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A ZSÁMBOKI BAJZA LENKE ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA – 2016. JÚNIUS- NOVEMBER 
XXVII. ÉVF. 1. SZÁM 

  

Egy jó tábor Ecsenyben 

Hétfő 
Július 18-án (hétfőn) a sulival a Balatonra utaztunk. Már izgatottan ültük végig a vonaton 
az utat főleg amiatt, hogy az erdélyi testvériskolánkból is jöttek tanulók. Mikor 
megérkeztünk Balatonlellére, még egy kicsit várnunk kellett az erdélyiekre, majd 
lementünk a Balaton partjára. Volt pár merész gyerek, aki bele is ment a hideg vízbe, de 
mi csak kint játszottunk a parton. Pár óra múlva elindultunk a kalotaszegiek 
buszával.(Picit sokan voltunk) Mikor a táborba értünk, mindenki választott magának 
jurtát. Megágyaztunk, becuccoltunk és vacsoráztunk, beszélgettünk a régi barátokkal. 
Aznap este mi, zsámboki lányok vállaltuk a mosogatást. Elmentünk fürdeni, majd 
lefeküdtünk.  
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Kedd 
Ezen a napon a táborban voltunk. Reggeli után játszottunk, fürödtünk stb.… Ebédeltünk. 
Délután focizni mentünk, ami egy „igazi meccs volt”. Zsámbok és Kalotaszentkirály. A 
lányok közül a szentkirályiak nyertek, de a fiúk közül a zsámbokiak. Ezután 
visszamentünk a táborba, és mindenki a medencét célozta meg. Fürödtünk egy jót, 
vacsoráztunk és még palacsintáztunk is. Evés után rollerezni voltunk páran, utána pedig 
még kint beszélgettünk vagy ki mit akart. Elmentünk fürdeni, majd aludni.  
Szerda   
Felkeltünk, reggeliztünk, aztán mentünk Kaposvárra a fürdőbe. Egész nap ott voltunk, és 
nagyon jól éreztük magunkat. 6-7 óra fele mentünk vissza a táborba. De mivel Marika 
néni még reggel elkérte mindenki telefonját, ezért azt vissza is kellett szereznünk. 
Zálogosat játszottunk. Sok jó feladat volt. Nekem pl.: a Megy a gőzöst kellett énekelnem. 
Miután mindenki megkapott mindent, csocsóztunk, rollereztünk. Vacsora után még kint 
voltunk, fürödtünk és mentünk aludni.  
Csütörtök 
Ma reggeli után Bőszénfára mentünk a szarvasrezervátumba. Láttunk ott nyulat, 
hörcsögöt, lovat, kecskét is. Pár szarvashoz be is mentünk megsimogatni. Mikor ott 
végeztünk, Kaposváron a főtéren fagyiztunk meg sétáltunk egyet. Mikor visszaértünk 
táborba, kész volt az ebéd. Ebéd után a táborban fürödtünk még. Rollereztünk egyet, 
aztán még visszamentünk a medencébe. Este tábortűz volt és ott nyársaltunk, ettünk és 
még kártyáztunk, társasoztunk is. Fürödtünk, aztán mentünk aludni. 
Péntek 
Szomorúan keltünk fel. Reggeliztünk, összepakoltunk majd még egy utolsót játszottunk 
együtt. Aztán kimentünk a buszhoz, ami elvitt minket Balatonlellére. Már nem érdekelt 
senkit, hogy milyen hideg a víz, akkor is belementünk. 2 óra körül elmentünk ebédelni, 
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aztán búcsú és mi indultunk a vonathoz, a kalotaszegiek meg mentek el a buszukkal. 
Nagyon tetszett nekem ez a tábor, köszönjük Marika néninek, Piroska néninek, Szilvinek 
és anyumnak (Ildikó néninek), hogy ilyen jó tábort hoztak össze számunkra.  

Majzik Nikoletta 6. o 

Magyarókerekén táborban 

Hétfő 
Augusztus 8-án mentünk egy sátortáborba. Elég rosszul kezdődött ez a tábor, mert az 
egyik legjobb barátnőm beteg lett szegény. De helyette jött egy másik, ami 
megnyugtatott. Az indulás sem volt könnyű, mert Dórika az első benzinkútnál elhagyta a 
wc-ben a telefonját. Hát, a hosszú út után kezdődött csak a kihívás… sátrat kellett 
állítani, amiben alszunk. Mikor végeztünk, ismerkedés volt, majd fürdés, ami miatt még 
mindig tartozom Marika néninek egy fagyival. Fürdés után megbeszéltük a szabályokat, 
aztán vacsoráztunk, beszélgettünk és az egyik ottani gyerekkel állítottunk fel Domiéknak 
még egy sátrat, mert nekik nem volt elég egy. Majd elmentünk aludni. 
Kedd  
Ma én is szolgis voltam, és mint mindenkivel, velem is megcsinálták/megcsináltuk, hogy 
nem engedtek enni. Elmosogattunk, majd felmentünk a Hármas kősziklára. Nagyon szép 
volt fent minden, csak kicsit veszélyes, de túléltük. Mire leértünk, kész volt az ebéd és 
ettünk is. Délután zászlót festettünk csapatonként, aztán előadást kellett tartanunk 
növényekről, állatokról. Mire ezekkel végeztünk, mehettünk is fürdeni. Fürdés után 
ettünk, és befogtuk a fiúkat mosogatni. Aztán ment mindenki a sátrába.  
Szerda 
Reggeliztünk és indultunk is Felsőbányára a Kék-tóhoz (ami zöld volt). Vagy 4 órát 
buszoztunk és el is tévedtünk, de csak odaértünk. Megérte elmenni, mert nagyon szép 
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volt a tó is és a táj is. Mikor mentünk vissza a táborba, még megálltunk az ásványtani 
múzeumnál is, amiből nem sokat értettünk, de a kövek szépek voltak és érdekesek. 
Aztán még megálltunk egyet fagyizni, és pont elkapott minket az eső. Az utat 
természetesen végigaludtuk. Mentünk egyből fürdeni, és aztán enni. Este esett az eső, de 
minket ez nem nagyon hatott meg, jobban is aludtunk tőle. 
Csütörtök 
Felkeltünk, ettünk. Utána el is kezdett esni az eső, de aztán egész nap esett. Mi addig 
szatyrot festettünk, ami mindenkinek nagyon „egyedi” lett. A laptopon a képekről, 
amiket készítettünk, bemutatót csináltunk. Majd ebédeltünk. Egy kisebb mesét írtunk az 
állatokról, növényekről, amit később elő kellett volna adni, de sajnos nem volt rá idő. 
Elmentünk fürdeni, majd vacsoráztunk. Örültünk annak, hogy estére elállt az eső, így 
meg tudtuk gyújtani a tábortüzet. Kiosztották a táboros pólókat, oklevelet és táskát, mert 
nem tudtuk, milyen idő lesz másnap. Még aznap este volt olyan, aki táncolt, énekelt 
kártyázott vagy esetleg a tűznél fagyoskodott. Elbúcsúztunk egymástól, picit sírtunk és 
mentünk aludni.  

Péntek 
Kedvetlenül ébredtünk, mert tudtuk, hogy haza kell jönnünk. Már szedtük szét a 
sátrakat, amiket olyan nehezen állítottunk fel. Mentünk reggelizni, aztán pakoltunk. 
Mindenkitől elköszöntünk, sírtunk egyet, és ültünk is be a kocsiba. Annyira siettünk, 
hogy Domi ott is hagyta a pulcsiját. Mondta mindenki, hogy menjünk vissza érte, de nem 
mentünk, majd meglesz. De boldog vége lett a történetnek, mert hazafele megszereztük 
Dórika telefonját a benzinkútnál, és még le sem volt merülve. Én örülök, hogy része 
voltam ennek a tábornak. Remélem, még sok ilyen lesz, amit persze Marika néninek és a 
sofőröknek köszönhetünk.  

Majzik Nikoletta 6. o.  
Nagyon vártuk augusztus 8-át, hogy elinduljunk Kalotaszentkirályra az öt napos 
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Ökotáborba. Végre elérkezett az indulás napja, 13 gyerek és 4 felnőtt vágott neki az útnak 
3 autóval. Az út elég hosszú volt, de jól elütöttük az időt az autóban. Az utazást 
emlékezetessé tette, hogy az egyik pihenőhelyen elveszítettem a telefonom. Késő délután 
érkeztünk a táborba. Felállítottuk a sátrainkat, és ismerkedni kezdtünk az ott lévő 
táborozókkal. Sátrakban aludtunk, igazi kempingezős hangulat volt, igaz, az időjárás néha 
megtréfált minket.  Az ismerkedést egy közös játékkal kezdtük. A felnőttek az 
étkezésekről gondoskodtak, amiben mi magunk is segítettünk. Felosztottuk, hogy melyik 
napon ki segédkezik a felnőtteknek a konyhában. Másnap elkezdtük aztán az igazi 
kirándulást. Voltunk a Kék-tónál, valamint hegyeket másztunk, és még sokat túráztunk, 
sok szép helyet látogattunk meg. Sok új emberrel ismerkedtünk meg, akikkel barátságot 
kötöttünk. Az elválás után is tartjuk a kapcsolatot az interneten. Hazafele fáradtak és 
szomorúak voltunk, de feldobottabb lettem, mikor újra a kezemben tarthattam a 
mobiltelefonomat. Nagyon szeretnék még egyszer részt venni egy ilyen fantasztikus 
utazáson. Köszönöm Marika néninek és a többi szervezőnek, akik lehetővé tették ezt a 
remek kirándulást. 

Hrágyel Dóra 7. o. 

Induláskor mindenki nagyon izgatott volt. Elég nagy csomagokkal indultunk, amikből 
nem hiányozhattak a paprika és más finomságok sem. Már készen voltunk az indulásra, 
de észrevettük, hogy egy ember még nincs itt. Ugyan ki más, mint Csapó Előd, mondjuk 
ezt már megszoktuk tőle. Az odafele út nagyon hosszúnak tűnt, alig vártuk, hogy 
odaérjünk. Minél előbb szerettünk volna találkozni rég nem látott barátainkkal, csak 
útközben meg kellett állnunk, mert Dóri az egyik benzinkúton hagyta a telefonját, de 
szerencséje volt, mert a megtaláló leadta az egyik dolgozónak, és hazafelé bementünk 
érte. 
Mikor odaértünk, felállítottuk a sátrakat, és kipakoltuk a dolgainkat. Aztán 
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megismerkedtünk a tanárokkal, segítőkkel, táborlakókkal, ismertették velünk a 
napirendet és a szabályokat, majd összeállítottuk a csapatokat, eldöntöttük, ki melyik 
estén mosogat. A hét minden napján nagyon érdekes programokkal élvezhettük ki a 
tábort. Egyik nap hegyet másztunk, másik nap a táborban versenyeztünk. Nekem 
legjobban az izgalmas és hosszú túrák tetszettek. Nagyon szép helyeken jártunk és 
minden nap nagyon finom vacsorával láttak el minket. Az utolsó estén tábortüzet 
raktunk, beszélgettünk, énekeltünk gitároztunk és sírtunk, mert tudtuk, hogy ez itt az 
utolsó esténk, de valakinek támadt egy jó ötlete, hogy tartsunk egy bulit, és akkor nem 
szomorúan töltjük az utolsó esténket. Elérkezett az indulás reggele, mindenki 
kedvetlenül szedte össze a sátrát, és pakolt be az autóba. Nagyon sokat sírtunk és 
ölelkeztünk, alig akartuk elengedni egymást, hisz olyan barátokat szereztünk, akikkel 
máig ugyanúgy tartjuk a kapcsolatot. Hazafelé megálltunk egy vásárban nézelődni, és 
mindenki vett magának egy kis souvenirt. 

Soós Mária 7. o. 

Az erdélyi ökotáborról vasárnap tudtam meg azt az információt, hogy lebetegedett egy 
kislány (Noémi) és Marika néni beszélt anyuval, hogy nem lenne-e kedvem menni velük. 
Hát, én mi mást mondtam volna, ha nem azt, hogy megyek. Augusztus 8-án indultunk, és 
13-án jöttünk haza 

Napok, események: 

1. nap 
Ismerkedés az erdélyi és kunadacsi gyerekekkel (felnőttekkel). 
Sátorállítás.  
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Vacsora.  
Fogmosás, zuhanyzás (Kalotaszentkirályon)  
Alvás. 
2. nap 
Reggeli.  
Hegymászás. (Dénes tanár úr vezényletével ment a csapat hegyet mászni. Felértünk a 
hegy tetejére, és csodálkozva néztük a területeket. Leértünk a hegyről, és mindenki 
olyan fáradt volt, hogy a lábán alig bírt állni, de még mentünk egy kis tóhoz is. 
Visszaértünk a táborhelyre, ahol várt minket a finom ebéd. 
Ebéd után egy kis versenyt rendeztünk. 
Vacsora, és jöhetett a várva várt alvás. 
3. nap 
Elmentünk a Kék-tóhoz, ami egy bányató volt régen.  
4. nap. 
Feladatot csináltunk, mert esett az eső.  
Táskát festettünk. 
5. nap  
Búcsúzik a csapat egymástól, mert ez az utolsó nap.  Mindenki nagyon jól érezte magát:) 

Köszönjük szépen, Marika néni! Remélem, jövőre is részt vehetek benne. :) 

Tóth Norbert 7. osztály 

2016. augusztus 8-án 10 órakor indultunk Magyarókerekére a suli előtti parkolóból. 
Mikor megérkeztünk, köszöntöttük egymást ottani barátainkkal, majd felállítottuk a 
sátrakat. Ezután játszottunk egy játékot, hogy jobban megismerjük egymást. Elmentünk 
fürdeni, majd vacsoráztunk. Utána magasság szerint sorba kellett állnunk, és így 
rendeztek minket csoportba. ( Ez ahhoz kellett, hogy tudjuk, mikor, kik mosogatnak). 
Aztán még beszélgettünk és lefeküdtünk aludni. Ez volt az első nap.  
Második nap:- Sárga nap 
Nyolc órakor volt az ébresztés, de majdnem mindenki már előbb fenn volt. Reggeliztünk, 
utána pedig kirándulni indultuk a Kőhegy-tavakhoz és a Hármas kősziklára. Útközben 
állati csontokat, sok érdekes növényt és állatot láttunk. Mikor felértünk a tetőre, lehetett 
választani, hogy a meredeken megyünk le vagy visszasétálunk. Én a meredeket 
választottam. Nem gondoltam, hogy ennyire meredek lesz. Mikor találkoztunk a 
többiekkel, egy kicsit még nézelődtünk, aztán visszasétáltunk a táborba. Közben én 
véletlenül belementem egy csipkebokorba, és úgy nézett ki a lábam, mintha találkoztam 
volna egy medvével. Mikor visszaértünk, megebédeltünk. Délután zászlót festettünk a 
látottakról.  
Harmadik nap:- Zöld nap 
Szintén nyolc órakor volt az ébresztés, utána reggelizés. Ennivalót csomagoltunk, mert 
egész nap kirándultunk. Először eltévedtünk, de aztán odataláltunk a Kék- tóhoz, ami 
zöld volt a sok esőtől. Ezután továbbindultunk a Nagybányai Ásványtani Múzeumba, 
ahol gyönyörű ásványokat láthattunk. Aztán visszamentünk a táborba. 
Negyedik nap:- Kék nap 
Megszokott időpontban ébresztés, reggeli, aztán vászontáska festés, kézműveskedés. 
Este vacsora és tábortűz. Ajándékokat kaptunk (póló, hátizsák, oklevél, ceruzák) 
Ötödik nap 
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Ébresztés, reggeli. Lebontottuk a sátrakat, összecsomagoltunk, elbúcsúztunk egymástól 
és hazaindultunk. Hazafelé megálltunk egy piacon, ahol lehetett venni emléktárgyakat, 
vagy a kisboltban valami enni- és innivalót. Otthon hosszasan beszéltem az 
élményeimről és új barátaimról. Nagyon jó volt, nagyon jól éreztem magam! Remélem, 
Marika néni jövőre is elvisz! 

Farkas Aida 7. osztály  

Levelet írtunk a Télapónak 

Kedves Télapó! 
Nagyon várlak! Szeretnék tőled három csokoládét, egy 
telefont, egy órát és egy leckefüzetet. Nagyon 
szeretlek Télapó, mert sok-sok ajándékot hozol 
minden gyereknek, és ilyenkor minden gyerek 
nagyon örül. 

Szeretettel: Papp Izabel 3. oszt. 
Várlak szeretettel, Télapó! 
Szeretnék egy Jávát. Megígérem, hogy jó leszek, és 
jól fogok tanulni. Szót fogadok a tanároknak és a 

szüleimnek. És ha mégsem kapom meg a Jávát, az 
sem baj, mert itt a családom, jó lenni velük! 

Szeretettel: Kánya Gábor 3. oszt. 
Kedves Télapó! 
Én téged már nagyon várlak! Amikor le fogsz ülni, meg foglak puszilni, és megfogom a 
szakálladat. Nagyon fogok örülni, hogy látlak. Lehet, hogy úgy fogok örülni, hogy veled is 
megyek, és ott is maradok! 

Szeretettel: Oláh Krisztián 3. oszt. 
Kedves Télapó! 
Én már nagyon várlak! Kérek szépen tőled egy kis szaloncukrot, és kérlek, gyere el az 
iskolába is! Még kérek szépen tőled egy csomag fociskártyát, és megígérem, hogy jó 
leszek. 

Szeretettel: Niegreisz Máté 3. oszt. 
Szia Télapó! 
Nagyon várlak már, remélem, minél hamarabb eltelik ez a pár hét. Én kérnék szépen egy 
karácsonyi színezőt. Beismerem, hogy egy kicsit rossz voltam. Mindenki nagyon vár már, 
gyere gyorsan! 

Szeretettel: Lakatos Henrietta 3. oszt. 
Kedves Télapó! 
Nagyon várom, hogy gyere az édességekkel. Kérek szépen tőled egy kis csokit. Meg talán 
egy kis virgácsot is kapok a kisebb rosszaságokért. Egy száncsengőt is kaphatnék, ha 
adnál. És egy plüss oroszlánt is szeretnék, meg egy plüss tigrist. És kisebb – nagyobb 
cukorkákat! 

Szeretettel: Tóth Péter 3. oszt. 
Kedves Télapó! 
Szerény kis ajándékot kérek. Azt kérem, hogy a karácsonyom szép legyen, szép 
karácsonyfát kérnék, és egy fociskártyát meg egy csokit. És te hogy vagy, kedves Télapó? 
Ha nem kapom meg, az sem baj, mert van családom, akik szeretnek engem. 

Szeretettel: Radics Krisztofer 3. oszt. 
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Honismereti vetélkedő 

Az idén is megrendezésre került iskolánkban a honismereti vetélkedő, amelyen a felső 
tagozatos diákok vettek részt. A következő csoportok mérték össze tudásukat: az ötödik 
osztályból két csapat: Kőhíd, Kecele, a hatodik osztályból két csapat: Galáris, Kévekötő a 
hetedik osztályból három csapat: Kacó, Fékető, Rozmaring, a nyolcadik osztályból egy 
csapat: Matyó. A verseny zsűrijét Dr. Tóth József tanár úr, Holló Ilona, községünk 
polgármestere és Szabó Melinda SZMK elnök alkotta. A verseny feladatai között 
szerepelt: Zsámbok és környéke, Bajza Lenke élete, népviseletünk, Szent Erzsébet élete 
és a Lapu Istvánné tájház is.  
Az eredmény a következő lett: 
I. helyezett Rozmaring Urbán Laura 
  Hrágyel Dóra 
  Tóth Bibiána 
II. helyezett Fékető Harnos Fanni 
  Csapó Előd 
  Kovács Dávid 
III. helyezett Kecele Kis Kornél 
  Papp Tibor 
  Bagó Norman 
A versenyen osztályfőnökeink, tanáraink izgultak értünk. Fontosnak tartom ismerni 
községünket. Ismerni az utcáit, történelmét, fontosabb személyeinek életét, népviseletét 
és hagyományait. 
Köszönjük a színvonalas verseny tervezését, lebonyolítását. Mindenki nagyon szépen 
teljesített. Találkozunk jövőre! 

Tóth Bibiána Hanna 7. osztály 
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A tűzoltóságra mentünk 
 

2016. november 7-én a 
12:35-ös busszal 
elindultunk Gödöllőre a 

tűzoltóságra. 
Megérkezésünk után jött 
az alezredes, és 
bevezetett az étkezőbe, 
ahol elmondta, hogy 
igazából mi is a feladata 
egy tűzoltónak. Aztán 
elmentünk a garázsba, 
ahol megmutatták a 
tűzoltóautót, és a benne 
lévő sok szerszámot. 

Aztán pedig megmutatták, hogy egy riadó nekik mennyi idő. Kevesebb, mint két perc 
alatt felöltöztek, kiálltak az autóval a garázsból. Megmutatták a helyet, ahol a hívást 
veszik, a riasztást indítják. Nagyon sok mindent tanultam, és nagyon- nagyon tetszett. 

 
Kovács Dávid 

7. osztály 

Így írtak a negyedik osztályosok az éjszakai nyomozásról 

Nagyon tetszett, hogy világosban és sötétben is nyomoztunk. A dunai hajózás is tetszett. 
Ez volt a világ legjobb kirándulása. 

Mezei Melinda 
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Figyeljetek, ez az én történetem. Szombaton elmentünk kirándulni. A Varázskastélyban 
voltak feladatok és sok játék. Elmentünk hajókázni a Dunára. Nagyon jól éreztem 
magam. 

Oláh Margit 
A kiránduláson voltunk a Dunán hajókázni. Először féltem, mert nagyon mély volt a 
Duna. Amikor a hajóra értünk, akkor már nagyon tetszett. A hajón mondták, hogy hol mi 
látható. amikor vége lett, kimentünk a buszhoz, aztán esett az eső. Ez volt a legjobb 
kirándulás. A buszon Melcsivel ültem. 

Szabó Nóra 
Voltunk a Vajdahunyad várban és hajókáztunk. A Varázskastélyban egyszer világos volt, 
egyszer sötét. Feladatokat kellett megoldani. A játék végén füzetet kaptunk és csokit. 
Nagyon jó volt. Amikor jöttünk haza, esett az eső. 

Gyenge Tímea Márta 
A kirándulás előtt két nappal már nagyon izgultam. A kirándulás napján pedig még 
jobban. Amikor megérkeztünk, egy darabig vártunk. Amíg várakoztunk, bementünk egy 
parkba. Egy kiszáradt tóban volt egy teknős. Amikor letelt a várakozás, bementünk a 
Varázskastélyba. Láttunk állatokat, puskát, fegyvert. Nagyon jó volt. 

Halasi Bálint 
Október 15-ére Zsuzsa néni kitalálta, hogy menjünk egy kiállításra, Budapestre. Először 
elmentünk a Vajdahunyad várába, ahol éjszakai nyomozás volt. Később elindultunk a 
Duna felé, de a buszon rosszul lettem. A sétahajóval utaztunk egy órát. 

Soós János László 
Felkeltem az ágyból, és gyorsan felöltözködtem. Felszálltunk a buszra. Amikor a 
Vajdahunyad várba érkeztünk érdekes feladványokat fejtettünk meg. Mivel jól 
teljesítettük a feladatokat, egy egyszerű kis naplót kaptunk és csokit. Visszamentünk a 
buszhoz, egy kis idő múlva megérkeztünk a Dunához. Majd felszálltunk egy hajóra. 
Amikor hideg lett a hajón, lementem a hajó belsejébe. Sajnos le kellett szállni a hajóról, 
és visszautaztunk Zsámbokra. Nagyon- nagyon jó volt a kirándulás. 

Kovács Ilona 

Zsuzsa néni kitalált egy kirándulást Budapestre. Kilenc órakor indult a busz Zsámbokról. 
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40 perc múlva már ott voltunk a Vajdahunyad várnál a kastélynál. Bementünk a 
Varázskastélyba. Hat csoportba osztottak bennünket. Amikor minden rejtvényt 
megfejtettünk, megkaptuk a jutalmunkat. 

Kovács Attila 

Szombaton a suliban 
Ezen a napon volt a kirándulás. Az osztályomból 12 gyerek ment el a kirándulásra. 
Néhányan itthon maradtunk. Az iskolába 9 órára jöttünk. Hozhattunk be játékot. 
Krisztián kirakót hozott. Nehezen, de kiraktuk. Én (Kitti) hoztam Golden Teddyt. Ez egy 
arany maci. Én (Rita) egy „Ki kicsoda” játékot hoztam. Marika néni, Márti néni, Krisztián 
és én nagyon jót játszottunk. Mindenki nagyon jól érezte magát. 

Halasi Kitti és Kiss Rita Ágnes 4. o. 
Osztályprogram 
Egy péntek délután Mártika néni levetítette a „Keménykalap és krumpliorr” című film 
első részét. Jó film volt. Amire a filmnek vége lett, mindenki megérkezett az osztályból, 
és lementünk a technika terembe. Jancsi hozott társasjátékot. Volt még play mobil, 
tüskés építő kocka és még sok más játék. Labdáztunk is. Timi anyukája a játékdélután 
végére egy nagy pizzát hozott az osztálynak, ami nagyon ízlett mindenkinek. Jól éreztük 
magunkat. 

Gódor Nóra és Németh Dániel János 4. o. 

Állatok világnapja 

Egyik délután Boldogra indultunk az általános iskolába (Gáspár-Nyika Noémi, 
Becsjanszki Dorka, Marika néni és én Majzik Nikoletta). Mikor odaértünk, egy előadást 
tartottak a baglyokról, ami nagyon érdekes volt. Minden csapat készült egy előadással. 
Mi Dr. Bubóról énekeltünk egy kis verset, amihez be is öltöztünk. Aztán csapatok szerint 
mindenki másik terembe ment, és váltogattuk egymást, ki, hol legyen. Voltak ügyességi 
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és gondolkodtató feladatok is. Nekem a gyorsasági feladat tetszett a legjobban, mert ott 
nem kellett semmin agyalni, csak futni és futni. Míg a pontokat számolták, ettünk picit, 
majd kíváncsian vártuk, mi lesz a vége. Mikor már a 3. helyezettnél tartottak, nagyon 
izgultunk, hogy mi lesz a vége. Végül elsők lettünk. Nagyon örültünk neki. Könyvet 
kaptunk, könyvjelzőt és mindenki két belépőt a budapesti állatkertbe, ahová az egész 
osztály együtt ment. Jó volt ez a verseny. Habár erre már nem is tudunk menni többet, de 
talán majd máshová, és remélem, mindig ilyen jól tudunk majd együtt „dolgozni”.  

Majzik Nikoletta 6. o.  
A verseny napján izgatottan mentünk Boldogra. Bemutatkozással kezdtünk. Mi voltunk a 
„Dr. Bubó” csapat. Ez után egy baglyokról szóló ismertetőt hallgattunk meg, majd 
kezdődtek a feladatok. Mi először a „hörcsögvárhoz” mentünk. Ezen kívül sok izgalmas 
feladat következett. Nekem az „állati sudoku” tetszett a legjobban. 
Eredményhirdetés előtt volt egy kis büfé. Utána bementünk és izgatottan vártuk az 
eredményeket. Majd kiugrottunk a bőrünkből, mert elsők lettünk! Mindannyian egy 
könyvet, egy nyalókát egy könyvjelzőt és két ingyen jegyet kaptunk a Fővárosi Állat és 
Növénykertbe. Az őszi szünetben a gyerekek ingyen mehettek be az állatkertbe, így a 
hatodik osztállyal négy felnőttel és a családommal látogathattam meg az ott élő 
állatokat. Ez igazán nagy ajándék volt nekem. 

Becsjanszki Dorka Eszter 6. o. 
 

A budapesti Állatkert 

November harmadikán, őszi szünetben a budapesti Állatkertbe ment a család Dorka 
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osztályával. Turáról utaztunk a Keleti pályaudvarig, onnan pedig gyalogoltunk az 
Állatkertig. Jártunk a Pálmaházban. Először aligátort láttunk, aztán lajhárt és pici 
majmokat (az egyik megharapta az ujjamat), más halakat, olyanokat, mint Szenilla a „ 
Némo nyomában” című filmből. Egyszer-kétszer összetalálkoztunk a hatodikosokkal. 
Koalát is láttunk meg hangyászt. A hangyásznak kölyke volt. Láttunk orángutánt is, a kis 
orángután bébit az anyja elvitte szoptatni, és nem engedte el. A Varázshegyben ráját 
simogattunk. Elmentünk az oroszlánokhoz. Körbe- körbe járt a hím. Az egyik nőstény 
hasas volt, „megverte” a „férjét”, ezért a hím üvölteni kezdett. Az oroszlánokat videóra 
vettük.  Nagyon sok érdekes állattal találkoztam az Állatkertben. Szívesen elmennék 
máskor is. 

Becsjanszki Zoé Sára 4. o. 
A napot egy jó kis vonatozással kezdtük, amíg végül csak célba értünk. Az Állatkertben 
voltak vadkacsák, krokodilok, denevérek, emuk és interaktív feladatok. Aztán jártunk a 
Varázshegyen kint is bent is, ahol „varázslatos” kiállítást láthattunk. Eztán a McDonald’s-
nél zártuk a budapesti kirándulást. 
Visszaballagtunk a vonatra. Jó volt ez a nap. 

Gergely Vivien, Gyenge Adél 6. osztály 
Csütörtökön háromnegyed nyolckor találkoztunk az iskola előtt. Kocsikkal mentünk át 
Turára. A vonaton zenét hallgattunk, beszélgettünk. A Keleti pályaudvartól sokat kellett 
sétálnunk. Nagyon sok érdekes állatot láttunk.  Nekünk a kígyók voltak a 
legérdekesebbek. A Varázshegyben meghallgattuk a cetek énekét, ráját simogathattunk. 
Csodálatos nap volt! 

Varga Virág Veronika, Németh Edina Ilona 6. o. 
A szünet előtti utolsó napokban derült ki, hogy az ősz szünetben a 14 év alatti gyerekek 
számára ingyenes az Állatkert. Amúgy is volt hat ingyen jegyünk, melyet Boldogon 
nyertünk. Gyors szervezés után 6 felnőtt és 22 gyerek vett részt ezen a remek 
kiránduláson. Meglátogattuk „őseinket”, a majmokat, itt egy kissé eltévedt a fele csapat. 
Megnéztük az oroszlánokat, medvéket, zsiráfokat, elefántokat és még sorolhatnánk. 
Nagyon jól elvoltunk a játszótéren és az állatsimogatóban. A vonaton egy bácsi 
nehezményezte, hogy zajosak vagyunk, pedig mindenki csak a szomszédjával 
beszélgetett. Tényleg viszonylag csendben. Mikor a bácsi leszállt, mindenki nagyon örült 
és énekelni kezdtünk. Jól éreztük magunkat. Még sok-sok ilyet szeretnénk. 

Gáspár- Nyika Noémi, Majzik Nikoletta, Burai Tibor 6. osztály 
7:45-kor gyülekeztünk az iskola előtt. Onnan kocsival mentünk a turai állomásra. A 
Keleti pályaudvaron szálltunk le a vonatról, és onnan elsétáltunk az Állatkertbe. 
Mindenki ingyen jutott be. Először a trópusi házba mentünk. Rengeteg állatot láttunk az 
állatkertben. Nekem az orángutánok tetszettek a legjobban. Bementünk a varázshegy 
belsejébe, majd kívül is megmásztuk. A rájasimogató után egy nagy terembe mentünk, 
ahol a plafonról életnagyságú óriás polip és bála makettje lógott. Az én családom is eljött, 
ezért mi egy kicsit tovább maradtunk. Fáradtan érkeztünk haza, de nagyon élveztük a 
kirándulást. 

Becsjanszki Dorka Eszter 6. o. 
Az iskola előtti parkolóból indultunk. Én Marika nénivel mentem. Az állatkertben nekem 
a legjobban az állatsimogató tetszett. Simogattam struccot és kengurut.  Aztán 
felmentünk a Varázshegyre. Nagyon magas volt. Mikor lejöttünk alagutakon lehetett 
mászkálni. Legalább négyszer átmentünk rajta. Marika néni ezzel is fárasztani akart 
bennünket. Nagyon jó volt ez a nap. 

 Oláh Ramóna 6. o. 
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Péntek délután a tornateremben 

Már nagyon vártam ezt a délutánt. Három órakor megérkezett Marika néni és együtt 
bementünk a tornaterembe. Nagyon jó játékokat játszottunk. Majd lementünk a technika 
terembe, ahol megünnepeltük az őszi gyerekek születésnapját. Voltak szendvicsek, és 
aztán Niki anyukája behozta a tortát, amelyre az én nevem is rá volt írva. Nagyon finom 
volt. Jól éreztük magunkat.  

Oláh Ramóna 6. o. 
Mindenki izgalommal várta ezt a délutánt. Először a csapatok elosztása történt. Izgalmas 
játékkal, zsákban ugrálással kezdtük a vetélkedőt. Sokan elestek, sokat nevettünk. Végül 
kidobóztunk, majd fiú- lány elleni focival búcsúztunk a tornateremtől. A technika 
teremben beszélgetéssel, ünnepléssel folytattuk, és jó emlékkel mentünk haza. 

Holló Dániel 6. o. 
A tornateremben kártyákat húztunk. Így alakultak ki a csapatok. Négy csapat lett. 
Először zsákban kellett a tornaterem egyik végéből a másikba ugrálni, majd múmiát 
tekertünk az egyik osztálytársunkból wécépapír segítségével. Majd kidobóztunk, 
fociztunk és végül lementünk a technika terembe. Ott ettünk, ittunk, beszélgettünk. 
Aztán megünnepeltük az őszi gyerekek születésnapját. Szerintem mindenki jól érezte 
magát. 

Győry Filip Martin, Félegyházi-Török Orsolya 6. o. 
Délután visszamentünk az iskolába. Bementünk a tornaterembe. Csapatokat alkottunk, 
majd érdekesnél érdekesebb feladatok voltak. Volt pókjárás, labda egyensúlyozása, 
múmiakészítés, zsákugrás. Utána kidobóztunk és fociztunk. Tibike lőtt egy öngólt. A 
technika teremben szörp, nassolni való és torta várt minket. A torta nagyon finom volt, 
túrós erdei gyümölccsel. Jó volt ez a nap! Még sok ilyet! 

Gergely Vivien, Gyenge Adél Ilona 6. o. 
Marika néni négy csapatot csinált a sorversenyhez: tök, macska, szellem és denevér. 
Először zsákbanugrás volt. Olyant is játszottunk, hogy egy embert körbe kellett tekerni 
wc- papírral, így lett belőle „múmia”. A játékok végén kidobóztunk és fociztunk. Jól 
elfáradtunk. Lementünk a technika terembe. Kellemes meglepetés ért minket. 
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Szendvicsek, üdítő, sós sütemény és egy szép torta. Miután megettük a szendvicseket, 
felvágtuk a tortát. Briginek, Balunak, Adriánnak, Ramónának és Virágnak ünnepeltük a 
születésnapját. Nagyon finom volt a torta. Tortázás után összepakoltunk és 
hazamentünk. Nagyon jól éreztük magunkat. 

Becsjanszki Dorka Eszter 6. o. 
Péntek délután a tornaterem előtt gyülekezett a hatodik osztály.  Bementünk a 
tornaterembe, ahol négy csapatra osztva izgalmas feladatokat oldottunk meg. Végül 
lementünk a technika terembe, ahol smile díszítésű szendvicsek vártak minket. Na és 
egy finom torta. Megettünk mindent, összepakoltunk és hazamentünk. 

Németh Brigitta 6. osztály 
Először sorversenyeztünk. Fociztunk is. Nagyon izgalmas volt, mert a lányok a labda 
helyett sokszor bennünket rúgtak meg. Végül a technika teremben meglepetés várt 
bennünket. 

Vörös Márk 6. o. 
 

Szentegyedi játékok 

Szeptember 10-én került sor az eseményre a Dányi-tónál. Tízen mentünk erre az 
osztályból. Tamással freestyle-oztunk bemelegítésképpen. Volt vízhordás, horgászat, 
íjászkodás, foci, kötélhúzás. Én a fociban, vízhordásban, íjászkodásban vettem részt. A 
vízhordás jól ment, két perc és néhány másodperc alatt töltöttük fel a hordót. Aztán jött 
a foci. Dány ellen játszottunk először. Négy nullára nyertünk. Két gólt Ruben lőtt, kettőt 
pedig én lőttem. Aztán Valkó ellen játszottunk, hét kettőre nyertünk. Ebből hatot én 
lőttem, egyet Ruben. A meccsek után haverkodtunk a többiekkel. Aztán jött az 
eredményhirdetés. Mi lettünk a másodikak. Nagyon örültünk. 

Kovács Patrik 8. o. 

Pályaválasztási kiránduláson 

Reggel háromnegyed kilenckor indultunk Zsámbokról Gödöllőre. A vasútállomásnál 
leszálltunk a buszról, onnan gyalog mentünk a Szent István Egyetemre. Regisztráció után 
megnyitó volt az egyetem aulájában. A tájékoztató után következett egy táncbemutató.. 
Ezután ide-oda járhattunk a különböző intézmények standjai közt. Kaptunk 
prospektusokat. Volt divatbemutató is.  
Érdekes volt látni, milyen sok iskola, szakirány, szakma között válogathatunk. 

8. osztály 

Focimeccs Kecskeméten  
Jöttek a kalotaszentkirályiak focizni 
Kecskemétre. Ildikó néni elvitt minket 
szurkolni. Norbit, Nikit, Orsit és Noémit 
(engem) azon a vasárnapon. Nagyon örültünk, 
hogy találkozunk velük. Nagy örömmel 
fogadtak minket. Sokat beszélgettünk, és jól 
éreztük magunkat. Nagyon jól fociztak, 5. 
helyezettek lettek. Senkinek nem volt ilyen jó 
szurkoló csapata. Nagyon nehéz volt 
elbúcsúzni tőlük. De azért jó visszaemlékezni a 
közösen eltöltött napra. Köszönjük Ildikó 



 - 17 - 

néninek, hogy elvitt minket és Norbi bácsinak, Dénes bácsinak, Árpi bácsinak és az egész 
csapatnak, hogy eltölthettünk velük egy napot. Nagyon jó volt, és jól éreztük magunkat, 
csak a búcsúzás ment nehezen. 
"Ki a király? Szentkirály!!!" 

Gáspár- Nyika Noémi 6. o. 

Nyársalás 

Amikor elkezdődött az 
iskola, megismertük az új 

osztályfőnökünket. 
Megbeszéltük, hogy 
kettőkor nyársalni fogunk. 
Jót játszottunk, sokat 
nevettünk. Nyársaltunk 
szalonnát, virslit. Négy 
órakor vége lett, és 
mindenki hazament.  

Fehér Márk 5. o. 
9. hó 2-án nyársaltunk az 
iskolában. Az egész osztály 

ott volt. Nagyon élveztük. A nővérem vett nekünk gumicukrot, jót belaktunk vele. Ezután 
még nyársaltunk, ettünk-ittunk és jól éreztük magunkat. Lelocsoltuk a tüzet, majd 
hazamentünk. Másnap mindenki erről a napról beszélt.  

Gacsályi Kitti 5. o.   
Györgyike néni szervezett egy nyársalást az ötödik osztálynak. Nagyon megörült az 
osztály. Fél ötkor találkoztunk az iskola udvarán. Jó sok játék volt. Először teniszeztem 
Noémivel és Annával. Aztán tüzet raktunk, és sült a finom szalonna és virsli. Utána volt 
még idő játszani. Jól éreztük magunkat.  

Bajnóczi József 5. osztály 
Fél ötkor kezdődött el a nyársalás. Amikor elkezdődött sokan teniszeztek és fociztak. A 
többiek sok fát hoztak. A sütögetés egészen hátul az iskolaudvaron volt. Sokan 
hiányoztak. De aki itt volt, jót játszott, sokat nyársalt és finomakat evett. Némelyik 
szalonna kicsit megégett és felgyulladt, de szerencsére nem lett nagy baja. A legjobb 
része az volt, amikor jót ettünk. 
Gondolom, mindenki búsan tért haza. 

Gódor Zoltán 
Az 5. osztályosok Györgyike néni segítségével szeptember 2-án péntek délután 16:30-
kor találkoztak az iskola udvarán. Volt sok játék. Először teniszeztem Józsikával meg 
Annával. A felnőttek nagyon sokat segítettek, mert hoztak poharat, tányért, szívószálat, 
fát, innivalót, és természetesen nyársbotot is. Nagyon jól éreztük magunkat és szuperül 
telt el ez a nap. 

Fülöp Noémi 5. osztály 

 Az új osztályom  

Ebben az évben másik iskolába kerültem. Eleinte furcsa volt az új osztály, de már 
kezdem megszokni. Itt nagyon rendesek a gyerekek, kedvesek az új osztálytársaim. Elég 
nehéz tantárgy nekem a matek, meg a felmérések is nehezek. Azért igyekszem, hogy 
jobban tanuljak, mint az előző iskolában. 

Oláh Georgina 5. osztály 
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Környezetismereti vetélkedő 

A vetélkedő október 13-án volt Zsámbokon. Ez egy 4 csapatos vetélkedő volt: Tura, 
Galgahévíz, 
Vácszentlászló, 
Zsámbok 
részvételével. A 
vendégek szerint 
nagyon jól 
szervezett 
vetélkedő volt. A 
büfé 
fellendítette a 
versenyt. Az első 
téma a komposzt 
volt. Voltak 
ügyességi és 
gyorsasági 
feladatok, 
memóriajátékok 
is. Mikor vége 
lett, azon 
nyomban 
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kimentünk a büfébe, amíg a zsűri összeszámolta a pontokat. Behívtak mindenkit. Nagyon 
izgultunk, aztán eljött a hirdetés ideje. Vácszentlászló a negyedik, Zsámbok a harmadik, 
Tura a második lett, Galgahévíz nyerte meg a vetélkedőt. Kaptunk jutalmat is: oklevelet, 
tollat, órarendet, füzetet. Nagyon jó volt ez a délután. 

Papp Tibor 5. o. 
 

Papírgyűjtés 

A papírgyűjtés október 11-12-én volt. Nagyon 
nagy versenytársak voltak az iskolában, eleinte 
azt hittük, a 6. osztály fogja megnyerni. 
Szorgalmasan gyűjtötték a papírt egész 
Zsámbokon és más falukban is. Eljött a várva várt 
nap. Behoztuk a sok papírt, a legtöbbet Kucsik 
Gábor és Nemecskó Noel hozta az osztályból: 
600-700 kg körül. Nagyon vártuk, hogy mikor 
hirdetik ki az eredményt. Eljött az a nap, mikor 
megtudtuk, hogy megnyertük az összesített 
versenyt 1505kg-mal Nagyon örültünk ennek az 
első helynek. Pizzával jutalmazták meg, amit november 9-én kaptunk meg. 

Papp Tibor 5. o. 
Eljött a várva várt nap, vagyis a papírgyűjtés napja. Mindenki szorgalmasan hozta a 
papírt. Az 5. sokat hozott, de nem csak az ötödik, hanem más osztályok is. Nagyon sokat 
kellett segíteni, mert szinte mindenki hozott, ez két napon át ment. Én a 2. napon hoztam 
151kg-ot. A segítők: Kiss Kornél, Papp Tibor, Fehér Márk, Kucsik Gábor, Nemecskó Noel, 
Fülöp Noémi, Bajnóczi József.  
Október 13-án hirdették az eredményt. 

1. 5. osztály: 1505kg 

2. 6. osztály: 1296kg 

3. 8. osztály: 1219kg 

Mindenki örült, mert a nyeremény egy pizza volt. 
Bagó Norman 5. o. 

Egy vak vakond 

Elmesélek egy történetet. 
Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, az Üveghegyen is túl, hol a 
kurta farkú malac is túr, nem akarjátok tudni, hol, volt egy kerek erdő. Élt itt egy icipici, 

de annyira nem pici vakond, de ne higgyétek, hogy a 
többi állat átment egy másik mesébe. Volt még egy 
házas csiga, és még egy kanálnyi kaméleon. 
Egy napon kijött a vakond, és egy hang szólalt meg, a 
kaméleon volt az: 
- Hol vagy?- kérdezte a vakond. 
- Itt fent! 
Addig – addig, amíg arra csúszkál, mászkál a házas 
csiga. 
- Kivel beszélsz? 

-A kaméleonnal – mondta a vak vakond. 
De arra ment a róka is! 
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- Milyen finom lehet! 
A róka egy epret leszakított és rákötötte a farkára. 
A vakond, a kaméleon és a csiga utána mentek. Azután egyszer megállt, és egy nagy-nagy 
fa tövében, egy nagy-nagy lyukban egy nagy-nagy állattal voltak együtt. 
- Hol vagyunk? – kérdezte a vakond. 
Nem tudtak kijutni. 
- Mit csináljunk? – kérdezte a csiga. 
Azt mondta a vakond: 
- Szökjünk! 
Megtervezték a szökést, a vakond kiásott egy lyukat, de még nem volt kész. De a róka 
odanézett. 
- Tereljétek el a figyelmét!  
A kaméleon odalopózott, és elbújt. És azt mondta: 
 – Itt vagyok! 
A róka sehol sem találta. 
- Hol vagy? – kérdezte a róka. 
Addigra már kész volt a vakond. Beugrott a kaméleon, és utána a csiga. De őket a róka 
megfogta a lyukban. A csiga elvált a házától, már nem volt házas csiga. A róka kivette a 
csiga házát és belenézett, de nem talált semmit. Megszöktek mindahányan. Azt mondta a 
vak vakond:  
- Ravasz a róka, de nem ravaszabb nálunk. 
Itt a vége, fuss el véle kerek erdő közepébe. Ha ott találsz egy vak vakondot meg a 
többieket, emlékezz vissza a mesémre! 

Írta: Csapó Áron 4. o. 
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