
 
 

 
 

Megkezdődött az újév és a II. félév! A 

félévi bizonyítványt is megkaptátok! Remélem 

úgy sikerült, ahogy szerettétek volna! Ha mégsem, 

akkor se keseredjetek el, mert év végéig kitartással 

és rendszeres tanulással még sokat lehet javítani! 

A cél elérésére Böjte Csaba testvér gondolatait 

ajánlom. 

Jézusról így ír: „Utat keres, építkezik, tár-

sakat gyűjt, megtanítja őket csendben lenni, befelé 

fordulva imádkozni, felfedezni a mennyei Atya 

vágyaink által szívünkbe írt álmait. Naponta útra 

kel, bejárja a szülőföldjét, bátran, nyíltan szóba áll 

az emberekkel, meghallgatja őket, vigasztal, báto-

rít, segít. Egyetlen kérdés, egyetlen gond sem je-

lent számára akadályt, lendületesen vállalja azokat 

és megoldja. Keresztelő Szent János lefejezése, 

egy-egy kudarc nem bénítja le, nem ül félre duz-

zogva, hanem kitartó szívóssággal megy a szeretet 

útján előre. Hiszi, hogy jósága, szeretete az egész 

világot megmozgatja. Egyszóval Jézus él, alkot és 

szeret, megy előre!” „ Minden egyes perc, óra mit 

Isten jóságosan neked adott, s melyet te jó szándé-

kú munkával, alkotással nem kamatoztatsz, melyet 

a semmittevés, az önsajnálatban töltesz, elvesztett, 

soha vissza nem térő lehetőség” 

  Az új év új elhatározásokat is 

szül. Jó lenne, ha a célunk Jézus követése lenne! 

Minden új év magával hozza a várakozást, hogy 

jobb lesz a világ. Mennyit hallunk háborúról, rob-

bantásokról, merényletekről! XVI. Benedek így írt 

január 1-jén, a béke világnapja alkalmából erről: 

„A béke az emberi személyiség teljességére vonat-

kozik és emberségünk egészének tennie kell érte. 

Béke az Istennel, ha az Ő akarata szerint élünk. 

Belső béke önmagunkkal, külső béke 

felebarátainkkal és az egész teremtett világgal.”  

 Mit tudunk mi tenni? - kérdezhetitek. Elő-

ször is a belső békére törekedj! Próbálj meg na-

ponta imádkozni, beszélgetni Istennel! A társaid-

dal is próbálj meg békét kötni! Legyél türelme-

sebb, megértőbb! Vigyázz a környezetedre, a te-

remtett világra! Mi az a varázsszó vagy varázs-

szer, amelynek segítségével a legtöbbet és legjob-

ban tudjuk kihozni az esztendőből? Jézus Krisztus 

neve! Vele kezdjük és fejezzük be napjainkat. Jé-

zus nevében induljunk feladataink teljesítésére!  

Az új év új ajándékait fogadjuk tehát nyi-

tott szívvel. Jézus nevével alakítsuk napjainkat. 

Legyünk égre néző, földön járó, derűs emberek 

2015-ben, akiknek a szívében békesség van. 

      
   Almási Zsuzsanna 

 
 



  Ha itt a tél és (általában) hull a hó, újra 
előkerülnek a síruhák, kesztyűk és lázas próbálgatás 
után ruha-hegyek gyömöszölődnek be a bőröndökbe. 
Újra sítábor!                                                         
 Aki már sokadszor vett részt a kalandban, az is 
ugyanúgy izgult most, mint az első alkalommal. Az 
igen hosszú busz út után egy egészen más világba csöp-
pentünk.  
 Az ausztriai Goldeck hófödte hegyei, a befa-
gyott vízesések látványa és a tiszta levegő azonnal kár-
pótolt minket a fárasztó utazásért. Azonban a java csak 
másnap következett: síelés a lécen, csúszás időnként a 
nadrág hátulsó részén.  
 A zöldfülűek a kezdő pályán tanulták a siklást, 
a tapasztalt „öregek” már meredekebb lejtőkön suhan-
tak. Viccek hangzottak el a felvonókon, találós kérdé-
sek, esetleg horror-történetek egész tárháza hagyta el a 
szánkat. Ezután lécre pattantunk, és siklottunk a friss 

(mű) havon. Voltak jellegzetes esések, vicces bukdá-
csolások a szűz hóban. Én személy szerint kidöntöttem 
egy oszlopot, de mi csak jót nevettünk ezen. Majd újra 
irány a felvonó, és kezdődött minden elölről. A kimerí-
tő testedzés után elfáradva, izomlázzal és éhesen min-
degyikünknek kijárt egy kis kényeztetés: nasi, sült 
krumpli, pizza, gőzgombóc, ki mit kívánt éppen akkor. 
 Nagyon élveztük egymás társaságát, kisebbek 
és nagyobbak együtt mókáztunk, jobban megismertük 
egymást. Este egy-egy titkos sutyorgás, játék, meseol-
vasás (vagy inkább felolvasás) után álomba szenderül-
tünk, hisz' a következő nap minden kezdődött elölről, 
amit egyáltalán nem is bántunk.   
 Hamar elrepült ez a néhány nap. Ismét új élmé-
nyekkel telve, és épen érkeztünk haza szüleink nagy 
örömére. (Mi bezzeg maradtunk volna még!) 
Dolecsek Fanni 7.o. 

 Az idén a mi csapatunk, a Mó-
ra Mai Deákjai (M & D) lett az első a 

Szent Erzsébet-vetélkedőn. Jutalmul egy szabadna-
pot kaptunk - január 26-t. 
 A nyereményünk az volt, hogy elmehettünk 
egy szabadulós-kincsvadászós játékra. A játék miatt 
kihagyhattunk egy egész tanítási napot.  
 Az előzetes ismertetőből a következőt tudtuk 
meg: Felix Hubert Heywood, a félig magyar, félig 
amerikai származású világutazó 1875-ben született 
New Yorkban. Igazi kalandor volt, aki bátran nézett 
szembe a veszéllyel. Gyermekként hallott először El 
Dorado-ról, a legendabeli aranyvárosról, melyet fel-
nőve rögeszmésen próbált megtalálni. Mivel nem 
lelt rá, más ősi legendákat kezdett követni, melyek 
elveszett kincsekről és letűnt birodalmakról szóltak. 
Miközben bebarangolta a fél világot, számtalan ka-
landot élt át, melyeket útinaplójából ismerhetünk. 
Szerencselovagunk később Magyarországra költö-
zött, ahol Attila, a hírhedt hun fejedelem elve-
szett aranyát kereste. Azt beszélik, hogy végül siker-
rel járt és a talált kincseit elrejthette valahol buda-
pesti lakásában. Bár a Pápua Új-guineai kannibálok 
földjére tett utazása óta senki sem látta, gondos ka-
landorként végrendeletet hagyott hátra. 

 Rejtélyekben gazdag lakását örökül 
hagyta az utókor kalandoraira.  
A lakásban elrejtett kincs pedig csak ránk 

várt, hogy felfedezzük. 
 Amikor odaértünk a já-
ték helyszínére, először nem tudtuk pontosan, hová 
is kell mennünk. 
 Amikor beléptünk a lakásba, el is kezdődött a 
játék. Mi ezt nem tudtuk. Még a minket csak elkísér-
ni szándékozó Gábor bácsi is bent ragadt. Velünk 
kellett jönnie. Az első akadályon 5 percig gondol-
koztunk, hogyan oldjuk meg, de végül rájöttünk. Az-
tán, amikor a második szobában voltunk, nem tud-
tunk a következő szobába bemenni, pedig nálunk 
volt a kulcs. Az ajtó nem akart kinyílni, pedig a jó 
volt a kulcs hozzá. Aztán erre a rejtélyre is rájöttünk. 
Találtunk olyan bőröndöket, amikhez nem volt 
kulcs, mert már ki voltak nyitva, csak nem ismertük 
a nyitás technikáját. Erre Gáborbá’ jött rá. A kincset 
megtaláltuk az idő letelte előtt… és nagyon jót ját-
szottunk.  
 Amikor  befejeztük a játékot, megkerestük a 
többieket a Vásárcsarnokban. Semmit nem árultunk 
el nekik a történtekből. Amíg a soron következőkkel 
vártunk, egy remek teaházban töltöttük el az időt0. 
Nem csak teáztunk, de beszélgettünk, játszottunk és 
felfedeztük a teaház rejtett zugait. Nagyon jól érez-
tük magunkat. 
 Jövőre is meg szeretnénk nyerni a vetélke-
dőt! 
Miskolczi Noel 7.o.   
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 Év elején tele voltam a tanulás iránti 
kedvvel. A tanórák előtt többször is átismétel-
tem mindent ötször-hatszor. Nagyon szerettem 
volna mindenből ötöst kapni. 
 Év közben egy kicsit veszítettem a len-
dületből, de így is tartottam az ötös szintet. A 
házi feladatokat mindig elkészítettem, néha még 
szorgalmira is jutott időm. A dolgozatok előtt 
minden alkalommal ismételtem. 
 A félévi bizonyítványom színötös lett. A ke-
mény munkának meglett a gyümölcse. Voltak olyan 
tárgyak, amelyekből még dicséretet is kaptam.  
 Év végén ugyanilyen bizonyítványt szeretnék! 
Azért, hogy sikerüljön elérnem, továbbra is odafigyelek 
az órákon, elkészítem a házi feladatokat, és sokat ismé-
telek.  
Bezák Olivér 5.o. 
 
 Év elején elhatároztam, hogy minden tárgyból 
ötös leszek a félév végén.  
 Ehhez képest az eredményem nyelvtanból na-
gyon gyenge lett. Rádöbbentem, hogy azért lett az ered-
ményem gyenge, mert amikor hazamentem, csak az 
írásbeli leckét készítettem el, azután inkább tévéztem. 
Most már értem, hogy miért mondják folyton: tanulni 
kell, s azt is, hogy a tanulás nem egyenlő az írásbeli 
lecke elkészítésével. Nem elég, ha a könyvet a párna alá 
tesszük éjszakára, hanem azt  napközben forgatni is 
kell.  
 Jobban fogok igyekezni a következő félévben, és 
remélem, hogy meglesz az eredménye.  
Varga Panna 5.o. 
 
 Ahhoz képest, amit vártam, sokkal jobbak let-
tek a jegyeim. Csak nyelvtanból lettem hármas. 
 Meg vagyok elégedve általában az eredmé-
nyemmel, csak a nyelvtan hármasommal nem. Úgy ter-
vezem, hogy év végére nem lesz egyetlen hármasom 
sem. Sokkal jobb eredményt fogok elérni, mert sokkal 
többet fogok tanulni. 
 Remélem, lesz hozzá elég szorgalmam, hogy 
elhatározásomat megvalósítsam. 
Aszódi Dominik 5.o. 
 
 Az első fél évnek azzal a céllal indultam neki, 
hogy semmiből ne legyek 4-esnél rosszabb. 
 Rá kellett jönnöm a félév során, hogy sokkal 
többet kell tanulni, és hogy a tanárok szigorúbbak, mint 
alsóban, ezért nehezebb az ötödik osztály az előzőeknél. 
Jó, hogy új osztálytársaim, barátaim lettek, új tanárok 
tanítanak új tantárgyakat. A tantermünk is új—
legalábbis nekünk.  
 Örülök, hogy sikerült elérnem a célom, s emel-
lett számos új élménnyel lettem gazdagabb. 
Szabó Márton 5.o. 
 
 

 Nem volt eseménytelen az első félév. 
Az volt a tervem, hogy sok barátot szerzik és 
mindenből tanulok. Azt is elterveztem, hogy 
amit kérnek a tanáraim, örömmel teljesítem.  
 Mindegyik sikerült — a tanulást kivé-
ve. A barátszerzés könnyen ment. Először 
kicsit nehezen ment a volt b osztályosokkal a 
barátkozás, de végül megszoktuk egymást. A 

tanulószoba is jó volt, az órák is jól teltek. A tanárok jól 
elmagyarázzák a tanulnivalót. Tavaly még sokszor hi-
ányzott a felszerelésem, meg a házi feladatom, de idén 
már ritkábban fordult elő velem ilyesmi. A tanárokat 
nem volt könnyű megszokni, de én valamennyiüket meg-
kedveltem. Az osztályfőnökünk nagyon kedves. A pad-
társam mozgékonyságát is sikerült megszoknom egy idő 
után. 
 Az év végére még jobb eredményt szeretnék 
elérni, törekszem arra, hogy ne legyen egyesem a házi 
feladat és a felszerelés hiánya miatt. Jó lenne, ha nem 
rontanék semmiből. Jó lenne, ha kitűnő lennék! 
 Azt is elhatároztam, hogy többet törődök a ba-
rátaimmal.  
 Remélem, sikerül ezeket megvalósítani. 
Parádi Anna 5.o. 
 
 Két négyesem lett és kilenc ötösöm. Nem ezt 
vártam magamtól.  
 Szomorú vagyok, de azt mondják, örüljek. Eb-
ből a félévből elsősorban azt jegyeztem meg, hogy a 
tanulás nem abból áll, hogy elkészítem az írásbeli házi 
feladatot.  
 Mivel nem vagyok elégedett az eredményem-
mel — megfogadtam, mostantól többet tanulok. Hiszek 
anyának és a tanároknak. Megcsinálom a szorgalmi 
leckéket is, és úgy hajtok a több ötösért, ahogyan csak 
tudok. 
Völgyesi Tamara 5.o. 
 
 Év elején nagyon jó volt megismerkedni a törté-
nelemmel, informatikával,  honismerettel. Azt határoz-
tam el, hogy jól tanulok, jól teljesítek.  
 Nagyon jól sikerültek a dolgozataim. Sokszor 
választottak feladatra, gyakran nyertem. Sok ötöst kap-
tam, de azért párszor gyenge jegyet is kaptam. Még a 
Szent Erzsébet-vetélkedő nyertes csapatában is benne 
voltam! 
 A tanulószoba órái jól teltek, és mindig elkészí-
tettem a házi feladatokat.  
 Mindig, minden új nap egy-egy kincs volt ne-
kem, mert mindig tanultam valami újat. Tanulni mindig, 
mindenhol lehet, és kell, hogy talpon tudjunk majd ma-
radni az életben. A barátaimmal még jobb lett a kap-
csolatom, mint eddig volt. Szeretek velük lenni, szeretek 
tanulni és szeretem a tanáraimat. Élvezem az életem 
minden másodpercét. 
 Remélem, ez így marad. 
Szombath Nátán György 5.o. 3 



 Iskolánknak, s nekünk abban a megtiszteltetésben 
lehet részünk, hogy közösségünkben tudhatunk egy tehet-
séges sakkozó diákot. Hétfőn reggelenként gyakran lát-
juk, hogy Zsuzsa néni a magasba emeli Kovács Patrik 
3.a  osztályos tanulót, aki ismét nyert valamit. Biztos va-
gyok abban, hogy fényes jövő elé nézhet. A megígért  
interjún a következő kérdések és válaszok hangzottak el: 
 - Még csak harmadikos vagy, és máris számos 
eredményt tudhatsz a magadénak. Mikor, és miért kezdtél 
el sakkozni? 
 - 6 éves koromban, apukám tanított meg sakkoz-
ni. Aztán megkedveltem a játékot és gyakran játszottam. 
 - Mások is szeretnek sakkozni, de nem kezdenek 
el azonnal versenyezni. Te hogyan kezdtél el versenyekre 
járni? 
 - Anya vette észre, hogy jól megy nekem a sak-
kozás, és, hogy érdekel is a dolog. Ezért kezdett el verse-
nyekre vinni, ahol jól is szerepeltem, ezért nem hagytuk 
abba. 
 - Szabadidődben is szoktál sakkozni? 
 - Természetesen, szoktam sakkozni. Olvasni is 
szoktam a sportról, és igyekszem fejleszteni a tudásomat. 
Interneten keresztül akár a világ más tájain élő emberek-
kel is tudok játszani — élőben. 
 - A sakk sport. Milyen keretek között lehet a 
szellemi sportot űzni? 

 - Rendszeresen járok versenyekre, edzésekre. 
Vannak edzőim.  
 - Edzőid??? Hány edződ van? 
 - Négy edzőm van.  
 - Velük csak sakkozol, vagy sakkozás közben 
másról is beszélgettek? 
 - Amikor sakkozunk, a sakkra figyelek. Kattog-
nak a fejemben a lehetséges, és a legjobbnak tűnő lépé-
sek. 
 - Van olyan az edzőid közül, akit valamiért job-
ban kedvelsz? 
 - Mindegyiküket ugyanúgy kedvelem. Mindig a 
sakkról beszélgetünk, és így sok új technikát el tudok 
sajátítani a segítségükkel. 
 - Nem bánt, ha esetleg néha napján vesztesz a 
játékban? 
 - Nem, mivel nem vereségként, hanem jó lecke-
ként kell felfogni. Minden játszmából tanulok valami 
újat, és sosem vagyok haragban azzal, aki ellen vesztek. 
 - Ismersz híres sakkozókat? Van közöttük példa-
képed? 
 - Természetesen ismerek. Nagy példaképeim 
Magnus Carlsen (norvég sakkozó, nagymester, világbaj-
nok, akit a sakk legtöbbet ígérő fiatal tehetségei közt tar-
tanak számon)  és Garry Kasparov (1985-ben lett sakkvi-
lágbajnok, és máig ő az, aki legfiatalabb korában nyerte 
el ezt a címet). Egyik versenyen Kasparovval személye-
sen is találkoztam. Ott volt a meghívott vendégek között.  
 - Mi az, ami legkedvesebb álmod, vágyad? 
 - Szeretnék egy napon világbajnok lenni. Tudom, 
hogy addig még sokat kell tanulnom, sokat kell edzenem. 
Folyamatosan ezen dolgozom. Remélem, hogy verseny-
ről versenyre a legjobbak között leszek. 
 - Veled együtt mi is reméljük. Szurkolunk a ver-
senyeken, örülünk a sikereidnek és büszkék vagyunk rád. 
Reméljük, hogy felnőtt korunkban dicsekedve mondhat-
juk majd ismerőseinknek: egy sakkvilágbajnokkal jártunk 
egy iskolába! 
Tóth Anna Jázmin 6.o. 
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 Nemzeti himnuszunk 1823. január 22-én született. Kölcsey Ferenc egy 
pályázatra készítette el. A kéziratra jeligeként ezt írta: Itt az Írás, forgassátok 
érett ésszel, józanon. Amikor Erkel Ferenc a vers megzenésítésbe fogott, saját 
bevallása szerint „isteni sugallatra” egyetlen éjszaka alatt készítette el azt. Meg-
születését csodák vették körül, és csodálatos, amikor felcsendül. Minden magyar 
ember szívét melegség járja át.  
  Boldog születésnapot! Köszönjük, hogy vagy nekünk!  



 A vizsga perceiben 
nagyon izgultam. Remegett a 
lábam, a gondolataim pedig 
csak a kihúzott tétel körül 
forogtak. 
 A vizsga után felsza-
badultan mentem haza, érez-
tem, jól sikerült.  
 A tanév elején még azt 
hittem, hogy a felkészülés egyszerű folyamat lesz. Egy 
hónap elteltével rájöttem, hogy sajnos, ez nem így van. 
Sokat kellett tenni annak érdekében, hogy eredményt 
érjek el. 
 A vizsga előtti napokban nagyon izgultam, nem is 
tudtam másra gondolni sem. Azon aggódtam, sikerülni 
fog-e, minden eszembe fog-e jutni, aminek eszembe kel-
lene.  
 A legnehezebb pillanat az volt, amikor tételt kel-
lett húznom. Úgy éreztem, minden ettől a pillanattól 
függ. Reménykedtem, hogy szerencsés leszek, s olyat 
húzok, amit nagyon jól tudok.  
 Meglepetés volt, amikor a tétel elmondására ke-
rült a sor, mert kevésbé izgultam, mint az előző évek-
ben. És jól sikerült! Már akkor éreztem.  
 Pozitív tapasztalatokkal tértem haza a vizsgáról. 
Sokkal jobbakkal, mint ahogyan az előző vizsgákról 
hazamentem.  
 Sokat tépelődtem azon, vajon miért voltak idén 
kellemesebb tapasztalataim, mint régebben. Végül arra 
jutottam, szükségem volt az előző vizsgákon szerzett 
tapasztalatokra ahhoz, hogy az ideiek kellemesek legye-
nek. Nagyon bízom abban, hogy igazán akkor fogok 
örülni majd az előző években tett vizsgáknak, az ott 
szerzett tapasztalatoknak, amikor majd a felvételi vizs-
gán mindezt kamatoztathatom. S még jobb lenne, ha 
sikeres felvételi vizsga után mondhatnám el mindezt. 
 Úgy legyen! 
Kocsis Adél 8.o.  
 
 Úgy hittem, soha nem jön el ez a pillanat. Olyan 
messzinek, elérhetetlennek tűnt, mintha soha nem kö-
vetkeznék be… Legalábbis bíztam benne. Sejtettem, 
hogy lehet valami igazság abban, amit mások monda-
nak, de nem tudtam igazából elképzelni, hogyan is fog 
történni. Voltak róla sejtéseim. Halványak. Ködösek. 
Sejtelmesek…  
 Aztán, mire észrevettem magam, bekövetkezett. 
A valóságban. Immáron visszavonhatatlanul elérkezett 
a vizsga ideje. Ott volt a pillanat, amikor húznom kel-
lett… 

 … letettem a padra a lapot. Tanácstalanul, ijedten 
néztem. Néma lettem. „Talán el kellene kezdeni?” - 
gondoltam magamban, és megfordítottam a papíromat. 
„ Ez nem lesz könnyű!” - sóhajtottam… aztán … el-
kezdtem írni.  
 Csak írtam, írtam, írtam. Maguktól ömlöttek 
elém a szavak. 
 Felálltam felelni. Már nem akartak maguktól jön-
ni a szavak. Kicsit elbizonytalanodtam, de azért mond-
tam. Szépen, komótosan befejeztem.  
 Amikor kimentem a teremből, megkönnyebbül-
tem. Hatalmas felszabadultság tört rám: Vége 
vaaaaaan! Üvölteni lett volna kedvem, ugrálni, de csak 
a kijárati ajtót téptem fel hirtelen lendülettel. Mire haza-
értem, már épphogy csak ballagtam.  
 Néhány napig azon agyaltam, vajon hogyan sike-
rült. Reméltem jól, hiszen nem láttam a tanárok tekinte-
tében rosszallást, és emlékeim szerint nagy butaságot 
nem mondtam. Egészen elfogadhatóan feleltem, az írás-
belim pedig — láttam — egészen jó lett. Kíváncsian 
vártam az eredményhirdetést. 
 A vizsgaidőszak alatt sok volt a stressz, az izga-
lom. Viszont sikeresen túlestünk rajta. Sikeresen zártuk 
(remélhetőleg). Úrrá lett rajtunk a megkönnyebbülés.  
 Az elkövetkezendő hetek majd nyugalmasabban 
telnek. Nem lesz már sem vizsga, sem felvételi — leg-
feljebb a szóbeli miatt kell kicsit aggódni. De talán ami-
att sem.  
 Úgy tűnik, vége van… egy időre legalábbis. 
Sziráczki Beáta 8.o.  
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Bolyos Benedek 7.o. 
Újévi gyermek 

 
   Kétezer- tizenötöt írt a bába 
   Az új esztendő első lapjára. 
   Midőn megszületett az első baba, 
   Tárt karokkal várta apja, anyja. 
 
   Világraszóló esemény ez eset, 
   Mely Budapesten velük megesett, 
   Kivonult a sajtó, tévé, rádió 
   Riportot csinálni a babáról. 
 
   S amíg a sok néni, bácsi sorakozott, 
   Addig a baba már jól belakott, 
   Álmában szárnyas angyalok röpködtek, 
   Boldogságot kívánva köszöntek: 
 
  BOLDOG ÚJ ÉVET! 
 
 

Király Viktória 7.o.     
Újévi köszöntő 

 
Megfőtt már a virsli, 
kész lett igy a lencse, 
minket sem érhetett 
Voln’ nagyobb szerencse. 
  
A malac tálalva, 
a csirke elásva, 
a pezsgő kínálva 
B.U.É.K.-ot kiáltva. 
  
Az új esztendőben 
nagyszerű békében, 
teljék az év igy is 
sok kicsi örömben! 
 
 
 

Krekács Dalma 7.o. 
Boldog újesztendőt 
 
 
Boldog újesztendőt 
Kívánok most nektek 
Szép s boldog jövendőt 
Embernek és népnek! 
 
Sok új cél van most   
Sok új ember s barátság 
Sok minden van már mögöttünk 
De valami maradt, az imádság.  
 
Azt kívánom nektek 
Most és mindörökre 
Legyen boldog életetek 
A hitet nem feledve!!! 
 
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!!! 
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Február 18-án, HAMVAZÓSZERDA  

Előkészítő foglalkozásaink:  
február 14., 21., 28., március 7., 
14., 21. szombat délelőttönként  

9-10 óra között 

Alsós és felsős színházbérleteseink január folyamán megtekintették a bérlet második előadását a gödöllői Mű-
vészetek Palotájában. 

Az iskolánkat képviselő tanulók január végén Vácon hittan-, vers– és prózamondó, valamint rovásírás verse-
nyen vesznek részt. Irodalmi pályázataink eredményét is kíváncsian várjuk. 



Mindenféle zöldségeket beszélnek/
írnak a diákok a tanórákon. Álljon 
itt most egy friss válogatás — a saját 
termékeitekből! 

Arany János után „szabadon”: 

…  

 

 

 

 

 

Apadjon el a szem, mely őt lefejezte…. 

(hiába, ha szemmel lehet ölni….) 

 

Nyelvtan: 

- Mi a mondat? 

- Gondolataink közlésére kialakult HANGSZERKE-
ZET. 

(...vagy hangszer) 

 

 

 

 

- Egy gondolat megfogalmazása toldalékokkal. 

 

Földrajz: 

Ősföld:  

- Az ősföld az, amikor a dinoszauruszok uralták az 
egész földkerekséget. 

- Olyan föld, amely többmillió éve keletkezett és 
nem alakult át. 

 

Földtörténeti ókor:  

- A föld a földtörténeti ókorban fejletlen volt. 

- Megjelentek a szárazföldek és a leggyakoribb 
anyag a vasérc lett. 


