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2010.szeptember-októberi élményeink, gondolataink 

Miért fogtunk neki osztályújságot 

készíteni?  

 Azért. hogy felvidítsuk a tanárokat, legyen 

erejük tanítani minket. 

 Azért, hogy gazdagodjon ezáltal az iskola. 

 Azért, hogy mások is lássák, milyen boldogan, 

lelkesen, vagányul  tudunk írni. 

 Azért, hogy emlékezzünk az iskolára, 

barátainkra, tanárainkra.(Szilveszter) 

 Azért, hogy anyukám elolvassa és legyen boldog. 

(Lehel) 

 Azért, hogy lássák, milyen nehezeket tanulunk. 

(András) 

 Azért, hogy lássák, fontosakat tanulunk. (Bea) 

 Azért, hogy tudják milyen jó ez az iskola. 

(Noémi) 

 Azért, hogy lássák, milyen ügyesek vagyunk.

(Renáta) 

 Azért, hogy lássák, milyen szépet készítünk. 

(Róbert) 

1. szám 

Kedvenc tantárgyaink összefoglalója 

Van egy kedvenc  tantárgyam: az ének 

és  Csilla tanárnéni  tartja. 

Tanulunk: katonadalt, népdalt, bujdosó 

dalt és csúfolkodós (tréfás) dalt. 

Nagyon szeretem, mikor énekelünk sok 

mindenről, tanulunk éneket. 

Én, mikor énekelek, mintha kicsit 

megváltozna az életem. 

Az énekekből tudok tanulni fontos  

dolgokat és új dolgokat ismerhetek 

meg. (Balla Noémi) 

 

 

Én nagyon szeretem az angol órákat.Angol 

órán szoktunk játszani,rajzolni, tanulni és 

festeni.Nekem nagyon tetszik az angol 

óra,mert legalább meg fogok tanulni 

angolul és ha fognak kérdezni tőlem 

valamit angolul, akkor fogok tudni 

vá la szo l n i .Ango l  ó rán  tanu l unk 

számokat,színeket,neveket és más 

szavakat is. Minden angol órán elő kell 

vegyük a kartont,hogy tudjuk az 

osztálytársaink nevét angolul. (Lakatos 

Renáta) 
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András tanárbácsi tartja 

a rajzot. Festeni, 

rajzolni,szépeket 

készíteni tanít,szoktunk 

kerámiázni, fából 

készíteni, korongozni, 

lovat készíteni. 

Mindenféle érdekes 

dolgot szoktunk csinálni. 

(Nagy Emőke) 

A földrajz  órát Zsuzsa tanárnéni 

tartja. Kedves velünk, szépen 

elmondja a leckét és mindig vidám. 

Tanulunk a Naprendszerről, 

bolygókról. A Jupiter a legnagyobb 

és a Plutó a legkisebb bolygó. Én 

azért szeretem a földrajzot, mert 

érdekesek a bolygók, a nap és a 

hold. Az űr olyan ,mint egy álom . 

Én  szeretnék  az  űrben  lakni. 

(Balla Noémi) 

A kertészeti órát Brigitta tanárnéni 

tartja. Jól telnek az órák, sokat 

dolgozunk. Próbálunk megcsinálni 

mindent, amit mond.  

(Bartha Bea) 

Az egészségügyi nevelés 

nagyon jó tantárgy. 

Ha az ember figyel, azon az 

órán nagyon sok mindenről 

tanulhat. 

Például  azt, hogy az emberek 

ne szemeteljenek, mert  

másoknak is rossz és maguknak 

is. 

Ha kevesebbet szemetelünk, 

akkor kevesebb beteg lesz.  

(Nyilas Szilveszter) 

Csilla tanárnénivel tanuljuk a történel-

met. Nehéz, de próbálunk figyelni. 

Voltak versenyek és a Csillag csapata 

nyert és a csapat elosztotta test-

vériesen az ajándékot. Jó és szóra-

koztató a történelem óra. Tanultunk a 

honfoglalásról és néztünk filmet is 

róla.  A történelem fontos számomra, 

amikor nagyok leszünk fogunk em-

lékezni a tanultakra és tudjuk tanítani 

a kisebbeket. 

(Bartha Bea) 

Azért szeretem a mateket, mert az a 

kedvenc tantárgyam.Tanulunk 

szorzást, osztást, összeadást, 

kivonást és sok mindent még. Azért 

szeretem a mateket, mert mikor nagy 

leszek pincérnő akarok lenni és azért 

is szeretem,hogy okosodjak. A matek 

nagyon jó az ember számára. Minden 

matek elején mondunk néhány szorzást  

fejben. Mikor van matek óra, mindig 

úgy érzem, hogy nem tudom a 

mateket.De most már tudom, hogy 

fogom tudni. (Lakatos Renáta) 

Orsi tanárnénivel szoktuk tanulni 

a biológiát. Szoktunk beszélgetni 

állatokról és madarakról, szoktunk 

nézni képeket is. 

(Nagy Emőke) 
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Én nagyon szeretem a torna órákat. 

Egy óra sem győzheti le. Amikor 

tornászom, mindig azt hiszem, hogy én 

vagyok a legjobb focista. 

(Nyilas Szilveszter) 

Polgári nevelés órát azért 

szeretjük, mert sokat 

beszélgetünk, tanulunk arról, 

hogy tartsunk össze és hogyan 

bánjunk a barátainkkal. 

(A VII.B. közösen) 

Gyuri bácsi tartja a vallást és 

szeretem, mert sokat 

beszélünk Istenről, rajzolunk, 

festünk, írunk. Én nagyon 

bízok Istenbe és szeretem őt. 

(Nagy Emőke, Balla Noémi) 

Technológia órán sokat 

tanulunk az anyagokról és írunk 

is. Fémből, fából, üvegből 

készült anyagokról tanulunk. 

Voltunk az üveggyárban is. 

(A VII.B. közösen) 

Az olvasás órát szeretem a leg-

jobban.  

(Gergely Róbert) 
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Az  üveggyárban 

 

 Egyik kedd reggel  voltunk  Tordán 

kirándulni az  üveggyárba. Azt láttuk, hogyan 

készítik az üveget. Készítettek poharakat, 

kancsókat, vázákat, hamutárcákat, 

tányérokat, tortatartót. Én és Reni 

belefújtunk a csőbe, amitől kitágul az üveg. Én 

nagyon féltem, hogy megsüt az a cső. 

Gondoltam fogunk kapni majd üveget 

ajándékba. Miután belefújtunk a csőbe, 

elmentünk, megnéztük, hogyan festik a 

poharakat. Szép mintákat festettek rá. 

Nagyon jól éreztük magunkat és nagyon 

tetszett nekünk az üveggyárba. (Stopinszki 

András, Lakatos Renáta) 

 Én vagyok a bíró a falumúzeumban. Megmutatnám a látogatóknak a széna 

házakat, zsindelyes házakat, szalma házakat. Mutatnék lovakat, cicákat 

gyülmölcs fákat. Megnézhetnék a kutakat, a molnár házát, a polgármester 

házát, különböző műhelyeket, kőasztalt, malmokat, keresztet. Bevinném őket 

egy házba. Nekem nagyon jól telt a falumúzeumba és nekük is jó lenne.  (Nagy 

Emese) 

András rajza  Emese rajza Lehel rajza 



 Mikor nagy  leszek, akkor a ház mellé fogok 

ültetni egy kicsi virágoskertet. Aztán fogok vigyázni 

a virágokra és az anyukám is. Fákat is ültetek  meg 

sok gyümölcsöt, alma fákat ültetek és  anyukám is  

segít. Nem törődök semmi mással csak a beajtatt 

virággal. Én addig vigyázok, míg  meg nem 

öregszem.  Sokat fogom vigyázni. 

Még rengeteg füvet én gyomlálok, szeretek 

gyomlálni. Aztán szép kertem lesz. (Fülöp Lehel) 

 Ha kertész leszek, én 

leszek a legjobb kertész. A 

kertész ki kell gondolja, hogy 

mit hova tesz. A kertésznek 

még van egy fontos dolga, hogy 

kell gyomláljon. Szerintem szép 

kertem lesz. 

(Nyilas Szilveszter) 

 Én, mikor nagy leszek a házam mellé 

csinálok egy nagy kertet. A kertembe 

szeretnék ültetni virágokat,zöldségeket. 

Szeretném mindennap gondozni őket. Úgy fogom 

gondozni, hogy reggel öntözöm és este is 

öntözöm a virágokat és a zöldségeket. 

Vigyázok, hogy a virágok ne száradjanak meg 

és a zöldségek ne rothadjanak meg. A 

virágokat és a zöldségeket  mindig megnézem, 

hogy milyenek. Miután megnézem, megyek 

gyomlálni a kertbe, hogy szedjem ki a füveket 

a kertből, hogy legyen szép a kertem. Idővel 

várok, hogy szép virágok és egészséges 

zöldségek legyenek a kertemben.  

(Lakatos Renáta) 

 Amikor nagy leszek, 

akkor lesz egy nagy kertem. 

Abban akarom, hogy legyen 

virág és zöldség. Mindennap 

fogom öntözni és gyomlálni. 

Amikor valaki le akarja 

szakítani vagy törni, én nem 

fogom engedni. A beojtott 

virágom, remélem, hogy 

nagyon szépen fog sikerülni. 

Nagyon szép lesz a 

kertészeti munkám. 

(Bartha Bea) 

A József Attila vers volt a fogalmazás elindítója 

 Én, mikor nagyobb leszek, anyukámmal készítünk 

egy kertet. Vigyázni fogok mindennap a kertre, hogy 

egészségesen nőjenek. Minden reggel megöntözném. 

Nagyon figyelmesen fogok vigyázni a kertemre 

anyukámmal együtt. Én nagyon szeretem a 

kertészkedést.  (Balla Noémi) 
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Sokan voltunk a gólyabálon, amit a 

gólyapásztorok szerveztek. Sok 

verseny volt, a kisgólyák versenyeztek 

egymás ellen.  Nagyon jól 

szórakoztunk, sokat táncoltunk, 

nagyon jól telt. Én (Szilveszter) annyit 

táncoltam, hogy a cipőm is elszakadt. 

Nagyon tetszett ez a gólyabál nekünk.  

(A VII.B. közösen) 

A táborozók 

Hol volt, hol  nem  volt, 

voltak egyszer táborozók, 

Ott jol érezték magukat, 

Mindannyian vidámak voltak. 

 

Labdáztunk, mindent csináltunk, 

Bogártelkén kirándulni voltunk, 

Volt nálunk egy kutya is, 

Vigyázott ránk, amíg hazaértünk. 

 

Hazaértünk, lefeküdtünk, 

Reggel 9kor keltünk, 

Minden reggel lusták voltunk, 

De a tanárnéni ránk kiáltott. 

(Lakatos Renáta) 

 

A kedves  Bogártelke 

Volt egyszer egy Bogártelke, 

Ahol gyerekek voltak benne 

Szórakoztunk, játszottunk 

és táncoltunk. 

Megasztároztunk és táncoltunk. 

Vidámság és boldogság. 

Szia Bogártelke 

Remélem vársz minket újra. 

   (Balla Noémi) 

A barátok 

Mikor odamentem, 

Nem ismertem 

Utána megismertem, 

a legvagányabb gyerekeket. 

 

Ott volt két csávó, 

A legvagányabb barátok. 

Három jó barát  

Jól érezte magát. 

 

A barátok játszodtak.  

Utána elbúcsúztak, 

Búcsúkönny csordult 

De jó érezték magukat. 

(Nyilas Szilveszter) 
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  Balla Noémi vagyok, szemüveges és szeplős. 

Barna a hajam és hullámos. Szeretek barátkozni 

és szórakozni. Szeretek énekelni és tanulni, 

kedvenc tantárgyam a vallás és a földrajz. Ma-

gas vagyok, segítőkész és jószívű. 

 

Lakatos Anita-Renáta 

vagyok. Vidám vagyok, mindig 

nevetek.Jól tanulok és jók a 

jegyeim. Van, amikor szor-

galmas és segítőkész 

Fülöp Lehel vagyok. Szeretek 

focizni és tornászni. Szeretem 

a számtan, olvasás és kertészet 

órákat. December 21.-én van a 

szülinapom, 14 leszek. Szeretek 

játszani és filmet nézni. 

Nagy Emese vagyok. 

Magas vagyok, szőke a 

hajam. Szeretem a 

románt. Szép, okos 

vagyok. 

Stopinszki András 

vagyok. Szeretek fo-

cizni, játszani. 

Február 7.-én van a 

szülinapom. Szeretem 

a számtant. 

 Nagy Emőke vagyok. 

Nem vagyok rossz, 

szoktam viselkedni, 

nem feleselek a 

tanárnéniknek. Min-

dig morcos vagyok. 

Néha vidám és ked-

ves. 

Gergely Róbert vagyok. 14 

éves vagyok. Szeretek 

játszani, számítógépezni, ko- 

csikázni, macikkal játszani. 

Szeretem az osztálytársaimat 

és a tanítónéniket. 

Nyilas Szilveszter vagyok. Mikor nagy 

leszek, szeretnék szakács lenni. Szeretek 

szép meséket írni.Örülök, hogy ilyen szép 

suliba járok.Vagány osztálytársaim vannak, 

imádok sokat tanulni.Van egy vagány tesóm. 

Imádok sütni, főzni.Nem szeretem, ha 

kötekednek. 

 

Bartha Bea vagyok. Nagyon 

szeretek tanulni és olvasni. 

Mindig segítek annak, aki bajban 

van. Nekem a tanulás a 

legfontosabb és az étel. 

Szeretek segítőkész lenni 

mindenkivel. 


