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Tanévnyitó ünnepély

A Zene világnapja

„A zene az kell, mert körülölel…”
Látogatás a Földes Ferenc
Gimnázium természettudományi
laboratóriumában

Természettudományos hét Fizikai és kémiai kísérletek

Főzőverseny

Aradi Vértanúk –
Nemzeti Gyásznap

ARANY-ÉLET
Lombhullató Csapatverseny
iskolánkban

3.

Jutalomkirándulás

Megemlékezés az ’56-os
forradalom és szabadságharcról
Koszorúzás az Arany-szobornál,
iskolánk névadójára
emlékeztünk

Halloween

Iskolakínáló
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ARANY-ÉLET

Menő menzák az iskolában
2018. szeptember 21. Főzőverseny
„EFOP-1.8.5-17 Menő menzák az
iskolákban
Egészséges étkezést és életstílust
népszerűsítő programok”
A
pályázat
keretében
diákjaink
meghallgathatták Gulyásné Debreczeni Ildikó
dietetikus
tanácsait
az
egészséges
táplálkozásról. A témával kapcsolatban a
gyerekek osztályonként ötletes, jó tanácsokkal
ellátott plakátokat készítettek, melyekből
kiállítást rendeztünk az iskola aulájában.

2018. október 24. Menő menza – Látogatás
egy mintagazdaságba.
Iskolánk diákjai a pályázatnak köszönhetően
egy
szemléletformáló,
ismeretbővítő
kiránduláson vettek részt az aggteleki Koltay
parasztudvarban.
Megtekintettek
egy
gyümölcsöskertet, megismerkedtek a lekvárés befőttkészítés módjával és eszközeivel.
Megkóstolták a friss gyümölcsből készült
lekvárokat és egyéb termékeket.

Egészséges táplálkozás
A Menő menza pályázat keretében a felső
tagozatosok november 10-én, az alsósok
november 30-án ismerkedtek az egészséges
táplálkozás előnyeivel, fontosságával. Először
a gyerekek vetítéssel egybekötött előadáson
vettek részt, amit dietetikus tartott. Majd
iskolánk igazgatónője az egészséges ivóvíz
fontosságára, takarékosságra hívta fel a
tanulók figyelmét. Ezután az osztályok
közösen
szendvicset,
gyümölcssalátát
készítettek a pályázat által biztosított
nyersanyagokból,
majd
jóízűen
elfogyasztották a finomságokat.
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JÓ TUDNI

Őszi népszokások
Őrizzük népi hagyományainkat!

Az őszi népi hagyományokra leginkább az jellemző,
hogy a gazdasági élet ünnepei köré csoportosultak. Az
egyik ilyen volt a nyári aratást záró aratóünnep. Az
aratás befejezésekor aratókoszorút kötöttek, és azt
ünnepélyes menetben a földbirtokos vagy a gazda elé
vitték. Az aratást vacsora és táncos mulatság fejezte
be.
Szeptembertől
novemberig
tartottak a gazdasági évet
lezáró
ünnepek.
Ilyenkor
fizették ki régen a cselédek
bérét, sőt ilyenkor voltak a
pásztorünnepek is. Bérfizető,
pásztorfogadó
nap
volt
szeptember 29. (Mihály-nap).

Az őszi vigasságok közé tartozott az egyik
legizgalmasabb ünnep, a szüreti mulatság is,
amelyhez az egész országban lovas felvonulások
tartoztak. A termeket,
lugasokat
szőlőfürtökkel
ékesítették.
Az
ünnepséget
tánc,
szüreti bál követte.
A gazdasági év fontos állomása lehetett november
11-e, Márton napja is. Márton napja már a XIV.
századi magyarországi krónikában is határnapként
szerepelt. Sok helyütt Márton-nap volt a
cselédfogadás,
legeltetés,
a
gazdasági
év
befejezésének határnapja.

November 11-én, Márton napján szokták a hizlalt
ludakat levágni és megsütni.

Úgy tartják, hogy amennyiben Márton napján hideg
van, hull a hó, esetleg befagytak a vizek, enyhe tél és
„fekete” Karácsony következik. Fontos e nap a
bortermelők számára is, mivel a Szent Márton napi
bor lényegében az új bort jelenti, s innen tudják meg,
hogy milyen eredményt hozott az egész évi
fáradtságos munkájuk.
A Márton napi
lakomán
elfogyasztott
lúd
csontjából
is
időjárásra
következtettek: ha a
liba csontja fehér,
és hosszú akkor
havas lesz a tél, ha
viszont barna és
rövid akkor sáros.

Decemberi-januári-februári
programajánló
December 6.

Mikulás disco felső tagozat

December 7.

Mikulás műsor a Diridongó
együttessel

December 13.

Adventi vásár

December 20.

Karácsonyi műsor

Január 22.

Megemlékezés a Magyar
Kultúra Napjáról

Február 8.

Farsang

Február

Alapítványi bál

Versenyeredményeinket iskolánk
honlapján nézhetitek meg:
http://aranyiskolaesami.hu
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HANGSZÓRÓ

Az Arany - kukta rovatunkban szeretnénk
megosztani veletek egy könnyen elkészíthető
receptet. A Főzőversenyen a Hagyományőrző
kategóriában első helyezést ért el az 1.a
osztály Slambuc elnevezésű étele.

A visszamaradt zsiradékban megpirítjuk a
hagymát, hozzáadjuk a pirospaprikát, és
beletesszük a burgonyát, megszórjuk az
ételízesítővel, borssal, cseresznyepaprikával,
felöntjük annyi vízzel, hogy éppen ellepje, és
összeforgatjuk. Hozzátesszük a karikára
vágott kolbászt, a megpirított tésztát, a
paradicsomot, a zöldpaprikát, majd egyenletes
lassú
tűzön,
a
bográcsot
többször
megforgatva, kb. 1 óra alatt puhára főzzük.
Amikorra elkészül, leve alig marad, a pirított
lebbencs megdagad benne és a burgonyával
együtt omlós lesz.

VITAMINSALÁTA A TÉLI
BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉRE

Hozzávalók 10 személyre:
•
15 dkg füstölt szalonna
•
2 fej vöröshagyma
•
2 kg burgonya
•
60 dkg füstölt kolbász
•
3 paradicsom
•
3 zöldpaprika
•
1,5 dl olaj
•
60 dkg lebbencstészta
•
1 evőkanál édes-nemes pirospaprika
•
2 evőkanál ételízesítő
•
1 teáskanál őrölt cseresznyepaprika

SLAMBUC BOGRÁCSBAN
Előkészítés: A füstölt szalonnát kockára
vágjuk. A hagymát megtisztítjuk, apróra
vágjuk.
A
burgonyát
meghámozzuk,
megmossuk, és kockára aprítjuk. A kolbászt
karikára
szeleteljük.
A
paradicsomot,
zöldpaprikát megmossuk, gerezdekre vágjuk.
Elkészítés: A bográcsba beleöntjük az olajat,
hozzáadjuk a szalonnát, beletördeljük a
lebbencstésztát, megpirítjuk, majd kiszedjük.

OLVASGATÓ
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Versek karácsonyra
Mentovics Éva: Mézeskalácsos kalandok
Mézest sütünk karácsonyra,
nagy segítség vagyok ám!
Én mérem a lisztet, mézet,
többit meg az anyukám.

Lisztfelhőből kerekedett
ez a csuda fergeteg,
mézeső hullt, s tojás-zápor
törte át a felleget.

Én leszek a cukrászmester,
ő pedig a segédem.
Felkötjük a kötényeket,
s hozzálátunk serényen.

Bár meglehet, hogy a kezdet
zűrös, vagyis rémes lett,
a tésztához való dolgok
nem a tálba érkeztek,

Lisztfelhő száll, csöpög a méz,
hopp, lepottyan egy tojás!
Végigcsorog a szekrényen,
konyhakövön... de mókás!

takarítok, mérek, gyúrok,
a formák meg sorjáznak...
s hidd el, este mézes illat
lengi be a szobákat.

Apa ámul: - Hurrikán volt,
vagy egy nagyobb szélroham?
Mint a kertünk vihar után...
ez a konyha épp olyan!

Forrás: https://www.operencia.com/versek/uennepek-karacsony/1873-mentovics-eva-mezeskalacsoskalandok

EZ + AZ
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Ajándékötletek karácsonyra
Ajándékozni jó! Készítsd el saját kezűleg szeretteidnek és barátaidnak a karácsonyi meglepetést! Az általunk
ajánlott három tárgy egyszerűen elkészíthető és felhasználhatod hozzájuk a környezetedben található
anyagokat. Az általad elkészített ajándék örömtelivé, meghitté teszi az ünnepeket.
I. Karácsonyi mécses
Szükséges eszközök: kisebb befőttes üveg, só, gyertya, színes szalag,
zsineg
Elkészítés menete:
1. Szerezd be a hozzávalókat!
2. Díszítsd az üveg száját szalaggal!
3.Töltsd meg az üveg egy harmadát sóval!
4. Állítsd bele a gyertyát!

II. Illatos szívecske
Szükséges eszközök: drótszál, szalag, szárított narancs-,
citrom- és almakarika, fahéj, babérlevél, paprika.
Elkészítés menete:
1. Hajtsd meg a drótszálat szív alakúra!
2. Fűzd fel tetszés szerint a szárított növényeket!
3. Szalaggal díszítsd az illatos szívecskét!

III. Gyertyatartó
Szükséges eszközök: szörpös üveg, víz, gyertya, örökzöld növény ága
Elkészítés menete:
1.Válassz egy kecses szörpös üveget!
2. Rakj bele örökzöld leveles ágat (fenyő, fagyal, kecskerágó stb.)!
3.Töltsd meg hideg vízzel!
4. Szúrj az üveg szájába egy beleillő gyertyát!

Örömteli karácsonyi készülődést!
Békés, boldog, szeretetteljes ünnepeket!
A lapot szerkesztették

tanárok:

Dr. Bacsóné Menyhért Mónika, Firkaláné Juhász Mária,
Roppantó Judit, Tóth Árpádné
rendszergazda: Kozma Viktor

