
Téli versek mesék 

Várnai Zseni: Hull a hó                                   Grósz Dávid: December 

Hull a hó, hull a hó,                 Hull a pelyhes, minden hófehér, 

lesz belőle takaró,                  Mire a nagyszakállú ideér. 

 ráborul a vetésre,                  elérkezett egy hónap, a december, 

hogy a fagytól megvédje,        Ne légy szomorú inkább ünnepelj! 

 

Vastag hóbunda alatt              A csoda szép fényes karácsony, 

kenyérmagvak alszanak,           Ez az egyik legszebb a világon. 

puha ágyban telelnek,              A szeretet a legnagyobb ajándék, 

s kikeletkor kikelnek.              Tárold anélkül, hogy elveszítenéd. 

 

Számomra ismeretlen szerző: A 
kíváncsi hópelyhek 

   A nap éppen lement, amikor az erdő felett elkezdett esni 

a hó. No, anyó – mondta varjú apó a feleségének a 

nyárfahegyen -, azt hiszem, holnap fehér abrosznál esszük 

az egérpecsenyét. Nemsokára a búzamezők fölött 

kezdenek táncolni a hópihék. - Gyertek, gyerekek – csalogatták őket a szántóföldek -, jó ám a 

vetésnek a jó puha hó. Az tart meleget a búzaszemnek, hogy meg ne fagyjon a földben. A falu már 

régen elcsendesedett, mire a hófelhők odaértek föléje. - No, ezt a falut megtréfáljuk – mondták a 

hópelyhek. – Reggel maga se ismer magára, olyan fehérre meszeljük még a háztetőket is. Voltak 

kíváncsi hópelyhek is. Messze az ég alján nagy világosság látszott. Ott a város lámpái világítottak, s 

ezek a kíváncsi hópelyhek a várost akarták látni. - Majd meglátjátok, hogy megbecsülnek ott minket 

– mondták a falura, mezőre hulló testvéreiknek. – Még székkel is megkínálnak, talán hintóba is 

ültetnek. Azzal a kíváncsi hópelyhek elszálltak a város fölé, s ott lehullottak a háztetőkre, az utcákra, a 

terekre. Alig várták a reggelt, hogy szétnézzenek a városban. De mire kireggeledett, akkorra a 

hópelyheknek beesteledett. Jöttek a hóhányó munkások, megkínálták a havat seprűvel és lapáttal. 

Aztán rakásra rakták, úgy hordták ki a városból. Lekotorták a havat a tetőkről is, és elsárosodva vitték 

a többi után. Mire delet harangoztak, locs- pocs lett a városi 

hóból. Így 

járták meg a 

kíváncsi 

hópelyhek. 
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Készítették a 8./A osztályból: 

Bolereczki Vivien: Téli finomságok 

Geszterédi Laura: Téli sportok 

Fidrich Fanni: Téli iskolai programok 

Plank Cintia: Versek, Film ajánló 

Pápai Zsanett: Főszerkesztő, Relytvények, mesék, 2 

tanáról érdekességek 



néhány Téli sport 

SÍELÉS: Olimpiai sportág , ahol az ember a cipőjére erősített léceken csúszik a 
havon. 

SNOWBOARD: Másnéven hódeszka. hasonló mint a síelés csak itt egy 
deszkára van ráerősítve a cipő és tábla formájú a deszka. 

MŰKORCSOLYA: Olimpiai sportág. Gyakran eggyüt emlegetik eggyik ágával 
a jégtánccal. A műkorcsolya jégen való forgások, ugrások zenére. ( a 
jégkorcsolya, hasonló mint a sima aszfalton való korcsolyázás) 

JÉGKORONG: Olimpiai sportág. 5+1 fő játsza. Jégpályán játszák, ütővel és 
korcsolyával felszerelve és egy kis, korongot kell 
az ellen fél kapujába ütni. (  hasonló, a  néha 
iskolánkban játszott flórból-hoz) 

SZÁNKÓZÁS: Az egyik leg ismertebb szórakozás 
kicsiknek és nagyoknak télen. Más nem kell hozzá 
csak egy szánkó és, hogy essen egy kicsit a hó és ne 
olvadjon el  már indulhat is a móka!! 

NÉHÉNY TÉLI FINOMSÁG  

Télen nagyon kevés a gyümölcs és a zöldség, sőt egyáltalán nem is terem semmi. 

Így nagyon nagy az esélye annak hogy kevés vitamint viszünk be a szervezetünkbe. 

De van 1-2 gyümölcs, zöldség amit szívesen meg veszünk a boltba, ezek általában a 

nagy kedvenceink, de van ahol más a kedvenc. 

Télen a citrusok szezonja van! 

Télen nagy szezonja van a citrus féléknek, főleg a citromnak, narancsnak, 

mandarinnak, ezek sok C- vitamint tartalmaznak. A citrus félék szezonja, egészen 

tél elejétől, tavasz végéig tart általában. 

Télen a hideg idő miatt, nagyon szeretjük a meleg ételeket, vastag pulcsikat. Így 

itt is vannak nagykedvencek, a téli finomságok közül. Például a forrócsoki, vagy egy 

jó  meleg citromos, mézes tea ami segít, hogy ne kapjunk el könnyen bármilyen 

betegséget. Vagy egy forró leves az lehet 

akármilyen, de szerintem itt is a húsleves a 

leghíresebb. Néhány plusz téli finomság 

például, lehet halászlé, székelykáposzta, mákos 

guba, vagy bejgli, de lehet még több 100 más 

finom étel aminek máskor nagy szerepe van 

például karácsonykór. 

 



Néhány érdekesség 2 tanárunkról! 

Erika néni 

Erikanéni az új kémia és matek  tanár az iskolában, így alig tudunk róla valamit, csak 
annyit, hogy nagyon messziről jött. De most megtudtunk néhány dolgot. Erika néni 
közép és általános iskolában is egyaránt tanított. Ahol tanított az egy egyházi iskola 
volt, ahol a karácsonyi ünnepet a templomban, vagy az iskolában ünnepelték meg. A 
középiskolában ahol tanított a 9. osztály avatása karácsony elött volt. És a 9.-eseknek 
viselniük kelet azt, amit kiszabtak nekik az avatók egy hétig, így látható volt hogy ők 
gólyák. Erika néni akkor szereti legjobban a telet ha van hó ( mind általában mindenki). 
Náluk szokás volt az éjféli mise és előtte egy közös hangulatos családi vacsora. Erika 
néni Római katolikus vallású, náluk vacsora után és még mise elött volt az 
ajándékozás, a többi karácsonyi napokban a család többi tagját látogatták meg. 

 

Endre bácsi 

Endre bácsi az iskola rajz tanára, már régóta tanít az iskolában. Meg 

kérdeztük őt is a teli szezonról hogy kedveli e vagy sem. Endre bácsi nem 

szereti a téli sportokat, de azt örömmel nézi mikor minket diákokat 

meglát  kint hógolyózni és szánkózni. Endre bácsi télen bent szokott 

ügyködni, kerámiát  és tűzzománcot készít. Elfoglalja magát minden 

féle aprósággal. 

Néhány fejtörő/ rejtvény: 

Helyez átt úgy egy gyufaszálat 

hogy igaz legyen!! 

                 Fejtsd 

meg a rejtvényt!! 

Szójáték Milyen 

szót rejt a kép? 

 

 



VÁRHATÓ TÉLI PROGRAMOK AZ ISKOLÁNKBAN 

November:( még az őszi hónapban )    December:                                    

-Adventi kézművesség                                    -Télapó érkezése az 1. osztályba. 

-Iskolai adventi koszorú készítés.                   – A többi osztályban mikulás 
csomag               

-Adventi gyertyagyújtás                               megvásárlása és elajándékozása                   

  JANUÁR                                                    egymás között. 

  -Farsangi előkészületek                   -Árusítás az adventi vásáron. 

  FEBRUÁR                                          - Az iskolai fenyőfa díszítése. 

   -Farsangi bulik megtartása                 - MIKULÁS BULI !! ( Kultúr) 

Ha már programok, akkor otthonra is kell 1-2 program a téli hideg napokban, mi 
is lehetne jobb mint egy  jó meleg szobában megnézni egy filmet a családdal. Van 
az a film amit soha nem lehet kihagyni télen vagy is karácsonykor az A reszkessetek 
betörők 1 vagy a 2 ez a film szinte már kihagyhatatlan egy téli vagy karácsonyi 
filmnézéskor. De van még 2 film amit szívesen ajánlok Például 

Csillaghercegnő 

Ez a film 6 éven aluliaknak nem ajánlott. A film egy árva 
kislányról szól akinek mostohatestvérei, és mostoha anyja 
rettenetesen bánik vele, így meg akar szökni. A szökés 
következménye az lesz hogy valahogy eljut a király 
palotájába, és meghalja  hogy elveszett a karácsonyi 
csillag, és ennek komoly következményei lesznek ha nem 
kerül elő, és nem gyújtják meg újra.  A kislány jelentkezik 
az útra ami tele van akadályokkal és veszélyekkel.       

Holiday 

Ez a film egy vígjáték ami 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 

A film két összetört szívű nőről szól. A két nő a világhálón 

ismerkedik meg, és miután elsírják kölcsönösen a 

bántalmaikat, úgy határoznak hogy kipihenik a 

megpróbáltatásokat. Mivel az egyik Londonban, a másik 

pedig Los Angelesben él, kitalálják, hogy otthont cserélnek. 

A pasimentes vakáció azonban nem a tervek szerint alakul. 



 


