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Interjú: Bálint Zita tanárnő válaszol
Aki kérdez: Kiss Zsófia, 9.D

Bálint Zita tanárnő iskolánk legismertebb tanárai közé tartozik.
Sokan szeretjük őt, szerettük volna egy kicsit jobban megismerni.
Zita néni készséggel válaszolt kérdéseimre.
K.Zs.: Mikor fogalmazódott meg
Önben az a gondolat, hogy
földrajz-történelem szakos
tanár legyen?
B.Z.: Már általános iskolában
gondoltam arra, hogy tanár
szeretnék lenni. Emlékszem, 6.
osztályban a kedvenc tantárgyaim
közé tartozott a történelem és a
földrajz is.
K.Zs.: Legyen kedves, meséljen
egy kicsit a pályán eltöltött
időről!
B.Z.:
A
Pécsi
Tudományegyetemen szereztem
diplomát. Az egyetem elvégzése
után Pécsett kezdtem tanítani, a
pécsi
Széchenyi
István
Gimnáziumban. Ma ez a gimnázium
a
hozzá
tartozó
általános
iskolával, a „Tásival” (Testnevelési
Általános Iskola) együtt, szintén
baptista fenntartású intézmény,
akárcsak a Szivárvány Iskola.
Tizenkét évvel ezelőtt tehát itt
kezdtem el a munkát fiatal
pedagógusként.
2009-ben
váltottam, ekkor jöttem a mostani
iskolába tanítani, vagyis 9 éve
vagyok
szivárványos
tanár.

Igazából
a
véletlennek
köszönhetem, hogy a Szivárványba
kerültem,
de
szeretek
itt
dolgozni, ez már a 10. tanévem itt.
K.Zs.: Miben különbözik a két
iskola?
B.Z.: Nehéz kérdés, mert más és
más iskolákról van szó. A pécsi
gimnáziumban más volt a tanulók
hozzáállása,
jobb
volt
a
magaviseletük, többet tanultak
még az állandó sportfoglalkozások
ellenére is. A gyerekek szerettek
mozogni, elvégre sportiskolába
jártak. Ott csak 3 évet töltöttem,
pályakezdőként, sokkal kevesebb
tapasztalattal. Itt viszont már
jóval
nagyobb
tapasztalattal
rendelkezem, az osztályaimmal jó
kapcsolatot ápolok, ami annak is
köszönhető, hogy sok iskolai
programon
veszünk
részt.
Szeretek
itt
tanítani,
amit
egyértelműen bizonyít, hogy 9-10
évet eltöltöttem már az iskolában.
K.Zs.:
Szoktunk
azon
gondolkodni, hogy a tanárok nem
unják meg a tanítást? Mindig
ugyanazt mondani…

B.Z.: Nem. Sőt, még többet
tanítanék.
K.Zs.:
Zita
néni
melyik
tantárgyát szereti jobban?
B.Z.: Mikor melyiket. De igazából
nincs
különbség,
mondjuk,
szerintem a földrajzot jobban
lehet szemléltetni az iskolában, a
térkép előtt sokat szoktunk időzni
földrajzórákon.
K.Zs.: Sokunkat érdekel az a
kérdés, hogy Zita néni milyen
diák
volt?
Követett
el
csínytevéseket?
B.Z.: Nagyon jó diák voltam,
szorgalmas,
tevékeny.
Az
iskolában minden rendezvényen
szerepeltem. Például színdarabban
játszottam, az iskolai büfében
segédkeztem,
kézilabdáztam,
kosaraztam, öttusáztam. De azért
maradt idő rosszalkodni is. Például
3. osztályos koromban a barátaim
közül valaki behozott egy szál
cigit a suliba, és rágyújtottunk. A
fiúk „beköptek”, beírást kaptam.
A szüleim aztán nagyon leszidtak,
egy életre nem felejtem el.
K.Zs.: Mivel tölti a szabad
idejét?
B.Z.: Nagyon sok kedvenc filmem,
sorozatom van. Főleg a drámákat,
a konfliktusos filmeket szeretem,

és a thrillert. Kedvelem a
klasszikus zenét, a hétköznapibb
stílusokat, kivéve a metalt, azt
kifejezetten
nem
szeretem.
Kedvencem a Coldplay. Járunk
moziba, színházba. Azt gondolom,
hogy ezek fontos dolgok, de
mindennek az alapja az, ha az
ember
tud
egészségesen,
szeretetben
élni.
Már
ha
egészségesnek mondható az, ha az
ember nem eszik gyümölcsöt,
ugyanis én egyéves korom óta nem
fogyasztok ilyeneket, mert nem
ízlik. De még élek.
K.Zs.: Ön szerint igaz, hogy a
pénz nem boldogít?
B.Z.: Így igaz. De sajnos minden
pénzbe kerül.
K.Zs.: Ha lehetne, elköltözne
másik országba?
B.Z.: Máshol nem élnék, de ha
tehetném,
minden
országba
eljutnék, és egy hónapot élnék ott,
hogy megtapasztaljam az ottaniak
mindennapjait.
K.Zs.: Hisz a földönkívüliekben?
B.Z.: Biztosan vannak. Van egykettő belőlük az iskolában is
(nevet).
K.Zs.: Köszönöm az interjút!
2018. november 06. Szivárvány
Iskola, Budapest
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ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ:
CSONGOR ÉS TÜNDE A
NEMZETIBEN (2018.
SZEPTEMBER)
Írta: Kotroczó Vivien Mercédesz, 11.D

Az osztállyal év elején néztük
meg Vörösmarty Mihály Csongor
és Tünde című drámáját a
Nemzeti Színházban. Őszintén
szólva először nem akartam menni.
Aztán valahogy meggondoltam
magam.
Ki kell jelentenem, hogy jó
volt. Tetszettek a színdarabba
vitt
modern
elemek:
fényeffektek,
zene,
mozgás,
maira
hangolt
szövegrészek,
poénok. A két felvonás közti
szünetben
alig
vártam
a
folytatást. A történetet már
ismertem, ezért jobban át tudtam
magam adni az előadásnak, mintha
figyelnem
kellett
volna
a
szövevényes cselekményre. Így
pedig olyan dolgokat vettem észre
a
darabban,
amit
korábban
nemigen értettem, hiába olvastam,
tanultam,
láttam
az
előző
iskoláimban.
Pozitív élményeim mellett,
szomorú, de akadtak rosszak is. A
darabbal kapcsolatosan az, hogy
néhány színészre, véleményem
szerint, nemigen illett a ráosztott
karakter. Ez ugyan az én „bajom”,
viszont
a
közönség
okozta

bosszúság már többünk gondja
volt. Amikor a velünk szemben ülő
páholyban két-három percenként
ajtót nyitogattak, és szemünkbe
vágott a kinti fény, azt nem
szerettük. Fényről jut eszembe:
emeletünkről
a
nézőtérre
letekintve
sem
a
sötétség
látványa fogadott (illetve de, ám
az a fejekben volt). Az alanti
diákok, de még az őket kísérő
tanárok is fontosabbnak tartották
telefonjukat, mint az előadást.
Többet vártam volna, főleg, ha a
duruzsolást is hozzáveszem ehhez
a
csodás
közönség
alkotta
környezethez!
De
nem
szeretném
morgolódással zárni ezt a kis
beszámolót. A lényeg, hogy a
látott
színdarabot
illetően
elégedetten
sétáltam
ki
a
Nemzeti épületéből. Az unalomig
ismert alapsztori helyett egy
érthető, egyéni megoldásoktól
pompás színdarabnak lehettünk
szemtanúi, amelyben a színészek
ráadásul valós, mai érzelmeket
tükröztek. Ezek pedig közel állnak
hozzám.
Úgy
döntöttem,
legközelebb is megyek!
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KÖZELEDIK A KARÁCSONY…

CIPŐSDOBOZBA AJÁNDÉKOK!
Hogyan készíthetek ajándékot?
 Keress egy jó állapotban lévő, üres cipősdobozt!
 Döntsd el, hogy hány év körüli fiúnak vagy lánynak szánod, és
 töltsd meg az ajándékokkal.
Mit tegyek a cipősdobozba?
Cipősdoboz ajándékodba bármit tehetsz, aminek egy gyerkőc örülhet. Ez
életkortól és nemtől függően sok minden lehet, szinte csak a fantáziád
szabhat határt, na és persze a doboz mérete. 
Dobozod tartalmazhat:
 mesekönyvet és ifjúsági könyveket, színezőt,
 játékot (társasjátékot, kártyát, kockát, építőjátékot, foglalkoztató és
készségfejlesztő játékot, babát, autót, labdát, ugrálókötelet, egyéb
sporteszközt stb.),
 higiéniai felszerelést (dezodort, tusfürdőt, sampont, fogkefét,
fogkrémet, fésűt, kézkrémet), édességet (cukorkát, nyalókát,
csokoládét, kekszet),
 íróeszközt
és
egyéb
iskolai
felszereléseket
(füzetet, tollat, filcet, zsírkrétát, színes ceruzát, vízfestéket,
temperát, radírt, hegyezőt),
 kedves lehet még egy képeslap vagy családi fotó néhány üdvözlő
sorral, jókívánsággal, de posta- vagy e-mail címed nem célszerű
megadni.
Mit ne tegyek bele a dobozba?
Arra kérünk mindenkit, ajándékaitokba ne tegyetek:
 agresszivitásra késztető képeket, játékokat; pl.: játékpisztolyt,
kést, pc-játékot,

5






konzervet, romlandó ételeket, gyümölcsöt,
törékeny tárgyat (tükröt, porcelánbabát stb.),
gyógyszereket,
sampon, testápoló, egyéb folyékony tárgy esetén tanácsos gondosan
becsomagolni azt egy zárható tasakba, hogy sérülés, szivárgás
esetén se tegye tönkre az egész ajándékcsomagotokat.

Hogyan csomagoljam be a dobozom?
Elkészített ajándékod csomagold be színes csomagolópapírral, külön a
tetejét és külön az alját.
A dobozra jól láthatóan írd fel, hogy milyen korosztályú lánynak/fiúnak
szánod ajándékod, pl. így: „fiú 12″ vagy „lány 8″.
Hova kerülnek az ajándékok?
Az összegyűjtött cipősdoboz ajándékokat a Baptista Szeretetszolgálat
országos önkéntesi hálózatán keresztül juttatja el a gyermekekhez, még
az ünnepek előtt. A dobozok elsődleges „kikötői” gyermekotthonok,
nagycsaládos szervezetek, kórházak, fogyatékos gyermekek fejlesztésével
foglalkozó iskolák, egyesületek, alapítványok, civil szervezetek.

„Nyerj Szeretettel!”
Iskolánkban a gyűjtés 2018. november 19. és december 6. között
tart.
A legtöbb cipősdobozt összeállító 3 osztály szaloncukrot nyer!
Összeállította: Tassy Zita
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KÖZELEDIK A KARÁCSONY…

Ami nem fér bele a

Karácsonyi Asztal

cípősdobozba, a
karácsonyi asztalon
elfér…

Idén már 3. alkalommal lesz Karácsonyi Asztal az aulában,
2018. december 3-tól 14-ig.
Ha van valami, ami megtetszik az asztalon, azt egy otthonról hozott
ajándékkal kicserélheted.
Kérünk, csak olyan ajándékot tegyél ki, aminek Te is örülnél, vagy örültél,
amikor megkaptad! Kérünk, mindent tisztíts meg, mielőtt kiteszed az
asztalra!
Ha úgy érzed, nem tudsz adni más ajándékot ahelyett, ami tetszik, akkor
is nyugodtan válassz magadnak egyet és vidd haza, a lényeg, hogy…

SZTM

… mindenkinek boldog
legyen a
Karácsonya!
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Versek, írások, énekek, hangulatok…
Ady Endre:
Karácsony – Harang csendül...
I.
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

III.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.

A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.

II.
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.

Tipp: Szenteste
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olvassátok fel a
verset!

A karácsonyról
Írta: Hajdu Viktória, 9.C

Mit is ünneplünk Karácsonykor?
A Karácsony az egyik legnagyobb keresztény ünnep, melynek során Jézus
Krisztus születéséről emlékezünk meg. Ezt az ünnepet mindig december
25-én tartjuk, világszerte, de ezzel ellentétben nem ezt a dátumot tartják
Jézus születésének. Talán azért erre a dátumra esett a választás, mert
egyes keresztény szerzők szerint Jézus szenvedése (húsvét) és
fogantatása egyazon napon történt, március 25-én, vagy azért, mert ekkor
van a téli napforduló (december 21).
De vajon mi, fiatalok, miért is tartjuk
fontosnak ezt az ünnepet? A sok ajándék
miatt? Az iskolai szünet miatt? Ezt
mindenki döntse el saját maga.
Viszont számomra, ami ebben az
ünnepben fontos: a család együttléte és
a szeretet, az ünnep hangulata, a sok
fény, az otthon melege, a kandallóban
lobogó tűz, a szépen csillogó, kivilágított
karácsonyfa, a boldog mosolyok.
Elmondhatatlan érzéssel tud eltölteni,
hogy ezen az ünnepen mindenhol
szeretet van.
Ahogy a TNT Fehér karácsony című
zenéjében is van: Az ellenség is legyen
igaz, jó barát. IGAZ, JÓ BARÁT.
Photo by Roberto Nickson (@g) on Unsplash
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Refrén

TNT: Fehér karácsony
(zeneszerző és szövegíró:
Dobrády Ákos)
1.
Mikor leesik az első hó, újra
jégvirág nő az ablakon
Száncsengő, hangja szól,
És eljön a nap miről álmodunk,
mikor szeretetet kapunk és
adhatunk.
Szép ünnep, vigyázz ránk.

Fehér Karácsony, úgy vártunk rég.
Ma gyertyát gyújtunk a szeretet
ünnepén.
Fehér Karácsony, száz csillag ég.
Bárhol a földön e dallam elkísér,
minket elkísér.
2.
Mikor leesik az első hó újra
jégvirág nő az ablakon
Száncsengő, hangja szól,
És eljön a nap miről álmodunk,
mikor szeretetet kapunk és
adhatunk.
Szép ünnep, vigyázz
Tipp:
ránk.
Hallgassátok

Refrén

Fehér Karácsony, úgy vártunk rég,
Ma gyertyát gyújtunk a szeretet
ünnepén.
Fehér Karácsony, száz csillag ég,
Bárhol a földön e dallam elkísér,
minket elkísér.

meg a dalt!
Refrén
Fehér Karácsony, úgy
vártunk rég.
Ma gyertyát gyújtunk a szeretet
ünnepén.
Fehér Karácsony, száz csillag ég.
Bárhol a földön e dallam elkísér,
minket elkísér.
Refrén
Fehér karácsony, úgy vártunk rég.
(Úgy vártunk rég)
Ma gyertyát gyújtunk a szeretet
ünnepén.
Fehér Karácsony, száz csillag ég.
(Száz csillag ég)
Bárhol a földön e dallam elkísér,
minket elkísér.

Verse

Úgy igazi az ünnep, ha a lelkükben
él,
Legalább egynapig az ember
csakis jót remél
Valós, igaz szívből jövő mondatok
Mindenhol szeretetet rejtenek az
ablakok.
A bársonytakaró nekünk a frissen
hullót hó
Kívánjuk együtt békés legyen majd
az évforduló,
De ma még fenyőillat tölti be az
éjszakát
Holnap az ellenség is legyen igaz
jó barát, igaz jó barát.
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Kiss Zsófia tollából a karácsonyról…
Jelentősége: Keresztény ünnep,
Jézus
születését
ünnepeljük
ekkor.
Története a Bibliában: Jézus
szegény
körülmények
között
született
egy
jászolban
(istállóban). Senki sem fogadta be
az
otthonába
a
várandós
édesanyát, Máriát. A három
napkeleti bölcs elindult köszönteni
a jövevényt külön-külön egy kis
ajándékkal, egy fénylő csillagot
követve.
Vallási szokások: Kereszténység
legfontosabb ünnepe, de vannak
olyanok, akik nem ünneplik.
Ünneplése régen: Régen nem volt
ennyire elterjedt ünnep. Régen a
családi együttlétről, szeretetről
szólt.
Az
asztalterítő
mindenféleképpen piros volt, mert
az a boldogság színe. Az asztal alá
búzaszálakat és arra egy szakajtó
búzaszemet raktak. Vacsora után
ajándékozás következett.
Ünneplése
most:
Bármilyen
finomsággal teríthetik az asztalt.
Szép ruhában ülnek az asztalhoz
az emberek, ezzel is megtisztelve
egymást.
Bárki
bárhogy
ünnepelheti, de mindenki megadja
a módját.
Díszlet/Stílus/Hagyomány:
Magyarországon is népszerű
ünneppé vált.

Ünnepi
zenével,
rokonok
összegyűlésével,
együtt
ünnepléssel zajlik.
A vacsora és az ajándékozás
fontos szerepet játszik.
Templomi ünneplés mellett a
díszletben is szerepet játszik
az ünnep. Fő díszítő elem:
karácsonyfa, égősorok, csillogó
gömbök.
Amikor 24-én éjfélt üt az óra,
akkor kezdődik az éjféli mise a
katolikus templomokban.
Photo by rawpixel on Unsplash

Vacsora/Gasztronómia:
Az ünnep egyik fénypontja a
vacsora.
Mostanság, ami megmaradt az
asztalon:
Valamiféle paprikás étel
(harcsapaprikás,
csirkepaprikás)
Halászlé,
Töltött káposzta, töltött
pulyka,
Disznósültek,
Bejgli, mákos guba,
gyümölcskenyér.
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Készíts mézeskalácsot!
Az alábbi receptúra segítségével készíts
otthon mézeskalácsot, és díszítsd fel vele a
karácsonyfát, vagy készíts belőle
mézeskalácsházat!
Vaj vagy margarin
méz
porcukor
mézeskalács fűszer
liszt
(fele rozsliszt, fele
finomliszt)
sütőpor
tojássárgája

200 g
500 g
250 g
10 g
1000 g

20 g
40 g
(2db)

A zsiradékot, a mézet és a porcukrot, valamint a fűszereket állandó
keverés mellett addig hevítjük, amíg a cukorszemecskék fel nem
oldódnak, majd lehűtjük.
A lisztet összekeverjük a sütőporral, hozzáöntjük a mézes keveréket
és a tojássárgáját. Összegyúrjuk, hűtőben pihentetjük másnapig.
A tésztát 5 mm-re nyújtjuk, kiszúrjuk karácsonyi formákkal,
szilikonos sütőpapíros sütőlemezre tesszük. A felfüggesztés helyét
kiszúrjuk, a tésztát 170 C fokon sütjük.
Cukormázhoz 1 tojásfehérjéhez 200 g porcukrot keverj, adj hozzá
néhány csepp ecetet!
SZTM
Fotó: Photo by Joanna Kosinska on Unsplash és
Photo by Aaron Burden on Unsplash
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ADVENTI LISTA
1. Rajzolj karácsonyi képet!
2. Látogass el egy adventi vásárba, csak a hangulat miatt!
3. Minden nap olvass el egy boldog üzenetet!
4. Készíts mézeskalácsot!
5. Tisztítsd meg a csizmádat!
6. Hallgass karácsonyi zenéket!
7. Olvass karácsonyi könyveket, verseket!
8. Menj el egy misére!
9. Gyújts meg minden vasárnap egy gyertyát!
10.

Kirándulj az erdőbe!

11. Küldj karácsonyi képeslapot egy messze élő rokonodnak!
12. Beszélgess a barátaiddal arról, hogy nekik mit jelent az ünnep!
13.

Mosolyogj! Ez az év legszebb időszaka!

14.

Keress az adventhez kapcsolódó szokásokat!
15.Menj el korcsolyázni, ha tudsz!
16.Énekelj karácsonyi dalokat!
17.Szánkózz, ha esik a hó!
18.Tanulj meg egy új karácsonyi verset!
19.
20.

Írj verset valakinek!
Készíts karácsonyfadíszt!

21. Segíts otthon a házimunkában!
22.

Tanulj meg egy új karácsonyi dalt!
23.
24.

Nevess!

Sétálj a hóesésben!
SZTM
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Kotroczó Vivien Mercédesz
Mikulás hava
Mikulásnak szép hava,
Decembernek víg hangja.
Jön hozzánk a nagyszakállú!
Ajándéka egytől egyig sokoldalú.
Ha jó voltál, ne félj hát,
Nem neked járhat a virgács!
De bizony a rosszak se csüggedjenek!
Csoki az jut minden gyereknek!
2018.11.21.

Karácsonyi üdvrivalgás
Lassan itt a karácsony!
Harsogja a sok gyermek,
Zengik már a folyosón.
Ajándékozás lesz, gyerekek!
Boldog mosolyok övezik napjainkat,
Meleg szívek sokaságával,
Hadd hallassuk hangjainkat!
Ne maradjatok ki, legyünk hát egy jó páran!
Énekeljünk hangosan!
Szóljon hát az iskola!
Legyen ez most egy palota,
Hallatszódjon ki a karácsony himnusza!
2018.11.21.
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Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
1902

Photo by Dan Kiefer
on Unsplash

Kisely Tamás: „Fontosnak tartom, hogy

Baráth Zoltán: „Nekünk a legfontosabb

minden család életében legyenek olyan

ünnepünk, évente egyszer adódik olyan

bevett szokások, hagyományok melyek

pillanat, amikor azt érezzük, hogy valami

magáról a családról szólnak. Számomra is a

csoda vesz körül minket. Ilyenkor még én

karácsony egy ilyen alkalom, amikor a

is együtt dörmögöm a Kiskarácsonyt a

családom és a szeretteim együtt, egymást

többiekkel.”

ünneplik.
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Boldog karácsonyt!
Hogyan mondják más nyelveken?
Afrikaansi nyelven: Gesëende
Kersfees!
Albánul: Gezur Krislinjden!
Angolul: Merry Christmas!
Arabul: Idah Saidan Wa
Sanah Jadidah!
Azeri nyelven: Tezze Iliniz
Yahsi Olsun!
Baszk nyelven: Zorionak eta
Urte Berri On!
Bengáliul: Shuvo Naba
Barsha!
Breton nyelven: Nedeleg
laouen na bloavezh mat!
Bolgárul: Csesztita koleda!
Cornwalli nyelven: Nadelik
looan na looan blethen noweth!
Cseh nyelven: Prejeme Vam
Vesele Vanoce!
Dánul: Gladelig Jul!
Eritreai nyelven: Rehus-BealLedeats!
Eszkimó (inupik) nyelven:
Jutdlime pivdluarit ukiortame
pivdluaritlo!
Eszperantóul: Gajan
Kristnaskon!
Észtül: Ruumsaid juuluphi!
Faeroer nyelven: Gledhilig jol!
Finnül: Hyvaa joulua!
Franciául: Joyeux Noel!
Fríz nyelven: Noflike
Krystdagen!
Gael nyelven: Nollaig
chridheil agus Bliadhna mhath ?r!

Galíciai nyelven: Bo Nada!
Görögül: Kala Christouyenna!
Hawaii nyelven: Mele
Kalikimaka!
Héberül: Mo'adim Lesimkha!
Hindiül: Shub Naya Baras!
Hollandul: Vrolijk Kerstfeest!
Horvátul: Sretan Bozic!
Izlandiul: Gledileg Jol
Indonézül: Selamat Hari
Natal
Ír nyelven: Nollaig Shona
Dhuit! vagy Nodlaig mhaith
chugnat!
Irokéz nyelven: Ojenyunyat
Sungwiyadeson honungradon
nagwutut!
Japánul: Shinnen omedeto!
Katalánul: Bon Nadal!
Kínaiul (kantoni nyelvjárás):
Gun Tso Sun Tan'Gung Haw Sun!
Kínai (mandarin nyelvjárás)
Kung His Hsin Nien bing Chu Shen
Tan!
Koreai nyelven: Sung Tan
Chuk Ha!
Korzikai nyelven: Pace e
salute!
Krétai nyelven: Mitho Makosi
Kesikansi!
Latinul: Natale hilare!
Lengyelül: Wesolych Swiat
Bozego Narodzenia!
Lettül: Priecigus
Ziemassvetkus!
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Litvánul: Linksmu Kaledu!
Malájul: Selamat Hari Natal!
Máltai nyelven: LL Milied Lt-tajjeb!
Maori nyelven: Meri Kirihimete!
Navajo nyelven: Merry Keshmish!
Németül: Froehliche Weihnachten!
Norvégul: God Jul!
Okcitánul: Pulit nadal!
Olaszul: Buone Feste Natalizie!
Oroszul: Pozdrevljaju sz prazdnyikom Rozsdesztva!
örményül: Shenoraavor Nor Dari yev Pari Gaghand!
Pápua nyelven: Bikpela hamamas blong dispela Krismas!
Filippinó nyelven: Maligayan Pasko!
Portugálul: Feliz Natal!
Rapa-Nui (Húsvét-szigeti) nyelven: Mata-Ki-Te-Rangi! Vagy Te-PitoO-Te-Henua!
Rétorománul: Bellas festas da nadal!
Románul: Sarbatori vesele!
Skót gael nyelven: Nollaig chridheil huibh!
Szaami nyelven: Buorrit Juovllat!
Szamoai nyelven: La Maunia Le Kilisimasi Ma Le Tausaga Fou!
Szardíniai nyelven: Bonu nadale!
Szerbül: Hristos se rodi!
Szlovákul: Vesele vianoce!
Szingalézül: Subha nath thalak Vewa!
Szlovénül: Vesele Bozicne!
Spanyolul: Feliz Navidad!
Svédül: God Jul!
Thai nyelven: Sawadee Pee Mai!
Törökül: Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun!
Ukránul: Srozhdestvom Kristovym!
Urdu nyelven: Naya Saal Mubarak Ho!
Vietnamiul: Chung Mung Giang Sinh!
Welsh (wales-i) nyelven: Nadolig Llawen!
Forrás: https://kozonithy.blog.hu/2006/12/24/boldog_karacsonyt_a_vilag_sok_nyelven

Figyeld a nyereményjátékot!
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KÖZELEDIK A KARÁCSONY…

Engedjétek meg, hogy két filmet a figyelmetekbe ajánljunk. A
QR kódot a telefonoddal beolvasva a bemutatóját is
megnézheted!
A diótörő és a négy birodalom

Bemutató: 2018. november 22.
Játékidő: 99 perc

Típus: amerikai családi kalandfantasy
Tartalom: Clarának csupán egy
kulcsra van szüksége. Egy kulcsra,
aminek nincs párja, mert ez nyitja a
dobozt,
ami
felbecsülhetetlen
ajándékot rejt néhai édesanyjától. A
keresztapja éves ünnepi bálján a
kislány egy aranyfonálhoz jut, ami
elvezeti őt az áhított kulcshoz –
aminek rögvest nyoma is vész egy
különös,
rejtelmes
párhuzamos
világban. Odaát Clara találkozik egy
Philip nevű katonával, egy sereg
egérrel
és
három
birodalom
kormányzóival. Clarának és Philipnek
az ominózus negyedik birodalom
területére kell merészkedniük, amit
egy
zsarnok
irányít,
hogy
visszaszerezzék
a
kulcsot
és
visszaállítsák
a
harmóniát
e
bizonytalan világban.
E.T.A.
Hoffman
klasszikus
történetéből a Csokoládé és az Egy
kutya négy élete Oscar-díjra jelölt
rendezője készített filmet a Disney
legjobb
hagyományaival.
A
karácsonykor
érkező
fantasy
főszereplője az Alkonyat-sorozatban
és a Csillagok közöttben feltűnt
Mackenzie Foy, partnerei mások
mellett az Oscar-díjra jelölt Keira
Knightley, valamint az Oscar-díjas
Helen Mirren és Morgan Freeman.

Forrás:
https://mozipremierek.hu/movie/1450-adiotoro-es-a-negy-birodalom

A karácsony mentőakció
Típus: francia-belga családi vígjáték
Tartalom: Amikor az összes elf
megbetegszik, a Mikulásra hárul a
feladat, hogy a békés karácsony
ünnepek érdekében gyógyírt keresve
körbeutazza
a
Földet.
Egy
szerencsétlen landolást követően
Párizsban találja magát, ahol nem
egészen úgy működnek a dolgok, mint
otthon, Lappföldön.
Szerencséjére egy kedves család a
segítségére siet, így talán még nincs
veszve az idei karácsony.
Bemutató: 2018. november 29.
Játékidő: 92 perc
Forrás:
https://mozipremierek.hu/movie/1515-akaracsony-mentoakcio
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Meglepetések, rejtvények, kérdések…
Nyereményjáték: aki az iskola Facebook oldalára 5 különböző nyelven,
helyesen kiírja egy posztban, hogy Boldog karácsonyt! 2018. december
14-ig, azok között sorsolunk, és valaki 1 kg szaloncukrot nyer.
Átadás: 2018. december 15.
FEJTSD MEG A REJTVÉNYT! Fényképezd le, és küldd el a megoldást
a szoket@szivarvanygszki.hu e-mailcímre, 2018. december 14-ig! A
helyes megfejtők között egy mikuláscsomagot sorsolunk ki. Átadás:
2018. december 15.
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Iskolai

programok,

események,

fontos

dátumok a következő időszakban:
2018. december 1. szombat Szalagavató, Csili Művelődési Központ, 1201
Budapest Nagy Győry István utca 4-6.
2018. december 3. Karácsonyfa-díszítés az aulában, Karácsonyi Asztal
2018. december 6. szerda Mikulás-nap, Cipősdobozok leadása
2018. december 15. szombat, Osztálykarácsonyok, Iskolakarácsony
2019. január 3. csütörtök, az első tanítási nap a téli szünet után.
2019. január 25. péntek, az első félév utolsó napja.
2019. február 1. félévi értesítők kiadásának napja.
2019. február 9. Környezettudatos nap
2019. február 14. Valentin-nap

Az első újság a DÖK támogatásával valósult meg.
Az újság szerkesztésében, megírásában, elkészítésében részt vettek:
Árvai Balázs, 12.D. (szerkesztés)
Béczi Rita, 12.D. (megjelenés, borító design)
Gellért Dániel 12.D. (szerkesztés, filmajánló)
Hajdú Viktória, 9.C (cikkírás)
Kiss Zsófia, 9.D. (cikkírás)
Kotroczó Vivien Mercédesz, 11.D. (cikkírás, versek)
Takács Bertalan, 12.D. (szerkesztés, keresztrejtvény)
DÖK részéről: Molnár Fatime,10.D. és Lengyel Lilla, 11.D.
Tanárok: Baráth Zoltán, Bálint Zita, Kisely Tamás, Szőke Tünde, Tassy
Zita

Köszönet mindenki munkájáért!

A következő újságot tavaszra tervezzük! Ha van kedved írni
bele, jelentkezz Tünde néninél!
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