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A ZSÁMBOKI BAJZA LENKE ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA – 2018. DECEMBER- 2019. JÚNIUS 
XXIX. ÉVF. 2. SZÁM 

  

Osztálykirándulás! 
Május 4-én a Fővárosi Állat- és Növénykertbe látogattunk el Pestre. A 3. és 4. osztály utazott 
együtt. Nem volt olyan jó idő, de az utazás szuper volt. Sok érdekes állat volt ott. Láttunk te-
vét, tengerimalacot, zebrát, lajhárt stb. Nekem a tengerimalac tetszett a legjobban, főleg 
azért mert a ketrecükbe volt apró templom, iskola, községháza stb. A tevéket etetni is lehe-
tett. Voltak nagyobb akváriumok ahol volt krokodil, kisebb-nagyobb halak. Sajnos rengeteg 
pénz be volt oda dobálva. A többiek csak a pénzeket nézték, amit furcsállottam, mert nagyon 
szép állatok voltak ott. Hazafelé az út izgalmas volt ahhoz képest, hogy csak a buszon ültünk. 
Remélem máskor is eljöhetünk ide. 

Oláh Eszter 4. osztály 

Osztályprogram a 2. osztályban. 
Június 3.-án, délután úgy gondoltuk, hogy megismertetjük a gyerekekkel a palacsinta sütés 
fortélyait. Ehhez kiváló helyszín volt a belső udvar. A szükséges hozzávalókat ismertettük a 
gyerekekkel. A sütéshez rezsót használtunk, ami jól megtréfált minket az elején, de a technikai 
akadályt követően már sült is a palacsinta. Az ízek repertoárjában beletartozott a kakaó, a 
fahéj, a házi készítésű szilvalekvár és a tejszínhab. A gyermekek a megszokott kakaós ás lekvá-
ros palacsintán túlmenően, szívesen próbáltak ki új ízvilágot, mint pl. a kakaós-szilvalekváros-
tejszínhabos kombinációt. Mindenkinek sajnálatára csak két palacsinta jutott, de még így is 
sikerült feldobnunk egy átlagos, padban ülős iskolai napot 

Vas Edit és Kaján Marietta 
 

Osztályprogram 
Március elsején délután három órakor kezdődött az osztályprogram. A termünk dekoráció-
frissítéséhez mindenki rajzolt egy házat. Rajzolás közben beszélgettünk. Zsombi és Gódor Nóri 
befejezték a „Vizet mindenkinek” pályázat rajzait. A házakból utcasorok készültek a terem 
egyik falára. Emma és Bence hozott játékokat, Márti néni behozta az Activityt. Két csoportban 
játszottunk. Az egyik csoport Bence játékával játszott, a másik csoport Emma játékaival meg az 
Activityvel. Attila hozott két zacskó csipszet és egy csomag gumicukrot, mindenkit megkínált. 
Játszottunk, nevetgettünk és nagyon jó volt. 

Kovács Attila, Gódor Nóra,Halasi Kitti Brigitta, Oláh Margit, Mezei Melinda, Gódor Zsombor, 
Tóth Götz Emma, 6. osztály 

A szánkózós buli 
Én csak az elején voltam ott, mert elkellett mennem konfirmációs előkészítőre. De az elején a 
szánkózáson ott voltam. Margittal szánkóztam. Egymást húztuk, és leborítottuk egymást. Tisz-
ta víz lettem. Sokat nevettünk. Jó volt. 
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Móritz Petra, 6. osztály 
Az első 30 percben kint voltunk, és szánkóztunk. Láttunk kék havat is, de az csak körömlakk 
volt. Aztán bementünk az osztályterembe, ott játszani kezdtünk. Három csapatra osztottunk 
szét. Az egyik csapat Jancsival legózott, páran zenét hallgattak, a többiek meg kártyáztak ve-
lem. 
Gyorsan elment az idő, és jó volt a délután. 

Halasi Kitti Brigitta, 6. osztály 

Liliom szavalóverseny 
Megkezdődött a verseny. A műsorvezetők bemutatkoztak és bemutatták a zsűrit. Több tele-
pülésről jöttek vetélytársak. Kategóriákra voltunk bontva, 1-2., 3-4., 5-6., 7-8. osztályosok. A 
megmérettetés előtt egy tárogatós játszott hangszerén. Aztán megkezdtük a versenyt. Aki 
elmondta a versét, az kapott szendvicset, sütit és üdítőt. Amikor leszerepelt az 1-2., 3-4. osz-
tály a zsűri meghozta az első kategóriáról a döntést. A második forduló is így ment. Mindenki 
kapott ajándékot, senki sem ment haza üres kézzel. Volt egy záróműsor, amit egy énektanár 
zárt, aki a zsűri elnöke volt. Ő énekelt nekünk. 

Oláh Margit, Móritz Petra 6. o. 

Mikulás délután 
Szokásos Mikulás-délutánunkat december 5-én tartottuk. A délután kezdetként átadtuk aján-
dékainkat egymásnak. Ezután székfoglalóztunk páran, míg a többiek beszélgettek. Zenét hall-
gattunk, eszegettünk azt, ami a csomagunkban volt. Lassan eltelt a délután. Öt óra körül ha-
zamentünk. Együtt lenni jó volt. 

Szabó Barbara 7.o. 

Gödöllői kirándulás 
December 7-én a 7. osztályosok a 12:35-ös busszal Gödöllőre. Uticél a királyi kastély és a Ka-
rácsonyház. Fél 2 körül beléptünk a kastély kapuján. Györgyike néni jegyet váltott, majd lead-
tuk a táskánkat és kabátunkat a ruhatárba, és elindultunk megtekinteni a kastélyt. Először 
Ferenc József szobáit jártuk végig. Láttunk fegyvereket a XVI.-XVII. Századból: elefántcsont 
markolatú pisztolyt, buzogányokat, kardokat, késeket, tőröket. Hatalmas festmény tárult 
elénk az egyik helységben. A császári párt és az udvartartást ábrázolta. Egy kikészített medve-
bőr feküdt a földön. A medve száját felénk tátotta. Női és férfi öltözeteket is láttunk az elmúlt 
századból. Megtudtuk, hogy Erzsébet királyné szeretett lovagolni, vadászni. Sok kép ábrázolt 
vadászjeleneteket kutyákkal. Láttuk, hogy nézett ki a női nyereg. A királynő kedvenc virága az 
ibolya volt. Ezért az ő lakosztályának színe lila volt. A lovarda egy hatalmas terem ahol Sissy 
rossz idő esetén lovagolt, cirkuszi mutatványokra készült. Itt egy érdekes 3D-s filmet néztünk 
meg a kastélyról és lakóiról a karácsonyház látványos kirakata igen szép volt de, vásárolni nem 
nagyon tudtunk, mert minden sokba került. A törökméz és a nyalóka volt köztünk a legnép-
szerűbb. Sötétedés után, fél 5-kor értünk haza. Jól éreztük magunkat.   

Papp Tibor, Szabó Barbara 7.o. 

Móra Ferenc vetélkedő 
Február 15-én pénteken 9 órakor indultunk Györgyi néni autójával, Valkóra a Móra Ferenc 
Általános Iskolába. Ott tartották a vetélkedőt. Kaptunk péksütit és „zsalmalevet”. Györgyi né-
nit választották a 4. zsűritagnak. Egy ideig mi vezettünk, azután  jött egy igazságtalanul ponto-
zott feladat. Aki megtudta időben csinálni, az tíz pontot kapott, aki nem tudta az egész felada-
tot megcsinálni, az nem kapott pontot. A feladat miatt lecsúsztunk az első helyről. A 7 csapat-
ból ötödikek lettünk. Őszintén szólva azonban a mi ajándékunk jobban tetszett, mint az első 
három helyezetté. Ebédet is kaptunk. Az étel finom volt. A vetélkedőn nagyon jól éreztük ma-
gunkat.  
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Mezei Melinda, Becsjanszki Zoé Sára, Halasi Bálint, Soós János 
6. osztályos tanulók 

Mohácsi busójárás 
Mohácsra az út kb.: 4 óra volt. Fél úton megálltunk a busszal egy benzinkúton pihenni. Amikor 
megérkeztünk Mohácsra, megbeszéltük, hogy 7 órakor találkozunk a cukrászdánál. Innentől 
mindenki szabadon mehetett, ahova akart. Elmentünk a busó udvarba, ahol a busó fejeket 
faragták. Ott is volt színpad, ahol tambura zenekar játszott. A főút mindkét oldalán sátrakban 
árulták a különböző busó álarcokat és játékokat. Nagyon finom ételekkel látták el a kiránduló-
kat. Különböző színű maszkokban, ruhában vonultak fel, barnában, feketében, fehérben. A 
férfiak busóknak öltöztek be, egy kolomp volt a derekukra erősítve ami nagyon hangos volt. A 
nők is be öltöztek szép népviseletbe. Az arcukon egy csipkés álarc volt. Voltak még boszorká-
nyok, akiknek hosszú, ragyás orruk volt, és csúnya ruhába öltöztek fel. A jó busók cukrot osz-
togattak, a rossz busók összekormolták és össze lisztezték a nézőket. A felvonulás után lemen-
tünk a Dunapartra, és leültünk nézni a hajókat. Később visszamentünk nézni a busók táncait. 6 
órakor meggyújtották az összerakott máglyát, hatalmas lánggal égett a tűz. Ezzel zárták az 
aznapi ünnepséget. Nagyon jól éreztem magam. 

Szabó Csanád 5. osztály  

A templomban jártunk 
Március 13-án Atya bácsi vezetésével átlátogattunk a Zsámboki templomba. Először megnéz-
tük a templom belsejét, a képeket, az oltárt, majd Atya bácsi megengedte, hogy csengessünk 
a csengettyűvel. Elmesélte, hogy mi az a szenteltvíz, hogyan kell köszönni a templomban, és 
hogy hol lakik a Jézus. Végül pedig felmehettünk az orgonához, ami nagyon érdekes volt szá-
munkra. Meredek lépcső vezetett fel, egy kicsit féltünk is, de megérte, mert közelről megcso-
dálhattuk az orgona hatalmas sípjait. 

2. osztály 

Farsang 
2019.02.15-én volt a farsang. Kb. 16:10-kor kezdődött. Mi másodikként léptünk fel. Az ötödi-
kesek a ,, Legyetek jók, ha tudtok „ című zenére táncoltak. MI az X-faktort adtuk elő. A hetedi-
kesek előadásának címe: Minden álmod. A nyolcadikosok a Hungária válogatásból adtak elő. 
Mikor vége lett az előadásnak, mindenki lerohanta a büfét és a tombolásokat. A tombola után 
Melcsi, Dorka és én UV fényben világító arcfestést csináltunk. Utána Mi is kimentünk egy kicsit 
táncolni. 

Becsjanszki Zoé Sára 6. osztály 
A farsangon nagyon izgultam, de a végére kellemeset csalódtam. Margit és Julcsi nagyon 
ügyesek voltak, Jancsi nagyon vicces volt. A zenéket nagyon jól összeállította Bálint. A zsűri is 
vicces volt. Nekem nagyon tetszett a farsang. A nyolcadikosok és a hetedikesek nagyon jó 
hangulatot teremtettek. 

Mónitz Petra 6. osztály 
Jó volt a farsang. Mindenki örült. Én is szerepeltem, a zsűriben voltam Danival, Nórival, Timivel 
és Bálinttal. A hetedikesek is szerepeltek, tanárok és iskolások voltak. A nyolcadikosok voltak a 
legjobbak, mert a lányok jól táncoltak,jó hangulatot teremtettek. 

Fehér Krisztián 6. osztály 
Szerintem mindenki jól érezte magát. Sok mindenki nyert a tombolán, én többször is. 

Gódor Zsombor 6. osztály 
Nagyon jó volt a farsang. A tombolán nyertem háromszor, utána nyertem még egyszer, de 
akkor egy tortát nyertem. A tombola után buliztunk. 

Oláh Margit 6. osztály 



 
- 4 - 

A farsang egy pénteki napon volt. 4 óra után kezdődött. Az 5. osztály a „Legyetek jók, ha tud-
tok” című klippet adta elő. A 6. osztály vagyis mi az X-faktort. A 7. osztály a minden álmod 
sorozatból egy részt. A 8. osztály aa Hungária válogatást. A mi produkciónk szereposztása: 
Dani: Puskás Peti, Timi és én: Radics Gigi, Krissz:Bye Alex, Bálint: Gáspár Laci, Énekesek: Melcsi 
és Margit, Műsorvezető:Petra. 
Vége lett az előadásunknak. Kezdődött a buli. Ettün, ittunk. Volt UV festés, ami világított az UV 
fényben. Voltak világítós karkötők. Nekem nagyon tetszett a farsang. Remélem, jövőre is ilyen 
jó lesz. 

Szabó Nóra 6. osztály 
A farsangi bál 16 órakkor kezdődött. Én mivel a Zrínyi matematika versenyen voltam, 15:45-
kor „estem be” a terembe. Gyorsan magamra kaptam a fellépő ruhámat, és már mentünk is 
az aulába. Az első előadás az 5-eseké volt. A 2. a miénk az X-faktor volt,. A 3. a 7-é (minden 
álmod). A 4. a 8-é Hungária válogatás. Azután a jól megérdemelt BULI!!! 

Mezei Melinda 6. osztály 

A színház 
Budapestre mentünk a Kolibri Színházba. A buszon én Melcsi mellett ültem, Zsombi meg előt-
tünk. jókat beszélgettünk egymással. odaértünk és sétáltunk jó sokat. Bementünk egy parkba. 
Egy jó fél óra múlva engedtek be minket a színházba. aztán bepakoltunk. Bementünk a néző-
térre, elhelyezkedtünk és már indult is az előadás. A műsor közepén volt egy negyedórás szü-
net. ettünk-ittunk, és már menni kellett vissza. Az előadás után újra buszra szálltunk. Este ér-
tünk haza. Egy újabb élménnyel lettem gazdagabb. 

Tóth-Götz Emma 6.o 

Osztályprogramok 8. osztályban 
Egyik délután az osztály nagy részével a tesiteremben kosaraztunk. Fiúk a lányok ellen voltak 
és jól elvertük a fiúkat. Jól telt ez a délután is.  
Egy másik alkalommal pedig a lányokkal kitakarítottuk az osztálytermet, mert ráfért már. 
J.ókat beszélgettünk közben 
A másik délután pedig a fiúk ajándékot készítettek nőnapra a lányoknak. Nagyon örültünk ne-
ki. 
Az egészség hét keretében gyümölcssalátát készítettünk. Magunk vittük a hozzávalókat és mi 
is készítettük el. Nagyon finom lett. 

Gáspár- Nyika Noémi 8. osztály 

Értéktáras vetélkedő  
Nagyon örültünk hogy megnyertük az első fordulót. A vetélkedőn nagyon jól éreztük magun-
kat. Kirakóztunk, képfelismerőztünk, színdarabot kellett elő adjunk. Adtak ebédet majd ered-
ményhirdetés volt. Nagyon örültünk hogy másodikok lettünk és mehettünk Pestre a megyei 
döntőbe. Egy szombati napon volt. Ildikó néni felöltöztette Noémit zsámboki népviseletbe. 
Mindenkinek tetszett a népviselet, majd kezdődött a verseny. Barkóbáztunk, verset írtunk, 
bemutattunk egy megyei értéket és még sok más feladatot oldottunk meg. Végül nem sikerült 
nyernünk de nagyon jól éreztük magunkat. Megvendégeltek ebéddel is, majd még Pesten 

csavarogtunk egy kicsit.  
Majzik Nikoletta, Gáspár-Nyika Noémi 

8. osztály  

Korcsolyázás 
2018 december 28.-ám korcsolyázni ment a 8. osztály. Reggel 9kor indultunk Hatvanba a kor-
csolya pályához. Páran nem jöttek el, de ők csak kimaradtak a jóbol. Tavaly voltunk többször 
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is, így már tudtunk valamit, annyit nem estünk mint tavaly, de volt egy pár szép mozdulat. Kb 
2-3 órát voltunk ott, mindenki nagyon élvezte. Sokan várták már ezt a napot, nem véletlenül 
mert elég vicces és jó nap volt. 
Volt aki nagyon profi volt meg voltak kicsit bénábbak is de a végére beletanultak hogy is kell. 
Nekem nagyon tetszett mert a barátaimmal voltam és jól éreztük magunkat, sokat hülyésked-
tünk és nevettünk magunkon és a többieken is.  
Így utólag megmondva kár hogy nem mentünk el többször, de így is mindenki vidáman illetve 
kis sérülésekkel tért haza. 

Holló Dániel 8. osztály 

Pályaorientációs kirándulás 
Bementünk egy terembe. Ott sok ipari varrógép volt. Marika néni és 3 diákja megmutatta ho-
gyan kell használni a varrógépet. Utána elkezdtünk varrni. Adtak egy kis anyagot, amin gyako-
roltunk. Ha már jól ment akkor odamentünk egy tornazsák alaphoz és varrtunk rá mintát.  

Szabó Nóra 6.o. 
Jó volt a foglalkozás csak kevés időm volt. Én varrni voltam, megtanultam varrni varrógéppel. 
Először egy kék anyagon kellett varrni, hogy utána megkapjuk a tornazsákot. Kidíszítettük a 
zsákot majd összevarrtuk és végül belefűztük a madzagot. Nekem tetszett és lehet, hogy oda 
fogok menni.  

Halasi Kitti Brigitta 6.o. 
Csoportokra osztottak, volt bőrdíszműves, női szabő, grafikus. Én a női szabóra mentem. Varr-
tunk tornazsákot, azt tetszőlegesen lehetett feldíszíteni. Nagyon tetszett.  

Gyenge Tímea Márta 6.o. 
Budapestre mentünk március 21-én a Modell Divatiskolába, hogy kipróbálhassunk 3 szakmát: 
bőrdíszműves, női szabó, grafikus. Én varrni mentem. Tornazsákot csináltunk ott, amit haza is 
vihettünk. Megkaptuk az anyagot amira először rajzoltam egy N betűt. Aztán ragasztó segítsé-
gével ráragasztottunk bizonyos alakú formákat, amiket még oda is kellett varrni,hogy tartó-
sabb legyen és ne szakadjon le a zsákról. utána úgy kellett összehajtani a zsákot, hogy a minta 
legyen befelé, majd összevarrtuk a szélét varrógéppel. Kifordítottuk a zsákot, így a minta volt 
kívül, a varrás pedig belül. Végül befűzdünk 2 madzagot, és kész volt a tornazsák.  

Gódor Nóra 6.o. 
Amikor megérkeztünk akkor csoportokra osztottak minket: volt bőrdíszműves, női szabó, gra-
fikus. Én a női szabóra mentem. Nagyon jó volt. Varrtunk varrógéppel. Voltak ott lányok, akik 
abba a suliba járnak és segítettek nekünk. Varrtunk egy tornazsákot, amit haza lehetett vinni. 
A zsákot ki lehetett díszíteni. A tanár nénit Marika néninek hívták. Nagyon kedves volt. Tet-
szett ez a csoport foglalkozás.  

Oláh Margit 6.o. 
Az iskolában tornazsákot varrtunk. A tanár néni bemutatkozott neve Marika néni volt. Egy kék 
anyagra varrtunk egy próbát majd kaptunk egy tornazsák alapot, Amin az iskola logója volt. 
Majd textil filccel monogrammot írhattunk a zsákra, amit Marika néni segédjei belevarrtak. 
Filc anyagból mintákat válogattunk ki, majd azt is a zsákra ragasztottuk. Marika néni még rá is 
varrta. Azután összevarrtuk a zsák oldalát, befűztük a kötelet. Kész lett a zsák.  

Móritz Petra 6.o. 
Grafikus: szitáztunk, számítógépes játékokkal játszottunk. a  szitázás segítségével szatyrot ké-
szítettünk magunknak. Szerintem igazán egyszerű volt. A végeredmény gyönyörű. 

Mezei Melinda 6.o. 
Először egy számítógépekkel teli teremben tevékenykedtünk. Ott képeket mutattak, hogy 
miket csinálnak az iskolában a gépeken. Utána egy a szakmához kapcsolódó gépes játékot 
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játszottunk, először szinekkel, majd betűkkel. Nekem a színekkel foglalkozó tetszett. A többi 
időt a műhelyben töltöttük. Szitáztunk. A szitázás előkészületei a grafikus tanár bácsi már 
megtette, ami abból hogy: egy fakeretre egy sűrű szövésű szúnyogháló szerű anyagot feszí-
tett. Arra egy fura lila anyagot kent. Ez az anyag fényérzékeny. Mikor megszáradt egy 
panszpapírra rajzolt mintát rakott a keretre. Majd a keretet egy gépbe helyezte. A gép tetejét 
lehajtotta. A keretet alulról megvilágította. Ahol érte a fény ott a festék megkeményedett. 
Ahol nem, ott le lehetett mosni a szúnyoghálóról. A többit mi csináltuk. Egy gépre rárakzuk a  
keretet (pontosabban a tanár bácsi). Mikor megkeverte a festéket a tanár bácsi, a szatyrot a 
keret alá rakta. A bekevert festéket a keretre öntötte. A festéket egy-egy fa kígyóval erősen 
áthúztuk a szitán 2-szer 3-szor. Ahol a szitán látszott a minta ott a szatyorra átment a festék 
így a szatyron látszódott a minta. Már csak meg kellett szárítani.  

Becsjanszki Zoé Sára 6.o. 
Bőrdíszműves: tetszett az utazás Budapestre. Jól éreztük magunkat. A bőrdíszműves foglalko-
záson csinálzunk bolytos kulcstartót,állatfigurás füllhallgatót. Érdekes szerszámokat láttunk pl: 
bőrlyukasztót, kalapácsot is láttunk. A bőrt mi vágtuk formára(virág, állat) ollóval. Jó volt. ű 

Szegedi Bence, Németh Dániel János, Soós János László 6.o. 
Köszönjük Györgyi néninek a lehetőséget, szakmákkal ismerkedhettünk. Érdekes foglalkozáso-
kon vethettünk részt. Felejthetetlen élményekben részesültünk. 

Lapu Márta 
 

Szakmák éjszakája 
19:30 fele indultunk a szakmák éjszakájára. Odaérünk és tetszett az iskola. Amit kipróbáltunk 
pár osztálytárssal elsőnek az a szappankészítés volt a vegyészeknél. Nekem az nagyon tetszett 
és a végén kaptunk ajándék szappant. Kövezkező az a szakács volt. Ott lehetett ételt enni, 
Sorba kellett állni. Az étel nagyon finom volt. Ott a szakácsok szépen dolgoztak nekem az is 
nagyon tetszett. Utána mentünk egy informatikai helyre. Ott vetítőn csináltunk egy feladatot. 
Javítani kellett, az nekem kevésbé jött be de nem volt  rossz. Legvégül egy heggesztő helyre 
mentünk de azt sem próbáltam ki. Az a szakma nem illett hozzám. Nekem nagyon tetszett 
maga az iskola. Ennyi volt ez a szép nap.  

Bagó Norman 7.o. 
Ebben az évben sok pályaválasztással kapcsolatos dolgot csináltunk, pl: voltunk ga Gurmand 
Vendéglátóipari Szakgimnáziumban és a Madách Imre Szakgimnáziumban. Voltak nálunk pá-
lyaorientációs órákon. Fiúknál faiparral és autószereléssel kapcsolatban voltak bemutatón. 
Nekem személy szerint a Gurmand tetszett a legjobban, mivel engem a cukrászat eddig is fog-
lalkoztatott. Így betekintést kaphattam a cukrászat szépségeibe.  

Fülöp Noémi 7.o. 
Ebben az évben egy csomó helyen voltunk. Egy csomó szakmát megismertünk. A suliba is volt 
előadás pl: vegyész, asztalos, autószerelő. Az osztály rész vett a szakmák éjszakáján, Gödöllőd 
a Madách Imre Szakgimnáziumban. Ott megismertünk mégjobban a vegyészettel. Lementtünk 
az alaksorba és ott csinálhattunk szappant. Majd átmentünk a heggesztőkhöz és ott egy gé-
pen is ki lehetett próbálni a heggesztést. Később áprilisban elmentünk a Gurmand 
Vendéglátóipari Szakgimnáziumba. Ki lehetett próbálni és kellett is csinálni pizzát és muffunt. 
Magunk kellett csinálnunk, díszítenünk. Engem a pizza készítés és a heggesztés fogott meg. A 
heggesztésben majdnem 100%- osra teljesítettem a feladatot. A pizzakészítésben az volt a jó, 
hogy saját ízlés szerint lehetett csinálni és a végén meg is ehettük az alkotásunkat. 

Nyika- Gáspár Norbert 7.o. 

Kirándulás a Gurmandba 
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Hogy könnyebb legyen pályát választanunk az osztállyal ellátogattunk a Gurmandba. Az isko-
lába belépve egy néni fogadott bennünket, aki körbevezetett minket a suliban. Miután körbe-
jártunk mindent a konyhába érkeztünk ahol egy másik néni és egy bácsi várt ránk. Itt próbára 
tettük konyhatündéri képességeinket. A fiúk pizzát, még mi lányok muffint sütöttünk. A 
muffinhoz vajat, tejet, cukrot és sütőport kevertünk össze így lett kész a tészta. Miután for-
mába öntöttük beraktuk a sütőbe 30 percre. Miután kész lett kivettük hűlni. A fiúk a pizza 
tésztához lisztet, élesztőt, olajat, vizet használtak. Miután mind a 2 kész lett, felmentünk a 
terembe és elfogyasztottuk a műveinket. Ez volt a kedvenc részem azon a napon.  

Szabó Barbara 7. o. 

Iskolalátogatás 
04. 12-én elmentünk a szakmák éjszakájára. Én apukámmal mentem, mivel nem Zsámbokon 
lakom. A többiek busszal jutottak el odáig. Egy kedves hölgy mondta el, hogy miféle szakmá-
kat találhatunk itt. Volt szappankészítés mely annyira nem tetszett nekem. Felmentem az 
emeletre ahol a cukrászokat néztem meg. Sok érdekes dolgot megtudtam tőlük. Ezután a női 
szabóhoz mentem ahol varrhattam egy illatos levendula zsákot. A sminkeseknél még egy kis 
sminket is kaptam! Megéheztem a sok szaladgálásban, de szerencsére szakácsok is voltak a 
szakmás között, akik gondoltak az éhes látogatókra. Csirkemelles krumplit ettem salátával 
majd mellé egy kis desszertet. Az asztalosoknál találkoztam a bátyámmal, Andrissal. Arcfigurá-
kat készített, egyet adott is nekünk. 20:00-kor indultunk hazafelé. Nagyon élveztem a látoga-
tást a szakmák éjszakáján.  

Szabó Barbara 7. osztály 
 

Angyalkázás 
Vörös Márk: Szerintem nagyon jó volt, minden nap meglepetés volt mit kapok és annak is akit 
húztam. Én szinte az elejétől tudtam ki húzott, látni lehetett az írásán és a kézműves tudásán. 
Utolsó napok is érdekesek voltak, szinte már mindenki sejtette ki húzta. Az utolsó nap is na-
gyon érdekes volt. Mindenki nagyon érdekes rajzokat és személyreszóló üzenetet csinált. 
Becsjanszki Dorka Eszter: Az angyalkázást karácsony előtt kezdtük el, hetekig csináltuk és én 
nagyon élveztem. Jól esett mikor megkaptam az ajándékot. Minden nap kívááncsian vártam: 
„vajon ma mikor és mit fogok kapni?” De az sokkal jobban esett mikor láttam,  hogy akit húz-
tam örül annak amit készítettem. Jó angyalka voltam végig sikerült titokban tartanom. Igye-
keztem kreatív, kézműves dolgokat készíteni. Sokszor készítettem neki keresztszemes hím-
zést. Balogh Máté igencsak meglepődött, mikor a végén megtudta, hogy én vagyok az angyal-
kája. Adél angyalkája sokszor megfeledkezett róla, ezért gyakran adtam neki én is ezt azt. Az 
én angyalkám is jó munkát végzett, bár gyanakodtam rá. Marika néni a végén egy szép an-
gyalkás kanalat adott nekem. Sajnos az angyalkázást záró osztályprogramot nem tudtam él-
vezni, mert rosszul lettem és haza kellett mennem. Nagyon élveztem az egészet, kár, hogy 
csak 8.-ban csináltuk.  
Bajnóczi Levente: Advent elött Marika néni kitalálta, hogy ajándékozzunk egymásnak. Húzni 
kellett neveket és titokba kellett tartani és az utolsó napig minden nap ajándékot vinni. Volt 
aki egyáltalán nem hozott, viszont cserébehoztak neki mások. Volt olyan aki véletlenül másnak 
adta az ajándékot. Az utolsó napon bementünk a suliba és itt mondtuk el, hogy ki kit húzott. 
Tibike szinte az összes sütit elvette amit vittem.  Dorka keresztszemes hímzést csinált. Nagyon 
jó volt. 
Németh Brigitta: Nekem nagyon tetszett az ötlet, osztályfőnökünktől, Marika nénitől. Osztály 
összekovácsolódásában is segített néhány embernek. Nagyon ötletes ajándékokat ad-
tunk/kaptunk egymástól. Rafinált volt mindenki szinte, mert úgy dugta el az ajándékot, hogy 
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nem lehetett észrevenni. Nekem akkor esett le, amikor annak az illetőnek a barátnője hozta 
oda az ajándékot. Addig még nem jelent meg a barátnője, addig egyáltalán nem tudtam, hogy 
ki az angyalom. Nekem nagyon tetszett ez az egész. 
Németh Edina: Nekem nagyon sokat jelentett az angyalkázás és mindenki nagyon ügyes volt. 
Szinte ez volt a legjobb eddig és nagyon összetartó és titoktartók voltunk. Nem mindenki de a 
többség az volt. Jól éreztük magunkat és sokat nevettünk egymáson. Nagyon jó volt. Egy igazi 
élmény volt. 
Lázár Bálint: Amikor elkezdtük, akkor nem voltam valami boldog, mert nem tartottam jó öt-
letnek. Az első pár napban a véleményem megváltozott és végülis nagyon jó volt. Nem az 
ajándék volt a fontos (mondjuk az is) de az izgalom és a kíváncsiság az nagyon. Az első két 
hétben fogalmam sem volt róla, hogy ki húzott engem de nagyon kíváncsi voltam. Elég köny-
nyen lebukott, mert kiejtette az ajándékomat a táskám mellett. Nagyon jól titkolta, bánta is, 
hogy lebukott. 
Tóth Brigitta: Mint tudjátok karácsony előtt angyalkázás volt az osztályunkban. Én személy 
szerint nagyon örültem az ajándékaimnak, mert nagyon kreatívak és ötletesek voltak. Öröm-
mel és szeretettel töltött el amikor kinyitottam a táskámat és benne volt az ajándék.Először 
annak örültem, hogy kreatív és, hogy soha nem felejtette el belecsempészni a táskámba. Ami-
kor megtudtam, hogy ki húzott engem akkor egyrészt azért örültem, mert egy jó barátnőm 
húzott, másrészt azért mert egymást húztuk és sokkal jobban közelebb hozott minket egy-
máshoz és ezért is köszönöm Marika néninek, hogy jó angyalkázásunk volt. 
Hangya Mirtill: Ez az osztálykarácsony megmutatta azt, hogy nem az ajándék számít hanem 
az, hogy mennyire adjuk szívből és itt kiderült hogy ki hogy figyel a másikra. Szerintem nagyon 
bulis volt, őszintén boldognak éreztem magam. Nagyon izgultam, hogy le ne bukjak, de sajnos 
a felénél sikerült lebuknom. Nem is számított mert örömet tudtam szerezni a társamnak. Ösz-
szegezve nagyon jó volt. Boldog emlék lesz számomra mindörökre. 
Győry Filip Martin: Nekem nagyon tetszett az angyalkázás. Sok szép ajándékom volt, régi vic-
ces emlékek. Hát az én angyalkám Németh Brigi volt. Nagyon szerette nézni ahogy 6 kg papír 
közül kiszedtem egy olyan papírt amin az állt hogy: „Türelem rózsát terem.” Akinek én voltam 
az angyalkája az egy nagyon rendes srác és jó volt látni, hogy mennyire örült egy kis idézetnek 
és egy csokinak. Szerintem mindenki élvezte és mindenkinek feldobta a heteit. 
Gyenge Adél Ilona: Aki engem húzott, sokszor nem hozott nekem semmit. De az osztályból 
voltak akik hoztak helyette is nekem ajándékot. Pl Dorka csinált nekem hímzéssel karácsony-
fát. Én Leventét húztam és sokáig jól csináltam, de egyszer mikor oda akartam csempészni a 
padjához akkor véletlen Dani padjára tettem. De amúgy nagyon tetszett az egész,   nagyon jó 
ötlet volt. 
Félegyházi- Török Orsolya: Karácsony előtt decemberben kezdtük el, az egész osztály nagyon 
izgatott volt. Én Marika nénit húztam és nagyon be voltam parázva mert nem tudtam, hogy 
miket csináljak neki. Az elején még nem tudtam, hogy engem ki húzott, de aztán kezdett egy-
re gyanúsabbá vállni, hogy Mira az. Amikor megtudtam akkor nagyon örültem neki. Szóvel 
nekem ez az egész nagyon tetszett, kár, hogy ilyen többet nem lesz. 
Bertók Zoltán: Nekem nagyon tetszett ez az ajándékozás. Nem kaptam minden nap ajándékot, 
de az ajándék szívből jött és ez a lényeg 
Balogh Máté: Nekem tetszett, mert nehéz volt  kitalálni milyen ajándékot adjunk. Aki engem 
húzott az nagyon sok munkátt vitt bele, mert  hímzett egy csomó mindent és írt nekem sok-
sok vicces illetve komoly üzenetet. Nem jöttem rá egy ideig, hogy ki volt az. Csak sejteni mer-
tem hogy ki az. Sajnos akit én húztam gyorsan kitalálta, hogy én voltam. De aki engem húzott 
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az nagyon jól csinálta. Nekem legjobban az tetszett mikor az volt az ajándék, hogy mindenki 
énekelt nekem.  
Vidák Ramóna: Engem a Dani húzott, mint kiderült. Ügyes volt, mert amikor hiányoztam is 
megkaptam az ajádékokat. Szerintem jó dolog ez az angyalkázós játék. Izgalmas, mert azon 
gondolkodtam, hogy ki húzott engem. Nekem nagyon tetszett. 
Burai Tibor: Hát nagyon jó volt, de az volt a baj, hogy az első héten tudtam, hogy ki húzott. 
Akit én húztam nagyon sokat kínlódtam neki a rajzokkal amit csináltam. De megérte, mert 
nagyon örült neki. Az én angyalkám nagyon aranyos volt és sok mindent kaptam tőle. De ami-
nek legjobban örültem az a zenélő nyakkendő volt. 
Majzik Nikoletta: Utolsó év decemberében angyalkázni kezdtünk. Lényege az volt, hogy min-
den nap a kihúzott személynek ajándékot adjunk a tudta nélkül. Én minden nap nagyon örül-
tem a rajzoknak és idézeteknek. Alig vártam mindig a következő napot. Féltem is iszonyato-
san, hogy lebukok, de szerencsére mindig megúsztam.Szerintem jól összehozott minket ez, 
főleg mikor már kezdtük sejteni ki húzta a másikat. Véletlen egybeesésként egymást húztuk a 
Tóth Brigivel. Nagyon örültem ennek mert az ajándékokból tudtam, hogy jelentek neki vala-
mit. Azóta is emlegetjük ezt és boldogan emlékezünk vissza. Szünet előtti utolsó napon össze-
gyűlt az osztály, ettünk egy jót és akkor derült ki minden. Szerintem, bár utolsó évben is, de ez 
volt a legjobb ajándékozás. 
Gáspár- Nyika Noémi: Nekem sokat jelentett, mert titoktazos volt és izgalmas. Mindenki izga-
tott volt, hogy vajon őt ki is húzta. Az én angyalkám sikerrel járt, mert nem jöttem rá a leges 
legvégén sem, hogy ki is ő valójában. Sok jó pillanatom volt vele, mert pl amikor hazamentem 
egy fárasztó nap után, és ott várt az angyalkám ajándéka az ágyamon. Nagyon furfangos és 
cseles volt, na meg persze ügyes és cuki is. Jól végezte a dolgát és büszke vagyok rá. Nekem 
nagyon tetszett ez az anygalkázás. Köszönöm neki azokat a csodálatos pillannatokat. Nagyon 
aranyos és becsületes volt. A végén jó volt a rejtéjt fölfedni. Sok vicces pillanat volt ezek a he-
tek alatt és sokat nevettünk. Jól megölelgettem a végén az angyalkámat.  
Holló Dániel: Számomra az angyalkázás egy jó dolgot jelentett. Jó volt látni ahogy más örül és 
az arcán meglepődést látni. Ahoz, hogy jó legyen kellett, hogy titokban tartsd a dolgaidat és 
kellett sunyiság is, hogy hogyan add oda az illetőnek. Én sokszor kaptam jó dolgokat, amiknek 
örültem is, és akit én húztam az keveset volt suliba, de úgyis odajuttattam hozzá. Én  kb a fe-
lénél rájöttem, hogy ki húzott mert lebukott és láttam ahogy az ajándékom berakja a táskám-
ba. Akithúztam az a végén jött rá ezek szerint jól csináltam. Amikor mindenki elárulta, voltak 
meglepődések. Ott akkor ettünk ittunk és szórakoztunk. Mert a hülyéskedés és minden más is 
jó volt mégha sokan nem voltak ott. 

Elmúlt 8 év: 
Varga Virág: Én 4. osztályba jöttem ide. Sokat jelentett nekem ez a 4 év. Szereztem barátokat, 
igaz, hogy csak 4 emberrel vagyok leginkább jóban, de a többiekkel is viszonylag sokat beszél-
getek. Pár emberrel összevesztem már párszor, de mindig megbocsájtottunk egymásnak. Sok 
osztálykirándulásunk volt. Mindig elvoltunk, hülyéskedtünk. Az erdélyi kirándulás is nagyon 
tetszett. Nagyon megszerettem őket, és hiányozni fognak. 
Váradi Patrik: Én a 8 év alatt sok mindent átéltem az osztályban. Sok osztályprogramnak örül-
tem a legjobban, amikor együtt volt az egész osztály. Szülinapokat is tartottunk és a leges leg-
jobb dolog volt, amikor a másik ember örült annak, hogy az osztály gondolt rá és kedveskedett 
neki egy tortával. Azelőtt pedig vagy a tornateremben játszottunk vagy a technika teremben. 
Imádtam azokat a perceket. Az is nagyon tetszett, amikor Kalotaszentkirályra mentünk az osz-
tállyal és megmásztuk a Vigyázót. Sajnos csak az osztály negyede mászta meg, de felejthetet-
len élményeket szereztünk együtt. 
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Bertók Zoltán: Amikor becsöppentem az osztályba akkor az osztálytársaim befogadtak. Ahogy 
teltek a napok egyre jobban megismertek engem. Egyre jobban kezdtek megszeretni, főleg 
amikor megtudták, hogy tudok focizni. 
Tóth Brigitta: Én egy éve, hogy itt vagyok az iskolában. Nagyon féltem, hogy hogy fognak en-
gem befogadni, ide már az első pillanatban éreztem az Óvoda előtt, hogy jó helyre kerültem. 
Jó a társaság és befogadó. Voltak nézeteltérések, de megtudtuk őket beszélni szerencsére. Én 
nagyon szeretem ezt az osztályt és köszönöm nekik ezt az 1 évet, amit velük tölthettem.  
Győry Filip Martin: Ez az idő alatt rájöttem egy két dologra. Mondjuk, hogy szeretek zenét és 
verseket írni, rájöttem kire/kikre számíthatok és arra is, hogy kinek ne higgyem el azt, se ha 
kérdez valamit. Sok szép emlékem van, és ennek nagyon örülök. Átéltünk sok jó és rossz dol-
got. De még mindig egy összetartó osztály vagyunk. 
Balogh Máté: Nekem ez a 2 év ebben az osztályban nagyon gyorsan eltelt és nagyon szórakoz-
tató volt. Nekem ez az osztály sokkal jobb és vidámabb, mint az előző, mert ott csak 5-en vol-
tunk. Megismertem egy csomó osztálytársat itt is vannak jó fejek és kevésbé jók is. Átéltünk 
sok jót és rosszat is de mindezek ellenére nagyon örülök, hogy ebbe az osztályba kerültem és 
azért egy kicsit rossz, hogy elballagunk. Nekem az osztálykirándulások is nagyon tetszettek 
főleg az erdélyi. Nagyon sokat hülyéskedtünk. Van azért amikor veszekszünk de azért egy na-
gyon összetartó osztály vagyunk. 
Becsjanszki Dorka Eszter: Emlékszem régen sokszor panaszkodtunk Judit néni szigorára, de 
kellett ez a szigor, hogy kordában tartson minket. Nem voltunk egy jó osztály…volt 2-4 bajke-
verő, akik miatt borult az osztály békéje. De 5-ben minden megváltozott. A bajkeverők vagy 
másik suliba mentek vagy megbuktak és új osztályfőnököt kaptunk: Marika nénit. Ő jól össze-
kovácsolta a csapatot. Rengete osztályprogramunk volt a 4 évben. Marika nénivel mindent 
megbeszéltünk, eltüntettük a félreértéseket, így már nem kellett minden nap azt lesni, hogy 
vajon ma melyik fiú fogja laposra verni a másikat. Ha az osztályprogramokra gondolok, mindig 
mosolyt csalnak az arcomra, mint mikor 5-ben a Csodák Palotájánál egyesek elkezdték tolni az 
automata ajtót. A végén pedig mehettünk plusz köröket a mozgólépcsőn. Rájöttünk, hogy ezt 
az osztályt nem szeretik az elektronikai eszközök. Egyszer mikor ez erdélyi gyerekkel bejártuk 
egész Budapestet (24 km-t gyalogoltunk!), bementünk a Parlamentbe is. És mi szépen bera-
gadtunk a forgóajtóba. Rengetek, vicces sztorit lehetne mesélni. Mint például Tibi Erdélyben 
beleesett a Menyasszony-fátyla vízesésbe, vagy mikor Virág és a Gergely Vivi elindultak Buda-
pesten egy kínai csapat után. Mikor állatkertbe mentünk vagy 5-ször elhagytak engem. A pá-
lyaválasztási napon is vissza kellett értem menni, és nem egyszer fordult elő, hogy véletlen 
bezártak egy-egy terembe. Mindig is úgy éreztem mindenkivel jóba vagyok, és sok barátom 
van. De nemrég ráébredtem, hogy ez nem így van. Úgy érzem csak egy külső szemlélő vagyok, 
aki nem igazán része az osztálynak. Ha odaállok „beszélgetni” az osztályhoz, valójában csak 
állok és hallgatom a többieket. De annyira nem bánom. Jó látni, ahogy együtt bohóckodnak, 
és ilyen jóban vannak. Sajnos 8. végére szétesett az osztály, de még mindig jó csapa vagyunk! 
Köszönjük szépen Marika néni és minden más tanárunk! 
Németh Brigitta:  Én úgy éreztem, hogy elég jól be tudtam illeszkedni, de ez nem így folytató-
dott. Voltak elég jó osztályprogramok is, amit köszönhetünk az osztályfőnöknek: Szilágyiné 
Márkus Máriának! Elég sokat voltunk együtt az osztállyal 8 év alatt. Sok kirándulás, osztály-
program, szülinapozások voltak, amelyek segítettek az osztály összeillesztésében.  
Félegyházi- Török Orsolya: Hát alsóban még nem voltunk egy  összetartó osztály. Nem lehe-
tett annak nevezni minket, mert állandóan veszekedtünk mindig piszkáltuk egymást minden 
kis apróságért. 5-ben sem volt minden rendben akkor sem lehetett minket egy összetartó 
osztálynak nevezni. 6-ban már kezdtünk alakulni, ott már többet mentünk kirándulni az osz-
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tállyal, amiket persze élveztünk. 7-be már csak pár nagyobb vitánk volt, de az már a múlté ez 
az év is jó volt sok élmény sok kirándulás és persze az osztályprogramok a születésnapok. Itt 
kezdtünk el egy igazi osztállyá válni. A mostani évben picit széthúzott az osztály, de szerintem 
ez természetes. Én szerettem itt, mert lényegében ebben az osztályban ezekkel az emberek-
kel nőttem fel. Az újak is olyanok mintha már 8 éve itt lennének. 
Hangya Mirtill: Nagyon sok emléken van ezzel az osztállyal, amiért hálás vagyok. Némely sze-
mélyektől nagyon sokat tanultam, némelyektől pedig nem. Amint mondtam sok emlékem van 
velük, jó és rossz mind kettőért hálás vagyok és tudom, hogy ennél jobb osztályt nem kaphat-
tam volna.  „Nagyon sok mindent tettünk és nyertünk, néha sírtunk néha nevettünk együtt.” 
Szívesen átélném még egyszer ezt a 8 évet, de tudom, hogy erre már nincs szükségem, szóval 
köszönök mindent nekik. „Nagyon sok mindent tettünk és nyertünk, néhol sírtunk néhol ne-
vettünk együtt, olykor-olykor könnycseppet ejtettünk a másikért, így hát kinyitottuk a szívün-
ket a másikért. 
Gyenge Adél Ilona: Összetartó osztály voltunk. És hiányozni fog mindenki. Sok emlékünk van. 
Sokat veszekedtünk, de mindig kibékültünk. Sok olyan emberrel is jóba lettem 8-ba, akikkel 
régebben nem is beszéltem annyit. A jó emlékek közül sok van, amit például: amikor a 
Határtalanult megnyertük és mentünk Erdélybe. Vagy az osztályprogramok, kirándulások. Na-
gyon hiányozni fog mindenki. 
Vörös Márk Zsolt: Ez az elmúlt 3 év nagyon jó volt. Amikor ide jöttem azt hittem, hogy nem 
leszek olyan jó, mint az előző osztályomban. Az első két napban csak voltam, mint valami anti-
szociális gyerek. Aztán odahívott Bálint a többiekhez. Napról napra jobban éreztem magam. 
Egyre többet hívtak, hogy játsszak velük. Egyre jobban beilleszkedtem. Amiről azt hittem, hogy 
már nem lehetséges és tévedtem. Marika néni mindig újabb élményekkel teli dolgokat talált 
ki. Jött egy új osztálytárs és Emírt is jó volt megismerni. Egyre több barátom lett. A 7. osztállyal 
is megismerkedtem és a 8. osztállyal is. Egy kis idő múlva sokkal jobban éreztem magam, mint 
az előző osztályomban. Sokkal jobb volt a közösség, sokkal jobb és kedvesebbek voltak a taná-
rok. 
Burai Tibor: Hát nekem az elmúlt 8 évben nagyon sok vitám és örömöm volt, de a legnagyobb 
öröm az volt, hogy elneveztek Csokinak. Hát az osztály sem volt valami jó osztály, de azért 
összehangolódtunk. Az első osztály nekem nagyon rossz volt, de megismertem a Balut és ő 
lett a legjobb barátom. Ő segített mindig, de amikor már megismertem az osztályt már na-
gyon jó volt és szerettem suliba járni. Csak az a baj, hogy ez megváltozott, amikor alsósok vol-
tunk sok volt a vita az osztályban, de amikor felsősek lettünk Marika néni sokat beszélgetett 
velünk és nem volt annyi vita, mint alsóban. 
Holló Dániel: Sok emlék fűződik hozzám 8 év alatt, sok ember megismertem, jó barátokat ta-
láltam velük tartani fogom a kapcsolatot. Szép emlékek voltak osztálykiránduláson is, Erdély-
ben is. Voltak sütögetések stb. Ezek voltak a legjobbak. Reggelig sorolhatnám a szép dolgokat, 
de voltak rossz dolgok is, de annak örülök, hogy ez ügyben van, mire emlékezzek. Pár ember 
megfordult már az osztályban, de így a legjobb, ahogy van.  
Németh Edina Ilona: Nagyon jó volt ez a 8 év. Igaz volt pár veszekedés és balhé, de általában 
meg tudtuk beszélni. Sokszor szünetekben vártam a sulit, hogy végre találkozzak az osztálytár-
saimmal. 5-6-ban még durván veszekedtünk egymással, de így, hogy már 8-osok lettünk így 
visszagondolva, hogy milyen pici dolgokon veszekedtünk ma már csak nevetni tudunk rajta. 
Hála mindenkivel jóban vagyok, sokat bolondozunk és így, hogy telnek a napok és közeledik, a 
ballagás már várjuk, hogy másik suliba menjünk, de úgyis visszasírjuk még ezt a sulit. Nekem 
ennyit jelentett ez a 8 év. 
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Lázár Bálint: Nagyon szívesen emlékszem vissza. A sok születésnapozás, osztályprogram, na 
meg a kirándulások. 

Alapítványi gála: 
Burai Tibor: Nagyon sokat izgultunk főleg én. De amikor meghallottam a zenéket elkapott a 
hányinger, de amikor beléptünk az ajtón nagyon jó volt. Nagyon visszafogtam magam hogy ne 
sírjak. Az első nagyon rossz volt, de a 2. már könnyebben ment. Amikor vége volt és mondták 
a nevemet és láttam, hogy anya sír ezerrel dobogott a szívem és majdnem sírtam. 
Holló Dániel: Jó emlék volt a gála, de leginkább a próbák voltak a jók, mer sokat hülyéskedtünk 
és egy kicsit összehozta a bandát. A sok készülődés megérte, mert nagyon tetszett mindenki-
nek a keringő, mindenki tapsolt a végén és sokak sírtak is. A csókkirály más énünket mutatta 
meg és nagyon élveztük. Keringőre visszatérve a sok próba jó volt, hiába hogy néha már so-
kalltuk, de megérte, mert még most is kapjuk a dicséretet. Nagyon izgultunk az első táncnál, 
de a 2. már simán ment. Mind a 2-szer nagy tapssal ért véget a műsor. Szép és jó volt a szü-
lőkkel a tánc. Én még sok rokonommal is táncoltam. A próbák nagyon hiányoznak. 
Gyenge Adél Ilona: Az elején úgy volt, hogy nem is keringőzünk. De utána mégis keringőztünk. 
Jók voltak a próbák, bár sokszor semmi kedvem nem volt hozzá. De így vissza gondolva kicsit 
hiányoznak a próbák.  
Hangya Mirtill: Nagyszerű élmény volt számomra. Jó volt látni, hogy aznap nagyon sokan mo-
solyogtak, számomra a műsorok fantasztikusak voltak. Csak egy dolgot sajnálok, hogy keringő 
ruhában nem tudtam eljárni a kacsatáncot. 
Félegyházi- Török Orsolya: Egy felejthetetlen élmény volt. A sok próba a sok készülődés. Ne-
kem nagyon tetszett és szerintem nagyon szép volt. Kár hogy vége. Úgy próbálnék még! 
Németh Brigitta: Nagyon tetszett nekem ez a nap, hiszen megmutattuk magunkat 2 oldalról 
is. Először megmutattuk a vicces iskolai oldalunkat, amik a Hungáriától voltak. Majd utána jött 
a szép menyasszonyi ruhában lévő keringői! A Hungáriás szerepnél nem izgultam, mert azt 
olyan viccesnek terveztük és így is lett. Mikor lejöttünk a színpadról a Hungáriás szerep után 
akkor jött a félelem és az izgalom. Felvettük a szép kis menyasszonyi ruhákat, jött az izgalom, 
főleg azért mert ezt a keringőt komolyan kellett venni, meg ráadásul első is voltam. Majd elin-
dult a keringő és a keringő párom: Holló Dániel. Mikor mentem hozzá, mert jött a páros tánc 
akkor mondogatta nekem, hogy nyugi van, mert rendesen izgultam, rettegtem. Majd lement 
az első szerep és lenyugodtam, a 2. már jobban ment! Vége lett a keringőnek és jöttek a 
fényképezkedések nagyon vártam már a végét, mert már vártam, hogy levegyem a cipőt mivel 
fájt benne a lábam.  
Majzik Nikoletta: Februárban már elkezdtünk készülni végre a mi saját keringőnkre. Nem volt 
zökkenő mentes az biztos, de mindenki nagyon várta. Nagyon sokat próbáltunk és nevettünk. 
A lányok a ruhát alig várták, hogy felvegyék aztán pedig azt, hogy le. Szerintem az egyik leg-
jobb tánc volt. Mindenki gyönyörű volt és élveztük. Nagy volt bennünk az izgalom, de minden-
ki a legjobbat hozta ki magából. A próbák hiányoznak, mert ott több szép emlékünk lett 
együtt. Sajnos vége, de büszkén néztek a szüleink és a tanáraink. Egy nagyon szép emlék ma-
rad mind a próbák, mind az előadás. Jók voltunk együtt. 
Balogh Máté: Nekem nagyon tetszett, mert sokat készültünk rá és szépek voltunk a ruhában. 
Sokat kellett próbálnunk és ez miatt sok óra maradt el. De szerintünk megérte. Amikor eljött a 
tánc ideje mindenki nagyon sokat izgult mer sokat voltak nézők és féltünk, hogy leesünk a 
színpadról, mert elég kicsi volt. De mindenki beleadott mindent és a végén nagyon jó lett a 
tánc. 
Győry Filip Martin: Nekem nagyon tetszett a gála. Nagyon sok szép előadást láttam. Nagyon 
élveztem a mi előadásunkat, a csókkirályt. A keringőről ne is beszéljünk, mert ott mindannyian 
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izgultunk, hogy ne rontsuk el. Végül egy nagyon egy nagyon szép táncot hoztunk össze. össze-
sítve élveztem ezt a napot. 
Tóth Brigitta: Elérkezett az alapítványi gála napja. Szinte egész nap izgatott voltam az este 
miatt. Készülődtünk, felöltöztünk és indultunk a sulihoz. Először egy farsangi táncot adtunk 
elő, hogy megmutassuk a vidám, bohókás arcunkat is. Amikor lement a farsangi tánc egyből 
elmentünk öltözni. Átvettük a keringős ruhákat, amit nagyon imádtunk. Majd elérkezett a 
keringő. 2-szer adtuk elő és nagyon izgultunk. Én egy kicsit féltem, hogy el ne rontsam, de a 
végén sikerült úgy megcsinálnunk, ahogy szerettük volna. Ha Erika néni nem lett volna ilyen 
kitartó szerintem nem sikerült volna ilyen jól. Úgyhogy köszönjük neki a sok munkát. Nagyon 
sok örömmel és boldogsággal töltött el minket ez az este.  
Bertók Zoltán: Amikor elkezdtük akkor úgy nézett ki, hogy le lesz fújva az egész, mert szóra-
koztunk. Aztán óráról órára jobb és jobb lett. Amikor a gála napja volt nagyon izgultunk, hogy 
jó lesz-e.  
Váradi Patrik: Az alapítványi gálaest napja jól sikerült. Először egy csókkirály című műsorral 
léptünk fel. Szenzációsan éreztem/éreztük magunkat. Vége lett a csók királyos műsornak és 
elmentünk átöltözni a gyönyörű szép keringős ruhába. A lányoknak gyönyörű szép fehér ruha 
a fiúknak pedig fekete nadrág és mellény, fehér ing és bordó nyakkendő volt az öltözék. Na-
gyon izgultunk, hogy elrontjuk, de szerencsére nagyon jól és szépen sikerült. Nagy tapsvihar 
volt mikor kihívták a párokat. Aztán csináltunk képeket és sajnos ezzel véget is ért. 
Varga Virág: Először úgy volt, hogy nem is keringőzünk a viselkedésünk miatt. De mégis volt. 
Nagyon sokat gyakoroltunk rá. Az első 2-3 próbát elhülyéskedtük. Végül elkezdtük megérteni, 
hogy fontos próbálni. Próbáltunk, majd mikor már ment a tánc, gyakoroltuk illetve igazítottuk. 
Meg volt a ruhapróba is, majd eljött a főpróba. Lányok és a fiúk egyaránt öltöztek a keringős 
ruhákba. Párszor elpróbáltuk, hogy minden jó legyen. Először mindenki próbált levegőt kapni 
a nagy ruhában. Mozogtunk a nagy ruhában, hogy megszokjuk. Majd eljött a nagy nap.  
Németh Edina Ilona: Nagyon izgultunk mikor előadtuk a csók királyt és a keringőt, de igazából 
a keringőt végig izgultuk, de jól sikerült. Sokat bolondoztunk a barátnőimmel. Nagyon jó volt 
és vártuk, hogy felvegyük a ruhákat, de mikor rajtunk volt már alig vártuk, hogy levegyük. Sze-
rintem nagyon jól sikerült.  
Lázár Bálint: Most mi voltunk a sorosak, mi keringőztünk. Az elején nagyon nem vettük komo-
lyan, de ahogy haladtunk, egyre komolyabban vettük. Sokkal könnyebb volt a keringő mint 
gondoltam. A legelején nagyon nem ment, mindig leléptünk a kimért színpadról. Gyorsan lép-
tünk és egymásnak ütköztünk. Amikor belejöttünk már mindenki nagyon élvezte. Egyre job-
ban állt össze az egész. Már az emeléseket gyakoroltuk és a meghajlást. Főpróbán mindenki 
próbálta komolyan venni. Amikor már szombat volt és a farsangi műsort már előadtuk min-
denki nagyon izgult. Sokkal komolyabban vette mindenki és így nagyon jól összeállt. Nagyon 
gyorsan eltelt. 

Hungaroring 
A diákönkormányzatot képviselve eljuthattunk a Hungaroring pályára apukámmal. Mikor oda-
értünk bevezettek minket majd kezdődött a megbeszélés. Választást tartottunk egymás közt, 
hogy ki képviselje a diákokat. Arról beszéltünk, hogy eddig mik valósultak meg az iskolákban és 
mi lesz a hátralévő tanévben. Ezután jött az izgalmasabb rész, amikor megnézhettük a közvetí-
tés helyszínét, a bokszokat és különféle titkos szobákat. A legvégén pedig körbemehettünk a 
pályán a saját kocsinkkal. Nagyon élveztük mind a ketten és egy élmény volt ez a nap. 

Majzik Nikoletta 8.o. 

Bozsik program 
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A Bozsik programban összesen 10-en vettünk részt. Volt egy téli forduló, kettő őszi és egy ta-
vaszi. Majdnem mindegyik meccset megnyertünk csak egyet nem, azt is a nagyobbak ellen, a 
többi meccsen nyertünk. A Máté volt a kapuban, a Peti meg a Gabi hátul, Pisti meg a Beni kö-
zépen, én meg a Martin elől. Ez volt a kezdő. A padon a Zsombi, Krisz meg a Domi volt. Amikor 
eljött az első forduló a tavaszi mindent bele adtunk, meg is nyertük mind a két meccset. És 
utána meg jött az érem osztás mindenki kapott érmet, egy csokit és egy oklevelet. Mindenki 
nagyon jól érezte magát. Remélem, hogy máskor is lesz ilyen. 

Szabó Csanád 5. osztály 

II. Ülőröplabda _bajnokság 
Március 30.-án elindult hat fős csapatunk Dani bácsival Budapestre, az Ülőröplabda-
bajnokságra. A testnevelés órákon már átbeszéltük és gyakoroltuk a szabályokat, de azért iz-
gultunk egy kicsit. A bírák a paraolimpián résztvevő versenyzők voltak. Tíz iskolai illetve egy 
fogyatékkal élő csapat volt. Mindenki játszott egymással. Mi 3. helyezést értünk el. Nagyon 
örültünk az eredménynek! Remélem jövőre is eljutunk a bajnokságra. 

Niegreisz Máté 5.osztály 

A mi osztálykirándulásunk 
Reggel az iskola előtt gyülekeztünk,majd 7.45-kor elindultunk Pestre .10 órára oda is értünk a 
füvészkerthez. Miután bementünk Danibával egyeztetünk hogy 11.30-kor találkozó a fő épü-
letnél.Mindenki mehet arra amerre akart,nagyon sokféle növény volt,az Ázsia kertnél hatal-
mas bambuszokat láttunk ,volt benne egy kis tó aminek a közepén kövek voltak amikre rá le-
hetett lépni.Bementünk a pálmaházba ahol hatalmas legyező pálmák voltak ,de nagyon páros 
volt ott a levegő a növények miatt.Megnéztük az üvegházat ahol a kis Nemecsek belement a 
tóba hogy el tudjon bújni a Vörös ingesek elöl .Miután megnéztünk mindent elindultunk a 
Grundra,magas farakások voltak amikre fellehetett menni, ott játszottunk egy kicsit majd 
mentünk lézer harcozni.Két csapat volt a pirosak és a sárgák , a fiúk voltak a pirosak , lányok a 
Szabibá és a Danibá voltak a sárgák. Egy órát lézer harcoztunk,és mind a kétszer a fiú csapat 
nyert nagyon jó volt.Lassan indulnunk kellett haza,de útközben megálltunk fagyizni. Remélem 
lesz még ilyen jó kirándulásunk.  

Kánya Gábor 5. osztály 
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