
Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola
Rozsnyó

2012 december 2. szám

Lehalkul a város zaja 
karácsony estére. 
Melengeti a lelkünket 
a kis gyertyák fénye. 
Megszületett a szeretet 

lelkünkben e napon. 
Hogy a fáradt embereknek 
hitet, reményt adjon. 

Kellemes ünnepeket!
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A Mikulás története

2



ecember elsejével megkezdődik az advent 
időszaka. Biztosan mindenki otthonában Dmegtalálható az adventi koszorú, amelyet 

négy szál gyertya díszít, s karácsony közeledtével minden 
vasárnap eggyel több gyertyát gyújtunk meg rajta. Miután 
már az utolsó szál gyertya is ég, következik szenteste. De 
vajon tudjátok –e, mit jelent az advent, az adventi várakozás 
fogalma?

Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin 
„adventus Domini” kifejezésből származik, 
ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”. A 
karácsonyt  megelőző várakozás az 
eljövetelben éri el jutalmát. 

   Gondolom nem ismeretlen előttetek az adventi naptár 
használata sem. Az adventi naptár használatának 
népszokása 1900 körül kezdődött, kialakulása egy német 
édesanyához kötődik, akinek kisfia, Gerhard, már hetekkel 
az ünnep előtt türelmetlenkedett a várva-várt és megszokott 
karácsonyi ajándékok miatt. Az édesanya ezért érdekes és 
meglepő játékot talált ki gyermeke számára: egy kemény 
papírlapot huszonnégy részre osztott, mindegyik részre 
rátűzött egy-egy darab csokoládét, majd megengedte, hogy 
a gyermek minden este meg-
egyen egyet-egyet közülük. Mikor 
a kisfiú felnőtt, nem felejtette el 
édesanyja meglepetését, és 
üzleti vállalkozásba kezdett. 
Olyan naptár t  szerkesztet t ,  
amelyen huszonnégy ablakocska 
mögé egy-egy darab csokoládé 
vagy cukorka volt elrejtve, s ezek 
csak a spaletták kinyitása után 
váltak láthatóvá. 
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Karácsonyra várva....
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Úgy, mint az előző években, most is be-

kapcsolódtam különböző rajzversenyekbe. 

Ennek köszönhetően 2012. december 11-én 

eljutottam Magyarországra, ahol az előzőleg 

beküldött rajzainkat díjazták, valamint 

kiállítást szerveztek belőle. Több helyezés volt, és különdíjat is 

értékeltek. Én az oklevél mellett könyvjutalomban is 

részesültem, olajkrétát és sok más apróságot is kaptam. 

Különlegességnek számított az, hogy mindenki oklevelére a 

saját képe volt rányomtatva. A díjátadóra Domik Monika és 

Hamelli Zsuzsika tanító néni kíséretében jutottunk el, Vasik 

János bácsi segítségével. Rajtam kívül az iskolánkat további két 

tanuló, Hamelli Barbara és Lakomy Barbara, ötödik osztályos 

tanulók képviselték. 

       (Fazekas Monika, VII.B.)
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 2012. november 14-én 
Dobsinán terepfutáson vettem 
részt, ahol két kilométeres 
távot kellett megtenni. Sok 
iskola reprezentálta magát a 
versenyen. Jól éreztem 
magam, mivel első helyezést 
értem el. Az iskolából többek 
között ott voltak a lányok, 
valamint Kuru Tibor és Karalo 
Patrik, stb. Szűcs Zita tanár-
nővel mentünk. Sok oklevelet 
szereztünk iskolánk számá-
ra, minek után igazgatói 
dícséretben is részesültünk. 

       Rézműves Sándor, IX. A 

 2012 .  december  5 -én  
asztal i tenisz (ping-pong) 
versenyen vettünk részt, 
amelyben páros és egyéni 
játszmában is megmérkőztünk. 
A versenyre - amelyre a 
rozsnyói ping-pong teremben 
került sor - Mátyus Csaba tanár 
úr kísért el minket, aki lelki 
támogatást is nyújtott nekünk. A 
verseny reggel 8 órától délután 
14.00-ig tartott. Harmadik 
helyezést értünk el, amely 
nagyon jó eredménynek számít 
ilyen körülményes, megterhelő 
versenyen. 
                      Kuru Tibor, IX.  A

Rajzverseny

Versenyeztünk
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Versenyen a „lövészek”

 A Pelsőci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola céllövő versenyt 
szervezett 2012. december 13-án, amelyen részt vettünk mi is, 8. A 
osztályos tanulók - Máté Rebeka és Szabó Nelly. Landori Gábor 
asszisztens kíséretében vettünk részt a versenyen, akinek köszönhetően 
jól felkészülten érkeztünk a helyszínre. 

 Megérkezésünk után nagyon meglepődtünk a látottakon. Minden 
csapat modern, korszerű felszereléssel érkezett, a puskák is a 
„legmenőbbek” voltak. Minket kicsit kínosan érintett, mert a mi 
iskolánk nem tud ilyen korszerű felszereléseket biztosítani számunkra. 
Ettől függetlenül nem végeztünk az utolsó helyen, aminek nagyon 
örültünk. 

  Reméljük, hogy a következő alkalommal már megfelelő felszereléssel 
képviselhetjük iskolánkat és ezáltal még jobb helyezést érhetünk el. 
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Egy kis matek
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   Minden csütörtökön nagy örömmel várjuk a kémia kört és Gál 
Nikolett tanító nénit. A kör a második emeleten van a kémiai 
laboratóriumban.  A kísérletezés előtt mindig köpenyt öltünk. Az 

első kémiai körön lerajzoltuk a 
segédeszközöket. A segédesz-
közöket ismernünk kell, hogy el 
tudjuk végezni a munkát. A kísér-
letezéshez vegyszereket haszná-
lunk, ezek között néhány veszélyes. 
Sokszor vizsgáljuk az otthon talál-
ható anyagokat is, pl. citrom, ecet, 
szappan, szóda-bikarbóna...

Alig várjuk a következő kémiai 
kísérletet.

PEER program

  A 2012/2013-as tanévben 
belekapcsolódtunk az ún. PEER programba. Mostanáig három 
foglalkozáson vettünk részt, amelyek során játékos formában 
tanultunk a szervezetünket károsító anyagokról. 

A találkozások játékosan telnek, s a foglalkozásvezetők 
minden alkalommal kiválasztanak egy-egy résztvevőt is, akik 
mérik az időt, figyelik az aktivitást, valamint ügyelnek arra, hogy 
minden elhangzott idegen szó meg legyen magyarázva. Utolsó 
alkalommal különleges, karácsonyi összejövetel volt. 
Mindenkinek ajándékot kellett vinnie magával, amelyet egy 
kisorsolt személynek kellett odaadnia. 

Ezek a találkozók vidám hangulatban telnek, melyek 
során új barátságok is köttetnek.

       (Fazekes Monika, Vanyo Gabriella, Grieger Monika, VII.B.) 

Kísérletezés a kémia teremben

Porteleki Darina és Bari Ilona, VII.A osztályos tanulók
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Mit csinál a skót, ha fázik?
- ???
- Közelebb ül a gyertyához!
- És mit csinál, ha még mindig fázik?
- ???
- Meg is gyújtja! 

A kisgyerek karácsony este 
szalad be az anyukájához a 
konyhába:
- Anyu, anyu, képzeld, ég a 
fa!
- Nem ég, kisfiam, hanem 
világít!
Két perc múlva megint szalad 
be a kisfiú:
- Anyu, anyu! Már a függöny 
is világít!

2012 december

- Egy tehenet be lehet rúgatni, ha almával eteted.  

- Anatómiailag lehetetlen, hogy egy disznó felnézzen az 
égre

- Egy strucc szeme nagyobb, mint az agya. 

- Leonardo da Vinci képes volt egyik kezével írni, a másik 
kezével pedig rajzolni egyszerre. 

- Összehasonlításként: a méhek 1500, az elefántok 250, 
míg a rettegett cápák 25 áldozatot szednek. 

- Ha valaki tüsszent, azért mondjuk, hogy "Egészségedre!", 
mert olyankor az ember szíve megáll egy ezred-
másodpercre.

- A Piroska és a farkas c. meséskönyvet 1990-ben több 
kaliforniai iskolában is betiltották, mert volt benne egy kép, 
melyen Piroska kosarába jól láthatóan egy üveg bort 
rajzoltak.

Az agresszív kismalac biciklizik. Épp arra 
sétál a kisnyúl, amikor a malac egy jókorát 
borul a bringával.
- Jaj, kismalac, nem ütötted meg magad?
- Kuss! Én így szoktam leszállni!

Bemegy egy részeg a kocsmába, és elrikkantja 
magát:
- Én vagyok itt a legerősebb!
Erre odalép egy behemót fickó, és orrbavágja. A 
részeg akadozó nyelvvel hozzáteszi:
- ... no meg Te

Tudtad-e?!

HAHOTAHAHOTAHAHOTAHAHOTAHAHOTAHAHOTA
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Töltsd ki a játéktáblát úgy, 

hogy valamennyi sorban, 

oszlopban, vastag vonallal 

határolt négyzetben az 

egyes számjegyek csak 

egyszer szerepeljenek!
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