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 A nagyböjt idején, 
több más emberhez 
hasonlóan, igyekszem egy 
kicsit „elcsendesedni”, 
elvonulni, elmélyülni és 
elmélkedéseket olvasgatni. 
Az egyik kedvenc „lelki 
vezetőm” Böjte Csaba. 
Nagyon szeretem a 
gondolatait. A 
nyolcadikosok ismerik őt. A 
Határtalanul pályázat 
keretében eljutottunk 
Dévára, ahol 
megismerkedhettünk 
munkásságával is. 
Személyes példájával mutatja nekünk az utat, 
hogy hogyan kell egy kicsit a világi dolgokkal is 
foglalkozni, de mindig Istent szem előtt tartani. 
Tőle idézek nektek egy-két gondolatot. 

 „Mindannyiunkban Isten csodás kincsei, 
a meghallgatott imákra adott válaszai rejlenek. 
Mint a vasérc, vagy az arany a tárnák mélyén, az 
igazgyöngy a kagylóban, a tenger fenekén, ott 
lapul benned, bennem a képlet, mely orvossággá 
válva, életet menthet, a tervrajz, melyből 
kígyózó út lesz, hogy testvéredhez vezesse 
lépteid. Benned van a béke terve, amelyet ha 
alázattal megfogalmazol és kimondasz hangosan, 
elhallgatnak a fegyverek, és mosoly költözik a 
gyermekek arcára. A titok, a csoda benned van! 
A nagyböjt szent idejében még inkább mint 
máskor. Felszínes csapongások, üres lötyögések 
helyett magadba kell mélyedned, hogy felfedezd 
a lelkedben rejlő értékeket. Merülj alá a 
csendben! Csodálatos érzés ott bent meghallani a 
verset, meglátni a festményt, a képletet, a 

megoldást, és szépen, vázlatokat készítve, lassan 
világra szülni azt. Egy gondolat, amely nemcsak 
neked fontos, ott lent, a belsődben kezd 
körvonalazódni, még csak dereng, de Te érzed, 

hogy belőled kikívánkozik. 
S mint a bányász a mély 
üregben, sötétben, egyedül, 
dolgozol, megfogod, 
megfogalmazod, felszínre 
hozod, hogy 
megajándékozd vele a 
világot. Csodálatos érzés 
szülőanyja lenni egy igazi 
értéknek, egy szellemi 
kincsnek, amelyben az 
emberek meghallgatott 
imáikra adott választ 
találnak. 

 Persze a gonosz 
szeretné elhitetni, hogy Te 

értéktelen vagy, meddő föld, üres puszta. Azt 
hazudja, hogy benned nincsenek igazgyöngyök, 
kár is lemerülnöd a hullámok alá, úgysem találsz 
ott önmagadban semmit. Azt mondja: szórakozz, 
légy vidám, élj a mának, magadnak, neked sem 
ad senki semmit ingyen! Ne hidd el neki, 
hazudik: Te Isten gyermeke vagy, felbontatlan 
levél, amelyre a Teremtő az ő gyermekei iránti 
végtelen szeretetét írta, fogalmazta meg 
csodálatosan. Általad akarja tovább teremteni a 
világot az Isten, választ küldeni a sokakat gyötrő 
kérdésekre. Ne veszítsd el magad, mert válasz 
vagy valakiknek, sokaknak! Kicsinységed ne 
aggasszon, piciny ceruza heggyel írtak 
remekműveket!” 

 Ezekkel a gondolatokkal kívánom 
nektek, hogy sikerüljön méltón ráhangolódni a 
húsvéti ünnepre! 

  Almási Zsuzsanna 



  
 Nyolcadikosaink már túl vannak az írásbeli– 
és a szóbeli felvételiken is. Tapasztalataikat ezúton 
osztják meg az utánuk jövőkkel: 
 
 
Lovász Zsófi 

 A legtöbb helyen megadják, hogy miből kell 
készülni a szóbeli felvételire. Érdemes a felvételi előtt 
néhány hónappal megkezdeni a felkészülést, hiszen 
közben teljesíteni kell az iskolában is.  

 Amikor már ott voltam a felvételin, s vártam a 
teremben, hogy rám kerüljön a sor, iszonyatosan 
remegtem és minden bajom volt. Ezt azonban 
ellensúlyozza, ha egy aranyos tanár van bent a 
felvételin…  

 A felvételi sikere azon múlik, hogy becsületesen 
felkészültél-e, s képes vagy-e koncentrálni arra a 
pillanatra. 

Péter Bence: 

 Én már könnyen beszélek, hiszen túl vagyok az 
összes felvételin, ráadásul fel is vettek abba az iskolába, 
ahová a legjobban szerettem volna menni. 

 Amikor év elején kinéztem magamnak a nekem 
való középiskolákat, elmentem a nyílt napokra, rövidesen 
összeállt a sorrend, amely szerint kitöltöttem a 
jelentkezési lapot. 

 Bár sokat készültem az írásbeli felvételire, még 
így is izgultam. Kicsit jobb eredményt vártam, de idén 
nagyon nehéz volt a felvételi.  Ezt tudomásul kellett 
vennem. Tudtam, ilyenkor az a fontos, hogy nem szabad 
feladni. Nem is keseregtem, hanem előre néztem. 

 Az iskolák által megadott anyagokat kidolgoztam, 
tételeket állítottam össze, és nekiálltam tanulni. Bíztam 
abban, hogy meg lesz az eredménye... Meg is lett. Az 
összes iskolában kitűnően szóbeliztem. Több éves 
munkám gyümölccsel koronáztatott. 

 Amikor megláttam a nevem a 20. helyen, olyan 
érzés járt át, amit nem lehet papírra vetni… 

 

Fogarasi-Krauss Flóra: 

 A felvételi olyan, mint egy videójáték.  Annyi a 
különbség, hogy itt csak egyetlen esélyed van. Az első 
szint az írásbeli, amin ha elérsz egy adott pontszámot, 
továbbléphetsz a következő szintre.  

 Az pedig a szóbeli. A fontos az, hogy minél több 
pontot szerezz. 

 Ha alaposan felkészültél, akkor nem kell félni, 
csak hátradőlni, és várni az eredményeket… 

Dolecsek Fanni: 

 Az előző hetek elég sűrűek voltak a 
nyolcadikosok számára. Nekünk is.  

 Az írásbelik nem kis izgalommal jártak, de aztán 
még várt ránk a sok szóbeli vizsga is. A felvételi 
nehézsége attól függött, hogy milyen iskolát, tagozatot 
jelöltünk meg. Tanulni mindenütt kell—ez tény. Az a 
legfontosabb azonban, hogy az ember gyermeke a 
képességeihez mérten jelöljön be középiskolát és 
tagozatot.  

 Azt mondhatom nektek, diáktársaim, a 
középiskolába való bejutás nehéz lesz, és ezért  jó, ha 
mielőbb elkezditek a felkészülést a megmérettetésre. 
Legyetek kitartóak, és bízzatok magatokban! Ezzel „el 
tudjátok bűvölni” a felvételi bizottságot az általatok  
áhított középiskolában. Mi is ezt igyekeztünk 
megvalósítani…. És  reméljük, sikerült. 

 

Fogarasi-Krauss Tamás: 

 Az első felvételi előtt nagyon izgultam, de ez 
hamarost elmúlt, mert az előttem lévők nem jelentek meg, 
így hamarabb sorra kerültem a vártnál. Időm sem volt 
izgulni. Azonnal a kezembe kaptam egy angol szöveget. 
Kis felkészülési idő után fel kellett olvasnom egy részletet 
a szövegből, majd a kérdésekre kellett válaszolnom. Majd 
beszélgettünk, ahol mindenfélét kérdeztek.  

 Több iskolában is felvételiztem. Hasonló volt az 
eljárás mindenhol, de a Premontreiben például még 
hittanból is kérdeztek. Úgy érzem, sikerült jól 
teljesítenem. 

 Most már nincs más dolgom, mint hogy várjak. 
Az utánunk jövőknek azt javaslom, hogy időben kezdjenek 2 



Hetedikeseink a jelzős 
szerkezetek tanulása során 
a tavaszról írtak 
fogalmazásokat. Olvassátok 
a legjobbakat! 
 Tavasszal a 
természet, s minden élőlény 
ébredezik. 
 A friss levegő 
mindenkit felfrissít. A 
ragyogó Nap szépen süt az 
üde virágokra. Közben a 
merengő fák szelíd rügyeket 
bontanak. A folyó se rest: a 
duzzadó medre vígan gyűjti a 
hóból keletkezett langyos 
vizet. Az állatok is 
ébredeznek. Az álmos 
medvék kimennek mézet 
szerezni a természetbe. A 
csivitelő madarak vidám 
dalokat énekelnek a 
tavasznak.  
 A tavasz a 
felüdülésről és az 
újjáéledésről szól. Meg a 
reményről. Ember, állat újjáéled ilyenkor. 
Dicső Zoltán 
 
 A patak duzzadó, ragyogó fényes vize tükrözi a 
tájat. Az állatok  óvatosan előmerészkednek rejtekükből.  
 Egy apró nyúl fürge léptekkel szalad. A tisztás 
legszebb állata, a gímszarvas, legeli a friss, gyönge 
hajtásokat a cserjék ágairól. Vidáman repkednek a 
csivitelő madarak. A távolban álmos medve bújik ki a 
barlangjából. Odacammog a vízhez. Merengő tekintettel 
nézi  a langyos vízben fickándozó halakat. Végül feléled, 
s elkap egyet-kettőt. 
Koska Laura 
 
 Vége a hosszú télnek. Az álmos táj felölti tavaszi 
ruháját. 
 A télen alig látott nap sugarai bárkit képesek jobb 
kedvre deríteni. Ahogy a fény eléri az eddig csak 
merengő, téli hangulatban lévő madarakat, azonnal 
vidám, fürge trillába kezdenek. Ahogy a nap megvilágítja 
a tájat, látszik, hogy üdévé, frissé vált minden. Szép 
lassan egyre több madár tér vissza. A növények is 
igyekszenek gyönyörű tavaszi viseletüket megmutatni: 
kinyílnak a virágok, rügyeket fakasztanak a fák. Hirtelen 
a komor téli tájból varázslatos, tavaszi táj bomlik elénk. 
A madaraknak, ezeknek a szelíd állatoknak a 
visszatérésével teljessé válik a tavasz. Csiripelő hangjuk 
bejárja az erdőt, mezőt, réteket. A tavak élete is 
megváltozik: eddig befagyott vizük langyos állapotba 

kerül.  
 A vidámságtól, 
boldogságtól duzzadó táj 
jellemzi a tavaszt, ezt a 
fantasztikus évszakot. 
Molnár László 
 Csivitelő madarak 
vidám éneke töri meg a 
hajnali csendet. A nap is 
feltűnik az égen, és 
ragyogó sugarai gyönyörű 
színjátékba kezdenek a fák 
még harmatos ágai között. 
 Valahol az 
erdőben őzgidák 
játszanak, s szelíd anyjuk 
békésen figyeli őket. A 
réten fürge pocokkölykök 
kergetik egymást. A 
hegyekben megolvad a hó, 
és a víz a az egyre 
duzzadó folyóba ömlik. A 
szemben lévő 
partoldalakon hatalmas 
gímszarvasok isznak a 
friss vízből. Néha 

egymásra pillantanak, jelezve, hogy tudnak egymás 
jelenlétéről. 
 Lejjebb, a folyó kiöntött vize ébreszti az álmos 
földet. A mezőkön langyos szél fúj, és magával viszi a 
tavasz százezer üde illatát. 
Gallai Bianka 
 
 Tavasszal langyos, ragyogó napsütés tölti be a 
réteket, mezőket. 
 A sok csivitelő madár vígan repked a duzzadó 
folyók felett. Friss, üde szellő fújdogál, miközben vidám 
rókakölykök játszadoznak a fűben a fürge egérkékkel.  
 Másutt álmos sün ébredezik, s figyeli a széltől 
hullámzó zöld fűben a legelésző anyja mellett kíváncsian 
nézelődő szelíd őzgidát. 
Gallai Blanka 
 
 A tavasz első reggelén nagyon álmos vagyok. A 
téli hideg környezet most már langyos.  
 Ha kinézek az ablakon, virágtól duzzadó 
domboldalakat látok. Megfigyelhetem a medvéket, akik 
talán az élet értelméről merengenek. Jó nekem is kimenni 
a friss levegőre. Ettől nagyon üde leszek, és világosabbá 
válnak a gondolataim. Közben szépen csiripelő madarak 
énekét hallgatom. Amíg erre figyelek, észre sem veszem, 
hogy odajön hozzám egy szelíd kutya. Amikor 
észreveszem, vidám leszek. Én is fürgébbé válok, 
mint télen voltam.  
 Én nagyon szeretem a tavaszt. 3 



 Szeretett „ott” lenni. Kint , az álmos erdőben. 
Most felnézett a friss tavaszt jelző fák üde zöld 
lombkoronájára. 
 Lassú lépést tett előre, és beszívta a reggeli 
langyos levegőt, amit a hatalmas, mégis szelíd rengeteg 
árasztott. Ahogy beljebb ért, csivitelő madarak fürge 
szárnysuhogással repültek el feje fölött.  
 Az ifjú haja havasszőke, mint a ragyogó ősz. 
Merengő, barna  jobb-, és kék foltos bal szeme semmit 
nem árult el róla az átlagember számára. 19. évének 
tavaszán járt… Vajon mit hoz majd ez a tavasz? Duzzadó 
rügyek közt megbúvó pacsirták énekeltek körülötte… mert 
boldogok. Ő pedig jelenleg—bár nem látszott rajta—
vidám volt.  
 Elmenekült a mindennapok elől. Tudta, hogy nem 
maradhat örökké „ott”. A „tavaszban”. Azon a helyen, 
ahol áll az idő. Ahol a meggyötört ember megnyugodhat. 
 Az ifjú rájött, hogy fölötte már szalad az idő, és 
félt. Félt mindenkitől. Ám a leginkább az nyomasztotta, 
hogy maga sem tudta, mitől fél. Elmúlt a gyermekkora, és 
észre sem vette… csak most. Nem akart egyedül maradni 
az ismeretlenségben.  
 Tavasz volt, a természet újjáéledt. Az ő 
gondolatait pedig csupa-csupa kérdés töltötte meg: „ Itt 
bandukolok egyedül… az ismeretlen felé. Vidám 
vagyok… de nem tudom, miért, s meddig…” 
 - Anna! - hasított a levegőbe egy kiáltás. Az  ifjú 
a neve hallatán felkapta a fejét. Hátra pillantott. Bátyja 
sietett felé. Integetett. 
 Már megint „ott” találkoztak… 
Tóth Anna Jázmin 
 
 Az álmos tél aludni megy. A langyos szellő 
felébreszti a tavaszt, aki duzzadó energiákkal jön a tél 
helyére.   
 Az állatok frissen előbújnak barlangjaikból, a 
merengő fák nagyot nyújtózva ébrednek fel a 
szundikálásból. A tavasz köszöntésére a nap ragyogóan 
süt le a fürge madárkákra, akik vidám csiripelésbe 
kezdenek… Minden újjáéled, zsendül. A tavasz elfoglalja 
a tél helyét… 
 De sajnos nem sokáig tart. Át kell adnia helyét az 
üde nyárnak… 
Bodnár Botond  
 
 

 
 

Megjött a tavasz, 
Nem lehet panasz.  
Rügyek fakadnak, 
Virágok nyílnak. 

 
Madarak fütyölnek, 
Hozzák a kikeletet. 

Felébrednek álmukból, 
Kijönnek az állatok. 
(Bezák Olivér 6.o.) 

 
 

Itt a tavasz, végre itt van, 
Hó és hideg már elillan. 

Ezer szív most újra dobban, 
Az arcokon öröm villan. 

 
Fecskék, gólyák visszatérnek, 

Költeni a kiscsibéket. 
A télen alvók előbújnak, 
Köszönteni az új tavaszt. 

 
A természet is újra ébred, 

Fák rügyeznek, kizöldülnek. 
Virágok nyílnak, illatoznak, 
Csalogatván a rovarokat. 

 
Itt a tavasz, végre itt van, 

Kacaj hallik mindenhonnan. 
Bú és bánat tova tűnjön! 
A szemekben öröm üljön! 

(Dicső Dóra 6.o.) 
 
 

Itt  a tavasz, újra itt! 
Virágzik a rét is. 

Minden madár visszatér, 
Mosolyog az ég is. 

 
Vidám a sok kisgyerek, 
A nagy hidegnek vége. 

Elolvadt a hóember 
Itt a tavasz végre! 

(Ferenc Levente 6.) 
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Újra itt van már a kikelet, 
Ez adott nekem most ihletet. 

Éppen ablakomból nézem a fákat, 
Melyek már lassan kivirágozának. 

 
Lassan előbújik újra a hóvirág, 

Rövidesen színes lesz itt a világ. 
(Péterdi Márton 6.) 

 
Elmúlt a tél, 
Itt a tavasz.  
Az időjárás 

Néha ravasz. 
 

Virágzik már  
A hóvirág, 
Színes lesz 

Az egész világ. 
 

Tavasszal van 
A szép Húsvét,  

Alig várjuk 
Már a jöttét. 

 
A tavasz a  

Legjobb évszak, 
Nincsen benne 
Semmi hézag. 

(Király Levente 6.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Végre kisütött a nap, 
Előkerült az új kalap. 

Nem kell most már a nagykabát, 
Bejárhatjuk a szép határt. 

(Csukás Csenge 6.) 

Itt a tavasz, itt van végre, 
Kimegyünk a tarka rétre. 
Szépen zöldülnek a fák, 
Kikelnek a kiskacsák. 

 
Hosszabbodnak a napok, 

Véget érnek a fagyok. 
Nem kell már a nagykabát, 

Rövidek az éjszakák. 
 

Dalolnak a madarak, 
Felébrednek a halak. 
Kuruttyolnak a békák, 

Tücskök húzzák a nótát. 
 

(Szilágyi Eszter 6.) 
 

 
A tavasz már eljött végre, 
Nézzünk fel a napos égre! 
Tavasz váró versikét vár, 

A tavasz is újra itt jár. 
 

Hóvirágok kibújnak, 
Tulipánok kinyílnak. 

A madarak csivitelnek, 
A rigók meg táncra kelnek. 

 
Mindenkinek jó a kedve, 
A tavasz is segít benne. 

Kertészkedünk vidáman, 
Sokszor, néha ritkábban. 

 
(Parádi Anna 6.) 

 
 
 

Itt a tavasz! Emberek! 
Biciklizni jöjjetek! 

Friss levegő mindig kell, 
Ha akarod, s hogyha nem. 

 
Virágok is nyílnak már, 
Rügyeznek a fák is már, 
Az állatok hívnak már, 
Itt a tavasz, gyere hát! 

 
Kirándulni jó dolog, 

Hisz ezt te is jól tudod! 
Madarak vígan élnek, 

Zengve szól a madárének. 
 

Gyere ki a levegőre, 
Nem maradhatsz ki belőle! 

Fogócskázzunk, fussunk már, 
Ezt a tavaszt éljük át! 

(Tarbaj Csenge 6.) 
 

Végre itt a szép tavasz, 
S megint virágot fakaszt. 
Kint játszik a sok gyerek, 

Nem sajnálják a telet. 
 

Várták már a meleget, 
Napsütötte kerteket. 

Egyik fűben hempereg, 
Másik sárkányt ereget. 

 
Parkokban a sok gyerek 

Mind boldog, és mind nevet. 
Kacsintgat a napsugár, 

Melyre oly rég vártál már. 
(Sári Adrienn 6.) 
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 Köszönöm, hogy 
tavasszal melegedni kezd az 
idő! Köszönöm a napsütést, s 
hogy nincs hideg! Köszönöm, 
hogy lehet biciklizni és 
görkorizni!  
 Köszönöm a rügyező 
fákat és a virágokat! 
Köszönöm, hogy van tavasz! 
Torkos Tamara 5.o. 
 
 Hálát adok Istennek, 
hogy meghozta a tavaszt! 
Köszönöm, hogy tavasszal szépek a fák és a virágok! 
Boskó Márkó 5.o. 
 
 Hálás vagyok azért, hogy a tavaszi táj szép, és a 
kopasz fák újra zöldbe öltöznek! Jó, hogy láthatom 
mindezt! 
Péter János 5.o. 
 
 Hálás vagyok Istennek azért, mert élhetek! 
Hálás vagyok, hogy nincs mindig hideg, s mert a tavasz 
egy szép időszak. S azért, mert tavasszal születtem. 
Ekkor érzem a legjobban magam. Nagyon jó, hogy ezen 
a tavaszon is boldogan élhetek! 
Markovics Csaba 5.o. 
 
 Hálás vagyok, hogy jön a tavasz. A virágok 
kinyílnak, a költöző madarak visszajönnek. Hálás 
vagyok Istennek a tavaszért. S azért is, hogy a nap felém 
nyújtja sugarait. 
Hajdu Patrik 5.o. 
 
 Hálás vagyok Istennek, hogy idén  ilyen korán 
elhozta nekünk a tavaszt. A szép napos időért is hálát 
adok. Remélem, hogy ez már így is marad! 
Molnár János Márk 5.o. 
 
 Köszönöm Istenem, hogy eljött újra a tavasz. 
Várom a sok szép dolgot, ami bekövetkezik majd az 
eljövendő időben! 

Sebestyén Bálint 5.o. 
 
 Hálás vagyok a jó időért. Hálás 

vagyok a melegért, s azért, hogy egyre többet 
játszhatok a kertben, és egyre többet lehetek együtt a 
barátaimmal. 

Nagy Márton 5.o. 
 
 Hálás vagyok 
Istennek, hogy itt a tavasz, és 
süt a nap. A fák is zöldellnek, 
a mezők virágba borulnak, 
illatoznak. Hálás vagyok, 
hogy mindezt láthatom, 
tapasztalhatom. 
Antal Lorina 5.o. 
 Hálás vagyok 
Istennek, mert itt a tavasz. 
Hálát adok minden jóért, amit 

kaptam. A teremtett természetért, a szép tavaszért, a jó 
időért, kedves embertársaimért, osztálytársaimért, 
szerető családomért. 
Piti Mira 5.o. 
 
 Hálás vagyok Istennek, hogy láthatom az 
illatozó tavaszi virágokat. Hálás vagyok, hogy a világra 
hozott, s megcsodálhatom évről évre az erdők tavaszi 
zöldbeöltözését. Hálás vagyok ezért a gyönyörű világért, 
aminek részese vagyok. 
Farkas Cintia 5.o. 
 
 Köszönöm Istenem, hogy ilyen szép tavaszt adsz 
nekünk! Köszönöm, hogy ilyen szép tájakban 
gyönyörködhetünk! Remélem, hogy mások is ilyen 
rajongással, szeretettel köszönik meg, amit adtál! 
Kuszák Noémi 5.o. 
 
 Tavasszal lehet igazán boldogan játszani, 
szórakozni. Simogat a friss szellő, csivitelnek a madarak. 
Virít a sok szép virág. Igazán van miben 
gyönyörködnünk.  
 Köszönöm Istenem, hogy megajándékoztál 
bennünket ezzel a csodálatos évszakkal! 
Nemeskéri Kitti 5.o. 
 
 Köszönöm Istenem, hogy idén is elhoztad a 
tavaszt!  
 Ilyenkor rügyeznek a fák, nyílnak a virágok. Ez 
az igazi újjászületés! Emlékeztet fiad feltámadására,és 
arra, hogy valamennyien újjászületünk.  
 Köszönöm, hogy elhoztad nekünk ismét ezt az 
évszakot! 
Haszara Lázár 5.o. 
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Április 6-án iskolánk ad otthont a váci EKIF 
megbízásából megrendezett hittanversenynek, 
amelyet az „Irgalmasság éve” jegyében 
hirdettek meg  

  

Március 7-én (hétfőn) fogadóóra lesz 

 A Húsvét előtti rekollekciót idén 
március 5-én (szombaton) tartjuk.  Ezen a 
napon a mise és a színdarab bemutatása 
után a Szalézi  rend szerzeteseivel 
beszélgethetünk  

 Tavalyi májusban — mint már évek óta 
mindig — a  6. és 8. évfolyam tanulói országos 
kompetenciamérésen vettek részt, amelynek 
eredményéről  most kaptunk értesítést.  
 Az adatok alapján a 6. osztályban 
szövegértésből  tanulóink átlageredménye: 1615 
pont.  Az országos átlag 1488, a városi általános 
iskolák átlaga 1471.  
 A 6. osztály eredménye matematikából 
iskolánkban 1553 pont. Az országos átlag 1497, a 
városi általános iskolák átlaga 1480. 
 
 A 8. osztályban szövegértésből  tanulóink 
átlageredménye: 1661 pont.  Az országos átlag 1567, 
a városi általános iskolák átlaga 1542.  
 A 8. osztály eredménye matematikából 
iskolánkban 1685 pont. Az országos átlag 1618, a 
városi általános iskolák átlaga 1593. 

Március 5-én és 19-én folytatódnak a leendő első osztályosok számára szervezett 
előkészítő foglalkozások.  

Beiratkozás: 2016. április 2., 3., 4.  az iskolában 

 Az 1848-as szabadságharcra emlékezve 
ünnepi műsorral készülnek tanulóink. 
Kíváncsian várjuk az iskolai  műsort. 
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A tavaszi szünet előtti utolsó 
tanítási nap: március 18., 

a szünet utáni első tanítási 
nap: március 30. 



A legfrissebb — általatok termelt — zöldségeket 
olvashatjátok: 

Irodalom: 

 - Milyen verselési módokat ismersz? 

 - Időmérsékelt verselés…. 

 

Nyelvtan felelet: 

 Tanár: - Sorold fel a tulajdonnév fajtáit! 

 Diák: - Személynév, állatnév, intézménynév, föld-
 rajzi név, cím, kitüntetések neve… 

 Tanár: - ? 

 - (súgás oldalról) …. Coca… 

 Diák:- Ja, megvan, kólanév….. 

Történelem: 

 - Mi a neve a legnagyobb pun hadvezérnek, aki 
az Alpokon kelt át elefántjaival? 

 - Kannibál. 

 

* * * 

Kérdés: Kinek a kardja volt az excalibur? 

Válasz: Dart Veder… 

Másik válasz: Szent István... 


