
 

  

Gyorsan eltelt a május! A fák és virágok 
kibontották szirmaikat, megszépítették a világot!  
Nem sokára itt a nyár! Véget értek a vizsgák, már 
csak egy-két felelés van hátra. 

Most jönnek a szabadidős programok is: 
spotnap, kirándulások. A hetedikesek már voltak a 
Határtalanul pályázat keretén belül Erdélyben. 
Közösségük fejlődése mellett, tapasztalták azt is, 
hogy több száz kilométerre szülővárosunktól egy 
idegen országban színtiszta magyar beszédet 
hallhattak. Magyarságtudatukat erősítette az is, 
hogy az ott élő emberek büszkék arra, hogy ők 
magyarok. Tanulhatunk tőlük MAGYARSÁGOT! 
Remélem, hogy a többi osztálykirándulás is ilyen 
jól sikerül, mint az erdélyi! 

Közösségfejlesztő volt a nyolcadikosok 
felkészülése és előadása a városi gyereknap 
„Négyszögletű Kerekerdő” fesztiváljára! Különdíjat 
kaptak a jó játékukért. Látszott rajtuk, hogy több éven át 
egy közösséget alkottak, megtanultak együtt dolgozni 
egy célért. Gratulálunk nekik és persze a középsős 
óvodásainknak is, akik szintén részt vettek a találkozón!  

Június 3-án a Jézus Szíve Idősek Otthonában 
adott műsort az Utánpótlás gitáros énekkarunk. Jézus 
Szíve ünnepe nem Jézus Krisztus személyének és 
életének részletezéséből van, hanem Jézus testi 
szívére utal, amellyel szereti a Mennyei Atyát és az 
embereket. Ez az ünnep egyházközségünkben 
összekapcsolódik a Fogadalmi vasárnappal. Ez a 
fogadalom arról szól, hogy, hogy ha a világháború 
elkerüli Pécelt, a hívek a legmagasabb ponton egy 
Jézus szobrot is állítanak és fogadalmat tettek az 
összetartozásra is! Vasárnap megújítottuk ezt a 
Fogadalmat is. Milyen jó lenne, ha nem lenne 
széthúzás, összetartanánk közösségeinkben! Ha 
felsétáltok a péceli Történelmi Emlékparkhoz, 

megtalálhatjátok a Fésűs Károly alkotta Jézus-szobrot 
is! Június 19-én a TE DEUM-on, mi értékelhetjük 
munkánkat, hálát adhatunk az elmúlt tanévért, és 
fogadalmat tehetünk a jövő tanévre is.  

Köszönjük a pedagógusnap alkalmából az 
osztályok köszöntését! Mindenkinek nagyon jól 
esett, hogy gondoltatok ránk! Nekem a vasárnapi 
szentbeszéd jutott eszembe, hogy a Jópásztor 
megkeresi az elveszett bárányt is, nem írja le 
járulékos veszteségnek, hanem tesz érte, hogy 
visszakerüljön a saját csoportjába. A jó pedagógus 
is igyekszik hasonlítani a Mennyei Atyához, és 
„eltévedt bárányait” is visszahozni, ha lehetséges. 
Szentgyörgyi Albert szavait idézem: 

„Az iskola (pedagógus) dolga, hogy 
megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy 
felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy 
megtanítson bennünket a jól végzett munka 
örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson 
szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen 
megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” 

Almási Zsuzsanna 



 5. osztályban nagyon sok minden változott: a régi 
tábla helyett interaktív tábla fogadott minket, a falon új 
dekorációk, térképek lógtak… Amint azokat nézegettem, 
azt gondoltam: ez az év nehéz lesz. Így is volt. 
 Több új, nehéz tantárgyunk lett. Ijedtségem az 
első órák után szertefoszlott. De aztán  ismét elfogott a 
félelem, amikor rendszeresen jöttek a röpdolgozatok… 
és a rossz jegyek. Ezek arra késztettek, hogy a 
témazárókra nagyon tanuljak. Rá kellett jönnöm, hogy a 
felső tagozat más, mint az alsó. Keményebben kell 
tanulni, és a tanárok is szigorúbbak.  
 Bennem is történtek változások. Nagyobbnak 
éreztem magam, s időnként komolyabban kezdtem 
tanulni. Mire ez bekövetkezett, eljött az év vége… 
Jövőre hatodikos leszek, s már tudom, hogy mi a 
tennivalóm: jobban kell tanulnom, óráról órára 
szorgalmasan. Remélem, sikerül ezt az elhatározást 
betartanom. 
Hajdu Patrik 5.o. 
 
 
 Év elején jöttem ebbe az iskolába. Azt hittem, 
könnyű lesz beilleszkednem. Nem így volt. Csak év 
végére érzem úgy, hogy sikerült. 
 A tanulnivalóról is azt hittem, hogy könnyű lesz. 
Ezzel szemben olyasmiket tanultunk, amikről álmomban 
sem gondoltam volna. Azt sem, hogy szinte minden órán 
röpdolgozatot írunk. Az eredményeim összességében 
viszonylag jók lettek.  
 Több érdekes esemény is volt: az 
osztálykirándulás, az Erzsébet-hét és a Pál utcai 
kirándulás… 
 Én is változtam. Nem csak a hajam vágattam le 
a tanév során, hanem belsőleg is megváltoztam. És ami 
a legfontosabb: új barátaim lettek. 
 Kicsit nehéz volt ez az év, de úgy érzem, sikerült 
beilleszkednem. Megtaláltam a helyem. Szerintem 
érdemes volt ebbe az iskolába jönnöm. 

Gál-Szilágyi Anna 5.o. 
 

 Amikor elkezdtük a tanévet, úgy gondoltam, 
nagyon nehéz lesz ez az év. Az első pár hónapban 
nagyon sokat tanultam, küzdöttem, hogy bepótoljam a 
lemaradásomat. 
 Magamtól azt vártam el az év elején, hogy 
legalább négyes legyek. Nem is gondoltam volna, hogy 
itt is az osztályelsők között leszek. Örülök, hogy 
behoztam a hátrányaimat. Annak is örülök, hogy az 
iskola életének részese lehetek. 
 Nagyon büszke vagyok magamra, mert új 
barátokat szereztem. Azért is, mert a hittan vizsga 
nagyon jól sikerült. Bebizonyítottam mindenkinek—
köztük magamnak is—, hogy nem lehetetlen bepótolni a 
hiányosságokat.  
 Ez az év eseményekben dús év volt. Minden nap 
történt valami érdekes, mulatságos. Boldog vagyok, 
hogy ennek az osztályközösségnek a tagja lehetek.  
 Én magam is változtam. A tanév elején 
stresszeltem minden dolgozat előtt és után. Most már 
csak a témazárókat veszem nagyon-nagyon komolyan. 
Az is változott bennem, hogy az olvasásban örömöm 
lelem.  
 Szerintem jól teljesítettem. Boldogan fejezem be 
a tanévet tudva, hogy mindent elkövettem annak 
érdekében, hogy beilleszkedjek. 
Piti Mira 5.o. 
 
 (…) Én nem sokat változtam ebben az évben. 
Talán pár centivel magasabb lettem, erősödtem kicsit, 
és talán egy kicsit okosabb lettem… 
Busa Botond 5.o. 
 
 (…) Év elején azt hittem, hogy minden olyan 
lesz, mint tavaly volt, de minden  megváltozott. A 
tanárok, a tantárgyak, a tanulnivaló, az osztálytársak… 
Ha nem tanultam eleget, többször becsúsztak a jegyeim 
közé négyesek is. (…) Az osztálytársaim is 
megváltoztak. Én is sokat változtam…. 
Kuszák Noémi 5.o. 
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 A vizsga nagyon fontos, mert akkor mutatjuk 
meg, hogy mit is tanultunk, mennyit tudunk. A vizsga 
bizony nehéz, de ha jól felkészültünk rá, 
gördülékenyen megy. 
 Én idejében elkezdtem átnézni a tételeket 
magyarból és matematikából egyaránt. Egyesével 
vettem át a tételeket, így biztosan tudtam az anyagot. 
 A vizsgától egy kicsit féltem. Negyedik 
osztályban ugyan már vizsgáztam, mégsem tudtam, 
hogy mire számíthatok, és mennyit kell a tudásomból 
megmutatnom.  
 Végül a vizsgán pozitív csalódás ért. 
Szerencsémre azokat a tételeket húztam, amelyek 
nekem a legjobban mennek. Könnyűnek éreztem a 
gyakorlati feladatokat is.  
 Mindkét vizsgám jól sikerült. A legfontosabb 
tapasztalat, amit szereztem: ha tanulsz, és készülsz a 
vizsgákra, jó eredményt érsz el! 
Bezák Olivér 6.o. 
 
 
 
 Vizsga. Minden gyerek rémálma. Vagyis 
majdnem minden gyereké. 
 Nekem két kedvenc időszakom van a tanév 
során: a vizsgaidőszak és az utolsó tanítási hét. A 
vizsga előtti időszakot szeretem, amikor a diákok 
beszélgetnek, tanulnak, felelnek egymásnak. A levegő 
olyankor vibrál az izgatottságtól. A folyosók kihaltak, 
pár vizsgára készülő tanuló kószál csupán. Lágy 
zsongás hallatszik, megszakítva egy-egy éles kacajtól, 
ahogyan a vizsgára készülők megpróbálják oldani a 
feszültséget. A vizsgára várakozás ellentétes 
érzelmeket kelt bennem: egyrészt szeretnék 
mihamarabb túl lenni rajta (mint mindenki), másrészt 
szeretnék még ebben a különleges hangulatban 
maradni. Amikor belépek a terembe, izgulni kezdek, 
de amint kihúzom a tételt, megnyugszom.  
 Sokat írtam. Ha szóról szóra felolvastam 
volna, talán hibátlan lett volna. Megkaptam az ötöst 
így is, de tudom, hogy volt benne hiba.  
 Még így is sikerült! 
Kővári  Dorottya 5.o.  

 Én már alsóban megtapasztaltam a vizsgára 
való felkészülést, és a vizsgát is. 
 Tudom, hogy rengeteg felkészüléssel jár, ha jó 
eredményt szeretnénk elérni. Harmadikban csak 
hittanból vizsgáztunk, negyedikben magyarból és 
matekból is.  
 Most hatodikban a magyar és matekvizsgára 
rengeteget készültem. Idén az írásbelim jól sikerült. 
Viszonylag könnyű volt. De csak azért, mert sokat 
készültem rá. A szóbeli szerintem nehezebb volt. A 
tanév során sokat készültünk. Minden időt 
kihasználtunk a tanulásra, rengeteget feleltünk. Ez 
meghozta az eredményt.  
 Idén már csak a hittan vizsga van hátra. 
Szerintem azzal sem lesz baj, hiszen nagyon szeretem 
ezt a tantárgyat.  
 Kívánom, hogy mindenkinek jól sikerüljön a 
vizsgája most, és a jövőben is. 
Parádi Anna  6.o. 
 
 
 A vizsgára már az év elejétől elkezdtünk 
készülni. Már akkor megtudtuk, hogy most valóban 
tanulnunk kell. Megkaptuk a tételeket—e-mailben is.  
 Minden nap elhatároztam, hogy délutánonként 
készülök, de mire az elérkezett, teljesen elfelejtettem 
a fogadalmamat.  
 A félév után jöttem rá, hogy ideje készülnöm 
a vizsgára. Nem nagyon volt kedvem hozzá, de 
rájöttem, hogy amit órán tanulunk, ugyanaz a 
vizsgaanyag. Így hát csak figyelnem kellett az órákon.  
 (…) 
 Az írásbeli előtti napokon izgultam, de amint 
elém került a feladatlap megnyugodtam. Utána 
megoldottuk a feladatokat közösen, így tudtam, mire 
számíthatok.  
 A szóbelin, amikor mindennel végeztem, 
hatalmas kő esett le a szívemről, úgy álltam fel. Egy 
utolsó bátorító pillantást küldtem az utánam 
vizsgázóknak, és megkönnyebbülve kiléptem a 
teremből. 
Tarbaj Csenge 6.o. 
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 Meglepett az a nagy-nagy szeretet, amellyel a 
helyiek vártak minket. Szívmelengető volt. 
Osztálytársaimmal együtt sok-sok nagyszerű 
élménnyel gazdagodtam, számos kedves embert, 
szép helyet ismertem meg. A kedvenc helyem a 
Békás-szoros volt a gyönyörű látvány miatt. 
Marton Anna 7.o. 
 
 Engem a táj bűvölt el a legjobban. Olyan volt, 
mintha egy másik bolygón (vagy legalábbis másik 
világban) lettem volna. Tetszett, hogy nem láttunk 
tömbházakat és gyárakat, hanem egyszerű házak és 
istállók sorakoztak egymás mellett. Nagyon tetszett, 
hogy az emberek egyszerűen, természetesen élnek. 
Busz Boglárka 7.o. 
 
 A legjobban az tetszett, amikor elmentünk az 
ezeréves határhoz. A csodás időben gyönyörű 
látvány tárult elénk. Jó volt megismerni azt is, 
hogyan élnek más gyerekek. A látottak-hallottak 
után elgondolkodtam: mennyivel könnyebb az 
életünk, mint nekik, és hogy mi igazán 
szerencsések vagyunk. 
Kovács Zsuzsi 7.o. 
 
 Amikor meglátogattuk a Dévai Szent Ferenc 
alapítvány gyermekeit, érdekes élmény volt 
számomra megtapasztalni, hogy miként 
nevelkednek. Azok a gyerekek a miénknél rosszabb 
körülmények között élnek, a szívükben mégis 
nagyon gazdagok… 
Korsoveczki Fanni 7.o. 
 
 A kirándulás előtt még soha nem voltam 
Erdélyben, ezért meglepett az ottaniak barátságos 
viselkedése, mély vallásossága és vendégszeretete. A 
kirándulás során sok kellemes élményben volt 
részem, gyönyörű helyeken jártam, megismerhettem 
a történelmi Magyarország egyik leghíresebb 
magyarlakta részét, bepillantást nyerhettem a 
székelyek mindennapi életébe és kultúrájába. 
Kuszák Hajnalka 7.o. 
 
 Sok meglepetés ért a kirándulás során, mert 
bár sokat hallottam Erdélyről, el sem tudtam 
képzelni. Nem hittem volna, ilyen csodálatos 

adottságokkal áldotta meg a Jóisten a világ 
ezen szegletét. Nagyon megérintett, hogy 

milyen mélyen hisznek az ottani emberek. 
Koska Laura 7.o. 
 
 Érdekes volt Erdélyben kirándulni. 
Megismerkedtem az erdélyi kultúrával, amely eltér 
az itt megszokottól (szokások, táncok, ételek). 
Nagyon tetszett, hogy sok érdekes programon 
vettünk részt. Az a nap volt számomra a 
legemlékezetesebb, amikor Kis-Somlyón és Nagy-
Somlyón kirándultunk.  
Szőllősy Blanka 7.o. 
 
 Erdélyi utunk fáradságos volt, de élménydús. 
A legjobb nap szerintem a pénteki volt, amikor 
délután a városnézés után borvízzel megtöltöttük 
palackjainkat. De nem is ez volt a legjobb, hanem 
az, hogy felmásztunk a Kis-Somlyóra, majd rövid 
pihenő után a Nagy-Somlyóra kapaszkodhatott fel, 
aki akart. Én vállaltam.  
 A felfelé vezető úton szereztem két segédbotot, 
amelyeknek segítségével feljutottam. Ott még nem 
tárult elém olyan csodálatos látvány, mint amit a 
kilátóból tekinthettem meg. A kilátónak 4 emelete 
volt. Én remegő lábakkal csak a 3. emeletre jutottam 
fel a zsúfoltság miatt. Ott körbefotóztam az elém 
táruló látványt, és boldogan lépdeltem le. A levezető 
út könnyebb volt, de még így is le akartam esni 
minden hátraforduláskor… 
 Minden nehézség ellenére úgy éreztem, 
megérte a küzdelem. 
Kovács Alexandra 7.o. 
 
 Erdély nagyon szép hely. Történelmi 
emlékekkel gazdag tájai vannak. Nem az tetszett a 
legjobban, amikor elmentünk István bácsi 
szülővárosába, Csíkszeredába. Nagyon finom 
ételeket ettünk. Szívesen visszamennék bármikor. 
Dicső Zoltán 7.o. 
 
 Sokat hallottam már Erdélyről, de még 
sohasem volt módomban ellátogatni oda. 
Szerencsére a „Határtalanul” pályázat keretében 
eljutottam az osztálytársaimmal. Az ott töltött 
napok nagyon érdekesen, élménydúsan teltek. Sok 
új dolgot ismertünk meg, és fedeztünk fel. Sokat 
megtudtunk az erdélyiekről, a magyarságról és 
persze egymásról, meg önmagunkról is.  
Piti Lóránd 7.o. 4 



 Igen, megjártuk! És nem jártunk rosszul!  
 A „Határtalanul” pályázat tanáraink kemény 
munkájának köszönhetően lehetővé tette, hogy 
kijussunk Erdélybe, és máig is magyarlakta 
területeket csodálhassunk meg. 
 Előző írásomban már említettem, hogy 
mennyi előkészülettel járt az utazás, de bátran 
állíthatom, hogy megérte. 
 Az indulás időpontját egy viszonylag korai 
órára tűztük ki (amivel szerintem semmi gond 
nem volt, bár a vélemények megoszlottak). Fél 
négy körül – hajnalban persze – már mindenki az 
iskolánál gyülekezett. Végül sikerült időben 
elindulnunk. A határig nyugodtan, mondjuk, 
hogy csendben telt az út. Elég hamar átjutottunk 
probléma nélkül. Onnantól pedig már sokaknak 
tartogatott szokatlan dolgokat a hátralévő 
szakasz... 
 Először Nagyváradon álltunk meg, ahol a 
székesegyházat néztük meg, és itt csatlakozott 
hozzánk idegenvezetőnk, aki ezután végig 
elkísért minket. 
 Megint egy hosszabb útszakasz következett, 
melynek során átkeltünk a gyönyörű Király-
hágón. A kanyargós utak és sűrű erdők azt 
hiszem nem csak engem nyűgöztek le. 
 Az elkövetkezendő órákat utazással, 
templomok megtekintésével, na meg evéssel 
töltöttük... (Az a drága jó „tőtött káposzta”…) 
 Innen már sokkal gördülékenyebb lett 
minden. A másnapi program is tartalmazott 
templomlátogatásokat, persze ezek közben is 
szemet gyönyörködtető tájakat láttunk. ( Na meg 
sokan úgy nézegettük egy kisebb vásárfélében az 
állatokat, mint aki még nem látott olyat.) 

 Ellátogattunk a csíkszentdomokosi Márton Áron 
Iskolába, ahol megtudtuk, hogyan tanulnak az ottani 
gyerekek, Volt szerencsénk még tanórákra is bemenni. 
Ezután tettünk egy villámlátogatást egy múzeumban, 
ahol többet hallhattunk Márton Áronról. 
 Sokat utaztunk tehát csütörtökön, de még jutott idő 
Balázs Jóskára is Gyergyóalfaluban, aki véleményem 
szerint nagyon emészthetően tálalta nekünk Alcsík 
történetét, érdekességeit. Szerencsénk volt néhány 
művét is megtekinteni – gyönyörűen fest. 
 A sok esemény ellenére a péntek még mindig 
fárasztóbb volt. Kiemelném a kegytemplom 
megtekintését, a borvíz megkóstolását, és a Kis-, 
valamint a Nagy-Somlyóra való felkapaszkodást. 
 Este átadtuk az adományokat az alapítványnak, 
és... megpróbáltunk néptáncolni. Több-kevesebb 
sikerrel. 

 A szombat volt talán a legszebb nap mind közül. 
Ellátogattunk az ezeréves határra, a Gyimesbe. Újabb 
adományokat adhattunk át a Dévai Alapítvány 
otthonának Gyimesbükkön, és még a lovas-kocsikázás 
is belefért az időbe. (Hm! A dombról lefelé elég extrém 
élmény volt, de jó időt futottunk.) Azt is 
meghallgathattuk, milyen az élet a Havasokban. 
 A vasárnap már a visszafelé  tartó úttal telt, kisebb 
megállókkal. Hamarabb haza is értünk a tervezettnél. 
 Összegezve, hihetetlen élményekkel 
gazdagodtunk, és azt hiszem, ez egy életre szóló 
tapasztalat volt mindannyiunknak. 
Tóth Anna Jázmin 7.o. 
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 Elmondok neked egyet-mást. Mindennap 
egyvalamit. Hogy megtarthasd. A fejedben. Mert látod: 
minden ember... annyit ér... amennyit... tud. Ha olyat is tud... 
amit más senkise... akkor mindenkinél többet ér.  (Szepes 
Mária) 

 
Munkásság az élet sója, 

A romlástól mely megójja; 
S csak az, aki nem hevert: 

Várhat áldást és sikert.  
(Tompa Mihály) 

 
 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan 

kell tanulni, hogy felkeltse a 
tudás iránti étvágyunkat, hogy 
megtanítson bennünket a jól 
végzett munka örömére és az 
alkotás izgalmára, hogy 
megtanítson szeretni, amit 
csinálunk, és hogy segítsen 
megtalálni azt, amit szeretünk 
csinálni. (Szent-Györgyi 
Albert) 
 

 
 Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, 
mondhatnám, nem tehet sokat: egyesített erőknek pedig a 
lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges. Mit ér egy csepp 
víz? De milliomonként egyesült cseppek megdöbbentő erőt 
fejtenek ki. (Kölcsey Ferenc) 
 
 Én azt hiszem, annál nincs 
nagyobb öröm, mint valakit 
megtanítani valamire, amit nem tud, 
és nagyobb jótétemény sem. (Móricz 

Zsigmond) 
 

 A munkás beleteszi az életét a tárgyba; de az immár 
nem az övé, hanem a tárgyé.  (Wesselényi Miklós) 
 
 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás maga 
az élet. (Kölcsey Ferenc) 
 

 Ha egy évre tervezel, ültess rizst; ha húsz évre 
tervezel, ültess fákat; ha a következő generációknak tervezel, 
tanítsd az embereket.   
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Köszönjük alábbi támogatóink segítségét a verseny  
megszervezésében  és lebonyolításában: 

KPSZTI (Katolikus Pedagógiai Szolgáltató és 
Továbbképző Intézet),  

EKIF (Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága),  
Szolga és Marton Italbolt Kft., 

Szent István Társulat                              
Bencenter Bt.,  

Péceli kenyérgyár 
Gazsó Papír Kft.,   

Beke Erika (egyéni vállalkozó), 
Czalán család 

Korsoveczki család 

2016. június 17-én 17.00 órakor tartjuk  
ballagási ünnepségünket a 

Szent Erzsébet Katolikus Általános  
Iskola és  Óvodában 

Iskolánkból az intézményünkben 
megrendezett HARMATCSEPP 
országos levelező verseny 
döntőjében a következő tanulók 
értek el kiemelkedő eredményt: 
 
NYELVTAN TANTÁRGYBÓL 
 
Lőrincz Emese 2.a o. 5. hely 
Király Enikő 2.b o. 6. hely 
 
Nagy Bálint 3.a o. 1. hely 
 
MATEMATIKA TANTÁRGYBÓL 
 
Kiss Jagoda 2.a o. 9. hely 
 
Puha Szilárd 4.b o. 5. hely 
 
OLVASÁS TANTÁRGYBÓL 
 
Puha Panna 2.b o 3. hely 
 
HITTAN TANTÁRGYBÓL 
 
Barchna Zorka 2.b o 2. hely 
Németh Anna Janka 2.a 3. hely 
 
Isóczki Petra 3.b o 1. hely 
Molnár Enikő 3.b o 2. hely 
 
Kiss Máté 4.b o 1. hely  

A városi labdarúgó kupán iskolánk 5-6.  
osztályos csapata  1 helyezést ért el  

A gödöllői „ Pünkösd kupán” iskolánk 5-6. 
osztályos csapata 3. helyezést ért el 

A péceli „Kerekerdő fesztiválon” óvodánk 
színjátszócsoportja, és iskolánk 8. osztályosai vettek 

részt a diákszínjátszó fesztiválon.  
Mindkét csoportunk különdíjat kapott. Az óvodások azért, 
mert a legkisebbek voltak a jelentkezők között, és nagy 
bátorsággal mutatták be színdarabjukat. A nyolcadikosok 
azért, mert jóval idősebbek voltak a többi szereplőnél, és 
megmutatták, hogy a mesék még a kamaszoknak is 
üzennek. A kicsinyek belépőt kaptak egy ugrálóvárba, a 
nagyok  három pizzát nyertek és egy ingyenes belépőt a 
Bálint Ágnes Múzeumba.  
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Te Deum — hálaadó  iskolai  
misék időpontjai, amelyeken kérjük,  hogy 

csak  a tanulók vegyenek részt: 
Június 19. 

Alsó tagozat (1-3. évfolyam): 15. 00 
Felső tagozat (4-8. évfolyam): 16.00 

Tanévzáró ünnepség a péceli 
Polgárvédelmi központban lesz (a 
templommal szemben), amelyre a 

szülőket is  
szeretettel várjuk. 

Június 19. 
Alsó tagozat (1-3. évfolyam): 16. 00 

Történelmi vetélkedő  
 

A Szent Márton év alkalmából meghirdetett 
országos történelmi versenyen iskolánk csapata — 
Dolcsek Fanni, Lovász Zsófia és Mohos Dávid 8. 
osztályos tanulók — 5. helyezést ért el.  



Kérdés-felelet 

Tanár: Mi az a dinamógatya? 

Diák: Elektromos nadrág! 

 

Biológia 

Tanár: Írjátok fel: ördögrája! 

Diák: (motyog), majd írja: 
sátánrája. 

 

Diák: És akik ott mennek a 
természetjárók meg a hegymászók 
után, azok a … a…. filmészek 

 

Tanár: Az óriásrája 9 méteresre is 
megnőhet. Mint ez a terem. 

Diák: Az hol fér el???! 

Tanár: A tintahal 
tintájának akár egy 
cseppje is besötétít  

majd’ egy köbméter vizet. 

Diák: Akkor ezért ilyen sötét a 
tenger? 

 

Sorolj fel Petőfi-verseket! 

• Himnusz 

• Barna medve (Barna menyecske 
helyett) 

 

Folytasd az alábbi verset: 

Mintha lába kelne valamennyi  

rögnek, 

… 

Lomha földi békák szanaszét  

röhögnek 


