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Visszatérve nyájaikhoz, mindenütt hirdették az isteni
Gyermek megszületését.
Megbeszélés.
III. ÖSSZEFOGLALÁS.
Azóta csaknem kétezer esztendő mult el a világ fölött. Micsoda változás ment itt végbe azóta! Mekkorát fejlődött a tudomány, mekkorát a művészet, a feltalálók elképzelhetetlen kényelemhez juttatták az emberiséget. Ismeretlen világrészeket fedeztek föl, az ember kézi munkáját
gépekkel végeztetjük, megrövidültek a távolságok s ezer
Kilométereket szinte órák alatt járhatunk he. Ugv látszik: nincs már lehetetlen az ember számára e földön.
És m é g i s . . . amikor eljön a Megváltó születésének évfordulója, a karácsony, kunyhóban és palotában összemelegednek az emberi szivek, kigyulladnak a karácsonyfák,
úrrá lesz a szeretet a világ fölött. Kár, hogy csak egy,
egyetlenegy éjtszakára...

Karácsonyi ttieh
Akkoron csillog ggull az égre
És rásugárzott a vidékre,
És Betlehem fölöli
megállván,
Egy rongyos istálló
homályán
Tündöklött nuír a Glória:
ült ingecskében, szép
fehérben
Feküdt a jászol szent ölében
Az Isten egyszülött
Fia...
A hir bejárta a világol,
És jöttek bölcsek és királyok
És együyyük és p<isztorok.
Olt minden lélek
eyyctérzett.
És sirt és álmélkodm
nézett
És boldogan
foluíszkodott:
örömet hozván az embernek,
Dicsőség légyen az Istennek!
Ó, betlehemi égi csillag.
Világmegváltó
Szeretet!
hisd, én is várlak, várva hívlak:
Jöjj, váltsd meg ezt a nemzetei!
Ijásd, sirva in'tr egy csonka
ország
És gyásza fátylát
lengeti.
<\ szánd meg népe árva sorsát
S hozz végre örömet
neki:
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Jöjj újra ugij, mint
azelőtt,
Hozz duzzadt ága friss
fenyőt
A Tátra s Erdély
erdejéből,
Az elrablotlból,
ó a
miénkböl!
0, neked lehet és szabad,
Neked nem állja uladal
Oláh Heródes, se cseh
zsandár,
Mert a Te utad magasan jár.
Te angyalként
jársz, égi
szárnyon,
Te átrepülhetsz
a határon,
Mindenhová
és mindenhonnan,
—
Te sohasem voltál
Trianonban...
óh, szállj le hozzánk, égi anggal,
Ó, jöjj kis Jézus s légg velünk.
Es igazságot hozz
magaddal,
Es sok játékot hozz nekünk. —
Minden, mit vágyunk
álmodott:
Sok trombitát és sok dobot,
És sok-sok puskát, kardot,
ágyút,
Hogy szent nevedet
áldva-áldjuk.
Hozz hirt, amelynek
hallatára
Itt minden szemek
felragyognak:
lioldog karácsonyt
valahára
Szegény, bús, árva
magyaroknak...

TcrmlszfffAn
V—VI. OSZTÁLY.
A tanítás anyaga: Hogyan készül a fénykép?
Nevelési cél: A szem működésének megértetése, a
szem ápolása.
Vázlat.
I. Előkészítés, a) Számonkérés. A fény, lencsék.
b) Ráhangolás. Hogyun készül a fénykép?
c) Célkitűzés.
II. Tárgyalás, a) Jelenségek megfigyelése.
Kísérletek az osztályban.
b) Törvényszerűségek megállapítása. A fény is
energia (erő).
\ kép felfogását az anyagban a fény végzi.
A megvilágított részeken az ezüstsó elváltozik a sötét helyeken azonban nem.
c) A szem kis fényképezőgép, melynek lencséje
és fényérzékeny rétege is van.

