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Tanulóinknak mit jelent a karácsony?
Nekem a karácsony azt jelenti, hogy a család összegyűlik és
ajándékozunk.
Laco Nina

Hogy a családommal együtt kapok ajándékokat.
Škaper Reof

Jót tudok beszélgetni a családommal.
Kovač Teo

A szeretet ünnepét jelenti számomra.
Könye Mišel

Számomra az örömöt jelenti.
Barić Melisa
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Az ajándékozást, szeretetet és a családot jelenti számomra.
Benko Eva Marija

Családommal az örömöt és az együttlétet.
Egri Csörsz

Együttlét a családommal.
Kövi Borcsa

Hogy együtt lehet a család.
Bódis Júlia Panna

Családommal együtt feldíszíthetem a karácsonyfát.
Šanca Lana

Eljön hozzánk a Télapó.
Benko Deniel

Anyával a karácsonyfát feldíszíteni.
Temlin Sven
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Együttlét a családommal.
Rituper Jessica

Azt szeretem a karácsonyban, hogy együtt van a család.
Pap sven

A karácsonyfát feldíszíteni, Jézus születését megünnepeljük és
boldogság, hogy együtt van a család.

Összeállította: Pintér Örsi Sarolt és Abraham Alida Kiara
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Lego kockából csodajárművek
Elbeszélgettünk Horvat Mitjával, 8. osztályos
tanulóval, aki lego kockákból különböző járműveket
szeret építeni.
Hány éve foglalkozol ezzel a hobbival?
Egészen nyolc éves koromtól.
Mennyi időt használsz egy gép összerakásához?
Egy kisebb gépre 2 órát, a nagyobb gépeket 3-5 napig tart
összerakni.
Mennyi darabból áll össze egy jármű?
A legnagyobb 6000 darabból áll össze.
A teherautómat 5 nap, reggel 8-tól délután 4-ig, 5-ig
tartott összerakni, mivel 5600 darabból áll össze.
Milyen nagyok ezek a járművek?
A nagy rakodó 60 cm hosszú és 35 cm magas.
Működőképes?
Távirányítóra működik, előre és hátra tud mozogni, az emelőkar viszont fel és le, nagyon erős, emelni
is lehet vele. A gépezetek nagyon stabilak, kisebb, nagyobb ütéseket is kibírnak.
Tudom, nem olcsók. Magad veszed, vagy ajándékba kapod őket?
Néhányat ajándékba kaptam, néhányat magam vettem.
Mitja nagy szeretettel és szakértelemmel mesél még sokat a gépek működéséről. Kívánjuk neki, hogy
a most szerzett tapasztalatokat majd felnőttkorában hasznosítani tudja.
Balajc Anastazija
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Mitja alkotásai:
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A karácsonyfa története
Mikor Jézus lejött a földre, hogy megnézze mi a helyzet ebben a kegyetlen világban,
körbejárta az egyész világot. Mikor egy kis városba ért, és kiderült, hogy hisz Istenben, katonák
üldözni kezdték. Jézus betért egy erdőbe, hogy ott találjon menedéket. Meglátott egy juharfát,
odament, és megkérdezte ad-e rejtekhelyet. A juhar nem adott, mint ahogy sok más fa sem. Mire
észrevett egy fenyőt. Tőle is megkérdezte. A fenyő megengedte, és menedéket nyújtott Jézusnak. A
megváltó a kedves gesztusért cserébe megáldotta a fenyőt:
-Mikor tél lesz, ne hullasd el leveleidet, mint a többiek, hanem ragyogj mindig zöldben. Úgy is
lett. Mikor elérkezett a tél, a fák lehullatták leveleiket, de a fenyőfa mindig csak ragyogott az
erdőben.
A karácsonyfa szimbólumának magyarázatáról rengeteg történet van. Én is ismerek egyet,
amit most meg szeretnék osztani veletek.
A karácsonyfa természetesen az előző történet szerint állt fel. A karácsonyfadíszek,
pontosabban az angyalhaj a kígyót jelképezi, ami a biblia elején szerepel, amint Ádámot és Évát
becsapja. Az általában piros üveggömbök azt az almát szeretnék kifejezni, amiből Éva jóízűen evett,
és megkínálta belőle Ádámot.
Vannak olyanok, akik tudományosan nézik, és fogják fel, de akadnak olyan, akik legendák,
mondák alapján.
A sulinet így értelmezi:
„A karácsony ma már mindannyiunknak az év egyik legnagyobb ünnepe, amely hosszú
századok óta az egész világ számára ugyanazt jelenti, ugyanazokat a gondolatokat ébreszti az
emberekben.
A fenyő már az emberiség őskorában is mágikus jelkép volt. Örökzöld ágai hirdették a téli
napforduló ígéretét. Először az emberek borókát, fagyöngyöt, fenyőágat akasztottak fel otthonaikban
a mestergerendákra.”

Összeállította: Pintér Lelle Boróka
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Hozzávalók:
A tésztához:
60 dkg liszt,
1 csomag sütőpor,
1 csomag vaníliás cukor,
30 dkg porcukor,
25 dkg margarin,
2 tojás.

Díszítéshez:
1 tojás fehérje,
10 dkg porcukor,
piros kristálycukor,
franciadrazsé,
fehér csoki,
mazsola,
fehér mályvacukor.

Elkészítés:
A lisztet kiöntjük a gyúródeszkára. Hozzáadjuk a vaníliás cukrot, sütőport, a porcukrot és alaposan
összekeverjük. Ezután beletesszük a margarint, a tojásokat és tésztát gyúrunk. A tésztát lisztezett
gyúródeszkán kisodorjuk, majd pogácsaszaggatóval szaggassuk ki. Kb. 10-15 perc alatt süssük
aranybarnára. Miután megsült, a sütiket szedjük ki egy rácsra és hagyjuk kihűlni. Ez idő alatt készítsük
el a fehér cukormázat.
1 tojás fehérjét 10 dkg szitált porcukorral, vagy apró szemcsés cukorral kemény habbá verünk (a
cukor folyamatos hozzáadásával). A kihűlt sütiket egyenként díszítsük, nem kell megvárni, míg a
cukormáz megköt.
A sütik felületét kenjük be a cukormázzal. Felső harmadára piros cukrot szórjunk, ez adja majd a
sapkát, tetejére mályvacukorból készítsünk bojtot. Ezután nagyjából a süti közepére helyezzük el a
mikulás „orrát”, egy piros drazsét, és a mazsola szemeket. Szakállnak reszeljünk fehér csokit.
Gyűjtötte: Laco Nina
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Bočkorec Miša, 8. osztályos tanuló szeret sütni. Az alábbi karácsonyi
sütemények az ő alkotásai
DIÓS KIFLI
Hozzávalók:
350 g liszt
200 g vaj vagy margarin
1 tojásfehérje
80 g cukor
1 vaníliacukor
100 g őrölt dió

A diós kifli elkészítése
1. A lisztet dolgozd el a vajjal. Vegyél egy villát, és azzal dolgozd el a vajat a lisztben
(nem lesz maszatos a kezed).
2. Add hozzá a többi hozzávalót: a diót, a vaníliás cukrot, a cukrot.
3. Dolgozd össze a tésztát kézzel.
4. Hagyd pihenni a masszát letakarva 1 óra hosszat. (Könnyebben tudod majd
formázni.)
5. Kapcsold be a sütőt 175 fokra.
6. Béleld ki az egyik tepsit sütőpapírral.
7. Dolgozd át ismét a tésztát, és oszd fel 6 részre.
8. Minden részt dolgozz át ismét kézzel, majd sodord meg kb. 20 cm hosszúra. Vágd
ketté.
9. Mindkét részt sodord ki kb. 1 cm vastagra és vágd fel 4 részre.
10. A darabokat hajlítsd kifli alakúra és rakd a sütőpapírra.
11. Süsd meg a kifliket 175 fokon 20 percig. Ennyi idő alatt szép világos barnára sülnek.
Ha világosabbra szeretnéd, süsd rövidebb ideig. Vigyázz, mert gyorsan barnul.
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OMLÓS MÉZES PUSZEDLI
Hozzávalók:


35 dkg liszt



10 dkg rétesliszt



10 dkg porcukor



1 teáskanál szódabikarbóna



1 evőkanál kakaópor



1 teáskanál őrölt fahéj



1 teáskanál őrölt gyömbér



1 teáskanál mézes sütemény fűszerkeverék



1 db tojás (közepes)



1 db tojássárgája



1 evőkanál tejföl (20%-os)



15 dkg méz



8 dkg vaj
A mázhoz:



1 db tojásfehérje



13 dkg porcukor
A szóráshoz:



cukorgyöngy

ELKÉSZÍTÉS
Elkeverjük a liszteket, a cukrot, a szódabikarbónát, a kakaóport, a fahéjat, a gyömbért, és a
fűszerkeveréket, majd hozzáadjuk a tojást, a tojássárgáját, a tejfölt, a mézet és a puha vajat
és alaposan összegyúrjuk. A tésztából diónyi golyókat formázunk, majd sütőpapírral bélelt
tepsibe sorakoztatjuk mindet, egy kicsit távolabb egymástól. 180 fokon kb. 10 percig sütjük.
A tojásfehérjét egy villával felverjük, majd kis adagonként hozzákeverjük a porcukrot addig,
amíg sűrű, tejföl állagú masszát nem kapunk.
A kisült puszedliket még langyosan megmártjuk a masszában,
megszórjuk cukorgyönggyel, majd hagyjuk, hogy a máz megszáradjon.
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Házi készítésű díszek
Hogy hangulatosabb legyen a karácsony!

Mindenki szereti a karácsonyt és gondolom, nem csak az ajándékok miatt.
Karácsonykor várjuk az angyalkát. De ez szerencsére nem csak ennyiből áll. Karácsony
alkalmával díszeket készítünk, vagy süteményeket sütünk. Most inkább díszekről lesz szó, de
azokból is a legjobbak tárulnak a szemed elé.
Elsőként a hógömböt mutatnám be.
Ehhez szükséges dolgok:
- Befőttes üveg (csavarós tetejű)
- Desztillált víz
- Glitter csillámok (vagy műhó)
- Glicerin
- Vízálló vagy műanyag figurák. (Állat, fenyőfa, mindegy, csak beleférjen az üvegbe. )

Elkészítés:
Az üveg tetejét le kell festeni olajos alapú festékkel, hogy eredményként egy mutatós fedelet
kapjunk. Miután megszáradt a kis tetőnk, a belsejére ragasztunk egy fémre használatos
(epoxy) ragasztóval egy általunk kiválasztott figurát, figurákat és hagyjuk megszáradni.
Ahhoz, hogy rendesen megkössön a ragaszték, érdemes türelmesen 1 órát várni, (mert ha
előbb levesszük, akkor leeshet a kupakról, amire vissza lehet ragasztani, csak egy kicsit
bonyolultabb, és beletelik egy kis időbe). Miután lejárt az idő, töltsük fel az üveget majdnem
színültig, utána adjunk hozzá a csillámport (vagy műhót), és egy csepp glicerint. A glicerinből
nem kell sok, különben a glitterek az üveg aljára tapadnak. Óvatosan rá kell csavarni a tetőt,
de úgy, hogy ne engedjen, ne eresszen le. Ezt
megelőzően néhány másodpercig megfigyeljük az
üveget, ha elkezd engedni, gyorsan szorítunk a
kupak zárásán.
Remélem, tetszik a végeredmény, most már
ajándékozhatsz is másoknak a saját
remekművedből. 

Összeállította: Pintér Lelle Boróka
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Shrekből az angyal
Shrek, a nagy kedvenc most ismét visszatért, ám ezúttal nem
egy egészestés filmben láthatjuk viszont, hanem rövid időre
bepillanthatunk az otthonába a karácsonyi ünnepek
közeledtével. Kedvenceink most is, mint mindig mulatságos
helyzetekbe keverednek és szívet melengető párbeszédeket
folytatnak, s természetesen az összes eddigi szereplő is kivétel
nélkül felbukkan. A mindössze félórás film Shrek és Fiona
karácsonyi készülődését, és az ünnepet mutatja be - amolyan
ogre-módra.

Polar Expressz
Főhősünk még csak tíz éves, de már majdnem biztos benne,
hogy a Mikulás nem létezik és a karácsony csak a szülők
trükkje, amikor az éjszaka közepén, hatalmas robajjal csillogó
fekete vonat áll meg közvetlenül a házuk előtt. A kalauz azt
mondja, egyenest érte jöttek. Miután hitetlen hősünk habozva
felszáll, a Polar Expressz pöfögve megindul: apró, pizsamás
utasaival az Északi-sarkra, hogy részesei lehessenek annak az
ünnepi pillanatnak, amikor a Mikulás a manók jelenlétében
átadja az általa választott gyermeknek az első karácsonyi
ajándékot.

Reszkessetek, betörők!
Kevin szülei egy igazi nagy családi karácsonyra készülnek - Párizsban. Az utazás körüli felfordulásban
végül csak egyvalamit felejtenek otthon: Kevint. A hatalmas házban magára maradó kisfiú azonban
cseppet sem bánkódik. Éppen, amikor már unatkozni kezdene két ügyefogyott betörő mászik be
hozzá az ablakon. A srác nem ijed meg tőlük: százféle ravaszsággal és furfanggal úgy elbánik a
rablókkal, hogy nemsokára ők is azt kívánják, bár utaztak volna inkább Párizsba.
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Télapu 3
Jó néhány éve, hogy Scott Calvinből egy szerencsétlen baleset folytán Télapu lett. Jól érzi magát a
piros ruhában, remekül kijön a rénszarvasokkal, kedveli a manókat, és azt sem bánja, ha néha egy-két
problémát neki kell megoldania az északi-sarki játékgyárban. Csakhogy a gonosz Zúzmara Jack
(Martin Short) szemet vetett a munkájára. Ördögi tervet eszelt ki, és mire kedvenc Télapunk kettőt
pislog, máris a múltban találja magát, miközben Jack bújik Télapu szerelésébe. Scott azonban felveszi
a kesztyűt, és a barátai segítségével mindent megtesz, hogy megmentse a Karácsonyt.

Mi a manó
Az árva Buddy az Északi-sarkon nevelkedett a Mikulás főmanójának a
felügyelete alatt. De egy nap neki is észre kell vennie, hogy kétméteres
magasságával kilóg a manók sorából. Amikor a Mikulástól megtudja az
igazságot, felkerekedik, hogy megtalálja az igazi apját, Waltert, aki
New Yorkban él a családjával és mit sem sejt létezéséről. A találkozás
fergetegesre sikerül, Walter ugyanis meg van győződve róla, hogy a
manóruhás óriáscsecsemő, azaz Buddy csak egy karácsonyi tréfa.

Grinch
Létezik egy varázslatos város, amely csak egy hópehelyben létezik.
Whoville-ben él a Who család. Nem túl szépek, és kicsit túl anyagiasak
is, viszont a maguk módján szimpatikusak. Imádják az ünnepeket.
Legfőképpen a Karácsony a mindenük. Egyvalakinek azonban sem az
ünnepek, sem a Karácsony nem tetszik. Ő a Grincs, a galád,
rosszindulatú szörnyeteg, aki a város fölött magasodó Kobakhegyen él
önkéntes száműzetésben. Egyszer s mindenkorra véget akar vetni a
nagy éves hajcihőknek, amikor mindenki boldog, kivéve őt.

Karácsony Artúr
Hogyan tud a Télapó egyetlen éjszaka alatt annyi gyerekszobába bejutni? Tökéletes, katonás
szervezéssel, a terepen dolgozó manókkal, egy óriási, szuperszonikus
szánnal és egy tökéletesen működő parancsnoki bázissal. Ám hiába
segít a fejlett technológia, néha becsúszik egy kis hiba. Kétmilliárd
gyerek rendben megkapja az ajándékot, egyetlen kislány viszont
semmit nem talál a csizmájában. A Télapó elsőszülött fia, Steve ezt
elfogadhatóan kis hibának találja, ám Steve öccse, Karácsony Artúr
nem tud belenyugodni. Így a saját szakállára beindít egy akciót, amivel
számtalan bajt, félreértést, és balesetet okoz.

Összegyűjtötte: Laco Nina
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Elegáns karácsony!!!
Nincs olyan karácsony, amin nem lenne
fényképezgetés, ami őszintén mondva, nem igazán a
legkedveltebb program. Ez inkább egy kényszerített
összejövetel, ami az anyukák nagy mániája.
Minden képet elbohóckodod, furcsa
arckifejezéseket produkálsz, megértem. Nem létezik
olyan karácsony, (tisztelet a kivételnek) ahol nem
készülne több mint 15 fénykép. De most mindent
elkövetek, hogy ne legyen unalmas számodra a
”modelkedés”. 

Pontosabban ruhákat fogok mutatni, amik
hangulatosak, és nem nagyon lépik át a határokat!
Semmi estélyi vagy alkalmi, csak könnyű és kényelmes
ruhák.

Pulóverek mellett a piros, zöld árnyalatú
ruhák is tökéletesek. Nem kellenek olyan
nagyon kicsípett ruhák, pl.: estélyi ruha (ha van
az se baj, de nem kell többszáz ezres ruhákat
vásárolni karácsony alkalmával.) Mint ahogy
már említettem a színekkel kapcsolatban, én a
pirosat, zöldet, kéket, lilát, fehéret, és szürkét
ajánlom. A rózsaszín nem tartozik nagyon ide,
de ezzel nem azt mondom, hogy nem lehet, vagy
tilos ezt az árnyalatot alkalmazni a
kiválasztott ruhában.

Ha azt szeretné anyukánk, vagy esetleg saját magunk, hogy a
családi fotónak, hangulatosnak, tökéletesnek kell lennie,
akkor merem ajánlani a mikulás sapkát, igaz, hogy már elmúlt
a miklós nap, de ezt a kis apróságot megengedhetjük
magunknak.

Pintér Lelle Boróka
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Újvári Hanna a tinik megszokott életét élte egészen eddig, egy családi tragédia azonban mindent
megváltoztatott. Most apukájával kettesben tölti a hétköznapokat, és rég nem a korosztályának
átlagos problémái foglalkoztatják.
Miután átveszi a tizenegyedik-es bizonyítványát, az évzáró után váratlan felkérést kap az
igazgatótól: részt vehet egy iskolai versenyen, ahol kiváló matekosként főleg a logikai feladatok
megoldásában számítanak rá.
Hanna környezete ragaszkodik hozzá, hogy elmenjen a megmérettetésre, így a Szirtes Gimnázium
négy fős csapata elindul az Iskolák Országos Versenyére.

Az Ég Veled az Iskolák versenye trilógia első része.

Anthony Horowitz: Homályos nyomok
Tim Diamond, a gügye magánnyomozó és öccse, a 13 éves
Nick, ezúttal három ügyet is felgöngyölít. Párizsi üdülést
nyernek egy doboz joghurttal, ám alig érnek oda, máris
francia bűnözők elől kell menekülniük. Londonban
meggyűlik a bajuk egy orosz vándorcirkusszal, Skóciában
pedig egy szigeten rekednek, ahová Tim
osztálytalálkozójára hivatalosak, ám a mulatság
rémálommá változik.

Összegyűjtötte: Abraham Alida Kiara és Barić Melisa
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Rocksztárt kaptam karácsonyra (LOL-könyvek)
Holly előre tudta, hogy nincs az a hatalmas óceánjáró, ahol
nyugiban átvészelheti a családi karácsonyt. Mert hiába a
képeslapra kívánkozó táj, ha ott van két szörnyeteg
unokatestvére, akik mindjárt első este kiutálják a közös kabinból.
A tengeribeteg Holly így kénytelen beosonni egy vadidegen
fürdőszobába, ahonnan kilépve két dologgal néz farkasszemet: a
világ legdögösebb pasijával és egy paprikaspray-vel. Kár, hogy ez
utóbbit a magát Nicknek nevező srác nem fél használni...
Amikor később Holly elhagyná a kabint, legnagyobb
megdöbbenésére sikoltozó tinicsajok állják útját. Mert Nick
valójában Dominic Wyatt, az őrülten népszerű ReadySet dobosa.
Az internetre pillanatok alatt felkerülnek a kettőjükről készült
botrányos fotók, amik veszélybe sodorják az együttest. Dominic
ezért ráveszi Hollyt, hogy a hajóút idejére játssza el a barátnője szerepét. A kamu kapcsolattal csakcsak megbirkóznak, na de a valódi érzelmekkel...

Cinder és Ella (LOL-könyvek)
Ella élete minden, csak nem tündérmese. Nyolc hónapja, hogy a tizennyolc éves lány édesanyja
autóbalesetben meghalt, ő pedig súlyos sérüléseket szenvedett a karambolban. Most gyerekkora óta
nem látott apjához meg annak új családjához kell költöznie, ahol egy mostohaanya és két utálatos
mostohatestvér várja. Mesés…

Egyvalaki tartja Ellában a lelket: Cinder, akivel évek óta barátok a
neten, de sosem találkoztak. A lány annyit tud, hogy a fiú vicces,
szexi, okos, és ugyanakkora könyvmoly, mint ő. (Meg hogy totál
bele van zúgva a nagydumás srácba, de ez mellékes…) Fogalma
sincs róla, hogy Cinder az egyik legmenőbb hollywoodi színész, aki a
kedvenc könyvükből készült filmben játssza a herceget. Vajon képes
a valóságban is tündérmesévé változtatni Ella

Összegyűjtötte: Bočkorec Miša
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Legendás állatok és megfigyelésük 2: Grindelwald bűne
2018. november 15 / Fantasy, kaland
David Yates-től
Eddie Redmayne, Katherine Waterston,
Dan Fogler
Gellert Grindelwaldnak (Jonny Depp), akinek
letartóztatásáról Göthe Salmander (Eddie Redmayne)
gondoskodott, sikerült megmenekülni. A gonosz varázsló
megszökik a rabságból, és egyre több varázslót győz meg
arról, hogy többet érnek, mint a muglik vagy magnixek.
Csak az a varázsló állíthatja meg, akit egykor legjobb barátjának tartott – Albus Dumbledore.

Az igazi csoda
August Pullman úgy született, hogy arca különösen eltorzult.
A fiúnak meg kell küzdenie azért, hogy új iskolájában
mindenki megértse, hogy ő ettől még egy rendes gyerek, és
hogy a szépség és kinézet maga csupán a felszín és nem az,
ami igazán számít.
Egyéb címek: Csodácska
Nemzet: amerikai
Stílus: dráma
Hossz: 113 perc
Magyar mozibemutató: 2017. december 14.
Amerikai bemutató: 2017. április 7.

Star Wars: Az utolsó Jedik
Eredeti filmcím: Star Wars: The Last Jedi
Műfaj: Családi | Kaland | Fantasy | Sci-Fi
Játékidő (perc): 152
Bemutató ideje: 2017/12/14
Korhatár:12E
Rendező: Rian Johnson
Főszereplők:
Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill
Ország / Év: USA 2017
A Star Wars: Az utolsó Jedikben a Skywalker saga folytatódik. Az ébredő Erő
hősei a galaxis legendás alakjaival indulnak nagyívű kalandra, s közben nem
csak az Erővel kapcsolatos ősi rejtélyekre találnak választ, hanem
megdöbbentő múltbéli titkokra is fényt derítenek.
Összegyűjtötte: Bočkorec Miša

18

Tanulóink rajzai

Benko Eva Marija rajza
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Abraham Alida Kiara rajzai
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Az én mesém
1
A dombok egy láncot alkotnak, felületük csupasz, sehol egy fa. Völgyeiben meg erdők. A mező, mint egy tisztás
ragyogott a virágoktól. Lepkék szálltak virágról virágra. Az erdő sötétnek és magányosnak látszott. A fák között
baglyok susogtak, szarvasok suhantak.
Közepén egy faház állt. És egy kis fakerítés határolta el a tisztástól. Az ablakokban muskátli virított. A kertben a
virágok különböző fajtái virágoztak. Piros, kék, sárga, a szivárvány minden színében.
A házikóban, egy kisebb létszámú család élte mindennapjait. Ahol jó magam is élek, anyával, apával, és
testvéremmel, Andorral. És persze hűséges kutyánkkal, Szederrel. Nagyszüleim messzebb éltek. Messzeföldén,
édesapa mindig így nevezte.
Egy hete kezdődött el a vakáció, már csak alig kettő hónap és iskola. Különben jól telt az év, voltak új
osztálytársak, és a tanárok is jófejek voltak kivételesen, de ez nem azt jelenti, hogy szeretnék megint ott lenni,
de nem is azt, hogy nem szeretek. Erről még gondolkodnom kell, de egyelőre a suli, az egy fárasztógép.
Sose volt a matematika a kedvencem, de ezt sose közöltem senkivel. Nem értettem sose a logikáját, főleg a
szorzótáblát, de ezt mindig megtanultam, nagy nehezen. Sohase buktam, mindig kitűnő tanulóként jöttem ki az
iskola kapuin. Karácsonyra mindig könyveket, és tancuccokat kaptam. Testvérem se nem lusta, se nem
szorgalmas. Ebben is különbözünk egymástól, Andor ráadásul szereti a matekot. Most mérnöknek tanul. Nekem
is sokat mondják, hogy miben vagyok jó, és milyen szakmát tanuljak. Mindenhova elküldtek, rajztáborba,
matektáborba. Bejártam az egész országot. Annak is minden szegletét, zugát.
2
Anya és apa eldöntötte, hogy ma kirándulásos napot tartanak, azt, hogy hova nem lehet tudni. Mindig
rögtönöznek a helyszín kiválasztásával kapcsolatban. Megyünk az autóval, valahol kiszállunk, és belekezdünk a
túrába. Akárhol is állunk meg, mindig érdekes és izgalmas kirándulásnak leszünk részesei. Anya ugyanis
túravezető, és mindenről tud valami érdekeset. Most egy vadaskertben kötöttünk ki. Anya mesélt az erdő
élőlényeiről, (állatok, növények, rovarok, varázslények). A legizgalmasabb az volt, amikor arról mesélt, hogy az
emberek hittek a sárkányokban, tündérekben, varázslókban. Persze azt is hozzátette, hogy ezek a lények
sohase léteztek. Ennek hallattára én nagyon csalódott voltam, mert azért tényleg, milyen jó lenne találkozni,
mondjuk egy varázslóval, vagy egy tündérrel.
Mikor hazaértünk, besötétedett. És a természet nagy örömére, vihar keletkezett. Olyan szép a vihar,
mások félnek tőle, én meg gyönyörködöm benne. De tényleg, ha valaki sokáig nézi, rájön, hogy nem árt nekünk
a villám. Nekünk csak az a feladatunk, hogy megfigyeljük, és csodáljuk. Semmi más dolgunk nincs. A természet
mindennél nagyobb. Ha egyszer útra indul, nem lehet megállítani... Egy ideig nagyon unatkoztam, mert sötét
volt, és még az áram is elment. Lámpával kellett felfedezni a házat. Mindenki csak az ágyáig jutott az elemlápával,
mert szinte egyszerre merültek le a lámpák, ezért gyertyával is járkáltunk utána. Úgyhogy gyertyák után kezdtünk
kutatni, ami sikeresen meglett. Anya telefonjára lementette a ház térképét, amit az elején furcsállottunk, mert a
ház tulajdonosai csak ismerik a házukat. De most már rájöttünk, hogy nem is olyan furcsa, sőt hasznos, az is
kiderült, hogy nem is ismerjük a saját otthonunkat. A telefonon lámpa is volt, úgyhogy anya után loholtunk.
Megtaláltuk a gyertyákat, csak az volt a baj, hogy gyufa sehol, mert anya elfelejtett venni, pedig mindig szóltam,
amikor vásároltunk. És mivel nem volt, újra elmentünk a konyhába az öngyújtóért. Szerencsére az volt, és
sikeresen meggyújtottuk a gyertyákat. Ezután, már csak át kellett velük rohanni a házat.
Zuhanyzásnál is ott lobogott a gyertya lángja. Olyan hangulatos volt, hogy anyának is megemlítettem,
hogy lehetne máskor is gyertyák mellett befejezni a napot, addig is nem fogyasztjuk az áramot.

Folytatódik…
Pintér Lelle Boróka
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Nevessünk egy jót!
- Gyerekek, ki tudna nekem mondani egy példát a
harmonikus házaséletre? - kérdezi a tanárnő.
Gáborka jelentkezik:
- A nagypapa horkol, a nagymama pedig süket.

- Na, gyerekek, ki tudja nekem megmondani, hogy csinálunk a lágy
vízből keményet?
Danika vadul jelentkezik:
- Megfagyasztjuk!

Egy katolikus iskola ebédlőjében a gyerekek ebédért állnak sorba. A
fal mellett egy asztalkán nagy tál alma van, mellette egy tábla:
"Csak egyet vegyél, ne felejtsd, az Úr figyel téged."
Mikor tálcára rakják az almát, a levest, a másodikat, a sor végén egy
tálcán csokis sütemények sorakoznak. Odaszól Ferike a
szomszédjának:
- Ebből sokat vegyünk, az Úr szeme úgyis az almán van.

A tanító néni kérdezi az elsős Ferikétől:
- Ha a testvérednek van 3 almája, és te abból kettőt elveszel, akkor mi
lesz az eredmény?
- Bunyó.
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A parancsnok a bevetés előtt időt egyeztet az embereivel.
– Na, uraim nálam a pontos idő 11:48. Akiknek digitális órájuk van,
azoknak: vonal, vonal, kisszék, hóember.

Mi a különbség a sas és a szálloda között?
A sas száll ide, száll oda, de a szálloda nem sas ide, sas oda!

- Mondd csak kisfiam, ebben a mondatban: "A
pásztor a mezőn legelteti a nyájat" melyik a
helyhatározó?
- A pásztor.
- Elmagyaráznád nekem, hogy miért gondolod így?
- Azért, mert a pásztor határozza meg a helyet, hogy
hol legeljen a nyáj.

- Ádámka, mondj nekem egy egyszerű mondatot!
- Fúj a szél.
- És azt meg tudod mondani, hogy milyen időben van ez a mondat?
- Viharos időben.

Tavaly a legcsinosabb embert kértem a Mikulástól karácsonyra.
Egy dobozban ébredtem.
Gyűjtötte: Pintér Örsi Sarolt
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