
2011.januári élményeink, gondolataink 

 Hónapos beszámolónk folytatódik új történetekkel, 

versekkel, fényképes bemutatókkal. 

      Jó olvasgatást kívánunk! 

4. szám 

Megígérem, hogy a 

viselkedésoldalon eltűnnek 

a feketék és helyébe szép 

piros pontok lesznek. 

Megígérem, hogy 

nem veszem 

számba, ha 

bosszantanak. 

Megígérem, hogy nem fe-

leselek és nem verekedek. 



Megígérem, hogy 

ügyesebb leszek és 

nem engedem, hogy 

bosszantsanak. 

Megígérem, hogy nem 

fogok verekedni, nem 

fogok senkit bántani. 

Megígérem, hogy 

nagyon sokat fogok 

tanulni. 

Megígérem, hogy nem csinálok 

rosszaságokat, szót   fogadok 

édesanyámnak és a tanároknak. 

Megígérem, hogy nem 

leszek morcos és nem 

mondom mindig, hogy 

“nem tudom”. 

Megígérem, hogy nem 

bánok rosszul másokkal. 



   Képzeljétek el, mi, a 7.B osztály, voltunk egy messzi 

helyen, Szelicsén. Amint mentünk, láttunk egy csomó min-

dent: bárányt, erdőt és szép hegyeket. Laci bácsi,  mint 

mindig kiválóan vezetett, a tanárok, mint mindig kedvesek 

voltak. Mikor odaértünk, én el voltam tájolódva. Már nagyon 

be akartam menni a lovardába és akkor Noémi kiáltott 

engem, mert látott egy farkas kutyát. Utána kiáltott 

minket Reni, ott volt egy szép kis kutya és egy szép 

macska. Mi hamar odafutottunk. Nagyon szép volt mind- 

kettő. Én és Reni készítettünk a cicával egy fényképet. 

Csilla tanárnéninek tetszett a cica, azt mondta, hogy 

szívesen hazavinné, de ezt nem lehetett.  

 Bementünk a lovardába és leültünk, nagyon szépen 

lovagolt a bácsi. Nekem tetszett, hogy nekünk is mondta, 

hogy mit, hogyan kell. Szép volt nagyon, még egy család is 

volt ott, ők is nézték a bemutatót. Utána mi is lovagoltunk, 

én könnyen fel tudtam ülni a lóra. Vagány volt. Az a család, 

aki mellettünk volt, nem  lovagolt. Mikor kimentünk, már 

várt a cica és a kutya, ettünk, a cica és a kutya is 

jóllakott. Utána még nézelődtünk és még láttunk egy csomó 

állatot: galambot, fácánt, liliputi tyúkot és még egy nyuszit.  

 Én nagyon jól éreztem magamat, mindenhol jó, de a 

legjobb az iskolában!!!!!                  

             (Nyilas Szilveszter) 

  



  

 Jó volt a lovaglás. A lovak ugrottak az 

akadálypályákon és lovagoltunk is. Nagyon jól 

éreztük magunkat. A lovarda mellett voltak 

galambok, fácánok, gyöngytyúkok, nyuszik. 

Volt egy kutya, ami őrizte az állatokat és a 

lovardát, volt 2 cica meg kicsi kutyák.  

 A bemutató  e l ő t t ,  e l ő s zö r 

bemelegítették a lovat, trappoltak vele, 

sétáltak és csak utána ugratták.  

Lovaglósisak volt a fejünkön, mikor 

lovagoltunk. 

 Nagyon szeretek lovagolni, szeretem, 

mikor megy a ló és kicsit megmozgat. 

Szeretném, ha még mennénk. Nagyon 

tetszett a lovaglás.          (Nagy Emese) 

Tetszett a lovaglás, jól 

lovagoltunk. Én próbáltam 

felmászni a lóra, nem sikerült, 

Csilla tanárnéni segített. 

Tetszett, mikor a lovak 

ugrálták át az akadályokat. 

Még akarok menni Szelicsére. 

  (Gergely Róbert)  

Büntetésben vagyok 

 

        Lehel vagyok  és  rossz 

voltam a suliban. Bántottam a 

lányokat, verekedtem  a 

fiúkkal és csúnyákat mondtam 

a fiúknak.   

       Megígértem, hogy nem 

mutatok rosszat és nem 

beszélek csúnyán. Megígértem 

a  b a r á t n őm nek  é s  a 

tanárnéninek, hogy fogok 

viselkedni és nem leszek rossz. 

             (Fülöp Lehel) 

                 Pirospont gyűjtésbe vagyok 

                    

 A tanárnéni azt mondta, hogy ad házi 

feladatokat és ha jól van, akkor kapunk 

pirospontot. Akkor vidám lesz a tanárnő és a 

barátnőm is.  Már 2 fekete pontot kihúztak.         

Mindig kérek házit,  legyenek rám büszkék, 

mert akkor én is örülök.  Így megtanulok 

viselkedni az iskolában és vigyázok, hogy ne 

kapjak feketét. 

Sokat kell tanuljak és viselkedjek, hogy ne 

kapjak feketét. 

 Várom, hogy elfogyjanak a fekete 

pontjaim és csak pirosak legyenek.         

                                     (Fülöp Lehel) 



Büntetésben vagyok és elkezdtem pirospontot gyűjteni 

 

 Képzeljétek el, hogy én és a fiúk, mindig rosszalkodunk. Odáig 

jutottunk, hogy szerintem Timi tanárnéni megunta, hogy mindig fekete 

pontokat adjon. Gondolta, hogy ha a számítógépezni nem megyünk, 

büntetés nem használ, izguljunk mi is egy kicsit és kitalálta, hogy mindig 

ad házit, hogy foglaljuk el magunkat. Én gondoltam, hogy ez nagyon 

könnyű lesz, de kiderült, hogy mégsem. Tudja Timi tanárnéni, hogy tudok 

jó fogalmazásokat írni. Csilla tanárnéni mindig mondja, hogy ha 

fogalmazást írunk, legyen eleje és vége. Én minél több pirospontot 

szeretnék, ezért minden házit megoldok. Örülök, hogy tudok pirospontot 

szerezni. Ezeket a feladatokat én nem büntetésnek veszem, hanem 

viselkedés tanulásnak.   

 Köszönöm Timi tanárnéninek, hogy segít valahogy a fiúknak. Én nem 

rosszalkodok és szeretnék ügyesebb lenni. 

        (Nyilas Szilveszter-Árpád) 

ERDEI ISKOLA 

lipinkázás 

hintázás 

nevetés 

csapatválasztás 

evés 

gát nézés 

sétálás 
tanulás 

együttlét 

fényképezés 

ping-pong 

sízés 

szánkózás 

segítés 

dolgozni a konyhán 

viccek 

(A VII.B. közös emlékei címszavakban a kirándulásról) 



VERSEINK AZ ERDEI ISKOLÁRÓL 
Erdei  Iskola 

                 

Erdei  Iskola, 

Jaj, de jó, 

Icinke, picinke, 

Ragyogó. 

Gyerekek,gyerekek, 

Sízni, szánkózni 

Menjetek. 

 

Menjetek,menjetek, 

Csúszni, mászni 

Hegyeken. 

Szép tél, 

Csoda táj, 

Visszavágyom hozzád. 

   

   (Balla Noémi) 

Erdei Iskola 

 

Hétfőn kirándulni mentünk, 

Mikor odaértünk, megörvendtünk, 

A gyerekek mind örültek, 

A tanárok ebédet főztek. 

 

Ebédeltünk, szánkózni mentünk, 

Szánkózáskor meg leestünk, 

A tanárok kacagtak, 

A gyerekek meg felháborodtak. 

 

Szerdán csomagoltunk, 

A hálóba rendet raktunk, 

Minden hálót átnéztünk, 

A buszt már lenn vártuk. 

    

(Lakatos Renáta) 
Erdei Iskola  

     

Erdei Iskolába voltunk, 

Ott laktunk három napot, 

Ott voltak kutyák, 

Nagyon szerettük őket. 

                 

Ott voltunk sétálni, 

Meg síztünk a hegyekben, 

Volt egy vers brummog a 

medve, 

Bercitől megtanultam. 

      

Volt egy kicsi kutya, Aschiuţa, 

Meg volt a Viki kutya, 

Legnagyobb kutya a Mocănel, 

Kedvenceim egyike. 

                      (Fülöp Lehel) 

           Erdei Iskola 

 

Kirándulni voltunk 

Nagyon sokat játszodtunk 

Voltunk egyet sétálni 

Nagyon elfáradtunk. 

 

Volt egy édes kiskutya 

Örvendezett nagyban 

Kereste a barátot 

Hamar megtalált minket. 

 

(Bartha Beáta) 



1. Hogy utaztál? Jól. 

2. Kivel utaztál? VII.B, VII.A, VIII. osztályok. 

3. Kivel voltál a szobába? Én, Dóra, Marika. 

4. Szép volt a ház? Nagyon szép volt. 

5. Kivel voltál egy csapatba? Én, Sanyi, Réka, Emőke és András.  

6. Mi volt a csapat neve? Barcelona 

7. Mit csináltál az udvaron és a dombon? 

Játszodtam a kutyával, szánkóztunk a dombon. 

8. Mi tetszett a legjobban a kirándulásba? A szánkózás. 

9. Mikről tanultatok? Hegyről, mértanról, időjárás, naplóírás. 

10. Hol voltál sétálni? A gátnál voltam. 

11. Milyen volt a ház körül? Nagyon szép volt. 

12. Hiányzott a suli? Kicsit hiányzott. 

13. Mit segítettél a konyhán? Tányérokat vinni, teát vinni, 

poharakat vinni, kenyeret, evőeszközöket vinni. 

14. Tetszett a hely, ahol voltunk? Nagyon szép volt és szerettem 

ott lenni. 

15. Hogyan érezted magad a kirándulás alatt? Jó volt a kirándulás, 

rossz, hogy beteg lettem. 

 

LEHEL- 

Kérdéseket író, 

interjúkészítő 

 

 

 

CARMEN– 

Kérdésekre 

válaszoló 

 Képzeljétek el, hogy amire kellett volna menni kirándulni, belázasodtam. Én már 

szombaton azt gondoltam, hogy kész, nem megyek kirándulni, de Timi és Csilla 

tanárnéni megbeszélték és csak elvittek. Brigitta és Hajni tanárnéni is jött velünk. 

Ahogy mentünk az autóval, nekem olyan jó dolgom volt, hogy Carmen énekelt nekem. 

Megérkeztünk, kipakoltunk és szobát néztünk. Én kicsit lusta voltam. Tamás 

tanárbácsi elmondta, hogy ki melyik csapatba lesz. Kellett csapatnevet válasszunk, a 

mi csapatunk neve az volt, hogy Szellem, nekem nagyon tetszett ez a név.  Mindennap 

tanultunk, aztán sokat szánkóztunk és síztünk.  Kedd  reggel Tamás tanárbácsi 

elszaladt a gátig, sőt még egy kicsit fennebb. Mi is elmentünk a gátig, aki le volt 

sérülve, maradt a háznál  krumplit pucolni. Aki otthon maradt krumplit pucolni, nagyon 

jól járt, mert nem fáradt el, mint mi. Sokat fényképezkedtünk. Mi, a nagy erős fiúk,  

kellett húzzunk másokat.  Mikor meguntam, felálltam Noémi szánkójára, de ő nem 

tudott húzni és én nagyokat kacagtam ezen. A gátnál Tamás tanárbácsitól elkértem a 

fényképezőgépet és örültem, hogy én lehettem a fotós. Visszamentünk a házhoz és 

várt a jó meleg, finom, kolbászos gulyás. 

 Köszönöm Timinek, hogy szerzett támogatást, hanem nehéz lett volna elmenni.  

 Visszafele már nem énekelt nekem Carmen. Mi már nagyon fáradtak voltunk, nem 

volt kedvünk semmire, sokat aludtunk a buszon. Mikor felköltöttek, olyan energiám 

volt, mintha akkor születtem volna. Hiába mondják, hogy mindenhol jó, de a legjobb 

otthon, nekem az iskola olyan, mint az otthonom. Mindenhol jó, de a legjobb az 

iskolában. Nagyon jó volt.                             (Nyilas Szilveszter-Árpád) 



1. Mivel mentetek kirándulni? Autóval. 

2. Hogyan utaztál? Jól. 

3. Mit láttatok az utazás alatt? Fenyőfa, 

öregmama, öregtata. 

4. Milyen volt a megérkezés? Jó volt. 

5. Milyen volt a szállás? Jó, szuper. 

6. Kik voltak a szobatársaid? Én, Réka, 

Cintia, Adél 

7. Mi volt a szobába? Meleg, ágy, lámpa, 

kalorifer, asztal, szék, tükör, fogas. 

8. Kikkel voltál egy csapatba? Noémi, én, 

Árpi, T.Noémi, Mónika. 

9. Mi volt a csapat neve? Labda Nike 

10. Miről tanultál? Méter, fok, napok, 

kérdések. 

11. Nehéz volt a tanulás? Néha, kicsit 

nehéz. 

12. Mit csináltál, míg mi sétáltunk? 

Krumplipucolás Dórával. 

13. Mi volt a ház körül? Hinta, pad, szánkó, 

sí. 

14. Hiányzott a suli? Igen 

15. Miben segítettél a konyhán? Vinni a 

teát, tányér kiosztás, kanál, villa, kés 

kiosztás, só.  

16. Még szerettetek volna maradni? Igen, 

akartam. 

17. Még akartok menni kirándulni? Igen. 

 

 

 
 

1. Hogyan utaztál? Jól, gyorsan ment. 

2. Mivel utaztál? Autóval. 

3. Milyen falvakon mentél keresztül? 

Nem tudom. 

4. Kikkel utaztál? Carmen, Mónika, 

Szilveszter, Sanyi, Timi, István 

5. Szép volt a ház? Kicsi volt és szép. 

6. Szép szobád volt? Kicsi, nem 

tetszett. 

7. Hányan voltatok egy szobába? 8an 

voltunk. 

8. Mivel tüzeltetek? Fával. 

9. Kedves csapattársaid voltak? Igen, 

könnyen együttműködtünk. 

10. Tudtátok a feladatokat? Amit nem 

értettünk, kihagytuk. 

11. Milyen kérdések voltak? Sok volt. 

12. Szeretnéd, ha a te csapatod lenne 

az első? Keveset írtunk, ezért 

biztos nem lesz az első. 

14. Mit csináltatok kint? Síztünk, 

szánkóztunk,másztunk,hógolyóztunk. 

15. Mi tetszett a legjobban a 

kirándulásba? Sízés. Azért 

tetszett, mert könnyű. 

16. Mennyit gyalogoltatok? 1o km-t. 

17. Mit néztetek meg a gyalogláskor? 

Gátat, fákat. 

18. Megütötted magad? Nem. 

19. Vártad, hogy gyere vissza az 

iskolába? Nem, mert szerettem ott 

lakni. 

20. Még szeretnél menni?  Igen, 

akarok még sízni a hegyekbe. 

 

 

 

SZILVESZTER-

Kérdéseket író, 

interjúkészítő 

    

 

BERCI– Kérdésekre 

válaszoló 

     NOÉMI—Kérdéseket 

író, interjúkészítő 

   

     

GABICA– Kérdésekre  

válaszoló 

Megfigyelők:                                  

                                                

RÓBERT  

                                     ANDRÁS                    

   



 Én úgy éreztem magamat, mint egy egyetemista. Mikor bementünk, 

akkar én voltam Lehellel és Andrással. Én odahívtam Carment. Mikor odaült, én kellett 

írjak. Én úgy elszégyelltem magamat, hogy legszívesebben kifutottam volna. Én az 

írástól féltem. Utána jött Berci, én olvastam a kérdést, Lehel nagyon ügyesen írta a 

válaszokat, Róbert meg fülelt. Nekem nagyon tetszett, hogy végre kérdezhettem és 

írhatok, mint egy egyetemista. Bercike és Carmen nagyon ügyesek voltak, de Carmen 

egy kicsit jobban tudta a válaszokat. Most nem azt akarom mondani, hogy Berci nem 

volt jó, hanem azt, hogy ilyen kérdésekkel nem szabad viccelni, mert ha jegyet  kellett 

volna adjak, akkor én Bercinek egy 9-est adtam volna és Carmennek egy 10-est. Én 

nagyon szerettem, hogy a 8.-al tudtam együttműködni. Remélem, hogy még lesz ilyen.                                              
         (Nyilas Szilveszter-Árpád) 

 Egy pénteken a 8. osztályhoz bementünk 

interjút készíteni, milyen volt nekik a  kirándulás. 

A  kérdezők mi  voltunk. Volt, aki mondta a 

kérdéseket, volt, aki  írta a válaszokat és volt, 

aki  figyelt. Bea volt, aki kérdezett Cintiától. 

Aztán  cseréltünk. Én voltam, aki kérdezett és 

Bea  írta, amit  mond Gabica, Róbert volt a 

megfigyelő. 

 Én  nagyon élveztem, tetszett nagyon. Meg 

akarnék interjúzni.(Balla Noémi – Krisztina) 

 P é n t e k e n  i n t e r j ú t 

készítettünk a VIII. osztállyal. 

Nekem nagyon tetszett a 

kérdezés és a válaszolás is. Mikor 

kellett írni, kicsit nehéz volt, 

mert közben jeleltem is, mert 

Noémi nem tud olyan jól és én 

segítettem neki. Nagyon jól 

sikerült az interjú, még szeretnék 

ilyet. (Bartha Beáta)              

1. Hogy telt az utazás? Jól. 

2. Mivel mentünk kirándulni? Autóval. 

3. Kik fogadtak minket? Ionel bácsi. 

4. Kivel voltál egy szobába? Gabi, 

Cintia, Réka, Adél. 

5. Mi volt a szobába? Szekrény, ágy, 

tükör, kuka, paplan. 

6. Kikkel voltál egy csapatba? Cintia, 

Reni, Robi, Enikő, Adél 

7. Mi volt a csapat neve? Liverpool 

8. Mi volt a falunak a neve, ahol 

voltunk? Măguri Răcătău 

9. Hányan voltunk kirándulni? 30 

10.Mi tetszett a legjobban a 

kirándulásba? Sízés. 

11. Hol voltunk sétálni? Hegynél. 

12. Mennyit sétáltunk? Sokat. 

13. Mi volt a 3 kutya neve? Nem tudom. 

14. Melyik kutya tetszett neked a 

legjobban? Nagy kutya. 

15. Mit csináltál kint? Játszodtam, 

beszélgettem. 

16. Kivel szánkóztál? Sokkal. 

17. Mi volt a ház körül? Fa, hinta, domb, 

kutya, cica. 

18. Hiányzott a suli? Igen. 

20. Hogyan érezted magad a kiránduláson? 

Jól, szuperül.  

21. Mit segítettél a konyhán? Hozni az 

ételt és mosogatni. 

BEA-Kérdéseket író, interjúkészítő 

CINTIA– Kérdésekre válaszoló 



KEDVES VII.A. 

OSZTÁLY! 

 

Szeretettel felkérünk, hogy 

segítsetek az osztályújságunknak és 

legyetek vendégszerkesztőink. Rajz, 

vers vagy fogalmazásotokat szívesen 

és lelkesen fogadjuk. 

 

Sok szeretettel, 

a VII.B. osztály szerkesztő   

csapata   

MEG
HÍ

VÓ
 

Duţa Enikő 

Bálint Franciska és Ötves Ildikó 

Simon Enikő 

Tankó Noémi és Bogdánd Réka 

László Róbert 

László Róbert és Bács Árpád 



                                       2011.02. 10, 

Kolozsvár 

 Kedves Egly János  bácsi,                                                                                    

  

 Köszönjük szépen, hogy segített nekünk 

nagy  szeretettel. A maga segítségével  

sikerült  elmenni kirándulni. 

 Nagyon kedves  volt velünk, ezért 

ajándékul írtam egy  köszönő levelet, mert 

ilyen jószívű volt velünk. A  kirándulás  nagyon 

jó volt. Tanultunk, játszottunk, segítettünk a  

konyhában és elmentünk sízni és szánkózni. 

Nagyon jó volt. Meg szeretnék menni. 

 Köszönöm szépen, hogy segített, ezért 

várjuk a mi  sulinkba nagy szeretettel. 

                                          2011.02.10, Kolozsvár 

               Kedves Egly János,                    

 

 Köszönjük a pénzt. 

 Nagyon  jó volt a kirándulás.               

Voltunk a  gátig  sétálni. Megtanultunk sízni 

ennek örültem. Sokat estem, de megtanultam.  

Ott volt a barátnőm és csináltunk képet. Jól 

érkeztünk vissza.  

 Várjuk a iskolába, hogy köszönjük meg 

a  segítséget. 

    Fülöp Lehel  

                                       2011.02.10, Kolozsvár 

  Kedves Egly János, 

 Köszönöm szépen, hogy segített nekünk, 

hogy elmehettünk kirándulni.  Játszodtunk, 

tanultunk, síztünk, szánkóztunk. Köszönjük 

szépen, nagyon kedves, hogy segített minket 

elmenni kirándulni.  

 Várjuk látogatóba hozzánk az iskolába. 

 Nagyon szépen köszönjük a kirándulást.          

                 Nagy Emőke  

                                       2011.02.10, Kolozsvár 

  Kedves Egly János, 

 

 Én nagyon szépen köszönöm, hogy adott 

egy kis pénzt. Ön bizonyára nagyon gazdag, 

nagyon büszke lehet magára, hogy támogat 

másokat. Szerintem már nagyon sok iskolát 

támogatott. 

 Nekem nagyon tetszett a kirándulás, én 

szeretném Önt megismerni. Szeretném, ha ide, 

a Hallássérültek Iskolájába el látogatna. 

 Nagyon köszönjük a támogatást. 

  Szeretettel várjuk, 

      Nyilas Szilveszter – Árpád 

                               2011.02.10, Kolozsvár 

  Kedves Egly János, 

 

 Köszönöm szépen a pénzt, amit adott. 

 Sokat síztem és szánkóztam a 

kiránduláson. 

 Köszönöm mégegyszer és várjuk. 

 

Stopinszki András 

                                          2011.02.10, Kolozsvár 

               Kedves Egly János,                    

 

 Nagyon köszönjük, hogy elmehettünk 

arra a szép helyre.  

 Nagyon jól  szórakoztunk, szánkóztunk  

és síztünk, de sokat tanultunk is.  Nagyon szép 

helyen voltunk és örültünk, hogy el tudtunk 

menni. Remélem, hogy még fogunk menni. 

 Mégegyszer szeretném megköszönni a 

segítséget, nagyon jól éreztük magunkat az Er-

dei kiránduláson. 

 

                Lakatos Renáta Anita 




