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Hóember vagyok
Hóember vagyok
Sziasztok, én egy fagyos
hóember vagyok.
Fejemen kalap van,
szemem most kék,
szén van hasamon,
s a számon is még.
És körülöttem zajlik az élet…
Mint egy családban,
a gyerekek a hóesésben,
mindig játszanak.
Hókotró segít,
még több havat hoz ide,
felhalmozza, s így
még több hóembertársam készül el.

Cilinder a fejemen.
Gombok a szememen.
Nyakamon sál,
répaorr és botkéz,
gombok a testemen,
nadrágom hó.
És körülöttem zajlik az élet…
Havas erdőben vagyok,
madarakat, állatokat látok,
Gyerekek hógolyóznak olykor-olykor mellettem.
Eltalál egy hógolyó,
És én mondom jaj de jó!
Fenyőillat száll felém,
köröttem állatok és én.
/Vaszkó György/

Senki sem magányos ezen a télen.
Hóember vagyok

/Mendzsák István/

Zöld edény a fejemen,
Vaspálca a kezemben.
Focilabda hasamban,
hófehér hóhajam van.
Petrezselyem az orrom,
barna makkból gombok
a hasamon.
És zajlik körülöttem az élet…
Fiúk jeges füvön fociznak,
lányok a jégen csúszkálnak.
Tanárok a kerítésnél beszélnek,
Mögöttük csupasz fák ácsorognak.
/Somogyi Hunor/
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Hóember vagyok Japánban
Hóember vagyok. Egy téren állok. A fejemen paróka van, alkotóm kedvenc anime
karakterének jelmezéről. Két szemem két icipici kavics. Az orrom egy répa, számat
elfelejtette kedves készítőm. Egy teljesen átnedvesedett sál van a nyakamon. Jobb
kezemben röplabdát tartok.
És körülöttem zajlik azélet… Az úton elment egy autó.
Na neee! Maja ezt nézd! – hallok egy kedves lányhangot mögöttem.
Csináljunk azzal a Sugawara parókás hóemberrel egy képet! Gyere! – s azzal iderohannak és fotózkodnak velem.
Ez aranyos! De mennünk kellene, mert lekéssük a buszt! – majd elrohannak. Én
csak nézek utánuk mosolyogva, ahogy szaladnak tova az utcán. Én a hóember.
/Varga Szilvia/
Hóember vagyok..
Telente répaorrot kapok,
Kicsi vagyok zöld bojtos sapkával,
szám kirakva öreg fa gallyával.

Elhaladnak mellettem a túrázók,
építgetnek a hóval gyurmázók,
közben zajlik körülöttem az élet..
/Hegedüs-Pékó Ági/

Hóember vagyok..
Fejemen cilinder, orrom répa, szén a szemem és a szám, kezem helyett két bot, hasamon
3 szem szén. S körülöttem zajlik az élet… Kocsik dudája töri meg a csendet. A madarak a
hangra magasba repülnek. Mikor senki sem figyel, egy mókus szalad el. A fenyők teteje,
mintha porcukorral lenne behintve, s a földön a hó, mint fehér paplan terül el.
/Szöllősy Réka/
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A tél
Közös verses ujjgyakorlatok
tél
hideg, vizes

szállingózik, játszik, hógolyózik, ajándékoz
havas, fehér
hó
/Szöllősy Réka, Somogyi Hunor, Dohajov Dani/

hópehely
tél
hideg, fehér
száll, hullik, fagyaszt, ékeskedik
fagyó, olvadó
hó
hópehely

/Mendzsák István/

hó
hideg, fehér
esik, szakad, száll, hullik

fagyos, szemcsés,
pehely
/Varga Szilvi, Vaszkó Gyuri/
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Ha lenne három kívánságom...

Ne legyen annyi rossz dolog a világon.. Ha gondolom, láthatatlan lehessek,
ha akarom, visszaváltozhassak. A barátaim mindig segítenek nekem, bárhol
vagyok, úgyhogy legyen minden embernek három kívánsága! /Somogyi Hunor/
Szeretnék végre fehér telet, mint mindenki /Dohajov Dániel/
Ne legyen vírus, és legyen rendes oktatás! Legyen mindenki egészséges! Legyen HÓ! /Szöllősy Réka/
Legyen fehér karácsonyunk! Legyen vége a vírusnak! Legyek egy remek liberó!/Varga Szilvi/
Havat kérnék egész Magyarországra. Minden ember gyógyuljon meg! Mindenkinek legyen boldog karácsonya! /Mendzsák István/
Szeretném megkapni az összes Star Wars legót. Múljon el a kovid! Jó lenne,
ha mindenki halhatatlan lenne! /Vaszkó György/
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Az Adventi koszorú készítése
RECEPT
Hozzávalók:
Koszorú alap
Fenyőág
4 gyertya
karácsonyi díszek
ragasztó pisztoly
Elkészítése:
Végy egy koszorú alapot, majd fond rá a fenyőágakat. A ragasztópisztollyal ragaszd rá ezeket. Kicsit várjunk míg megszárad.
Majd a díszek következnek, felragasztjuk ezeket is. A díszek lehetnek például: csillag formájúak, gömbök, termés díszek vagy csengő alakúak. De ezek csak ötletek! Mindenki saját maga ízlése szerint díszíti a koszorúját.
Most következnek a gyertyák. Ha hagyományos gyertyákat használunk, akkor három lilára és
egy rózsaszínre lesz szükségünk. A gyertyák a következőket jelentik: Hit, Remény, Öröm és
Szeretet.
Illesszük a gyertyákat a koszorúra.
Egy rúd fahéj feldobja a koszorú hangulatát, és karácsonyi illatot is áraszt.
Miért is készítünk Adventi koszorút?
Mert ezzel várjuk a karácsony közeledtét. Az ünnep előtt 4 héttel vasárnaponként meggyújtunk egy- egy gyertyát. Ilyenkor a család énekelni szokott.

Remélem mindenkinek elkészült az Adventi koszorúja.
Kellemes ünnepeket kívánok!

Vaszkó György
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Az adventi naptár története
Az 1900-as években, Németországban élt egy türelmetlen kisfiú, Gerhard. Mindennap
megkérdezte: „Anyu, mikor jön már a Jézuska?”
Ekkor az anyja elkészített egy naptárat, 24 kis lapocskával, amelyek azt jelezték, hány nap
van még karácsonyig. Minden lapocskára rakott egy-egy kis cukorkát, és Gerhard minden
nap megevett egyet. Ahogy fogytak az édességek, úgy közeledtek a karácsonyhoz.
Amikor Gerhard felnőtt, vállalkozó lett, olyan türelmetlen gyermekeknek kezdett el adventi naptárakat gyártani tömegével, kicsit tovább fejlesztve, mint amilyen ő volt. Eme tovább
fejlesztés nem más volt, mint az ablakocskák, amiknek köszönhetően a gyerekek sosem
tudták, milyen cukrot rejt aznap a naptár.
Az 1940-es években a találmány meghódította Amerikát, 1950-től pedig már a csokival
töltött adventi naptárakat is lehetett kapni.
Természetesen ezeket te is elkészítheted, hogy egyedivé tedd a sajátodat!
Varga Szilvi 7.e
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Krimi karácsonykor
Írta Hegedüs-Pékó Ági
A szerkesztőség játéka alapján

Egy nő járkált fel-alá idegesen a nappaliban. A rideg fehér falakon értékes festmények lógtak, ébenfa bútorok: polcok és asztalkák sorakoztak a falak mellett.
István! – ordított a férjének az asszony, Szilvia.
- Jövök már! Nem tudom, miért kell ennyire siettetni! Te tudós vagy!
Azok nem szépen, lassan, megfontoltan cselekszenek? – kérdezte a férj.
De igen! De isten szerelmére, holnap karácsony és még fánk sincs!
Réka, kislányom, apáddal elmegyünk fenyőfáért, mire visszajövünk, kérlek,
készítsd elő a díszeket!
Jó! – hallatszott a kiabálás az emeletről.
Hét óra lett, mire a két felnőtt becipelte a fát a nappaliba. A kandallóban ropogott a tűz, a díszek elöl várakoztak dobozokban. Mézeskalács volt az asztalon.
Réka szívem, az ebédlőasztalon lévő pici dobozban van egy nyaklánc. Kérlek,
add oda majd a magántanárodnak!
- Igen anya!
Ezután felállították a fát, és elkezdték díszíteni.
István, istenem ne a fa hátuljára tedd azt az angyalkát, mert ott nem látszik!
Ne a zöld díszeket rakosgasd oda, inkább a lilákat! Semmi ízlésed!
Miért tüsszögsz megint? Leesnek a gömbök a fáról!
István az orra alá motyogta:
- Fenébe az allergiával, már megint virágzik a mogyoró! Ekkor megszólalt
Réka:
Anya, szerinted van Jézuska?
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Az anya csak némán bólogatott. Éjszaka Réka felkelt, és a szobájából lement a
nappaliba, mert nem tudott aludni. Nézte a fényeket a karácsonyfán. Valami
rossz érzés keletkezett a szívében. Csak állt, állt és várt. Várt a karácsonyra,
mertmég úgy érezte, hogy nem jött el. Végül visszament a szobájába lefeküdni.
Következő napon Szilvia és István elindult bevásárolni a karácsonyi vacsorához,
ezért Réka egyedül volt egész délelőtt. Amikor a szülei hazajöttek, az anyuka
nekiállt sütni-főzni, apja meggyújtotta a kandallóban a tüzet. Réka megterítette az asztalt. Anyja a konyhában közben elvágta az ujját répapucolás közben, felszisszent. István erre odarohant hozzá, közben a nyitva hagyott kandallóból kicsapott a láng és meggyulladt a karácsonyfa. Réka felsikított. Gyorsan lekapta az asztalról a kancsó vizet, és ráöntötte az égő fenyőre. A lángok
lassan lelohadtak. Szilvia sopánkodása közepette az égett fát kicipelték az
udvarra.
-Istenem, Réka, annyira sajnálom, hogy nem lesz tökéletes a karácsony! Talán
kaphatunk valahol egy másikat!
- Nem kell fa, ajándékok se, csak legyünk békében együtt egy napig – mondta a
kislány.
Estére megérkeztek a nagyszülők, Szilvia apja és anyja. Körbe ülték az asztalt,
ettek-ittak semmisségekről beszélgettek, és akkor Szilvia anyja elkezdte kínálgatni a muffint, amit maga sütött.
Ugyan már István, egyen ebből a muffinból! Nem utasíthat vissza!
Addig-addig győzködte a vejét, míg az beleharapott egy sütibe, majd egy pillanat
alatt elterült a földön. Azonnal kilehelte a lelkét.
Vajon ki és mi okozhatta a halálát?
Hegedüs-Pékó Ági 7.d
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Ajándékötlet
Elég tízig számolni!
Ha igazán szeretnél valami sajátos ajándékot szeretteidnek, akkor ajánlom neked a hímzést.
Ennek a kézműves technikának több fajtája van.
Most nem a kalocsairól vagy a matyóról beszélek hanem:

- a kontúröltésről melynél csak vonalakat húzunk.

- a keresztszemesről amelyiknél X-ket alkotunk.

És az én egyedi fajtámról melyben össze-vissza lehet ölteni a vonalakat.

Ha szeretnéd kamatoztatni a finommotorikád és az írásképedet javítani, akkor én csak
ajánlani tudom.
Dohajov Dániel
5.d
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A hóember ajándéka
Egyszer régen távol innen lakott egy hóember. Ezt a kis teremtményt egy tavalyi
gyerekcsoport készítette.
Amint játszott barátjával a pingvinnel, meglátott egy icipici pontot. Ez a pont nőtt
nődögélt, s egyszeriben a levegő megtelt csokoládé illattal. Már a pont nem is pont volt,
hanem megnőtt, és a barátja ekkor így kiáltott:
-Nézd a Mikulás! - szólt boldogan - Kapunk ajándékot, legalább is ha jók voltunk.

-Mi? Mi…Miku… Mikulás? -kérdezte a hóember—Ő meg ki , és mi az az ajándék?
De a pingvint már nem érdekelték a kérdések. Ő már csak az ajándékra tudott gondolni.
-Ja bocs kérdeztél valamit? - a hóember mérgében otthagyta a barátját. Már az ő fejében is
az ajándék járt.” Vajon mi ez a mikulásos dolog?” elmélkedett. Majd hazament és ezt kérdezte:
-Mama, mi az a Mikulás?
-A Mikulás? A Mikulás a legkedvesebb és legidősebb hóember, aki ajándékokat oszt.
-Mama, és mi az az ajándék? A barátom már mesélt róla.
-Kisfiam az egy tárgy, amire nagyon vágysz.
-Én a gyerekek hangjára vágyom, ahogy játszanak körülöttem.
- Megértelek, nekem is nagyon emlékezetes élmény volt, amikor megépítettek a gyerekek.
Hunyd le a szemed, és holnap reggelre meglesz a kívánságod.
Úgy is történt. Másnap reggelre hatalmas hó esett az erdőben. A gyerekek is játszottak. A hóember nagyon örült, és a barátjának is megbocsájtott, amiért nem figyelt rá.
A lelkében nagyon várta, a következő Mikulást. Mert ez volt élete legjobb ünnepe.

Vaszkó György
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Lovak ihlette történetek...
Unikornis a hóban
Hol volt, hol nem volt, voltak egyszer, éltek egyszer ebben a világban unikornisok. A
legtöbbjük fehér volt, de akadtak köztük kékek, rózsaszínek, sárgák. Volt köztük kettő,
ők nagyon eltértek a többitől fakó és foltos szőrükkel. Kisebbek is voltak társaiknál, no
meg rettentően kíváncsiak. Társaik gyakran értetlenül, elutasítóan nézték őket. Így amikor egyszer találtak egy titokzatos kaput, azonnal nekivágtak:
- Megnézzük? – kérdezte Zizzy.
- Menjünk! – válaszolta Mazsi.
Így indultak el az ismeretlenbe. Mikor átléptek a kapun, csodálatos látvány fogadta
őket. Minden hófehér volt, még az égből is fehér virágok hulltak.
- Ó, még sosem láttam ilyet! – kiáltott fel Mazsi, majd meghempergőzött a hófehér réten.
- Jaj, ez hideg! – kiáltott fel ekkor.
- Mazsi, elég a játékból! Menjünk tovább! – türelmetlenkedett Zizzy, és sürgette barátját. Hamarosan egy tágas mezőre értek, ahol a távolban lovak ácsorogtak. Mazsi értetlenkedve nézte őket:
- Zizzy, ezeknek az unikornisoknak nincs szarvuk!
- Nincs Mazsola, mert ezek lovak. Már hallottam róluk. Hasonlítanak ránk, de nincs
szarvuk, és nem is olyan színesek.
- Mi sem vagyunk színesek, Zizzy – tűnődött Mazsola.
Nemsokára megközelítették a csapat szélén álldogáló szürkét, s összeszedve bátorságukat, megszólították:
- Jó napot kívánunk! Kikhez van szerencsénk?
- Látom, idegenek vagytok itt, ha nem ismeritek a ménest. Honnan jöttetek?
- Unikorniából, unikornisok vagyunk.
- Már hallottam rólatok. Milyen kicsinyek vagyotk!
- Ti meg hatalmasok hozzánk képest.
- Mi járatban vagytok erre felé? – kérdezte a szürke.
- Szeretnénk találni egy új családot, ahol szeretnek bennünket, s nem néznek ki a csapatból.
- Akkor jó helyen jártok. A mi gazdánk Zsebe Zsuzsanna igazán barátságos, és minden
négylábút kedvel.
- Befogadna bennünket is?
- Természetesen.
Így lett új otthona a fakó és foltos lovacskáknak, és egy idő után már nem is hiányzott
nekik az unikornisok színes, tarka társasága.
Jeneses Adél 5.d
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Mazsola havas kalandja
Még ma is emlékszem arra a karácsonyra, amikor a foltos és kósza kiscsikó eltévedt a
hóban.
Egy szép decemberi napon, karácsony előtt Mazsola már alig bírt magával. Ugrált,
hempergett a frissen esett hóban. Zizzy, a mamája így szólt rá:
- Mazsola, menj inkább sétálni egyet!
Örömében gyorsan elrohant. Hamarosan messze jutott a méteres hóban. Kis lábai
igencsak fáztak, majd lefagytak. Mire a mező szélére ért, már el is ment a kedve a csatangolástól.
-„Talán otthon kellett volna maradnom a jó meleg istállónkban? Hogy jutok most haza?” – morfondírozott magában.
Ekkor, az egyik hókupac alól egy kis sün bújt elő.
- Majdnem eltapostál, te hatalmas állat! – morgolódott a kis tüskés hátú.
- Bocsáss meg, nem akartalak bántani – válaszolta megszeppenve Mazsola.
- Csak szeretnék minél hamarabb hazajutni, mert már nagyon fázom. segítenél?
A kis sün komolyan biccentett, majd elindultak az istálló felé. Még nem látták az épületet, amikor vidám prüszkölést hallottak:

- Kada! – kiáltott fel Mazsola – de jó, hogy látlak!
- Gyertek utánam, már vár az anyukád – mondta a csavargónak.
Vidám nyihogással fogadták őket az istálló lakói. A téli álmából felébresztett kis sün új
szálláshelyet kapott a lovak karácsonyfája alatt. Boldogan aludt el a fenyő- és szénaillatú meleg istállóban.

Dankovits Fanni 5.d
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Apróhirdetések
melyekért felelősséget nem vállalunk

Baja van a maszkkal?
Nálunk kaphat olyan maszkot, amelyben könnyebb a lélegzés !
Ez a maszk különleges! Vegyen MOST! Kaphatja a:
Www.semmitnemkap.com oldalon.
Várjuk a vevőket, mert kell a PÉNZ!
Íme, a számunk 0626902030452!
Köszönjük!

Gondja van a folyamatosan bepárásodó szemüveggel?
Igen? Akkor vegye meg a mini ablaktörlővel felszerelt szemüveget, most mindössze
5000Ft-ért megkapja.
Ez a szemüveg tartalmaz egy páraérzékelőt, mely a sok párára bekapcsolja a mini ablaktörlőt.
Rendelje meg a www.nemkapszsemmit.hu oldalról.
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Barcsay Iskola
Telefonszám: 987 5643
Faxszám: 987 6543
E-mail cím:
barcsayfirkai@gmail.com

Boldog új évet kíván a
Barcsay Firka Szerkesztősége!

Színezd ki a
szerencsédet!
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