Humor
Andersen meghalt...Mese nincs...
Hogy kell elhallgattatni a sámánt? Hallgassámán!!
Hogy hívják a kommandós sünt? - Eksün.
Hogy hívják a hallássérült macskát? Sücat.
Mi az?Ugat és focizik? - Labdarúgó EB.
A válaszom egy határozott talán.
Adj,Uram,türelmet! - De azonnal!
Hogy hívják a hajlékony kisbabát? - Flexi
bilis.
Miért betegedett le a kispárna? - Huzatot
kapott.
Aki utoljára nevet, az valószínűleg nem érti a
viccet.

Gyerekszáj
(a 2. b osztálytól)
Hogyan hozza a Mikulás az ajándékait?
"Éjszaka, hogy ne lássák, különben nem
meglepetés."
"…berakja ajándékait a szánjába,majd
teleportálja magát…”
"Minden házhoz van kulcsa,ami fel van
címkézve."
"Kötelet
dob
a
házra,drótkötélpályán
leereszkedik úgy,mint Harsányban láttuk."
"Varázsport hint a rénszarvasokra,ezért
gyorsan tudnak repülni."
"Mágikus gömbjében megfigyeli,ki a rossz és
ki a jó."

A karácsonyról
"Mikor mindenki alszik,akkor díszítik az
angyalok a fát."
"Az angyalok átrepülnek az ablakon..."
"Az angyalok Jézus segítői.”
"Az
angyaloknak
aranycsengőjük
van,csillámport is szórnak a fenyő ágaira..."

A hónap aranyköpése:
A tanár kérdése:
- Mit tudunk meg Jancsiról az 1. fejezetben?
A tanuló válasza:
- Juhászbojtár és csajozik.
Az előző havi kvízjátékunk nyertesei: Deres
Dominik 6.c, Elek Zsófia 6.c, Kakuk Vanda
8.b, Kocsis Barbara 8.a
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KARÁCSONY
A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda lapja

Decemberi kvíz:
Mikor épült iskolánk?
A válaszokat a könyvtár előtti gyűjtődobozba
kell
bedobni!
A
nyeremény
egy
feleletmentesítő kupon, amit január 30-ig lehet
beváltani feleléskor. A lapodra rá kell írni a
nevedet és az osztályodat! A nyertesek nevét
következő lapszámunkban közöljük. Csak a
helyes választ beküldő gyerekek közül
sorsolunk! Beküldési határidő: január 5. 14:00
Sorsolás: 2011. január 5. csütörtök 14:15
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Helló Lányok! Sziasztok Fiúk!
Tisztelet minden kedves
Vörösmartyrka Olvasónak!
Kezedben tartod ismét (vagy először?)
iskolánk kis újságját. Tele olyan cikkekkel,
ami Rólad, rólatok szól. Örülünk, hogy
közreműködtök
készítésében,
szerkesztésében. Reméljük, hogy hónapról
hónapra elnyeri tetszéseteket, s hogy
szívesen forgatjátok, adjátok tovább.
Ennyit a reklámról. Most következzen a
lényeg! Karácsony jön, majd az Új Év, a
„vadi”új 2012. Kevés sorom van és kevés
időm, hogy minden lényegeset erről el
tudjak Nektek mondani ( Ilike néni és
Gergő bácsi itt állnak fölöttem, és várják,
hogy kész legyek), de annyit azért a
LELKETEKRE-SZÍVETEKRE
kötök,
hogy JÓK legyetek. Tudjátok: a
Karácsony mégiscsak a Szeretet ünnepe.
Mondjuk nem akármilyen szereteté, hanem
azé, amelyik tökéletes, ami teljes, ami
SOHA EL NEM MÚLIK. Valahol
olvastam, hogy az a szeretet, ami elmúlik,
ami el tud múlni, soha nem is volt igazi
szeretet. Az igazi szeretet legfontosabb
tulajdonsága, hogy végtelen… hogy soha,
de soha nem tud megszűnni, elmúlni.

Egy Valaki van, aki ilyen szeretetre képes.
Az világos, hogy nem te vagy, sem nem
én. De egyszer majd a Nagy Ígéret szerint
fogsz tudni így szeretni. Ez az idei
Karácsony lelki jó híre: ha van kedved
hozzá, ha akarod, évről évre tudsz egyre
jobban, szebben szeretni! Ezt kívánom
Neked, Családodnak idén Karácsonyra és
a „vadi”új 2012. évre. Várunk vissza a
suliba! Szép Ünnepeket és jó pihenést!

Szeretettel: Ede atya

Sziasztok!
Sok szeretettel köszöntünk
Benneteket! A közeledő ünnepek
alkalmából kívánunk
Mindannyiotoknak békés, boldog,
szeretetben gazdag karácsonyt és új
esztendőt!
A szerkesztők

Ha először az ajándéklista kap lángra, újra
kell írni. Karácsonyi különlegesség a
mazsolás puding, amelybe kis ajándékot is
szoktak rejteni. Megtalálójának állítólag
szerencséje lesz. Anglia divatot is teremtett:
itt
kezdtek
karácsonykor
fagyöngyöt
függeszteni az ajtó fölé.

Kovács Zsóka: Advent

Fehér csend,
ezüst- hó,
egymásba olvadó.

Fénylő éj,
zöld fenyő,
ünnepe tündöklő.

Gyémánt-jég,
üveg-ág,
gyöngyöző messzeség.

Gyertya gyúl,
csillagfény,
béke és remény.

Sóhaj száll,
szeretet,
karácsony éjjelén.

Karácsonyi népszokások a nagyvilágban
A Mikulás kengurun érkezik Ausztráliában,
szánon pedig Ukrajnában. A lényeg azonban
mindenhol ugyanaz: karácsonykor (legyen az
télben vagy nyárban) együtt ünnepel a
család...
Írország: A gyerekek zsákot raknak ki a
Mikulásnak, hogy abba tegye az ajándékokat.
Azért,hogy az öregúr se maradjon éhen, az
asztalon rétest és egy üveg sört hagynak a
számára.
Anglia: A gyerekek még időben levelet írnak
a Mikulásnak, amit bedobnak a kandallóba,
hogy az a kéményen át az Északi-sarkvidékre
repüljön.

Ausztria: A Mikulás (Heiliger Nikolaus)
december 6-án ajándékozza meg a jó
gyerekeket édességgel, dióval és almával.
December 24-én pedig a gyermek Jézus hoz
nekik ajándékot és karácsonyfát. A gyerekek
izgatottan várják, hogy megszólaljon a
csengettyű, csak azután léphetnek a
gyertyákkal,
díszekkel
és
édességgel
feldíszített karácsonyfát rejtő szobába.
Németország:
A németek karácsonykor
szépen feldíszítik a házat. Az ablakokba
fakeretre erősített színes gyertyaégőket vagy
színes
képeket
szerelnek,
amelyek
gyönyörűen mutatnak a téli éjszakában. A
lakások
többségében
megtalálható
a
betlehemi jászol is. A gyerekek a karácsonyi
ajándéklistát rajzokkal díszítik, és éjszakára
az
ablakpárkányra
helyezik.
Tetejére
cukornehezéket tesznek, hogy a Mikulás
biztosan megtalálja.
Mit hoz a Mikulás és a Jézuska…?
Karácsonykor a feldíszített fa alá a Jézuska
tesz ajándékot minden embernek. Amikor
minden ajándékot elhelyezett, csengőszóval
jelzi érkezését. Ekkor a család a
karácsonyfához megy, és mindenki megkeresi
a saját ajándékát, miközben karácsonyi
énekeket énekelünk. A karácsony a szeretet
ünnepe. Azért kap minden ember ajándékot,
mert a Jézuska mindenkit egyformán szeret.
Molnár Gréta 2.b

Ölelésből
és csokiból
sohasem
elég…

Interjú iskolánk
igazgatónőjével,
Marika nénivel
- Melyik iskolában és mit tanított
korábban Marika néni?
- A pályám úgy alakult, hogy 28 évig a
Martintelepen tanítottam. Fiatal
pedagógusként osztályfőnök voltam,
majd igazgatóhelyettes lettem, és az
igazgatói munkába is belekóstoltam.
2005-ben a Görög Katolikus Általános
Iskolába hívtak, 2011-ig ott dolgoztam,
míg hozzátok nem jöttem.
- Itt a Vörösmartyban melyik
évfolyamon tanít Marika néni, és
milyenek az első
tapasztalatai az osztályokkal
kapcsolatban?
- Az 5.a és 5.b osztályban
természetismeretet tanítok. Kellemes
meglepetés volt
számomra az iskola és az osztályok is.
Rosszabb magatartású gyerekekre
számítottam.
A tanévnyitón és a szentelésen is jól
viselkedtek a gyerekek. Egy-két
huncutabb gyermek kivételével ide
nagyon aranyos lányok és fiúk járnak.
- Hogy érzi magát Marika néni itt a
Vörösmartyban?
- Jól érzem magam, annak idején a fiam
is itt tanult. Ez nagyon jó iskola, jó
kollégákkal, felkészült
pedagógusokkal. Közel van a
lakásomhoz, mert itt lakom a
belvárosban.
-_Melyik munka a nehezebb: az
igazgatói vagy az igazgatóhelyettesi?
- Nem lehet összehasonlítani igazából.
Az igazgatói munkával nagyobb a
felelősség, több az adminisztráció, míg
az igazgatóhelyettesivel kevesebb az
adminisztráció és a felelősség
megoszlik.
- Milyen változásokra számíthatnak
az iskola tanulói a jövőben?

- Ez érdekes kérdés. Eddig is vannak
változások a előző évekhez képest,
ezt ti magatok is tapasztaljátok. Az
elkövetkezendő években erősíteni
szeretném az iskola vallásos jellegét.
A fenntartó az épületet fel szeretné
újítani, hiszen 35 éve ilyesmi nem
történt. Beszélgettünk az
igazgatóhelyettesekkel és Ede atyával
arról, hogy bővíteni fogjuk a
programokat, amelyek számotokra is
érdekesek lesznek, és a nevelést is
előbbre viszik. Be szeretnénk vonni
azokat a felnőtteket is az iskola és az
egyház életébe, akik itt laknak a
lakótelepen.
- Van-e gyermeke Marika néninek?
Mi a foglalkozása?
- 24 és fél éves fiam van, júniusban
fejezte be az egyetemet
gépészmérnöki karon, s most tanít az
egyetemen, s mellette tanul is,
doktorandusz hallgató.
- Mi a hobbija Marika néninek?
- Régebben olvasni szerettem és úszni.
Úszni már nincs kedvem, olvasni
való kedvem lenne, de egyelőre sok
iskolai munkát viszek haza, ami az
intézménnyel, oktatási törvénnyel
kapcsolatos. Ezeket a dolgokat
olvasgatom inkább.
- Szeret-e főzni Marika néni?
- Igen. Nem rendszeresen főzök, mert
itt az iskolában étkezem.
- Mi a kedvenc étele Marika
néninek?
_Általában a sült húsokat szeretem
zöldségekkel. Édességben a fagylalt a
kedvencem. Idegen ízekben a gyros
az, amit el tudok fogadni.

Köszönjük szépen
az interjút!

