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Ó: 
Hátul kezdődik a szó.  

IÓ: 
Most jön még csak, ami jó!  

CIÓ: 
Örömből nagy porció!  

ÁCIÓ: 
Van ám benne ráció!  

KÁCIÓ: 
Játszik minden náció!  

AKÁCIÓ: 
Az utolsó stáció. 

Halihó, 
itt van a 

VAKÁCIÓ! 
 

 

 



Búcsúzunk… 
 

2008 szeptemberében izgatottan léptük át az iskola kapuját. Osztályfőnökünk, Bakné Erzsi 
néni pátyolgatott bennünket, hozzá bújtunk, ha szomorúak voltunk. Tőle tanultunk meg írni, 
olvasni, számolni. Sok szép pillanatot töltöttünk el vele. 3. osztályban Gatterné Gyöngyi néni 
lett az osztályfőnökünk. Vele is sok kiránduláson voltunk és sok szép élményt éltünk át 
együtt. Aztán következett a felső tagozat, izgatottan vártuk, vajon ki lesz az osztályfőnökünk. 
Barabásné Hajni néni „gyermekei” lettünk. Sokat köszönhetünk neki, szinte második 
anyukánk lett. Szép emlékeink maradnak a teadélutánokról, a műsorok próbáiról, az iskolai 
rendezvényekről, a farsangi beöltözésekről, a tűzoltóversenyekről, és a kirándulásokról. 
8. osztályban megkezdődött a visszaszámlálás. A „Mindenki karácsonyára” nagy erőkkel 
készültünk, hogy a bécsi keringőt minél jobban elsajátítsuk. Sokat készültünk a felvételire is. 
Szeptembertől a következő iskolákban folytatjuk tanulmányainkat: 
 
III. Béla Gimnázium (Baja): Fejes Fanni, Jónás Levente 
Szent István Gimnázium (Kalocsa): Flórián Zsolt, Miks Dorka 
Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Kalocsa): 
Rendészet: Benedek Viktória, Blinszki Szilárd, Herb Nikolett, Koch Máté, Szombati Bettina  
Energetikai Szakközépiskola (Paks): Gépészet: Prohászka Bence 
Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola (Szeged): Huber Balázs 
Türr István Gazdasági Szakközépiskola (Baja): Informatika: Juhász Valentina 
Wattay Szakiskola (Kiskőrös): Borbényi Bendegúz (informatika), Zentai Máté (gépészet), 
Petróczi Ferenc (vendéglátó eladó), Csordás Martin (hegesztő) 
Bányai J.  Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Baja): Cukrász: Benkő Vivien 
Jelky András Szakképző Iskola (Baja): Szépészet: O. Kovács Bettina, Sebők Adél 
 

Köszönjük tanáraink munkáját, türelmét, kérjük, bocsássák meg csínytevéseinket és 
őrizzenek meg bennünket emlékezetükben! 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Egészségnevelési hét 

2016 áprilisában került megrendezésre az egészségnevelési hét. Ezen a héten mindennap 
tanítás után az iskola vezetése megnézte a tantermeinket, hogy milyen rendet hagytunk 
magunk után. Minden osztály igyekezett felszedni a szemetet, de voltak olyanok is, akik ki is 
söpörtek és fel is mostak.  A legtisztább osztály címet a negyedikesek nyerték el. A első és a 
második osztályosoknak a helyes fogápolásból tartott előadást Rita néni, a fogászati 
asszisztens. A többi évfolyamhoz Terike néni, a védőnő látogatott el. A harmadik 
osztályosoknak a helyes táplálkozásról és a személyi higiéniáról tartott előadást. A negyedik 
osztályosok gyakorlatban ismerkedtek meg az elsősegélynyújtással.  Az ötödikesek a 
pubertáskor változásairól hallottak előadást. A hatodik osztályban az alkoholfogyasztás és a 
dohányzás volt a fő téma.  A hetedikesek táplálkozás- és evészavarokról beszélgettek. A 
hetedik osztályosok részt vettek a kenyérsütésben is, amelyeket az iskola tanulói is 
megkóstoltak.  A nyolcadikosok témája a szerelem és szexualitás volt. A napközisek 
egészséggel kapcsolatos vetélkedőket tartottak. Ezeken a programokon kívül a hetedik és 
nyolcadik osztályosoknak a mentősök tartottak bemutatót az újraélesztésről, amit minden 
diák kipróbálhatott.  
Idén is hallhattunk előadást a helyes Internethasználatról és a drogokról. 
 

 

 

 

 



Te Szedd! 

A Te Szedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért!- akcióhoz idén is csatlakozott az iskolánk. 
Azért veszünk részt ebben a mozgalomban minden évben, hogy közösen megtisztítsuk 
szűkebb-tágabb környezetünket. A szemétszedésre április 29-én került sor. Először egy rövid 
tájékoztatót kaptunk a biztonsági előírásokról. Majd mindenki megkapta a szükséges 
eszközöket: kesztyűt, zsákot és kötöző anyagot. Ezután az osztályok a falu más-más utcáit, 
tereit járták végig és gyűjtötték össze a talált szemetet. Senkinek sem telt meg a zsákja 
szeméttel, mert Császártöltés lakói szeretik a rendet és a tisztaságot maguk körül. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Madarak és fák napja 

2016. május 27-én tartotta iskolánk a minden évben megrendezésre kerülő Madarak és fák 
napját a parkerdőben.  A nyolcadikosok játékos vetélkedőkkel várták az erdőbe tartó 
osztályokat. Volt sportverseny, puzzle feladat, képrejtvény, mocsárjárás és rókakeresés is. Az 
erdőbe kiérve minden osztály elfoglalta a helyét, aztán rövid pihenő után kezdődtek az 
elmaradhatatlan madarak és fák napi versenyszámok: lepényevés, zsákban futás. 
Legnagyobb sikere ismét az osztályok közötti kötélhúzásnak volt. A versenyek után az 
osztályok elfogyasztották az ebédjüket. Idén sem maradhatott el a diák-tanár focimeccs. 
Jó hangulatban telt el ez a nap. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osztálykirándulások 

Május, június a tanév legszebb hónapjai. Ekkor már hosszúak a nappalok, jó az idő. Ilyenkor 

már számoljuk, hogy hány nap van még hátra a tanévből. Az osztálykirándulások is erre az 

időszakra esnek. Így emlékszünk vissza a kirándulásokra: 

5. osztály 

05.18-án Baján voltunk osztálykiránduláson. Először a Nagy László Múzeumban a „Fény 

Régészete” kiállítást néztük meg. Utána játékos foglalkozáson vettünk részt. Az „Ismerd meg 

Baját!”program keretében a belvárosban különböző helyekre kellett eljutnunk, szobrokat, 

képeket, szövegeket kellett keresnünk. Utána lesétáltunk a Petőfi-szigetre, ahol egy 

étteremben megebédeltünk. A finom ebéd után a segway akadálypálya várt ránk, ahol 

mindenki kipróbálhatta ezt a közlekedési eszközt akár többször is. Azután a sziget játszóterén 

és fitness parkjában töltöttünk el egy kis időt és körülbelül 17:30-kor hazaindultunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. és 8. osztály 

Egy pályázat keretében május 20-21 –én kétnapos kiránduláson vettünk részt. Péntek reggel 
8 órakor indultunk és első programunk a hajósi Érseki Kastély és a Falumúzeum volt. Ezután 
Nemesnádudvaron megtekinthettük a pincesort és a temető kilátójánál rátekinthettünk a 
környékre. Ezután egy hosszabb buszozás következett Abaligetre, ahol 1 órás programban 
vettünk részt a cseppkőbarlangban. A finom ebéd elfogyasztása után a délutánt a 
nagyhertelendi fürdőben töltöttük. A fürdőzés mindenkit kifárasztott, így már nagyon vártuk, 
hogy a tekeresi Lovas Panzióba érjünk, ahol a szállásunk volt. A vacsora után sétálni mentünk 
a környékre. 10 óra után mindenki visszavonult a szobájába. Azt nem állítjuk, hogy mindenki 
alvással töltötte az időt, de 2-3 órát azért mindenki aludt. A reggelinket is a szálláshelyen 
fogyasztottuk el. Miután bepakoltunk a buszba, a pécsi állatkertet kerestük fel. 
Érdekességként említjük meg, hogy a felújított állatkertet előző nap nyitották meg a 
látogatók előtt. Itt mindenki kedvére nézelődhetett. Ezután következett a pécsi városnézés. 
Az időjárás nagyon kegyes volt hozzánk, nem volt szükség esernyőre, majdnem inkább 
napernyő kellett. Pécsett egy gyorsétteremben elfogyasztottuk a 3 fogásos ebédünket, és 
utána hazaindultunk. Utolsó programként Hartán, felkerestük a bútorfestő iparművészt. 
Fáradtan, de élményekkel gazdagodva értünk haza. 
 

 
 



2. osztály 

Május 9-én a menetrendszerinti autóbusszal Soltvadkertre utaztunk. A moziban 
megtekintettük a Dzsungel könyve című animációs filmet. A mozizás után nem maradhatott 
el a vadkerti fagyizás sem. Egy kis időt eltöltöttünk a játszótéren, azután hazautaztunk.  

 
3. és 4. osztály 

 
Május 9-én különjárati autóbusszal Pécsre utaztunk. Megnéztük az állatkertet, majd 
városnézésre mentünk a kisvonattal. Délután a moziban megtekintettük a Zootropolis című 
filmet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. osztály 
 

Imrehegyen tanyalátogatáson voltunk. Nagyon gazdag programban volt részünk: lovas 
kocsikázhattunk, pecázhattunk, íjászkodhattunk. A kézműves foglalkozáson pillangót 
hajtogattunk és szappant díszítettünk. Ebédre a szülők által készített, kemencében sütött 
pizzát ettünk. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határtalanul! 
 

2016.06.02-05. között csodálatos napokat töltöttünk el Erdélyben. Ez a pályázat a 
hetedikeseknek szólt, de 3.  5. és 8. osztályos tanulók is részt vettek ezen a kiránduláson. Így 
emlékszünk vissza az eseményekre:  
 

1. nap 
 
Csütörtökön hajnali 5 órakor indultunk a Teleház elől 40-en felnőttek és gyerekek egyaránt. 
Nagyon izgatottak voltunk. A méhkeréki határátkelőn kb. fél órát várakoztunk, ahol 
mindenkinek leellenőrizték a személyi igazolványát vagy az útlevelét. Az út további része 
beszélgetéssel, zenehallgatással telt. Csodálkozva néztük a dimbes-dombos tájat, azonnal 
beleszerettünk. 
Első programunk a Bihar megyei Nagyszalontára vezetett, ahol Arany János szülőhelyét 
tekintettük meg. Az eredeti ház leégett, de helyette megépítették a hasonmását. Az 
udvarban volt egy eperfa, mely alatt Arany Jánost tanította édesapja írni, és egy gémeskút. 
Sok fénykép és videó készült. Áthaladtunk a szalontai szoborparkon, ahol Arany János, Sinka 
István, Kulin György, Zilahy Lajos és a híres szobrász, Kiss István is áll. Elmentünk a helyi 
középiskolába is, ahol kb. 1200 diák tanul 6 épületben. Betekintést nyerhettünk a végzősök 
szalagtűzésébe és a ballagási előkészületekbe. Apró ajándékkal kedveskedtünk 
vendéglátóinknak. Ezután a Csonka-toronyhoz mentünk, amiről Petőfi Sándor és Arany János 
is írt verset. 4 emeleten haladtunk végig, ahol Arany Jánossal kapcsolatos tárgyakat néztünk 
meg, közöttük az íróasztalát is. 
Ezt követően Nagyváradra utaztunk. A belvároson át gyalogosan tettük meg a római 
katolikus székesegyházhoz vezető hosszú távot. Szerencsénkre, egy helyi ministráns diák 
vállalta az idegenvezető szerepét, sokat mesélt, és elvezetett úti célunkig. Nagyon hálásak 
voltunk neki. 
A székesegyház „sírásója”, így nevezte magát az a régész, aki lebilincselő előadást és 
tárlatvezetést tartott nekünk a Szent László által alapított építészeti remekműben. Itt látható 
Szent László koponyájának egy darabja és egy 60 cm magas mellszobor. 
Megálltunk a Király-hágónál, hogy megcsodálhassuk a gyönyörű panorámát, közben 
jégkrémet ettünk. 
Utána Kolozsvárra vezetett utunk, ahol bementünk a római katolikus Szent Mihály 
templomba. A templom a 14. században épült és a mai napig áll. Szentmiséket, esküvőket is 
tartanak ott. Csoportkép készült Mátyás király lovas szobra előtt. Itt található Mátyás király 
szülőháza is. 
Este 8 körül értünk Magyarfenesre. A szállásunkhoz közeli panzióban nagy étvággyal 
fogyasztottuk el a vacsoránkat. Ezután elfoglaltuk a szobáinkat. 
A nagy izgalomtól nem sikerült túl korán ágyba kerülnünk. 
 

2. nap 
 
A korai ébresztő és a reggeli elfogyasztása után, 7:30-kor elindultunk Magyarfenesről a 
tordai sóbányához, ahol egy idegenvezető várt minket. Lejtős út vezetett a bánya belsejébe. 
Egy kis séta után elérkeztünk egy teremhez, ahol 17-szer számoltunk visszhangot. Gyalog 
mentünk le a bánya 70 méteres mélyébe. Menet közben láthattuk a falon lévő 



feljegyzéseket, melyek alapján kiderült, hogy olykor 10 év alatt sikerült 2 méterrel mélyebbre 
ásniuk a bányászoknak. A lent kialakított élményparkban óriáskerék, billiárd, minigolf és 
csónakázási lehetőség is volt.  Némi szabadidő után üveglifttel közelítettük meg a felszínt, 
melyből csodás kilátás tárult elénk. Útitársul véget nem érő eső csatlakozott hozzánk. 
Következett Torockó, az egykori bányászváros, a Székelykő hármas csúcsa alatt. A település 
Erdély legnyugatibb székely végvára, és talán egyik legszebb faluja. A Székelykő miatt, mely 
1129 méter magasan emelkedik a tengerszint fölé, a nap látszólag kétszer kel fel és nyugszik 
le.  
A további állomáson, Segesváron megkoszorúztuk Petőfi emlékművét, tartottunk egy kis 
városnézést. Szakadó esőben elsétáltunk az ortodox templomhoz, szerencsénkre épp egy 
mise zajlott, ami nagyon érdekes volt számunkra. 
Egy sikátoron a hömpölygő vízen korcsolyázva jutottunk fel a várhoz. A várnál csodálatos 
panorámában gyönyörködhettünk és az óratornyot is láthattuk. Mikor megérkeztünk 
Székelykeresztúrra Petőfi körtefáját és az emlékházat látogattuk meg. Ebben az épületben 
töltötte Petőfi utolsó éjszakáját.  
Este nyolc órakor érkeztünk a szállásra. A vacsora után mindenki elfoglalta a szobáját és 
kipihente a napot. 
 

3. nap 
 
A nap szokatlanul korai ébresztővel kezdődött. Farkaslakán meglátogattuk Tamási Áron 
emlékére emelt szobrot, majd a Békás-szoros felé vettük az irányt. Busszal felmentünk a 
hegyre és onnan egy körülbelül 5 kilométeres útvonalon sétáltunk lefelé. Az út mentén 
emelkedő mészkőfalak 200-300 méter magasak lehettek. Maga a szoros káprázatos élményt 
nyújtott.  A sziklákról csöpögött a víz, a hegyi patakok olykor vízesésekkel is 
megörvendezettek minket.  
Következő úti célunk a Gyilkos-tó volt, itt kaptunk némi szabadidőt. Vásárolhattunk a 
bazársoron vagy éppen lemehettünk megnézni a tavat is. A tó nagyon nagy volt és fenyőfák 
törzsei álltak ki belőle. Sajnos nem láttuk azt az oldalát, ahogy a képek mutatták, mivel a 
csónakázás következtében a kiálló fákat letördelték, de így is szép volt. 
Megtekintettük a Madéfalvi emlékművet, mely a székelyek egy csoportja ellen elkövetett 
tömeggyilkosságra emlékeztet. 
Csíkszeredára érvén bementünk a Csíki Székely Múzeumba, ahol érdekes, interaktív 
tárlatvezetést tartottak. Betekintést nyerhettük egy három generációs székely család 
mindennapjaiba, a birkatartás, a tejfeldolgozás titkai tárultak fel előttünk, illetve különböző 
mesterségeket és azok munkaeszközeit prezentálták. 
Végül elértük a Sarlós Boldogasszony tiszteletére emelt Csíksomlyói kegytemplomot, ahol 
papszentelés zajlott és éppen misét tartottak. Mivel nem volt elég hely a templomban, így 
hangszóróval közvetítették a téren ülőknek a szertartást, melynek mi is részesei lehettünk. 
Sokan imádkoztunk, és az oltár mögötti emelvényre felsétálva megsimogattuk a Szűzanyát.  
Ezt követően elindultunk a szállásunkra, Székelykeresztúrra. Az úton egy tehéncsorda jött 
szembe, lehúzódtunk és meg is álltunk, de egy tehén elütötte a buszunkat. Szerencsére sem 
a busznak sem a tehénnek nem lett baja, bár Zsolti bá’ egy kicsit mérges lett a gulyásra. A 
szálláson vacsorára rántott húst és petrezselymes krumplit kaptunk. 
Egy újabb csodás nap élményével dőltünk fáradtan ágynak, az alvás azonban még váratott 
magára...  
 



4. nap 
 
Hat órakor volt az ébresztő. Reggeli után fél nyolckor mindenkinek a buszon kellett ülnie. 
Hosszú, 230 km-es út várt ránk Vajdahunyadvárig.  
A várban igazi középkori hangulat tárult elénk. 1409. október 18-án kelt oklevelében 
Luxemburgi Zsigmond Vajk kenéznek, Hunyadi János apjának adományozta a hunyadi 
birtokot, amelyről később a család a nevét is vette. A család ezután építette a mai vár 
elődjét, birtokközpontul. Sajnos nem kaptunk idegenvezetőt, de így is pompás volt.  
Utunkat Déva vára felé folytattuk.  Nagyon magasan volt a vár, ezért telekabinnal, azaz 
siklóval mentünk fel, ami rendkívüli élményt nyújtott mindannyiunk számára. Amikor 
kiszálltunk, hatalmas eső zúdult ránk, bőrig áztunk, ám ez nem mindenkinek szegte kedvét, 
és sokan megmásztuk a várhoz vezető utat, majd sétát tettünk a falak között. Nagyon szép 
kilátás nyílt a városra.  
Déváról Aradra indultunk. Ott az Aradi vértanuk emlékművét tekinthettük meg. 
Megkoszorúztuk az emlékhelyet és gyertyákat gyújtottunk. 
 A nagylaki határátkelőnél léptünk be Magyarországra. Fáradtan, ám élményekben gazdagon 
tértünk haza. Nagyon élveztük a kirándulást! Köszönjük szépen! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hahota 
 
Kémiaórán a tanár ezt kérdezi: 
- Na, gyerekek, ha beledobom az aranygyűrűmet a savba, szerintetek feloldódik? 
- Nem, tanár úr. 
- Nagyon jó! És miért nem? 
- Mert akkor nem tetszene beledobni. 
 
Kémia dolgozatban a feladat: 
- Mi a királyvíz, és miért így hívják? 
- Mert oldja a fémek királyát, az aranyat, és ezért király! 
 
 - Mi a vas legnagyobb ionja? 
- ??? 
- A kam-ion.  
 
Az anyuka kérdezi a fiát: 
- Mi volt ma az iskolában, Zolika? 
- Kémiaórán a robbanóanyagokról tanultunk. 
- És holnap mi lesz az iskolában? 
- Iskolában? Miféle iskolában? 
 
Fizika vizsgán: 
- Beszéljen az abszolút nulla fokról! 
- Sajnos ezt az abszolút viccet nem ismerem. 
 
Fizika órán Pistikét kiszólítja a tanár a táblához, hogy oldjon meg egy fizika feladatot. 
- Szóval akkor Pistike, mennyi lesz a feladat végeredménye? 
- Hát az eredmény 3 lesz! 
- Háromnak három, de nem lesz, hanem Volt!  
 
A tanár néni matekórán megkérdezi Mórickától. 
- Móricka, ha apukád 40 éves, anyukád meg 35, mennyi összesen a kettő? 
- 70 - válaszolja Móricka. 
- Már miért lenne 70? - kérdi a tanár néni. 
- Mert anyu mindig letagad 5 évet. 
 
 Két focista beszélget: 
- Képzeld, a matektanár megbuktatta a fiamat! 
- És kapott érte sárga lapot? 
 
 
Történelemórán a tanár kérdezi, hogy ki tudja megmondani, hány dúlás volt 
Magyarországon? Pistike jelentkezik, majd magabiztosan vágja rá: 
- Három!  
-Tatárdúlás, Törökdúlás, Felszabadulás. 
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