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TANÁROK KARÁCSONYA
Ha már a karácsony a
nyakunkon van, megkérdeztük
szeretett tanárainktól, számukra
mi volt a legkülönlegesebb, vagy
legabszurdabb ajándék amit
valaha kaptak. A válaszok
nagyon nagy skálán mozogtak,
néhányan válaszolni se tudtak
kérdésünkre, volt olyan aki
többet is fel sorolt.

-Hát ha ajándéknak számít…- kezdte így Berzsenyi
László tánctanár aki, ajándék gyanánt abban
részesült, hogy szenteste meghívták őt és csapatát egy
dupla műsorba, dupla fizetségért. Szamosi Brigitta
tanárnő évekig anyósától használt ruhát kapott,
amelyek méretben és stílusba nem egyezve a tanárnő
ízlésével, azt találta a legabszurdabbnak.
Dani Judit tanárnő pedig a kubai utazását tartja
legkülönlegesebbnek, amin nem is csodálkozunk.
Reméljük ebben az évben is akad valaki, aki kap ilyen
típusú ajándékot, hiszen ezekből lesznek a jó sztorik.

ADVENTI HÉT

Horváth Réka
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TANÁCS AZ ÜNNEPI PROGRAMOKHOZ
Így, hogy közelednek az ünnepek, mindenki keresi a jobbnál-jobb programokat, hogy
ráhangolódjanak a karácsonyra. Rengeteg opció van, ahol nagy kedvvel tölthetjük az időt a
családunkkal, vagy akár barátainkkal iskola után, hiszen több esemény is az iskolához közel
található, kedvező árakon. Talán a legelső gondolatunk, hogyha karácsonyi idő töltést
keresünk, a karácsonyi vásár. Rengeteg lehetőségünk van ebben a kategóriában, elsőként a
Pesterzsébeti vásárt emelnénk ki. Valószínűleg sokatok találkozott már vele, mivel közel
található a sulinkhoz, és sok különleges dolgot és kincset találhatunk. A kis fakunyhókban
többek között finom kürtös kalács és meleg tea van, ami ilyen hideg időkben szinte
mindenki kedvére válhat.
Viszont hogyha valaki kicsit több
lehetőségre vágyik, a Budapesti vásár is
nyitva vár már mindenkit egészen
december 31.-ig. A 15 kis bódéban
vásárlási lehetőségek is fellelhetőek,
vagy akár interaktív tevékenységekben is
részt vehetünk.
Azonban, ha valamilyen mozgalmasabb
programra vágyunk a korcsolyázás
kihagyhatatlan. Nem csak jó hangulatot
teremt,
de
izgalmas,
pörgős
és
kikapcsoló is egyszerre. A Soroksári
korcsolya pálya a diákoknak kedvező,
mivel nincsen messze. 800,- Ft egy pár
korcsolya bérlése korlátlan ideig a
pályán tartózkodás alatt, és a saját
jégkorcsolyáknak élezést is biztosítanak.

Forrás: https://www.mujegpalya.hu/
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De természetesen nem csak ez az egy
lehetőség található, hogyha jégen szeretnénk
siklani. Nem sokkal messzebb ki próbálhatjuk
a Dunaharasztin nyílt jégpályát. Itt szintén
800,- Ft egy pár korcsolya bérlése, a pálya
használata itt szintén ingyenesen igénybe
vehető, és a december huszonnegyedikéi és
huszonötödikei napokat kivéve, megállás
nélkül működik.

Illetve végső, de nem utolsó sorban
kihagyhatatlan a Városligeti műjégpálya.
Ugyan ez jóval messzebb van mégis
mindenféleképpen meg kell említenünk,
hiszen a legtöbb embernek ez fordul meg a
fejében, ha egy mókás alkalmat szeretne,
akár társasággal, akár egyedül. A belépő jegy
1000- 1500,- Ft diákoknak, a korcsolya bérlés
pedig minden korosztálynak 2500,- Ft,
illetve élezésre is van lehetőség. Ez szintén
minden korosztálynak egy ár kategóriában
fut, ez pedig 1600,- Ft. Rengeteg lehetőség
van egy kis karácsonyi időtöltésre és
mindenki megtudja találni a magának
kedvező és élvezetes programot, reméljük
segíthettünk ebben egy kicsit.

Sárkány Csenge
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SZILVESZTERI SZÓRAKOZÁS ALKOHOL NÉLKÜL
A Szilveszter, avagy az újév megünneplése évek óta egyet jelent sok embernek: házibulik,
leinni magunkat a sárga földig és jól érezni magunkat érzéssel. Hatalmas közhely, amikor
közlik velünk, hogy „alkohol nélkül is lehet bulizni”, mégis így van. Néha jobb emlékezni
egy-egy estére, mintsem másoktól halljuk címszavakkal, hogy miket csináltunk előző éjjel.
Ennek elkerülése érdekében gyűjtöttem össze nektek, veterán házibulizóként pár ötletet,
hogy mindenfajta ital nélkül léphessünk át az újévbe, vagy csak kikapcsolódjunk egy
partiban.
ACTIVITY, VAGY BÁRMI FAJTA TÁRSAS

Szinte mindenki játszott már activity-t
legalább egyszer, néhányunkat az alsós
szülinapi-zsúrokra
emlékeztethet,
ahol
mindenki elunta az agyát. Az activity, illetve
bármiféle társast, ám lehet máshogy is
játszani- és itt most nem az ivós változatra
kell gondolni. Ha jól rakjuk össze a csapatokat,
és olyan társaságban vagyunk, akkor a
gyerekesnek tűnő játékok is tudnak alakítani
ikonikus
beszólásokat,
és
emlékezetes
pillanatokat. Nem beszélve arról, ha activity
helyett esetleg twisterezünk inkább.

KÖZÖS F

2 IGAZSÁG 1 HAZUGSÁG

Ha senkinek nem jutott eszébe, hogy
hozzon
magával
társasjátékot,
a
rögtönzött dolgok is tökéletesek: ilyen a 2
igazság, 1 hazugság. A játék lényege, hogy
mondasz
magadról
három
állítást,
kettőnek igaznak kell lennie, egynek pedig
hazugságnak, a többieknek pedig ki kell
találniuk, melyik nem igaz. Ez akár még
hatalmas sztorizgatásokat is előtud
idézni, nem beszélve arról, ha új a
társaság, akkor jobban meglehet ismerni a
másikat. Ide csatolható az Én még soha is.

Ő ZÉS

Kössük össze a kellemest a hasznossal; a mostani házibulik nem arról híresek, hogy
kistálkába kiszórt nassolni valóval várjuk a vendégeket. Egy közös főzés, amiből mindenki
kiveszi a részét, vagy akár egy bográcsozás is élménydús estét tud nyújtani, de fontos, hogy
olyan étel készüljön, amiből mindenki tud enni, illetve az alapanyagok megvásárlása is
egyenlően osztódjon el. Ha senki nem gondolt viszont arra, hogy lehet kéne valami ennivalót
is hozni, a legtöbb háztartás fagyasztója alján lehet találni pár gyorsan elkészíthető húst,
vagy sültkrumplit, így a házigazda beleegyezésével, azt is fel lehet használni.
Az alkohol-mentes bulizások kivitelezésére rengeteg mód van, csak kreatívnak kell lenni
benne. Persze 1-1 közös koccintás nem jelenti a világ végét, de a mérték megtartása az egyik
legfontosabb dolog.

Biró Benita
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CHRISTMAS AROUND THE WORLD
THE UNITED KINGDOM - DOES THE HOLY CHILD VISITS THE QUEEN, TOO?

THE TREE:

THE PLACE:

Modern royal Christmases include a decorated
tree, on which the family puts the finishing
touches together. Queen Charlotte was
considered to be the first, who introduced
Christmas trees to the household during her
reign from 1761 to 1818, and they have continued
to be in the house ever since.

The guests are invited to Sandringham
House, the Queen's personal country
estate in Norfolk.

THE GIFT EXCHANGE:

The royal family does exchange extravagantly
wrapped gifts each year, but with a few quirks.
The gifts are laid out on a white-linen table in
the home and are opened on Christmas Eve.
Each member of the royal household receives a
gift from the Queen, many of which are handed
out by hand. The family also donates money to
charity during the holidays.

THE PUDDING:

Christmas tradition from the royal
family is to give a Christmas pudding to
each member of the staff around the
holidays. The Queen purchases about
1,500 puddings and hands them along
with a greeting card. This tradition dates
back to the Queen's father King George
VI and grandfather George V.

THE MEAL:

The family eats a full English breakfast
together on Christmas Day before
heading to St. Mary Magdalene Church.
After getting back to the house the
family has a roast turkey lunch at 1:00
p.m. before the Queen's speech at 3:00
p.m. The evening ends with a buffetstyle dinner served by the family instead
of the staff.

The Queen in 2021. Source: metro.co.uk

THE CHRISTMAS CARDS:

The Queen and family also send out annual
Christmas cards each year featuring the latest
family photo — around 750 in total, according
to The Royal Household. They are sent to family
members and close friends, as well as members
of the British government.

The Sandingham House in Norfolk Source: Wikipedia

Botos Máté
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CHRISTMAS AROUND THE WORLD
NEW ZEALAND – THE LAND OF
THE RED CHRISTMAS TREE

Source:travellersoasis.com.au

AUSTRALIA – SANTA IN BOARDSHORTS

In Australia, Christmas is celebrated in July and
often called Yuletide or Yulefest instead. /Mind
you, it is more like a pun, than serious: Yul is the
old Nordic-Scandinavian name for Christmas./
HOW DO THEY CELEBRATE?

Australians hang wreaths on their front doors
and sometimes go out Christmas carol
singing on Christmas Eve. People also decorate
their houses and gardens with Christmas trees
and Christmas lights. It's also very liked and
popular to send Christmas cards.

Just like Australians, they also celebrate
Christmas in Summer and their tree is
Pohutukawa, a red, crimson kiwi tree.
As it is usually quite warm on Christmas
Day, it is less about snow and sleigh
bells and more about sun, sand and
barbecues in the backyard.
Many towns have a Santa parade with
decorated floats, made by local
businesses and churches, bands and
marching teams. Due to the warmth,
Santa is seen wearing jandals, New
Zealand sandals, and he might even
swap his red top for a rugby shirt!
Greeting Santa is also very similar to
their neighbour's way. Children in New
Zealand leave out carrots for Santa's
reindeer and Santa might be left a beer
and some pineapple chunks.

SANTA IS A LITTLE DIFFERENT IN
AUSTRALIA.

Since summer at Christmas time, you are much
more likely to see a boardshort-wearing Santa
on a surfboard. Forget about the reindeers, too.
When he gets to Australia, Santa gives the
reindeers a rest and use kangaroos. Children
leave out carrots for Santa's reindeers and there
might be some cake for Santa, with some cold
beer but it's often non-alcoholic because Santa
has to drive his sleigh.
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Pohutukawa Source: deviantart.com
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TRADITIONAL BRITISH RECIPE FOR
THE HOLIDAYS
TOTAL TIME: 2 HOUR, 20 MINUTES
SERVES: 9
If you’re not familiar with this dish, let me describe it to you. It's a big, fluffy roll packed
with cinnamon, brown sugar filling and glazed with a vanilla cream icing.
INGREDIENTS:
¾ cup warm milk
2 ¼ teaspoons vanilla
¼ cup granulated sugar
1 whole egg+1 egg yolk
¼ cup melted, unsalted butter
3 cups bread flour, plus more for dusting
¾ teaspoon salt
FOR THE FILLING:
⅔ cup dark brown sugar
1 ½ tablespoons ground cinnamon
¼ cup unsalted butter, softened

Forrás: https://sweetlycakes.com

INSTRUCTIONS:
Warm milk to around 110°C. for 40-45 seconds. Transfer warm milk to the bowl of an electric
mixer and sprinkle yeast on top. Add in sugar, egg, egg yolk and melted butter. Mix until well
combined. Next stir in flour and salt with a wooden spoon until a dough begins to form.
Place the dough hook on a stand mixer and knead for 8 minutes.The dough should form into
a nice ball and be slightly sticky. If you don’t want to use an electric mixer, you can use your
hands to knead the dough for 8-10 minutes on a well-floured surface.
Then put the dough on an oiled bowl, cover it with a towel and let it rest for 1-2 hours. After
the dough has thickened, roll out into a 20x30 cm rectangle. Spread softened butter over.
Mix together the brown sugar and cinnamon, then rub the brown sugar mixture into the
butter. Roll the filled dough up and cut into 9 pieces, put it into a baking pan and bake the
rolls in 90°C for about 25-30 minutes. To make the frosting: In a bowl combine cream
cheese, butter, powdered sugar and vanilla extract.
Beat until smooth and fluffy. Spread over cinnamon rolls and serve immediately. Enjoy!
Happy Holidays!

Mousselli Mirjana
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KARÁCSONYI AJÁNLÓ
FILM: VÁRATLAN SZÉPSÉG

A 2016-ban bemutatott amerikai filmdráma Will
Smith főszereplésével egy kiemelkedő alkotás a
filmiparban. A főszereplő gyermeke halála után
képtelen
megbirkózni
a
gyásszal,
ami
a
munkatársainak is feltűnik. Kiderítik, hogy Howard
leveleket ír, de nem embereknek… A Halálnak, a
Szeretetnek és az Időnek. Onnantól válik izgalmassá
a történet, mikor a három fogalom emberek
személyében meglátogatják őt. Fantasztikus a film
mondanivalója, a történet gyönyörű. Bátran ajánlom
a karácsonyi készülődésre, ha már unod a klisés
szerelmi történeteket és a szokásos TV műsorokat.

Forrás: port.hu

KÖNYV: CHARLES DICKENS: KARÁCSONYI TÖRTÉNETEK

A híres angol mesemondó egyik ismert műve a
Karácsonyi ének, ami a gazdagság és a szegénység
ellentétjét helyezi szem elé és mutatja be nekünk egy
kifinomult írásban. A Karácsonyi történetek című
könyve összegyűjti Dickens klasszikusait, az előbbi
művön kívül négy további történetet is tartalmaz:
Harangszó (1844), Házi tücsök (1845), Az élet csatája
(1846) és A szellem embere (1848). Ajánlom a
klasszikusok rajongóinak, de akár azoknak a
fiataloknak is, akik valami szépre vágynak.

Forrás: europakiado.hu

FIZENE: OLIVIA O’BRIEN: IT’S CHRISTMAS TIME

A híres énekesnő dala egy lehet azok közül,
amiket nem hallunk a rádióból minden
évben. Eszünkbe juttatja, hogy hiába nem
esik a hó vagy hiába nem telt olyan szépen
az év, karácsony idejére félre kell tennünk a
keserűségünket és újra gyerekké kell
válnunk. Értékelnünk kell a csillogó
fényeket és a sütemények ízét. Aki szeretne
hangolódni az ünnepre, annak tökéletes
választás!
Forrás: www.123rf.com
Kovács Cintia
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KARÁCSONYI KERESZTREJTVÉNY
A helyes megoldásokat küldjék el a szerekesztoseg@pekszi.hu -ra, mert a helyesen beküldők
között kisorsolunk valami meglepit.

1. karácsonyi fűszer
2. az advent kelléke
3. szépen szikrázik, de csak rövid ideig
4. aki mindig elrontja a karácsonyt
5. általában ide vezet a kémény
6. mikulás
7. karácsony utáni ünnep
8. akár papírtekercs is lehetne, de nem az, ahhoz túl finom
9. Kevin másik filmje, ...beforr
10. a Netflix bőrkabátos mikulásának a vezetékneve

Megfejtés:
Kovács Cintia
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DECEMBERI HOROSZKÓP
A nyilas
XI. 22. - XII. 21.
Mesébe illő időszak köszönt rád ebben a hónapban. Az újhold saját magadra,
az egészséged, az életed fontosságára világít rá. Realizálod, hogy meddig
jutottál el az életben és átértékeled céljaid. Fontos hogy ne kapkodd el a
dolgokat, add meg magadnak azt amire szükséged van. Lazulj el! Itt az idő
arra, hogy gondolkozz azon, hogy mi lesz a következő lépésed az életben. A
bolygók kiváló lehetőségeket jeleznek anyagi helyzet szempontjából.
A szerelem terén is új dolgokat tapasztalhatsz meg. Sok bolygó jegyedben jár
és támogat téged, ezért mentálisan is energikusnak és lelkesnek érzed
magad, rengeteg energiával tölt fel téged. Itt az ideje annak, hogy új
külsőben jelenj meg. Kellemes dolgok várnak rád, de nem szabad csüggedni,
ha a pozitív dolgok közé becsuszik negatív is, odafigyeléssel megtudod
oldani a problémáid. Őrizd meg a nyugalmad, amennyire csak lehet. Ez a
hónap egy hullámvasút, amit tapasztalni is fogsz.

HELYESEN MAGYARUL
Az idei tanévben is Mészáros Kinga tanárnő szervezésében került megrendezésre az
Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny házi fordulója. Iskolánkat a következő
szakaszban Szóráth Nikolett Modeszta, 12. c osztályos tanuló képviselte, immár második
alkalommal. A második fordulóra online került sor 2021. december 2-án, melynek
eredménye január első heteiben várható.

TÁRT KAPUK
December 6-8. között már második alkalommal nyitotta ki kapuját iskolánk a 8. osztályos
diákok és szülei számára, hogy megismerhessék az iskolai életet, betekinthessenek az órák
menetébe, részletes információt kaphassanak a felvételi eljárásról és a feltételekről.
Nagyon sok leendő diák jött el, hogy a végső döntés előtt megismerkedjen az
intézménnyel, ahova 5 vagy 6 évig járni fog.

Szkala Zsófia
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