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Fodor-diák

Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!...
Olyan jó néha angyalt lesni,
s angyalt lesve a csillagok
közt
Isten szekerét megkeresni.
ünneplőben elébe menni,
mesék tavában megferedni,
s mesék tavában mélyen,
mélyen
ezt a világot elfeledni.
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Békés, boldog ünnepeket kívánunk minden kedves
olvasónknak!
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Karácsonyi történet
Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy 10 éves kislány, aki két testvérével, apukájával és
anyukájával élt együtt, egy nagyon boldog, nagy családban.
Egy szép, hóeséses téli estén együtt ülték körül a nagy ebédlőasztalt, hogy közös erővel levelet írjanak a közelgő Jézuskának.
A kislány szomorúan ült a papír felett, miközben testvére játékok nevének százait vetette a
fehér lapra.
A kislány szomorkás arcára édesanyja is felfigyelt, aki megkérdezte a csöppséget, miért nem
írt még egyetlen sort sem.
A kislány válasz helyett a könnyeivel küszködött, de azért nagy nehezen elárulta, hogy azért pityereg,
mert ő egy nagyon nagy dolgot szeretne kérni karácsonyra. Egy olyat, amit még talán a Jézuska sem
teljesíthet.
Anyukája megnyugtatta a pityergő kislányt és elmesélte neki, hogy egyetlen egy olyan személy
létezik a világon, aki a Földön élő összes gyermek kívánságát teljesíteni tudja. Ez pedig pont az a személy, akinek a levelet kellene írnia.
A gyermek, miután kissé megnyugodott, a következő betűket kanyarította a papírra:
Kedves Jézuska!
Én most először írok levelet neked, mert anyukám azt mondta, hogy te minden kívánságomat
teljesíteni tudod.
Én egy nagy ajándékot szeretnék kérni tőled. Nagyon szeretem a nagypapámat, aki nagyon nagy beteg,
és már a doktor bácsik sem tudják meggyógyítani. Amióta beteg, már nem játszik velünk és mosolyogni
sem mosolyog.
Én azt szeretném karácsonyra, hogy a nagypapa legalább még egyszer rám mosolyogjon.
Teltek múltak a hetek és elérkezett a szenteste. Mindnyájan együtt állták körül a karácsonyfát, a
nagypapa pedig a karosszékében ülve, éppen hogy csak látta a karácsonyi gyertyák lobogó fényét. Érzéseit kimondani, a tüdejében elhatalmasodó betegségtől már
nem tudta.
A rengeteg játék, ruhanemű és csokoládé mellett, persze a nagypapának is jutott egy masnival átkötött kis doboz. Az
egész család odagyűlt a fotelja mellé és mindenki kíváncsian várta, őt, vajon mivel lepte meg a Jézuska.
A nagypapi kinyitotta a dobozt, amelyben egy boríték
volt. Mindenki türelmetlenül várta, mit tartalmaz a borítékba
rejtett papír.
A következő sorokat kezdte felolvasni a nagymama:
Kedves Jézuska!
Én most először írok levelet neked, mert anyukám azt
mondta, hogy te minden kívánságomat teljesíteni tudod...
A kislány egyből megismerte a Jézuskának írt levelét.
Felnézett a nagypapára, aki most őt nézte, szájának szegletében
egy apró piciny mosollyal. Ez volt a nagypapa életének utolsó mosolya, ami csak a kislánynak szólt.
Ez a kislány, azóta minden évben levelet ír a Jézuskának, mert ő már tudja, hogy az igazán
fontos kívánságok az év legfontosabb napján valóra válnak.
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Diákönkormányzat esemény naptára
Hónap

Esemény

Szeptember

Alakuló gyűlés

Benyomások
A csocsó bajnokság döntője:

Diákparlament

I csapat:Bándi András

Felsőssé avatás

Czuppon Ádám

Csocsóbajnokság

II. csapat: Káldi Gergő

Kézművesség

Susocki Ákos
A döntő játszmát az I. csapat
nyerte. Gratulálunk!

Október

Papírgyűjtés

3,5 tonna

Karaoke délután
Tökfesztivál
November

Teadélután

A poker bajnokság döntőjét Czuppon
Ádám és Kelemen Rómeó játszotta.

Kaszinó

Nyertes: Czuppon Ádám

Kézművesség

Gratulálunk!

Beszélgető sarok
December

Mikulás
Ádventi vásár
Karácsonyi ünnepség
Olvasni jó! PÁLYÁZAT

Következő szám megjelenéséig a további programok:


Január 5.

Megasztár selejtező



Január 20.

Bolhapiac



Február 4.

Farsang



Február 8.

Számítógépes játékok versenye



Február 21.

Megasztár I. forduló



Február 25.

Névadó ünnepség
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Ádvent idejének népszokásai


December 13-án kezdték el készíteni a Luca-széket,
melynek karácsonyra kellett elkészülnie. A lényege, hogy
kilenc különböző fából kell készíteni és minden nap kell
valamit csinálni rajta. Majd az éjféli misén erre a székre felállva lehet meglátni a tömegből a boszorkányt.



Luca napján a lányok gombócokba gyúrtak fiú neveket,
amiket aztán megfőztek. Egy gombócot üresen kellett
hagyni. A hagyomány szerint az lesz a férje a lánynak, amelyik gombóc először
feljön. Ha az üres gombóc a legfürgébb, abban az évben az esküvő elmarad.



A Dunántúlon a mai napig is szokás a Luca napján az úgynevezett kotyolás. A fiatal legények hajnalban elindulnak az ismerős házakhoz. Mondókával varázsolják
meg a tyúkokat, hogy egész évben jól tojjanak. Köszöntőjükért kalács, kolbász,
tojás, aszalt szilva járt cserébe.



A karácsonyi asztalról összesöpört morzsa a néphit szerint megóvja a baromfikat a betegségtől.



Szerelmi jóslatok szerint, ha az éjféli misére harangozáskor a leány a szobájában befelé söpör, az asztalt megteríti, rá tányért és evőeszközt rak, majd utána egy ingben, mezítláb, háromszor megkerüli a házat, a szoba ablakán benézve
megpillantja a leendő urát.



Karácsonykor nem szabad ruhát mosni vagy szárítani, mert arra a rúdra, amelyen a ruhát szárítják, a marha bőre jut fel, vagyis a gazda marhái közül egy
biztosan elpusztul.



A karácsony legnépszerűbb misztérium
játéka a betlehemezés. A karácsonyi ünnepnek már régóta része ez a dramatikus
játék, amelyet eredetileg a templomokban vagy azok előtt adtak elő.
A játék Jézus születésének fontosabb
eseményeit mutatja be a Biblia
alapján. Ez a szokás idővel elszakadt a
templomoktól és számos változatban népszokásként élt tovább.
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A mi nagy ajándékunk
Kettős érzelmekkel vártam az
évnyitót. Nagyon boldog voltam, hogy
lehetőséget kaptam arra, ha már nem is
túl sokáig, de legalább egy évig még az
elkészült új iskola diákja legyek. Nem
építenek ám, csak százévente iskolát!
Egy vadonatúj épületben élhetjük
mindennapjainkat, amelyet szinte a mai
napig átjár a friss, új illat. Örömmel lépek be minden nap az iskolába. Valami
megváltozott. Más lett a hangulata. Úgy látom, mindenki becsüli az iskolánkat, és talán most még jobban a második otthonának tekinti.
Napról napra otthonosabbá és barátságosabbá válik. A szépítkezésben nagy
szerepe van a tanár néniknek és bácsiknak, akik kreatív ötleteikkel és nem kis munkájukkal odafigyelnek arra, hogy mi diákok az aktualitásokban éljük meg azt a hosszú
időt, amit az iskola falai közt töltünk.
Sajnos nemsokára el kell búcsúznunk nekünk nyolcadikosoknak attól az iskolától, amely nyolc évig biztonságot, biztos alapot adott ahhoz, hogy az ÉLETBEN megálljuk a helyünket. Még bele sem mertem gondolni, hogyan tovább, de azt már most
tudom, hogy nagyon fog hiányozni az összes hozzá tartozó érzéssel együtt.
(Lenner

Bíborka 8.b osztályos tanuló)
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Ügyes kezek
Hóember vattából:
Lássuk először is a beszerzendő kellékeket:
1. vatta,
2. fehér színű ragasztó,
3. műanyag tálka,
4. olló,
5. fekete kartonpapír,
6. fekete és piros filctoll,
7. keskeny piros szalag,
8. műanyag fedő (lehetőleg fekete),
9. víz!
Első lépésként a műanyag tálkában
keverd össze a fehér ragasztót vízzel! Ezután
gyúrj egy nagyobb vattagombócot! Mártogasd
bele a gombócot a víz és a ragasztó keverékébe!
Ezután gyúrj egy kisebb vattagombócot is! Ezt is mártogasd bele a ragasztós vízbe, majd ragaszd a két gombócot egymásra az
alább látható módon! Így kész is van a hóember teste. Várj, amíg megszárad!
Addig elkészítjük a hóemberünk kalapját. Vágj ki a fekete kartonból egy kört
(ezt legegyszerűbben úgy tudod megcsinálni,
ha egy kör alakú tárgyat körberajzolsz)! Ha
van fekete műanyag fedőd vagy kupakod, akkor azt ragaszd rá a kör alakú kartonra az
alább látható módon! (Ha a műanyag fedőd
nem fekete, akkor fesd be először fekete
filctollal!)
Ha a hóember teste már megszáradt,
akkor ragaszd a kalapot a fejére!
Most elkészítjük a hóember arcocskáját. Rajzolj fekete filccel szemet és szájat
neki, pirossal pedig orrot! A kabátgombokról
se feledkezz meg!
Végül a piros szalagból köss sálat neki! Esetleg a kalapját is díszítheted szalaggal.
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Mézeskalács recept:
50 dkg lisztet, 10 dkg porcukrot, 2 púpos
kávéskanál szódabikarbónát, 1/2 zacskó mézeskalács fűszerkeveréket (de lehet őrölt fahéjjal, 10
szem porrá tört szegfűszeggel is helyettesíteni,
bár szerintem fűszerkeverékkel az igazi). Hozzáadunk 4 tojás sárgáját, 3 csapott evőkanál tejfölt,
majd ráöntjük az összeforralt 10 dkg vajat és 25
dkg mézet. Az egészet jól összedolgozzuk.
A tésztát kis pihentetés után kb. 3 mm
vastagra nyújtjuk. A süteményeket kiszúró formákkal szaggatjuk ki. Megkenjük felvert tojással,
kizsírozott és lisztezett tepsiben, közepesen meleg sütőben világos barnára sütjük.
A díszítéshez használt diót, mandulát, mogyorót, mazsolát sütés előtt rátehetjük a tésztára. A drazsé és cukorféleségek cukormázzal történő felragasztását, illetve cukormázas díszítést
a sütés után végezzük el.
Cukormáz: 1 tojás fehérjét verjünk fel nagyon
keményre, tegyünk hozzá 10 dkg porcukrot és igen
jól keverjük ki. (Legalább 20-30 percig kell keverni!!!)
Azonnal fogyasztható. Puszedli készítésére is alkalmas ez a tészta. A cukormázat két tojásból
készítsük!
Jó étvágyat!
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Diákviccek
Pistike levelet ír Jézuskának karácsony előtt:
"Kedves Jézuska, én egész évben jó voltam és mindig megcsináltam a leckéimet, küldj..."
Közben felnéz a falon levő Mária képre és elszégyelli magát.
Újabb levelet kezd:
"Kedves Jézuska, én egész évben jó voltam, de sokszor nem csináltam meg a leckéimet..."
Újból felnéz, majd új levél:
"Kedves Jézuska, én nem voltam nagyon jó, és a leckéimet sem
készítettem el..."
Felnéz, leveszi a Mária képet, bezárja a szekrénybe, és írja az új
levelet.
"Jézus! Anyukádat túszul ejtettem, követelésem a következő..."

Két szőke nő beszélget.
- Képzeld idén a karácsony pont
pénteki napra esik!
- De remélem nem 13-ára...
Mit mond az egyetemista november
elsején?
DE JÓ! Karácsonyig már csak kettőt alszunk!

A fizika tanár felelteti Pistikét.
- Na, Pistike, légy szíves mutasd be az ampermérőt!
- Tanár úr, bemutatom az ampermérőt, ampermérő — a tanár úr.

Tanító néni Pistikének:
- Pistike! Mondjál tíz
állatot!
- 5 tigris és 5 elefánt.

A csótányok a rovarok
fajához tartoznak,
azon belül a rusnya dögök csoportjába.

- Pistike? Miért van idézőjelben a fogalmazásod?
- Mert a Peti füzetéből idéztem.

Pistike kenyeret majszol amikor véletlenül elejti azt. Mikor felveszi
és már éppen harapna bele, az anyja rászól.
-Ugyan Pistike! Ne egyél belőle! Tele van bacilusokkal.
Pistike elkezdi nézegetni a kenyeret, majd megszólal:
-Persze, a Jézuska, a Télapó, meg a bacilusok! Mindig beszéltek róluk, de még egyiket sem láttam.

Óvodások beszélgetnek:
- Milyen karácsonyfátok
van?
- Műanyag.
- És járt nálatok a
Mikulás?
- Igen, de az se volt
igazi.

Két kiskölyök sétál hazafelé hittanóráról.
- Te beveszed ezt az "ördög elvisz"
dumát?
- Á, tudod hogy volt a Télapóval is,
ez is biztos csak az apukád...

A kisgyerek karácsony este szalad be az anyukájához a konyhába:
- Anyu, anyu! Képzeld, ég a fa!
- Nem ég, kisfiam, hanem világít!
Két perc múlva megint szalad be a kisfiú:
- Anyu, anyu! Már a függöny is világít!
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Rejtvény

Írd be a hiányzó számokat! Egy sorban, egy oszlopban és egy
négyzetben egy szám csak egyszer szerepelhet.

Vajon a maki megtalálja magának a banánokat?

Keresd meg a különbségeket!
A megoldásokat a következő számban találjátok!

Kiadja a Fodor András Általános Iskola
Felelős kiadó: Kiss Krisztián
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Szerkesztő: Gazdagné Fulmer Judit

