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A HÓNAP IDÉZETE
Szilágyi Domokos: Karácsony

S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.

2. oldal

Amint a testvéreimmel
meghalljuk a
csengőszót,
szaladunk is...
Számomra a karácsony

Firtos manó
karácsonyi meséje
5. oldal

Mindig is arról álmodozott, hogy
egyszer a Mikulás segédje legyen.

A Mikulás manója
Panna
Volt egyszer egy manó, Firtos volt a neve. Mindig is arról
álmodozott, hogy egyszer a Mikulás segédje lehessen.
Firtost mindenki csúfolta, mert pici és gyenge volt. Aztán
egy nap levele érkezett. Ez állt a benne:
Kedves Firtos!
Sajna nagyon kevés a segédem, ezért úgy gondoltam, jó
lennél erre a feladatra. Válaszodat várom!
Szeretettel: a Mikulás
Firtos igennel válaszolt és nagyon örült a lehetőségnek.
Először ajándékcímező volt, de ott mindent rosszul címkézett fel. Aztán beállt szállítónak, de ez sem ment neki
jól. A Mikulás ekkor kitalálta, hogy lehetne listagyűjtő, ez
megtetszett a manónak is. Ez már sokkal jobban ment
neki. Olyan gyorsan hozta a leveleket, hogy mindenki
csak kapkodta a fejét.
Hogyha valaki ír levelet a Mikulásnak, biztos, hogy Firtos
viszi azt el.
Ha nem hiszed el, járj utána!
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Karácsonyi
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Projekthét

Nemrég egy héten keresztül az alsós osztályokban a
„liba”, a felsősökben az egészség volt a fő téma.
Ezzel kapcsolatos feladatokat kaptunk kémia, fizika,
matematika órán éppúgy, mint rajzon vagy technikán.
Ez volt a projekthét. De mit is jelent ez?
Az alsósok a liba alapos megismerése köré építették fel a
hetet. A negyedikesek például elkészítették technika órán a
madár mását, rajzórán a Libapék című versét illusztrálták.
Erdei Ferenc igazgató urat kérdeztem a héttel kapcsolatban.
-Mi volt a projekthét célja?
-Fő célunk az volt, hogy a témakörhöz tudjon kapcsolódni
több tantárgy is.
-Mennyire tartotta eredményesnek az egészség
témahét napjait?
-A pedagógusok tervező munkájának köszönhetően azt
mondhatom, sikeres volt.
-Tervezi, hogy a jövőben lesz még ilyen?
-Igen, volt is már az elmúlt évben, tavasszal pedig a 6.
osztályosok számára hagyományos erdei iskola is projekthétként működik.
Valószínűleg a legtöbb tanuló sok új információt szerzett
ezeken az órákon, és a megszokottól eltérő módon, nem
tankönyvből tanulva, hanem tapasztalatok által.
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Az alsósok projekthetén a liba volt a téma
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Gábor

Karácsonyi csoda

Karácsony az egyik legnagyobb keresztény ünnep, amikor Jézus Krisztus földi születésére emlékezünk,
annak ellenére, hogy a pontos dátumra vonatkozóan semmi feljegyzés nem áll rendelkezésünkre. Egy
keresztény tanácskozás határozata értelmében Jézus születésének emléknapja az öröm, békesség, család,
gyermek, otthon és szülőföld ünnepe.
Valójában azonban, már az ókorban, a
kereszténység elterjedése előtt is
voltak hasonló ünnepek. Ilyen volt a
téli napforduló időszaka az emberek
életében, hiszen a hosszú tél után
végre a Nap- és a természet újjászületését ünnepelték, ami győzedelmeskedett a sötétség felett. A Római
Birodalom időszakában ekkor tartották
a földművelés istenének tiszteletére a
szaturnáliát. Hatalmas táncos vigadalmakat rendeztek, hiszen számukra
a napforduló a fény eljövetelét, a
bőség
időszakát
jelentette.
Az
újkorban aztán egyre több karácsonyi
szokás kapcsolódott az ünnephez,
fenyőfaállítás, majd annak feldíszítése.
Kezdetben gyümölcsökkel, később saját készítésű apróbb szalmadíszekkel,
csillogó papírba csomagolt mogyoróval, dióval, majd üveggömbökkel.
Ebben az időszakban már egyre több
nem keresztény család körében vált
szokássá az ünneplés, akik a szeretet
és béke ünnepeként tartották számon
a karácsonyt.

Ám Magyarországon volt egy időszak,
amikor az állami hatalom az ünnep
vallásosságának eltörlésére törekedett,
amikor bűnnek számított az éjféli
misén való részvétel, amikor a karácsony helyett a fenyőünnep elnevezést használták. Szerencsére ez idővel
megváltozott.
Napjainkban a karácsonyt megelőzi az
adventi időszak. Én valójában mindig
ezt szeretem a legjobban. A várakozás, készülődés nagyon izgalmas
időszak, amelyben felkészítjük szívünket az igazi ünnepre. Talán az idei
évben, a világban történő változások
miatt mindenki egy kicsit jobban
figyel önmagára és szűk környezetére,
megpróbál változtatni régi, rossznak
ítélt szokásain. Azt kívánom az idei
ünnepre, hogy legyen időnk lelassulni,
sőt megállni egy pillanatra! Értékeljük
át ezt a helyzetet, hiszen ez akár egy
óriási lehetőség is lehet! Kerüljenek
előtérbe azok a dolgok, közös tevékenységek, együtt töltött hasznos idő,
amik eddig a rohanás és kapkodás
miatt mindig másodlagos helyre szo-

rultak, pedig ezek tennének igazán
boldoggá minket! Jusson idő a szűk
családra, hiszen ez az időszak most
nem a rokonlátogatásról és ajándékbegyűjtésről szól! A külsőségek
helyett inkább nyissuk ki szívünket,
hogy megtaláljon minket az igazi
karácsonyi csoda!!!
„Van a csoda... Karácsony csodája.
Amire várunk. És ami teljesedik. De
ez a csoda nem a színes szalagokkal átkötött dobozokban rejlik.
Nem a feldíszített zöld fenyő alatt
találod. Ezt a csodát másutt kell
keresni, másutt lehet megtalálni. Ez
a csoda a kedves szavakban, őszinte, szívből jövő kívánságokban,
szerető érzésben érkezik. És kell
ennél nagyobb ajándék? A következő
háromszázhatvanöt napban ezek
kísérnek, ezek adnak erőt. Nem a
csomagokban lapuló tárgyak, hanem csakis ezek. Csak ezek... Ez a
karácsony csodája.”
Csitári-Hock Tamás

Színezd ki! Kösd össze!
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Erich Kästner:
LOL

Könyvajánló
A repülő osztály

Erich Kästnerről biztos hallottál már, ugyanis többek között ő írta A két Lotti vagy A repülő osztály című
regényt. Ez utóbbi az egyik legkedveltebb ifjúsági könyve, ami akár kötelező
olvasmány is lehetne.
Az
előszó
első
részében
megismerkedhetünk
Kästnernével, aki pöröl fiával, aki évek óta halasztgatja
megírni karácsonyi történetét. Elhatározza, hogy a nyár
közepén elküldi egy olyan helyre a fiát, ahol hó van, amitől
ihletet kaphat. Így kerül Felső-Bajorországba, ahol a
Zugspitzén van hó nyáron is, és ott írja meg történetét.
Az előszó második része:
Mielőtt belekezd a történetbe, elmesél egy másikat egy
kisfiúról, akinek német anyukája és amerikai apukája volt,
akik sokat veszekedtek. Aztán egy nap anyja megszökött
és apja nem akarta felnevelni a 4 éves fiút, feltette tehát
egy hajóra, amely Németországba ment, rábízta a
kapitányra azzal, hogy majd várják a nagyszülei a kis Jonny
Trotzot. Természetesen senki nem volt a kikötőben, amikor
megérkeztek, és a kapitány egyik nővéréhez vitte a
gyermeket, majd egy internátusba küldte.
A kirchbergi gimnázium tanulói egy karácsonyi előadás
próbáján vesznek részt. A gyakorlás alatt minden szuperül

LOL

halad, de a nagy napig
sok minden történik.
„Háború” tör ki a
gimnazisták
és
a
reáliskolások között,
és óriási hócsatákat
vívnak, illetve áldozatul
esik
egy
hatalmas kötet dolgozatfüzet. Különös
felnőttek és gyerekek
fognak
össze, és eközben
rátalálnak arra, mi is az igaz
szeretet.
A mű 1993-ban jelent meg, már szinte antik, de az olvasók
ma is kedvelik. A könyv 9 éves kortól ajánlott.

Fontos a jótékonyság
A világban és országunkban egyaránt
rengeteg gyermek és felnőtt éhezik, és
nem tud élni bizonyos lehetőségekkel.
Ma Magyarországon 4-500 ezer gyerek
nem jut elegendő mennyiségű és minőségű ételhez, 40-50 000 gyereknek pedig
alig van mit ennie. A fenti adatokat a
www.szeretlekmagyarorszag.hu/iskolakez
des-gyerekek-ehezes oldalon olvashatjuk.

Mivel közeleg a karácsony, milyen jó lenne, ha iskolánk egy
kampányt indítana, melynek célja az lenne, hogy a
szegényebb emberek is kaphassanak olyan szolgáltatást,
melyet társaik normál körülmények között élvezhetnek. Az
egész témája az lenne, hogy a szeretet ünnepének
alkalmából, a gyerekek régi- és új tárgyakat, ruhákat,
játékokat adhatnak le névtelenül, melyet az iskola szintén
anonim módon juttatna el az érintett gyerekek részére.
2020.

Azoknak is hasznos lehetne ez a gyűjtés, akik így
megválhatnak régi vagy nem használt dolgaiktól.
Eltörölhetnék az étkezés-befizetést, így aki szeretne, pénz
nélkül is jól tudna lakni.
Számomra nagyon pozitív lenne ez a cselekedet, mert
szeretek önzetlen lenni és adakozni olyannak, aki nem
tudja megadni magának mindazt, amire szüksége van.
Te megtennéd ezt másokért?
december

Színezd ki!

Tudtad?

Tudtad?

Zlata
1. A vérünk aranyat tartalmaz. Persze nem túl
sokat, körülbelül 0,2 milligrammot összesen.
2. Hongkongban olyan sok esküvőt tartanak a
helyi McDonald's-okban, hogy külön esküvői
menüt is létrehoztak az ifjú pároknak.
3. Japánban lehet kapni angolna-ízű fagylaltot.

Számomra a karácsony
Hanga
Ahogy szép lassan telnek az évek, egyre kevésbé hat rám a karácsonyi ünnep
közeledte. Tudom, ez mindenkinek mást jelent, és kicsit másképp éli meg minden
korosztály. A második osztályból Ulbrecht András, a nyolcadikból Németh Lili Nóra
fog mesélni nekünk élményeiről.
Lili: -A délután a díszítésről szól,
melyben én is segítek a nővéremnek.
Miközben mi takarítunk, anyukám a
konyhában
sertepertél,
általában
pisztrángot, vagy bárányt készít.
Süteménynek pedig elmaradhatatlan a mézeskalács. Csinosan
felöltözünk, és amint megérkeztek a rokonok, megvacsorázunk.
Az ajándékozásnál én szoktam a csomagokat az ezeken látható
nevek szerint kiosztani. Ezeket meglepetésszerűen kapjuk,
inkább használati tárgyakat adunk, például konyhaeszközöket,
vagy ruhákat.
Minden évben egy nagyobb élő fenyőre esik a választásunk. A
hangulatot a zene is tarkítja, melytől még jobban átszellemülünk.
A karácsony számomra a családdal való együttlétet jelenti. A
közvetlen hangulat és a hosszas beszélgetések bepótolják a nem
egymással töltött időt. Mindig is a család közelségére vártam
inkább, mint az ajándékokra.

Andris: - Felkelés után
takarítunk, ebben tesóimmal is szoktunk segíteni. A Jézuska délután
hozza a karácsonyfát.
Amint a testvéreimmel
meghalljuk a csengőszót, szaladunk is, és
mire odaérünk, már rátalálunk az ajándékokra.
Ezeket a plafonig érő fa
alól keressük ki, és saját magunk ki is bontjuk.
Kis családdal ünneplünk, a mamánkkal és a
szüleinkkel. Ez a nap számomra izgalommal teli,
és egész napos várakozással jár. Én idén a játékos
újságból már egy Lego szettet is kinéztem
magamnak.

Mindketten elárulták, hogy a hangulatot a fenyő illata is még „karácsonyosabbá” teszi. Emellett szinte minden december
24-e eltér egymástól. Liliék például már tűzijátékoztak is, Andrisék pedig a mozit is megjárták ezen a napon. Ebből is
látszik, hogy mindenki másképp tölti és máshogy éli meg. Ám ennek a napnak mégis van egyfajta varázsa, amit nem
szabad figyelmen kívül hagyni. Járjon át téged is a karácsony szelleme!
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Filmajánló

Karácsony, szeretet, film

Horváth Miklós
Ebben a történetben egy család
Franciaországba készül karácsonyozni. Az indulás előtti napon
Kevin és az anyja összeveszik,
ezért a szülő a padlásra küldi a
gyereket aludni. De az éjjel során
egy fa leszakítja a kábeleket,
aminek következtében a család
elalszik és kapkodni kezdenek, a
csibésznek pedig elfelejtenek
szólni, hogy indulnak. Az anyuka

A karácsony szó hallatán mindenkinek három dolog jut eszébe:
család, szeretet, öröm. Az ünnepek
alatt rengeteg ezzel kapcsolatos
filmet vetítenek le. A Reszkessetek
betörők! című film nélkül szinte már
nincs is karácsony.
a repülőgépen veszi észre, hogy a gyerek otthon maradt. Amint a gép landol, a
szülő azonnal a rendőrséghez fordul, és egyből a legközelebb induló járművel akar
visszajutni otthonukba. Közben két betörő akar a lakásba hatolni, amit Kevin
azonnal észrevesz.
Ha valaki tudni szeretné a végét, nem lövöm le a poént, nézze meg! Újra és újra jó
szórakozás.

Vonyarcvashegy - A Bolyai Matematika Csapatverseny megyei online
fordulóján évfolyamonként 4-4 fős
csapatok vehettek részt. Iskolánk diákjai
közül a 6. évfolyamosok (Varga-Vigh
Bence, Varga-Vigh Vanda, Vigh Orsolya,
Kanki Brigitta) a második, a hetedik
évfolyamosok (Vigh Hanna, Miklós
Rozália, Hafner Péter, Jordán Máté - a
fényképről hiányzik) pedig a 3. helyen
végeztek.
Felkészítő tanáruk: Vigh Márta

Zlata

Zlata mesél

Valahol messze, a sarkkörön túl, az állandóan fagyos területen,
a végtelen mennyiségű hó között áll egy ház. Senki nem tudja,
hogy valójában létezik-e ez a hely, hiszen csak a gyerekek
álmaiban látható.
A faházban, a kandalló mellett, egy hintaszékben ül egy idős bácsi,
otthoni pizsamában és egy kötött zokniban. Közben olvassa a
gyerekektől kapott leveleket. Minden évben óriási munkát végez, hogy
az egész ország gyermekeit boldoggá tegye. Ő a Ded Moroz.
December 31-e éjjelén felveszi a piros köpenyt, és szánon körbe repüli
az egész országot. De addig még van dolga, össze kell neki
csomagolnia az ajándékokat. Egy Anna nevű kislány a levelében
megkérte a Ded Morozt, hogy hozzon neki egy Barbi babát. A manók
vidáman, karácsonyi dalokat énekelve összepakolják egy piros
dobozba az utolsó ajándékokat is.
-Anna, Anna, kelj fel!
Amikor felébredt, rájött, hogy ez csak egy álom volt. Az ágya mellett
állt az anyukája. Ő hívta a kislányt
a nappaliba, hogy nézze meg az
ajándékokat. A karácsonyfa alatt
Anna meglátott egy szaténszalaggal megkötött piros dobozt,
amiben ugyanolyan Barbi babát
talált, mint amilyet álmában látott.
A babához pedig egy üzenet volt:
„Annának, a Ded Moroztól”.
Vajon tényleg álom volt ez? Lehet,
hogy ez nem csak egy gyeA 6 éves Zlata
Ded Morozzal,
rekmese?
moszkvai óvodájában
2020.
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Nem kopog a Mikulás
Dorci
Mindenki tudja, ki az a Mikulás. Jóságos, kövérkés, fehér szakállú, piros ruhás valaki, aki minden évben
december 6-án bemászik az ablakon, vagy leereszkedik a kéményben, és megajándékozza a jó gyerekeket (a
rosszaknak szánt virgács mostanában nem divat). Na igen, ez egy mesébe illő téli idill, amit természetesnek
veszünk.

De mi van akkor, ha teljesen más a helyzet? A korlátozások
eléggé megnehezítik a Télapók dolgát. Nálunk,
Magyarországon, szerintem annyi változás lesz, hogy nem
találkozunk a Mikulással, nem lesznek nyilvános ünnepek,
de kapunk ajándékot. De nézzünk körül egy kicsit a
nagyvilágban! Londonban, a Mikulásképző iskolákban már
gyakorolnak a télapók, hogy hogyan beszéljenek online a
gyerekekkel. Amerikában, Connecticutban, plexi fal
választotta el a Mikulást a gyerekektől.
Oroszországban letartóztattak egy Télapót és két tündért.
Joulupukki pedig nem jön Magyarországra.
Háááát igen, nem a legbiztatóbb, de lehetne rosszabb is (a
skype-Mikulás nem rossz). Szerintem ebben a helyzetben
az a legtöbb, amit tenni tudunk, hogy vigyázunk magunkra,
és egymásra. Az pedig, hogy hiszel-e a Mikulásban, egész
más kérdés!

Emma

Pár érdekesség a Mikulásról:
A Mikulást eredetileg lila palásttal ábrázolták, ezzel utalva
Szent Miklós lila ruhájára. A piros öltözékre az 1930-as
években tett szert, amikor Habbon Sundblom újragondolta
a figurát a Coca-Cola Company felkérésére, akik a
nagyszakállút kívánták felhasználni a karácsonyi
kampányukhoz.
Magyarországon a 18. században betiltották a mikulásozást,
mivel a gyerekek túlságosan féltek tőle. Ezen nincs mit
csodálkozni, ha tudjuk, hogy a 17-18. században még egy
félelmetes, félig szarvas, félig ember lényként ábrázolták,
aki hosszú bottal járt a gyerekek között, és sokkal inkább
megbüntette és megverte, semmint cukorkákkal
jutalmazta őket.
A hollandok is újragondolták a figurát, náluk ugyanis a
Mikulás fehér lovon közlekedik. Ennek az az oka, hogy
összemosták a Télapót a középkori lovagi hagyományokkal,
így a Mikulásnak búcsút kellett mondania a szánjának.
Az olaszoknál nincs is Mikulás, náluk egy La Befana nevű
kedves boszorkány ajándékozza meg a gyerekeket,
ráadásul nem is december 6-án, hanem egy hónappal
később, január 6-án.
Az igazi Mikulás „hivatalosan” Finnországban, Lappföldön
lakik. A gyerekek még e-mailt is küldhetnek neki a
santa.claus@santaclausoffice.fi címre.

Mai kincsek

Régen az emberek szemében a kincs nem csak 1 millió forint vagy valami komoly pénzösszeg volt, hanem
olyan, ma már hétköznapinak tűnő dolog is, mint a fűszerek.
Ma az embereket nem hajtja más, csak a pénz és a
hatalom. A gyerekek azt hiszik, hogy minden ingyen van.
Régen mindenért meg kellett dolgozni.
Ha valaki megkap valamit, akkor azt
hiszi, hogy régen is így volt, ez a
természetes. Pedig nem! Fel kellett
felfedezni Amerikát ahhoz, hogy ma
ehessünk pulykát, paradicsomot,
kukoricát.
Az 1700-ban elsüllyedt Voetboog nevű
2020.

tengerjáró hajót magyar búvárok segítségével kutatták át.
A kétárbócos rakománya például nagyrészt fűszerekből:
szerecsendióból, borsból állt. De szállított
gyógyeszközöket, na és persze arany és
ezüst pénzérmét is.
A három királyok a Kisjézusnak
kincsként aranyat, mirhát és tömjént
vittek.
Vajon ma milyen „kincseket” adunk
egymásnak karácsonykor?
december

Boróka

Online karácsony

Nyakunkon az adventi időszak, de vajon elgondolkoztatok
már azon, hogy idén hogyan ünneplünk?
Bizony-bizony, a megváltozott élethelyzethez alkalmazkodnunk kell… Aki a lehető leghamarabb képes erre, ő a
leginkább alkalmas a túlélésre, és igazán ügyes, ha ebből a
helyzetből ki tudja hozni a legjobbat. Persze az ismeretlen
mindig kicsit ijesztő, de van időnk felkészülni, és ha
szükséges, akkor változtatni. Tehát ne essünk kétségbe!
Lehet, hogy csak utólag jövünk majd rá, hogy ez a

Hanga

kényszerítő körülmény meghittebbé tette az ünnepet, és
szorosabbá fonta a családi kötelékeket.
A hosszú, otthon töltött estéken mindenre jut elég idő,
hogy ne az utolsó pillanatban kelljen a rendrakással, takarítással bajlódni. Ráadásul így személyes, kézzel készített
ajándékokkal is megörvendeztethetjük a családtagjainkat.
Sokat társasozhatunk, kártyázhatunk, legózhatunk, olvashatunk, és karácsonyi dalokat hallgathatunk az adventi
koszorúnk gyertyafényénél.
Ami nekem mégis a legjobban hiányzik az utóbbi időben,
hogy nem találkozhatok személyesen a nagyszüleimmel és
a dédikékkel. Persze a technika lehetővé teszi a napi
kapcsolatot, de nagyon hiányoznak a puszik és ölelések…
Muszáj vigyáznunk rájuk, ez most tényleg a mi felelősségünk…
Remélem, mindenki megbirkózik ezzel az új helyzettel, és
képernyőn keresztül is igazán boldog karácsonyunk lehet!
Ne feledjétek, ez csak rajtunk múlik!

Áldott, békés ünnepeket!

Egy szebb jövőért

2020. Egy év, amely biztosan bekerül a történelemkönyvekbe. Egy év, amely nem csak Magyarország,
hanem az egész világ életét befolyásolta. Bizony ez
az időszak sem egyszerű, de mind tehetünk azért,
hogy közös erővel véget vessünk a koronavírusnak.
A törvények egyre szigorúbbak, az életterünk csökken,
mindennapjainkat új szabályok beiktatásával kell élnünk. S
mindezt már majdnem egy teljes éve. Talán már nem is
emlékszem, mikor mentem be utoljára maszk nélkül egy
boltba.
Napjaink szabadban töltött délutáni idejét november
tizedike óta nyolc órára csökkentették. Az üzletekben
kötelező a másfél méter távolság. Minden köhögésre
felkapjuk a fejünket. Egy éve nem is gondoltuk volna
mindezt. Távol vagyunk a rokonoktól is. Közel, s mégis
távol. Mert nem mehetünk oda a mamánkhoz, akármilyen
közel is lakik hozzánk, hogy megölelhessük. Vigyáznunk
kell rájuk, még ha ez áldozatokkal is jár. Furcsa egy helyzet

A hónap
győztese

ez, mert felelősek vagyunk egymásért, és védenünk kell
saját-, és embertársaink egészségét. Jobb félni, mint
megijedni, és jobb védekezni, mint akár több, mint két
hétig karanténba vonulni, és betegen feküdni egész nap.
A jelenlegi helyzet adott, ám ez senkinek sem jó. Pontosan
ezért kell összefognunk, hogy már múlt időben tudjunk
beszélni a 2020-ban kirobbant világjárványról.
Fogjunk össze közösen, egy szebb jövőért!

Mint minden évben, idén is versengenek diákújságíróink a legjobb
újságírónak járó díjért, amit a havi cikkek összesítésének eredménye mutat
meg. Év végén ő kapja majd az Aranytoll Díjat. November „hónap nyertese”
Erdei Ferenc igazgató úr döntése alapján: Fóth Lola.
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