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Miskei Mónika
Ima az édesanyámért

Csécs Miklós

Óh, édes Istenem,

Az édesanyám

segítsd meg az anyukámat!

Az én édesanyámnak,

Legyen rajta két nagy szemed,

akit én nagyon szeretek

enyhítsd neki fájdalmát.

egy szívet viszek ajándékba

Sose sírjon,

és sok virágot nagy csokorba.

Legyen boldog,
ennyit kérek Istenem,

Szép verset is mondok neki,

vigyázz rá és védd meg őt,

könnyezik a szeme s ragyog.

mint szerető gyermeked.

Megköszönöm szépen neki,

Nézz le a mennyből őreája,

hogy nekem életet adott.

Mert őt nagyon szeretem.
Ámen

/Balga Sebastian, 2.o/

/Híves Bálint, 3.o/
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„ Ó tánc! Ó tánc! Farsangi pálma!
Rogyásig-tánc, te álmok álma!
Csak álmainkban táncolunk így.”
(Kosztolányi Dezső: Síppal, dobbal, nádi hegedűvel)

A farsang a mulatozásról és a jókedvről szól. Ilyenkor
az
emberek
álarcot
öltenek,
beöltöznek
hercegnőnek, szuperhősnek, katonának, lovagnak és
még sorolhatnám. A mi iskolánkon is tartottunk
álarcosbált.
Csütörtöki nap volt. Már korán reggel elkezdődött
a készülődés, sminkelés, frizura- és jelmezigazítás.
A gyerekek
a tornaterembe
siettek,
hogy
mindenkinek
megmutassák
jelmezüket.
Körbesétálták a tornatermet, közben szólt a zene. Az
álarcok
mögül
vidám
gyermekarcok
mosolyogtak.Izgatottan várták az eredményhirdetést.
Megkezdődött. Minden osztályból kiválasztották
a legötletesebb maszkot, és ajándékkal jutalmazták.

A mi osztályunk is izgatottan várta, vajon ki lesz
a kiválasztott...Kristóf lett, megtapsoltuk őt.
A kiértékelés után jót szórakoztunk, táncoltunk.
A finom
ebéd
után
mindenki
otthon
megpihenhetett.
Ennek a napnak is vége lett. Jól éreztük magunkat.
/Híves Boglárka, 8.o./

„Vannak olyan könyvek, amelyek álmodni hívnak, és vannak olyanok,
amelyek megmutatják a valóságot.“
/Paulo Coelho/

Március egy szép hónap, csak azért is, mert a könyveké. Semmi sem szebb, és semmi sem
hasznosabb az ember egész mulandó életében, mint a könyvek olvasása.
Ha fogok egy könyvet, kinyitom és olvasok soraiban, olyan, mintha egy új világ kapuja nyílna ki
előttem. Ha ezen a kapun átlépek, érzem és gondolom, hogy ez teljesen más, mint ami eddig
létezett. Gondolataim olyankor mások, mintha csak kicserélték volna a lelkemet. A könyvek
olvasása jó, mert elvisz minket a világ bármely pontjára, még oda is, ami nem is létezik. Könyveket
olvasni jó, mert bővíti a szókincsünket, és ha véletlenül valaki beszél egy történetről vagy meséről,
akkor mi is csatlakozhatunk, mert mi már ott, azon a helyen jártunk egyszer, esetleg, ha nagyon
tetszett, még többször is.Én úgy érzem jó, hogy a világon van még ember, aki a gondolatait, álmait,
legtitkosabb dolgait és az összes problémáját leírja és hagyja, hogy az emberek elolvassak. Olvasni
kell, mert tanulsz belőle, olvasni kell, mert ha unatkozol, akkor azt megszünteti. Olvasni akkor is
kell, ha nem akarsz. Olvasni kell, ha egy időre kalandozni akarsz. Ha olvasol, akkor szabad embernek
érezheted magad, nem fűződsz semmihez és senkihez. Minden ember életében jelen van a könyv,
a szó, a történet.Boldog akinek hírét bölcs könyvei védik.
A könyvek azért vannak, hogy megtartsák magukban a tudást, mialatt mi a fejünket valami jobbra
használjuk. /Danko Alíz, 8.o./
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Szabadságharc és forradalom
Egy napon, irodalom órán történt, hirtelen óriási fáradtságot éreztem. Úgy éreztem egy picit
pihennem kell, így fejemet a padra helyeztem.
A következő pillanatban már a Pilvax-kávéházban üldögéltem megdöbbenve. Mellettem
Petőfit, Jókait,Hamary Dánielt, Bulyovszkyt láttam. Törölgettem szemeim, gondolván, hogy
mindez csak álom, de nem történt semmi. Majd a következő pillanatban Jókai elővette és
felolvasta a 12 pontot és a proklamációt, Petőfi pedig elszavalta a Nemzeti dalt, majd elindultak
az Egyetem utcába.Én még megdöbbenten ültem, de összeszedtem magam és utánuk
siettem. A fiatalok már várták Petőfiéket.Itt ismét elhangzott a 12 pont és a Nemzeti dal.Ezek
után az Újvilág utcai orvosi egyetemhez siettünk. Ekkor már kezdtem elhinni mindent, amit
láttam.Majd folytattuk tovább az utunkat. Egyre többen és többen csatlakoztak hozzánk.Tíz óra
után mi és a tömeg a Landerer és a Heckenast könyvnyomdához vonultunk a Hatvani utcába.
Majd Petőfi, Vasvári Pál, Vidats János és Jókai Mór bevonult és kinyomtatta a Nemzeti dalt és
a 12 pontot, amit ezek után már negyedszer hallhatott a tömeg. Ez után Táncsics Mihály
kiszabadítására készülődtek. Délután három órakor a Múzeum téren gyülekeztünk és
kiköveteltük a 12 pont elfogadását. Ezen a napon a betiltott Bánk bánt játszották a színpadon.
A tömeg elénekelte a Himnuszt és a Szózatot. A Rákóczi-induló alatt oszlott el a nép. Ezek
után már csak arra emlékszem, hogy a temesvári csatában harcolok Petőfi oldalán, de sajnos
az egyik orosz katona keresztüldöfte szívemet tőrével.Szinte éreztem magamon a fájdalmat.....,
ezek után kileheltem lelkemet.
Hirtelen felébredtem......, fellélegeztem, szerencsére csak egy álom volt az egész, életben
vagyok.Ilyen izgalmas, feledhetetlen álomban még nem volt részem, bízom abban, hogy nem
utoljára.
/Molnár Kristóf, 9.o./

/György Mária, 2.o./

A Föld Napja
Ma már nem csak ünnepeljük a Föld Napját,
hanem próbálunk tenni is azért, hogy megóvjuk
környezetünket, a bolygót, ahol élünk.
Iskolánk ezen a napon, április 22-én egész
délelőttös hulladékgyűjtést szervezett.
Minden osztály, osztályfőnökük kíséretében
takarított, szemetet gyűjtött, söpört, szépítette
az iskola környékét, a falusi parkot, a falubéli
kis utacskákat.Így próbáltunk hozzájárulni
környezetünk megóvásához.
A Föld Napja mozgalom egyik jelmondata :

“Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?“
/az 5-6.o. tanulói/
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Egy mosolygós nap a suliban
2012.május 23-án a sulinkat meglátogatta egy híres ukrajnai cirkusz.
Ők aztán mosolyt csaltak a diákok arcára.
Számtalan humoros és érdekes mutatvánnyal bűvöltek el minket.
Megcsodálhattuk a három elragadó tornásznőt, a zöld „maszkos
embert“, a vezért és az ügyetlen bohócot is. Az iskolánkban ilyen
nevetést és tapsolást még senki sem tapasztalt, mint aznap délelőtt.
Fantasztikus élmény volt mindenki számára.
Reméljük, hogy részesei lehetünk még a jövőben is ilyen komédiás
előadásnak. /Miskei Mónika, 6.o./

A cirkusz
A cirkusz, ami az iskolánkba érkezett egy vándor csoda.
A legjobban nekem az artisták és a bohóc tetszett. Azon kívül volt egy
porondmester, egy gyorsátöltöző, egy nő, akit égető tűznek, szúrós
szögeknek és üvegszilánkoknak tettek ki.Az artisták hullahoppal
játszottak, zsonglőrködtek és veszélyes mutatványokat tartottak.
/Balga Tamás 6.o./

Filmajánló -

A három dobogós film

/Összeállította Balga Tamás, 6.osztály/
A harmadik helyezett : Az utolsó légió
Róma, Krisztus után 460-ban. A birodalom hanyatlik.
/ Miskei Monika, 6. osztály/
A gyermek Romulus (Thomas Sangster) szüleit császárrá koronázásának napján barbár hordák megölik, őt pedig
elrabolják, és tanítójával, a varázslatokra is képes Ambrosinusszal (Ben Kingsley) együtt egy szigetre száműzik,
szigorú fogságban. A kis császárt addig őrző katonák közül maroknyian azonban túléik a támadást, és élükön a hős
Aureliusszal (Colin Firth), és Mirával, az indiai harcosnővel (Aishwarya Rai) kiszabadítják őket. A kis csapat elindul a
messzi Britanniába, hogy megkeressék a utolsó légiót, ami még hű Rómához. A többit megtudhatod, ha végignézed
a filmet. Játékidő : 98 perc
A második helyezett: A titánok harca
A Titánok harca a legnagyobb összecsapás emberek és királyok, királyok és istenek között. Ám az istenek közötti harc
akár a világot is elpusztíthatja.
Perszeusz istenként született, de a halandók közt éli életét. Amikor azonban az alvilág istene, Hádész Zeusz babérjai
tör és kegyetlen pusztításba kezd a Földön, ő az egyetlen, aki csapatának élén megállíthatja a kegyetlen gonosztevőt.
A Hádész legyőzéséig vezető út vérszomjas fenevadakkal, és félelmetes démonokkal teli...Játékidő : 102 perc
Az első helyezett : Mission Impossibble 3
Tom Cruise alias Ethan Hunt, a szuperügynök és csapata harmadszor is visszatér a mozikba, hogy két szórakoztató
órával ajándékozza meg a közönséget. A veszélyt ezúttal egy rejtélyes és rendkívül veszélyes gonosztevő jelenti, aki
nem a világot fenyegeti elsősorban - hanem Hunt frissen eljegyzett, elragadóan bájos menyasszonyát. A küldetés
tehát nem csak lehetetlen, de személyes is, a feltételek pedig jóval halálosabbak a megszokottnál. Játékidő 120 perc
Jó szórakozást kívánok mindenkinek!
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TESZT
Most kiderül, miben lehetek jó!!!
Sokat szoktál aludni?
a) Nem sokat, 4-8 órát.
b) Sokat, alig csinálok mást.
c) Kipihenten ébredek (normál).
Milyen alkat vagy?
a) Kicsit gizda, vékony.
b) Duci, esetleg kövér.
c) Is-is (néha olyan, néha
ilyen).
Jónak vagy rossznak tartod magad?  
a) Jónak, csak néha nevetek más kárán,
inkább segítek!
b) Úgy érzem, rossz vagyok.
c) Ő ő ő…Is-is, attól függ, kikkel lógok.
Hogy érzed? Szép vagy csúnya vagy?
a) Nekem mindegy, jól érzem
magam a bőrömben.
b) Csúnya.
c) Mikor hogy. Ha jó ruhában vagyok
szép, ha rosszban, akkor csúnya.
Miket szeretsz?
a) Együtt lenni a családdal.
b) Együtt lenni a számítógéppel.
c) Is-is, plusz haverok.

Most kiderül!!!
Legtöbb a) válasz: Igazi művészlélek vagy!
Az életedet sokszor kilátástalannak érzed,
de megállod a helyed! Csak ennyi: Legyél
kicsit vagányabb! Tehetséges vagy az
irodalom, a művészetek terén. Szereted az
állatokat.
Legtöbb b) válasz: Hidd el, nem vagy
egyedül! Egy nagy mazohistával állok
szemben! Ne tegyél keresztbe magadnak!
Próbálj megértő és kicsivel kedvesebb lenni,
az sokkal jobbá tesz, mint hinnéd!
Tehetséges vagy a nevettetésben, a
takarításban.
Legtöbb c) válasz: Nehéz eset! Ne játszd
meg magad! Add, aki vagy! Miért kéne
másoknak megfelelned csak azért, hogy
semmibe vegyenek? Találsz magadnak
barátot, csak gondolj bele, kivel beszélgetsz
el mélyen úgy, hogy a lelked megtisztul a
felelősség alól?
Nos, ő az igazi barát! Tehetséges vagy a
színészkedésben, fogalmazásban, írásban.
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Bródy János : Légy hű önmagadhoz!
Ne kérdezd, merre visz az út,
A válasz biztonságot úgysem nyújt,
Nem tudja senki, hogy hová érkezel,
Magadtól indulj egyszer el!
Magadtól indulj egyszer el!
Ne kérdezd, honnan fúj a szél,
Figyeld meg jól, miről beszél,
S ha érted már az összegyűjtött hangokat,
Találd meg köztük önmagad!

Ne kérdezd, hol kel fel a Nap,
Gondold, hogy ott, ahol te vagy,
És hogyha úgy érzed, hogy elborult az ég,
A szíved őrizze a fényt!

Ne kérdezd, hány napod van még,
Nyugodj meg, lesz még épp elég.
De addig is, míg egyszer minden véget ér,
Magadhoz hűséges legyél!

Útravaló
Az az együtt eltöltött idő, a sok nevetés, az
összezördülések, az a rengeteg emlék, mely összeköt
minket, megmarad örökre a szíveinkben.
Újra eltelt egy év, és megint búcsúznak
a barátaink.Kilenc év alatt annyi emléket gyűjtöttek,
hogy lesz mire visszaemlékezniük. A mi osztályunk
kilencedikesei majdnem minden csínyben ott voltak,
főleg az utolsó két évben.Nagyon sokszor
összevesztünk, mérgünkben csapkodtuk a dolgainkat,
a puskákon agyaltunk, egymást védtük, vagy néha
ordítottunk a másikra, de ez mind emlék marad, mert
többé nem leszünk egy osztály, egy közösség. Itt az
iskola falai közt
többé már nem segíthetünk
egymáson, többé nem törjük a fejünket a közös
csínytevésen.Sosem lesz már minden ugyanaz, mert
egy pillanat alatt megváltozik majd mindenki, mi is, ők
is.
Igen, elválnak útjaink, de bízom abban, hogy sosem
felejtik majd el, hogy honnan jöttek, kikkel alkottak
egy osztályközösséget, hogy mennyit változtak, és
hogy ránk mindig számíthattak. Ha majd elmennek,
találnak újabb barátokat. Barátokat és ellenségeket.
Búcsúzom tőletek Váci Mihály szavaival :
„És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy,
s egy tekintetük elhitesse véled:
szép dolgokért élsz – és érdemes élned.“
/György Szilvia, 8.o./

Mit
érzek,
hogy
elmennek
a kilencedikesek? Szomorú vagyok, mert ők jóban
– rosszban mellettem álltak. Igaz, előfordult, hogy
összevesztünk, de hamar kibékültünk. Sok közös
örömben volt részünk.
Fridi volt a legjobb barátnőm, vele ültem
a buszban, neki foglaltam. Angi is nagyon jó
barátnő, néha azt éreztem, hogy csak neki
mondhatom el a vágyaimat és álmaimat.Ő
megértő és mindig figyel rám. Fog hiányozni
a nevetése. Amióta Tina ebbe az iskolába
jár,olyan, mintha egy új életbe léptem volna,
mintha egy új világ kapuja nyílt volna meg
előttem. Tinával mindent meg lehetett
beszélni,sokszor tanácsot adott, buzdított. Kiki
sokat stréberkedett, de annál többen szerették őt.
Rajta sokat lehetett nevetni, azok a jó viccei
mindenkit megröhögtettek. Soha nem felejtem el,
ha valaki szomorkodott, annak Kiki azonnal
mosolyt csalt az arcára, ez mindig fog hiányozni.
Szabi volt az osztály bohóca, mindig nevettünk
rajta. Egyszer szomorú voltam, mindenki fel akart
vidítani, de csak egy valaki tudott, és az Szabi volt.
A kilencedikesek mindig nagyon sok vidámságot
hoztak az osztályba. Sokszor összevesztünk és
kibékültünk, de szerintem mi olyanok voltunk,
mint egy család. Nagyon fognak hiányozni, az
iskola üres lesz nélkülük. Annyit kívánok nekik,
hogy ne térjenek le soha a helyes útról, és jól
tanuljanak. /Danko Alíz, 8.o./
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Kedves ballagó kilencedikesek!
Sajnos eljött ez a nap is.Kilenc évet töltöttetek el ebben az iskolában.Eljött az idő, hogy
továbblépjetek.Búcsúztok tőlünk, tanáraitoktól és az iskola dolgozóitól, tantermektől és nem
utolsó sorban a padra írt titkoktól, emlékektől.
Most eljött a pillanat, amikor itt hagytok minket, és más környezetbe kerültök. A búcsú mindig
fájdalmas, de nem örökre válunk el. Ne feledjetek el engem, akivel ha néha össze is vesztetek, de
mégis kibékültetek, majd akivel együtt nevethettetek. Akiben meghízhattatok, akihez a bajban
fordulhattatok. Remélem, ez a jövőben sem fog változni.
Emlékezzetek az együtt elkövetett diákcsínytevésekre, a nagy nevetésekre, de még
a veszekedésekre is. Kívánom, hogy minden, amit el szeretnétek érni, sikerüljön.
Ne feledjétek : Mindenben a jót keresni, soha meg nem állni, és az álmokért mindig küzdeni.
/Híves Boglárka, 8.o./

/Zatyko Dóra, 4.o./

Merre tovább?
Merre tovább? Talán ez az a kérdés, amely az összes kilencedikes diákot elgondolkodtatja, hogy
merre vegye az irányt az alapiskola befejezése után.
Bevallom, ez a kérdés engem is hosszasan elgondolkodtatott.Végül a gimnázium mellett
döntöttem, mert úgy éreztem, hogy nekem ott a helyem. Az idősebb, bölcsebb emberek úgy
tartják, hogy mindennek eljön a maga ideje.Ezidáig nem gondoltam végig ezt a mondatot, de
fogalmazásom írása közben bizony elgondolkodtam rajta. Régebben még vártam, hogy vége
legyen az alapiskolás éveimnek. S most az utóbbi napokban elbizonytalanodtam, ezerféle érzés
kavarog bennem. Kilenc évvel ezelőtt, mikor édesanyám kezét fogva beléptem ebbe az épületbe,
tele voltam félelemmel, bizonytalansággal. Izgultam, hogy a barátságos óvoda után mi is vár itt
rám. Végül nagy meglepetésemre mindenkivel megbarátkoztam egy szempillantás alatt.
Megtanultam az olvasás és írás nehéz tudományát. Nehéz, egyben izgalmakkal teli évek voltak
ezek. Majd a felső tagozat következett. Ahány tantárgy, annyi új tanár. Csupa érdekes dolog.
Aztán jöttek a szürke hétköznapok, amikor már nem éreztem olyan érdekesnek a tantárgyakat,
mert tanulni kellett volna. Azt kívántam, hogy már legyen vége, de szerencsére volt részünk
lazítással teli napokban is. Játékos vetélkedők, karácsonyi ünnepek, vidám farsang, komoly
szerepléssel járó ünnepségek, na és a kirándulások.
Remélem ezek az emlékek egész életemen át kísérni fognak utamon.
/Molnár Kristóf, 9.o./
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Most mi elballagunk....
Nos, elérkezett ez a pillanat is.
Szinte hihetetlen számomra, hogy e hosszú kilenc évet magam mögött
hagyom, és búcsúzom régi jó iskolámtól.
Őszintén bevallom, nagyon gyakran éreztem az év elején, hogy már szeretnék elballagni innen,
most, hogy egyre közelebb vagyok hozzá, elszomorít a gondolata.
Számomra nehéz döntés volt iskolát választani, minden nap felmerült bennem a kérdés, „merre
tovább?“ A döntés az Ipolysági Gimnáziumra esett, amelytől egy kicsit félek, de szerintem elszánt
tanulással minden jól fog menni. Új környezet, más osztálytársak, hiszen minden vég egy új
kezdete. Gyakran vissza fogok majd emlékezni a szép pillanatokra, melyek örökre a szívemben
maradnak. A sok nevetés, viccelődés és a csínytevéseink felejthetetlenek számomra. Persze
voltak fájó pillanatok is, de mi mégis így szeretjük egymást, így voltunk igazi osztály.
Bízom abban, hogy a középiskolában is ilyen jól fogom magamat érezni, mint az itt töltött kilenc
év alatt. Hálás vagyok türelmes, jószívű tanáraimnak is a sok munkáért és tanításért. E szavakkal
búcsúzom lassan iskolámtól, bízva a jó jövőben.
/Batta Angelika, 9.o./

Búcsúzunk
Eltelt egy újabb év, és most mi búcsúzunk. Elhagyjuk iskolánkat, ahová kilenc évig
jártunk, barátainkat, osztálytársainkat, tanárainkat. Lezárul valami, és egy újabb
életszakasz vár majd ránk.
Hogy merre vezet az én utam? Sokat gondolkodtam, mire meghoztam a döntést.
Már régóta a sminkelés, körömfestés érdekel. Ezért úgy döntöttem, kozmetikus
lesz belőlem. A gútai Magán Szakközépiskolát választottam. A beíratkozáskor saját
szememmel láthattam, milyen jó és szép ott minden.
Először is szeretnék elköszönni tanáraimtól. Köszönök szépen mindent, amit
önöktől kaptam,tanultam. Igaz, sokszor mérges voltam, amikor veszekedtek ránk,
de most már rájöttem, hogy csak jót akartak nekünk. Büszkén fogok
visszaemlékezni a sok szép dologra, élményre, kirándulásra.
Végül kedves barátaim, osztálytársaim! Köszönöm nektek, hogy jóban, rosszban
mellettem álltatok, vigasztaltatok nehéz napjaimban. Nagyon örülök, hogy
megismerhettelek benneteket.
Nagyon fogtok hiányozni, és remélem, nem feledkeztek el később sem rólam, hogy
valaha az osztálytársatok, barátotok voltam. Én sem fogok megfeledkezni rólatok,
találkozunk még, elmegyünk majd együtt bulizni. Bízom benne, hogy ha majd
összefutunk az utcán, nem mentek el mellettem,úgy, mintha nem is ismernétek.
Még egyszer köszönök mindent!
Viszontlátásra! 
/Gombai Friderika, 9.o./
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Búcsúzunk az alapiskolától
Elbúcsúzunk tőletek. Elválnak útjaink. Mi most elmegyünk, itt hagyunk titeket. Vár ránk egy új
világ, új iskola.
Több éven keresztül jártunk ebbe az iskolába, ez idő alatt sok hasznos dolgot tanultunk.
Megmaradnak a szép emlékek, de mellettük ott vannak a rosszak is, bár ezek idővel
elhalványulnak, és a kellemes emlékeket visszük tovább. Igaz, voltak kisebb – nagyobb vitáink, de
mindig kibékültünk, mert egy osztály, majdnem egy család voltunk. Vár ránk egy új iskola, új
közösség. Abban reménykedem, hogy majd ott is olyan jó lesz, mint itt, de ha nem, majd hébe –
hóba meglátogatlak benneteket.Már tudom, hogy teljesen meg fog változni az életem, mert az
előttem ballagók már elmesélték. Van, akinek jó, van, akinek kevésbé jó. A tanároknak is
szeretnék sok mindent megköszönni. A tökéletesen megszervezett kimenős napokat,
kirándulásokat.
Könnyeink hullanak ballagásunk napján, de nem csak nekünk,hanem tanárainknak, szüleinknek is,
akik büszkék ránk, hogy vittük valamire, hogy felcseperedtünk, tizenöt éves nagy lányokká, fiúkká
váltunk.
Virágok, színes díszítés, síró emberek, tipikus ballagási kép. Szép volt ez a pár év. Köszönünk
mindent, hogy vigyáztak ránk és tanítottak. Viszlát!
Nyolcadikosok!Legyetek jók! Nemsoká ti is elballagtok, és akkor majd én is itt leszek, ahogy most
ti is itt vagytok.
/Jardek Krisztina, 9.o./
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A lepkék

Balga Dávid
Egy délután
Kicsöngetnek, kicsöngetnek,
vár reánk a sok jó barát.
Szaladunk a pályára,
s rúgjuk a labdát tropára.

Tarka szárnyaik a virágok szirmaihoz
hasonlítanak. A rovarok csportjába tartoznak.
Jó a szaglásuk és a tájékozódásuk. Petékkel
szaporodnak. A petékből hernyók kelnek ki,
ezekből lesznek a lepkék. Hasznosak, ezért
ne irtsuk őket!
/György Barbara, 3.o./

Nem fáradunk,pedig kéne,
vár a lecke estére.
Utána a puha ágy,
párnacsatás jó éjszakát!

Megérkezett a nyár
Örülök a nyárnak, hogy végre megjött.Már nagyon vártam, főleg a vakációt.
Ilyenkor megpihenek és örülök, hogy vége van a tanulásnak, több időm marad a játékra. Fognak hiányozni a barátaim,
de azért találkozom majd velük, hisz készülünk együtt a táborba, amit már nagyon várok.Annak is örülök, hogy reggel
tovább alhatok, napközben játszhatok a kutyusommal,Fülessel.Sokat fürödhetek, biciklizhetek, kirándulhatok.
Azért szeretem a nyarat, mert nincs iskola, és így több időm marad a játékra, pihenésre.
/Zatyko Dóra, 4.o./
A nyár a négy évszak egyike. Melegebb van, kevesebbet esik az eső, de még mindig kicsit fúj a szél.
Szeretem a nyarat, mert kirándulni mehetünk, nincs iskola, többet focizhatok, többet dobolhatok...Remélem, amikor
kirándulni fogunk, nem fog esni az eső. Szerintem lesz legalább 38ᵒC.A Nap korán kel, későn nyugszik, így hosszabb
kirándulást is tervezhetünk. Nyáron a fák sűrűbb lombot növesztenek, búvóhelyet adnak a madaraknak. Imádom,
amikor madárcsicsergéstől hangos az udvarunk. Kormi cicánk is felfigyel rá, és hosszú órákat tölt a fa tövében, lesi,
mikor röppen ki egy – egy madár.
Szeretném, hogy sokáig tartson a nyár, de ez nem tőlem függ. A négy évszak mindig ismétlődik, és én minden egyes
évszak kezdetét újult erővel várom.
/Zatyko Dávid, 4.o./
Megérkezett a nyár. A nyár a legszebb évszak. Melegen süt a nap. Júniusban érik az eper és a cseresznye. Kezdődik
a vakáció. A szünetben sokat játszunk. A családommal elmegyünk Párkányba fürödni.Szeretem a nyarat, mert jó
meleg van.
/György Mária, 2.o./
Mostanában minden reggel madárfüttyre ébredek. Vígan indulok a suliba, mert tudom, hogy még két hét és itt
a vakáció.
/ Zatyko Dávid, 4. C /
Jó melegen süt a nap, hisz itt a nyár.
Erről árulkodnak a színes virágok és a zöld fák. Lepkék és
méhek tarkítják a mezőt. A kertekben is egyre több a munka.Érik
a cseresznye és az eper, a zöldségeket kapálni kell, ha ősszel
szép termést szeretnénk. Jól jön ilyenkor a földekre a nyári
zápor.
Ha szépen süt a nap, a kedvünk is jobb, és jól esik odakint
játszani, meg a barátokkal rúgni a labdát a pályán.
/Híves Bálint, 3.o./

/Zatyko Dóra, 4.o./
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Gyermeknap Ipolynyéken
Június 1 – jén, gyermeknapon, Ipolynyékre kirándultunk. Már nagyon vártuk ezt a napot.
Ellátogattunk a tájházba, ahol nagyon sok szép dolgot láttunk : régi bútorokat, ruhákat, olyan tárgyakat,
amelyeket nagyszüleink és dédszüleink használtak. Megismerkedhettünk régi népszokásokkal,
népviselettel. Elképzeltük, hogyan is éltek elődeink. Megismerhettük az emberek egykori életét : hogyan
építkeztek, milyen szerszámokat használtak, mit és hogyan főztek, hogyan szórakoztak.
Ezen a napon kézműves foglalkozáson is résztvettünk, rajzoltunk, festettünk, gyurmáztunk is. Majd Jámbor
tanító néni finom lángost készített nekünk. Tele élményekkel indultunk hazafelé.Jól éreztük magunkat.
/az 1 -4. évf. tanulói/

SULILAP 2011 / 2012

Mondatkígyó

2. SZÁM

SULILAP 2011 / 2012

Szerkesztőbizottság
tagjai
Mgr. Zatyko Szilvia
Mgr. Jámbor Mária
Ing. Jaskó Deák Gyöngyi
Magyar tagozat diákjai

2. SZÁM

