
2011.április-júniusi élményeink, gondolataink 

 Hónapos beszámolónk folytatódik új történetekkel, 

versekkel, fényképes bemutatókkal. 

      Jó olvasgatást kívánunk! 

6. szám 

Ápr. 14. — Délben hazajöttem kocsival. 

Ápr. 15. — Reggeltől estig dolgoztam, takarítottam a házat. 

Ápr.16 — Reggel voltam mamámnál Décsében és nagyon elfáradtam a hegyen. 

Ápr.17. — Voltam sétálni a barátommal. 

Ápr.18. — Voltam a sziklán. 

Ápr. 19. — Felmostam otthon a földet, mosogattam és játszottunk, nagyon vicces 

volt. 

Ápr.20. — Néztem a tévét és sokat játszottam. 

Ápr.21. —  Mosogattam, néztem a tévét és bicikliztem sokat. 

Ápr. 22. — Voltam mamámnál, hogy hozzam haza a laskát és a kalácsot. 

Ápr.23. — Letettük a szőnyeget, sütöttünk tésztát és készítettünk piros tojást. 

Ápr.24. —  Sokat játszottunk a barátnőimmel a zöld füvön. 

Ápr.25. — Volt 16 öntözőm, de sajnos senkitől sem kaptam vízzel, pedig szerettem 

volna. 

Ápr.26. — Sétáltam, segítettem apjának kávét főzni, játszottam. 

Ápr.27. — Ügyeltem a barátnőmnek a testvérére, aki nagyon kicsi és segítettem 

anyukámnak és apukámnak. 

Ápr.28. — Kiválogattam a ruhákat, a vastagokat külön, a vékonyakat is külön. 

Szerettem volna játszani, de nem sikerült, mert mindenki veszekedett és én 

leállítottam mindenkit és szépen játszottunk együtt. 

Ápr.29. — Mosogattam és válogattam a ruhákat, szedtem virágot méznek, a 

gyermekláncfűből lehet mézet készíteni. Tanultam és játszottam sokat a tesóimmal. 

Ápr.30. — Voltam Décsében a testvéremmel és jól megáztunk. 

Máj.1. — Voltunk 3 helyen kirándulni, egyik hely Vártető volt, a másik egy szép 

tisztás és a harmadik egy szikla és most is sikerült megáznunk Csenge, Pisti és én. 

Ennek ellenére nagyon jól éreztük magunkat, még szeretnék ilyen vakációt. 

Máj.2. — Készülődés a suliba  Bartha Beáta 



Mikor megérkeztünk a Samus-ba, 

az aligazgatónő beszélt és Izabella 

jelelte. (Bea) 

Bementünk az asztalos 

műhelybe. (Lehel) 

Fodrászkodni tanultak a 

gyerekek és nagyon 

ügyesek voltak. (Noémi) 

A lány nagyon szépen „manikűrözi” 

a másik lány kezét. (Bea) 

Szilárd vágja a haját a 

fiúnak. (Lehel, András) 

Az asztalos műhelyben 

megmutatták, milyen 

szépen faragtak. (Noémi) 

Megnéztük, hogy tanulnak 

virágot ültetni. (Lehel) 

Nagyon szép volt a 

könyvtár is. (Noémi) 
Ügyes kezek vannak a 

varrodában is. (Bea) 

Kedvencem a konyha volt. 

(Szilveszter) Lakatos asztalt is láttunk. (Lehel) 

Ittunk üdítőt és kaptunk 

csokit is a végén. (Reni)  



Monkeys eat me, 

Kids do too, 

Gorillas love me, 

how about you? 

(Leslie) 

I am a lemon, 

yellow like the sun, 

I am not at all sweet, 

I am sour. 

(Betty) 

Nagyon megszerettem az angolt, 

hogy láttam meg tudom tanulni a 

verset. VI. osztályba, mikor 

elkezdtük, nem szerettem, de 

most nagyon megszerettem. 

(Lehel) 

A citrom az én kedvenc gyümölcsöm. 

Sárga színű és szép nagyon. 

Egészséges nagyon és sok C-vitamint 

tartalmaz. Én azért szeretem, mert 

savanyú. (Bea) 

I am a pear, 

I am green in colour, 

I am soft and you can 

eat me whole. 

(Sylvester) 

Én azért vagyok körte, mert vicces hasa van. A 

körtét szeretem, mert van sok C-vitamin 

benne. Angolul úgy nevezik a körtét, hogy pear. 

Angolul viccesen elő lehet adni a gyümölcsöket.  

Én szeretem az angolt, már VI.-ba tanultunk 

angolul. Legelőször nem szerettem, de most 

már megszerettem. Azért szerettem meg, mert 

már három nyelven fogok tudni beszélni. 

(Szilveszter) 

I am an apple, 

I am red and round, 

I am very yummy. 

(Andrew) 

             



I am a peach. 

I like peach. (Robert) 

I am a kiwi, 

I am sweet and juicy 

And full with vitamin C. 

(Naomi) 

What a tasty fruit am I, 

Good health I always bring to you, 

I am sharp outside and juicy inside. 

(Renny) 

Én az angolt nagyon szeretem, az egyik 

kedvenc tantárgyam. Nagyon jól éreztem 

magamat, hogy a kedvenc gyümölcsöm 

lehettem és, hogy tudok végre angolul. 

(Noémi) 

Én azért szeretem az angolt, mert fogok tudni angolul, de ha nem tanulnék, 

mikor nagy leszek, ha kérdeznének valamit tőlem angolul, nem tudnék felelni. Én 

azért szeretem az ananászt, mert nagyon édes és nagyon egészséges és sok 

vitamin van benne. (Reni) 

I am a strawberry, 

I am small and yummy, 

Bright red in colour like the rose flower. 

(Emily) 

Szeretem az epret, mert jó íze van és 

sok C-vitamint tartalmaz. Nekem az 

angolba az énekek és a számok tetszettek 

és nagyon belejöttem az angolba és 

nagyon megszerettem. (Emőke) 



Szombat reggel Lárisszával (az unokatestvérem) és 

Lehellel elmentünk a magyar színházba. Ott vártuk 

Csilla tanárnénit és fiát, Edgárt, velük volt Bea is. 

A Négyszögletű kerek erdő előadást néztük meg. 

Azért mentünk, mert mi is játszottunk egy részt 

belőle és kíváncsiak voltunk, hogy adják elő a 

színházban.  Nagyon hosszú volt a színdarab, közben 

volt szünet és elmentünk Noémivel, Lárisszával és 

Lehellel egyet vásárolni és vásárlás után megint 

folytatódott a színdarab egészen fél kettőig. 

Nekünk nagyon tetszett, érdekes volt. Mikor vége 

volt a színdarabnak, Csilla tanárnéni visszavitt az 

iskolába és ebédeltünk egy jót. Ebéd után 

elmeséltem, hogy milyen jó volt a színházban és 

tetszett mindenkinek. Nagyon jól éreztük magunkat 

a színházba, mert sokat nevettem a színdarabon. 

(Noémi, Bea) 

VII.B.—Szörnyeteg Lajos, jaj, 

de álmos 

Magyar Színházban 

Egész héten készülődtünk a búcsúvacsorára, 

nagyon sok díszt készítettünk. Pénteken 

feldíszítettük a termet és kezdődött az ebéd. 

Felszolgáltunk sokat, de jó volt. Felszolgálás után 

kezdődött a buli és sokat táncoltunk a tanárokkal 

és a diákokkal. A VIII. osztály kapott 

ajándékokat : CFR pólót, CFR sapkát és CFR 

kitűzőt. Felöltöztek, készítettek képet és nagyon 

vicces volt. Sokáig táncoltunk és nagyon fáradtak 

voltunk. Mikor végeztünk, helyére tettük az 

asztalokat, felmentünk a hálóba, lefeküdtünk és  

elaludtunk. Én nagyon jól éreztem magam a 

búcsúvacsorán. (Bea) 



A búcsúvacsora 
 

A tanárok szomorúak. 

A nyolcadikosok  

vidámak. 

A két hetedik marad. 

A nyolcadik megy. 

A hetedik dolgozik. 

A nyolcadik pihen. 

A nyolcadik megérdemli, 

majd jövőre a 

hetedikesek is. 

(Szilveszter) 

Sokat dolgoztunk a búcsúvacsorára, de megérte, 

mert szép lett. 5 féle kaja volt, nagyon finomak 

voltak. A nyolcadikosok adtak ballagási képet a 

hetedikeseknek. Én nem nagyon örvendtem, mert 

aztán mennek el a suliból. Sokat buliztunk és 

fényképeztünk. Nagyon szép volt az ebédlő 

virágokkal. Nekem az tetszett a búcsúvacsorába, 

hogy együtt dolgoztunk és együtt készítettünk. 

(Noémi) 

Válaszúti néptánctábor 
 

Ügyesek a néptáncosok, 

Sokat táncolnak, 

gyakorolnak, 

Nagyon elfáradtunk, 

Ezért hazamentünk. 

Hazamentünk, 

megpihentünk, 

Jót kacagtunk, nevettünk, 

Vidám volt a tábor, 

Kevés volt a párom. 

(Bea) 

Tetszett, hogy csinosak voltak a 

lányok és kaptam pártól kártyát. 

Finom volt az ennivaló és szép volt 

a díszítés. (Lehel) 

Szombaton mentünk vonattal 

V á l a s z ú t r a .  Má r  n a g y o n 

türelmetlenek voltunk, hogy mikor 

érünk oda. Odaértünk és nagyon 

szép helyre mentünk. Sokat 

táncoltunk, szerettük ott. Este 

e lmentünk üd ítőzni, utána 

lefeküdtünk. Vasárnap reggel 

táncoltunk és utána elmentünk a 

múzeumba. Jó volt Válaszúton. 

Ebéd után csomagoltunk és 

indultunk vissza a suliba. (Reni, 

Lehel, András) 



fényképeztünk napoztunk  ettünk     voliztunk 

      szép szobák voltak   kártyáztunk 

fagyiztunk         vicceltünk 

   kacagtunk   táncoltunk    cseresznyéztünk 

  

 beszélgettünk 

 

     csatáztunk  

 

napoztunk 

     leégtünk 

  

 játszottunk  

        takarítottunk               olvastunk                                         

vásároltunk                       megismerkedtünk egy lánnyal, Denisszával  

         karikáztunk     szórakoztunk      

 másztunk a fára        finom volt az ennivaló  

fürödtünk      táncoltunk   

    gitároztunk              fociztunk          együtt voltunk 

     

 úsztunk             autóztunk    (VII.B. közösen)     

zenét hallgattunk 

 

 pihentünk 

 

 sétáltunk 

        ugráltunk 

 

homokoztunk 

Algyógyi   

      

kirándulás 

Válaszúti tábor 
 

Válaszút, Válaszút, 

Köszönjük, hogy tánccal vársz, 

Szép vagy és érdekes, 

Okos falu vagy te. 

 

Kallós Zoltán szorgalmas 

Sok régi dolgot gyűjtött össze 

Ehhez sokat vándorolt. 

 

Emberek, emberek, 

Gyertek, lássátok a szép falut, 

Gyerekek, gyerekek,  

Gyertek, táncoljatok. 

(Noémi) 



Az algyógyi kirándulás 

Én az algyógyi kirándulást nagyon élveztem. Nagyon 

szerettem, hogy sokat úsztunk. Én ezen a 

kiránduláson nagyon jól éreztem magam. Nekem 

nagyon tetszett, hogy a tanárnéni kiállt mellettem, 

amikor voltam a tanárnénivel szemüveget venni. 

Vettünk egyet és ahogy megvettük, el is tört. Én 

elszomorodtam és megkérdezte Timi, hogy miért 

vagyok szomorú és én elmondtam. Timi tanárnéni 

segített rajtam. Ez nekem nagyon tetszett. Nekem a 

kirándulásba ez tetszett, hogy Timi segített nekem. 

Nekem még az tetszett, hogy az ottani emberek jó 

ennivalóval fogadtak és kedvesek voltak velünk. Sokat 

úsztunk és utaztunk. Ez a kirándulás szerintem 

szuper volt. (Szilveszter) 

Nekem azért tetszett az algyógyi 

kirándulás, mert szép volt és jó 

volt. Nagyon sokat tudtam úszni és 

viccelődni az osztálytársaimmal 

egész nap. Én még szeretnék 

visszamenni, mert nagyon jó és 

kellemes volt a víz. Akkor volt a 

legjobb, amikor esett az eső és mi 

a vízben javában úsztunk és 

játszodtunk fogócskát. (Bea) 

Algyógyi kirándulás 
 

Kedd reggel indulás 

Állomásban várok már 

Vonat, vonat, gyere már, 

Algyógy várva vár ránk. 

 

Strand, strand, jövünk már, 

Gyerekekre készen állsz 

Gyerekek, gyerekek, ússzatok, 

Sok boldogság szálljon ránk. 

 

Algyógy, szép voltál, 

Köszönjük a jó úszást. 

Gyerekek, gyerekek, ne sírjatok, 

Majd nyáron visszajövünk újra. 

(Noémi) 

Kedden mentünk Algyógyra kirándulni. Odamentünk 

és mikor mindenki megérkezett választottunk 

ágyakat. Ebédeltünk  és elmentünk  úszni  a 

strandra a tanárokkal. Szerdán reggel reggeliztünk, 

utána elmentünk úszni reggeltől estig. Ott ettünk 

és napoztunk. Mindenkit megfogott a nap. 

Csütörtökön regge l iztünk, játszottunk, 

megismerkedtünk egy Denissza nevű lánnyal. Volt 

egy klub, ott ültünk és beszélgettünk. Nagyon 

tetszett nekem ez a 3 napos kirándulás. Én még 

elmennék szívesen arra a helyre. Nagyon szerettem 

Algyógyon. (Emőke) 



Köszönjük tanárainknak, hogy tanítottak, támogattak 

és elfogadtak minket olyannak, amilyenek vagyunk. 

(VII.B. osztály) 

 

U.I. (gyerekeknek): Szeressétek az iskolát. Várunk 

ősszel vissza a suliba. (Noémi) 

        sok kirándulást 

            egészséget 

               szórakozást  

         sok munkát  

                úszást  

            barnulást, napozást     

                  

          focizást    sok szeretetet

          

       ismerkedést    

               utazást 

                

         sok fürdést    

   biciklizést          

    

 

 

            halászást    

 

 

      vidámságot     sok kertészkedést 

   

szép időt 



Nyilas Szilveszter 
Bartha Beáta 

Stopinszki András 

Balla Noémi 
Fülöp Lehel  

Gergely Róbert Lakatos Renáta 

Nagy Emőke 


