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Éj-mélyből fölzengő
- csing-ling-ling - száncsengő.
Száncsengő - csing-ling-ling tél csendjén halkan ring.
Földobban két nagy ló
- kop-kop-kop - nyolc patkó.
Nyolc patkó - kop-kop-kop csönd-zsákból hangot lop.
Szétmálló hangerdő
- csing-ling-ling - száncsengő.
Száncsengő - csing-ling-ling tél öblén távol ring.

FIGYEL Ő - SVEZNALICA

Tisztelt Figyelőt olvasók! Kedves diákok!
Weöres Sándor magyar költő verssoraival köszöntünk benneteket diáklapunk legújabb számában. December elején járunk, előttünk vannak
még az ünnepek: az Adventi várakozás lélekmelegítő időszaka, Szent
Miklós püspök emléke, majd Szent Lúcia emléke, a karácsony szeretetteljes ünnepköre, Szilveszter napjának vidámsága, az Újévnek reménye
s Vízkereszt avagy a Háromkirályok alázata.
Figyelőnkben olvashattok ezekről az ünnepekről, a hozzájuk kötődő
szokásokról. Iskolánkban zajló mozgalmas életről sok-sok hírt fogtok
találni. Diákjaink írásaiból válogattunk számotokra, ahogy ügyes képzőművészeink alkotásait is megcsodálhatjátok.
Szerb, angol és német nyelven is találtok érdekességeket a hasábokon.
Kvízeket, vicceket, fejtörőket is
találtok a lapban, hogy a téli
szünidőben mindenki megtalálja
a számára szórakoztató rovatokat diáklapunkban.
A szerkesztőség nevében kívánunk minden Figyelő olvasónak,
Petőfis diáknak, szüleiknek,
nagyszüleiknek valamint Petőfis
pedagógusnak, dolgozónak áldott karácsonyt és egészséges,
vírusoktól mentes új esztendőt.
a Szerkesztőség.
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Íme, néhány fontos dolog, amire mindenképpen figyelnetek kell, hogy megtiszteljétek a körülöttetek élőket és
az ünnepet is!
Telefon és látogatás
Karácsonykor ideális esetben mindenki a szeretteivel tölti az ünnepet, ezért ilyenkor még kevésbé illik bárkit is
zavarni. A szabály szerint ilyenkor otthon kell maradni, és az előre egyeztetett vendégeskedésen kívül nem
szabad máshová menni. Nagy tiszteletlenség az ünnep három napja alatt bárhová hívatlanul beállítani, és bejelentkezni sem ilyenkor kell, mert a karácsonyi telefonálás is kényes kérdés.
Ha nincs vészhelyzet, senkit sem illik felhívni szenteste, a jókívánságokat sem szabad ilyenkor kifejezni, ezt
vagy tedd meg előzetesen, képeslap, sms, e-mail vagy más formában, vagy hagyd másnapra. 25-én és 26-án már
kicsit rugalmasabbak a telefonálásra vonatkozó szabályok, de ilyenkor is meg kell kérdezned, hogy nem zavarsz
-e, és fogd a lehető legrövidebbre a mondandód.
El a telefonnal!
Ilyenkor összegyűlik a rokonság, a családtagok vagy barátok, hogy együtt ünnepeljenek, jókat beszélgessenek.
Még ha olyan témáról is folyik a diskurzus, amihez érdemben az ember nem tud - vagy nem akar - hozzászólni,
akkor sem szabad előkapni a telefont. Hiszen az apró szerkentyű használatának is megvannak a maga illemszabályai: vendégségben illik legalább lehalkítani a készüléket, és a vacsora ideje alatt mindvégig a zsebben tartani.
Úgy, ahogy az étteremben sem illik a telefont az asztalra kihelyezni, úgy a vendégségben is kerülni kell, hogy
ott virítson a mobil az asztalon.
Ha fontos hívást vársz, akkor azt előre közöld, és kérj elnézést, vonulj félre, majd gyorsan és velősen igyekezz
elintézni azt. Ha társaságban vagy, az sms-ezést és csetelést is kerüld!
Nem mindegy, miről beszélsz
Nagy illetlenség a szeretet ünnepén kellemetlen témákat felhozni, a gondokról beszélni, különösen evés közben,
az asztalnál. Semmiképpen se kezdeményezz ilyen beszélgetést, és ha más teszi, finoman hárítsd el, és kérd
meg, hogy vitassátok meg a dolgot egy későbbi időpontban.
Ajándékozáskor
Az sem mindegy, hogy mit adsz ajándékba, vannak bizonyos dolgok, amikkel nagyot bakizhatsz, de nagyon
fontos, hogy a meglepetés átadásakor is figyelj az illemre. Ne magyarázkodj, ne szabadkozz az ajándék értéke
miatt, és ne áruld el előre, hogy mi van a csomagban. Ha téged ajándékoznak meg, mindenképpen köszönd meg,
és még akkor se jelezd a nemtetszésed, ha esetleg nem sikerült eltalálni az ízlésedet!
Csak semmi veszekedés
A karácsony a szeretete ünnepe, az igazi illemtudók ilyenkor, még ha csak a látszat kedvéért is, de pár órára
kibékülnek addigi haragosaikkal. Ilyenkor kerülendőek a kényes, kellemetlen témák, a gondokról és nehézségekről pedig csak érintőlegesen érdemes említést tenni. Ha kényes téma bukkanna fel, finoman hárítsd el, és
kérd meg, hogy vitassátok meg a dolgot egy későbbi időpontban. Persze nem kell úgy tenni, mintha minden
tökéletes volna, de ha teheted, engedd el legalább arra a napra a sérelmeket.
Asztali illem
Nem utal jó modorra elsőként, kérés nélkül szedni a felszolgált ételből. Amennyiben ételallergiád van, vagy
nem fogyasztasz húst, a vendéglátóval még a látogatás lefixálásakor egyeztesd ezt. Nem kell mindenből szedni, mindent megkóstolni, udvariasan nyugodtan jelezheted, ha már nem kívánsz több ételt. Bár kínálós nép vagyunk, nem szükséges betegre enned magad.
Ha valamilyen baleset történik az asztalnál, például kiborítod a bort, vagy halászlével leöntöd a hófehér abroszt,
kérj elnézést, és azonnal igyekezz segítséget nyújtani a házigazdának. Az asztal leszedésében is segítségére lehetsz, kedvesen ajánld fel, hogy leszeded a tányérokat, de ne ess túlzásba, mert ezzel azt üzenheted felé, hogy
nem elég jó vendéglátó.
Óvatosan az ajándékokkal!
Sohasem szabad üres kézzel érkezni a házhoz, ahova meghívtak, de az sem mindegy, milyen ajándékkal kedveskedsz a vendéglátóknak. Ha nem közeli családtagokról van szó, egy üveg bor és egy minőségi bonbon megfelelő ajándék tud lenni. Persze azt is figyelembe kell venni, hogy ki az ajándékozott: ha absztinens vagy cukorbeteg, érdemes más apró ajándék után nézni, de vannak dolgok, amiket semmiképp sem illik adni ilyenkor, hiszen
egy rosszul megválasztott ajándék kellemetlen perceket is szerezhet. Tilos a tusfürdő, szappan, dezodor - a parfüm kivétel -, ezeket ugyanis könnyen félreértheti az ajándékozott, és igen kínos szituációt eredményezhet.
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Advent karácsony előtt 4 héttel kezdődik, pontosabban december 25-e előtti négy vasárnap és a köztük
lévő hétköznapokat nevezzük adventi időszaknak. Adventtal veszi kezdetét a karácsonyi ünnepkör, valamint ekkor kezdődik meg hivatalosan az új egyházi év is.
Az advent szó a latin adventus szóból származik, melynek jelentése “eljövetel”, adventus Domini, azaz
az Úr eljövetele. Ez egy várakozási időszak, melyen a keresztény hívő emberek Jézus Krisztus születésére, az Úr eljövetelére készülődnek testileg (böjtöléssel) és lelkileg (imával, befelé fordulással, lecsendesedéssel) is.
Advent vasárnapjaira használatosak a bronzvasárnap (advent 2. vasárnapja), az ezüstvasárnap (advent 3.
vasárnapja) és az aranyvasárnap (advent 4. vasárnapja) kifejezések is. Régen és sajnos manapság is, az
Istent tagadó társadalmakban, amikor a vallást szerették volna illetve szeretnék minél jobban kiszorítani
az emberek életéből, a karácsonyt fenyőünnepnek nevezték, nevezik hivatalos körökben, illetve az ajándékokat is a Télapó hozta, hozza a Jézuska helyett.
Adventi szokások
Az adventi időszakhoz többféle szokás is kötődik. A két legismertebb az adventi koszorú készítése, illetve az adventi naptár:
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Adventi koszorú – készítése egészen újkeletű szokás, csak a 19-20. században terjedt el. Először egy német evangélikus lelkész készített “adventi koszorút”. Általában fenyőágakból szokták készíteni (persze ma már vannak nagyon modern kivitelezések is) és 4 gyertyával jelölik a
4 adventi vasárnapot. A hagyományos változatban a gyertyák színe a lila (a bűnbánat színe),
kivéve a 3. vasárnapot, ami az öröm vasárnapja, ezért ennek színe a rózsaszín.
Adventi naptár – szintén egy német területről származó szokás a 20. század elejétől kezdett
elterjedni Magyarországon is. A hagyományos adventi naptár egy kartonból készített vékony
dobozka, melyen 24 ablak jelzi a december 1-jétől karácsonyig fennmaradó 24 napot. Ha kinyitjuk a kis ablakot, kis csokoládéformát találunk benne, melyből minden nap egyet ehetünk
meg. Természetesen ma már ennek is vannak modern formái, sőt már nemcsak csokoládét, de
kisebb ajándékokat is szokás adni főleg a gyermekeknek.
Só-liszt-víz koszorú:
Nagy koszorúhoz szükséges: 1kg liszt és 1 kg só, 6 dl víz és 10 evőkanál étolaj. Hatalmas lesz, súlyos, de gyönyörű. A koszorúalap kb. 67-8 cm átmérőjű hurka, amit koszorúformává alakítunk. Vízzel lehet
összeragasztani - ecsettel megkenjük a tésztát. A gyertyával, amit
majd beleteszünk, kiszúrjuk négy ponton és a lyukak mellett feldíszítjük a koszorút, hogy az alap nem is látszik ki.
Először leveleket tegyünk rá tésztából, majd almákat készítsünk vagy
körtét, gyümölcsöket, kis bogyókat, diókat is lehet formázni, illetve
hosszú lapos vékony tésztacsíkokból szalagokat is tehetünk a koszorúra. Fenyőágat is lehet tésztából, mindent, amit csak a képzelet elbír. Lassan süsük, akkor szép,
ha már barnás árnyalatú.
Gyertyatartó só-liszt-vízből:
Az alap hasonló arányú só-liszt-víz-olaj keverék tészta, mint a koszorúnál. Kicsi gyertyatartóval
kezdjük, utána lehet naggyal folytatni. A gyertyatartót gombócból formázzuk, akkorából amekkora a 2 kezünk között elfér. Simára gömbölyítsük, gyertyával nyomjunk lyukat bele, majd levelek,
gyümölcsök, vagy virágok jönnek rá.
Szalma alapú koszorú:
Vegyünk adventi koszorúhoz sima szalma alapot, ragasszunk rá diót, fél dióhéjat, szárított narancshéjat, vagy szárított narancsszeleteket, gesztenyét, mogyorót, borítsuk be az egészet. Vastag
zöld gyertyákat rakjunk rá, dugdossunk közé fagyöngyöt.
Adventi kiskomód:
24 db gyufásdobozból lehet kis komódot ragasztani, mindegyik előlapja díszíthető (szalagok,
gyöngyök, stb.), és természetesen számozható. Következő évben pedig újra felhasználható.
Zacskócskák:
Adventi naptárt készíthetünk úgy is, hogy készítünk 24 db kis papírzacskót, vagy varrunk ki maradék anyagokból, esetleg filcből zsákocskákat. A zacskók változatos módon díszíthetők. Felakaszthatóak karton vagy farostlemez fenyőre, de akár hurkapálcára vagy valami masszívabb rúdra is.
Dobozos naptár:
A gyógyszeres dobozokból is készíthetünk adventi naptárat. Ragasszuk őket egymás mellé, esetleg egy kartonra, ami fenyőt mintáz.
Mézeskalács naptár:
Írjunk 1-24-ig, mézeskalács figurákra számokat, ezek lesznek egy-egy nap kis meglepetése. A
falra fenyőformában aggassunk gallyakat (tartósabb fajta, nem hulló fenyőágból), vagy egy vázába tegyük őket, és ezekre kerüljenek a kalácsok. A figurákat minden napra variálhatjuk, hatodikára lehet például Mikulás alakút készíteni, 24-én pedig lehet egy angyal.
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Karácsony lényege
Ismét itt a karácsony, az év legszebb ünnepe. Ilyenkor ünnepi fénybe borulnak az utcák, a boltok és a házak is.
Az emberek szíve pedig megtelik szeretettel. Hetekkel előtte már érezhető, az ünnep közelsége. A kirakatokban
karácsonyi díszek, a tereken pedig karácsonyi vásárok fogadnak minket.
Számomra ez az ünnep az év legfontosabb eseménye.
Nekem nem csak arról szól, hogy rengeteg ajándékot adok, illetve kapok, hanem maga a karácsony hangulata és
lényege.
Ami mára, jelentősen megváltozott.
Sokak számára csak arról szól, hogy minél nagyobb felhajtás legyen az ünnep körül és teljesen elfejtik, hogy mi
is a valódi lényege.
A karácsony a szeretet ünnepe, Jézus Krisztus születése.
Arról szól, hogy együtt legyen a család, meghitt körülmények között.
Ez ma már, sajnos nem így van.
A mai gyerekek úgy gondolják, csak akkor lehet szép az ünnep, ha hatalmas ajándékok várják őket a fa alatt. Akkor is gyönyörű lehet a szeretet ünnepe, ha apró ajándékokkal, akár egy jó szóval vagy egy régen várt mosollyal
illetjük meg, a számunkra fontos személyeket.
Egy ilyen nagy ünnep, ne a marketingről szóljon, ne arról, hogy ki tud több pénzt elkölteni feleslegesnek tűnő
dolgokra.
A karácsony lényege a szeretet, a meghittség és a jóság legyen.
A karácsony középpontjában Jézus Krisztus, a Megváltónk megszületése, Isten szeretete álljon.
Az ebbe való hitünk.
Mert karácsony erről szól.
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Magyar
Talán a betlehemezés az a hagyomány, ami a mai napig
elevenen él, bár ezt is kezdik kiszorítani a Mikulással
kapcsolatos dolgok. Sajnos.
A Betlehemezés Jézus születésének történetét bemutató,
ma is élő, egyházi eredetű népi játék. Szereplői általában
pásztoroknak öltözve, házilag készített jászollal vagy betlehemi kistemplommal járnak házról házra. Szent énekekkel, tréfás párbeszédekkel elevenítik fel Jézus születésének eseményeit. Sajnos a házról házra játszás is beszorult templomokba, kultúrházakba.
Szerb
A szerb népszokások nagy többségének alappillére a vallás, és az ősi szláv hiedelemvilág. Az
apáról fiúgyermekre szálló házi védőszent ünnepe, a Slava után a karácsony, azaz a Božić z
egyik legfontosabb esemény, amelyen a család minden tagja részt vesz.
A karácsonyi időszak november 28-án kezdődik és hat héten keresztül tart, mely során sokak szigorúan böjtölnek. A karácsony közösségi ünnep, így az azt megelőző három vasárnap mindegyikén a család egy-egy tagját ünneplik: az elsőn az édesapákat, a másodikon az édesanyákat, a harmadikon pedig a gyermekeket. A gyermekek ünnepén a szülők székhez vagy pedig egymáshoz
kötözik a saját és szomszédaik csemetéit, akik csupán abban az esetben szabadulhatnak, ha ajándékot adnak a felnőtteknek.
Német
A német hagyományok szerint a gyerekeket Nikolaus és Knecht Ruprecht látogatja meg december 6. estéjén, és ha jól viselkedtek az év folyamán, akkor kisebb ajándékokat, csokoládét és
édességet találnak az ablakpárkányra kihelyezett cipőcskéjükben, míg a rossz gyerekek csak egy
virgácsot kapnak.
A karácsonyfát általában karácsony estéjén, Santa Claus érkezése előtt szokták feldíszíteni. A
németországi Karácsony sokféle fűszeres süteményt és finom desszertet vonultat fel.
Sajnos német nyelvterületen a karácsony szót magát is egyre gyakrabban fényünnep megnevezéssel helyettesítik.
Angol
Angliában a karácsonyi készülődés, már októberben megkezdődik.
A halloween ünnepét hamar felváltja a karácsonyi hangulat.
A bejárati ajtókat és az ablakokat fenyőággal, gyertyával, dióval, mogyoróval dekorálják, és feldíszített fenyőfát állítanak a szobába. November elejére már minden ház ablaka és udvara, áruház
kirakata megkapja a megfelelő díszítést, az utcák
fénybe borulnak, és november vége tájt az első
Mikulások is széles vigyorral és felszegett fejjel
sétálni kezdenek az utcákon. Ennek ellenére december 6-án senki ne várja, hogy csizmája tele lesz
édességekkel, mert Angliába nem jár a Mikuklás.
Visovszki Márk 8.b
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Az első ádventi hittanórán Pintér Regina 2. c osztályos tanuló meglepte csoporttársait és tanárnőjét,
Dosztán Bertát egy olyan ádventi ikebánnal, amelyik
teljesen megfelel a liturgikus előírásoknak. A
fenyőágak között tapintatosan elrejtett néhány lila
dísz és a négy gyertya színe (lila, lila, rózsaszín, lila)
is azt bizonyítja, hogy Regina megszívlelte az előző
órán hallottakat és saját kezűleg olyan ikebánt
készített, amelyik valóban segít ráhangolódnunk a
közelgő ünnepre - az Úr jövetelére.
Az ádventi hittanórákon meggyújtjuk a megfelelő gyertyákat és elénekeljük az Ádventi hírnők c. dal aktuális
versszakát.

A gyertyák jelentése a következő:
első - REMÉNY (lila)
második - SZERETET (lila)
harmadik - HIT (rózsaszín - az öröm vasárnapján)
negyedik - BÉKE (lila)
Szeretett kívánunk Mindenkinek áldott
készülődést és meghitt Karácsonyt!

Mit szeretnék karácsonyra? – kérdésre a 3.b osztály tanulói így válaszoltak:
Nemsokára itt a karácsony. Nagyon várom, mert ilyenkor együtt van a család. Szeretném, ha esne a hó! Karácsonyra azt kívánom, hogy mindenki legyen boldog és egészséges! ( Horváth Miksa)
Mivel a karácsony a szeretet ünnepe, nagyon szeretném, ha a családom együtt lenne! Nagyon várom már, hogy a
húgommal ünnepeljük a karácsonyt. Szeretném, ha esne a hó, hogy a húgommal bírjunk hóembert építeni. Bárcsak lenne a fa alatt egy plüssmaci és egy társasjáték is! ( Acsai Nikoletta)
Jó lenne, ha együtt töltené a család az ünnepeket. Szeretnék egy szép fenyőfát, finom süteményt készíteni, a lakást szépen feldíszíteni. Szeretnék ajándékot kapni és adni, örömöt szerezni mindenkinek. Gondtalanul éljünk a
vírus nélkül! (Butás Lúcia)
Szeretném, ha a bolt nem lenne nyitva, hogy anyukám ne dolgozzon és együtt legyen a család! Szeretnék sok-sok
ajándékot kapni. (Deák Csaba Artúr)
Azt szeretném, hogy együtt legyünk és mézeskalácsot süssünk, legyen szép nagy karácsonyfánk és kapjak egy
legót. (Babenyac Márton)
Karácsony a szeretet ünnepe, ilyenkor az a fontos, hogy együtt legyen a család, de ez a nap arról is szól, hogy
megajándékozzuk egymást. Az én kívánságom egy távirányítós autó és egy Nerf puska. (Pataki Dávid)
Már régóta gondolkodok, hogy mit kérjek karácsonyra. Minden éjjel úgy alszom el, hogy ezen töprengek. Végül
úgy döntöttem, legyen meglepetés. Úgyhogy nagyon izgatottan várom a december 24-ét, amikor jön a Jézuska.
( Novák Alex)
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Mit jelent neked a karácsony?
Válaszolnak a Petőfi iskola diákjai.
1. A karácsony a családi összejövetelt jelenti.
2. A karácsony számomra a szeretetet jelenti.
3. A kárácsony számomra a szeretetről szól.
A lényeg az, hogy a családdal legyél.
Jobb adni, mint kapni.
4. Nekem a karácsony békét és szeretetet
jelent.
5. A karácsony a szeretetről szól.
6. A karácsony az az ünnep, amikor ünnepeljük a Kis Jézuska megszületését.
7. A karácsony a szeretet és az ajándékozás
ünnepe.
8. Számomra a karácsony a családi együttlétről, hogy hogy együtt megünnepelhessük ezt a szép ünnepet.
9. A szeretet és a boldogság ünnepe.
10. A karácsony számomra azt jelenti, hogy együtt van a család.
11. Számomra a karácsony a szeretetet, a törődést jelenti. Jelentheti még a családra szentelt időt is.
12. Nekem a karácsony a szeretettől szól és, hogy a családdal legyek.
13. Nekem azt jelenti a karácsony, hogy a szeretet ünnepe.
14. A karácsony az: öröm, mert együtt vagyok a családdal.
15. A karácsony a családi szeretetről és a családi pihenésről szól.
16. Nekem a karácsony a szeretet ünnepét jelenti. A béke és a szeretet ünnepét.
17. A karácsony az adásról szól. Egy nagyon szép ünnep ahol a család össze bír jönni és egymással
tudnak törődni.
18. A karácsony a nyugodt, szeretetben eltöltött közös idő. Családommal törekedünk a többi hónapban
is megtartani ezt az örömteli hangulatot.
19. A karácsony számomra a szeretet és a család ünnepe. Ajándékokat adni valakinek, akit szeretsz, a
legjobb dolog a világon. Szeretem az
ünnepet a szépsége miatt. Olyan gyönyörű a karácsonyfa fényekkel feldíszítve.
20. A karácsony számomra nagyon
elvezetes nap. A családom összegyűlik és egész nap együtt vagyunk. Ezen
a napon a családból senki nem megy
sehova, hanem egész nap együtt vagyunk. Eljönnek a keresztszüleim és
a kereszt testvérjeim, a bátyámék és a
nagyszüleim. Késő estig együtt vagyunk, később meg a rokonok haza
mennek. Minden évben nekem nagyon jól eltelik a karácsonyom.
Összegyűjtötte: Visovszki Márk 8.b

OLDAL10

A mangós krémhez:
Csokis mangós tekercs
2 érett mangó husa pürésítHozzávalók:
A csokoládés piskótához:
ve
4 tojás szétválasztva
1 mangó felkockázva
40 g Koronás Kristálycukor 50 g Barna Nád Kristálycu1 csipet só
kor
1 cs. vaníliás cukor
4 lap zselatin
egy citrom reszelt héja
egy citrom leve
50 g Barna Nád Kristálycukor
200 ml tejszín
60 g liszt
30 g olvasztott étcsokoládé
1 ek kakaópor
csokidara
50 g darált dió
Elkészítés

A piskótához a tojások sárgáját, a cukrot, a sót, a vaníliás
cukrot és a citromhéjat habosra keverjük. A tojásfehérjét
a nádcukorral krémes habbá verjük, majd a tojássárgás
keverékhez adjuk. A lisztet és a kakaót átszitáljuk, belekeverjük a mogyorót, és óvatosan a masszához forgatjuk.
Sütőpapírral bélelt tepsire terítjük, és 180°C-ra előmelegített sütőben kb 15 percig sütjük, majd hagyjuk kihűlni.
A krémhez a két érett mangót felaprítjuk, összekeverjük a
nádcukorral és finomra pürésítjük. A zselatint bő hideg
vízbe áztatjuk, kinyomkodjuk, majd meleg citromlében
felengedjük és a mangós keverékhez öntjük. A tejszínhabot enyhén felverjük, és óvatosan a mangós masszához
forgatjuk. A krémet a piskótára kenjük, és hűtőben 30
percig hűlni hagyjuk.
A harmadik, felkockázott mangót rászórjuk a sütemény
egyik felére, majd óvatosan feltekerjük, és még egy órát
hűtjük. Olvasztott csokival, csokidarával díszítjük.

FIGYEL Ő - SVEZNALICA

Kókuszos Kinder Pingvin recept
Hozzávalók:
A tésztához:
 4 db tojás
 10 dkg liszt
 fél sütőpor
 2 dkg kakaópor
 2 ek olvasztott vaj
 2 ek víz
12 dkg cukor
Krémhez:
 1 tubus sűrített tej 170 g
 2 dl habtejszín
 4 ek kókuszreszelék
2 tk zselatinpor-6 ek vízben feloldva
Máz:
 1 tortabevonó csokoládé 100 g
1 ek olaj
Díszítéshez:
 kókuszreszelék
Elkészítése:
A tojásokat a cukorral habosra keverjük, majd a
többi hozzávalót óvatosan belekeverjük és sütőpapírral bélelt tepsiben megsütjük.
A sűrített tejet lassú tűznél addig főzzük, amíg
karamelles színt kap, langyosra hűtjük, majd belekeverjük az oldott zselatint.
Elkezdjük felverni a habtejszínt, majd amikor
majdnem kemény belecsurgatjuk a zselatinos sűrített tejet. Ezzel keményre verjük.
A végén belekeverjük a kókuszt. A kihűlt tésztát
ketté vágjuk és a krémmel megtöltjük. A csokit
az olajjal vízgőz felett felolvasztjuk és a tészta
tetejére öntjük,kókusszal díszítjük.

LXIV. ÉVF. 198. SZÁM

Csokis csillagok
Hozzávalók:
A tésztához:
250 g étcsokoládé
6 tojás
250 g vaj
250 g Koronás Aranybarna Cukor
150 g liszt
A glazúrhoz:
2 tojásfehérje
250 g Koronás Extra Finom Porcukor
Elkészítés
A csokoládét gőz felett olvasszuk meg és válasszuk
közben szét a tojásokat. A tojásfehérjét kemény habbá
verjük. A puha vajat, a barna cukorral és a tojássárgájával keverjük ki krémesre, majd adjuk hozzá a langyos olvasztott csokoládét. Felváltva kanalazzuk hozzá
a lisztet és a felvert tojásfehérje habot.
Melegítsük elő a sütőt 180 fokra. A tésztát egy sütőpapírral bélelt tepsire kenjük és süssük kb. 20 percig. Végezzünk tűpróbát. A kihűlt tésztából szúrjunk ki eltérő
méretű csillagokat, díszítsük őket glazúrral, jégcukorral vagy cukorgyöngyökkel. Hagyjuk a mázat megszáradni, majd helyezzük egymásra, hogy csodálatos karácsonyfákat kapjunk.
A maradék tésztát felhasználhatjuk cakepops készítéséhez is!

OLDAL11

Karácsonyi Cakepops
Hozzávalók:
Tésztához:
250 g étcsokoládé
6 tojás
250 g vaj
250 g Barna Nád Kristálycukor
150 g liszt
2 felvert tojásfehérje
250 g Koronás Porcukor
Ezen kívül:
Kb. 150 g krémsajt
200 g fehércsokoládé
cukorgyöngy a díszítéshez
30 hurkapálcika
Elkészítés
A tésztához a csokoládét gőz felett felolvasztjuk. Szétválasztjuk a tojásokat. A tojásfehérjét
kemény habbá verjük, a puha vajat a barna cukorral és a tojássárgával krémesre keverjük.
Az olvasztott csokoládét a vaj-cukortojássárgája keverékhez öntjük, majd a lisztet és
a felvert tojásfehérjét felváltva adagoljuk hozzá.
A sütőt 180 ° fokra előmelegítjük. A krémet
sütőpapírral bélelt tepsire kenjük, és kb. 20 percig sütjük.
Ha a tészta kihűlt, aprítsuk fel kis darabokra.
Fokozatosan kanalazzuk hozzá a krémsajtot
(attól függően, hogy mennyi tészta van hátra),
és kézzel gyúrjuk jól össze. Alakítsuk kis golyókká, tegyük egy tányérra és helyezzük a fagyasztóba kb. 30 percre. Közben megolvasztjuk
a fehér csokit, és előkészítjük a díszítőket.
A megdermedt golyókat mártsuk a csokiba és
szórjuk meg a díszítőkkel. (Gyorsan kell dolgozni, mert a fehér csokoládé nagyon gyorsan
szárad.)
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2021.10.09-én Szabadkán Sakktivityt tartottak. A
Sakktivity sakktudást igénylő, ügyességi, gyorsasági, logikai, kreativitási készségeket megkövetelő
játékos show! Iskolànk csapatának kapitánya Magyar Zsòfia művèsznő vállalta el.

2021. október 30-án, Tiszakálmánfalván 15. alkalommal rendezték meg a Sulisztár elnevezésű énekeszenés vetélkedőt,amelyen iskolánk tanulói is résztvettek és kiváló eredményeket értek el. Kapor Emma
4.b és Koncz Villő 6.b osztályos tanulók produkcióját bronz minősítéssel jutalmazták, Horvát Anina 2.b
és Butás Petra 4.b osztályos tanulók ezüst minősítésben részesültek, ezen kívül Anina a legfiatalabb
versenyzőnek járó Extra különdíjat is kiérdemelte, míg Ferenczi Orsolya 5.b és Hódi Lúcia 7.c osztályos tanulók arany minősítést érdemeltek ki. Két produkcióban volt diákunk, Koncz Antónió zongorakísérettel közreműködött. Köszönjük neki! A versenyzőknek a díszokleveleken kívül értékes ajándékcsomaggal kedveskedtek a szervezők. A tanulókat Károlyi Andrea zenetanárnő készítette fel.
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Arkhimédesz levelezős matematika versenyen Elena Ćuk
HARMADIK helyezett lett, míg Maša Ćuk DÍCSÉRETBEN
részesült.

KROS RTS
Ukupno u toku mesec dana
priprema i takmičenja
učestvovalo je 178 učenika
naše škole.
Najbrži učenici su:
V.lányok-devojčice:
1.Klima Babet
2.Bilić Sofija
3.Török Iris
V.fiúk-dečaci
1.Hallai Viktor
2.Német Kornél
3.Berkes Márk
VI:lányok-devojčice
1.Maša Ćuk
2.Farkas Larisa
3.Kisutcai Ivett
VI. fiúk-dečaci
1.Német Balázs
2.Deák Dominik
3.Becsei Bence
VII.lányok-devojčice
1.Ćuk Elena
2.Kovács Lilla
3.Sétáló Anett
VII. fiúk-dečaci
1.Aranyos Andor
2.Berkes MÁté
3.Herbatényi Botond
VIII.lányok-devojčice
1.Kapor Noémi
2.Csőke Angelina
3.Péter Petra
VIII.fiúk-dečaci
1.Lukács Ákos
2.Kaszás Makszimilián
3.Tót Tamás

A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium által szervezett matematika emlékverseny DÖNTŐSEI Ferenci Orsolya és Török
Irisz (felkészitő tanár
Pusin Mónika). A Fekete
Mihály Emlékverseny az
egyetlen vajdasági szervezésű matematikaverseny,
amelyen csak magyarul
tudó diákok vehetnek
részt. Ezen a versenyen a
Vajdaságban tanuló felső
tagozatos általános iskolások és középiskolások
mérhetik össze tudásukat
társaikkal, így készülhetnek fel a hazai és nemzetközi
matematikaversenyekre.
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Már ötven éve minden év októberében Adán megtartják az adai születésű
Szarvas Gábor nyelvészről elnevezett Szarvas Gábor Nyelvművelő Napokat. Valamikor a verseny napján, a vetélkedő után író – olvasó találkozón
is vettünk részt a diákjaimmal, ahol a kortárs magyar írókkal ismerkedhettünk meg. Élmény volt kedvenc írómmal, Jókai Annával való találkozás…
Idén is az általános iskolák hetedik osztályos magyar ajkú diákjai számára
játékos nyelvi vetélkedőt rendeztek. A versenyzők online versenyezhettek
a járvány miatt.
Varnyú Leonát, az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola hetedikesét mutatjuk be nektek, aki nemcsak első díjas lett ezen a versenyen, hanem az
iskolában is helytáll, ugyanis színkitűnő tanuló.
Azonban a neve már nem ismeretlen a Jó Pajtás olvasói előtt, ugyanis már
alsós kora óta az iskolában szaval, versenyekre jár, s eljutott Bácsra a körzeti versenyre is. A helyi Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben néptáncol a
Kenderkóc együttesben, énekel a Csicsörke népdalkórusban, s a Szólj, síp,
szólj! vetélkedőn is számos díjat kaptak… Nemrég ott volt a Sulisztáron,
Tiszakálmánfalván egy szép dallal: Ragyog a szívem, mint a nap- énekelte… Most a gyermekheti rendezvényen, az iskolában, amikor a diákok helyettesítették a tanárokat, ő magyartanár szerepét töltötte be. Kosztolányi
egy versét elemezte az osztályban, s magyartanára szerint igen jól teljesített. Hogy magyartanár lesz -e, ez még
titok, hisz még csak hetedikes.
- Itt vagyunk az iskola magyar szaktantermében, s arról beszélgetünk, milyen érzés elsőnek lenni, hogyan készült
a versenyre, milyen volt a vetélkedő…
- Nagyon boldog voltam, mikor megtudtam, hogy első lettem. A magyartanárom, Szűcs Budai Engelbert régi
tesztlapokat adott, azokat töltöttem ki, így készültem erre a vetélkedőre.
- A verseny napján, október 14 -én reggel 8 órától este 8 óráig otthon lehetett kitölteni a laptopomon, s 45 perc
állt a rendelkezésemre. Nem volt nehéz, játékos feladatok voltak. Közmondásokat, szólásokat kellett fölismerni,
például egy tenyér látszott a képernyőn, rajta egy nő. Nem volt nehéz kitalálni a szólást: a tenyerén hordozza.
Mivel tudjuk, hogy a szólásokat, közmondásokat nem szó szerint kell érteni, ezt is úgy értelmezzük, hogy kedveli. Voltak helyesírási feladatok is…
- Nekem nem volt nehéz, mert már két éve készültem az anyanyelvi vetélkedőre, sajnos, ami a vírus miatt elmaradt. De a tudásom megmaradt. Azért jobban szerettem volna Adára menni, megmutatni mindenkinek, mit tudok!
Az se elhanyagolható, hogy ismerkedni is lehet ilyen helyeken.
- Igazából nemcsak az első helyezésnek örültem, hanem a sok könyvnek, amit kaptam: Molnár Ferenc: A Pál
utcai fiúknak, Bálint Ágnes: Szeleburdi Családnak, Rejtő Jenő: A tizennégy karátos autónak, meg dr. Hódi Éva
(A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület elnöke): Újabb nyelvi tücsök és bogár, A nyelvművelés időszerűsége
című műveinek, valamint Rekordok és érdekességek gyerekeknek. című könyveknek, amit jutalmul kaptam, s a
díszoklevélnek… Sajnos ezt is postán küldték el… Milyen jó lett volna ott, a helyszínen átvenni!
- - Egy hetedikes lány nemcsak a nyelvi versenyekre készül.
- - Nem. Nagyon szeretek táncolni, A tánc a legkedvesebb elfoglaltságom. Nemcsak a népzenét szeretem, hanem
a modern zenére is szívesen táncolok. Szeretek elmenni a barátnőimhez, videojátékozni, olvasni… Eddig nővéremmel Újvidéken többször fölléptünk, s jól szerepeltünk a Szólj, síp szólj! népdalvetélkedőn, de ez már a múlté,
ugyanis ősztől ő már középiskolás.
- Terveid?
- - Máris készülök a Himnusz szavalóversenyre. Nekem nagyon tetszik, bele tudom élni magam.
- A gyerekek magukra voltak utalva, az izgalom, a pódiumon való szereplés elmaradt. No, de ami késik, nem
múlik! Leona nagyon tehetséges, ügyes, és szorgalmas tanuló. Igazi diák, aki törekszik, feladatait elvégezi. Ő
jelentkezik a versenyekre, mert szereti megmérettetni magát. Hajlandó dolgozni, tudja, hogy a munkája a tanulás.
Ismeri a közmondást, hogy a "tudás hatalom". Ügyesen végzi el a nyelvtani feladatait. Pontosan, időre adja át a
munkáit. Szépen szaval. Érti a szövegek lényegét. Tanárként könnyű az ilyen diákkal közösen dolgozni– mondta
a tanár úr.
További sok sikert a tanár úrnak és Leonának!
Konc Erzsébet (megjelent a Jó Pajtás című gyermeklapban)
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Az óbecsei Népkönyvtár „A vers csak születik” című regionális versíró pályázatán Ferenczi Orsolya, Farkas Larisza és Lukács
Ákos érdemelték ki a fődíjakat.
Orsolya első lett.
Larissza második.
Ákos különdíjban részesült.
A Moravicai Értelmiségi Fórum tizenkettedik alkalommal rendezte meg az
emlékestet Papp Dániel Ómoraviczán
született író emlékének tisztelegve.
Ennek alkalmából az idén is kiírta a
képzőművészeti és fogalmazás- és eszszéíró pályázatát. A képzőművészet
témája: Évszakok a településemen. A
4.b osztályból( Szűcs Szabína tanító)
Kapor Emma ELSŐ, Butás Petra MÁSODIK helyezett lett.

Köszönő oklevelet kapott a 3.b osztályból(Molnár
Sóti Irén tanító) részvételért Sárkány Brigitta, Mészáros Dávid, Babenyac Márton, Deák Csaba Artúr
és Szaniszló Szabolcs.
Iskolánkból több tanuló (Török Írisz, Ferenczi Orsolya, Berkes Márk, Kisutcai Ivett, Koncz Villő,
Gondos Sarolta, Lázár Enikő, Farkas Larissza, Becsei Hunor és Visovszki Márk) is szorgalmasan dolgozott, és szép irodalmi munkákat adott át, amelyeket eljuttattunk a pályázati bizottsághoz. Az idei
évben Török Írisz 5.b osztályos tanulónk tűnt ki, s
szerezte meg az 5-6. osztályosok korcsoportjában az
ELSŐ helyet. (Szűcs Budai Engelbert magyar tanár )
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Hódi Lúcia
Napi rutin
Kis ágyamból máris felkelek,
Gyorsan a fürdőbe bemegyek.
Elő a fogkrémet, elő a fogkefét,
Gyorsan intézem a reggeli piperét.
Fogmosás után a fésűm hívogat.
Siess! Fogd össze szépen a kontyodat!
Most a ruhák jönnek. Nagy a választék.
Döntést hoznom szinte képtelenség.
Sok, próba és szenvedés után,
Anya fegyelmez: az iskola csak rád vár!
Táskát a hátamra, cipőt a lábamra,
S futnom kell utcahosszat az iskolába.
Ott a kapuban, barátnőm vár reám.
Hol maradsz ily’ soká’ kis drágám?
Akkor persze magyarázom késésem okát,
Közben ő: te tudod, hogy ma írjuk a dogát?
Pánikban sietünk az udvaron keresztül,
Megírom a reggelem, fut agyamon keresztül.
Éhesen, fáradtan beülünk a padunkba,
S már kezdődik is a rettenetes óra.

A gyűrű
Csalimese
Moli a gyűrűjét berakta a szekrénybe....a szekrénybe....a szekrénybe.
Horvát Anina 2.b
Felnézek…
Csalimese
Felnézek az égre....a mesének vége.....
Ricz Bálint 2.b
A szegény ember trombitája
Csalimese
Volt egyszer egy szegény ember. Annak volt egy trombitája...Azt a fejére tette és bejárta vele a falut...aztán viszsza...aztán.... oda...... aztán.....vissza.....
Léner Csanád 2.b
A királykisasszony tyúkja
Csalimese
Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, az
Üveghegyen is túl,ott ahola kurta farkú malac túr, azon is túl,
egy palotában élt egy királykisasszony. Annak volt egy szép
barna tollú tyúkja,aki egész nap azt mondogatta, hogy:
Ko...kot....kot..... Aki egész nap azt mondogatta, hogy:
Ko....kot....kot.... Aki egész nap azt mondogatta, hogy:
Ko....kot....kot....
Török Dorka 2.b

Karácsonyi meglepetés
Azt szeretem a karácsonyban, hogy összegyűlik a család.
A karácsonyi teendők végett zsúfolt a napirend mindenki
számára. Az én dolgom feldíszíeni a fenyőt, és persze segíteni a konyhában. A karácsonyi vacsorára mindig kacsát
és hozzá illő szószt készítünk. Hát persze, el ne felejtsem!
Tavaly, amikor anya töltötte a kacsát, nem vette észre,
hogy benne maradt a gyűrűje. Bizony nem szóltam egy
szót sem. Mindenki megérkezett a vacsorához, és behozták a vacsorát. Amikor a nővérem felvágta a kacsát, épp
neki jutott az a szelet, amelyben a gyűrű volt. Amint elkezdte falatozni a kacsát, megtalálta anya gyűrűjét és azt
hitte, hogy leánykérés akart lenni, viszont ez csak egy
nagy tévedés volt.
Ez volt az én legjobb karácsonyom, és sosem fogom elfelejteni, ahogy más sem. Reméljük idén ez nem ismétlődik
meg, vagy ha mégis megtörténik, igazi leánykérés lesz.
Fajin Gyöngyi 4.b
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ШКОЛСКА СЛАВА- СВЕТИ САВА
Још у раним хришћанским временима, један
византијски цар је рекао: “Величина једног
народа не гледа се по броју тог народа ни по
територији његовој, величина једног народа
гледа се по томе, колико је тај народ изнедрио
из себе Светитеља и угодника Божијих”.
Свети Сава је један од највећих и најсветлијих
личности у историји српског народа. Он је
велики по свом богоугодном и боголиком
животу, по своме раду, и по ономе што је
народ осећао у његовим делима. Велики је и
недостижан скоро у свим областима нашег
националног и културног живота, и то се
потврђује не само у писаним изворима и
споменицима, већ и у усменом народном
предању.
Он обличава све што је најбоље и
најузвишеније у српском народу. Иако живи у
свакој српској души, ипак је он највише
прослављен кроз Цркву и школу, и у тим
установама Свети Сава је добио свој прави
значај. Према својим заслугама и према свом
богопросветитељском раду, с правом је назван
народним учитељем просветитељем. У
црквеним песмама и тропарима, спеваним у
његову славу, истакнуто је то најјаче. Свети Сава је приказан у њима као “наставник,
првопрестолник и учитељ”. Ово нарочито наглашавање рада Светог Саве на народном
просвећењу, сматрало се од најстаријих времена, као његова највећа заслуга. Тај његов рад и
строги монашки живот, уздигао је га и уврстио у ред апостола, и дао његовом телу јеванђелски
карактер у изграђивању нашег националног и културног живота. Својим вредним, преданим и
смиреним радом Свети Сава је помагао сиромашне, прекоревао лење, срамотио непристојне,
кудио лажљиве и кривоклетнике.Просветитељски рад његов и по свом садржају и по својим
циљевима и методама по много чему је другачији од онога што се данас подразумева под
појмом просвете.
Настанак школске славе
У кнежевини Србији 14. јануара 1840. године за школску славу је проглашен Савиндан,
празник у спомен на великог српског просветитеља и заштитника школства.
Прва прослава Светог Саве као школског патрона одржана је 1812. у Земуну, одакле се брзо
проширила у све делове српства, а химна Светом Сави је први пут изведена 1839. у Сегедину.
Свети Сава је установљен као школска слава на предлог Aтанасија Николића, ректора Лицеја у
Крагујевцу 2. јануара 1840. године, одлуком Совјета Књажевства Србског и те године
прослављан у Крагујевцу и Београду. Српска Православна Црква 27/14 јануара слави дан свог
утемељивача, државе и школства – Светог Саве. Савиндан се обиљежава у свим школама у
Србији као радни, али ненаставни дан – школска слава. Ђаци и просветни радници
прослављају Савиндан свечано, уз приредбе, академије и сечење славског колача.
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ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ
Широм планете се 16. новембар слави као Међународни
дан толеранције. То је дан који све људе света подсећа на
поштовање и уважавање другачијих од нас. Толеранција је
прихватање чињенице да људска бића, природно
различита по изгледу, положају, говору, понашању и
вредностима, имају право да живе и буду то што јесу.
Ове године смо, у нашој школи, овај дан обележили на два
начина.
Ученици наше школе су на часовима грађанског
васпитања, под менторством наставника Страхиње
Гаврића обележили Међународни дан толеранције разним
активностима.
На Општинском такмичењу у рецитовању, које се
одржало 16.новембра, ученици мађарске националности
рецитовали су на српском, а ученици српске
националности на мађарском језику.Поносни смо на
постигнуте сјајне резултате.
Категорија 1-2. разред
место- Рихард Дворски, 2.ц
место- Анђела Никшић, 1.б
место- Фани Буташ, 2.ц
Ментор: Сунчица Бањанин, проф. српског језика
Категорија 3-4.разред
2.место- Чила Даниел, 3.д
Ментор: Вања Грдић, проф. српског језика
3.место- Лазар Врекић, 3.м
Ментор: Тинде Рајшли, проф. мађарског језика
Категорија 5-6. разред
место- Оршоља Ференци,5.б
место- Виле Конц, 6.б
место- Река Гондош, 6.б
Ментор: Сунчица Бањанин, проф. српског језика
Категорија 7-8. разред
2.место- Луциа Ходи, 7.ц
Ментор: Вања Грдић, проф. српског језика
На такмичењу су учествовали и Мате Боаров, Тамаш
Ангели, Давид Лакатош, Бианка Ковач, Мате Алмаши,
Мартин Мате и Ема Капор. Сви такмичари су одлично
рецитовали и тако представили нашу школу у најбољем
светлу. Поносни смо на све!
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Műhelymunkák a jövendőbeli elsősök részére
A 2021/2022-es tanévben is gondol az iskolánk a kis ovisokra. Tervezetünk szerint minden hónap utolsó csütörtökén szervezzük meg nekik
a foglalkozásokat. A legfőbb célunk az, hogy a gyerekeknek és a szülőknek is könnyebb legyen az átlépés az óvodából az iskolába, vagyis
segítjük a gyerekek könnyebb beilleszkedését az iskolai élet bugyraiba.

Műhelymunkák a jövendőbeli elsősök részére
– október –
Az idei tanév első foglalkozása október 28-án valósult meg, délután.
Tematikus tervünk volt. Egy témára fókuszáltunk, amely az egészség
és az egészségügy. Ez egyre aktuálisabb témának számít és az egyik
legfontosabb célunk az volt, hogy a gyerekekben csökkentsük a félelmet az orvosok felé, hisz ők azért vannak, hogy segítsenek nekünk. Az
iskolaépület előcsarnokában vártuk a szülőket és a gyerekeket. Ezután
az igazgatónő a tanáriban fogadta a szülőket, mi pedig vezettük a gyerekeket a helyszínekre, akik alig várták, hogy meggyógyíthassák a
plüssüket, babájukat vagy akár a kisautójukat, merthogy ilyen állomásunk is volt ám! Októberben nyolc állomás volt, melyek mind kapcsolódtak az egészséghez. Az iskolaudvarban egy szirénázó mentőautó várta a gyerekeket, akik csoportokban be is
mehettek oda. A mentőautó belsejét, illetve a benne található műszereket egy valódi orvos mutatta be a gyerekeknek. A többi állomás az iskola épületén belül volt, így az a rendelő is, ahol a gyerekek a magukkal hozott plüssüket, babájukat stb. gyógyíthatták meg egy főnővérnek tanuló személy segítségével. Először megbeszélték a
„páciens” panaszát, majd együtt megoldották a problémát. Volt interaktív foglalkozás is, amelyben a gyerekek
nagy érdeklődéssel figyeltek és vettek részt. Beszéltünk az évszaknak megfelelő öltözködésről, egészséges és
egészségtelen táplálkozásról, helyes kézmosásról, hőemelkedésről. Ezeken kívül a gyerekek játékosan megismerkedhettek az emberi szervekkel, papír alapú kirakóson és egy mobilapplikáción keresztül. A fotósaroknál a gyerekeknek megmértük a magasságát, illetve egy-egy orvosmaci bőrébe is belebújhattak. A kreatív részt sem hagytuk ki, méghozzá a gyerekek fültisztítókból csontvázakat készítettek, illetve orvosi táskákat, mely belsejébe orvosi műszereket ragsztottak. Természetesen ezeket mind hazavihették, valamint a pecsétgyűjtő kis füzetecskét is,
amibe végig gyűjthették a pecséteket, miután végeztek az állomásokon. A gyerekek boldogan mesélték a szülőknek a történteket és úgy godolom, minden maci, baba, kisautó, Mickey egér sikeresen meggyógyult.
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Műhelymunkák a jövendőbeli elsősök részére
– november –
Novemberben sem álltunk meg, hiszen 25-én ismét megszervezésre kerültek a foglalkozások az óvodás gyermekek részére.
Ebben a hónapban két dologgal foglalkoztunk, ezek pedig a
nyelvek, illetve az ünnepekhez közeledve próbáltuk a foglalkozásokat minél ünnepélyesebb hangulatban tölteni. Ezek a foglalkozások az ünnepi hangulatú iskolánk nyelvi sokszínűségét
hangsúlyozták, hiszen a gyerekek első osztálytól négy nyelvet
tanulnak, illetve lehetőségük van az egyváltásos emeltszintű
órák keretein belül is fejlődni.
A fogadtatás után a Mikulás sapkás gyerekeket csoportokba osztottuk, akikhez csatlakoztak a kísérők, tanító nénik, tanárok személyében. Minden csoport tagja kapott egy térképet, amely segítségével keresték az állomásokat, illetve egy tatyót, amelybe gyűjthették a kézműves tártyaikat. A térképen
szereplő állomások teljesítése után most is pecsét járt. A foglalkozások helyszínei az iskolaépület különböző
helységeiben voltak elrejtve, melyeket egy-egy manó jelzett. A kalandos útjuk során ismerkedtek az iskola épületével, továbbá egymással is barátkozhattak. A nyelvi állomások a magyar, szerb, angol és német állomás volt.
Ezeken a helyeken különböző szavakat sajátítottak el, ünnepélyes hangulatú dalokat énekeltek, a Mikulásnak
verset tanultak, valamint az összes állomásra vonatkozik, hogy mindenhol el is készítettek egy kis apróságot,
amelyek a karácsonyi ünnepeknél biztos előkerülnek még otthon. A mézeskalácsos állomáson a gyerekek előre
elkészített Mikulás sütiket tudtak díszíteni, ezek szintén a tatyókba landoltak. Volt egy Mikulásunk is, aki nagy
szeretettel várta a gyerekeket, akik szavalatokkal, énekekkel vagy csak egy pár huncut mosollyal varázsolták el
őt. Novemberben többen visszatértek hozzánk, illetve még több új óvodás várta velünk együtt ezt a napot, mint
októberben.
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Занимљивости да се смрзнеш: Све
што нисте знали о зими!
Осим хладноћом и покривениошћу
снежним покривачем, зима обара и
многе друге рекорде, а ово су неке од
најзанимљивијих чињеница које су
везане за најхладнији период
године:
Хионофобија је страх од снега,
посебно од заробљености у њему.
Према Гинисовој књизи рекорда,
највећа пахуља је пала 28.јануара
1887.године у Монтани, димензија 40
са 20 центиметара.
Највише снега на свету пада у граду
Амори, у северном делу Јапана, где сваке године снек достиже висину од осам метара( у
просеку).
Током једне снежне олује може пасти и 39 милиона тона снега.
Брзина којом пахуља путује у просеку износи око пет километара на сат.
Рекордна најнижа температура забележена је у Сибиру 1974. године( -71 степен Целзијуса)
Мађарски истраживачи тврде да су људи који су рођени у зиму емотивно најстабилнији,
односно најотпорнији на емоционалне стресове и наводе да је то због веће количине сунца коју
су „ упили“ док су били у мајчином стомаку. „ Зимски“ људи воде се разумом пре него
емоцијама, а краси их постојаност у ставовима и циљевима.
ЗИМСКИ ПРАЗНИЦИ
Зима нам доноси најрадосније празнике у којима сви уживамо. Најрадоснији празник међу свим
празницима је Божић. Прославља се 7.јануара по јулијанском календару ( православни
хришћани), а 25. децембра по грегоријанском календару(католички хришћани). На Божић се
људи поздрављају речима: "Христос се роди!" и отпоздрављају са: "Ваистину се роди!". На
божићној трпези налази се чесница у коју се ставља новчић( погача која се прави од брашна воде
и масти, без квасца) и остале гурманске ђаконије. Трпеза је богата, а укућани проводе тај дан
заједно у топлини свог дома са миром и љубављу у срцима.
Зима је и период великих слава и „
свечара“. Зимске славе су Свети
Никола, Свети Игњатије Богоносац,
Свети Стефан, Свети Василије, Свети
Јован Крститељ, Свети Сава и друге.
Значај славе, слављење крсне славе је
остала једина непрекинута традиција
код Срба од времена покрштавања до
данас. Много је штошта промењено у
народном животу и обичајима, али се
слава сачувала као највећа светиња
нашег народа.
Симболи крсне славе су: икона,
воштана свећа, кољиво, вино и славски
колач.

LXIV. ÉVF. 198. SZÁM

OLDAL 27

НАУЧИТЕ САМИ ДА ПРАВИТЕ КОЉИВО! БУДИТЕ И ВИ ПРАВИ ДОМАЋИНИ
„СВЕЧАРИ“!
Славско жито или кољиво се припрема као дар захвалности за дате земаљске плодове.
Жито се спрема у славу и част светитеља, за здравље, напредак и благостање, а послужује
се гостима када дођу код домаћина.
Састојци:
500 грама пшенице( белије)
500 грама шећера у праху
500 грама млевених ораха
* за лепши укус додајте мало мускатног орашчића у праху
Жито очистити и потопити у воду преко ноћи.Сутрадан процедити, опрати ставити да се
кува( сат и по до два). Искључити и оставити жито у тој води пар сати. Затим процедити и
самлети на машини за месо два пута. Томе додати шећер, млевене орахе и мускатни
орашчић по жељи.Месити рукама док се не сједини. Обликовати кољиво у стакленој или
керамичкој чинији, посути млевеним орасима и направити одозго крст од језгри ораха или
сувог грожђа.
СРЕЋАН РАД И СРЕЋНА СЛАВА!
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ЗАБАВНИ КУТАК
У духу славља и богате трпезе забавите се решавајући осмосмерку. Пронађите торте!
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Q: What goes oh, oh, oh?
A: Santa Claus walking backward!
Q: What did the Christmas tree say to the ornament? Q: How do you know Santa Claus is good at karate?
A: Did you get tired of hanging around!
A: He has a black belt!
Q: What do snowmen eat for breakfast?
Q: What’s black, white, and red all over?
A: Frosted Flakes!
A: Santa Claus after he comes down the chimney!
Q: Where does a snowman keep his money?
Q: Why does Santa Claus like to work in the
A: In a snowbank!
garden?
Q: What is Count Dracula’s Christmas story?
A: Because he likes to hoe, hoe, hoe!
A: The fright before Christmas!
Q: Which one of Santa’s reindeer has bad
Q: When does a reindeer have a trunk?
manners?
A: When he goes on vacation!
A: Rude-alph!
Q: Why was Santa angry at Christmas?
Q What is a monkey’s favorite Christmas carol?
A: Because of the Grinch who Stole Christmas!
A: Jungle Bells!
Q: Why does Santa have elves in his workshop?
Q: What do elves learn at school?
A: Because the Seven Dwarfs were busy!
A: The elf-abet!
Q: What’s red and shakes like a bowl full of jelly?
Q: What kinds of bug hates Christmas?
A: Strawberry Jell-O, silly!
A: A humbug!
Q: Why did Santa cross the road?
Q: What did the reindeer say to the elf?
A: To deliver presents!
Q: What’s invisible and smells like milk and cookies- A: Nothing silly, reindeer can’t talk!
Q: What comes at the end of Christmas Day?
?
A: A Y!
A: Santa’s burps!
Q: What did the mouse give the other mouse for
Q: What’s a big as Santa but weighs nothing?
Christmas?
A: Santa’s shadow!
A: A Christ-mouse card!
Q: What’s Santa’s dog’s name?
Q: Where did the mistletoe go to become famous?
A: Santa Paws!
Q: Who’s black and white and says “HO, HO, HO?” A: Holly-wood
A: A penguin in disguise!

Santa Claus and Christmas Jokes for Kids
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A bácskai föld illata
Bácska.
A hely, ahol szülővárosom, Óbecse is nyugszik. A valamikori
Bács-Bodrog vármegye része. Az Alföld Duna és a Tisza közti
déli része. 85%-a Szerbiához tartozik, 14% Magyarországhoz és
1% Horvátországhoz.
Bácska.
E szót hallva megdobban a szívem. Lelki szememben képkockák
peregnek gyors egymásutánban: a Tisza fodrozó vizéről, az alföldi
táj akác- és hársillatáról, a gyümölcsösök édes ízéről, a szántóföldek humuszáról, kukorica-, búza- és napraforgótáblák
végtelenjéről, s az egyre gyérebben elhelyezkedő szerény tanyák látképéről.
Lényemben hordozom a bácskai négy évszakot.
A bácskai tavaszt, az újjászületést.
Az eresz csörgedezését fagyos telek után. Fehér hóvirágok pompáját téli nagy hóbuckák alól. A pici ibolyavirágok hívogató illatát zöldellő levelek közül. A kertekben honoló jácintok émelyítő varázsát. A tulipánok pirossárga mosolyát. A levelesedő fakoronákban elbúvó gerlék búgó hangját. A frissen kaszált fű szagát. Az eper zamatát. Fehér és lila orgonák csábítását.
A bácskai nyarak gazdagságát idézi emlékem.
Végeláthatatlan szénaillatú mezőket. Gyümölcsösökben sorakozó cseresznyék és meggyek milliónyi hadát. Barackok sárga lédús aromáját. Búzatáblák kalásznyi erdejét. Hárs elbűvölő illatát. Teába zárt aromáját.
A bácskai ősz pompáját hordozza a szemem. Hangját idézi fülem. Zamatát a szám.
A sárga, zöld és barna, vörös faleveleket. A vastag szőnyegtakaró szélsodorta járását, avar meleg illatát. A kéklő
szilva mézédességét. A sárguló birs fanyarságát. Az alma gyógyító hatását. A körte kásásságát. A szőlő bódító
hatását. A pirított napraforgó pattanását. A sült gesztenye
Kiss Alex
tüzes illatát.
A vers csak születik
A bácskai tél fagyos melegét ölelem magamhoz.
A kémények füstös illatát. Kisült kalácsok szeretetét. ÉdesA vers egyszer csak megszületik…
anyák ölelésre tárt karját. Pattogtatott kukorica messzi szaAhogy hallgatom a vidám fecskék
gát. Fenyők szobaillatát. Karácsonyi misék tömjénét. MeszZajos érkező, tovaröppenő csicsergését.
sze szálló harangok csengését.
Vigyen bármerre utam e széles nagyvilágban, én Bácskám,
A vers egyszer csak megszületik…
én szép szülőhazám, téged soha sem feledlek.
Ahogy nézem a cikázó röptük,
Visovszki Márk 8.b
Fürge játékuk, különös örömük.

Lukács Ákos
Az ősz
Hulló faleveleket hordoz a szél,
Rétet, mezőt beborítva mesél.
Sárga ruhát öltenek az erdő fái,
Búvóhelyet keresnek az ég madarai.
Fáradt léptekkel emberek sétálnak,
Az utolsó meleg napsugarak integetnek a tájnak.
Búcsúzik a fecske, elköszön a gólya,
Itt hagyva a fészkét, szeretetét szórja.
Köddunyhát ölt magára a kert,
Füst száll a kéményekből fel.

A vers egyszer csak megszületik…
Ahogy a baglyok vijjognak, huhognak,
Majd lomha fürgeséggel lecsapnak.
A vers egyszer csak születik…
Ahogy denevérek suhannak az éjben.
Cikázva hogy ne maradjanak éhen.
A vers egyszer csak megszületik…
Ahogy a tehén bőgve szereti borját.
Ahogy a macska mossa fia bajszát.
A vers egyszer csak megszületik…
Ahogy a tájra ráborul az este.
Ahogy a nappalból lesz este.
Észrevétlen megszületett a versem.
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Utazás Fantáziaországba
A vonat kirobogott az alagútból. Ha nem aludtam volna, akkor már láthattam volna, hogy különös helyen fut
velem a szerelvény.
Arra ébredtem, hogy fékezni és füttyögni kezdett a masina, jelezvén, hogy állomásra érkezik. Arra a helyre,
ami az én úti célom volt.
Lassan dörzsöltem a szemem. De ahányszor csak kinéztem az ablakon, mindég az az érzésem volt, hogy még
alszom, álmodom. Az állomáshoz közeledve mind több épületet láttam. De mind fejjel lefelé állt.
Amikor a vonat megállt, csomagjaimmal együtt leszálltam. Hát nem tudtam rájönni, hová kerültem. A házak
fejjel lefelé álltak a képzeletbeli tornasorban. A fák koronái különféle színben pompáztak. A gyep fehér színben fénylett. Nem a hótól. A felhők zölden pöffeszkedtek fenn az égbolton.
Körülöttem furcsa lények tűntek fel. Számomra érthetetlen kifejezéssel beszélgettek egymással. Szerettem volna megtudni, hol járok, de nem tudtam, nem mertem megszólítani őket.
Egyszer csak elém állt egy piros pipacs orrú, liliomleheletű, vattahajú egyén, és megszólított:
Tti szlánics tim et? – kérdezte tőlem.
Tes… - akartam valamit visszakérdezni, de belém halt a szó. Csak néztem rá némán, bután. Nem értettem semmit. Se azt, hogy ki ő. Se azt, hol vagyok én. Lassan már azt sem tudtam, én ki vagyok.
Dnog a im? – szólított meg bennünket egy másik fura alak. Szakállas volt. Hosszú kecskeszakáll éktelenkedett
körte formájú arcán.
Kodnom tima itré men! – nyitotta válaszra száját a vattahajú.
Én még mindég csak a szemem meresztettem, s a szám felejtettem el becsukni.
Aha! – kiáltott fel kecskeszakáll.
Jé! Ezt értettem. – szaladt végig agyamon. De már a kecskeszakállas folytatta is:
Tudom mi itt a gond! Te nem érted a mi beszédünket. Hiszen te nem fordított nyelven beszélsz igaz?!
Neeem. Magyarul beszélek. S nem tudom merre járok. Pedig az úti célom egy fantasztikusnak ígérkező kirándulás volt.
Fantasztikusnak fantasztikus az most is. Hiszen te Fantázia országban jársz. Az én nevem Salákasz.
Igaz! A Szakállas. A kecskeszakáll. – szaladt ki a számon.
Vattahajú belenyihogott. Értette, amit mondtam. Kecskeszakáll csak némán megkaparta ujjai közt a szakállát.
Téged hogy hívnak? – fordultam a pipacs orrú idegenhez.
Csapip! – mondta ő mosollyal az arcán. - Te hogy szólítanál? – kérdezett vissza.
Szégyenkezve mondtam ki a nevet, amit adtam neki:
Vattahajú.
Ih – Ih – Ih! Ah – Ah – Ah! – hahotázott kecskeszakáll… Pardon, Salakász.
Csapip oldalba bökte, hogy hagyja abba, s inkább azt mondja el, mit szeretnének tőlem.
Ti akartok tőlem valamit? – mondtam meglepődve.
Igen. A múltkori nagy szélrohamban több ház felborult a környéken. Ezeket kellene visszabillentened. Te nagy
vagy, tőlünk jóval nagyobb, s ezért szeretnénk, ha segítenél nekünk.
Nebdner! – mondtam. Ázzoh knüjdzek!
Kecsidner! – vágták rá egyszerre.
Fogtam egy nagy rudat, és már is hozzákezdtem a házak talpra állításához. Amíg dolgoztam, Csapip és Salakász felporszívózta a fűről a szélfútta lisztet, s zsákokba szedve visszahordták a malomba a molnárnak, hogy a
pék finom foszlós kalácsot süthessen belőle.
Miért zöldek a felhőitek? – érdeklődtem a munka végeztével.
Mert a festékes vödörből a forgószél felszippantotta az összes zöld festéket fel a felhőkbe. De hamarosan esni
fog az eső, és akkor lefog hullani a földre a zöld eső. Múltkor is, amikor esett, akkor vörös festéket hullajtott az
ég, és akkor lettem piros orrú. – magyarázta az esetet Csipap.
Közben tényleg megnyíltak az ég csatornái, és gyönyörű világoszöld eső áztatta a tájat. Zöld lett a fák koronája, a cserjék és bokrok levele, a pázsit serkenő füvezete.
Csodáltam, gyönyörködtem a látványban.
S ekkor megint lecsapott a forgószél. Kék festéket ragadott a magasba, majd kékre festette az égboltot, a folyók
és tengerek vizét. A másik tölcsér sok más színű festéket ragadott el. Így színezték Fantázia országban a világot.
Török Írisz 5.b
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Szent Miklós története
Krisztus után 245-ben Kis-Ázsiában,
Patara városában született, egy gazdag
család gyermekeként. Már gyermekkorában is történtek vele csodák. Alig
kezdte el iskoláit, mikor Patara városában nagy járvány tört ki, és mint kisgyermek, árvaságra jutott. Ezért a szüleitől örökölt hatalmas vagyonával
érsek nagybátyjához, Patara város kolostorába költözött. Felügyelete mellett nevelkedett, s gyermekévei alatt
megszerette a kolostori életet, majd
iskoláinak befejeztével a papi hivatást
választotta.
Életét az emberiségnek és a gyerekek
tanításának szentelte. Bárki kérte,
mindig segített. Emberszeretetének, segítőkészségének híre messze földre eljutott. Az emberek kezdték
imáikba foglalni a nevét. 270-ben Myra városában legendás körülmények között püspökké választották.
52 évig volt püspök. Az évek alatt a szeretete, a gyerekekkel, emberekkel való törődése miatt annyira
megszerették a lakosok, hogy nem csak püspöküknek, de még vezetőjüknek is tartották. Vagyonát a
gyerekek és az emberek megsegítésére fordította.
Egyszerű emberként élt a nép között, miközben tanított és szeretetet hirdetett. Éhínség idején a teljes
egyházi vagyont a nép étkeztetésére fordította, amiért szembe került az Egyházzal. Minden este órákig
sétált a városka utcáin, beszélgetett az emberekkel, figyelt a gondjaikra. Így történt a legendáját alkotó
eset is: A kolostor szomszédságában élt egy elszegényedett nemes ember, aki úgy elnyomorodott, hogy
már betevő falatra is alig jutott neki. Három férjhez menés előtt álló lánya azon vitatkozott egy este,
hogy melyikük adja el magát rabszolgának, hogy tudjon segíteni a családon, és hogy a másik férjhez
tudjon menni.
Ekkor ért a nyitott ablak alá Miklós püspök, és meghallotta az alkut. Visszasietett a templomba, és egy
marék aranyat kötött kendőbe és bedobta az ablakon. A lányok azt hitték, csoda történt. Majd egy év
múlva ugyanebben az időben még egy kendő aranyat dobott be a második lánynak. Kisiettek, mert lépteket hallottak az ablak alól, s akkor látták, hogy egy piros ruhás öregember siet el a sötétben. Harmadik
évben ezen a napon nagyon hideg volt, és zárva találta az ablakot. Ekkor felmászott a sziklaoldalban
épült ház tetejére és a nyitott tűzhely kéményén dobta be az aranyat. A legkisebb lány éppen ekkor tette
harisnyáját a kandallószerű tűzhelybe száradni és az pont beleesett.
Az ismeretlen jótevőről kezdték azt hinni, hogy a hóborította Taurus hegyről maga a Tél-Apó érkezik
ezekkel az ajándékokkal, mivel mindig ilyenkor télen történtek ezek a csodák. Az idő folyamán mégis
kitudódott a titok, hogy a jótevő maga Miklós püspök. Ugyanis a legkisebb lánynak bedobott aranyban
volt egy olyan érme, amit a helyi aranykereskedő előzőleg adományozott Miklós püspöknek egy szerencsés üzletet követően.Ezt felismerve, már mindenki tudta, hogy ki a titokzatos segítő. Azonban kiderült ez abból is, hogy december 5-én a névnapja előestéjén a hideg idő beköszöntével rendszeresen
megajándékozta a gyerekeket mindenféle édességgel. Ezért az adakozásaiért a nép elnevezte “Noel Baba”-nak, ami azt jelenti ” Ajándékozó Apa”. A keresztényüldözések alatt őt is elfogták, éheztették, kínozták, de kivégezni nem merték. Fogságából végül kiszabadult, hosszú, békés öregkort ért meg. A legenda szerint lelkét (326-ban) angyalok vitték végső nyughelyére, ahol egy tiszta forrás eredt. Ebből a
tiszta forrásból áradó szeretettel küldi legendája a mai gyerekekhez utódát, a Mikulást.
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Mit tudsz a Mikulásról?
Mit készítenek ki a gyerekek a Mikulásnak Amerikában?
Sütit és tejet
Kakaót és cukorkát
Tejet és kalácsot
Mézeskalácsot és teát
Általában kik építik a jászolt Franciaországban?
Gyerekek
Szülők
Nagyszülők
Hívők
Hogyan folytatódik a következő dal? „Hullik a völgyben a pelyhe a hónak,…”
„Lesz-e a zsákban a sok mazsolás”
„Siklik a dombon az ősz Mikulás”
„Jó volt-e idén a kicsi Balázs?”
„Mit hoz a jónak az ősz Mikulás”
Mikor jár a Mikulás a magyar gyerekeknél?
December 5.-én este
December 7.-én reggel
December 24.-én este.
December 25.-én reggel.
Mibe kapják az angol gyerekek az ajándékot a Mikulástól?
Csizmába
Ablakba
Zokniba
A kandalló párkányra
Hogy hívják Angliában a Mikulást?
Santa Claus
Father Christmas
Nikolaus
Sinter Klaas
Melyik nem a Mikulás rénszarvasa?
Rudolf
Kerge
Szélvész
Trampli
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Iskolánk eredményei a jó pedagógusoknak köszönhetőek. Az odaadó
munka, csapatszellem, motiválja a
gyermekeket, iskolánk tanulóit. ĆUK
DANIELLA angol tanárnő a „Živojin
Mišić“ Egyesület pályázatán kiérdemelte SZERBIA LEGEDUKÁTORA
címet!
Butás Petra a XIX. Monda-mondó és olvasó versenyen 3. helyezést érte el,
melyet a bajmoki Dózsa György
MMK 19. alkalommal szervezett meg.
Az előadott monda címe: A becsei
molnárok.Felkészítő tanító Szűcs
Szabína.
Krisztus Király vasárnapján, sor került az óbecsei Nagyboldogasszony plébánia által meghirdetett,
,,A Gondoskodó Szent József" elnevezésű képzőművészeti, irodalmi és fénykép pályázat díjkiosztójára. Iskolánk dreai kihelyezett tagozatának elsős és harmadikos tanulói, képzőművészeti kategóriában,
csoportmunkájukkal első díjat nyertek.
Az ünnepi szentmisét a fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Schola Cantorum énekkar lélekemelő
énekével tette igazán feledhetetlenné.
A díjkiosztón Sípos Tibor festőművész értékelte a beérkezett alkotásokat és Fuderer László plébános
átnyújtotta az okleveleket és a díjakat.
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A nemzetközi, szlovákiai XIV. Kaszás Attila Versmondó Fesztiválon Horvát Anina, Léner Csanád ,Bartusz Áron Horváth Miksa Ezüst sávos minősítésben részesült, míg Hódi Zsófi,Fried
Georgina, Kovács Marcel,Dosztán Emili, Kovács Bijanka és Major Dominik Bronz sávos
minőítésben részesült.GRATULÁLUNK nekik és felkészítő tanítóiknak Papp Virdzsiának,
Csernyák Szilviának, Kéringer Piroskának és Molnár Sóti Irénnek.
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A Petőfi Sándor Általános
Iskola könyvtárának
gyermekheti Gyereknek
lenni jó! rajz-, képregényés fogalmazáspályázatának eredményei:
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A Délvidéki Legendárium által kihirdetett Mondavadász című versenyen vett részt Papp Virdzsinia tanítónő és a dreai kihelyezett tagozat negyedik osztályos
tanulója, Almási Máté és sikeresen mondát írt falujáról amiért könyvjutalomban részesült.

Idén is megtartották a Népkönyvtárban a
Bibliojátékok 2021-es vetélkedőt.
Rajzpályázat
3,5-4 éves korosztály
Az 1-2. osztályosok Kisbarátok csapata 3. helyezést
1. Svirčev Anđela
ért el. A csapat tagjai: Hódi Zsófia, Rózsa Petra,
2. Marija Mišković
Cseszák Mátyás és Lasztovics Máté. Tanítónőjeik:
3. Emilija Vuković
Vastag Géber Judit, Kovács Franciska, Kéringer Pipohvala-különdíj: Kalapos roska és Csernyák Szilvia.
Anna
5 éves korosztály
1.Trivić Dunja
2.Simon Ábel
3.Szűcs Jázmin
6 éves korosztály
1. Ognjen Klajić
2. Tallós Huba
2. Bíró Levente
3. Sabo Magdalena
Különdíj: Buttás Viktor
1 – 2. osztály
1. Cseszák Mátyás 1.c
1. Bíró Benedek 2.c
2. Bukli Rebeka 1.d
2. Gál Adrienn 2.c
3. Farkas Alex 1.b
3. Dvorszki Rihárd 2.c
A 3-4. osztályosok Mirr-Murr
Különdíj: Szerda Ákos 2.c csapata 2.helyezést ért el. A
Képregénypályázat
3. osztály
1. Dániel Csilla 3.d
2. Butás Lúcia 3.b
3. Máté Martin 3.d
Fogalmazáspályázat
5 – 6. osztály:
I. helyezés
Török Írisz 5.b
II. helyezés
Ferenczi Orsolya 5.b
POSEBNA NAGRADA
Teodora Kozma 5.a
7 – 8. osztály
I. helyezés
Berkes Máté 7.b
KÜLÖNDÍJ
Visovszki Márk 8.b

csapat tagjai: Novák Alex, Horváth Miksa, Kapor Emma és
Kovács Leon. Tanítónőjeik:
Molnár Sóti Irén és Szűcs
Szabína.

Az 5-6 osztalyosok Ropi csapata 2. helyezést ért el. Csapat tagjai: Farkas Larissza,
Lázár Enikő, Gondos Réka
és Kisutcai Ivett. Felkészítő
pedagógus Szűcs Budai Engelbert.
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2021.11.30-tól lehetőségünk nyílik fejleszteni a gyerekekben a természetben zajló folyamatokról való gondolkodást, a természet szeretetét, a türelmet, a matematikát, a felelősségvállalást,
a főzést és az egészséges táplálkozást. Ez a csodálatos egyedi, interaktív kert az Oktatási Minisztérium, a Zentai kertész egyesület,a Bratstvo iskola, az adományozók, tanárok , kollégák
ás diákok segítségével valósul meg.

Na opstinskom takmičenju u plivanju, uspeli da
pokažemo rezultat vrednog rada našeg profesora
fizičkog, Stevana Jagera. Jedina smo osnovna škola
koja na časovima fizičkog redovno odlazi na bazen,.
Imamo školu plivanja ali i vežbanje tehnike plivanja.
2.mesto Kovacs Leon
1.mesto Lakatos Dáővid
1.mesto Maša Ćuk
1.mesto Elena Ćuk
1.mesto Ördög Gabriella
1.mesto Bocor Zsombor
2.mestoAranyos Andrej
2.mesto Babenyac Márton
2.mesto Bada Mia
2.mesto Andrej Aranyos
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A dublőr
Hogy hívják Stallone dublőrjét?
- Pótszilveszter.
Péntek 13
Két rendőr beszélget:
- Tudtad, hogy idén péntekre esik a szilveszter?
Mire a másik:
- Remélem nem tizenharmadika...
A baleset
Mi történik a Mikulással, ha karambolozik?
- Szánja bánja…
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Kígyó
Pistike hazajön a vándortáborból és lelkendezve meséli a mamájának, hogy láttak egy nagy kígyót.
- Tudod anyu, teljesen úgy mozgott,mint a Buksi farka, csak nem volt rajta kutya.
Chuck Norris
Chuck Norris ki tudja nyomni a puszta nézésével a
palacsintából a lekvárt. Még akkor is, ha az csokis!
Felesleges fekvőtámaszt nyomnod....Chuck Norris
már megcsinálta mindet!
Chuck Norris elszámolt a végtelenig. Kétszer.

A különbség
Miben különböznek a japánok és a Mikulás?
- A japánok nindzsák, a Mikuláson meg van zsák!
A csicsiska
- Hány órát alszol egy nap Móricka?- kérdezi az iskolaorvos.
- Két, három órát.
- Jajj, de hát ez nagyon kevés!
- Mind az öt órán nem merek aludni.
Mint csillag az égen
A tanár Mórickához:
- Ha jól felelsz egy kérdésemre, átengedlek a vizsgán.
Hány csillag van az égen?
- 5628913 - feleli Móricka.
- Ezt hogy számoltad meg?
- Bocsánat, ez már egy második kérdés.
Az a fránya jacht
- Apu az ott egy halászhajó?
- Nem kisfiam, az egy jacht.
- És, hogy kell írni j-vel vagy y-nal? És h-val vagy chval?
- Jobban megnézve… mégis csak halászhajó.
Babona
Két macska beszélget:
- Azt hiszem ma balszerencsém lesz.
- Miből gondolod?
- Reggel átment előttem egy fekete kutya.
A válasz
- Mi volt ma az iskolában, kisfiam?
- Anya, ma én voltam az egyetlen, aki jelentkezett,
amikor a tanító néni kérdést tett fel.
- Nagyon ügyes vagy Pistike! És mi volt a kérdés?
- Ki törte be az ablakot?

A nagy tél
Az öreg indián elmegy a varázslóhoz és megkérdezi:
- Milyen lesz a tél?
- Kemény, hideg tél lesz.
- Biztos?
- Biztos.
- Gyűjtsek fát?
- Még kérded? Gyűjts!
- A családom is gyűjtsön?
- Az egész törzs..persze.
Az öreg elballag, a varázslónak pedig kezd rossz lelkiismerete lenni. Mi van, ha felesleges munkát adott az
öregnek? Hát bemegy a városba, a meteorológia intézetbe és megkérdezi:
- Milyen lesz a tél?
- Kemény, hideg tél lesz.
- Biztos?
- Biztos.... A szatellit felvételen remekül látszik,
hogy az indiánok már mindenfelé gyűjtik a fát.
Ó szép fenyő!
Két rendőr elmegy az erdőbe, hogy karácsonyfát vágjanak maguknak. A térdig érő hóban gázolva órák
hosszat keresik a megfelelő fenyőfát, de nem találják.
A nap lenyugszik, feltámad a jeges szél, a távolban
felvonyít valami állat. Az egyik rendőr odafordul a
másikhoz:
- Na ebből nekem elegem van! A legközelebbi fát kivágjuk, akár fel van díszítve, akár nincs!
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No mi lesz?
A skót kisfiú megkérdezi az apjától:
- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?
- Parketta, kisfiam.
Apu mindent is tud
Két kiskölyök sétál hazafelé a hittanóráról.
- Te beveszed ezt az ördög elvisz dumát?
- Á, tudod, hogy volt a Télapóval is, ez is biztos csak
az apukád...
Bevásárló
Két feleség beszélget:
- Hallom, letartóztatták a férjedet.
- Hát igen, az idén túl korán kezdte meg a karácsonyi
bevásárlást.
- Hogyan? Hiszen már majdnem karácsony van!
- Úgy értem, mielőtt még az üzlet kinyitott volna...
Meddig tart a tél?
- Miből lehet tudni, hogy Skóciában nyár van?
- A skótok végre kidobják a karácsonyfát.
Meddig az addig?
Mondja mennyi ideig tart az út Budapestről Győrig?
- Körülbelül két óra.
- És azt megmondaná, hogy Győrtől Budapestig meddig tart az út?
- Jaj, ilyen hülyeséget hogy lehet kérdezni? Természetesen az is ugyanannyi ideig, két óráig tart!
- Nana, ez nem olyan egyértelmű! Hiszen Újévig Karácsonytól csak egy hét telik el, de Újévtől Karácsonyig már jóval több…
Útirány
A bolond apuka sétál a kisfiával az erdőben. Megszólal a gyerek:
- Jaj, apa, de messze van még karácsony!
Mire az apa:
- Hülye vagy, fiam, nem is arra megyünk!
Zokszó
- Anyu! Nagyon fáj a torkom, meg a hasam is!
- Ó, te szegény! Miből is írtok ma dolgozatot?
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-Miben különböznek a Japánok és a Mikulás?
-???
-A Japánok nindzsák, a Mikuláson meg van
zsák!
Mi az élet négy szakasza?
1. Amikor elhiszed, hogy te vagy a Mikulás.
2. Amikor már nem hiszed el, hogy van Mikulás.
3. Amikor te vagy a Mikulás.
4. Amikor úgy nézel ki mint a Mikulás.
Hogy hívj ák
- Fanta Claus.

a

narancs

ízű

Mikulást?

Kisgyermek levelet ír a télapónak. A postások érdeklődve olvassák :
Kedves Télapó!
Nagyon szegény családban élünk. Légy szíves, küldj 10 ezer forintot .
A postások megsajnálják, és úgy döntenek,
összedobják a pénzt, de csak 5 ezer jött öszsze. Ezt elküldték a kisgyereknek.
Néhány nap múlva ismét levél érkezik a kisgyerektől a télapónak!
A postások izgatottan olvassák !
Kedves Télapó !
Nagyon szépen köszönöm, hogy megsegítettél, és küldtél pénzt! Képzeld, azok a szemét postások a
felét ellopták !
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Melyik karácsonyi gömbnek nincs
tükörképe?
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Petőfi Sándor
Általános Iskola
Основна Школа
“Петефи Шандор”
Köztársaság utca 135.
Републиканска 135.
21220 Óbecse - Бечеј
tel: 021-6915-692
Email:
sekretar.petefi.becej@gmail.com
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A Figyelő az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola Radnóti Miklós
Önképzőkörének diáklapja.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Főszerkesztők: Lázár Enikő, Koncz Villő, Herbatényi Botond és Visovszki Márk
tanulók.
Szerkesztők: Gondos Réka, Kisutcai Ivett, Lázár Enikő, Koncz Villő, Bárány
Petra, Garai Lilla, Varga Árpád, Herbatényi Botond, Visovszki Márk, Tóth
Tamás tanulók.
Felelős szerkesztő: Szűcs Budai Engelbert magyartanár.
Felelős Kiadó: Potrebić Tőzsér Gabriella igazgató.
Nyomtatja: a szerkesztőség tagjai - tanulók az iskolai fénymásológépen
Фиђело је школски лист литерарне секције «Радноти Миклош»
Основне Школе «Петефи Шандор» у Бечеју.
Припрема: уређивачки одбор.
Главни уредници: Лазар Енике, Конц Виле, Хербатењи Ботонд и
Вишовски Марк ученици.
Чланови уређивачког одбора: Гондош Река, Кишутцаи Ивет, Лазар
Енике, Конц Виле, Барањ Петра, Гараи Лила, Варга Арпад, Хербатењи
Ботонд, Вишовски Марк, Тот Тамаш ученици.
Одговорни уредник: Сич Будаи Енгелберт проф. мађарског језика.
Одговорни издавач: Потребић Тежер Габриела директор.
Штампа: чланови уређивачког одбора - ученици на фотокопир апарату у
школи

