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Kosztolányi Dezső: Karácsony 

Ezüst esőben száll le a karácsony, 
a kályha zúg, a hóesés sűrű; 

a lámpafény aranylik a kalácson, 
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű. 

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

amíg a tél a megfagyott mezőket 
karcolja éles, kék jégkörmivel.  



 
 

 

Visszatekintés- iskolai események 

 

Márton nap- November 11. 

 

A Márton nap a 40 napos adventi 

böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a 

jóízű és gazdag falatozás, vigasság 

megengedett. Ezen a napon 

rendszeresek voltak a lakomák, bálok, 

vásárok. Ma is sok helyen táncos 

mulatságot csapnak, ahol az asztalról 

nem hiányozhat egy libafogás és az 

újbor.Iskolánkban ez évben is 

megszerveztük a Márton- napi 

lampionos felvonulást, amely során a 

diákok végigvonultak családtagjaikkal, 

ismerőseikkel és a pedagógusokkal a 

falun. Előtte Márton- napi műsort 

láthattak a gyerekek és finom zsíros 

kenyeret ehettek, gyümölcsteát ihattak. 

A nap nagyon jól sikerült. 

 

Kutyák adventje- November 21. 

Osztrák állatvédő barátaink 

meglátogattak bennünket 

novemberben abból az apropóból, 

hogy szebbé tegyék kis kedvenceink 

életét. 10 kutyaházra került a 

gyerekek által készített adventi 

csillag, a kutyák alá szalma, a kutyák 

tányérjába pedig étel. Az 

állatvédőknek az iskola diákjai 

segédkeztek, Mikulásnak ill. 

segítőnek öltözve. 

 

 
 

 



 
 

 

Adventi- készülődés 

December hónap az adventi- készülődés, a 

karácsony, a szeretet jegyében telik.  

Még az első félév elején meghirdettük a 

tisztasági és a teremdíszítő versenyt, 

decemberben karácsonyias hangulatúvá 

váltak az osztálytermek. Másfajta 

feladatos is kaptak az osztályok: adventi 

koszorú- és karácsonyi díszkészítő 

versenyre lehetett nevezni. Az elkészült 

alkotásokat az iskola aulájában lehet 

megnézni. 

Van zsákomban minden jó… 

December 5-én, pénteken megérkezett 

iskolánkba a Mikulás. Segítőivel, a 

krampuszokkal végigjárta az 

osztályokat, és megajándékozta a 

gyerekeket. 

 

Betti néni és a hagyományőrzők 

segítségével a lucázás hagyományait is 

felelevenítettük az iskolában. 

Az utolsó héten közös mézeskalács 

sütésre került sor, amikor min. 500 db. 

Mézeskalácsot készítettünk! 

Szintén 5.-én került sor a Mikulás- 

futásra, amely a TEIS program 

keretében valósult meg. A diákok 

Mikulás- sapkában futották végig jó 

hangulatban a Fő utcát, egészségükért is 

sokat téve ezzel az akcióval. 

December 1.-én indult iskolánkban az 

„Környezettudatos nevelés” program, 

amely lényege a fiatalság szemléletének 

kialakítása, ill. megváltoztatása a 

környezetszennyezéssel kapcsolatban.  

A program keretében még számos 

érdekes feladat és előadás vár a 

gyerekekre. Ezek egyike, hogy minden 

hónapban rendbe teszik szűkebb 

környezetüket, összeszedik az eldobált 

szemetet. 

 

Vigyázz környezetedre, ne szemetelj! 

 



 
 

 

Karácsonyi Érdekességek 

- A mandarin ajándékozása a 12. századi Franciaországból ered, ahol gyümölcsökkel 
és diókkal teli csomagokat hagytak az apácák a szegények ajtói előtt. 

- Annak ellenére, hogy a történetben három napkeleti bölcset emlegetnek, a bibliában 
nem írják meg hányan voltak, csak „bölcsek”-ként említik őket. 

- A karácsonyi dalok éneklése egy régi angol hagyományból ered, mely során énekkel 
kívántak minden jót a szomszédjaiknak. 

- A bibliában nincs olyan említés, hogy az angyalok énekelnének. 
- Nagyjából hatvanmillió fenyőfát ültetnek évente Európában, amelyekből karácsonyfa 

lesz. 
- A világ legmagasabb karácsonyfáját 1950-ben, Washingtonban állították, nagyjából 

70 méter magas volt. 
RECEPT: Adventi kenyérpuding 

 

hozzávalók / 6 adag: 

 30 dkg cukor (10+20 dkg) 

 

 30 dkg kenyér (szárazkenyér, 

kockára vágva) 

 5 dkg vaj 

 5 dl tej 

 3 db tojás 

 1 csipet só 

 10 dkg dió (apróra vágva) 

 

Elkészítés: A felkockázott száraz kenyeret egy tálban felöntjük tejjel. Beleszórunk 20 dkg cukrot és egy 

csipet sót, összekeverjük, és pihenni hagyjuk. Időnként morzsolunk rajta, míg egynemű nem lesz. 

(Akár egy éjszakát is állhat.)10 dkg cukrot karamellizálunk egy serpenyőben, és egy jénai sütőformát 

(azt ide-oda billentve) kibélelünk vele .A tojásokat, olvasztott vajat és a darabolt diót a masszába 

keverjük, és a kihűlt karamellás jénaiba öntjük. Egy tepsibe állítjuk a jénai formát, és vizet öntünk 

köré.170 fokos sütőben kb 60 percig sütjük. Kiöntjük a jénaiból (a karamell miatt könnyű lesz), és 

hűtőben hűthetjük. Tálalás előtt díszítő sablonon át porcukorral megszórjuk. 

 

http://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
http://www.nosalty.hu/alapanyag/kenyer
http://www.nosalty.hu/alapanyag/vaj
http://www.nosalty.hu/alapanyag/tej
http://www.nosalty.hu/alapanyag/tojas
http://www.nosalty.hu/alapanyag/so
http://www.nosalty.hu/alapanyag/dio


 
 

 

ÉLMÉNYEK 

TE IS (Testmozgás az iskolában) Program iskolánkban 

Ez évben kapcsolódott be iskolánk az országos szinten futó TE IS programba. A program 

lényege az iskolai testmozgás és az önkéntesség kapcsolatának előtérbe helyezése. A program 

kiemelt figyelmet szentel a befogadás szemléletének, ezáltal közvetlenül támogatja a 

hátrányos helyzetű tanulók iskolai integrációját. Diáksport önkéntes csoportok alakulnak, 

mentorpedagógus segítségével testmozgással összefüggő feladatok kerülnek megvalósításra. 

A program összetevői: fizikai aktivitás, élmény, kompetencia, társas erőforrások, befogadás. 

 

Iskolánkban megvalósult programok a TE IS keretén belül: 

-  Ismertető tréning mentorokkal 

- Mikulás futás 

- Fenyő-túra 

- Rajos Patrik bemutató órája alsósoknak : iskolai testmozgás 

 

ALKOHOL- ÉS DROGPREVENCIÓ 

Iskolánkban novemberben alkohol- és 

drogprevenciós előadásra került sor. Az 

előadás 2 nyelven zajlott, németül és 

magyarul. A drogokról a vasvári 

rendőrség egy munkatársa is tartott 

felvilágosítást. A gyerekek nagyon 

élvezték az érdekes, tanulságos  

bemutatót.. 

 

 



 
 

 

Karácsonyi tanmese 

 

Pár nap és ennek az évnek is vége. Ki-ki szerettei, ismerősei, legjobb barátai körében 

tölti ezeket a napokat, és azon gondolkozik, abban bízik(?), hogy a következő év jobb, 

szebb vagy legalább ugyanilyen legyen. El szeretnék mesélni egy személyes 

történetet,ami  talán egy kis extra lökést adhat ehhez a jövő évedhez. 

Amikor kis srác voltam, úgy gondoltam könnyebb az élet. Könnyebb, mint amennyire 

apunak és anyunak. Nem gazdag családban nőttünk fel, de nem is éheztünk, így 

visszagondolva meg volt mindenünk, ami – ha szerényen is – egy nyugodt gyerekkorhoz 

“kellett”. Aztán eljött a munka és a nagy betűs ÉLET. Amikor a gyermek elhagyja a 

családi fészket, albérlet, lakás, munka és a felnőtté válás hosszú, sokszor rögös, sokszor 

szép útja. 

Eleinte, mindig azzal viccelődtem (édesanyámnak), hogy “két egyforma húszasom 

sincs” – ezzel – persze kicsit túlzóan – jelezve, hogy már saját büdzsével gazdálkodom. 

Mindaddig tehettem ezt, amíg egyik karácsonyra kaptam két darab húszforintos érmét. 

Ez  a két érme a mai napig ott lapul az íróasztalom fiókjában – emlékeztetve arra, hogy 

honnan indultam, hol kezdtem… Amikor ezt a két érmét a kezembe veszem, két dolog 

jut eszembe: a család szeretete és az, hogy kitartással bármi sikerülhet. Hiszen 

álmaink elérésében igazából csak egy akadályunk van: mi saját magunk! 

 

 



 
 

 

Karácsonyi viccek 

Két kiskölyök sétál hazafelé a hittanóráról. 
- Te beveszed ezt az ördög elvisz dumát? 

- Á, tudod, hogy volt a Télapóval is, ez is biztos csak az apukád… 

Két rendőr elmegy az erdőbe, hogy karácsonyfát vágjanak maguknak. A 
térdig érő hóban gázolva órák hosszat keresik a megfelelő fenyőfát, de 

nem találják. A nap lenyugszik, feltámad a jeges szél, a távolban 
felvonyít valami állat. 

Az egyik rendőr odafordul a másikhoz: 
- Na, ebből nekem elegem van! A legközelebbi fát kivágjuk, akár fel van 

díszítve, akár nincs! 

Két feleség beszélget: 
- Hallom, letartóztatták a férjedet. 

- Hát 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... 

Karácsonyi rejtvény 

   



 
 

 

Valaki mondja meg! -Mit jelent neked a karácsony?-  

Tancz Bálint, 6. osztály: Számomra  karácsony a szeretet ünnepe és 

Jézus születése. Összegyűlik a családom, megajándékozzuk egymást. 

Szoktam anyának segíteni főzni, fát hordani. 

Bogdán Anett, 5. osztály: A karácsony nekem az együttlétet, az 

ajándékozást és a beszélgetést jelenti. A családomban 

megajándékozzuk egymást. 

Vitéz Balázs, 7. osztály: A karácsony a szeretet ünnepe. Fontos, 

hogy együtt legyen a család. Szeretem az ajándékozást. 

AUSZTRIAI KALANDOK 

Iskolánk 8 tanulója Ausztriában járt 2 napig. Hármójuk élménybeszámolóját itt olvashatjátok! 

Sándor Levente: Nagyon klassz volt a Természettudományi Múzeum: az állatok, a mamut és 
a mozgó T-rex. A dinó mozgott, hangot adott ki magából, élethű volt. A karácsonyi vásár és  
Bécs belvárosa lenyűgöző volt, nagyon szépen ki volt világítva. A városháza is tetszett, de a 
legszebbek a vasvári lányok voltak!  

Németh Szabolcs: A Természettudományi Múzeum és Mariazell tetszettek a legjobban. Sok 
finom dolgot ettünk és ittunk, nagyon ízlett a gyerekpuncs, a giga- hot-dog. A csokigyárban 
szuper csokikat vettünk, pl. fehér csokit benne mogyoróval és mandulával. Sétáltunk az 
Ötscher –hegy lábánál, megnéztük a sífelvonót. Lackenhofban hógolyóztunk és szánkóztunk 
is.  

Hetényi Evelin: Legjobban a Természettudományi Múzeum tetszett, ahol volt egy gép, amely 
átalakította a lefényképezett arcokat ősemberarccá. Én ilyen lettem:      

  


