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Egyik könyvtári foglalkozásunkon vendégünk volt Balogh Éva
tanárnő. Nemezmunkáit láthattátok
a Duna-Tisza közi Népművészeti
Egyesület kiállításán a főiskola aulájában. Segítségével együtt tanult
nemezelni tanár és diák. Mesemappát is készítettek gyapjúból a tiszakécskei kézműves versenyen a 3. bből Farkas Viktória, Szatmári Kata
Gréta, Kershbaum Lilla Kata Farkasné Sasinszky Mónikával.
A faragó szakkörön karácsonyi
ajándéknak szívecskét faragtunk. A
kép hátterében könyvtárunk kiállítása látható fafaragóink munkáiból.

Hajrá!
Rajzaitokat, verseiteket, meséiteket és minden különleges alkotásotokat várjuk az iskolai
könyvtárban működő szerkesztőségünkben, vagy e-mail-címünkön: hajradiakujsag@gmail.com

A kiadvány ára 200 Ft
Az összegyűlt pénzből szeretnénk új gyermekkönyveket vásárolni könyvtárunk számára.
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Adventi számunk alkotógárdája:
Diákok:
2. b : Lencsés Erzsébet, Hodaj Verona,
Pál Rézi Sára
2. c : Jónás Noémi, Laczi Enikő
3. a : Dónáth Brigitta, Sóber Vanessza,
Vágó László Milán
3. c : Jóni Vivien, Márton Jázmin
4. a : Kókai Alina, Kiszel Árpád,
Cseh Krisztián, Szilágyi Petra,
Friesz Benita
4. c : Szakál Nikolett, Gál Adrienn,
Kincses Boglárka, Samu Bernadett,
Szűcs Alexandra, Cséki Nóra,
Rozsos Anita, Szabó Nóra,
Szűcs Alexandra,
Vasai-Szabó Henrietta, Gál Adrienn
5. a : Eszes Kira, Nagy Alexandra,
Völgyi Noel, Jankó Liliána
5. b : Szabó Luca Lujza, Tóth Enikő,
6. a : Varga Lili
7. a : Király Kamilla Odett, Papp Emese
8. a : Szakál Krisztina ( címlapkép),
Csapó Jázmin
Segítő tanárok:
Hornyák-Németh Anikó,
Villám Eleonóra,
Csapó Irma Rebeka,
Vancsa Alexandra,
Dr. Erdélyi Erzsébet,
Győri János László,
Tóthné Patonai Csilla,
Kőházi-Kis Albertné
(Szilvi néni),
Dr. Szenczi Árpád,
Debreczeni Szilvia
Karsay Mariann
Szerkesztő: Orisek Márta
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Az „Állati jó versek” ciklusból
I.
Rozsos Anita (4.c): Van egy macskám
Van egy macskám, neve Dalma,
Olyan csíkos, mint a zebra,
Egyedül alszik ágyában,
Várja a reggelt vidáman.
Szabó Nóra (4.c): A kutyám
Kaptam ma egy Bostont,
Aki nagyon rosszcsont,
Neve Csontos, jó bozontos,
De ettől még kis aranyos. :-)
Szűcs Alexandra (4.c): Az én cicám
Az én cicám neve Picur,
Ha megbotlik, akkor gurul.
Gyorsan feláll, már a fán jár,
Körmét kérgen élesíti,
Néha rossz és mégis cuki. :-)
Vasai-Szabó Henrietta (4.c): Kaktusz
Van egy barna csikóm, Kaktusz,
Szép nagy, de kisebb, mint egy busz.
Sokat lovagolok vele,
Mégsem unok bele! :-)
Gál Adrienn (4.c):
Az én kutyám
Van egy kutyám, Picur,
elszalad, mint a nyúl
árkon, bokron is túl,
mikor kiszabadul.
Szőre, szeme barna,
fekete a mancsa.
Pici, mint egy macska,
Bozontos a farka.
Fésülgetem, szépítgetem,
Mégis mindig kócosan
lelem. :-)

Sziasztok én Cseh Krisztián vagyok, 4. a osztályos. Most a fociról fogunk egy picit
beszélni. Például az fc Barcelonáról: 2018/2019-es szezon.
2018-as játékosok:
Kapusok: Marc-Andér ter Stegen, Jasper Cillessen. Kezdő kapusuk: Marc-Andér ter
Stegen. Védők: Nélson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Thomas Vermaelen, Jordi Alba, Sergi Roberto. Középpályások: Ivan Rakitic, Sergi Samper,Sergio Busquets, Denis Suárez, Philippe Coutinho Philippe Coutinho, Arthur, Carles Alená, Arturo Vidal, Rafinha. Támadók: Luis suárez, Lionel Messi, Munir elHaddadi, Malcom, Ousmane Dembélé. 2003-ban jött Ronaldinho. 2008-ban Xavi,
Iniesta, Puyol, Henry, Eto’o, Dani Alves, és Lionel Messi.
Kubala László az fc Barcelona magyar játékosa.
2017-ben új edző: Ernesto Valverde.
Szinte hihetetlen. 2010-ben Aranylabda-szavazás első három helyezettje: Lionel Messi,
Iniesta, Xavi. A klub korábbi csillagai: Kubala László, Johan cruyff, Diego Maradona,
Ronaldinho, Carles Puyol, Xavi Hernández, Ándrés Iniesta, Cesc Fábregas, Mauro
Icardi, Kocsis Sándor.
Klubadatok:
Név: Futbol Club Barcelona
Székhely: Barcelona: Spanyolország
Becenév: Barca, gránitvörös-kékek
Alapítás: 1899. November 29.
Stadion: Camp Nou
Megnyitó: 1957. Szeptember 24.
Férőhelyek száma: 99 354
2019-es szezon Philippe Coutinho
Bayer a Müchenbe ment. Jasper
Cillessen a Valencia csapatába
ment.
A Barca Himnusz részlete: „Az
egész pálya egy kiáltás, mi vagyunk a kék-vörösek.
Nem számít, honnan jövünk, Délről vagy Északról, Most egyek vagyunk, egyek
vagyunk, egy zászló minket összeköt.”
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Kedves Olvasóink!
Az 5. a osztály újságírói készítettek nektek
egy rímrejtvényt:
Melyik névhez melyik cselekvés illik?
Kapcsoljátok össze!
Ha megfejtettétek, írhattok belőle verset.
Mit csinál?

Kedves Gyerekek!
Fogadjátok
szeretettel
Friesz Benitától (4. a) ezt
a karácsonyi társasjátékot ajándékba. Jó szórakozást kívánunk a közös
játékhoz!
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Állati jó versek II.
Cséki Nóra (4.c): Álomlovak
Volt egy lovam, neve Homok,
Pej sörénye mindig lobog,
Ez csak álom, nem valóság,
Néhány percnyi nagy boldogság.
Van egy lovam, fekete,
Az ő neve Picike,
Ez már nem ló, hanem póni,
Álom rajta lovagolni.
Volt egy lovam, díjugrató,
Sosincs rajta kemény patkó,
Álom-neve nem más: Foltos,
Éji felleg, kék-bozontos.

Varga Lili (6.a) rajza
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Állati jó versek III.
Kuti Petra (4.c): A tehén
Volt egyszer egy tehén,
Nem élt saját tején,
Mindig kiment legelni,
Zöld füveket keresni.
Eladta a kertész,
Kapott érte zsebpénzt.
Tamasi Kristóf,
Molnár Keve
(4. c): Kristófka
Kristófka, Kristófka
Táncikál a kisboltba.
Leveri az üdítőt,
Leszidja a boltosnő.
Kristófka, Kristófka
Elaludt a moziba.
Felébredt a film végén,
Énekelt a hétvégén.
Kristófka, Kristófka
Kosarazik régóta.
Megnyeri a meccseket,
Segíti a gyengéket.
Tamasi Kristóf (4.c):
Vers egy szuperhősről
Mikulás télapó
Szakállas mint jégapó.
Mikulás télapó
játéka a hógolyó.
Mikulás télapó
szánhúzója nem faló.
Mikulás télapó
gyors, akár egy hógolyó.
Kedves Gyerekek! Kristóf versét el is énekelhetitek a
„Mikulás, Mikulás...” című ének dallamára.
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Karácsonyi
verspályázat
Iskolánk
karácsonyfáját
idén
úgy díszítettük fel,
hogy
kifejezze
egységünket
az
egész Teremtéssel Jézus Krisztusban.
Alsó ágain növények, fentebbi ágain állatok képei is láthatók, feljebb az emberek
világa, legfelül pedig az angyaloké a
Szentlélekkel.
Állatokról sok verset alkottatok, növényekről is írjatok! Szépségükről és arról,
milyen egészséges zöldségeket és gyümölcsöket enni. Azt is versbe szedhetitek,
amit Varga Lili (6.a) díjnyertes rajzának
részletén láttok.

Mentsük meg pandát!
Az „Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben”
című projekt keretén belül új digitális módszertant,
digitális eszközöket alkalmaznak iskolánk tanárai.
Mit szólnak ehhez a gyerekek? Szerkesztőségünk
megkérdezte Ronkó Anti bácsi három tanítványát:
Dónáth Brigittát, Sóber Vanesszát és Vágó László
Milánt (3. a).
- Gyerekek! Képzeljétek, láttam egy filmet, amelyben fantasztikus robotokat építettetek és próbáltatok ki. Meséljetek
erről!
- A film a robotika szakkörről készült. A szakkör minden héten csütörtökön délután van. Egy vagy két óra alatt párban megépítünk egyegy robotot.
- Milyen lépésekben készül el egy robot?
- Kell hozzá egy doboz LEGO és egy tablet, amelyen már rajta van a
robot programja.
- Honnan tudjátok, hogy kell megépíteni egy ilyen LEGO-játékot?
- Anti bácsi kivetítőn mutatja az összeszerelés lépéseit.
- Hány lépésből állt a legbonyolultabb játék elkészítése?
- Ez egy helikopter volt, és legalább negyven lépésben raktuk össze.
- Hány óra alatt készült el a helikopter?
- Két szakköri foglalkozás kellett hozzá.
- Hogy lehetett összekapcsolni a helikoptert a programjával?
- A belsejébe illesztettünk egy központi egységet, ez bluetooth-szal
kapcsolódott a tableten lévő programhoz.
- Mennyi időtök maradt arra, hogy játszatok is vele?
- Maradt egy kis időnk, és még kicsit ki is díszítettük.
- Mire volt képes ez a helikopter-robot?
- Az általunk épített LEGO-pandát el tudta vinni a menedékházba,
amit szintén mi építettünk.
- A foglalkozás végén szét kellett szednetek?
- Sajnos igen.
- Otthonra lehet-e ilyen játékot beszerezni?
- Jó ötlet, majd megkérdezzük Anti bácsit, lehet-e kérni karácsonyra
ilyen LEGO-t a Jézuskától. :-)
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Hivatásos solymász járt iskolánkban
Egy különleges foglalkozás részesei lehettek a 2. a, 2. b, 2. c, 3. a, 3. c osztály tanulói. A magyarság solymászati múltja több mint ezer évre tekint vissza, hozzá tartozik a
magyarságtudathoz, és mint ilyen, végigvonult egész történelmünkön. Kisteleki Gergely solymász érdekfeszítően mesélt a ragadozó madarakról és a természetszeretetről.
Új ismereteket szerezhettek a gyerekek a solymászatról, a madárvédelemről. A madarak repítése ezután történt a szabadban. A szelíd, 100 %-ban megbízható madarak közelségét nagyon élvezték a gyerekek. Köszönjük Gergelynek, hogy elutazott hozzánk a
madaraival! A foglalkozás után szerkesztőségünkben interjút készítettünk Király Kendével és Bimbó Márkkal.

- Kedves Kende és Márk! Nektek mi volt a legérdekesebb a solymász órán?
- Nekem a röptetés, mert a sólyom Gergő bácsi karjáról felrepült a fenyőfára az udvaron, és hozott neki egy kis ajándékot is, egy szép zöld fenyőgallyat.
- Nekem az volt a legérdekesebb, amikor Gergő bácsi bent a teremben elmesélte, a vadászoknak nem az a dolga, hogy bántsák az állatokat, hanem éppen az ellenkezője: Az
állatokat azzal védik,hogy a beteg példányokat kilövik.
-Mi volt a legizgalmasabb jelenet?
- Amikor Gergő bácsihoz visszarepült a madár, mindig le kellett guggolnunk, nehogy a
lábával belekapjon véletlenül a hajunkba.
- Nem féltetek?
- Nem, mert azt is megtudtuk, hogy a sólyom kedvenc eledele nem mi vagyunk, hanem
a nyulak. :-)
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Laczi Enikő és Jónás Noémi (2. c) meséje: Karácsonyi Angyalka
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Karácsony. Enikő és Noémi
már nagyon várták, amikor egyszer csak kopogtatást hallottak. Kinyitották
az ajtót, és mit láttak? Karácsonyi Angyalkát. Megkérdezte tőlük, mit kérnek az ünnepre. Azt válaszolták, sok szeretetet.

- Én is kérek tőletek valamit. — válaszolt Angyalka. — Ha tudtok titkot
tartani, megkérlek benneteket valamire. Annyi mindent kértek a gyerekek,
hogy nem bírom kiosztani. — sírt Karácsonyi Angyalka.
- Mi segítünk! - kiáltott Enikő és Noémi.
Amikor készen lettek, Angyalka megköszönte. Nagyon boldogok voltak, akik
megkapták az ajándékokat. Itt a vége, fuss el véle.
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A mi kará-
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csonyfánk

Állt az erdőben egy szép, sudár kis fenyőfa.
Jó helye volt: nap is érte, levegő is simogatta,
idősebb társai, lucfenyők meg jegenyefenyők
zúgtak körülötte. De a kisfenyőnek minden vágya az volt, hogy magasabbra nőjön; a meleg
napot, az üdítő levegőt sem élvezte, s ügyet se
vetett a parasztgyerekekre, akik ott jártakkeltek, fecsegtek körülötte, amikor szamócáért, málnáért mentek az erdőre.
- Ó, ha akkora lehetnék én is, mint a társaim - sóhajtotta a kis fenyőfa -, akkor messzire
szétterjeszthetném ágaimat, koronámmal pedig kitekinthetnék a nagyvilágba! Madarak
fészkelnének az ágaim között, s ha szél támad, én is olyan méltóságosan bólogathatnék,
mint azok ott!
Ősszel favágók jöttek az erdőre, és minden esztendőben kidöntöttek néhányat a legmagasabbak közül. Karácsony táján pedig fiatal fenyőket is kivágtak az erdőn, még olyanokat is, amelyek zsengébbek voltak a nyughatatlan fenyőfánál. Ezekről a zsenge fákról
- a legszebbeket válogatták ki - nem csapkodták le a gallyakat, úgy rakták szekérre, s a
lovak ezeket is elvitték az erdőből.
- Ugyan hová viszik őket? - töprengett a mi fenyőfánk. - Nem nagyobbak nálam, volt
köztük egy, amelyik még kisebb is, mint én. Mért hagyhatták meg az ágaikat? Hová vihette őket a szekér?
- Mi tudjuk! Mi tudjuk! - zsinatolták a verebek. - Lent a városban benéztünk itt is, ott is
a házak ablakán. Tudjuk, hová mentek a szekéren. Olyan pompa és fény veszi körül
őket, amilyenről te nem is álmodol! Bekukucskáltunk az ablakon, és láttuk őket: meleg
szobában álltak szépséges díszekkel, aranyalmával, mézeskaláccsal, sokféle játékkal
aggatták tele az ágaikat, s az ágak hegyén száz meg száz gyertya fénylett.
- Ó, hogy mennék már, hogy vágyom el innét! – sóhajtott a kis fenyő.
Nőtt, nőtt, ahogy csak erejétől telt, zöldellt télen-nyáron. Az emberek, akik látták sötétzöld pompájában, azt mondták: "De szép fa ez!" És karácsony táján őt vágták ki elsőnek. Velejéig hatolt a fejsze, s egy mély sóhajjal elzuhant. Csak akkor tért újra magához, amikor társaival együtt lerakták egy udvaron, s hallotta, hogy egy ember így szól:
- Ez a legszebb! Ezt választjuk.

Szerkesztőségünk megkérdezte Ferentzi Évit (6. c), hogy mit láthatunk a képeken:
- Az első és a harmadik képen egy olyan tábla látható, amelyen a borítékokban jócselekedet-kártyák találhatók. Minden héten húzunk egy jócselekedetet és megvalósítjuk. A
másodikon az angyalkás polc van. Amikor imádkozunk, lekapcsoljuk a villanyt, és az
angyalkák közti gyertyákat mind meggyújtjuk. A negyedik és ötödik kép azt mutatja be,
ahogy Szilvi néninek köszönünk. Három fali kártya közül választhatunk. Ha a szívecskét érintjük meg, akkor úgy köszönünk Szilvi néninek, hogy megöleljük. Ha a kezet
érintjük, akkor pacsit adunk, ha a táncoló lányt választjuk, köszönésképpen táncolunk.
Az utolsó kép az egyik 3D-ben készült illusztrációt ábrázolja. Köszönjük Szilvi néninek, hogy ilyen csodálatos otthonossá tette hittanos együttléteinket.

Lencsés Erzsébet (2. b):
Boldog karácsony
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„Kérlek,
szelídíts meg!”
Adventi angyalkázás
A képen Angyalkát és segítőit láthatjátok. Adventben gyakran találkozhattatok
velük, ők kézbesítették főépületünkben a
címzetteknek a sok-sok képeslapot, amit
szeretetüzenetekkel teleírtatok, telerajzoltatok, s a könyvtári tarisznyában elhelyeztetek.
Szegényeknek térdig kopott volna a lábuk, ha nincsen szárnyuk. :-)

Képek új katolikus hittantermünkről

Aztán két libériás inas egy szép, tágas terembe vitte a fenyőfát. Szobalányok léptek a
szobába, és díszítéséhez láttak. Színes papírból kivágott kis hálókat aggattak ágaira; a
hálókat cukorkákkal töltötték meg; aranyozott almát, diót függesztettek fel gallyaira úgy festettek, mintha rajta termettek volna. Ágai hegyére vagy száz piros, kék, fehér
gyertyát erősítettek. Zöld tűi között babák ringatóztak, szakasztott olyanok voltak, mint
az emberek, csak kicsinyek - a fenyőfa még sohasem látott ilyeneket -, fönt, a fa csúcsán
pedig egy nagy aranycsillag tündöklött. Szép volt, ó, milyen szépséges szép!
- Ma este - mondták körülötte -, ma este meggyújtjuk minden gyertyáját.
"Ó, csak már este volna! - sóvárgott a fenyőfa. - Csak már meggyújtanák a gyertyáimat!
Valóban gyönyörű volt a kis fenyőfa azon a csodálatos estén Andersen meséjében,
gyönyörű és a lehető legboldogabb, bármi is történt vele azután.
Azért volt olyan csodaszép és boldog, mert karácsonyfa lehetett, Isten ajándékozó szeretetének jelképe.
A karácsonyfa Örökzöldje az örökkévalóságra, háromszög-formája a Szentháromságra utal. Oldalra nyúló ágai a kereszt képét is felidézik. Gyertyái, csillogó ékességei a közénk született Világosságnak, Jézus Krisztusnak örök dicsőségét hirdetik. Ezüst
díszei a betlehemi Gyermek emberi természetének, arany díszei Krisztus isteni természetének jelei.
A fa tetején a csillag azt fejezi ki, hogy a karácsonyfát állító közösség otthona
ugyanaz a betlehemi barlang lett, mely fölött megállt az újszülött Jézusra mutató csillag.
A karácsonyfa csúcsán angyal is lehet, hiszen a pásztoroknak ők adták hírül Isten Fiának születését. A karácsonyfa csengettyűjének csilingelése felidézi az örvendező angyalok énekét.
A fa ágaira aggatott játékok az embernek ajándékozott istengyermekséget, az
édességek és gyümölcsök pedig azt jelzik, hogy Isten Fia az ember számára a legédesebb eledelként jött el. A dió önmagában is Krisztus jelképe: a külső (zöld), keserű burok a szenvedésre, a kemény csonthéj a keresztfára, a belül lévő édes mag az isteni életre utal, melyért az embernek fáradoznia kell. Az alma a kis Jézus uralkodói jelvénye,
de jelenti magát az Újszülöttet, a tudás fájának és a szeretetnek a gyümölcsét is. A színes üveggömbök az alma modern változatai.
A különféle csillogó papírláncok, szalagok „angyalhajak”, de emlékeztetnek
a kígyóra is, bár a Gonosz legyőzése Krisztus születésével és kereszthalálával egyszer s
mindenkorra megtörtént. A feldíszített karácsonyfa a kegyelemmel teljes Szűz Máriát
is jelképezi.
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Eddig az isteni gyermek megszületésének ünnepére felékesített fenyőfa hagyományos díszeinek jelentését idéztem fel Andersen meséjének karácsonyi képei nyomán.
A fenyő minden karácsonyi ékessége hagyományosan is a megváltó Krisztusra utal
születése örömünnepén.
Krisztus kiengesztelődést szerzett Isten és az ember között, Krisztusban megváltva Isten társai lehetünk a természeti és az emberi világban egyaránt. A karácsonyfánkat ezért idén kivételesen nem a hagyományos díszítőelemekkel ékesítjük, hanem a
Krisztusban való egység jelképeként úgy öltöztetjük fel, hogy kifejezze közösségvállalásunkat az egész teremtett világgal: a növényekkel, az állatokkal, a többi emberrel, az
üdvösséget közvetítő angyalokkal, s a köztünk munkáló Szentlélek révén a teljes Szentháromsággal.
A karácsonyfa alsó ágaira az első és az ötödik évfolyam növényeket ábrázoló
díszeket helyez el mai, első adventi áhítatunk alkalmával. A következő szintre a második és hatodik osztályok állatokat megjelenítő díszeket hoznak a második adventi áhítaton. A harmadik szint az embereké, a harmadikosok és a hetedikesek ide az emberi
világ változatosságát bemutató dekorációt készítenek a harmadik áhítatunkra. Amikor a
negyedik gyertyát gyújtjuk majd meg, akkor kerülnek fel a fára a mennyei világ szimbólumaként az angyalok képei a negyedik és a nyolcadik évfolyam munkája nyomán. A
mindeneket egybekapcsoló Szentlélek jelképe kerül végül karácsonyfánk csúcsára.
Így válik a mi fenyőnk egy olyan csodálatos Krisztus-test megjelenítőjévé,
mely mindeneket egybefog, minden időt, teret magához vonz, míg Isten mennyei
életének teljességébe emeli a megváltott embert s a szeretetből érte teremtett, egész
világot. (Orisek M árta)
Mikulás-ünnepségeink képei magukért beszélnek, íme:

Aszalt szilvával töltött fenyőtoboz
Hozzávalók:
- 30 dkg darált keksz
- 10 dkg vaj
- 10 dkg darált dió
- kb. 2 dl tej
- 2 evőkanál holland
kakaópor
- 2 evőkanál rumaroma
12 db aszalt szilva

Elkészítése:
A hozzávalókat összegyúrjuk annyi tejjel,
hogy jól formázható legyen. Citromcsavaró belsejébe fóliát teszünk, és belenyomkodjuk a masszát. Közepébe egy
szem aszalt szilvát teszünk. Ezután kiemeljük a citromcsavaróból, és lehúzzuk
róla a fóliát. Körbedíszítgetjük csokis gabonapehellyel, hogy fenyőtobozformát
kapjunk. Porcukorral meghintve tálaljuk..

