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Jó olvasást kívánunk mindenkinek  

 

Racsmány Vivien, Lőrincz Lara, Bierbaum Eszter, Szabó Eszter 

 

Zsuzsa néni, Hadnagy Ági néni, Csilla néni, Emőke néni és Andi néni 
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Suli hírek 

Szeptemberben történt 

 

Ötödikesavató 

Eljött a nap! Az ötödikesavató napja! Már a 

délelőtti órák alatt a nyolcadikosok által 

összeállított „jelmezbe” kellett öltözni. Ez a 

lányoknál a következőképpen nézett ki: papucs, 

térdig érő zokni, szoknya, színes póló, 

ékszerek. A fiúknak pedig papucs, térdig érő 

zokni, rövidnadrág, színes póló és baseball sapka volt a kötelező viselet. Az osztály 

nagyon izgatott volt, és kíváncsian várta a délutáni feladatokat. Jobbnál jobb 

feladatokkal találkozhattunk, volt köztük logikai, poénos, ügyességi feladat és a 

kvízről nem is beszélve. Az „a” és „b” osztály tagjai hatalmas kiabálással és 

hangzavarral szurkoltak egymásnak, a társaiknak. Az avató végén esküt kellett 

tennünk, hogy mindig hallgatunk a nagyokra. Az eredményhirdetést követően 

hatalmas buli vette kezdetét. 

Készüljetek negyedikesek, jövőre Ti 

következtek!  

 

Szabó Eszter 5. a 
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DÖK- nap 

 

Szeptemberben a felsőtagozat számára az Állatkertben szerettük volna 

megszervezni ezt a programot. 

Szerencsére az egyeztetések jól sikerültek és megkezdődhettek az előkészületi 

munkák. Régóta kapcsolatban vagyunk Csizmadia Károly, a Kittenberger Kálmán 

Növény- és Vadaspark zoopedagógusával, aki szívesen dolgozott most is velünk, és 

nagy segítséget nyújtott munkánkhoz. 

Hagyományosan a legszebb szeptember végi napot választottuk, és a felsőtagozat 

elfoglalta a ZOO-parkot szeptember 20-án.  

Az osztályfőnökök segítségével 

az osztályokat 2-2 csapatra 

osztottuk és így dolgozták fel a 

feladatlapok által 

meghatározott feladatokat. 

Szerepelt köztük versírás, 

nevek keresése, felsorolás, 

táplálkozással- és életmóddal 

kapcsolatos kérdés is. Az egyik állomás a tanodában volt, itt tréfás rejtvényeket 

kellett megoldani a gyerekeknek: fogakról, szőrökről, tojásokról. 

A délelőtt folyamán a diákjaink bebarangolták a területet, önállóan dolgozhattak, 

szabadon ismerkedhettek a megújult parkban. 

Jókedvűen, új ismeretekkel gazdagodva, de nagyon elfáradva, érkeztünk vissza az 

iskolába. Az időjárás ezen a napon is kedvezett nekünk és egy csodás napot 

tölthettünk együtt! 



5 

Csizmadia Karcsi bácsi szavaival élve: „Az állatkert úgy is felfogható, mint élő 

természetismereti szertár, amely hatékonyan szolgálhatja a környezettudatos 

életmódot!” 

Bízunk benne, hogy a nap 

végére tanulóink is így 

gondolkodtak…..talán ! 

 

Hadnagy Ági néni 
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Októberben történt 

Papírgyűjtés 

Idén is nagy népszerűségnek örvendett a papírgyűjtés, rengeteg papírt, kartont 

sikerült összegyűjteni. Örülünk, hogy évről- évre ilyen lelkesen gyűjtitek a 

használt papírt, s továbbra is őrizzük ezt a hagyományt az iskolánkban  

 

EREDMÉNYEK 

Alsó tagozat 

    GYŰJTÖTT MENNYISÉG (kg) 

  Osztály Iskolában Telephelyen Összesen 

1. 4.b 1560 100 1660 

2. 3.a 1028 600 1628 

3. 2.b 1186 0 1186 

4. 3.b 569 880 1449 

5. 2.a 421 880 1301 

6. 4.a 353 905 1258 

7. 1.b 704 0 704 

8. 1.a 342 120 462 

ÖSSZESEN: 6163 3485 9648 

Felső tagozat 

    GYŰJTÖTT MENNYISÉG (kg) 

  Osztály Iskolában Telephelyen Összesen 

1. 5.a 2000 0 2000 

2. 8.b 1300 520 1820 

3. 7.a 1585 0 1585 

4. 7.c 1474 60 1534 

5. 8.a 1122 0 1122 

6. 5.b 562 720 1282 

7. 7.b 1001 0 1001 

8. 6.a 650 0 650 

9. 6.b 596 0 596 

ÖSSZESEN: 10290 1300 11590 
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 Pályaorientációs nap 

 

Az iskola diákjai október elején pályaorientációs napon vettek részt. 

A hetedik és nyolcadik osztályos tanulók a veszprémi Arénában megrendezett 

központi napra látogattak el, ahol különböző iskolák mutatták be a náluk tanulható 

szakok jellegzetességeit. 

A többi osztály az osztályfőnökök és szülők 

segítségével vagy az iskolában maradva 

vehettek részt különféle előadásokon, 

bemutatókon, vagy külső helyszínen 

ismerkedhettek közelebbről meg egy 

szakmával, foglalkozással. 

Rengeteg lehetőség adódott ezen a napon a 

különféle szakmák kipróbálására, így a 

nyolcadikos tanulók sok segítséget kaptak a 

lassan aktuális iskola- és pályaválasztás területén.  

A közelgő felvételikhez mindenkinek sok sikert és kitartást kívánunk   
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Őszi játszóház 

Már a játszóház előtti héten 

a gyerekek által készített 

őszi dekoráció díszítette az 

alsó szintet az iskolánkban.  

Az aula tejesen megtelt 

lelkes, kíváncsi alsósokkal, 

elmondhatjuk, hogy idén is 

nagy népszerűségnek 

örvendett az őszi játszóház. Ezen a délutánon előkerültek a közös játékok, dalok 

és a szokásos kézműveskedés sem maradhatott el most sem. 
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Mesés hétpróba 

Mint minden évben, Emőke néni idén is szorgalmasan készült a Mesés hétpróbára. 

Megkérdeztük őt, hogy milyen teendők vannak egy ilyen rendezvény előtt. 

 

Interjú Emőke nénivel: 

 

1. Mennyi tervezést igényel? 

Elég sokat. Elsőként a mesét szoktam kiválasztani, amihez aztán kitalálom 

a feladatokat. Meg kell írni a felhívást, segítőket keresni. Nagyon örülök 

annak, hogy szívesen jöttök felsősként is a Mesés hétpróbára. Nélkületek 

nem is tudnám megvalósítani. S hát a jutalmakról sem szabad elfeledkezni.  

 

2. Mi a rendezvény célja? 

Az egyik, hogy így emlékezzünk a „nagy mesemondóra”, Benedek Elekre, 

hiszen az ő születésnapján - szeptember 30-án – ünnepeljük a magyar 

népmese napját. A másik cél pedig, hogy mindenki jól érezze magát, s 

megtapasztalja, az olvasás igazi kalanddá válhat.  

3. Mi alapján választja ki a feladatokat? 

Figyelembe veszem, hogy melyik korcsoport vesz részt rajta. Törekszem 

arra, hogy minél változatosabbak legyenek a „próbák”, szerepeljenek köztük 

szellemi és ügyességi feladatok.  

  



10 

Megkérdeztem a szinte már felsős negyedikeseket, hogy nekik, hogy tetszett az 

utolsó próbájuk. 

 

Interjú a negyedikesekkel: 

 

Anna: Nagyon jó volt a hétpróba, a nevünk Pizza csigák volt. Nagyon várom, hogy 

jövőre segíthessek benne Emőke néninek. 

Zsófi: Nagyon jó volt. A kedvenc feladatom a zsámolytolás volt, mert bikának 

érezhettem magam. A csapat nevünk Rémálmok volt. 

Rami: Nagyon jól éreztem magamat. Örülök, hogy jövőre én is segíthetek, de 

hiányozni fog a játék. A legjobb feladat a zsámolytolás volt. 

Zselyke: Nagyon élveztem a versenyt. Örülök, hogy jövőre én is segíthetek. A 

csapat nevünk Rémálmok volt.  

Noémi: Nagyon jó volt, szívesen átélném még egyszer. Örülök, hogy jövőre 

segíthetek, de nem örülök, hogy kimaradok a játékból. 

 

     A Mesés hétpróbán minden évben kicsik és nagyok is részt vesznek. Mindenki 

szereti, ezt az interjúk is bizonyítják. 

 

 Racsmány Vivien 6. b 
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Novemberben történt 

10 millió fa- ültess Te is! 

 

 Ez a civil kezdeményezés idén városunkba is eljutott, sőt a kedves szülők 

által iskolánk is felkarolta ezt a lehetőséget.  

Az ültetési napon, 2019. november 9-én 150 fa került Veszprém közterületeire, 

magánszemélyek, cégek, baráti társaságok, vállaltak felelősséget értük.  

Iskolánk 2 osztállyal (2. b és 4. a) szülői összefogással további fákat ültetett a 

város szépítésére és vállalt szerepet ebbe a fontos kezdeményezésben! 

 Iskolánkban is nagy lelkesedéssel 

készítettük apukákkal együtt a 

földlabdák helyét az udvaron, ahol 

később, november 11-én elültettük a 

gyerekekkel a hat kapott őshonos 

facsemetét (3 virágos kőris és 3 

hárs). Ezeknek nagyon örültünk, 

hiszen jól illeszkednek iskolánk 

adottságaihoz. Fontosnak tartjuk, 

hogy heti egy alkalommal néhány 

kanna vízzel meg kell öntözni őket, 

figyelni kell a csemetét, nem szabad 

magára hagyni! Így tanulóink is 

követhetik fejlődésüket, 

vigyázhatnak rájuk! Azt tartottuk 

fontosnak diákjaink számára, hogy aki a fát elülteti, felelősséggel tartozik annak 

gondozásáért!         Hadnagy Ági néni 
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Európai mézes reggeli 

Iskolánkban már 6. éve hagyományos program, így idén is megszerveztük 

tanulóinknak november 15-én. Lelkesen készültünk, és a gyerekek szívesen 

segítettek a paravánok színes díszítésében, hogy kiplakátoljuk és felhívjuk a 

figyelmet erre a napra! Érdekességképpen ezen elolvashatták a mézek különböző 

gyógyhatását, amely még több újdonsággal szolgált. 

A mézfogyasztás egészségügyi szerepét szem előtt tartva előadót is hívtunk, aki 

a Méhek életéről tartott egy nagyon érdekes előadást, és a tanulóinkat is aktívan 

bevonta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A lelkes közönség sokat kérdezett, többször hozzászólt az elhangzottakhoz. 

Megismerkedhettek a méhek munkájával, a család életével, fejlődési szakaszukkal. 

Összeségében kiderült a gyerekek számára, milyen fontos a méhek munkája az 

élővilág, a növények szempontjából! 

Nagyon várták a gyerekek a tízórai szünet mézkóstolóját is! Vajaskenyéren több 

különleges mézfajtával (repce, hárs, vegyes, akác…) ismerkedhettek meg és 

hasonlíthatták össze az ízeket. Jó maszatosan, de elégedetten ért véget az 

ízlelgetés, és mindenkinek lett egy kedvence, ami nagyon ízlett neki! 

Úgy éreztük, ezt jövőre sem hagyhatjuk ki!! 

Hadnagy Ági néni 
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Rendkívüli énekóra 

 

November 28-án rendhagyó 

énekórán vehettek részt az 1-

6. osztályos tanulók. Iskolánk 

vendégül látta a Mendelssohn 

kamarazenekart, melynek 

képzett zenészei Ránki 

György: Két bors ökröcske 

című meséjét felhasználva 

élmény szerűen mutatták be a gyerekeknek a különböző hangszereket. A prózai 

részeket Oberfrank Pál, a veszprémi Petőfi Színház igazgatójának 

tolmácsolásában halhattuk. Szerintem elmondhatjuk, hogy gyerekek és felnőttek 

egyaránt élvezték a nem mindennapi énekórát. 
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Decemberben történt 
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Nagy európai karácsonyfadísz-csere 2019 

 

A korábbiakhoz hasonlóan ebben a tanévben is részt veszünk „A nagy európai 

karácsonyfadísz-csere” programban. Az európai projekt keretein belül 28 

iskolába küldtük el díszeinket, amelyeket idén a 2.b és a 3.a osztályos 

kisdiákok készítettek. A karácsonyi képeslapok a felsős lányok keze munkáját 

dicsérik.  

A partnerintézményektől cserébe kapott díszekkel ékesített kis karácsonyfa 

aulánkban kapott helyet az adott országokat bemutató kiállítással együtt. Az 

alábbiakban ezekről az országokról olvashattok érdekességeket.  

 

Németország legmagasabban fekvő és 

legtisztább tava Watzmann-hegy lábánál 

elterülő Königssee (a „Király tava”). A helyi 

legenda úgy tartja, hogy a hegycsúcsok egy 

gonosz királyi család tagjai, akiket 

gonoszságukért kővé változtattak.  

 

A világ legrégebbi, ma is működő állatkertjét Ausztria tudhatja magáénak. Ez a 

bécsi Schönbrunni Palotához tartozó Tiergarten, melyet 1752-ben alapítottak. 
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Franciaországot keresi fel a legtöbb turista a világon, évente több mint 75 millió 

utazó érkezik az országba. A világ legtöbbet fotózott épülete is francia, a párizsi 

Eiffel-torony. A világ egyik legnagyobb és műkincsekben leggazdagabb múzeuma, 

a Louvre is Párizsban van. Itt látható Leonardo Mona Lisája.  

 

Görögország a harmadik legnagyobb 

olívaolaj-termelő ország a világon. Az 

országban a mai napig léteznek 13. 

században ültetett olajfák. A világ 

legöregebb olajfája Krétán található. 

A 3000 éves fa gyümölcséből még ma 

is sajtolnak olajat. 

 

Bulgária a világ legnagyobb rózsaolajgyártója. A rózsaolaj a kozmetika 

nélkülözhetetlen alapanyaga, grammja felér az arany 

árával. 

II. Erzsébet királynő (Egyesült Királyság) gyűjti a 

corgikat. Uralkodása alatt több mint 30 volt ebből az 

elbűvölő walesi juhászkutyából. Első corgiját, Susant 

1944-ben születésnapi ajándékként kapta. Jelenleg két 

corgija van, Holly és Willow, valamint két tacskó-corgi 

keveréke, Candy és Vulcan. 

 

Finnország azon részeiben, amelyek az északi sarkkör fölé esnek, nyáron 

hetvenhárom napig nem megy le a Nap, télen viszont ugyanezen a részeken 

ötvenegy napig nem jön fel. 
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Litvánia, a legnagyobb és legnépesebb balti 

állam területének 30%-át mocsarak, 

tavak, erdők borítják. A kis dombok között 

elszórtan megbújó faházak csaknem 

mindegyikéhez egy kis tó is tartozik. Balti-

tengeri partja igen jelentős borostyán-lelőhely. 

 

Lengyelországban karácsonykor szalmát tesznek az asztalterítő alá, amely 

szokás Jézus születésére utal, és általában 12 fogással készülnek a 12 apostol 

tiszteletére. A családi vacsorákon általában plusz egy teríték jelzi, hogy szívesen 

látják a váratlan vendégeket. 

 

Egykor az Újvilág fele Portugáliához tartozott. Dél-Amerikában, Afrikában és 

Ázsiában is voltak gyarmatai közel hat évszázadon keresztül. Ma 9 ország 

lakosainak portugál a hivatalos nyelve, és a világon 230 millióan beszélik. 

 

 A Szlovákia hegyvidéki területein élő barna 

medve példányszámát 500-800-ra becsülik. A 

Tátrában ritkán előfordul a hiúz is. A farkas a 

18. század végére szinte teljesen kipusztult a 

Felvidéken, egyedszáma ma 1000 körüli. 

 

 

A világ egyik legöregebb fája Olaszországban, Szicíliában található. A „Száz ló 

fájának” is hívják. A beceneve egy régi legendához kapcsolódik, hatalmas lombja 

alatt több mint 100 lovas talált menedéket egy hirtelen vihar miatt.  

 

Poór Zsuzsa néni 
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Fejtörő 

 

1             *     

 

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

 

 

1. A németországi Königssee magyar neve 

2. Állatkert németül 

3. A múzeum neve, ahol Leonardo da Vinci híres Mona Lisája látható 

4. Ennyi éves a világ legöregebb olajfája 

5. II. Erzsébet brit királynő kedvenc kutyafajtája 

6. Bulgária híres olajának a neve 

7. Melyik országban található a Száz ló fája? 

8. Az ország, ahol a téli éj sötétsége 51 napig tart 

9. Jelentős mennyiségben található a Balti-tenger mentén 

          

          Poór Zsuzsa néni 
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Gyerekkor- sport- egészség 

 

 Születésünktől fogva életünk része a testmozgás. Nagyon fontos, hogy már 

gyerekként sokat legyünk levegőn és mozogjunk. A futkározástól a hintázáson át 

a fára mászásig minden mozgásforma jelen van egészen kicsi korunk óta. 

Legalábbis kellene, hogy legyen. Manapság sajnos átalakultak a szabadidős 

tevékenységformák, így a mozgás, a sport sokszor a háttérbe szorul.  

De miért is baj, ha nem mozgunk eleget? 

 Egyrészt, ha nem mozgunk eleget, akkor sokkal könnyebben elhízunk, de sok 

más betegségre is hajlamosabbak leszünk. Nem beszélve arról, hogy egy 

mozgáshiányos gyerek (és felnőtt is) alapvetően rosszabb közérzetű, 

fáradékonyabb, lehangoltabb. Fontos, hogy minél korábban kialakuljon az 

egészségtudatos gondolkodás, vele együtt a testtudat, a sport szeretete. Ebben 

a legnagyobb segítséget a szülők adhatják, de természetesen az óvoda és később 

az iskola is segít, támogat benne.  Amellett, hogy a sport nagyon jó hatással van a 

testi fejlődésére, állóképességre, egészségre, rengeteg más értéket is ad. A sport 

segít levezetni a feszültséget, kizökkent a hétköznapi életből, a sok stresszből és 

eltereli a gondolatokat a tanulásról. Segít például megtanítani a szabályok 

fontosságát, hiszen minden 

sport bizonyos szabályok között 

játszódik.  
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Megtanítja a fair play fogalmát, a sportszerűséget, a másik tiszteletét, segítését. 

Sportolás közben megtanulhatjuk azt is, hogy nyertes és vesztes mérkőzések is 

vannak, és megtanulhatjuk mindkettőt jól kezelni. A sport jót tesz az 

önbecsülésnek, és önfegyelmet is tanít.   

Nagyon jó látni, hogy iskolánkban is sokan, sokféle sportot űznek kiemelkedő 

eredményekkel. Iskolagyűléseken sokszor hallhatjuk, ki miben, milyen 

eredménnyel szerepelt. Ilyen alkalmakkor általában bele se gondolunk, hogy abban 

az eredményben mennyi idő, energia rejlik mind a sportoló, mind a felkészítő tanár 

vagy edző részéről. Egy- egy ilyen eredmény rengeteg munkával és lemondással jár 

minden fél részéről, és rengeteg támogatásra van szükség hozzá. Örüljünk minden 

eredménynek, és legyünk nagyon büszkék rá, hogy iskolánkat képviselik egy- egy 

versenyen  

És hogy mi mindent sportolnak tanulóink? Elég széles a paletta: foci, kézi, röpi, 

kosárlabda, tenisz, balett, modern tánc, judo, taekwon-do, futás, biciklizés, úszás, 

triatlon és még lehetne sorolni a rengeteg sportágat, melyben tanulóink 

jeleskednek. 

De nemcsak a tanulók, hanem tanárok is 

sportolnak  Hiszen a testi, lelki 

fittség és feltöltődés mellett a 

példamutatás is fontos szerepet 

játszik az életükben. A tanári kar 

legnépszerűbb sportágai a biciklizés, 

túrázás, nordic walking, foci, 

horgászat, jóga, futás, crossfit. 

 Szóval irány a szabadba, az edzésre! Sportoljatok, mozogjatok sokat, hogy 

erősek és fittek maradjatok, és még a tanulás is jobban menjen ;) 

          Andi néni 
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A rendszeres sport mellett fontos az egészséges táplálkozás is. Nem csak azért, hogy ne 

hízzunk el, hanem azért is, mert ha megfelelő minőségű tápanyagot viszel be a 

szervezetedbe, akkor nem csak a sport, de az iskolai teljesítményed is javul. Következzen 

néhány tipp, hogy egészséges reggelivel kezd a napod, mit csomagolj tízóraira és még 

néhány nasi ötletet is kapsz  

 

Reggeli 

 

Zabkása 

Másfél deci tejhez kb. másfél evőkanál finom szemű 

zabpelyhet adunk, amely a tűzhelyen néhány perc alatt 

összesűrűsödik. Ha picit lehűlt, édesítsük mézzel, szórjuk 

meg gyümölcsökkel, tört mogyoróval vagy akár egy pici 

kakaóporral is. 

 

Joghurt- pohár 

Vegyünk egy magas falú poharat, és rétegezzünk bele 

egymás után összetördelt zabkekszet, ízlés szerinti 

joghurtot és gyümölcsöket legalább kétszer. Egy 

pillanat alatt megvan, és a gyerekek úgy gondolják majd, 

hogy nem is reggelit, hanem desszertet kapnak. 

 

 

Rántotta- muffin 

Egy rendhagyó módon elkészített reggeli, ha a rántottát 

muffinsütőben készítjük el. Két tojást verjünk fel, és 

tetszés szerint keverjünk bele bacont, hagymát, sonkát, 

sajtot, és a keveréket adagoljuk a muffinpapírral bélelt 

tepsibe. 15 perc alatt 180 fokon süssük készre. 

Forrás: https://anyusziv.cafeblog.hu/2016/08/19/ot-szuper-gyerekreggeli/ 

https://anyusziv.cafeblog.hu/2016/08/19/ot-szuper-gyerekreggeli/
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Tízórai 

 

Klasszikus szendvics 

Minden benne van, amire egy fejlődő 

szervezetnek szüksége van. Szénhidrát, 

fehérje, rostok, vitaminok. Ehhez persze 

fontos, hogy jó minőségű alapanyagokat 

válasszatok. Ha csak a fehér kenyeret 

szeretitek, akkor is figyeljetek, hogy 

adalékanyagmentes, lehetőleg kovászos 

kenyér legyen a szendvics alapja. Megéri felfedezni egy pékséget a közelben, ahol ezt be 

lehet szerezni, a szupermarketekben található szeletelt kenyeret pedig inkább hagyjuk a 

polcon. 

Ezen túl csak az ízlésed és a kreativitásod szab határt, hogy milyen szendvicset készítesz. 

Lehetőleg jó minőségű felvágottat válassz, kerülhet bele sajt, krémsajt, vagy házi vaj, 

akár tojásszeletek és a zöldség, amit akár külön csomagolva is kínálhatsz. 

Tortillatekercs 

Ha úgy érzed, túlságosan unalmas a szendvics, 

akkor bevetheted a tortillatekercset. 

Ugyanazokat a finomságokat lehet beletenni, 

mint a szendvicsbe, de formája miatt mégis 

újdonságként hat a gyerekek számára. Tortillát 

egyébként házilag is készíthetsz, sajnos sok 

márkában rengeteg adalékanyag található. Ha készen vagy a tortillával, mehet bele a 

krémsajt, a saláta, a sonka, esetleg vékony répaszeletek, bármi. 

Tortilla házilag 

 30 dkg teljes kiőrlésű liszt 

 1 kk só 

 4 ek olaj 

 víz 

https://www.life.hu/ez-zsir/20170303-keszits-hazi-tortillat-egeszseges-recept.html
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A sót keverd el a liszttel, majd öntsd hozzá az olajat, és langyos vízzel gyúrd lágy 

tésztává. A vizet fokozatosan adagold, annyit tegyél hozzá, amennyit felvesz, és 

amennyiből lágy tészta gyúrható. Műanyag fóliába csomagolva hagyd állni 30 percig 

szobahőmérsékleten. Ezután gyúrd át újra, és oszd el nagyjából egyenlően 10 részre. 

Rendesen alálisztezett deszkán nyújtsd ki nagyjából kör alakúra a kis tésztákat, amiket 

aztán forró teflonon kell kisütni. Olajat nem kell rakni alá, minden oldalnak nagyjából fél-

fél perc elég is ahhoz, hogy készre süljön. 

 

Nasik 

 

Müzliszelet 

A müzliszelet szuper találmány, egyetlen hátránya, 

hogy a bolti verzió túlságosan sok felesleges 

adalékanyagot tartalmaz. Érdemes hétvégi programok 

közé beiktatni az elkészítését, és egyből nagyobb 

adagot csinálni. 

 

A müzliszelet az összetevők öt nagy csoportjából áll össze, amin belül minden szabadon 

variálható. A gabonákon belül zab, puffasztott rizs, puffasztott búza, kukorica- és 

tönkölypehely is kerülhet bele. A magvaknál is kedved szerint változtathatod az 

összetevőket, legyen az apróra tördelt dió, mandula, mogyoró, napraforgómag, tökmag 

vagy lenmag. Az aszalt gyümölcsökből az alacsony cukor tartalmú kiszereléseket válaszd. 

Lehet meggy, sárgabarack, mazsola, áfonya, szilva, füge, ananász. A nagyobb szemű 

gyümölcsöket aprítsd össze. Ezután jöhet az édesítés, amit mézzel, juharsziruppal, de 

agávésziruppal is megoldhatsz. Ami még elengedhetetlen ahhoz, hogy összeálljon a 

massza, azok a nedvesítő gyümölcsök. Ez lehet összenyomkodott banán vagy eper, de a 

reszelt alma is tökéletes. 

Ha kiválasztottad kedvenc alapanyagaidat, öntsd össze egy nagy tálba, és lehetőleg kézzel 

dolgozd őket össze. Így pontosan fogod érezni, hogyan áll össze a massza. Ezután egy 

sütőpapírral bélelt tepsin egyenletesen oszlasd el, és 170 fokos sütőben süsd nagyjából 

https://www.life.hu/ez-zsir/20160108--5-ok-amiert-a-zabpehely-a-legjobb-reggeli.html
https://www.life.hu/ez-zsir/20160201-agyserkento-tippek-reggeli-kave-helyett.html
https://www.life.hu/ez-zsir/20141101-mez-igen-vagy-nem-mikor-milyen-mezet-erdemes-vasarolni.html
https://www.life.hu/csalad/20120419-4-termeszetes-cukorpotlo-hogy-egeszsegesebben-legyen-edes-az-eleted.html
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fél órát. 10 perc után érdemes kivenni, és bevagdosni a szeleteket. Amikor teljesen kész, 

újra vágd meg a szeleteket, de csak akkor vedd ki őket, amikor teljesen kihűltek, mert 

így biztosan nem fognak szétesni. Jó étvágyat hozzá! 

 

Forrás: https://www.life.hu/eletmod/20180905-top-5-egeszseges-tizorai-es-uzsonna-

iskolasoknak.html 

 

Andi néni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép forrása: Google 

  

https://www.life.hu/eletmod/20180905-top-5-egeszseges-tizorai-es-uzsonna-iskolasoknak.html
https://www.life.hu/eletmod/20180905-top-5-egeszseges-tizorai-es-uzsonna-iskolasoknak.html
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Beszélgető sarok 

Interjú Hadnagy Ági nénivel 

Ebben a tanévben nagyon sok programot szervezett, melyek is ezek pontosan? 

 

Valóban rengeteg program szervezése jutott nekem idén. Az előző évekhez 

hasonlóan most is megszerveztük és megrendeztük az „Európai mézes reggeli” 

elnevezésű programot, mely idén is nagy sikert aratott. Ezen kívül idén iskolánk is 

csatlakozott az „Ültess tízmillió fát” elnevezésű akcióhoz, melynek keretében az 

iskolaudvaron ültettünk mi is fát. Idén az osztályommal és a 6. a osztállyal közösen 

készítjük a karácsonyi műsort, melynek rendezése és próbái rengeteg időt és 

energiát vesznek igénybe. 

Ezek mellett az osztályommal is több, iskolán kívüli programot szervezek. 

 

Melyik programot volt a legnehezebb megszervezni, megvalósítani? 

 

A tavalyi Föld napja volt talán a legnehezebb, amikor a raklapokból asztalokat és 

padokat készítettünk. De minden fáradságot megért, hiszen a mai napig nagy 

népszerűségnek örvendenek a mini galériában elhelyezett bútorok.  

Ekkor rendeztünk különleges rajzversenyt is, hiszen vászontáskákat kellett a 

diákoknak a Föld napjához és a környezetvédelemhez kapcsolódóan kidíszíteniük. 

Ez is nagyon népszerű volt, rengeteg diák vett részt ebben a felhívásban. 

A sok ökotevékenységnek köszönhetően tavaly már másodszorra nyertük meg az 

„Öko iskola” címet, melyet a tudatos környezetvédő szemléletünkkel igyekszünk 

minél tovább megtartani. 

Ezenkívül az „Egészségnapot” is nehéz volt megszervezni, mely a sporttal és 

táplálkozással állt kapcsolatban. Nagyon szerettem ezt a projektet csinálni, mert 
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nagyon közel áll hozzám. Szeretném újra bevezetni, mert láttam, hogy a gyerekek 

is nagyon élvezték. 

 

Milyen projektek zajlanak még jelenleg? 

 

Jelen pillanatban a legnagyobb projekt a karácsonyi műsor elkészítése. 

Ezen kívül szeretnénk jövőre a Föld napja alkalmából saját készítésű padokat 

elhelyezni az udvaron, illetve még több fát ültetni. Ez alkalomból szervezünk még 

biciklizést és rajzolást is. 

 

A karácsonyi műsort Ön találta ki? 

Az alapot én választottam ki, és készítettem hozzá a darabot. Önként 

jelentkezőket választottunk, akiknek szintén tetszett a darab. A többi 

munkafolyamat már Péter bácsival közösen zajlott, zajlik. Az előkészületek és 

próbák rengeteg időt és energiát vesznek igénybe, mind a mi részünkről, mind 

pedig a gyerekek részéről. 

 

A programokat Ön választja ki és vállalja be önként? 

Általában olyan programokat választok, melyek közel állnak hozzám és a 

tantárgyaimhoz. Ezeket viszonylag nehéz az iskolára készülés mellett szervezni, 

de ha valamit elkezdek, akkor a maximumra törekszem.    

     

Lőrincz Lara, Bierbaum Eszter 
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Könyvajánló 
 

J. R. R. Tolkien: Karácsonyi levelek 

Tolkien gyermekei nem csupán az ajándékok 

miatt várták Karácsony apót: ők ugyanis minden 

évben képekkel illusztrált levelet is kaptak tőle! 

Mesélt nekik a házáról, a barátairól és arról, mi 

történik az Északi-sarkon. Az első levél 1920-

ban érkezett, és jöttek húsz éven át, minden 

egyes karácsonykor. A havas borítékot - 

amelyen persze északi-sarki postabélyegző 

díszelgett - néha a házban találták meg a 

Karácsony apó látogatása utáni reggelen, 

máskor a postás hozta. Ebben a könyvben 

bemutatjuk Karácsony apó reszketeg kézírását, 

és szinte valamennyi képet, amelyeket a levelekhez mellékelt, csakúgy, mint az 

ábécét, amelyet Jegesmedve szerkesztett a barlangokban látott koboldrajzok 

alapján, amikor eltévedt; és az a levél sem marad ki, amelyet ezzel a különleges 

írással küldött a gyerekeknek. 

 

Az egész családnak ajánlom. 

Keresd a közművelődési könyvtárakban, vagy kérd ki könyvtárközi kölcsönzéssel! 

 

       

    Emőke néni 

 

 

https://www.libri.hu/szerzok/j_r_r_tolkien.html
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Találós kérdések 

Év múlik, évet ér, 

egymást hajtja négy testvér. 

Víg tavasz virághintő, 

Koszorús nyár kalászdöntő, 

Az ősz gyümölcsérlelő 

A tél havat-terelő. 

 

 Van egy fa, 

Annak van négy ága, 

Minden ágán van három fészek, 

Minden fészekben van négy madár, 

Minden madárnak van hét tojása, 

S minden tojásból huszonnégy fióka 

kél. 

   

Nem vagyok pék, de nem ám! 

Nincsen lisztem, nincs szitám. 

Ám amerre én járok- 

Sűrűn-sűrűn szitálok. 

 

 Testvére a harmatnak, 

s hideg idő társa, 

mert az ember őt csakis 

télidőben látja. 

 
                        

Kellemes időtöltést kíván Poór Zsuzsa néni. 

 

 


