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TÉLI SZÁM

Karácsony
Hol volt, hol nem volt,
szent Karácsony ünnepén,
Hideg hóban egy manócska
szomorúan üldögélt.
Bárcsak lenne egy rokonom,
esetleg egy barátom,
E szent ünnep estéjén,
nem lennék ily magányos.
Ezekre a szép szavakra,
egy angyalka jelent meg,
Vékony hangon csendesen,
suttogott ily kedvesen:

Téli jókedv
Hull a hó, fúj a szél,
meleg ruha is elkél.
A gyermekek játszanak,
hógolyóznak, szánkáznak.
Nagy az öröm, itt a tél,
A sok gyerek nevetgél.
Én most csak azt kívánom,
Legyen fehér karácsony.
/Balga Tamás, 6. C/

„Ne félj manó, egész éjjel,
beszélgetek majd veled,
mert úgy érzem szomorú vagy,
a csillagok se úgy ragyognak.“
Be lett váltva az igéret,
egész éjjel nevetgéltek.
Éjfél táján halkan,
megszólalt az angyal:
„Későre jár, muszáj mennem,
Betlehembe hívnak engem.
Ne búsuljál jó barátom,
visszajövök, majd meglátod.“
A manócska megértette,
mi történt az éjjel véle.
Elbúcsúztak vígan mondva,
találkozunk egy év múlva.
/Miskei Monika, 6.C/

/Híves Boglárka, 8.C/
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Előszó helyett
Újra kezedben tarthatod iskolánk diáklapját a Sulilapot.
Ebben a lapszámban arra törekedtünk, hogy összefoglaló képet adjunk a 2011/2012- es iskolai év első
félévéről, az iskolai eseményekről, nevezetes évfordulókról. Mindezek mellett találtok a lapban
vicceket, véleményeket, irodalmi alkotásokat is. A játékos kedvűeknek rejtvényoldalt is
összeállítottunk. Bízunk abban, hogy olyan örömmel fogadod, mint amilyen lelkesedéssel, kitartással
mi ezt elkészítettük.
Kellemes időtöltést kívánunk az újság olvasása közben a diákújságírók nevében.
/ J. M és Z. Sz /

Ahol panaszkodhatunk......
Ebben az iskolai évben is működik a diákparlament.
A gyűléseken elmondhatjuk gondjainkat, kéréseinket, amelyekre György Mária tanítónéni segítségével
keressük a megoldást.
Képviselőink:
Alelnök: Miskei Monika
1- 4. C : Zatyko Dóra, György Barbara
5- 6. C : Miskei Monika, Balogh Boglárka Bianka
8- 9. C : Jardek Kristina, Danko Alíz

Sok ember nem tudja,hogy október az idősek hónapja. Hogy mennyi mindenbe nem gondolunk bele
velük kapcsolatban és, hogy milyen ritkán jut az eszünkbe, egyszer mi is megöregszünk…. Iskolánk
tanulói októberben műsorral köszöntötték nagyszüleiket és idősebb hozzátartozóikat.

Szeressétek az öregeket!
„Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat, a hajlott hátú jó anyákat,
A ráncos és eres kezeket, az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket!
Simogassátok meg a deres fejeket, csókoljátok meg a ráncos kezeket,
Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet......“
/Miskei Mónika, 6.C/
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„Nincs jobb módja az érzelmek feltárásának, mint a költészet.“
Jay Asher

A Palóc Társaság és az ipolysági Városi Könyvtár 2011. november 11-én tizedik alkalommal
szervezte meg a „Magyarnak lenni: nagy s szent akarat!” című, Sajó Sándor költőnek
emléket állító versmondó versenyt.
Ezen a versenyen iskolánkat Jardek Krisztina, Balga Tamás és György
Veronika képviselték.
Soľmosi
Márta könyvtárigazgató
üdvözölte
a
versmondókat.
Köszöntőt Lőwy
János mérnök,
Ipolyság
Város
polgármestere
mondott. Minden résztvevő kapott könyvet és emléklapot.
Délután koszorúzási ünnepségre került sor Sajó Sándor mellszobránál,
ahol cserkészek álltak díszőrséget. Az egybegyűlteket Z. Urbán Aladár, a
Palóc Társaság elnöke köszöntötte.
/Jardek Krisztina, 9.C /

A hópelyhek csodája
December van, téli zimankó, ám senki sem fél a hidegtől, sőt egyre több ember siet az utcákon. Az
utakon dugók, az üzletekben hatalmas vásárlótömeg. Mindenhol zaj, fények, zsibongás. Így várjuk a
karácsonyt. Ám nem mindig volt ez így....Amikor a csillagok ékkövekként ragyogtak, és a gyerekek a
szikrázó hóban indultak a templomba, körülöttük jó falusi csend honolt, lépteiket angyalkák vigyázták.
Nagymamámat kértem, meséljen nekem gyermekkoráról.
Hogyan várták a karácsonyt, milyen módon ünnepelték a kis Jézus születését?


Jézus istállóban született, s ott bölcső nem lévén, anyja Mária a jászolba, az állatok
etetővályújába fektette. Faluhelyen majd mindenhol szokásban volt, hogy a gazda behozta a
szerszámokat a szobába, melléjük a köteg szalmát, szénát, mert a kis Jézus azon született. Ezt
aztán mindet berakták az asztal alá.

Erre miért volt szükség?
- Úgy gondolták, ez meghozza a családnak a szerencsét. Búza is került az asztal alá, hogy jó
legyen a termés.
Volt fenyőfa is? Mivel díszítették?
- A fenyőfáért együtt mentünk ki az erdőbe nagyobb gyerekek és szülők, majd otthon felállítottuk, diót, almát aggattunk a fára és csillogó papírba csomagolt kockacukrot. A kicsik másnap ámuló szemekkel nézték a díszbe öltözött fenyőt.
És a vacsora? Mi került a karácsonyi asztalra?
- Vacsora előtt gyertyát gyújtottunk, együtt imátkoztunk, mindenki kapott édes pálinkát,
ezt megittuk a család egészségére. Az almát annyifelé vágtuk, ahányan voltunk, ha eltévedünk hazataláljunk. Mindenki diót tört, hogy megtudja, egészséges lesz- e. Majd
káposztaleves és mákosguba következett.
Mi történt a vacsora után?
- Körbeálltuk a fát, szép karácsonyi dalokat énekeltünk, így vártuk az éjféli szentmisét,
ahová együtt ment az egész család. Kergettük a hópelyheket és boldogok voltunk.
Nagymamám szeme könnybe lábadt, elmerült a régmúlt idők csodáiban, amikor még a hópelyheket is
ajándéknak tekintették.

/Molnár Kristóf, 9.C /

SULILAP 2011 / 2012

1. SZÁM

Karácsonyvárás
December 19- én karácsonyi koncertre hívtuk meg családtagjainkat és
ismerőseinket, ugyanis többen közülünk a művészeti iskola diákjai is.
A koncerten tanáraink is felléptek, s velünk együtt köszöntötték a közelgő
karácsonyt. A képzőművészeti rajzkörre járók szép rajzai, festményei
hangulatossá tették az előadás színhelyét.
December 21- én hagyományos karácsonyi műsorral leptük meg
szeretteinket. Itt ajándékot is kaptunk a szülői munkaközösségtől és Mgr.
Miskei László lelkiatyától.
1
jó
szót
szólni. Egy
beteget felvidítani.
Valakinek kezet nyújtani.
Megdicsérni az ételt. Nem
feledkezni
meg egy
közeledő születésnapról.
Óvatosan csukni be az ajtót.
Apróságoknak örülni. Mindenért
hálásnak lenni. Jó tanácsot adni. Egy levél
írásával örömöt szerezni. Apró
tűszúrásokon
nem évődni. Jogos
panaszt nem emlegetni
föl újra. Nem tenni szóvá,
ha a másik hibázott. Nem
fogni fel elutasításként, ha háttérbe
szorulunk. Levert hangulatot nem venni
komolyan. Nem sértődni meg egy
félresikerült szó miatt.
Megtalálni az elismerő, dicsérő szót
a jóra, az együttérzés szavát a megalázottnak,
egy tréfás szót a gyerekeknek. Meleg kézszorítással
A fenti gondolatok
jegyében elismerni az
vigasztalni a szomorút.
Becsületesen
kívántunk békés, szép
ünnepeket!
elkövetett helytelenséget.
Örülni
a holnapi napnak.
Bizonyos dolgokra aludni egyet. Mindenre rászánni
a kellő időt és gondot.
És mindenben: szeretettel lenni.

A FENTI GONDOLATOK JEGYÉBEN
KÍVÁNTUNK, BÉKÉS SZÉP ÜNNEPEKET !
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Miron Costin :
„Semmi sem szebb és semmi sem hasznosabb
az ember egész mulandó életében,mint a könyvek olvasása.“

Könyvismertetés
Ha igazán szereted az állatokat és többet szeretnél róluk tudni, akkor figyelmedbe ajánlom
Whitfield Philip professzor könyvét, Az állatok képes enciklopédiája címmel.
Amikor a könyvet olvasod, sok érdekes dolgot tanulhatsz belőle, például tudtad, hogy az
elefánt 78 évet is élhet? Ennél még sokkal több érdekes dolgot is olvashatsz a világ összes
állatáról. Több mint ezer illusztrációt figyelhetsz meg a leírás mellett. Megtudhatod, hogy mivel
táplálkoznak, hol élnek, hogyan védik meg magukat a ragadozóktól. Az állatok több különböző
csoportra vannak osztva. Vannak emlősök, madarak, hüllők, kétéltűek, halak, bogarak,
pókszabásúak és más gerinctelenek.
A könyvet örömmel ajánlom azoknak, akik közelebbről szeretnék megismerni az állatvilágot,
annak sokszínűségét és érdekességeit.
/ György Szilvia, 8. C /

Marek Twain: Tom Sawyer kalandjai
Ez a történet az író gyerekkorát eleveníti fel. Mintegy harminchat fejezetből álló könyv, amely
magába foglalja Tom felnövését.
A könyv főhőse Tom Sawyer, aki a regény elején még csak haszontalan iskolakerülő, de
végtelenül fantáziadús és találékony fiú, valóságos vezéregyéniség. Tom egy valódi rablóbanda
nyomára bukkan, és belebonyolódik egy izgalmas, ámde gyermeki ésszel kifundált nyomozásba.
A szálak a kísértetház egy rejtélyes barlangrendszerébe vezetnek, ahol Tom és szerelme Becky
eltévednek. Családjuk és a falubeliek már halottnak hiszik őket. Tom kitartó kutatása és
bátorsága révén napok múlva megtalálják a barlangból kivezető utat......és barátja Huck
segítségével az elrabolt kincset is. Így hát a két fiú elképesztően meggazdagodik.
Ez a váratlan fordulat azonban nem változtatja meg őket.
Szerintem ez a könyv kalandokkal teli, izgalmas és
szomorú történet is egyben. Ajánlom mindenki figyelmébe.
/ Híves Boglárka, 8. C /
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„Azáltal, hogy szeretjük és megértjük kedvenceinket, talán
könnyebben megértjük egymást is.“ /Camuti/
Az én cicám
Az én kiskutyám

Cicám neve Mazsola,
tarka- barka kiscica.
Szeret futni, játszani,
egereket kergetni.

Van nekem egy kiskutyám,
Az udvaron szaladgál.
Fekete s fehér kiskutya
Az ő neve Bobika.

Egész nap a fákon játszik,
háztetőre is felmászik.
Felugrik a balkonra,
ott szundikál naponta.

Ha kimegyünk hozzája,
Ráugrik a gazdára.
Az idegent megugatja,
Ezért ő a jó Bobika.
/Balogh Boglárka 5.C/
/Danko Zsófi, 5.C/

Itt a farsang...

/ Zatyko Dóra 4. C/

Baj lenne ha nem lennél,
Egereket nem ennél.
Mondom is én eleget,
Mindig szeretni foglak tégedet.
/Miskei Monika, 6. C/

/ György Marika 2. C/

Szalagos fánk recept
Hozzávalók: 3 dl tej, 3 dkg élesztő, 1 evőkanál porcukor, 5 dkg vaj, 2 tojássárgája 50dkg liszt
Elkészítés: 3 dl tejet meglangyosítunk, belemorzsolunk 3 dkg élesztőt és beleteszünk 1 evőkanál
porcukrot. Amikor az élesztő megkel, 5 dkg vajjal, 2 tojássárgájával, késhegynyi sóval és 50 dkg liszttel
közepes keménységű kelt tésztát készítünk. Nagyon jól kidolgozzuk, ennek következtében elég lágy
tésztát kapunk. Langyos helyen másfélszeresére kelesztjük. A kelés után nyújtódeszkára borítjuk, és újnyi
vastagra nyújtjuk. Fánkszaggatóval vagy pohárral kiszaggatjuk, ruhával letakarva 30 percig kelesztjük. A
fánkot középforró olajban sütjük. A sütésnél vigyázzunk arra, hogy a deszkán fekvő fánk felső része
kerüljön az olajban alulra. Sütés elején az edényt fedjük be. Megfordítás után vegyük le a fedőt. A pirosra
sült fánkot még melegen szórjuk meg vaníliás porcukorral.
Nagyon finom ez a fánk, próbálja ki mindenki, akár a
farsangi mulatságra is vihet belőle osztálytársainak.
/ György Adrián, 6. C/
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Az egészséges táplálkozás
Az utóbbi években a táplálkozás az egészséges életmód egyik legfontosabb tényezõjévé vált.
A táplálkozási piramis 1993-ban az Egyesült Államokból érkezett, mely javaslatot ad arra, hogy milyen
arányban fogyasszunk az egyes tápanyagokból.

1 egységnek felel meg 1db kifli, 1 db alma, 2dl joghurt, 1 db háromszög sajt, 10dkg csirkecomb, 2 szelet
sajt stb.
Az egészséges életmód eléréséhez nem szükséges semmi más, csupán az, hogy odafigyeljünk a
táplálkozásunkra, valamint az , hogy eleget mozogjunk .Az egészséges életmódban nagy szerepe van a
táplálkozásnak és a testmozgásnak .Amennyire csak lehetséges:
- együnk minél több friss zöldséget és gyümölcsöt;
- fogyasszunk teljeskiőrlésű lisztből készült kenyeret;
- használjunk mézet.(cukor helyett);
- használjunk olajat vagy vajat (margarin és zsiradékok helyett).
Az egészséges táplálkozás mellett az egészséges életmód magában foglalja a rendszeres testmozgást.
/ György Veronika, 6.C /
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Alsósok oldala
A fantasztikus álom
Egy éjszaka arról álmodtam, hogy felrepültem az űrbe. Sok mindent láttam, de a legszebb a Föld és a
Nap volt. Kimentem az űrhajóból és a csillagok között lebegtem. Találkoztam űrlényekkel, akik zöld
szeműek voltak. Nem bántottak, még enni is adtak kukoricapelyhet. Már a kanalat fogtam, hogy egyek,
amikor csörgött az óra és fel kellett kelnem. Azt mondtam: jó álom volt.
/ György Barbara, 3. C /

Egyszer egy éjjel azt álmodtam, hogy egy híres focista vagyok. Én vagyok a legjobb
játékos és én fogom belőni a legtöbb gólt. Már azt hittem, hogy ez sosem történhet
meg, amikor egy napon felhívott a fociedzőm, hogy menjek a mérkőzésre.
Elkezdődött a meccs, amelyen én rúgtam a legtöbb gólt. Amikor felkeltem, akkor
elszomorodtam, mert ez csak egy álom volt.
/ Balga Dávid, 4. C /

Az ősember
Az ősember a vadonban élt, barlangokban lakott. A barlang nyújtott neki menedéket, ott
meghúzódott a vadon élő állatok elől.
Az ősemberek legnagyobb vágya az volt, hogy elejtsék a mamutot. Ezért csapdákat készítettek.
Hatalmas gödröt ástak, amibe ha beleesett egy mamut, nem szabadult ki. De az ősember lándzsával is
bátran szembeszállt a mamuttal. A mamutcsontokból és kőből fegyvereket csináltak, mamutbőrből
ruhát készítettek maguknak. Megismerték a tüzet is, rájöttek, hogy melegedhetnek mellette, és a nyers
húst megsüthetik rajta. Az ősember halászott, vadászott és gyümölcsöket gyűjtögetett. Később
megszelídítette az állatokat, és így lettek a vadállatokból háziállatok.
Az ősembernek nem volt egyszerű az élete, de megbirkózott a nehézségekkel és egyre jobb
körülmények között élt.
/ Zatyko Dóra, 4. C /

/ Zatyko Dávid, 4. C /

Az ősember egy tudatlan ember volt, de egyben okos is,
mert a tűz meg sok minden feltalálója ő volt.
Vadászó és gyűjtögető életmódot folytatott. Kezdetleges
pattintott kőszerszámokat használtak a hús feldolgozásához,
és a tűzzel is barátkozni kezdtek, ami meleget és védelmet
adott. Dárdákat használtak a halászathoz, vadászathoz,
aztán nyílhegyet is kezdtek használni. Ősközösségekben
éltek, barlangokban laktak. Ha vadászni indultak, akkor azt
az állatot, amelyet el akartak ejteni, fölvázolták a falra. A
rajznak varázserőt tulajdonítottak, és bíztak benne, hogy így
jobban sikerül a vadászat.
Az ősember élete nagyon nehéz volt, főleg azért, mert túl
kellett élnie a vadon körülményeit.
/ Zatyko Dávid, 4. C /

SULILAP 2011 / 2012

1. SZÁM

A legboldogabb napom
Mikor nyáron Gyűgyön voltunk, akkor egy piros csúszda volt a kedvencem. Hatszor csúsztam le
rajta. Volt egy sárga színű is, az nagyon gyors volt. Azt pedig hétszer próbáltam ki. Sokat
játszottam a vízben a tesómmal és apukámmal. Nekem ez volt az egyik legboldogabb napom.
/ Híves Bálint, 3. C /

Szófejtő
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Viccek
-Az ember Ádámtól és Évától származik - mondja a tanár.
Móricka közbeszól:
- Nekem a papám azt mondta, hogy a majmoktól származunk.
- Lehet, Móricka, de most nem rólatok van szó.

-Mi volt ma az iskolában Tomika?
-Kémia órán a puskapor összetételét tanultuk.
-És holnap hánykor kezdődik az iskola?
-Miféle iskola?
Nyelvtan órán a tanárnéni felszólitja Pistikét.
- Pistike, mondj egy tagadó mondatot!
- Gyuri ellopta az uzsonnámat!!
- De ebben hol van a tagadás
- Gyuri tagadja.
/ György Adrián, 6.C /
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