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Hamarosan itt a karácsony,
melyre intézményünk is készül. December 1-jén András napi játszóház és zenei
előadások várták iskolánk
apraját és nagyját.
A programok igen nagy sikert
arattak a diákok körében.
Nincs is ezen mit csodálkozni,
hiszen sok érdekességgel ismerkedhettek meg a szombati
játszóházban iskolánk tanulói.
Délután egy órától kezdődött a
hagyományőrző délután az
ÁMK több helyszínén.
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Természetrovat –

Solymászat

Lassan, de biztosan közeledik a tél, és ha beköszönt a tél, akkor elkezdődik a vadászszezon.
De a vadászat másmilyen is lehet, mint amire
általában gondolunk. Mert régen a honfoglalás
idejében nem volt puskapor és puska, helyette
íj, vesző, agár és sólyom vagy héja volt a vadászeszköze az embernek. Azt a vadászatot,
amelyet sólyommal és héjával űznek, solymászatnak nevezzük.

Nem csak e két féle madár alkalmas a betanításra, hanem karvaly, héja, északi sólyom, vándorsólyom, szirti sas és a solymászat
„királymadara” a kerecsensólyom. A karvallyal
foglyot, a héjával galambot, nyulat, de akár őzgidát is fogattak. A szirti sas a kifejlett őzet és a
rókát is képes megfogni. Vannak országok, amelyekben farkast fogatnak vele. Ezek a madarak a
vágómadarak alakúakhoz tartoznak, szélesebb a
szárnyuk, más a vadásztechnikájuk. A Sólyom
alakúak, gyors röpképességüket használva , zu-

Földesen

hanórepüléssel kapják el a kiszemelt vadat. A
vándorsólyom a világ leggyorsabb állata, zuhanórepülése alatt elérheti a 320km/óra sebességet.
Az a nagy szerencsénk, hogy Imre Pisti földesi
és megengedi, - hogy ha valaki komolyan érdeklődik - , hogy megnézze, hogyan foglalkozik
a ragadozó madaraival. A hétvégén jött hozzá
egy vendégsolymász, akinek vándorsólyma van.
A „kicsi” vándorsólyom megtámadott egy egerészölyvet, Pisti héjája pedig több nyulat, az
egyikkel bukfencezett is.

Legnagyobb örömömre a vándorsólymot vittem
is a kezemen. Úgy döntöttem, ha tizennyolc éves
leszek, leteszem a solymász vizsgát és én is az
ősi magyar vadászati módot fogom űzni.
Nekem örök emlék ez a nap. Ma már alig vannak, akik solymásznak, pedig ha belegondolunk
kétszáz éve vagy még régebben még minden faluban ismerték ezt a mesterséget.
Ványi Csongor 5. a
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András

napi

játszóház

András napi játszóház és zenei előadá- szítő és barátai közreműködésével.
sok várták december 1-jén iskolánk ap- Két órától négy óráig Játszóházi foglalkozáraját és nagyját.
sok voltak az intézmény előterében, ahol a
résztvevők megismerkedhettek a Bihari Múzeum népi játékaival. Minden gyerek és felnőtt kipróbálhatta például a bigézést, a gólyalábazást, a vaskarikázást.

A
programok igen nagy sikert arattak a diákok
körében. Nincs is ezen mit csodálkozni, hiszen sok érdekességgel ismerkedhettek meg a
szombati játszóházban iskolánk tanulói.
Délután egy órától kezdődött a hagyományőrző délután az ÁMK több helyszínén.
Egy órától négy óráig a „Mesterségünk címere” című játékos foglalkozáson vehettek részt
az érdeklődők, ahol népi hangszereket is készíthettek. Asztalos Ferenc népi hangszerké-

Négy órától „A szép szabadságért…” című
Bocskai emlékműsorral folytatódott a délután. Az előadáson korabeli és népi hangszerek kerültek bemutatásra. A műsorban közreműködött a Szeredás Népzenei együttes.
MÁK Szemek

Figura Ede előadása

Jótékonysági felhívás

Az első és második évfolyamosok november 13-én
délelőtt Figura Ede zenés rendhagyó irodalom órá-

Baptista Szeretetszolgálat idén is
Cipősdoboz ajándékgyűjtési akciót szervez.

ján vettek részt.
Az előadáson iskolánk legkisebb növendékei énekelve ismerekedtek versekkel.
MÁK Szemek

Az ajándékokkal megtöltött dobozt be kell csomagolni, rá kell írni, hogy milyen nemű és körülbelül milyen korú gyerek számára készült.
Az elkészült csomagokat december elseje és tizennyolcadika között lehet eljuttatni Pécsi Miklós tanár úrhoz, vagy le lehet adni az iskola portájára.
A dobozba lehet (akár használt, már megunt)
játékokat, ruhát, édességeket, tisztálkodással
kapcsolatos dolgokat, könyveket tenni, aminek
az ajándékdoboz készítője is örülne, lényeg,
hogy ne legyen benne romlandó, vagy ami kiborulhat.
Dobozokat készíthetnek osztályok, gyerekek,
családok, tanárok, baráti közösségek is!
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Versenyeredmények

A Zrínyi Ilona matematika verseny iskolai fordulójának az eredményei a következők:
5. évfolyamon: harmadik helyezett lett Joó Dóra, második Bíró Bianka, első helyezett pedig
Ványi Csongor lett.
6. évfolyamon: második helyen végzett Szabó
Sára, első helyezést ért el Balázsi Andrea.
A 7. osztályosok közül második lett Háló Fruzsina, első helyezett lett Ványi Virág.

tanuló 2. helyezést ért el.
A debreceni Benedek Elek helyesírási versenyen iskolánk több tanulója is képviselte iskolánkat. 2. évfolyamon Biczó Nikolett, Kiss Szilvia, Nagy Attila, Szabó Kinga, Volánszki Anna.
3. évfolyamból Balogh Petra, Jenei Balázs, Ványi Júlia. A 4. osztályosok közül Domokos Csilla, Gyöngyösi Csilla, Szabó Zsanett, Veress Anna.
Gratulálunk nekik és további sok sikert
kívánunk!

8. évfolyamon: megosztott harmadik helyezést
ért el Faragó Enikő, Joó Norbert, Mata Zsolt.
Második helyezett lett Sápi Csaba, első helyen
pedig Kiss Dóra végzett.
A Püspökladányban megrendezett Roma mesemondó versenyen Makula Anikó 6. a osztályos

P ro g ramaj ánl ó d e ce mbe r
December 6-án 11 órától Mikulás nap alkalmából az alsó tagozatosoknak színházi előadás lesz intézményünkben A darab címe A
pórul járt krampusz.
December 10-én és 11-én rendhagyó énekórák lesznek intézményünkben. 10. hétfőn a felső tagozatosok vesznek részt a programon
5. és 6. órákban. 11-én, kedden
pedig az alsó tagozatosoknak lesz
zenés program a klubban.

December 20-án 16 órától a diákönkormányzat Adventi Suli-bulit szervez
iskolánkban a felső tagozatosoknak.
December 21-én rendezik meg intézményünkben a hagyományos karácsonyi forgatagot, melyre osztályotokkal ti
is készülhettek. A forgatagi vásározás
után karácsonyi műsor lesz az Árpád
moziban.

A téli szünet 2012. december 27-től
2013. január 2-ig tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap 2012. december 21.
péntek. A szünet utáni első tanítási nap 2013. jaDecember 13-án, csütörtökön a Nosztalgia ha- nuár 3. csütörtök.
gyományőrző egyesület tart karácsonyi teadélutánt.
Intézményünkben ismét lesz szilveszteri mulatság december 31-én este.
December 15-én, szombaton lesz tanítás. Ezen a
napon december 24-ét dolgozzuk le. Ugyan ezen a A programokról az iskolarádió adásában még
napon lesz a hagyományos Karácsonyi Hangver- részletesebben is hallhattok!
Gyűjtötte: Takács Hanna 6.a
senyünk is.
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KARÁ CSONYRA

Karácsonyi szalvétagyűrűk
Közeleg a karácsony íme egy tipp, amivel a karácsonyi terítéket még szebbé varázsolhatjátok.

majd folytatólagosan, mind két végéhez figurát.
A baloldali részen alul, a jobb oldali részen felül a
Készíthettek csillag és karácsonyfa alakú gyűrűt fenyőt ill. a csillagot félig vágjuk be. Itt tudjuk
is.
majd összeakasztani a két végét, hogy gyűrűt alAlapanyag: Zöld és sárga kétoldalú színes kar- kosson. A fenyőre tehetünk egy kis csillogó fenyőmatricát, a csillagot pedig aranyszínű glitteres
ton.
ragasztóval lehet díszíteni.
Hegyes Dzsenifer 3. b
Rajzoljunk egy 8cm hosszú és 2cm szélescsíkot,

KARÁCSONYI
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SÜTIK VILÁG A – K ARÁCS O NY I FINO MSÁG OK
Mustos mogyoró
15-20 dkg porcukor (attól függ, milyen édes a must) késhegynyi fehér bors 1 Rama 20 dkg darabos pörkölt mogyoró 1 kg liszt 1 ek. szalakáli 3-4 ek. méz fél liternyi otteló
szőlő must minél sötétebb szinű, annál jobb
Elkészítés
A hozzávalókat jól összedolgozzuk, a cukrot a végén teszszük hozzá, amennyit az édesség érzet megkíván. Rudakat sodrunk belőle, nyújtófa vastagságút, s utána mogyorónyi darabokra vagdossuk, kikent tepsibe rakjuk, és megsütjük. Befőttes üvegbe téve, jól lezárva sokáig eláll, s nagyon
finom, kiadós sütemény! Akár karácsonyig is finom marad!
Szőnyi Gabriella 5. a
Karácsonyi aprósütemények
35 db sütemény lesz belőle
Hozzávalók: 125 g puha vaj, 50
g finom porcukor, 1 közepes
tojás, 1 teáskanál vaníliaaroma,
225 g finomliszt
Cukormázhoz: 225 g finom porcukor, 2 és fél evőkanál meleg
víz.
Szükséged lesz még: pár különféle alakú sütemény kiszúró formára színes cukorkára és
cukorgyöngyökre a díszítéshez.

Elkészítés:
1. először olajozz vagy vajazz ki két tepsit. Azután tedd a
vajat egy nagy tálba. Addig keverd, amíg sima és krémes
lesz. Közben szitával szórd hozzá a porcukrot és keverd jól
el.
2 Üsd a tojást egy kis tálba. Add hozzá a vaníliaaromát, és
villával alaposan keverd össze.
3. Öntsd a tojásos keveréket egy nagy tálba, de csak egy
keveset egyszerre. Mindig jól keverd össze a hozzávalókat.
4. Öntsd a tálba a lisztet, és keverd addig, amíg tésztát
nem alkot. Ezután a kezeddel gyúrd a tésztát, majd formálj
belőle egy labdát.
5. Csomagold a tésztát folcack fóliába, és tedd be 30 percre a hűtőszekrénybe. Melegítsd elő a sütőt 180 fokra vagy
állítsd a gázsütőt 4-es fokozatra.
6. Csomagold ki a tésztát és tett egy tiszta felületre.
Nyújtsd ki kisujjnyi vastagságúra. A kiszúrókkal vágj ki belőle sokféle mintát.
7. Tedd a süteményeket a tepsibe. Gyúrd össze a maradék
tésztát, és nyújtsd ki megint. Szúrj még ki belőle mintákat.
És rakd ki a tepsibe.
8. Süsd a sütiket 10-12 percig, amíg aranyszínűek lesznek.
Hagyd 5 percig őket a tepsiben, majd rakd drótrácsra kihűlni.
9. A cukormázhoz a porcukrot szitáld egy tálba és keverd
össze a meleg vízzel. Kend rá a keveréket mindegyik sütire
egy széles pengéjű késsel. Szórj rá színes cukorkát.
Tarr Borbála 6. a

A M iku lás n yom ában
A Mikulás nem egy kitalált személy,
hanem egy valóságosan létező személy volt. Aki igen segítőkész volt.
I.e. született 270-ben és i.sz. 340-ben
december 6-án halt meg. Sajnos az
életéről nem sokat tudunk.
Mikulás eredetileg a katolikus vallású
vidékeken Szent Miklósnak, a Lycia római provinciában fekvő Myra püspökének népies alakja.
A mai modern mikulás magyar hagyomány szerint december 5-én éjjel 6-ra
virradóra hozza az ajándékot a jó gyerekeknek. Akik előző este kipucolják a
csizmájukat és kirakják az ablakba.
Tévhitek Mikulás alakjával kapcsolatban
Tévhit, hogy a Mikulás kövérkés, jókedvű, piros ruhás
megjelenését a Coca-Cola találta volna ki 1931-ben. Egy
korábbi magyar gyermekkönyv (1928) hasonló megjelenéssel ábrázolta a Mikulást, így ez a feltevés nem állja
meg a helyét. A üdítőital-gyártó cég termékein ma már

hol akrobatikusan ugrándozik, hol joviális
kövér szakállas öregúrként üldögél, a reklámfilmekben pedig néha egész csapatokban vonulnak a Mikulások.
A mikulás szó eredete
A Mikulás a Miklós név szlovák (Mikuláš) változata. A köztudatban december 6-a hagyományos elnevezésének számít a Télapóval szemben – sokak szerint azonban tévesen. Hiszen a
Mikulás-ünnep népszokása és a kifejezés csak
az 1870-es évek végén kezdett el köznevesülni
Magyarországon, így csupán negyven-ötven
évvel idősebb, mint a Télapó elnevezés.
A mikulás elnevezése a világ más népeinél:
Németeknél: Weihnachtsmann, Nikolaus
Amerikában és Kanadában: Santa Claus
Angliában: Father Christmas
Finnországban: Joulu Pukki
Franciaországban: Père Noël
Pércsi Dániel 6. a
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Lány/Fiú rovatunk
Újhold : Az Újholdban Edward egyre jobban félti
Bellát. A lány születésnapi ünnepségén Bella megvágja az ujját, és Jasper, akinek a legnehezebben
megy a vegetáriánus lét, megtámadja. Hogy megvédje, egy hirtelen és átgondolatlan ötlettől vezérelve, elhiteti Bellával, hogy már nem szereti és tovább
költözik a családjával, hátrahagyva az összetört szívű Bellát. Edwardnak nehezen megy az élet Bella
nélkül, sokszor lesz letargikus a számára hihetetlenül hosszúnak és értelmetlennek tűnő élet kilátásától.

Miután Rosalie tévesen arról értesíti, hogy Bella öngyilkos lett, Edward elutazik Olaszországba egy
vámpírtársasághoz, az ún. Volturihoz, akik rendőrként ügyelnek a vámpírok társadalmában az egyetlen
szabály (az emberek nem tudhatnak a vámpírok lété-

KARÁCSONYI TOP 10-ES LISTA

10. Have your self. A Merry Little
Christmas by The Carnenters.
9. We Wish you a Merry Christmas
8. Felic Navidad by Jose Feliciana
7. All I Want For Christmas by Mariah
Carey
6. Jingle Bell Rock
5. Walking in a Winter Wonderland by
Amy Grant
4. Rockin’ Around the Christmas Tree by
Brenda Lee
3. It’s the Most Wonderful Time Year
2. Last Christmas by Wham
1. The Christmas Shoes by Alabama
Összeállították: Bíró Bianka és Joó Dóra 5. a

ről) betartására. Megkéri őket, hogy öljék meg. Miután kiderül, hogy az információ téves volt, Alice
visszamegy Forksba Belláért, hogy együtt állítsák
meg Edwardot. Még időben utolérik őt, ám a Volturi
Bella életét követeli. Alice menti meg a helyzetet
azzal, hogy elárulja: látta Bella vámpírrá válását a
látomásaiban, így a Volturi elengedi őket azzal a
feltétellel, hogy hatályos időn belül át kell változtatniuk Bellát. A hazaúton mondja meg Edward Bellának az igazat: hogy mindig is szerette és csak a biztonságáért tette, amit tett. Bella sikeresen rábeszéli
Cullenéket, hogy szavazzanak a sorsa felől. Edward
és Rosalie kivételével mindenki az átváltoztatása
mellett szavaz. Edward később beleegyezik azzal a
feltétellel, hogy átváltoztatja Bellát, de előbb a lánynak hozzá kell mennie feleségül.

Gyűjtötte: Varga Lajos 8. b
A MI TOLLUNKBÓL

Közeleg a karácsony
Díszek lesznek minden ágon
Egyik ágon csillagok, másokon a boa
Az első szaloncukor számba kerül nyomba
Ha kinézek minden tiszta hó
Hóembert építünk, hű de jó
Hócsatákat vívnak a gyerekek
Hallom, ahogy már törnek a jegek.
Megyeri Vanessza 8. b
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R e j t v é n y

TISZTA VICC… :-)
Csere-bere

1.

Karcsika a karácsony második napján kinyitja az ajándékát.
- Anya, miért kaptam játék autót, amikor én játék rakétát
kértem?
- Azért kicsim, mert az apád is egy nagy gyerek, és szeretett volna kiskorában egy rakétát, de nem kapott, így most a
tiéd élvezi ki!

2.
3.

U
4.
5.
6.

1. Télen látjuk az ablakon.
2. Hideg, havas évszak.
3. Karácsony előestéje.
4. Édesség a karácsonyfán.

5. December 6-án jön el.
6. Karácsonyt megelőző időszak.
Készítette: Kovács Kármen 6. a

Fejtsétek meg a betűrejtvényt!

Pistike rohan az anyukájához:
- Anya, anya a karácsonyfa ég!
- Jaj kisfiam, az nem ég, hanem világít.
Úgy kb. 5 perc múlva:
- Anya gyere, mert most már a függöny
is világít!
Jégbiztonság
Két enyhén ittas jön ki a kocsmából:
- Hé, koma, itt van egy folyó, te tudsz úszni?
- Na-ná, hogy tudok!
Válaszol a koma, majd ugrik egy hatalmasat az úttestre.
Nagyot nyekken, majd hátraszól a komájának:
- Gyere nyugodtan! Be van fagyva!
A skót kisfiú megkérdezi az apjától:
- Apa, mi lesz a karácsonyfa alatt?
- Parketta.

Összeállították: Farkas Krisztina, Joó Réka, Vincze
Lili

Készítette: Oláh Dorina 5. a

Ha sikerült megoldanod a feladatokat, írd rá a megfejtésszelvényre a megfejtéseket (ne felejtsd el ráírni a neved és osztályod). Majd dobd be a portánál elhelyezett Mákszemek feliratú dobozba legkésőbb 2012. december 18-ig Sorsolás 2012.
december 19-én, szerdán a nagyszünetben lesz.

Megfejtésszelvény 5.évfolyam 2. szám
Keresztrejtvény: _____________________________________
Betűrejtvény: ________________________________________
_____________________________________________________
Név, osztály:__________________________________________

A Mák Szemek elkészítésében részt vettek:
Balázsi Andrea, Bíró Bianka, Fábián Krisztina, Hegyes Dzsenifer, Joó Dóra, Joó Réka, Kovács Kármen, Megyeri Vaneszsza, Oláh Dorina, Pércsi Dániel, Szabó Sára, Szőnyi Gabriella, Takács Hanna, Tarr Borbála, Varga Lajos, Varga Nóra,
Ványi Csongor, Ványi Júlia, Vincze Lili, Veress Anna Edit, Lukács Zsuzsanna tanító néni (szerkesztő)
Köszönetet mondunk az ÁMK azon dolgozóinak, akik munkájukkal, segítségükkel hozzájárultak a lap megjelenéséhez.

