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Kedves Olvasók!

L

assan véget ér ez az év is. Mindannyian – gyerekek, pedagógusok és szülők – várjuk
már a karácsonyt és a téli szünetet, hogy egy kicsit megpihenjünk, és legyen végre
időnk egymásra meg olyan dolgokra, amikkel máskor egyáltalán nem tudunk foglalkozni,
pedig nagyon szeretnénk.
Reméljük, hogy itt-ott előveszitek majd a Krétaport is, hiszen mi, szerkesztők, szerzők
azon igyekeztünk, hogy minél többen találjatok benne valami Nektek valót, Hozzátok
szólót. Került bele egy kis ízelítő az őszből, amit már magunk mögött tudhatunk, bemutatunk újabb négy osztályt és folytatódik a Mások rovatunk is. Vezető témánk viszont a
tél és a karácsony!

Áldott karácsonyi ünnepeket, kellemes szünidőt, boldog új évet és havat kívánunk
minden mennyiségben!

J

a Krétapor szerkesztői ☺

eles napok decemberben a parasztkalendárium szerint:

december 21. Tamás: a karácsonyi disznó levágása, hájából egy darabot eltettek
gyógyszernek
december 24. Ádám-Éva : karácsony böjtje, ünnepélyes karácsonyi vacsora, Kántálók, éjféli mise a katolikus templomokban, karácsonyfa, ajándékozás
december 25. Karácsony : a betlehemezés, regölés kezdete
december 26. Szent István: István-köszöntés, regölés, betlehemezés
december 31. Szilveszter: az újév búcsúztatása, újévkezdő szokások, a pártában
maradt lányok kicsúfolása, jóslás az új évre

J

eles napok januárban a parasztkalendárium szerint:
január 1. Újév : újévköszöntés, újévkezdő szokások: jóslás, varázslás az új évre

január 6. Vízkereszt : a karácsonyi asztal és a karácsonyfa leszedése, vízszentelés,
Háromkirály-járás
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Tökjó fesztiválok

2

019. november 8-án, pénteken került sor az érsekújvári tökfesztiválra.

Mint eddig minden évben, iskolánk idén is állított standot, amelyet a czuczorosok alkotásaival (pl. festett, faragott tökökkel és -lámpásokkal) díszítettünk fel. Iskolánk piaci standot idéző kompozíciója aranysávos minősítést kapott.
Másnap a kolbászfesztiválon a kolbászkészítő versenybe is bekapcsolódtunk. Csapatunk
keményen megdolgozott, hogy a legfinomabb kolbászt készítse el, de idén a bronzsávos
helyezéssel kellett megelégednünk, pedig nagyon jó volt a hangulat, mindenki „odatette”
magát. Elég nagy társaságot sikerült összekovácsolnunk: sok tanár, szülő és tanuló –
köztük jómagam – is erősítette az iskola csapatát.
Bernáth Bence, 9. B

Mi legyek, ha...
Ez is elérkezett...
Kilencedikesek lettünk. Ebben az évben ránk került a sor, hogy megbirkózzunk a túl gyorsan közeledő monitorral, és egy komoly döntést kell hoznunk: milyen iskolában fogjuk
folytatni tanulmányainkat?

Ez nem egy könnyű döntés, ezért ha tanácsolhatom, kezdjetek el minél hamarabb gondolkodni ezen. Ilyenkor már nem lehet sokat bizonytalankodni, mert egyre csak közeledik
a határidő. De nem kell megijedni, az összes tanító néni/bácsi azon lesz, hogy segítsenek
megtalálni a számunkra legmegfelelőbb utat. A legtöbbször Horváth Melinda tanító nénivel (pályaválasztási tanácsadónk) fogtok erről beszélgetni, akitől majd bármit kérdezhettek, mint most mi. Ha már találtunk két olyan középiskolát, ahová szívesen járnánk, és
meg is felel a képességeinknek a választott szakma, akkor már nincs más dolgunk, mint
elmenni és megnézni a nyílt napokat (meg persze tanulni). Egyelőre többet nem tudok
mesélni ezzel kapcsolatban, mert a felvételik és a tesztelés még várnak ránk, de szorítsunk egymásnak, hogy minden a legnagyobb rendben menjen.
Mi mindent megteszünk azért, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki ebből az utolsó egy évből, amely maradt nekünk.

Csoltkó Regina, 9. A
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TESTKÖZELBŐL

Párizsi születésnap
Idén ősszel ellátogattunk apukámmal Párizsba. Ez volt a szülinapi ajándékom tőle.
Bécsből indultunk útnak. Egy kisebb repülőtérre érkeztünk Párizs mellett. A belvárosig busszal mentünk. Ezután kezdődtek a nehézségek: a metrót kellett megkeresnünk.
Amikor sikeresen odataláltunk a szállodába, már csak vacsorázni volt erőnk.
Másnap elmentünk egy bonyolult metróútvonalon a híres Louvre múzeumba, ahol a
festményektől kezdve az őskori kancsókig számos dolog van. Itt található a Mona Lisa c.
festmény is. A múzeumban eltöltöttünk vagy négy órát, és mégsem tudtunk megnézni
mindent. Amikor kitaláltunk az épületből, a Tuileriák palota kertjében lyukadtunk ki. Leültünk egy padra egy szökőkút mellett, és megpillantottuk az Eiffel-torony csúcsát. Úgy döntöttünk, hogy célba vesszük, és elmegyünk alá még aznap. Útközben béreltünk elektromos rollereket, és ezekkel folytattuk utunkat. Aznap már nem volt időnk felmenni a toronyba, de másnapra foglaltunk jegyeket.
A következő napon felmentünk az Eiffel-toronyba, ahonnan csodálatos volt a kilátás
egész Párizsra. Minden nevezetességet láttunk – madártávlatból. Aznap elrollereztünk a
Champs-Élysées-re, ami a város legdrágább utcája a Gucci, a Jimmy Choo és a Disney
boltjával. Ennek az utcának a végén található a Diadalív. Mikor itt végeztünk, metróra
szálltunk, és elmentünk, hogy megnézzük a nemrégiben leégett Notre-Dame-ot. Ez az
épület is csodás volt, mint minden más. Ezután már visszatértünk a hotelunkba, rendbe
szedtük magunkat, és elmentünk vacsorázni.

A harmadik napon elmentünk a Sacré-Cœur -be. Ez az épület egy nagy, fehér színű
templom. Több kupolája is megközelíthető. Az épület előtt van egy füves rész, ahol fiatalok tucatjai beszélgettek. Ezután a Pantheont is megnéztük, ahol a mennyezetről lóg egy
zsinór, aranyszínű gömbbel a végén. Ezt Napóleon készíttette azért, hogy bebizonyítsa, a
Föld a saját tengelye körül forog. A Pantheon alsó részében vannak a katakombák, ahova
egyházi embereket temettek. Voltunk az Invalidusok épületegyüttesében is. Este elmentünk vacsorázni egy olyan étterembe, ahol olyanok voltak a falak, mint az alufólia, és színes fényekkel voltak megvilágítva.
Az utolsó napon már céltalanul sétálgattunk. Vagyis azt hittük. De észrevettük, hogy ebben a városban ez nem lehetséges, mert az ember mindig belebotlik valami csodálatos
épületbe, térbe vagy utcába. Még este elmentünk egy térre, ahonnan a legjobban lehetett
látni az Eiffel-tornyot: villogó fényekkel világítják meg. Csodálatos volt!
Nekem nagyon tetszett ez a kirándulás. Sajnos nem tudtunk mindent megnézni, de ez
csak jót jelent – legalább újra elmehetünk!!!
Petrovics Natasa, 6. A
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Egy csésze
szerelem

E

gy kávés cégben kezdődik a történet, ahol kijelentik, hogy az év íze a fahéjas kávé
lesz. Ezt az ízt Zoe fejlesztette ki. A főnöke megkérte őt, hogy menjen el Kolumbiába
kávébabért. A lány elutazott. Amikor egy faluba ért, találkozott egy idősebb jósnővel, aki
megkínálta őt kávéval, majd elküldte őt oda, ahol az a kávébab terem, amelyikből az ital
készült. Találkozott egy odavalósi lánnyal, aki megmondta neki, hogy egy magas hegy
tetején van az ültetvény. Zoe-nak nem volt más választása, minthogy felmenjen. Amikor
felért, azzal a jósnővel találkozott, aki megadta a címet. Az unokaöccse volt a kávéültetvény tulajdonosa, aki nem akarta eladni a kávéját, mert nem szerette volna, hogy ízesítsék. Tehát megállapodtak, hogy nem fogják ízesíteni, és hogy Zoe segít a szüretben és a
pörkölésben. A szüret közben felbukkant az a lány, akivel Zoe találkozott a városban,
Olivia. Olivia Diego exbarátnője volt. Olivia féltékeny lett Zoe-ra, és megpróbálta visszacsábítani Diegot. Közben Zoe és Diego között szoros kapcsolat alakult ki. Olivia még
féltékenyebb lett. Felgyújtotta az ültetvényt. Lebuktatta Zoe-t, hogy ízesíteni fogják a kávét… Zoe hazament, mert elszégyellte magát. Diego eljegyezte Oliviát. Ha kíváncsi vagy,
mi történt ezután, akkor nézd meg a filmet! Így nem végződhetett!
Petrovics Natasa, 6. A
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KARÁCSONYRA HANGOLÓDVA

Csak nézem, ahogy az ezer hópehely
hullik szépen...
Mit értek ez alatt?
Mindegyik évszaknak megvannak a csodái, ahogyan a télnek is. Tavasszal a virágok,
nyáron a strand, ősszel a falevelek, télen pedig a hó és az ünnepek. Ünnepekként elsősorban a karácsonyt sorolom ide, de a Szent Miklós és az Új év/Szilveszter sem elhanyagolható.
Melegség…
Hogy ez hogyan kapcsolódik egy fagyos, zord télhez? Hát egyszerűen. Míg kint a hideg
a tető fokára hág, addig bent a házban, lakásban a melegség és a szeretet árad szét.
A szeretet, mellyel az ünnepek körül találkozhatunk. Nincs annál jobb, mint mikor egy
forró csoki, vagy egy tea társaságában nézzük a filmet, vagy olvassuk a könyvet. Ilyenkor
mindenkit elkap az a lustaság, és nem hagy békén. Talán nem is akadályozzuk meg, de
ez így van rendjén.
A táj és a varázsa...
A táj témában fontos megemlítenem a havat. Hó minden mennyiségben. Már ha van...
Mert ugye mostanság nem igen akar előjönni, csak a hideg és a fagy. Reggelente jelennek meg legtöbbször ezek a csodás dolgok. Véleményem szerint a jégvirág
a leglenyűgözőbb. Ahogy Télanyó az ablakokra rajzolja a mintákat, vagy ahogy
a gyönyörű jégbe zárt fűszálakat festi ki. Említésre méltóak még a jégcsapok is. Legtöbbször ezekből aprócskák szoktak lenni, de azokkal ugyanolyan jól el tud szórakozni az
ember, mint a nagytestvérükkel. Na, de visszatérve a hóra... A hó egy csodás természeti
jelenség, ami igen kreatív. Minden pehely más mintával rendelkezik. Nincs két egyforma.
De a havazás ezek közül a legszebb. Én olyankor legtöbbször kiaállok, és csak nézem,
ahogy az ezer hópihe hullik szépen.

Téli sportok...
Én nagyon szeretem a telet ebből a szempontból. Ilyenkor is ki lehet használni a legjobb
lehetőségeket, hogy ne csak lustálkodjunk. Ilyenek a jégkori, a síelés, a szánkózás és
a snowboardozás.
Mind kiválóan megmozgat. Te melyiket szereted a legjobban?
Gubo Veronika, 8. B
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KARÁCSONYRA HANGOLÓDVA

Zeneajánló
Nagyon szeretek zenét hallgatni, de a karácsonyi időszakban folyton csak
ugyanazt játsszák, ezért úgy döntöttem, hogy összeválogatok pár ( nem is annyira)
ismert karácsonyi dalt.
A felső tagozatnak:
Sia - Snowman
Earth, Wind & Fire - December
Ariana Grande - Winter things
Thomas Rhett - Christmas In The Counry
Pentatonix - Hallelujah
Chris Brown - This Christmas
Gwen Stefani - You Make It Feel Like Christmas
Carol of the Bells - Lindsey Stirling
The Grinch – You‘re a Mean One, Mr Grinch
Ariana Grande - Santa Tell Me
Justin Bieber – Mistletoe

Az alsó tagozatnak:
Ember, ember, December…
Venczli Alex - Fagyöngy
Hóembernek se keze, se lába
Csengőszó
Megjött a Mikulás…
Rudolf, a piros orrú rénszarvas
Alma együttes - Táncol a Télapó
Gryllus Vilmos - Nótás Mikulás
TNT - Fehér Karácsony
Mikulás dal - De csodás!
Mikulás dal - Fut a szán
Gubo Veronika, 6. B
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Különleges karácsonyi szokások

B

izonyára Ti sem gondoltátok volna, hogy ilyen különleges karácsonyi szokások is
vannak Földünk különböző részein. Ebben a rovatban bemutatom nektek a világ
sokszínű karácsonyi szokásait.
Indiában a karácsony hivatalos nemzeti ünnep. Itt december 24-én kezdenek el ünnepelni,
és ez eltart az újév kezdetéig. A kisebb településeken fenyőfa híján banán és mangófát
díszítenek fel ,,karácsonyfaként”.
Svédországban a karácsony gyakorlatilag már december 13-án, Luca napján kezdődik.
Szenteste a családi vacsora előtt szaunáznak, majd utána kinyitják az ajándékaikat, amelyeket nem a Jézuska, hanem Jultomten, vagyis egy manó hozott.
Olaszországban és Spanyolországban az ajándékozás fő napja nem szenteste, hanem
vízkereszt, vagy annak előestéje januárban. Itália több vidékén La Befana, vagyis a vízkereszt szülötte hozza a meglepetéseket. Olaszországban nem a fenyőfa a divat, hanem kis
fából készült piramisokat díszítenek fel gyümölcsökkel.

Ukrajnában a karácsonyfa díszei között megtalálható a műpók és a műpókháló is. Karácsony reggelén pókot találni a karácsonyfán ugyanis a hiedelem szerint szerencsét jelent.
Ausztráliában van olyan település, ahol a Mikulás szörfön érkezik, sokan ugyanis a tengerparton töltik a karácsonyt. Az ausztrál hagyományok szerint a Mikulás szánját 8 kenguru
húzza.
Venezuela fővárosában, Caracasban, karácsony estéjén lezárják az utcákat, és az emberek görkorcsolyával mennek a templomba.

Remélem Ti is érdekesnek találtátok a szokásokat, amelyeket összegyűjtöttem.
Boldog karácsonyt!

Anda Liza, 6. A
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Sütik a nagyvilágból

B

rit édesség: Talán angolórán énekeltétek a We Wish You A Merry Christmas c. dalt,
és emlékezhettek az: ,,Oh, bring us a figgy puding“ részletre. Bizony, nem hiába
éneklik. A kedvencüket még a dalba is beleszőtték.
A karácsonyi puding egy fűszeres, aszalt gyümölcsökkel és diófélékkel ízesített sütemény, ami két középkori étel kombinációjából született meg. Egy gabonából, mandulából
és mazsolából készült leves, és egy aszalt gyümölcsös alkohollal tartósított húsos pite
volt az őse.
Pepparkakor: Svéd keksz, jelentése: borsos keksz, mivel régen mindent, ami fűszeres
volt, a borsos jelzővel illették. Kedvenc kekszük gyömbérrel készül, és sok helyen karácsonyi dekoráció is készül belőle.
Stollen: A német karácsonyi kalács eredeti neve Krisztuskalács, mivel a tészta alakja a
kis pólyába csomagolt Jézust szimbolizálta. Németország legrégebbi karácsonyi süteménye egy sűrű kelt tésztából készült gyümölcskenyér, amelynek őse az 1300-as években
született.
Pavlova: Ausztráliai finomság, óriás habcsók friss krémmel és erdei gyümölcsökkel a
tetején.
Kipferl: Ez az ausztriai süti, nálunk vaníliás kifli néven ismert.
Speculaas: Belgiumban kedvelt, vékony ropogós süti, különleges fa formák segítségével
készítik őket, ízük a mézeskalácshoz hasonló.
Rabanada:A gofrihoz hasonló édességet a brazilok fűszeres borból készült sziruppal
öntik le.
Chicken Bones: Fűszeres fahéjas kemény cukorka, keserédes csokival töltve-ezt eszik
Kanadában.
Arroz con leche: Minden kolumbiai család a saját receptje alapján készíti ezt a finomságot, hagyományosan tej, mazsola, fűszerek és rizs felhasználásával készül.
Trdelnik: A kürtöskalács igen népszerű a cseh karácsonyi vásárokon is.
Calissons: Selymes, kissé rágós, mandula ízű cukorka, cukorbevonatú gyümölcsök hozzáadásával készül, fehér cukormáz bevonattal-ez kerül az asztalra Francaországban.
Melomakarona: Ezek a tortaszerű sütik a mediterrán konyha hagyományos alapanyagaival készülnek, mint az olívaolaj, méz és különféle magvak. Kitaláltátok hol készül? Görögországban.
Remélem, tetszett a világkörüli út. Találtatok olyan édességet, amelyet szívesen megkóstolnátok? A TI asztalotokra mi kerül karácsonykor?
Kellemes karácsonyi sütögetést kívánok!
Nagy Ágnes, 8. B
Krétapor 9

HARMADIKOSAINK

3. A—Gabi néni tanítványai
A mi kis kedves osztályunkat 17 tanuló látogatja: 8 lány és 9 fiú. Osztályfőnökünk Salgó
Gabriella tanító néni. Napközis csoportjainkat Mihalovics Zsuzsa néni és Huszlicska Ági
néni vezetik.
A tavalyi évet két okból is boldogan zártuk:
1. az osztályunk közös erővel megnyerte a papírgyűjtést;
2. iskolánknak elnyertük a Boldog iskola címet.
Osztályunk rendszeresen részt vesz a Thain János Múzeum kreatív foglalkozásain és az
Anton Bernolák Könyvtárban tartott interaktív tanórákon is. Kis csapatunk egyre jobban
ügyeskedik sportban, íjászatban, rovásírásban, táncolásban, rajzolásban és a hangszerek
világában. Vannak köztünk nagyon szorgalmas diákok is, akik szívesen olvasnak és versenyekbe is bekapcsolódnak (Katedra, Mindentudó). Deák Vilmos, osztályunk tanulója, idén
is megnyerte a Miénk a város c. versenyt. Nagyon szeretjük a közös programokat is – pl.
osztálykirándulás, úszótanfolyam és színházlátogatás – a 3. B osztállyal.
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HARMADIKOSAINK

3. B—Sylvi néni tanítványai
A 3. B osztályba 24 tanuló jár, ebből ketten külföldön tanulnak. Nálunk több a lány, mint a
fiú. A tanító nénink Kováč Sylvia. A napköziben Mihalovics Zsuzsa néni vigyáz ránk.
Szeretünk iskolába járni és lehet, hogy hihetetlen, de tanulni is. Igyekszünk sok jó jegyet
gyűjteni. Tavaly sikeresek voltunk több versenyen: matematikában, szavalásban, népdaléneklésben. A szabadidőnket is hasznosan töltjük: szívesen olvasunk és meséket írunk,
a fiúk fociznak, úsznak, hangszeren játszanak, programoznak, a lányok balettra, modernés néptáncra, énekre, gimnasztikára, rajzra és atlétikára járnak. A hobbinkat év végén be
is mutattuk egymásnak a Hobbi-napunkon. Az osztály nagy része oszlopos tagja az iskolai gyermekkórusnak is. Tavaly reneszánsz táncokkal léptünk fel az esztrádműsoron. A
papírgyűjtésben harmadikok lettünk, amire büszkék voltunk.
Szeretnénk idén is ilyen ügyesek lenni.
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HETEDIKESEINK

7. A osztály
Rólunk írtuk
A 7. A osztályt 16 gyerek látogatja. Ebből 4 lány és 12 fiú. Az osztályfőnökünk
Čerňan Andrea tanító néni.
A mi osztályunk nem tartozik a legcsendesebb és a legnyugodtabbak közé. De már
„ennyi év után”, egész „normálisnak” tűnhetünk.

Ha a normális azt jeleni: a zene ordít a szünetekben, mindenki futkos – miközben nincs
egy cseppnyi felesleges hely sem az osztályunkban, van focizás a szivaccsal, a PET
flakonok dobálása (bottle flip), a házi feladat írás az óra előtt, és még folytathatnám.
A mi szemszögünkből osztályunk 3 részre osztható:

- csendesek: általában csendben telefonoznak – ide tartozik kb. 3 gyerek
- hangosak: hát... ők hangosak – ide lehet sorolni 6 emberkét
- a kettő között: nem is csendesek, nem is hangosak – ebbe a csoportba tartozik a többség.
Oh, igen! Most jut eszembe! Akadnak olyanok is, akik sajnos nem tudják csendben várni
a tanárt, miután becsöngettek. Vannak, akik a kulcslyukon keresztül lesik, hogy mikor
közeledik az osztályunk felé, riadót fújnak, amire – mint a hangyabolyban a hangyák –,
mindenki gyorsan igyekszik a helyére.
Igaz, lehet, hogy nem mindig férünk a bőrünkbe, mivel kamaszodó félben vagyunk, de
lényegében nem vagyunk rossz gyerekek. Sokszor egy kis megértés, szeretet is elég
nekünk. Persze vannak közöttünk olyanok is, akik rendszeresen versenyeken vesznek
részt, és szép helyezéseket érnek el még országos szinten is.
Nos, ezek vagyunk mi röviden: GYEREKEK.

12
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Nyári Gergő, 7. A

HETEDIKESEINK

7. B osztály
Igaz - hamis
A lányok:
Mi, tízen, egy nagyon összetartó csapat vagyunk. Mindenkinek van valami hobbija.
Valaki focizik, atletizál, íjászkodik, mások pedig rajzolnak, hangszeren játszanak és
énekelnek. Néhányan még rovásírni is tudnak. Ötödik óta közösen táncolunk péntekenként az osztályfőnökünk, Földy Judit vezetésével. A szünetekben nagyon szeretünk
leckét írni, bár néha megcsináljuk otthon is. Közös hobbink a telefonozás.
A fiúk:
Belőlünk áll a fél osztály, mi csináljuk a hangulatot. Miattunk jó az osztály átlaga. Mi
tanulunk a lányok helyett is. Mindenre készülünk. Mindig időben hazamegyünk tanítás
után. A szünetekben nem telefonozunk. Vannak közöttünk magasak, alacsonyak, de
mind tökéletesek vagyunk. Soha nincs ránk panasz.
7. B

HUMOR


- Hogyan osztályozzák a fiúk a ruháikat?
- Nagyon koszos, koszos és koszos, de még hordható.



- Mikor kéri meg egy fiú egy lány kezét?
- Amikor az övé már elfáradt.



- Mi van a hangyaboly alatt?
- ???
- Hangya-girl.



- Melyik a legősibb állat a világon?
- ???
- A pingvin, mert az még fekete-fehér.

Krétapor
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A „Mások“
Újabb két diákot kérdeztem meg a hobbijáról. Blaško Dóra (6. A) és Pál Viktor (6. B) mesélték el nekem kapcsolatukat a kedvenc sportágukkal.

DÓRA
1. Mióta teremkerékpározol, és miért ezt választottad?
D: Pontosan emlékszem: 2016. szeptember 20-án kezdtem el. Kiskorom óta szerettem volna valamilyen biciklis sportot űzni. Azért választottam ezt, mert ez tűnt a legérdekesebbnek.
2. Mikor kaptad életed első biciklijét?
D: Hatéves koromban kaptam, egy kicsi rózsaszín bicikli volt.

3. Versenyeredményeid, amelyekre büszke vagy?
D: 2016-os évben az első versenyemen lettem első helyezett. Nagyon boldog voltam.
4. Mi tetszik ebben a sportban?: Az, hogy érdekes. Én azelőtt még nem láttam senkit
biciklizés közben a kormányon állni, és ez kíváncsivá tett.
5. Mennyire veszélyes ez a sportág?
D: Szerintem veszélyes, mert pl. egyik sporttársamnak mindig el van törve valamije,
és azóta azokat a veszélyes gyakorlatokat nem meri végezni.

6. Van példaképed?
D: Igen van, egy magyarországi lány, Hugyecz Zsófia, aki szerintem nagyon ügyes,
ezért az ő nyomdokaiba akarok lépni.
VIKTOR
1. Mióta kajakozol, és miért ezt választottad?
V: Másfél éve kajakozom, a barátom, Erik hatására kezdtem el ezt a sportot.
2. Nem megterhelő edzésre járni iskola után?
V: Számomra nem megterhelő, mert nem csak az iskola után edzek, hanem előtte is
(reggel).
3. Versenyeredményeid, amelyekre büszke vagy?

V: Még nincsenek kimagasló eredményeim, mert az idén először versenyeztem, de
14
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dolgozom magamon, hogy jövőre minél jobban tudjak teljesíteni.

4. Jobban szereted, ha egy társaddal evezel, vagy inkább egyedül?
V: Talán az egyéni (K1) áll közelebb hozzám, de a társammal is nagyon szívesen evezek.
5. Mennyire veszélyes ez a sportág?
V: Minden sportág lehet veszélyes, de aki jól úszik, annak nem okoz gondot a kajakozás.
6. Volt már olyan, hogy felborultál a csónakkal?
V:Kezdetben gyakran megfürödtem a Nyitrában, de szerintem mindenki, aki kajakozik,
számol ezzel a veszéllyel.
+1 kérdés: Kiknek ajánljátok ezeket a sportos hobbikat?

D: Én olyan embereknek ajánlom, akiknek van ügyességük, bátorságuk, erejük és
egyensúlyérzékük, mert ezek nagyon fontosak ehhez a sporthoz.
V: A kajakozás jó a hiperaktív gyerekeknek. Ehhez a sportághoz is kell bátorság, erő és
kitartás, meg persze szülői támogatás. Ja, és jó, ha szereti a vizet.

Köszönöm a beszélgetést. Sok sikert, jó eredményeket kívánok nektek!
Csoltkó Regina, 9. A
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CSINÁLD MAGAD!

Adventi kalendárium

A

z adventi kalendáriumról mindenkinek az egyszerű csokis jut eszébe. Szerintem sokkal érdekesebb és aranyosabb, ha magunknak készítjük el, még ajándéknak is tökéletes.

Hozzávalók:
- 24 db WC-papír guriga
- kartonpapír
- tetszés szerint: csokoládé, sütemény, apróság
- pompom, fonal, madzag, szalag, színes papír
-filctoll

- ragasztó
Elkészítés:
1. A WC-papír guriga alját behajtjuk, és belehelyezzük a csokoládét vagy az egyéb apróságot, majd a tetejét is behajtjuk.
2. Nagyon sokféleképpen lehet díszíteni ezt a kis csomagot
pl.: - pompomokat ragaszthatsz rá
- átkötheted szalaggal
- színes papírból vághatsz ki karácsonyi mintákat, melyet szintén ráragaszthatsz.
3. Végül nincs más dolgod, csak megszámozni a csomagokat és ráragasztani őket sorrendben a kartonlapra.

Nevesített csomagolás
1. Az adott ajándékot csomagold be tetszőleges csomagolópapírba!
2. Fonallal vagy szalaggal kösd át az ajándékot, és mielőtt még megkötnéd, fűzd fel a
gyöngyöket a szalagra, amelyekből kiraktad a megajándékozott nevét, majd tetszés szerint levéllel vagy fahéjjal díszítheted. Megkötöd, és már kész is vagy.
Miskó Anna, 8. B
16
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Üzenetüveg
Hozzávalók:
- befőttesüveg

- színes papír
- filctoll
- fonal

- gyöngy (betűs)
- csomagolópapír
1. A papírt vágd szét egyforma részekre, és írj rá idézetet, jókívánságot, emléket, ezeket
tekerd fel, kösd át a fonallal!
2. A befőttesüvegre ragassz rá egy papír,t és írd rá, hogy az üvegbe milyen témájú idézeteket írtál bele, illetve a különböző színek mit jelentenek!
3. Rakd bele a papírokat az üvegbe, csavard rá a tetőt, és már kész is, vagy tetszés szerint díszítheted még szalaggal!

Miskó Anna, 8. B
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