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Karácsony a nagyvilágban 
 
Anglia: 

A karácsonyi készülődés a szebbnél szebb üdvözlőkártyák 
szétküldésével kezdődik. A kapott kártyákat szalagra ragasztva 
felakasztják a falra, és le sem veszik egészen január 6-ig. Az egész házat 
zöldbe-pirosba öltöztetik, a gyerekek levelet írnak a Télapónak. 
December 24-én a karácsonyfát együtt díszíti az egész család, majd este 
a gyerekek az utcára vonulnak, karácsonyi dalokat énekelnek, amiért 
jutalmul cukorkát kapnak. Este a Mikulásnak süteményeket és egy pohár 
portóit raknak a karácsonyfa alá, majd a gyerekek az ágyukra óriási 

zoknit akasztanak, és arról álmodnak, vajon milyen ajándékokat találnak benne ébredéskor. 
Másnap a család együtt vacsorázik: gesztenyével töltött pulykát és pudingot. Végül a 
gyerekek nagy örömére a kekszesdoboz kinyitásakor petárda pukkan. 
 
Ausztrália: 
A keresztény hagyományokkal rendelkező lakosság e távoli földrészen is megünnepli a 
karácsonyt, még ha az a nyár kellős közepére esik is. Bár egy külföldi valószínűleg úgy 
gondolná, hogy a karácsonyhoz nem illik a rekkenő hőség és a fürdőző tömeg, az ausztrálok 
számára ez a természetes. Ők is állítanak fenyőfát, mely gyakran műfenyő, elmennek a 
karácsonyi szentmisére, és ugyanúgy megajándékozzák egymást, mint mi. A bevándorlók 
leszármazottai karácsonykor szívesen felelevenítik az óhaza szokásait, az ünnepi vacsoránál 
pedig mindenkinél az kerül az asztalra, ami egykor otthon. Egy igazi ausztrál család viszont 
inkább közös pikniket rendez a tengerparton, vagy barbecue partit a kertben, ünnepi vacsora 
gyanánt. 
 
Belgium: 
A gyerekek nem december 24-én, december 6-án kapják az ajándékot, amelyet nem a Jézuska 
vagy az angyal, hanem a Mikulás hoz. Azaz, a belga karácsony sokban hasonlít a mi Mikulás-
ünnepünkhöz. A karácsonyfa alá vagy a tűzhely közelében elhelyezett zoknikba csak kisebb 
dolgok kerülnek. A karácsonyi reggeli különleges édes kenyér. Az ünnepi menü aperitiffel 
indul, majd tenger gyümölcseivel folytatódik, a főétel pedig töltött pulyka. 
 
Dánia: 

Dániában már december elején feldíszítik, kivilágítják az utcákat. A 
gyerekek üdvözlőlapokat küldenek ismerőseiknek különleges karácsonyi 
bélyegekkel. A mennyezetre adventi koszorút akasztanak és az együtt 
kivágott karácsonyfát gyakran saját készítésű díszekkel, dán 
zászlócskákból álló füzérrel, piros-fehér szívecskékkel díszítik. A hat 
órai karácsonyi vacsora fő attrakciója a desszert. A tejberizsbe egy 
mandulaszemet rejtenek, és aki megtalálja, az egy szerencsemalacot kap 

ajándékba. Vacsora után a papa bemegy a szobába, ahol a karácsonyfa áll, meggyújtja a 
gyertyákat, majd az egész család énekelve körbetáncolja a fát. A gyerekek a szüleikkel ezután 
a fa alatt talált játékokkal késő estig együtt játszanak. 
 
Egyesült Államok:  
Amerikában a karácsony igazi népünnepély. Az emberek valóságos ajándékozási lázban 
égnek, az áruházak pedig hatalmas árukínálatot és reklámhadjáratokat zúdítanak rájuk, sőt 
látványos karácsonyi show-kat és felvonulásokat is rendeznek. 
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Az ünnepi díszben ragyogó városok karácsonyi nyüzsgése mellett azonban nem kevesebb a 
dísz, és nem halványabb az ünnepi hangulat a kisvárosokban és a falucskákban sem. 
Mindenki igyekszik ilyenkor feleleveníteni eredeti hazájának szokásait. Ennek ellenére mára 
kialakultak az Egyesült Államokra jellemző karácsonyi szokások és szimbólumok, melyek 
közül igen jellemző például a zoknik kiakasztása a kandalló fölé, melybe Santa Claus, az 
amerikai Télapó teszi az ajándékot karácsony estéjén. A tipikus amerikai karácsonyfadíszek 
mellett az ünnepi pulyka vagy bizonyos vidékeken a roastbeef és a híres yorkshire-i puding is 
nélkülözhetetlen része a karácsonyi ünnepeknek, melyet egy rumos, tejszínes datolyatortával 
koronáznak meg. 
 
Finnország: 

A Télapó, "Joulu Pukki", mint tudjuk a lappföldi Rovaniemi városában él, 
ami Svédország, Norvégia és Finnország északi része. Saját irodával, sőt 
postabélyegzővel rendelkezik, amire gyakran szüksége is van a téli 
hónapokban, hisz a gyerekek minden karácsonykor levelek tömegével 
halmozzák el. Télen igen rövidek a nappalok, így hát a gyerekek már 
karácsony délelőttjén útnak indulnak, hogy karácsonyfát keressenek az 
erdőben. A fenyőt kivágják, hazaviszik, majd feldíszítik. Este az egész 

család együtt megy a temetőbe, hogy elhunyt hozzátartozóik sírjaira gyertyákat helyezzenek 
el. A karácsonyi vacsora lazaccal kezdődik, majd sajtleves és sült rénszarvashús követik 
egymást. Desszertként tejszínes szilvakrémet fogyasztanak. 
 
Írország: 
Írországban a karácsonyi ünnep két hétig tart. December 13-án kezdődik, első része a "Little 
Christmas" vagy kis karácsony, amely egészen karácsony napjának reggeléig tart. Karácsony 
napján az írek gyertyát állítanak az ablakpárkányokra, és katolikus szokások szerint misére 
mennek. Érdekes szokás, hogy indulás előtt egy pohár whiskyt készítenek ki a Télapónak, és 
egy csokor sárgarépát a rénszarvasoknak. December 25-én elfogyasztják az ünnepi ebédet, és 
kibontják a várva várt ajándékokat. Karácsony másnapja szintén ünnep: az emberek 
rendszerint lóversenyre mennek vagy az utcán énekelnek, mulatnak. Kedves vidéki szokás a 
Wren Boy-ok, ócska ruhákba öltözött fiúcskák mutatványa. Ezek a falusi kisfiúk házról házra 
járnak, énekelnek és zenélnek egy kis aprópénz reményében. 
 
Izland: 
A karácsony, izlandi nyelven Jol, ünnepe itt is hosszú ideig, egészen január 6-ig a három-
királyok napjáig tart. A Jol név a Jolasveinar-nak nevezett manócskáktól ered. Egy izlandi 
legenda szerint 13 kis manó minduntalanul megtréfálta és bosszantotta az embereket, 
különösen a gyerekeket. Ám amióta megjelent a Télapó, a manócskák megszelídültek, és 
azóta ajándékokat készítenek a gyerekeknek. Ezért a gyerekek már december elején kiteszik a 
cipőiket az ablakokba. Karácsonykor megtalálják bennük az ajándékokat, de ha rosszak 
voltak, akkor csak krumplit. 
 
Lengyelország: 

Lengyelország egy gazdag népi hagyományokkal rendelkező katolikus 
ország, így ott a karácsonyhoz is sok érdekes népi szokás kötődik. E 
szokások egy része az ünnepi vacsorához kötődik. A vacsora mindig 
imával kezdődik. Ekkor - miközben közösen elfogyasztanak egy szelet 
különleges ostyát (Oplatteck), melyen Szűz Mária, József vagy a kis 
Jézus alakja látható -, mindenki tesz egy fogadalmat, és a haragosok 
kibékülnek egymással. 
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Az asztalon a teríték közé szalmát raknak, és mindig fenntartanak egy helyet a váratlan 
vendégek számára. A karácsonyi ünnepek Lengyelországban január 6-án, a háromkirályok 
napján érnek véget, ám az ünnep csúcspontja itt is a karácsonyi szenteste, amikor királynak, 
ördögnek, angyalnak és pásztornak öltözött gyerekek lepik el az utcákat. Házról házra járva 
sütit és pénzt kapnak.  
 
Lettország: 
A lett gyerekek nagyon szerencsések, ugyanis a helyi szokás szerint a Mikulás a szentestétől 
kezdve majdnem két héten át: tizenkét napon keresztül minden áldott este hoz nekik 
valamilyen ajándékot. A lett ünnepi menü már kevésbé pazar: barna borsó, rétes, káposzta és 
kolbász kerül az asztalra karácsonykor. 
 
Libanon: 
A libanoni családok karácsony előtt pontosan egy hónappal különböző gabonafajták magvait 
ültetik el cserepekbe. Izgatottan várják, hogy a növények kibújjanak. December 24-ére a 
zöldellő növényekkel két kört alkotnak a karácsonyfa és a karácsonyi barlang körül. A 
karácsonyi barlang szimbólum, amely Jézus születésének helyét jelképezi. 
 
Mexikó: 

Igaz, hogy e meleg éghajlatú ország lakói nem ismerik a telet, ám mivel 
igen erősen kötődnek a katolikus valláshoz, a karácsony számukra is fontos 
ünnep. Mexikóban általában kilenc-tíz család ünnepli együtt a karácsonyt. 
A családok eljátsszák Mária és József útját Betlehembe, miközben 
december 16-tól 8 napon át házról házra viszik a szent pár szobrát. 
December 24-én aztán a szobrok bekerülnek a felállított betlehemi 
oltárakba, a templomokból kihozott kis Jézus szobrok mellé. Az ünnep 
legfontosabb jelképei itt a gyertya és a szentképek, melyek gyakran 

hatalmas kivilágított plakátokon láthatók a városokban. 
 
Németország: 

Advent vasárnapjain gyertyákat gyújtanak, Borbála napján aranyesőágakat 
raknak a vázába, hogy karácsonyra kihajtson. Miklós napján a gyerekek 
kiteszik a kitisztított csizmákat az ajtó elé, hogy a Mikulás telerakhassa 
finomságokkal. December 1-én érdekes naptárakat készítenek, melyek apró 
meglepetéseket rejtenek a gyerekeknek minden nap, egészen karácsony estig. 
A karácsonyfát december 24-én együtt díszíti az egész család, majd az este 
elérkeztével ropogós libasültet esznek vöröskáposztával és krumplival. A 

gyerekek január 6-án a Háromkirályok napján királynak öltöznek, és így járják az utcákat, 
miközben minden kapura felírják a királyok neveinek kezdőbetűit. 
 
Olaszország: 
Az olaszok vidékenként különbözőképpen ünneplik a karácsonyt. Észak-Olaszországban a 
Télapó, Babbo Natale vagy a kis Jézus viszi szerte az ajándékokat a gyerekeknek. Vannak 
vidékek, ahol a gyerekek már december 13-án megkapják az ajándékokat Szent Lucától. 
Rómában egy Befana nevű seprűnyélen közlekedő jóságos öreg boszorkány juttatja el a 
csomagokat a gyerekekhez a kéményeken át. A karácsonyi vacsora is méltó a híres olasz 
konyhához. Jellegzetes előétel a parajjal töltött ravioli diós vajjal leöntve vagy a gorgonzola 
töltött gombával. Főételként sült házinyulat esznek pármai sonkával. A vacsorát az 
elmaradhatatlan desszertek zárják, többek között: tiramisu, fenyőmagos csillag, csokoládés 
kuglóf. 
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Oroszország: 
Oroszországban a gyerekeknek sokat kell várni, hogy felállíthassák és 
feldíszíthessék a karácsony jelképét, a jolkát, az orosz fenyőfát. Náluk 
ugyanis, december 25-26 helyett csak január 6-án, vízkeresztkor tartanak 
nagy ünnepet. A hideg téli napokat szinte átmelegíti a várva várt nap, amikor 
az egész család egybegyűlik, és az ajándékozás után megkezdődik a fenséges 
ünnepi vacsora. A szegényebb emberek is hónapokig takarékoskodnak, 
nehogy valamit is nélkülözni kelljen az ünnepi asztalról. Az előétel a 
népszerű zakuszki, a blini (kis élesztős lazaccal, kaviárral töltött palacsinta) 

vagy a grúz eredetű, virágformájú töltött káposzta. A tehetősebbek a fekete Beluga kaviárt, a 
szegényebbek a "szegények kaviárjának" nevezett padlizsánkrémet fogyasztják. Igen ismert 
levesük a gazdag és sűrű szoljanka leves vagy a csípős scsí, ami mellé pirozskit, káposztával, 
darált hússal töltött vodkás tésztát esznek. Főételként a férfiak által készített perzsa eredetű 
pilaf áll, mely nem más, mint birkahúsos vagy zöldséges sáfrányszínű rizs. A tartalmas 
vacsorát desszertként sajttorta, kuglóf vagy egy szelet híres oroszkrémtorta zárja. 
 
Portugália: 
Karácsonykor a portugál családok tagjai a tűzhely mellé sorakoztatják fel a cipőiket. Szenteste 
húzzák elő és bontják ki a lábbelikbe becsempészett meglepetéseket. Ezután fogyasztják el a 
tradicionális ünnepi vacsorát, amely sózott, szárított tőkehalból és burgonyából áll. 
 
Spanyolország: 
Spanyolországban a december elején elkezdődő karácsonyi ünnepek fénypontja január 6-a, 
háromkirályok napja. Az itteni emberek is állítanak karácsonyfát, és vesznek ajándékot a 
gyerekeiknek karácsonykor, de az igazi ünneplésre a háromkirályok napján kerül sor. A 
gyerekek reggel ajándékot találnak a csizmájukban, amit természetesen a három király tett 
bele az éj leple alatt. Az utcákat feldíszítik, és tolongva követik a három király díszes hintóját, 
akik az este elérkeztével elvegyülnek a tömegben, és a gyerekek legnagyobb örömére egész 
este együtt járják az utcákat. A különleges ünnepi fogások közül a legismertebb a 
mandulaleves és a kemencében sült dévérkeszeg.  
 
Svédország: 

A svédek december elejétől adventi naptárral és vasárnaponként egy-egy 
gyertya meggyújtásával várják a karácsonyt. Norvégiához hasonlóan, 
Svédországban is kívül-belül feldíszítik a házakat, a jellemző skandináv 
motívumokkal: piros és fehér virágokkal, fenyőágakkal, gyertyákkal és 
szalmadíszekkel. A karácsonyfa alá szinte mindenhol bekerül a szalmából 
készült kecskebak az ajándékok mellé. Ez utóbbiakat Svédországban 
Jolklappar-nak hívják, ami karácsonyi zörgést jelent. Ez a név egy régi 
szokásra utal, mely szerint az emberek megzörgették annak a kapuját, akit 
meg akartak ajándékozni, majd miután bedobták a kapun az ajándékokat, 

elfutottak. Az ajándékokat, melyeket kis versek kíséretében adnak át a gyerekeknek, 
Svédországban a Télapó hozza, mégpedig az ünnepi vacsora után. Január 13-án az ünnep 
zárásaként a svéd családok még utoljára körbetáncolják a karácsonyfát. 
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Mit vársz az új évtől? 

• Remélem minden jobb lesz, és az egész család boldogságban fog élni. 

• Semmit. 

• Nekem minden jó így, ahogy van. 

• Nem tudom… Azt, hogy nekem jó legyen. 

 

Teszel újévi fogadalmat? 

• Nem lesz újévi fogadalmam, mert szerintem ahhoz nagy akaraterőnek kell lennie. És 

nem is hiszek benne, hogy egyáltalán betarthatók. 

• Igen, lefogyok 5 kg-ot. 

• Nem beszélek vissza a tanároknak; nem vágok pofákat, főleg nem anyukámnak. 

• Jövőre többet fogok enni. 

• Megpróbálok ötös lenni matekból év végére. 

 

Miért szereted a karácsonyt? 

• Mert összejön a család. 

• Meglátogatjuk a rokonokat. 

• Sokan vagyunk olyankor. 

• Ilyenkor sok ajándékot kapunk, de nem ez a lényeg. 

• Mert látom anyukám szemében a boldogságot. 

• Mert jó adni és kapni. 

• Mert a szeretet ünnepe. 

• Mert sok ajándékot kapok és jól esik másoknak is adni. 

• Mert ilyenkor egyben van az egész család, rokonokhoz is elmegyünk látogatóba és sok 

ajándékot kapok. 

• Mert mindig több ajándékot kapok, mint a testvéreim. 
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Hogy hívják a képen látható öregurat? 
 
 

Amerikában és Kanadában: Santa Claus 
Angliában: Father Christmas 
Brazíliában és Peruban: Papa Noel 
Dániában: Sinter Klaas 
Finnországban: Joulu Pukki 
Franciaországban: Pere Noel 
Hollandiában: Kerstman 
Japánban: Jizo 
Kínában: Shengdan Laoren 
Magyarországon: Télapó vagy Mikulás 
Marokkóban: Black Peter 
Németországban: Christindl 
Norvégiában: Julenissen 
Olaszországban: Befana vagy Babbo Natale 
Oroszországban: Gyed Moroz 
Spanyolország: Papa Noel 
Svédországban: Jultomten 

 
Boldog karácsonyt!  
Gesëende Kersfees! Gezur Krislinjden! Merry Christmas! Idah Saidan Wa Sanah Jadidah! 
Feliz Navidad! Tezze Iliniz Yahsi Olsun! Zorionak eta Urte Berri On! Shuvo Naba Barsha! 
Boas Festas e Feliz Ano Novo! Nedeleg laouen na bloavezh mat! Tchestita Koleda! Bon 
Nadal i un Bon Any Nou! Feliz Navidad! Rot Yikji Dol La Roo! Mitho Makosi Kesikansi! 
Prejeme Vam Vesele Vanoce a stastny Novy Rok! Gladelig Jul! Christmas-e- Shoma 
Mobarak! Zalig Kerstfeast! Sretan Bozic! Jutdlime pivdluarit ukiortame pivdluaritlo! Gajan 
Kristnaskon! Ruumsaid juulup hi! Gledhilig jol og eydnurikt nyggjar! Cristmas-e-shoma 
mobarak bashad! Hyvaa joulua! Zalig Kerstfeest en Gelukkig nieuw jaar! Joyeux Noel! 
Maligayan Pasko! Bo Nada! Nollaig chridheil agus Bliadhna mhath ùr! Kala Christouyenna! 
Barka da Kirsimatikuma Barka da Sabuwar Shekara! Mele Kalikimaka! Mo'adim Lesimkha. 
Chena tova! Shub Naya Baras! Selamat Hari Natal! Idah Saidan Wa Sanah Jadidah! 
Ojenyunyat Sungwiyadeson honungradon nagwutut! Nollaig Shona Dhuit! Gledileg Jol! 
Shinnen omedeto! Mithag Crithagsigathmithags! Cestitamo Bozic! Kung His Hsin Nien bing 
Chu Shen Tan! Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo! Sung Tan Chuk Ha! Natale hilare et 
Annum Faustum! Wjesole hody a strowe nowe leto! Wesolych Swiat Bozego Narodzenia! 
Prieci'gus Ziemsve'tkus un Laimi'gu Jauno Gadu! Linksmu Kaledu! Sreken Bozhik! LL 
Milied Lt-tajjeb! Meri Kirihimete! Shub Naya Varsh! Fröhliche Weihnachten! Gledelig Jul! 
Pulit nadal e bona annado! Buone Feste Natalizie! Shenoraavor Nor Dari yev Pari Gaghand! 
Bon Pasco! Bikpela hamamas blong dispela Krismas na Nupela yia i go long yu! Feliz 
Navidad y un Venturoso Año Nuevo! Feliz Natal! Legreivlas fiastas da Nadal e bien niev onn! 
Sarbatori vesele! Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom! Buorrit Juovllat! 
La Maunia Le Kilisimasi Ma Le Tausaga Fou! Nollaig chridheil huibh! Bonu nadale e 
prosperu annu nou! Hristos se rodi! Sretam Bozic. Vesela Nova Godina! Subha Aluth 
Awrudhak Vewa! Vesele Vianoce! Vesele Bozicne! Feliz Navidad! God Jul and (Och) Ett 
Gott Nytt Ar! Nathar Puthu Varuda Valthukkal! Neekiriisimas annim oo iyer seefe feyiyeech! 
Sawadee Pee Mai! Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun! Srozhdestvom Kristovym! Chung 
Mung Giang Sinh! Nadolig Llawen! 
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A Mikulás-napot december 6-án Miklós napján tartjuk. Ilyenkor a szülők kisebb ajándékokkal 
lepik meg a gyerekeiket. Az iskolában mindenki a saját testvérosztályának rendezi meg ezt az 
ünnepet. A kicsikkel különböző játékokat játsszunk, és jól érezzük magunkat. Különböző 
ajándékokkal lepjük meg egymást. Mikor elmennek, a nagyobbak egy kicsit buliznak. 
 
 

 
 

 
 
 

Cséza István és Németh Klaudia 
7. osztály 
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Miről nevezetes 1807. augusztus 17-e? 
Ezen a napon indult el Robert Fulton gőzhajója a Hudson folyón. A New Yorktól Albanyig 
tartó 240 kilométeres utat 32 óra alatt tette meg. Ettől az időponttól számítjuk a gőzhajózás 
történetét. 
 
Tudod-e, hogy hány évnek kellett eltelnie a gőzhajók magyarországi térhódításához? 
Tíz évnek kellett eltelnie, mire Magyarországon is építettek gőzhajót. Az első magyar hajót 
1817. március 21.-én bocsátották vízre. A hajót I. Ferenc József magyar király feleségéről 
nevezték el Carolinának. 
 
Mi volt a vasút elődje? 
A bányákban már a XVI. századtól használtak vasútakat. Ezzel hozták fel a szenet. Először 
fasíneket használtak, az idők folyamán ezt váltotta fel a fémsín. Ezen már nehezebb járművek 
is közlekedhettek. A bányalovak élete igen nehéz volt, szegény állatok gyakorta megvakultak. 
 
Mi volt a vasparipa? 
Az indiánok nevezték így a vonatot. Miután 1865-ben véget ért Amerikában a polgárháború, a 
vasút nagy ütemben kezdett terjedni. Az indiánok gyűlölték a vasutat, mert keresztezte 
vadászmezőiket. Ám a terjeszkedését nem lehetett megállítani. 
 
Tudod-e, hogy mikor adták el az első vonatjegyet? 
1825. szeptember 27.-én.Ekkor még könnyebb dolga lehetett a kalauzoknak, hiszen csak 
kevesen engedhették meg maguknak, hogy kipróbálják a vasutat. 
 
Hallottad-e már, hogy hol avatták föl Magyarországon az első vasútvonalat, és mikor? 
Budapesten 1849-ben, Pest és Vác között közlekedett. Ezután gyors iramban terjeszkedett a 
vasút. Mára szinte az egész országot behálózza. 
 
Hol és mikor kezdte meg az első magyar villamosüzemű mozdony pályafutását? 
1932. szeptember 12-én Budapest és Komárom között, a Kandó Kálmán által tervezett és 
felépített mozdony. Ő nem érhette meg, mert 1931-ben 62 évesen meghalt. 
 
Mi az omnibusz? 
Az omnibusz lóvontatású, síneken gördülő személyszállító kocsi. Az elképzelés Alphonse 
Loubat nevéhez fűződik. Ő kért, majd kapott engedélyt Párizsban egy vonal kiépítésére. 
Európában először 1853-ban a Concorde tértől a Sevres-hídig terjedő úton utazhattak a 
polgárok lóvasúttal. Budapesten is kedvelt közlekedési eszközzé vált az omnibusz. Gyakran 
szórakozásból utaztak vele. A lovak számára azonban ez igen kemény munka volt, ők kevésbé 
szórakoztak, mint az utasok. 
 
 

Polányi Lilla 
7. osztály 
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Karácsony Csillaga 
E kis keménytáblás könyvecskéből minden kisgyermek megismerheti Jézus születésének 
történetét. A kedves rajzokkal díszített kiadás a Biblia Újszövetségének alapján mutatja be 
Isten fiát. 
 
 
Karácsony éjjelén 
E varázslatos hangulatú keménytáblás könyvecske azt a csodákkal teli, titokzatos éjszakát 
eleveníti fel, amelyet minden gyermek izgatottan vár: a télapó megérkezését. A kis olvasók 
most igazi ünnepi hangulatban készülhetnek fel a nagy pillanatra. 
 
 
Végre eljött a karácsony 
Egész kicsiknek készített hangulatos leporelló az év legszebb ünnepéről. Ezt lapozgatva 
együtt készülhetünk gyermekünkkel a karácsonyra. 
 
 
Karácsonyi Mesetár 
Milyen jó karácsonykor a feldíszített fa köré gyűlni, meséket olvasni a gyerekeknek, 
karácsonyi dalokat énekelni. Ebben segít ez a gyönyörű kivitelű, arany élmetszésű 
gyűjtemény mely bibliai ihletésű történeteket, az ünnephez kötődő lírai meséket, valamint a 
karácsonyhoz kötődő dalok szövegét és kottáit tartalmazza. 
 
 
Családi Mesegyűjtemények 
12 Disney-mesekönyvet tartalmazó csomag. Tanulságos történetek a gyerekek kedvenceivel: 
Oroszlánkirály, Pinokkió, Bambi, 101 kiskutya és megannyi más, kedves mesehős tanulságos 
története. 
 
 
Karácsonyi mesék 
Őszinteség, bátorság, türelem, jóság, felelősségtudat -a gondos szülők generációk óta ilyen 
értékekről szóló történetekkel igyekeznek segíteni gyerekeik erkölcsi fejlődését. A karácsony 
meghitt hangulatát idéző mesék jelentek meg ebben a Szörnyeteg, Bambi, Dumbo, Suzy és 
Tekergő, Micimackó. 
 

Gál Tamás és Ménesi Róbert 
5. osztály 
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Kelekótya karácsony 
Christmas With the Kranks 

-- Színes, feliratos amerikai vígjáték, 2004 --  

Rendezte: Joe Roth 
Szereplők: Tim Allen, Jamie Lee Curtis, Dan Aykroyd, Erik Per Sullivan, Cheech Marin 

  Luther Kranknek (Tim Allen) tele a hócipője a karácsonnyal. Feleségével, Norával (Jamie Lee Curtis) 
egyetértésben úgy dönt, hogy fittyet hány a szomszédság elvárásainak meg a decembertáji közerkölcsnek, 
és melegebb éghajlatra utazik a szeretetünnep cirkusza elől. Már készen az utazólista, már haragosuk az 
egész utca, amikor a rebellis házaspár Peruban élő lánya bejelenti, hogy nemsokára indul a repülőgépe 
hazafelé, és semmire sem vágyik olyan erősen, mint a jól megszokott családi karácsonyozásra. Luther és 
Nora Kranknek 24 óra áll rendelkezésére, hogy bepótolja mindazt a rengeteg tennivalót, amit novemberben 
és decemberben elmulasztott, ám ami nélkül nem karácsony a karácsony…  
 

                                    

 
 

Garfield 
Garfield: The Movie 

-- színes magyarul beszélő amerikai családi vígjáték, 81 perc, 2004 --  

Rendezte: Peter Hewitt 
Szereplők: Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt, Stephen Tobolowsky, Bill Murray, Evan Arnold 

 Garfield számára az élet nem is lehetne tökéletesebb. Minden nap ledobja magát egy kényelmes fotelba a 
tévé előtt, nekilát a lasagna-lakomának, és közben szívja imádott gazdája, Jon (Breckin Meyer) vérét. 
Garfield saját univerzumának egyeduralkodója. Mikor Jon és Garfield a szépséges állatorvos Liz Wilson 
(Jennifer Love Hewitt) rendelőjében jár, a négylábú hirtelen felturbózott, farkcsóváló energiabombává alakul 
-minden olyasmit megtesz, amitől normális esetben nemes egyszerűséggel undorodik. Aztán találkoznak 
Ubullal, egy szeretnivaló, édes és butuska? kutyával. A talpraesett macska most először életében nem talál 
szavakat. Ubul tevékenysége nagyjából abból áll, hogy addig kergeti saját farkát, míg el nem szédül, 
nekirohan a falnak, és minden különösebb ok nélkül ugatni kezd. Mindez persze rendkívüli örömmel tölti el 
Jont, így úgy dönt, hazaviszi az ebet. Ubul természetesen felborítja Garfield eddig tökéletes világát. Ezért 
mikor a szerencsétlen kutyus eltűnik a helyi híresség, a gonosz Happy Chapman (Stephen Tobolowsky) 
karmai közt, azt gondolhatnánk, Garfield örvendezik. De macskánk felelősséget érez ebbarátjának sorsa 
iránt. Tőle igencsak szokatlan módon, tele energiával, bátorsággal és önzetlenséggel, kiragadja saját magát 
lusta életéből, és akcióba lép. Lehetetlen küldetésnek fog neki: meg kell mentenie Ubult. Semmi cicó, 
kalandra fel! Ez a kis kaland közel hozza egymáshoz Jont és Lizt, valamint Garfield négylábú nyávogós 
cimboráit, Nermalt és Arlene-t is. De ami a legfontosabb, a történet alatt kiderül Garfield számára, hogy bár 
utálja bevallani, de Ubul a legjobb barátja.  
 

                                    

 
Virág Judit 

7. osztály 
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- Mi történik, ha a Mikulás karambolózik? 
- Szánja bánja. 
 
 
2 szöszi beszélget: 
- Képzeld, az idei karácsony pénteki napra esik. 
- De remélem nem 13.-ára! 
 
 
Kérdezi a skót kisfiú az apukáját: 
- Apa mi lesz a karácsonyfa alatt? 
Válasz: 
- Parketta kisfiam, parketta! 
 
 
David Beckham-et megkérik, hogy számoljon el 13-ig. Beckham számol: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 13.  
- Dehát a tizenegyest kihagytad! 
- Azt mindig kihagyom. 
 

 
 

Léhner Alexandra és Setela Krisztina 
7. osztály 


