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Kedves Diákok! 

 
 

Lassan itt a félév. 
Mindenkinek többet kell tanulnia, hogy a 
tájékoztatóba minél jobb jegyek kerülhessenek. Az 
elsı félév eredményei a 8. évfolyamos tanulóknak 
még fontosabbak. İk már készülnek a középiskolai 
felvételikre. Sok sikert kívánunk nekik! 

Sikeresen túl vagyunk jó néhány programon, 
amelyekrıl olvashattok újságunkban. 

Bízunk benne, hogy a továbbiakban is ilyen 
lelkesen és eredményesen tudunk pedagógusok és 
gyermekek együtt dolgozni.  

Végül szeretnénk nagyon boldog, 
eredményekben gazdag és sikeres új esztendıt 
kívánni iskolánk valamennyi tanulójának és 
dolgozójának! 

DÖK  
 

HÍRADÓHÍRADÓHÍRADÓHÍRADÓ    
- Iskolánk mazsorett csoportja a 

montenegrói Budvában járt. Boldog 
Mónika tanárnı tanítványait élızene 
kísérte. A September Festen részt vett 
Nyikes Róbert tanár úr fúvós zenekara is. 

- Október 6-tól 9-ig 
papírgyőjtést tartottunk 
iskolánkban. Több mint 
580 000 forintot győjtöttünk. 
Az összegbıl részesítettük az 
osztályokat, valamint az év 
programjaira tettünk félre 
belıle. 

- A Zene világnapját különleges 
módon ünnepeltük meg. 
Október 1-jén a rádióban különféle stílusú, 
mőfajú zenét hallgathattunk. Október 4-én 
pedig a mővészeti iskolának köszönhetıen 
a Váci Szimfonikus Zenekar látogatott el 
hozzánk egy koncert erejéig, teljes 
létszámmal. 

- A felsı tagozatosok számára október 19-én 
rendeztek vers- és prózamondó versenyt. 
Gratulálunk a nyerteseknek! 

- A természettudományi munkaközösség 
tagjai Bereginé A. Csilla tanárnı 
vezetésével „Egészség-hetet” szerveztek 
számunkra. Köszönjük! 

- November végén tartották az alsós 
mesemondók versenyét. Sok szép mővet 
ismertetek, tanultatok meg. Gratulálunk! 

- November 29-én TANÁR-DIÁK fórumot  
tartottunk. Köszönjük tanáraink részvételét, 
segítıkészségét! 

- Erkel Ferenc születésének 200. 
évfordulója alkalmából az iskola rádióján 
keresztül emlékeztünk a híres magyar 
zeneszerzıre november 30-án. Délután az 
ének-zene szakos tanárnık a 7-8. 
évfolyamos tanulóknak vetélkedıt tartottak. 

 
PROGRAMOK DECEMBERBENPROGRAMOK DECEMBERBENPROGRAMOK DECEMBERBENPROGRAMOK DECEMBERBEN: 

 
December 9. – TÁNCKARÁCSONY  a váci 

Madách Imre Mővelıdési Központban 
 

December 14. – KÉPZİMŐVÉSZETI 
KIÁLLÍTÁS  megnyitója az iskolánkban 

 
December 20. 18.00 – KARÁCSONYI 

HANGVERSENY  a felsıgödi római katolikus 
templom 

 
EGY KIS FINOMSÁG AZ ÜNNEPREEGY KIS FINOMSÁG AZ ÜNNEPREEGY KIS FINOMSÁG AZ ÜNNEPREEGY KIS FINOMSÁG AZ ÜNNEPRE: 

Diákkenyér 
Hozzávalók: 3 egész tojás, 20 dkg porcukor, fahéj, 
szegfőszeg, 10 dkg durván tört dió, fél csomag 
sütıpor, 25 dkg rétesliszt, méz 

Elkészítés: A három tojást habosra 
keverjük a porcukorral, hozzáadjuk 
az 5 evıkanál mézet, ízesítjük egy 
kevés tört fahéjjal, szegfőszeggel, 
majd hozzáadjuk a 10 dkg diót, a fél 
csomag sütıport, végül a 25 dkg 
réteslisztet. Jól kikent, liszttel 
beszórt tepsibe tesszük kb. 2 ujjnyi 
vastagon, és lassú tőznél sütjük. 
Hidegen szeleteljük. 

 
HUMORHUMORHUMORHUMOR    

 
A tanítónı az idızónák fogalmát magyarázza a 
gyerekeknek:  
- Amikor mi lefekszünk, akkor kelnek fel 
Amerikában.  
Hátulról egy hang:  
- Micsoda lusta emberek!  
 
Ha 240 forintba kerül 20 kifli, mennyibe kerül 1 
db?  
- 12 forintba.  

- Hogy jöttél rá?  
- Még a SZÜNETBEN VETTEM 1-et. 
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KARÁCSONYKARÁCSONYKARÁCSONYKARÁCSONY    

    
 A karácsony a 

keresztények 
legnagyobb ünnepe. 
   Karácsony elsı napja december 25-e, Jézus 
születésnapja. Az elıtte lévı este a Szenteste. 
December 26-a pedig a karácsonyi ünnep második 
napja. 
   Különbözı nemzeteknél különbözı szokások 
szerint ünnepelik meg a karácsonyt. A 
karácsony legelterjedtebb jelképe a karácsonyfa. 
Ezt a szép szokást a németektıl 
vettük át az 1800-as években. 
   A magyar karácsony 
hangulatához hozzátartozik, 
hogy a karácsonyfán legyen: 
szaloncukor, díszek, 
csillagszóró és gyertya. A 
karácsonyesti családi vacsora, 
az  ajándékok, amik szépen becsomagolva a fa 
alatt várják, hogy a címzettjük megtalálja, csak 
emelik ennek  a gyönyörő estének a hangulatát. 
   Az iskolában ilyenkor van a téli vakáció, és ez 
még kellemesebbé teszi ezt a különösen szép 
ünnepet. 

Faragó Anna 5.b 
DIÁKOK TOLDIÁKOK TOLDIÁKOK TOLDIÁKOK TOLLÁBÓLLÁBÓLLÁBÓLLÁBÓL    

Bábel Bianka 
 

Nehéz az élet… 
 

Nehéz az élet, 
soha nem lesz könnyebb. 
Egy tanácsom van hozzá: 

az életet éljed! 
 

Ha bármi bánt, 
oszd meg valakivel. 

Garantálom, 
jobb lesz valamivel. 

 
A boldogságban is, 
jobb, ha osztozol. 

De elıbb találj olyat, 
akiben teljesen megbízol. 

 
Ha nem oszlanak a sötét felhık, 

gondolj csak arra: 
A felhık közt 

mindig kék az ég alja. 
                 

                                                                                                            KÖNYVAJÁNLÓKÖNYVAJÁNLÓKÖNYVAJÁNLÓKÖNYVAJÁNLÓ    
    

Tedd még varázslatosabbá 

 az ünnepet! 

 

Néhány könyvet ajánlunk a figyelmetekbe, 

amelyeket a könyvtárban is megtalálhattok. 

- GYERTYÁK  – Az ünnepre saját kezőleg, 
fantáziád szerint készíthetsz csodaszép 
gyertyákat az asztalra. A viasz 
megmunkálásához hasznos tanácsokat, 
ötleteket találsz a könyvben.  

- Horst Hanisch SZALVÉTÁK AZ 
ASZTALON  címő könyve több mint 50 
klasszikus és eredeti ötletet tartalmaz 
különbözı alkalmakra. Lapozgasd bátran! 

- Firkász Manó kedves 
történetei kellemes 
kikapcsolódást 
jelentenek a téli estékre. 
A könyvtárban 
KARÁCSONY ESTI 
MESE címmel találod 
meg. 

- Homoki-Nagy Katalin 
könyvében MIKULÁS 
VARÁZSLATOS MESÉI T győjtötte 
össze. Igazán érdekes és izgalmas 
történetekkel ismerkedhetsz meg, ha 
elolvasod. 

DÖK 
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IRODALMI SAROKIRODALMI SAROKIRODALMI SAROKIRODALMI SAROK    
 

William Henry Davies 
A tél szépsége 

 
Ugye, szép a tavasz, mikor 
rügy születik s madár dalol? 

S ha daluk némul, szép, ugye, 
nyáron a méh- s virág-zene? 

És nem szép, ha elmúlt a nyár, 
hogy a levél, lehullva már, 

cipınk orránál kavarog, 
vagy sarkunkban ireg-forog? 
Most tél van, beállt a patak; 

sétálgatok a fák alatt: 
öles hóban áll mindegyik, 
odvukban mókus aluszik, 

s bármily kicsiny az ág, a gally, 
mindent fehér szirom takar. 

Köszöntlek, Tél! Te szépíted, 
nagy virággá te építed 
ezt a fát, ötven fekete 

karját fehérrel vonva be, 
míg a gallyakra millió 

kis fehér kesztyőt húz a hó. 
 

(Szabó Lırinc fordítása) 
 
 

DIÁKOK KDIÁKOK KDIÁKOK KDIÁKOK KÉRDEZNEK ÉRDEZNEK ÉRDEZNEK ÉRDEZNEK –––– TANÁROK  TANÁROK  TANÁROK  TANÁROK 
VÁLASZOLNAKVÁLASZOLNAKVÁLASZOLNAKVÁLASZOLNAK    

 
Interjú Gáborné O. Andreával (matematika-
informatika szak) 

- Milyen iskolákban tanított? 
- Heves megyében, Erdıtelken elıször, ami 

egyébként szülıfalum is. Majd Hatvanban, 
és utána költöztünk Fótra, ahol 
népmővészeti szakközépben tanítottam. 

- Milyen élmények kapcsolják az iskolákhoz? 
- Az elsı iskolában sokat tanítottam, pl. 

éneket, matematikát, szolfézst ott azért 
vállaltam el annyit, mert fiatalabb voltam, 
és nagyon lelkesedtem a tanításért. Így jött 
még pluszba a diákönkormányzat, ill. az 
énekkar elvállalása. A 2. iskolában a 
gimnázium részen szinte mindenkit én 
tanítottam matekból, és megértettek az 
emberek, jól tudtunk haladni, nem volt 
semmi probléma. 

- Hogyan szeretteti meg a gyerekekkel az 
informatikát? 

- Igazából nem nagyon kell, igaz az elméleti 
része kicsit nehezebb, de utána, ha ezzel 
megvoltunk és bekapcsolhatják a gépet az 
már nagy öröm számukra. 

- Miért a tanári pályát választotta? 
- Én mindig is szerettem a gyerekekkel 

foglalkozni, törıdni. Mások is mondták, 
hogy milyen jól tudok magyarázni, erre 

felfigyeltem aztán megszerettem. 
Így lettem tanár ☺ 

- Köszönöm az interjút. 
 

Gergely Beatrix 
7.b 

 

EGÉSZSÉEGÉSZSÉEGÉSZSÉEGÉSZSÉGGGG----HÉTHÉTHÉTHÉT    
 
November 15-tıl 19-ig immáron másodszorra 
rendezték meg iskolánkban az EGÉSZSÉG-
HETET. Finom és egészséges ételekkel, valamint 
sporttal és vetélkedıkkel vártak a tanáraink 
minket, tanulókat.  
Ez volt a hét programja: 
November 15. hétfı – A tanulók által elkészített 
egészségrıl szóló plakátokat pontozása. 
November 16. kedd – Óriási vetélkedı volt a 
sportcsarnokban. A diákoknak feladatokat kellett 
megoldaniuk, valamint asztalt kellett teríteniük. A 
belépı egy gyümölcskosár volt. 
November 17. szerda – A fiúkat labdás vetélkedı, 
a lányokat aerobic és tánc várta. A részvételért 
pontokat kaphattunk. Emellett a vérnyomásunkat, 
a testtömeg-indexünket is megmérettethettük Réka 
nénivel. 
November 18. csütörtök – Egész nap egészségügyi 
szakemberek, más intézmények tanulói és tanárai 
tartottak elıadásokat nekünk. 
November 19. péntek – A Diákönkormányzat 
TEAHÁZAT szervezett az iskolánkban, ahol 
szintén pontokat győjthettek a diákok. Köszönjük a 
segítséget nekik! 
A hét eredménye:  
1. helyezett: 8.d osztály 
2. helyezett: 6.c osztály 
3. helyezett: 5.d osztály 
     Gratulálunk és köszönjük az aktív részvételt, 
valamint mindenkinek a segítséget, a tanárainknak 
pedig, hogy idén is megszervezték ezt a tartalmas 
hetet számunkra! 
 

Nyírı Kamilla 
7.b 
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TÉLI DIVATTÉLI DIVATTÉLI DIVATTÉLI DIVAT    
 
Szeretnénk mindnyájatoknak ötleteket adni a téli 
öltözködéshez. 

A legfontosabb a réteges öltözködés, 
mert ha a télikabátotok alá csak egyrétegnyi ruhát 
vesztek fel, félı, hogy egy kevésbé főtött 
helyiségben már fázni fogtok. 
A legjobb, ha minél több réteg van rajtatok. 
Kardigánok, pulóverek és 
mellények is divatosak idén, 
így akár hosszú ujjú póló 
fölé is bátran viselhetitek 
ıket. Idén a kötött lesz a 
legdivatosabb, ezt farmerrel 
éppúgy hordhatjátok, mint 
szoknyával. 
Nem hiába mondták már 
szüleink is, hogy öltözzünk 
rétegesen! Ezt a tanácsot érdemes ilyen rossz 
idıben megfogadni. 
Ha síelni indultok, feltétlenül vigyetek kesztyőt és 
sapkát, hogy védjétek bırötöket! Ha hajlamosak 
vagytok arra, hogy a szátok a hidegben kiszárad, 
akkor vigyetek magatokkal ajakápolót! 
Korcsolyázáskor is figyeljetek arra, hogy rétegesen 
öltözzetek, mert akkor nem csak fázni nem fogtok, 
de ha véletlenül elcsúsznátok, akkor a sok réteg 
felfogja az ütést! 
 Vidám telet kívánunk mindenkinek! 

 
Guba Márta és Zsigó Anna 

5.b 
TÖRD A FEJED!TÖRD A FEJED!TÖRD A FEJED!TÖRD A FEJED!    

   1.       

   2.       

3.          

   4.       

   5.       

  6.        

  
1. Egy téli sporthoz szükséges 
2. Ennek az állatnak hosszú a nyaka 
3. Jég, de csodaszép 
4. Nem tél, hanem…. 
5. Üldöz valakit 
6. Télen esik 

ÚÚÚÚJÉVI NÉPSZOKÁSOKJÉVI NÉPSZOKÁSOKJÉVI NÉPSZOKÁSOKJÉVI NÉPSZOKÁSOK    

Az újév elsı napján lencse-, borsó- vagy bablevest 
készítettek a házaknál. Malacsült csak a 
jómódúabbak asztalára került. A háziasszonyok a 
konyhát fényesre súrolták, tiszta, ünnepi ruhát 
vettek fel, és bıséges ebéddel várták a családot. Az 
állatoknak ezen a napon mindig friss szalmát, 
szénát adtak, hogy egész évben jól hízzanak.  
 
Néhány népszokás:        
 
1.Gombócfızés 
 
A lányok gombócot fıztek, mindegyikbe egy-egy 
férfinév került. Amelyik gombóc elıször feljött a 
víz felszínére, az jelezte a leendı férj nevét. 
 
2.Ólomöntés 
 
Olykor ólom vagy viasz segítségével próbálták 
megfejteni a jövıt. A felmelegített ólmot/viaszt 
hideg vízbe öntötték, és a kapott forma 
segítségével fejtették meg a jövı titkait. A sárkány 
alak sok pénzt, az egér új szerelmet, a 
hagymaforma bosszúságot, a kulcs anyagi 
fellendülést, a szılı vidámságot jelentett. 
 
3.Újévi fogadalmak 
 
Az év utolsó napján szinte mindenki fogadalmat 
tesz. Érdemes olyan dolgot megfogadni, amelyet 
legalább az év elsı napján betartunk.  
 
4. Fokhagyma-kalendárium 
 
Régen fokhagyma-kalendáriumot is készítettek az 
idıjárás megismeréséhez. Tizenkét fokhagymába 
sót tettek, mindegyik hagyma egy-egy hónap 
megfelelıje volt. Ha a hagyma egy-egy gerezdje 
reggelre átnedvesedett, arra a hónapra sok 
esıt/havat vártak. 
 
6.Szerencsepogácsa készítése 
 
A pogácsa elkészítése: a sima pogácsák egyikének 
közepébe érmét teszünk, és aki megtalálja, azt éri 
abban az évben a legnagyobb szerencse. Fontos 
azonban, hogy a pogácsa még az óévben 
elfogyjon. 
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7. Szilveszteri-újévi ételek és jelentésük 
 
Az év utolsó napján fontos szerepet kapnak az 
ételek. Leggyakrabban malacsült kerül az asztalra, 
hiszen a négylevelő lóherét tartó malac az egyik 
legfontosabb szerencseszimbólum. Tilos azonban a 
csirke, pulyka fogyasztása, hiszen ezek az állatok 
„elkaparják” a szerencsét. Úgy tartják, aki az új 
esztendı elsı napján apró szemes ételt fogyaszt 
(lencse, bab), sok pénzt várhat az új évben. 
 
8. Tiltott munkák az óév utolsó napjára 
 
Ilyenkor tilos a mosás, a teregetés, de tilos levinni 
a szemetet is, mert kiöntjük vele a szerencsét a 
házból. 
 
A patkó és a lóhere kultusza régi idıkre nyúlik 
vissza. Régen az emberek úgy gondolták, ha patkót 
tesznek az állatok vályújába, megóvják ıket a 
betegségektıl. Más népek a hajókra és az 
ajtófélfájukra szögezték a szerencsehozó tárgyat. A 
cél minden esetben ugyanaz volt: védekezés a 
rossz szellemek és a balszerencse ellen.  
 
 
A patkó szerencsehozó mivolta abban rejlik, hogy 
régebben a lovat sokáig szent állatnak tartották.  
A hiedelmek szerint 
azonban csak az az 
igazán hatásos patkó, 
amelyet nem 
vásárolnak, hanem az út 
mentén találnak. 
 
A négylevelő lóhere védelmezı funkciója abból 
adódik, hogy formája keresztformára emlékeztet, 
amely már a kereszténység megjelenése elıtt is 
védelmet, a bajok elhárítását szimbolizálta. 
Valószínőleg a négylevelő lóhere ritkasága is 
hozzájárult ahhoz, hogy különleges növénynek 
tekintsék, ám a babonák szerint ereje akkor 
teljesedik ki igazán, ha véletlenül bukkanunk rá. 
A kéményseprık, mint a tőz ırzıi gazdagságot 
hoznak, ha láttukra megfogjuk a kabátgombunkat. 
A patkó a holdsarlót szimbolizálja, és a népszokás 
szerint termékenységet biztosít. 
A lóhere előzi a boszikat és a rossz szellemeket. 
A malac gazdaggá teszi a ház népét. 
A csirke viszont elkaparja a szerencsénket. 
 
 
 

ÚJ ESZTENDİÚJ ESZTENDİÚJ ESZTENDİÚJ ESZTENDİ    
 

Új esztendı, új esztendı, 
nem tud rólad a nagy erdı, 

sem a hó alatt a határ, 
sem a határ fölött szálló 

árva madár. 
 

Új esztendı, új esztendı, 
nem volt a nyakadban csengı, 

nesztelenül érkeztél meg, 
lábad nyomát nem érezték 

az ösvények. 
 

Csak a hold, az elmerengı, 
csak a nap, az alvajáró, 

jelezték, hogy újra megjı 
éjfélkor az esedékes 

új esztendı. 
 

Csak mi vártunk illendıen, 
vidám kedvvel, ünneplıben, 
csak a népek vártak téged, 
háromszázhatvanöt napi 

reménységnek. 
 

(népi mondóka) 

    
OKOSKODJ!OKOSKODJ!OKOSKODJ!OKOSKODJ!    

    
1. Bővész-trükk kockával 

Samu és Soma, a két bővészinas trükkjeivel 
kápráztatja el a társaságot. Az egyik trükk a 
következı: 
Samu kimegy a szobából, Soma pedig megkér 
valakit a társaságból, hogy dobjon néhány 
dobókockával az asztalon, és válasszon egy számot 
az 1, 2, 3, 4, 5, 6 közül. Ezek után Soma kiválaszt 
egy kockát, amit elfordíthat másik oldalára. 
Behívják Samut, aki megnézi az asztalon lévı 
kockákat és megmondja a választott számot. 
Hogyan mőködhet ez a trükk? 
 
2. Két játékos felváltva színezi egy kocka 3-3 élét 
pirossal, illetve feketével. Az a gyıztes, aki a 
kocka valamely lapjának mind a négy élét saját 
színével színezte ki. Melyik játékosnak van nyerı 
stratégiája?  
    

 

    

 



                                                                                                                                                          7. oldal 

 

TÖPRENGİTÖPRENGİTÖPRENGİTÖPRENGİ    

   1.        

   2.        

  3.         

   4.        

   5.        

 6.          

7.           

   8.        

  9.         

 
1. más néven spájz 
2. ezt nyitjuk ki, amikor szellıztetünk 
3. ezt is hozza a Mikulás magával 
4. ezen alszunk 
5. egy lassú állat 
6. egy madár 
7. egy hangszernek és egy növénynek is a 

neve 
8. általában viselni szoktuk 
9. kiszakadt más szóval 

 
 

II. 

    1.         

    2.         

3.             

    4.         

    5.         

  6.           

    7.         

 
1. télen esik 
2. ez ébreszt reggel 
3. ezzel szoktuk a ceruzákat hegyezni 
4. a torta ékessége 
5. tehén más szóval 
6. 10-100 az mennyi? 
7. vörös a színe ennek az állatnak 

 
 

KERESD AZ ALÁBBI SZAVAKAT!KERESD AZ ALÁBBI SZAVAKAT!KERESD AZ ALÁBBI SZAVAKAT!KERESD AZ ALÁBBI SZAVAKAT! 
 

HÓESÉS, HAVAZÁS, JÉG, KESZTYŐ, 
SZÁNKÓ, HÓEMBER, JANUÁR, 

KABÁT, CSIZMA, SÁL, SAPKA, TÉL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERESD A SZAVAKATKERESD A SZAVAKATKERESD A SZAVAKATKERESD A SZAVAKAT!!!!    

J G Y E R T Y A Á B 
J Á L D O F T T É E 
É S S B O É L D O T 
Z G K Z A N R Á C L 
U S O N O Y Y T K E 
S Í V Á N L U N K H 
K A R Á C S O N Y E 
C S I L L A G !  M 

 
GYERTYA, KARÁCSONY, CSILLAG, 

CSENGİ, FÉNY, BETLEHEM, 
JÁSZOL, JÉZUS 

    
    
    
    
    

J K H Ó I T T T C 
A E A K V G É A S 
N S V N N É V L I 
U Z A Á É J R G Z 
Á T Z Z R E K S M 
R Y Á S B E A É A 
A Ő S M T É B S L 
I S E S Á L Á E Z 
Ü Ó N E T ! T Ó  
H  S A P K A H  

 

 
 

 
 



                                                                                                                                                          8. oldal 

 

TALÁLÓS KÉRDÉSEKTALÁLÓS KÉRDÉSEKTALÁLÓS KÉRDÉSEKTALÁLÓS KÉRDÉSEK    
 

- Megyen már, meneget, 
vissza-visszanézve, 
nyomában jön az öccse, 
vígan fütyörészve. 
Beéri az öreget, 
s válláról a terhet 
legényesen leteszi, 
pedig még csak gyermek. 
Lépeget szótlanul, 
s mikor éjfél eljön, 
férfiasan kezet fog 
múlttal a jövendı. 
Mi lehet ı? 
 

- Jégvirág az ablakon, 
álomszép ezüst-vadon. 
Sőrő törzse, ág, levél – 
ki rajzolta rá? 
 

- Utolsó ez az öregember, 
jövöget lassan, 
bölcsıjében szép Karácsonyt 
s új esztendıt ringat. 
 

- Szobánkból a háztetıre 
nyúlik hosszú farka, 
dorombol, ha melege van, 
s bizony mégsem macska. 
 

- Királyné ül székébe, 
fehér öltözetében, 
könnye csepeg ölébe, 
mondd meg gyorsan, miféle! 
 

- Állandóan szép vagyok, 
de büszke biz nem vagyok, 
karácsonykor ragyogok, 
rám Jézuska mosolyog. 
 

- Fehér ingben kisfiúk, 
szép piros az ajakuk, 
többen járnak s verselnek, 
szent örömet hirdetnek. 
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