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Iskolai Karácsonyi ünnepély 
 

 
Iskolánkban idén is megtartottuk a karácsonyi 
ünnepséget, az ismert szokások szerint. Az ötödik és 
a nyolcadik osztály mellet a színjátszó szakkör és az 
énekkarosok mutattak be műsort. 

Az ötödikesek a Négy 
gyertya történetét 
mesélték el. 
A nyolcadikosok, az Add 
tovább című dalt 
énekelték el. 

 
A színjátszó szakkör egy szép betlehemi történetet 
mutatott be.  
 
Az énekkar  karácsonyi énekekkel mesélte el az ünnep meghitt 
hangulatát. 
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Szent Miklós története 
 

Ti tudjátok, honnan ered Mikulás 

legendája?  

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt 

egyszer régen három lánytestvér. 

Nagyon szegények voltak, kevés volt 

az ennivalójuk és a pénzük is. A 

legnagyobb lánynak volt egy kedvese, 

akihez szeretett volna férjhez menni. 

Mivel az édesapja nem tudott a 

lánynak pénzt adni, nem is tudták megtartani a lakodalmat. 

Egyszer a legnagyobb lány a konyhában búslakodott, amikor 

hirtelen motozást hallott az ajtó felől. Gyorsan odaszaladt és 

kinyitotta az ajtót. Hát, uramfia, egy zacskó pénz volt a küszöbön! 

Megörült ám a lány, hiszen egyből megtarthatták a lakodalmat! 

Feleségül ment a választottjához és boldogan éltek tovább együtt. 

A középső lány ugyanúgy járt, mint a legnagyobb. Egy este ő is egy 

zacskó pénzt talált a küszöbön. Hamarosan ő is talált párt magának 

és megesküdtek. Amikor a legkisebb lány került sorra, különös 

dolog történt. Amikor megtalálta a pénzes zacskót gyorsan kinézett 

az ablakon és látott egy piros köpönyeges, piros süveges alakot 

eltűnni a fák között. Ő volt Szent Miklós, Myra városának valódi 

püspöke, aki csendben, bőkezűen segítette a szegény embereket. 

Nevéről ma is mindenkinek az ajándékozás jut eszébe. 

Szép karácsonyi mesék és filmek: 

Pár jó film: ha unatkoznátok téli szünetben, ezeket nézzétek meg: 

Rudolf, a Rénszarvas! 
Jégvarázs 
Jégvarázs 2. 
Grincs 
Sissi 
Jégkorszak 
Szépség és a szörnyeteg 2.-
varázslatos karácsony 
Polar express 

Reszkessetek betörők  
Karácsony Artúr 
Agymanók
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HAMARABB JÖN EL A KLÍMAVÁLTOZÁS, ÉS 

PUSZTÍTÓBB LESZ, MINT GONDOLTUK 

Sokkal súlyosabb következményekkel jár a klímaváltozás, mint korábban gondolták. 
A drámai hatások csak akkor elkerülhetők, ha a világgazdaságot eddig példátlan 
sebességgel állítják át egy új, fenntarthatóbb modellre.  

Amennyiben az üvegházhatású gázok kibocsátása a jelenlegi ütemben folytatódik, 
2040-ig világszerte súlyosabbá válnak a szárazságok, ezáltal nő a nyomor, a part 
menti területeket pedig elönti a tenger. A jelentésben leírt jövőbeli világot egyre 
súlyosbodó élelmezési válságok, pusztító 
erdőtüzek jellemzik, és már 2040-re – tehát 
jóval hamarabb, mint egy emberöltő várható a 
korallzátonyok szinte teljes kipusztulása.  

A jelentést 40 ország 91 tudósa állította össze 
több mint hatezer tanulmány elemzése után 
azzal a céllal, hogy értékeljék a párizsi klíma 
megállapodásban rögzített 1.5 Celsius-fokos 
globális felmelegedési cél környezeti hatásait. 
(A párizsi éghajlatvédelmi egyezményben 
valójában arról rendelkeztek, hogy a felmelegedést 2 fok alatt tartják, de törekednek 
arra, hogy csak 1,5 fok legyen.) 

Bill Hare fizikus, több korábbi IPCC-jelentés szerzője szerint a „sokkoló” jelentés 
meglehetősen aggasztó képet fest fel, mint mondta, mindezzel még alig néhány éve 
sem voltunk tisztában. Myles Allen oxfordi klímatudós, az új jelentés egyik szerzője 
szerint nincs mese, vissza kell fordítani a kibocsátási trendeket, és ehhez szinte 
egyik pillanatról a másikra kell átállítani a gazdasági modellt.  

Nagyon nem mindegy, hogy 1,5 vagy 2 fok 

Az eddigi tudományos munkák a 2 Celsius-fokos emelkedés hatásait vizsgálták, mert 
korábban úgy tartották, ez az a lélektani határ, amely nagyon súlyos 
következményeket von maga után. De úgy tűnik, ha minden marad a régiben, még a 
párizsi egyezményben rögzített felső határt, a legfeljebb 2 fokos emelkedést sem 
sikerül tartani. 

A félfokos különbségnek óriási jelentősége van – mutattak rá 
a jelentésben. Az északi féltekén csak nagyritkán előforduló 
szélsőséges hőhullámok valószínűsége például számos 
térségben 50 százalékkal nőne, ha 1,5 helyett 2 fokkal 
emelkedne a hőmérséklet. Egyes trópusi halászati cégek 
már valahol 1,5 és 2 fok között elhullanának, de a 
mezőgazdasági ültetvények terméshozama és a megtermelt 
növények tápanyagtartalma további 10-15 százalékkal 
csökkenne intenzívebb felmelegedés esetén. A fajok 
kipusztulásának üteme jelentősen felgyorsulna. A fél fokkal 
nagyobb felmelegedés leginkább aggasztó következménye 
azonban a sarki jég és az üvegházhatású metánt óriási 
készletekben tartalmazó permafroszt (állandóan fagyott altalaj) olvadásának vészesen felgyorsuló 
üteme. 
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     Interjú Kaufmann Balázzsal 

 
 - Mi a rendes szakmája? 

 

 - Szakács voltam régebben. 
 

 - Miért szeretett volna szakács lenni? 

 

 - Erre nem tudok válaszolni. 
 

 - Miért hagyta abba a szakmáját? 

 

- Mert nem szeretem 
 

- Milyen szakmákat próbált még ki? 

 
- Nagyon sok szakmát próbáltam, a számát sem tudom. 

 

- Mi a hobbija? 

 
- Több hobbim is van, pingpong, horgászat, biciklizés. 

 

- Kedvenc állata? 

 

- Minden állatot szeretek. 
 

 

KÖSZÖNJÜK AZ INTERJÚT! 
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Sport 

Jégkorong 
Az osztrák bázisú nemzetközi jégkorongbajnokság (EBEL) 

vasárnapi játéknapján a Fehérvár AV19 hazai pályán nagy 

csatában győzött a Vienna Capitals ellen 3–1-re. 

 

Közel egy hónap után tudott ismét egymást követően két 

mérkőzést megnyerni a Fehérvár AV19, miután, ha nagy 

nehézségek árán, de sikerült legyőznie a Vienna Capitalst. A 

bécsiek elleni fehérvári mérkőzés hatodik percében Sille 

Timotej szerzett vezetést egy emberhátrányos helyzetben Tim 

Campbell távoli lövésébe ért bele, s a pakk szerencsésen 

pattanva becsapta a 

bécsi kapust, Ryan 

Zapolskit. 

A második harmad 

negyedik percében a 

Capitals egyenlített, ám 

alig több mint húsz 

másodperc után 

Jonathan Harty 

visszaállította a fehérvári 

vezetést. A második szünetig aztán nagy nyomást gyakorolt a 

bécsi társulat a Volánra, ám Michael Ouzas – olykor földöntúli 

bravúrokat bemutatva – óvta a kapuját a góltól. 

A harmadik harmadban is hatalmas nyomás nehezedett a 

fehérvári kapura, ám Ouzast nem különösebben hozta zavarba, 

hogy ebben a játékrészben sem igazán jutott számára üresjárat 

– ahogy az egész mérkőzésen jóval több dolga volt, mint bécsi 

kollégájának: a kanadai kapus 52 kapujára tartó lövésből 51-et 

védett. 
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Receptek 
Hozzávalók: 

50 g porcukor 
2 tk szódabikarbóna 
1 tk SPAR őrölt fahéj 
1 tk őrölt szegfűszeg 
30 g SPAR vaj 
2 db SPAR mélyalmos tojás 
2 ek SPAR akácméz 

A töltelékhez: 

240 g SPAR PREMIUM meggylekvár (1 üveg) 

A mázhoz: 

300 g SPAR étcsokoládé 
200 g SPAR fehér csokoládé 
80 g kókuszreszelék 
3 ek SPAR napraforgó olaj 

   Egy tálban elkeverjük a száraz alapanyagokat, majd 

hozzákeverjük a puha vajat a tojásokat és a mézet. Tésztát 

gyúrunk, majd lisztezett felületen kinyújtjuk. 

   A csizma alakú kiszúró formával kiszaggatjuk, majd 

sütőpapírral bélelt tepsire tesszük, és 180 fokos sütőben kb. 

10 perc alatt kisütjük, majd hagyjuk kihűlni. 

   Minden második csizmát megkenünk a lekvárral, majd 

egymásra igazgatjuk őket. 

   Vízgőz felett megolvasztjuk az étcsokit, 1-2 ek. étolajjal 

simára keverjük, majd leöntjük vele a csizmákat, és hűtőbe 

tesszük. 

   Közben az étcsokihoz hasonlóan felolvasztjuk a fehér 

csokit is, kevés olajjal elkeverjük, majd a megdermedt 

csokis csizmákat félig belemártjuk, és megszórjuk a 

kókuszreszelékkel. 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/porcukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/szodabikarbona
https://www.nosalty.hu/alapanyag/fahej
https://www.nosalty.hu/alapanyag/szegfuszeg
https://www.nosalty.hu/alapanyag/vaj
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tojas
https://www.nosalty.hu/alapanyag/akacmez
https://www.nosalty.hu/alapanyag/meggylekvar
https://www.nosalty.hu/alapanyag/etcsokolade
https://www.nosalty.hu/alapanyag/feher-csokolade
https://www.nosalty.hu/alapanyag/kokuszreszelek
https://www.nosalty.hu/alapanyag/napraforgo-olaj


8. Sulilap        

Elájulsz, ha megtudod, mit 

ajándékozott Cardi B férjének, 

Offsetnek 
Imádjuk Cardi B-t és Offsetet, 

de azért azt el kell mondani, 

hogy egyikőjük sem az 

ajándékozás királya. Cardi B 

Offsettől anno gyémántot 

kapott, ami valljuk be, nem túl 

ötletes, azonban a rapper sem 

gondolkodott sokat azon, mit 

adjon férjének. 

Cardi feltöltött egy videót, amin 

átnyújtja Offset ajándékát, és 

amiben elmondja, hogy miért 

ezt a meglepetést választotta. 

A videóban a sztár megemlíti, hogy 

mivel Offsetnek megvan mindene 

(gyémánt, kocsi, ruha, stb.) ezért 

pénzt ajándékoz neki, amit bármire 

elkölthet. 

Ráadásul nem is keveset, ugyanis 

500 ezer dollárt, azaz majdnem 

150 millió forintot adott Offsetnek. 

Hát nagyvonalú ajándék az biztos, 

azonban a legkevésbé sem 

személyes, de azért mi is örülnénk neki! 
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                                      Leadási határidő: 2020. január 20. 

 

Nyereményszelvény 
 Név:. ..................................................................  
 Osztály: ........ Megoldás: ..............................  
 

 

Rejtvény 
Fejtsd meg és nyerj - egy SNICKERS-t! Írd be a megoldásokat 

az üres sorokba, majd a megoldást írd a szelvényre!  Ez a  
megoldás egy állat neve.    

            
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

 

1.Mi jön el mindjárt?                                         7.Ezt tanulják az elsősök?                

2.Mi ad fényt este?                                             8.Rúgni kell?                      

3.mit csinálunk a templomban?                         9.Ennyi ujjad van a kezeden?                                       

4.mit gyujtunk a templomban?                          10.Meggyógyít? 

5.Miért nem kelnek fel szilveszter másnapján.  11.Ez szól a Rádióban? 

6.Nevetni lehet rajta?                              12.Ilyen vagy este?   
                13. ezt csináljuk, amikor szomorúak vagyunk? 
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- Melyik a világ leggyorsabb állata? 
- ??? 
- Az a csirke, amelyik élve átfut Etiópián 
 
Anyuka, Nagyon fáj a torkom, meg a hasam is! 
- Ó, te szegény! Miből is írtok ma dolgozatot? 
 
- Pistike, mondj egy ritka Európai állatfajtát. 
- Tigris. 
- De Pistike, a tigrisek Ázsiában élnek. 
- Éppen ezért olyan ritka Európában. 
 
Iskolásfiú az apjának: 
- Papa te is szerelmes voltál a tanító nénibe? 
- Igen, fiam, de anyádnak el ne áruld. 
 
Két gengszter beszélget a börtönben. 
- Te min buktál le? - kérdezi az egyik. 
- A fiam osztályfőnöke a szülők foglalkozásáról íratott 
dolgozatot a gyerekekkel... 
 
- Pistike! A városból B városba 5 óra alatt ér a vonat, nem 
pedig 3 óra alatt, mint ahogy te számoltad! 
- Gondolhattam volna... a vonatok mindig késnek pár órát.. 
 
Bonyolult állat a tehén... De én mégis megfejtem! 


