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ELŐSZÓ
„Maga pedig a békességnek Ura adjon néktek mindenkor minden tekintetben békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal!”

/2Thessz 3,16/
Szeretettel köszöntöm a lap régi és új olvasóit 2019 októberében.
Örömmel tapasztaljuk, hogy a Kárpát-medence időjárása a szeptemberi hónap elmúltával is rendkívül kellemes. Az október közepén
jellemző átlaghőmérsékletnél 4-5 fokkal magasabb a napi átlag, a
hőmérséklet csúcsértéke eléri a 24-25 fokot.
A tanév kezdetére az asztalosok, a burkolók, a festők, a kőművesek
és a villanyszerelők ismét elvégezték az épületben a fontos
munkálatokat. Az iskola Fórum felőli udvarán angolaknát (Az
épület földfelszín alatti helységeinek megvilágítására szolgáló
akna, mely az épület mellett a földbe süllyesztve helyezkedik el.
Segítségével a helyiség szellőztethető, illetve bizonyos fokú természetes megvilágítás érhető el.) létesítettünk a nyár folyamán,
ezzel egyidejűleg ablakokkal láttuk el az alagsorban lévő bábtermet
és tükrös termet. Mindnyájunk hasznára válnak a felújítások és
változások, ezért az előttünk álló tanévben is feladataink közé tartozik az iskola állagának és tisztaságának megóvása. Folyamatban
van a babzsákfotelek kiválasztása és beszerzése a sikeres bolhapiacnak köszönhetően. A tantestület tagjai közt hét új pedagógust
köszönthettünk a tanévnyitó istentiszteleten.
Köztudott, hogy a gyakorlóiskola halmozottan sérült magántanulóinak nevelése-oktatása a Pacsirta utcán, az IMMÁNUEL
Otthonban lévő telephelyünkön valósult meg 12 éven keresztül.
Ettől a tanévtől kezdve az Immánuel Otthon átveszi a feladatot és a
20 tanulót, azonban a gyakorlóiskola így is Debrecen legnagyobb
általános iskolája: 39 osztályban 1067 diákunk van. Nevelő-oktató
munkánknak nagyon jó a híre, legyünk rá büszkék mindannyian!
Jó gyakorlatainkat a tanév folyamán az Oktatási Hivatal
Bázisintézményeként és a Református Pedagógiai Intézet Kiemelt
Bázisintézményeként oszthatjuk meg az érdeklődőkkel.
Református iskolaként tovább kívánjuk erősíteni kapcsolatainkat a
református gyülekezetekkel, ezért a hetedik évfolyamra járó, megkeresztelt református tanulóktól elvárjuk a konfirmációi felkészítésen való részvételt, az alsó tagozatos és az ötödik évfolyamos
gyermekektől pedig gyülekezetük rendszeres látogatását.
E sorok írásakor már mögöttünk van az egész iskolának élményt
nyújtó zenei világnap, az állatok világnapja, az ásványkiállítás, az
aradi vértanúk napja és a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző
diákjainak és tanárainak látogatása, s készülünk az október 23-i
megemlékezésre, valamint a Református Nagytemplomban tartandó reformációi istentiszteletre.
Az első negyedévet a Református Iskolák XXIII. Országos
Tanulmányi Versenyével zárjuk 2019. október 25-én.
Tanulóinknak és tanárainknak jókedvű és eredményes munkát, a
kedves szülőknek pedig sok sikert és örömöt kívánok az egész
tanévre!

					

Ember Sándor
igazgató
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Az elrejtett kincs
„Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet.”
(Máté evangéliuma 13,44)
Kincset találni nagyszerű dolog! Ha rátaláltál, többé semmiért sem
adnád oda. Fontos számodra. Kinccsé válhat bármi, akár egy egyszerű kő is, vagy éppen egy barátság.
Jézus ebben a példázatban kincsről beszél.
Az ókorban a városokat és településeket fallal vették körül. A falakon belül voltak a házak, a falakon kívül pedig a városhoz tartozó szántóföldek. A példázat szerint egy ember kiment valakinek a
szántóföldjére, amit bérelőként művelt meg, és abban kincset talált.
Ahhoz, hogy övé lehessen a kincs, meg kellett vennie a szántóföldet. Ezért megtett mindent: eladta vagyonát, hogy övé lehessen a
szántóföld, és benne az értékes kincs.
A szántóföldbe elrejtett kincs a Jézus Krisztusról szóló evangélium,
amelyet Isten nekünk ajándékozott. Erre a kincsre, az örömhírre
bárki rátalálhat a Bibliában, ha kézbe veszi és olvassa, úgy, ahogyan

Új tanáraink
Szima Anikónak hívnak, a gyerekeknek Ancsa néni. A Nyíregyházi Főiskolán végeztem
angol-gyors-és gépírás szakon, 18 éve tanítok
angol nyelvet. Nagy örömömre szolgál, hogy
idén szeptembertől a Kis TK-ban kezdhettem el a munkát a harmadik, negyedik, ötödik és hatodik évfolyamokban. Szabadidőmben szeretek angol nyelvű könyveket olvasni,
zenét hallgatni és múzeumokat látogatni. A
hobbim az utazás és a fotózás, igyekszem minél több külföldi országot felfedezni az angol segítségével és csodás élményekkel feltöltődve hazatérni. Van egy 20 éves keresztfiam, Barna, akire rendkívül
büszke vagyok. Nagy kutyabarátnak tartom magam, a családom
kutyusa egy 8 éves beagle, aki Rocky névre hallgat.
Sajtos Annának hívnak. A Református Hittudományi Egyetem tanító szakán végeztem
2015-ben. Ezután a gyakorló iskola alkalmazott napközis nevelőként. Két évet töltöttem
itt, majd két évet otthon a kislányommal,
Jankával. Most újra a Kis TK falai között töltöm a mindennapokat, és igyekszem minél
jobban helyt állni néhány év kihagyás után.
Jelenleg a 3.a és 3.b osztályban tanítok rajzot,
illetve a 3.c osztályban technikát, valamint az utóbb említett osztály
napközis nevelője is vagyok. Közel áll hozzám mindkét tantárgy.
Szabadidőmben szeretek festeni és barkácsolni, kézműveskedni.
Nagyon örültem, amikor kiderült, hogy idén ezeket a tárgyakat fogom tanítani.
Nagy Radvány testnevelő vagyok. A Bocskai István Általános Iskolából érkeztem,
ahol pályám kezdete óta dolgoztam. Nagy
megtiszteltetés számomra, hogy ebben a
nagymúltú intézményben folytathatom a
munkámat. A fő sportágam az atlétika, de
szeretek kosárlabdázni, röpizni, és focizni is.
Nagyon szeretem a szabadban, a jó levegőn
űzhető sportokat, ezért számos ilyen jellegű
továbbképzést is végeztem. Rendelkezem síoktatói és vízi túravezetői képesítéssel is. Fontosnak tartom a rendszeres testmozgást, legyen az bármilyen sportág vagy csak egy kis
kocogás. Testnevelőként azt tartom a legfontosabb feladatomnak,
hogy kialakítsam a rendszeres sportolás iránti igényt a gyerekekben,
mert ép testben ép lélek.

egykor
a
reformátorok is tették.
R átalálva
a kincsre,
feladtak
érte mindent, hogy
az sajátjuk
lehessen, hiszen benne
békességet,
Szőllősi Kiara 1.a rajza
reménységet és örök életet kaptak. Annyira fontosnak tartották, mint a példázatbeli ember.
A Szentírásban, amit kezünkbe veszünk, ma is ott van az elrejtett
kincs, amit Isten nekünk ajándékozott, békességet, reménységet és
örök életet kínálva. Ő áldja meg mindannyiunk bibliai kincskeresését! Ámen.
Szilágyi Tamás
Opre Mária Krisztina vagyok az 5. 6. és 7. évfolyamon technikát tanítok, valamint a 6.c és
5.z osztállyal délutánonként, heti 3 alkalommal tanulószobán is együtt dolgozom.
14 éve dolgozom pedagógusként, pályaválasztáskor a döntés könnyű volt, amit azóta
sem bántam meg. A Nyíregyházi Főiskolán
technika-háztartásökonómia-életvitel szakos
diplomát később magyar nyelv és irodalom
szakos oklevelet szereztem. 2018-ban a Debreceni Egyetemen fejlesztő, differenciáló szakpedagógus képesítést kaptam. Legfontosabb
számomra a családom, a kisfiam, férjem, szüleim és a testvérem,
akik a szeretetteljes hátteret biztosítják számomra.
Sikeres, élményekben gazdag tanévet kívánok mindenkinek!
Fodor Lászlóné, Éva néni vagyok. A szorgalmas, kedves 2. a osztálynak vagyok a napközis nevelője. Az elmúlt két évtizedben az
Immánuel Otthonban sérült gyermekeket
oktattam, neveltem. Sokszor megfordultam
itt, a gyakorló iskolában értekezleteken, karácsonyi koncerteken, osztálykirándulásokon.
Így ismerős volt az itteni élet, de így „belülről” egészen más. Az elmúlt hónapban sokat
tanultam a kollégáktól. Köszönöm, hogy segítettek, segítenek.
A szabad időmben szeretek olvasni, zenét hallgatni, kirándulni, de
mindennél jobban a tíz hónapos unokámmal lenni.
Bajusz György vagyok, testnevelő tanár és
kosárlabda edző. Az idei tanévtől tanítok a
Kis Tk-ban, s a 3.a, 5.a, 5.b, 5.d, 6.d és a 7.z
osztályokban vagyok tesitanár. E mellett a
lányoknak tartok kosárlabda edzéseket. Vidéken kezdtem tanítani, majd Debrecenbe
költözve tanítottam általános iskolában és legutóbb gimnáziumban. Kosárlabda edzőként
pedig utánpótlás (6-18 éves korig) és felnőtt
csapatokkal is dolgoztam. Szabadidőmben a sport mellett szeretek a
családommal túrázni, olvasni, zenét hallgatni. Sikeres, élményekben
gazdag tanévet kívánok mindenkinek.
Nagy Erikának hívnak, pedagógiai asszisztensként dolgozok az iskolában, ez év augusztusától. Korábban tanítóként dolgoztam, szintén református iskolában, most egy délutáni
tanulócsoportban segítem a rám bízott tanulókat. Két gyermek édesanyja vagyok, Anna
11, Zsombor 6 éves. Szabadidőmben szeretek
a hegyekben kirándulni a családommal, kertészkedni és különböző kreatív tevékenységeket kipróbálni a gyermekeimmel.
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Az új elsősök
1. a Osztályfőnök: Szabó Katalin
Bakó Anna, Dobi Bence Sándor, Domonkos Virág, Ecsedi
Zsófia Anna, Katona Csenge, Kiss Bonifác, Kiss Máté, Kiss
Vince, Koszta Ádám, Koszta Dóra, Makai Laura, Nagy János, Németh Sámuel, Oláh Krisztina Dorka, Orbán Panna
Dóra, Pálffy Enikő, Püski Panna, Surányi Sára Katica, Széll
Boglárka, Szőllősi Kiara, Szövetes Ádám, Varga Borbála
Ágnes, Zsigmond Anna Dorka

1.b Osztályfőnök: Bélteki Gáborné
Balogh Panna, Bige Sára Nóra, Bobonka Marcell Miklós, Bolgár Sára Anna, Brevák Emília, Brevák Olívia,
Csaplovics Máté, Csehely Léna, Dobronyi Lili Dóra, Gáspár Jonatán Krisztián, Grubisics Zalán, Győri Balázs Vendel, Haraszthy Fruzsina, Horváth Eszter, Juhász Sarolta,
Kasztovszky Iván, Kiss Dorottya, Kiss Kincső Hanna, Mag
Szabolcs, Mosolygó Zalán, Nagy Linda, Nagy Rebeka Flóra, Németh Csenge, Olasz Liza, Orosz Anna Maja, Orosz
Károly Zsolt, Péntek Zétény, Rácz Blanka, Szabó Hanna,
Szegedi Péter

1.c Osztályfőnök: Halász Lívia
Ayla Yejin Son, Czakó Gergő, Csáki Gyula, Cseke Csongor,
Elek Vencel, Gurzó Miklós, Gyarmati Gergő Bence, Kállai
Marcell, Kelemen Liza, Kövesi Damos Zoltán, Moldvay
Anna Virág, Molnár Csongor, Nagy Gabriella, Őri Barbara,
Sipka Borbála, Soltész Beáta, Szabó Janka, Szilágyi Mirkó Áron, Szücs Áron, Ujj Bálint, Uti Levente Ádám, Varga
Vendel Zsolt, Vizeli Kolos

1.d Osztályfőnök: Szécsiné Szász Enikő
Balogh Barbara Vanessza, Berger Stella, Deák-Bogárdi
Ádám, Doktor Ádám, Kóródi Zalán, Kovács Adél Kamilla, Kovács Janka, Kovács János Richárd, Kovács Tamás
József, Lehoczky Fanni, Major Csenge, Nagy Ákos Zalán,
Nagy Flóra Panka, Opóczki Laura Viktória, Papp Ákos,
Sándor Flóra Tulipán, Simon Petra Mirtill, Szilágyi Roland
János, Telegdi Gabriella, Tomeszku Kristóf, Török Réka
Ivett

1.z Osztályfőnök: Szűcsné Gali Ildikó
Buzási Máté, Dezső Vince, Gáll Levente, Gáll Sarolta,
Hajdu Márk, Hajnal Marcell, Képíró Benett, Képíró Hanga, Képíró Milán, Kerekes Nóra, Keszthelyi Bella Véda,
Kiss Montika, Lengyel Erzsébet Anna, Lovas Mira, Mezei
Botond, Molnár Panna Márta, Morvai-Rácz Bella Bíborka,
Németh Bence Árpád, Pákh Kornél, Pápai Gréta, Petercsák
Emma, Pluhár Gábor, Polgár-Kostenszky Mira, Poroszka Hanna, Serbán Áron, Szilágyi Mónika Anikó, Toplak
Emma, Tóth Levente
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Kis TK-s volt
Iskolánk immár több évtizedes múltra
tekinhet vissza. Ez idő alatt nagyon sok
olyan tanuló került ki az iskola padjaiból, akik valamilyen okból érdekesek
lehetnek azoknak is, akik jelenlegi is itt
tanulnak. Ebben az évben szeretnénk
egy olyan sorozatot elindítani, amelyben
egykori Kis TK-sokat kérdezünk egykori iskoláikról, arról a pályáról, amit azóta
bejártak. Most Szabó Sebestyén László
színésszel olvashattok egy beszélgetést,
aki jelenleg a Nemzeti Színház színésze,
nemrégiben pedig Junior Prima elismerésben részesült.
- Hogy érezte magát a Kis Tk tanulójaként? Mi a legkedvesebb emléke ebből az
időből, illetve van-e olyan, amire nem szívesen emlékszik vissza?
- Nagyon szerettem az iskolát, főleg az
utolsó két évet. Sokat játszottunk az
udvaron a barátaimmal. Legkedvesebb
emlékem, amikor elmondhattam a
Himnuszt a Nagytemplomban az egyik
évzáró istentiszteleten. Vannak persze
rossz emlékeim is, például néha csúfoltak a hajam miatt, de ezekkel nem foglalkozok.
- Ki volt az osztályfőnöke?
- Első két osztályban Faragó Ilona, Ica
néni, akit nagyon szerettem, ő segített
beilleszkedni. Aztán harmadik-negyedikben Dióssyné Nanszák Andrea, felsőben pedig Veress Jánosné.
- Van olyan osztálytársa, akivel még ma is
tartja a kapcsolatot?
- Sajnos csak interneten, pedig szívesen
találkoznék a régi barátaimmal.
- Milyen pályára készült gyerekkorában?
- Állatvédő, természetkutató, vagy csillagász szerettem volna lenni.
- Szülei támogatták a színészi pályaválasztását?
- Igen, édesanyám, Szentgyörgyi Rozi
előadóművész, tőle tanultam a legtöbbet.
- Melyik középiskolába járt, és mire emlékszik abból az időszakból?
- Az Ady Endre Gimnáziumba, sokat tanultam a színházról a dráma tagozaton,
izgalmas évek voltak, sok barátot szereztem.
- Milyenek voltak az egyetemi évei? Ki volt
az osztályfőnöke, hol, melyik színházban
töltötte gyakornoki idejét?
- Az első év nagyon nehéz volt, elszakadni a családtól, a várostól, és beköltöz-

ni egy kollégiumba Budapesten. Később
megszoktam, megszerettem, kinyílt a
világ. Osztályfőnökeim Bagossy László,
Rába Roland és Pelsőczy Réka voltak,
gyakorlaton az Örkény István Színházban és a Nemzeti Színházban voltam.
- Korábban hol játszott, és most melyik
színház tagja?
- A Nemzeti Színház és a Sztalker Csoport tagja vagyok, a Sztalkerrel sok
helyen játszottunk már az országban,
játszottam az Örkényben, a budaörsi Latinovits Színházban és egyszer a Csokonai Színházban is.
- Hogyan tudott beilleszkedni a többi,
idősebb színész közé?
- Ez egy hosszú folyamat, többek között
ezt tanuljuk meg a gyakorlati éveink
alatt. Nem könnyű, de azt hiszem, sikerült.
- Van-e kedvenc színésze, akire példaképként tekint? Miért?
- Latinovits Zoltán, mert szerintem a
legnagyobb magyar színész volt.
- Melyik volt a kedvenc darabja, amelyikben játszott?
- Szigligeti Ede Liliomfi című darabját
állítottuk színpadra, abban Liliomfit játszom, még mindig műsoron van, illetve
A vihar, amiben Ferdinándot játszottam.
- Van valami kitűzött célja, amit el szeretne érni pályafutása során?
- Szeretnék minél több különböző szerepet eljátszani, nagy szerepeket, és filmben is kipróbálnám magam. De alap-

vetően az, hogy mindig meghaladjam
önmagamat.
- Milyen darabokban láthatjuk ebben az
évadban a Nemzeti színpadán?
- Idén öt bemutatóm lesz. Vidnyánszky
Attila rendezésében a Rocco és fivérei
és a Tizenhárom almafa – ez a Trianon
évfordulóra készül, David Doiasvili rendezi a Tartuffe-öt, ő egy nagyon jó grúz
rendező, Berettyán Nándor rendezi A
súgó című előadást, annak a zenéjét is én
írom, illetve ifj. Vidnyánszky Attila rendezi majd év végén a Kodály-módszer
című előadást, ebben én leszek a fiatal
Kodály.
- Van-e kedvenc szerepe? Miért?
- Tinódi szerepe az Egri csillagokban, mert nagy feladat, a már említett
Liliomfi, mert az az egyik legkedvesebb
előadásom, és a Woyzeck című előadásban a Doktor szerepe, mert az pedig egy
nagyon izgalmas figura, és sokféle arcomat meg tudom benne mutatni.
- Köszönjük a beszélgetést, kívánjuk, hogy
minden szerepálma teljesüljön.
A kérdéseket feltették:
Szabó Lili, Gáspár Adél,
Demény Réka

Eredményeink
2019. október 9.
Városi - Megyei Mezei Futó Diákolimpia
döndő:
III. korcsoportos leány csapat: II. helyezés
Ezzel az eredménnyel országos döntőbe jutottak.
Csapattagok: Berkes Dorottya 6.b; HídvégiRácz Luca 5.a; Keszthelyi Szonja 5.d; Papp
Sára 6.b; Sztojka Eszter 6.a.
Gratulálunk!
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Beregdaróci Hittantábor
2019. június 29-én indultunk az ukrán
határ melletti beregdaróci hittantáborba, ahol 5 napot töltöttünk. Kivételesen vasárnap reggel kezdődött a csapat
nagy kalandja. Körülbelül negyvenen
voltunk. Az odautazás háromnegyedénél leszálltunk a buszról meglátogatni a
tákosi református templomot, amit egy
kedves hölgy mutatott be számunkra.
Ezután továbbindultunk a szállás felé.
A Hétcsillag konferenciaközpontban
szálltunk meg, a korábbi évekhez hasonlóan. Tamás bácsi, Márti néni és
Grubisics Zsuzsa néni elkészítette a
szobabeosztást. Mi a parókián szálltunk
meg.
Összesen négy csapatot alakítottunk ki:
a „11+1 tanítvány”, „A 12 tanítvány”, a
„ Filippiek” és a „Bárkalakók” neveket
találtuk ki. Jöttek még segítőként olyan
középiskolás diákok, akik régebben az
iskolánkba jártak és ők lettek a csapatkapitányok. Minden csapatnak kellett
csapatindulót írni. Mi ketten a „11+1
tanítvány” és „A 12 tanítvány” csapatába
kerültünk.
Vasárnap lehetett pihenni, medencézni,
barátkozni és társasozni. Minden reggel
és este volt áhítat, amit Tamás bácsi tartott. Minden nap lepontozták reggelente a szobák tisztaságát és rendjét, mivel

versenyeztek egymással a csapatok ezen
a téren is. Hétfőn délelőtt a tanárainkkal
voltak hittan-foglalkozások. Nekünk
Márti néni tartotta. Az órák után egy
helybeli nénivel beregdaróci vászonvirágot, Zsuzsa nénivel pedig vasalható
gyöngyökből különböző figurákat készítettünk. Sötétedés után az udvaron zseblámpával meg kellett keresni a fűben, fán
és bokrokban elrejtett kartonpapírból
készült csillagokat, amik visszaverték a
fényt.
Kedden reggeli futóversenyen lehetett
részt venni, majd szabadfoglalkozás
után úszóverseny következett. Estefelé
a csapatversenyen során Sportszeleteket
kellett összegyűjtenünk az udvaron.
Szerdán délelőtt jött egy szekér, amivel
körbe lehetett szekerezni a falut. Délben
nagyon finom ebédet kaptunk. Ezután
medencéztünk, de csak egy kis ideig,
mert elő kellett készülni a szalonnasütéshez. Szeletelni kellett zöldségeket,
viszont sajnos mi ketten elvágtuk az
ujjunkat, így továbbadtuk másoknak a
lehetőséget. Szalonnát és mályvacukrot
sütöttünk. Vacsora után következett a
„Ki mit tud?”, ahol élvezettel néztük meg
az előadásokat. Majd a csapatok elénekelték az indulójukat. Az este legjobb
programja következett: az éjszakai für-

dőzés. Ez abból állt, hogy a medence felé
felhúztunk egy kupolát és megvilágítottuk az egészet. Felálltunk egymás elé
dominószerűen és beledőltünk a vízbe,
majd lehetett fürdeni és ugrálni. Utána
mindenki nagyon jól aludt.
Csütörtökre a csapatoknak rendeznie
kellett egy színdarabot egy-egy bibliai
történetről, amire egész héten készültünk. Ezt el lehetett készíteni vicces
formában is. Következett az eredményhirdetés: 1. helyezett: „Filippiek”, 2.
helyezett: „12 tanítvány”, 3. helyezett:
„11+1 tanítvány”, 4. helyezett: „Bárkalakók”. Ezután sajnos véget ért a tábor és
elindultunk hazafelé.
Két külön busszal mentünk a csarodai
református templomba, ami nagyon
érdekes és szép volt. Egy nagy viharba
keveredtünk, és elvesztette egymást a
két busz. A két órás útból végül 6 órás
lett, mivel a vihar miatt megbénult a
forgalom, de végül sikeresen visszaértünk az iskola udvarára, ahol kárpótlásul
mindenki kapott egy jégkrémet. Mi nagyon jól éreztük magunkat a táborban,
és sajnáljuk, hogy ilyen hamar véget ért.
Annak örülünk, hogy van lehetőségünk
jövőre is visszatérni!
Nagy Judit Anna és
Papp Georgina 6. c
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Klári néni hittan táborában
Június végén Klári néni hittan táborában voltam. Minden
reggel, amikor megérkeztem Éva néni vezetésével kézműves
foglalkozás volt. Sok érdekes dolgot csináltunk: levendula tasakot és csokrot, gipszfigurákat festettünk, anyagra rajzoltunk,
spatula babát készítettünk, kis gyíkocskát hajtogattunk és még
rengeteg mindent. Kézművesség után, mindig finom reggelivel
vártak minket az ebédlőben. Evés után szabadfoglakozás volt
az udvaron és ki lehetett menni.
Délelőtt változatos programok is voltak. Jött hozzánk madarász bácsi, aki beszélt a védett és más érdekes madarakról. Jöttek előadók is, akik nagyon érdekes bábokkal játszották el a
Jónás és a cet bibliai történetet. Ezt Klári néni is elmesélte és
megnéztük videón is. Voltak citerások, akik szép dalokat citeráztak.
Délutánonként is vártak minket programok. Felmásztunk a
Nagytemplom tornyába, fagyiztunk, szórakoztunk a vidámparkban, az Ötholdas Pagony játszótéren és a játszóházban is
játszottunk. Az utolsó nap a Kerekestelepi strandon voltunk.
Sokat úsztunk, labdáztunk és pancsoltunk, még pizzát is rendeltek nekünk. Nagyon izgalmas és érdekes hét volt. Nagyon
jól érezetem magam.
Horváth Flóra Gréta 4.c

Tehetséggondozó tábor
A harmadik alkalommal megrendezett „ÉRTED?! Református Tehetséggondozó Diáktáborban” vettünk részt, annak is a fizika részlegén, amit idén a Debreceni Református
Kollégium Gimnázium és Diákotthonában tartottak, július első hetében.
Az első napon a táborban résztvevő gyerekek megismerkedhettek egymással. Itt elmondhattuk, hogy ki miben jó,
és ki honnan, melyik város melyik iskolájából érkezett.
Ezek után a belváros látnivalóit néztük meg. Ezután jöhetett a vacsora, majd egy kis foglalkozás és végül az alvás. A mi szobánkban hatan voltunk, három "fizikus", egy
"bioszos", egy "töris" és egy "matekos" felosztásban.
Másnap reggel kezdődtek a foglalkozások. Minket, fizikusokat Dr. Újvári Balázs tanár úr vezetett. Az első foglalkozáson meg kellett
állapítanunk egy lufiban lévő szén-dioxid
mennyiséget úgy, hogy
a lufi egy palackra volt
ráhúzva, a palackban
pedig egy pohár élesztős víz volt. Ez felfújta a lufit és nekünk a
barátommal ki kellett
számolnunk a benne
lévő szén-dioxid molekulák mennyiségét.
Amikor ezzel megvoltunk már mehettünk
ebédelni. Délután a
programozás alapjait
tanultuk meg LED-ek
segítségével. Este vacsora után pedig táncBende Borbála 6.c iskolán vettünk részt.

Horváth Flóra 4.c
rajza

Reggelenként mindig egy dalra ébredtünk, amit a folyosón
egy tanár énekelt. Reggeli után elmentünk áhítatra, délelőtt pedig a foglalkozásokra. Itt egy kis fizikai számolások
után megnézhettük, hogyan működik egy 3D nyomtató.
Délután pedig az egész tábor elment az Agóra Tudományos Élményközpontba. Másnap, pénteken délelőtt egy
izgalmas számolást végeztünk. Ez a következő volt: ha átlagos körülmények között (25°C, 1 bár nyomás) 1 gramm
szőlőcukrot rakunk cukros vízbe, az hány szén-dioxid
molekulát erjeszt és mennyi lesz a szén-dioxid PPM értéke a levegőben? Ezután ebédeltünk majd délután összepakoltunk a fizika teremben lévő dolgokat. Amikor ezzel
végeztünk indultunk az állatkertbe majd este Ki-mit tud
vetélkedőn vettünk részt. A tábor utolsó napján bemutatót kellett tartani minden részlegnek (biológia, történelem,
matematika és fizika) arról, hogy mit csináltak a héten a
foglalkozásokon. A mi legfőbb kísérletünkben azt néztük
meg, hogy egy növény mennyi szén-dioxidot tud átalakítani oxigénné. Ehhez volt 4 db 19 literes edényünk az egyik
edényben cukros, élesztős víz volt, ez termelte a szén-dioxidot. Négy szenzorunk volt, ezekből hármat az edényekbe, egyet pedig az ablakba helyeztünk. Ez a szenzor minden percben mérte a CO2 PPM számát a levegőben, de
sajnos ezek a mérők csak 5000 PPM-ig mértek, ezért nem
voltak 100%-ban pontosak a mérések. A másik probléma
az volt, hogy egy edényben a benne lévő növény földje túl
lett locsolva, amitől a föld alatta elkezdett rohadni, ezért
az az edény több szén dioxidot termelt, így a PPM száma
is nagyobb volt mint 5000, emiatt nem tudtunk pontosan
mérni. Ettől függetlenül a másik két edényben lévő növény fotoszintetizált.
A tábor nagyon jó volt, én nagyon élveztem mivel sok új
barátot szereztem és rengeteg tudással gazdagodtam. Köszönjük Tibi bácsinak és a református tehetséggondozó
programnak, hogy elmehettünk ebbe a remek táborba.
Nagy Imre 7.b, Dánér Attila 7.a
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A NyelvÉSZ verseny országos döntőjén
A NyelvÉSZ versenyre osztályfőnököm, Szalay Marika
néni javaslatára neveztem be. Lelkesen készültem az iskolai fordulóra. Nagyon furcsa volt, hogy az iskolában az
elsősök közül csak egy osztálytársam és én ültünk be az
osztályterembe, az addig sosem látott tanár bácsi felügyelete mellett. Ez az új helyzet kicsit ijesztő volt. Hihetetlenül
boldog voltam, amikor március elején Marika néni egy
reggel azzal fogadott, hogy bejutottam a megyei fordulóba! Onnantól aztán beindult a felkészülés. Megoldottunk
minden fellelhető feladatlapot a korábbi évekből, felsőbb
évfolyamosoknak szólókat is. Az iskolában Marika nénivel, otthon esténként és hétvégén anyáékkal. Minden szabad percemben feladványokat oldottam meg. Volt olyan,
hogy még este kilenckor is a feladatlapokat nézegettem az
ágyban. Hol az interneten, hol papíron. Sokszor belealudtam a feladatmegoldásba.
Áprilisban aztán elérkezett a megyei forduló napja. Itt már
rutinosabb voltam, de annyira sajnos nem, hogy tudjam,
nem szabad egy versenyen félidőben beadni a feladatsort.
Tizenhat feladatból három hibám lett, amiből kettőt biztosan nem követek el, ha még egyszer figyelmesen elolvasom
az egészet. Nem tudtam, hogy ez az eredmény mire lesz
elég. Két hét feszült várakozás következett. Néha mertem
reménykedni, néha nem, félve a csalódástól.
Újabb csodás nap következett: április 11. Éppen betegen
otthon feküdtem, de amikor anya hozta a hírt, hogy írt
Marika néni, és azt üzeni, gratulál, bejutottam az országos
döntőbe, hirtelen először úgy éreztem, el sem hiszem. Május 11-én irány Szeged!
A család úgy határozott, hogy mint mindig mindenhova,
most is együtt megyünk. Két kistestvéremmel ugyan nem
mindig egyszerű az utazás, de eszünkbe sem jutott otthon
hagyni őket. Ötösben indultunk útnak a verseny előtti napon. Apukám az utóbbi időben többször járt Szegedre a
munkája kapcsán, és sokat panaszkodott, hogy hosszú az
út autóval. Ekkor anyukám kitalálta, hogy menjünk vonattal. Kalandos volt, ahogy két babakocsival, négy hátizsákkal, két kistesóval (nyáron voltak 2 és 4 évesek) és egy
ceglédi átszállással eljutottunk Szegedre.
Szombaton, a verseny napján korán ébredtem és egy gyors
reggeli után ünneplőbe öltözve még sietve megoldottam
pár feladatot, aztán elindultunk. A torkomban dobogott a
szívem. Nagyon kedvesen fogadtak, mindenki igyekezett
oldani a versenyzők feszültségét. Hamarosan kezdődött a
megnyitó. Ahogy előtte anyukám felkötötte rám a KisTK-s
nyakkendőt a kitűzővel, büszkén viseltem, nagyon megható volt, jólesett az iskolámra és Marika nénire gondolni.
A Bendegúz Akadémia elnöke, egy kedves bácsi a megnyitó beszédében sok szívhez szóló dolgot mondott. Megnyugtató szavai után elfoglaltuk a termekben a helyünket
és pontban 11 órakor elkezdhettük a munkát! 45 perc után

végre befejeztük a munkát és szabadok voltunk az eredményhirdetésig. Az eredményhirdetés előtt már kiderült,
most is három hibám lett, de ezúttal csak egy teljes és két
részhiba. Sejtettem, hogy ezzel jó eredményt érek el.
Harmincketten indultunk egy korcsoportban és a tizenötödiktől olvasták fel a helyezettek nevét. Egy egész napnak tűnt, mire a tizenötödik helyezettől kihirdették az
eredményeket. Hatalmas nagy boldogság volt, amikor
végre kimondták a nevem az 5. helyezettnél! A színpadon
állva a sok ajándékkönyv és a remegő térdeim miatt is alig
tudtam megállni a lábamon. A szüleim és a testvéreim is
nagyon büszkék voltak rám, a közönség hangosan tapsolt,
és ez nagyon jólesett. Boldogan és elégedetten hagytuk el
a gimnáziumot.
Szeged gyönyörű város, akkor jártam ott először. Vasárnap már nem sok időnk volt a nézelődésre a kora délutáni hazaút miatt, de egy kis belvárosi séta és a játszótéri
ugrálóvár azért még belefért. Ott végre kiugrálhattam magamból minden feszültséget! Remélem, jövőre is sikerül
olyan jó eredményeket elérni, mint idén, és 2020-ban újra
irány Szeged! Ezért az élményért érdemes sokat dolgozni!
Bacsa Hédi 2.b.

Székely Nóra 3.a rajza
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Kedves első osztályos lányok és fiúk!
Egy hónapja már igazi első osztályos iskolások vagytok.
Minden napotok persze nem csak tanulással, hanem remélhetőleg sok-sok nevetéssel, játékkal is telik. Szeptember elején egy rajzpályázattal fordultunk hozzátok, melynek témája: „Elsős lettem!” Már- már hagyománnyá vált
az iskolánkban, hogy az ideérkező elsősök lerajzolhatják,
mi is tetszett meg az iskolánkban az első napokban. Sok
szép színes rajz került kiállításra, melyeken láthatóak voltatok ti magatok, a tanító nénik, a tanévnyitó köszöntés a
Nagytemplomban, a délutáni játékok az udvaron. Mindegyikből sugárzott a jókedv és a vidámság. Köszönjük a
kedves rajzokat, és azt is, ha valóban jól érzitek itt magatokat! Kívánok nektek intézményünk minden itt dolgozója
nevében sikeres, vidám tanévet!
Horváth-Soós Dóra Anikó
pedagógiai asszisztens

Bakó Anna 1.a rajza

„Koli és foci”
Év elején láttunk egy
kiírást a könyvtár előtt,
ami egy olvasópályázatot hirdetett Koli és foci
néven . Mint később
megtudtuk a Református Tananyagfejlesztő
Csoport református iskolák tanulóinak írta ki
ezt az olvasási versenyt.
Úgy gondoltuk, ez tök
jó lehet, próbáljuk ki!
Beneveztünk, így lettünk mi ketten a Harangvirág Pagony csapat. Havonta küldték a feladatlapokat, amit határidő előtt vissza kellett küldeni. Az izgalmas
feladványok mellett mindig volt egy bonyolultabb, kreatív
rész is, ami elég sok időt vett igénybe. Például újságszerkesztés, tabló készítése, könyvborító tervezése. De ez is
könnyebben ment, hogy ketten voltunk. A feladatlapok
megoldásához két könyvet használtunk az évben.
Az egyik Tóth Máté Miklós Pecúrok című regénye volt. A
regény helyszíne a Sárospataki Református Kollégium. A
főszereplő Tatár Marci, aki ebben a kollégiumban pecúr,
azaz első éves kollégista volt. A mű izgalmas regény, váratlan fordulatokkal, tanulsággal.
Láttatok már lelkészt focizni? Hát egy csapat gyerek bizony
látott! Ezek a gyerekek Kármán Tibor Egy focista naplójából című regény szereplői. Bernát tiszteletes szívét-lelkét
beleadta abba, hogy igazi csapatot formáljon a 13 fiúból.
Együtt vannak jóban-rosszban, és lelkiismeretesen játszanak a győzelemért minden alkalommal. A lelkészre mindig számíthattak, amikor szükség volt rá.
A több hónapos levelező versenyt követően június 8-án
került sor a díjátadó ünnepségre Budapesten. Leszálltunk
a vonatról Margó nénivel, és elindultunk a megadott cél
felé. Kicsit döcögősen, de eljutottunk a Duna-palotáig.
Beléptünk a hatalmas épületbe, ahol minden gyönyörű
volt. Piros és arany borított mindent, még a csillárokat is!
Bementünk a színházterembe, ahol az ünnepség zajlott.
Zeneszóval fogadtak bennünket, majd elkezdődött a gála.
Elmondták a szervezők, hogy kinek mi tetszett a versenyben, kinek mi volt a könnyű és a nehéz. Ezen túl a két szerző is részt vett az ünnepségen, ők is szóltak hozzánk. Ezt

követően a díjak átadása következett. Az első 30 diák részt
vehetett a nyáron egy olvasótáborban, ezt sajnos mi nem
nyertük meg. Majd következtek a különdíjasok. Az igazat
megvallva, mi nem számítottunk semmilyen díjra. De nagyon meglepődtünk, amikor meghallottuk a nevünket a
legviccesebb bemutatkozásért járó díj kihirdetésekor. Alig
hittünk a fülünknek, de természetesen nagyon örültünk.
Hirtelen mindkettőnknek eszébe jutottak azok a vicces
szeptemberi pillanatok, amikor az a bizonyos bemutatkozó kép készült, mert buzgalmunkban még egy poharat is
eltörtünk. Jó érzés volt átvenni a jutalmat. Ezután a Mesemúzeumba látogathattunk el. Annyira belemerültünk
a múzeumlátogatásba, hogy még majdnem a vonatot is
lekéstük. Szerencsére nagyon klassz utunk volt hazafelé, és
még az összenyomott muffinjaink is igazán ínycsiklandóak
voltak.
Mikor hazajöttünk, elkezdődhetett a végeérhetetlen mesélés.
Ha legközelebb találkozunk hasonló olvasóverseny felhívással szívesen belemerülünk újra a könyvek és a feladatmegoldás rejtelmeibe.
Bozán Zsófi és Küzmös Molli 6.z
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Magdi néni természetjáró tábora
Ezen a nyáron Magdi néni Gyulára szervezte a nyári tábort. Július 1-5-ig, öt emlékezetes napot töltöttünk Városerdőn, a Dalerd Zrt erdei iskolájában.
De nézzük, hogy is kezdődött ez a tábor!
Végre eljött a várva várt nap: a MAGDI NÉNI TÁBORA.
Dél körül megérkeztünk Gyulára. Pontosabban a Városerdőre, ami Gyulától 15 km-re található. A szállásunk az
erdő közepén volt, ahol csak a madarak és vaddisznók, na
meg Imre bácsi jár. Imre bácsi volt a mi vezetőnk. Ő ott
lakott a táborhelyen és tevékenyen bekapcsolódott a táborban folyó munkába.
Megérkezés után gyorsan kipakoltunk, majd játszottunk,
éjszaka pedig túráztunk az erdőben. Imre bácsi megtiltotta, hogy zseblámpát vigyünk, így néha majd orra estünk a
fák gyökereiben. Másnap délelőtt megnéztük az erdőt napfényben is. Lesétáltunk a Fehér-Körös partjára, és megmostuk a lábunkat benne.
Szerdán bementünk a gyulai várba. Mindenki beöltözhetett középkori ruhába, és kipróbálhattuk a vár lakóinak
életét. Később fagyiztunk a 100 Éves Cukrászdában, és

utána 3 órát töltöttünk a Gyulai Várfürdőben. Ezt a programot mindenki nagyon várta! A csúszdás medence és a
hullámmedence volt mindenkinek a kedvence.
Csütörtökön részt vettünk egy vadászati bemutatón, ahol
Imre bácsi trófeákat, kitömött állatokat mutatott, és beszélt az erdei állatok és a vadász kapcsolatáról. A bemutató
végén, aki akarta kipróbálhatta a vadász puskáját is. Lőhettek vele, természetesen csak vaktölténnyel. Este megünnepeltük két táborozó szülinapját. Majd egy nagyon jó
hangulatú záró buli következett, ahol sokat játszottunk és
táncoltunk.
Az utolsó nap hazafelé jövet Berettyóújfaluban boboztunk,
és vízibicikliztünk.
Olyan gyorsan eltelt ez az öt nap, hogy szinte észre sem
vettük! Ismét nagyon jól éreztük magunkat a Magdi néni
táborában! Én már öt éve járok Magdi nénivel táborozni.
Most sem csalódtam!
Én nagyon élveztem a tábort, és imádom Gyulát.
Papp Melitta 7.d
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Szarvas 2019.
Idén is megrendezésre került a vízi tábor Szarvason, Veress Erzsike néni és Engszler Attila bácsi szervezésével. A
programok idén hasonlóak voltak a korábbi évekhez: kajak- és kenutúrák, fürdés, úszóverseny, számháborúzás,
főzés és még rengeteg szabadidős tevékenység.
Délelőttönként kajak-kenutúrákra indultunk, amiket
többször is strandolással és röplabdázással szakítottunk
meg, délután pedig, egy csobbanással pihentük ki fáradalmainkat a Körös vízében. A napot mindig egy kiadós
vacsorával fejeztük be, melyeket Erzsike néniék készítettek
el. A hetet tábortűzzel zártuk.

A nyári foci tábor
Hétfő
Már nagyon vártam, hogy kezdődjön a focitábor. A gyülekező
minden nap a 302-es teremben volt, ahol Kata néni és Anna néni
már vártak bennünket. Az első három napot edzéssel kezdtük,
így a délelőtt nagyon gyorsan eltelt.
Az ebéd után a Nagyerdőre mentünk ahol számháborúztunk és
fociztunk. Óriási csata volt. Utána nagyon jól esett a fagyi, amit
kaptunk. Az uzsonnát is ott ettük meg és oda jöttek értük a szülők is.
Kedd
A második nap az előzőhöz hasonlóan edzéssel kezdődött. A
hosszú és fárasztó edzés után az iskolában ebédeltünk. Kata
néniék az ebéd után közölték, hogy vár ránk egy meglepetés, de
meg kell érte dolgoznunk.
Hosszú és izgalmas út várt ránk. Egészen a Nagyerdőig sétáltunk, ahol végre megérkeztünk a megígért meglepetéshez, ami
egy fagyizó volt. Mindannyian nagyon örültünk. Két gombócot
is kaptam. Ismét a Nagyerdőn uzsonnáztunk és jókat beszélgettünk. Kellemesen elfáradva vártuk a szülőket.

kát vittük a hittan táborba, így az iskolánál találkoztunk Petivel
és Tomival. Elvittük őket a SZUSZ-hoz, ahol Kata néni és Anna
néni már várt minket. Együtt mentünk be a strandra.
Egész nap játszottunk és fürödtünk. A nap végén hatalmas vihar
kerekedett. Petit elvittük az iskolába, azután elmentünk Szundi
bácsihoz, aki a hittan táborban készült agyagmunkákat kiégette.
Kellemes nap volt és jól elfáradtam.
Péntek
Elérkezett a tábor utolsó napja. nagy összecsapást terveztek Kata
néniék.
Volt házi focibajnokság, amit az én csapatom nyert. Ezt követte
a házi tizenegyes bajnokság, amit én nyertem. Ezt követte egy
rollerbajnokság, amin én nem indultam, de nézni is élvezet volt.
Mozgalmas és fárasztó nap volt, de nagyon-nagyon élveztük
mindannyian. Hálás vagyok, hogy ott lehettem a táborban. Nagyon sokat tanultam és sok új barátot szereztem.
Lehner Csongor 4.z

Szerda
Ahogy eddig is, a gyülekező után fociedzés volt délelőtt. Ebéd
után a Debrecen Tigers baseball csapat klubjába mentünk. Ott
a játékosok tartottak nekünk bemutatót. Mi is kipróbáltuk magunkat ebben a sportban is. Nem könnyű, de nagyon élvezetes.
A bemutató és a játék után hatalmas adag hot-dogot kaptunk a
csapattól. Óriási élmény volt számomra ez a nap is. Bár nagyon
élveztem a baseball játékot, azért úgy döntöttem maradok a focinál, nem váltok sportot. Szuper nap volt.
Csütörtök
Ezen a reggelen a SZUSZ bejáratánál volt a találkozó. Mivel Jan-

Sári Loretta 6.z rajza
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A 2019-es sporttábor
Hétfő: Reggel mindenki megérkezett. Átöltöztünk és a
tesitanárok kiválasztottak öt csapatkapitányt, akik beválogatták a gyerekeket a csapatukba. Ezután elmondták a
szabályokat, és megkezdődött a vetélkedő. Az izgalmas
verseny után következett a tízórai, ami melegszendvics
volt, a gyerekek nagy örömére. Ezután volt egy kis szabadjáték, hogy kipihenhessük magunkat. Félórával később
elindultunk ebédelni a Fandango étterembe. Visszaérve a
tesiterembe a csapatok újra aktívan vettek részt a versenyeken. Rendesen kifáradtunk, majd egy pihenőként
szabadfoglalkozás volt. Sajnos ez nem tartott sokáig, mert
pillanatok alatt jöttek értünk a szüleink.
Kedd: Erre a napra is mind eljöttünk, így teljes létszámúak
voltak a csapatok. A tanárok ezúttal egy igen érdekes sportot hoztak nekünk, aminek a neve: floorball. Ez a sport
nagyon hasonlít a jéghokira, csak abban különbözik, hogy
nem jégen hanem szárazföldön játszák. Ez a játék mindannyiunk egyik kedvence lett. A csapatok nagy hangerővel
szurkoltak egymásnak. A játékok végével, megtízóraiztunk,
aztán szabadjáték volt, majd úgy mint hétfőn elmentünk
ebédelni. Visszaérve összepakoltunk, és elmentünk villamossal az Agoraba, ahol érdekes előadásokban vehettünk
részt. Mindenki elfáradt, így jól jött az otthoni pihenés.
Szerda: Szerdán már nem mindenki jött táborba izomláz
miatt, ;) de a csapatok így is majdnem teljesek voltak, és
versenyszellemmel teliek.
Délelőtt egy újabb érdekes játékkal ismerkedhettünk meg,
aminek az volt a lényege, hogy egy jelzőmezt felvett a csapatkapitány, és áthúzta magán keresztül a mögötte álló
társára, aki áthúzta a mögötte lévőre és így tovább, amíg az
utolsó játékosra került a mez. Az a csapat nyert, amelyik a
leghamarabb kész lett ezzel a művelettel (vagyis az utolsó

emberre került a póló). Még sok másik játékkal megismerkedhettünk, amikor több gyermek nagy örömére eljött
a tízórai. A fincsi falatok után visszamentünk edzeni, majd
edzés után ebédelni. Az ebéd után átsétáltunk a Nagyerdőre
számháborúzni. Szilárd bácsi válogatott 2 csapatot (kéket
és pirosat), majd a gyerekek sípra szétszóródtak az erdőben.
Ez a játék sokáig tartott, mivel a tanulók nagyon élvezték.
A számháború után átsétáltunk a Békás tóra, ahol meguzsonnáztunk, és a szülőket vártuk. Lassan mindenkiért
megjöttek, és hazamentünk.
Csütörtök: Erre a napra nem terveztünk semmi sportolást,
mivel az Aquaticumba mentünk. A Fórumban ebédeltünk,
ki a KFC-ben, ki a Burger Kingben, ahol akart. Evés után
elindultunk a fürdőbe gyalog, hogy azért ne felejtsük el: ez
egy sporttábor ;). Odaérve mindenki átvette a fürdőruháját,
és megkezdődött a fürdés. Mikor mindenki elfáradt, visszaöltöztünk és elindultunk vissza a suliba. Négyre beértünk
az iskolába, ahol a szüleink már vártak minket.
Péntek: Ezen a napon egy csomó új sportággal ismerkedtünk
meg. Volt kosárlabda, gimnasztika, foci, és még sok más
sport. Később készítettek egy csoportképet rólunk, valamint kaptunk egy oklevelet és egy pólót, amire ez volt írva:
Sporttábor
KisTK 2019
Mi nagyon élveztük ezt a tábort, és mindenkinek szeretettel
ajánljuk!
Köszönjük a vezetőknek: Anita néninek, Lívia néninek és
Szilárd bácsinak!
Gerő Hanna, Gyuricsku Jázmin és Zudor Sarolta 5.c
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Kedves ötödik osztályosok!
Hozzátok vissza a 320-as szertárba a
következő rejtvénynek a helyes megfejtését! Az őszi szünet utáni három napon
át (november 4-5-6.) várjuk a hibátlan
megoldásokat, az első öt helyes
megfejtő ajándékban részesül. A
neveteket, osztályotokat írjátok fel a
papírra!
Várjuk a válaszokat és várjuk azoknak
a gyerekeknek a jelentkezését is, akik
kedvet éreznek angol nyelvű rejtvények
készítéséhez.

1. E, F, G……..L, M, N
2. POLICE……
3. ……….OR WHITE
4. YOU CAN PLAY THIS BALL GAME IN OUR
SCHOOL
5. RED, YELLOW OR GREEN FRUIT
6. THE OPPOSITE OF LITTLE
7. THE COLOUR OF GRASS
8. LEFT HAND,………. HAND
9. PEOPLE’s BEST FRIEND
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A természettábor
Idén már második alkalommal kezdhettük a nyarat egy
szuper természettáborral.
Az első napot ismerkedéssel kezdtük, és sok játékkal. A
délutánt a jubileumi játszótéren töltöttük és sokat játszottunk a Nagyerdő árnyékot adó fái alatt. A második nap
délelőttjén Vass Tamás fafaragó bácsi látogatott el hozzánk
és bemutatta a fafaragás mesterségét. Aztán mi is kipróbálhattuk a fafaragást, ami nem is olyan egyszerű, mint
amilyennek elsőre gondolnátok. A nap hátralevő részében
egy gyönyörű szép zöld karkötőt készíthetett mindenki
magának.
A harmadik napon szerintünk mindenki nagy izgalommal
ébredt, mivel vonattal ellátogattunk a nyíregyházi Vadasparkba. A legszebb állatnak a vöröspandát, a legérdekesebbnek a cápát találtuk. Az állatkerti ebéd után a desszert
jégkrém volt. E nagyon érdekes nap végén elfáradva érkeztünk vissza az iskolába.
A negyedik nap délelőttjét az iskolában töltöttük játékkal.
Délután ellátogattunk a Botanikus Kertbe, ahol nagyon
sok érdekes növényt láthattunk, például: kaktuszokat, virágzó liliomokat, kecskerágót, mocsári ciprust.

Gáspár Jonatán 1.b rajza

Alig vártuk az utolsó napot, mert a legizgalmasabb program az Aquaticumban volt. Egész nap fürödtünk, játszottunk, hullámfürdőztünk és csúszdázhattunk is.
Gyorsan eltelt ez az egy hét, reméljük másnak is meghoztuk a kedvét, hogy jövőre ő is csatlakozzon hozzánk!
Mizsák Zsuzsanna, Serfőző Tamara,
Székely Nóra 3.a

Látogatás az Immánuel Otthonba
Szeptember 13-án az első szünetben indultunk az Immánuel otthonba. Ott a házigazdák fogadtak minket és megbeszéltük, hogy mit fogunk csinálni. Beszéltek nekünk az
ott élő gyerekekről. Ezután kimentünk az udvarra, ahol el
kezdődött a megnyitó. Először az ott lakó gyerekek énekeltek, majd utána az osztályunk énekelt néhány szüreti dalt.
Én és egyik osztálytársam egy Márti nevű lánnyal álltunk
össze. Igaz, Márti nem kommunikált szavakkal, de ettől
függetlenül jól tudtunk összedolgozni, mi hárman. Vidám
zene mellett megkezdődött a szüret. Mindenki egy-egy ottani gyerek segítője lett. Amikor leszedtük az összes szőlőt, sorba álltunk, hogy leadjuk a préselésre. Ezt követte
a szeretetvendégség. Rengeteg szendvics, üdítő és sok-sok
sütemény várt minket. Lehetett szavazni olyan sós és édes
süteményekre, amiket az odajáró gyerekekből alkotott
csoportok készítettek. Evés után székfoglalót játszottunk.
A pedagógusok azokat a gyerekeket, akik nem tudtak járni, a tolószékükben toltak. Nagyon vicces volt, amikor a
tanár nénik egymás ölébe huppantak, mert annyira szerettek volna nyerni. Eközben mindenkinek vicceket osz-

Lapozgató
Rudyard Kipling: A dzsungel könyve
A bozótban megreccsennek a bokrok, és Farkas apó ugrásra
készen, szinte a levegőben torpan meg, mert az orra előtt, egy
alacsony ágba kapaszkodva meztelen kisgyerek áll. Soha ilyen
pici, gödrös húsú embervakarcs nem került még éjnek idején
farkas barlangjába. Maugli, a csupasz emberkölyök, bárhogy
került is oda, ott marad, életét megváltotta a Szabad Nép
Csapatának gyűlésén Bagira, a Fekete Párduc, egy frissen ejtett
fiatal bikával és Balú, az öreg medve, a Vadon Törvényének mestere pedig jó szavával. Mauglit Farkas anyó neveli fel saját négy
kölykével együtt, s az emberkölyök éppúgy érti a fű zizzenését, a
baglyok huhogását, mint minden más élőlény a vadonban. Idővel
oly merészen lódítja magát ágról ágra, hogy a szürke majmok
sem különben. Elfoglalja helyét a Gyűlés Szikláján is, s ahogy

tottak azok a diákok, akik tudtak járni. Mi is segítettünk
nekik. Nagyon tetszett az a vidámság és jókedv, ahogyan ez
a rendezvény zajlott. Egy életre szóló élményben lehetett
részünk, és ezekkel az élményekkel gazdagodva tértünk
vissza az iskolába.
Enyedi Nikolett és Bende Vera 7.z
nő, a falka testvérének tekinti s mindannyian a Dzsungel Urának.
Akik Indiában jártak, és sokáig éltek a dzsungel közelében, mind
azt állítják, hogy ez a táj semmi máshoz nem hasonlítható. Ott
pirosabb a piros, zöldebb a zöld, a vizek és az ég csillogása
kékebb és ezüstösebb, s aki egyszer ott élt, a vadállatokra is
szeretettel gondol vissza. Rudyard Kipling is Indiában látta meg
a napvilágot, ahol apja – angol szobrász és festő – azért telepedett
meg, hogy felkutassa India művészetét, az őserdő mélyén rejtőző
csodákat. Rudyard Kipling is apja nyomán járt, és bár beutazta a
világot, és hírneves író, költő lett, soha semmi nem férkőzött
olyan közel szívéhez, mint a dzsungel, és soha semmit nem írt
meg olyan szépen, mint a Vadon Népének életét.
A teljes mű az alábbi linken is elérhető:
http://mek.oszk.hu/10400/10449/10449.htm
Bajiné Takács Margit

15
Rejtvényes oldal

Melyik juh melyik pásztoré?

Kövesd végig ceruzával a pásztoroktól a juhokhoz vezető vonalakat, és
azokat a juhokat, amelyek ugyanahhoz a pásztorhoz tartoznak, színezd
ki a pásztor köpenyének színére!
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