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Interaktív előadás a mézről 

 

November közepén az alsó tagozatos gyerekek egy 
fantasztikus interaktív előadáson vehettek részt, 
ahol sok-sok érdekességet hallhattak a méhek éle-
téről és a méz fontosságáról. 

A gyerekek nagyon élvezték, hogy beöltözhettek 
méhkirálynőnek, dolgozónak, eljátszhatták a virág-
por gyűjtését, és különböző mézfajtákat kóstolhat-
tak meg. 

A végén minden osztály kapott ajándékba mézet, 
amihez a szülők hoztak vajat és kiflit is. 

 

 Egy hatalmas evéssel zárult a program. 

Konkolyné Kazsu Monika 

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 

Már hagyománynak tekinthetjük, hogy a Kalász 
Suli diákjai nagyszámban vesznek részt a Bolyai 
Anyanyelvi Csapatversenyen. 

Az országos versenyen 3-8.-os korosztályig 3-4 
fős csapatok oldanak meg érdekes, összetett 
nyelvtani-irodalmi feleletválasztó feladatokat. 

A területi fordulót idén is az iskolában rendeztük 
meg, a versenykiírásnak megfelelően november 8
-án. 

13 negyedik osztályos tanuló 4 csapatot alkotott. 
A felsősök 55-en voltak, 15 csapatban versenyez-
tek. 

Az eredmények megjelenése után kiderült: két 
csapat is a területi forduló első 10 helyezettje kö-
zé került. Hamarosan arról értesítettek bennünket, 
hogy mindkét csapat bekerült a legjobb 6 közé, 
így részt vehetnek a Szent István Gimnáziumban 
megrendezett ünnepélyes díjátadón, ahol majd 
arra is fény derül, a hat helyezetten belül ponto-
san hányadikok lettek csapataink. Izgatottan vár-
tuk hát a november 20-i díjkiosztót. 

A helyszínen kiderült tehát: a 7.a-sok TÜNDÉ-
REK csapata 4. helyezett lett. Csapattagok: Fábos 
Liza, Kincses Hanna, Szecsődi Szonja, Szendrei 
Sára. 

A 8.c-sek SIKERESEK csapata a 4. helyen vég-
zett. Csapattagok: Kiss Luca, Kőrösi Laura, Som-
lói Julia, Szekerczés Anita. 

Köszönöm a felkészítésben, szervezésben, lebo-
nyolításban résztvevő kollegáimnak: Jeney-Till 
Melinda, Nagyné Martinusz Éva, Nemesné Baján 
Panna, Pákozdi Judit, Séra Andrea, Simon Judit, 
Szabó Anikó, Szabóné Baráth Zsuzsanna tanár-
nőknek odaadó munkáját. 

  

Major Katalin 

munkaközösség-vezető 

HÍ REK 
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"Én elmentem a vásárba" 

Az 1. a osztályosok őszi nagy projektje a vásár. 
Ebben az időszakban tanóráink e téma szellemi-
ségében zajlottak, a vásári hangulatot becsem-
pésztük az olvasás, az írás, a matematikaórák 
megszokott menetébe. 

 

A gyerekek jutalomként krajcárokat kaptak piros 
pontok helyett, amiket lelkesen gyűjtöttek egy 
hónapon keresztül. Megismerkedtünk a kofa, a 
kikiáltó, a portéka, az alkudozás kifejezésekkel. 
A projekt zárásaként óriási vásárt tartottunk a 
tanteremben. Felsorakoztak a pékek, a cukrá-
szok, a gyümölcs- és édességárusok és a hente-
sek. Szomjunkat az italkimérők standjánál csilla-
píthattuk, és a gyűjtött krajcárok gyorsan fogy-
tak.  

 

A lelkes szülői támogatás eredményeképpen, 
igazán változatos és finom csemegék kerültek a 
pultokra. 

Iványi Annamária 

osztályfőnök 

Győri győzelem 
 
Gregus Mira (6. a) és Nagy Bogi (6. a) nagyszerű 
játékának is köszönhető, hogy a Globe Sport 
KHSE csapata  megnyerte az Országos Mini Ku-
pa I. fordulóját. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A csapat  stabil alapjátékának, biztos szerváiknak, 
nyitásfogadásaiknak köszönhetően viszonylag 
könnyedén nyerte első négy mérkőzését.  Sors-
szerűen, a nap végén, az addigi két veretlen csa-
pat csapott össze. Sőt, az ellenfél taktikázásának 
köszönhetően,1-1 után minden az utolsó szettben 
dőlt el, azaz jutott izgalom bőven a végére. A kis-
tarcsai csapat rendesen megizzasztott minket eb-
ben a szettben (tudatos a többes szám használata, 
hiszen ekkor már én is versenylázban égtem). Et-
től függetlenül egy pillanatra sem engedtük ki a 
vezetést a kezünkből, és ahogy az várható volt, a 
végén igen nagy csatában, de hoztuk a szettet, 
ezzel együtt a meccset és a forduló győzelmet is. 
Végül a nap legjobb csapata, a Globe Sport 
KHSE lányai nyakába akasztották az aranyérme-
ket. 
Hajrá csajok, csak így tovább Mira és Bogi! 

Végh Attila 
edző 

HÍ REK  
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Asztalitenisz 

Az Izbégi Általános Iskolában rendezték meg 
2019. november 14-én az idei tanév körzeti diák-
olimpiáját. Iskolánkat 10 tanuló képviselte: Nagy 
Boglárka, Murányi Hunor, Soproni Gyula, Machó 
Bese, Szokol Balázs, Kiss Roland, Bukovinszki 
Endre, Rugonfalvi-Kiss Levente, Mészáros Bo-
tond és Schuster Maximilian. 

 
A versenyen rekord létszámú diák vett részt, 54 
versenyző indult. Az 5-6. évfolyamos tanulóink-
nak nem volt könnyű dolga, mivel 7. és 8. évfo-
lyamos tanulókkal is meg kellett küzdeniük. Min-
denki kiválóan teljesített. 

Nagy Boglárka korcsoportjában aranyérmet szer-
zett, így - akárcsak tavaly - idén is továbbjutott a 
megyei döntőre. 

A gyerekeket Vetró Mátyás kísérte a versenyre. 

 

Minden diákunknak gratulálunk! 

 

 

 

Röplabdás sikerek 

Alsós röplabdásaink az idei szezonban, november 
10-én léptek pályára elsőként. A Testnevelési 
Egyetemen megrendezett Vollé2020! – Röpsuli 
versenyen U10-es és U11-es korosztályú csapat is 
képviseltette magát. 

 

 
 

A kisebbek nagyon magabiztosan játszottak, egy 
csapat kivételével nem igazán tudták őket meg-
szorongatni az ellenfelek. U11-es csapatunk elő-
ször vett részt szupermini kategóriájú versenyen, a 
nehezebb szabályok ellenére is ügyesen játszottak. 
Nagy reményeket fűzhetünk a későbbi versenyek-
hez. 

 
 

U10: Szamosvári Döníz, Lengyel Veréna, 
Lukácsa Flóra, Fehér Márta, Hajdú Alex 

U11: Király Luca, O. Szabó Emília, Gradsack Lil-
la, Sándor Dominik, Bor Roland 

Felkészítő tanár: Vetró Mátyás 

Gratulálunk nekik! 

 

HÍ REK—SPORT 
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Márton-nap 2019. 

Amikor az időjárás egyre csúnyább arcát mutatja, 
egyre nagyobb szükségünk van lélekmelengető 
programokra. A Márton-nap iskolánkban ilyen 
esemény. 

 

Szent Márton története az önzetlenségről, mások 
megsegítéséről szól, s jó példát mutat kicsiknek, s 
nagyoknak egyaránt. Ezt a gondolatot elevenítet-
tük fel a harmadikosok műsorával, majd az alsó 
tagozat németesei „libakeresésre” indultak a kato-
likus templom udvarára. Szépen világítottak a 
lampionok a sötét utcán, ahogy visszatértünk az 
iskolába. Forró tea és finom sütemények mellett 
beszélgetve zárult az este, s ismét megállapíthat-
tuk: Jó volt együtt ünnepelni! 

németes munkaközösség 
 

Német levelezőtársunk 

 
A nyelvoktatásban nagy motiváló erő a gyerekek 
számára, ha az élő nyelvhasználattal találkoznak. 
Az 5.a és 5.b németesei Németországból kaptak 
levelet Lilitől, egy Stuttgart melletti városkában 
élő 10 éves kislánytól. Minden gyerek válaszolt a 
levelére, önállóan írtak magukról németül, és szép 
rajzok is születtek. A gyerekek lelkesen várják a 
választ. Reméljük, levelezőtársunk hamar vála-
szol, és egyszer majd találkozhatunk is vele. 

Adventi műsort adtak németeseink 

 

 

 

 

 

 

 

 

A budakalászi Német Egyesület „Adventi Traccs-
partiján” szerepeltek iskolánk másodikosai. A 2.a 
és 2.c németes csoportja közös énekléssel, tánccal 
ünnepelte az első gyertyagyújtást a Faluház szín-
padán. Kisdiákjaink nagyon ügyesen felkészültek, 
műsoruk nagy tapsot kapott! Gratulálunk! 

 

németes munkaközösség 

 

 

 

 

HÍ REK—NE MET 
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Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd 

(részlet) 

 Az adventi időszak az előkészület, a várakozás, a 
reménykedés ideje, amelyet régebben böjttel is 
megszenteltek. Ezért emlegetik a szegedi öre-
gek kisbűt, tápaiak ádventbűt néven. Szerdán és 
pénteken szigorú böjt volt, szombaton pedig hús-
ételtől való megtartóztatás. (…) 
Régen advent kezdetét éjféli harangszóval jelez-
ték. Az advent igazi szakrális ízét, meghitt hangu-
latát a hajnali mise vagy angyali mise, a régiség-
ben aranyos mise, liturgikus szóval roráté adja 
meg, amely még a középkori hazai liturgia marad-
ványa. A hívek a hajnali sötétben várják a nap-
fényt, a Messiást, mint hajdan a próféták.  
 
 
 
 
 
Advent első vasárnapja 
Időpontja változik, Szent András napjához 
(november 29.) legközelebb eső vasárnapon ünne-
peljük. Színe a lila: a templomi terítő lila, a szer-
tartáson a pap lila miseruhát vagy stólát visel,  
valamint az adventi koszorú első gyertyája is lila. 
  
Advent második vasárnapja 
Színe szintén a lila. Az advent mellett a nagyböjti 
időszaknak is lila az ünnepi színe az egyházi litur-
giában.  
  
Advent harmadik vasárnapja 
Gaudete (örvendjetek!) vasárnap kiemelkedik a 
többi közül, advent második felének kezdetét jel-
zi. Színe a rózsaszín, amely az örömöt szimboli-
zálja. 
  
Advent negyedik vasárnapja 
Színe a bűnbánatot kifejező lila. Az adventi ko-
szorún mind a négy gyertya egyszerre ég ezen a 
napon. 
 
Forrás:  
https://www.agraroldal.hu/adventi-gyertya-
szinei.html 

Karácsony dédi, 
nagyi korában 

Hiszitek vagy 
sem, nagyiék más-
képpen ünnepel-
ték a karácsonyt. 
Nem rohantak 
munka után az 
üzletekbe, hogy 

minél előbb megvásárolják az ajándékokat, és 
nem is ez volt a legfontosabb dolog számukra. 
Sokkal értékesebb volt az az aprócska meglepetés, 
amit saját maguk készítettek családtagjaiknak. 
Gyakran már hetekkel az ünnep előtt lázban ég-
tek, képeket festettek, faragtak, ragasztottak, szab-
tak és varrtak. A készített ajándék sokkal szemé-
lyesebb, rajta van a kezünk nyoma, benne van 
minden szeretetünk… 

Persze más oka is lehetett annak, hogy nem sokat 
költöttek ajándékokra… Sajnos sokan anyagilag 
sem tehették ezt meg például a háborús években. 

Van még néhány napotok, készítsetek ti is szemé-
lyes ajándékot családtagjaitoknak! 

Adunk néhány ötletet, hogyan varázsolhatjátok a 
régi idők mesés karácsonyát a lakásba: 

1. Vegyetek néhány narancsot a zöldségesnél, 
karikázzátok fel, majd szárítsátok meg a 
szeleteket! Csodás illat lesz az egész lakás-
ban. Ezeket a karikákat a fára is felakaszt-
hatjátok. (Egészen régen narancsot sem so-
kan tudtak vásárolni, helyette almát tettek a 
tálba, a fára.) 

2. Süssetek mézeskalácsot! A fahéj és a méz 
illata ellepi a konyhát sütés közben. Ezekből 
is tehettek a fára. 

3. A pattogatott kukorica cérnára fűzve a hó-
pelyheket jelképezheti a fán. 

4. Egykor horgolt angyalkákat helyeztek a dí-
szített fára, diót festettek, s akasztottak rá. 

Lehet, hogy te is találsz az ötletek között olyat, 
amit szívesen kipróbálsz, de az is lehet, hogy más 
tanácsokat, ötleteket is kapsz, ha a karácsony előt-
ti napokban felhívod, meglátogatod nagy– és déd-
szüleidet… Beszélgess velük!  

 

ADVENT 
 

http://mek.niif.hu/04600/04645/html/khp0003.html
http://www.magyarorszagom.hu/advent.html
https://www.agraroldal.hu/adventi-gyertya-szinei.html
https://www.agraroldal.hu/adventi-gyertya-szinei.html
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Mikulás, Mikulás… 

Mikulás Szent Miklós népies alakja, aki megju-

talmazza a jó gyerekeket, egyébként a hajado-

nok, tengerészek és a diákok védőszentje. 

Szent Miklós Kr. u. 245-ben látott napvilágot 

Patarában. Mivel hamar árvaságra jutott gyerek-
korát egy kolostorban élte, így nem csoda, hogy 
maga is a papi hivatást választotta. Miklós életé-
ben rengeteg jóságot tett, számtalanszor segített 

az embereken (háborúban lerombolt templomo-
kat épített újjá, odaadta vagyonát a szegények-
nek, az Egyház pénzét a nép élelmezésére fordí-

totta), valamint a gyerekek tanításában is aktí-
van részt vett. 270-ben érte az a megtiszteltetés, 
hogy püspökké választották, az évek során az 

emberek körében népszerűsége egyre csak nőtt. 
Sosem volt feltűnő személyiség, egyszerű em-
bernek számított, aki mindig csak az emberek 

megsegítésére gondolt.  

Egy legendás, rendkívül ismert történet maradt 

fenn a cselekedeteiről. 

Egy elszegényedett nemesember lányai által 
akart pénz szerezni. Szent Miklós amint értesült 
a nemesember tervéről, minden évben egy-egy 

arannyal teli erszényt dobott be az ember házába 
ablakán. A harmadik alkalommal a kéményen 
kényszerült dobta be az aranyat, ami pont az 

egyik lány zoknijába esett bele. Szépen terjedt a 
titokzatos jótevő híre, így lassan kitudódott, 
hogy Szent Miklós dobta be az aranyat. 

Az ajándékozás azonban itt nem állt meg, to-

vább folytatódott: a piros ruhás püspök névnap-
ja előtt, december 5-én rendszeresen megaján-
dékozta néhány finomsággal a gyerekeket. Ké-

sőbb mindez bevett szokássá vált. 

Bózsik Tamás 8. a 

Mikulás minden gyereknek visz csokoládét 

Mikulás mostani alakja Lappföldön él, hozzá 

kapcsolódnak a rénszarvasok. Szent Miklós 

segítői a manók és a krampuszok voltak. 

Németországban és a környező területeken a 

Mikulást Nikolausnak hívják. Az Egyesült 

Államokban Santa Claus hozza az ajándéko-

kat az Északi-sarkról, rénszarvassal járja kör-

be a házakat, s az itteni gyerekek hagyomá-

nyosan tejjel és süteménnyel várják. Sok terü-

leten kötik eredetileg is a Lappföldhöz Miku-

lást, Oroszországban pedig Gyed Moroz 

(Télapó) lépett a piros ruhás jótevő helyébe, 

aki az új esztendő első napján szerez örömet a 

gyerekeknek. 

 

forrás: http://tortenelemcikkek.hu/node/310 

 

Bózsik Tamás 8. a 

 

Karácsony előtt 

Látod-e már, te szent lélek, 

Jön-e a fagy a csodás télen? 

Jön-e a csengő, az adventi élet? 

Jön-e a bejgli a terítékre? 

 

Várod-e már az illatos pulykát? 

Várod-e már a karácsonyfát? 

Várod-e már az ajándékot, 

Családi estét, a mulatságot? 

 

És a sok jót megérdemled? 

Ha nem, tegyél kedvességet! 

Kiss Barnabás 6. a 

MÍKULA S 
 

http://tortenelemcikkek.hu/node/310
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Karácsony 

 

A karácsony a keresztény emberek második leg-
fontosabb ünnepe, húsvét után. 

A családok – általában - december 24-én, szent-
este találkoznak, megünneplik a kicsi Jézus szü-
letését. 

Karácsony története az ókorból ered, Krisztus 
születéséhez köthető. József és jegyese, Mária 
útra kelnek Betlehembe, mert a császár nép-
számlálást rendelt el. Itt hozza világra Szűz Má-
ria a megváltót. A Messiás születésének hírére 
három király, Gáspár, Menyhért és Boldizsár 
jön el napkeletről. Aranyat, tömjént és mirhát 
hoznak a csecsemő Jézusnak. 

Innen ered a karácsony hagyománya. Az első 
karácsonyfát Angliában Viktória királynő és 
Albert  herceg állította 1848–ban. 

 

De jó, itt a szünet! 

 

A téli szünet a diákok 
számára többnyire 
nagyon kellemes, pi-
hentető lehet, míg 
mások ilyenkor teljes 
erőből készülnek a 
felvételire. Sokan 
síelni mennek kül-
földre, de nemcsak  

sportolni utazhatunk el más országba, hiszen a 
téli  vásárokat is érdemes megnézni ilyenkor 
(Pozsony, Bécs). 

Nem muszáj messzire utaznunk azért, hogy egy 
szép karácsonyi vásárban sétáljunk, hiszen a 
budapesti és a szentendrei is gyönyörű. 

A vásárokban az emberek általában élelmiszert 
vesznek, mézeskalácsot, szaloncukrot, teát. 

Ne felejtsük el azt, hogy télen korizni is nagyon 
jó! Akkor igazán hangulatos, ha havas a táj kö-
rülöttünk. 

Fehér Zalán 6. a 

A szaloncukor története 

 

A szaloncukor ősét, a fondantcukrot Francia-
országban készítették a cukrászok, mégpedig 
elég régóta, hiszen először a 14. századi forrá-
sok említik. A népszerű édesség egyfajta kris-
tálymassza volt, amit összecsavart papírba 
csomagoltak, éppen úgy, ahogy ma is kapha-
tó.  

Arra, hogy miképpen terjedt el Európában, 
többféle magyarázat is van. Egyes források 
szerint 1840-ben figyelt fel rá Tom Smith, 
egy londoni édességbolt tulajdonosa, aki le-
másolta az ötletet és saját üzletében is árusíta-
ni kezdte. A különleges édesség hamar nép-
szerűvé vált Angliában, különösen a szerel-
mes férfiak körében, akik ezzel ajándékozták 
meg kedvesüket. Smith alkalmazkodott a fo-
gyasztói igényekhez, ezért szerelmes üzenete-
ket helyezett a csomagolás belsejébe.  

Más források szerint a 17. században vitte 
Berlinbe egy oda települt francia cukrász. 
Bárhogy is kezdődött a története, az biztos, 
hogy a szellemes édesség pillanatok alatt el-
terjedt Európában, és szorgalmasan gyártották 
a cukrászmesterek. 

Magyarországon a 19. században kezdték ké-
szíteni, bevándorló német cukrászoknak kö-
szönhetően, és csak nálunk vált a karácsony 
kellékévé. A 19. század második felében már 
keresett termék volt. Hegyesi József 1891-es 
A legújabb házi czukrászat című kézikönyve 
már 17 különböző szaloncukrot említ. Jókai is 
nagy rajongója volt a csemegének, ő még sza-
lonczukkedlinek hívta. Elnevezése onnan 
ered, hogy a polgári otthonokban rendszerint 
a szalonban állítottak karácsonyfát, és erre 
aggatták az édességeket. 

Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek! 

Károly Virág 6. a 

 

http://karacsony.hu/karacsonyrol/szaloncukor-es-
csendes-ej-870 

 

KARA CSONY 
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Dunavölgyi Éva ta-
nárnő szeptember -
től tanít iskolánkban 
angolt. Most megtud-
hatjátok, hogyan ké-
szül az ünnepre. 

 

- Mit jelent Önnek 
ez az ünnep? 

- A karácsony min-
dig is az év egyik 
leghangulatosabb, 
várva várt időszaka 
volt számomra. Az eltelt évek alatt viszont fo-
lyamatosan átalakultak bennem a hozzá társuló 
elvárások, érzések. Gyermekként még leginkább 
az ajándékok miatt vagyunk izgatottak, aztán 
felnőttként, később szülőként a hangsúly a kül-
sőségekről leginkább a megfoghatatlan dolgokra 
tevődik át. Ilyenek a közös élményekkel teli 
programok szeretteinkkel, mint pl. a korcsolyá-
zás, a társasozás, forralt borozás a karácsonyi 
vásárban, a szánkózás, a hóember építése, a kö-
zös sütés-főzés. 

- Ajándékot készít vagy inkább vásárol? Ho-
gyan dönti el, ki mit kapjon?  

- Az ajándékok beszerzését nem szeretem az 
utolsó pillanatokra hagyni. Szabadidő és hangu-
lat függvényében változó, hogy veszek-e vagy 
készítek ajándékokat. Volt olyan év, hogy a csa-
lád női tagjait saját készítésű ásvány-
ékszerekkel leptem meg, de idén valószínűleg 
főként csak vásárlásra lesz időm. Előfordul, 
hogy kívánságlistát is kapok egy-egy családtag-
tól, ez is befolyásolja a döntésemet egy-egy 
ajándék esetében.  

- Milyen ételeket készít karácsonyra? Mi a 
kedvenc étele? 

- A karácsonyi menüsort tekintve állandó befutó 
évek óta a halászlé (melyet gyerekkorom óta 
nagyon szeretek), a bejgli és a gyerekekkel kö-
zösen elkészített mézeskalács.  

 
 

- Milyen dekorációt választ? Kívülről is 
díszíti a házát? 

- Szeretek a lakásban pár aprósággal, dísszel, 
mécsessel karácsonyi hangulatot teremteni 
már december elejétől. Az utóbbi években 
pedig úgy alakult, hogy a Mikulás hozza a 
karácsonyfát. Idén három szakállas manócska 
is felköltözött a fára, akik szemmel tartanak 
egy-egy hozzájuk rendelt gyereket a család-
ban egész hónapban. 

Külső díszítést nem szoktam tenni a házra, de 
elképzelhetőnek tartom, hogy a jövőben egy 
kevés, ízléses fényfüzért használok majd eset-
leg, miután házunk felújítása kívülről is befe-
jeződik. 
- Van valamilyen kedves emléke, üzenete, 
ami az ünnephez kapcsolódik? Megosztaná 
velünk? 

- Remélem, hogy ez az idei karácsonyi idő-
szak méltó zárása lesz az évnek, és hogy a 
rengeteg teendő mellett azért feltölt majd ben-
nünket annyi kis plusz "lelki üzemanyaggal", 
hogy jól indulhasson mindenkinek az új év. 

  

Lakatos Flóra 6. c 

 

 

KARA CSONY-ÍNTERJU  
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Legyen ÖKO a karácsonyunk! 

Karácsony, szilveszter közeledtével sokakban 
felmerül a kérdés, hogyan ünnepeljünk környe-
zettudatosan. Adok néhány ötletet neked.  

I. Sokkal jobb, ha egy vászonszatyorba csoma-
golod az ajándékodat, mert ez egyben kreatív és 
egyedi is. A táskát, a vászonzsákot te magad 
díszítheted.  

II. Főzzünk és süssünk annyit, amennyit meg is 
tudunk enni 2-3 nap alatt! Ne pazaroljunk, ne 
legyen romlott, kidobott étel a szemetesünkben! 

A romlott étel elkerülése érdekében tegyük az 
alábbiakat: 

1. Vásároljunk együtt a családtagokkal, szom-
szédokkal a főzéshez! Üljünk egy autóba, eset-
leg utazzunk tömegközlekedési eszközzel! 

2.Vegyünk kevesebb készételt, főzzünk inkább 
mi! 

3. Főzzünk együtt minél több családtaggal! Ez 
hangulatos lehet. 

4. Együnk, amíg csak belénk fér! :) 

5. Ha mégis maradt étel az asztalon, akkor fi-
gyeljünk arra, minél kevesebb műanyagot hasz-
náljunk a csomagoláshoz! 

III. Vásároljunk gyökeres fenyőfát! Vigyázzunk 
a Földre, a jövőnkre! 

IV. Díszítsük a fát természetes alapanyagokból 
készített díszekkel! 

V. Az ünnep után újra jöhet a takarítás - környe-
zetünket kímélő tisztítószerekkel!  

Károly Virág 6.a 

 

Ünnepi naptár 

December 6-án jön a Mikulás, sok örömet hoz 
a gyerekeknek. 

December 13-án, Luca napján leginkább a 
boszorkányok rontása ellen kell védekezni. 

Szenteste december 24-én van, hazánkban 
mindenki ekkor bont ajándékot. 

Karácsonykor, december 25-én és 26-án  a 
családok a rokonokkal együtt ünnepelnek. 

December 31-én éjfélkor az újévnek örülünk, 
és éjfélkor elénekeljük a Himnuszt. 

Károly Virág 6. a 

 

Karácsonyi filmajánló 

Sziasztok! Boldog karácsonyt kívánok min-
denkinek! Szerintem karácsony nincs is  
olyan jó film nélkül, amit a családdal együtt 
nézhetünk meg. Összegyűjtöttem 15 jó kará-
csonyi filmet. Olvassátok, nézzétek meg őket! 

- Reszkessetek betörők 1-5. 

- A Grincs (eredeti) 

- Karácsonyi kutyabalhé 1-2. 

- Télapu 

- Csillaghercegnő 

- Mi a manó? 

- Polar Expressz 

- Karácsony Artúr 

- Csoda a 34. utcában 

- Karácsonyi lidércnyomás 

- Shrekből az angyal 

- Jégvarázs 1-2. (kicsiknek) 

- Hacsi, a leghűségesebb barát 

- Beethoven 1-5. 

- Kiskarácsony mindenáron 

Barabás Alíz 6.a 

KARA CSONY 
 



11 

 

A hóember 

- Hej, de pompás hideg van! Csak úgy csikorog 
minden tagom! - kiáltott fel elégedetten a hóem-
ber. - Új életet lehel belém ez a jeges szél! De 
mit bámul rajtam az az izzó képű odafönn? - A 
napot gondolta, amely éppen akkor hajlott nyu-
govóra. - Felőlem bámulhat, ugyan nem hunyor-
gok, szemem se rebben! 

Csakugyan, meg se rebbent a szeme, a két há-
romszögletű széndarab. De annál jobban villog-
tatta a fogait; tehette, mert egy gereblye feje volt 
a szája. Gyereksereg ujjongó kiáltásai közepette 
született, szánkócsilingelés, ostorpattogás kö-
szöntötte. 

Lenyugodott a nap, átadta helyét a teliholdnak; 
most annak fényes, kerek arca ragyogott az 
égen. 

- No, most meg a másik oldalról bámészkodik! - 
bosszankodott a hóember, mert azt hitte, megint 
a nap jelent meg az égen. - Úgy látszik, sikerült 
leszoktatnom róla, hogy olyan utálatos meleget 
árasszon rám. Most már nincs ártásomra, inkább 
világít nekem, hogy láthassam magamat. Csak 
azt tudnám, mit kell csinálni, hogy az ember 
elmozdulhasson a helyéről! De szeretnék lábra 
kelni! Akkor lemehetnék a jégre, korcsolyázhat-
nék, ahogy a fiúktól láttam. De hiába, moccanni 
se tudok! 

Tudsz! Tudsz! - ugatta a házőrző. Kicsit rekedt 
volt, amióta a meleg kályha mellől kiküldték 
házat őrizni. - Tudsz majd futni, ne félj! Megta-
nít rá a nap! Láttam tavaly, hogy elbánt az elő-
döddel. Ti mind futni szeretnétek, s a végén 
másképp kell futnotok, mint ahogy elképzelté-
tek. Majd a nap megtanít. 

- Mit mondasz, pajtás? - fülelt fel a hóember. - 
Az tanítana meg rá, az a fényes képű odafönn? 
Hiszen az fél tőlem! Az előbb keményen ránéz-
tem, s mindjárt elbújt előlem, most aztán a má-
sik oldalról próbál megközelíteni! 

- Nem tudsz te semmit! - csaholta fölényesen a 
kutya. - Nem is csoda, hiszen most pacsmagol-
tak össze! Ez, amit most látsz, a hold, ami meg 
elbújt a föld alá, a nap volt. Holnap majd   

 

előbújik megint, és úgy megfuttat, hogy az 
árokpartig szaladsz, meglásd! Hamarosan idő-
változás lesz, jelzi már a hátsó lábam, úgy 
szaggat, hogy az csak az idő fordulását jelent-
heti. 

- Nemigen értem, mit beszél - tűnődött magá-
ban a hóember -, de valami rosszat sejtek a 
szavai mögött. Aki az előbb úgy rám sütött és 
megbámult, akit a kutya napnak nevezett, az 
rosszakaróm, úgy sejtem. 

- Úgy! Úgy! - ugatott a kutya, aztán hármat 
fordult a maga tengelye körül, és behúzódott a 
házába. 

Igazat jósolt a kutya hátsó lába: reggelre csak-
ugyan megváltozott az idő. Nedves, sűrű köd 
ülte meg a tájat. Napkelte előtt szél kereke-
dett, kemény téli szél, csontjáig hatolt az em-
bernek. Aztán előbukkant a nap, és tündér-
kertté varázsolta a vidéket. A fákon, bokrokon 
zúzmara fehérlett, mintha illatos virágzuhatag 
lepte volna el az ágakat. A megszámlálhatat-
lan ágak, gallyak finom rajzú erezete, amit a 
nyári lomb elrejtett a szem elől, most tisztán 
látszott, fehéren sugárzott külön-külön min-
den apró ágacska. A szomorúfűz olyan eleve-
nen hajladozott a szélben, mint nyáron. Cso-
dálatos tündöklés volt a táj. Hát még amikor 
magasabbra hágott a nap! Úgy villogott, szik-
rázott a hólepte vidék, mintha gyémántpor 
szitált volna az égből, s a hótakarón fehér fé-
nyű, nagy gyémántdarabok sziporkáznának. 
De azt is hihette volna, aki látta, hogy ezer 
meg ezer kicsi gyertya hófehér lángja libeg a 
földön. 

- Ó de gyönyörű! - kiáltott fel egy fiatal lány, 
aki egy ifjúval lépett ki a kertbe. Éppen a hó-
ember előtt álltak meg, s elgyönyörködtek a 
tündöklő fákban. - Nyáron se látni szebbet! - 
mondta, és felragyogott a szeme. 

- Ilyen legényt se látni nyáron, mint ez! - mu-
tatott az ifjú a hóemberre. - Daliás legény! 

A lány fölnevetett, intett a hóembernek, aztán 
játékosan elszaladt a havon, amely úgy ropo-
gott a lába alatt, mint a keményített gyolcs. 

MESE 
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- Hát ezek kicsodák? - kérdezte a hóember a 
házőrző kutyától. - Te régóta itt szolgálsz, nem 
ismered őket? 

- Dehogynem - felelte a kutya. - A lány néha 
megsimogat, az ifjú meg csontot ad. Őket nem 
harapom meg. 

- De mifélék? - faggatózott a hóember. 

- Jegyesek - morogta a kutya. - Majd beköltöz-
nek egy ilyen házikóba, mint az enyém, és 
együtt rágják a csontot. 

- Van olyan tekintélyük, mint nekem vagy ne-
ked? - kíváncsiskodott tovább a hóember. 

- Hogyne volna! Hiszen az uraságokhoz tartoz-
nak! Mondhatom, édeskeveset tud, akit csak 
tegnap gyúrtak! Bezzeg én eleget éltem, sok 
mindent tapasztaltam, ismerem az udvar meg a 
ház népét. Volt olyan idő is, amikor még nem 
tartottak láncon. Úgy, úgy! 

- De jólesik ez a hideg! - mondta kis idő múlva 
a hóember. - No, hát mesélj tovább! Csak a lán-
codat ne csörgesd, mert attól fejfájást kapok. 

- Úgy bizony, úgy, úgy! - folytatta a kutya. - Én 
is voltam valamikor kicsi kutya, kicsi és kedves, 
ahogy mondták rólam.  

Bársonyszéken heverésztem odabenn az ura-
ságék házában, a legfőbb uraság ölében feküd-
tem, simogattak, becézgettek, hímzett kendőcs-
kével törülgették tisztára a lábaimat; 
"gyönyörűségem, aranyos kutyácskám", mást se 
hallottam egész nap. Egy nap aztán azt mond-
ták, hogy már igen nagy vagyok, s a szakácsné-
nak ajándékoztak. Lekerültem hát a pincelakás-
ba. Te éppen beláthatsz oda, megláthatod a 
kamrát, ahol olyan nagy úr voltam, mert az vol-
tam a szakácsné kamrájában is. Ez már nem volt 
olyan fényes hely, de sokkal kényelmesebb: 
nem cibáltak, ráncigáltak a gyerekek, mint oda-
fönn. Enni még többet kaptam, mint azelőtt. Kü-
lön vánkosom volt, amin aludtam, s még kályha 
is volt a szobában. Ilyenkor, télidőben, az a leg-
nagyobb kincs a világon! Úgy megbújtam alat-
ta, hogy még a farkam csücske se látszott ki. Ó, 
még ma is arról a meleg kályháról álmodom! 
Úgy, úgy! 

 

 

- Hát olyan szép az a kályha? - kérdezte a hó-
ember. - Hasonlít hozzám? - Mindenben az 
ellentéted! - felelte a kutya, és elábrándozott: - 
Fekete, mint a szén, hosszú, karcsú nyaka van 
és réztrombitája. Hasábfát eszik, s ha evett, 
láng csap ki a szájából. Ó, milyen gyönyörű-
ség a közelében lenni, hozzásimulni, alája 
bújni. Onnan, ahol állsz, éppen leláthatsz a 
szakácsné kamrájába. 

A hóember odanézett, s meg is látta azt a fe-
kete, fényesre dörzsölt, réztrombitás jószágot, 
amelyből pirosan világított a tűz.  

Különös érzés szállta meg a hóembert, maga 
se tudott rajta eligazodni, mit érez. Aki nem 
hóembernek született, talán úgy nevezné: sze-
relem. 

- És mért hagytad el őnagyságát? - kérdezte a 
hóember. Úgy érezte, a kályha csak női lény 
lehet. 

- Mert kényszerítettek rá! - mondta a kutya. - 
Kitessékeltek a kamrából, és láncra kötöttek. 
Megharagudtak rám, mert a legkisebb úrfinak 
beleharaptam a lábába. Pedig igazam volt - 
mért rúgta félre a csontot, amit rágtam! De ők 
nem adtak igazat nekem, s azóta láncot hor-
dok, még szép érces hangom is odalett, hal-
lod, milyen rekedt vagyok? Úgy, úgy! Ez lett 
a nóta vége! 

De a hóembernek már máshol járt az esze: a 
pincelakás ablakát bámulta, nézte a kályhát, 
amely négy vaslábon állt, és éppen olyan de-
rék termetű volt, mint ő maga. 

- Olyan furcsán ropog bennem valami! - 
mondta aztán a kutyának. - Bejuthatok-e vala-
ha abba a szobába? Igazán szerény kívánság, 
az ilyenek teljesülni szoktak. Legforróbb vá-
gyam ez, egyetlen vágyam, nincs igazság a 
földön, ha ez nem teljesül. Lemegyek abba a 
szobába, meg kell ölelnem azt a teremtést, ha 
másképp nem juthatok hozzá, hát az ablakot 
nyomom be! 

- Pedig oda nem juthatsz be! - mondta a ku-
tya.—Ha meg valami módon mégis hozzá 

MESE 
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tudsz érni a kályhához, nyomban véged van. 
Úgy, úgy! 

A hóember egész álló nap sóvárogva bámult be 
az ablakon. Alkonytájban még meghittebb, hí-
vogatóbb volt a szoba, a kályha szelíd piros 
fényt árasztott, szebbet, mint a nap, szebbet, 
mint a hold, olyat, mint a kályha, amikor jól 
megrakják. Néha kinyitották az ajtaját, s ilyen-
kor vörös lángnyelvek csaptak ki rajta, rózsaszí-
nűre festették a hóember vágyakozó arcát. 

- Ó, nem bírom tovább! Nem élhetek nélküle! - 
sóvárgott a hóember. - Milyen kedves, és mi-
lyen jól illik neki, ha kiölti a nyelvét! 

Hosszú volt a téli éjszaka, de a hóembert elszó-
rakoztatták ábrándos gondolatai, amelyektől 
csak úgy csikorgott a feje. 

Reggelre jégvirágok nyíltak a pincelakás abla-
kain; szépek voltak, szebbeket még a hóember 
se látott, de hiába voltak szépek, ha eltakarták 
előle a kályhát. A jégvirágok egyre dúsabban 
nyíltak, nem akartak elolvadni; csikorgó, csont-
fagyasztó hideg volt, amolyan hóembernek való 
idő. De a mi hóemberünket ez sem vigasztalta 
boldogtalanságában. Rabul ejtette szívét a feke-
te derekú kályha. 

- Komisz betegség ez, hát még egy hóember-
nek! - mondta részvéttel a kutya. - Engem is 
elővett, de szerencsésen túlestem rajta. Úgy, 
úgy! Időfordulás lesz, meglátod! 

Úgy is lett, a hideg megenyhült, olvadni kezdett. 

Ahogy langyosodott az idő, úgy rokkant, úgy 
soványodott a szegény hóember. Nem szólt, 
nem panaszkodott, s ez már igazán rosszat je-
lentett. 

Egy reggel aztán összeroskadt. Csak szürkés 
hókupac maradt a helyén meg egy seprűnyél, 
amely a gerince volt. 

- Most már értem, mért volt olyan nyugtalan - 
bólogatott a kutya, amikor meglátta. - Söprűnyél 
volt a testében, az izgett-mozgott benne, nem 
csoda, hogy mindig mehetnékje volt. Úgy, úgy! 

Aztán elvonult a tél is. 

 

 

- Fuss! Fuss! - kiáltotta utána a kutya, a kislá-
nyok meg ezt zöngicsélték az udvaron: 

Levélke, bújj ki az ághegyen! 
Füves rét, zöld takaród legyen! 
Kakukk, fürj, pacsirta, szólj vígan! 
Virág nyit, tavasz jön - itt suhan! 
Énekeld velem, te kismadár: 
nem jön a hideg tél vissza már! 

És a hóemberre nem gondolt már senki.    

                                                                                                 
Hans Christian Andersen 

https://mek.oszk.hu/00300/00309/00309.htm#37 

 

Kérdések, feladatok 

 

1. Adj új címet a mesének! 

……………………………………………… 

2. Miből voltak a hóember testrészei?  

fogai   ………………………………………... 

szemei   ……………………………………… 

gerince   …………………………………… 

3. Húzd alá a megfelelő választ! 

a) Kiktől tudta meg a hóember, hogy lehet 
korcsolyázni? 

egy hokiedzőtől / a kisfiúktól / a házvezetőnő-
től 

b) Mi jelezte azt, hogy időváltozás lesz? 

a kutya hátsó lába / a hőmérő / a gazda, aki 
meteorológus 

c) Min heverészett a kutya kölyökkorában? 

fűrészporon / selyempárnán / bársonyszéken 

 
4. Karikázd be a szövegben azt a részt, ahol 
a kutya a kályhát mutatja be! 

 

MESE 
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5. Igaz vagy hamis? Írd a vonalra! 

A hóember szemei szénből voltak.  ……. 

A hóember szerint a kályha csúnya volt. ….. 

A kutya megszokta harapni a házban lakó fiút és 
lányt.  ……. 

Reggelre a pincelakás ablakán jégvirágok nyíl-
tak. ……. 

A kályhában a tűz vörös színű volt.  ……. 

6. Melyik a kakukktojás? Karikázd be! 

 a) kutya, hóember, korcsolyázó fiúk, házban 
lakó lány 

b) fekete, karcsú, hasábfát eszik, fehér, meleg 

c) „Levélke, bújj ki az ághegyen!” 

    „Olyan furcsán ropog bennem valami!” 

    „Énekeld velem, te kismadár:” 

    „Kakukk, fürj, pacsirta, szólj vígan!” 

7. Mi igaz a „hóember” szóra? Húzd alá! 

       ige / főnév      tulajdonnév / köznév         

                   élőlény / tárgy           

                                                       

KARÁCSONYI CSILLOGÁS 
Fiatalos divat az ünnepekre 

 
 
Közeledik a 
karácsony és a 
szilveszter. 
Díszbe öltözik 
a város, csillo-
gó fények 
vesznek körül 
minket. Az 
ünnepi hangu-
lat öltözékünk-
ben is megjele-
nik. 
 
Előkerülnek az 
alkalmi fekete 
ruhácskák, fe-
hér blúzok, 
piros szok-
nyák, rénszar-
vasos pulcsik a 
ruhásszekrényből és hozzá illeszkedő kiegé-
szítők. 
Milyen ruhadarabbal/ ruhadarabokkal egészít-
sük ki idén öltözékünket? 
 
Erre a szezonra az én javaslatom a pliszírozott 
maxiszoknya. 
Fiatalos, vagány és mégis elegáns megjelenést 
ad. Mindenki választhatja egyéniségéhez, va-
lamint a meglévő ruhatárába illő színben és 
mintában. 
Divatos színei a fekete, sötétkék, púder, de 
bátrabbak viselhetnek ezüst vagy arany se-
lyemszoknyát. Fontos, hogy feltűnő ruhada-
rabról van szó így csak szolid felsővel és ki-
egészítőkkel kombináljuk! Rövid pulcsival, 
toppal javaslom, illetve rövid műszőrme ka-
bátkával, mely számomra szintén a szezon 
egyik nagy slágere.  
Remélem tetszett az ötletem!      
 
Boldog karácsonyt kívánok!  
 

Vági Larina 6. a 
 

 

DÍVAT 
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Könyvajánló 
(kicsiknek) 

A levélbarátságról 

                                  
Szeretettel üdvözöl: 

                                                  
Pingvin 

     Zsiráf napjai egy-
hangúan telnek a sza-
vannán.  Egy nap észre-
veszi, hogy a pelikán 
postát nyitott. Ír egy 
levelet magáról. „Add 
oda annak az állatnak, 
akivel a látóhatár túloldalán találkozol!” – 
mondja neki Zsiráf. Pelikán elröpül, és az Észa-
ki-sarkon köt ki. Ott találkozik fókával, aki az 
Északi-sark postáskisasszonya. Ő továbbítja a 
levelet egy pingvinnek.           Pingvin elolvassa 
Zsiráf levelét, s úgy dönt, visszaír neki. A leve-
lezés közben az is felmerül, hogyan néz ki Ping-
vin. Pelikán segítségével Zsiráf beöltözik Ping-
vinnek. Ez azonban nem is olyan egyszerű. Iga-
zi levélbarátok lesznek, míg egy nap Zsiráf sze-
mélyesen is elmegy Pingvinhez. 

Vajon ki az Északi-sark tanítója? Csíkos-e egy 
pingvin? Milyen színű a víz? Megváltozik-e 
Pingvin színe, ha beül a vödörbe? Ebből a ked-
ves történetből ezeket mind megtudjuk. 

                                                                            
Molnár Edit 5.b 

 

Könyvajánló kicsiknek, nagyoknak és  

tanárainknak 

Kicsiknek: 

Mester Györgyi: Hóbarátok 

Mester Györgyi: Karácsonyi mese 

Orgoványi Anikó: Csillaghullás 

Móra Ferenc: A szánkó 

 

Nagyoknak: 

Dickens: Karácsonyi ének 

Fekete István: Karácsony éjjel 

Fekete István: Roráte 

Gárdonyi Géza: Csordásék karácsonja 

Gárdonyi Géza: Harangozóék karácsonya 

Móricz Zsigmond: Kis Samu Jóska  

Orgoványi Anikó: Téli képek 

Tamási Áron: Megváltás 

Tolsztoj: Pánov bácsi karácsonya 

 

 A Bibliából Jézus születéséről szóló rész. 

 

Károly Virág 6.a 

 

KULTU RA—AJA NLO  
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Miért nő meg karácsonykor a lakástüzek  

száma? 

Tanácsaim: 

-  Figyeljetek arra, hogy az adventi koszorún lévő 
gyertyák alatt az anyag nem tűzálló!    

- Életeket is menthet egy füstjelző! 

-  Az égő gyertyákat, illatgyertyákat jobb, ha el-
fújjátok, amikor átmentek egy másik szobába! 

- Figyeljetek, mert a nagy sürgés-forgásban is 
történhetnek balesetek! 

- Jó lenne, ha idén minél kevesebb katasztrófavé-
delmi szakembert kellene riasztani a lakásokba, 
hiszen ők is szeretnének otthon, a családjukkal 
karácsonyozni. 

Nagy Marci 6.b 

       

Ajtódísz 

Alapanyagok: egy A/4-es zöld színű karton, ra-
gasztó, angyal (harang alakú kis fadísz), gyön-
gyök, pomponok, 50 cm vékony szalag 

Eszközök: olló, ceruza, lyukasztó 
Elkészítése: A sablon alapján vágj ki minél 
több levelet a kartonból! Ezeket kör alakban ren-
dezd el és ragaszd össze! A fadíszeket, ha szeret-
néd, kiszínezheted. Ragaszd fel a gyöngyökkel és 
a pomponokkal együtt a papírkoszorúra! Lyu-
kaszd ki a szélét, fűzz bele szalagot!  

 
Molnár Edit 5. b  

Tojástartó gipszangyallal 

Sokkal jobban esik reggel a tükörtojás, a lágy- 

tojás, vagy a rántotta, ha a tojásokat ebből a 

dobozból veszed ki. 

Alapanyagok: 

1 db tojástartó (doboz) 
fehér, piros, ezüst és arany színű festék 
kb. 2 ek. gipsz 
kb. fél ek. víz 
folyékony ragasztó 
csillag formájú matrica 

Eszközök:  

angyal alakú gipszöntőforma, ecset, fogpiszkáló, 
tál 

Elkészítés:  

Keverd össze a vizet és a gipszet a tálban!  

Öntsd a formába,  tedd félre!  

Fesd le a dobozt fehérre!  

Ha megszáradt a festék, a fogpiszkálót mártsd a 
piros festékbe, és pötyögtess vele pontokat!  

Ragaszd rá a matricákat!  

Fesd le ezüsttel és arannyal a megszáradt angyalt, 
majd ragaszd a dobozra!  

Molnár Edit 5. b 

 

BARKA CSOLJUNK! 
 



17 

 

Karácsonyi kvíz 

Karikázd be a helyes válaszokat!  

1. Hány gyertya van az adventi koszorún? 

a) 6  b) 5  c) 4 

2. December hányadik napján van a Luca 

napja? 

a) 13.  b) 2.  c) 24. 

3. Mit nem szoktak a karácsonyfára rakni? 

a) mézeskalácsot  b) cipőfűzőt   

c) díszgömböket 

4. Mivel szokták díszíteni a mézeskalácsot? 

a) citrommal  b) paprikával   

c) cukormázzal 

5. Hogy hívják azt a kicsi „babaházat”, amit 

a karácsonyfa helyeznek? 

a) betlehem  b) utcai babaház  c) jászol 

6. Ki írta A kis gyufaáruslány című mesét? 

a) Móra Ferenc  b) Andersen  c) Milne 

7.  A háromkirályok meglátogatták a kicsi 

Jézust. Melyik ajándékot vihették Jézuská-

nak? 

a) macit b) csokit  c) tömjént 

8. Melyik süteményt eszik karácsonykor Né-

metországban? 

a) stollen  b) banános muffin  c) lepény 

9. Milyen díszeket szoktak kirakni az utcákra 

karácsonykor? 

a) csillogó gömböket  b) fényfüzéreket   

c) virágokat 

10. Hol lakik a Mikulás? 

a) az Északi-sarkon  b) egy ötcsillagos hotelben   

c)  a hegyekben 

11. Mik húzzák az ausztrál Mikulás szánját? 

a) kenguruk  b) lovak  c) kígyók 

12. Mit látott meg az, aki a karácsonyi éjféli 

misén ráállt Luca székére? 

a) azt, hogy kiből lesz király 

b) a falu boszorkányát  c) egy tündért 

13. Milyen színű a harmadik gyertya az ad-

venti koszorún? 

a) lila  b) rózsaszín  c) bordó 

13+1. Mit jelképez a karácsonyfán a dísz-

gömb? 

a) almákat  b) bogyókat  c) lufikat 

Molnár Edit 5. b                

Molnár Edit 5. b  

KARA CSONY 
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SZABADÍDO  
 

B D Í S Z G Ö M B O B P 

E Z I Ü A U H K E Á K R 

J S J T l Í Á F Q É L É 

G O P E R A F E D O U O 

L S U M E S E N I P C H 

I E Á É L V Á Y Ó J Á N 

Ű J N N C J É Ő T Ű Z Ű 

A N G Y A L D F Ö I Á K 

T Z I B X H D A R E S L 

O E G Y F L 5 S Ő L A B 

díszgömb, lucázás, sütemény, diótörő, angyal, ajándék, bejgli, mese, opera  

Hodosi Léna 5. b 

Adventi keresztrejtvény

 

1. Egy szárnyas lélek, nagy szerepe van advent idején. 
2. Az egyetlen D-vel kezdődő fiú névnap decemberben. 
3. Rossz gyerekek ajándéka a Mikulástól. 
4. Az ADVENT jelentése. 
5. Lány neve, N az első betűje, decemberben ünnepli a névnapját. 
6. Az a dolog, amit a családok vagy barátok tesznek adventkor.  

                                         Fekete Anna 5. b 

 

1.)             
 

2.)             

3.)                 

4.)                       

5.)                 

6.)                       


