
 



Előszó 

Kedves Olvasók! 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában újra megjelenhet az 

iskolaújság. Régi tanítványaink talán még emlékeznek a Grafit-ra, mely nyomtatott formában került 

kiadásra. A korral, a technika fejlődésével haladva immár on-line formában jelentkezünk az érdeklődők 

számára. Mostani megjelenésünket az EFOP 3.3.7.-17-2017-00024 „Informális és nem formális 

tanulási lehetőségek kialakítása a Gyulai tankerületben” pályázatnak köszönhetjük. Az újságíráson 

kívül számos színes, tanulást segítő programot tudunk a pályázat keretein belül megvalósítani 32 tanuló 

számára, akik 4-8. osztályosok. Felnőtt szervezők, irányítók a program megvalósítási ideje alatt: 

Koczka Istvánné szakmai koordinátor, Nagyné Takács Julianna, Nagy Sándor Ivó, Seres Tímea, 

Szilágyiné Baranyi Judit szakmai megvalósítók. 

Az oldalak összeállításánál igyekeztünk a sokszínűségre törekedni. Zömében pályázati eseményekről, 

rendezvényekről, programokról adunk tájékoztatást, de van művészeti oldalunk is. Reméljük, hogy 

szerzünk vidám, humoros perceket is. Ötleteket adunk a szabadidő hasznos, kreatív eltöltéséhez 

valamint receptekkel kedveskedünk az olvasóknak. Arra számítunk, hogy összeállításunkat a gyerekek 

és felnőttek egyaránt szívesen lapozgatják. Első megjelenésünket a téli ünnepkör kezdő eseményéhez –

a gyerekek által már nagyon várt- a Mikulás érkezéséhez kötöttük.  

                                       Kellemes időtöltést kíván: 

                                                                               a szerkesztőség 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Megújult az iskolánk 

Intézményünk életében egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk, ismét gazdagabbak lettünk egy 

beruházással. Az elmúlt években, évtizedben nagyon sokat köszönhetünk az uniós és hazai forrású 

pályázatokkal járó támogatásoknak: 

 szakmai és módszertani fejlődést, 

 gazdag szabadidős és kulturális programokat, 

 informatikai és  

 infrastrukturális fejlesztéseket. 

Egy innovatív és befogadó intézménynek tekintjük magunkat, ahol a megfelelő személyi és tárgyi 

feltételek fejlesztése mellett a tanulási környezet folyamatos fejlesztése is meghatározó számunkra. 

Az utóbbi 15 év alatt megújult és megszépült: 

 az iskola könyvtára, 

 a konyha épülete, 

 önkormányzati beruházásoknak köszönhetően kicserélődtek a nyílászárók, 

 a homlokzatok hőszigetelést kaptak, 

 napelemek működnek az épületeken, 

 a Domestos cég támogatásával megújult az iskola mosdója is. 

Az újabb fejlődési lehetőséget a jelenlegi beruházás jelentette a számunkra. Büszkék vagyunk megújult 

környezetünkre, különösen a nyelvi laborra, ahol diákjaink XXI. századi körülményeknek megfelelően 

tanulhatják az idegen nyelvet. Elmondhatjuk, hogy régi vágyunk és álmunk vált valóra az iskolaudvar 

felújításával és a nevelői mosdó kialakításával. A világítás korszerűsítése, a tantermek 

aljzatburkolatának cseréje, az egész beruházás azt az üzenetet közvetíti felénk, hogy ennek az iskolának 

van jövője.  

Koczka Istvánné 
        Intézményvezető 

A képen Dankó Béla országgyűlési képviselő, Teleki-Szávai Krisztina a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója, Koczka Istvánné intézményvezető és 

Kláricz János polgármester látható az ünnepélyes szalagátvágás pillanatában. 

Forrás: www.beol.hu  Fotó: Imre György 

http://www.beol.hu/


Séta a Helytörténeti Múzeumba 

Az EFOP 3.3.7-17 pályázat keretében az újságíró szakkörösökkel szeptember 12-én a helyi Helytörténeti 

Múzeumba látogattunk el. Kísérőnk, tárlatvezetőnk Bíró Endre volt. A szervezés során kicsit megdöbbenve 

tapasztaltuk, hogy a bucsai gyerekek nagy része nem is tudott a gyűjtemény létezéséről. Még nekünk 

felnőtteknek is sok érdekességgel szolgált ez a látogatás. Úgy érezzük, hogy nagy köszönettel tartozik a falu Bíró 

Endrének, aki, bár nem bucsai születésű, de nagy lelkesedéssel kutatta a község múltját, könyveket is írt a 

témában, és a nevéhez fűződik a Múzeum megalapítása is. 

A benne lévő tárgyak, eszközök és írott emlékek igazi kincsnek számítanak, hiszen a modern lakásokból és 

udvarokból ezek a régi eszközök már eltűntek, kidobásra kerültek. Nekünk felnőtteknek régi személyes 

élmények és emlékek jöttek elő a látottak hatására. Magunk előtt láttuk nagymamáink konyháját, nagypapáink 

műhelyét, vagy éppen szeretett cipész bácsink régi cégértábláját látva újra gyereknek érezhettük magunkat. A 

gyerekeknek a legtöbb eszköz és tárgy nagyon ismeretlen volt, csak történelem és honismeret órán hallottak 

eddig róluk, itt élőben is láthatták őket és a tárlatvezetőnk még a működési elvüket is elmagyarázta.(Így 

ismerhettük meg egy régi egérfogó kapcsán elődeink leleményességét.) 

A gyerekek nagyon aktívak és érdeklődőek voltak, sokat kérdeztek, mindent meg akartak fogni, ki akartak 

próbálni, néha már vissza kellett fognunk őket.  

A tárlatvezetés zárásaként Bíró Endre megköszönte a gyerekek aktív részvételét. Mi is megköszöntük a 

segítségét. Ezúton is kérünk benneteket, hogy ajánljátok ezt a program lehetőséget családtagjaitoknak, 

ismerőseiteknek is . Ti pedig tartsatok nekik egy kis tárlatvezetést!  

 



 

 

 

 

 

 



Kerékpár kirándulás a Borzi Szivattyútelepre 

 

Egy szép októberi délutánon az EFOP 3.3.7-17 pályázatban résztvevők útra keltek, hogy kerékpárral 

megtekintsék a a Borzi Szivattyútelepet. Az őszi fák és a napsütés bearanyozta a kirándulást. 32 tanuló és 4 

felnőtt vett részt a túrán. Mivel kerékpáros útról volt szó, ezért gondoskodnunk kellett a kerékpárok esetleges 

meghibásodásának javításáról. Vittünk magunkkal kerékpárbelsőket, pumpát, villáskulcsokat, csavarhúzókat.  

Mivel zömében földúton közlekedtünk ezért a tempót a kisebb társainkhoz és Judit nénihez, a sereghajtóhoz 

igazítottuk. A megtett távolság közel 11 km volt. A megérkezéskor nekiültünk meguzsonnázni és 

gyönyörködtünk a táj szépségében. Az út közben elfogyasztott folyadék pótlására a felnőttek által hozott 

ásványvíz is sokat segített.  Hirtelen két új barátunk is lett. A szivattyútelep ottani dolgozójának két kutyusa 

csatlakozott hozzánk. Az állatok eltűnését a gazdája hamar észrevette és meghívott minket, hogy közelebbről is 

megtekinthessük a telep 2 nagy vízturbináját, amivel átemelik a vizet a Sárréti főcsatornából a Hortobágy-

Berettyóba. A telepen lévő diófa termését is megkóstoltuk és indulásra készültünk. Az elindulás nem ment 

zökkenőmentesen ugyanis az egyik diáktársunk kerékpárja defektet szenvedett. A hatalmas durranásra nagyon 

megijedtünk. Kerékpár külsővel nem készültünk, így a javítást sem tudtunk a helyszínen elvégezni. A megoldást 

az egyik felnőtt kísérőnk ajánlotta. Ő hozta haza a kezében a sérült kerékpárt, míg a gazdáját egy jó erőben levő 

osztálytársa a csomagtartón szállítva vitte hazáig. Néhány adatot a hazaútról Sanyi bácsi telefonjával rögzített a 

Samsung Healts applikáció segítségével. Mindenkinek ajánljuk, hogy a telefont ne csak játékra használjátok, 

hanem ismerkedjetek meg ezekkel a hasznos alkalmazásokkal is. 



 

 

 

 

 

 



Tanulmányi kirándulás Debrecenben 

 

2018 november 10-én az újságíró szakkörösökkel Debrecenben jártunk. Autóbusszal utaztunk.  

Reggel, mikor megérkeztünk a Déri Múzeum elé még fázva fogyasztottuk el a reggelinket. Közben 

megcsodáltuk a park szépségét is. A múzeumban végig néztük az érdekes tárlatokat. Érdekes történelmi 

ismereteket szereztünk az ókortól napjainkig. Csodálatos festménygyűjteményt láttunk. Nekem a 

Munkácsy képek voltak a kedvenceim, mert ilyen óriási festményeket még sosem láttam. Kérdésünkre 

Judit néni magyarázta el, hogyan készül egy ilyen nagy kép. Ebben a teremben fény és hangjáték 

mutatta be a képek történetét. Ilyet nem hallottunk még. Sok interaktív kiállítási anyag van a 

múzeumban, nagyon élvezetes volt ezeket kipróbálni, zenék, hangfelvételek, számítógépes játék jellegű 

rejtvények. Ezek miatt az a véleményem, hogy a  múzeum egy érdekes hely. 

A délelőtt végén sétáltunk Debrecen Főterén, ahol éppen Márton napi vigadalom volt. Bementünk a 

vásárba, megnéztük a portékákat. Sok mindent szerettem volna venni, de a zsebpénzemet jól akartam 

beosztani, ezért kürtős kalácsot választottam. Ekkorra már csodaszép napos idő lett. Kívülről 

megnéztük a Nagytemplomot, majd elindultunk busszal a botanikus kertbe. 

Először kicsit azt gondoltam, hogy ez unalmas program lesz, de nem így történt. A séta közben 

megnéztük a kaktusz házat és a pálmaházat, ahol óriási és különleges növényeket láttunk. Megfogni 

nem mertük a kaktuszokat, nehogy megszurkáljanak minket. Ezután szabad foglalkozás következett, 

ahol végre kitombolhattuk magunkat. 

Ezután az Agóra Tudományos és Élményközpontba mentünk. Érdekes fizikai kísérletet láttunk a 

szárazjéggel kapcsolatosan, nagyon jó volt, mert a kísérletet vezető néni minket is felkért a 

kísérletekben való részvételre. Ezután zenélő villámokat gerjesztettek nekünk, kicsit féltünk is az 

áramütéstől. De elmagyarázták azt is, hogyan lehet ezt kivédeni. Nekem a legjobban mégis a 

planetáriumi előadás tetszett, ami egy felfújható, léggömb szerű helyen volt, fekve, fülhallgatóval a 

fejünkön jártuk végig az őszi égboltot, mintha a természetben feküdnénk, olyan érzés volt. Az utolsó 

program itt szabadfoglalkozás volt az interaktív térben. Kipróbáltunk mindenféle érdekes eszközt, 

bicikliztünk a levegőben, bementünk a tükör-labirintusba, kioldottuk az ördöglakatokat, nekifutásból 

becsapódtunk egy párnázott falba, ami a becsapódás erejét mérte, stb. 

A nap zárásaként jó éhesen és fáradtan megérkeztünk a mekibe. Mindenki azt evett, amit magának 

rendelt. Miután megteltek a pocakok, Sanyi bácsiék adtak egy kis szabadidőt, amit az emeleti 

játszóházban töltöttünk, és bár tanáraink ránk szóltak érte, elég sokat lifteztünk is. Addig ők is 

eszegettek, beszélgettek, hagytunk nekik egy kis nyugtot.  

A buszon hazafelé nem voltunk hulla fáradtak, ezért zenéltünk, nyüzsögtünk, poénkodtunk. 

Mindannyian örültünk, hogy ezeket az élményeket a pályázatnak köszönhetően ingyen kaphattuk. 

Köszönjük tanárainknak is a szervezést, kíséretet és a türelmüket.  

Várjuk a tavaszi gyulai kirándulást is. 

                                                                                                              Szilágyi Ákos 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Őszi alsós váltóverseny 

 

Az idei évben is megrendezésre került az őszi váltóverseny az alsó tagozatos tanulók számára. A 

megszokottól eltérően a bucsai sportpálya műfüves pályája adott helyett a rendezvénynek. Nagy 

örömmel vettük a helyszínváltást, ugyanis a balesetek, megbotlások sűrű előfordulása miatt az aszfalt 

nem nyújtott elegendő biztonságot a lelkes tanulók mozgásának kibontakoztatásához. Az időjárás 

kegyes volt hozzánk. Napsütéses 20 fok feletti hőmérsékletben versenyezhetett az 5 osztály egymás 

ellen. A váltóverseny feladatainak begyakorlására Bujdosó Attila testnevelő tanár adott lehetőséget az 

alsó tagozaton testnevelést tanító kollégáknak, ugyanis szeptemberben előre megadta a váltóverseny 10 

feladatát. 

A gyerekek nagy lelkesedéssel kezdtek bele a versengésbe. A feladatok kis változtatásra szorultak, 

ugyanis a műfüves pálya adottságai miatt a labdás feladatok némelyike nem volt megvalósítható. Sok 

feladat szoros eredményt és izgalmas befutókat eredményezett. A lelkes első osztály minden befutónál 

örvendezett, hisz becsületesen és céltudatosan végig csinált minden feladatot. A második osztály 

többször meglepetést okozott a felsőbb évfolyamoknak, hiszen 2 feladatot is megnyert. Ez a 

váltóversenyek történelmében még nem fordult elő. A legtöbb győzelmet a 4.a osztály tudhatta 

magáénak. A stabill teljesítmény és a jó csapatmunka meghozta számukra a győzelmet. A fölényes 

győzelem jutalma a Kis Rákóczi vándorkupa volt, amit Rimaszombati Lilla az osztály testnevelőtanára 

vehetett át. 

A váltóverseny még mindig nagy versenyszellemet és lelkesedés hoz elő. A megrendezése fontos a 

tanulóink motivációjának fenntartásához. Tavasszal reméljük, hogy ismét a műfüves pálya ad otthont a 

váltóversenynek immár a kertészszigeti tanulók részvételével. 

Ezúton köszönjük Bujdosó Attila tanárbácsinak a verseny megszervezését és levezetését. 

A verseny végeredménye: 

1. helyezett: 4.a osztály (13 pont) 

2. helyezett: 4.b osztály (20 pont) 

3. helyezett: 2.a osztály (24 pont) 

4. helyezett: 3.a osztály (30 pont) 

5. helyezett: 1.a osztály ( 44 pont) 

(A pontozás helyezésenként történt minden versenyszámnál. Első hely 1. pont, 5. hely 5 pont. A 

legkevesebb pontot gyűjtő csapat győzött) 

 



Irodalmi oldal 

 

A következő novellát két éve elballagott tanítványunk írta. Ezzel a kis művel szeretnénk kedvet csinálni 

tanulóinknak, hogy írjanak bátran verset, novellát, adják be az újságíró szakkör vezetőinek, és, ha arra 

érdemes meg fog jelenni az újságban is. 

 

Új élet 

 

Szikrázóan sütött a nap, egy felhő sem volt az égen. Már szinte nyoma sem volt a tegnap esti 

viharnak. Május végét írtunk, a napok egyre melegebbek lettek. Főszereplőnk Ottó tizenkét éves 

kamasz fiú, egy kis faluban lakott, ahol mindenki ismert mindenkit. Iskolába a szomszédos faluba járt 

át a többi falubeli felsős tagozatos tanulóval együtt. Nagyon szeretett iskolába járni, nagyon jól tanult, 

sok barátja volt és sokan kedvelték. Senki sem gondolta volna, hogy egy napon örökre megváltozik az 

élete. 

 Reggel volt, Ottó nem ment iskolába, mivel két napja időnként jelentkező homloktáji fejfájásra 

panaszkodott, de kinn állt a szokásos gyülekezőhelyen. Az iskolabusz a szokásos helyen leparkolt fél 

nyolckor és a gyerekek csodálkozva kérdezgették a fiút: 

- Hogy-hogy jössz iskolába, nem vagy beteg? 

Volt, viszont aki odasúgta társának: 

- Nézd már, kísérni kell az iskolába, itt van az anyja! 

Az anyuka, Kata nem magyarázkodott, hogy ők csak a háziorvoshoz készülnek együtt, s mint ahogy a 

fia, ő is figyelmen kívül hagyta a gúnyos megjegyzést. Az iskolabuszban ülve futottak a fák a szemük 

előtt és minden ugyanolyan szokványosnak tűnt, mint máskor. Ahogy Ottóék odaértek a rendelőbe, 

látták, hogy nagyon sokan vannak. Mire ők következtek, már az ebédidő is elmúlt. A háziorvos 

vírusfertőzést állapított meg, és azt, hogy Ottó egy kicsit ki van száradva. Írt fel gyógyszert, és azt 

mondta, hogy néhány nap múlva menjenek vissza, akkor kapnak időpontot a neurológiára a fejfájás 

miatt. Mivel még sok idő volt a helyközi járatos busz indulásáig, úgy döntöttek, hogy- mivel a mamája 

nem lakik messze-, elmennek hozzá. 

A mama olyan környéken lakott, ami már egy kicsit a falu szélének mondható, de a kamasz szívesen 

járt mindig erre, hiszen az egyszerű, kis falusi házban nagymamája mindig szeretettel fogadta. 

A mama szokás szerint most is kérdésekkel árasztotta el Ottót. 

- Hogy vagy? Mi újság? Hogy megy az iskola? Nem vagy beteg? Kaptál jegyet? 

A fiúnak ez most túl sok volt. Hallotta a kérdéseket, de a visszatérő, gyötrő fejfájás nem engedte, hogy 

válaszolni tudjon. Helyette Kata válaszolt aggódó tekintettel szemében. 

- Sajnos beteg. Két napja nagyon fáj a feje, ezért az orvosnál voltunk. 



- Mit mondott? - kérdezte a mama. 

- Az orvos vírusfertőzést állapított meg, majd néhány nap múlva vissza kell mennünk.– felelte Kata. 

Míg a felnőttek beszélgettek, a fiú elaludt. Mire nagy nehezen fel tudták ébreszteni, már elment az 

utolsó busz. Szerencsére Katának eszébe jutott, hogy az iskolabusszal ők is haza tudnának menni. Még 

várni is kellett, ahogy odaértek, de Ottót semmi sem érdekelte, ami körülötte zajlott. A gesztenyefák 

szépen virágoztak, a madarak csiripeltek és az anyukája is próbált beszélgetni vele. Ő csak szótlanul ült 

a biciklitárolón. Újra elkapta egy kínzó fejfájás. Mire azonban megérkezett az iskolabusz, a fájdalom 

csillapodott. Ahogy néhány lépést tett a busz felé, a fák megemelkedtek, forogni kezdtek, a madarak 

hol ricsajszerűen csiripeltek, hol csak elhallgattak. Ottó elájult. Amikor magához tért, meglepődve látta 

a köréje gyűlt gyerekeket, felnőtteket. Már a mentő útban volt hozzá, de ő ezt nem tudhatta. Kata 

szemében könnyek gyűltek és ikertestvére Olivér ijedten figyelt. Felgyorsultak az események: görcsös 

izomrángás, eszméletvesztés, kapkodó mentősök, és volt, aki egy helikopter hangját is hallani vélte.  

 

„Agyvérzés?” „Agyhártyagyulladás?” Mindenki csak találgatott. Az anya és a közelállók már a 

lélegeztető gépet is látták. 

- Miért pont vele? Mit csináljak? Túléli? Hogy mondjam el az apjának?- keringtek a kérdések Kata 

fejében, és már nyúlt a telefonért, de nem tudta kit hívjon, és mit mondjon. 

„Inkább személyesen…” 

- Hát te? És Ottó? – kérdezte Kristóf az apuka, amikor az anya csak Olivérrel tért haza. 

- Ottó nagyon beteg... a klinikán van… Debrecenben van … nem tudom mi lesz …  

A nap már teljesen lement. Az égbolt alja narancsos színűre változott. A szél susogott és néhány kutya 

vonyított a távolban. A legtöbb családban már a vacsorát is befejezték, kellemes beszélgetések folytak 

a nap eseményeiről. 

Itt-ott kisgyerekek visítoztak, kergetőztek, majd elfáradtak és leültek tévézni. Az ablakokon keresztül a 

tavasz illata egyre jobban érződött. Ottóék háza előtt egy autó haladt el, ami miatt az arra sétáló 

macskák hangosan nyávogtak Az egyik macska éppen Ottóé volt, Cirmi. Ő is érezte, hogy Ottó nincs 

otthon, hiszen ilyenkor már mellette dorombolhatott az asztal lábánál. Ez most elmaradt, ezért 

macskatársaival útnak indult. 

Nagy magas fák előtt mentek el, a sötét, csendes utcában éppen ezért riadtak meg a közeledő autótól. 

Talán egy órahossza is eltelt Ottóéknál, mindenki csak csendben ücsörgött. De a csend érzésekkel volt 

tele. Kristóf mázsányi súlyt érzett a mellkasán. Nem sírt, de belül csorogtak a könnyei. Az anya hol 

rettegett, hol bizonytalanul nézett maga elé, hol csak csendesen sírdogált. Zsebkendőit már mindet 

elhasználta és idegességében a kezében szorongatta azokat. 

Olivér az Ottóval közös szobájukban némán ücsörgött és csak nézte a falat. Szíve neki is hevesebben 

dobogott, mint máskor.  

Aggódó telefonálások következtek és elnézést kérő válaszok a kórházból.  



A vacsora sült krumpli volt, de mindenki szinte robotként emelgette villáját. Telefoncsörrenés törte 

meg a csendes vacsorát. Az anyának hírtelen rossz érzése támadt, és remegő kézzel vette fel a telefont. 

Nem is látta a hívószámot a könnyein keresztül. Sürgős koponyavizsgálathoz kérték szülői 

beleegyezését, amihez gépiesen mondta az „igen” szót. Negyed tizenegykor újra megcsörrent a telefon, 

és az anyán még nagyobb idegesség lett úrrá. 

- Ottónál agydaganatot találtunk – mondta halkan egy együtt érző hang. 

Ébren telt az éjszaka. A szülők minden sűrűn feltették a kérdést: „Miért vele történt ez?” 

A percek ólomlábakon jártak, a telefonért senki sem mert nyúlni, de attól még jobban rettegtek, hogy 

mikor fog megcsörrenni. Hajnali ötkor Kata arcszíne hol vörösre, hol sápadtra változott. A telefon 

dallamos csöngése zavarta meg a csendet. 

- Minden rendben, egy hét múlva már hazajöhet, de a daganatot nem tudták teljesen eltávolítani. - 

ismételte az anya, amit hallott. 

- Visszakaptuk a fiunkat, ez a lényeg!- sóhajtott Kristóf, aki most fogta fel felesége szavait. 

- Új életet kell kezdenünk! 

- Új életet… - zárta Kristóf és mindketten magukban folytatták a beszélgetést. 

 

Szerző: Kovács Sándor 

 



 

A következő verset kés alsós tanulónk írta. Gratulálunk nekik a kreatív versikéhez! Reméljük, hogy többen is 

követitek példájukat és ihletet kaptok az íráshoz! 

A nap 

Csillogva kelt fel a nap. 

Felvette koronáit, csillogó koronáit. 

Eljött a tél. 

A lehulló leveleket elborította a dér. 

A fenyő hiába küzdött, tél beborítja. 

A földön kutya kapar, de mindhiába.  

A macska is kapar, fáj a lába. 

A télapó a kéménybe, de a pocakja nem fér be. 

Csomagok a csizmába, bunda a hátára, elment már. 

A télapónak nincs több mackója, annál több dolgozó manója. 

Jó lista, rossz lista, ajándék nincs vissza! 

(Molnár Dávid, Suki Krisztofer) 

 

 



Kreatív oldal 

 

Szeretnénk segítséget adni a karácsonyi készülődéshez. Az alábbi linkre kattintva megismerkedhetsz öt 

egyszerű karácsonyfadísz készítésének lépéseivel.  

https://www.youtube.com/watch?v=l9K6kTkbJD0 

 

Szeretnéd szépen becsomagolva átadni az ajándékodat, ami a zsebpénzed miatt csak egy kis apróság?  

Akkor kattints ide: (origamit szerető ügyeskezű gyerekek előnyben) : 

https://www.youtube.com/watch?v=L_rYr_Wz1b8 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l9K6kTkbJD0
https://www.youtube.com/watch?v=L_rYr_Wz1b8


Receptek 

 

Kedves Gyerekek! 

A téli szünetben több lesz a szabadidőtök, amelyet egy kis sütés-főzésre is ki lehet használni. A 

következő két egyszerű édességet, sütit önállóan is el tudjátok készíteni meg tudjátok lepni vele a 

családotokat. 

TÚRÓS SÜTI 

A tésztához: 

 40 dkg liszt 

 15 dkg cukor 

 1 csomag vaníliás cukor 

 1 csomag sütőpor 

 3 ek kakaó 

 20 dkg vaj 

 1 db tojássárga 

 

A töltelékhez: 

 75 dkg túró 

 20 dkg cukor 

 3 db tojássárga 

 1 csomag vaníliás cukor 

 4 db tojásfehérje 

ELKÉSZÍTÉS 

1. A lisztet összekeverjük a cukorral, vaníliás cukorral, sütőporral, kakaóval, majd jól összedolgozzuk 

a vajjal és a tojások sárgájával. Aztán két részre osztjuk, rúddá formázzuk, betekerjük fóliába vagy 

sütőpapírba, és 0 fok körüli helyen vagy fagyasztóban dermedni hagyjuk. 

2. A töltelékhez a túrót a cukorral, a tojások sárgájával és a vaníliás cukorral összedolgozzuk, majd 

beleforgatjuk a fehérjehabot. 

3. Egy tepsit sütőpapírral bélelünk, a tészta felét durva reszelőn belereszeljük. Elegyengetjük rajta a 

túrós tölteléket, majd a másik tésztát a tetejére reszeljük. 

4. 170 fokos sütőben kb. fél órát sütjük. Tűpróbával érdemes ellenőrizni. Hidegen szeleteljük.  

 

 

 



ALMÁS KEKSZES SÜTI 

 

hozzávalók / 8 adag 

 

A süti aljára és tetejére 

 50 dkg háztartási keksz 

  

A barna réteghez 

 2 csomag csokoládés pudingpor 

 8 dl tej 

 10 dkg cukor 

A sárga réteghez 

 0.5 kg alma 

 4 dl víz 

 15 dkg cukor 

 fahéj ízlés szerint 

 2 csomag vaníliás cukor 

 

Aki szereti, a csokis rétegre szórhat diót is, az almával nagyon harmonizál. 

 

Elkészítés 

1. Kibélelünk egy tepsit folpakckkal, lerakjuk az első réteg kekszet. 

2. Elkészítjük a csokipudingot, még forrón a kekszre öntjük, rátesszük a második réteg kekszet is.  

3. A sárga krémhez az almából a 4 dl vízzel, a cukorral és a fahéjjal kompótot készítünk, majd 

leturmixoljuk. 

4. A vaníliás pudingport kikeverjük a vízzel és az almaszószhoz keverjük, lassú tűzön kevergetve 

sűrűre összefőzzük. 

5. Rárétegezzük a harmadik sor kekszet is, hűvös helyre tesszük, hogy a keksz megpuhuljon. 

 

Próbáljátok ki, jó étvágyat kívánok hozzá!  

                                                                                             Gyökeres Adrián 6.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/haztartasi-keksz
https://www.nosalty.hu/alapanyag/csokolades-pudingpor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tej
https://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/alma
https://www.nosalty.hu/alapanyag/viz
https://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/fahej


Fejtörők oldal 

 

Fejtsd meg a keresztrejtvényt! A megfejtést add át egy papírlapon  Judit néninek . A három 

leggyorsabb megfejtő ajándékot kap !  

https://learningapps.org/watch?v=ptxy1q7bn18 

 

Keresd meg a betűrejtvényből a 15 elrejtett szót , amelyek a téli ünnepkörrel kapcsolatosak!  

https://learningapps.org/watch?v=pj6iht10a18 

 

Ha szünetben nagyon unatkoznál, vedd elő az újságot és számold meg hány különbség van a két kép 

között! 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=ptxy1q7bn18
https://learningapps.org/watch?v=pj6iht10a18


Vidám percek 

 

 

Két rendőr elmegy az erdőbe, 

hogy karácsonyfát vágjanak 

maguknak. A térdig érő hóban 

gázolva órák hosszat keresik a 

megfelelő fenyőfát, de nem 

találják. A nap lenyugszik, 

feltámad a jeges szél, a 

távolban felvonyít valami állat. 

Az egyik rendőr odafordul a 

másikhoz: 

- Na, ebből nekem elegem van! 

A legközelebbi fát kivágjuk, 

akár fel van díszítve, akár 

nincs! 

 

A postára érkezik egy levél, 

melyet a Mikulásnak címeztek. 

Mivel a postások nem tudják, 

mi legyen vele, úgy döntenek, 

hogy felbontják. Egy 

kétségbeesett gyermek 

kívánságát olvassák: 

"Drága Mikulás! A családunk 

nagyon szegény, így nem tudok 

mit adni a szüleimnek 

karácsonyra. Légy szíves, küldj 

10 000 Ft-ot!" 

A postások nagyon 

megsajnálják, és összedobják 

neki a pénzt. De mivel nekik 

sincs sok, így csak 5 000 Ft jött 

össze, amit el is küldenek. Az 

ünnepek után lázasan bontják 

fel a Mikulásnak szánt 

köszönőlevelet: "Nagyon 

köszönöm, hogy segítettél, de 

képzeld, azok a szemét 

postások a felét lenyúlták!” 

Mondja mennyi ideig tart az út 

Budapestről Győrig? 

- Körülbelül két óra. 

- És azt megmondaná, hogy 

Győrtől Budapestig meddig 

tart az út? 

- Jaj, ilyen hülyeséget hogy 

lehet kérdezni? Természetesen 

az is ugyanannyi ideig, két 

óráig tart! 

- Nana, ez nem olyan 

egyértelmű! - Hiszen Újévig 

Karácsonytól csak egy hét telik 

el, de Újévtől Karácsonyig már 

jóval több... 

Karácsonyi gyerekszáj: 

Dominik (6): Tavaly kórhàzban voltam, mert megettem a szaloncukrot. 

Nem sokat, csak kettőt… De be voltak csomagolva. 

Bence (4): Én kértem egy màsik kistestvért a fa alà, mert a Hannàt màr 

unom egy kicsit. 

Évike (7): Azt írtam a Jézuskànak, hogy hozzon nekem tablettàt. 

Tudod, azt a simogatósat, amin vannak jàtékok. 

Kevin (5): Azt kértem a Jézuskàtól, hogy ne sírjon annyit a kisöcsém, 

mert nagyon mérges vagyok, amikor bőg és még nem olyan nagy, hogy 

megverhessem. 

Gergőke (4): Nem kell nekem karàcsonyfa, csak sok minden legyen 

alatta. 

Antal(6) :"Szerintem az a szeretet, hogy ha a felnőttek megígérnek 

valamit, akkor azt betartják. Még akkor is, ha csúszik az út." 

 

 

A kisgyerek karácsony este 

szalad be az anyukájához a 

konyhába: 

- Anyu, anyu, képzeld, ég a fa! 

- Nem ég, kisfiam, hanem 

világít! 

Néhány perc múlva megint 

szalad be a kisfiú: 

- Anyu, anyu! Már a függöny is 

világít! 

Miben különböznek a japánok 

és a Mikulás? 

- A japánok nindzsák, a 

mikuláson meg van zsák. 


