
 

 

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK 

ISKOLÁNK MINDEN TANULÓJÁNAK ÉS DOLGOZÓJÁNAK! 
 

Téli álom 

 

Prém Diána Jázmin 7.b  
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Hamarosan újra itt a karácsony 
 

A karácsony az egyik legnagyobb és legszebb keresztény ünnep, amellyel Jézus Krisztus 

születésére emlékezünk. December 24-én a szentestével veszi kezdetét. A Biblia leírása szerint 
Jézus szegényes 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.  

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 Jézus születéséig tartó várakozást jelenti, a koszorún lévő gyertyák az ő 

életét jelképezik.  

Annak ellenére, hogy a tradicionális karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, sok 
nem keresztény ember is ünnepeli világszerte az emberi szeretet jelképeként. Számos 

hagyomány és szokás kötődik a karácsonyi ünnepkörhöz.  

Az ünneppel együtt jár az ajándékozás, a karácsonyi zene, az üdvözlőlapok küldése, a templomi 
ünneplések, a karácsonyi ebéd vagy vacsora és az ünnepi hangulatú tárgyakkal való díszítés. A 

karácsonyfa-állítás 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 5.c 

 

 

 

 
 

Kosztolányi Dezső: Karácsony 

Ezüst esőben száll le a karácsony, 

a kályha zúg, a hóesés sűrű; 
a lámpafény aranylik a kalácson, 

a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű. 

Kik messze voltak, most mind összejönnek 
a percet édes szóval ütni el, 

amíg a tél a megfagyott mezőket 

karcolja éles, kék jégkörmivel. 

Fenyőszagú a lég és a sarokba 

ezüst tükörből bókol a rakott fa, 

a jó barát boros korsóihoz von, 

És zsong az ének áhítatba zöngve… 

Csak a havas pusztán a néma csöndbe 

sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony. 

 

 

 
  

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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VELÜNK TÖRTÉNT 

 

Szüret 
 

Iskolánk évtizedek óta nagy gondot fordít a 

hagyományok ápolására. Október utolsó hetében az 
őszi teendőket és a szüreti szokásokat elevenítették fel 

a gyerekek a 3.c osztályosok segítségével. 

Ízelítőt kaphattunk a borkirály és a borkirályné 
„uralkodásából”, majd mindenki örömére egy kis 

táncos mulatsággal zárult a vidám műsor. 

Köszönjük a 3.c osztálynak és felkészítőiknek: 
Harsányi Szilvia néninek és Veresné Kelemen Beáta 

néninek! 

Forrás: http://www.gagarin-starjan.edu.hu/index.php?kod=velunk/velunk20_2.php 
 

 

Madáretető, madárodú kihelyezési program 
 
A madáretető, madárodú kihelyezési 

programot iskolánkban egy 2.a és a 

4.a-ban tanuló testvérpár ajánlotta a 
tanító néniknek, melyet az Országos 

Magyar Vadászkamara indított. 

Ennek keretében madáretetőket és 
madárodúkat lehet kihelyezni. 

Fontos védeni a madarakat a téli 

időszakban, és ezt a legjobban 
madáretetőkkel tehetjük meg. 

Egyelőre csak a 2.a és a 4.a osztály 

állít ki etetőket, de talán több 
osztály is megteszi ezt. 

A Madarak és fák világnapja május 

10-én van, de nekünk nem csak 
ezen a napon kell védenünk és 

segítenünk ezeket az élőlényeket, 

hanem elsősorban a téli 
hónapokban. A két osztály vállalta, 

hogy tanítóik segítségével a tavasz 

eljöveteléig gondoskodnak arról, mindig legyen az etetőben eleségük. 
Reméljük, hogy a jövőben talán több osztály is csatlakozik. A minket körülvevő természet érték, 

közösen kell rá vigyáznunk! 

 
Képek: http://www.gagarin-starjan.edu.hu/index.php?kod=velunk/velunk20_3.php 

Információk Budafokiné Kiss Éva tanító nénitől 

Dérer István 6.a  



ZŰRLAP                2020/2021. TANÉV – TÉL – 5. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 

4 

 

ÜNNNEPEK 

 

A magyar nyelv napja- november 13. 
 
A magyar nyelv napja igyekszik ráirányítani az emberek 

figyelmét anyanyelvünkre, amely népünk szellemi-kulturális 
öröksége.  

Korábban Graf Rezső javaslatára április 23-án ünnepeltük. 

2011-től viszont november 13. lett a neves dátum. Hogy 
miért? 1844-ben ezen a napon lett Magyarországon a 

hivatalos nyelv a magyar a korábbi latin illetve német helyett. 

Sok iskolában rendeznek a magyar nyelv napja alkalmából 
anyanyelvi versenyeket, ekkor tartják például a nagy országos 

versenyek (Szép magyar beszéd verseny, Édes anyanyelvünk 

verseny, helyesírási versenyek) iskolai fordulóit. Mi játékos nyelvi feladatokat oldottunk meg 
magyarórákon. Ezen a napon a szokásosnál is jobban figyeljünk oda az igényes 

nyelvhasználatra! 
 

„...soha ne feledd, miképpen idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségesig mívelni 
kötelesség.” (Kölcsey) 

 

Forrás: https://www.citatum.hu/cimke/magyar_nyelv 
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_magyar_nyelv_napja 

Hulitka Emma Tamara 6.b 

 
 

Márton-nap – november 11. 
 

Márton napja a néphagyomány szerint 
november 11-én tartandó. A karácsony előtti 40 

napos böjt előtti utolsó ünnepnap, ezért ezen a 

napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok, 
vásárok. Ilyenkor nagy evés-ivást rendeztek, 

hogy a következő esztendőben is bőven legyen 

mit fogyasztani. A legtöbb háznál nem 

hiányozhatott az asztalról a libasült. Az 

iskolánkban a németes osztályok lámpásos 
felvonulással ünnepelnek  

Idén ez a felvonulás a járványügyi helyzetre való 
tekintettel sajnos elmaradt. A 8.b osztályos 

tanulók – Hajdara Viktória és Tóth Levente-  

német és magyar nyelvű szöveggel és a hagyományos „Ich geh`mit meiner Laterne..” kezdetű 
dallal emlékeztek meg az iskolarádióban Szent Mártonról és a hozzá kapcsolódó legendáról.   

 

http://anyanyelvapolo.hu/mediatar/49-szep-magyar-beszed-verseny-2014-aprilis-25-27/
http://anyanyelvapolo.hu/mediatar/41-edes-anyanyelvunk-nyelvhasznalati-verseny-karpat-medencei-donto-satoraljaujhely-2013-oktober-18-20/
http://anyanyelvapolo.hu/mediatar/41-edes-anyanyelvunk-nyelvhasznalati-verseny-karpat-medencei-donto-satoraljaujhely-2013-oktober-18-20/
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Ich geh`mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. 

Dort oben leuchten die Sterne, da unten leuchten wir.  
Mein Licht ist aus, ich geh`nach Haus,  

rabimmel, rabammel, rabumm (…) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VCL78fdsl6Y 

Ebben az évben sajnos elmarad. 
 

 

Íme, néhány ötlet a Márton- napi asztalra: tökös-

túrós rétes, gyors és egyszerű ínycsiklandó 

kacsamell, római tálban sült kacsacombok narancsos 

batátával és kelbimbóval. 
Ha több receptre is kíváncsi vagy, akkor keresd meg 

ezt az oldalt az interneten: 

https://www.nosalty.hu/receptek/alkalom/marton-
nap 

 

 
Hulitka Emma Tamara 6.b 

Forrás: https://www.nosalty.hu/receptek/alkalom/marton-nap 

https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/szent_marton 
 

 

Luca-nap – december 13. 
 
 

Luca napjához több népszokás is kapcsolódik. Ezek eredete 

valószínűleg az, hogy a Gergely-naptár bevezetése előtt ez a nap 
volt az év legrövidebb napja. Luca-napon régen tilos volt fonni, 

sütni, mosni. Nem volt ajánlatos kölcsönadni sem, mert az elkért 

dolgok boszorkányok kezére kerülhettek. A lucaszék (vagy Luca 
széke) készítése a Luca-napi szokások egyike. A széknek olyan 

erősnek kellett lennie, hogy egy 

férfiember súlyát megtartsa. December 
25-én az éjféli misére a „mesterek”, 

(rendszerint fiatal emberek), a kabátjuk 

alá rejtve lopták be a templomba a széket, majd ráállva, megláthatták 
a boszorkányt. A Luca székén állva éjfélkor felismerték a 

boszorkányokat. Ezután a fiatalembereknek el kellett menekülniük, 

nehogy a boszorkák széttépjék őket. A menekülők a zsebükben mákot 
vittek, hogy menekülés közben elszórhassák, mert azt a 

boszorkányoknak össze kellett szedniük. 

 
Hulitka Emma Tamara 6.b 

Forrás: https://www.agraroldal.hu/luca-nap.html 
  

https://www.nosalty.hu/recept/tokos-turos-retes
https://www.nosalty.hu/recept/tokos-turos-retes
https://www.nosalty.hu/receptek/alkalom/marton-nap
https://www.nosalty.hu/receptek/alkalom/marton-nap
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A gyermekek jogainak világnapja 
 

1959. november 20-án fogadta el az ENSZ Közgyűlése a Gyermekek Jogairól szóló 

Nyilatkozatot. Azóta november 20-a a Gyermekek jogainak világnapja. A Nyilatkozat, annak 

érdekében, hogy a gyermek gyermekkora boldog legyen, olyan konkrét jogokat fogalmazott 
meg, mint például a névhez, az állampolgársághoz és az oktatáshoz való jog. A Nyilatkozat nem 

volt kötelező erejű, így ugyanezen a napon, harminc évvel később, 1989. november 20-án az 

ENSZ Közgyűlése elfogadta a Gyermek Jogairól szóló Egyezményt, és 1990. január 26-án 
megnyitotta aláírásra. 

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. 

Magyarország 1991-ben iktatta törvénybe az Egyezményt, amely így kötelező erejűvé vált 

hazánkban. Magyarország Alaptörvénye kiemelt védelemben részesíti a gyermekkort. 
Kimondja, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi 

fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Kimondja továbbá, hogy a szülők 

kötelesek gondoskodni kiskorú gyermekükről.  
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 
Ez alkalomból országszerte olyan 

programokat szerveznek ilyenkor 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 a gyerekek megérezzék és 
megtanulják, hogy a jogaik mellett kötelességeik is 

vannak, 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 5.c 
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TOP 10 

 

Top 10 társasjáték 
 

1. Rummikub 

2. Uno 
3. Sakk, dáma 

4. Puzzle 

5. Monopoly 
6. Scrabble 

7. Ötödölő 

8. 5 másodperc 3 válasz 
9. Balancing Chairs 

10. Activity 

 
 

Szabó Enikő Stella 5.a 

 

Top 10 videójáték 2020-ban 
 

Napjainkban nagyon sokan úgy próbálnak kikapcsolódni, 

hogy a videójátékokat választják. Készítettem egy listát 
azokról a videójátékokról, amelyek 2020-ban óriási sikereket 

értek el. Az, hogy manapság sokan fordulnak a 

videójátékokhoz, nagy részben a technikai fejlődés 
eredménye. 

 

 
1. Mafia: Definitive Edition Megjelenés: 2020.09.25. PS4, Xbox one, PC 

2. Watch Dogs Legion Megjelenés: 2020.10.29. 
PS4, Xbox one, PC, PS5, 

Xbox Series X 
3. Marvel's Spider-Man: 

Miles Morales 
Megjelenés: 2020 ősz PS5 

4. Assasin's Creed: Valhalla Megjelenés: 2020.10.27. 
PC, PS4, Xbox one, PS5, 
Xbox Series X 

5. Call of Duty: Black Ops 

Cold War 
Megjelenés: 2020.11.12. PC, PS4, Xbox one, PS5 

6. Halo Infinite Megjelenés: 2020 ősz PS4, PC, Xbox one 

7. Crash Bandicoot 4: It's 

About Time 
Megjelenés: 2020.10.02. PS4, Xbox one 

8. Marvel's Avengers Megjelenés: 2020.09.04. 
PC, PS4, Xbox one, PS5, 

Xbox Series X 

9. Star Wars: Squadrons Megjelenés: 2020.10.02. PS4, Xbox one, PC 
10. Ghost of Tsushima Megjelenés: 2020.07.17. PS4 

Forrás: Internet 

Póczos Botond 5.c  
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK! 

 

Rajzpályázat 
 
A „Kedvenc helyem Magyarországon” címmel meghirdetett  Babilon Kiadó  rajzpályázatán 

Tóth László Magor 4.a osztályos tanuló Budapest című rajza 3. helyezést ért el. Gratulálunk! 
 

 

 

Budapest 

 
Tóth László Magor 4.a 
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Bolyai Csapatverseny 
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 

 

3. évfolyamon 1. helyezést ért el a Nyerő négyes csapat 138 ponttal. Csapattagok: Katona 
Zselyke, Kovács Julianna Molnár Kamilla és Szeles Doroti. 

4. helyezést ért el a Csillag-csapat. 
 

4. évfolyamon 5. és 6. helyezést értek el a Nyerő 4-es és az Észbontók csapatok. 
 

5. évfolyamon 2. helyezést ért el a Négyen ötösök csapat 112 ponttal. Csapattagok: Bakos 

Rozina, Jozilan Asma Hasan Naji, Barna Vendel és Póczos Botond. 
3-6. helyezést értek el a Gumimacik, Kubu, Nyelvtörők és Spártaiak csapatok. 
 

6. évfolyamon 1. helyezést ért el, és ezzel továbbjutott az országos fordulóra a Betűvetők csapat 

168 ponttal. Csapattagok: Augusztin Anna, Dérer István, Mede Jázmin és Paczári Zétény. 
2., 3. és 4. helyezést értek el a Nagyszerű négyes, Cseneszrojan és Nevenincs csapatok. 
 

7. évfolyamon 4. helyzést ért el a Gyapjas molyok csapat 155 ponttal. Csapattagok: Al-Assaf 
Meymoona, Kakuk Luca, Salamon Anna. 
 

8. évfolyamon 2. helyezést ért el a Csipet csapat csapat 143 ponttal. Csapattagok: Soós Anna 

Flóra, Szalkai Fanni, Zsélyi Lilla és Tóth-Turán Száva. 
5. és 6. helyezést értek el az Alárendelők és a Mind egy csapatok. 
 

A tanári fődíjat Majláth Gizella tanárnő kapta. 

 
 

Bolyai Matematika Csapatverseny 
 

4. évfolyamon 2. helyezést ért el a Kisokosok csapat 96 ponttal. Csapattagok: Jeney Léna, 
Mocsáry Lilien, Seres Jaina Aisah és Smutzer Arienn. 

4., 5. és 6. helyezést értek el a Magyar kolbászok, Pandabanda és a Matek királyok csapatok. 
 

5. évfolyamon 2. helyezést ért el az Impostor csapat 85 ponttal. Csapattagok: Bakos Rozina, 
Jozilan Asma Hasan Naji, Barna Vendel és Póczos Botond. 

5. helyezést ért el a Matekológusok csapat. 
 

6. évfolyamon 1. helyezést ért el, és ezzel továbbjutott az országos fordulóra a Számológépek 
csapat 105 ponttal. Csapattagok: Augusztin Anna, Dérer István, Paczári Zétény és Rozgonyi 

Violetta. 

4., és 5. helyezést értek el a Computers és Agymanók csapatok. 
 

7. évfolyamon 1. helyezést ért el, és ezzel továbbjutott az országos fordulóra a Számkirálynők 

csapat 105 ponttal. Csapattagok: Kovács Veronika, Salamon Anna, Szabó Ivett, Tóth Eszter. 
2., 3. és 5. helyezést értek el a lázadótepsik, a Túrórudi és a Zsebszámolók csapatok. 
 

8. évfolyamon 1. helyezést ért el, és ezzel továbbjutott az országos fordulóba a Blankáék csapat 

114 ponttal. Csapattagok: Hegedűs Flóra, Oszvald Emma, Somoskői Blanka és Tóth-Turán 
Száva. 

2., 3., 4. és 6. helyezést értek el az Az okosak+Dani, Felső kisszám, Logikai négyes és a Random 

Résztvevők. 
 

Gratulálunk a versenyzőknek a szép eredményekhez! 

Paczári Zétény 6.a  
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AJÁNLÓ 

 

FILMAJÁNLÓ 

 
 

Mulan 

 
 

A Mulan nagyívű kalandfilm egy félelmet nem ismerő fiatal nőről 
szól, aki férfinak álcázza magát, hogy csatasorba állhasson a Kínát 

fenyegető északi betörők ellen. A megbecsült harcos legidősebb 

lányaként született Hua Mulan bátor, eltökélt, talpraesett ifjú hölgy. 
Mikor a császár határozata értelmében minden családból csatlakoznia 

kell egy főnek a hadsereghez, átveszi gyengélkedő apja helyét Hua Jun 

néven, s végül Kína legnagyobb harcosainak egyike válik belőle.  
 

Frink Donát 7.c 

 

 

 

 

A bosszú csapdájában 
 

A bosszú csapdájában (eredeti címe: Hercai) egy török drámasorozat, amelynek Akın Akınözü 

és Ebru Şahin a két főszereplője. A sorozatot Törökországban 2019-
ben, Magyarországon 2020-ban mutatták be. 

A dráma két gyűlölködő családról szól. 
A Remények földjéhez hasonlóan az új széria is a vidéki 

Törökországon játszódik, amelynek hagyományai, kultúrája a mai 

napig elüt a modern nagyvárosi élettől. 
Miran szülei halálát akarja megbosszulni, és tervét bármi áron 

véghezviszi, erre nevelte a nagyanyja. Elcsábítja a szépséges 

Reyyant, aki mit sem sejt a sötét múltról. Miran azonban úgy tudja: 
a lány apja ölte meg a szüleit. Miután feleségül veszi Reyyant, 

elhagyja őt, ami nagy szégyennek számít Törökországban, főleg 

vidéken. 
 

Rácz Vanessza 8.b 
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KÖNYVAJÁNLÓ 

 

Új könyvek a könyvtárban 
 

 

 
 

 

JÁTÉK AJÁNLÓ 

 

Mafia: Definitive Edition 
 

A játék története az eredetinek megfelelően a taxisofőr Thomas 

Angelóról szól, aki a véletlen folytán keveredik bele a Lost Heaven 
városát uraló két maffiózócsalád konfliktusába. Don Salieri oldalára 

állva egy klasszikus felemelkedés-bukás történetet követhetünk 

végig, amit rengeteg filmes klisével tettek emlékezetessé a fejlesztők. 
A cselekmény és a hangulat az eredeti játék egyik nagy erőssége volt, 

ráadásul ’30-as években játszódó maffiasztorit, nem csak akkor, de 

még ma is nagyítóval kell keresni a felhozatalban. A Mafia széria 
rajongóinak nagyon fog tetszeni. Sajnos a történetben előre haladva 

idővel meglátszik a játék kidolgozatlansága. De egy próbát 

megérdemel, és biztos, hogy ha más nem, 1-2 óráig el lehet vele 
szórakozni.  

 

Frink Donát 7.c 
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JÓ ÉTVÁGYAT! 
 

Diós és szilvalekváros hókifli 
Hozzávalók a tésztához: 

 1 dkg élesztő 

 1 kávéskanál cukor 

 1 dl tej 

 50 dkg liszt 

 20 dkg vaj (vagy margarin) 

 10 dkg porcukor 

 1 csomag vaníliás cukor 

Hozzávalók a töltelékhez: 

 10 dkg cukor 

 20 dkg darált dió 

 3 dkg mazsola 

 1/2 db citrom reszelt héja 

 1 csomag vaníliás cukor 

 darált keksz 

 20 dkg szilvalekvár 

 
Elkészítés: Az élesztőt felfuttatjuk a cukros, langyos tejben. A lisztet 

elmorzsoljuk a vajjal vagy margarinnal, hozzáadjuk a cukrokat, majd 

az élesztővel összegyúrjuk. A tésztát jól kidolgozzuk és letakarva egy 
órán át pihentetjük a gyúródeszkán. Elkészítjük a diótölteléket. A 

cukorból kevés vízzel szirupot főzünk, hozzátesszük a darált diót, a 

megmosott mazsolát, a citromhéjat, a vaníliás cukrot és együtt jól 
összefőzzük. Ezután teszünk bele pár kanál darált kekszet, vagy 

zsemlemorzsát, ez felszívja nedvességet és jó sűrű lesz a töltelék mire kihűl. A tésztát kinyújtjuk, 

fánkszaggatóval köröket szúrunk ki belőle, amit megtöltünk felváltva szilvalekvárral és 

diótöltelékkel, majd kettéhajtjuk és kifli alakúra igazítjuk. A kifliket tepsibe rakjuk és közepes 

hőmérsékleten megsütjük. Még forrón vaníliás porcukorba forgatjuk és jól meg is szórjuk vele. 

 

Sütőtökös keksz egészségesen 
Hozzávalók: 

 15 dkg sütőtök 

 só 

 bors 

 20 dkg teljes kiőrlésű liszt 

 1 evőkanál xilit 

 5 dkg kókuszzsír 

 0,5 dl kókusz tej 

 1 teáskanál sütőpor 

 2 db egész tojás 

 

Elkészítés: A sütőtököt meghámozzuk, majd feltesszük egy edénybe 

főni. A puhára főtt sütőtököt pépesítjük, majd ízesítjük sóval, borssal. 

A teljeskiőrlésű lisztet, a sót, a xilitet, a kókuszzsírt, a kókusztejet, a 

sütőport, a tojásokat és a pépesített sütőtököt összedolgozzuk. 

Sütőpapírral bélelt tepsire, vizes kézzel kis kör halmokat készítünk a 
tésztából, amit korong alakúra formázunk. A tészta tetejére tehetünk 

ízlés szerint tökmagot, zabpelyhet és különféle magvakat is. 

Előmelegített 160 fokos sütőben 20-25 percen át sütjük, amíg a teteje megpirul.  
Forrás: https://www.mindmegette.hu/ 

Paczári Zétény 6.a 
  

https://ad.adverticum.net/C/6282004/6281992/628198100?
http://www.mindmegette.hu/szilvalekvar-hazilag-48066/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/sutotok
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/so
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/bors
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/teljes_kiorlesu_liszt_
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/xilit
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/kokuszzsir
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/sutopor
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/
http://www.mindmegette.hu/valogatas/sutotok-edesen-es-sosan-231?p=3
https://ad.adverticum.net/C/6282004/6281992/628198100?
https://ad.adverticum.net/C/6282004/6281992/628198100?
https://ad.adverticum.net/C/6282004/6281992/628198100?
https://www.mindmegette.hu/
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TUDTAD-E? 

 

Újabb tippek a számítógéphez 
 
Előfordul, hogy a tanórán hirtelen az okostáblán eltűnik a kép, csak a háttér marad. Hogyan kell 

visszahozni a projectecet? Nos, a „windows” gomb és a „p” egyszerre történő lenyomása ezt 
egyszerűen megoldja. 

Gondolkodtál már azon: „Miért ilyen lassú a gépem?” Ha szeretnéd megtudni, hogy a gépeden 

melyik fájl milyen formátumban van, akkor a parancssorba írd be az „assoc” szót. 
 

Ha egyedül vagy otthon, de alig van neted a router mellett? Csak te használod? Nos, ne légy 

ebben biztos. Ha beírod a parancssorba, hogy „netstat”-, megtudhatod, hogy hányan vannak a 
hálózatodon. 

 

Szakács Tímea 6.a 
 

 

Tudtad-e? 

Tények a Mikulásról 
 
1. A Mikulást eredetileg lila színű palásttal ábrázolták, ezzel utalva Szent 

Miklósra és a püspökök lila színű ruhájára. A piros öltözékére az 1930-

as években tett szert, amikor a Coca-Cola Company felkérésére 
csatlakozott a karácsonyi kampányukhoz. 

2. A hollandok is újragondolták a figurát, náluk ugyanis a Mikulás fehér 

lovon közlekedik. Ennek az az oka, hogy összemosták a Télapót a 
középkori lovagi hagyományokkal, így a Mikulásnak búcsút kellett 

mondania a szánjának. 

3. Az igazi Mikulás „hivatalosan” Finnországban, Lappföldön lakik. A 
gyerekek még e-mailt is küldhetnek neki a 

santa.claus@santaclausoffice.fi címre. 

4. Az olaszoknál nincs is Mikulás. Náluk egy La Befana nevű 
kedves boszorkány ajándékozza meg a gyerekeket, ráadásul nem 

is december 6-án, hanem egy hónappal később, január 6-án. 

5. A Mikulás rénszarvasai is rejtélyesek. Az összes állat fiúnevet 

visel, ám a hím rénszarvasok télen ledobják az agancsukat, 

ellenben a Mikulás állataival, akik télen is büszkén viselik fejük 

ékességét. Vagy netalán nőstény állatai vannak a Mikulásnak, 
akiknek fiúneveket adott? 

 

 
Hulitka Emma Tamara 6.b  

Forrás: https://icmagazin.hu/mind/2020/10/intermikulas-erdekes-tenyek-a-mikulasrol/  

http://hu.netlog.com/go/messages/send/receiver=santa.claus@santaclausoffice.fi
http://szerkesztek.hupont.hu/82/mikulas-erdekessegek
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SPORT, EGÉSZSÉG 
 

Téli sportok 
 

Bár a kiadós hóesésre és a tartós hidegre még várnunk kell, már izgalmas 

arra gondolni, hogy hamarosan téli sportokat is űzhetünk. A friss levegő 
melletti mozgás jót tesz az egészségünknek és az izmainknak is. 

A klasszikus síelésnél nem kell profinak lenni ahhoz, hogy jól 

érezhessük magunkat egy sípályán. A lejtőkön való lesiklás nagyon jó 
móka, ha figyelünk a biztonságra és csak a fejlettségi szintünknek 

megfelelő pályán próbálkozunk. Reméljük, hogy esik megfelelő 

mennyiségű hó nálunk is, és legalább Salgón lehetőségünk lesz egy-két lesiklásra. 
Sokan szeretünk szánkózni is. A szánkózás remek időtöltés, hamar elsajátítható és nagyon jó 

szórakozás gyermekek és felnőttek számára egyaránt.  
Ha van rá lehetőségünk, és van a közelben pálya, korcsolyázhatunk is. A korcsolyázás könnyen 
tanulható sport, amely erősíti izmainkat. Ha ugrásokat is tudunk végezni, igazán mozgékonyakká 

válhatunk. Ennél a sportnál is nagyon fontos a megfelelő védőfelszerelés. 

Igazi profiknak való sport a snowboard. Kezdőknek nem ajánlott próbálkozni vele bonyolultsága 
miatt. Ahhoz, hogy magabiztosan megtanulhassunk snowboardozni, kell egy kis síelős tapasztalat, 

bátorság és továbbra is fontos követelmény a védőfelszerelés.  
Kevesebben ismerik a sífutást, amely kiválóan fejleszti az állóképességünket, erősíti izmainkat. Ha 
sífutáshoz megfelelő hó esik környékünkön, a Medves-fennsík is kiválóan alkalmas a sport 

gyakorlására. 

Azok számára, akik inkább a csoportos tevékenységeket kedvelik, a jégkorongozás lehet a tökéletes 

téli sport. A sérülések elkerülése érdekében megfelelő hokifelszerelést kell választanunk. 

Forrás: Internet 

Póczos Botond 5.c 
 

Mit tehetünk az egészségünk érdekében? 
 

1. Táplálkozzunk egészségesen! Fogyasszunk kevesebb cukrot és 
fehér lisztet! 

2. Étkezzünk naponta 5x! 

3. Ne feledkezzünk meg a vitaminokról sem! 
4. Mozogjunk sokat a szabadban! 

5. Törekedjünk a kipihentségre! Aludjunk legalább 8-10 órát. Ha 

kipihenjük magunkat, kevésbé vagyunk fogékonyak a betegségekre 

és jobban is „működünk”. 

6. Öltözködjünk rétegesen, az évszaknak megfelelően! 

7. Szellőztessünk gyakrabban! 
8. Tartsuk be a járványügyi szabályokat! 

9. Nagyon fontos a higiénia! Remélhetőleg ez mindenki 

számára egyértelmű. Gyakori kézmosással a betegségeket 
elkerülhetjük.  

10. Tartsuk tisztán az otthonunkat, környezetünket! 
 

Képek: Internet 
Információk Grajzel Edina iskolavédőnőtől, Hulitka Emma Tamara 6.b  

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/4397/jegkorong
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HUMOR 
 

Magyar humor 
 

- Kik laknak az üveg alján? 
- ???  

- Buborék. 
 

- Hogy hívják a kopasz japánt? 

- ??? 

- Hajasima. 
 

- Mi az: elől is, hátul is véres? 

- ??? 

- Boci, boci tarka, se füle se farka. 
Dérer István 6.a 

 

Witze / Német humor 

Eine Brünette, eine Schwarzhaarige und eine 
Blondine wollen eine 8 km lange Strecke 

durchs Meer zu einer Insel schwimmen. 

Die Schwarzhaarige schafft die ganzen 8 km, 
die Brünette ertrinkt auf halbem Weg. 

Die Blondine aber schwimmt 4 km, sagt: „Ich 

kann nicht mehr!” und schwimmt zurück. 
 

Forrás: https://www.gyakorikerdesek.hu/egyeb-kerdesek__humor__3086857-tudtok-nekem-

mondani-nemet-nyelvu-rovid-faraszto-vagy-csak-siman-vicces-vi 

Hulitka Emma Tamara 6.b 
 

English jokes / Angol humor 
 

- Why do dragons sleep during 
the day? 

- ??? 

- So they can fight nights. 
 

- Why do fish live in salt water? 

- ??? 

- Becouse pepper would make 
them sneese. 

 

- What is the capital of 
Washington? 

- Umm… Olympia? 

- No. Its the W. 
 

- What do you call a cow 

mathematician? 

- ??? 
- A cowculator. 

And now: 

The full version of the joke that got cut off by an error in the last magazine: 
 

-What is a cow’s favorite holiday? 

-??? 
-Moo year’s eve.      Frics Dániel 6.a  
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MŰVÉSZET 

 

Karacsonyi vibe 
 

Karácsony, karácsony 

Fehéres barátom. 

Te lennél az ki boldogságot hozol, 
A szívem legbelül az első helyen sorol. 

Bakancsom a hótól eléggé beázott 

Ja... Egy páréve még isten megáldott. 
Mostmár csak sárban pancsikol a kisfiú, 

Sajnos ettől kis ruhája eléggé földszagú. 

Mikor bemegy, a meleg szobába, 
A fa fogadja, és tiszta ruhája 

A fa, és a varázslatos titok, 

Vajon mit rejt a csomag? Mit kapott? 
Fut a kisfiú! Fut! 

Az anyuka mit tud? 

Látta a télapót? 
Vele volt a télanyó? 

Anyuka nem látta, 
Kacsint az apára 

Fiúcska nevet, majd a süteményből ehet! 

Ez lenne a karácsony 
Az én drága hideg barátom! 

 

Szántó Rudolf Tamás 8.d 
 

Beköszönt a tél 
 

Elköszönt a fától 
az utolsó levél is, 

úgy tűnik, hogy nemsokára 

beköszönt a tél is. 
 

Feneketlen felhők jönnek 

hordják szét a havat, 
feketén itt semmi, semmi, 

semmi sem marad. 
 

Szánkó, tea és kacagás 
tölti be a tájat, 

a Mikulás körbejárta 

már az összes házat. 
 

Ajándékok sorakoznak 

a fenyőfa alatt, 
a gyerekek örülnek 

a sok-sok ajándéknak. 

Vágvölgyi Nóra 3.a 
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Decemberi ünnepek 
 

December elseje, 

Adventnek kezdete. 

Kalendárium a bakancson, 
szép minta minden ablakon. 

 

December hatodika, 
Szent Miklós névnapja. 

Ekkor csokoládét kapsz, 

s virgácsot, ha rossz gyerek vagy. 
 

December tizenhárom, 

Luca napja, nagyon várom. 
Mire elkészül a Luca széke, 

sok hagymát szerezzünk be. 

 
December huszonnégy, 

Ilyenkor sok gyertya ég. 

Áll a szobában a karácsonyfa, 
s ajándékok díszelegnek alatta. 

Darvas József 6.c 

 

Családi kör – másképpen 
 

Este van, este van, a kutya az ágyon, 

várja, várja, hogy egy zoknit rágjon. 

Én közben a leckét búsan, egyedül írom, 

majd a környezetet kinyitva, az anyagot bemagolom. 
 

Apa épp a vizet forralja, 

anya a kádban a Fanny-t olvassa. 
Én kész vagyok, éppen, 

Hurrá. Mehet a Fortnite a gépen! 

 
A vacsora kész éppenhogy, 

Hol a kaja? Éhes vagyok! 

Aztán apa hozza a hotdogot, 
Azta. Ez rendkívül jó dolog. 

 

Amikor már kilenc van, 
anya szól: Vendike, fogmosás van! 

És a gépet kikapcsolva, bár ez nem vágy, 

sajnos, most már irány az ágy. 
 

Este van, este van, Lulu az ólban, 

és éppen arról álmodik, mi is lesz majd a hóban. 
Anya és apa is alszik már, 

én pedig azon gondolkodom, megmarad-e a büfében az ár. 
Barna Vendel 5.c  
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Téli tájkép 

 
Kancsulik Bodza 5.a 
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KARÁCSONYI AJÁNDÉKTIPPEK 

 

Az év legkiemelkedőbb időszaka ajándék vásárlás során a karácsony. Válogass kedvedre, és lepd 
meg szeretteidet valami egyedi és vicces ajándékkal az idei karácsony alkalmából. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rácz Vanessza 8. b  
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TÖRD A FEJED! 

 

Az iskolaújság őszi számában szereplő kvízkérdéseket 9 tanuló oldotta meg hibátlanul. 
A nyertesek: 

Szekrényes Ábel 2.a, Fülöp Marcell 3.b, Kiss Benedek 5.b, Berényi Lili 6.b, 

Győri Leila 6.c, Frink Donát 7.c, Soós Anna 8.a, Zsélyi Lilla 8.a, Szűcs Kíra 8.b 

Nyereményeiket a könyvtárban vehették át. 

 
 

REJTVÉNY  

 

1. Kösd össze az anagrammát a jelentésével! Egy jelentés 

nem illik sehová. 
 

Hárs rázogat –    Történelemóra 

Négyéves parkoló –  Angolterem 
Attól érem ötre –   Szállószoba 

Bolgár oszthat –   Országhatár 

Engem tarol –   Képregényolvasó 

Horgászbottal 

 

 
2. Mennyi értelmes szót tudsz kirakni az A, I, K, U, D, L, P, C, Ó, S betűkből? Írd le! 

 

…………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………. 
 

3. Mennyi legalább kétbetűs szót találsz a FOGATHAJTÓ szóban? Írd le! 

 
…………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
4. Mennyi értelmes szót tudsz kirakni az alábbi szótagokból? Írd le! 

al,    te    me       ma       mo       tat       tő       tor        jom         kar 

 
…………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………… 
 

Dérer István 6.a  



ZŰRLAP                2020/2021. TANÉV – TÉL – 5. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 

21 

 

KVÍZJÁTÉK  

 

Válaszolj helyesen az alábbi 10 kérdésre, majd megoldásodat dobd be az iskolai könyvtárban 

lévő dobozba, legkésőbb 2021. január 22-ig! Sorsolás: a februári iskolagyűlésen! A hibátlanul 
teljesítők közül 10 szerencsés nyer, és neve bekerül következő számunkba. 

Megfejtéseidet az iskolai újság cikkei alapján válaszold meg! 
 

1. Ki írta az újság vezércikkét? 

 a) Barna Vendel b) Dérer István c) Póczos Botond 

2. Mely osztályok vettek részt a madáretető, madárodú kihelyezési programban? 

 a) 4.a és 4.b b) 2.a és 4.a c) 2.a és 6.a 

3. Mikor van a magyar nyelv napja? 

 a) március 23. b) november 13. c) április 23. 

4. Luca napján mit vittek a menekülők a zsebükben? 

 a) diót b) mákot c) rizst 

5. Hány téli sportot említ meg az erről szóló cikk? 

 a) 4 b) 5 c) 6 

6. Mikor iktatta törvénybe Magyarország a Gyermekjogi Egyezményt? 

 a) 1991. b) 2001. c) 1992. 

7. Melyik a legnépszerűbb videójáték napjainkban? 

 a) Fortnite b) Star Wars c) Mafia 

8. Ki kapta az idei tanári fődíjat a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen? 

 a) Majláth Gizella b) Feketéné Danyi 

Andrea 

c) Kadlótné Hulitka 

Julianna 

9. Hogy hívják Olaszországban a Télapót? 

 a) Mikulás b) Santa Claus c) Nincs ilyen ünnep, 

csak később egy hasonló 

10. Hányszor kell enni egy nap, hogy egészségesek maradjunk? 
 a) 3x b) 5x c) a lehető leggyakrabban 

 

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

Beküldő neve, osztálya:________________________________ 
 

Karikázd be a helyes válasz betűjelét, 

majd megoldásodat dobd be a könyvtárban lévő dobozba 2021. január 22-ig! 
 

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: 

VÁGVÖLGYI NÓRA 3.a 

TÓTH LÁSZLÓ MAGOR 4.a 

KANCSULIK BODZA 5.a 

SZABÓ ENIKŐ STELLA 5.a 

BARNA VENDEL 5.c 

PÓCZOS BOTOND 5.c 

DÉRER ISTVÁN 6.a 

FRICS DÁNIEL 6.a 

PACZÁRI ZÉTÉNY 6.a 

SZAKÁCS TÍMEA 6.a 

HULITKA EMMA TAMARA 6.b 

DARVAS JÓZSEF 6.c 

PRÉM DIÁNA JÁZMIN 7.b 

FRINK DONÁT 7.c 

RÁCZ VANESSZA 8.b 

SZÁNTÓ RUDOLF TAMÁS 8.d 


