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Bricsrizunk...

2007. szeptember 3-5n, tizenkilencen kezdtUk meg az els6 osztdlyt.
Osztdlyf6nokunk Gyongyitanit6 n6ni lett, aki megtanitott minket a kisbet6k

A nagybet(ket mdr Laci tandr bdcsi mutatta meg. 6
4. oszt6ly v6g6ig tanftott, nevelt minket. Szdmos kirdnduldsra
invitiilta az osztdlyt 6s mi szfvesen fogadtuk. Tobbek kozott jdrtunk
Haj6son, a barokk kast6lyban, a Voros-mocsdrndl 6s Budapesten is.
kAsAra, olvasdsdra,

eg6szen

OtoaimOt Fuleki Antal tandr bdcsi lett az osztdlyf6nokiink. Fels6bb oszti5lyba

kertilve sok

rij tandrral 6s

tantiirggyal ismerkedtrink

meg.

Oszt6lyl6tszdmunk iilland6an vdltozott, hol tobben, hol kevesebben lettrink,

mostani 6ll5s szerint 21-en fogunk ballagni. Sz6p eml6keink maradnak a
tead6lutiinokr6l, a kdz6s mfisorokr6l, az oszt6lykirdndulSsokr6l. Egynapos
kir6nduldson voltunk Szegeden, majd 7. oszt6lyban 4 napot t6lt6ttrink a
csoddlatos t6jakkal rendelkez6 Erd6lyben, a Hatdrtalanul program
keret6ben. Sokan koztlltink eljutottak a szint6n 4 napos fels6tdrkdnyi ny6ri
tdborba, ahonnan Eger, Szilv6svdrad, Aggtelek, Miskolctapolca
nevezetess6geivel ismerkedtrink. T6ni tandr biicsinak koszonjiik ezt a 4
6vet, sokszor megnehezftettUk a dolgdt, de rem6lji)k, hogy az id6 sok
mindent megsz6pit, maradnak sz6p eml6kei 16lunk.
,,Csak egy oszt6ly voltunk,
Egy osztdly, amelyr6l ndh6nyan

t(l

sok

j6t hittek,

Kdsdbb sokan azt gondoltii( tdvedtek...

...Hitt6k, gondoltdk...
Es

talSn senki sem tudta, kik voltunk val6jdban,"

Merre tovdbb?
Bajai lll. B6la Gimnrizium (Baja): Bujdos6 Bettina, Nagy Adina, Vancsik

Vikt6ria
Af f OSZ Kereskedel mi, Kdzgazdas6gi Szakktiz6piskola 6s Kol l6gium
(Kecskem6t): Fekete Roland

Tiirr lstvdn Gazdasdgi Szakkiizdpiskola (Baia): Greksa AOam
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risv6tv6 16 rendezv6ny

2OL5. m6rcius 26-An kerrilt megrendez6sre a H0sv6tvd16
rendezv6ny, mely a projekthetrink fontos esem6nye. Ezen a
napon osztdlyonk6nt krilonboz6 programokon vehetttink r6szt:
Mdzeskal6cs dfsz[t6s

Tojiisfest6s
Szendvicsk6szit6s
Palacsinta diszitds nyuszi motfvummal

Sportfoglalkoz6s
ir6kiizds

Templomi stiici6k megtekint6se
Ajt6dfsz k6szit6s

a

Papirzacsk6b6l nyuszi k6szft6s

A nap fr6nypontja volt a 3. osztdlyosok mfisora 6s a telehSzi kozds
eb6d, ahol tobb mint k6tszdzan eb6delhettrin k, csemeg6zhettun k
a hrisv6ti finomsdgokb6l: f6tt sonka, f6tt szaumSga, kem6ny
tojds 6s hiizilag k6szitett kalScsok, sritem6nyek. Programunkat
megl6togatt6k a haj6si 5. osztdlyosok is, mivel kozosen veszrink
r6szf ,,Az iskola kozos ugyUnk" nevU TAtvtOP piilyiizatban. A
fejedelmi eb6d utdn minden osztSly eltakaritotta a sajdt asztaldt.

Rem6ljrik, hogy ez
megrendez6sre ker0l.

a

rendezv6ny

a

kovetkez6 6vekben

is

Erzs6bet vet6lked6

2015. m6rcius 77-6n keriilt megrendez6sre Budapesten az
Erzs6bet vet6lked6 orsz6gos dOnt6je a Duna Palot6ban.
Mindh6rom csdsziirt6lt6si csapat lelkesen k6szUlt a fin6l6ra. A
TelehiSz el6l indultunk az iskolabusszal. Elkfs6rtek minket
felk6szft6 tanSraink 6s n6hdny szUl6 is. A verseny helyszin6re
6rve megkaptuk a kitfiz6ket 6s a csapatok n6vtdbldjdt, majd
elfoglaltuk helyeinket. A ddnt6n tiz csapat vett r6szt. Az elsd
feladatban egy otthon elkdszitett prezent6ci6t mutattuk be. A
k6z6piskolSsok a f6ldikutydr6l, a nyolcadikosok a szarvasr6l, mi
hetedikesek a lSpi p6cr6l k6szltettUnk el6addst. Ezutdn
vill5mkdrd6sek k6vetkezte( majd a Magyar els6k clmfi
mfisorb6l voltak k6rd6sek. Az eb6d utdn folytat6dott a
vet6lked6. El6szor n6pdalokat kellett kiegdsziteni a megadott
szavakkal 6s ut6na felismerni, hogy melyiket d(dolta el az
6nekes. Majd 6ssze kellett UlnUnk egy mSsik csapattal 6s egy
rendezv6nyt vagy szfnhiizi el6adds szinpadk6p6t p16bdltuk
elmutogatni 6s kital6lni. V6gril hires sportol6kr6l kaptunk
informiici6kat 6s ki kellett tal6lnunk, hogy kir6l van sz6. A

verseny v6g6hez 6rkezve izgatottan vdrtuk az
eredm6nyhirdet6st. A kdz6piskol6sok (iskol6nk volt didkiai:
Barabds Ddniel, Lovasi Attila, Taner Atilla) elsdk lettek. A
nyolcadikosok csapata 7. helyez6st 6rt (Bujdos6 Bettina,
Ledniczky R6ka, Fekete Roland). Mi hetedikesek (J6n5s Levente,

Fl6riSn Zsolt, Proh6szka Bence) 9.-ek lettUnk. Mindannyiunk
sz5mdra felejthetetlen volt ez a nap r5s eld6nt6ttUk, jov6re ijra
benevezUnk a vet6lked6be.

r

Osszefoglal6 az elm0lt id6szak esem6nyei16l
Az ut6bbi hetekben szdmos program, esem6ny volt iskolSnkban:

Az als6s munkakdzossrig vers-6s mesemond6 versenyt
rendezett.

A N6met Kisebbs6gi 0nkorm6nyzat

6ltal

szervezett

m6jusfa iillitiison az 5, 6s a 7. osztSlyos tanul6k ldptek fel
tdncukkal.

A ndmet

munkakdz6ss6g szervez6s6ben kerUlt sor a
n6met vers-6s pr6zamond6 versenyre, melyre a kdrny6k

iskol6ib6l tobb mint 50 di5k nevezett be. A megnyit6n
szint6n fell6ptek tdncosaink.

Az als6 osztdlyok anydk napi m(sorral

kedveskedtek

anyu kiijuknak, nagymamdjuknak.

A

rend6rsdg kezdem6nyez6s6re a 6. 6s 7. osztdlyos
tanul6k iskolakezd6s el6tt segftik a gyalogosokat a zebrdn
Stkel6sben.

A 7. osztSlyosok hetek 6ta gyakorlatoznak az 6nk6ntes
tfizolt6kkal, k6szUlnek a mdjus 30-i tfizolt6versenyre,
melynek h{zigazdlia id6n Csdszdrtolt6s. Gyertek majd
szurkolni a fi(k 6s a lSnyok csapatdnak isl
lskol6nk tanul6i k6ztil sokan szerepeltek a borverseny
megnyit6j6n tSnccal, versekkel, 6nekkel.

Hahota
A csaliidi f6nyk6palbumban M6ricka a sztilei eskUv6i k6pet
-

Anyu, mi6rt voltSl feh6r ruhdban?

-

Azdrt, mert a feh6r az orom 6s a boldogsdg szine.

- Akkor mdr 6rtem, hogy az apu mi6rt van feketdbenl

ld6s n6ni sziillfel a buszra. M6ricka az egyik til6sr6l
- N6ni k6rem, le tetszik tilni?
- lgen kisfiam'mondja hdlSsan a n6ni.
- Es m6gis hovii?

- Mivan messzebb t6liink? - k6rdi a tandr M6rick6t6l. - Kina vagy
Hold?
- Szerintem Kina!

- Mib6lgondolod?
- A Holdat innen is

liitni! Kindt neml

- M6ricka, mondd meg, mit6rt6nt 1802-ben?
- Akkor sztiletett Kossuth Lajos.

- Nagyon j6. Es 1805-ben
- Akkor

lett h6rom6ves.

Az iskolaorvos k6rdezi:

- Hdny 6r6t alszol, M6ricka?
- OtOt, hatot.
- Az bizony kev6s. Es legaldbb nyugodtan alszol?
- Sajnos, nem! Minden kicsenget6s

I

el6tt fel6bredek!

a

M6rick6t fril6n csipi az anyja:
- Mit hallok kisfiam, hogy csrinya szavakra tanltod a papagdjt?
- Dehogy mama, pont fordftva, 6n csak azokat a szavakat ism6tlern

el6tte, amiket nem szabad kimondania!
M6rickdt festeni kiildi az apukdja:
- Fiam, itt van az ecset 6s a fest6k, fesd (jra az ablakokat.
20 perc mrilva j6n is vissza M6ricka:
- Apu, a kereteket is lefessem?

- M6ricka, te nem szoktiilfogat mosni?'k6rdi a tan6r.
- Dehogynem!

- Hazudsz, hiszen a leheletedb6l meg tudom mondani, hogy
fokhagymds pirft6st reggelizt6l I
- Akkor a taniir 0r nagyon t6ved: azt tegnapeldtt etteml

M6ricka forr6 vizet akar adni a baromfinak itatiisndl.
- Mi6rt forr6 vizet viszel neki? - k6rdi t6le az 6desanyja riadtan.
- Hogy f6tt tojiist tojjanak!
M6rick6val besz6lget az anyukdja:
- Figyelj, M6ricka, megvettem neked az iskoldhoz a tankonyveket.
Nagyon dr6gdk voltak, 0gyhogy nagyon vigy{zz r6juk!
Erre M6ricka:
- [g6rem, anya,hozzSjuk sem nyrilokl
- Ugyebdr a k6pen is l6thatjdtok, a New York-i Szabadsiigszobor
egyik kez6ben k6nyvet tart, a m6sikban fdklyrit. Kitudja
megmondani, mit jelk6pez a f6klya? Tess6k, M6ricka!
- Azt, hogy s6t6tben nem lehet olvasni.

a tanulok az olzarurn

1 Hatizsdrkos gyaloglas a szabadban
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13 Nyari mezogazdasagi rnunka
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