázsból, hogy új tüzeket gyújthassanak velük, melyek elűzik a gonosz szellemeket és melegen 

tartják az otthonokat. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Képek forrása: http://www.gagarin-starjan.sulinet.hu/ 
Király Réka 7.d 

  

http://www.gagarin-starjan.sulinet.hu/
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Karácsony Angliában 
 
Ugye ti is szeretitek a karácsonyt? Mert a világ számos pontján megtartják, csak más szokások 

szerint. 

Angliában például novemberre már minden fel van díszítve. Az ajtókat, kirakatokat, oromzatokat 
számos dekoráció díszíti, ilyenek a fenyőág, gyertya, dió és mogyoró. Viszont itt a gyerekek ekkor 

hiába várják a Mikulást, nem fog jönni, mivel nem ünneplik Szent Miklós napját. Amikor elérkezik 

december 24-e (angolul Christmas Eve) a karácsonyfát számtalan szebbnél szebb dísszel díszítik 
fel. A karácsonyfaállítás azonban nem brit szokás, hanem a németektől származik a 19. században 

vették át. Christmas Eve abban is különbözik a szentestétől, hogy nem ezen a napon történik az 

ajándékozás. Ezt az estét a britek a barátaik társaságában töltik. 
December 25-én reggel kapják meg a gyerekek az ajándékokat. A Mikulás (angolul Santa Claus) 

a kéményen keresztül ereszkedik le a házba. A gyerekek az ekkorra már kirakott gyapjú zoknikba 

várják az édességeket, amiket Santa Claus hoz nekik. A zoknikat már előző nap kiakasztják a 
kandallóra vagy az ablakba. A háziasszonyok elkészítik a karácsonyi menüt: gesztenyével töltött 

pulykát zöldségkörettel és krumplipürével. Ehhez fehérbor társul, majd utolsó fogásként a híres 

karácsonyi puding kerül az asztalra. Ezen a napon megy el Anglia népe a templomba, majd 
meghallgatják a királynő karácsonyi beszédét. 

A karácsonyi ünnepeket a Boxing Day zárja le december 26-án. Ilyenkor nyitják fel a templomok 

perselyeit, és osztják szét azok tartalmát a szegények között. 
Forrás: www.cultura.hu 

Hajzer Natália 5.c 

 
 

A karácsonyi ünnepkör Németországban 
 

Mikulás napi hagyományok 

Szent Miklós kultuszát 

Németországba a 10. században 
hozták magukkal kereskedők. A 

középkorban szerepjátékokkal 

emlékeztek meg a szentről. Ebből 
alakult ki aztán a szokás, hogy az 

ünnepnap előestéjén Szent Miklós 

házról házra jár, és vizsgáztatja, 
dicséri, ajándékokkal halmozza el a 

gyerekeket, vagy éppenséggel 

megfenyíti, megbünteti őket. 
Ezt az utóbbi feladatot az idő 

múlásával átvette a Mikulást kísérő alak, akit leggyakrabban Knecht Ruprecht névvel illetnek, A 

néphit szerint a rossz gyerekeket zsákba dugja, és elviszi magával. 

Egyes régiókban, például Szászországban Ruprecht nem kellemetlen fickóként él a köztudatban, 

hanem ő maga a karácsonyi ajándékok hozója. A Mikulás és Knecht Ruprecht tulajdonképpen a 

jó és a rossz hatalmat testesítik meg. 
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Karácsony (Weihnachten) 
Az ünnep 24-én kezdődött betlehemes játékkal 

(Chirstkindmadl). Ilyenkor a fiatalok házról-

házra járva rövid színdarabot mutattak be, így 
kívántak boldog karácsonyt. Szenteste 

tizenhárom féle étel került az asztalra: alma, dió, 

tök, gesztenye, szőlő, szilva, sütemény, 
fokhagyma, méz, narancs, tökmag, befőtt, mák. 

 

A maradékot betették egy fiókba, majd 
december 28-án összekeverték rozzsal, búzával, 

kukoricával és zabbal. Ezt ették a tyúkok. Azt 

tartották, amelyik tyúk nem eszik belőle, az a 

tojást a szomszéd fészkébe fogja rakni. A fiúk 28-án korán reggel bottal a kezükben elindultak a 

rokonokhoz és ismerősökhöz. Minden embert, főleg a lányokat kétszer-háromszor „megütötték” a 

bottal, hogy egészségesek és termékenyek legyenek. A karácsonyfát szaloncukor helyett színes 
papírlánccal, dióval, almával, mézeskalács-figurákkal díszítették. 

 

Forrás: www.nemet-tavoktatas.hupont.hu 
Hulitka Emma Tamara 5.b 

 

 

TUDTAD-E? 

 

Állati érdekességek 
 

- A turritopsis nutricula medúzafaj az egyetlen ismert 

faj a Földön, amelyik teljesen képes regenerálni 
sejtjeit, azaz „örökké élni”. 

- A delfinek nevet szoktak adni egymásnak, és így 

hívják egymást. 
- A mókusok évente nagyon sok helyre dugnak el 

terméseket, csak aztán e helyeket elfelejtik, és nem 

találják meg, így új fák is nőnek a termésből. 
- A teheneknek van legjobb barátjuk és vele töltik 

idejük nagy részét, valamint a tudósok 

megállapították, hogy több tejet adnak, ha nyugtató 
zenét hallgattatnak velük. 

- Japánban egyes helyeken a makákók képesek 

pénzérmével az automatából élelmet vásárolni, és 
hógolyózni is szoktak a hecc kedvéért. 

- A hollók okosak, kinevetik egymást, és a patkányok 
is „nevetnek”, ha csiklandozzák őket. 

 

Dérer István 5.a  

http://www.nemet-tavoktatas.hupont.hu/
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ISMERD MEG! 

 

30. tanév a Gagarinban: 

Szekrényesné Csaba Zsuzsanna tanárnővel beszélgettünk 
 

- Milyen tanuló volt? 

Összességében jó tanuló voltam, de nem voltam kitűnő. 
 

- Melyik volt a kedvenc tantárgya? 
Több kedvencem is volt, az angolon és a biológián kívül 

szerettem az irodalmat is. 
 

- Volt-e olyan tantárgy, amit nem szeretett? 
A matematika állandó mumus volt már az első osztálytól kezdve. 
 

- Van-e hobbija?  

Sajnos nagyon kevés idő jut már hobbira, de kirándulni és 
kertészkedni nagyon szeretek. 
 

- Mikor döntötte el, hogy tanár lesz? 

Elég hamar sikerült döntenem, bár először állatorvos szerettem 
volna lenni.  Aztán az általános iskola felső tagozatán ez megváltozott, és onnantól tanár szerettem 

volna lenni. 
 

- Milyen tantárgyakat tanít? 

Angolt, biológiát, természetismeretet és etikát. Változó arányban. A biológiát és a 

természetismeretet magyarul és angolul is tanítom. 
 

- Miért ezeket a tantárgyakat választotta? 

Először az angol szakot végeztem el a főiskolán, mert azt gondoltam, hogy egy kéttannyelvű 

gimnázium után már nem lesz nehéz dolgom vele. Utána a biológia szakot végeztem el. Nem 
sokkal ez után indult a két-tanítási nyelvű képzés a Gagarinban és elkezdtem angolul is tanítani a 

természetismeretet és a biológiát. Volt, hogy az etikát is angolul tanítottam, még a biológia 

tantárgy részeként.  
 

- Hogy érzi magát itt a Gagarinban? 

Igazából a Gagarin iskola szinte az egész életem része volt mindig is. Már óvodásként is jártam 

ide, mert az iskolával szemben laktunk, és a pályára jártunk játszani. Aztán nyolc boldog iskolás 
évet töltöttem itt. Végül egy évvel a diplomám megszerzése után kerültem újra vissza, akkor már 

tanárként az iskola falai közé. Nagyon furcsa volt kollégaként idekerülni, mert sok egykori 

tanárom is dolgozott még itt. De a kezdetektől fogva jól éreztem magam az iskolában. 
 

- Hány éve tanít itt? 

Ez a 22. tanévem. Ehhez hozzátéve a 8 iskolás évet éppen az idei tanév a 30. gagarinos évem. 

Jóval több, mint a fél életem. 
 

- Hány osztálya volt eddig? 

A mostani 7.d osztály a negyedik osztályom, és mondhatom, szerencsém volt mind a néggyel, mert 

nagyon kedves, szerethető gyerekek jártak és járnak oda. 
 

Király Réka 7.d, Vojtkovszky Hedvig Lea 7.d  



ZŰRLAP             2019/2020. TANÉV – TÉL – 4. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 

11 

Óvodából iskolába: Első osztályosokkal beszélgettünk 
 

Első osztályos tanulókat kérdeztünk meg, hogy érzik magukat a Gagarinban. A következő kérdéseket 

tettük fel nekik: 

1. Milyen az 

iskola? 

2. Milyen az 

első osztály? 

3. Mi a kedvenc 

órátok? 

4. Mi a legjobb 

élményetek 
az iskolában? 

5. Mi a kedvenc 

ételetek a 
menzán? 

Juhász Hanna (1.a ): 

Tetszik nekem az iskola, mert sokat írunk és számolunk. 

Az 1.a osztály szerintem is összetartó kis csapat!  

Én az etikaórát szeretem a legjobban, mert sok mindent megtudunk társainkról! 

Az angolórán sok csillagot kaptam a tanító nénitől! Szerepeltem a tanévnyitó 

műsorban is. 

Kedvenc ételem a mákos tészta! 
 

Szekrényes Máté Ábel (1.a ): 

Azt szeretem az iskolában, hogy sokat tanulunk és írunk. De a játék sem 

szokott kimaradni! 
Az 1.a osztály összetartó kis csapat! A lányok többen vannak, mint a fiúk! 

A kedvenc órám az írásóra, mert az i és a betűt tanultuk! 
Az elmúlt pár hónapban sok dicséretet, sok piros pontot és matricát kaptam! 

Kedvenc ételem rizs! 
 

Tóth Maja (1.b): 

Az iskolát én nagyon szeretem. Főleg a tanító nénik miatt. 

Ahogy szeptemberben beléptünk az osztályba, egy elvarázsolt, mesebeli terem várt minket!  
A matek- és az olvasásórát szeretem a legjobban! 

Én nem tudok választani a sok élményből. Nagyon jól érzem itt magam! 

Kedvenc ételem a menzán a tojás leves és a borsófőzelék! 
 

Géczi Gordon (1.b): 

Én is nagyon szeretem az iskolát! Kedvelem az osztálytársaimat és a tanító 
néniket. 

Nekem is nagyon tetszik az osztálytermünk. 

A környezet a kedvenc órám, mert nagyon szeretem az állatokat! Állatorvos 

szeretnék lenni! 

A legjobb élményem az volt, mikor először voltam úszni Peti bácsinál! 

Kedvenc ételem a sajtos-tejfölös tészta! 
( 

Szabó Boróka (1.c): 

Nagyon teszik a suli! Sokkal jobban szeretek írni, mint játszani. Én egy szorgalmas lány vagyok! 

Év elején szépen berendezett teremben a tanító néni kedvesen fogadott bennünket!  

Én a matekórát szeretem, mert megtanuljuk a számok írását, és már várom, 

hogy a hatos számot tanuljuk, mert hatéves vagyok! 

Magyarórán hibátlanul dolgoztam, s megdicsértek! 

Kedvencem a húsleves és a milánói makaróni! 
 

Szabó Sebestyén (1. c): 

Szeretem az iskolát, mert sok időt töltehetünk az udvaron. A tanító nénik 

nagyon kedvesek velünk. De egy kicsit visszavágyok az oviba! 

Szép tanteremben a tanító néni kedvesen fogadott bennünket! 

Nekem a tesióra a kedvenc órám, mert sokat futunk és én szeretek sportolni! 

Az első iskolai futóversenyen, október 23-án 4. helyezést értem el. 
Kedvencem a sárgaborsó-főzelék!                 Képek: Vojtkovszky Hedvig Lea 7.d 

Szabó Gréta 5.c  
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK! 

 

Idegen nyelvi megyei prózamondó verseny a Gagarinban 
 

 

Az angol és német prózamondó versenyre iskolánkban 

2019. november 28-án, 14.00 órától került sor. Az angol 
versenyen 8 iskola 14 tanulója, míg a német versenyen 7 

iskola 12 tanulója vett részt. Több versenyző a szüleivel 

vagy tanárával izgulta végig a délutánt. 

 

 
Az angol versenyen a következőképpen szerepeltek 

iskolánk tanulói: 

A 7. évfolyamosok között 1. helyezést ért el Palicza Janka 

7.c osztályos tanuló. Felkészítő tanára: Máté Mariann. 

A 8. évfolyamosok között szintén 1. helyezést ért el Kis 

Valér 8.c osztályos tanuló. Felkészítő tanára: Máté Mariann. 

A német versenyen a 7. évfolyamosok között 3. helyezést 

ért el Hajdara Viktória 7.b osztályos tanuló. Felkészítő tanára: Dr. Tóthné Nagy Zsuzsanna. 
Minden versenyzőnek gratulálunk az elért eredményekért! 

Király Réka 7.d 
 

 

Október 23-ai emlékfutás 
 

Városunkban október 23-a alkalmából ismét, immár 28. 

alkalommal megrendezésre került az ünnepi futóverseny. 

Ezúttal szép napos időben futhattunk. Iskolánk tanulói idén 
is nagyon szép egyéni- és csapateredményeket értek el. 

Iskolánk váltó csapata az 1. helyet szerezte meg. 

Csapattagok: Vági Dániel 7.a, Hegedűs Flóra 7.a, Cseszkó 
Levente 8.a, Bajnai Máté 6.a, Kiss Gábor 6.a, Tóth Barbara 

7.d, Oravecz Olivér 7.a, Cserényi Martin 7.d. 

Az egyéni eredmények a következők: 
1. helyezést ért el Holecz Anna 6.c. 2 helyezettek: Bajnai 

Máté 6.a, Tóth Nóra 4.c, Göröcs Ádám 4.a; Kerényi Kata 

2.a osztályos tanulók. 3. helyen futott be Bajnai Csenge 

5.c, Taliga Fruzsina 6.a, Bakos Panna 2.a, Babják Bence 

4.a osztályos iskolatársunk. 4. helyezettek: Vági Dániel 7.a, Szabó Sebestyén 1.c, Tóth Zoé 1.b, 

Garai Linett 3.c. 5. helyezést ért el Kállay Cintia 5.c, Hegedűs Flóra 7.a osztályos tanuló. 6. lett 
Maró Zsolt 3.b, 7. Kiss Benedek 4.b osztályos tanuló. 

Köszönjük minden résztvevőnek, a győzteseknek pedig gratulálunk! 

Póczos Botond 4.c  
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KÖNYVAJÁNLÓ 

 

Ardati Lili: A suli rémei – A rémek sulija 
 

 
Ez a könyvsorozat egy tiniknek szóló ifjúsági regény. Egy lányról szól, 

Drágfy Gyöngyvérről, aki vámpír lány. Gyöngyvért rossz magaviselete 

miatt elküldik a Lidércvárba, egy bentlakásos iskolába. Ott sok új barátot 
szerez, de sok-sok furcsa dolog történik vele. 

Ennek a könyvnek több kötete is megjelent már, és nagyon érdekes. 

Többféle természetfeletti erő jelenik meg a könyvben, amik persze a 
valóságban nem léteznek. Fiúknak és lányoknak is egyaránt érdekes lehet. 

 

Király Réka 7.d 
 

 

 

FILMAJÁNLÓ 

 

Egy kis kedvcsináló 
 

A Star Wars: Skywalker kora egy (hazánkban 2019. 
december 19-én bemutatásra kerülő) amerikai film, melyet 

J. J. Abrams rendez. A forgatókönyvet Abrams és Chris 
Terrio írta. A film közvetlen folytatása a szintén Abrams 

által rendezett Az ébredő Erőnek, valamint a Rian 

Johnson által rendezett Az utolsó Jediknek, illetve a 
befejező epizódja a kilenc részből és három trilógiából álló 

Infinity Saga-nak. A Skywalker korát a Lucasfilm Ltd. és 

a Bad Robot Productions gyártja, valamint a Walt Disney Studios Motion Pictures forgalmazza 
világszerte. A főszerepeket Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, 

Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita 

Nyong’o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, valamint Ian McDiarmid és Billy Dee 
Williams alakítja. 

A Skywalker korában ismét összecsap az Ellenállás az Első Renddel, valamint véget ér az ősi 

konfliktus a sith és a jedi rend között. A forgatási munkálatok 2018 augusztusában kezdődtek meg 

a londoni Pinewood Studiosban és 2019. február 15-én fejeződtek be, a film végleges változata 

2019. november 24-én készült el. A film világpremierje 2019. december 16-án lesz Los 

Angelesben, az Egyesült Államokban 2019. december 20-án kerül a mozik vásznára. 
 

Frink Donát 6.c  
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HUMOR 

 

Angol humor 
 

Two fish are in a fishtank. 
One asks:  

– How can you drive this? 

 
Why didn’t the skeleton go to the party? 

He had noBODY to go with. 

 
Two donkeys are standing at a roadside. 

One asks: – Should we cross? 

And then the other replies: 
– No way, look at what happened to the zebra. 

 

Why is six afraid of seven? 
Beacause seven ate nine! 

 

Wich letter is an insect? 
B! 

Frics Dániel 5.a 
 

 

Német humor 
 

Németórán: 

– Gyerekek, mi a „Bewegung” ellentéte? 
– „Kiwegung”! 

 

Meglátunk egy Konditorei feliratot, bekukucskálunk az üvegen: 
„Nahát, itt a konditeremben lehet kávézni meg sütizni!” 

 

Valóban elhangzott a bécsi adventi vásárba utazáskor: 
„Lányok! Ott a Belvedere!” (Pompás barokk kastély, Ausztria egyik legértékesebb 

műgyűjteményének is otthont nyújt.) 

„Á, még nem vagyunk a belvárosban, ez csak a Külvedere.” 
 

Hulitka Emma Tamara 5.b 
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Magyar humor 
 
– Hogyan kérsz meg valakit, hogy legyen éles vágóeszköz? 

– ??? 

– Légyszike. 
 

– Szomszéd, használhatnám a fűnyíróját? 

– Persze, csak ne vigye ki a kertemből! 
 

– Anyu, anyu játsszunk fekete-fehér-igen-nemet!!!! 

– Ilyen későn? 
– IGEN!!!!! 

– Vesztettél, mars az ágyba! 

Frics Dániel 5.a 
 

 

DIVATSAROK 

 

Férfi divat: Mintás zoknik 
 
Az év közepén elkezdtek megjelenni a vicces, mintás ruhadarabok. Én most a saját gyűjteményemből 

hoztam el a három kedvencemet. Bár sokaknak annyira nem tetszik ez a divat, én örülök, hogy elterjedt. 

 

 

 
 

 
 
 
 

Frink Donát 6.c  



ÖTLETEK KARÁCSONYRA 

 

A karácsonyi ünnepek alkalmából ajándékozunk, ünnepelünk, és örömet szerzünk másoknak. 
Adunk hát pár karácsonyi ajándékozási, díszítési ötletet, hogy még szebbé varázsolhassuk az 

ünnepet! 

 

Zserbógolyó 
 

Hozzávalók: 

 25 dkg háztartási keksz (darált) 
 25 dkg dió (darált) 

 20 dkg baracklekvár 

 porcukor 
 A bevonathoz: 

 15 dkg étcsokoládé 

 1 ek étolaj 

 

Elkészítés: 

 Egy tálban összekeverjük a zserbógolyó hozzávalóit: a kekszet, a diót és a baracklekvárt (a 
lekvárból nem kell mindet felhasználni, a lekvár típusától függően kevesebb is elég lehet). 

Ízlés szerint édesítjük a porcukorral. 

 Amikor jól formázható, nem ragadós masszává állt össze a keverék, közepes méretű (kb. 3 
cm átmérőjű) golyókat formázunk belőle. Az elkészült golyókat fél órára a hűtőbe tesszük. 

 A csokit és olajat vízgőz felett összeolvasztjuk. A golyókat az olvasztott csokoládéba mártjuk, 

majd hagyjuk, hogy teljesen megdermedjen. 

Vojtkovszky Hedvig Lea 7.d 

 

Perec koszorú 
 

Szükséges kellékek: 

 Kisebb perec 

 Néhány göndöríthető szalag 
 Ragasztó 

 perec-koszorú 

 

Elkészítés: 

 Először is tekerjük át a szalagot a perecen. 

 Ezt fölé/alá, majd alá/fölé módszerrel végezzük, hogy a perecek 

laposak maradjanak. 

 Amint elkészült a kör, ragasszuk össze a pereceket, nehogy 

leessenek. 
 A tetejére helyezzünk egy újabb sor perecet és ragasszunk rá egy 

fenyő- vagy krisztustövis ágat.  

https://ad.adverticum.net/C/5910543/5910497/591053600?
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Toboz angyalka 
 

 

 

Szükséges kellékek: 

 Egy közepes méretű fenyőtoboz 

 Néhány száraz ág 

 Kis fagolyó 
 Bőrszínű festék 

 Vékony hegyű fekete filctoll 

 Egy rózsaszín szövegkiemelő, zsírkréta, rúzs vagy 

púder 

 Egy kisebb cakkos vagy fémszélű szalag, esetleg 

 fémzsinór 
 Lakk- vagy festék spray 

 Horgászzsinór 

 
 

 

Elkészítés: 

 Válasszunk egy olyan fenyőtobozt, amelynek nyitott szirmai vannak és lapos az alja. 

 Az angyalok szárnyát készítsük szalagból, de lehet levélből is. 

 Ha négy szárny mellett döntenénk, azokat párosával ragasszuk össze úgy, hogy a 
levelek közé fehér ragasztót teszünk. 

 A leveleket bevonhatjuk papír ragasztóval vagy lakkal. 
 Akár arany festékszóróval is díszíthetjük. 

 Ragasszuk a leveleket a toboz hátuljára. 

 Ezek után fessük a fakorongot / fagolyót bőrszínűre, és hagyjuk megszáradni. 
 Először ceruzával kontúrozzuk ki az angyalka arcvonásait, majd még egyszer rajzoljuk 

be egy vékony hegyű tartós fekete markerrel. 

 Ugyanakkor púderrel / rúzzsal vagy markerrel, arcpírt is készíthetünk neki. 
 Ragasszunk kis darab mohalapokat a fakorong széle köré. 

 Aztán vágjunk egy kis darab cakkos, fémszélű szalagot, esetleg vékony aranyozott 

fémzsinórt, és készítsünk glóriát az angyalka fejére, majd ragasszuk rá. 
 Helyezzük az angyalka fejét a helyére. 

 Ha szeretnénk valahova felakasztani, kössünk egy horgászzsinórt a toboz szirmaira, a 

feje mögé. 
 

Demeter Laura 8.a 
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TÖRD A FEJED! 

 

Egy kis magyar 
1. 2. osztályosoknak 

Szótagoljátok el a következő szavakat: kötél, havas, háromszög, jégkrém, vasút, bodza 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

2. 3-4. osztályosoknak 

Soroljátok betűrendbe a következő szavakat: tíz, tép, test, Tamás, tál, takar, támaszt, tuja 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

3. 5-8. osztályosoknak 

Jelöld meg a helyesen írt tulajdonneve(ke)t! 
A) Nagy medve B)  Kossuth díj C)  Eötvös József tér 

D)  Magyar Állami Operaház E)  Győr-Moson-Sopron Megye 
 

 

Szókereső 
 
 

Keresd meg a 7 elrejtett szót! Irányok: 

A N G Y A L 

H D I Ó E S 

A Á V L Z Ü 

V T T E E T 

A N F E N I 

S Z E R E T 

Dérer István 5.a  

A kimaradt betűkből a vicc poénja jön ki: 

Hogy hívják a kövér ormányost? 

________________ (a vicc poénja) 
Szavak: 

angyal, havas, dió, süti, advent, zene, szeret 
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Kvízjáték 
 
Válaszolj jól az alábbi tíz kérdésre, és válaszaidat dobd be a könyvtárban lévő dobozba legkésőbb 

2020 január 31-ig! Eredményhirdetés a februári iskolagyűlésen! A hibátlanul teljesítők közül tíz 

szerencsés nyer, és neve bekerül a következő számunkba. 
 

1. Mikor volt a halloween ünnep iskolánkban? 

 a) október 31-én b) október 25-én c) október 29-én 
2. Mi a neve annak a medúzafajnak, amely képes „örökké élni”? 

 a) Turritopsis nutricula b) Turitopsisz nutriculla c) Turrittopis nuttricula 

3. Mikor mutatják be Magyarországon a Star Wars: Skywalker kora c. filmet? 
 a) 2019. december 24. b) 2020. január 19 c) 2019. december 19 

4. Milyen lekvárral készül a zserbógolyó? 

 a) baracklekvár b) málnalekvár c) eperlekvár 
5. Mióta ünnepeljük november 13-án a magyar nyelv napját? 

 a) 2009  b) 2011 c) 2008 

6. Milyen foglalkozást akart Szekrényesné Csaba Zsuzsa tanárnő először választani? 
 a) állatorvos b) író c) Mindig tanár akart lenni 

7. Benedek Elek melyik mesekönyve a legnépszerűbb idén decemberben? 

 a) Arany mesekönyv b) Többsincs királyfi c) Gyémánt mesekönyv 
8. Angliában milyen nap december 26-a?  

 a) Second Christmas b) Boxing Day c) Gifts’ Eve 

9. A német karácsonyi kultúrák szerint ki Ruprecht? 
 a) A Mikulás b) Egy ördögszerű lény c) Egy angyal 

10. Ki a főszereplője a könyvajánlóban szereplő könyvsorozatnak? 
 a) Drágfy Gyöngyvér b) Drágfy Veronika c) Lidércvári Gyöngyvér 

 

 

Az előző kvízjáték nyertesei: 
 

Bimba Gréta 4.b 

Grónás Boldizsár 4.b 

Hegedűs Ádám 4.b 
Herencsényi Emma 4.b 

Oláh Rikárdó 4.b 

Szabó Bence 4.b 

Paczári Zétény 5.a 

Szabó Gréta 5.c 
Soós Anna 7.a 

Zsélyi Lilla 7.a 
 

Gratulálunk! A nyertesek nyereményeiket az iskolagyűléseken vették át. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Beküldő neve, osztálya: _________________________________ 

Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

1. a) b) c) 6. a) b) c) 

2. a) b) c) 7. a) b) c) 

3. a) b) c) 8. a) b) c) 

4. a) b) c) 9. a) b) c) 

5. a) b) c) 10. a) b) c) 
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A TÉLI SZÁM SZERKESZTŐI: 

BARNA VENDEL 4.c 

PÓCZOS BOTOND 4.c 

DÉRER ISTVÁN 5.a 

FRICS DÁNIEL 5.a 

HULITKA EMMA TAMARA 5.b 

HAJZER NATÁLIA 5.c 

SZABÓ GRÉTA 5.c 

FRINK DONÁT 6.c 

KIRÁLY RÉKA 7.d 

VOJTKOVSZKY HEDVIG LEA 7.d 

DEMETER LAURA 8.a 

VISNYOVSZKY PANNA 8.a 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


