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Mióta kitettük 

A madáreleséget, 

Azóta látunk mi 

Ennyi csodát, szépséget. 

Messze mennünk sem kell, 

Az ablakból nézhetjük 

E természetfilmet. 

Bentről is figyelhetjük, 

Látunk rigót, cinkét, 

Színpompás madarakat, 

Nagyot és picinykét, 

Akik télre maradtak. 

Eleséget remélve 

 

Szállnak ágról ágra, 

Bátortalan, félve 

Repkedve el s vissza. 

A téli napfényben 

Ragyog színes tolluk, 

Jeges hidegben 

Begyük már nem üres. 

Ételért viszonzásul 

Csodás madárvilág 

Naponta elénk tárul, 

Színfoltjai telünknek, 

Míg a tavaszt várják, 

Szép dallamok fülünknek, 

Amint fáinkat szállják. 

 

 
 

       
Módi Balázs, EKO       Dana Amanda, EKO                    Józsa Kitti Adrien, III. o. 
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Eseménydús 2013-as esztendő 
 

Ismét egy hosszadalmas iskolai év áll a 

hátam mögött. A hatodik osztályt sikeresen 

áthaladva, sok élményt szereztem. Épp, hogy 

megkezdődött az első félév, már vége is lett. 

Rengeteg versenyre jelentkeztem azzal a céllal, 

hogy fejlesszem ez által tudásom. 

Az első verseny, amelyen részt vettem, a 

Fürkész helyesírási verseny volt. Sok 

szerencsével és tanulással átjutottam a megyei 

szakaszra. Ezek után a Zrínyi Ilona matek 

versenyre készülődtem. Február egyik péntek 

délutánján az osztálytársaimmal és az iskola 

többi versenyzőivel Perecsenbe, a verseny 

helyszínére indultunk. Mindenki sikeresen 

teljesített a versenyen. A matek verseny után a 

román olimpia következett. A verseny napján 

nagyon izgatott voltam, de szerencsésen 

helytálltam. A magyar olimpia sem volt oly 

könnyű, mint amire számítottam, de 

véleményem szerint jó eredményt értem el. A 

nehéz versenyek után a biológia és a történelem 

verseny nem volt nehéz. 

Még a második félév 

elején egy országos 

rajzversenyre pályáztam, 

s májusban megkaptam 

az eredményeket is. 

Számomra nagyon 

csodálatos volt az, hogy 

rengeteg gyermek közül 

én lettem a 3. helyezett. Nagyon boldog voltam. 

Eltelt hát a hatodik osztály is, és csodás 

élményekben részesültem, de eljött a nyár, s az 

élmények tovább fokozódtak. Augusztus 

közepe táján lengyelországi útra készülődtem. 

Az indulás előtt egy héttel már csomagolni 

kezdtem. Nagyon örültem annak, hogy ilyen 

kiránduláson részt vehettem. Az indulás napján 

nagyon izgatott voltam, mert nem voltam még 

ilyen messze a háztól. Lehetséges, hogy többet 

soha nem járok majd azokon a vidékeken. 

Az első nap hosszadalmas volt. Reggel 

korán indulva, lassan elérkeztünk az első 

kitűzött célhoz, 

Rákóczi 

szülőházához. 

Rákóczi 

szülőháza 

Borsiban 

található. Amikor 

megérkeztünk Borsiba, egy várszerű építményt 

találtunk, 

melyben Rákóczi 

Ferenc született. 

Sajnos a 

helyszínen nem 

volt senki sem, 

aki bemutathatta 

volna nekünk a 

szülőházat, így 

hát 

továbbmentünk. 

Ezek után Kassa felé indultunk. Kassa 

csodálatos város, mely érdekesebbnél 

érdekesebb építményekkel rendelkezik. Itt az 

Erzsébet dómot látogattuk meg. Ez az építmény 

csodálatos festményekkel, oltárral és orgonával 

rendelkezik. Benn a dómban, János bácsi 

megmutatta és elmesélte a sírok történetét. A 

dóm kívülről szebbnél szebb faragásokkal és 

szobrokkal rendelkezik. 

Ezek után a Szepesi várhoz indultunk. 

Ez a vár egy magasabb dombon helyezkedik el, 

hogy ne lehessen oly könnyen megtámadni. A 

kilátás a várból csodálatos volt. Ahogyan a 

mező zöldje 

csillámlott, és az 

erdő, mint az őr, 

vigyázban állott, a 

kilátás, mint egy 

festmény, 

pompázott. A 

várban lévő 

látnivaló nagyon 

érdekes volt. 

Kínzókamrát, 

oltárt, fegyvereket 

pillanthattunk meg. 

A várromok 

épségben állva pompáztak. Az első napnak vége 

lévén megpihentünk.  

Másnap Krakkóba mentünk. Krakkóban 

a Wavelt látogattuk meg. Ez az építmény 

Krakkó egy kincse. Benn a palotában csodás 

festményeket, faragásokat és híres történelmi 

hősök sírhelyét tekinthettünk meg. János bácsi a 

palota legnagyobb harangjához is felvitt minket. 

A harang óriási volt, s a kilátás is káprázatos. 

Elhagyva Krakkót, Auschwitzba 

mentünk. Az itt látott események és dolgok 

megrázóak voltak. 

Harmadnap két régi várat látogattunk 
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meg. Az első vár neve a Nedeczi vár, a második 

neve pedig Storczin vára. E két vár között egy 

Dunajec nevű vízgyűjtő tó található. Ezek a 

várak nehezen voltak megtámadhatóak, mivel 

víz vette őket körül. E két vár régi állapotában 

található meg. 

 
Innen Zakopaneba mentünk a 

Gubaluwkát megmászni. A Gubaluwka nevű 

domb nagyon magas, és erdős rész borítja, ezért 

nehéz megmászni.  

Negyedik nap a Tátrába mentünk. 

Megmásztuk a dombos részt, hogy elérjünk a 

hegy lábához. A nemzeti parkhoz érve, 

megpihentünk a Morskie-oko nevű tónál. E tó 

vize annyira kék, hogy az emberek 

tengerszemnek nevezik. Ezek után megmásztuk 

a Tátra egy részét, eljutva a Fekete-tóhoz és a 

csonthóhoz. Innen a magasból csodáltuk a 

gyönyörű kilátást. 

Hazaérve, mindent elmeséltem az 

itthoniaknak. 

 

Tőtös Kriszta-Edina, VII. A 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                

        Orosz Alexa, I.osztály    

 

 

                   Ősz, II. osztály  

Torkos Alexandra, I. osztály 

 

Levélmanók, II. osztály 
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Határtalan 

 

Határtalan boldogság érte a Báthory István Általános Iskola kis csapatát a Határtalan 

Diákszínjátszó Fesztiválon Nyírbátorban, folyó év október 25-26-án, amikor a zsűri döntése alapján 

II. helyezést kapott a Csirkefogók csapata a Kamasznapló darab bemutatása után. 

Diákszínjátszásban igazán kezdők vagyunk, de nagyon lelkesek. Ezt a lelkesedést a 

Nyírbátori Művészeti Iskola drámapedagógusa, Vona Éva ragasztotta ránk, két növendékével, 

Csoba Adriennel és Buzogány Borbálával. Ők a nyári vakációban, egy héten át, önkéntesként 

keményen megdolgoztatták diákjainkat, akik napi 8 órában műhelygyakorlatokon és próbákon 

vettek részt, és tanulták a színpad titkait. A hét végén már sikerült egy darabot bemutatni, Adrian 

Mole Egy 13 és 3/4 éves fiú titkos naplója alapján, egy olyan darabot, amely ennek a generációnak 

az életkori problémáit dolgozza fel könnyed, néha komikus stílusban. 

Kihasználva a tanultakat, beneveztünk az idei PADIF fesztiválra, ahol különdíjban 

részesültünk, és részt vettünk a nemzetközi Határtalan Diákszínjátszó Fesztiválon is. 

A drámapedagógia egy olyan pedagógiai módszer, amit nálunk ritkán alkalmaznak, pedig 

nagyon jó eredményeket lehet vele elérni. 

Biztatom pedagógus kollégáimat, hogy próbálják ki és alkalmazzák ezt a módszert is. 

Másképp reagálnak a gyerekek ilyen helyzetekben, sokat tanulnak egymástól, és szívesen nézik 

meg a többi csoport előadásait. Mindez fejleszti a diákok képességeit, bővíti az általános 

műveltségüket, és a csapatszellemet is fejleszti. 

Tanulságos, kellemes napokat töltöttünk együtt színpadon és a színpad mellett, amelynek, 

reméljük, folytatása következik. 

Vida Anna 
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 A  HALLOWEEN 
 

Október 31-én szokták megtartani a 

Halloween-i ünnepséget. 

Egy napon bejelentették, hogy a cirkuszosok 

fognak fellépni ezen az estén. 

Mindenki nagyon várta az izgalmas és félelmetes estét. 

Ezen az estén nagyon sötét volt, néhányan féltek kimenni a 

házból, de azért sokan megnézték a Halloween-i cirkuszt. 

Páran vámpírnak vagy szellemnek öltöztek be. 

Elkezdődött az esti cirkusz. 

Az oroszlán egy tüzes karikán ugrott át. A kötéltáncosok három 

centis kötélen táncoltak és egyensúlyoztak. A majom pedig 

zsonglőrködött. A cirkuszi bohóc egy keréken próbált biciklizni, 

kezében pedig egy tál süteményt vitt. Csoda, hogy ki nem borította a 

nagy tál süteményt! A tevén egy ember ült, és csak úgy 

száguldottak, hogy egy szempillantás alatt eltűntek a szemünk elől. 

Mikor vége volt a cirkusznak, hazafele menet mindenkire 

legalább egyszer úgy ráijesztettek, hogy egész hazáig futott, addig 

meg sem állt. 

Egyesek  töklámpásokat gyújtottak és azokkal indultak útnak. 

Voltak, akik tábortűz mellett rémisztő történeteket meséltek 

egymásnak. 

Ez az én Halloween-i történetem. 

 Lőrincz Tímea,  III. osztály 

 

HALLOWEEN PARTY 
 

Halloween is an old tradition, initially celebrated in Great Britain, 

Northern France, and the United States of America. In these modern 

ages certain European countries have also taken over this 

celebration. This happened in our country as well. 

At the “Báthory István” Elementary School the Halloween Party 

has become a tradition, which is greatly enjoyed by the young 

students. With the initiative of Ms. Márta Szabó, English teacher, 

the students of VIII. A class had organized this event with great 

enthusiasm. 

On the big day, 31
st
 of October, students of “Báthory István” 

Elementary School gathered at the school, wearing ingenious 

costumes and masks. Vári Krisztina (VIII. B) had the most original 

costume, Orosz Tímea (VIII. B) and Gál Viktória (VII. B) had the 

best costumes, Egri Richard (VIII. A) had the scariest costume, 

and Sallay Eszter (V) had the funniest costume. Gheţie Niki (V.) 

and Hiriczkó Bernadett (V.) were the best rope jumpers, the 

representatives of the V. grade won the karaoke contest, and Nagy-

Szabó Boglárka (VIII. B) carved the most original Jack-o-Lantern. 

The kids received diplomas, lots of candies and books. The 

Halloween contest ended with the long-awaited party. 

Congratulations for the winners and for the organizers as well!!! 

 

Márta Szabó,  

English teacher 
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A kedvenc évszakom 
 

A tél számomra a legcsodálatosabb évszak. A hó belepi az egész hegyoldalt, egy apró 

fuvallat végigsüvít az utcákon. A gyerekek szánkózni indulnak. A korcsolyapálya most hangos, 

színes nevetés tölti be, ahogy vidám korcsolyázók végigsiklanak a jégpályán. Néhány bódé áll a 

bejáratnál, ahol a mézeskalács és a forralt bor illata keveredik. Minden karácsonyi pompába öltözve 

várja az évszak legfontosabb ünnepét. Talán úgy látszik, mindenki boldog, szeretetteli és önfeledt. 

Valaki végigsétál a kivilágított utcákon, a hó ropog a talpa alatt, és máris elfogja az a bizonyos 

érzés, mint minden decemberben. A karácsonyi hangulat igazán kellemes, olyankor legszívesebben 

fát díszítne, szaloncukrot enne, és felpörgetné az eseményeket. 

Aztán ahogy eltelik az ünnep, visszaköszön a megszokott hangulat. De a tél még tart, a 

dombság még tele van szánkózó és síelő gyerekekkel. Hideg van, az ember legszívesebben egy 

forró tea kíséretében nézné a kint történő eseményeket a jó meleg házból. Az élet viszont nem áll 

meg, hiába van fagy és nagy hó. A diákok továbbra is iskolába járnak, a felnőttek dolgozni. Egy 

hóember viszont ott vicsorog az udvarban. Hosszú répa orr, fekete gomb szemek és száj, seprű a 

kezében, fazék a fején, mind a hóember jellemzői. Tegnap építette a házban lakó két kisfiú. Ma 

reggel pedig, az egyik közülük a sálját is a nyakába tekerte. Így most már teljes öltözetben várja a 

két iskolás hazatértét. 

Személy szerint a tél a kedvenc évszakom. Csak szeretem nézni, ahogy a hópelyhek 

lehullnak a földre, fehér hótakarót formálva. Szeretem minden ünnepét: a Mikulást, a karácsonyt és 

a Szilvesztert is. 

Ángya-Sipos Stefánia, VI. A 
 

   
Csipeszmikulások sorakozója,  A városra leszállt az éjszaka,  Kovács Tamara, 

II. osztály     II. osztály     II. osztály 
 

 
Hóemberek, II. osztály 
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Mária álma 
 

Mária Názáret városában élt. Mindennél jobban szerette Istent és igen sokat imádkozott. Mária egy 

ácsmesternek volt a jegyese, akit Józsefnek hívtak. 

Egy tavaszi napon Mária a szobájában dolgozott. Egy angyal jelent meg előtte, akinek neve Gábriel 

volt. Az angyal azt mondja Máriának: „Szentlélek száll reád és fiad fog születni, akit Jézusnak fogsz 

nevezni.” Az Úr angyala Józsefnek is megjelent. 

Mária útnak indul Júdeába, hogy rokonát, Erzsébetet meglátogassa. Mária három hónapig maradt 

Erzsébetnél, és azután hazatért. Amint az Úr ígérte, Erzsébetnek nemsokára fia született, akit Jánosnak 

hívtak. 

Mária és József házasságot köt és az arra vár, hogy Jézus megszülessen. 

Betlehembe utaznak, mert a római császár meg akarta számlálni népét, és 

ezért mindenki oda kellett menjen ahová való. Mire Betlehembe értek, 

minden lakás foglalt volt, csak egy istálló volt még üresen. Itt született meg 

éjjel a kis Jézuska. Mária pólyába takarta, és a jászolba fektette. 

Heródes király megijedt, hogy Jézus elfoglalja a helyét, és három 

bölcset küld, hogy megtalálják (azt hazudja nekik, hogy Ő is imádni akarja). 

A három bölcs tömjént, aranyat és mirhát visz ajándékba Jézusnak. A 

bölcseket egy fényes csillag vezette Betlehembe. Isten álmukba 

megparancsolta, hogy ne menjenek vissza Heródeshez. 

Heródes parancsot ad, hogy öljenek meg Betlehemben minden két éves 

és annál kisebb fiúgyermeket. Remélte, hogy Jézuska is köztük lesz. De szerencsére Jézus nem volt 

közöttük, mert Józsefnek egy angyal jelent meg álmában, és mondta, hogy vigye a gyermeket és anyját 

Egyiptomba. 

Heródes halála után Jézus és szülei nem Betlehembe, hanem Názáretbe térnek vissza, ahol Jézus 

felnövekszik. 

Hunyadi László-Dávid, III. osztály 

 

Mária                 
                                          

Egy názáreti leány, Mária, sokat segített anyjának fonni, főzni, varrni. 

Egy évben, amikor már nagyobbacska volt, anyja és apja elrendezték, 

hogy Józsefhez, az ácshoz menjen feleségül. Egy nap, Mária el akart 

menni a rokonához, Erzsébethez. Egyszer csak felnézett Mária és 

megijedt, mert a fán meglátott egy idegent, aki őt nézte. 

– Ne félj tőlem! Én Gábriel vagyok. Azért jöttem, hogy elmondjam, 

hogy Isten kiválasztott téged egy különleges feladatra. Arra választott ki, 

hogy te leszel az Uralkodó anyja. 

Egy idő után meg is történt. Mária terhes lett. József fel akarta 

bontani a jegyességet, mert nem tudta, hogy kitől van a gyerek. Egy nap 

megjelent egy angyal, aki azt mondta Józsefnek, hogy ne bontsa fel a házasságot, mert Isten akarta és 

tervezte meg így. Kis idő múlva megjelent József álmában egy angyal. Azt mondta Józsefnek, hogy az 

újszülött gyermek neve legyen Jézus. Azután megszületett, és az lett a neve, hogy Jézus. Gazdagok és 

szegények egyaránt hódoltak neki. Amikor megkérdezte a király a bölcsektől, hogy hol van Jézus, azt 

mondták, hogy Betlehemben. Még azt is mondták, hogy ő lesz majd egyszer a király. Felbosszankodott 

Heródes, és elküldte katonáit, hogy öljék meg Jézust. Ekkor megjelent egy angyal Józsefnek, aki azt 

mondta, hogy menjenek el Egyiptomba és maradjanak ott míg ő nem szól, hogy elmehetnek. Gyorsan 

összepakolták a kis király ruháit és a többi dolgot, és elindultak. Egyiptomban meghúzódtak. Abban az 

időben a király azt tervezte, hogy elküldi a katonákat Betlehembe, és minden két éven aluli kis 

fiúgyereket meg fognak ölni. 

 Így is tett, minden úgy ment, ahogy ő akarta, csak egy gond volt. Az, hogy egyik kisgyermek sem 

volt Jézus. Így hát megjelent megint az angyal és azt mondta nekik: 

 – Most hazamehettek!                                                                                   
Lukács  Szilvia, III.osztály   
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Mária álma 
 

A zsidók tudták, hogy Isten egy napon elküldi nekik a Messiást, akin keresztül az emberek 

közel kerülhetnek majd Istenhez. Csecsemőként jött a Földre, hogy megmentse a világot. Jézus 

anyukája egy fiatal lány volt, kit Máriának hívtak. 

Egyik reggel Mária vakító fényre ébredt. Egy Gábriel 

nevű angyal lépett be a szobájába és üdvözölte, mondván 

neki, ne ijedjen meg, Isten kiválasztotta őt, hogy ő legyen 

az édesanyja az Ő fiának, a Messiásnak. Úgy volt, hogy 

Mária hamarosan feleségül megy egy József nevű 

emberhez. Amikor meghallotta az angyal szavait, nem 

tiltakozott. Tudta, hogy Isten hűségesen gondoskodni fog 

róla. Gábriel azt is elárulta Máriának, hogy kedves rokona, 

Erzsébet is babát vár, aki nagyon-nagyon öreg volt már. 

Férjével hosszú évek óta vágytak egy gyermekre. Mária 

sietve útnak indult a galileai Názáretből Júdeába, hogy 

meglátogassa Erzsébetet. Miután meglátogatta rokonát, 

Mária hazatért Názáretbe. Tudta, hogy hamarosan el kell 

mondania Józsefnek, hogy babát vár. Így aztán megkérte Józsefet, találkozzanak a falun kívül egy 

régi kútnál. Mária tudatta Józseffel, hogy Isten megáldotta, őt választotta ki, hogy édesanyja legyen 

Isten Fiának, a Messiásnak. Már három hónapja hordja Isten Fiát a keble alatt. Mária aztán 

elhallgatott és azt remélte, hogy József megérti, amit mond, de József sarkon fordult, és otthagyta 

Máriát. Egész úton hazafelé azon töprengett, hogyan is mondhatná vissza az esküvőt úgy, hogy ne 

okozzon túl nagy fájdalmat Máriának. 

Nem sokkal később, egyik éjjel az Úr angyala jelent meg Józsefnek, és mondta neki, hogy ne 

féljen feleségül venni Máriát, mert igazat mond. József az álom után sietve felkereste Máriát és 

elmondta neki, hogy mostmár mindent ért. Ez volt a válasz tulajdonképpen Mária imáira. 

Nemsokára József és Mária összeházasodtak.  

A római császár Augustus megparancsolta, hogy mindenki térjen vissza abba a városba, 

ahonnan családja származik. József családja Betlehemből származott, így hát nekik is oda kellett 

menniük. Amikor megérkeztek Betlehembe, már nem volt egy kiadó szoba sem, ezért egy 

istállóban húzódtak meg. József sajnálta Máriát, hogy egy istállóban, állatok közt kellett 

megszülnie gyermekét.  

A kis Jézus születésének éjszakáján valami egészen különleges történt. A közeli hegyeken 

pásztorok aludtak kint a szabad ég alatt, amikor az égbolt elkezdett ragyogni és egy angyal állt 

elébük és tudatta velük, megszületett a Megváltó. Érkeztek Józsefhez és Máriához bölcsek, akik 

messzi országból, keletről jöttek. Ők is felfigyeltek az éjszakai égbolton lévő fényesen ragyogó 

csillagra, és érezték, hogy valami nagyon fontosnak kellett történnie. A bölcsek egészen különleges 

és csodaszép ajándékokat hoztak a családnak. 

Miután a bölcsek hazaindultak, József és Mária életében nyugodtabb napok következtek. 

Ahogy teltek-múltak a hetek, a kis Jézus egyre csak nőtt és erősödött. Az egyik éjjel Józsefnek volt 

egy álma, amiben arra szólították, hogy fogja gyermekét és Máriát, és meneküljenek Egyiptomba, 

mert Heródes királynak nem tetszett, hogy volt az országban még egy király. Azt akarta, hogy ő 

legyen az egyetlen. Ezért aztán utasította a katonákat, hogy kutassák át Betlehemet, és találják meg 

az újszülött királyt. A katonák Józsefék házát is átkutatták, de Józsefnek és Máriának már csak hűlt 

helyét találtak. 

Több év is eltelt, amíg egy napon végül meghalt Heródes, a gonosz király. Mária, József és 

Jézus visszatértek városukba, Názáretbe, ahol József ácsműhelyt nyitott, és Jézus ott segédkezett. 

 

          

Horváth Kristóf, III. osztály 
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Mária álma 
 

Mária nagyon szeretett dolgozni az anyukájával. Egy este megjelent egy angyal, akit 

Gábrielnek hívtak. Gábriel angyal azt mondta: 

− Mária! Neked fog születni egy gyereked, aki Isten Fia lesz.  

Mária nagyon csodálkozott, hogy neki fog születni gyereke, hiszen még nem volt házas. 

Azt mondta az angyal: 

− Istennek nem lehetetlen ez, hiszen Erzsébetnek is lesz gyereke, 

pedig azt gondolták, hogy soha nem lesz. 

Mária elment Erzsébethez és beszélgettek, de eközben Józsefnek 

is megjelent az angyal, és azt mondta: 

− József, vedd el feleségül Máriát, mert nem tett semmit!  

József azután elvette feleségül. 

Názáretből Betlehembe kellett menniük, mert népszámlálást 

tartottak. Megérkeztek Betlehembe. Nem volt szabad hely, és bementek egy istállóba. Ott született 

Jézus. Az angyal bepólyálta jól, és betette a jászolba. Később megjelent a pásztoroknak az angyal. 

A pásztorok elmentek Jézushoz. Jöttek a keleti bölcsek, vittek aranyat, tömjént és mirhát. 

Jött egy angyal és figyelmeztette Józseféket, hogy menenküljenek el Heródes elől. Ők el is 

mentek Egyiptomba. Heródes megölette a gyerekeket, de Jézust nem találta meg.  

Amikor Heródes meghalt, Józsefék visszatértek Názáretbe. 

 

Köteles Stefánia Erzsébet, III. osztály 

 

 

Jézus születése 
 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy város, Názáretnek hívták. Ott élt egy család. Egy apa, 

egy anya és egy kislány, Mária. Mária sokat segített anyjának: vizet hordott, takarított, sepregetett, mosott 

és főzött. Volt egy jegyese, Józsefnek hívták, ő volt a falu ácsa. 

Egyszer Mária meghallott egy angyalt. Ezt mondta neki az angyal, akit 

Gábrielnek hívtak: 

– Mária, engem Isten küldött, hogy elmondjam, neked fog születni egy 

gyermeked! 

– Nem lehet! Nem lehet Józseftől gyermekem! 

– Nem is tőle lesz, hanem Istentől! 

– Istentől lesz gyermekem? 

– Igen, légy büszke rá! 

Később József is meghallotta, hogy Mária gyermeket vár. Ezért fel akarta bontani a jegyességet, de 

álmában megjelent egy angyal, és azt mondta: 

– Ne bontsd fel a házasságot Máriával! Mária Istentől vár gyermeket! Menjetek be Betlehembe, ott 

kell, hogy megszülessen a Megváltó! 

Elindultak Betlehembe. Egy hetet és két napot gyalogoltak. Sehol nem volt már hely, minden 

vendégfogadó megtelt. Mária és József egy istállóban telepedtek le. Mikor megszületett a Megváltó, 

belefektették a jászolba. Meghallotta ezt Heródes király, elküldte a bölcseket, hogy nézzék meg a 

Megváltót. Mikor el akartak menni, akkor Isten azt mondta nekik: 

– Ne menjetek vissza Heródeshez! 

A három bölcs nem ment vissza. Heródes király elrendelte, hogy minden két évnél fiatalabb 

fiúgyermeket öljenek meg. A nép ettől fogva jobban gyűlölte Heródes királyt, mint bármikor. Józsefet 

figyelmeztette egy angyal: 

– Menjetek el Egyiptomba. 

Elindultak. Szerencsére megmenekültek. Az angyal később szólt, hogy hazaindulhatnak Názáretbe. 

Vincze Alexandra, III. osztály 
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Mária álma 
 

  Mária Názáretben lakott. Nagyon szorgalmas és nagyon szép leány lett,  

amikor abba a korba  ért, hogy férjet találjon magának. Szülei már elrendezték, hogy a  

város ácsával összeházasodjon. Eltelt az idő. Mária és József már jegyben jártak, amikor 

Máriának megjelent Gábriel angyal, Istennek az egyik hírnökangyala. Mária nem akarta elhinni, hogy 

egy angyallal beszél:  

− Álmodok? − kérdezte Mária. 

− Nem, Mária, ez a valóság! − mondta Gábriel. 

− Mária, azért vagy most teherbe esve, mert Istentől lesz a gyerek. − mondta Gábriel. 

− De, hogy!? − kérdezte Mária. 

− Isten elrendezte. – mondta Gábriel. 

− Erzsébetről azt hitték, hogy sohasem lesz gyereke, de most már gyereket vár Zakariástól. − 

mondta Gábriel. 

− Hát jó, de akkor József fel fogja bontani a jegyességet. − mondta Mária. 

− Nem fogja. − mondta Gábriel.− Ezzel elment.  

Mária elment Erzsébethez. Amire odaért, nagyon elfáradt. Az volt a legfurcsább, hogy Erzsébet 

már mindent tudott. 

József, előtt is megjelent Gábriel. Azt mondta neki: 

− József, én tudom, hogy fel akarod bontani a jegyességet Máriával. Ne tedd, mert ez Isten 

akarata, ő választotta, s ez így kell történjen. Nem, nem tehetsz ellene semmit! 

Eközben népszámlálást tartottak Betlehemben: 

− Mária, tettél elég ruhát és élelmet? − kérdi József. 

− Igen. − feleli Mária. 

S ezzel elindulnak... Mire Betlehembe érnek, beesteledik, és szállást keresnek. De nem találnak. 

Az egyik gazda felajánlja, hogy az istállóban aludhatnak. Ott megszületik Jézus. A három bölcs 

meglátta a csillagot, és elindulnak felé. Meg is találják, tömjént és mirhát adnak neki. Eközben 

Heródes király magához hívatja a bölcseket, és Jézus felől kérdez:  

− Meg szeretném tudni hol van Jézus! − mondta 

Heródes. 

Eközben rájön, hogy a bölcsek becsapták. 

Elrendeli, hogy minden két éven aluli fiút öljenek meg. 

Az angyal azt mondta Józsefnek, hogy vigyék el Jézust 

Egyiptomba. Végül Heródes meghal. 

Az angyal szól Máriának és Józsefnek, hogy 

hazamehetnek nyugodtan. 

 

      Ianicicău Andrea, III. osztály 

   Mária 

Mária és József elindultak Betlehembe a népszámlálásra. Sok gyaloglás 

után odaértek, de már nem találtak szállást, csak az istállóban volt hely 

számukra.  

Azon az éjszakán megszületett Jézus. Amikor a bölcsek meghallották, 

elindultak Betlehem felé. A kis Jézusnak aranyat, mirhát, tömjént vittek.  

Heródes király fülébe is eljut a hír, hogy új király született. Mérgében 

Heródes ezt parancsolja: 

 − Öljetek meg minden két éven aluli gyermeket! 

Éjszaka Józsefnek álmában egy angyal jelenik meg: 

− Gábriel a nevem, Isten küldött! Vedd a gyermeket és Máriát, meneküljetek Egyiptomba! 

Heródes halála után, József és Mária visszatérnek Názáretbe. 

 

Józsa Kitty-Adrien, III.osztály 
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Heródes haragja 
 

Jézus születése után József álmot lát. Álmában megjelenik egy angyal, aki ezt mondja neki: 

− József, pakold össze a legszükségesebb dolgokat, és menekülj Máriával meg Jézussal Egyiptomba, 

mert Heródes haragra gerjedt, és addig nem nyugszik, amíg Jézust meg nem öleti! Csak akkor gyertek 

vissza, amikor ismét szólok! 

József megfogadta az angyal tanácsát. Gyorsan felkeltetette Máriát, összepakoltak, és még az éjszaka 

közepén elindultak. 

Heródes még dühösebb lett, amikor rájött, hogy a bölcsek  

becsapták, és ezt parancsolta katonáinak: 

− Menjetek Betlehembe, és minden két éven aluli 

gyermeket öljetek meg! 

A katonák elindultak Betlehembe és minden két éven aluli 

gyermeket megöltek, de Jézust mégsem találták meg. Ezt a 

tragédiát senki sem felejtette el. 

Aztán az angyal értesítette Józsefet, hogy visszamehetnek 

Názáretbe, mert Heródes meghalt. Jézus pedig boldogan 

növekedhetett tovább. 

              

         Bőti Vivien-Éva, III. osztály 

 

A kis Jézus születése 
 

Volt egyszer egy szép, fiatal leány, akit Máriának hívtak, és Názáretben élt. Vidám volt, ügyes és 

szófogadó, ezért mindenki szerette. 

Egy nap, amikor éppen tett-vett, szorgoskodott, hirtelen nagy fényesség  

vette körül Máriát, és egy kedves hang szólította meg: 

– Ne félj, Mária! – mondta a hang. – Én Gábriel vagyok, az Isten  

angyala, és üzenetet hoztam neked. Azt üzeni az Úr, hogy nemsokára  

kisfiad születik, aki Isten Fia lesz. 

– Hogyan lehetséges ez? – kérdezte Mária csodálkozva.  

– Nem vagyok még férjnél, hogyan lehet akkor gyermekem? 

– Isten ereje száll majd rád, ezért a kisfiút Isten  

Fiának nevezik majd, és ő lesz a király! –mondta az  

angyal, majd hirtelen el is tűnt. 

Az idő telt, és Mária férjhez ment Józsefhez. Abban az  

időben Augusztusz császár elrendelte, hogy mindenki menjen vissza  

szülővárosába, hogy nevét beírják egy könyvbe. Mivel József  

Betlehemben született, felültette Máriát egy csacsira, és elindultak.  

Betlehembe érkezve csak egy istállóban találtak szállást.  

Itt született meg a kis Jézus. Az angyalok elmondták a  

pásztoroknak az örömhírt, akik azonnal elindultak, hogy  

felkeressék őket. 

Aznap éjjel a Napkeleti bölcsek fényes csillagot  

láttak az égen. Elindultak tehát ajándékokkal, mert  

megtudták, hogy megszületett a kis Jézus. Tőlük viszont  

megtudta Heródes király is. Hatalmát féltve, Heródes minden két  

évnél fiatalabb gyermeket megöletett Betlehemben.  

Az angyal figyelmeztette Józsefet a közelgő veszélyre,  

ezért sikerült nekik a kis Jézussal Egyiptomba menekülniük. 

Miután Heródes meghalt, visszatértek Názáretbe. 

Meleg Dávid, III. osztály 
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Mária álma 

 
Mária egy lány volt, aki Názáretben lakott. Segített mindig az anyukájának kenyeret sütni és 

főzni. Egyszer megjelent Gábriel angyal. 

Gábriel angyal megmondta Máriának, hogy lesz egy kisgyermeke, és úgy fogják hívni, hogy 

Jézus. Gábriel angyal azt is megmondta neki, hogy rokona, Erzsébet, gyermeket vár. 

Amint Mária ezt megtudta, rögtön elment rokonához, Erzsébethez, hogy elmondja a hírt, amit 

Gábriel angyal mondott. 

Nem sokkal később, Mária jegyese el akarta hagyni Máriát. Azon az éjszakán Józsefhez 

álmában eljött Gábriel angyal, és azt mondta neki:  
− Ne hagyd el Máriát, ő nem csinált neked semmi rosszat! – mondta az angyal. 

Később Mária is gyermeket várt, és 

elmentek Betlehembe, de sehol sem kaptak 

szállást. Mentek tovább a szamár hátán, és végül 

egy szalmás házikóhoz értek. Ott letelepedtek 

éjszakázni. Azon az éjszakán megszületett a 

kisgyermek, Jézus. Mária bepólyálta, és a jászolba 

fektette le.   

A pásztorok a szabad ég alatt tanyáztak az 

állatokkal együtt. Egyszer csak egy nagy 

fényesség jelent meg előttük. Nagyon megijedtek, 

de Isten angyala így szólt: 

− Ne féljetek! Ma megszületett nektek az Úr 

Krisztus! 

Egyszerre egy nagy sereg angyal jött és elkezdtek énekelni. Amikor már az angyalok elmentek, 

a pásztorok elkezdtek tanakodni: 

− Nézzük meg, menjünk el Dávid városáig, Betlehemig! 

Sietve elindultak, és megtalálták a bepólyált kisgyermeket. Elmondták Máriának, Józsefnek és 

mindenkinek, akik még ott voltak. 

Három különös ember ment Jeruzsálem felé. Három tudós férfi ládákkal megrakott tevéken 

igyekezett a város felé. Azt kérdezték: 

− Hol van a zsidók királya? Mert láttuk a csillagát az égen.  

Heródes király semmit sem tudott róla, ezért megkérdezte a főpapoktól, hogy hol van az új 

született király. Mondták, hogy Betlehemben született meg. 

Heródes egy gonosz tervet eszelt ki. Megmondta a három bölcs férfinak, hogy menjenek el 

Betlehembe. Azok a csillag nyomán megérkeztek, és leborultak a lába elé. Kinyitották a 

kincsesládáikat és letették kincseiket. Később elindultak hazafelé. Úton éjszaka, Isten figyelmeztette 

őket, hogy Heródes akaratai gonoszak és más úton tértek vissza. Heródes király látta, hogy túljártak 

az eszén, és azt a parancsot adta ki katonáinak, hogy menjenek, és minden két éves gyermeket vagy 

fiatalabbat öljenek meg. Szerencsére nem találták meg Jézust. 

Miután meghalt Heródes, Mária és József visszatértek Názáretbe. 
 

Lőrincz Timea, III. osztály 

 

           
     Ianicicău Andrea, III. o.        Meleg Dávid, III. o.       Nagy Izabella Angéla, III.o  
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   Kovács Kristóf (II. osztály): Csigavándorlás, II. osztály  Egri Kriszta, I.osztály 

       Márton napi legenda 

Együtt lenni jó ! 
 

   Mikulásozás képekben 

A Micimackó előkészítő osztály és tanító 

nénije, Márton Gabriella, és az ötödik 

osztály, Boda Ibolya osztályfőnökkel.  
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FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS 

NYELVHELYESSÉGI VERSENY  
 

 A nagyváradi Diákokért Egyesület immár negyedik alkalommal szervezi meg a Fürkész 

helyesírási és nyelvhelyességi versenyt az I–VIII. osztály részére. 

 A verseny fő céljai: az anyanyelvhasználat tudatos fejlesztése; a megfelelő íráskészséget 

tükröző, rendezett, olvasható írás használatára való ösztönzés; a helyesírási képességek fejlesztése; 

az Erdélyben és az anyaországban használt szólások, közmondások és találós kérdések használatára 

való ösztönzés, illetve ezek beépítése az egyéni szókincsbe; a kutatva tanulás elősegítése 

(könyvtárhasználat, internet); tartalmas szórakozás a nyelvi játékok, betűrejtvények segítségével; 

játszva tanulás; baráti kapcsolatok kialakítása; 

sikerélményben való részesülés a versenyzés során. 

 Tizennégy megye (Arad, Beszterce-Naszód, Bihar, 

Brassó, Fehér, Hargita, Hunyad, Kolozs, Kovászna, 

Máramaros, Maros, Szatmár, Szilágy, Temes) és Bukarest 

közel 6000 diákja mérhette össze tudását az első fordulón, 

a körzeti szakaszon. Közülük 454 I–IV. osztályos és 239 

V–VIII. osztályos diák megyénkből. 

 2013. december 3-án, négy körzetben (Sarmaság, 

Szilágycseh, Szilágysomlyó, Zilah) zajlott a vetélkedő. 

Korcsoporttól függően, különböző nehézségű feladatokat 

kellett megoldaniuk a versenyzőknek. Fürkész Peti, a 

verseny kabala figurája, újabb rejtélyek felfedezésére, 

kitartásra, sikerre buzdította a gyerekeket. 

 Diákjaink nagyon szép eredményeket értek el. 

Dicséret illeti őket és felkészítő tanáraikat. 

 Minden körzetből, minden évfolyamról a jelentkezők 25%-a jutott tovább a megyei 

szakaszra, mely 2014. március 8-án lesz  Szilágysomlyón, a Báthory István Általános Iskolában, 

így a megyei fordulón 114 alsó tagozatos, illetve 60 felső tagozatos vehet részt. 

 Az országos döntő helyszíne Nagyvárad, az Ady Endre Elméleti Líceum. Időpontja: 2014. 

április 11-12. 

 

Márton Gabriella, Balla Emese 

Az I-VIII. osztály Fürkész versenyének Szilágy megyei szervezői 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Lukács Szilvia, III. o. 

II. osztály 
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A kiscsacsi születése 

 
Bálint Marcell, EKO 

 

BALTÓ 
 

Egyszer, nagyon régen, élt egy farkas, akit 

Baltónak hívtak. 

Nenana városában kutyás szánhúzó versenyt 

tartottak. Aznap volt egy gyereknek a 

születésnapja, akit Rozinak hívtak. 

Születésnapjára Rozi egy szánt kapott ajándékba, 

amit kutyája, Jenna kellett húzzon. 

Amint kimentek a versenyre, Rozinak leesett 

a sapkája, de Baltó visszahozta. A versenyt 

azonban Cézár nyerte meg. 

Pár nappal később Nenana városát valami 

rossz betegség fertőzte meg, amit Rozi is 

elkapott, de a doktor bácsinak nem volt 

orvossága.  

Az orvosságot Nou városába kellett 

szállítani, de az erős hóvihartól a repülőgépek 

nem tudtak felszállni, így hát vonattal kellett 

vinni az orvosságot. Mivel a vonat Nou városáig 

közlekedett, onnan kutyás szánnal kellett elhúzni. 

Versennyel választották ki a leggyorsabb 

kutyákat, amiben Baltó is részt vett. Baltót egy 

kutya szabálytalanul lökte ki a versenyből, de ő 

nem hagyta magát és visszavágott, úgy, hogy  elé 

ugrott, s végül ő nyerte meg a versenyt.  

 

 A bíró megnézte Baltót, de eközben Cézár 

rálépett a lábára, és Baltó vonyított egyet, ezért a 

bíró Cézárt választotta. 

 A szánhúzók elindultak Nou városába, de 

visszafele eltévedtek. Baltó utánuk ment, s elvitte 

az orvosságot. 

 Így történt meg ez az esemény, és ezután 

Baltót mindig szívesen látták a városban. 

 Ez a történet igazából megtörtént. 

 

 Horváth Kristóf-Mátyás, III. osztály 
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PITYKE ÉS A KÖKÉNY 
 

 Volt egyszer egy gazdaasszony, annak 

volt egy kakasa meg egy pulykája. 

 A kakas meg a pulyka nagyon jó 

barátságban éltek egymással. A pulykát 

Pitykének hívták. 

 Egy napon a bokor alatt csipegették a 

magokat. Egyszer Pityke felkiált: 

 − Hozzál gyorsan vizet, mert mindjárt 

megfulladok a kökénytől! 

 
 Megiramodott a kakas, s szalad a kúthoz, 

s mondja: 

 − Kút, adjál nekem vizet! Vizet viszem 

Pitykének, mert mindjárt megfullad a 

kökénytől! 

 − Nem adok én vizet, míg nem hozol ágat! 

– mondta a kút. 

 Szalad a kakas a fához: 

 − Fa, adj nekem ágat! Ágat viszem 

kútnak, kút ad nekem vizet, vizet viszem 

Pitykének, mert mindjárt megfullad a 

kökénytől! 

 − Nem adok én ágat, míg nem hozol 

koszorút! − mondja a fa. 

 Szalad a kakas a koszorúshoz: 

 − Koszorús, adj nekem koszorút! 

Koszorút viszem fának, fa ad nekem ágat, ágat 

viszem kútnak, kút ad nekem vizet, vizet viszem 

Pitykének, mert mindjárt megfullad a 

kökénytől! 

 − Nem adok én koszorút, míg nem hozol 

cipőt! 

 Szalad a kakas a cipészhez! 

 − Cipész, adj nekem cipőt! Cipőt viszem 

koszorúsnak, koszorús ad nekem koszorút, 

koszorút viszem fának, fa ad nekem ágat, ágat 

viszem kútnak, kút ad nekem vizet, vizet viszem 

Pitykének, mert mindjárt megfullad a 

kökénytől! 

 − Nem adok én cipőt, míg nem hozol 

nekem csirizt! 

 Szalad a kakas a macskához! 

 − Macska, adj nekem csirizt, csirizt 

viszem cipésznek, cipész ad cipőt, cipőt viszem 

koszorúsnak, koszorús ad nekem koszorút, 

koszorút viszem fának, fa ad ágat, ágat viszem 

kútnak, kút ad vizet, vizet viszem Pitykének, 

mert mindjárt megfullad a kökénytől! 

 − Nem adok csirizt, amíg nem hozol tejet! 

    Szalad a kakas a tehénhez! 

 − Tehén, adj tejet! Tejet viszem 

macskának…..és így tovább ment. 

 Végül, mire odaért,  Pityke megfulladt a 

kökénytől. 

 

Köteles Stefánia-Erzsébet, III. osztály 

 

 

A ZÖLDLOVAG 
 

 Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer 

egy falu. Abban a faluban volt egy kis ház, 

amelyben lakott egy család: édesanya, édesapa 

és a három fiú: János, Péter és Tamás. 

 Egyik nap a két nagyobbik fiút kiküldte az 

apjuk a földekre dolgozni. Estére a fiúk nem 

jöttek haza. Az apjuk utánuk ment, hogy lássa 

mi történt.  

 
  

 Amikor hazaért ezt mondta: 

 − Nem találom őket! Hol lehetnek? 

 − Nem tudom. − válaszolta az édesanya. 

 − És, ha valami bajuk esett? 

 − Ne gondolj ilyenekre! 

 Telt-múlt az idő és a fiúk nem tértek haza. 

Tamás, a legkisebbik fiú is már felnőtt lett. 

 Egy napon elkezdett kérdezősködni a 

testvérei felől. Az anya, ki sosem mesélt a 

testvérekről, ezt válaszolta: 

 − Nem meséltünk neked róluk, mert 

gondoltuk, hogy így jobb lesz! 

 − De nem jobb! Hallani akarok a 

testvéreimről! 

  Ezzel kirohant az ajtón és világgá szaladt. 

 Este hazaérkezik az édesapa. 

 − Már ezt a fiúnkat is elvesztettük! – 

zokogja az anya, s elmeséli, hogy mi történt. 
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 Mindketten nagyon elszomorodtak. Tamás 

pedig éjjel-nappal járta a falvakat és városokat, 

hogy megtalálja testvéreit. Egyszer egy sűrű 

erdőbe érkezett. Abban az erdőben volt egy ház, 

abban lakott egy boszorkány. A boszorkány 

elmondta, hogy hol találja meg testvéreit. 

Tamás megfogadta a boszorkány tanácsát és 

elindult az elhagyatott pajta felé. Amikor odaért, 

testvéreit kiáltotta: 

 − Hol vagytok testvéreim? 

 Nem válaszolt senki. Ekkor meglátja az 

elgyengült lovat.  Azt mondja a ló: 

 − Hozz nekem egy kis vizet! 

 Tamás vizet visz a lónak, aki új erőre kap. 

Majd felpattan a hátára, és vágtatnak a Fekete 

kastély felé, ahol a sárkány lakik, amely készül 

felfalni a testvéreket. 

De mire a száját eltátotta volna, Tamás már fejét 

vette  a sárkánynak. 

 
 Így szól az egyik testvér! 

 − Ki ez? 

 − Nem tudom. − válaszolt a másik. 

 − Hogy hívnak? − kérdi az idősebbik. 

 − Tamásnak hívnak. 

 A testvérek pedig nyomban ráismernek. 

 − De nagy lettél! – kiáltja János. 

 − Amiért megmentettél minket, legyen a 

neved Zöldlovag! 

 Gyertek velem, mert már várnak otthon! 

Amikor hazatértek, a szülők nagyon boldogok 

voltak. Tamást azóta is Zöldlovagnak hívják. 

Aki nem hiszi, járjon a végére! 

 

                         Orosz Dávid-Zoltán, III. osztály 

 

 

AZ ARANYVÁR ÉS A FEKETEVÁR 
 

 Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás 

tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt 

egyszer egy aranyvár. Ott élt egy király, egy 

királyné és egy királykisasszony. 

Eljött a nap, amikor a királykisasszony 

betöltötte a tizenharmadik életévét.  

 
 Mindenkit meghívtak a születésnapjára, 

de a királykisasszony nagyon szomorú volt, 

mert nem voltak barátai. 

 Amikor a behozták a tortát, azt mondja a 

király a lányának: 

 − Édes lányom, gondolatban kívánj 

valamit, és fújd el a gyertyákat! 

 A királylány ezt gondolta: “Bárcsak 

lennének barátaim!” , és elfújta a gyertyákat. 

 Másnap, reggeli után a királykisasszony 

sétálni indult. Ment, mendegélt, útközben 

találkozott néhány gyerekkel. Végre beteljesült 

az álma! 

 Beesteledett, a gyerekek hazamentek. A 

királylány eltévedt. Ahogy bolyongott, 

meglátott egy kis kunyhót, s elkezdett szaladni 

feléje. Közben nagy vihar kerekedett, esett az 

eső, dörgött és villámlott. Egy hatalmas villám 

belecsapott a kunyhóba, amely egy feketevárrá 

változott. A királylány még jobban megijedt és 

visszafordult. A villám fényében meglátta a 

hazafele vezető utat. 

 Amikor hazaért, elmesélte a történteket, s 

megígérte, hogy soha többé nem fog 

eltekeregni. 

 Ha a királylány ott maradt volna, az én 

mesém is tovább tartott volna! 

 

                                  Meleg Dávid, III. osztály 
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Száraztésztából készített karácsonyfadíszek 
 

Íme az elkészítésük lépésről-lépésre: 

 

 Vedd elő a tésztát! Különféle formákat 

használhatsz, amit csak szeretnél. 

 Kezdj el játszani velük! Azaz próbálj 

meg kirakni mindenféle hópehely formára 

emlékeztető mintát. A variációk száma 

végtelen, úgyhogy biztos, hogy sikerül valami 

nagyon egyénit kitalálni. 

 Valamilyen jó erős ragasztóval ragaszd 

össze a tésztákat, pihentesd sütőpapíron addig, 

amíg meg nem szárad teljesen. Ha néha 

megforgatod, azzal megelőzöd, hogy kifollyon 

a ragasztó, és a papírhoz ragadjon a hópihe. 

 Ezután egy nagyobb helyen rakd ki a 

csillagokat, és gyorsan száradó, fényes festék spray-vel fújd be őket. Ugyanezt a másik oldalukkal 

is, miután megszáradtak. Szépen vonja be teljesen a fehér festék őket. Nagyon fontos, hogy csak 

igen vékonyan fújjuk be őket egyszerre, mert ha sokat fújunk rá, a tészta elkezd megpuhulni. 

 Ezután jön a csillám! A glitter. A hópelyheket át kell kenni vízzel felhígított hobby 

ragasztóval, és bőségesen megszórni csillámmal. Teljesen meg kell száradjon. Ha kimaradnak 

részek, azt újra lehet kenni, és csillámozni 

természetesen, amíg szép egyenletesen 

csillog az összes. A képen látható 

hópelyhekhez átlátszó glittert használtak, de 

más, színes csillám is jó hozzá. Ízlés szerint. 

 Fűzz bele damilt, vagy szalagot, 

vagy pedig fűzz belőle füzért. 

 

forrás 

http://www.magyarvagyok.com/kultura/h

ungarikum/hagyomanyok-

unnepek/Kar%C3%A1csonyi%20szok%

C3%A1sok/4317-Karacsonyi-Teli-

dekoracio-es-kezugyesseg-otletek.html 
 

          

http://www.katyelliott.com/blog/2008/12/budget-gifts-ideas-winner.html
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Pingvin villanykörtéből 
 

 
 

http://haerdekel.hu/a-legjobb-karacsonyi-disz-otletek/ 
 

   

http://haerdekel.hu/a-legjobb-karacsonyi-disz-otletek/
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Lőrincz Tímea, III. o. 

 

 
Kozma-Kulcsár András, 

II. osztály  
 

 
Bőti Vivien-Éva, III. o. 

 

 
Kutasi Bencze, I. o.  

Viccek 
 

– Mi az összefüggés a 

Télapó és Piroska között? 

– Télapó Piros(ka bátyja). 
 

 
 

– Mi történik a mikulással, 

ha karambolozik? 

– Szánja bánja. 
 

 
 

– Hogy hívják a narancs ízű 

Mikulást? 

– Fanta Claus. 
 

 
 

– Hogy hívják a földművelő 

Mikulást? 

– Szánt-a Claus. 
 

 
 

– Miben különböznek a 

japánok és a Mikulás? 

– A japánok nindzsák, a 

Mikuláson meg van zsák! 
 

 
 

Az iskolában a tanító néni 

így szól Pistikéhez: 

– Pistike, ha anyukádnak 

van három almája, és 

hétfelé kell osztania, mit 

csinál? 

– Kompótot. 
 

 
 

A skót kisfiú megkérdezi az 

apjától: 

– Apa, mi lesz 

karácsonykor a fa alatt? 

– Parketta, kisfiam. 

 
Köteles Stefánia-Erzsébet, 

III. o. 

 

 
Tőtős Petra, I. o. 

 

 
Bőti Vivien-Éva, III. o. 

 

 
Zsigó Anasztázia, I.o. 
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Forrás: 

http://tamilomaroga.blogspot.ro/2010/04/minotauro.html 

Forrás:http://www.dreamstime.c

om/royalty-free-stock-
photography-mouse-cheese-

labyrinth-black-white-

image8995917 

Forrás: 

http://picasaweb.google.com/l

h/photo/AL6GmR3WumJdB

LALQPvQYQ 

LABIRINTUSOK(K) 
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Ötleteiteket, rajzaitokat, cikkeiteket továbbra is várjuk! 
 

 

 

 

 

   Szép ünnepet! 

 

Legyen vidám, sikeres, boldog új évetek! 
 

 

Kívánjuk, hogy teljesüljenek jókívánságaitok! 
 

 

 

 

 

 

Köszönetet mondunk: 

* az anyag előkészítésében segédkező kollégáknak: Balla Emese, Bara Jusztina, 

Erdei János, Rácz Rita, Szabó Márta, Szodorai Melinda, Vida Anna 
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