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A nyolcadikosoknak idén rengeteg dolguk 
van decemberben. Betlehemest csinálnak, 
angolból vizsgáznak és készülnek a felvételi-
re. Emellett rengeteg a dolgozat és a tanulni-
való. A különórák is egyre gyarapszanak és 
sulis angyalkázásra is kell időt szakítani. Va-
jon túléli a nyolcadik osztály ezt a félévet? 
Januárban kiderül! 

Hírek a Palántából 

A 3. osztály osztályállatai csi-

gák voltak. A Mező projekt 

alkalmából voltak a terem-

ben. 17 csigánk volt egy ter-

ráriumban. Pitypanggal és 

salátával etettük őket. 2 hét 

után visszaengedtük őket a 

természetbe. 

 

A télváró erdőjárás 

idén is megrendezésre 

került. Ugyan szemer-

kélt az eső, de megvolt 

a tábortűz, az éneklés, 

és a Palánta-féle éhe-

zők viadala. Az út gyö-

nyörű volt kivilágítva, 

és mindenki jól érezte 

magát, a hideg ellenére.  

 

A betlehemezést 

ITT megnézhetitek! 

https://drive.google.com/file/d/14nEq9oK8T8hcI82FhnlAyTio84F6fPWt/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/14nEq9oK8T8hcI82FhnlAyTio84F6fPWt/view?usp=share_link


A világ legjobb seriffiskolája 

 

- Reggel van! Ébresztő! - szólt Bill anyukája, miközben kitárta az abla-

kot. A gyerek azonnal rohant az asztalhoz, gyorsan megette a reggelit és 

futott az iskolába. 

A kapuban megmondta a jelszót s befelé az osztálytermébe lohol-

va elszáguldott a Nerf-ök mellett, át a banditaszobrok termén, átbukdá-

csolt a kalapokon s lehuppant a padjába John mellé. Pont kilencre be-

ért. Az első óra sebkezelés óra volt. Szünetben megették a magukkal ho-

zott elemózsiát. A második óra célbalövés volt. Csak Johnnak nem sike-

rült eltalálnia a kihelyezett célpontot. Utána szünet, aztán párbajtan kö-

vetkezett. 

- Már csak a kedvenc órám maradt! – gondolta Bill. Az utolsó 

„megpróbáltatás”: lóról célbalövés. Bill tízszer is célba talált. A lövöldö-

zés után ebéd következett, amely (furcsa módon) ugyanúgy háromne-

gyed órás volt, mint a többi tanóra. Ebédre beefsteak volt. Délután a 

banditasuli (ahogy a kis serifek hívják) pár tagja megtámadta a seriffis-

kolát! Rövid küzdelem után Billék leverték és elkergették a banditákat.  

Természetesen a seriffiskolában olyan tantárgyak is vannak, mint egy 

átlagos iskolában. Fontos, hogy a seriffek tudjanak jól matekozni, mert 

különben nem tudnák kiszámolni a lövések ívét. Olvasni is tudniuk kell, 

hogy el tudják olvasni a fenyegetéseket (például). Az órákat egy tanár, 

egy nyugalmazott seriff tartja…  

- Aúúúúú! – kiáltott fel Bill. Valaki vállba lőtte. Rohan is haza, mert 

nagyon fáj neki. Szia! 

A 25 éves születésnap megihlette a csuszkákat, s elképzel-

ték álomiskolájukat. Olvassátok el, milyen lenne Kiss Domi 

seriffiskolája! 



Drogprevenciós előadás 
 
 November eleje felé a hetedik és a nyolcadik 
osztályosok Vörösvár több iskolájából elmentek a 
Schillerbe megnézni egy úgynevezett drogpreven-
ciós előadást. 
 Egy tinikről szóló történettel próbálták megmu-
tatni a nézőknek, hogy milyen hatása lehet a kábí-
tószereknek. Az egészet egy lány kezdte, aki alap-
vetően nagyon okos, csak a drogok beszippantot-
ták. Ő elkezdte árusítani több iskolatársának, akik-
re szintén rossz hatással volt. Szerencséjükre 
(aminek a kábítószert használók annyira nem örül-
tek), az egyikük húga észbe kapott, amikor egy 
weboldalt akartak csináltatni vele, ahol a drogok-
kal tudnak kereskedni. 
 A történet végére az egyik fiú, Lóri, összejön az 
informatikazseni kerekesszékes kishúggal (akivel a 
weboldalt akarták megcsináltatni), a két nagyon 
durván drogozó lány kórházba kerül és van egy 
„félig-meddig” Happy End.  
 Sajnos a történet végét nem igazán értettük, de 
amúgy jókat nevettünk a színdarabba belevitt hu-
moros jeleneteken és persze Lórin. (Aki érti, érti, 
aki nem, látogasson el a nyolcadikba, és megtud-
ja!)  

Emma, 8.o. 



 

 ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS 

 Idén is eljött az advent, 
a karácsonyvárás ideje. 
Meg ugye a Mikulás. A tél-
re is készülődtünk: volt pl. 
a télváró erdőjárás, de sok 
osztályban angyalkáznak. 
Már van, ahol december 
előtt elkezdték a játékot. 
Advent közben pedig Kata 
reggelente sok szeretettel 
várta a gyerekeket, hogy 
közösen énekelhessünk. Az 
adventi koszorúkészítés 
november 27-én, vasárnap 
volt. A szülők és a gyere-
kek gyertyát mártottak, te-
kertek, tanulták az éneke-
ket, és megismerhették az 
adventi koszorú szimboli-
káját. Az önkétes felnőttek 
pedig gyűjtöttek a koszo-
rúhoz alapot, és díszt.  

Ugye milyen szép a kará-
csony előtti készülődés!   

    

Lelle 

  5.cs                                                          



 ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS 



 

 SAKKOS MONDATELEMZÉS 

 Az állítmány a király, az 
alany a királynő. A bástyák a 
tárgyak, a huszárok a határozók 
és a futók a jelzők.  
A fehérek alapmondata:  
„A karácsonyi készülődést na-
gyon élvezik a szomszéd gyere-
kei.” 
A feketék alapmondata: 
„Karácsonyra szeretnék pár bé-
kés estét kívánni mindenkinek.” 
Ha lépsz, változtatnod kell, ha 
leütnek, ki kell tenned, ha mat-
tot kapsz, kész a mondatod! 



 

 CSILLAGSZÓRÓT KÉSZÍ-
TETT AZ 5. ÉVFOLYAM 

 Az alapanyagokat ösz-
szeaprítottuk. Forró vízzel 
összekevertük. Szép ezüs-
tös színe lett az alumíni-
umportól. 

Emili, 5.V o. 



 JUST DANCE!!! 

Idén is volt just dance, és Ági rengeteg 

képet készített rólunk, amiket ki is tet-

tünk a földszinti folyosóra.  

ITT megnéz-

heted az  

AZ ÖSSZES 

képet!  

https://drive.google.com/drive/folders/1S1pSiUpavwlPo6vn_C1hhJxcHXI5FZsE?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1S1pSiUpavwlPo6vn_C1hhJxcHXI5FZsE?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1S1pSiUpavwlPo6vn_C1hhJxcHXI5FZsE?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1S1pSiUpavwlPo6vn_C1hhJxcHXI5FZsE?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1S1pSiUpavwlPo6vn_C1hhJxcHXI5FZsE?usp=share_link
https://www.youtube.com/watch?v=Ktm-Y_l-ftY


Az órakulcs 

 

Óramágusok 1 

Natalia Sherba regénye.  

Vasilisa egy átlagos árva kamaszlány. 
Anyukája meghalt, apukájáról azt sem 
tudja, él-e.  Amikor viszont meghívást 
kap az atyai házba, egy szédületes ka-
land veszi kezdetét. Vajon jól veszi a ve-
szélyes akadályokat, és óramágus lesz 
belőle? 

Könyvajánló 

Abigél, 6.o. 

A villámtolvaj 

A 12 éves Percy anyjával és 
nevelőapjával, "Büdös" Gab -bel 
nevelkedik. Minden évben kicsapták a 
suliból, ráadásul diszlexiás és figye-
lemzavaros is. Anyukájával a megszo-
kott nyaralásra indulnak Long Islandra, 
de útközben megtámadja őket egy 
félelmetes minotaurus (egy szörny), aki 
meggyilkolja az anyukát, és majdnem 

magát Percyt is. Iskolai barátja, Grover hirtelen felbukkan, 
s elvezeti őt egy szokatlan hegyre (Félvér hegy), ahol nem 
mindennapi dolgok derülnek ki, illetve történnek. 

Ha szereted az izgalmakat, és már több vagy, mint 10-11 
éves, akkor olvasd el Te is Rick Riordan 
művét!!  

Percy Jackson és az olimposziak 

Julcsi, 4.o. 



Ó, Pénelopé 

 

    Egy izgalmas és érdekes történetet írt 
Moka.      A főszereplő neve Penelopé. 
Anyukáját úgy hívják, Amandine Lanne-
au, apukája neve Pascal Lanneau. Van 
egy idegesítő nővére is. Pénelopénak ér-
dekes tulajdonságai vannak, pl.: szeret a 
buszmegállóban ücsörögni és töprengeni. 
11 évesen azon gondolkodik hogyan tud-
ná a világot megváltoztatni. Barátja Artus és barátnője Su-
zanne támogatják, segítik ötletei megvalósításában. 
  Én 10-11 éves kortól, fiúknak és lányoknak is egyaránt 
ajánlom. Nekem a sztori vége tetszett, tanulságos, érdekes 
történet.  
Akinek tetszett az ajánló olvassa el a könyvet. 

Könyvajánló 

Emili, 5.Vo. 

Juli, 4.M o. 

 Okkerszikla városában nagy a 
nyüzsgés: Kezdődik a Homoki Vásár! 
Ám csillagtalan az éj, és félelmetes szélvi-
har dúl a Suttogások Sivatagában.  
 Amikor Samah unokahúgának nyoma 
vész, a balsejtelmek beigazolódnak:  
rettenetes veszély fenyegeti a birodalmat! 
 
Olvasd el  a sorozat többi kötetét is! 

A sivatag hercegnője 



Időfutár  

 Az Időfutárt szerintem sokan is-
meritek, de azért szeretném bemutat-
ni annak, aki nem tudja miről szól. 
 A főszereplőnk, Hanna, rengete-
get költözött már életében, de kisgye-
rekkori barátnőjével, Zsófival még 
mindig tartja a kapcsolatot. 
 A könyv kezdetekor éppen Budapestre költöztek és 
Hanna felfedezőútra indul a környékükön, amikor talál egy 
körzőt. És akkor minden megzavarodik. Tönkremegy a szá-
mítógépe, kapcsolatba kerül egy idős bácsival, elkezdi fi-
gyelni a családját az FBI és anyukája is furcsa tanfolyamok-
ra kezd el járni. És ami a legfurább, hogy az idő teljesen 
megzavarodik körülötte. 
 Vajon Hanna, Zsófi, Hanna új osztálytársa, Tibi és a fur-
csa öregember, Sándor, ki tudják deríteni, hogy mi áll az 
egész mögött, és rendbe tudják hozni az időt? (Ha elolvas-
tad, és tetszett a könyv, mindenképpen próbáld ki a kártya-
játékot is!) 

 
Könyvajánló 

Emma, 8.o 



 

 

Zita, 5. CS o. 

Filmajánló 

 Lent északon egy kihalás szélén lévő törzset megtámad 

egy démonná változott vaddisznó. Utolsó hercegük, 

Asitaka megmarja, ezért elmegy keletre, hogy gyűlölettől 

még el nem vakult szemével láthasson. Ott látja, hogy a 

vasvárosiak el akarják pusztítani az egyik utolsó Élő Erdő 

szellemét. Közben a települést megtámadják.  

 Ha még ez nem lenne elég, Asitika beleszeret  a far-

kaslányba, Sanbe. Vajon az Élő Erdő szelleme élhet-e to-

vább? Engedhet-e Asitaka és San a szerelmüknek? 

Mindez kiderül A vadon hercegnője című filmből. 

10 éves kortól. 

A vadon hercegnője 



 

 

 

Csabi, 3. o. 

Sorozatajánló 

 A Csészefej és Bögrearc nevű sorozat egy csészéről és 

egy bögréről szól, akik Kalamáris-szigeten laknak Kanna 

bácsival. Csészefejnek és Bögrearcnak az ellensége Az ör-

dög. Az ördög mindenkinek ellopja a lelkét, és már Csésze-

fej lelkére is szert tett.  

 A Csészefej és Bögrearc egy 2 évados sorozat (november 

18-án jön a 3. évad). Korhatár besorolás: 7+. A sorozatot a 

Netflixen találod meg. 

Jó szórakozást! 

Csészefej és bögrearc 



Társasjáték-ajánló 

 A Hanabi egy társasjáték, amit 2-5 
főig lehet játszani. Az a lényege, hogy 
nem egymás ellen vagyunk, és ma-
gadtól elfele kell tartani a lapokat, és 
úgy kell segíteni egymásnak, hogy 
színsorokat tudjunk lerakni.  

 A kártyákból 6 szín van, 1-től 5-ig számozva.  

 Ajánlom annak, aki szeretné tudni, hogy tud csalás 
nélkül játszani. Egy játék körülbelül 1 órás.  

 Én nagyon szeretem ezt a játékot, mert minden perc 
nagyon izgalmas.  

Hanabi 

Lőrinc, 5.CS o. 



Nagyon sok vízesést láttunk, sokat 

nevettünk azon, hogy a vízesés iz-

landiul „foss”. 

Utazásajánló 

 Novemberben elutaztunk Anyukámmal, 
Apukámmal és a testvérimmel Izlandra. 
Nagyon vártuk már az utazást, mert sok ké-
pet láttunk róla. Tényleg nagyon érdekes 
volt, olyan, mint egy elvarázsolt ország, tele van trollokról 
szóló történetekkel, mohákkal, sziklákkal, vízzel, vízesés-
sel. Furcsa hely, alig van fa és rövidek a nappalok. Sok-
szor fúj a szél, hideg van, de ennek ellenére jó hely. Na-
gyon sokat utaztunk autóval a látnivalókhoz, de megérte. 

Az ország nagy része sziklás, növények helyett 
mohás a táj, de így is nagyon szép.  Aki szereti 
a Star Wars -t, az nézze mag a Yoda barlangot. 
Ilyen különlegességet ritkán látni. Annak ja-
vaslom ezt az utazást, aki nem fél négy fokban 
naponta többször elázni, viszont nagyon szere-
ti a természeti 
szépségeket és sze-

ret nagyon kirándulni.  

Izland 

Anna, 4.M o. 

Sok olyat látni itt, amit máshol nem, 

például gleccsert, vulkánt, jéghegyet, 

fókát. Ennyi jeget még életemben nem 

láttam, folyamatosan csúszik le a he-

gyekből a folyók és tenger felé. 



Édes Palánta Pillanatok: 
Áfonyás torta levendulás krémmel 

 Sziasztok, ezt a tortát az iskola 25. születés-
napjára sütöttük. Az elkészítése egyszerű, ezért 
bátran próbáld meg te is!  Nézd, mi ilyen vidá-
man készítettük:  

 Hozzávalók: 

250 g finomliszt 
250 g porcukor 
2 csomag vaníliás cukor 
4 evőkanál mák 
8 db tojás 
4 evőkanál víz  

Levendulás krémhez:  

500 g mascarpone 
4 teáskanál porcukor (levendulás) – mi 4 csepp levendula illóolajat használtunk és tet-
tünk a krémhez 3-4 evőkanál citromlevet is 
150 g porcukor 
2 csomag vaníliás cukor 
200 ml növényi habtejszín  
200 g áfonya – mi fagyasztottat használtunk 

Elkészítés: 

1.  A mákot állandó kevergetés mellett picit pörköld meg, 
majd hűtsd ki!  

2.  A porcukrot, vaníliás cukrot és a tojásokat keverd habosra 
(ez a legtöbb idő, légy türelmes!) majd add hozzá a vizet! 

3.  Szitáld a tojáshoz a lisztet, majd keverd bele a mákot! 
4.  Két 20 cm-es tortaformába oszd szét a tésztát, és előmele-

gített sütőben kb. 25 perc alatt süsd meg! (Ha kihűlt, mindkét 
lapot vágd fébe!) 

5.  Krém: A mascarponéhoz ad hozzá a porcukrot, a levendu-
laolajat, citromlevet, vaníliás cukrot, majd keverd össze! 

6.  A habtejszínt verd fel kemény habbá, majd apránként ke-
verd hozzá a mascarponekrémhez! 

7.  Most már csak össze kell álltani: Tortalapot kend meg a 
krémmel, majd szórd meg áfonyával. Így folytasd, míg el nem 
fogynak a tortalapok és a krém!  

8.  Tedd pár órára a hűtőbe, hogy az ízek jól összeérjenek! 
Anna, 4.M o. 



A csiga összetörve magát, vérző 
fejjel elmegy az orvoshoz. 
Kérdezi az orvos, hogy: 
- Mi történt veled csiga? 
- Téééptem, mint az állat... Hát 
nem kinőtt elém egy gomba?! 

Nyuszika bemegy a festékbolt-
ba: kéjek két ecetet! 
De nyuszika, ez egy festékbolt, 
mi nem árulunk ecetet. 
Mire nyuszika: de nekem szük-
szégem van az ecetre, kéjek két 
ecetet! 
Nyuszika, mondtam 
már,  ez egy festékbolt és 
nem árulunk ecetet. 
Jó,  akkor mondom mász-
képpen,  kéjek két pamacot!  

- Miért kopog a fapapucs? 
- ??? 
- Mert nem éri fel a csengőt.    

Az agresszív kismalac 
megy az erdőben és meg-
látja a nyuszikát. Meg-
fog egy palacsintát és 
hozzávágja. A nyuszika 
megfordul és megszólal: 
– Ez szándékos volt? – 
Nem, lekváros!  

Viccek 

Legóember bemegy a kávézó-
ba.  
-Egy kávét kérek szépen.  
-Tejjel, cukorral? 
-Teljesen mindegy, ezzel a kéz-
zel úgyis csak a hátam mögé tu-
dom önteni... 

Miért nem jó ötlet 
az okos ember fejét 
megsimogatni? 
- ??? 
- Mert vág az esze!  

Zsán, vigye az ágyamat a pin-
cébe! 
Miért uram? 
Mert mélyen akarok aludni. 



Egy kígyó biciklizik az úton, ta-
lálkozik a nyuszival. 
Mondja a kígyó: Szia, Nyuszi! 
Erre a nyuszi: Szia, Kígyó! 
Hogy tudsz biciklizni hiszen 
nincs is lábad! 
Erre a kígyó: Jé tényleg!!…. És 
PIFF eldőlt. 

Mire jó a nyomtató?  
-Arra, hogy lelassítsa a 
papír útját a szemete-
sig. 

Mi a legkedvel-
tebb téli sport?  
-A hosszútáv fű-
tés.  

Viccek 

-Hogy hívják a szerelmes juhot? 
-Láv juh. 
-És hogy állítod meg? 
-Állj láv juh! 

Két szauna beszél-
get: 
- Téged miért zár-
tak be? 
- Gőzöm sincs..  

A pingvin megy személyit csi-
náltatni. Az ügyintéző kérdezi: 
-Színeset vagy fekete-fehéret? 
-Szerinteeed? 

Miért nincs a halnak haja? -
Mert sose tudná megszárí-
tani. 

Mi Süsü vezetékneve? 
Chuck. 
Mert " A nevem is annyi, Chuck 
Süsü..." 

Z- sán, öntsön egy adag festéket 
a tetőre! 
- Minek uram? 
- Mert a Kékesen akarok lakni. 



Viccek 



Édes Palánta Pillanatok 

 

 

 Egyszerű de nagyszerű gyümölcs fa-

gyi 

 

Sziasztok! Végre itt a nyár, és az eper szezon: 
számomra egyértelmű, hogy csináljak egy kis 
eper fagyit. Ha van kedved, te is mindenféle 
gyümölccsel kipróbálhatod, s hűsítheted csalá-
dodat a forró napokon.  
Fel a kötényekkel! 
 

 

 

 

Újságok közt keresgélve 

talán találsz a miénknél jobbat, 

de nem vagyunk mi olyan rosszak: 

ha akarunk, tudunk jókat! 

Ez, kérlek, a suliújság. 

A híres? Naná! 

Más lapokkal ne végy minket egy újság alá…. 

 

Itt a P. P.! A Palánta Péntek! 

2016-ban kezdődött, 

és mostanáig még megy! 

 

Tök sok minden benne van, 

például: mi történik a suli-
ban? 

recept, riport, ajánló… 

szerintem az egész királyjó! 

Ha tetszenek a versek, 

írunk mi még eleget! 

De…. olvassátok ezeket! 

 

2022/2023-as tanév PaDÖK elnö-

kei:  Emma és Kerka 

A PaDÖK tagjai: Emili, Juli, Adél, 

Leila, Gergő, Csabi, Lelle, Lőrinc, 

Julcsi, Anna, Oszkár, Zita, Abigél,  

A PaDÖKöt segítő tanárok:  

Edina és Júda 


