
2010.novemberi élményeink, gondolataink 

2. szám 

 Hónapos beszámolónk folytatódik új történetekkel, 

versekkel, fényképes bemutatókkal. 

      Jó olvasgatást kívánunk! 

 Szerda reggel (nov.3.) voltunk lovagolni Szelicsén. Laci bácsi vitt el 

minket busszal. Sétáltunk a faluban, láttunk kutyákat, pónilovakat és 

bivalyokat. Megérkeztünk a lovardába és körülnéztünk. Utána jött egy 

bácsi és azt mondta, hogy mehetünk lovagolni. Feltettük a védősisakot, 

elkezdtünk lovagolni és lovaglás közben megérkeztek a Ghibu-s gyerekek 

is. A barátaink is mentek lovagolni. Miután a lovaglás megvolt, 

visszamentünk az iskolába és elkezdődött a pizzasütés. Előkészítettük a 

hozzávalókat és nekifogtunk dolgozni. Aztán megérkeztek a Ghibu-s 

gyerekek, a fiúk lementek focizni, a lányok dolgoztak a konyhában. Sok 

pizzát sütöttünk, nagyon ízlett nekünk is és a vendégeinknek is. Nagyon 

jól telt a szerdai napunk. Várjuk még a Ghibu-s gyerekeket szeretettel. 

(A VII.B. osztály közös fogalmazása) 



János vitéz 
 

János vitéz nagy katona 

Minden leány egy csoda 

Iluska a nagy vezető 

Jancsi pedig elvesztő. 

 

Keresi a juhait 

Nem találja oda kinn 

A nagy  gazda hitetlen 

Jancsi pedig ügyetlen. 

(Bartha Bea) 

Kedvenc olvasmányaink közé tartozik a János 

vitéz, ezért gondoltuk versben mutatjuk meg, 

mennyire tetszett nekünk. 

János vitéz szerelmes 

napja 
 

János vitéz szerelmes napja, 

Beleszeretett egy lánykába. 

De a lánynak is megtetszett 

János vitéz barátnője lett. 

 

Boldogan éltek mindketten 

Amíg Jancsi el nem kellett 

menjen. 

Jancsi elment háborúba 

Iluskáját otthon hagyta.  

 

(Lakatos Renáta) 

János vitéz egy-kettő 
 

János vitéz egy-kettő 

Erős, mint a kemény kő. 

Jancsi, Jancsi, induljál, 

Mert a világ csak rád 

vár. 

 

Hegyeken át, dombon át,  

Ott van Tündérország,  

És abban van a te  

Galambocskád. 

          

          (Balla Noémi) 



                     János vitéz  
 

János vitéz bátor volt,  

Mint a szikla olyan erős 

volt. 

Mindenkit legyőzött, 

Hazafele vígan jött. 

 

János vitéz hazaért,  

Szíve dobogott Iluskáért. 

De hallotta, hogy meghalt,  

 Így hát tovább vándorolt. 

 

(Fülöp Lehel) 

János Vitéz 
 

János szerelmes volt Iluskába, 

Nem kellett neki a király lánya,  

És ment haza Iluskához, 

De hiába ment a házához. 

  

Temetőbe ment a sírhoz, 

Látott rajta sok virágot. 

Egy szálat leszakított 

A virággal tovább vándorolt. 

 

(Stopinszki András) 

Szép Iluska 

 
Szeretem az olvasást, 

Szép meséket szoktunk 

olvasni. 

János vitéz nem mese, 

Iluska szép kedvese 

János vitéznek. 

 

(Gergely Róbert) 

 Our English group (A mi angol csapatunk): teacher (Timi), 

Renny (Renáta), Leslie (Lehel), Naomi (Noémi), Emily (Emőke), Amy 

(Emese), Andrew (András), Sylvester (Szilveszter), Betty (Bea), 

Robert (Róbert). 

 

We want to show you the houses we live in. (Meg akarjuk mutatni a 

házakat, amiben lakunk.) 



This is Renny’s house. 

This is Betty’s house. 

This is Leslie’s house. 

This is Emily’s house. 



 A múlt hétfőn (nov. 15.) Timi és Csöpi tanárnéni azt mondta, hogy mi 

kell megszervezzük az őszi bált a VII.A.-val. Én, mikor meghallottam, azt 

gondoltam, hogy nagyon jó ötlet. Nekiálltunk maszkokat készíteni, jelmezeket 

festeni. Ez mind nagyon jól ment, de egy este elromlott minden, mert én és 

Robi összeverekedtünk. Nekem már nem volt olyan kedvem dolgozni. Idővel 

csak visszajött a kedvem, sokat gyakoroltuk a táncot. Elérkeztünk az utolsó 

naphoz, elkezdtünk díszíteni: a sarkokba tettünk töklámpásokat, ajtódíszt, 

sok szalagot és még sok díszt. Én próbáltam az ajtóra feltenni az asztal-

terítőt, hogy ne tudjanak bekukkintani, de sajnos nem sikerült. Miután vagy 

százszor megpróbáltam, abbahagytam és feljöttünk az osztályba. Felvettük a 

jelmezeket és a maszkot, megbeszéltük, hogy ki mit fog mutatni és mondani. 

Mikor ezt megbeszéltük, visszamentünk az ebédlőbe, Gyuri tanárbácsi már 

előkészítette a jó zenét. Bementünk, behívtuk a többieket. Leültek és el-

mondtuk, hogy kap mindenki egy színt: narancssárga, zöld, sárga vagy piros. 

Az első versenyszám a tökgurigázás, a második a vízipisztolyos, a harmadik a 

tökmagevés és a negyedik az etetős volt. A győztes csapat végül a sárga 

lett.Nagyon örültem, hogy ilyen jól éreztük magunkat és a vendégek is. Végül 

nagyon sok tököt ettünk, nagyon sokan voltunk és jóízűen elfogyasztottuk a 

tököt. 

(Nyilas Szilveszter) 

Tökgurigázós 

Töketetős Tökmagevés 

Vízipisztolyos 



A tökbál sikeressége megihlette a VII.B.-seket, még versek is 

íródtak az eseményről. 

A tökbál 
 

Volt nálunk egy tökbál, 

Ami sokat ért már, 

Nagyon jól mulattunk, 

Egész fél tízig. 

 

A tökbálon táncoltam, 

De nagyon szégyelltem magam. 

Utána már rájöttem, 

Hogy sokat ér a szerelem. 

 

(Lakatos Renáta) 

A tökbál 
 

Volt egy tökbál az iskolában,  

Elmentünk arra szép ruhában  

Sokat buliztunk, voltak 

lányok,  

És udvaroltunk, mi vagányok.  

 

(Fülöp Lehel) 

A kedves bál 
                                                        

Táncolj, táncolj, tököcske. 

Ugrálj, mint a szöcske., 

Mulatós volt a tökbál, 

  De  hamarosan vége már                                                       

A  kedves   bálnak. 

(Balla Noémi) 

A tökbál 
 

Ez a tökbál érdekes 

Van egy jelmez, félelmetes, 

Táncolnak a gyerekek, 

A tanárok nevetnek. 

 

A gyerekek zenélnek, 

A zenészek pedig beszélnek, 

Van nekünk egy fő zenészünk, 

Nagyon szépen énekelünk. 

 

(Bartha Bea) 



Gondolatok a gömbgyárban való munkáról 

 
 Segítettem becsomagolni a gömböket. Szeretnék ott dolgozni. (Fülöp Lehel) 

 Én, Noémi és Emő szeretnénk ott dolgozni, mert szép ezt a munkát választani, ügyes 

kezek vannak a gömbgyárban és szeretném én is megtanulni. Nekem nagyon tetszett a 

gömbgyárban, nem is akartam visszajönni az iskolába, annyira tetszett ott. (Bartha Bea) 

 Maradok a szakács mesterség mellett, mert a gömbbel való munkához kell türelem, ami 

nekem nincs és nem fiús. (Nyilas Szilveszter) 

 Azért szeretnék a gömbgyárban dolgozni, mert meg akarom tanulni, hogy festik a 

gömböket, hogy formázzák és hogy fújják. (Nagy Emőke) 

 Mikor befejezem az iskolát, akarok dolgozni a gömbgyárban. Ez az én kívánságom. Én 

szeretnék festeni, formázni, csomagolni, tisztítani. Azért választanám ezt a munkát, 

mert szeretem a Karácsonyt és a gömböket. (Balla Noémi)  

 Kedden (nov.30.-án) voltunk a gömbgyárban Kolozsváron a VII.A.-val és 

a tanárnénikkel: Csilla, Timi, Csöpi, Melinda és Ilonka tanárnénikkel. 

Odaértünk és egy néni vezetett minket körbe. Megmutatta nekünk, hol for-

málják a gömböket, nagyon koncentráltak a munkások arra, hogy formálják a 

gömböket. Gondoltam magamba, hogy én nem tudnám megcsinálni. Utána el-

mentünk a gömbmosáshoz, ahol egy bácsi a gömbökbe tett szert és felrázta, 

belemártotta a forró vízbe és kész volt a szép gömb. Elmentünk a gömb-

festéshez és ott gyönyörűen festették a gömböket, szép karácsonyi mintákat 

festettek rá. Miután megfestették, hagyták száradni, utána egy néni szórt 

rá csilláport és megnézte, hogy hibás-e. Jöttünk kifele és én gondoltam, 

hogy itt fogok dolgozni, mert nagyon megtetszett,ahogy csinálják a göm-

böket, ahogy festik és ahogy csomagolják dobozokba. Mikor indultunk vissza, 

elhatároztuk, hogy megyünk a cukrászdába tésztát enni. Nekünk a tanárnénik 

finom tésztát vásároltak. Megettük és indultunk vissza az iskolába. Nekem 

nagyon jól telt a gömbgyárba.                               

(Lakatos Renáta) 




