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A Zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola lapja  
  

Továbbtanulásról szülőknek, gyerekeknek (minden évfolyamon) 
Mint minden tanévben, az idén is nagy feladat hárul a nyolcadikos tanulókra: el kell dön-

teniük, merre mennek tovább az általános iskola befejezése után, és teljesíteniük kell a felvé-
teli követelményeit is. Ebben fontos szerepe van a tanulmányi eredményeiknek (5., 6. és 7. 
osztály év végi, 8. osztály félévi) és a központi írásbeli felvételi vizsga pontszámának. Valószí-
nűleg az ötödikes és hatodikos diákok még nem a továbbtanulásra gondolva igyekeznek minél 
jobb jegyeket kapni, de nyolcadikban nagy megnyugvást jelenthet, ha az alsóbb évfolyamokon 
sikerült jó osztályzatokat szerezni. Azt is fontos megjegyezni, hogy a tudást és a készségeket, 
amelyekre a felvételin szükség van, nem nyolcadikban kell megszerezni a tanulóknak! Ezek 
fokozatosan és folyamatosan épülnek, raktározódnak gyermekeinkben. Tehát a folyamatos és 
alapos tanulás nélkülözhetetlen a sikerhez. Aki korábban nem szokta meg a rendszeres mun-
kát, annak nagyon nehéz az utolsó évben, felvételi előtt pótolnia mindent.  

Milyen iskolát választhatnak gyermekeink nyolcadik után? Talán a legismertebb a gim-
názium, mert ezt nem változtatták az utóbbi időben. Lehet 5 évfolyamos (a 0. évfolyamon 
nyelvi előkészítővel) vagy 4 évfolyamos általános tantervű („sima gimi”), esetleg tagozattal 
(nyelv, matematika, természettudomány, stb.) Ebbe az iskolatípusba azokat a gyerekeket vár-
ják, akik könnyebben és szívesen tanulnak, jeles tanulmányi eredményük van. Akinek már ki-
alakult valamilyen érdeklődési köre, azok szakmát választhatnak. Technikumban vagy szak-
gimnáziumban 5 év alatt szakmát és érettségit szereznek az ide jelentkezők. Bizonyos szakmá-
kat (pl. fodrász, autószerelő, informatikus) csak ilyen iskolatípusban lehet tanulni. Jeles-jó-kö-
zepes eredményekkel és megfelelő szintű írásbeli felvételivel várják ide a gyerekeket. Szakis-
kolában 3 év alatt lehet szakmát tanulni. Itt elsősorban az általános iskolában szerzett jegyeket 
nézik, de fontos az egészségügyi alkalmasság is. Például kizáró tényező lehet bizonyos szak-
máknál egy addig fel nem ismert színtévesztés, ezért érdemes előre tájékozódni az egészség-
ügyi követelmények terén. A szakiskolába gyengébb jegyekkel is be lehet kerülni (akár kette-
sekkel is, de a bukás 8. félévkor meghiúsíthatja a sikeres felvételit). Tanulni azért ott is muszáj, 
mert a 9. év végén alapvizsgát kell tenni a gyerekeknek. Ha ezt valaki nem teljesíti, újra 9.-es 
lesz. A szakma megszerzése után a szorgalmasabbaknak (és aki szeretné) lehetősége lesz két 
év alatt érettségit is szerezni. A szakmát oktató középiskolákban a gyerekek havonta ösztön-
díjat kapnak.  

A sikeres pályaválasztás érdekében érdemes már az alsóbb évfolyamokon figyelni gyer-
mekünk tanulási szokásait. Beszélgessünk velük sokat arról, mi érdekli őket, milyen tevékeny-
ségek végzése közben érzik jól magukat. Figyeljük meg, mi az, amibe szívesen belefeledkeznek 
(remélhetőleg ez nem csak a számítógépes játékok világa lesz), biztosítsunk nekik sok lehető-
séget, ahol kipróbálhatják magukat. Meséljünk a saját és ismerőseink munkájáról, mert a gye-
rekeknek sokszor téves elképzeléseik vannak arról, hogy mit csinálnak egy-egy szakma műve-
lői. Ha kellő időt és energiát fordítunk ezekre éveken keresztül, akkor sok idegeskedéstől, hely-
telen döntéstől kímélhetjük meg magunkat és gyermekünket, mikor a pályaválasztás nehéz 
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feladatával találkozunk nyolcadikban. Elkerülhetjük azt is, hogy a kiválasztott iskolába beke-
rülve gyermekünk csalódott legyen, rosszul érezze magát, esetleg képtelen legyen teljesíteni 
az iskola követelményeit. Időben kezdjünk el tehát gondolkodni, hogy merre tovább, hiszen az 
általános iskolában töltött évek gyorsan elrepülnek!  

Drabos Sándorné 
a 8. osztály osztályfőnöke 

Alkotótábor Kalotaszentkirályon 

 
 

 
A tavalyi elmaradt alkotótábor után nagyon örültem, hogy idén kimehettem Erdélybe, 

Kalotaszentkirályra. A tábor július 25- 31. között került megrendezésre. Zsámbokot tizenhá-
rom fővel képviseltük.  
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Az alkotóidőben főleg karkötőbogozással foglalkoztam, de ezen kívül természetesen rengeteg 
más program is volt. Például írás utáni hímzés, keresztszemes hímzés, gyöngyfűzés, faragás, 
csuhébabázás. Kisebb csoportokban lehetett menni rajzra is. 
Ezen felül, ahogy minden évben, most is hozzászőhettünk a nagy rongyszőnyeghez. (A 
zsámbokiak közül mindenki szőtt bele egy jó nagy darabot.)  
Többen mentek - köztük a nővérem is - a vacsora előtt tartott citeraórákra. Az órákat egy Sze-
gedről érkezett tanár úr tartotta.  
És ha már zene, idén is volt közös népdaltanulás. Minden nap más iskola tanított egy, a falu-
jukból származó népdalt.  
Természetesen voltunk kirándulni is. Sok szép helyet láttunk. Többek között elmentünk a gya-
lui és a bonchidai várkastélyba. Megtekintettük a Válaszúton található Kallós Zoltán Néprajzi 
Gyűjteményt, és Kós Károly tervezte Varjúvárat.  
Kirándulás után elmentünk, és a hagyomány szerint Bánffyhunyadon megkoszorúztuk a tábor 
névadójának, Gyarmaty Zsigánénak kopjafáját.  
És ha mindez az élvezet nem lett volna elég, délelőtt korosztályok szerint lehetett menni úszni, 
sőt, aki akart, este is bemehetett az uszodába. Ezt a lehetőséget én is kihasználtam.  
Még mindig nincs vége a foglalkozások sorának, ugyanis minden este volt még néptánc, amire 
nagyon sokan elmentek.  
Utolsó nap kiállíthattuk alkotásainkat, elénekeltük a tanult dalokat, a citerázni tanulók pedig 
előadtak egy dalcsokrot. Megjegyzem, nagyon ügyesek voltak.  

Ezek után testvériskolákból érkezett tanárok hagyomány szerint felvágták a táborozók 
által készített barátságszőnyeget. 
Sok jó dolog volt a táborban, és ezen felül minden nap finom étellel voltunk ellátva.  
Egyszóval egy nagyon tartalmas,  jó tábort tudhatok magam mögött.  

Becsjanszki András Péter 7. osztály 

ÖKO-tábor Magyarókerekén 

A tábor augusztus 9-13. között került megrendezésre. A mi iskolánkból hatan vettünk részt a 
táborban. A szállításunkért köszönet Mezei Mari-
anna szüleinek. Kora délután érkeztünk 
Magyarókerekére, ahol egyszerre neki is álltunk a 
sátorállításnak. Ebben mindenki jeleskedett. 
Utána ismerkedés volt játékos keretben, majd fi-

nom vacsora. 
Kedden kirándulni mentünk Egeres községbe, 
ahol a Kék Lagúna nevezetű bányatavat jártuk 
körbe. Ebédre érkeztünk vissza a táborba. Dél-
után környezetismereti játékokon vettünk 
részt, illetve tábori zászlót festettünk.  
Szerdán egész napos kirándulásra mentünk Máramaros környékére. Megnéztük Nagybányán 
az Ásvány- és Közettani Múzeumot, ahol több mint 16000 ásványban gyönyörködhettünk. 
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Majd elsétáltunk a Szent- István toronyhoz. Egy rövid városnézés után ismét buszra szálltunk. 
Következő állomásunk Felsőbánya volt. A faluból egy órás sétával értük el a tavat. Megdolgoz-
tunk a látványért, volt aki be is pánikolt az emelkedők leküzdésétől. 
Felsőbánya után Koltóra szállított bennünket az iskolabusz, ahol a Petőfi-emlékparkot tekin-
tettük meg.  
Csütörtökön terepgyakorlaton vettünk részt. Jó pár óra hosszat gyalogoltunk a Kalota -patak-
ban, ahol köveket gyűjtöttünk, majd ezekből feliratot készítettünk, illetve a táborba visszaérve 
követ festettünk. 
Délután táborfát ültettünk, majd tájékozódási versenyen vettünk részt. A nap fényponja az 
esti tábortűz volt. 
Sajnos hamar elérkezett a péntek a táborzárással és a könnyes búcsúkkal. Nagyon jól éreztem 
magam a táborban. 

Oláh Eszter 7. osztály 

Osztályprogramok 

Nyolcadik osztály 

Jászfényszarui futófesztivál 
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2021. október 1-jén a nyolcadik osztályból nyolc elszánt versenyző a szomszéd településre, 
Jászfényszarura utazott, ahol egy országos futóversenyt rendeztek. A hét fiú és Zsani életko-
ruknak megfelelően különböző távokon indulhattak. Dominik és Pisti bevállalták a 4 kilomé-
tert, a többiek két kilométert futottak. A táv hosszú és fárasztó volt mindenkinek. Sok kitartást 
és állóképességet igényelt a feladat, hogy az indulók célba is érjenek. Rengetegen tolakodtak 
a rajtvonalnál, de lelkesen vágott neki minden zsámboki versenyző a kilométereknek, mert a 
futás meg a sport mindig is közel állt hozzájuk. Végül hihetetlen eredmények születtek! Íme: 
 
A Futófesztivál hivatalos végeredménye (a zsámboki indulókat tekintve): 
2080 m-en 46 indulóból (férfi kategória): 

 3. hely: Szabó Csanád (8.45 perc) 
 10. hely: Sipos Endre Álmos 
 13. hely: Fekete Benjamin  
 15. hely: Kontsik Viktor Zoltán 
 28. hely: Niegreisz Máté  

2080 m-en női kategóriában: 

 37. hely: Váradi Zsanett Leila  

4160 m-en 66 indulóból: a 2005/2006-ban születettek kategóriájában) 

 Hangya Dominik: abszolút 6. hely, a 2005/2006-ban születettek kategóriájában 1. 
hely (18.49 perc)  

 Szomora István Balázs: abszolút 14. hely, a 2005/2006-ban születettek kategóriájá-
ban 5. hely 

(az "abszolút" azt jelenti, hogy ezen a távon középiskolások és felnőttek, versenyszerűen 
sportolók is indultak) 
A verseny után mindenki igyekezett visszanyerni az erejét. Az eredményhirdetésig volt időnk 
szétnézni, sétálni, gyrost enni. A fiúk közül két osztálytársunkat is megtapsolhattuk, amint a 
dobogóra álltak. Nagyon büszkék voltunk rájuk, de a többi társunkra is, akik eljöttek velünk és 
teljesítették a távot. Az estet egy koncert zárta. Manuel, valamint Bruno és Spacc jó zenéket 
játszottak. Kicsit fázósan, de vidám hangulatban és büszkén zártuk a napot. Köszönjük Szabó 
Csanád apukájának a hazaszállítást. 
Néhány emlék a résztvevőktől: 
Nagyon jó volt a futóverseny. Egyikünk se lett utolsó, jó volt a hangulat. 

Kontsik Viktor Zoltán 8. osztály 
Azért volt a legjobb program, mert első lettem. Az eredményhirdetéskor kihívtak a szín-
padra, és felállhattam a dobogó legfelső fokára. Igaz, hogy az elején fájt a lábam, de a végén 
nyertem! Jó volt a koncert is. Nagy volt a tömeg, majdnem összenyomtak minket. 

Hangya Dominik 8. osztály 
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Nyársaltunk szeptemberben 

 
Az első héten egy napfényes délutánon összegyűltünk az iskola udvarán. Tüzet raktunk, és 
elkezdtünk szalonnát, kolbászt, kenyeret sütögetni. Amíg készültek a finomságok, néhányan 
bicikliztek és rollereztek. Dominik hozta a zenét. Sült a szalonna, a virsli, néhányan kenyeret is 
pirítottak hozzá. Kiderült, hogy van, aki egészen feketén szereti! Jó hangulatban elfogyasztot-
tuk az ennivalót, kivéve azt, ami beleesett a tűzbe. 
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Focizás a tornateremben 

 
Egy borongós hétfői napon, tanítás után a tornateremben összegyűlt a fél osztály (a többiek 
betegek lettek), hogy fociban mérje össze az erejét. Sajnos sokan hiányoztak, de így is tudtunk 
két csapatot alakítani. A csapatok 15-20 percenként cserélődtek, hogy egyenlő esélye legyen 
mindenkinek a győzelemre. Jó hangulatban, veszekedéstől mentesen telt el a másfél óra. A 
legtöbb gólt Dominik, Csani és Viktor lőtték. A legjobb kapusok: Endre, Gabi és Viktor. 
 

Első osztály 

Szeptember közepén egy szép napsütéses napon Mártika nénivel együtt elmentünk a játszó-
térre. A gyerekek nagyon izgatottak voltak. A játszótéren hintáztak, libikókáztak, felmentek a 
mászókára. Utána megnéztük a sövénylabirintust. Az elsősök örömmel bújócskáztak és szala-
doztak benne. Ezután a salakpályán különböző fogójátékokat játszottunk. Vittünk le egy ko-
sárban szőlőt és felszeletelt répát, amit a fürge kis manók jóízűen elfogyasztottak, majd a ku-
lacsaikból jókat ittak. Kellemesen elfáradva tértünk vissza az iskolába, ahol már a szülők várták 
a gyerekeket, akik örömmel mesélték el élményeiket. 
Októberben az elsősök egy meseelőadást nézhettek meg a tévében. A só című mesét színé-
szek adták elő. A gyerekek ezt a mesét már ismerték az óvódából, ezért nagy örömmel figyel-
ték a színészek játékát. Az előadás nagyon tetszett nekik. 
Novemberben Hallowen bulira készültünk. A gyerekek nagyon várták ezt a napot, volt, aki jel-
mezbe is öltözött (pl. cicának).  Ezen a délutánon meséket néztünk,  később a kis bulizók raj-
zoltak, színeztek. A szülők jóvoltából sütit ettek, üdítőt ittak és társasjátékoztak. Jól eltelt a 
délután. 
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Harmadik osztály 

Halloween buli 

 
Az iskolában, a termünkben tartottuk a Halloween bulit. Sokan voltunk ott az osztályból. Én 
boszorkány voltam, Lacika kalóznak, Gabi szellemnek öltözött. Játszottunk, ettünk, ittunk, 
mulattunk. Lehetett választani, hogy zsákbamacskások vagy büfések legyünk. Volt jelmezes 
bál, zsűrizés. Marci mamája sütit is sütött, ami nagyon finom volt. Nagyon jól éreztem ma-
gam. 

Kakuk Boglárka 3. osztály 
Volt egyszer egy Halloween buli. Az osztályteremben tartottuk a harmadikosokkal. Játszot-
tunk és ettünk egy halom édességet. Volt, aki italt hozott. Jelmezbe öltöztünk, Volt zsákba-
macska is. Jól éreztem magam. 

Oláh Szonja 3. osztály 
Halloweenkor be kellett öltözni. Én Jad Wushu Kung Fu voltam. Darabos süteményeket bon-
tottunk, Angéla üdítőket töltött. Mariannától kaptunk világító karkötőt. Lekapcsoltuk a vil-
lanyt, hogy lássuk, hogy világít. Kaptunk zsákbamacskát. Fél négykor hazamentünk. Jól érez-
tem magam. 

Oláh Ketrin 3. osztály 
Sziasztok! Marianna vagyok. A harmadikosok egyik izgalmas programjáról mesélek nektek.  
Márti néni kitalálta, hogy Halloween buli lesz. Ennek mindannyian örültünk. Kiderült, hogy 
csütörtökön tartjuk. Én vámpírnak öltöztem. Első helyezett lettem a jelmezversenyen. Volt 
zsákbamacska is. Sokat ettünk. Jól éreztem magam. 

Mezei Marianna 3. osztály 
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A harmadikos teremben tartottuk a bulit. Átrendeztük a termet. A mamám egy nagy tál sütit 
küldött. Sokat ettem a mama sütijéből. Jól éreztem magam. 

Bagó Marcell 3. osztály 
Csütörtökön a harmadik osztállyal buliztunk a termünkben. Jelmezversenyt rendeztünk. Én 
zsűritag voltam. Ketrinre, Elenára és Annára szavaztam. Jól éreztem magam.  

Kovács Angéla 3. osztály 
Az osztály elhatározta, hogy programot szervez. Játszottunk zsákbamacskát. Marci mamája 
sütött egy nagy tepsi sütit. A barátaimmal zsűritagok voltunk. Nekem Gabi jelmeze tetszett a 
legjobban. Jól éreztem magam. 

Bálint Andrá 3. osztály 
Délután az osztályban Halloween bulit tartottunk. Vámpírnak öltöztem. Tündivel jól szóra-
koztunk. Ettünk finomságokat. 

Szikra Letícia Éva 3. osztály 
Az iskolában a harmadik osztállyal buliztunk. Sok gyerek hozott süteményt. Jelmezesek és 
zsűri is volt. Én zsűritag voltam. Sok perecet ettem. Nagyon jól éreztem magam. 

Kovács Apollónia 3. osztály 
Délután a termünkben Halloween buliztunk. Szavaztunk a zsűriben. Az összes jelmez nagyon 
ötletes volt. A legjobban Leti, Ketrin, Marianna és Elena jelmeze tetszett.  Zsákbamacskáz-
tunk, ettünk, ittunk. Finomak voltak a kaják meg az innivalók. Nagyon jól éreztem magam. 

Szendrei Tünde Jázmin 3. osztály 
A harmadikban Halloween bulit tartottunk. Hoztam egy zacskó édességet. Kalóznak öltöz-
tem.  A jelmezversenyen nekem két pontot adott a zsűri. A buli végén kaptunk zsákbamacs-
kát. 

Kovács László 3. osztály 

 



- 14 - 

 

Játékdélután 

 
Mikor volt a játékdélután? Szeptember végén vagy október elején. Délután lementünk a tech-
nika terembe. Először játszottunk, aztán ettünk egy kicsit. Miután megtöltöttük a hasunkat, 
folytattuk a társasjátékokat. Gyorsan elrepült az idő. 

Becsjanszki Zétény Sámuel 3. osztály 
Október elején tartottuk az első közös játékdélutánunkat. Társasjátékot többen is hoztak. A 
szülők rengetek sütit, nasit, üdítőt küldtek. A technika teremben csoportokat alkotva társasjá-
tékoztunk. A büfében enni és inni lehetett. Köszönjük a szülőknek a sok finomságot, Egy-két 
hétig még eszegettünk a „maradékból”. 

Lapu Márta (Márti néni) 
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Színházlátogatás 

 
A harmadik osztállyal elmentünk Budapestre. A Tündér Lalát néztük meg. A történet arról 
szólt, hogy Írisz nem szeretett volna királyné lenni, ezért Csill lett a király. A történet végén 

Lola megfürdött a bűvös vízben, ezért ember lett. A sas elrepült Gigivel meg Lolával. 
Bagó Marcell 3. osztály 

Elmentünk a 3. osztállyal Budapestre a Magyar Színházba, és megnéztük a Tündér Lalát. Ők 
voltak a szereplők: Lala- tündérfiú, Írisz- királynő, Aterpater- varázsló, Gigi- egyszarvú és még 
sok más szereplő is volt a színdarabban. Jól éreztem magam. Mindegyik jelenet tetszett,  de 
a vége volt a legjobb. 

Oláh Szonja 3. osztály 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy királynő, Írisznek hívták. A királynőnek volt egy tíz 
éves kisfia, úgy hívták, hogy Tündér Lala. Érdekes volt a történetben, hogy a tündéreknek 
nem lehetett átmenni az emberek közé. Ha átmentek, akkor meg 10000 évig nem szólhattak 
egymáshoz. 

Kovács Apollónia 3. osztály 
A harmadik osztállyal színházba mentünk. Egy kis részlet a meséből, amit láttunk: Egyszer 
volt, hol nem volt, volt egyszer egy Tündérország. A fügefa megajándékozta Íriszt egy kis-
gyermekkel. A fügefa és Írisz felkiáltott: - Jaj, de jó, van egy kisfiam! Jaj, de jó!  Megszólalt 
Aterpater, a varázsló: - Anyja van, de apja nincsen. Lala felnőtt, tíz éves lett.  Elment az em-
berek közé, s megfürdött az emberré változtató vízben. Tündér Lala ezután emberré válto-
zott. 

Horváth Elena 3. osztály 
Hogy is kezdjem? Egy szép, rejtélyes fához értünk. Ott éltek a tündérek. Lala ellopta Írisz ko-
ronáját. Elment az emberekhez, ami tilos volt. Érte ment Amalfi kapitány. Lala találkozott Si-
mon sassal. A kedvencem Gigi volt, azért, mert szép ruhát viselt.  

Mezei Marianna 3. osztály 
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Negyedik osztály 

Tanulmányi kirándulás 

 
Szeptemberben a kertben termő zöldségekről és gyümölcsökről tanultunk a környezet-

ismeret órákon.  
Melinda néni szerette volna, ha élőben is látunk egy gazdaságot. Bálint Andris és 

Gyurci szülei fogadtak bennünket. Megmutatták az óriási kertjüket, ami több telket is elfog-
lal. Láttunk fóliasátrakat, azokban pedig rengeteg zöldséget: paradicsomot, paprikát, kelbim-
bót, tökféléket, babot, zellert, spenótot és még sok minden mást is. Megmutatták a nagy te-
herautót is, amivel szállítják a termékeket a piacra.  

Niki állta a rengeteg kérdésünket, és még egy kis ennivalóval és szörppel is megkínált 
bennünket. Köszönjük szépen a kedvességét! 

Másnap az iskolában leírtuk tapasztalatainkat és élményeinket. 
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Halloween buli 

 

Az őszi szünet előtt bulit tartottunk. Az angol terem fel volt díszítve ijesztő képekkel, 
gyertyákkal, faragott tökökkel és rajzokkal. Még egy csontváz is a vendégünk volt. 

A filmnézéshez szőnyegeken helyeztük magunkat kényelembe. Egy Halloween-témájú 
filmet néztünk meg, amin nagyon sokat nevettünk. Közben pókháló és denevérformájú 
csipszet eszegettünk, a desszert pedig szellemes joghurt volt. A buli végén még nyelvszínezős 
cukorkát és gumicukrot is kaptunk.  

Remekül mulattunk, remélem, hogy jövőre is tartunk Halloween bulit. 
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Ötödik osztály 

  
Úgy gondoltuk, ideje bemutatkoznunk itt írásban is, hiszen beléptünk a felső tagozat 

világába, most már mi is „nagyok” vagyunk. 
Elköszöntünk Edit tanító nénitől, most már Szabi bácsi irányítása alatt éljük a napjain-

kat.  
Augusztus végén egy ismerkedő délutáni bográcsozás alkalmával találkoztunk először 

az 5. osztályban az új osztályfőnökünkkel. Nagyon jó hangulatban telt a délután, és a szüle-
inkkel együtt meg tudtuk beszélni, hogy milyen időszak előtt állunk. 

Azóta nagyon sok minden történt velünk. A papírgyűjtésen megszereztük az első helye-
zést, amire nagyon büszkék vagyunk. Ezt egy igazi bulis - társasozós – kártyázós – játékos - 
pizzaevős közös délutánnal ünnepeltük meg. A mostani Halloween buli a korábbi programo-
kéhoz hasonló vicces, családias hangulatban telt. Reméljük, sok ilyen osztálybulink lesz még 
Szabi bácsival!   
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Hatodik osztály 

Családi nap 
Szeptemberben volt egy osztályprogram, ahova a szülők is jöhettek. Először kint az udvaron 
játszottunk és beszélgettünk. Ezután a tornateremben kidobóztunk a szülők ellen. Visszavágó 
is volt. Amire végeztünk, kész lett a kaja, ami paprikás krumpli volt. Mehettünk is enni. Amikor 
végeztünk megint játszottunk kint, és közben palacsintát ettünk. Nagyon jól éreztük magun-
kat. 

Sápi Lina Alexa 6. osztály 
 

Nekem az volt a legjobb, hogy a szülőkkel kidobóztunk. A palacsintasütés is nagyon jó volt. 
Klassz, hogy együtt voltunk a többiekkel. Nagyon jól éreztem magam, és máskor is csinálhat-
nánk ilyet.  

Lozsi Adrienn 6. osztály 
Nagyon jó volt, mert sokat játszottunk (foci, kidobó). Nagyon sokat ettünk, ittunk.  Nagyon 
sokat beszélgettünk. 

Püspök Máté 6. osztály 
A tornateremben a szülőkkel kidobóztunk, és Marika néni és Lilla néni is beszálltak a játékba. 
Amikor vége lett a kidobónak, akkor palacsintát ettünk és paprikás krumplit. Nekem a ked-
vencem volt a kidobó a szülőkkel és a tanárokkal. Az udvaron beszélgettünk és játszottunk 
még sokat. Amikor vége lett, mindenki hazament, és engem Marika néni vitt haza. 

Lakatos Ágnes 6. osztály 

Egerben csavarogtunk 
Szeptember 25-én pár szülővel, Marika nénivel és Lilla nénivel vonatra szálltunk Turán és 
meg sem álltunk Egerig. Ott megostromoltuk a várat, meglátogattuk a Gárdonyi Géza Emlék-
házat, a bátrabbak felültek az óriáskerékre, és bevettük magunkat a McDonald’s-ba. Nagyon 
jól éreztük magunkat. Beszéljenek helyettünk a képek. 
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Pizza-délután 

 
Októberben volt egy osztályprogramunk, ahol rendeltünk pizzát az új pizzériából, ami itt Zsám-
bokon nyílt. Először bementünk a tornaterembe és ott játszottunk. Majd 4 órakor megérkezett 



- 22 - 

 

a megrendelt pizza. Felmentünk a termünkbe, és ott fogyasztottuk el. Nagyon finom volt, és a 
programok is jók voltak. 

Sápi Lina Alexa 6. osztály 
Nagyon jó volt, fociztunk. Ettünk nagyon finom pizzát is, magyarosat, sonkás- kukoricást  és 
hawait. A hawait nagyon szeretem. 

Kavalecz Olivér 6. osztály 
 
A tornateremben játszottunk vonalfogót. Mikor a pizzák megérkeztek, feljöttünk a terembe. 
Nagyon finomak voltak, hamar el is fogytak.  

Demjén Dorka 6. osztály 
A tornateremben játszottunk, amiben Marika néni is részt vett. Elfáradtunk és megettük a piz-
zát, ittunk mellé finom almalevet. 

Molnár Krisztián6. osztály 

Halloween délután 
 

A teremben ettünk nagyon 
finom sütiket, pattogatott 
kukoricát. Játszottunk szék-
foglalót. Jól éreztük magun-
kat. Pingpongoztunk és so-
kat játszottunk.  

Bagó Levente 6. o 

Amikor megérkeztem szólt 
a zene. Laci, Dorka, Olivér 
beöltözött. Volt sok süti, 
pattogatott kukorica és 
egyéb finomságok. Balázs 
táncolt, azután pedig szék-
foglalóztunk.  

Molnár Krisztián 6. o 

Az elején zenét hallgattunk 
és vártuk a többieket, mikor 
mindenki megjött, akkor 
beöltöztünk és játszottunk. 
Pattogatott kukoricát és sü-
tit ettünk, székfoglalóztunk.  

Zahorján László 6. o 
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7. osztály 

Halloweeni „osztályutazás” 
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Volt egyszer egy osztály, akik megkockáztatták az életben maradásukat, ugyanis egy félelme-
tes erdőbe vették az irányt. A vezető Zsuzsa néni volt, aki nem tudta, hogy gyilkosokat visz 
magával az útra. Mikor odaértek, az emberek kipakolták ruháikat, dolgaikat, majd a fárasztó 
út után lefeküdtek aludni. Azonban éjjel felkeltek a gyilkosok, és mindig véget vetettek egy-
egy ember életének. Voltak ott nyomozók és életmentők is, akik a gyilkosok dolgát megaka-
dályozták. De! Nem csak a gyilkosok tettek ilyen szörnyű dolgokat. Volt ott egy-két jaguár és 
egy jó pár anakonda is. Az emberek nappal táplálék után néztek, főleg a gyilkosok. Ez alatt az 
idő alatt az egyszerű utasok, nyomozók és az életmentők kitalálták, kik a gyilkosok, majd mi-
kor az élelemszerzők hazaéretek az esőerdei faházba, hirtelen és váratlan hírként tudták 
meg, hogy hazautaznak. Összepakolták dolgaikat, és hazamentek. A „jó emberek” kihívták a 
rendőröket, és mindent elmondtak nekik. A rendőrök lecsukták a gyilkosokat, és örök éle-
tükre rács mögé zárták őket. 

Oláh Eszter 7. osztály 
Október 9-én egy hűvös őszi napon kirándulni indultunk. Busszal mentünk Gyöngyösre, ahol 
első állomásunk az állatkert volt. A gondozó bemutatta nekünk a párduckölyköket, aztán be-
vezetett minket egy terembe, ahol sok kitömött állat volt. Majd megmutatta nekünk a 4 hó-
napos makákókölyköt, akit ő nevelt az otthonában. Azután a hüllőházból hozott egy 
királypitont. Őt megsimogattuk, és a nyakunkba is beraktuk. Nagyon izgalmas volt. Az állatkert 
után tovább mentünk busszal Kékestetőre. A túravezetőnkkel felmentünk a tévétoronyba. Kb. 
50 méter magasságig lehetett menni lépcsőn vagy lifttel. Fent nagyon fújt a szél és hideg volt, 
de gyönyörű volt a kilátás. A bazársoron is nézelődhettünk, vásárolhattunk. Ezután elindultunk 
a 7 km-es túrára, lefelé a hegytetőről. Első állomásunk az Angyalok tisztása volt. A túrán kidőlt 
fák közt kellett átmászni és bujkálni. A Gabi halála nevű helynél a vezetőnk elmesélte a Gabiról 
szóló legendákat és, hogy mi történhetett szegénnyel. A Boszorkányok kútjába köveket kellett 
dobnunk, amiket az út során gyűjtöttünk. A legenda szerint aki nem talál bele, az boszorkány-
nyá változik. Az út végén megnéztünk a régi síugró sáncot is, ahol egy meredek lépcső soron 
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kellett végig menni. Nagyon izgalmas kirándulás volt, jól éreztük magunkat. Reméljük máskor 
is lesz ilyen kirándulás.   

Gergics Zóra, Kovács Melinda, Kovács Tibor, Szabó Nimród, Szabó Noel 7. o 

Vadászati Világkiállítás 
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Október 6-án Budapestre látogattunk el a hetedikesekkel és a hatodikosokkal közösen a Va-
dászati Világkiállításra. Ezt az eseményt legutóbb 50 éve rendezték meg hazánkban. A Hun-
gexpo területén 5 pavilont rendeztek be természettel, vadászattal, halászattal kapcsolatos ér-
dekes látnivalókkal. 

Vonattal és busszal utaztunk. Sajnos az időjárás nem kedvezett nekünk, de a kiállítás 
nagy része szerencsére fedett helyen volt. 

Először a régmúlt időket idéző pavilonba mentünk. Kipróbálhattunk az íjászkodást, élő 
sólymokat és agarakat is láttunk. Ezeket az állatokat a vadászatok alkalmával használták és 
használják. Ki lehetett próbálni egy vadászpuskát a valóságban és a virtuális valóságban is (VR 
szemüveget használva). 

A következő pavilonban több ezer agancsot állítottak ki, még a valkói erdőből származó 
példányokat is láttunk. A pavilon közepén a világ különböző tájain elejtett állatok kitömött 
egyedeit sorakoztatták fel. Nagyon látványos és élethű volt ez a rész. Mintha egyszerre lettünk 
volna a sarkvidéken, a sivatagban és a dzsungelben. 

A következő épületben Magyarország vadvilágát bemutató állatokat és kisfilmeket néz-
hettünk meg. Ezután a nemzeti parkokról szóló kiállításra mentünk. Itt hatalmas akváriumok-
ban halakat és hüllőket csodáltunk meg. Az érdeklődők a pontyhorgászatról szóló előadást is 
hallgathattak - egy kis gyakorlati bemutatóval egybekötve. 

Utunk végén a legnagyobb pavilonba érkeztünk. Ebben a világ országai mutatták be vad-
gazdálkodásukat, termesztett növényeiket, mezőgazdaságukat. Ki lehetett próbálni a lövésze-
tet, PS konzolon farmos játékot, sőt néhány legújabb autómodellt is láthattunk. A „büfésoron” 
néhányan megkóstolták a szarvasburgert és a lángost. 

A végére jól elfáradtunk, de szívesen maradtunk volna még. Igazán érdekes és látványos 
rendezvény volt. A rossz idő ellenére is élményekkel tele tértünk haza. 

Drabos Sándorné 8.o. osztályfőnöke 
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Szakmázz!- Pályázati kiállítás 

 
A 8. osztályosokkal október 20-án Budapestre utaztunk egy pályaválasztási rendezvényre. Az 
Olimpiai Csarnok területén több középiskola állította fel a standját, ahol bemutatták a náluk 
induló képzéseket, az ott oktatott szakmákat. 
Megjelentek kertészeti, vendéglátóipari, rend-és katasztrófavédelmi, műszaki középiskolák. 
Mindenki megtalálhatta az érdeklődési körének megfelelő területet. Az volt a legjobb, hogy 
minden iskola készült valamilyen feladattal, érdekes ötlettel, rájuk jellemző különlegesség-
gel. Készíthettünk mini virágkompozíciót, kulcstartót, vagy kipróbálhattuk az autószerelést. A 
jól végrehajtott tevékenységekért ajándékot is kaptunk. Pogácsát, napszemüveget, tollat, lu-
fit, gyümölcslét és egy csomó szórólapot gyűjtöttünk be. 
Azért volt jó ez a rendezvény, mert beleláthattunk a középiskolák életébe, jobban megismer-
tünk néhány szakmát, és ötleteket kaptunk a pályaválasztáshoz. 
A nyolcadikosok élményeiből: 

A legjobb a tűzoltók standja volt. Be lehetett ülni a tűzoltóautóba. Ki lehetett tölteni egy kér-
dőívet a telefonunk segítségével, és kaptunk ezért ajándékot. A cukrászoknál nagyon finom 
kókuszgolyó volt.  

Kontsik Viktor Zoltán 8. osztály 
A „TEK”-es állomás tetszett legjobban. Ki lehetett próbálni, milyen a rabok élete. Bevittek a 
rabszállító autó hátuljába, és egy időre bezártak. Volt, akire kéz-vagy lábbilincset is tettek. 
Beni és Máté beszélgettek, akkor rájuk kopogott az őr, hogy csendben legyenek. Egy kicsit 
ijesztő volt! Majdnem mindannyiunkat „lesitteltek” egy rövid időre. 

Kánya Gábor 8. osztály 
Lehetett venni pogácsát a cukrászoknál, amennyit csak akartál. Beültünk a tűzoltóautóba és 
körülnézhettünk. 

Hangya Dominik 8. osztály 
Az útépítőknél ki lehetett tölteni egy tesztet az utak minőségéről. Ezért kaptunk telefontar-
tót, napszemüveget, jojót, tollat. 

Fekete Benjámin 8. osztály 
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DÖK  
Nagyon jólesett, amikor megválasztottak a Diákönkormányzat elnökének. A helyettesekkel, 
Eszterrel és Rékával, illetve a vezetőnkkel, Simon Szabolcs tanár úrral szoktunk találkozni a 
DÖK tagokkal minden osztályból. Havonta tartunk megbeszélést, hogy milyen feladataink lesz-
nek. Ezek közé tartozik a Mikulás látogatásának megszervezése, a farsangon való zsűrizés és 
még sok más. Minden évben kirándulást szerveznek a DÖK iskolai képviselőinek. Idén Buda-
pestre, a Csodák Palotájába Kontsik Réka Dorina és én mehettünk el. Egy pénteki napon reggel 
8-kor indultunk el. Sok helyről szálltak fel gyerekek, mert a tankerületünk minden iskolájából 
jöttek tanulók és kísérőik. 10 óra körül értünk oda az úticélunkhoz, ahol szendvicsekkel, üdí-
tőkkel, süteménnyel vártak minket. Ezután mondtak nekünk pár információt, tudnivalókat a 
DÖK működésével kapcsolatban. Majd szabadprogramként a Csodák Palotáját fedezhettük fel. 
Egy tudományos teremben kísérleteket próbálhattunk ki. 14:00-kor indultunk haza. Nagyon 
jól éreztük magunkat. Sok barátot szereztünk, akikkel még mindig tartjuk a kapcsolatot. 

Sápi Alexa Lina 6. osztály 

Tájékoztatás az iskolai Lázár Ervin Programról 

 
Az általános iskolások részére az Oktatási Minisztérium 2019/20-as tanévben indította el a 
Lázár Ervin Programot. Minden általános iskolás ingyenesen vehet részt a korosztályának 
megfelelő kulturális programon. A programokon való részvétel kötelező. Minden utazás 
különbusszal történik. 
Iskolán belüli vagy az iskolához 30 km-en belüli helyszínen megrendezett programok: 
1. osztályosoknak: bábelőadás 
2. osztályosoknak: meseszínház 
4. osztályosoknak: népzenei bemutató 
7. osztályosoknak: komolyzenei bemutató 
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Budapesti utazással járó program: 
3. osztályosoknak: színházi előadás 
5. osztályosoknak: színházi előadás 
8. osztályosoknak: színházi előadás 
6. osztályosoknak: a Fővárosi Nagycirkusz előadása 
Sajnos a járványhelyzet miatt néhány program elmarad, vagy más időpontokban kerül meg-
rendezésre, mint ahogy azt előre meghirdettük. A tavalyi év során csak az online előadásokat 
tudtuk tanulóink részére elérhetővé tenni. 

Beszámoló az 1. osztályosok bábelőadásáról 

November 12-én az első osztályosokhoz egy bábművész kopogtatott be. A gyerekek nagy iz-
galommal várták már az érkezését, majd kísérték figyelemmel a készülődését. A kezdés előtt 
Barta Katalin előadó megkérte a gyerekeket, hogy egy kicsit menjenek ki az udvarra, mert 
meglepetéssel készül nekik. A pár perces várakozás után a terembe lépve a kész „színpad” várt 
ránk. Katalin beöltözött jelmezbe, és bemutatta nekünk Mackó királyt is, mindezt szavak nél-
kül mutogatva.  
Az előadás címe az Állatok farsangja volt. A címhez hűen a „fellépők” állatfigurák - bábok vol-
tak.  
A gyerekek maguk is aktív szereplők voltak, ők húzhatták ki a soron következő műsorszámot, 
melyben aztán szerepelhettek is. Mindenki nagyon figyelt és nagy lelkesedéssel tapsolt, éne-
kelt vagy „repült”, mikor mi volt a feladat. 
Az előadás másik különlegessége a „fellépők” sokfélesége volt. A gyerekek láthattak faragott-
, műanyag-, porcelán- és plüssbábokat is. A legnagyobb kedvenc Fáni, a kiselefánt volt, aki alig 
akart beférni a színpadra, és a különleges marionettbáb, a Hattyúhercegnő. 
Katalin megengedte nekünk, hogy minden szereplőt kézbe vegyünk, és közelebbről is megis-
merkedhessünk velük.  
Ez a 45 perc játékos ismerkedés volt a zene, a színház és a bábok világával, mely 
mindannyiunkat teljesen elvarázsolt, ugyanakkor új ismeretekkel, élményekkel gazdagodtunk 
általa. 

Beszámoló a 3. osztályok Budapesti színházlátogatásáról 

November 15-én délelőtt a 3. osztály a Pesti Magyar Színház Tündér Lala című előadásán vett 
részt. A színházhoz különbusszal mentünk. A színház nézőterén más iskolák kisdiákjaival együtt 
vártuk, hogy elkezdődjön a varázslat. Mindenki nagyon izgatott volt. 
A 3. sorban foglaltunk helyet, közel az eseményekhez, így mindent alaposan szemügyre tud-
tunk venni. A színpadon Tündérország elevenedett meg a lakóival együtt, és a nézőtér volt az 
emberek világa. A színészek jelmezei nagyon színesek, látványosak voltak. 
A gyerekek végig feszült figyelemmel követték az eseményeket a színpadon és a nézőtéren is. 
Bizony a nézőtéren, mert Lala és a Kis Gigi lejöttek közénk, emberek közé is.  
A második felvonás alatt izgulhattunk Gigiért, akit száműztek Tündérországból, és Laláért, aki 
emberré vált, így nem térhetett vissza a szabályok szerint az otthonába, illetve Írisz királynőért, 
akit a gonosz varázsló házasságra akart kényszeríteni. 
Természetesen a darab végére a jó elnyerte megérdemelt boldogságát, a gonosz pedig új 
esélyt kapva kisgyerekként ismét visszakerült az iskolapadba. 
Az előadáson a legnagyobb titkot is megismerhettük…… Mégpedig azt, hogy AZ EMBEREK IS 
TÜNDÉREK. 

Langer Márta 
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Projektmunka a sportról 
A projektmunkák úgy készültek el, hogy 6 fős csapatokban kellett alkotni. Egy csapatban kü-
lönböző felelősök voltak: csendfelelős, eszközfelelős, feladatfelelős és a szerkesztők. A mun-
kára két hetünk volt. A csapatoknak témakört kellett választani (pl.: kosárlabda, labdarúgás, 
úszás, extrém sportok stb.). A munka létrejöttéhez lehetett használni képeket, szöveget, vagy 
saját rajzot. Ez a projekt csak a felső tagozatos tanulók feladata volt. Úgy gondolom, hogy nagy 
volt a felelősség, mert például, ha a megbízott nem hozta el az eszközöket, akkor az egész 
munka csúszott. Amikor készen voltunk a projekttel, akkor az osztálynak kellett eldöntenie, 
hogy melyik csapaté a legjobb, tehát kiválasztottuk osztályon belül a legszebb munkát. A kivá-
lasztott munkák versenyben maradtak, ahol a többi osztály nyertes munkái versenyeztek egy-
mással. Végeredményként holtversenyben két csapat 3. helyezést ért el (5. és 8. osztály), a 2. 
helyet a 7. osztály foglalta el. A verseny győztese a 6. osztály képviselői lettek. A nyertes csapat 
tagjai csokoládét kaptak jutalmul az ötös érdemjegyek mellé. Nagy örömünkre ötöst mindenki 
kapott, aki részt vett a munkában. Nekem ez a projektmunka tetszett, mert megmérettetés 
volt: kipróbálhattuk, hogyan tudunk csapatban együtt dolgozni. Az pedig különösen jó volt, 
hogy számos sportággal megismerkedhettünk.   

Lakatos Henrietta Mária, Oláh Ilona 7. osztály 
 

ÚJDONSÁG 
Nagy számú érdeklődés esetén rendszeresen kereshettek majd megoldandó rejtvényeket a 
lapban. 

Logikai feladatok 
Leadási határidö: 2022. január 10.- osztályfőnököknek. 

A helyes megfejtők között „agyserkentő” jutalmakat sorsolunk ki. 

Alsósoknak 

 Négy testvér, Gabi, Zsuzsi, Zsófi és Dorka négy különböző játékot kapott karácsonyra, 
egy társasjátékot, egy babát, egy mackót és egy labdát. A mackót Gabi vagy Dorka 
kapta. A babát nem Zsuzsi és nem Zsófi kapta. A társasjátékot és a babát nem Gabi 
kapta. A labdát nem Zsuzsi vagy Dorka kapta. Mit kapott Zsuzsi? 

 Andinak, Petinek, Katinak és Zolinak egy-egy kedvenc állata van a kutya, medve, orosz-
lán és a pók közül. Andi és Kati együtt sétáltatták Buksi kutyát azzal, akinek a kutya a 
kedvence. A lányok ki nem állhatják a pókokat. Andi és Peti elmentek a Vadasparkba, 
hogy megnézzék az új medvét azzal, akinek a medve a kedvence. Meglátogatták az 
oroszlánt is, mert egyiküknek ő a kedvenc állata. Zoli vitt pókeledelt barátja kedvencé-
nek. Kinek melyik állat a kedvence? 

Felsősöknek 

1.Öt kártyalap(pikk 3, treff 7, káró 10, kőr ász és kőr dáma) van asztalon talonban, egymás 
tetején. A megadott információk alapján állapítsd meg, hogy melyik kártya hol helyezkedik el 
a talonban. 

 A fekete (treff, pikk) kártylapok közvetlenül egyés alatt vannak. 

 A pikk3 és a treff 7 és a kőr dáma fölött van. 

 Egyik kőr sincs legalul. 

 A treff 7  nem a második felülről. 
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2.Egy játszótéren három padon pénzérmét találtak. a megadott információk alapján állapítsd 
meg, hogy hány évesek a lurkók, milyen értékű pénzt találtak, és mit csináltak vele. 
Nevek: Annamária; János; Vilmos 
Életkorok: ötéves; hatéves; hétéves 
Érme: 5 petákos; 10 petákos; 20 petákos 
Mit csinált vele: eldobta; hazavitte; otthagyta 

 Vilmos nagyobb értékű érmét talált, mint az a gyerek, aki hazavitte, aki idősebb, mint 
Vilmos. 

 Annamária egy 20 petákos érmét talált, amit nem dobott el. 

 A hatéves gyerek otthagyta a padon az érmét. 

 Nem János találta a tízpetákos érmét. 
3.Szóbarkácsolás 
Megadtam 11 szót: 
A feladat: minden szóból kivenni egy betűt úgy, hogy a maradék is értelmes legyen. 
A kivett betűket olvasd össze sorban, így egy tizenkettedik szót fogsz kapni. 
Írd le az így kapott szót! 
KÍSÉRET 
PEREC 
PLATINA 
SZÉKHELY 
ÜGYELET 
HAJTÓ 
FELESÉG 
PÁRTA 
MÉRLEG 
KERET 
BUNDA 
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