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AAkkttuuáálliittáássookk

IItttt aa FFAARRSSAANNGG,, áállll aa bbááll......

Iskolai farsangunk
ffeebbrruuáárr 1199--éénn,, ppéénntteekkeenn

kerül megrendezésre.

A nyolcadik osztályosok gyönyörű nyitótánccal kezdik meg a rendezvényünket, melyet
érdemes lesz megtekinteni az aulában. Ezt követően kerül sor a jelmezes felvonulásra.
Először a beöltözött osztályok vonulnak majd fel a ötletesebbnél ötletesebb
jelmezekkel és műsorokkal, majd az egyéni jelmezesek bemutatója következik. Itt
kerül sor a farsangra érkező jelmezes óvodások bemutatkozása is.

Óvodások belépődíj nélkül vehetnek részt a bálon.

Iskolánk tanulóinak 100 Ft

Vendégeknek 300 Ft a belépő.

Sok szép ajándék és meglepetés vár a beöltöző gyerekekre, csoportokra.

Tombola vásárlásra is lesz lehetőség a 7.b osztályos lányoknál.

JJóó sszzóórraakkoozzáásstt ppéénntteekkrree mmiinnddeennkkiinneekk!!



AAkkttuuaalliittáássookk
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NNyyeerrééssii lleehheettőősséégg!!

Április 11-én ünnepeljük a költészet napját. Ennek
tiszteletére vveerrss--,, pprróózzaa-- ééss mmeesseeíírróó ppáállyyáázzaattoott
hirdetünk tanulóifjúságunk számára. Az alkotásokat kkéétt
ttéémmaakköörrbbeenn lehet elkészíteni:

-- iisskkoollaaii éélleett

-- ssppoorrtt,, oolliimmppiiaa

A művek bbeeaaddáássii hhaattáárriiddeejjee:: 22001166.. áápprriilliiss 88..
A pályamunkákat a magyar tanárnőtöknél/tanítónőtöknél
adhatjátok le.

Alkotásaitokat több kategóriában értékeljük majd. A
legjobb írások bekerülnek a májusi iskolaújságba és
díjazásban is részedülnek.

Mindent bele hát! Végy elő egy lapot, egy ceruzát, és
alkoss!



AA hhóónnaapp sszzttáárrjjaa
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AA VVeelleenncceeii kkaarrnneevvááll

Világszerte alig akad ember, aki ne ismerné a Velencei karnevált, mely
mindmáig fontos esemény Olaszországban. Csodálatos és izgalmas. A Riói

karnevállal összehasonlítva azt mondhatjuk, hogy a Riói látványos, a velencei
szép. Általában a Riói karnevál hangos, még a Velencei karnevál inkább
összeszedettebb, nyugodtabb.

A turisták között legnépszerűbb nap a karnevál
utolsó napja, a húshagyó kedd. Ezen a napon
szimbolikusan megölik a karnevált, és a Karnevál
Hercegét, hogy elűzzék a rossz szellemet,
búcsúztassák a telet, köszöntség a tavaszt és
hivatalosan is véget vessenek jövő ilyenkorig a
féktelen mulatozásnak. A Karnevál Hercege
mindent megkapott a rendezvény alatt; evett,
ivott, a végletekig kiszórakozta magát, de most
vége. A tömeg elkíséri utolsó útjára, mint egy temetésen. A Karnevál Hercegét a vég
előtt bíróság elé állítják, és mindent ráfognak, minden, a városban történt rosszért őt
okolják. Ennek eredménye, hogy a bíróság máglya általi halálra ítéli. Persze a máglyahalált
nem vállalja senki, ezért helyette egy szalmabábut égetnek el, minden bűnért, amit
elkövetett. Kicsit olyan ez, mint a boszorkányégetés. A tömeg sopánkodik, majd
hagyományosan seprűvel ütik a földet és üvöltöznek, mert a Karnevál Hercege, mint
bűnbak, minden rosszat magával visz a halálba, még az emberekben rejlő rosszat is.

A karneválokon az emberek kezdetben nem csak felvonultak és álarcot viseltek, hanem
konfetti helyett virágokat és cukorból vagy lisztből készült golyócskákat szórtak az
többiekre /innen származik a konfetti/.



BBaarrkkááccssoolljjuunnkk eeggyyüütttt

FFaarrssaannggii ttrrééffaa

Farsangi mulatságból sem maradhat el a tréfa. Ha meg szeretnéd viccelni
osztálytárasidat, barátaidat, családodat próbáld ki a következőt!

Mielőtt hozzálátunk, szerezd be ezeket:
- egy befőttes gumi
- egy gemkapocs
- egy nagyobb gomb
- egy írólap, vagy más papírlap

Ha mindent beszereztél, kezdhetjük is.
1. A gemkapcsot hajlítsd ilyen formára! Vigyázz, nehogy
megszúrd az ujjad!

2, A gombot húzd rá a befőttes gumira, majd feszítsd a gumit a meghajlított
gemkapocs segítségével.

3. Már csak az utolsó lépés van hátra. Tekerd meg a gombot 10-15-ször és ügyesen
csomagold be az írólapba.

4. Már adhatod is át a meglepetést és figyeld a hatást!

JJóó sszzóórraakkoozzáásstt!!
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LLeevveelleekk SSvváájjccbbóóll

Hallo,

heute möchte ich euch davon erzählen, wie wir hier
in der Schweiz Fastnacht feiern. Es gibt bei uns
immer einen grossen Fastnachtsumzug. Alle sind
dann verkleidet und laufen so durch die Strassen,
während sie auf die Schaulustigen Konfetti oder
kleine Süssigkeiten werfen. Aber auch die
„Guggemusig“ darf nicht fehlen! Das ist eine Musik, die meistens aus Schlag- und
Blasinstrumenten besteht und immer sehr laut ist. Die Musiker haben ebenfalls Kostüme
an und haben Instrumente auf denen sie auch im Laufen spielen können.
Einmal, da ging ich in die dritte Klasse, hat die ganze Schule an so einem Umzug
teilgenommen. Wir machten unsere Kostüme selber; jede Klasse ein anderes. Meine
Klasse war als bunte Vögel verkleidet. Wir hatten in einen
grossen schwarzen Abfallsack drei Löcher für Kopf und Arme
gemacht und das Ganze mit bunten Kreisen beklebt. Wir sahen
sehr lustig aus! :)
Es hat aber auch einen Fastnachtskuchen. Eigentlich ist es
eine Art Fladenbrot, weder süss noch salzig, das mit
Puderzucker bestreut wird. Es hat einen ähnlichen Geschmack
wie der „csörögefánk“ in Ungarn. Ich hoffe, dass ihr eine
schöne Fasnacht gehabt habt.

Liebe Grüsse
Eszter



SSppoorrtt

TTEENNIISSZZ

A tenisz, ütővel játszott labdasport, amely
szabadban és fedett helyen egyaránt játszható.
A hálóval elválasztott pálya két oldalán levő egy-
egy játékos vagy pár a teniszütővel igyekszik
úgy átjuttatni a labdát az ellenfél térfelére,
hogy az ne tudja visszaütni. :)

A tenisz eredete egészen a középkori
Franciaországba nyúlik vissza, ahol tenyérrel

ütötték egymásnak a labdát a játékosok. Az adogató játékos gyakran "Tenez!"
(magyarul: fogja!) kiáltással indította a labdamenetet. Ezt a játékot az 1400-as
években átvevő angolok tenis-nek értették, innen származik a játék mai
elnevezése.
A puszta kezes játékot kezdte felváltani a különböző bőrkesztyűk használata,
majd ezt felváltotta a bőrrel borított, majd később a különböző húrozású ütők
használata.

SSzzaabbáállyyaaii:
Egy teniszmeccs labdamenetekből, játékokból (game) és
játszmákból (set) áll. A játék célja röviden, hogy a játékos úgy
juttassa a labdát az ellenfél térfelére, hogy ütés előtt a saját
térfelén legfeljebb egyszer pattanjon le a labda, ütés után
pedig a háló felett átrepülve az ellenfél térfelén, vagy az azt
határoló vonalakat érintve érjen földet. A játékos akkor kap
pontot, ha az így ütött labdáját az ellenfél nem tudja hasonló módon visszaütni.

A játszma alapvetően 6 nyert játékból áll.

A történelem leghosszabb teniszmeccsét 2010-ben Wimbledonban játszotta
John Isner és Nicolas Mahut. A meccs több mint

11 óra hosszú volt, melyet három napig
játszottak. A döntő játszmát Isner nyerte 70-

68 arányban.

Mint tudjátok, iskolánkban is van lehetőség
teniszezésre, ha van kedvetek. Érdeklődni a
testnevelés tanároknál lehet.
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FFaarrssaannggii ffáánnkk rreecceepptt

A farsang egyik jellegzetes édessége a szalagos fánk, amit farsangtól függetlenül is
elkészíthetsz. Finom, könnyű a tésztája, nagyon jó fánk recept ...! :)
Készítsd el te is! kb. 20 darab fánkhoz

A fánkhoz
50 dkg búzaliszt (BL55)
2 dl 2,8%-os tej
4 dkg élesztő (friss)
5 dkg porcukor
5-6 dkg vaj
5 tojás sárgája

Elkészítés:
1. Előkészítünk egy szalvétákkal fedett tálcát, valamint egy serpenyőben olajat a

tűzhelyre.
2. A langyos tejet, a porcukrot, az élesztőt pedig egy edénybe kimérjük, és

hagyjuk 15 percig pihenni, hogy felfusson.
3. A lisztet egy edénybe tesszük. A lisztre öntsük rá az élesztős tejet, a puha

vajat, és a tojások sárgáját. Egy fakanállal keverjük össze a tésztát, majd
az asztalra kivéve addig gyúrjuk, míg teljesen sima nem lesz.

4. Az így kapott tésztát tegyük vissza a tálba, takarjuk le, és meleg helyre téve
kelesszük duplájára. Ez minimum 30 perc.

5. Ha a tészta megkelt, vékony liszten nyújtsuk ki, majd hajtsuk félbe, és
nyújtsuk bő másfél ujjnyi vastagságúra (minimum 1,5 cm - 2 cm), és egy 6-
8 cm átmérőjű kiszúróval szaggassuk ki a fánkokat. A maradék tésztát
összegyúrjuk, újra kinyújtjuk, és kiszaggatjuk.

6. Most a fánkok közepét ujjunkkal elvékonyítjuk. A lyukkal lefelé fordítjuk az
asztalon, és letakarjuk egy konyharuhával. Ezután a fánkokat 25 percig
kelesszük!

7. Kis adagokban kisütjük őket a nem túl forró olajban. Ha az olaj túl forró, akkor
a fánk nagyon sötét lesz, és nem tud a szalag sem kialakulni szépen. Az első oldalukat
kb. 1 percig sütjük, majd megfordítjuk őket, és további 1-2 percig sütjük. És ami nagyon
lényeges:.a sütést úgy kezdjük, hogy a fánknak az az oldala legyen alul, amelyiken a lyuk
van, a második lényeges dolog, hogy ezt a lyukas felét, fedővel lefedve süssük, ettől
lesz szép szalagos a fánk. Mindig annyi olajban süssük, hogy a fánk lebegjen, ne érjen a
serpenyő aljára, mert akkor is könnyen megég. Sütés közben folyamatosan nézzük a
fánkokat, hogy szép világosak maradjanak.

Az elkészült szalagos, farsangi fánkokat a szalvétával
fedett tálcára szedjük, majd porcukorral leszórjuk,
és baracklekvárral töltve tálaljuk.

JÓ ÉTVÁGYAT!!



NNeevveessssüünnkk!!

- Anya,kimegyek a

strandra!

- De hát február van!

- Jó,jó tudom sál,sapka.

Az iskolában farsang van. Jönnek a gyerekek

álarcban. Eloször Pistike lép be, rajta egy nagy

medve álarc.- Hát, te minek öltöztél? - kérdi a tanítónéni.

- Én vagyok a medve.- Jól van ügyes vagy.Következő gyerek:- Hát, te minek öltöztél?- Én Piroska vagyok, a Piroska és a farkasból.

- Jól van, ügyes vagy.Jön be Móricka, feje csillagokkal díszítve, és egy

csavart húz maga után.- Hát te ki vagy?- Én vagyok a csillagfejű csavarhúzó.3 kínai beöltözik farsangra. Lee lesz a ceruza, Chi a fogkefe és Cheng a telefon.

Farsang:
- Pistike, te minek öltöztél be?

- Csak.Móricka elhatározza,hogy beöltözik a

farsangi bálba! A száját vastagon

kirúzsozza, a szájába pedig 2 tubus

majonézt nyom! Moricka elindult a

bálba és útközben találkozik az

osztályfonökével s megkérdezi:

- Móricka te minek öltöztél be?

- Hehe, prrrr, pattanásnak!
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A februári számban közreműködött:

Nagy Eszter (Svájc)
Heinisch Gabriella (5.a)
Törös Nikoletta (5.a)
Víg Réka (5.a)

Helga néni, Józsi bácsi

Idei számunkkal is
nyerhet két

megfejtőnk valami
apróságot.

Fejtsd meg a
rejtvényt, vágd ki és
írd rá a neved, majd

dobd be a portán
található

gyűjtődobozba.




