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A szünetre Summer, Emily, John és Willy a Fellegvárban maradtak.
Reggel Emily erre ébredt:
-Kelj fel, kelj fel, kelj fel... – Summer folytatta volna, de ekkor
egy párna repült felé.
-Köszi, Emily a karácsonyi ajándékot, nagyon kedves tőled!
- Szívesen! Egyébként mennyi az idő?
- Már fél 6 van. Nem hiszem el!!! Vekkert veszek neked karácsonyra.
- Én meg neked altatót! Még alszom legalább két órát.
Két órával később.
-Emily!!!! Kelj fel! Fél nyolc van. Másfél órád van arra, hogy
fogat moss, felöltözz, és hogy elmenjünk reggelizni. Majd utána
felvedd a karácsonyi koncertre a ruhádat, és megcsináld a hajad. Emily fél kilencre nagy nehezen elkészült. Az étkezőben
már ott volt John és Willy. Mindannyian mézeskalácsot ettek és
tejet ittak.
- Sziasztok, lányok! Kértek bejglit?- kérdezte tele szájjal John.
- Soha! Utálom a bejglit!- mondták egyszerre a barátnők.
- De jó, hogy nincs itt a testvérem!- szólalt meg John.
A reggelit gyorsan megették. Utána felmentek a szobába.
Emily átöltözött, és amíg sminkelt Summer befonta a haját.
Majd lerohantak a nagyterembe Emily kóruspróbájára, mert az
esti bál megnyitójára gyakoroltak.
Ebédre Emily halat evett halászlével, Summer pedig töltött
káposztát fácánlevessel. Desszertként mindenki mézeskalácsot
evett.
Délután kimentek az udvarra hógolyózni az óriási hóba, majd
bementek a meleg szobába készülődni a bálra.
Emily este egy gyönyörű fehér ruhában jelent meg. A megnyitón mindenki együtt énekelt. Mikor befejezték, mindenki állva
tapsolt. Aztán elkezdődött a tánc. A zenekar szívét, lelkét beleadta a muzsikálásba. Mindannyian éjfélig szórakoztak.
Jó pihenést, kikapcsolódást mindenkinek a téli szünetre!

Horváth Csenge, Szalma Lilien 6.b
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Advent
Az adventi négy gyertya története

Egyszer egy szobában ült négy gyertya, a Hit, a Szeretet,
a Béke és a Remény. A Hit kialudt, mert úgy érezte, nincs
rá szüksége az embereknek. A Szeretet és a Béke ugyanezt
gondolta, így ők is elaludtak. Egyszer csak bejött egy kisfiú,
és ezt kérdezte:
- Miért aludtak ki a gyertyák?
- Amíg én égek, addig nincs baj, mert a lángommal meg
tudod gyújtani a többiek kanócát – válaszolt a Remény, és
a kisfiú meggyújtotta a többi gyertyát.

Varga Szilvia 5.e
Adventi naptár

A karácsonyi kalendáriumok azt a célt szolgálják, hogy a december 24-i ünnephez kellően vidámak legyünk. Általában
csokikat vagy apró ajándékokat találunk a 24 részre osztott
hosszúkás és vékony kartondobozban. Eredetileg így volt, de
aztán a kreatív és találékony emberek elkezdtek személyre
szabott kalendáriumokat is gyártani. Nemcsak a kinézete változott, hanem a benne lévő tárgy is. Ha most felsorolnám az
összes dolgot, amit készítésekor belehelyezhetnek, öröké tartana. Légy te is kreatív, és csinálj egy saját kalendáriumot!
Sok sikert!

Hegedüs-Pékó Ágnes 5.d
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Advent
A Mikulás
A piros palástban, püspöksüvegben és pásztorbottal ajándékokat osztó Mikulás eredetileg a katolikus vallású vidékeken Szent Miklósnak a népies
alakja. Szent Miklós a gyermekek és diákok védőszentje. A Szent Miklós napi magyar népi hagyomány német hatást tükröz. A katolikus szent kultuszát a 10. században vitték el Németországba a kereskedők. A középkorban szerepjátékokkal emlékeztek meg Szent Miklós tetteiről. Kezdetben a különféle játékokban a kolostori iskolák legifjabb diákja alakította Miklóst. Később ezt a szerepet a felnőttek vették át. Ebből alakult ki aztán az a szokás,
hogy egy piros köpenybe öltözött apó házról házra
járt és vizsgáztatta, dicsérte, ajándékokkal halmozta el a gyerekeket, vagy éppenséggel megfenyítette, megbüntette őket. Ma is az a hagyomány,
hogy december 5-e éjjelén vagy december 6-a hajnalán a Mikulás meglátogatja a gyerekeket, s ha az
elmúlt évben jól viselkedtek kisebb ajándékokat
ajándékoz nekik.
Csonka Dorina 5.d
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Karácsony
Karácsonyi vásár iskolánkban
Idén az iskolánk december 11-től 12-ig tartotta
karácsonyi vásárát. Minden osztály saját portékáját árulta, és közben más asztalokról is vásároltak szebbnél szebb dolgokat a gyerekek. Legtöbbször a szülők árusítottak, de akadt olyan is,
ahol a szünet erejéig beálltak az osztályból a
diákok eladni a portékát. Az aula teljesen megtelt, hangzavar és egy kis karácsonyi muzsika,
ill. nyüzsgés hallatszott. Ettől eltekintve a hangulat jó volt. Mindenki mosollyal az arcán kereste a számára megfelelő ajándékot. A karácsonyi tollaktól egészen az egyméteres plüss
hóemberig minden elképzelhető áru kapható
volt. Felnőttek és gyerekek jól érezték magukat,
és alig várják, hogy jövőre is eljöjjön a varázslatos karácsonyi vásár.

Bárány Aisa 5.b
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Karácsony
A Karácsony Múzeum

A Karácsony Múzeum Szentendrén a Fő térhez
közel található. Ha bementek, egy ember méretű
Diótörő és valószínűleg egy Mikulás lesz ott, aki
szaloncukrot osztogat.
2010 óta egész évben látogatható.
A több mint 5000 darabból álló magángyűjtemény különböző technikákkal készült díszeket, az
ünnephez kötődő dekorációkat, hógömböket,
mini diótörőket, maketteket, karácsonyfákat, valamint üdvözlőlapokat mutat be az elmúlt 200 év
terméséből.
A belépés ingyenes.
Látogassatok el ide, jó szórakozást!

Szabó Samu 5.d
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Karácsony
Karácsony nálunk

Nálunk a karácsonyi készülődés nem úgy szokott zajlani, mint egy átlagos családnál.
Általában a bevásárlás kicsit el szokott csúszni, néha az utolsó pillanatban veszünk meg dolgokat. Ebből legtöbbször nincs baj, mindent sikerül időben elintézni. Ami szintén sokszor előfordul, az a kisebb vita. Ez úgy szokott történni,
hogy anya ránk szól:
- Pakoljatok el! Takarítsátok le az asztalt!
Apa pedig nevetve vitázik anyával, hogy a paradicsom ne úgy legyen felvágva,
és a húst a tálcán tegyük egy milliméterrel arrébb. A kis testvérem pedig még
ajándékosztás előtt ki szeretné bontani a saját csomagját.
Szent estére minden összeáll. Nincs kiabálás, veszekedés, mindenki boldog, és
örömmel adjuk át egymásnak a meglepetéseket egy nagy családi ölelés közepette.

Bárány Aisa 5.b
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Karácsony
A betlehemezés hagyománya
Betlehemet állítani a házakban karácsonykor sok országban elterjedt szokás.
Ez emlékeztet arra, hogy ezen ünnep a kis Jézus eljövetelének ünnepnapja.
Először Assisi Szent Ferenc készített egy barátjával 1223-ban Grecchióban. Barátjával berendeztek egy barlangot szalmával, ökörrel, szamárral. Alkalmi színészekkel játszották el Jézus születésének történetét. A ferencesek templomaiban azóta
is készítenek szebbnél szebb betlehemeket. A legnagyobbat, közel 1 négyzetkilométereset, Franciaországban állították. A párizsi Városháza előtt azóta is más ország betlehemét helyezik el minden karácsonykor.

Bárány Aisa 5.b
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Karácsony
Diótörő

Csajkovszkij utolsó színpadi műve volt a Diótörő. A
zeneszerző halála előtt írta meg világhírű zeneművét. Alapja Hoffmann A diótörő és az egérkirály meséje. A mesebalett ötlete a Cári Színház főigazgatójától származott, ő kérte meg Csajkovszkij a zene
megírására. A zeneszerző nem nagy lelkesedéssel
fogott hozzá, mert úgy gondolta a Pazar díszletek
és jelmezek veszélyeztetik a zene érzelmi átélését.
A története Petipa, a balett rendezője két részre
osztotta. Az első részben karácsonyi jelenetet látunk, a második részben Cukorország jelenik meg.
Csajkovszkij 1892 elejére készült el a zenével. Érdekesség, hogy cselesztát is alkalmazott a zenekarban. Az első bemutatót 1892. december 18-án a
Mariinszkij Színházban tartották, és azóta számtalan országban nézik meg gyerekek karácsonykor.

Dénes Izabella 5.b
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Tél
A globális felmelegedés
A nap kb. 5.000.000 évvel ezelőtt, egy kozmikus porfelhő összehúzódása során keletkezett.
Nem sokkal később belsejében beindult a magfúzió. 5.000.000.000 év múlva stabil csillag lett.
Nos, így adta nekünk a nappalokat és az éjszakákat, de a legnagyobb ajándékot is odaadta nekünk, az életet. De ennek ára is van. A napunk elhasználja a magában rejlő hidrogénkészletet, a
fúzió kiterjed, és a csillag pedig vörös óriássá válik. De mielőtt még benyelne minket egy darabban, a kezdetleges vörös óriás fényével és hőjével egyre nagyobb hőmérsékletet varázsol a földünkön, ami miatt a hó is egyre kevesebb lett és lesz is. De nem csak különleges napunk tehet
erről a szörnyű dologról, az emberi tevékenység is a földön. Az iparosodástól kezdve rohamosan növekedett a káros légköri szennyezettség (a káros CO2 kibocsátás), mely közvetlen okozója
a földünket védő ózonpajzs elvékonyodásának. Ennek következtében a napunk káros UV sugarait nem tudja olyan mértékben megszűrni, mint korábban. Ez a folyamat a bolygónk összes
élőlényére kihat (PL: az északi jégsapka rohamos csökkenése, a szárazföldi belső vízkészletek
rohamos csökkenése, egyre nagyobb mértékű szárazság, a mérgező gázok a levegőben, a káros
ultraibolya sugárzás élőlényekre, köztük az emberre gyakorolt egészségkárosító hatása) Az emberiségnek el kell fogadni a sorsát, a Föld már túl van a 24. órán, már csak gyökeres változással
lehet megmenteni a Földet. Ha nem sikerül, csak lassítani tudjuk a folyamatot.
Figyeljünk hát a környezetünkre!
Lázár Ákos 5.e

A legnagyobb magyar hóember
2016 decemberében Béla és Pista (a pamkutya), akik yutuberek, nekivágtak, hogy elutazzanak Szlovákiába és megépítsék a legnagyobb magyar hóembert. 3 nap alatt készen is lettek.
Bár néhány nehézség akadt, sikerült egy öt méterest építeni. Hivatalosan is kijelenthertük,
hogy ez volt a legnagyobb magyar hóember. Kedves Barcsaysok! Ha idén esik a hó, nyugodtan próbálkozzatok!
Hegedüs-Pékó Ágnes 5.d
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Tél
Meleg kuckók kiscicáknak
A kiscicáknak a szőre vékony, ezért télen érdemes meleg kuckókat építeni vagy vásárolni nekik.
Alapanyagok és kellékek:
olló
karton
ragasztópisztoly töltéssel
Elkészítési menete:
Vágj ki hét darab A3-as méretű karton darabot!
Ragaszd össze őket úgy, hogy egy fedetlen kockát kapj!
Háztető alakban ragaszd a maradék két lapot a kockára!
Egy vagy több oldalon vágj ki egy és fél dm-es kört (köröket), amin a cicus(ok) ki-be járhatnak!
Rakj be egy meleg anyagot, ruhát vagy fekhelyet!
Vágj rá kicsi, kb. 3 cm-es lyukakat, hogy bejusson a fény!
Ha elkészültél vele, kedvedre díszítheted.
Jó szórakozást!

Horváth Lili 5.b

Hópelyhek
Nincs két egyforma hópehely. Mindegyiknek különböző a formája, mérete, mintája. A
hópehely jégkristályok összeállásából keletkezik. Ehhez szükséges, hogy szuperhideg
vízcseppek keletkezzenek a felhőkben, amelyek megfagynak. A hókristályok mindig
hatszög alakúak. Az eddigi legnagyobb hópehely 38 cm-es volt. Sajnos, a globális felemelkedés miatt ritkán fogunk havat látni itthon.
Varga Szilvi 5.e
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Finomságok
TOP 10 FORRÓCSOKI
Gondolkodtál már azon, milyen forrócsokit kell még kipróbálnod? Igen? Nem? Itt megkapod a választ!
10.Olasz forró csoki
9.Fűszeres forró csoki
8.Sütőtökös forró csoki
7.Gyömbéres forró csoki
6.Mandulás forró csoki
5. Vörösboros forró csoki
4. Fahéjas-Rumos forró csoki
3. Fehér csokis forró csoki
2. Holland forró csoki
1. Nutellás forró csoki

Szaloncukor

Franciaországból német közvetítéssel jutott el hozzánk ez az édesség. A 19. században
vált népszerűvé, a fenyőfák díszévé. Kezdetben kézzel készítették, majd Stühmer Frigyes hamburgi származású cukrászmester első gőzüzemű csokoládégyárában indult el
az első fondantgyártó gép. A Gerbeaud cukrászda számára készítették a szaloncukrokat.
Erdei Lajos 5.e
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