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Az óbecsei 

Petőfi Sándor Általános Iskola 

diáklapja 

LIV. évf. 197. szám 

Óbecse, 2017. 01. 27. 

A szeretet az a nagyhatalom,  
amely a mindennapi életben  
mindig megsegít bennünket. 

Bagdi Emőke 
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Január 2017 

# Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va 

52 
 

1 

01 2 3 4 5 6 7 8 

02 9 10 11 12 13 14 15 

03 16 17 18 19 20 21 22 

04 23 24 25 26 27 28 29 

05 30 31 
  

Február 2017 

# Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va 

05 
 

1 2 3 4 5 

06 6 7 8 9 10 11 12 

07 13 14 15 16 17 18 19 

08 20 21 22 23 24 25 26 

09 27 28 
  

Március 2017 

# Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va 

09 
 

1 2 3 4 5 

10 6 7 8 9 10 11 12 

11 13 14 15 16 17 18 19 

12 20 21 22 23 24 25 26 

13 27 28 29 30 31 
  

április 2017 

# Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va 

13 
 

1 2 

14 3 4 5 6 7 8 9 

15 10 11 12 13 14 15 16 

16 17 18 19 20 21 22 23 

17 24 25 26 27 28 29 30 
 

Május 2017 

# Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va 

18 1 2 3 4 5 6 7 

19 8 9 10 11 12 13 14 

20 15 16 17 18 19 20 21 

21 22 23 24 25 26 27 28 

22 29 30 31 
  

Június 2017 

# Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va 

22 
 

1 2 3 4 

23 5 6 7 8 9 10 11 

24 12 13 14 15 16 17 18 

25 19 20 21 22 23 24 25 

26 26 27 28 29 30 
  

Július 2017 

# Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va 

26 
 

1 2 

27 3 4 5 6 7 8 9 

28 10 11 12 13 14 15 16 

29 17 18 19 20 21 22 23 

30 24 25 26 27 28 29 30 

31 31 
  

Augusztus 2017 

# Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va 

31 
 

1 2 3 4 5 6 

32 7 8 9 10 11 12 13 

33 14 15 16 17 18 19 20 

34 21 22 23 24 25 26 27 

35 28 29 30 31 
  

Szeptember 2017 

# Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va 

35 
 

1 2 3 

36 4 5 6 7 8 9 10 

37 11 12 13 14 15 16 17 

38 18 19 20 21 22 23 24 

39 25 26 27 28 29 30 
  

Október 2017 

# Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va 

39 
 

1 

40 2 3 4 5 6 7 8 

41 9 10 11 12 13 14 15 

42 16 17 18 19 20 21 22 

43 23 24 25 26 27 28 29 

44 30 31 
  

November 2017 

# Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va 

44 
 

1 2 3 4 5 

45 6 7 8 9 10 11 12 

46 13 14 15 16 17 18 19 

47 20 21 22 23 24 25 26 

48 27 28 29 30 
  

December 2017 

# Hé Ke Sz Cs Pé Sz Va 

48 
 

1 2 3 

49 4 5 6 7 8 9 10 

50 11 12 13 14 15 16 17 

51 18 19 20 21 22 23 24 

52 25 26 27 28 29 30 31 
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Ha elmúlik karácsony, 

A szeretet lángja halványabban ég, 
De ha vigyázunk rá, nem alszik ki még. 
 
Ha elmúlik karácsony, 
És legszebb titkát nem árulja el, 

Az új csodára egy évig várni kell. 
 
Hosszú téli éjszakán harangszóval érkezik, 
Angyalszárnyon, csendben száll tovább. 
Három napig jók vagyunk, sőt emberségesek, 
Istenem, hadd legyen egész évben ilyen a világ! 
 

Ha elmúlik karácsony, 
A szeretet lángja halványabban ég, 
De ha vigyázunk rá, nem alszik ki még. 
Neoton Família 

 
A szeretet mindent megold 

Egy asszony kijött a házból, és három, hosszú, 
fehér szakállú öregembert látott üldögélni az 
udvaron.  
Nem ismerte őket.  Így szólt:  
-Nem hinném, hogy ismernélek benneteket, de 
éhesnek látszotok. Kérlek, gyertek be és 
egyetek valamit.  

-A ház ura itthon van?"- kérdezték.  
-Nem - válaszolta az asszony. - Nincs itthon.  
-Akkor nem mehetünk be - felelték.  
Amikor este a férje hazaért, az asszony 
elmondta neki mi történt.   
-Menj, mondd meg nekik, hogy itthon vagyok, 
és hívd be őket! 
Az asszony kiment, és újra behívta az öregeket"  

-Együtt nem mehetünk be a házba, - felelték.  
-Miért nem? - kérdezte az asszony.  
Az egyik öreg magyarázatba kezdett:  
-Az ő neve, Jólét, - mutatott egyik barátjára, 
majd a másikra mutatva azt mondta, 
-Ő a Siker és én vagyok a Szeretet. 
Majd így folytatta:  

-Most menj vissza a házba, és beszéld meg a férjeddel, melyikünket akarjátok behívni. 
Az asszony bement a házba, és elmondta a férjének, amit az öreg mondott. A férj megörült.  
-Ez nagyszerű!! - mondta. - Ebben az esetben hívjuk be Jólétet. Hadd jöjjön be, és töltse meg a házunkat jóléttel! 
A felesége nem értett egyet.  
-Kedvesem, miért nem hívjuk be inkább a Sikert? 
A menyük eddig csak hallgatta őket, és most előállt saját javaslatával.  
-Nem lenne jobb a Szeretetet behívni? Az otthonunk megtelne szeretettel! 

-Hallgassunk a menyünkre, - mondta a férj a feleségének.  - Menj, és hívd be Szeretetet, hogy legyen a vendégünk! 
Az asszony kiment, és megkérdezte a három öreget:  
-Melyikőtök Szeretet? Kérlek, gyere be, és legyél a vendégünk.  
Szeretet felállt, és elindult a ház felé… A másik kettő szintén felállt, és követték társukat. Az asszony meglepve kérdezte 
Jólétet és Sikert: 
-Én csak Szeretetet hívtam, ti miért jöttök?  
Az öregek egyszerre válaszoltak:  
-Ha Jólétet vagy Sikert hívtad volna be, a másik kettőnek kint kellett volna maradnia. De mivel, Szeretetet hívtad, ahova ő 

megy, oda mi is vele tartunk. 
Ahol Szeretet van, ott megtalálható a Jólét és a Siker is. 

Elmúlt a szép karácsony, véget ért a szeretet ünnepe. Melegség töltötte 

el szívünket, egy-egy pillanatra meg-megálltunk a rohanó világban, a 

száguldó hétköznapokban és számvetést készítettünk az elmúlt évről. 

Felidéztük a legszebb pillanatokat, baráti mosolyokat, és minden 

szépséget, jóságot elraktároztunk lelkünkben, hogy ezekből 
meríthessünk erőt az elkövetkező újév napjaira. Az ünnep 

hangulatában a másik emberre figyeltünk, és arra gondoltunk, hogy mit 

nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra. Ez a 

mi legemberibb értékünk. Nem drága ajándékok jelentik szeretetünket, 

hanem, hogy önmagunkból mit tudunk adni.  

S nem csak az ünnep napjai alatt. Hanem az év minden napján. Akkor 

is, amikor elmúlik a karácsony, s a szeretet lángja halványabban ég. 
Az ember, aki nem csak saját magáért él, aki igazi harmóniát tud 

teremteni belső világában, saját lelkében és a maga környezetében, 

mindenekelőtt családjában, kisugározhat a barátok, munkatársak felé 

egész éven át. Ahol harmónia, béke, szeretet él, ott meghitt, 

bensőséges kapcsolatokra épülő családot, közösséget lehet találni, 

amely érzelmi-lelki közösséget, élményt nyújt. Úgy érezzük, csak így 

tudjuk az otthon, az iskola melegét valósággá, megélhetővé tenni, ami 

végig kíséri egész életünket és mindig megadja számunkra a megújulás 
lehetőségét.  

Mi, Figyelősök Önmagunkból adjuk Nektek azt a szeretetet, amely 

segítségével összeállítottuk számotokra legújabb diákújságotokat. E 

számban is olvashattok érdekes szövegeket, meséket, történeteket 

pajtásaitok tollából. Kacaghattok vicceken, könny csordulhat 

szemetekbe szívszorító történeteket olvasván… Természetesen versek, 

fejtörők, szerb-, angol-, német írások teszik ismét sokoldalúvá 
lapunkat.  

Az újság létrejöttét most is köszönhetjük Kuszli Angéla 

magyartanárnőnek, Marton Ilona némettanárnőnek, Ćuk Daniella 

angoltanárnőnek, Sunčica Banjanin és Tadein Stela szerbtanárnőknek, 

Vajda Emese rajztanárnőnek valamint a tanító néniknek, Csernyák 

Szilviának, Palotás Alekszandrának, Tufegdžić Mónikának. 

Minden Figyelő olvasónak, Petőfis diáknak, tanítónak, tanárnak és itt 

dolgozónak kívánunk eredményes, egészségben, hitben, szeretetben 
gazdag új sztendőt. 

Tisztelettel: a szerkesztőség. 
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A    S Z E R E T E T R Ő L 

Egyik legnemesebb emberi érzés a szeretet érzése. Sokféle szeretet van, és sok mindent szeretünk az életünkben. De a 
legfontosabb, hogy mi, emberek, egymást szeressük. A családunkat szeretjük a legjobban a világon. A szüleid téged 
szeretnek leginkább, te pedig őket. Aki szereti a másikat, az ragaszkodik hozzá, vigyáz rá, segít neki.  Lehetnek gondok, 
jöhetnek bajok ,a szeretet minden nehézségen átsegít. Ez a csodálatos érzés a szívünkben él. Ki is mutathatjuk egy öleléssel, 
csókkal, szavakkal is. De nem kell folyton bizonygatni a szeretetet, hiszen, ha igazi a szeretetünk, megérzi az, akinek szól. 

A szeretet egyik megnyilvánulása, ha odafigyelünk szeretteinkre, és ha szükségük van a segítségünkre, mi kéznél vagyunk és 
segítünk, ahogy tőlünk telik. 
A takarítás, szőnyegtisztítás, mosás fárasztó munka. Főleg akkor, ha a mamának egyedül kell mindent csinálni. Ilyenkor 
igazán elkél a  segítség.  A gyerekek már kiskorukban is tudnak segíteni a házimunkában. Néhány munkát már egyedül is 
elvégezhetsz . Ilyen például a porszívózás. De a villanyáram veszélyes, a gép zsinórját  felnőttnek szabad csak bedugni a 
konnektorba. 
A portörlés sem ördöngösség, csak nagyon figyelmesen kell csinálni, nehogy véletlenül  leverjünk valamit a polcról, vagy az 

asztalról. 
Sokat segít Anyu munkájában, ha mosogatás után felrakod az edényeket a szárítóra, vagy a polcra, vagy ha eltörölgetsz. 
Te segítettél már valakinek ? Nem kell nagyon nagy dolgokra gondolni, néha  az egészen apró szívesség is sokat számít.   
Gyakran adódik erre alkalom, pl. a kisgyerek segíthet testvérkéjének a cipőfűzésben. Segítesz akkor is  , ha leviszed a 
szemetet, ha apróbb dolgokat bevásárolsz a közeli boltban. Nagyobb bevásárlásoknál te is segíthetsz a mamának cipelni a 
csomagokat. Persze ne a legnehezebb csomagokkal próbálkozz !   Otthon pedig segíthetsz a csomagok tartalmának 
szétválogatásában, helyrerakásában. Ha ilyenkor a mama szemébe nézel, meglátod, mennyire örül. Hiszen kedves, segítőkész 

gyermeke van. 
Persze a legegyszerűbben úgy segíthetsz anyunak, ha rendet tartasz birodalmadban, a játékaidat és egyéb  holmidat használat 
után a helyére teszed. 
A naptárak is kifejezik a szeretet megnyilvánulásának ünneplését. Ilyenek a születésnapok névnapok, különleges 
évfordulók.Illik ezekre a napokra mindenkinek figyelni.  
Ne feledkezz meg te sem  azokról, akiket szeretsz. Jó, ha figyelmeztetjük egymást  ezekre a jeles napokra.   Ilyenkor szép 
ruhát veszünk fel, s a szívünket is ünneplőbe öltöztetjük. Virággal ,apró /akár saját kezűleg készített  / ajándékkal 
kedveskedhetünk az ünnepeltnek, néhány kedves szó, egy szép vers kíséretében.   

 
A    T I S Z T E L E T R Ő L   

Tiszteletet olyan emberek iránt érzünk, akik ezt 
megérdemlik viselkedésükkel, becsületességükkel, 
kiváló munkájukkal. 
Tiszteljük a szüleinket. mert értünk fáradoznak, 
vigyáznak ránk, nevelnek, tanítanak, ápolnak 

bennünket. 
Tiszteljük az orvost, aki a tudásával sok-sok beteg 
fájdalmát enyhíti, segíti gyógyulásukat. 
Tiszteljük az idős embereket, akik hosszú életükben  
sokat dolgoztak, igen sok fáradsággal felnevelték 
gyermekeiket. 
Tiszteljük  az óvónénit, a tanítókat , hiszen ők 

segítenek abban, hogy eligazodjon  a kisgyerek a a 
világban, hogy okos, becsületes , tiszteletre méltó  
felnőtt váljék belőle.  
Tiszteljük a rendőr bácsit, mert vigyáz az emberekre 
és meg is véd bennünket szükség  esetén. Tiszteljük 
a péket, aki  hajnalban kel, s a forró kemence  mellett 
azért dolgozik, hogy friss kenyerünk , zsemlénk, 
kiflink legyen. 

 Tiszteljük az asztalost, a buszvezetőt, a cipészt, a 
pilótát, a mentőst , a tűzoltót, az írót, a festőt, a 
zenészt, mindegyiket a jó munkájáért. 
 

A  SZERETET  EGYIK  JELE  :   A  

GONDOSKODÁS  

 

 

 

Pál apostol: a szeretet himnusza 
Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén,  

ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok  

vagy pengő cimbalom. 

Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat  

és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,  

ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. 

Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt,  

odaadhatom a testemet is égő áldozatul,  

ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. 

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,  
a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. 

Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,  

nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. 

Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. 

Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. 

A szeretet nem szűnik meg soha. 

A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. 

Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. 

Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes az véget ér. 

Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek,  

úgy gondolkoztam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. 

De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. 

Ma még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről színre. 

Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, 

 ahogy most engem ismernek. 

Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három,  

de közülük legnagyobb a SZERETET.  

(Szent Pál Korintusiaknak írt 1. levele 13.) 
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200 éve született  

Arany János 

 
Arany János 1817  
március 2-án született,  

Nagyszalontán.  
Apja kevés földdel  
és kis házzal bíró  
földműves volt.  
A család súlyos tüdő- 
bajjal volt megáldva,  
a nyolc gyerek közül 

 csupán kettő maradt  
életben (János és Sára).  
Érzékeny, félénk, visszahúzódó gyermek volt. Iskoláit 1823 
és 1833 között végezte Nagyszalontán (segédtanítói állás), 
majd ezt követően Debrecenben. 
Ezután Kisújszálláson egy évig segédtanító volt. 
Tanulmányait 1835 tavaszán fejezte be Debrecenben, de 
érettségivel nem rendelkezett, viszont rengeteget olvasott 

(leginkább római alkotóktól). 1836 februárjában színésznek 
állt. Ezalatt anyja meghalt, apja pedig megvakult. Ezek 
hatására a bűntudattól vezérelve felhagyott a színészettel. 
1836 ősze és 1839 januárja közt korrektor (rektorhelyettes) 
Szalontán (magyar és latin grammatika), 1839 elején 
lemondott róla. 1840 tavaszán másodjegyző lett. Ez 
biztosította a családalapítás lehetőségét, 1840-ben meg is 

házasodott. Feleségét az irodalomtörténeti könyvek Ercsey 
Julianna néven jegyzik. Két gyermekük született: 1841-ben 
Juliska, 1844-ben László. 1844-től fordítgatott görög és 
angol (Shakespeare) drámákat. 1845 júliusa végén hozzá 
fogott Az elveszett alkotmány címû vígeposz megírásához. 
Ezzel megnyerte a Kisfaludy Társaság 25 aranyos 
pályadíját. Igazi sikert, elismerést és Petőfi barátságát az 

1846 nyarán írt Toldi hozta meg számára. 1847-ben ismét 
megnyerte a Kisfaludy Társaság pályadíját. Ebben az időben 
sok epikus művet írt: Rózsa és Ibolya, Szent László füve, 
Murány ostroma, valamint ekkor írta a Toldi estéje nagy 
részét is. Az 1848-as forradalom külső szemlélője volt egy 
ideig. Rövid ideig nemzetőr volt, majd BM-i fogalmazó lett 
Debrecenben és Pesten. Az orosz beözönlés után bujdosnia 
kellett. Elveszítette állását, Világos pedig még az anyagi 

összeomlást is jelentette. Fél évig Geszten, a Tisza családnál 
nevelősködött. 1851 őszén tanár lett a nagykőrösi 
főgimnáziumban. Egyre többet szenvedett a testi ill. lelki 
problémái miatt. 1860-ban Pestre költözött, ahol a Kisfaludy 
Társaság igazgatója lett. Bekapcsolódott a pesti irodalmi és 
politikai életbe (Csaba-trilógia első része: Buda halála). 
1865-ben az MTA titkára lesz, 1870-ben főtitkára. 1863-ban 

meghalt Juliska, emiatt sokáig elhallgatott benne a költõ. 
1876-ban lemondott a főtitkárságról, az 1877-es boldog 
nyarat a Margit-szigeten töltötte. Ekkor írta titokban, nem a 
nyilvánosság elé szánta az Őszikék (kapcsos könyv) verseit. 
1879-ben befejezte a Toldi szerelmét. 1882 október 22-én 
halt meg. 
 

2017-es év ünnepeltjei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Szent László 

Magyar király 
 

A források szerint László  
erőskezű, hatalmas  

termetű férfi volt, aki  
„a többi ember közül  

vállal kimagaslott”.  
Nagy testi erejét  

még ötven éves kora  
körül is megőrizte.  

A harcban való jártassága, a csatákban mutatott 
személyes bátorsága következtében a középkorban 
fokozatosan vált nagyon népszerűvé. A kiváló katonai 
erények mellett Hartvik püspök már Könyves Kálmán 
idején elismerően írt László erkölcsösségéről, 
erényességéről és mély vallásosságáról. 

A középkori László-kultusz kibontakozásához a döntő 
lökést III. Béla adta meg, aki 1192 júniusában pápai 
jóváhagyással szentté avatta I. Lászlót. Ennek nyomán 
a kialakuló magyar lovagi kultúra és életmód őt 
tekintette példaképének. Károly Róbert és I. Lajos 
hódoló tisztelettel adóztak a lovagkirály emlékének. 
Nagy Lajos aranyforintja hátoldalára László képét 

verette, s ez a 15. század végéig kötelező hagyomány 
maradt a királyi pénzeknél. I. Lajos leányának, Mária 
királynőnek idejében László mellképe a felségpecséten 
az igazságos uralkodó szimbólumaként szerepelt. 
Luxemburgi Zsigmond király azért látogatott el 
Váradra, hogy megtekintse László sírját és ereklyéjét, 
majd kívánságának megfelelően halála után László 
mellé temették el. Ugyanis I. Lászlót előbb 

Somogyvárott temették el, később azonban a holttestét 
átvitték Nagyváradra, s ott helyezték örök nyugalomra. 
Váradi sírja csodatevő zarándokhellyé lett. A 15. 
század elejéig a váradi székesegyházban őrizték kürtje 
és csatabárdja mellett fejereklyetartó mellszobrát 
(hermáját). Az eredeti herma a 15. század elején 
megsemmisült, helyette újat készítettek, amelyet ma 

Győrben őriznek. 
A népét győzelemre segítő László kultusza tovább élt 
a későbbi korokban is. A nehéz háborús időkben a nép 
László királytól várt és remélt segedelmet; a magyar 
katonák László nevét kiáltozva rohantak a törökre. 
Testi és lelki képességei miatt a katolikus egyház 
csodatévő harcos szentet is tisztel benne amellett, hogy 

személyében a magyar történelem sikeres országépítő 
uralkodójára tekintünk, aki kemény kézzel szilárdította 
meg a legyengült államot, másrészt pedig a német 
terjeszkedéstől, a pápai hűbértől és a keleti nomád 
népek pusztításaitól egyaránt megvédte országát és 
biztosította a független magyar állami létet. Minden 
időkre prototípusává vált az erényekben dús és a 
tetteiben évszázadokra előre cselekedni tudó 

országvezetőnek. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hartvik
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1lm%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/III._B%C3%A9la_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._K%C3%A1roly_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Lajos_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsigmond_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Katolikus_egyh%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Laszlo-ChroniconPictum.jpg
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Kedves Jézuska! 

 
A karácsony azért a legszebb ünnep, mert a családok együtt 
ünnepelik és megajándékozzák egymást. /Szloboda Gabriella 5.c 
Én az idén nem kérek semmit, csak a családom boldogságát s 

hogy az egész rokonság legyen egészséges. /Boja Bernadetta 5.c 

Azt kérem Tőled, hogy a családom minden tagja legyen 
egészséges és boldog. S hogy töltsük szeretetben, melegségben a 
karácsonyt. /Milinkov Jaszmina 5.c 
Egy kívánságom van. Kedves Jézuska, szeretnék egy kis 
farkaskutyát, akit rendszeresen sétáltatnék és törődnék vele, 
gondját viselném. /Ördög Noémi 5.c 

Kedves Jézuska, számomra a legfontosabb, hogy az egész család 
együtt legyen, és mindenki egészséges és boldog legyen. /Józsa 

Nikoletta 5.c 

Azt kérem, hogy a mama meggyógyuljon, hogy a családokban 
béke és szeretet legyen. S hogy a világon legyen béke és 
megértés, hogy mindenki tudjon karácsonyi vacsorát enni. 
/Tarján Orsolya 5.c 

 
Az ajándék 

 
Eljött a karácsony. Ilyenkor minden az ajándékozásról szól. 

Karácsonykor mindenki ad és kap ajándékot.  
Szeretem a tatámat és szeretek elmenni hozzá. Most is meglátogattam. Tata mesélt nekem egy mesét.  
Egyszer volt, hol nem volt, , volt egyszer egy távoli vidéken egy kis házikó. Benne szegény árva gyerekek éltek a 
nevelőjükkel. Soha sem ünnepelték az ünnepeket. Még egyszer sem állítottak fenyőfát.  

Történ egyik este, hogy egy idegen ember kopogtatott az ajtajukon. Amikor belépett magával sok-sok ajándékot hozott: 
karácsonyi díszeket, édességeket, adventi koszorút... A gyerekek először bátortalanul vették kezükbe a különféle csillogó 
díszeket. Azonban hamarosan nagy örömmel díszítették fel a saját első karácsonyfájukat. Az idegen elnevezték szent 
embernek. Amikor elment a Szent ember, a gyerekek örömmel ugrálták körbe a karácsonyfájukat. S megértették, hogy a 
legnagyobb ajándék, amelyet a karácsony adott nekik, az a szeretet volt. 
Nagyapa abbahagyta a mesélést. Én átöleltem őt. Szívemben szeretettel szorítottam nagyapámat.  

Csikota Annamária 5.c 

 
A hóember 

 
Szombat reggel arra ébredtem, hogy szakad a hó. Megörültem neki. Rögtön felvettem 
a kabátom, a sapkám, sálam, a kesztyűm és a csizmám és rohantam az udvarra 
játszani. Először készítettem hóembert. Csutkát tettem az orrának. Kezébe faágat, 
lábost a fejére. Később testvéremmel szánkóztunk és hógolyóztunk. Eljött az este. Az 

egész napos játszadozásban jól megfáztunk. Besiettünk a meleg szobába. Jót 
vacsoráztunk s utána édeset aludtunk a meleg takaró alatt. 

Szerda Leontina 2.b 

 
Megbeszéltük a barátaimmal, hogy hóembert fogunk építeni. Elkészítettük a 
kellékeket, a fazekat, a répát, a seprűt és a széndarabokat. Három hógömböt 
gurítottunk össze. Majd egymásra pakoltuk őket. Felöltöztettük hóemberünket. Ő lett 
udvarunk dísze.                                                                          Pekár Donald 2.b 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Arany János: Év utolján 
 

Kifelé az évnek a szekere rúdja, 
Pályáját a nap is csak robotban futja, 

Csak azért jő fel, hogy a gondját kivesse, 

Ahol a reggel van, ott a dél, az este. 
 

Mehetsz, mehetsz jó év! amit hoztál, vidd el, 
Megelégedtem már sovány böjtjeiddel; 

Egy szó nem sok, azzal sem marasztlak téged: 
Kívánok jó utat s jó egészséget. - 

 
Mi örömet adtál? Mi emléket hagytál? 

Annyit se nekem, mint a tavalyi naptár, 
Mely hiába mondja; hogy: "csütörtök, péntek", 

Ha egyszer ledobtam, belé sem tekintek. 
 

Menj! hadd tudjalak a többi után sorba, 
Legalább nem esett életemen csorba: 
A kopár sivatag, hol nem látni zöldet, 

Legalább nem hagyja lyukasan a földet. 
 

 

 

 

Szeretem a karácsonyt 

 
Szeretem a karácsonyt, 
Minden gyerek oly’ boldog. 
Szeretem a decembert, 
A kövér hóembert. 

 
Társaim mosolya a szívemben, 
Lelkük érzem a lelkemben. 
Friss kalács az asztalon, 
Boldog karácsonyt barátom! 
Csúri Kira 2.b 

 

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=143215&n=bozsanyinemanyi&blog_cim=%C3%89v%20utolj%C3%A1n
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Adventi fények ! 

 

Néhány  hét és itt a karácsony! Az adventi időszak pont arra való,hogy felkészüljünk a szeretet ünnepére. 
Nagyon szeretem, mert izgalommal tölt el a készülődés  Minden évben apu feladata, hogy a karácsonyfát megvegye. 
Ilyenkor alig tudom kivárni, hogy hazaérjen a szép illatozó fával, mert az én dolgom, hogy feldíiszitsem .Élőkészitem a 
szebbnél szebb díszeket, amíg apu hazaér. Közben  anyu sürög forog a konyhában, készíti a finomabbnál finomabb sütiket, 

melyek illata az egész házat átjárja. Amikor besötétedik, odaállunk a szépen feldíszített csillogó villogó fa elé, és boldog, 
békés karácsonyt kívánunk egymásnak  
Remélem idén esni fog a hó, mert csak így lenne teljessen szép a karácsony!                                                    Kuszli Petra 5.b  
 
November vége felé közelednek az ádventi ünnepeket.Ezekkel az ünnepekkel közelednek a felkészülések a karácsony 
várásra.  
Az ünnepekre gyönyörű koszorúkat készítünk amire négy gyertyát rakunk. A gyertyák fénye a legszebb dísze a szobának. 

Ünnepélyes hangulatot varázsol a családban. A koszorú mellé illatos süteményeket rakunk. Ilyenkor a család többet van 
együtt. A templomok is ki vannak díszítve. Azon a négy héten gyertgyákat gyujtunk. Sok ember szokott megjelenni és 
csndesen végighalgatja a misét. Az emberek örömmel elmesélik, azoknak akik valami okból nem mehettek el,arra a 
gyönyörű ádventi misére. A gyerekek örömmel és boldogan várják a karácsonyi ünnepeket. A gyerekek a sok készülődés 
miatt, nem tud másra figyelni csak arra, hogy hogyan tudnának másokat felvirítani. 
Ádvent egy gyönyörű ünnep.  

Szloboda Gabriella   5.c 

Az ádvent várakozást jelent.    
Ádám és Éva bünbeesésétől a földet a sötétség uralta. Isten tökéletes terve által elküldte a világosság királyát, az ő fiát Jézus 
Krisztust. Ő a világosság aki legyőzte a sötétséget. Ádvent alatt az emberek felkészülnek arra, hogya szívünkben is  
megszülessen Jézus azaz,hogy a szívünkben fény, világosság szülessen. Ami vlójában azt jelenti, hogy szívünkben,életünkbe 
beköltözzön a jóság, kegyelem, barátság, szorgalom, hitt, remény és szeretet.Csak is ilyen szívű emberek tudják, Jóba, 
igazságosságba  tenni szívüket. Negyon szeretném ha szívembe beköltözne a világosság királya és fogná kezemet, vezetne, 
hogy mindig célba érjek. 

Mester Tivadar  5.c 

 
Az ádvent a várakozás idejét jelenti. Valójában Ádám és Éva a mi ősszüleink szembe száltak Isten tökéletek akaratával 
engedvén a Sátán hazugságának és így kegyvesztettek lettek Isten előtt és a sötétség hatalma alá estek ők és az emberiség is. 
Istennek a tökéletes terve szerint elküldte a fény királyát Jézus Krisztust aki emberi formában született ebben a világban. 
Jézus élete munkássága tanításai példaértékű volt abban a korban amelyben élt. Ő kiüresítvén magát az isteni képességektől 
emberi formában élt megcselekedvén az atya tökéletes akaratát bűn nélküli élet, gyógyított, szabadított és életeket állított 
helyre. Bün nélküli életet élt. Az emberek, főleg az akkori egyházi vezetők nem ismerték fel benne a Krisztust, pedig csoda 

dolgokat cselekedett, és mindenkin segítvén világosságban járt. Apostolokat vett maga mellé tanítván őket a világosság útján 
való járásra. Az akkori világi vezetők azonban megölik, keresztre feszítik és meghal. Eltemetik, de a harmadnap  Isten 
hatalmát feltámasztó ereje által feltámadt és a menybe megy, legyőzvén a sötétség hatalmát, erelyét. Ezért szeretném, hogy 
ha én is és a körülöttem élő emberekre leragyogna a fényesség. A fényesség  számomra  Isten mindennapi jelenlétét jelenti. 
Ez pedig abban nyilvánul meg, hogy szelíddé, alázatossá, szorgalmassá, irgalmassá válok. Az emberek ádventre bizonyos 
szerint ádventi koszorút készítenek négy gyertyával ékesítve  és minden vasárnap meggyujtván eggyet. Karácsony napján 

minden a négy gyertyát égetvén bemutatván, hogy a fényesség beköltözött az 

othonunkba. Az én vágyam az, hogy a fényesség otlegyen mindeneggyes otonban 
minden nap és beregyogja minden eggyes ember szívét.  

Fehér Ágota     5.c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karácsonyi készülődés:  
főzés, sütés, díszítés.   
Ma nincs korán lefekvés,  

anya szól: „ elmarada TV-zés!” 

Formálódik a mézeskalács, 
minden csupa ragacs.   
Nincs lazítás, anya makacs,  
menekülne apa, mint egy apacs! 

A karácsonyfát behozzuk,  
a diszeket felrakjuk,  
az égőket bekapcsoljuk.  

Fenn a csillag boldogok vagyunk! 

Végreitt a karácsony!    
A fán kapaszkodva minden alacsony.  

A konyhába kocogom,   
„ki ette meg a kalácsom?”  
Varnyú Viola     4.c 
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Vidám karácsonyi készülődés 
 

A karácsony a szeretet ünnepe. Az emberek, ilyenkor félreteszik az ellentéteket megbocsájtanak egymásnak. Szívüket a 

szeretet árasztja el. Arcukra ül a vidámság. Minden ember megpróbálhat csak néhány napig is boldognak lenni. Az érzés 
leírhatatlen, amerre csak mindenfelé mosolygós arcokat találok.  
A mi családunkban az ádventi időben elkezdődnek a karácsonyi előkészületek. Ádvent első vasárnapján anya meggyújtja az 
első gyertyát, az asztali diszen. Ilyenkor valami különös melegség járja át a szobát. Azt sugalja, hogy közeleg már az ünnep. 
Anya nekilát a takarításnak, amiből én is kiveszem a részem. Ezt nem igazán szeretem de szívessen megteszem. Tudom, 
hogy izgalmas napok következnek. Kidíszítjük a házat, rajzolunk az ablakokra. Előkerülnek a dobozokból a szines égők, 
amit a terasz korlátjára teszünk. A vén télapó is felkerül a ház sarkára. Karácsony előtt  pár nappal megtörténik a nagy 

bevásárlás. Apró figyelmességek kerülnek a kosárba, a családtagoknak. Ilyenkor apa cipeli a csomagokat. Kicsit mérges is 
ezért, de mi anyával jókat szórakozunk rajta. Az ünnepek közelettével egyre nagyobb a sürgés. Anya sütiket készít. Apa 
felálítja a fenyőt. Az én dolgom a díszítés. Egyessével kicsomagolom a csillogó, villogó gömböket. Amikor az utolsó dísz is 
a helyére került, büszkén állok a remekmű előtt. Igy köszönt be hozzánk a szenteste. A családunk szentmisére  megy. 
Karácsony napján  mindannyian elégedetten és boldogan ülük le elfogyasztani az ünnepi ebédet. 
Mi így készülünk a szeretet ünnepére. Bárcsak a karácsony varázsa egész évben tartana!                        Gál Noémi  4.c 
 

Megbántam, hogy rosszul cselekedtem 

 
Tegnap a testvérem elkérte tőlem az ollómat. Én nem akartam odaadni, mert féltem, hogy elveszíti. Testvérem ezért szomorú 
lett. Ezt látva nagyon megbántam viselkedésemet. Bocsánatot kértem tőle és odaadtam neki az ollót. Testvérem 
megbocsájtott nekem. Együtt fejeztük be a kézimunkát. 

Mészáros Emese 2.b 

 
 Apukám megengedte, hogy vegyek egy nagy doboz eurokrémet. De azt is mondta, hogy csak keveset ehetek belőle. Nem 

fogadtam szót. Befaltam az egészet. Nem hagytam sem az anyukámnak, sem a bátyámnak, sem apukámnak egy kis kóstolót 
sem. Később nagyon elszégyelltem magam és megbántam tettemet. Főleg, mert a sok édességtől megfájdult a hasam.  

Kiss Alex 2.b 

 
Milánnal, az unokatestvéremmel fociztunk. A szabályokon összeszólalkoztunk. Mérgemben átrúgtam a focilabdát a 
szomszédba. Ott pedig a labdát kiharapta a kutya. Az durrant egyet, Misko meg elkezdett sírni. Látva, hogy milyen szomorú 
lett unokatestvérem nagyon megbántam tettemet. Másnap a spórolt pénzemből vásároltam neki egy labdát. Boldogan 

játszottunk az új labdával. S ami a fő, békességben. 
Berkes Máté 2.b 

 
Angol órán a tanár úr kiosztotta a feladatokat. Azt mondta, aki elkészül vele, az előveheti a házi feladatait és csöndben 
csinálhatja azokat. Én még nem voltam kész az angol feladatommal, mégis elővettem a matekot, az angolt pedig eltettem a 
táskámba, hogy kevesebb hézim legyen. Egyszer csak a nevemet hallottam. A tanár úr kiszólított, hogy vigyem ki az angol 
elkészített munkámat. Azonnal tudtam, hogy ebből nagy baj lesz. De már késő volt. A tanár úr megpörölt, és beírt öt 

szomorú fejet a füzetembe. Nagyon meglepődtem és elszomorodtam. Megfogadtam, hogy ezután mindig azt fogom csinálni, 
ami a feladatom. 

Herbatényi Botond 2.b 

 
Vasárnap megbeszéltük, hogy ebéd után pihenni fogunk. Megvártam, amíg a szüleim 
elalszanak. Aztán úgy döntöttem, csinálok valami mókásat. Elővettem a 
rajzfelszerelésemből az ollómat és mindenhol belenyirkáltam a hajamba. Délután, 
amikor anyu felébredt és meglátott, szó nélkül maradt. Hosszan csak a levegő után 

kapkodott. Látva anyum ijedtségét, megbántam, amit tettem, s tanultam a hibámból. 
Aranyos Andor 2.b 

 
Sokan játszottunk az utcán. Kergetőztünk, labdáztunk, bicigliztünk. De hamar mindent 
meguntunk. Az egyik barátom azt mondta, hogy másszunk fel a szomszéd néni fájára. Jó 
ötletnek tünt. Azonban alig hogy mászni kezdtünk, a néni észrevett bennünket. Mi 
gyorsan leugráltunk a fáról és haza szaladtunk. Án nagyon megbántam tettemet. 

Kovács Lilla 2.b 

 

 

 

 

Hipp-hopp, itt a karácsony,  

Készülődünk vidáman,  
Készülődünk vidáman,   
Hipp-hopp, itt a karácsony. 
Karácsonyi vásárban,  
Ajándék van százával,  
Ajándék van százával,  
Karácsonyi vásárban. 

Karácsonyfa szépen áll,  
Szép karácsony gyere már, 
Szép karácsony gyere már,   
Karácsonyfa szépen áll. 
Ajándék van alatta,  
Minde gyerek kap majd ma,   
Baba, autó dobozan,  

Télapó majd szétosztja. 
Kaszás Korina  4.c 
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Egy furcsa történet 

 
Egyszer volt, Hol nem volt, volt egyszer egy bugyuta ember. 
Az ember egyedül élt egy kis házben, az erdőben. Elég fura élőlény volt ez az ember,  mert éjjel fent volt, nappal pedig aludt. 
Este reggelizett, reggel vacsorázott. Nappal alvajáró volt. Kedvenc időtöltése az volt, hogy éjjel számolgatta, vizsgálgatta a 
csillagokat. Egyik éjszaka, mikor a csillagokat csodálta éneklésre lett figyelmes. A bugyuta ember elhatározta, hogy az ének 

irányába indul és megkeresi azt aki énekel. Három éjjelen keresztül nemt, mendegélt még a nevetgélő patakon is átkelt. 
Negyedik éjjel  egy folyoparton megtalálta, hogy ki énekel: egy rózsabokor. A bokor szomorkásan dalolt. A bugyuta ember 
közelebbről is megvizsgálta a bokrot. Egyszer csak a rózsák között egy macskára talált. Egy sovány kandurra aki 
belegabalyodatt az ágakba és majdne beleesett a folyóba. Az embernek nehezen, de sikerűlt kiszednie onnan az éhes, 
kétségbeesett kandúrt. Amint kivette, a bokor abbahagyta a bús éneket, helyette vidáman dalolt. A macska néhány helyen 
megsérült ahogy ki akart szabadulni az ágak közül. Az ember hazavitte a cicát, ápolta, gondját viselte. Telt múlt az idő, a 
kandúr megerősödött, begyógyultak a sebei. Egyik éjjel mikor az ember nézegette a csillagokat a kandúr is kiment hozzá. 

Fekszenek a fűben egyszer megszólal a macska:    
-K-k-k-köszönöm g-gazdám, h-hogy megmentettél! 
Csodálkozik az ember. Néz jobra, néz balra, sehol senkin  csak ők ketten. Hát csak a macska beszélhetett hozzá.  
Ennyire  talán nem bugyuta, hogy már érti amit az állatok és a növények mondanak. Igy hát megkérdezte.     
-Te kandúr te tudsz beszélni?                                                                                                                                       
-Ig-gen, t-tudok. És m-minden élőlény t-tud.                                                                                                     
Az ember talán tényleg ennyire bugyuta volt. Így innentől kezdve megértette más élőlények beszédét is. Ettől az éjszakától  

fogva ha egy bugyuta ember  megment egy állatot, meg fogja érteni más élőlények beszédét.     
A bugyuta ember és a dadogó kandur még ma is nézik éjjelente a csillagokat, ha rájuk nem esett egy hullócsillag. 

Ördög Noémi   5.c  
 

Átöleltem testvéremet 

 
Öcsém keserves sírásba kezdett. Odamentem hozzá, hogy megkérdezzem mi a baj. De ő nem akarta elárulni nekem. Csak 
egyre jobban zokogott. Gondoltam egyet és vígasztalásul szorosan átöleltem. Ölelésemben megnyugodott és abbahagyta a 
sírást.                                                                                                                                                                     Sétáló Anett 2.b 
 
Húgom kipakolta a konyhaszekrényből anya összes edényét. Főzőcskéset játszott. A sok edényt mind megtöltötte vízzel. A 
lisztet is mindenfelé szétszórta. Ekkor érkezett haza anya. Mami a látottaktól majdnem összeesett. Lett nemulass! Nagyon 

kikapott a hugi. Annyira megsajnáltam, hogy magamhoz öleltem s vigasztalni próbáltam. Ő pedig lassan abbahagyta a sírást. 
Kovács Lilla 2.b 

 
Párnacsatáztunk öcsémmel. Egyik rossz mozdulattal testvéremet pontosan a szemén találtam el. Nem sírt, de a kezét a 
szeméhez szorította. Láttam, hogy fáj neki. Megsajnáltam és bocsánatot kértem tőle. Magamhoz öleltem. 

Herbatényi Botond 2.b 

Hazudtam 

 
A műhelyből elvettem egy harapófogót. Apukám megkérdezte tőlem, hol hol a fogó. Azt feleltem, hogy nem tudom. Később 
azonban elővettem a fogót és odaadtam apunak. És bocsánatot kértem, mert hazudtam. Varga Árpád 2.b 

 
Hétfő reggel elindultam az iskolába. Azon töprengtem, hogy vajon mit 
fogok kérni Mikulásra. Út közben találkoztam az egyik 
osztálytársammal. Megkérdezte tőlem, hogy mit fogok kapni Mikulásra. 
Én nem az igazat mondtam el neki. Ezért később lelkiismeretfurdalásom 

lett. Gondoltam, ő biztos többet és jobbat fog kapni. A végén pedig 
kiderült, hogyha az igazat mondtam volna, akkor is szép ajándékot 
kaptam volna. S még hazudnom sem kellett volna. Megfogadtam, hogy 
többet nem hazudok.                                             Rác Kolompár Alen 2.b 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karácsonykor a családom,  
fenyőt állít minden áron. 
Villő hugom addig kutat, 
 míg keze fenyőfa diszekbe akad. 

 
Apu hozza  a fenyőfát,     
Anyu süti a pogácsát.  
Csongi addig-addig botladozik,  
míg fástul együtt fel nem bukik. 
 
Lett is nagy ribillíó,  
Anya volt a leghangossabb ordító.   

Felállítottuk a fenyőfát,  
és megettük az ünnepi vacsorát. 

Koncz Antónió  4.c         
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Megbocsájtottam 

 
Reggel megbeszéltem anyával, hogy ha hazaérek az iskolából, azonnal hozzákezdek a házi feladataim megoldásához. 
Megérkeztem a suliból, de megfeledkeztem a feladataimról. Tévézni kezdtem.  
Megebédeltünk és csak jóval később kezdtem hozzá a házi feladatokhoz. Anya ezért nagyon mérges lett rám. Kiabálni 
kezdett velem. Én nagyon megharagudtam anyára, de végiggondoltam, hogy mi történt, s gyorsan megbocsájtottam neki. Ő 

is megbékélt. Amikor megoldottam a leckéim, elmentünk a nagyszüleimhez. Ott értettem meg, miért volt anya olyan mérges. 
Mert a mamáéknál vártak rám. A nagyszüleim... és a sok ajándék. 

Kiss Alex 2.b 

 
Tegnap az angol órán Botond elvette a ceruzámat. Hármast kaptam miatta. Megharagudtam rá. Durva voltam vele és szólni 
sem akartam hozzá. Botond a nagyszünetben bocsánatot kért tőlem. Én pedig gyorsan megbocsájtottam neki, hiszen ő a 
barátom. 

Varga Árpád 2.b 

 
Elvittem az iskolába a legoautómat. A szünetben játszottunk vele. Árpi, a barátom végül szétszedte, hogy robotot építsen 
belőle. Nagyon mérges lettem rá, mert tudtam, nehéz lesz újra autót készíteni a kockákból. Árpi ezt látva, felajánlotta a 
segítségét és bocsánatot kért tőlem. Én gyorsan megbocsájtottam neki és együtt könnyen raktuk össze a legokockákból az 
autót. 

Berkes Máté 2.b 

 
Délután elmentem Mátéhoz játszani. Egyszer csak kitaláltuk, hogy széttett kézzel pörögjünk-forogjunk egyre gyorsabban. 
Bele is kezdtünk. Pörögtünk-forogtunk, közben nagyokat nevettünk. Véletlenül Máté tenyere az arcomon landolt, én pedig 
ettől a földön. Fájt az arcom, de szerencsére nagyobb bajom nem lett. Egy pillanatig mérges voltam, de megbocsájtottam, 
mert ez csak játék volt. 

Herbatényi Botond 2.b 

 
Kicsit megharagudtam a barátnőmre, mert nélkülem ment el biciklizni. Bánatosan, szomorúan üldögéltem a szobában. 

Egyszer csak zörgetett valaki. Kimentem, es megnéztem ki az. Hát a barátnőm volt. Elnézést kért tőlem és kihívott 
kerékpározni. Gyorsan megbocsátottam és örömmel mentem velük tekeregni. 

Kovács Lilla 2.b 

 
Egyik nap az öcsémmel játszottunk. Ő valamiért hirtelen mérges lett és 
belémrúgott. Sírni kezdtem. Nem is azért mert fájt a rúgás helye, hanem 
hogy észrevegye magát. A kicsi, látván a reakciómat, bocsánatot kért 

tőlem. Jó szívvel bocsájtottam meg neki. 
Sétáló Anett 2.b 

 
Egyik napon összevesztem a barátnőmmel, Anettal. Ő nagyon kedves lány. 
De én rosszul viszonyultam a barátságunkhoz. Nagyon mérges lett rám, és 
ellökött. Utána gyorsan bocsánatot kért tőlem. Én azonnal megbocsájtottam 
neki, hiszen ő a legjobb barátnőm. 

Csúri Kira 2.b 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gyermekhéten történt 

Karácsonyi harangszóval, 
angyali énekszóval. 
Karácsonyi illatával, 
mindenkit elvarázsol. 

Gyermekek a karácsonyfát, 
körbe-körbe járják. 

Többiek a szaloncukrot, 
mimd-mind bontogatják. 
Jut ajándék mindenkinek, 

az egész családnak. 
Sok örömöt, minden embernek, 

Karácsony napjára! 

Kádas Anna   4.c 
 

Boldogan készülődünk az ünnepre, 
béke és nyugalom van szívünkben. 

Ne legyen gondod sehol sem, 
a bánat kerülje el szívünket ilyenkor. 

Angyalka az ég és a föld felett tipeg- topog, 
Mit csinál? 

Összegyüjti a bánatot. 
Összegyurja elhajítja. 

Legyen mindenkinek meghitt, 
e csodálatos ünnepe. 

Ezek kívánnak nektek, 

békés karácsonyi  ünnepeket. 
Kiskomáromi Zsolna   4.c 
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Csörög az órám. Reggel hat óra van. Kint még sötét van. Minek keltem fel? Milyért ilyen korán? Még mindenki alszik. 
Ekkor az íróaztalomra pillantottam és eszembe jutott: a gyermek hét harmadik napja van, vagyis ma jelmezbál lesz. Azért 
keltem fel ilyen korán, hogy elkészítsem ijesztő sminkemet. Halott leszek. Asztalhoz ültem és elkezdtem. Először is 
letisztítom az arcomat licenes vízzel. Utána felvittem az alapozót és a korektort. Ezután jön a nehéz és érdekes része a 
sminkelésnek: a sebek. Vörös körömlakkot a homlokom közepére kentem mint ragasztó. Elővettem egy bőr színű gyurma 

darabot és gömbbé gyurtam. Kicsit szétlapítottam és a közepét benyomkodtam. Mí g meg nem száradt a körömlakk, a 
gyurmát rányomtam a festékre és ráragadt. Mer a gyurmában a bemélyedést egy picit fekete szer tussal befestettem, hogy 
sötétebb legyen, mintha mély lenne. Végül az egészet befestettem vörössel Élethű lett. Meg voltam elégedve. Csináltam még 
eggy „horzsolást”. Ugyan ezzel a módszerrel, csak a gyurma helyett vattát használtam. Rajzoltam varrást, mintha a seb össze 
lett volna varrva. Szüleim szerint ijesztő lett a sminkem. Lassan indulok is az iskolába. Az utcákon mindenki tágra nyílt 
szemmel bámulta az arcomat. Oda is értem. Amint beértem az iskolába udvarában, a tanulók akikkel csak találkozom 
mindenki odajött hozzám. Kerdezgették: Ezt hogyan csináltad? Megfoghatom? Le birod majd szedni és hogyan? Voltak akik 

undorítónak láttak, akik vagánynak és szépnek találtak és voltak akik nem normálisnak néztek. A tanárok bizarnak találtak. 
Első három tanítási óra: magyar, német és matek utána siettünk fel a díszterembe. A felső tagozat össz diákja beöltözött és 
versenyeztek egymás ellen. A zsűri szóligatta az osztályokat. A tanulók kimentek a színpadra és bemutatták jelmezüket. Már 
mi is kivonultunk.Bemutatkoztunk, hogy mik vagyunk és vonultunk le. Leültünk és figyeltük a többieket. Végén 
eredményhirdetés volt. A legjobb jelmez viselője oklevelet kapott, többek között Jaszmina, Gabi és én is.   
Érdekesvolt a mai nap. Remélem még sok ilyen bulin vehetek majd részt.                                          Ördög Noémi   5.c 
 

A gyermekhét első napja nem alakult túl jól mert esett az eső. 
Úgy volt, hogy három rendes óra lesz megtartva és utána a Gorá parkba megyünk. Mivel rossz volt az idő ezért én minden 
tantárgyat beraktam a táskámba. Utána kiderült,hogy nem megyünk a parkba, de nem is lesz  több óránk. Ezért inkább 
hazaengettek. Következő nap a kedd. Az volt tervben, hogy parti lesz a díszteremben. Ugyanúgy Három óránk volt. Fent a 
biológia tanár zongorázott és énekelt. Mi pedig táncoltunk. A végén, még én is énekeltem. Kicsit féltem de a végén egész jó 
volt. Szerdán maszkabált szerveztek. Úgyszntén három tanítási órával. A zsűritagok pedig a zene tanárnő, a szerb torna 
tanárnő és egy nyolcadikos fiú. Cserkésznek öltöztem be... 
Mindenki más volt.Utána diploma osztás, és kaptam én is. Ez a nap így telt el. Csütörtökön nem volt tanítás és kilencre 

kellett jönni a főzésre. Előtte bementem a boltba, hogy vegyek rágcsálivalót és utánna áltam tovább. Az iskola udvarában 
már izgatottan vártuk az osztályfőnököt, hogy megtudjuk mit főzünk. Kolbász paprikást készítettünk. Mindenki szorgosan 
segédkezett valamiben.  Még elkészült a finomság addig mi játszottunk. Mikor megfőlt ebédeltünk.Nagyon finom vol t. 
Pénteken ”játék határok nélkül” lett szervezve. Négy rövidített orával. A sportpáján volt a renezvény. Az első körben a 
játékos lábára kellett kötni egy lufit majd beáltak a nyégyzetekbe. 
Ebben, nem nyertünk. Majd hasonló feladatban én vettem részt. Egy szallagot raktuk a nadrágunkba és az volt a cél, hogy 
elhuzzuk a másiktól. Ebben se nyertünk. Utána kaptunk egy szivacsot és az Annamáriának meg  az Orsinak a homlokukhoz 

téve egyensujozni kellett vele. Közben voltak kissebb feladatok is mint kéznyomás és a kezünkön tartani egy széket. Az 
utolsó kihívásban engem szörnynek kellett, hogy beöltöztessenek. Szerintem elég rémisztő lettem. Des végén volt egy 
hangpróba is. Az is jól sikerült. Ennyi volt a gyemekhét.  
Nagyon jó volt ez a hét de szomorú vagyok, hogy ijen gyorsan eltelt.                                                   Ördög Tímea  5.c 
 
Októberben ünnepeltük a gyermekhetet. Mint mindig,  minden gyerek 
nagyon várta. Az első napon csak három óránk volt. A második nap már 

izgalmassabnak igérkezett. Mert fent a díszteremben egy szuper buli, 
vette kezdetét. Nagyon jól éreztem magam és sokat táncoltunk. 
Harmadnap pedig jelmezbál készülődött. Mindenki különféle jelmezbe 
bujva jelent meg. Én például betmennek öltöztem de voltak még 
boszorkányok, szellemek, halottak és még rengete jelmez. Az utolsó 
előtti napon pedig az egész osztályal és az osztályfőnökünkel paprikást 
főztünk bográcsban. Hoztunk rágcsálnivalót és innivalót is. Mi vagyis az 
osztály hoztunk a termekből  asztalokat és székeket, hogy legyen 

valamin pucolni, mosni a krumplit és a hagymát. Mikor minden 
hozzávalóval végeztünk mi el is mentünk játszani amíg az osztályfőnök 
megfőzte az ebédet. A végén jót ettünk a paprikásból. Az utolsó nap 
szintén három óra következett.  
Nagyon tetszett ez a hét sok érdekes dologban vehettünk részt és sok 
érdekes dolgot csináltunk. Talán a legjobban a gyermekhétben az utolsó 
előtti nap vagyis a csütörtöki nap tetszett legjobban. 

Frank  Boglárka  5.c 
 

Karácsony közeledik, 
ezért mindenki örvendezik.   
Az egész város ünneplőbe öltözik, 
és ilyenkor mindenki összetartozik. 
Sütiillat,ölelése,   
jó és víg kedélyek. 
Kíváncsian szétmarcangolt 

díszcsomagolások.  
S meleg szülői simogatások. 
Az ágon hó pihen,csillog a fényen. 
A házunkból szólni kezd a gyönyörű ének. 
Béke és csend lapul, a lelkemben érzem, 
Szent Karácsony  eljött nékem.     
Horvát Zsaklin      4.c    
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Sveti Sava I Srpski (oko 1175—14. januar 1236)[a][b] je bio srpski princ, monah, 
iguman manastira Studenice, književnik, diplomata i prvi arhiepiskop 
autokefalne Srpske pravoslavne crkve. Rođen je kao Rastko Nemanjić, 
najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje I, i brat kraljeva Vukana i Stefana 
Nemanje II Prvovenčanog. 

Kao mladić dobio je od oca na upravu Zahumlje (1190. ili 1191). Ubrzo 1192. 
ili 1193. godine Rastko je pobegao na Svetu goru i zamonašio se u ruskom 
manastiru Svetog Pantelejmona, gde je dobio ime Sava. Kasnije je sa svojim 
ocem, koji se zamonašio i dobio ime Simeon (verovatno 25.3.1196), podigao 
manastir Hilandar (1198-99), prvi i jedini srpski manastir na Svetoj gori. 
U Srbiji je ubrzo došlo do rata za vlast između Savine braće (1202 ili 1203). 
Posle izmirenja (1204. ili 1205) veliki župan Stefan Nemanja II Prvovenčani i 
knez Vukan pozvali su Savu I Srpskog da ih potpuno izmiri i on se vratio u 

Srbiju početkom 1208. godine. Istovremeno se bavio prosvetiteljskim radom, 
nastojeći približiti svojim sunarodnicima osnove verske i svetovne pouke, da bi 
se 1217. vratio na Svetu goru. Godine 1219. Sava I Srpski je ubedio 
Vaseljenskog patrijarha i cara u Nikeji da odobre autokefalnost (samostalnost) 
srpske crkve sa statusom arhiepiskopije. Vaseljenski patrijarh Manojlo I 
Carigradski je imenovao Savu I za prvog arhiepiskopa Srbije. Sava I Srpski 
ostao je arhiepiskop sve do 1233. godine, da bi ga tada zamenio njegov učenik 

Arsenije I Sremac. Dva puta je putovao u Palestinu. Na povratku sa drugog od tih hodočašća u Svetu zemlju smrt ga je 
zatekla u tadašnjoj bugarskoj prestonici Velikom Trnovu 14. januara 1236. Njegove mošti je u manastir Mileševu preneo 
njegov nećak, kralj Stefan Vladislav I. 
Sava I Srpski je ostavio više pisanih dela. Zato je bio jednan od značajnijih pisaca i pravnika iz srednjeg veka kod Srba. 
Njegova najznačajnija pisana dela su „Žitije Svetog Simeona“, „Karejski tipik“, „Hilandarski tipik“ i „Studenički tipik“, kao 
i „Zakonopravilo“. Obrazujući buduće službenike Hristove crkve Sava I Srpski stekao je velike zasluge za razvoj školstva i 
prosvete kod Srba u srednjem veku. U Srbiji i Republici Srpskoj se dan njegove smrti (27. januar po novom kalendaru) 

proslavlja kao Dan prosvete. 
Savin kult u narodu bio je jak. Posle jednog ustanka Srba protiv Osmanskog carstva, turski zapovednik Sinan-paša je naredio 
da se spali mošti Svetog Save I Srpskog na Vračaru verovatno 1594. Na mestu gde se misli da je bila dignuta lomača da 
uništi poslednje ostatke Svetog Save I Srpskog danas se uzdiže Hram Svetog Save, najveća pravoslavna bogomolja kod Srba. 
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https://sr.wikipedia.org/wiki/1236
https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0#cite_note-7
https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0#cite_note-7
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BC%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%98%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1217
https://sr.wikipedia.org/wiki/1219
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%80%D1%85
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%BB%D0%BE_I_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%BB%D0%BE_I_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/1233
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5_I_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%80_%28%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/1594
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Sveti_Sava_Kraljeva_Crkva.jpg
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ЗИМА И ЗИМСКЕ РАДОСТИ 

 
Јесен је полако отишла, а уместо ње је стигла хладна зима. Ушуњала се лагано у наше животе. 
Зима је пробудила и успаване димњаке.Људи се греју у својим кућама, а животиње су се завукле у своја склоништа. 
Природа се припрема за зимски сан. Птице селице су одлетеле на југ, а врапци се ућутали.Седе у својим малим 
гнездима скупљених крила и  дрхте на хладном ваздуху. 
Бели облаци плове небом,из њих ће пасти први снег. Све око нас постаје бело. Дрвеће ће добити нову одећу и 
уморне гране неће више бити голе. Беле пахуље ће их обући у беле хаљине. Травњаци ће добити дебеле,вунене 

тепихе. Мраз је на прозорским стаклима. 
Једино деци није хладно,трче са осмехом на лицима по улицама и играју се. 
Деци је зима омиљено годишње доба,поготово када пада снег јер тада правимо Снешка, санкамо се и грудвамо. 
Николета Фабиан, 6.ц 

 
Зима почиње 21. децембра. Има пуно празника,а ту је и зимски распуст. Док стигне зима са дрвећа отпадне све 
лишће и буде хладно.У последње време пада мање снега, а ја волим када га напада пуно и када се задржи . Први 

празник је Микулаш када деца добијају слаткише и скромне поклоне у своје ципеле.То је 6. Децембра и слави се као 
сећање на Светог Миклоша који је живе у 4. веку и делио поклоне сиромашнима. Пшеницу садимо 13. децембра  
када је Света Луца. Верује се да ако пшеница порасте и буде густа да ће онда бити родна година. Бадњи дан и Божић 
су моји омиљени празници. На Бадњи дан постимо и једемо рибљу чорбу и кокице. Увече идемо у цркву,китимо 
јелку и вечерамо. На дан Божића нас обрадују поклони испод јелке. Ових дана се посећујемо,дружимо и пуно 
једемо. Нову годину најчешће дочекујем са породицом код куће. У поноћ пијемо шампањац и правимо мали 
ватромет. 
Заиста зими уживам док сам на распусту. 

Због свега овога обожавам зиму.  
Надам се да ће ове године зима бити бела како бисмо могли да се санкамо. 
Николет Ангели, 7.б 

 
Зима је лепа када је бела. Без снега је само хладна ,а 
то не волим. 
Она има јако леп почетак јер први стиже Микулаш 

који доброј деци доноси поклоне. Ти поклони нису 
велики...углавном су то слаткиши, јужно воће, 
рукавице,капе и чарапе. Деца која нису била добра 
добијају шибу. То је веома леп обичај и ми, деца му 
се радујемо. 
Мама и бака праве велико спремање јер кућа мора 
да буде чиста до најлепшег празника,Божића. Тада 

има пуно посла и у кухињи јер је ручак код нас 
богат и укусан. 
Ми смо јако заузети у школи и једва чекамо зимски 
распуст. Надам се да ће бити снега како бисмо се 
санкали и грудвали. Обавезно треба направити 
Снешка Белића који ће имати стари лонац на глави 
и стару метлу у руци. 
Волим да идем са друговима на клизање. 

Има још један радостан догађај,а то је дочек Нове 
године. Моји родитељи имају велико друштво,па 
има пуно и деце. Ми се тада шалимо,забављамо и 
бацамо петарде. 
Волим зиму због свега лепог што нам пружа и због 
које ћемо имати дивне успомене. 
Залан Хербатењи, 6.б 

 

 



Figyelő – Sveznalica        Основна Школа „Петефи Шандор“, Бечеј – Petőfi Sándor Általános Iskola, Óbecse 

 

15 
 

 

 

Јако волим зиму јер је тада мој омиљени празник,Божић. 

Волим када зими пада снег јер се тада сетим периода када сам била мала. 

Цела породица се играла у снегу. Са братом и сестром сам стално била у дворишту.Правили смо Снешка,а 

онда стално излазили из куће да видимо да ли још увек стоји на месту.  

Једном нам је тата од снега направио игло. Толико је био велик да смо сестра и ја могле да уђемо. Много 

смо се грудвали и играли у снегу,а док смо ми у дворишту,мама би нам спремила топлу чоколаду. 

Сада више није тако јер смо порасли и више обавеза имамо. 

Али...ово су лепе успомене којих се врло радо сећамо и смејемо се када их препричавамо.  

Шара Варњу, 7.б 

 

Зими је веома хладно. Често дува северни ветар, небо је облачно,а сунце је зубато. Зима је ипак лепа, 

нарошито када има снега. 

Људи су већ купили дрва за огрев, ложи се ватра у пећима и у собама је топло. Носимо дебеле зимске јакне 

, рукавице, шал ,капу и дубоке чизме. 

Спремамо се за зиму.Ми смо купили нову лопату за снег. 

Мама и бака праве ситне колаче ,торте и медењаке. 

Сестра и ја се највише радујемо зимском распусту и празницима. Први стиже Микулаш који нас увек 

обрадује лепим поклонима. Додуше,сад сам већ велика и знам ко доноси поклоне .  

Дочек Нове године је радосна ноћ када слушамо музику,плешемо и дивимо се ватромету.  

Највећа радост ми је када падне снег јер онда правимо Снешка Белића,санкамо се и грудвамо.  

Тимеа Рајшли, 6.б 

 

Зима је доба мира и љубави. 

Пошто је напољу хладно, морамо облачити џемпере,шалове,рукавице. 

Зими нису само људи мирни,него 

и природа спава. Животиње имају 

дебело крзно,а има и оних које 

спавају зимски сан. 

Када има снега, волимо да се 

санкамо и грудвамо. 

Најлепши зимски празник је 

Божић јер тада можемо да дајемо 

и да добијамо много поклона. 

Најлепши поклон који можемо 

дати и примити је љубав. 

 Више од десет година славимо 

Нову годину са једном породицом 

из Мађарске и са једном из Бечеја. 

Дочек је увек код нас,има 

шесторо одраслих и шесторо 

деце.Више има девојчица него 

дечака. У поноћ пијемо шампањац 

и палимо ватромет. Дочек Нове 

године је увек за нас незабораван 

провод. 

Волим зиму јер је препуна лепих 

момената. 

Ласло Ленћел, 6.б 
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Szent Száva (szerbül: Свети Сава), eredeti nevén Rastko Nemanjić (szerbül: 
Растко Немањић), (1174 – 1236. január 14.), a szerb államiság 
megteremtőjeként tisztelt, dinasztiaalapító I. István szerb fejedelem legkisebb 
fia. Az önálló szerb ortodox egyház megalapítója, továbbá az első érsek, író, 
fordító és törvényíró: bizánci törvénykönyvet fordított az egyházi életről, 

kolostori szabályzatot és egyházi költeményeket írt. 
A bizánci műveltség szellemében nevelkedett, erősen vonzódott a szerzetesi 
életmódhoz. 1192-ben a Szent Hegyre, az athosi Vatopédi kolostorba vonult, itt 
vette fel a Száva szerzetesi nevet. Az időközben apja lemondott a trónról és 
szerzetesként Simeon nevet vette fel. Közösen 1198-ban szerb kolostorként újra 
alapítják Hilandart az Athosz-hegyen (Jelenleg a szerbek legnagyobb 
zarándokhelye). Itt a külvilágtól szinte teljesen elzárva még 1198-ban 

összeállította a Hilandari Tipikont ( kolostori szabályzatot). Csak 1208-ban tért 
vissza Szerbiába és székhelyét Studenicai kolostorba helyezi át és vezető 
szerepet vállal a szerbiai egyház életében. Összeállítja a Studenicai Tipikont, 
ennek részeként írja meg az első szerb irodalmi művet "Szent Simeon életét", 
valamint összeállítja Szent Simeon liturgiáját. Kialakítja a szerb egyház 
szervezetét, nyolc püspökséget alapít, rendezi a kolostorok működését, iskolákat 
és kórházakat hoz létre a kolostorokon belül, összeállítja az első szerb 

jogszabály-gyűjteményt a Zakonopravilo-t (Nomokanon). Munkássága nyomán 
fejlődésnek indult a középkori szerb írásbeliség; az egyházi irodalom 
fordításával elősegítette a szerb irodalmi nyelv kialakulását és megerősíti 
ortodox vallásában az ország népét. 1219-ben a niceai egyházfőktől érseki 

rangot és fölhatalmazást kapott a független szerb ortodox egyház megalapítására, a pátriárka az első szerb érsekké szenteli 
fel. 1220-ban a pápától engedélyt kap arra, hogy a szerb ortodox érsek áldja meg a szerb király koronáját. 
Szentföldről való visszatértében, a bolgár fővárosban Tirnovoban halt meg 1236-ban, az útja során megalapította a Kármel-
hegyen lévő Ákonban Szent György és a Sínai-hegyen Szent János kolostorát. 

1237-ben I. István Ulászló szerb király a délnyugat-szerbiai Mileševa kolostorba viteti át Szent Száva ereklyéit, amit 1594-
ben Szinán török pasa a bánáti szerbek lázadását megtorlandó a Belgrád melletti Vracsar mezején nyilvánosan elégetteti 
Szent Száva ereklyéit ennek emlékére később itt építették fel a Szent Száva-templomot 
Tevékenységének eredményeként megerősítette ortodox vallásában az ország népét és Szerbia civilizációs forradalmon ment 
át, melynek eredményeként az individuális szerb kultúra az európai kultúrák családjának egyik tagjává vált, s a kor 
legfejlettebb bizánci (balkáni) műveltségét közvetítő keleti kereszténységgel kapcsolódott össze. 
A szentéletű államférfi nagy életművet hagyott maga után: a kolostori életet szabályozó tipikonokat (regulák: Karejski, 

Hilandarski, Studenički tipik), apja, Szent Simon életrajzát (Litija 
svetog Simeona), kánonjogi összeállításokat (Nomokanon - Krmčija), 
liturgikus műveket, vallásos himnuszokat. A szerbség legkedveltebb 
középkori személyiségét ma is a legnagyobb szentként tisztelik, Szent 
Száva a szerb oktatás és a kultúra védőszentje lett. Ünnepe, január 27-e 
munkaszüneti nap a szerbiai iskolákban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerb_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemanji%C4%87-dinasztia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerb_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/1174
https://hu.wikipedia.org/wiki/1236
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_14.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerbek
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Istv%C3%A1n_szerb_fejedelem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerb_ortodox_egyh%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/1192
https://hu.wikipedia.org/wiki/Athosz-hegy
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vatop%C3%A9di&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1198
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hilandar&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Athosz-hegy
https://hu.wikipedia.org/wiki/1208
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerbia
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Studenica&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1219
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nicea
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89rsek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerb_ortodox_egyh%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/1220
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentf%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Veliko_Tirnovo&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1236
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rmel-hegy
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rmel-hegy
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADnai-f%C3%A9lsziget
https://hu.wikipedia.org/wiki/1237
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Istv%C3%A1n_Ul%C3%A1szl%C3%B3_szerb_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Mile%C5%A1eva_kolostor&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1594
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szin%C3%A1n_pasa&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Belgr%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szent_Sz%C3%A1va-templomot&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerbia
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Saint_Sava,_fresco_from_Mile%C5%A1eva.jpg
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Make a title for each group of words and then find all of the words in 

the grid below 

 

Winter 

 

 

_____________ 

freezing 

snow 

ice 

frost 

blizzard 

snowflake 

icicle 

cold 

_____________ 

December 

January 

February 

 

 

_____________ 

ski 

skate 

sled 

snowboard 

snowman 

snow angel 

snowball 

 

_____________ 

hot chocolate 

fire 

heater 

 

 

_____________ 

hat 

scarf 

gloves 

boots 

mittens 

coat 

sweater 

 

______________ 

hibernate 

migrate 
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Gute Taten- Jó cselekedet 
 

„Jeden Tag eine gute Tat“ – diese alte Pfadfinder-Regel gefällt mir gut. 
Nett zueinander sein, anderen helfen… klingt gut, aber was kann man 
tun?? 
Ein Kind vor dem Ertrinken retten, eine alte Frau aus einem brennenden 

Haus holen… gute Taten müssen nicht immer Heldentaten sein. Oft 
reicht schon ein kurzer Besuch, ein Anruf oder ein einziger Handgriff, 
und dem anderen geht’s viel besser. 
In „Gute Taten“ findest du jede Menge Ideen, wie du anderen helfen 
oder eine Extra-Freude machen kannst. Schau dich um – es gibt viel zu 
tun und es macht sogar Spaß! 

 
Der Erbsenstern- borsószemből csillag 
 

Ein Stern aus Erbsen, Zahnstochern und rotem Garn – das ist wirklich 
eine tolle Idee. 
 
Du brauchst: mindestens 6 Zahnstocher und 6 gelbe Erbsen, rotes Garn, 
Schere, Schüssel mit Wasser 

Lege die Erbsen über Nacht in Wasser ein, damit sie weich werden. 
 
Stecke jeweils 3 Erbsen und 3 Zahnstocher zu einem Dreieck zusammen. 
Du brauchst zwei Dreiecke. 
 
Lege beide Dreiecke versetzt aufeinander und verknote sie mit dem roten 
Garn an den Punkten, wo sie sich berühren. Fertig ist der Erbsenstern! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wünsche zu Neujahr 
 

»Prosit Neujahr!« rufen wir alle aus.  

Das neue Jahr bring Glück ins Haus! 

 

Bleibt im neuen Jahr gesund,  

froh und glücklichere Stund! 

 

Ich wünsche dir viel Glück  

zum neuen Jahr  

und eine Perücke  

aus Gänsehaar,  

die Hörner vom Rind  

und alle Jahr ein Kind. 

 

Ich bring zum ersten Januar  

euch meine schönsten Wünsche dar:  

Bleibt glücklich und heiter,  

und liebt mich weiter! 

 

Er sagt: Mit allem Sonnenschein 

kehrt er so gerne bei dir ein,  

damit dein neues Lebensjahr 

sei sonnig, fröhlich, hell und klar. 

Theodor Fontane 

 

Im neuen Jahre Glück und Heil!  

Auf Weh und Wunden gute Salben.  

Auf groben Klotz ein grober Keil,  

auf einen Schelmen anderthalben! 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

Glück und Segen 

auf allen Wegen! 

Friede im Haus 

jahrein und jahraus! 

In gesunden und kranken Tagen 

Kraft, genug Kummer und Freud zu tragen! 

Stets im Kasten ein Stückchen Brot. 
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Akik igazán szeretik egymást, azok egész életükön át folyamatosan felfedezik egymást. / H. G. Wells 

Olyannak kell látnunk az embereket, amilyenek valójában, de azzal az elgondolással, milyenek is lehetnének… Ez 

már az Isten tekintete. / Gilbert Gesbron 

A magányosság miatt félünk. Ha együtt vagyunk, lesz bátorságunk, hogy megértsük és megbocsássuk magunknak 

és egymásnak a hibáinkat. Csak a sorrendre kell vigyáznunk. / Ingmar Bergman  
 

Az óbecsei Népkönyvtár dísztermében 2016. november 21-én 
délután 16 órai kezdettel lezajlott az idei V. Bibliojátékok 
elnevezésű községi játékos vetélkedő magyar nyelven, a III. 
kategóriában,a 5. és 6. osztályos tanulók részére. Célunk az olvasás 
népszerűsítése, a komunikáció fejlesztése a gyerekek körében. A 
részvétel egyik feltétele volt, hogy elolvassák Jeff Kinney"Egy ropi 
naplója" című könyvet.A rendezvényre a község minden iskolája 

benevezett.A négyfős csapatok a következők:Csuda csajok- Samu 
Mihály Általános Iskola Péterréve, Tesók-Samu Mihály Általános 
Iskola Óbecse, Baglyok-„Svetozar Marković” Általános Iskola 
Bácsföldvár, Ropik-„Zdravko Gložanski” Általános Iskola 
Óbecse,Napl(op)ók-Petőfi Sándor Általános Iskola Óbecse.A 
vetélkedőt szépszámú közönség és a pedagógusok kisérték 
figyelemmel. Kéttagú zsűri felügyelte a játékok igazságosságát. Ők 
Fercsik Kiss Piroska és Fenyvesi Szilvia voltak. Az V. Bibliojátékokon az óbecsei Napl(op)ók-Petőfi Sándor Általános 

Iskola - csapata bizonyult a legjobbnak.A díjazottak (Milinkov Jaszmina, Ördög Noémi, Kákonyi Balázs, Lázár Lea) 
könyvjutalomban részesültek és diplomát kaptak.A rendezvényre a könyvjutalmakat a Szekeres László –Alapítvány és a 
Bethlen Gábor Alap biztosította. 

 
A Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör Adventi irodalmi- és képzőművészeti pályázatán iskolánk tanulói is eredményesen 
szerepeltek. 

A képzőművészeti pályázaton Sétáló Anett, 2.b osztályos tanuló Palotás Alekszandra tanítónő diákja és az 1.b osztály, 
Csernyák Szilvia tanítónő növendékei értek el szép eredményt. 
Az irodalmi pályázaton Varnyú Viola és Koncz Antónió valamint Horvát Zsaklin és Gál Noémi 4. osztályos tanulók 
Tufegdzic Mónika tanítónő tanítványai diadalmaskodtak.  
Felsőseink közül Lukács Szabolcs, Fábián Nikoletta és Varnyú Emese értek el eredményt. 

 

A VII. Papp Dániel fogalmazás-, esszé- és novellaíró pályázaton Tóth Tímea 

különdíjban részesült. 

 
A magyar nyelv ápolása és Sajó Sándor emléke előtt tisztelgett a Sajó Sándor 
magyarságverseket mondó fiatalok seregszemléje az Ipolysági Városi Könyvtárban. 
(Szlovákia) 
A bírálóbizottság elnökének szavai után az emléklapok, 
a különdíjak és az első három helyezett díjainak a 
kiosztására került sor. Az alapiskolások közül a 
harmadik helyen végzett Bukovszky Dorottya a deáki 

alapiskolából, második lett Károlyi Egon a Délvidékről, az első helyet pedig Oroszlány 
Natália szerezte meg Ipolybalogról. 
 
Szemendri Tamás harmadik lett a hétvégén megtartott szabadkai Himnusz és Szózat 
szavalóversenyen.  

 
Iskolánk diákjai is részt vettek a Pannon Rtv által meghírdetett 

televíziós felvételen, ahol karácsonyi verseket szavaltak. A forgatás 
iskolánk előcsarnokában bonyolódott le. A Pannon Rtv Kalamáris 
nevű műsorában vetítették le pajtásaink szavalatait karácsonyt 
megelőző és utáni napokban. A következő forgatás remélhetőleg 
tavasszal február végén, március elején lesz esedékes.  
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Utam hazafelé 

 
Iskolám Petőfi Sándor költő nevét viseli. Amikor kilépek zöld rácsos kapuján, körülnézek az utcán. Látom a szétszéledő 
gyerekeket, osztálytársakat. Mindenki siet haza. Ki jobbra, ki ballra.  
Én is elindulok hazafelé. Pár osztálytársam jön velem. Utunk a templom előtt visz el. A Szent Antal Plébániatemplom tornya 
magasra nyúlik az ég felé. Messze hangzik a déli harangszó. Mi alig halljuk, hiszen beszélgetünk, zajongunk. Megtárgyaljuk 

az aznapi gondokat, problémákat, megosztjuk egymással a hallottakat, látottakat, átélteket.  
Ahogy haladunk a Köztársaság utcán, érezzük a házakból kiáramló finom ebédek illatát. Kordul a gyomrom. Gyorsítok a 
lépteimen. Társaim is ezt teszik. Persze, időközben le-leválik csoportunkból egy-egy gyerek, hisz mellékutcák jönnek, s 
utunk más-más irányba vezet. Végül magam maradok.  
Egyedül haladok a levélhullásban. A szél olykor belekap a tarka fakoronákba, s megborzolva az agg lombokat, „egy-két tincs 
virágot”, leveleket sodor le róluk, melyek így ősszel könnyedén válnak el ágaiktól. Lábam az avart tapossa. Szeretem 
rugdosni a lehullott száraz levélszőnyeget. Most is ezt teszem. A zajra macska iramodik be egy kapu alatt. A kutyák feltörő 

hangos csahogása kíséri.  
Nézem a tájat. A szél összeszorítja az embereken a kabátot. Én már kesztyűt és sapkát viselek, ezért nem fázok. Az orromat 
leszámítva. Mindenki sietve közlekedik az úton. A kerékpárosok küzdenek, meggörnyedten tekerik kerékpárjaikat. Az 
autósokat a szél nem zavarja. Ők nyugodtan, fáradság nélkül rohannak a messzeségbe. Egyik versenyző épp most csikorogva 
fordul el a kereszteződésnél. Ő biztos mindenkinél jobban siet. Eszembe jut, hogy anyu tanította, én legyek nagyon 
figyelmes, mert sok a figyelmetlen, sőt közveszélyes közlekedő. Ez is az volt, állapítom meg magamban. Jól szétnézek, 
mielőtt áthaladok az átkelőhelyen.  

Nem szoktam zenét hallgatni út közben. Ennyire én nem unatkozok. Fülelni szoktam a madarak énekét. Sajnos egyre 
ritkábban hallom megszólalni őket. Valószínűleg ők is fáznak s elbújnak az enyhelyre, a menedékekbe.  
Magamban azon gondolkodok, hogy miként közöljem anyuval a kapott nem túl fényes osztályzatom, vagy hogy mivel 
fogom tölteni a délutánom, mit kell majd megtanulnom, milyen feladatot kell elvégeznem, mit fogok csinálni 
szabadidőmben.  
Gondolatomban szemem elé képzelem a téli utcát, az ünneplőbe öltözött várost. Már nagyon várom a karácsonyt. Szeretem 
nézni a sok fényjátékot, csillogó-villogó házakat, égők fényét. Szívembe máris öröm költözik.  
Ezzel az érzéssel, gondolattal érek haza, nyitok be a házunkba. Anya hangja ébreszt fel a valóságra: 

-Szia. Megjöttél? Mesélj, mi történt ma!...  
Tóth Tímea 6.c osztály 

 
A Petőfi Sándor iskola diákja vagyok. Testvérem is. Tanítás után a sportközpontba járunk úszóedzésekre.  
Egyik alkalommal hazafelé az úszásból az utcán megpillantottunk egy kis nyuszit. Az árokban legelészett. Füleit magamellé 
húzta, lapulni kezdett, ahogy észrevett bennünket. Ő figyelt minket, mi gyönyörködtünk benne. Percek múltak el így. Aztán 
sietve indultunk haza, hisz anya vár bennünket, és gond lesz, ha nem érünk haza a megszokott időben.  

Siettünk, de azért vissza-vissza pillantottunk, hogy nézzük a nyulacskát, amíg csak láthatjuk. Amikor elveszítettük a 
szemünk elől, akkor beszélgetni kezdtünk, hogy vajon kié lehet a kis állat, hogy juthatott ki az utcára.  
Az egyik sarkon elénk fordult a barátnőm. Megálltunk s beszélgetni kezdtünk. Az idő gyorsan múlott. Tudtam, de olyan jól 
esett elmondani a nagy élményünket. Kíváncsivá tettük barátnőmet is. Megfordultunk tehát, és visszamentünk megnézni, 
vajon ott van-e még a nyuszi.  
Ott volt. Még mindég nyugodtan eszegetett. Most valami sárgarépa félét rágcsált. Biztos valaki adott neki, gondoltuk. 
Néztük, milyen édesen, gyorsan majszolja a finomságot. Szinte hallani lehetett a csámcsogását. Jókat nevettünk a kis 

aranyoson.  
Hirtelen eszembe jutott anya. Gyorsan elbúcsúztunk barátnőmtől és rohantunk haza. Útban nénikkel találkoztunk a házak 

előtt. Illedelmesen köszöntünk, hiszen anya erre 
tanít bennünket. A főúton figyelmesen mentünk 
át, majd tovább rohantunk, hogy ha nem is időre, 
de azért ne nagy késéssel érjünk haza. Anya 
talán nem fog haragudni nagyon. 
Hazaérve Ő fogadott bennünket a kapuban: 

-Hol voltak ilyen sokáig a kisasszonyok!?  
Szeméből és hangjából nem sok jó látszott, 
hallatszott. Ezért gyorsan testvéremmel egymás 
szavába vágva meséltük el a nyuszis 
élményünket. Amíg mondtuk, magyaráztuk, 
anya tekintete szeretettel telt meg, arca meg 
mosollyal. 

Ördög Tímea 5.c osztály 

Szeress, és tégy, amit akarsz! / Szent Ágoston  

Ha úgy vesszük az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá 

tesszük őket. Ha úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, 

amiknek kellene lenniük, akkor segítjük őket azzá válni, amivé 

válni képesek. / Johann Wolfgang Goethe 

A boldogság nem azé, akit mások boldognak tartanak, hanem 

aki saját magát tartja annak. / Publilius Sirus  

 

 



Figyelő – Sveznalica        Основна Школа „Петефи Шандор“, Бечеј – Petőfi Sándor Általános Iskola, Óbecse 

 

22 
 

 

2016.12.02-án műhelymunkát tartottak a leendő elsősöknek a 
tanitó nénik, Vastag Géber Judit és Tufegdžić Monika. Ott 
voltak a tanitó néniken kivül a negyedikes diákok, az ovisok és 
szüleik. Az igazgató, Balog V.Zsolt és a pedagógus, 
Karácsonyi Tünde üdvözölte az egybegyülteket. A foglalkozás 
játékos ismerkedővel kezdődött, majd az ünnepekre 

hangolódva, mézeskalácsot diszitettek ki az ügyeskedő ovisok. 
Ezután érdekes játékok következtek.A fenyőfa elkészitése sem 
maradt el. Papirból gyönyörű karácsonyfát készitettek el a 
gyerekek. Végül a tanitó nénik megvendégelték a leendő 
elsősöket és elmondták, hogy a második félévben is lesznek 
foglalkozások. A gyermekek jókedve és vidámsága még 
szebbé tette a foglalkozást. 

 
“Színház az egész világ.” 

 
Ezen a mondaton sok-sok ember el tud gondolkodni. Valószínű mindenkinek megvan a szerepe és biztos, hogy jól játsza. 
Sok ember maszkot visel, hogy elrejtse a valódi személyiségét. Ez például akkor is megtörténhet, amikor az ember színpadra 
áll, más bőrébe bújik, más személyiséget használ. Ha én színpadra állok, igyekszem magabiztos lenni, bár ennek ellenére 

mindig azon jár az eszem, hogy nehogy elrontsam. De a nézők ezt nem mindig látják, hiszen nem tudják mit is érezhetek.  
Senki se tudja, hogy pontosan mire is gondolhatott Shakespeare, de véleményem szerint ide tartozik a kétszínűség is. Hisz 
mint egy színész, bárki eljátszhatja bárkivel, hogy fontos neki, kedves vele, barátkoznak, aztán ugyan  kibeszéli, 
hátbatámadja. 
 Az idézetről az is eszembe jut, hogy teljesen máshogy viselkedünk baráti társaságban mint például az iskolában. Ebben az 
esetben jól jön az a bizonyos álarc, mivel jó, ha az órákon szépen beszélsz, jó a magaviseleted, és illedelmesen viselkedsz a 
tanárokkal. Csak sajnos ennek az ellenkezője is megtörténhet. Nem egy olyan személyt ismerek, aki otthon jól viselkedik, de 

amikor az iskolában van, felesel a tanároknak,piszkálja a többieket... 
Azéletben mindenki eljátsza a szerepét, színház az egész világ.                                                                      Varnyú Emese 7.c  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit rejt a képrejtvény? 
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Válaszolj a következő kérdésekre! 

 
a) Miért hagyta ott Arany János a színészi pályát? 
b) Mik voltak Arany nótáriusi teendői? 
c) Arany két alkalommal is díjat nyert a Kisfaludy Társaság pályázatán. Mi a címük pályanyertes műveinek? 
d) Kik voltak az ún. „népies triász” tagjai? 
e) „Ki nékem álmaimban / Gyakorta megjelensz, / Korán elhunyt barátom, /Van-é jel síri fádon, / Mutatni, hol 

pihensz” - írta Arany 1855-ben. Melyik barátjára gondolt? 
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- Milyen ige a "ver"? Cselekvő vagy szenvedő? - kérdezi a tanár úr Pistikétől. 
- A tanár úrnak cselekvő, nekem pedig szenvedő... 

 
Mi az alföld? - kérdezi a tanárnő. 

- Sajnos nem tudom - feleli a gyerek. 
- Sanyika, segíts Csabának! 
- Az alföld nagy kiterjedésű síkság. 
- Hallod, Csaba? Ez egy pontos meghatározás. 
Tehát mi az alföld? 
- Az alföld egy pontos meghatározás. 

 
- A maga fia elég régóta nem jár iskolába. 
- Nem létezik, hisz minden reggel elkisérem! 
- Elhiszem, de a tanítás délután van! 
 

Az iskolai előadáson odahajol az egyik szülő a másikhoz: 
- Maga szerint az a gyerek a bal oldalon fiú, vagy lány? 

- FIÚ! Méghozzá az én kisfiam! 
- Jajj, elnézést, nem tudtam, hogy Ön az anyja! 
- Az APJA vagyok! 
 

Iskolában: 
- Pistike, ki volt I. András apja? 
- Nulladik András. 
 

Pistike felel földrajzórán: 

- A földet leginkább egy lúdtojáshoz hasonlíthassuk. 
A tanár közbeszól, hogy "tjuk". 
Erre Pistike: 
- A földet leginkább egy tyúktojáshoz hasonlíthassuk... 
 

Történelem vizsga: - Francia állampolgár volt, később generális, majd császár. Kiről van szó? - kérdezi a professzor. 
- Nem tudom - mondja megszeppenve a diák. 
- Bonaparte Napoleon! 
A diák feláll, és elindul az ajtó felé. 
- Hová megy? - kérdezi a professzor. 
- Ja, elnézést, azt hittem, hogy a következőt diákot szólította! 

 

Irodalom órán: 
- Pistike, neked ki a kedvenc íród? 
- A papám. Ő szokta írni az igazolásokat, amikor nem jövök iskolába. 
 

Egy matektanár megy az úton. Megtámadja egy bűnöző, de hirtelen a bokorból előbukkan egy fekete köpegyes, 
maszkos ember és megmenti. 
Ekkor a tanár megszólal: 
- Ki vagy te? 

A megmentő nem válaszol, csak egy nagy Z betűt vés a falba a 
kardjával. 
- ÁÁÁ! Köszönöm, hogy megmentettél, egész számok halmaza! 
 

- Pistike, mondj egy tagadó mondatot! 
- A Gyuri megette az uzsonnámat. 
- De hát hol van ebben a tagadás? 
- A Gyuri tagadja. 
 

 

 

 

Csali mese:  
Ferkó a mesében ötször füllentett. Keresd meg ezt! 
 
De jó volt amikor nyár volt, és mi csónakkal útra 
keltünk. Baján szálltunk vízre hajnalban, és estére 
lecsurogtunk Dunaújvárosig. Közben napoztunk és 
gyönyörködtünk a tájban. De szépek voltak is a fák a 
Duna és a Tisza összefolyásánál. Ebédelni kikötöttünk, 

és a Dunából frissen kifogott tonhalból készítettünk 
halászlevet. Nagyon finom volt. Délután elhajóztunk 
Dobó István vára mellett. Úgy elfáradtam, hogy hiába 
vettem elő este a sátorban Fekete István Kincskereső 
kisködmön című könyvét, az első két oldal után 
elaludtam. 

Ezt a kirándulást jövőre is megismételjük! 
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- Mondd csak fiacskám, ebben a mondatban: "A pásztor a mezőn legelteti a nyájat" melyik a helyhatározó? 
- A pásztor. 
- Nono! Már hogy lenne a pásztor a helyhatározó? 
- Azért, mert a pásztor határozza meg a helyet, hogy hol legeljen a nyáj! 

 

- Apu, a padszomszédom, a Pisti egyest kapott matekból - újságolja az iskolából hazaérve apukájának Peti. 
Mire az apuka: 
- Ez egyáltalán nem lep meg. Pisti olyan mint az apja, az pedig egy nagy tökfilkó. 
Peti erre kiböki: 
- Apu... én is egyest kaptam... 
 

A tanár így szól az osztályhoz: 
- Ha a hátsó padokban ülők olyan csendben kártyáznának, mint akik a középső padokban alszanak, akkor az első 
padokban ülők tudnának figyelni! 
 

Pistikét az iskolában felszólítja a tanárnő: 
- Pistike, ha a nagymamád félbevág egy szelet húst,  
mennyi lesz belőle? 
- Kettő - feleli Pistike. 
- Remek! És ha azt is félbevágja? 
- Négy. 

- Kitűnő. És ha azt is? 
- Nyolc. 
- Igen. És ha még azt is félbevágja? 
- Fasírt! 
 
- Mi a különbség a regény és novella között? 
- A regényt tovább írták. 

 
- Hogyan írtak az impresszionisták? 
- Szépen. 
 
- Ki volt Dózsa György? 
- Hajnali felkelő. 
 

Az iskolában a tanító megkérdezi a gyerekeket,  
hogy kinek az apukája hasonlít valamelyik híres emberre.  
Az egyik diák büszkén mondja: 
- Az én apukám Mátyás királyra hasonlít. 
- Miért? 
- Mert olyan igazságos. 
Erre megszólal egy másik gyerek is: 
- Az én apukám Dugovics Tituszra hasonlít. 

- Miért? 
- Mert vállalatigazgató volt, és amikor lebukott, három másik embert is magával rántott! 
 

A falusi iskolában olyan mondatot kell mondani, amiben benne vannak azok a szavak, hogy "mennyi", "ennyi", 

"annyi". 
- Pistike, mondj egy mondatot ezekkel a szavakkal! - kéri a tanárnéni. 
- Mikor anyukámék nyem voltak ottyhon, gondoltam, hogy ki kénye mennyi a disznyóknak ennyi annyi. 

 

 

 

 

 

 

A következő szavakban földrajzi neveket találsz 

elrejtve. Melyek ezek? 

 
BABAKONYHA______________________________ 

KALAMAJKA _______________________________ 

FEGYŐR ___________________________________ 

BEGERJED _________________________________ 

 

Olvasd el figyelmesen a szószerkezeteket, s eszedbe 

fog jutni róluk egy-egy összetett szó! 

 
fúrt agyú - Milyen ember?  

veszett eszű - Milyen ember?  

ordító farkas - Milyen hideg?  

elzárja a vizet - Milyen réteg?  

égeti a szemet - Mi a foglalkozása?  

látta a madár - Milyen kenyér?  

elválik a magva - Milyen barack?  

süti a nap - Milyen vidék?  

hirtelen hűtött - Milyen hús?  

óraközi szünet - Hány perc? 

a dió ehető része - Mi? 

az ajtó kilincse - Mi?  

A ceruza hegye - Mi?  

A tó partja - Mi?  

Az asztal fiókja - Mi?  
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Eltűnt mássalhangzók 
 

Csak a magánhangzókat adjuk meg. Keress hozzájuk mássalhangzókat! Pl.: IÁ – VIRÁG, VILÁG, SIVÁR, DIÁK… 

EE - ________________________________________________________________________________ 

EEE - _______________________________________________________________________________ 

ÉE - ________________________________________________________________________________ 

 
Táskából Jóska 

Minden lépéskor csak egyetlen betűt cserélj le úgy, hogy mindig újabb értelmes szót kapj! Például: TÁSKA – SÁSKA 
– SÓSKA - JÓSKA 
 

RETEK........................................................................................................RÉTES 

VÉR..................................................................................................................VÍZ 

PÁVA.............................................................................................................LIBA 

DAL..................................................................................................................ZAJ 

HAT...................................................................................................................TÍZ 

 

Két szomszéd lakik egymás mellett, mindenkit látnak, csak egymást nem láthatják. Mi az? ……………… 

Hány feje van az embernek? Jól gondold meg mielőtt válaszolsz! ………………………………………… 

Szádba teszed, mégsem eszed. Nos, mi az? ………………………………………………………………… 

Se oldala, se feneke, mégis megáll a víz benne. ……………………………………………………………. 

Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek. …………………………………………………………… 

Se hárfája, se gitárja, mégis szól a muzsikája. ………………………………………………………………. 
 
Milyen színű a medve? 

Egy vadász elindul délnek és megy 200 métert, utána nyugatra fordul és megy 200 métert, majd ismét fordul és 200 
métert megy északnak. Ezzel visszaérkezett a kiindulási helyére. Ebben a pillanatban meglát egy medvét és lelövi. 
Milyen színű volt a medve?  
 

Színezd ki a rajzot! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fejtoro.info/logikai-feladatok/milyen-szinu-a-medve
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Јануар 2017 

# По Ут Ср Че Пе Су Не 

52 
 

1 

01 2 3 4 5 6 7 8 

02 9 10 11 12 13 14 15 

03 16 17 18 19 20 21 22 

04 23 24 25 26 27 28 29 

05 30 31 
  

Фебруар 2017 

# По Ут Ср Че Пе Су Не 

05 
 

1 2 3 4 5 

06 6 7 8 9 10 11 12 

07 13 14 15 16 17 18 19 

08 20 21 22 23 24 25 26 

09 27 28 
  

Март 2017 

# По Ут Ср Че Пе Су Не 

09 
 

1 2 3 4 5 

10 6 7 8 9 10 11 12 

11 13 14 15 16 17 18 19 

12 20 21 22 23 24 25 26 

13 27 28 29 30 31 
  

Април 2017 

# По Ут Ср Че Пе Су Не 

13 
 

1 2 

14 3 4 5 6 7 8 9 

15 10 11 12 13 14 15 16 

16 17 18 19 20 21 22 23 

17 24 25 26 27 28 29 30 
 

Мај 2017 

# По Ут Ср Че Пе Су Не 

18 1 2 3 4 5 6 7 

19 8 9 10 11 12 13 14 

20 15 16 17 18 19 20 21 

21 22 23 24 25 26 27 28 

22 29 30 31 
  

Јун 2017 

# По Ут Ср Че Пе Су Не 

22 
 

1 2 3 4 

23 5 6 7 8 9 10 11 

24 12 13 14 15 16 17 18 

25 19 20 21 22 23 24 25 

26 26 27 28 29 30 
  

Јул 2017  

# По Ут Ср Че Пе Су Не 

26 
 

1 2 

27 3 4 5 6 7 8 9 

28 10 11 12 13 14 15 16 

29 17 18 19 20 21 22 23 

30 24 25 26 27 28 29 30 

31 31 
  

Август 2017 

# По Ут Ср Че Пе Су Не 

31 
 

1 2 3 4 5 6 

32 7 8 9 10 11 12 13 

33 14 15 16 17 18 19 20 

34 21 22 23 24 25 26 27 

35 28 29 30 31 
  

Септембар 2017 

# По Ут Ср Че Пе Су Не 

35 
 

1 2 3 

36 4 5 6 7 8 9 10 

37 11 12 13 14 15 16 17 

38 18 19 20 21 22 23 24 

39 25 26 27 28 29 30 
  

Oктобар 2017  

# По Ут Ср Че Пе Су Не 

39 
 

1 

40 2 3 4 5 6 7 8 

41 9 10 11 12 13 14 15 

42 16 17 18 19 20 21 22 

43 23 24 25 26 27 28 29 

44 30 31 
  

Новембар 2017 

# По Ут Ср Че Пе Су Не 

44 
 

1 2 3 4 5 

45 6 7 8 9 10 11 12 

46 13 14 15 16 17 18 19 

47 20 21 22 23 24 25 26 

48 27 28 29 30 
  

Децембар 2017 

# По Ут Ср Че Пе Су Не 

48 
 

1 2 3 

49 4 5 6 7 8 9 10 

50 11 12 13 14 15 16 17 

51 18 19 20 21 22 23 24 

52 25 26 27 28 29 30 31 
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A Figyelő az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola Radnóti Miklós Önképzőkörének diáklapja.  

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 

Főszerkesztők: Butás Flórián és Boconádi Klaudia tanulók. 

Szerkesztőség tagjai: Hadnagy Zsombor, Herbatényi Zalán, Lengyel László, Lukács Szabolcs, Rajsli 

Tímea, Nagy Rebeka, Ördög Noémi, Ördög Tímea, Tarján Orsolya, Frank Boglárka, Milinkov 

Jaszmina, Pakai Eulália, Tallós Hédi, Károlyi Egon, Fehér Dávid, Dániel Daniella, Lázár Lea, Fábián 

Nikoletta, Pintér Krisztián, Fenyvesi Zénó, Létó Aurél, Angeli Nikolett, Horvát Eleonóra, Varnyú 

Sára tanulók. 

Felelős szerkesztő: Szűcs Budai Engelbert magyartanár. 

Felelős Kiadó: Balog Virág Zsolt igazgató. 

Nyomda: Az iskola fénymásológépén. 

 

Фиђело је школски лист литерарне секције «Радноти Миклош» ОШ «Петефи Шандор» у Бечеју. 

Припрема: уређивачки одбор. 

Главни уредници: Буташ Флориан и Боцонади Клаудиа ученици. 

Чланови уређивачког одбора: Хаднађ Жомбор, Хербатењи Залан, Ленђел Ласло, Лукач Саболч, 

Рајшли Тимеа, Нађ Ребека, Ердег, Ноеми, Ердег Тиемеа, Тарјан Орсоља, Франк Богларка, 

Милинков Јасмина, Пакаи Еулалиа, Талош Хеди, Карољи Егон, Фехер Давид, Даниел 

Даниела, Лазар Леа, Фабиан Николета, Пинтер Кристиан, Фењвеши Зено, Лето Аурел, Ангели 

Николет, Хорват Елеонора, Варњу Шара ученици. 

Одговорни уредник: Сич Будаи Енгелберт проф. мађарског језика. 

Одговорни издавач: Балог Вираг Жолт директор. 

Штампање: На фотокопир апарату у школи. 
 

 

 
  

 

 

 

 
 

A szíved a szereteted,   

 A szereteted a családod  ,   

 A családod a jövőd ,   

 A jövőd a sorsod ,   

 A sorsod az ambíciód,   

 Az ambíciód a vágyakozásod ,   

 A vágyakozásod a motivációd ,   

 A motivációd a hited ,   

 A hited a békéd,   

 A békéd a célod ,   

 A célod a mennyország, 
 

A legszebb ajándék nem a drága ékszer. 
Nem a vagyon, pompa, csillogó papírba 

csomagolva, kis dobozban lapulva. 
Nem a fény, a ragyogás. 

Nem a szó, melyet hamisan ejt ki a száj. 

Nem az ígéret, egy szebb jövőről gazdagon. 
Nem a pompás új ruha, a legmenőbb cipő, 

táska, tengerparti nyaralás. 
Egy ölelés, melyben ott van a számítás. 

A legszebb ajándék, sajnos néha nagyon keresett. 
Nem lehet megvásárolni, nem lehet kérni, ha nem 

megy. 
Mert a legszebb ajándék a 

"SZERETET ", amely tiszta szívből ered. 
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