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Mit jelent a 4. osztályosok számára a karácsony
Nekem azt jelenti, hogy sok-sok hús kerül az asztalra és
feldíszítjük a karácsonyfát.
Veronika
Nekem a megtestesülést.
Zoltán
Nekem az öröm jelenti a legtöbbet karácsonykor.
Lana
Nekem a családot jelenti.
Nino
Azt, hogy együtt van a család.
Panni
Nekem is a családot jelenti.
Maximilian
Hogy együtt van a család
Iva
Megkérdezte Laco Nina
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Ilyen nálunk a karácsony
Nálunk a karácsony már az adventi időszakkal kezdődik. Szombaton, egy nappal 1. ádvent
előtt, elmegyünk testvéremmel és anyukámmal az erdőbe mohát, szép bogyókat és ágakat
szedni, és megcsináljuk az adventi koszorút. Azt legtöbbször én készítem. 2. ádvent
vasárnapján kirakjuk az erkélyre a karácsonyi fényeket és feldíszítjük a házat. 3. ádventre
különböző süteményeket készít a család. Én és a testvérem különböző formákat nyomunk a
tésztába. Ezen kívül még sütünk különféle szárazsüteményt. Pár nappal karácsony előtt a Kis
Jézuska meghozza a karácsonyfát. A fát aznap fel is díszítjük. Szentestére a hittanra járó
gyerekek már az ádvent időben készülünk. A családommal elmegyünk az Istentiszteletre. Mi
gyerekek ilyenkor szerepelünk különböző versekkel, énekekkel, játékokkal és mi vezessek le
az egész műsort. Az Istentisztelet után elmegyünk a nagymamához ünnepi vacsorára. Ott sok
finom étel kerül az asztalra, a hal, különféle húsok, saláták finom desszertek. A tesóm és az
unokatesóm már a vacsora közben futkosnak leskelődni a karácsonyfa alá. A vacsora után már
várnak az ajándék a karácsonyfa alatt és azokat szétosztjuk. Az ajándékok mindig nagyon
szépek. Az ajándékozás után a családdal elmegyek haza. Karácsony reggel otthon a
karácsonyfa alatt is vár ajándék. Legjobban a testvérem örül neki. Nálunk tehát ilyen a
karácsony és érdekel, hogy van ez a másik családoknál.
Laco Nina
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Egy ifjú balett-táncos
(Interjú Obszidián Lillával)

Mikor kezdtél el a balettozni és hol?
Hat éves koromban kezdtem el Lendván a
balletozást.
Miért szeretsz balettozni?
Nagyon szeretek balettozni, mert szeretek táncolni.
Hobbiból balettozol vagy versenyzel is?
Hobbiból.
Egyénileg vagy csoportban szoktatok fellépni?
Csoportban. A csoportban nyolcan vagyunk.
Hányszor szoktál egy évben szerepelni és hol?
Eddig kilencszer vettem részt a szerepelésben.
Lendván és Zalaegerszegen.
Kinek ajánlod, hogy balettezen fiúknak is?
Olíviánok, ő a legjobb barátom, nagy lányoknak és a fiúknak is.
Ott is vannak fiúk, akik baletteznek?
Igen, hárman is vannak.
Hány órát szoktatok hetente gyakorolni?
Öt órát hetente.
Mit szoktatok balettozni? Talán meséket?
Igen meséket, mint például Piroska és farkast.
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Nemzetiségi kirándulás
Herend, Veszprém, Sümeg

Október 3-án az iskolánk felső tagozatos tanulói nemzetiségi kiránduláson vettünk részt
Veszprémbe, Herendre és Sümegre.
Herenden meglátogattuk a porcelánmanufaktúrát, ahol számomra eléggé csicsás edényeket
nézhettünk meg (de egyeseknek tetszik, ezért nem mondok rá semmi rosszat). Az izgalmas porcelán
bemutató után Veszprémbe mentünk, ahol tettünk egy kisebb sétát, és megtudtunk sok újat e
gyönyörű városról, történelméről. Majd megebédeltünk a belvárosban. Az ennivaló nagyon laktató és
finom volt. Onnan Sümeg felé vettük útunkat. Útközben tönkre ment a kondi, ezért nagyon meleg lett
a buszban. Nagyon megkönnyebbültünk, mikor a buszról leszállva megcsapott minket a hűvös szellő.
Ezért mikor megláttuk a legyezőket, rögtön minden lány vett egyet. A fiúk persze slimet vettek, ami
persze másik nevén takony, mert folyik mint a csuda és zselés. Közben lentről megcsodáltuk a híres
várat. Mikor minden „hasznos” dolgot megvettünk, akkor elindultunk a vár alatt lévő hatalmas
bemutató terembe megnézni a lovagi tornát, ami a mongolok és a magyarok között folyt. Egy-egy harc
után a nyertesek virágot adtak egy kiválasztott lánynak. Elég sokat nevettünk, mert Lellének, Mišának
és az ikreknek is adtak virágot a mongolok, akik valljuk be, szimpatikusabbak voltak a magyar
lovagoknál.  A lovagi torna sok földes ruhával és jó kedvvel
végződött.
Jövőre is jó lenne hasonló kirándulásra menni.
Pintér Örsi Sarolt
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Budapesti kirándulás
Szombaton busszal elutaztunk Budapestre. A kiránduláson nagymamám, az unokatestvérem és én
vettünk részt.
Először felmentünk a Citadellára, ahonnan nagyon szép volt a kilátás. A buszból megnéztünk néhány
épületet. Elmentünk a Hősök terére. Szemben van a Szépművészeti Múzeum. Épp ott volt a Leonardo
da Vinci kiállítás, amit meg szerettünk volna nézni. De nem mehettünk el. Megnéztük még a Városligeti
tavat. Ott megnéztük a karácsonyi vásárt, és elfogyasztottunk egy nagyon forró teát. Majd a Szent
István bazilikához mentünk. A kísérővel elgyalogoltunk az Országházhoz. Az nagyon szép. Útközben
még látunk több nevezetességet. Az Országházát most láttam először. Ott őrizik a Szent István koronát.
Szemben volt az Igazságügyi Minisztérium. Ott van Orbán Viktor irodája.
Visszagyalogoltunk a karácsonyi vásárhoz. Ott már magunk jártuk. Elgyalogoltunk a Hard Rock Cafeba.
Vettem a testvéremnek egy feliratos pólót. A Szent István Bazilikán ki volt vetítve egy mese, ami nagyon
tetszett. Végén még elutaztunk a Halászbástyához. Este nagyon szép volt. Ott megnéztük a
szerencsehozó szobrot. A lót Hadik András lovagolja. A budai várt és a Mátyás templomot is
megnéztük.
Nagyon tetszett a kirándulás és remélem, hogy még lesz alkalom kirándulni ilyen szép helyre .

Laco Nina
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Égi kaland
Gergőt egy nap felvették végre pilótának. Eddig háromszor próbálta
letenni a vizsgát, de mindig valamit elrontott. Most meg végre valahára sikerült
bejutnia.
Mikor Gergő beérkezett a munkájába, a főnöke fogadta azzal a hírrel,
hogy első felszállása egy harci repülővel fog megtörténni. De nem lesz olyan
pillanat, amikor ne figyelnék őt.
Amikor Gergő beült a gépbe, ragyogott a szeme mint egy kisfiúnak, aki
meglátta a karácsonyfa alatt a legót. Miután elhelyezkedett, megadták a jelet a
felszállásra. Gergő lassan, ahogy tanulta, emelkedni kezdett, míg végül a felhők
fölé nem ért. Hát amilyen látvány fogadta, az elképesztő volt. A madarak
szállnak a bíboros naplementében, amiben majdnem az összes szín
megtalálható. A madarak közül ludat, kacsát, gólyát és még ki tudja mit látott.
Egy biztos, fenséges volt, a levegő meg langyos szeleket fújt, amivel kirázná az
emberek minden porcikáját, ha nem lenne rajtuk bélelt bőrdzseki meg sapka.
Lassan eltűnt a nap a föld pereménél, és előbukkantak a csillagok és
persze a hold. Gergő hosszasan bámulja, ami miatt elbambul és egy ideig fel
sem fogja, hogy a gép zuhanni kezdett a föld felé.
Mikor észbe kap, gyorsan megpróbálja felemelni a gépet, de már sajnos
nem lehet, ezért gyorsan az ejtőernyőért nyúl és leugrik a gépről, ami éppen
egy tisztás közepe felé közeledik nagyon gyorsan. Mikor a lába a talajt érte és
látta, ahogy a gép a földbe csapódik és felrobban, akkor fogta fel igazán, hogy
milyen közel volt hozzá a halál, ami elragadhatta volna.
Egy megkönnyebbült sóhaj tört ki belőle és felnézett az égre, arra a
gyönyörű sötétségre, amin több millió égitest világítja meg az éjszakákat, amik
éjszaka is vigyázzák és figyelik járásod, hogy ne essék, és ha kell, felkeltsenek
bambulásodból.
Pintér Örsi Sarolt
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A karácsonyi sulibuli bonyodalom
Az én nevem Fanni. Utálok suliba járni, tanulni, házizni, meg korán kelni, és így tovább.
Mindent utálok, ami a sulival kapcsolatos. Kivéve egyet. A karácsonyi „sulibulit”. Azt imádom!
Valaki énekel, mi táncolunk, meg beszélgetünk, a suli fel van díszítve. Nagyon jó! És ha ma
lefelelek angolból kettesre, akkor ma bulizok!
Angolon kimentem a táblához és a tanár feltette az első kérdést. Megkérdezte, mi a füzet
angolul. Hát honnan tudjam! Legtöbbször angolon aludtam! Na ja, ez így volt a többi
kérdésnél is. Semmire sem tudtam felelni. Mondanom sem kell, egyest kaptam. Várjunk
csak... Egyest kaptam! Amúgy hidegen hagyna, de a karácsonyi sulibuli múlt az angol
jegyemen! Klassz, most nem mehetek! Argh!
Otthon persze anyuék leszidtak és büntit is adtak. Szobafogság! De jó! A szobámba érve
azonnal felhívtam Krisztit (a legjobb barátnőmet).
-Az angol miatt szobafogságot kaptam, ezért lőttek a ma esti sulibulinak!- mondtam
idegesen.
-Sehogy sem tudsz eljönni?- kérdezte és hallottam a hangján, hogy sajnál.
-Anyuék a konyhában szobroznak, úgyhogy amint kilépek az ajtón, lebukok- válaszoltam,
mire Kriszti felsóhajtott.
-Mássz ki az ablakon, a szobád a földszinten van- ötletelt nekem, pedig felcsillant a szemem.
-Kriszti! Te egy életmentő vagy! Akkor tali a buliban! Csá!- köszöntem el, és boldogan
kinyomtam a hívást, közben pedig bezárkóztam a szobámba.
Este hétkor átöltöztem, kinyitottam az ablakot és... és kiestem rajta, de szó szerint. Hát nem
törtem el semmim, szóval mindegy. A sulihoz mosolyogva érkeztem
A buli amúgy nagyszerű volt. Fellépett valami magyar együttes, voltak fények, díszek és a
társaság is tök király volt! Érdemes volt eljönni!
Körülbelül este tizenegy órakor értem haza. Kiszökni könnyű volt, de beszökni... Anya és apa
épp a karácsonyi díszeket rakták fel (nem tudom miért pont most). A bokrok mögött
mászkálva próbáltam megérkezni a szobámig, mikor anya észrevett.
-Valami mozog a bokornál!- csodálkozott és elindult felém. Jaj!
-Hagyd szívem, az csak egy mókus - szólt apu.
-Biztos? - nézett vissza rá anyu.
-Persze - biztosította apu anyut, aki megvonta a vállát és folytatta a díszítést. Örök hála
apunak!
Mikor kilestem a növény mögül, láttam aput, aki azt tátogja és mutogatja, hogy siessek, így
hát felálltam és nekifutottam. Szó szerint beestem a szobámba, ahol hiper gyorsasággal
átöltöztem és lefeküdtem.
Másnap angolt javítottam (ezt apuval beszéltük meg, még reggel titokban) kettesre. Az isiben
is még mindenki a sulibuliról beszélt és örültem, hogy tudtam kapcsolódni a beszélgetéshez.
A tanulság, hogy mindig tanulj a feleltetésre és kapj legalább kettest (úgy sem fogom
betartani, de megpróbálom).
Araham Alida Kiara
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A tél varázslatos édességei
Mézeskalácsos süti sült almával
Hozzávalók:

Tészta:


16 dkg liszt



1 tk szódabikarbóna



2 tk őrölt gyömbér



2 tk őrölt fahéj



fél tk szegfűszeg



6 dkg cukor



1 tojás



7,5 dkg méz



1 dl olaj



1 dl forró víz



1 tk holland kakaó (elhagyható, ezt csak a színe
miatt)

Sült alma:


30 dkg alma



1-2 ek. méz ízlés szerint



őrölt fahéj



Porcukor a szóráshoz

Elkészítés:
Miután meghámoztuk és apró kockákra vágtuk az almákat, teflon serpenyőbe tesszük,
megszórjuk ízlés szerint fahéjjal, hozzáadjuk a mézet és addig sütjük így, amíg teljesen meg
nem puhulnak, és szép karamelles színt nem kapnak.
A muffinhoz a tojást a cukorral habosra keverjük, majd hozzáadjuk a mézet és az olajat. A
liszthez adjuk a fűszereket, a kakaót, a szódabikarbónát, egy csipet sót és több részletben a
tojásos keverékhez adjuk. Amikor már nagyon sűrű, hozzáadjuk a forró vizet is, ami kicsit
fellazítja a tésztát.
A muffintepsi mélyedéseit kibéleljük papírral, majd egy-egy evőkanálnyi tésztát kanalazunk az
aljára. Erre halmozzuk a sült almát. A maradék tésztát egyenlően elosztjuk a muffinokon (ne
legyen tele a forma, mert sütés közben nőni fognak, és így marad szép formájuk). 175 fokra
előmelegített sütőbe toljuk, ahol kb. 20 perc alatt megsülnek. Miután kihűltek, megszórjuk
porcukorral.
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Paleo csokidarabos keksz
Hozzávalók









12 dkg kókuszliszt
1 dl olvasztott kókuszzsír
3 tk. méz
4 tojás
fél tk. vaníliaaroma
4 ek. kókuszreszelék
5 dkg legalább 70 százalék kakaótartalmú csokoládé
csipet só

Elkészítés
A sütőt melegítsd elő 180 fokra.
Lassú tűzön kevergetve melegítsd fel a kókuszzsírt a mézzel, majd hűtsd vissza úgy 10-15
percig. Mixergéppel keverd hozzá a tojást, a vaníliaaromát és a csipet sót.
Apránként, most már fakanállal keverd a folyékony hozzávalókhoz a kókuszlisztet, a
kókuszreszeléket és az előzőleg apróra darabolt csokoládét.
Fagylaltos vagy evőkanállal korongokat szedj ki a tésztából, majd tedd a sütőpapírral bélelt
tepsibe. Kézzel még picit ellapíthatod a kekszeket, ha túlzottan púposak lennének.
Süsd a kekszeket 12-15 percig, amíg szép aranybarnák lesznek.

Itt van egy ital is, hogy ne csak az ételek lehessenek hangulatosak:
Mézeskalács-fűszeres kávé
Hozzávalók











1 csésze őrölt kávé
1 púpozott teáskanál őrölt fahéj
1/2 teáskanál őrölt gyömbér
1/2 teáskanál őrölt szegfűszeg
1/2 teáskanál őrölt szerecsendió
a tálaláshoz:
tej
tejszínhab
őrölt fahéj
mézeskalácsmorzsa

Elkészítés
A kávét összekeverjük a fűszerekkel. Légmentesen záródó, sötét
dobozban tároljuk felhasználásig. Ekkor a Retro termoszos
kávéfőzővel, a szokásos eljárással kávét főzünk a fűszeres
keverékből. Forró tejjel, tejszínhabbal tálaljuk, fahéjjal,
mézeskalácsmorzsával szórjuk meg a tetejét.

Elkészítette Pintér Örsi Sarolt
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Barkácsoljunk!
(karácsonyi ötlettár)
Hóemberek kupakokból

Karácsonyfa cérnából

Hóember villanykörtéből

Csodás karácsonyi díszek filcből

Rénszarvas

Összeállította Laco Nina
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Filmek karácsonyra
Grincs egymagában él barlangjában, egyedüli társa
jámbor kutyája, Max. Grincs a legkülönfélébb
találmányokkal rendezte be otthonát, csak hogy
elkerülhesse az embereket, akikkel csak akkor találkozik,
ha élelemre van szüksége. A zsémbes zöld szőrmók
nyugodt életét azonban minden évben megzavarja a
közeli falu, Kifalva ünnepi készülődése, különösen azért,
mert az ünneplés évről évre egyre hangosabb. A helyzetet csak tovább tetézi,
hogy a falucska lakói ezúttal minden korábbinál nagyobb Karácsonyt terveznek.
Grincs számára nincs más választás: el kell lopnia a Karácsonyt.

A karácsonyi lidércnyomás
Jack Skellington Halloween Town lakója, aki egyben a
halloween-i ijesztgetések nagymestere és minden évben
elnyeri a legjobb rémisztőnek járó díjat. Ám megunja ezt a
címet és a vele járó feladatokat, és el akar tűnni egy kicsit.
Az erdőben sétálva rálel az ünnepek fáira, ahol is bemegy
a karácsonyfa formájú ajtón.
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Beethowen karácsonyi kalandja
A karácsonyi manó véletlenül elindul a Télapó
szánjával, összeomlik egy kisvárosban, és elveszti a
mágikus játéktáskát. Beethovennek meg kell
szabadítania a Manót, vissza kell nyernie a zsákot a
mohó bűnözőktől, és időben vissza kell vinnie a
szánt a Mikulásnak, hogy megmentsék a karácsonyt.

Az öt legenda
A tél szelleme, Dér Jankó elmeséli, hogyan jött létre ő
maga háromszáz évvel korábban, amikor a Holdbéli
ember kiemelte a jég alól. Azóta láthatatlan, mert a
gyerekek nem hisznek benne. Nem emlékszik rá, hogy
korábban ki volt.

Bunyó karácsonyig
Moses a Vadnyugat egyik legügyesebb és
legádázabb fejvadásza. E dicső foglalkozással
igyekszik eltartani népes családját. Jól jönne neki a
4000 dollár, amit az elvetemült Sam Stone fejére
tűztek ki. Moses házában váratlanul megjelenik
testvére, Travis, akit nem igazán kedvel
Összeállította Könye Mišel
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Mivel ez már elég rég történt,
gondoltuk elevenítsük fel, hogy
milyen különleges nap volt
októberben. A nap, ami a
magyarságról szól. A nap,
amikor tényleg mindenki
boldog. Ezen a napon szoktunk itt, a
pártosfalvi kétnyelvű iskolán rendesen
felfigyelni a magyar művészet egyik
fajtájára. Az egyik legszebb magyar
előadóművészetre. A versmondásra.
Október 24-én került sor az iskolai
szavalóversenyre. Minden osztályból
minimum 2-3 gyerek vett részt, egy
osztály kivételével. A 7. osztályba
csak két gyerek jár, és ebből a
kettőből egy versenyzett. A három
zsűritagnak (Szekeres Anitának,
Gáal Elizabetának és Celec
Irenának) nagyon nehéz döntést
kellett meghoznia, hiszen mindegyik
osztályból a versenyzők nagyon
nagy átéléssel és örömmel mondták
el Kányádi Sándor verseit. Hiszen idén minden versenyzőnek az ő
verseit kellett kiválasztania. Kányádi művei nagyon szépek, vannak
közte olyanok, amelyek igaz, egy picit szomorúak, de egy kis átéléssel
nagyszerűen el lehet őket mondani.
Már a legkisebbek is fel mertek állni
a pódiumra az egész iskola elé és
elmondani egy verset, amihez az
elsősöknek, másodikosoknak jó sok
magabiztosságra és erőre van
szüksége. Reméljük, hogy még egy
jó pár évig, újra és újra kiállhatunk
iskolatársaink elé és elmondhatunk
nekik egy verset.
Abraham Alida Kiara
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PARLAMENTI KARÁCSONY
Iskolánk öt tanulója december 16-án részt vehetett Budapesten az Országházban a Parlamenti
gyerekkarácsonyon.
A rendezvényre több mint 850 általános iskolás gyermeket hívtak meg Magyarországról és a határon
túlról.
Az ünnepségre 2018. december 15-én szombaton 11-től 15 óráig az Országház épületében került sor,
ahol színpadi műsorral, kézműves foglalkozásokkal, zenével, tánccal, Lego kiállítással, arcfestéssel és
még sok más érdekes programmal várták a gyerekeket a szervezők. A gyerekek sokat megtudhattak
magáról az épületről és annak történelméről, megtekinthették az Országház különböző termeit és a
Szent Koronát is.
A színpadi műsorban többek között szerepeltek a Vígszínház színészei, akik a Pál utcai fiúk c.
musicalből adtak elő részleteket valamint Péter Szabó Szilvia és Vastag Csaba is elénekelt néhány
dalt.

17

18

Összeállította Pintér Örsi Sarolt
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VÁRJUK A KARÁCSONYT

Taja Kučan

Pia-Lana Vogrinec

Laura Horvat
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Pungor-Török Barna

Laura Horvat

Benjamin Toth
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Papp Veronika

Pintér Örsi Sarolt
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Karácsonyi viccek
A skót kisfiú megkérdezi az apjától:
- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?
- Parketta, kisfiam.
Hallom, letartóztatták a férjedet.
- Igen. Az idén túl korán kezdte meg a karácsonyi bevásárlást.
- Hogyan? Hiszen már majdnem Karácsony van!
- Úgy értem, mielőtt még az üzlet kinyitott volna...
- Mondja, mennyi ideig tart az út Budapestről Győrig?
- Körülbelül két óra.
- És azt megmondaná, hogy Győrtől Budapestig meddig tart az út?
- Jaj, ilyen hülyeséget, hogy lehet kérdezni? Természetesen az is
ugyanannyi ideig, két óráig tart!
- Nana, ez nem olyan egyértelmű! Hiszen Újévig Karácsonytól csak
egy hét telik el, de Újévtől Karácsonyig már jóval több...

Apuka sétál a kisfiával az erdőben. Megszólal a gyerek:
- Jaj, apa, de messze van még karácsony!
Mire az apa:
- Hülye vagy, fiam, nem is arra megyünk.

A kisgyerek karácsony este szalad be az anyukájához a konyhába:
- Anyu, anyu, képzeld, ég a fa!
- Nem ég, kisfiam, hanem világí¬t!
Néhány perc múlva megint szalad be a kisfiú:
- Anyu, anyu! Már a függöny is világí¬t!
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