A Felsővárosi Általános Iskola diáklapja
2009. december
4. évfolyam 2. szám

Ismét december van, tele várakozással,
készülődéssel. Várjuk a havat, az igazi
telet, és várjuk a december jeles napjait,
szeretettel teli ajándékozó ünnepeit, vidám
óévbúcsúztatását.
Az advent karácsony előkészületi időszaka,
idén november 29 – advent első

December 25-26. – Karácsony első és
második napja. A legősibb népszokásunk
a regölés hagyománya fűződik hozzá. A
legények a falut járták, jókívánságaikat
előadták a gazdának, aki étellel és itallal
kínálta őket.
December 31. – Szilveszter napja. A
világon mindenütt óévbúcsúztató nap.

vasárnapja.

JELES NAPOK
December 4. – Borbála napja.
Hagyomány szerint ekkor kell az eladó
lányoknak gyümölcsfaágat vágni és vízbe
tenni. Ha kizöldül karácsonyra, a lány
vőlegényre talál.
December 6. – Mikulás napja. Szent
Miklós püspök volt Myra városában. A
legenda szerint három szegény leány
ablakába
éjszaka
pénzt,
ajándékot
tett,
hogy
tisztességgel férjhez
mehessenek. Innen
ered a Mikulás-napi
ajándékozás
szokása.
December 13. –
Luca napja. Sokféle hiedelem, népszokás
kapcsolódik e naphoz. Az egyik
legismertebb a lucaszék készítése, melyet
egészen karácsonyig készítettek, erre
felállva megláthatták a boszorkányokat.
December 24. – Ádám, Éva napja,
karácsony előestéje. A kis
Jézus
megszületését ünnepeljük e
napon. Összegyűlnek a
családtagok, gyertyát
gyújtanak a feldíszített
fenyőfán
és
megajándékozzák
egymást.
A
karácsony a szeretet
ünnepe.

Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorúan nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk
rendületlen,
S ne csak így decemberben.

ÁLLATSAROK

DECEMBER

készletet gyűjtenek a hideg téli napokra, a
pelék téli álmot alszanak.
A pontyok a tó mélyebb részén
védett helyet keresnek, és félig az iszapba
fúródva mozdulatlanul pihennek. A
halászok ezt vermelésnek nevezik. A
pontyok nem is táplálkoznak ilyenkor,
életműködésük lelassul, és csak akkor
mozdulnak ki rejtekükből, ha valami
megzavarja őket. A csuka nem vermel,
télen is zsákmány után jár.
A hüllők és kétéltűek is rejtekükben
pihennek a tavaszra várva.

Olykor már hó borítja az erdőt és a
mezőt, és ez nagyon megnehezíti az itt
telelő madarak táplálkozását. A cinegék és
a
csuszkák
ilyenkor
járnak
a
legszorgalmasabban az etetőre, hiszen a
rövid
nappali
órák
alatt
kell
összekeresgélniük annyi eleséget, hogy az
elég legyen a hosszú és hideg éjszakákra
is. A cinegék, pintyfélék, verebek
számára napraforgómagot rakjunk az
etetőbe, szívesen csipegetik a szalonnát,
madárkalácsot is.

Időjárás előrejelzés
DECEMBERBEN aránylag stabil
lesz az időjárás, a
hőmérséklet 0 és 10 fok
között fog ingadozni.
Mivel jelentős lehűlésre
nem kell számítani a
hónap folyamán, ezért
csak esős-csapadékos
lesz az idő. Huszadika után azonban
hűvösebb időre számítsunk, amikor az eső
hóra változik, a nappali hőmérséklet
fagypont körüli lesz, az éjszakai pedig -4
fok körüli. Szilveszterre a hó elolvad,
újabb havazás valószínűleg nem lesz.

Az
áttelelő
vörösbegyeknek,
fekete rigóknak más táplálékra van
szükségük. Nekik almát, reszelt sajtot,
kemény tojást, apróra vágott húsdarabkákat
tegyünk ki. Nagyon fontos, hogy ha
elkezdtük a madarak téli etetését, ne
hagyjuk abba február végéig, hiszen
messziről odasereglenek a madarak a
biztos élelem reményében, így ha üres
etetőt találnak, elpusztulhatnak.
Az
emlősállatok
vastag
téli
bundát
növesztenek,
így
védekeznek a
hideg ellen.
A rókák a
mezőkön
vadásznak mezei pockokra, ügyesen a hó
alól is elkapják őket. A menyét és a
hermelin is apró rágcsálók után kutat, de
ha valaki nyitva felejti a tyúkól ajtaját, a
szárnyasokat is meglátogatja. A mókusok
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Kedves Gyerekek!

A karácsony a szeretet ünnepe

Bizonyára tudjátok, hogy mindjárt itt a
régen várt karácsony. Az adventi
koszorúkat
már
valamennyien
elkészítettük, és ki-ki az adventi
kalendáriumból majszolja a csokit, míg el
nem jön a szenteste.
Most felteszek egy kérdést: mit
ünneplünk december 25-26-án?
Körülbelül 2000 éve született meg
Betlehemben Jézus Krisztus, a Megváltó.
Azért hívták Megváltónak, mert Isten
fiaként született a Földre József és Mária
gyermekeként, hogy az embereket
megváltsa a bűneiktől. Karácsonykor az ő
születését
ünnepeljük.
Születését
csillag mutatta.
Három király
látogatta meg a
jászolban
született kicsi
Jézust, és a
királyságukra
jellemző
ajándékokat
vittek neki. Erre emlékezve ajándékozzuk
meg szeretteinket ezen a napon.
Valójában nem az ajándék a
legfontosabb, hanem a boldogság, a
szeretet, és az, hogy együtt lehetünk
szeretteinkkel. Amikor a karácsonyfán
kigyúlnak a fények, csillagszóró szikrázik,
gondoljunk szeretettel azokra is, akik nem
lehetnek velünk.
Üveggömbök a fa ágán fényesen
ragyognak, ez a szeretet ünnepe, erre
gondoljatok!
Boldog, békés karácsonyi ünnepeket kíván
mindenkinek:

Manapság a legtöbb embernek nem a
szeretet, a családdal töltött percek, sokkal
inkább az ajándékok minősége és
mennyisége fontos.
A karácsony elvesztette az igazi
jelentőségét, csak „egy ünnep” a többi
között. Ma már sokkal fontosabbnak
tartják az ajándékozást az
ünnep valódi lényegénél.
Számomra a karácsony a
boldogságot, a családot, az
együttlétet jelenti.
A
karácsonnyal
kapcsolatban
azonban van egy megrázó emlékem. Egy
péntek délután a buszmegállóban vártuk a
buszt, amivel nagyiékhoz utaztunk. A
szomszédos
büféhez
odajött
egy
elhanyagolt külsejű férfi a fiával. Kért egy
pohár kólát, majd a gyerek kezébe nyomta,
s azt mondta neki:
- Boldog karácsonyt, fiam!
Nem tudom leírni mit éreztem
akkor,
abban
a
pillanatban.
Elgondolkodtató, hogy valakinek egy
pohár kóla jut karácsonyra, másnak meg
egy új autó…
Legyünk
önzetlenek, segítsünk
egymáson,
vegyük
észre
az
arra
rászorultakat, hiszen a
szeretet viszi előre a
világot.
Szeretetteljes
és
kellemes
ünnepeket
kíván:
Nagy Goldina 4. a

Hennel Barbara Réka 4. a
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A szeretet ünnepe

kinyitotta az ajtót, és egy csodaszép barna
hajú hölgy lépett be az ajtón egy magas
bajuszos férfivel. Az ujjaimat keresztbe
szorítva álltam a sorban, a szívem úgy vert,
mintha a torkomban lett volna. A hölgy a
mellettem álló fiút kérdezgette a nevéről és
a koráról. Aztán mellém lépett:
- Szia, kislány. Hogy hívnak?
- A nevem Kati.
- Mióta vagy az intézetben?
- Már kilenc éve, és nagyon
szeretnék egy családot!
- Szeretnél hazajönni velünk?
- Pe…pe…persze! A hölgyet az Isten
küldte, igaz?
- Tudod, azt álmodtam, hogy örökbe
fogadtam
egy
kislányt,
aki
megváltoztatta az eddigi életünket.
- Ő volt az, vagy az egyik angyala,
aki az álmot küldte.
A szemeimbe könnyek futottak, és a
szobámba siettem. Letérdeltem az ágy
mellé,
hogy
megköszönjem
az
angyaloknak. Az ajtó kinyílt, és ott állt a
hölgy a férfivel.
- Ideje összecsomagolni, – szólt
barátságos hangon a férfi – hosszú az út
hazáig.
Életem legszebb karácsonya volt,
amikor
végre
családi
körben
ünnepelhettem a szeretet ünnepét. Egyet
sohase felejts el: az angyalok mindig ott
vannak veled.

December van. A hó csöndesen, békésen
hull az utakra, és az út melletti ajándék- és
édességboltok százaira. Az intézet ablakán
kinézve sok boldog gyermek szaladgál
szüleivel együtt egyik boltból a másikba.
Egy
olyan
kislánynak, mint
én, a karácsony
nem tartozik a
legboldogabb
napjai közé. A
szüleim nagyon
szegények
voltak, ezért árvaházba küldtek. Már 9 éve
vagyok az árvaházban, és ez egy
kislánynak nagyon sok idő. A szívem
szakad meg, amikor azt látom, hogy a
szomszéd házból kilépő kisfiú kézen fogva
sétál ki az anyukájával az ajtón. Már nem
tudnám megmondani, hányszor kívántam
azt a Jézuskától, hogy hadd ünnepeljem
családi körben a szeretet ünnepét.
December 22-e van. Vacsora után
mindenkit
a
szobájába
küldenek,
villanyoltáshoz készülődünk. Az ágyamon
ülve, az ablakon kipillantva felnéztem az
égre. Szívem minden erejével kívántam,
hogy a karácsonyt egy anyukával és egy
apukával tölthessem el. A sűrű hófelhők
között egy fényesen ragyogó csillag tört
utat a homályban. Mintha egy angyal
nézett volna fél szemével rám. A csillag
eltűnt a felhők mögött, a lámpák kialudtak
az utakon, és csak a fehér hó világította be
a hideg utcákat. Álomba ringatott, ahogy a
jégvirágos
ablakon
keresztül
hó
szállingózott az ablakpárkányra.
- Lányok, ébresztő! – Jutka néni törte
meg legkedvesebb álmaimat. –
Ideje felöltözni. Mosakodjatok
meg, ugyanis lehet, hogy ma
egyikőtök családra talál.
Lehet, hogy teljesül a vágyam? Lehet,
hogy nem hiába imádkoztam? Szaladtam
felvenni a legszebb ruhámat, és én voltam
az első, aki kiért az ebédlőbe. Mikor már
mindenki elkészült, az igazgató néni

Sellei Regina 4. a

Karácsony
éjjele

Halkan suttog a szél,
a hópelyhek lassan cikáznak a hűvös
éjszakán.
A friss mézeskalács és a fenyők üde illata
érződik a kicsiny utcán.
Unger Balázs 7. b
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Két szünet volt, s mindkettőben
végignéztük a színházat. Elég hosszú volt
az előadás, én mégis úgy éreztem, mintha
csak egy óra lett volna.
Nekem nagyon tetszett az előadás,
szerintem másnak is, mert van benne
szerelem és szép táncok.

Diótörő
December elején az
Operaházban
voltunk
Melinda nénivel, és a
Diótörő című mese balettet
néztük meg.
Másfél óra utazás
után érkeztünk meg az
Operaház elé, ami hatalmas és gyönyörű
volt. Kicsit korábban érkeztünk meg, még
nem lehetett bemenni az épületbe, ezért
körbementünk
körülötte,
hogy
mindenhonnan lássuk. Mire visszaértünk,
már nyitották a kapukat, belülről is
csodaszép volt. A kőlépcsők arannyal
voltak díszítve, a padlón vörös szőnyeg.
Az előtérben egy hatalmas karácsonyfa
állt.
Elindultunk a nézőtér felé, azonban
nem ült az egész osztály egy helyen: három
részre szakadtunk. Két csoport a harmadik
szinten, egy pedig a földszinten kapott
helyet. Minden arannyal volt borítva, a
páholyokon és a székeken bordó bársony
üléshuzat volt. Felettünk egy hatalmas
arany csillár lógott.
Pontosan hat órakor elkezdődött az
előadás. Egy kislányról szólt, aki
karácsonyra egy diótörő babát kapott, és
álmában a mesék világában járt vele.
Beleszeretett a herceggé változott babába,
és még a gonosz egérkirályt is le kellett
győzniük.
A
végén a lány
felébredt.
Nagyon
érdekes, hogy
ennyi mindent
megértettem az
előadásból,
hiszen
a
szereplők csak
tánccal
mutatták
be
mindezt. Gyönyörű volt a díszlet, a
szereplők ruhája is – s mindehhez
Csajkovszkij szép zenéje szólt!

Baranyi Gréti 7. b

HUMOR

Két lány macska ül a háztetőn. Megszólal
az egyik:
- Te mit kérsz karácsonyra?
- Jó sok kismacskát. És te?
- Én is.
Megszólal hátul a kandúr:
- Hahó, megjött a Mikulás!

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 elegem van! A
legközelebbi fát kivágjuk, akár fel
van díszítve, akár nincs!

A skót kisfiú megkérdezi az apjától:
- Mi lesz karácsonykor a fa alatt?
- Parketta, kisfiam.
Gyűjtötte: Unger Balázs 7. b
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elkészíthető finomságot mutatok be, hátha
kedvet kaptok hozzá.

Üzenet egykori iskolámba

Kossuth kifli 1.

Tavaly ballagtam a Felsővárosi
Általános Iskolából. Szerettem ide járni,
mert hangulatos iskola volt. Az tetszett
benne a legjobban, hogy egész évben
nagyon sok rendezvény és műsor volt.
Az én kedvencem a karácsonyi
műsor, mert imádom a karácsonyt.
Ilyenkor az egész iskola ki volt világítva,
és a közepén állt a hatalmas fenyőfa.
Gyönyörűen fel volt díszítve, mert mi
díszítettük.
A műsor mindig este volt, amikor kint
nagy pelyhekben esett a hó. Az aulában
ültek a szülők, a vendégek, mi pedig a
színpadon táncoltunk és énekeltünk. A
műsornak mindig nagy sikere volt. Idén
először én ülök majd a nézőtéren, és nézem
a húgomék táncát.
Aztán jött a szünet, és amikor
visszamentünk az iskolába, láttuk, hogy a
fenyő már le van bontva. Sajnáltuk, de
tudtuk, hogy jövőre megint mi fogjuk
díszíteni. Köszönöm a tanáraimnak, hogy
ezt az élményt lehetővé tették nekünk!

8 tojás sárgáját 50 dkg porcukorral, 1 egész
citrom reszelt héjával és levével fél óráig
keverjük. 30 dkg vajat hozzáadunk, és még
10 percig keverjük. Majd 30 dkg finom
liszttel és a 8 tojás kemény habjával
összekeverjük.
Kizsírozott, lisztezett tepsibe simítva „jó
tűznél” fél órát sütjük.
Máz: citromlevéhez tetszés szerint adunk
cukrot, és jól kikeverjük. A tésztát a
mázzal
megkenjük,
hold
alakúra
kiszaggatjuk, tetejére vágott diót vagy
mandulát szórunk.

Kossuth
kifli 2.
Hozzávalók: 20
dkg vaj, 18 dkg
liszt, 20 dkg
porcukor,
4
tojás,
késhegynyi
sütőpor, 1 citrom reszelt héja, 1-1 ek. vaj
és liszt (a tepsi kikenéséhez), a tetejére 10
dkg dió vagy mandula.
A vajat a cukorral habosra keverjük, majd
egyesével hozzáadjuk a tojás sárgákat. A
végén beletesszük a citromhéjat is. A
tojásfehérjéket kemény habbá verjük, és
óvatosan beleforgatjuk a vajas- cukrostojásos masszába. Hozzászitáljuk a
sütőporos lisztet, elkeverjük.
Vajjal kikent, liszttel meghintett tepsibe
simítjuk, a tetejét megszórjuk durvára
vágott
dióval
vagy
mandulával.
Közepesnél kicsit erősebb tűznél fél óra
alatt
megsütjük.
Miután
kihűlt,
pogácsaszaggatóval félholdakat (kifliket)
szaggatunk belőle.

Szalay Dorottya 9. a
Bajza József Gimnázium

KARÁCSONYI
KÉSZÜLŐDÉS
A karácsonyi ünnepeket rendszerint lázas
sütés-főzés előzi meg a konyhában. Van,
ahol hal sistereg a serpenyőben, és
mézeskalács
illatozik.
Máshol
a
hagyományos étel a pulyka és a diósmákos bejgli. Most két könnyen

Jó étvágyat kíván: Bagi Adél Mirtill 5. b
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A labdarúgó bajnokság
végeredménye
5-6. osztály
1. 6.c
2. 5. c
3. 6. a
4. 5. a
5. 5. b

12 pont
7 pont
6 pont
3 pont
0 pont

Gólkirály: Tóth Zoltán, Székely Attila,
Erdei Tamás
7-8. osztály
1. 7. b
2. 8. b
3. 7. a
4. 7. c
5. 8. z

10 pont
10 pont
6 pont
3 pont
0 pont

Gólkirály: Ollári Richárd, Szalmási Ádám

KARÁCSONYI KIFESTŐK
Ha van kedved, színezd ki a rajzokat!
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Aktuális hírek:
•
•

A december a téli madárvédelem hónapja: odúkat, etetőket raktunk ki az
iskolaudvarra. A madarak etetését az ÖKO-szakkör tagjai végzik. Idén elnyertük a
Madárbarát iskola címet.
Egészséges iskola cím elnyerése. Az Önkormányzat pályázatot hirdetett a Városi
Egészséges iskola – egészséges óvoda cím elnyeréséért. Büszkék vagyunk, hogy ezt a
címet a mi iskolánk nyerte. Nagy gondot fordítunk az egészséges életmódra nevelésre,
a környezetvédelemre, melyről egész éves programjaink tanúskodnak: tisztasági
verseny, védőnői előadások, részvétel a DADA programban (drogmegelőzés), ÖKO
túrák, futóverseny, gyaloglónap, iskolai sportverseny (sulirangadó), egészségnevelési
hét, szelektív hulladékgyűjtés.

Decemberi programok:
•
•

december 11.: Luca-napi vásár az aulában, saját készítésű ajándékok vásárolhatók.
december 21. 1700 : Karácsonyi gálaműsor.

Felsővárosi Suliújság
2009. december
4. évfolyam 2. szám
Kiadja a Felsővárosi Általános Iskola
3200. Gyöngyös, Martinovics u. 2.
Felelős kiadó:
Horváth Zoltánné igazgató
Felelős szerkesztő:
Szalayné Fodor Dorottya
könyvtáros tanár
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