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Guy Fawkes day 

 

Iskolánkban idén először rendezték meg a Guy Fawkes day-t. A rendezvény elején 

elénekeltünk közösen egy dalt. Utána a vetélkedő következett, ahol csapatokban lehetett részt 

venni. Elég nagy számmal voltak a versenyzők. Sok érdekes feladat várt minket és édességet 

lehetett a jó megoldásokért nyerni. Ezt követte a máglyaégetés, amire pár nappal előtte, a 

diákok Guy Fawkes bábukat készítettek. A bábukat szépség szerint égették el, utoljára a 

győztes bábut. A nyolcas számú bábú lett az első, amit nyolcadik osztályos tanulók 

készítettek. Sötétedés után égettük el a figurákat. Az eső esett, de ez nem volt akadály, talán 

még jobb is volt így. Az eső miatt fél órával hamarabb vége lett a rendezvénynek, így nem hat 

órakor fejeződött be az égetés. Dal zárta a napot.  

Nekem személy szerint nagyon tetszett ez a program, remélem, jövőre is lesz! 

 Készítette: Tuli Boglárka, Schuster Mónika 
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Márton – nap az iskolánkban 

 

Az idei tanévben sokadszorra vehettünk részt Éva néni szervezésében a Márton-napi játékos 

délutánon.  

Kezdetben Heni néni diákjai adtak elő német nyelven egy kis műsort, amelyben vállalkozó 

szellemű diákok egy német nyelvű rappet is előadtak, kicsik és nagyok nagy örömére.  

Ez után kezdődött közel 30 állomáson a kis libák gyűjtése, melyet csapatokban szerezhettek 

meg a résztvevők. Lehetett értük kézműveskedni, sportolni, rajzolni, memóriajátékot 

megoldani és filmet nézni. Felsorolni is lehetetlenség, annyi feladatból lehetett válogatni.  

Végül mindenki beváltotta a libákat, s jóízűen eszegette a cukorkáját, míg készültünk az 

iskola körüli lámpás felvonulásra. A program sötétben ért véget, s mi boldog élményekkel 

mentünk haza. 

       Készítette: Martin Berta 
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Mikulás napunk 

 

December 6-án hozzánk is megérkezett a Mikulás. Nagyon sok dolga volt, hiszen az első öt 

órában majdnem minden osztályba el kellett látogatnia. Mi, DÖK- tagok segítettünk neki 

mindvégig.  

Az a nap nagyon mozgalmasan telt. Az ötödik óra után mentünk a tankonyhába és elkezdtünk 

a felsős mikulás bulira készülni. Ötödikesként most élhettem ezt át először, s a többiek 

izgalma rám is hatással volt. Nagyon jó érzés volt, hogy feladatot is kaptunk. 

Balu (Kövesdi Balázs) vezette az egész délutánt, s nagyon jól csinálta. Mi már aznap, 

korábban megtanultuk Heni néni táncát, de Balu mindenkit bevont a táncba. Volt csoki evő 

verseny, célba dobó verseny, kugli, osztálytánc, tombola és rengeteg TÁNC! 

Még utána is napokig emlegettük ezt a nagyon jó bulit. Remélem, legközelebb is ilyen jó lesz! 

Készítette: Mészáros Míra 
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Ökonap 
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A keresztény kultúrkörben a karácsony napját megelőző negyedik vasárnaptól  

(görögkatolikusoknál hatodik vasárnaptól) karácsonyig számított időszak. 

Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami 

annyit tesz: „az Úr eljövetele”.  Régebben egyes vidékeken „kisböjtnek” nevezték ezt az 

időszakot. 

Advent eredete a  4. századig nyúlik vissza. A gallikán liturgiában a vízkeresztkor (január 6.) 

tartott  felnőttkeresztelésre előkészítő négyhetes időszak volt.  

Az 5. században a karácsony vált jelentősebb ünneppé, ezért ehhez kötődött az először 

hathetes, majd Szimpliciusz pápától kezdve négyhetes formája. VII. Gergely pápa négyben 

határozta meg az adventi vasárnapok számát. 

A katolikus egyházban advent liturgikus színe a lila, amely a bűnbánatot, a szent fegyelmet és 

összeszedettséget jelképezi. Az adventi lelki felkészülés időszakára III. Ince pápa rendelte el a 

lila miseruha használatát. Az egész időszakban dísztelen a templomi oltár, az orgona szerepe 

pedig az énekek kíséretére korlátozódik. 

A harmadik vasárnapján az Úr eljövetelének közelségét ünneplik. 

Korábban szokás volt az adventi időszakban böjtöt tartani, de ez a szokás mára nagyjából 

megszűnt. 

Adventi koszorú 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kar%C3%A1csony
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vas%C3%A1rnap
https://hu.wikipedia.org/wiki/4._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gallik%C3%A1n_liturgia&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADzkereszt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_6.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszts%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/5._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kar%C3%A1csony
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szimpliciusz_p%C3%A1pa
https://hu.wikipedia.org/wiki/VII._Gergely_p%C3%A1pa
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_katolikus_egyh%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Liturgikus_sz%C3%ADn&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lila
https://hu.wikipedia.org/wiki/III._Ince_p%C3%A1pa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Templom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Olt%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orgona_(hangszer)
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6jt
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Így nézhetett ki Wichern evangélikus lelkész adventi koszorúja: vasárnapokra fehér, 

hétköznapokra és szombatokra piros gyertyák jutottak. 

Adventkor a 19–20. század óta szokás koszorút készíteni. Az adventi koszorú ősét 1839-

ben Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette el.  

 A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, 

amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Az adventi koszorún mind a négy 

gyertya egyszerre ég az utolsó vasárnapon. 

 

Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: 1. hit, 2. remény, 3. öröm, 4. szeretet. A gyertyák 

egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre vagy közösségre is utalnak: 

1. Ádám és Éva – mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást (hit); 

2. zsidó nép – akinek megígérte, hogy közülük származik a Messiás (remény); 

3. Szűz Mária – aki megszülte a Fiút (öröm – rózsaszín gyertya); 

4. Keresztelő Szent János – aki hirdette Jézus eljövetelét. 

Készítette: Petz Vilmos 

 
 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Koszor%C3%BA_(vir%C3%A1gf%C3%BCz%C3%A9r)
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Adventi_koszor%C3%BA&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1839
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Hinrich_Wichern&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Evang%C3%A9likus_kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Isten
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kar%C3%A1csony
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hit_(filoz%C3%B3fia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81d%C3%A1m_%C3%A9s_%C3%89va
https://hu.wikipedia.org/wiki/Isten
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsid%C3%B3_vall%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria
https://hu.wikipedia.org/wiki/Keresztel%C5%91_J%C3%A1nos
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
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Ökosarok 

 

Kreatív karácsonyi fadísz 

Hozzávalók: 

-1 wc papír guriga 

-2 db 5cm hosszú szőrös drót(mindegy milyen színű) 

-Barna festék 

-Ragasztópisztoly 

-Szemek 

-Piros festék 

Elkészítés: 

A wc papír gurigát fessed be barnára, állítsd fel, majd ragasztópisztollyal ragaszd a tetejére a 

két szőrös drótot, ez lesz az agancsa a szarvasnak! Majd ragaszd fel a szemeket is, próbáld az 

1/4-ére rakni majd fesd a szemek alá a piros orrot, ha tudsz, akkor inkább egy piros golyót 

ragassz oda! 

Ha fel szeretnéd akasztani, akkor csak fűzd be a tűbe a cérnát, és fűzd át a wc papír gurigán! 

 

Készítette: Molnár Dániel 

 

 

 

 

 


