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Előszó 

Kedves Gyerekek! Tisztelt Szülők! Drága Kollégáim! 

Közeledik karácsony ünnepe. Ebben az ádventi várakozásban az ember végiggondolja az elmúlt 
időszak eseményeit, értékel, emlékezik, a szeretet jegyében közelebb kerül embertársaihoz, 
könnyebben elfogad, talán egy kicsit jobban figyel másokra. Az ünnepi készülődés 
forgatagában meg-megáll, elgondolkodik annak jelentőségén, mondanivalóján, igazi értelmén. 

Adni szeretünk ezen a legszebb ünnepen, sokat adni .... és sokat kapni. De a csodaszép, csillogó  
ajándékon kívül még mit is adhatunk? Kaphatunk? 

Igazi törődést, odafigyelést, időt az időnkből, érzelmeket, érzéseket, szép emléknek valókat? 
Ölelést, szeretetet, mesét, játékidőt, beszélgetéseket, meghittséget, elfogadást, megértést, igaz 
barátságot?  

Igen! Mert ezek  nem pénzzel megváltható értékek, mégis a legnagyobbak, amit ember az 
embernek, barát a barátnak adhat.  

A Karácsony a  SZERETET ünnepe.  

Az iskolai ráhangolódással ezt az áhítatot szeretnénk előkészíteni, megalapozni a családi 
ünneplés meghittségét, előkészíteni a lelkünket a befogadásra. Szeressünk hát teljes átéléssel és 
próbáljunk ebből az érzésből eltárolni magunkban a következő év hétköznapjaira is, a szürke, 
ködös téli időszakra és napfényes napokra is! 

Meghitt Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánok mindannyiunknak! 

. 

 

„Karácsonyi szeretet, csend és béke 

Legyen ott az ünnepvárásban, 

A fellobbanó gyertyalángban, 

A sülő kalács illatában, 

A csengő harangok hangjában, 

Az egymásra mosolygásban, 

A szemek tükrözte ragyogásban, 

A hit csillagában, 

A világban! 

Legyen szeretet, csend és béke 

A lelkek találkozásában.” 

 

Maurský Mónika, intézményvezető 

 



Képes mesék 

 

Somogyi Rebeka: A  

Egyszer volt hol nem volt, volt . A legidősebbet 

Jancsinak hívták. A középsőt Lucifernek. A legkisebbet Petinek. 

Amikor ez a három nyúl felnőtt, -nak indultak. Egyszer 

megálltak, mert egy útelágazáshoz értek. Az egyik városba, 

másik faluba, a harmadik farmra vezetett. Jancsi a  - 

ba ment. Lucifer a -ba ment. Peti pedig a -ra vette 

az irányt. 

János, amikor beért a városba, megkérdezte hogyan 

lehetne katona, fel is vették -nak Sok hónappal később 

beleszerelmesedett a király lányába, Xéniába és megkérte a 

kezét, de a király már a szó hallatán kitiltotta királyságából.  

Ezalatt az idő alatt Lucifer lett. A bírónak és a leányának, 

Mariskának mindennap új cipő kellett. Egy nap, amikor Lucifer 

vitte fel a cipőket átölelte Mariskát, épp bejött az ajtón a bíró, 

ezt meglátván Lucifernek többé nem volt szabad betennie a 

lábát hozzájuk. 



Képes mesék 

 

Peti a -on dolgozott. Szedte a -okat. Egy nap, 

amikor ment be az ólba, meglátta a farmár lányát, Juliskát. Peti 

elmondta az érzéseit. Juliska ezekután elújságolta a hírt az 

édesapjának. Az apja örült neki, hogy a fiatalok szeretik 

egymást. Áldását adta rájuk.  

Neki sikerült megtalálnia az igazit. 

VÉGE 
 

Bátyi Bianka Kitti:  

A rosszcsont kis  

      Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy kis , 
aki nagyon rossz volt.  

       Mindig belökdöste a többi -ot a vízbe, ellopta 

a -okat, nem fogadott szót senkinek és hasonlók. 

Egy szép -sütötte napon ennek a kis 

rosszcsontnak az -ja nagyon mérges lett rá, és 
elkergette otthonról: 



Képes mesék 

 

- Kisfiam, amíg nem tanulsz meg rendesen viselkedni a 

többiekkel, addig nem jöhetsz vissza!!! 

A kis  nagyon elszomorodott, de el kellett mennie. 

Persze a többi  távolról mindig figyelte, hogy mit 

csinál, hogyan boldogul. A kis nagyon nehezen 

talált magának ennivalót, mert neki mindig csak az 

 vagy a többi  adott. Egyszer meglátott 

egy -t, ami beleragadt egy -ba. A kis

odament, és kiszabadította. Ezt a többi is jól 

látta. Majd segített egy -nek, egy -nek, sőt 

egy rikácsoló -nak is. Ezt is látta a többi . 

Mikor eltelt egy hét, a kis  elkezdett nagyon sírni. 



Képes mesék 

 

Mindent már megbánt, amit régen tett. Az ja 

odament hozzá, és megölelte kicsi fiát. 

- Látom kisfiam, hogy megtanultad a leckét... 

- Igen, anyu, egy életre! – felelte elpirulva. 

      A kis boldogan hazament a többiekkel:  

és a    

Boldogan éltek tovább . 

      Hogy mi volt a tanulság ebből?  

LEGYÜNK JÓK EGYMÁSHOZ!!! 
 

Porubsky Andi: 

A története 

 

Volt egyszer egy kisfiú aki nagyon szerette a  

Egyik este álmában látta 

a csokibirodalmat: látott egy 

csupa csoki világot, tele csoki- és csokivölgyekkel, 

csokifolyókkal és csokitengerekkel, csokifákkal és 



Képes mesék 

 

csokinövényekkel, és még mindennel ami a normális világban van, 

csak itt volt.  

De reggel sajnos fel kellett ébrednie, és nem volt sehol sem 

a csokoládévilág. Szomorúan elment óvodába. Aznap este mikor 

éppen elaludt volna, berepült a szobája ablakán a Csokitörp. 

- Szia kisfiú! Én vagyok Csoki  

A csoki földjéről jöttem.  

- Azta! És mit csinálsz itt? 

- Én olyan vagyok, mint nektek a  

Minden évben kiválasztom a legjobb gyereket a földön, és elviszem 

egy kis csokisétára a csokiországba. És idén te voltál a legjobb. Fogd 

meg a kezem és gyere utánam! 

Ebben a pillanatban megnyílt az átjáró a csokibirodalomba. A kisfiú 

ámulva lépett be rajta. Ott az a világ várta, amit előző este 

megálmodott. volt minden. 
 

Sok- sok ideig sétáltak, amikor Csokitörp egyszer csak azt mondta: 

- Most már ideje hazamenned! 

A kisfiú egy szempillantás alatt az - ban termett.  

Odakint már reggel volt. Boldogan ment  

 

Izgatottan mondta az anyukájának: 

- Képzeld anyu! Éjjel -földön jártam! 

 

- Ugyan már kicsim! Csak álmodtad az egészet! 

De a kisfiú tudta, hogy nem álom volt. 



Érdekes élet 

10 váratlan felfedezés, ami bizonyítja, hogy az élet 
még mindig képes meglepetést okozni 

 

1. Lakótelep-ihlette 
fürd őszobai 
csempe. 

 

2. Vicces figyelmeztetés egy 
Tropicariumban. 

 

3. Tökéletesen  egyenes  banánok. 

 

 

4. A vízvezetékszerelő "megszüntette" a 
szivárgást, ami aztán váratlanul kirügyezett. 

 

5. Váratlan 
üzenet egy 
golflabdán: ,,Ha 
megtalálod, 
kérlek, 
ügyesebben üsd el, 

mint az utolsó fickó." 

  



Érdekes élet 

  

6. Egy virág, ami úgy döntött, hogy keresztülnő 
az asztali lámpán. 

 

7. Többszintű felhőzet. 

 

 

 

8.   Egy csavar, amibe elfelejtettek menetet 
vágni. 

 

9. Valaki 
úgy döntött, 

hogy kibővíti kicsit a panellakást. 

 

  

 

 

10.  Erdőben felejtett sportcipők, 
amiket teljesen benőtt a moha. 

Összekapargatta: Porubsky Andrea 



Olvass és válaszolj 

Hoztam nektek egy saját mesét, s miután elolvassátok 
válaszoljatok pár kérdésemre....Picit gyakoroljuk együtt 

a szövegértést. Kíváncsi vagyok tudsz-e minden kérdésemre 
válaszolni. 

A jól megoldott feladatok beküldői között kisorsolunk egy 
apróságot!!!  

Érdemes elhozni hozzám a megoldott feladatlapot!!! 
(januárban lehet leadni a megoldott feladatlapot) 

 
...és most jöjjön a várva-várt mese: 

 
Écsy Eszter: Miki mókus karácsonya 

 
Miki mókus nagyon szerette a karácsonyt. Egy szép nyári éjszakán 

anyukája szólt Mikinek, hogy ma csillaghullás lesz. Miki kifeküdt a 
hintaágyba és nézte az eget.  

Éppen készült befelé, amikor a szeme sarkában meglátott egy 
hullócsillagot. Gyorsan kívánt egyet hangosan. Ezt meghallotta a kívánság- 
manó is. Mikinek az volt a kívánsága, hogy találkozzon a Mikulással. Ezt a 
kívánságot a manó komolyan vette, ezért írt egy levelet a Mikulásnak: 
 

 
Kedves Mikulás! 

 
Én vagyok a kívánságokat teljesítő manó. Egy lelkes kismókusnak az a 
kívánsága, hogy egyszer találkozzon veled. Előre is köszönöm. 
                                                                          
                                                 Szeretettel: Régi tanítványod 
 
 

Eljött a december hatodika. Miki nagyon várta ezt a napot. Izgatott 
volt, hogy teljesülni fog-e a kívánsága. Lefekvés előtt kipucolta a 



Olvass és válaszolj 

csizmáját, és elaludt. Mikor felkelt, a Mikulás gyárába találta magát. Miki 
erre a pillanatra várt egész életében. A Mikulás szólt neki, hogy nem 
maradhat itt sokáig. Úgyhogy Miki kért egy aláírást, és a Mikulás 
hazarepítette őt. Mikor hazaért, kifutott a konyhába és kihúzta a 
bakancslistájáról a Mikulással való találkozást.  

Miki az iskolában elmesélte barátainak, hogy mi történt vele.    
 
 

Kérdések és feladatok                                                                                                                             

   
 

 
Mire vágyott Miki a mókus?...................................................................................... 
 
 
Mit kívánt Miki a csillaghulláskor? ......................................................................... 
 
 
Mit kért Miki a találkozáskor?................................................................................. 
 
 
Miki milyen állat volt? ................................................................................................ 
 
Rajzold le a mesét! 

  



Hazugság jelei 

 

 

 

 
 

 

9 jel, hogy hazudik neked 

 

1. Nem mindig néz a szemedbe 

2. Akadozva beszél, mert nem tudja mit találjon ki 

3. Elkezd nevetni, ha a szemedbe néz 

4. Legtöbbször felnéz a jobb 

sarokba 

5. Lefelé bámul 

6. Lehet, hogy túl gyorsan beszél 

( de valakinek lehet, hogy csak 

megszokott tempó) 

7. Kicsit gyorsabban ver a szíve 

8. Henceg 

9. Azt mondja olyan dolgokat csinál, ami rá nem is 

jellemző 

 

Porubsky Andi és Valacsay Noémi 

“hazudik” szinonimái: 
csal, megtéveszt, valótlant állít, ámít, füllent, 

lódít, hazudozik, nagyot mond, vetít, ferdít, 

ködösít, hantáz, nem mond igazat, hamukázik, 

svindlizik, kamuzik  



Hazugság jelei 

 

 Pinokkió 

Dzsepettó, egy hamar dühbe guruló kis 
öregember, fatuskóból bábut farag magának, 
hogy a vásárokat járva, segítségével keresse 
meg a kenyérre valót.  

A bábú, Pinokkió életre kel, pajkos, komisz, 
iskolakerülő kis csavargó lesz belőle.  

Kalandjai során 
Pinokkió – ez a 

rosszcsont – megszívelendő jó tanácsokat 
kap, de azokat nem fogadja meg, így hát 
rendszeresen pórul jár.  

Vajon megváltozik-e valaha..? (Ha érdekel 
olvasd el…tudom, azt ondod, láttad mesében, de 
elárulom neked, az nem ugyanaz...) 

Eredeti mű: Carlo Collodi: Le avventure di Pinocchio  

Eredeti megjelenés éve: 1880 

 

3 JeLE HOgY hAZUDUNk: 

A testbeszéded az, ami a legtöbbet árul el rólad, a 

vágyaidról, az érzéseidről és természetesen a gondolataidról. A 

kiejtett szavainkat könnyű irányítani, de a berögződött 

mozdulatokat, gesztusokat és fintorokat senki sem tudja 

huzamosabb ideig kontrollálni.  



Hazugság jelei 

Az, hogy mit mondasz nem számít, mert az igazságot nem a 

szavaid, hanem a tested fogja elárulni.  

Akkor lássuk, mit árul el a testbeszéde a hazug embernek: 

A hazugság jele: a száj eltakarása 

Amikor hazudunk a kéz próbálja eltakarni a szánkat, mert az 

agy tudat alatt arra utasítja, hogy fojtsa belénk a hamis 

szavakat.  

Néha csak pár ujj van a 

száj előtt, máskor pedig az 

összeszorított ököl vagy a 

teljes tenyér. Minél nagyobb a 

hazugság, annál erősebb a 

gesztus. Vannak, akik egyébként 

műköhögéssel álcázzák a száj 

eltakarását. 

 

Ha a beszélő folyamodik ehhez a 
gesztushoz, akkor nagy valószínűséggel hazudik. Ha azonban a 
hallgató takarja el a száját, akkor ő gondolja azt, hogy a 

beszélő elhallgat valamit vagy hazudik. 

A hazugság 
jele: az orr 
megérintése  

Ha a beszélő csupán 

egyetlen röpke érintést 

tesz az arcon 

(legtöbbször az orron), 

akkor az egyértelműen a 

hazugság jele. 

Will Smith valami nagyot kamuzhatott 



Hazugság jelei 

A chicagói Szaglás- és Ízleléskutató Alapítvány 
munkatársai kiderítették, hogy amikor hazudunk, akkor az 

idegesség hatására kicsit megemelkedik a vérnyomásunk, és elsőre 

az arc, valamint a nyak bőre kezd el viszketni, mert ezek a 

legvékonyabb bőrfelületek az emberi testen. Ez a viszketés 

csupán minimálisan irritáló, így egyetlen érintéssel, vagy 

maximum 1-3 könnyed dörzsölő mozdulattal enyhíthető. 

Ugyanezek a kutatók jöttek rá arra is, hogy leginkább az orrunk 

válik a legérzékenyebbé, ha hazudunk. 

A hazugság jele: fülmarkolás 

Azzal, hogy az illető a 

fülére vagy a füle köré 

teszi a kezét, esetleg a 

fülcimpáját húzogatja, 

szimbolikusan próbálja „nem 

meghallani” a saját 

hazugságát.  

Ha a hallgatón látjuk 
ugyanezt a gesztust, az 
azt jelenti, hogy nem 
akarja meghallani azt, 
amit mondunk. 

A fülmarkolás további variációi: a fül mögötti rész dörgölése, a 

fülbe helyezett mutatóujj forgatása, a fülcimpa rángatása és az 

egész fülkagyló behajlítása, hogy eltakarja a fül bejáratát. 

Hölgyeknél jellemző még a fülbevaló babrálása.  

 

Természetesen ezeken kívül még számtalan jele lehet annak, ha szándékosan 

kívánnak megvezetni és manipulálni téged. Ha képes vagy felismerni ezeket a 

sokatmondó jeleket, az önbizalmat, hatalmat adhat neked és minden esetben 

ismerni fogod az őszinte, leplezetlen igazságot. 

Te azért légy őszinte... 

Wayne Rooney magyarázza a meccsen mutatott 
teljesítményét 



Az ember legjobb barátja: a kutya 

Az ember legjobb barátja a kutya. Nagyon szeretnek játszani a gyerekekkel 

vagy felnőttekkel. A kutya emlős. Négy lába van. Többnyire 1-4 kiskutyát szül.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kutya 

összeállította: Szabó Tobiáš 

Kutya IQ teszt 
 

Dr. Stanley Coren összeállítása 

alapján Kállay Bianka cikkje 

  

 

 

• Saját kutya kell, ami 
legalább 3 hónapja veled él, és legalább 1 éves. 

• A teszt játék legyen a kutya számára. 



Az ember legjobb barátja: a kutya 

• Maradj nyugodt, ne emeld fel a hangod, mozdulataid is nyugalmat 
tükrözzenek. 

• A parancsolgatás, követelőzés mindent elront. 
• A tesztet csak egyszer vagy kétszer végezd el. A teszteket 

bármilyen sorrendben, egymástól elkülönítve kell végezni. 
• Mivel ételjutalommal járnak, elkerülendő a kutya túletetése, 

kifárasztása, ez hátrányosan befolyásolja a motivációit és az 
intelligenciája megítélését. 
 

1. Problémamegoldó teszt 
Kell hozzá: 

• egy üres konzervdoboz 
• egy kívánatos falat, a sajt biztos megfelel 
• egy stopperóra, vagy bármi, amivel mérheted a 

kutya reakcióidejét 

Hogy csináld a tesztet:  
Először is ültesd le a kutyát. Ha nem hajlandó, kérj meg valakit, hogy tartsa a póráznál fogva. 
Mutasd meg a finom falatot, szaglássza meg. Lassan helyezd a falatot a konzervdoboz alá, 
miközben a kutya nagyon figyel, kb. 2 méterre tőled. Kezdd el az időmérést, és biztasd a kutyát, 
hogy szerezze meg a falatot!  

 
Pontozás: 

• ha a kutya félrelöki a dobozt és 5 másodpercen belül megszerzi a falatot: 5 pont 
• ha lökdösi a dobozt, de csak 5-15 mp-en belül szerzi meg a falatot: 4 pont 
• 15-30 mp: 3 pont 
• 30-60 mp: 2 pont 
• ha csak körülszaglássza a dobozt, de nem jut a falathoz 60 mp alatt: 1 pont 

 

2. Problémamegoldó teszt 
 
Kell hozzá:  

• egy nagy fürdőlepedő 
• egy időmérő eszköz 

Hogy csináld? 



Az ember legjobb barátja: a kutya 

A kutya legyen éber és aktív. Szagolja meg a fürdőlepedőt. Egy puha mozdulattal dobd rá a 
lepedőt a kutya fejére és vállára (jó, ha előbb kutya nélkül gyakorlod, nehogy megijeszd), majd 
kezdd mérni az időt csendben. 

 
Pontozás: 

• ha a kutya 5 mp-en belül kiszabadítja magát: 5 pont 
• 5-15 mp-en belül: 4 pont 
• 15-30 mp-en belül: 3 pont 
• 30-60 mp-en belül: 2 pont 
• ha 1 perc után se szabadul ki: 1 pont 

3. Szociális intelligencia teszt 
 
Hogy csináld: 

Használd ki az időt, mikor a kutyád kb. 2 méter távolságban ül tőled. Anélkül üljön ott, hogy 
bárki megparancsolta volta. Szóval magától. Bámulj kutyád arcába, mikor ő is rád néz, majd 
számolj magadban háromig, és szélesen mosolyodj el. 

 
Pontozás: 

• ha a kutyád farkcsóválással közeledik: 5 pont 
• ha a kutya lassan feléd jön, de nem csóvál: 4 pont 
• ha áll vagy ül, de nem indul feléd: 3 pont 
• ha más irányba indul: 2 pont 
• ha rád se figyel: 1 pont 

 

4. A következő teszt intelligenciát és tárgyak 
mozgatását kívánja 

Kell hozzá:  

• egy kis törülköző 
• egy falat, amit a kutya szeret 
• egy időmérő eszköz, amivel a reakcióidejét mérheted. 

Hogy csináld: 

Ültesd le a kutyát, ha nem megy, valaki fogja a nyakörvét. Mutasd a falatot, hadd szagolja 
meg. Miközben teljesen rád figyel, helyezd a falatot kb. 2 méterre tőle a földre, és takard be 
a törülközővel. Kezdd mérni az időt, és biztasd a kutyát, hogy egye meg a falatot. 



Az ember legjobb barátja: a kutya 

 
Pontozás:  
• Ha 15 mp-en belül megkaparintja, 5 pont 
• Ha ehhez 15-30 mp kell, 4 pont 
• 30-60 mp között, 3 pont 
• ha próbálja megszerezni, de feladja, 2 pont 
• ha 2 percen belül meg se próbálja, 1 pont 

 
 

 

5. Teszt a manipulációs képességről 
 
Mi kell hozzá: 

• egy alacsony bútor, ami alá a feje nem fér be, de a 
mancsa igen. Megoldhatod úgy is, hogy néhány 
könyvre ráraksz egy deszkát, az alá teszed a finom 
falatot 

• egy jó falat, amit szeret 
• egy stopperóra, vagy valami, amivel mérheted az időt. 

Hogy csináld: 

A kutya figyeljen téged a közelből. Mutasd neki a falatot, hadd szaglássza is meg. Úgy helyezd 
el a falatot a bútor (vagy deszka) alá, hogy csak a mancsával érhesse el. Biztasd, hogy szerezze 
meg, és mérd az időt. 

 
Pontozás: 

• Ha 5 mp-en belül kikaparja, 5 pont 
• Ha 1-3 percig kapargál a mancsával, 4 pont 
• Ha csak szaglász, és 3 percen belül nem kaparja elő a falatot, 3 pont 
• Ha a mancsát nem használja, csak szaglászik, 2 pont 
• Ha 3 perc múltán se tesz kísérletet a falat megkaparintására, 1 pont 

 

6. Nyelvértési teszt 
Hogy csináld: 

A kutyád kényelmesen heverjen kb. 2 méterre előtted. Azzal a hangsúllyal, ahogy őt szoktad 
hívni, mondd: „szekrény”! 

 
Pontozás: 



Az ember legjobb barátja: a kutya 

• Ha a kutya elindul feléd, 3 pont 
• Ha a kutya nem jön, mondd: „mozi” ugyanazzal a 
hangsúllyal, és ha erre jön, 2 pont (persze ha ez a szó hasonlít 
a nevére, mást válassz) 
• Ha a kutya semmire nem reagál, szólítsd a nevén, ha erre 
odajön, 5 pont 
• Ha a kutya erre sem jön, ismét szólítsd a nevén, ha jön, 4 
pont 
• Ha a kutyának eszében sincs jönni, 1 pont. 
 

 

Végeredmény: 
Add össze a pontokat: 

• 25 pont fölött: a kutyád zseni! 
• 15-25 pont: okos, de a Harvardra nem jut be 
• 5-15 pont: nem túl intelligens, de attól még nagyon szeretnivaló lehet 
• 5 pont alatt: biztos afgán agarad van... 

  

Érdekességek a kutyákról  

(Hriagyel Dorina válogatása) 
 

1. A basenji nem tud ugatni. 

2. 1 kutyának 18-18 izmuk van a fülükben.  

3. A kutyák nem szeretik, ha megölelik őket. 

4. Nem látnak fekete-fehéren. 

5. A kutyák a Bibliában is szerepelnek. 

6. A szőlő és a csokoládé mérgező 

a kutyák számára. 

7. A kutyák 10 000-szer erősebben 

érzékelik a szagokat, mint mi. 

8. A kutyák is álmodnak. 

9. A dalmata 

kölykök pöttyök nélkül 

születnek. 

10. Van olyan kutya, amelynek 6 ujja van.  



Az ember legjobb barátja: a kutya 

 

A kutya orrlenyomata hasonló az emberi ujjlenyomathoz. 

A kutya agyában lévő szaglásközpont negyvenszer nagyobb, mint az embereké. 

Miért is jó kutyát tartani: „Egy kutyának nem kell luxusautó, se hatalmas 

ház, se drága ruhák. Beéri egy útszéli talált bottal. Lehetsz gazdag vagy 

szegény, buta vagy okos, agyafúrt vagy tökkelütött, a kutyádnak mindegy. 

Ő csak szeretetet kér és ad. 



Venchich IV. 

Folytatódik Venchich tanító bácsi 
monstre interjú-sorozata, immár a 
negyediknél tartunk! Most Sári és 
Lili faggatták a tanító bácsit a 
kérdéseikkel, és nem is nagyon 
kerteltek, hanem mindjárt a 
közepébe vágtak. 
 
 
Sári: Tanító bácsi, szereti a sört? 
 
Tanító bácsi: Igen, de nem 
vagyok nagy sörfogyasztó. Ha 

sört iszom, akkor azt olyan helyen teszem, ahol találok valamilyen sörkülönlegességet, kézműves 
söröket. Olyankor aztán kikérek valami fincsi vacsorát is, és élvezem az ízeket.  
 
Sári és Lili: (nevetnek) 
  
Sári: Mi tetszik ebben az iskolában? 
 
Tanító bácsi: A fiatalos lendülete és a családias hangulata, az, hogy itt mindenki ismer mindenkit. 
Ez egyébként a kis iskolák nagy előnye, hogy mivel mindenki ismer mindenkit, olyan az iskola, 
mint egy nagy család. 
 
Sári: Ült már lovon?  

 
Tanító bácsi: Csak gyerekkoromban, de lovagolni 
még nem lovagoltam. Viszont néha járok 
lóversenyekre. Természetesen csak amolyan sznob 
nézőként. 
 
Sári: Mióta tud angolul? 
 
Tanító bácsi: Hát én ezt nem is tartom fejben, 
nem is figyelem, hogy hány éve. 

 
Sári: Régóta. 
 
Tanító bácsi: Igen. Tizenévesen kezdtem angolt tanulni, de úgy vélem, hogy a nyelvtanulás egy 
örökös folyamat, azt mindig tanulni kell, vagyis inkább formában tartani a nyelvtudást. 
 
Sári: Szeret tanítani?  
 
Tanító bácsi: Persze. 
 
Sári: Miért? (kíváncsi hangsúllyal) 
 



Venchich IV. 

Tanító bácsi: Szeretem látni a gyerekeknél a fejlődést, azt, hogy egyre 
okosabbak lesznek. Én például rosszul szoktam lenni a buta emberektől, és 
ezért is tanítok, hogy kevesebb legyen a buta ember.  
 
Sári: Szereti a pizzát? 
 
Tanító bácsi: Szeretni szeretem, de nem tartozik a kedvenceim közé. 
 
Sári: Volt már Londonban?  
 
Tanító bácsi: Igen, többször is. Nagyon szeretem Londont. Ha valaki 

Londonba megy, menjen egy egész hétre, mert 
rengeteg ott a látnivaló. Arra azért fel kell készülni, 
hogy nagyon nagy a nyüzsgés, tehát egy sima londoni 
nap olyan, mint itt egy karácsonyi vásár, annyi ember 
van az utcákon. 
 
Sári: Milyen könyvet olvas most, érdekeset, nem 
érdekeset vagy semmilyen könyvet? 
 
Tanító bácsi: Egyszerre több könyvet is szoktam 
olvasni. Többnyire szépirodalmat, de nem 

hanyagolom a szakirodalmat sem. Igyekszem mindig valami lebilincselő könyvet választani, és ez 
legtöbbször sikerül is. 
 
Lili:  Mi akart lenni kiskorában? 
 
Tanító bácsi: Ez jó kérdés, mert én sem tudom, mi akartam lenni. Sokáig egyfajta útkereső ember 
voltam, magam sem tudtam, hogy mi akarok lenni.  

 
Lili: Szereti a sajtot?  
 
Tanító bácsi: Hogyne! Ugyanúgy vagyok a 
sajtokkal, mint a sörrel, szeretem a 
különlegességeket, főleg a „büdös sajtokat” 
Ezekre érvényes, hogy nem szagolni, hanem 
enni kell őket. Egyébként ezek a sajtok 
rendkívül lágyak, és ezért is szeretem őket 
annyira.  
 

Lili: Hány éves korában kapta meg az első telefonját? 
 
Tanító bácsi: Hány éves lehettem? (…) Szerintem 20.  
 
Lányok:  Azt a…! (csodálkozva) 
 
Tanító bácsi: Igen, azelőtt még nem voltak ennyire mindennapiak a mobiltelefonok. Nagyjából 
húsz éves lehettem, amikor az egyszerű halandók körében elterjedtek a mobilok. Előtte csak a 
vállalkozóknak, üzletembereknek voltak mobiltelefonjaik.  



Venchich IV. 

Lili:  Mit szeret jobban, a pólót vagy az inget?  
 
Tanító bácsi: Ez alkalomfüggő.  
 
Sári: De kényelem szempontjából? 
 
Tanító bácsi: Kényelem szempontjából? Pizsamát! 
 
Lányok:  (nevetés) 
 
Tanító bácsi: Nekem nagyon tetszik az az amerikai szokás, hogy az 
emberek pizsamában mennek a boltba, meg hasonló helyekre. Ezt 
szívesen alkalmaznám itt is, csak furcsán néznének rám az emberek.  
 
Lili:  Írt gyerekkorában naplót?  
 
Tanító bácsi: Nem, nem is gondoltam rá, hogy naplót írjak. 
 
Lili:  Szeret enni? 
 
Tanító bácsi: Persze! El sem tudnám képzelni, hogy hetente legalább egyszer-kétszer ne üljek be 
egy étterembe, és ne egyek valami finomat.  
 
Lili:  Mi a kedvenc étele? 
 
Tanító bácsi: Talán még mindig a ribs and wings (bordák és szárnyak), sok zöldséggel. Itt 
megjegyezném, hogy én nagyon szeretem a gyümölcsöt és a zöldséget, az édességet nem igazán. Ha 
választanom kellene édesség és gyümölcs között, a gyümölcsöt választanám.  
 
Lili: Szeret moziba járni? 
 
Tanító bácsi: Szeretek, ennek ellenére nem járok túl gyakran moziba, évente 2-3 alkalommal, 
színházba viszont sokkal többször. Viszont azért járok olyan ritkán moziba, mert a filmekben 
nagyon válogatós vagyok, és a legtöbb filmet gagyinak tartom, néha még azokat is, amiket 
megnézek. 

 
Sári és Lili: Ez volt az összes kérdésünk. 
Köszönjük! 
 
Tanító bácsi: Én is köszönöm a remek 
kérdéseket! 
 



Érdekességek a világról 

ÉRDEKESSÉGEK A VILÁGRÓL 

 

• Egy ember az élete során annyit 

sétál, hogy 5-ször megkerülhetné a 
Földet.  
• A béka nem tud anélkül nyelni, 
hogy becsukná a szemét, mivel a 
szemgolyói segítségével nyomja le a 
falatot a gyomrába. 

• Az emberek fején átlagosan 100.000 
hajszál van, míg egy vidra testének 
minden egyes négyzetcentiméterén 
160.000 szőrszál található. 

• Az egész eddigi történelem során az 
emberiség összesen annyi aranyat 
bányászott ki a földből, ami 2 olimpiai 
úszómedencét töltene ki. 

• A leghosszabb állat egy tengeri féreg, 
amely akár 55 méteresre is megnőhet. 
(ide nem rakok képet mert nagyon undi) 
 
http://www.erdekesvilag.hu/erdekes-
es-hihetetlen-tenyek-a-nagyvilagbol/ 

 

 

• Csúcsluxus 

Többet nem is írok, mindent elárul a kép 
� 



Érdekességek a világról 

 

• Mount Washington Observatory – 
legszelesebb hely a világon (USA) 

• A Jack Hills Nyugat-Ausztrália – itt 
találhatók a legrégebbi ásványok a Földön 
(4,4 milliárd éves közetek). 

• Rafflesia arnoldii (Indonézia) – a 
legnagyobb parazita kétlaki növény, más 
növényeken, jellemzően fákon élősködik. 
A növényvilágban a legnagyobb méretű 
virággal rendelkezik, átmérője körülbelül 
egy méter, tömege a 15 kg-ot is elérheti. 

http://www.erdekesvilag.hu/erdekes-legek-a-
vilag-minden-tajarol/ 

• A Krubera barlang (vagy Voronya 
barlang), Georgia – a legmélyebb 
barlang a világon (mélysége 2197 méter) 

•  Csomolungma – a tengerszinttől 
számítva a legmagasabb hegy a 
Földön. A hegy 8848 m magas. 

Olvass, keress, mert van még rengeteg érdekesség a világon… 

Kállay Bianka 



Gyors bemutatkozás 

 

 Csallóközkürtön lakom 

Dunaszerdahelytől 9 km-re 

található.  

 Csallóközkürt (Ohrady) 1400 

lakosú falu.  

 Iskoláimat Kürtön kezdtem.  

 A negyedik osztály elvégzése után 

tanulmányaimat egy másik faluban 

folytattam, amit Vásárútnak 

(Trhová Hradská) hívnak. Ez nyolc 

osztályos iskola.  

 Amikor Vásárúton kezdtem tanulni 

egyben elkezdődött még egy korszak 

az életemben még pedig a sport.  

 Nyárasdon kézilabdáztam. Az órák 

után hetente kétszer jártam edzésre.  

 A kézilabdát a középiskolában is folytattam.  

 Középiskolámat Komáromban folytattam.  

 Imádok utazgatni, szeretek sok új helyet megismerni és 

egyben új ízeket kipróbálni.  

 Kedvenc helyeim India (Goa), 

Törökország (Belek), Prága.  

 A töltött paprika és 

a tészta saláta a kedvenc 

ételeim közé tartoznak.  

 Szeretek a természetben sétálni, 

bicajozni és úszni. 



Mondák magyarokról 

 
KÁRPÁTALJAI MONDÁK 

Kárpátaljai mesék mai Ukrajna terüretéről származnak  
Legtöbb monda az uralkodókról /Mátyás király/, elrejtett kincsekről, 
jellegzetes helyekről vagy szegény emberekről szólnak 
Európában a 2. legrövidebb mondák a Kárpátaljaiaké 
 
 

A csorbai elásott kincs 
� A kincs Paszika-Szuszkó völgyben van elrejtve a kincs 

� Ottani rablók rejtették el 

� Mindenki megszeretné találni a kincset  
 

   A viznicei és Paszika-Szuszkó völgyek közötti területen hullámszerű hegységek emelkedvén, itt 
Csorba nevű helyen paralelopipedon alakú sziklának omladékai tűnnek fel, melyek felületére 12 
kereszt van bevésve. Erről az a monda, hogy hajdan 12 rabló tanyázott itt, kik a környéket, s az 
utasokat fosztogatták és rettegésben tartották, rablott kincseiket pedig itt egy barlangban elrejtve 
tárolták. Végre megunván a hatóság a naponkinti panaszokat, erősen fogott a rablók kiirtásához, 
minden oldalról őrjáratokat indítván elfogatásukra. Erről értesülvén a rablók abban egyeztek meg 
letett eskü mellett, hogy a barlangot, mely a csorbái nagy kőnél két juharfa közt nyílott, elzárják, s 
bejáratát elrejtik, s hogy a kincset egyik a másik nélkül nem fogja kiásni. Ezt megtevén a rablók 
elszéledtek a világon. 
    Évek múlva egy idevaló fuvaros alföldre utazván, ott egy falusi vén kovácsban megismert egy  
Szolyva-vidéki embert, kitől bizalmasan megtudta, hogy ő a rablók egyike, s mivel agg kora miatt oda 
nem mehet, megbízta a fuvarost, hogy a kincset a megjelölt helyen keresse, s felét hozza el neki. A 
fuvaros hazakerülvén megkísérli a kutatást, de eredménytelenül; azóta többen is megpróbálkoztak 
vele, még a keresztekkel jelzett sziklatömbét is szétrobbantották, de a barlang nyílását fel nem 
fedezhették. 
   A monda szerint három évig kellene ott a kincskeresőnek az éjeket tölteni, s akkor pünkösd előtti 
szombaton vetődnék fel a kincs; azonban eddig senki sem bírt egy éjszakánál többet ott tölteni, mivel 
földrengés, égzengés, villámlás keletkezett, a dübörgő föld mélyéből tűzkévék törtek elő, a 
mélységből nyögés és zokogás hallatszott, s a kincskeresőt egy tüzet hányó óriás sas környezé életét 
fenyegetvén… 
 

  



Mondák magyarokról 

 

 
  

 

Gödényháza nevének eredete 

 Gödényház mai Ukrajna nyugati területén található 
 Ez a monda elmeséli milyen rövid idő alatt sikerült megalapítani ezt a 
városkát 

 

   Réges-régen Nyaláb várában élt egy király. Volt neki egy 

hűséges, Gődény nevű vitéze. A vitéz igen becsületes volt, hűségesen szolgálta urát. 

Egy alkalommal, amikor a király ebédhez készülődött, azt mondta Gődénynek: 

– Hűséges szolgálatodért annyi földdel ajándékozlak meg, amennyit körbelovagolsz, míg én 

megebédelek. 

   Gődény fogott egy éles kardot és apró papírdarabokkal töltötte meg tarisznyáját, majd lóra ült, s 

elindult. Abban az időben mindenféle terület volt azon a vidéken: akadt tiszta mező és sűrű erdő is. 

Ahol Gődény útja erdőn vitt keresztül, kardjával megjelölte a fákat; ahol mezőn, ott papírdarabokkal 

jelölte útját. 

   A király még az asztalnál ült, mikor Gődény megérkezett. A nagyúr megnézte a körbejárt területet, és 

állta a szavát: valóban odaajándékozta azt Gődénynek. Itt telepedett hát le a vitéz családjával együtt, 

idővel pedig azon a helyen létrejött a falu.  

 

 



Érdekességek a Mikulásról 

 

ÉRDEKESSÉGEK A MIKULÁSRÓL 
 Mikulás Finnországból származik. Ebben az országban 

´Joulupukki´-nak hívják. 
 Mikulás eredetileg 168 centiméter magas és 110 kg v olt. 
 1700-ban ´Félelmetes Mikulás´-nak is nevezték, mert 

láncokkal járt a falukban és ijesztgette lakosait.  

 A legelső Mikulásnak lila volt a kabátja.  

 

 1600-as évek környékén Franciaországban nagy volt a szegénység. Szent Miklós püspök 

december hatodikán megajándékozta a legszegényebb családokat édességgel, gyümölccsel 

és meleg életekkel, mely elég volt egy hónapra.  

 Mai Ukrajna területén volt egy apának 3 lánya. Kevés volt a pénzük, így nem tudta lányait 

férjhez küldeni. Mikós pénzt ajándékozott a családnak. Mind a három lányt gazdag és 

jólnevelt férj vett el.  

 Eredetileg a Mikulásnak nem rénszarvasai, hanem pónilovai voltak. 

 9 rénszarvas: Rudolph (főszarvas), Daster, Dancer, Prancer, Vixen, 

Comet, Cupid, Donder, Blitzen

 



Érdekességek a Mikulásról 

 

Mai legenda azt meséli, hogy Északi-sarkon él manóival, akik játékokat 
készítenek a gyerekeknek 

 2017-ben rekord lett megdöntve, mivel az egész világról 

100 731 gyerek írt Mikulásnak (Jézuskának pedig 20 456).  

 Ha a Mikulás nevet németről fordítanánk, akkor Nikolasz név 

jönne ki belőle.  

 Szovjetúnió 1951-ben betiltotta a Mikulás nevet, 

helyette a Télapó /Dedo mráz nevet kapta. 

 1954-ben újra elkezdték használni a Mikulás nevet.  

 Mondások szerint Mikulás mai nap kéményen keresztül jut be 

a házba. Legjobban a sütiket kedveli. Ha az asztalon hagyunk neki 

egypárat, akkor annak nagyon örül.  

összeállította: Richter Ricsi 

 

 



Érdekességek a Mikulásról 
 

 

A legendák szerint a Mikulás ajándékokkal teli 
szánját 9 rénszarvas húzza, olykor bizony repülnek 
is a sötét éjszakában. 

Az 1930-as években tűnt fel Rudolf, a leghíresebb 
rénszarvas. Utolsóként ő csatlakozott az ősszakállú 
csapatához. Az Északi-sarkon született sok-sok 
évvel ezelőtt. Ő a Mikulás leghíresebb rénszarvasa. 
Amikor Rudolf kicsi volt, nem játszhatott a többiekkel, mert kiközösítették piros orra 
miatt. Mivel ez nagyon szomorúvá tette, számtalan dolgot megpróbált, hogy olyan legyen, 
mint a többiek. 

Az egyik ünnepen nagy, vastag köd keletkezett az Északi-sarkon, semmit sem lehetett 
látni. A Mikulás már gondolatban feladta, hogy felkeresi a gyerekeket. Ekkor jött rá, 
hogy Rudolf az orrával irányíthatja őt, és utat mutathat. Így mindenki megkapta az 
ajándékot. Ezt követően mindig Rudolf vezette a rénszarvascsapatot. Annyira híres lett, 
hogy történetét megfilmesítették, játékokon, plüss figurákon is megcsodálhatjuk. 

Comet – Üstökös 
Cupid – Íjas 
Vixen – Csillag 
Dancer – Táncos 

Prancer – Pompás 
Blitzen – Villám 
Dasher – Táltos 
Donder – Ágas 

és természetesen 1935 óta 
Red Rudolph – Rudolf, a piros orrú. 

Pofonegyszerű mikulássapka süti 
Hozzávalók: 
16 db Oreo keksz 
16 szem eper 
20 dkg porcukor 
15 dkg szobahőmérsékletű vaj 
1 dl tejszín 
1 zacskó vaníliás cukor 
kókusz 
csipet só 

 

Keverd habosra a vajat a cukorral. Add hozzá a vaníliás cukrot, a tejszínt és a sót. 
Akkor jó, ha sima a massza. Ha túl híg, tégy még hozzá cukrot. Az epret alaposan mosd meg, 
a zöld szárrészt vágd le. Állítsd össze a sütit: tehát kend meg az Oreót a vajas krémmel, szórd 
meg kókusszal, helyezd rá az epret, és még a tetejére is nyomj a krémből. Tálalásig tedd a 
hűtőbe.         http://mikulasvilag.hu 



Kedvenc időtöltésünk 

Kedvenc időtöltésünk 
A csillagjegyek egészen más dolgokat kedvelnek, másként foglalják el magukat 

a szabadidejükben, különböző élményekre vágynak. A horoszkópból kiolvashatod, ami 

talán rád is passzol…vagy nem? Megtudod, ha utánanézel… 

 

A tüzes csillagjegyek közé tartozik a Kos, az 

Oroszlán és a Nyilas. Ők a legenergikusabb, a 

legszenvedélyesebb, a legcéltudatosabb típusok. 

Nagyon szeretik a társaságot. Szívesen mozognak, 

sportolnak, gyakran épp az edzőteremben vagy 

kedvenc sporteseményeiken találkoznak a lelki társukkal. Szívesen kirándulnak, aktívan töltik a 

szabadidejüket. Ösztönösek, fogékonyak és meglehetősen lobbanékony típusok is, imádnak versenyezni 

és győzni, veszíteni viszont csöppet sem tudnak. Az olyan helyeket szeretik a legjobban, ahol 

elengedhetik magukat, kiengedhetik a gőzt, a feszültséget, és önfeledten lazíthatnak.  
 

A földjegyekre nagyon erősen 
jellemző az érzékiség, a megbízhatóság, a 
gyakorlatias életszemlélet. A Bika, a Szűz 

és a Bak kifejezetten kedvelik az olyan 
szabadidős tevékenységeket, amelyeket 

kézzel végezhetnek. Szívesen 
kertészkednek, barkácsolnak, sütnek-főznek, pulóvert-sálat kötnek, festenek, rajzolnak. A 

legjobban azokat a helyeket szeretik, amelyek megmozgatják valamennyi érzékszervüket. Ízletes 
ételek és italok, finom illatok, szemet gyönyörködtető látvány fogadja őket, a hangszórókból 

pedig lágy dallamok szólnak. 

A levegős csillagjegyek intellektuális, 

gondolkodó, elmélkedő típusok. Az Ikrek, a 

Mérleg és a Vízöntő bámulatos 

kommunikációs képességgel rendelkezik, őket 

vitában, érvelésben nagyon nehéz legyőzni. Ők a 

legbölcsebb, a legintelligensebb csillagjegyek is. 

Nagyon kíváncsi típusok, sokat olvasnak, a könyvtárak és a könyvesboltok gyakori látogatói. Fontos 

számukra a szabadság, a tér, a változatosság, a változások. Nagyon barátságosak, könnyen ismerkednek, 

sokat és szívesen járnak társasági eseményekre vagy rendeznek partikat a barátoknak. 

 

 



Kedvenc időtöltésünk 

A vizes csillagjegyek a legérzékenyebb, 

legérzékibb, legintuitívabb típusok. A Rák, 

a Skorpió és a Halak bámulatosan 
kreatív, különleges fantáziával és egyéni 

látásmóddal rendelkezik. Szereti és értékeli 
a művészeteket. Szívesen járnak színházba, 

múzeumokba, különböző tárlatokra, 
táncbemutatókra, előadásokra. Gondoskodóak, figyelmesek, az érzelmeik, a szeretetük nagyon 
mély és tartós. Könnyen megsértődnek, megbántódnak a legapróbbnak tűnő megjegyzésen is. 

Akkor a legboldogabbak, amikor úgy érzik, a világot jobb és szebb hellyé tehetik. 

Prikler Petra 

és most lássunk néhány tanulónkat, hogyan tölti 

szabadidejét...ki tudja, melyik csillagjegyhez is tartozhatnak, 

s illik -e rájuk a fentebb írott összegzés 

 

Španko Eszter Hanna: Síelés 

Minden télen a családommal az Alacsony- 
és a Magas-Tátrába járunk síelni. 

Mivel a nagypapám Liptószentmiklóson 
lakik, nincs messze a Jasná síközpont. Már 
majdnem ismerem az összes pályát. Úgy érzem 
magam ott, mint otthon. Tavaly először síeltem a 
Magas-Tátrában. Délelőtt síeltünk és délután 
pancsoltunk a hotel wellnessében az unokatestvéreimmel. 

Remélem, ezen a télen is síelhetek ott. 
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Bariš Peťko: Kedvenc időtöltésem 

Amint elkészítem a házi feladatomat, azon 

kezdek gondolkodni, mivel töltsem el a 

szabadidőmet, mert nem szeretek unatkozni.  

Ha jó idő van, kimegyek a 

közeli erdőbe testvéremmel 

és anyukámmal. Ilyenkor 

megfigyelem a madarakat, 

fákat. Nekem leginkáb az öreg fák tetszenek. Már az is előfordult, 

nézelődve gombára is bukkantam. Mivel ehető volt, hazavittük és 

megettük. Míg elkészült a testvéremmel játszottam. Legtöbb időt 

olvasással töltöm. Legjobban a kalandos történeteket szeretem. 

Estére már elfáradok. Néha televíziót nézek, vagy zenét hallgatok. Elalvás előtt 

még olvasok egy keveset, de igyekszem elaludni, hogy reggel idejében érjek az 

iskolába. 
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Jakub Švehla: MOJE ZÁĽUBY 

Medzi moje záľuby patrí kreslenie, 

kostoly, výlety, pamiatky a knihy o kostoloch 

a hudba.  

Veľmi rád kreslím všetky kostoly kde 

som bol a ktoré sa mi páčia. Veľmi rád chodím 

na výlety a spoznávam nové miesta a potom 

doma si prezerám fotky a kreslím si do svojich 

papierov. Ešte sa rád pozerám na relácie 

o mestách a dedinách. 

Popri tomto všetkom ešte počúvam aj svoju obľúbenú hudbu.  

Kállay Viven: Kedvenc időtöltésem 

Hétvégénként majdnem mindig Minecraftozom. Legtöbbször 

hypixelezek, azon belül sok játékkal játszom pl. bedwars, murder 

mystery, skywars, farm hunt... és még sok ilyen játék.  

De a személyes kedvencem a bw. Szeretek Minecraftozni, mert 

sok lehetőség van benne, pl. saját szervert lehet benne készíteni, 

bemodolható és most karácsonykor kijön az 1.14 is. Alig várom!!! 

 

A kajak 

A kedvenc időtöltésem a sportolás. Szeptembertől kajak INTER 

SPORT klub tagja vagyok. Jelenleg 

felkészítésekre járok, ami a héten kettő – 

háromszor van.  

A felkészítés 2 km futásból és 1 km 

kajak szimulációból, és egy nap a héten 

úszásból tevődik össze. Az egész nem csak 

kemény edzésekből áll, de sok új barátra 



Kedvenc időtöltésünk 

is találtam. Az új barátokkal a  szabadidőkben is öszzejövünk a klub 

területén. Jelenleg ez a kedvenc időtöltésem. 

 

Békefy Rebeka: A tánc 
 

Én szeretem a táncot és járok is 
taáncolni. Eljutottam már  táncversenyre is. 
Van olyan verseny amelyen 
a továbbjutásért „harcolunk“, de van 
amikor rögtön jön az értékelés es vagy kapsz egy érmet vagy egy kupát.  

A tánchoz persze táncolni kell tudni. Néha benne van egy kis 
akrobatika is, például cigánykerék. Mindig új ruhákban lépek fel. Van 
olyan ruha, amely már a padláson pihen.  

A versenyen sok kategória van. 

A versenyre kicsinosítanak engem: szép ruhába öltözés, a szem és a 
szemöldök kifestése, végül a haj. 

 

 

időtöltés (főnév) 

1. Pihentető szórakozás; unaloműző elfoglaltság, mulatozás.  

A kedvenc időtöltésem a filmek nézése. Az öregek időtöltése esténként a kártya.  

2. Más tevékenység, amit a munkaidőn kívül szeretünk csinálni és eltér a munkánktól.  

Anyám legkellemesebb időtöltése a kertészet. A barkácsolás nagyon hasznos időtöltés.  

3. Időtartam felhasználása, elfecsérlése; a rendelkezésre álló alkalom fölösleges eltöltésének tevékenysége.  

A dolgozók fölösleges időtöltése miatt nem halad a termelés. A főnök nem szereti az időtöltést.  

Eredet [időtöltés < idő + töltés]  

 



Top 10 Karácsonzi animált mese 

 

1. Rudolf, 

a rénszarvas 

          Arra tanít, hogy nem baj, ha kilógunk a sorból, sőt! Az 
elfogadásról és a toleranciáról szól. Ezt pedig mi más adhatja át 

jobban a gyerekeknek, mint egy kedves állatka kalandjai, játékokkal, Mikulással és sok nevetéssel?  

2. Grincs 

        Grincset, aki a Whoville fölött magasodó hegyen, kutyájával együtt 
magányosan tölti a mindennapjait, rettentően zavarja a város lakóinak a 
boldogsága. Ezért úgy dönt: ellopja a karácsonyt. Már ami a tárgyi 
vonzatot illeti. Végül számára is kiderül, hogy karácsonykor nem a külsőségek a fontosak, hanem az, 
hogy együtt ünnepeljünk.  

3. Snoopy karácsonya 

         A Snoopy karácsonya kikel a karácsony elüzletiesedése ellen. 
Még Charlie húga is pénzt kér a Mikulástól ajándékok helyett. A 
karácsonynak pedig nem a csillivilli külsőségekről, hanem a 
szeretetről kellene szólnia, mert az mindent megoldhat.  

4. Shrekből az angyal 

        A Shrek filmekből jól ismert szereplők: Szamár, Kandúr, 
Mézi és a többiek visszatérnek, hogy együtt ünnepeljék a 
Karácsonyt kedvenc ogréjükkel, aki nem túlzottan örül ennek, 
hiszen ő a családjával szeretne lenni. Megfeledkezik azonban egy 
fontos dologról: a családba a barátok is beletartoznak. Igazi karácsonyi film, sok poénnal fűszerezve.  

5. Mickey egér - Volt egyszer egy 

karácsony 

       Három kedves mese, Walt Disney kedvenc figuráival. Az 
elsőben Donald kacsa és unokaöccsei Karácsonyának lehetünk 
szemtanúi, a második Goofy és fia ünnepléséről szól, míg a 



harmadikban Mickey és Minnie a főszereplők. Mindhárom epizód csodálatos elemeket, megható 
jeleneteket és remek szórakozást ígér.  

6. Karácsony Artúr 

      A Karácsony Artúr egyfajta modern tanmese. 
Szembenézhetünk benne azzal, hogyan lett úrrá rajtunk a 
modern technika, miközben a régi se rossz, csak mindent 
gyorsabban akarunk. És a Mikulás családján belüli 
generációs különbségekben is nyugodtan családunkra és magunkra ismerhetünk.  

7. Polar Express 

             Egy kisfiú lenyűgöző utazásáról szól, Karácsony 
éjjelén. A történet magával ragadó és ámulatba ejtő, a zenék pedig 
nagyszerűen kiemelik a mese lényegét, és együtt tökéletes 
kompozíciót alkotnak.  

 

8. Muppeték karácsonyi éneke 
Az eredeti művön nem sokat változtattak, csak kiegészítették 
Muppetosan vicces részekkel. Például kiderül, hogy egy patkány 
sosem értheti meg milyen egyedüli gyereknek lenni, ugyanis 1274 
testvére van. Valamint, hogy lehetőleg soha ne együnk éneklő ételt. Hensonék szerint pedig 
minden napot úgy kellene megélnünk, mintha karácsony lenne.  

 

9. Karácsonyi lidércnyomás 
Jack megunta az éves rémisztgetést, és valami mást szeretne, ezért 
úgy dönt: idén a szörnyszülöttek felelnek a karácsonyért, és átveszik 
a Mikulástól az irányítást.  

 

10. Frosty the Snowman 

             Frosty-ról, a hóemberről szóló mesét akár a hetvenes 
évek klasszikus "kapj el, ha tudsz" meséi közé is sorolhatnánk. Hinkle 
professzor a világ legrosszabb bűvésze, akinek kidobott kalapját a gyermekek a hóemberük fejére 
rakják, aki egy csapásra életre kel.  

összeállította: Nagy Nelli 



Egy kis sport 

Ywette Darska: Neymar 

Nagyon érdekes könyv. Sokat lehet belőle kiolvasni 
kedvencünkről.  

28 rész van benne, s én minden nap elolvastam 
két részt. Nem tudtam abbahagyni annyira 
érdekelt. Kiről is szól? 

 Egész neve: Neymar da Silva  Santos 
Júnior. 

 Olimpiai bajnok brazil labdarúgó 
 A Neymar már négyéves korában focizott a 

Santos nevű csapatban támadó volt. 

 Hasonlítható a világhírű Lionel Messihez és 
Peléhez. 
  Neymar 2009 és 2013 között 103 meccsen 54 gólt szerzett a brazil Santosban, 
majd a Barcelonához szerződött. 
 Neymar-t 2013-ban szerződtette a FC Barcelona 5 évre 35 millió euróért. 
  6.június 2015-ben a Bajnokok Ligája döntőjében legyőzte a Barcelona 3:1 – re 
a Juventust, Neymar lőtt is gól.  
 A Barcelóniai szerződésbontás napján, augusztus 3-án bejelentették, hogy 
Neymar öt évre aláírta a franciai Paris Saint – Germain klubbal a szerződést. 

 Új világrekordot jelentő 222 
millió euróért. 

összeállította: Szabó Luki 



Egy kis sport 

További érdekességek egy nem focirajongó tanító nénitől:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Egy kis sport 



Képes szótár 

Képes szótár – Édességek ala Porubsky Andi 

 

Magyar                   Angol                      Szlovák                        

 

édességek               sweets                       sladkosti 

 

nyalóka                lollipop                     lízanka 

cukorka                candy                       cukrík 

 

csokoládé             chocolate                 čokoláda 

 

vattacukor            cotton candy          cukrová vata 

 

gumimacik            gummy bears          gumové medvedíky 

 

rágógumi            bubble gum                žuvačka 

 

fánk                      donut                       šiška 

 

Képes szótár – Színek ala Bátyi Bianka Kitti 

1.    piros  red  červená                    

 

2.    sárga  yellow  žltá                     



Képes szótár 

 

3.    zöld  green  zelená                    

 

4.    kék  blue  modrá                     

 

5.    rózsaszín pink  ružová                  

 

6.    narancssárga          orange     oranžová               

 

7.    lila purple  fialová                            

 

8.    fekete  black čierna                   

 

9.    barna  brown hnedá                  

 

10.   szürke  gray  šedá              
 

Testrészek ala Valacsay Noémi 

 

kéz – hand - ruka  láb – foot - noha  



Képes szótár 

nyak – neck - krk

 

szem – eye - oko

 

Orr – nose - nos

 

Száj – mouth - ústa

 

ujj – finger 

- prst 

 

Has- tummy - brucho

 

Fül – ear - ucho  

Fej – head - hlava  

Képes szótár – 
Gyümölcsök ala Somogyi Rebi 

gyümölcs – fruit – ovocie 

 

fekete áfonya –blackberry – brusnica  



Képes szótár 

 

alma – apple – jablko 

 

banán – banana – banán 

 

narancs – orange – pomaranč 

  

mandarin – mandarin – mandarín 

 

eper –strawberry – jahoda 

 

málna – rapsberry –malina 

 

Szőlő – grape – hrozno - 

 

Füge – fig – figa –  
Színezd ki az összes gyümölcsöt!!! 



Kreatívkodás és kísérletezés 

Kreatív ajándékdoboz 

Urbán Sáritól 
Szükséges hozzávalók:  

 sajtdoboz 

 olló  

 színespapír  

 színes filctollak 

 ragasztó 

 vonalzó 

 ceruza 

Elkészítés menete: 
 

A színespapírt akkora kör alakú méretre 

vágd, amekkora méretű a sajtdoboz! Ezt 

kétszer ismételd meg, majd ragaszd rá a 

sajtdoboz mindkét felére! Ezután 5-7cm 

hosszú szélesebb papírcsíkot vágj ki! Ezt is kétszer ismételd meg! Erre a 

papírcsíkra rajzolhatsz mintákat is. Majd a doboz egyik felére masni alakú 

formában ragaszd rá! A sajtdoboz oldalait fedd be színespapírral! Ezzel el 

is készült az ajándékdoboz. 
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Lávalámpa 

Somogyi Rebekától 
Hozzávalók: 

 1. étolaj 

 2. víz 

 3. ételszínezék (használjatok cseppfolyósat) 

 4. pezsgőtabletta 

Elkészítés: 
1. Vegyél elő egy fél literes 

vizes palackot! 

2. Önts a ¾ étolajat! 

3. Öntsd tele vízzel. 

4. Tegyél bele 10 csepp 

ételszínezéket! 

Várj egy kicsit, hogy a 

három anyag szétváljon! 

5. Oszd fel a 

pezsgőtablettát 4 darabra, 

és dobd bele a palackba! 

Figyeld a gyönyörű látványt!!!  
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Tojásból gumilabda  

Porubsky Andival 
 

Hozzávalók: 

  tojás,  

 ecet,  

 pohár 

 

 

 

Elkészítés: 
1. Egy pohárba önts ecetet! 

 

2. Tegyél bele egy tojást! 

 

3. Hagyd benne 24 órát, majd 

vedd ki! 

 

4. Kész is van a gumilabdád! 
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,,TORNÁDÓ“ Bátyi Bianka 
Kitti segítségével 

 

Hozzávalók:  

  hosszúkás pohár vagy üvegváza kupakkal 

  víz 

 csillámpor 

 mosogatószer 

 

Elkészítés:  

 

1) Az üvegbe beleöntjük a vizet. 

2) Egy kevés 
csillámport szórunk bele. 

3) Hozzáöntjük a mosogatószert is. 

4) Rácsavarjuk a kupakot. 

5) Körkörösen összerázzuk… 

6) … és meglátjuk a tornádót. ☺ ☺ ☺ 

     

 

    



Kreatívkodás és kísérletezés 

Borítékkészítés Záhon Dominikkal 
 

 Egy A4 papírt behajtjuk a két fels ő részén,  

 utána a lent maradó kockát téglalapra formázzuk, 

  s a fels ő háromszöget ráhajtjuk a téglalapra,  

 majd a téglalapon lev ő széléket összekapcsoljuk,  

 és a háromszög csúcsát levágjuk. 
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Gyertyakészítés Mikécz Robinnal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. lépés 

A kanóc fémtalpas része kerül a gyertya aljára, a 

másik végét hurkapálcára erősítheted vagy 

csipesszel is megfoghatod. Ha megolvadt a viasz, 

helyezd a forma aljára a kanócot, és tartsd a 

végét, mialatt az olvadt masszát a formába öntöd! 

1. lépés 

A viasz olvadáspontja körülbelül 60°C, éppen ezért 

közvetlenül nem szabad melegíteni, mivel tűzveszélyes. 

Vízfürdőben olvaszd fel: tedd a viaszforgácsot a nejlon 

zacskóba vagy egy kisebb edénybe, konzervdobozba, és 

helyezd bele a vízbe! Addig melegítsd, míg felolvad a 

viasz, nem szükséges felforralni! 

 

Szükséges alapanyagok : 

� gyertya viasz 

� gyertyaöntő formák 

� kanóc 

� zsírkréta 

� fúszerek 

� illíóolajak 
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3. lépés 

A viasz megszáradásának ideje attól függ, 

mekkora és milyen formájú gyertyát öntöttél. A 

hosszabbak, vékonyabbak előbb száradnak, ha 

türelmetlenebb típus vagy, nem javasolt a kocka- 

vagy tömbgyertya. A formát elég egyszerűen az 

asztalhoz koccintani, és máris kicsúszik belőle a 

gyertya. A szilikont viszont le kell fejtened a kész 

formáról. 

Tippek! 

• az illóolajokkal a gyertyának jó illata lesz 

• a fűszerek szintén illatot adnak a gyertyának 

• ha színes gyertyákat akartok, akkor a 

készítésénél zsírkrétát reszeljetek az edénybe és 

keverjétek meg! 



Kreatívkodás és kísérletezés 

 

 Nyeles dob Prikler Petrától 
Amire szükséged lesz:  

papír, színes ragasztószalagok, meleg ragasztó, gyöngyök, cérna, 

fapálcika, üres tekercs, egy tárgy, amivel lyukasztani lehet 



Barátságteszt 

 

A, SEMMIT  

B, LEVEST VISZEL ÉS MEGLÁTOGATOD 

C, FELHÍVOD 

 

A, NEM LESZEK A BARÁTJA TÖBBÉ 

B, NEM ÉRDEKEL 

C, MEGBESZÉLJÜK 

 

 

A, PERSZE 

B, SOHA 

C, NÉHA 

4.  

 

A, UTÁLNI FOGOM 

B, SOHA SEM VESZEKSZÜNK 

C, KIBÉKÜLÜNK 

 

6.  

A, NEM ÉRDEKEL, ÖRÜLÖK AZ ÉN JÓ JEGYEMNEK 



Barátságteszt 

B, MEGVIGASZTALOM 

C, ELTERELEM A FIGYELMÉT A ROSSZ JEGYRőL 

7.  

 

A, LESZIDOM AMIÉRT JOBB RUHÁT MERT FELVENNI MINT ÉN 

B, NEM SZÁMÍT 

C, MEGDICSÉRED ÉS MEGKÉRDEZED NEM-E TUDJA KÖLCSÖNADNI 

5.  

 

A, AZT MONDOM NEKI, HOGY HIGGADJON LE 

B, PRÓBÁLOM MEGÉRTENI, MIT SZERET ENNYIRE 

C, ÉN IS IDEGESÍTEM 

 

A, ODA MEGYÜNK AHOVÁ ÉN AKAROM 

B, MINDKÉT BOLTBA ELMEGYÜNK 

C, MEGEGYEZÜNK, HOGY MELYIK BOLTBA MEGYÜNK MOST, ÉS 

HOVÁ LEGKÖZELEBB 

 

A, CSAKIS ODA MEGYEK, AHOVÁ ÉN AKAROK 

B, MINDKÉT FILMRE ELMEGYÜNK 

C, MEGBESZÉLJÜK 



Barátságteszt 

 

A, UTÁLNI FOGOM őT 

B, NEM SZÁMÍT 

C, EGY KICSIT MÉRGES LESZEK RÁ 

+1 

A, ELMONDOM MINDENKINEK 

B, NEM NAGYON ÉRDEKEL 

C, MEGKÉRDEZEM TőLE IGAZ-E 

 

HA A LEGTÖBB VÁLASZOD A:  

EZ EGYÁLTALÁN BARÁTSÁG? INKÁBB ELLENSÉGESKEDÉS. 

GONDOLJÁTOK MEG, HOGY MÉG BARÁTOK AKARTOK-E LENNI. 

 

HA A LEGTÖBB VÁLASZOD B: 

NAGYON JÓ BARÁTOK VAGYTOK, 

TISZTELETBEN TARTJÁTOK A MÁSIKAT. 

NAGYON FONTOS NEKTEK A BARÁTSÁG, 

MINDEGYIK BARÁTSÁGNAK ILYENNEK KÉNE LENNIE. 

 

HA A LEGTÖBB VÁLASZOD C: 

NORMÁLIS A BARÁTSÁGOTOK, NEM VISZITEK TÚLZÁSBA, DE EGY 

KICSIT JOBBAN KÉNE FIGYELNETEK EGYMÁSRA. 

VALACSAY NOÉMI ÉS PORUBSKY ANDI 



Egyszerűen viccek 

Egyszerűen viccek 
Készítettem nektek pár vicces viccet:  

A kaszárnyában csörög a telefon. A kiskatona felveszi: 

- Ki telefonál már megint? 

- Tudja maga kivel beszél? - kérdezi a 

telefonban lévő hang. 

- Nem - felel a kiskatona. - Kivel? 

- Kovács ezredessel. 

- Kovács ezredes, és maga tudja, kivel beszél? 

- Nem. 

- Akkor mázlim van - mondja és lecsapja a kagylót. 

 

 Jön ki Gazsi az erdőből, mire szembetalálkozik a rendőrrel. Erre 

a rendőr: 

- Mi az a válladon Gazsi? 

Az egy laza mozdulattal lesöpri a vállát: 

- Ja, ez csak egy falevél!  

- Nem azon, a másik válladon! 

- Jé, ez meg egy döglött vaddisznó. 

Mi történik, ha keresztezzük a zsiráfot a pulival? 
- Szívinfarktust kap a juhász! 

Hallottad haver, hogy a Sevillai borbély Oscar-díjat kapott? 
- Melyik kategóriában? A legjobb rendező? 
- Nem, a legjobb vágásért! 

Az évszázad vihara tombol éppen, amikor a tűzoltóságot egy izgatott hang 
hívja fel: 

- Jöjjenek azonnal segíteni. Térdig állok a vízben a lakásomban! 
- De uram! - mondja a diszpécser. - Rengeteg hívásunk van, és meg kell 

mondjam, a térdig érő víz nekem nem tűnik vészhelyzetnek! 
- Nem?! - kiáltja a segélykérő. - Én a 2. emeleten lakom!  



Egyszerűen viccek 

Az építkezésen a főnök már 20 perce nézi az egyik munkást. 
- Te Béla, mi a fenét keresel? 
- Egy 2x2 méteres és kb. 1 méter magas ládát. 10 munkás elkezdi keresni 
a ládát, majd két óra múlva Béla megszólal: 
- Hagyjátok fiúk, majd leülök erre a gerendára. 

 

Egy házaspár a padlást takarítja, amikor találnak egy 2 évvel korábbi 
cipőjavításról szóló cédulát. Próbálnak visszaemlékezni, melyikük vitte 

javíttatni a cipőjét 
- Mit gondolsz, megvan még az a cipő? - kérdezi a férj. 

- Nem tudom, talán utána kellene járni. 
A férj autóba ül, elmegy a cipészhez, és bemutatja a cédulát. A cipész 

hátramegy a műhelybe, kis idő múlva üres kézzel jön vissza: 
- Sajnos, csak péntekre lesz kész. 

 

 

 

 Gazsi mit mondana apád, ha börtönbe kerülnél? - 
Isten hozott fiam!  

Két barát beszélget: 
- Azt hallottam, hogy el akarsz válni az asszonytól. Hogy-hogy? 

- Folyton éjszakai mulatókba jár 
- És pasizik talán, vagy iszik? 

- Dehogy! Engem keres. 

 

- Doktor úr, a férjem azt képzeli magáról, hogy ő 

egy helikopter!  

- Küldje el hozzám.  

- Jó, de le tud itt szállni? 

Ha több viccre vagy kíváncsi, látogass el a viccesviccek.hu oldalára 

Összeállította: Németh Dávid 



Így írunk mi 

 

Bál az iskolában 

Dudinská Gréta 

 

Uhu bagoly negyedik karácsonyát ünnepelte az 

iskolában. Idén is, mint mindig, kapott egy levelet az iskolai 

bálra. A levél így hangzott: 

Kedves pedagógusok és diákok!  

Szeretettel meghívjuk Önöket az iskolai bálba. 

December 6-án Mikulás napján              

délután 16:00-tól este 20:00-ig.              

Reméljük eljönnek!  

Szeretettel Nagyfül  Tanár úr  

  és Nagyfül tanárnő 

Kíváncsi vagyok, ki lesz a párom? - gondolta Uhu.  

Mikor eljött a báli nap, Uhu szép nyakkendőben és 

cilinderben jelent meg az iskolában. A tornateremben volt 

a bál. Mivel Füllenke ott ült a helyén, Uhu felkérte egy 

táncra. A pösze Boglárka a stréber Sanyival táncolt. A 

dundi Lizi a vékony Tomival. Egyszóval mindenki azzal, 

akivel szeretne. Mikor vége lett a napnak, Uhu boldogan 

feküdt le, s azt álmodta, hogy jövőre újra felkéri Füllenkét 

egy táncra. 



Így írunk mi 

 

Bittera Sophie Iman: Pečieme koláčik 

 

Babičkina voľba 

je veľmi dobrá múka. 

Piecť koláč s babičkou 

je veľmi chutná zábava. 

 



Így írunk mi 

 

Gyűrösi Bálint: JA a futbal 
 

Ja som futbalista vpredu  

Góly dávam zo stredu. 

Keď do lopty kopem 

Hneď sa cítim super! 

 

 

Maximilián Gögh: Jeseň 

 

Padajú listy zo stromu 

Farebne a hnedé. 

Slnko sa usmieva 

a aj slabo hreje. 

Deti sa radujú 

Keď si šarkana púšťajú. 

Rodičia sa potom 

často usmievajú. 

 

Vietor fúka 

často prší. 

Ale do školy 

sa chodiť musí. 

  



Így írunk mi 

 

Jázmin Bomba: 

Jeseň 

Na jeseň listy sú farebné, 

Krásne zelené, žlté. 

Sú aj červené, 

Ale ja som našla oranžové. 

 

Zo stromov padajú  listy, 

Môj brat má aj narodeniny. 

Príroda je teraz farebná, 

Pomaličky sa chystá na zimu. 

 

  
 

Kristóf Valacsay: Jeseň 

 

Po lete zas prišla jeseň 

spieva s dažďom mokrú 

pieseň. 

Stromy listy zhadzujú 

s vetrom šantia, tancujú. 

 



Így írunk mi 

 

Sára Szabóová: Kakao 
 

Ja ľúbim kakao. 

Ty ľúbiš kakao? 

Ja ľúbim kakao 

rada pijem kakao. 

 

No tak skúsme urobiť kakao 

a urobili sme dobré kakao. 

A potom pili dobré kakao. 

 



Így írunk mi 

 

Áron Hriagyel: Môj pes Beni 
 

Môj Beni je biely, 

akoby bol zasnežený. 

Oči modré, fúzy dlhé, 

Nohy krátke ale šikovné! 

 

Ráno, večer dám mu jesť, 

Potom sa ideme prejsť. 

Veľa sa hráme a šantíme, 

a v jednej izbe spolu spíme.  

 



Így írunk mi 

 

 

Falanga Federica Stella Lucia:  

Moja obľúbená pani učiteľka 
 

Naša pani učiteľka Katka 

Je krásna. 

Keď chceme niečo povedať, 

Musíme ruku hore dať. 

 

Máme ju radi, 

A ona nás baví. 

Kto na hodine neposlúcha, 

Ona bude veľmi nahnevaná. 

 

 



Így írunk mi 

 

Rebeka Sándorová: Na jeseň 
 

Jeseň 

Na jeseň sú stromy krásne. 

Krásne krásne prekrásne. 

Krása krása stromy. 

Ste prekrásne. 

Veľmi pekné.  

Na leto 

Leto krásne pekné. 

Krása krása leto.       

Veľmi pekné leto. 

 

Na jar 

Jar, jar, jar,  aká si jar. 

Jar si pekná krása. 

Krása krása krása. 

Na jar príde zajac. 

Na zimu 

Zima zima krása krása. 

V zime je super. Že že? 



Ünnepi horoszkóp – Karácsony 
 

 
 
 

 
Halak- A Halak érzékenysége és nyugodtsága az 
ajándékjaikon is megmutatkozik. Szeretik a meghitt, 
melegséget sugárzó, néha spirituális dolgokat. 

 
 
 
Bika- Szeretik a praktikus ajándékokat. Viszont, ha egy 
díszes ajándékkal akarjuk őket meglepni, akkor ne egy olyan 
tárgyat vegyünk, ami csak használatra jó, hanem 
dekorációra is. 

 
 
 
Ikrek- Sok dolog iránt érdeklődik és épp ezért nehéz nekik 
ajándékokat választani. Szinte mindennek örül, ami 
információkat ad azok dolgok iránt, ami érdekli. 
 
 
 
Rák- Imádja a személyre 
szabott dolgokat, mint a 
bögrék, fényképalbumok, 
díszek. Még jobban örül 

nekik, ha saját kezűleg van készítve és szeretetből 
jön. 
 
 

 
Oroszlán- Imád olyan dolgokat kapni 
ajándékba, ami csillogós, drága, és exkluzív. De nem 
csak az a fontos, hogy az ajándék drága legyen, hanem 
hogy lekösse a figyelmét. 
 

 
 
Szűz- A Szűz szintén sok minden iránt érdeklődik, mint az 
Ikrek. Ezért bármit is veszünk, mindig hiányérzete lesz. Ezért 
kisebb, de sok különböző ajándékot vegyünk neki. 
 
 
 



Mérleg- Kifejezetten szeretika zenével kapcsolatos dolgokat. Szinte 
akármit vehetünk nekik, ami zenével kapcsolatos, például egy 
koncert jegyet. 
 
 
Skorpió- Szeretik a misztikus tárgyakat, 

kalandos könyveket, akár játékokat is elfogadnak. 
Ilyenkor viszont szeretik bővíteni gyűjteményeiket is. A 
komoly ajándékokat is szeretik. 
 
 

 
Nyilas- Kedveli a feltűnő ajándékokat. 
Ugyan úgy a hasznos és díszes 
dolgokat. Az agya egyfolytában 
gondolkodok valamin, ezért számára egy fejtörőből összeállított 
könyv lenne a számára a legjobb. 

 
 
 
Kos- A Kosok szernek a hobbijaikkal foglalkozni a szabad 
idejükben, ezért számukra a legjobb ajándék az az, ami 
kapcsolatban van a hobbijaikkal. 

 
 
 
Bak- A Bakoknak boldogságot okozhatunk egy olyan 
ajándékkal, ami kapcsolatban van a képző művészettel. 
 
 
 
Vízöntő- A Vízöntők legjobban egy 

különleges, egzotikus ajándéknak 
örülnek. Szeretik az utazást, és elég kalandvágyóak. 



 

Találjatok  10  különbséget.                                                  



 

 

Betegkönyv – Egészségügyi könyv 

Fogja a csipszt – Szorít neki 

Furás – Csiklandós 
Kaciga – Bukósisak 

Kikirikí – Földi mogyoró 
Kokica – Pattogatott kukorica 

                     VAJDASÁGI SZÓTÁR   Prikler Petra összeállítása 

Pácó - Patkány 

Ringli - Főzőlapát 

Szokk - Üdítő 

Stósz – Vicc, Trükk 

Zsír  – Gyenge minőség 

Trénërka – Sportruha, Othoniruha 



Elgondolkodtam... 

 

 

 

Black Friday manapság: 

☛Manapság a Black Friday, mint már említettem mindenhol ott van, és az embereket csak 

butítsák, legalábbis szerintem… 

☛Az emberek meg egyre hülyébbek, tisztelet a kivételnek, akik beveszik ezt a sületlenséget. 

☛Régen a Black Friday nem arról szólt, hogy minden olcsóbb, és ezért meg kell venni. Régen 

azért volt jó, mert olcsóbban hozzájutottak az emebrek ahhoz, ami kellett nekik az élethez. 

☛Manapság átverik az embereket, sőt még hallotam olyan esetről is amikor összetapostak 

egy embert, de ez nem feltétlen igaz. 

☛Tegyük fel, hogy van egy telefon ami 100€ a leárazásnál odaírják, hogy 120€ amit áthúznak 

és odaírják hogy akciós 100€ és az emberek elhiszik és megveszik 

☛

Mi is ez valójában? 

☛ A Fekete Péntek valójában a leárazások napja, 

amikor a nagy cégek “leáraznak” termékeket 

☛ Ez a nagy esemény már az 1869-es években 

kezdődött a nagy válsághelyzetek miatt 

☛ Egyébként Amerikából ered.  

☛ Karácsony után ez volt a második legkedveltebb 

“ünnep” 

☛ Manapság már a világ minden részén a nagy cégek 

leárazzák a termékeiket 60-80%-ra is 



Vicces viccek 

Mi szeretjük, s remélem ti is szeretitek a vicceket... 

hát olvassátok és szórakozzatok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Függetlenségi nyilatkozat 

Pistike felel történelemből. Kérdi a tanárnő: 

- Hol írták alá a függetlenségi nyilatkozatot?  

- Hát szerintem biztos a lap alján! 

Robbanóanyagok 

 

Az anyuka kérdezi a fiát: 

- Mi volt ma az iskolában, Zolika?  

- Kémiaórán a robbanóanyagokról 

tanultunk. 

- És holnap mi lesz az iskolában? 

- Iskolában, miféle iskolában? 
Szófogadó gyerek 

- Miért az ablakon keresztül jársz be 

a házba? 

- Anya azt mondta, hogy ha rossz 

jegyet kapok, át ne lépjem a 

küszöböt. Állatok 

- Pistike, mondj három állatot! 

- Lovacska, kutyuska, cicuska. 

- Jól van, de kicsinyítő képző, azaz "-

ka" nélkül mondj hármat! 

- Puly..., ró..., szar... 

Bizonyítványosztás 

A futballista fiát megbuktatják 

harmadikban, de az mégis boldogan 

meséli apjának: 

- Apa, képzeld, a szerződésemet a 

harmadik osztállyal egy évvel 

meghosszabították.. 

Disznóság 

- Hogy tetszik az iskola? - kérdi anyuka a 

kisfiát az első tanítási nap után. 

- Disznóság az egész! - fakad ki a gyerek. - 

Mi csináljuk meg a feladatokat és mégis a 

tanító néni kap érte fizetést! 

1.András 

Iskolában:  

- Pistike, ki volt I. András apja? 

- Nulladik András. 

 
Tagadó mondat 

- Pistike, mondj egy tagadó 

mondatot!  

- A Gyuri megette az uzsonnámat. 

- De hát hol van ebben a tagadás? 

- A Gyuri tagadja. 
Készítette: Ferencz Lilla, Hegedüs Zsófia 



Karácsonyi versek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Készülődik Télapó 

Osvát Erzsébet  

 

Van nekem egy csodás, 

csodás messzelátóm. 

Azzal még az öreg    

 Télapót is látom. 

 

Előveszem, nézem, 

vajon hol is lehet ? 

Hát éppen most indítja  

útjára a telet. 

 

 

Karácsonyi versek 

Boráros Viki összeállítása 

Szánkózás 

Mentovics Éva 

Ott álldogál az udvaron, 

a csillogó fehér havon.  

Ránk mosolyog, kacsint egyet. 

Mintha szólna: gyorsan 

gyertek! 

 

Felvenni a sapkát, sálat.  

A babázás estig várhat. 

Szót fogadunk, s már szaladunk. 

Könyvet, babát hátrahagyunk. 

Miközben hull a hó 

Tóthárpád Ferenc 

Kucsmát húz a tél a házra,   Dombok között szánkó suhan,  

s pihe-puha takaró   hegyre kaptat, s égre fel. 

fedi be a messzi tájat,   Tömött szákok arra várnak, 

szendereg a rét, a tó.   hogy az este jöjjön el. 

Indul a szán  

Mentovics Éva 

 

Morcos felhő hinti pelyhét, 

estére már mély a hó. 

Zúgó szélnek fittyet hányva  

útnak indul Télapó 

 

Télapónk csak nevet rajta, 

jól bírja a  hideget. 

Bejárja a fél világot, 

amíg más csak didereg . 



Karácsonyi sütemények 

 
 
 
 
 
 

 



Karácsonyi sütemények 

 
 
 
 
 
 



 



Alkotások 

 

 

 

 

  

Šarudy Ági 

Szabó Sári 

Kállay Vivien 

Falanga Federica Stella Lucia 

Ferencz Lilla 



Alkotások 

 

Szabó Tobi 

Szabó Luki 

Németh Alexa 

Bomba Jázmin 

Bittera Sophie Iman 

Békefy Rebeka 



 

Bittera Sophie Iman 

Bomba Jázmin 


