
 
 
 

 
 
 
„A hagyomány szerint e hónapnak Romu-

lus adott nevet, anyjának, Venusnak etruszk neve 
után (Apru). Terentius Varro, római tudós a név 
eredetét az aperire „kinyílni, feltörni” igére vezeti 
vissza, mondván, most nyiladozik a természet, 
most töri fel az eke a talajt.”- olvashatjuk a Jeles 
napokban. Valóban, azt látjuk, hogy a fák gyönyö-
rűen zöldellnek, a kertekben, szántóföldeken meg-
indult a munka.  

Nem véletlen, hogy a Föld napja is április-
ban van. Ti is tettetek valamit az iskolában  a kör-
nyezetért. Volt, aki fát, virágot ültetett; volt, aki 
gyomlált; volt, aki sepregetett. Nagyon szép lett az 
iskola munkátok nyomán! Fontos, hogy óvjuk a 
Földet! A Jóisten csodálatosnak teremtetette azt, 
mindennek megvan a helye, de mi emberek a 
szennyezésekkel pusztítjuk életterünket! Nagyon 

fontos, hogy a természeti értékeinket, környezetün-
ket védjük! Hogyan tudod te megtenni? Nem sze-
metelsz! Figyelsz a szelektív hulladékgyűjtésre! 
Nem rongálod a környezetedet! Véded a növénye-
ket és az állatokat! Fákat, virágokat ültetsz! Nem 
nagy dolognak tűnik, de sokat ér! 

Áprilisban nemcsak a kertet ápoltuk, ha-
nem más hagyományokat is! A Költészet napján 
együtt szavalt egy-egy osztály! Nagyon ügyesen 
megoldották ezt a feladatot! Öröm volt hallgatni! 
A 7., 8. osztályosok a Holokauszt áldozatainak 
emléknapján megemlékeztek az áldozatokról. 

Most is fontos dologra 
készültök! Anyák nap-
jára! Édesanyátok szí-
ve mindig nagyot dob-
ban az örömtől, ami-
kor a szeretetet külső-
leg is megnyilvánítjá-
tok! Barátságos szava-
itok, segítségetek, de-
rűsebbé teszik életét! 
Jézus is figyelmes volt 
az édesanyjával. A 
keresztúton találkozva 

vele érezte szerető szívét és fájdalmát, és még a 
keresztfán is gondoskodott róla!  

Forduljatok olyan szeretettel édesanyátok 
felé, amelyből sugárzik a jóság! De ne felejtkezze-
tek el az édesapákról és a nagyszülőkről sem! Ők 
kereszteltettek meg, így lehettek Isten gyermekei! 
Istennel együtt ők védenek és oltalmaznak! 
„Adjatok hálát az Úrnak!”   
    Almási Zsuzsanna 



I. hely 
Mohos Dávid 7.o: Ki a költő? 

Költő az, ki tollat ragad, 
Húzd ki mostan gyorsan magad. 

Tisztelegjünk e nap előtt, 
Kicsi gyerek és nagy felnőtt. 

 
A költészet napja van most, 
A tolladról kapard a koszt, 

Mert most írni fogsz te vele, 
Ha megjön az ihlet szele. 

 
Magyarok! Gyorsan egy tollhoz! 

Aztán egy papírdarabhoz! 
Írjuk le érzelmeinket, 

Tiszteljük meg a költőket! 
 

A költészet napja van itt, 
Legyen ez az ünnep meghitt. 
Készüljünk majd jövőre is, 

Annyi sok vers lesz, mint a rizs. 

II. hely 
 

Völgyesi Tamara 5.o.:  
Ki a költő? 

 
Költő az, ki tollat ragad, 
Pennájából írás fakad, 
Írásában rímre akadsz, 

Rá is találsz, hogyha akarsz. 
 

Írásának vers a neve, 
Elbeszélés, dráma, mese. 
Mindegyiket megírhatod, 
De csak akkor, ha akarod. 

 
Verset írni nem is nehéz, 
Rághatja meg kicsi egér, 

Találsz majd rá újabb rímet, 
Adhatsz neki másik címet! 

 
 

III. hely 
Gallai Blanka 6.o: Ki a költő? 

Költő az, ki tollat ragad, 
Verset ír és rímet farag. 

S írja azt, mi szívén ragad,  
Az örökre már itt marad. 

 
Ír, mit szíve diktál neki, 
Tollat fog, s papírra veti. 
Hogy a világ öröksége 
Ne felejtse őt már sose. 

 
Arany János, s majd Petőfi, 

Mind a kettő ezt követi. 
Érzéseit nekünk írta, 

Mindeközben tollát fogta. 
 

Költő az, ki szívét tárja, 
Versbe öntve a világba. 

S írta azt, mi szívén ragadt, 
Az örökre már itt maradt.  
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 Április 11-én a Magyar költészet 
napját nem csak közös versmondással, ha-
nem versírással is ünnepeltük. Álljanak itt a 
legjobbak  

Grósz Zsigmond 6.o. 
 

Költő az, ki tollat ragad, 
Vágtat vele a gondolat. 
És ha jól írja a sorokat, 

Megtalálod benne magad. 
 

Költő az, ki édes szóval, 
Ügyes rímekkel, játékkal 

Elmeséli a bánatát, 
És vidám gondolatát. 

 
Költő az, aki sose fél, 
Leírni azt, amit vél, 

Elhallgattatni nem lehet, 
Nincs olyan gazdag ígéret. 

 
Költi az, ki ha szerelmes,  
Elfelejt minden előbbit, 

Nem érdekli őt más semmi, 
Csak lássa az ő szerelmit. 

 
 

Király Levente 5.o. 
 

Költő az, ki tollat ragad, 
A rímekben meg nem akad. 

Az életét versbe írja, 
A pihenést ő nem bírja. 

 
Nem ismer ő lehetetlent, 
Versírásban verhetetlen. 
Írna tájról, szerelemről, 

Vizsgát tett már emberségből. 
 

Hazáját is dicsőíti, 
Az utókor elismeri. 

Életében nincs sok pénze, 
Ránk marad a sok-sor verse. 

 
 
 
 
 
 
 

Kővári Dorottya 5.o. 
 

A Költő az, ki tollat ragad, 
Ki szívéből írja a szavakat, 

Ki rímekben és verssorokban 
Kimondja a gondolatokat. 

 
A költő az, ki mindenkinek, 

Ismerősnek, idegennek 
Verset ír az embereknek, 
Ki szívéből csodát ír meg. 

 
A költő az, ki érzelmeket  
A vers által közöl veled.  

Aki szegénységében 
Ajándékot ad néked. 

 
A költő az, ki csöndben hallgat, 

Ki a versben mond szavakat,  
Kinek fantáziahatárát 

Sose keresd az ég alatt. 



Piti Lóránd 6.o.: 
A költő munkája 

 
A költő rímeket farag. 
Faragni nem kis feladat. 
Egész 
Nehéz. 
 
A költő dolga a verselés, 
Amely meglehetősen nehéz. 
Igen, 
Hiszen 
 
Ki lapra írja gondolatát, 
Költőnek hívja önmagát. 
Becses  
Neve 
 
Kezei alatt szép versek, 
Csodás melódiák, s énekek kelnek 
Trala 
Lala 
 
Ez ám egy nehéz feladat 
Rímeket szabni egy perc alatt 
Az idő 
Szalad 
 
Költőnek lenni nagyszerű 
Vele az Isten bőkezű 
Dicső 
Csoda 
 
Ez adomány oly nagyszerű 
Lelkesedni oly egyszerű 
Forr  
A vér 
 
S forradalom jár az eszébe 
Így lett e versnek vége 
Elég 
Ez. 
 
A negyedik osztályosok kisebb 
csapatokban alkottak. Lelkes 
igyekezetük nyomán az alábbi 
művek (is) megszülettek: 
 

Csabai Léna-Hajdu Patrik-Molnár János 
 

Költő az, ki tollat ragad, 
Gondolkozva ír sorokat. 
Amikor csak van ideje, 
Mindig írja a verseket. 

 
Írja sorba gondolatait, 

Amit az élet megadatik, 
Megtudhatunk róla mindent,  

Örömét, bánatát, rímben. 
 

A költő sok verset ír, 
És a versében van sok rím. 
A költők versét szeretik, 

És mindenhol jól ismerik. 
 

Haladva a vonalak mentén, 
S a végén ott a refrén. 

Akkor a versnek nincs párja, 
Ha a sorok végét rím zárja. 

 
 
 
 

Kuszák Noémi-Pankotai Lili-Egyed  
Gábor-Liptai Milán 

 
Költő az, ki tollat ragad, 

Körülnéz, s rá ötlet ragad. 
Szép verset ír, ideje akad, 

Sora mindig rímben marad. 
 

A költőnek nagy a gondja, 
Különösen sok a dolga. 

Rímet keres éjjel-nappal, 
Együtt kel a pirkadattal. 

 
Saját baja nem érdekli, 
Világ gondja megihleti. 

Nyughatatlan természete, 
Verset írni van még kedve. 

 
Ír, csak folyamatosan ír, 
Sok megihlető dolgot ír. 

Versek nélkül nem is élne, 
Hogy is lenne kész estére?! 

 
Ötlete, ha szárnyra kel, 
Szava mindig rímre lel. 

Nem kell ehhez semmi csel, 
Csak az ihlet, ennyi kell. 

 
Költő az, ki mindig rímre talál, 

Akár élet, vagy akár halál. 
Milyen a vers rímek nélkül? 

Megírja hát emlékül. 
 
 
 
 
 
 

Preisinger Vanda-Kiss Csilla-
Ecsedi Balázs-Farkas Cintia 

 
Költő az, ki tollat ragad, 
Szívből írja a sorokat. 

Nem hanyagol az idővel, 
Gondolkodik az eszével.  

 
Költő az, ki tollat ragad, 

Megírja mi fontos marad. 
Legyen felnőtt, vagy kis gyerek, 

Érdeklődve olvassa ezt. 
 

A költő rímeket szŐ, 
A rímek száma egyre nő. 

A fejében összeállnak a képek, 
Verssé alakulnak a művek. 

 
Aki olvassa, mind érti, 
A költő érzéseit érzi. 

Ha kell, nevet, vagy sír, 
A jó költő ilyen verset ír. 

 
 
 

Busa Botond-Füzi Nimród-
Lugosi Bálint-Molnár Zoltán 

 
Költő az, ki tollat ragad, 

Vígan írja a sorokat. 
Jól ír mindent, nem hibázik, 

A szavakból sor is válik. 
 

Kis ideig munkálkodik, 
Egy-egy rímen gondolkodik. 
Így lesz sorról sorra csoda, 

A szavakból rímek sora. 
 

Véső helyett tollat ragad, 
Szálfa helyett rímet farag. 
Nagy mestere a szavaknak, 

Tollából mondatok fakadnak. 
 

Szeret írni, nem vitázik, 
És helyette írni vágyik. 

Nagyon szép, de töri fejét, 
Itt fejezte be a végét. 
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Gratulálunk valamennyi bátor 
vállalkozónak, aki rímfaragásra 

adta a fejét! 



Naplórészlet a jövőből 
2050. június 3. 
 Nagy a forróság… Az embe-
rek képesek lennének akár erőszakra 
is egy pohár vízért.  
 Bent ülök egy pajtában. 
Olyan itt, mintha egy üvegházban 
ülnék, de van némi árnyék. Itt lega-
lább 44 fok van… Sokan csak 
feküsznek a fal tövében. Mások sír-
nak. Nekem is sírni lenne kedvem, 
hiszen a bőröm teljesen kiszáradt. A 
szám is sebes… Van már vagy három 
napja, hogy alig iszom valamennyit. 
Senki sem tud vizet szerezni…. Né-
hány évvel ezelőtt még volt egy kis tó 
a közelben… A helyén most sivatag 
áll… Évekkel ezelőtt nem hittük el, 
hogy ez lesz a sorsunk… most pedig 
nem jutunk tiszta vízhez… 
Sziráczki Beáta 8.o. 
 
2103. december 5. 
 Kedves naplóm! 
 Most mit tegyek? Elborzaszt 
a jelenlegi helyzet! Ez nem élet!  A 
nagymamám mesélte, hogy amikor ő 
fiatal volt, a pénz volt az úr. Ma a 
pénz helyett, a víz az úr. Akkora a 
vízhiány, hogy a víz lett a fizetőesz-
köz, s ezért bármi megkapható. Csak-
hogy alig van belőle itt-ott.  
 Emlékszem, nagymamám 
adott egy fényképet, amin Ő van még 
fiatal korában. Gyönyörű hosszú haja, 
csinos alakja volt. Ma nem viselünk 
hosszú hajat. Csinos alakja senkinek 
sincsen, a legtöbb ember teste össze-
aszott.  
 A nagyanyám mesélt erdők-
ről, patakokról, az esőről, a hóról. Azt 
mesélte, annyi vizet ihatott, amennyit 
akart. Én most naponta csak fél po-
hárral ihatok. 
 A jövő generációjának – már 
ha lesz – üzenem, hogy ezt a naplóbe-
jegyzést küldjék vissza a múltba! 
Hátha az emberek feleszmélnek, és 
meg nem történtté tehetjük ezt a bor-
zalmat!  Vigyázzatok a környezetre! 

Bíró Fatima 8.o.  
 

 

Lapok egy naplóból  (2115) 
 1. oldal: A nevem John Wick és ez a 
napló az én tulajdonom. 2099-ben 
születtem Londonban, most a Kárpát-
medencében élek, mert Londont szü-
letésem után három évvel elöntötte az 
óceán. Európa egyik legbiztonságo-
sabb helyére tudtunk költözni. Most  
tizenhat éves vagyok és 2115. január-
ját írjuk... 
25. oldal: Sajnos ebben a januárban is 
negyven fokot írunk. Ennél csak me-
legebb lehet. Borzalmasan meleg van. 
A sótalanító gyárban, ahol dolgozom, 
ma üzemhiba volt, így ma nem tud-
tunk dolgozni. A baj csak az, hogy 
így nem kaptuk meg a fizetésként járó 
5 liter vizet, ami szerintem mindenki-
nek járt volna. Na, ez a nap is reme-
kül végződött... 
39. oldal: Február közepe van, és ha-
talmas harcok dúlnak az utcákon. Va-
lakinek sikerült betörnie a sótalanító 
gyárakba és kirabolta a már 
sótalanított vízkészletet. Az emberek 
magukból kivetkőzve öldökölnek 
mindössze pár csepp vízért. Van, aki 
a legjobb barátját és családját elpusz-
tította, hogy vizet szerezzen. Ma én is 
- sajnos sokadik alkalommal - részt 
vettem a harcban. Csúnyán megsebe-
sültem, a jobb karom nagyon vérzik. 
Csak rám kell nézni, 16 éves vagyok 
és úgy nézek ki mintha 30 éves len-
nék! Napról napra élek, a testem teli 
van a harc, és az UVB sugárzás által 
okozott sebekkel. A harcok lelkileg és 
fizikailag teljesen romba döntöttek. 
Már nem érzem magam embernek 
csak egy lélektelen valaminek, ami 
nem képes víz nélkül az önálló életre. 
Emlékszem, nagypapám mennyit me-
sélt, hogy amikor ő gyerek volt, annyi 
vizet ihatott, amennyit csak akart, 
annyit fürödhetett, amennyit csak 
akart. Kisgyermekként az ő meséire 
aludtam el. Sajnos ő már rég meghalt. 
Ma este felidéztem magamban a me-
séit. Mintha ő mesélte volna, ott ült 
volna az ágyam mellett, mintha meg-
fogta volna a kezem és elindult volna 
velem valahova...    
Nagy Noémi 8.o. 

Pillanatképek a jövő napjaiból 
 
 A mai világban alig vannak 
már olyan helyek, ahol az emberek 
nincsenek összezsúfolva. Az éghajlat-
változás következtében a Föld nagy 
részét elöntötte a víz. Sajnos sok em-
bert kellett kitelepíteni saját országá-
ból, így a megmaradt országok pró-
bálnak minél több menekültet befo-
gadni. Magyarország is ebbe a hely-
zetbe került. Még mindig jönnek em-
berek, családok, akik itt szeretnének 
letelepedni.  
 Minden nap egy új kezdet, 
mondják ezt sokan, de valójában eb-
ben az új világban minden nap egy 
harc a túlélésért. Az éghajlatváltozás-
sal az állat- és növényvilág is megvál-
tozott. Ha az ember kimegy az utcára, 
nem tudhatja, mikor találkozik egy 
ragadozóval. Ezért a többség a házá-
ban marad, de vannak bátrak akik 
kimerészkednek. Az iható víz is eltű-
nőben van. Régen pohárszámra itták 
az emberek, mostanában örülni kell, 
ha naponta egy teljes pohárral meg 
lehet inni. A klímaváltozás következ-
tében ritkák az esős napok. Az ország 
nagy részében szárazság alakult ki. A 
gazdák már nem is tudják, mikor tud-
tak utoljára aratni vagy saját termé-
nyükből fogyasztani. A mai gyerekek 
nem nagyon tudják, hogy milyen az 
eső, vagy a szivárvány, mert még so-
sem láttak olyat. Az ételeket minden-
ki konzervekben kapja, mert már csak  
azt lehet kapni. 
  Ez mind annak a következménye, 
amit a régi időkben mi emberek elkö-
vettünk a Föld ellen. Nem figyeltünk 
a víz használatra, nem óvtuk a kör-
nyezetünket, nem vigyáztunk semmi-
re.  Ha ez valaha is visszafordítható 
lenne, akkor mindent megtennék, 
megtennénk a világ megmentésért. 
Kocsis Adél 8.o.  
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 Április 22-én, a Föld napján elgondolkodtunk a Föld napja mozgalomról, sorsunkról, lehetséges jövőnkről, a 
környezetszennyezésről, annak lehetséges következményeiről, és tennivalóinkról. (Nem csak elgondolkodtunk, de cse-
lekedtünk is!) Néhány érdekes gondolat azonban álljon itt, ezeken az oldalakon! 

Elnézést kérünk olvasóinktól a fent vá-
zolt szomorú, ijesztő képekért—ez akkor 
következik be, ha nem vigyázunk a 
Földre. Azért születtek ezek az írások, 
hogy ez másként történjék! 



Óvjuk a természetet! 
 

A természetet védeni kell, 
A vizeket nem szennyezni, 
Mert ha mi pusztítjuk el,  
Meghalunk: a lényeg ennyi. 
 
Ha meghalnak az állatok, 
Meghalnak az emberek, 
És a Föld bolygó támolyog, 
Esedezik és szédeleg. 
 
Minden, amiért harcoltunk,  
Feledésbe fog merülni, 
S a Föld bolygó, a mi otthonunk, 
A pusztulásba fog kerülni. 
 
Embertársak, ne hagyjuk ezt! 
Ó, ezt a szörnyű tragédiát, 
Hogy így érjen minket a veszt’ 
S ne éljünk sok éven át! 
Haszara Lázár 4.o.  
 

A természet 
 

Szép fák gyűlnek körülöttem, 
S virágok várnak engem. 

De ha nem vigyázok rájuk, 
Elpusztul a száracskájuk. 

Farkas Cintia 4.o. 
 

A Föld napja 
 

Vigyázz a fára, virágra, 
Ezzel vigyázol a világra! 

Ez a világ mindenkié, 
Őrizzük meg mindörökké! 

Kuszák Noémi 4.o. 
 
 

Ezzel védem a környezetemet 
 
Gyűjtsd a papír és a fémet, 
Hogy megóvhasd a szépet! 
Külön-külön dobd kukába, 
Hogy örömmel indulj munkába! 
Antal Lorina 4.o. 
 

A természet szépsége 
 

A természet szépségét 
Bizonyítja sok-sok kép. 

Ne szennyezd a környezetet, 
Szépségét így meglelheted! 

Antal Lorina 4.o. 
 

A környezetünk 
 

Ki szereti környezetét? 
Akkor védjük meg a létét! 
Olajmező helyett mező, 

Vissza-vissza rossz levegő! 
Csabai Léna 4.o. 
 

A Föld napja 
 

Védd a földet, tavat, folyót, 
Ez mentheti meg a bolygót! 

Ne szemetelj, tisztán élj! 
Igaz jövőt így remélj! 

Ecsedi Balázs 4.o. 
 
 

 

A természet 
 

Sűrű erdő öreg fái, 
Nagy tisztások virágai, 

Magas hegyek szépségei, 
Dombok, hegyek rejtelmei. 

Reisinger Vanda 4.o. 
 

Védjük a természetet! 
 

Óvjuk, védjük a természetet, 
Hisz nagyon fontos nekünk, 

Ha tönkretesszük és nem vigyázunk 
rá, 

Nem lesz életterünk! 
Hanák Levente 4.o. 
 

Természet 
 

A természet szép dolog, 
De veszélyes is nagyon. 

Jöhet földrengés, hurrikán, 
Téged is elkaphat ám! 

Sebestyén Bálint 4.o.  
 

 
 
 
 A verseket, 
plakátokat az aulá-
ban láthattátok. A 
Föld napján isko-
lánk tanulói vala-
mennyien tettek is 
valamit környeze-
tünkért. Fontos, 
hogy ne csak ezen az 
egy napon jusson 
eszünkbe: felelősek 
vagyunk a Földért! 
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Negyedik osztályosainkat a Föld napja  a  következő versekre ihlette: 



A Föld sóhaja 
 
 Kérlek, vigyázz rám! Én vagyok az, 
aki miatt levegőt tudsz venni. Ne szennyezz! 
 Kérlek vigyázz rám! Én vagyok az, 
akitől inni kapsz, hogy soha ne légy szomjas. 
Ne szennyezz! 
 Kérlek, vigyázz rám! Én vagyok az, 
aki hűsít, és körülvesz téged. Ne szennyezz! 
Dicső Zoltán 6.o. 
 

Bűnbánat 
 

 Szánom-bánom, amit ellenetek tettem, 
fák, virágok , állatok! Ha megengeditek, min-
den erőfeszítésemmel azon leszek, hogy jóváte-
gyem a bűneimet, hibáimat! 
 Tudom, nélkületek nem élhetek sem én, 
sem utódaim. Szeretném, ha gyermekeim is 
ismernének minden állatot, növényt, ismernék 
a bolygó minden szépségét! Hogy ez így le-
gyen, én mindent megteszek! Vigyázok mindar-
ra, ami körülvesz engem. 
Kovács Zsuzsi 6.o.  

Ima 
 

 Istenem! Köszönöm, hogy jó 
és szép világot teremtettél nekünk! 
Köszönöm, hogy van mit ennem, 
hogy van mit ennünk! Kérlek, segíts 
azoknak, akiknek nem jut élelem, se 
víz! 
 Segíts az embereknek megér-
teni, hogy ha így folytatjuk tovább, 
nem lesz mit innunk, nem lesz mit 
ennünk, és levegőnk sem lesz!  
 Köszönöm, hogy olyan világ-
ba születhettem, ahol mindent meg-
adsz nekünk ahhoz, hogy könnyebben 
élhessünk, s meglegyen mindenünk, s 
ne kelljen aggódnunk a jövőnkért. 
Add, hogy velem együtt mások is így 
gondolkodjanak! Segíts nekünk, hogy 

megőrizhessük mindazt, 
amit tőled kaptunk! 
Gallai Bianka 6.o. 

Ima 
 

 Kérlek Uram téged, ki az 
egész Föld teremtője vagy, adj a kis 
embereknek bátorságot, hogy szólja-
nak, a lustáknak/gyengéknek erőt, 
hogy tegyenek… Segíts minket, hogy 
lássuk mindazt a szépet, ami körül-
vesz minket. S add, hogy lássuk a hi-
báinkat is. Mi voltunk azok, akik le-
tértek az általad kiszabott ösvényről, 
nekünk kell igyekeznünk, hogy vissza-
találjunk arra. Könyörülj rajtunk, adj 
nekünk jelet, aminek segítségével el-
igazodunk! Adj kedvet a munkához, 
amit hamarosan el kell végeznünk! 
Ébreszd fel az embereket, hogy csat-
lakozzanak valamennyien, amíg nem 
késő! 
 Segíts Urunk a Föld megóvá-
sában! 
Tóth Anna Jázmin 6.o.  

Ima 
 

 Köszönöm, hogy megterem-
tetted ezt a csodálatos világot ne-
künk! Köszönöm, hogy itt élhetek, 
ezen a csodálatos bolygón, ebben a 
szép országban! Köszönöm, hogy 
vannak emberek, akik szeretik, védik, 
óvják a Földet! Add, hogy minél több 
embernek legyen vágya óvni a Föl-
det!  
 Tudom, és köszönöm, hogy 
vigyázol ránk! Add, hogy embertársa-
im is hálásak legyenek neked minda-
zért, amit kaptunk tőled. Add, hogy 
valamennyien átérezzük: nagyon fon-
tos, hogy tegyünk ezért a csodálatos 
Földért! 
Busz Boglárka 6.o.  
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Az április 24-én a gödöllői Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola és Óvodában megrendezett  
Aranytoll helyesírási versenyen  

Kővári Dorottya 5.o. I. helyezést, 
Péterdi Emma 3.a III. helyezést ért el 

Eredményükhöz gratulálunk! 

A dabas-sári egyházmegyei versenyen tanulóink az alábbi 
eredményeket érték el: 
RAJZ 7-8.osztály: 

Dolecsek Fanni 7. o. I. helyezés 
5-6. osztály: 

Bezák Olivér 5.o. különdíj 
TERMÉSZETISMERET 7-8. osztály: 

Dolecsek Fanni 7.o.—Péter Bence 7.o. I. helyezés 
HITTAN 
Ökomenikus hittan 5-6. osztály: 

Parádi Anna 5.o.—Tóth Anna Jázmin 6.o. II. helyezés 
Katolikus hittan  
3-4. osztály:  

Haszara Lázár 4.o.—Szijártó Kristóf 4.o. II. helyezés 
5-6. osztály: 

Bezák Olivér 5.o.—Kuszák Hajnalka 6.o. II. helyezés 
FOCI 

Iskolánk csapata III. helyezés 

Az április 29-én megtartott városi vers– és 
prózamondó versenyen tanulóink az alábbi 

eredményeket érték el: 
 
 
 

1. osztály: 
Németh Anna Janka 1.a vers I. 
Puha Panna 1.b vers II. 
Pacsuta Lora 1.a verses mese II. 
Kiss Jagoda Anna 1.a próza II. 
 
 
 

2. osztály: 
Kiss Renáta 2.b vers II. 
Sebestyén Evelin 2.b verses mese II. 
Nagy Bálint 2.a próza II. 
 
3. osztály: 
Kovács Miriam 3.b vers I. 
Kántor Kamilla 3.b vers III. 
 
 
4. osztály:  
Antal Lorina 4.o. vers II. 
Egyed Gábor 4.o. verses mese III. 

A  Harmatcsepp  
levelező tanulmányi verseny 

döntőjére  
május 9-én kerül sor  

Iskolánkban 
 

Kérjük, hogy akiknek lehetősége 
van rá, a verseny sikeres lebonyolí-

tása érdekében járuljon hozzá  
rendezvényünkhöz sütemények  

felajánlásával! 



A kalligram — képvers — olyan vers, amely formájával is megidézi a vers 
témáját. Kalligramokat írtak 8. osztályosaink: 


