
 

 
  
 Végre megjött a tavasz! A tavasz nem 
csak önmagában szép, nem csak önmagáért sze-
reted. A tavaszban ugyanis már ott van a nyár 
ígérete. A ragyogó napsütésé, a melegé, az éle-
té. Még nincs nyár, de már tudod, hogy jön, 
hogy az következik. Így a boldog várakozás 
ideje is ez az időszak.. De van egy még szebb 
tavasz. Ami a szívedben, a lelkedben ébred. És 
ez a legszebb, a legfontosabb. Mert ha a szíved-
ben, a lelkedben tavasz él, akkor az ablakon túl 
lehet tél, lehet vihar, lehet bármi... ha kinézel, te 
csak nyíló virágokat, repdeső katicákat, csörge-
dező patakot fogsz látsz. Mert a lelkedből fogod 
látni.  
 Áprilisban több mindent ünnepeltünk.  
 Először is Paula nővér 90 éves lett! Elek 
Zenóbia Paula nővér iskolánk címzetes nyugdí-
jas igazgatója. Ő volt az első igazgató, amikor 
az Irgalmas nővérek újjáindították az iskolát. 
Kedves, szeretetreméltó alakjára biztos a na-
gyok is emlékeznek. Minden gyerekhez volt 
egy kedves szava, mosolya. Amikor felköszön-
töttem az iskola nevében, könnyes szemekkel 
emlékezett vissza a régmúlt időkre. Különösen 
örült a diákok osztályképeivel díszített naptár-
nak, mert nagyon szereti a gyerekeket. Sokat 
gondol ránk, a szíve csücskében meghúzódó 
iskola növendékeire és pedagógusaira. Nem 
múlt úgy el nap, hogy ne imádkozott volna ér-
tünk. Köszönjük, és ezúton is kívánunk még 
sok boldog születésnapot! 

 József Attilának is a születésnapja volt, 
ami a költészet napja is hazánkban. Az iskolá-
ban rendhagyó irodalom órával emlékeztünk 
meg rá, feladatokat lehetett megoldani iroda-
lommal kapcsolatban. A templomban is meg-
emlékeztünk erről a napról. A SZerBuSz zene-
kar mellett, egyik tanulónk is képviselte isko-
lánkat.  
 A Földnek is „születésnapja” volt április 
22-én. Ezt kerti munkával ünnepeltük meg. 
Mindenki kivette a részét a munkából ki gyom-
lált, ki ültetett, ki söprögetett, ki locsolt. Gyö-
nyörű lett az iskola kezetek nyomán! A felsősök 
földrajzi feladatlapot töltöttek ki, amit 5.,6. osz-
tály és 7.,8. osztály korcsoportonként értékel-
tünk. Gratulálunk az első helyezetteknek! 
 A 4.,6. osztályra egy kis megmérettetés 
vár. Elkezdődtek a magyar és matematika vizs-
gák. Akik komolyan vették a felkészülést, azok 
nem fogják nehéznek érezni. Ezzel a rendszere-
zett tudással könnyebben veszitek a felső tago-
zatot és a középiskolákban is jól megálljátok a 
helyeteket! Egy Szabó Magda idézetet ajánlok a 
figyelmetekbe: „Csak nem mondta neked valaki 
azt, hogy tanulni kellemes? Tudni jó, gyerekem, 
tanulni egyáltalán nem az. (...) Csak éppen nem 
éri meg, ha az ember nem tanul. Nem érted? 
Nem éri meg, amibe kerül. Nincs arányban, 
mennyivel rosszabb nem tudni valamit, mint 
nem tanulni s kitenni magunkat annak, hogy 
nem értjük ezt a gyönyörű világot.” 

   

  Almási Zsuzsanna 
 



 Egyik péntek reggel 8 
órakor az iskolából a nemzet 
könyvtárába, az Országos Szé-
chenyi Könyvtárba indultunk.  
 Busszal mentünk. Buda-
pest sok szép részét láttuk. A Bu-
dai várban található az országos 
könyvtár. Az Oroszlános udva-
ron át lehet bemenni. 
 Egy előadást tekintettünk 
meg, ami az 1848-as forradalom-
ról és szabadságharcról szólt. 
Először a korszak viseletéről és a 
Kossuth-bankókról hallgathat-
tunk meg érdekes információkat, 
majd egy másik előadó a forra-
dalom kirobbanásának körülmé-
nyeiről beszélt. Megtudtuk, hogy 
aznap nem a Bánk bánt tervezték 
a színházban előadni, hanem egy 
másik darabot. A forradalmárok 
kérésére került sor a Bánk bán 
előadására. Sok érdekes kordo-
kumentumot láttunk: Petőfi raj-
zait, kézírását, a 12 pont és a 
Nemzeti dal eredeti példányát. 
Az előadás közben meghallgat-
hattuk Kossuth Lajos hangját is. 
Furcsa volt hallani egy olyan 
ember szavait, aki már majdnem 
200 éve nem él. El sem tudom 
képzelni, hogyan őrizték meg ezt 
a felvételt ilyen hosszú időn át… 
 Véget ért a rendkívüli 
óra, és csak azt sajnáltam, hogy a 

könyvtárba nem 
mentünk fel, nem 

nézhettük meg, hogyan néz ki, 
hogyan folyik ott a munka. Re-
mélem, majd egy másik alkalom-
mal arra is sor kerül!  
 Volt még egy kis időnk, 
hogy sétáljunk a várban, gyö-
nyörködjünk a kilátásban. 
Kepler Tamara 7.o. 
 
 Pénteken a 6., 7. és 8. 
osztály elment az Országos Szé-
chenyi Könyvtárba. A „Talpra 
magyar” című rendhagyó órán 
vettünk részt, amely a „Kultusz 
és emlékezet” alcímet viselte. 
 Amikor megérkeztünk az 
úgynevezett „Ereklyetérbe”, 
megnézhettük a plakátokat, képe-
ket, újságokat az 1840-es évek-
ből. Sok újdonságot megtudhat-
tunk a korról. Láttunk 1848-as 
naptárat, színházi plakátokat, 
szórólapokat, Petőfi Sándor raj-
zait, Szendrei Júlia irattárának 
részeit, Petőfi Zoltán verses füze-
tét. Mindezeket — sok más doku-
mentummal együtt — a nemzet 
könyvtárában őrzik. Nem csak 
könyveket, kiadványokat, de még 
hangfelvételeket is gyűjtenek ott. 
Többek között Kossuth Lajos 
hangfelvételét, amit mi is meg-
hallgathattunk.  
 Nekem nagyon tetszett ez 
a kirándulás, mert sok érdekes 
dolgot megtudtam. Könnyebben 
el tudom képzelni a forradalom 
idejét, közelebb került hozzám. 
Gnáp Anasztázia 7.o. 

  
 Amikor odaértünk, kap-
tunk egy feladatlapot, amit ki 
kellett töltenünk.  
 Először megnéztük  1848 
dokumentumait: plakátokat, új-
ságokat, leveleket, és a 12 pon-
tot. Mindegyik eredeti példány 
volt. Láttuk az akkori viseletet is. 
Majd a Bánk bánban szereplő 
színészek portréját tekintettük 
meg. Következtek Petőfi rajzai 
Bem apóról és a költő fiáról, 
Zoltánról. Láttunk fonográfot, és 
meghallgathattuk Kossuth hang-
ját is. Olyan volt, mintha esett 
volna közben az eső. A hangja 
mély, erőteljes, és figyelemfel-
keltő volt. Sok levelet megtekint-
hettünk eredetiben. Petőfi kézira-
ta szép küllemű, rendezett volt, a 
betűi pedig egyenesek.  
 Az előadás végén  min-
denki kitöltötte a feladatlapot. 
Kicsit kimerülten, a sok informá-
ciótól fáradtan pihentünk meg a 
vár udvarán, és gyönyörködhet-
tünk a szép kilátásban.  
 Remélem, mindenkinek 
legalább egyszer alkalma lesz 
ellátogatni a nemzet könyvtárá-
ba, ebbe a csodálatos, különleges 
és méltóságteljes épületbe.  
Fekete Viktória 7.o.  
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 Ma sokan úgy gondolják, hogy nincsen szük-
ség a költészetre. 
 Pedig a költészetnek van szerepe az életünk-
ben, a mindennapjainkban. A költők versei által 
nem csak választékosabb beszédet tanulhatunk 
meg, de megtanulhatjuk kifejezni az érzelmeinket 
is.  
 A költők megismertetnek velünk egy-egy törté-
nelmi eseményt, segítségükkel megtudhatjuk, ho-
gyan éltek a régi korok emberei, mit gondoltak, 
éreztek. Megismerhetjük egy-egy táj kultúráját, 
szokásait. Ötleteket meríthetünk a versekből, hogy 
ne csak  síránkozzunk életünk kellemetlen esemé-
nyei miatt, hanem vegyük észre a jó dolgokat, lás-
suk meg a szépségeket is. A versek segítségével 
kifejezhetjük a másik emberrel kapcsolatos véle-
ményünket, „láthatóbbá” tehetjük érzelmeinket a 
hasonlatokkal, költői képekkel. Megtapasztalhatjuk 
a versek segítségével a jó és a rossz közötti ellenté-
teket is, vagy a vegyes érzelmek által keltett kettős-
ségeket is.  
 Úgy gondolom, a vers igazán akkor jó, ha az 
olvasó át tudja élni az érzelmeket, felélednek saját 
érzelmei, és meg tudja nevezni azokat. Az írások 
akkor igazán jók, ha az ember azonosulni tud a 
szereplőkkel. Kicsi korunkban még csak a hős ki-
rályfikkal, illetve királykisasszonyokkal, később a 
szimpatikus, szépreményű hősökkel… Ezek a hősök 
példát mutatnak nekünk, s velük együtt győz ben-
nünk a jó. 
 Most azt a kort éljük, amikor a film és a virtu-
ális világ kerül a középpontba. Ezek mellett azon-
ban nem szabad háttérbe szorítanunk a verseket 
sem, mert ismeretük nélkül unalmas lesz a beszé-
dünk, nem tudjuk átadni az érzelmeinket. Ha nem 
használjuk a szavainkat, eltűnnek, elvesznek… és 
kivesznek életünkből azok is, amit jelentenek.  
 Egyszer olvastam egy idézetet a költészettel 
kapcsolatban Simai Mihálytól. Most befejezésül ezt 
szeretném megosztani veletek: „ A költészet a lélek 
ünnepe. A szabadság végtelenje. Csoda és titok.” 
 Legyen részünk ebben a csodában. 
Andráskó Angelica 7.o. 
 

 Április 11-én, József Attila születésnapján 
ünnepeljük a Magyar költészet napját.  
 Ilyenkor többet beszélünk a versekről, a köl-
tőkről, mint általában. Életre kelnek a rímektől 
pompázó költemények. Szükségünk van erre a 
napra, erre a figyelemre. Mert a versek az érzel-
mekről szólnak, amelyek ott vannak minden em-
berben. A verseknek is lelkük van, mert lélekből 
vannak. Megnyílnak az olvasó előtt, s mi magunk-
ra ismerünk. Ott vannak velünk: ünnepélyeken, 
életünk jelentős eseményein, lagzikon, temetése-
ken, évfordulókon, nemzeti ünnepeken. Születé-
sünktől halálunkig elkísérnek minket. A versek 
rólunk szólnak, épp ezért fontosak.  
 Engedjük, hogy magukkal ragadjanak — és ne 
csak ezen az egy napon! 
Fekete Viktória 7.o. 
 
  
  
 Április 21-én délután 3 órakor a római katoli-
kus templomban bensőségen hangulatban tartottuk 
meg a Költészet napi műsor.  
 A Szerbusz zenekar megzenésített verseivel 
ünnepeltünk. Weöres Sándor éppen 100 éve szüle-
tett, ezért  elsősorban az ő versei hangzottak fel. 
Amikor Rádi Zoltán bácsi felkonferált, nagyon iz-
gultam, nehogy elrontsam a versemet. Velem 
együtt még ketten mondtak verset Weöres Sándor 
Rongyszőnyeg című versciklusából. Majd tovább 
folytatódott a zenés műsor.  
 A Szerbusz zenekar által megzenésített versek 
hallatán bizsergető érzés járt át. Érdeklődve hall-
gattam a hangszeres feldolgozásokat, különösen 
kíváncsi voltam a mandolin nevű hangszer hangjá-
ra. Néhány résznél még a hideg is végigfutott raj-
tam, annyira magával ragadott a muzsika és a 
gyönyörű énekhang. 
 Az egy órás műsor után csak úgy zengett a 
taps!  
Szabó Sára 7.o.  
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 A Föld napját április 22-én ünnepeljük.  
 Vannak körülöttünk olyan fák, amelyek akár 100 
évesek is lehetnek. Mennyi mindenről mesélhetnének! 
Mennyi mindent megtudhatnánk tőlük a múltról! Egy 
emberélet sem kevés idő a tapasztalatszerzésre, hát még 
100 év! Ha az évszázados fák mesélni tudnának, elmond-
hatnák a nagy viharok, természeti katasztrófák, háborúk 
látványát. Elmondhatnák, hogy mennyire fáj nekik az 
emberi gondatlanság, amellyel szennyezzük a Földet, s 
veszélyeztetjük nem csak az ő épségüket, de a magunkét 
is.  
 A Föld napja szerintem azért fontos nap, mert 
ilyenkor talán jobban odafigyelnek arra az emberek, ami 
körülveszi őket. Ha a fák, madarak beszélni tudnának, 
elmondhatnák, milyen félelemben, veszélyben élnek a 
szemét, a környezetszennyezés és a károk miatt, amit az 
emberek okoznak. Nem csak ezen az egy napon kell óv-
nunk a Földet, hanem minden áldott napon. Emlékeznünk 
kell rá, szem előtt tartani, és tanítani az utánunk jövőket 
arra, hogy vigyázzanak arra, amit a jó Isten nekünk adott, 
és ránk bízott. 
Simon Vivien 7.o. 
 
 A Föld az éltetőnk, és készleteink egyre fogynak. 
A víz különösen fontos az ember számára, mert innia min-
den élőlénynek kell. A növényeket  az eső táplálja, az ál-
latokat a növények, s a mi táplálékunk mindezekből van. 
Sokszorosan vigyáznunk kell tehát vizeinkre.  
 De vigyáznunk kell a levegőre is. A légszennyezés 
tönkre teszi az élethez feltétlenül szükséges lélegezhető 
levegőt. Közben a hőmérséklet is megváltozik, felmelege-
dik, ami súlyos következményekkel jár: elolvadnak a jég-
hegyek, megemelkedik a tengerszint, élőhelyek pusztulnak 
el… 
 A Föld napja jó alkalom arra, hogy ezekre a je-
lenségekre odafigyeljünk, s tegyünk valamit ellenük. Amíg 
még lehet. 
Bánfi Zsombor 7.o. 
 
 A Földet ajándékba kaptuk Istentől, de ugyanak-
kor felelősséget is adott nekünk az Úr. 
 A mi munkánk gyümölcse is a világ, amelyben 
élünk. Minden tettünk kihat rá. Óvnunk kell tehát, hogy 
sokáig éljen, és sokáig éljünk. Óvnunk, mint ahogyan a 
sziromlevél óvja a virág porzóit. Szeretnünk és tisztel-
nünk kell minden élőlényével együtt.  
 Ezért igyekszünk a Föld napján  a környezetünk-

re figyelni. 
Dolecsek Fanni 5.o. 

 Ezen a napon az a dolgunk, 
hogy szeretett világunkat gondoz-
zuk. Növényeket ápolunk, virágokat 
ültetünk, vagy megszabadítjuk a 
kertet a gyomnövényektől.  
 Mi is ezt tettük április 22-én az iskolában. Öröm-
mel tettem, s közben gyönyörködtem a tavaszi természet-
ben.  
 A munka után bementünk a terembe és írtunk egy 
négy oldalas tesztet a Föld napjával kapcsolatban. A juta-
lom a legjobb ötnek egy-egy ötös természetismeretből. 
De valamennyien kaptunk valamit ettől a naptól: figyel-
meztetést, hogy vigyázzunk a Földre. És finom meleg 
napsugarakat, Isten gondoskodó szeretetét. 
Péter Bence 5.o. 
 
 A 2500. esztendőt írják. Én vagyok az utolsó fa. 
Az emberek elmentek a lakhatatlan földről, és magamra 
hagytak.  
 Egy kisleánynak egyszer mégis eszébe jutott, 
hogy milyen szépek a fák, milyen jó a fűben járni, állato-
kat simogatni… és visszatért hozzám. Megtalált… A ter-
mésem magjait összegyűjtögette, a környékem megtisztí-
totta, és növényt kezdett termeszteni. Magocskáim persze 
meghálálták a gondoskodást… A Föld legkedvesebb és 
legtiszteletreméltóbb fájává lettem. Az emberek most már 
vigyáznak a természetre, mert rossz volt nekik nélküle… 
 Hogy ez ne következhessen be, vigyázzunk a Föl-
dünkre! Minden fára, bokorra, növényre figyeljünk, min-
den állatról gondoskodjunk, minden csepp vízzel takaré-
koskodjunk!  
Lovász Zsófia 5.o.  

4 



5 

 Az 1500-
as években nyom-
tattak. A legré-
gebben nyomta-
tott könyvek egyi-
k e  v a g y o k . 
 Nem gon-

doltam volna akkor — de talán még szülőapám sem —, 
hogy ennyire fontos lesz az emberiségnek az a talál-
mány, melynek köszönhetően megszülettem. A könyv-
nyomtatás kitalálása óta az emberiség nagy utat járt be, 
számos dolgot megélt és kitalált. Erről én manapság 
sajnos nemigen szerezhetek tapasztalatokat, mert az 
Országos Széchenyi Könyvtár ősnyomtatványtárában 
tartózkodom.  
 Itt, ebben a nagy épületben éjszakánként vala-
mennyi könyv életre kel, s megvitatja tapasztalatait. A 
rögtön utánam nyomtatott könyv sajnos már nem vesz 
részt ezekben  a vitákban. Egy múzeumba szállították 
nemrégiben. Azért vitték el, hogy a Könyv napján az 
emberek megcsodálhassák. Az elszállítása napján tud-
tam meg, hogy van az esztendőnek egy napja, amit a 
könyvek ünnepének jelöltek ki. Ez a nap április 23. 
Rögtön a Föld napja után van. 
 Remélem, társam nemsokára visszatér közénk, és 
elmondja legfrissebb tapasztalatait! Már nagyon várjuk. 
Mert ugyan elvágyunk innen, de azért mégis ez a mi 
igazi otthonunk: ez a hely, ahol több tízezer társunk 
között vagyunk. 
Schmidt Eszter 5.o. 
 
Szeretek olvasni. Tudom azonban azt is, hogy a papír 
fából készül. Féltem a fákat is, és szeretném megóvni a 
természetet…  
 Azt is tudom azonban, hogy a digitális technika is 
energiával működik… ami megint csak a természet 
szennyezésével, pusztításával jár. Éppen ezért nem fel-
tétlenül jó megoldás digitális formában olvasni a  köny-
veket.  
 Örülök a fejlődésnek, és szeretem használni azt, 
ami jó.  Azt is tudom azonban, hogy az interneten na-
gyon sok ellenőrizhetetlen, megbízhatatlan ismeret is 
helyet kap.  Próbálom kiválogatni azt, ami értékes, és 
ami a hasznomra van.  
 Az olvasás szórakoztat és kikapcsol úgy, hogy 
közben ismereteket ad át. Számomra fontos, hogy köny-
vet olvassak. 
Pöhl Máté 8.o. 
 

  A könyv a legőszintébb, legvigasztalóbb barát. 
Ha egy könyvet elkezdünk olvasni, az megnyugtat min-
ket, őszinte érzelmeket közöl velünk, igaz ismereteket 
közvetít nekünk. A könyvekből megtudhatjuk, hogy má-
sok is éreznek úgy, mint mi. Ez megvigasztal minket, 
mert rádöbbenünk, hogy másoknak is vannak fájdalma-
ik, bánataik.  
 A könyv időnként távoli világokba visz, elvará-
zsol, magával ragad. A könyvet ketten írjuk az alkotó-
val, hiszen elképzelnünk már nekünk kell a leírtakat.  
 Vigyázzunk barátainkra, hogy el ne veszítsük őket 
a mai világban! Olvassunk sokat! 
Nagy Mátyás 8.o. 
 
 Sok száz évvel ezelőtt jelentek meg az első köny-
vek. Akkor még csak kevesen foghattak a kezükbe 
ilyesmit — s manapság már megint vannak olyanok, 
akik kézbe sem veszik őket. Ma ismereteinkhez jórészt 
digitális formában jutunk. Lehet, hogy néhány év múlva 
eltűnik a kézzel fogható, lapozható könyv. Ha olvasni 
szeretnénk, majd nem könyves boltba, vagy könyvtárba 
megyünk, hanem a számítógépünk elé ülünk, és 
„rákeresünk”.  
 Én szeretem kézbe venni a könyvet! Szeretek 
egy-egy érdekes történettel elvonulni, kiülni a kertbe, 
elkalandozni, az oldalakat egymás után lapozni…  
Simon Virág 8.o. 
 
  Amikor feltalálták a könyvnyomtatást, 
olyan változást hozott a világban, amelyhez csak a szá-
mítógép elterjedése hasonlítható.  
 A könyv által műveltebbek, okosabbak lettek az 
emberek, és egy új korszak vette kezdetét az emberiség 
történelmében. Az ismeretek gyorsabban jutottak egyik 
embertől a másikhoz.  
 Egyre több könyv született, egyre több dologról 
írtak. Kézzelfogható és megfoghatatlan dolgokról, ko-
moly és szórakoztató témákról egyaránt. Egyre többet 
és többet. A könyvek által gyorsabban jutottak az isme-
retek, gondolatok egyik embertől a másikig. Egytől so-
kig… A könyvek által haladt előre a világ.  
 Könyvet olvasni olyan, mintha te is átélnéd azt, 
amit az író leírt. Átéled az érzelmeit, megismered a 
gondolatait. Örülök neki, hogy van egy nap, április 23., 
amikor a könyvet ünnepeljük. Ezen a napon azt is szám-
ba vehetjük, mi mindent köszönhetünk a könyveknek. S 
ez a nap arra is jó, hogy az olvasás szeretetét  népsze-
rűsítsük. 
Gnáp Anasztázia 7.o. 
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Kuszák Hajnalka:  

Édesanyámnak 

 
Május első vasárnapja, 

Itt van ismét anyák napja. 

Anyák napja nekem ünnep. 

Ünnep, hogy veled élek. 

 

Veled élek jó anyám, 

Te mindig vigyázol rám. 

Gondoskodsz rólam mindenben, 

Hogy testben és lélekben fejlődjem. 

 

Vigasztalsz a bánatban, 

Gyógyítod a fájdalmam. 

Azt kívánom neked, jó anyám: 

Legyél mindig boldog és vidám! 

 

Mócsán Rita:  

Anyám, a vigasztaló 
A Duna ezüstös vizében  

Ringadozik a nád. 
A nád, biz’ a én vagyok, 

És búsan sírdogálok. 
A sás lágy simogatásával 

Próbál vigasztalni. 
De hiába, még a kacsák 

És a szárcsák éneke sem vigasztal.  
 

Én egy valakire várok, 
Az édesanyámra. 
De vajon hol van? 

Merre jár? 
Ezt a titkot csak  
Én tudhatom: 

Ő a Duna, akinek hullámai közt 
Megnyugodhatok.  

Tóth Anna Jázmin: 
 

Anyámnak kívánom 
 

A legjobb gyógyszer, 
Az anyai gyógyír. 

A legtisztább kötszer, 
Az anyai szív. 

 
Anyák napja alkalmából 

Azt kívánom néked, 
A világ összes madara 

Énekeljen véled! 
 

Az összes virág a világon 
Neked illatozzon, 

Életed az örömökből  
Soha ki ne fogyjon!  
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Az április 28-án a gödöllői Szent Imre Katolikus Általános Iskola és 
Óvodában megrendezett  

Aranytoll helyesírási versenyen  
Péterdi Emma 1.a — II. helyezést, 

Kővári Dorottya 3.b — II. helyezést,  
Molnár László 4. b — III. helyezést, 

Dolecsek Fanni 5. — I. helyezést, 
Király Viktória 5. — II. helyezést ért el.  

Eredményükhöz gratulálunk! 

A március 26-án megrendezett  
városi vers– és prózamondó versenyen 

 
Doszpod-Nagy Soma 1. osztályos  vers kategóriában III. helyezést, 
Antal Lorina 2. osztályos verses mese kategóriában II. helyezést, 
Egyed Gábor 2. osztályos próza kategóriában III. helyezést, 
Tarbaj Csenge 3. osztályos vers kategóriában III. helyezést, 
Hegedűs Nóra 3. osztályos verses mese kategóriában III. helyezést,  
Borsos Máté 3. osztályos próza kategóriában I. helyezést, Bezák Oli-
vér 3. osztályos próza kategóriában III. helyezést,  
Füzi Zsigmond  4. osztályos verses mese kategóriában III. helyezést, 
Kuszák Hajnalka 4. osztályos próza kategóriában III. helyezést  ért el.  
 

Anyák napi ünnepségek időpontja 
  

 1.a  osztály: május 8. 17.00 óra 
 1. b osztály:május 6. 17.00 óra  
 2. osztály:   május 9. 17.30 óra 
 3.a osztály:  május 2. 17.00 óra 
 3.b osztály:  május 2. 17.00 óra 
 4. a osztály:  május 9. 17.00 óra 
 4. b osztály:  május 2.  17.00 óra 

 

Szülők napi ünnepségek időpontja 
 

 5. osztály: május 9. 17.00  
 6. osztály: május 7. 17.30 
 7. osztály:  május 7. 17.00 

 
 

A  Harmatcsepp  
levelező tanulmányi verseny 

döntőjére  
25 -én kerül sor  

iskolánkban 

A korábbi évekhez hasonlóan idén 
szervezünk olvasó– és kézműves 
tábort iskolánkban.  

Időpontja:  
2013. június 17-21. 

A programok reggel 8.30-tól 16.00 
óráig tartanak.  
A táborban csak ebédet tudunk biz-
tosítani, tízórait és uzsonnát a részt-
vevők hoznak magukkal. 

A tábor költsége:  
1.200 Ft / nap = 6.000 Ft/hét 

 
Jelentkezni M. Cselőtei Ildikónál 
lehet. A jelentkezéseket a költségek 
kifizetésének sorrendjében fogadjuk 

 



Király Viktória 5. osztályos tanuló készítette 
az alábbi verses matematikai rejtvényt.  
A megoldásához sok sikert kívánunk! 

A megoldásokat várjuk a rejtvényládába! 

Az anyák napi csokorban 
Sok-sok kis versike van. 
Bori, Peti hazaviszi, 
Édesanyját felköszönti. 
Versikéken összevesznek, 
Megosztozni nem szeretnek. 
Bori mondja nagy lelkesen: 
- Ha adnál két versikét,  
Nálad kétszer annyit vihetnék. 
Peti erre azt feleli: 
- Ha te adnál egyet nekem, 
Eggyel több lehetne nekem, mint neked! 
Na most mondd meg kisokos, 
Mi lenne a vége most?! 


