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Kedves Olvasóink!
„A nyár a mérsékelt égöv egyik évszaka, a
leghosszabb nappalok és a legmelegebb
időjárás jellemzi, időben a tavasz és az ősz
között helyezkedik el. Trópusi, illetve
száraz égövi tájakon nem létezik.
Az egyes évszakok kezdete kultúráktól
függően változó, csillagászati és az adott
területi meteorológián alapul. Általában
amikor a déli féltekén nyár van, az északin
tél, és fordítva. A trópusi és szubtrópusi
területeken az esős évszak nyáron következik be, ekkor trópusi ciklonok alakulnak ki
és vándorolnak a trópusi és szubtrópusi
óceánok felett. A kontinensek belsejében
viharok hozhatnak jégesőt is délutánonként
és esténként. Az iskolákban nyári szünet
van a forró időjárás és a hosszabb napok
előnyeinek kihasználására.”

A „Nyár” Wikipédia meghatározásában is
szerepel, hogy az iskolákban nyáron szünet
van. A forró időjárás és a hosszabb napok
már megérkeztek, hamarosan az utolsó
tanítási nap is elérkezik.
A 2016/17-es tanév szép eredményeinek
eléréséhez, rengeteg programjának megvalósításához sokat dolgoztunk. El is fáradtunk diákok, tanárok egyaránt.
Köszönöm az egész évben végzett munkát,
kitartást! Hagyományos iskolai és DÖK
programjaink, ünnepeink az idén is színvonalasak, sikeresek voltak: Halloween,
Márton-nap, egészségnap/hét, farsang,
vers- és prózamondó versenyek, kórusszereplések és megmérettetések, TVT Foci
Kupa, Kerékpáros Ifjúsági Kupa, TVTnap, gyereknap és más DÖK-programok,

papírgyűjtések, kirándulások, tavaszköszöntő bál.
Idén is változatos szakköri foglalkozások
és sok verseny várt rátok, ahol megmutathattátok ügyességeteket, tudásotokat, felkészültségeteket.
Sok szép emléket tehetünk el magunkban
erről az időszakról!
Mindezek jegyében kellemes pihenést,
kikapcsolódást, tartalmas nyári időtöltést
táborozást kívánok mindnyájunknak!
Vargáné Ács Andrea, igazgatónő

Az erdei iskola
Már mindenki nagyon várta az erdei sulit.
Izgatottan indultunk Egyházaskozárba.
Ahogy odaértünk, azonnal a szállásra akartunk menni, de még meg kellett hallgatnunk, hogy mik a szabályok és a programok. Aztán elosztottak minket és elfoglaltuk a szállást. Mindenki megtalálta a neki
legszimpatikusabb ágyat és azonnal el is
foglalta. A mi szobánkban két szekrény és
négy emeletes ágy volt.
Az erdei iskolában nagyon sok állat volt.
Mangalicák, kutyák, lovak, baromfiak,
kecskék és egy szamár. Néhányuknak még
a nevét is megjegyeztem. Na, de a programok is jók voltak! Első nap lepakoltunk,
kaptunk kb. fél óra szabadidőt azután már
kezdődtek a programok. Az első az volt,
hogy csapatokra osztottak minket és minden csapat kapott egy-két kérdést, amit a
falu lakóitól kellett megkérdeznünk és
felírnunk, aztán egy tablót készítettünk az
adott témáról, majd a többieknek is beszámoltunk a hallottakról. Este pedig bátorság

próba volt. Nem volt olyan ijesztő. Az
éjszaka nem volt zökkenőmentes, de a
végén már mindenki el tudott aludni. Reggel mindenki, saját magához képest korán
kelt fel. Megreggeliztünk és kezdődött a
következő program, ami arról szólt, hogy
egy adott diófáról kellett tablót csinálni, de
úgy, hogy a csapatok kérdésére válaszoljon. Aztán be kellett mutatni. Megebédeltünk és ismét kaptunk egy kis szabadidőt.
Ezt követően pedig erdei forgószínpad
volt, ami abból állt, hogy hét állomáson hét
tanár segítségével különböző feladatokat
kellett csinálni. Ezek után visszamentünk a
szállásra és megint kaptunk szabadidőt,
amíg kisült a pizza, mivel vacsorára pizza
volt, nagyon sok fajta és mindegyik finom.
Ezután pedig tábortűz volt. Aztán elmentünk aludni. A második éjjel jobb volt,
mint az előző. Reggel megint korán keltünk, felöltöztünk és megreggeliztünk.
Aztán honfoglaló program volt, volt egy
rövid bemutató és aztán lehetett íjjal lőni és
kardozni. A szabadidő után megebédeltünk, összepakoltunk és hazamentünk.
Otthon mindenki nagyon örült, hogy hazaértünk. Én nagyon élveztem, szerintem jó
program volt! Schlitt Panni Barbara 5.c

A tartalomból:
1 Erdei iskola
2 Búcsúzunk a TVT-től
3 Kirándultunk
DÖK-beszámoló
4

2

TVT-HíRMONDÓ
Búcsúzunk a TVT-től

Tisztán emlékszem az első napomra. Megszeppenve ültem a padban, és tekintetemmel a szüleimet követtem, akik kisétáltak a
tanteremből. Ettől a pillanattól kezdve
lettem igazi TVT-s diák. Haloványan emlékszem alsós napjaimra, legfőképp a kirándulások vannak szemeim előtt. Mindig
állatok közé mentünk, imádtunk a szabadban játszani, és nem válogattunk, mindenki
a barátunk volt. Nem volt olyan napunk,
amikor ne játszottunk volna, hatalmas
kockavárakat építettünk, társasoztunk.
Szerettem ezeket az éveket.
Mikor ötödik osztályba léptem, kicsit minden megváltozott, új környezet (pechünkre
a Berekben voltunk abban az évben) új
tanárok, 1-2 új osztálytárs, egy halovány
jelét is láttam magamon a komolyodásnak.
Ezekben az időkben szövődtek kis szerelmek, máig tartó barátságok, „bandák”. A
legemlékezetesebb kirándulásunk az erdei
suli volt. Élveztük. Az idő nagyon gyorsan
haladt, hatodikból hetedikbe léptünk, majd
nyolcadikba. Rengeteg mindent történt,
viták, remek kirándulások stb. Most már a
tanárokkal is sikerült bizalmi kapcsolatot
kiépíteni. Egyre jobban összhangban van
az osztály, ezt az évek során csiszoltuk így
össze. Szeretek ide járni, a tanulást leszámítva (hisz melyik gyerek szeret tanulni?)
élvezem az ittlétet …
Hogy mit kaptam ettől a sulitól a tanításon
kívül? Barátokat, élményeket, szerelmet,
segítséget, lehetőséget arra, hogy azt csinálhassam, amit szeretek, hogy versenyeken vehettem részt és remek programoknak
voltam részese. Hiányozni fog ez a narancssárga kertvárosi épület, hiszen az
alapokat innen szereztem, a TVT-től kaptam.
Barcsa Kata 8.a
Miért jó, hogy TVT-s voltam?
Még ennyi idő után is felteszem magamnak
a kérdést: mi lett volna, ha nem ide járok?
A szüleim nagyon jó döntést hoztak, amikor nem a körzeti iskolát, hanem – mivel
apukám is ide járt, és közel is van- a TVT-t
választották. A tanárok is szimpatikusak
voltak. Mindenképp informatika tagozatra
akartak járatni, mert ebben látták a jövőt,
és hozzám illik is ez a „tudomány”.
Családias, nyugodt, hangulatos második
otthonom volt a TVT 8 évig. Ha nem ide
járok, nem ismerem meg a fantasztikus
tanárokat. Büszke vagyok arra, hogy ők
tanítottak. Sokszor feleslegesnek tűntek a
dolgok, de mára minden értelmet nyert: a
középiskolára, az életre készítettek fel
bennünket.
Voltak kisebb-nagyobb zökkenők, de mindent megoldottunk. Mennyi házi feladatot
kaptunk, hány fogalmazást írtunk, hány
előadáson vettünk részt a 8 év alatt, ki
tudná megszámolni?
Az osztályom is sokat jelent a számomra,
hiszen soha nem töltünk el 8 évet ugyan-

azokkal az emberekkel. Együtt lettünk
kisgyerekekből kamaszok. Volt az osztályban bánat, öröm, szerelem, barátságok,
viták és kibékülések.
Sok olyan élményben volt részem, amit
csak itt élhettem át. Örülök, hogy az iskola
színeiben focizhattam, dartsozhattam, szerepelhettem a sportnapokon. Az sem mellékes, hogy megélhettük az iskola felújítását. Sok minden változott és sok minden
állandó volt a 8 év alatt. Jó volt veletek
együtt lenni!
Szabó Nikolett 8.a
2009-ben kezdtem el tanulmányaimat az
1.b osztályban. Nagyon örültem, hogy
könnyen beilleszkedtem. Az óvodából is
sok ismerősöm jött az iskolába. Elsős korunk óta sokat rivalizáltunk az évfolyamban lévő másik osztállyal. Amikor negyedikesek lettünk, új tanulók érkeztek az
osztályunkba, akik szerencsére könnyen
megtalálták az összhangot a többiekkel.
Felsőbe lépésünkkor minden nagyon furcsa
volt. Az új épület és az, hogy mi lettünk a
legkisebbek. A csoportbontásnak köszönhetően az a-sokkal is nagyon jóba lettünk.
Hatodikban, a már elkészült, új iskolánkban kezdhettük a tanévet. Furcsa volt megszokni az új épületet. Hetedikes korunkban
az Anikó Utcai Iskola is átköltözött hozzánk. Beilleszkedésük könnyen ment, és jó
barátságok szövődtek. Nyolcadik osztályban – amikor mi lettünk a nagyok – már
mindenki várta a fotózást, a bankettet és
kicsit azt is, hogy elballagjunk, de így a
végéhez közeledve úgy érzem, talán mégis
maradhatnánk egy kis időre.
Hiányozni fognak az osztálytársaim, a
barátaim és persze a kedvenc tanáraim is.
Szerintem a TVT igenis egy jó iskola.
Örülök, hogy ebbe az iskolába járhattam!
Papp Dorottya 8.b
Hat plusz kettő …
Mikor beírattak minket a szüleink az Anikó
Utcai Általános iskolába, nem gondoltuk,
hogy nem ott fogunk ballagni. Manyi néni
szerető gondoskodása mellett megtanultuk
az alapokat. A mindennapos több órás
szabadidős programok kiválóak voltak
arra, hogy kijátsszuk magunkat a friss
levegőn.
Felsőben Hirthné Pintér Gyöngyi néni lett
az osztályfőnökünk. Kaptunk új tanárokat,
új osztálytársakat. Többen jöttek hozzánk,
és többen el is mentek az évek során. Mindenkit szeretettel engedtünk el és szeretettel fogadtunk.
7.-ben új fejezet kezdődött: 2015-ben bezárták az iskolát és a TVT-be kerültünk.
Eleinte mindenkinek nagyon idegen volt az
új környezet. Új diákok, új tanárok, minden
nagyon furcsa és szokatlan volt. Lassan
befogadtak minket, és mi is megszoktuk az
új terepet.
Ebben az évben Keszthelyre mentünk kirándulni.

Elérkeztünk az utolsó évhez. Mélyen érintett bennünket, hogy az utolsó tanévünket
töltjük együtt.
Még összetartóbbak lettünk. Ez a tanév
nagyon gyorsan eltelt. A legnagyobb élményünk a farsang volt, a sok próba után a
szép produkció következett.
Osztálykiránduláson Bükkösdön voltunk,
ahol 5.-ben is. Annak ellenére, hogy hideg
volt és kicsi volt a szoba, élveztük minden
percét Most ballagni fogunk…Sajnáljuk,
hogy véget ért az együtt töltött 8 év.
Sipos Ágnes, Sági Adrienn 8.c

Kortárs Könyvfalók 2.0
Idén, immár második alkalommal hirdette
meg iskolánk a Kortárs Könyvfalók 2.0
fantázianevet viselő megyei szövegértési és
olvasási versenyt. A 4 levelezős fordulóra
háromfős csapatok jelentkezését vártuk, két
korcsoportban lehetett indulni: 1. korcsoport (5.-6. osztályosok) és 2. korcsoport
(7.-8. osztályosok). Idén még a tavalyinál
is többen jelentkeztek a megmérettetésre.
Az első korcsoportban 37 csapat indult
neki a versenysorozatnak, ebből 30 csapat
dolgozta végig a versenyt, a második korcsoport 21 indulójából 14 csapat küldte
vissza mind a négy forduló feladatlapját.
A verseny célja az olvasásnépszerűsítés
mellett a kortárs gyermek-és ifjúsági irodalom megismertetése és a szövegértési képesség fejlesztése volt. A feladatok részben hagyományos szövegértési feladatokból álltak, melyek megoldásához elengedhetetlen volt a fordulónként feladott egyegy kortárs regény alapos ismerete, másrészt kreatív szövegalkotási és ötletességet,
rajzkészséget igénylő egyéb feladványokat
kellett megoldania az indulóknak.
A négy forduló
során
legtöbb
pontot elért 5-5
csapat
vehetett
részt az iskolánkban megrendezett
döntőn, május 3án. A döntő öszszecsapáson
a
játékos feladatoké
volt a főszerep, a
résztvevő csapatok
nagy örömére. A következő eredmények
születtek: 1. helyezett: Muglik (Koch Valéria Általános Iskola), 2. helyezett: Vetélytársak (PTE 1. sz. Gyakorló Általános
Iskola), 3. helyezett: Kortárs Könyvmolyok
(Hosszúhetényi Általános Iskola); a második korcsoportban: 1. helyezett: Könyvirtó
Muslincák (Hosszúhetényi Általános Iskola), 2. helyezett: Tavasz Tündérek (Siklósi
Kanizsai Dorottya Általános Iskola), 3.
helyezett: Nagyot Álmodók (Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola).
Mind a tíz csapat értékes könyvjutalomban
részesült.
Wochner Tímea tanárnő
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Kiskórus

Minden év végén szomorúan búcsúztatjuk
el a szép hangú negyedik osztályosainkat,
év elején új kórust alakítunk, ahol immáron
a tavalyi kicsik lesznek a nagyok, akik
segítik a 3. osztályosokat, hogy beletanuljanak a kórusban éneklés fortélyaiba.
Már az év elején meghívást kaptunk.
Szerepeltünk:
a zene világnapján az iskolában.
a zene világnapján az Enyezd
utcai óvodában.
az iskolai nyílt napon.
Október 23-án a Kórusok és Zenekarok
Országos Szövetsége által rendezett ünnepi
hangversenyen átvettük a tavalyi munkánk
eredményeként az ORSZÁGOS DICSÉRŐ
OKLEVELET.
Adventi időszakban is rengeteg fellépésünk
volt:
az ovis karácsonyon
az Árkádban
a Székesegyházban
Keszüben a faluházban
a Pécsi Szakképzési Centrum
karácsonyi ünnepségén.
Az új év is szerepléssel kezdődött. A Kék
Elefánt óvodából hívtak meg minket, hogy
Újévköszöntő Hangversenyt adjunk. Majd
eljött a tavasz, a kórusversenyek időszaka.
Április 6-án rendezték meg Pécsett a Kodály Zoltán Gimnáziumban az Éneklő
Ifjúság Országos Minősítő Hangversenyt.
Kiskórusunk kiválóan szerepelt és megkaptuk az ARANY DIPLOMÁVAL minősítést
és felterjesztették a kórust az ÉV KÓRUSA kitüntető címre. Kodály Zoltán: Nincsen apám, nincsen anyám című művének
előadásáért pedig külön elismerő oklevelet
kaptunk. Minden gyermek nagyon boldog
volt.
Május elején anyák napi műsort adtunk a
Malomvölgyi Szociális Otthonban.
Május közepén meghívást kaptunk a XIII.
Országos Kicsinyek Kórusainak Fesztiváljára, Kaposvárra, ahol nagyon szépen helyt
állt a kórus. A gála után táncházban és
játszóházban vettek részt a gyerekek, majd
kipróbálták a szuper játszóteret.
A nap zárásaként a jó munkájuk eredményeként elmentünk a Katica-tanyára, ahol a
sok csúszda mellett megnézhettük, hogy
fejik a tehenet, az új fánkos csúszdát is
kipróbálhattuk, és még a Mendiék lakodalmi sütijét is megkóstolhattuk. A finom
vacsora után fáradtan, de boldogan indultunk haza. dr. Szécsényi Lászlóné, karnagy

Osztálykirándulások
A mi osztályunk idén Cserkútra ment kirándulni, hogy a Jakab –hegyen túrázzunk.
A hegy lábánál fekvő Jakab-szállóban volt
a szállásunk, ahova 11 óra körül érkeztünk
meg. Pihentünk egy órát, majd elindultunk
meghódítani a Jakab-hegyet. Az elején
tiltakoztunk, de mire felértünk a hegy tete-

jére, már nagyon jó kedvünk volt. A kilátás
egyszerűen mesébe illő! El sem akartunk
onnan jönni. Végül Gyöngyi néniéknek
sikerült elmozdítani a csapatot, és elindultunk megnézni a kolostor romjait, amiken
élvezettel mászkáltunk föl s alá.
Ezek után fáradtan érkeztünk a szállásra.
Kb. 5 órát gyalogoltunk.
Visszatérve segítettük elkészíteni a vacsorát. Evés után pihentünk, este pedig a tábortűznél pillecukrot sütöttünk.
Lefekvés előtt gyorsan lezuhanyoztunk,
majd néztük a csillagos eget, és órákon át
beszélgettünk.
Másnap a reggeli után elindultunk, és a
amíg a buszra vártunk, a játszótéren ütöttük
el az időt.
Nagyon élveztük a kirándulást, mindig
boldogan fogunk rá visszaemlékezni.
Pintér Georgina Réka 6.b
Mi, 6.c-sek az idén a Katica tanyára mentünk kirándulni. Reggel 8.45-re kellett
mennünk, mert a busz 9 órára jött értünk.
A másfél órás úton zenét hallgattunk, beszélgettünk.
Mikor megérkeztünk, leültünk egy asztalhoz, megkaptuk a karszalagokat, és közben
elmondták a szabályokat, majd ettünk.
Csapatokra osztódtunk, utána megbeszéltünk egy időpontot, hogy mikor és hol
találkozunk. Mindenki másfele indult:
voltak, akik az állatsimogatóhoz, voltak
akik a trambulinhoz. Délben, a találkozó
után ebédeltünk, majd a 4 csoportból 3 lett,
mert a legjobb barátnőmmel hozzácsapódtunk az egyik fiútársasághoz. Elmentünk a
csúszdaparkba, az ugráló dombhoz, majd a
felnőtt játszóházba „felelsz vagy mersz?”
játékot játszani, utána vissza az ugráló
dombhoz. Oda már le is cuccoltunk, és ott
ugráltunk és hülyéskedtünk.
Egyre többen és többen lettünk, míg végül
az egész osztály ott játszott. 6-ig maradtunk, akkor megérkezett a busz. A felszállást követően a leghátsó sorban megvitattuk a dolgokat, zenét kapcsoltunk és megkezdődtek a kajacserék. Miután megérkeztünk, nem mindenkiért jöttek azonnal, és
vártunk. A mi kirándulásunk klassz volt,
mindenki élvezte. Szabó Alexandra 6.c
A 7.b osztály Magyarhertelendre, a termálfürdőbe ment két napra kirándulni. Pénteken reggel indultunk a távolsági buszpályaudvarról egy kaposvári busszal, majd át
kellett szállnunk. Utána a csomagokkal be
kellett sétálnunk az elágazótól a fürdőig.
Hát mit ne mondjak, elég fárasztó volt, de
mivel a szálláson az ágyak kényelmesek, a
szállás pedig szép volt, így le tudtunk pihenni egy kicsit, persze nem aludtunk, csak
pihentünk. A pihenés és kipakolás után
elmentünk körülnézni Hertelenden. Ezen a
napon napközben nem is fürödtünk, csak

éjszaka. De előbb megvacsoráztunk,
mondhatom, teli hassal jó volt fürödni! Az
éjszakai fürdőzésen bent tartózkodtunk,
három medence található itt, egy forró
medence, egy forgós medence és egy kb. 1
méteres medence. Én a forgós medencében
voltam a barátnőmmel. Éjfélig voltunk ott,
azután mentünk vissza a szállásra. Én négy
barátnőmmel voltam egy szobában. és kb.
fél négyig fent voltunk és beszélgettünk.
Majd szombaton egész nap a fürdőben
voltunk, de akkor már kinn is tartózkodtunk. Összességében élveztem a kirándulást.
Kovács Liliána 7.b
Az idei osztálykiránduláson Orfűre utaztunk. Szállásunk az orfűi Jurtatáborban
volt. Itt 5-6 fős jurtákban laktunk, amelyek
napközben kibírhatatlanul melegek voltak,
éjszakára pedig fagyosra hűltek.
Érkezésünk után elosztottuk a szálláshelyeket, majd bérelt biciklikkel körbetekertük a tavat. Aztán jött a sárkányhajózás.
Nagyon élveztük, főleg hogy két hajóval
mentünk és versenyeztünk, ami jól összehangolta azokat, akik egy sárkányban ültek.
Egy kis szabadidő és pihenés után finom
pizzát vacsoráztunk egy közeli étteremben,
ahol még maradhattunk billiárdozni, csocsózni. Amikor teljesen besötétedett,
számháborúztunk. Egész éjszaka folytattuk
a bohóckodást, alig aludtunk.
Reggel boltba mentünk reggeliért, majd jó
páran vízibicikliztek egyet. Aztán összepakoltunk és a Jurta vendéglőben finom ebédet ettünk. 3 óra körül indultunk vissza
Pécsre. Mindenki jól érezte magát, emlékezetes hétvége volt!
Ropoli Ibolya, Rodek Márk,
Gyöngyi Kristóf 7.c
A mi osztályunk a 6.d-vel kirándult Budapestre. Több mint két és fél órát utaztunk
vonattal. Három tanár volt velünk és néhány szülő. A vonattal Kelenföldig mentünk, onnan busszal folytattuk az utat a
Camponába, ahol először a Csodák palotáját néztük meg. Rengeteg furcsa és érdekes
dolgot láttunk, közben vásárolhattunk mindenfélét.
Aztán
megnéztük
a
Tropicáriumot. Ott is nagyon sok érdekességet láttunk: rengeteg fajta halat, kígyót,
teknőst. Ezután metróval és villamossal a
Néprajzi Múzeumba mentünk, közben
megnézhettük a Parlamentet. Kb. másfél
óránk volt, hogy körülnézhessünk. Nagyon
érdekes tárgyak voltak ott. Aztán a Budai
várhoz mentünk. Ott is volt egy óránk
körülnézni, új élményekkel mentünk a
vonathoz. Nekem tetszett az osztálykirándulás, remélem másnak is.
Palaczki Lilla 7.d
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Az osztályunk Mohács és környékére ment
év végi kirándulásra.
Mohácsra érkezvén először a Fogadalmi
templomról mesélt Zoli bácsi. Innen átsétáltunk a Busóházba. Ott hársból faragott
álarcot festettünk. Amíg az álarcaink száradtak, megtekintettük a Busómúzeum
kiállítását. Viki nénitől érdekes dolgokat
tudtunk meg a busójárásról. A tárlat végén
bevásárolunk Endre bácsi ajándékboltjában. Mohácsi kirándulásunkat Duna-parti
sétával, ebéddel és fagyizással fejeztük be.
Megérkeztünk a Sátorhelyi Emlékparkba,
ott bemutatták a tömegsírokat, kopjafákat,
lélekharangot. A tárlaton megnéztünk egy
filmet, az öltözeteket, a fegyvereket me is
foghattuk. Az íjászaton nagyon jól szórakoztunk. Én egyszer sem találtam el a célpontot. A tárlatvezető bemutatta a gólyák
életét. Nagyon jól éreztem magam.
Báthory Sára 3.c

A madarak és fák napja
A madarak és fák napjának célja, hogy
különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a társadalom, különösen az ifjúság
természetvédelem iránti elkötelezettségét
kialakítsa, elmélyítse.

Időpontja a hatályos természetvédelmi
törvény szerint minden év május 10-e. A
hagyomány több mint 100 éves. Megszervezésének közvetlen előzménye a hasznos
madarak védelme érdekében 1902-ben
kötött párizsi egyezmény, mely után
Chernel István ornitológus még ebben az
évben megszervezte az első madarak és fák
napját.
Iskolánkban is megemlékeztünk erről a
jeles napról. Madarakról szóló ppt-t láttunk, vetélkedtünk, jót szórakoztunk a
TVT-s diákokkal készült riporton.
Szabó Zsófia 6.b

A DÖK éves munkája
2016/2017.
Szeptemberben az osztályok megválasztották DÖK képviselőiket (2 fő/osztály), és ők
az alakuló ülésen a DÖK-öt segítő tanárral,
Mitterstiller Yvette tanárnővel megbeszélték az éves programokat, és elfogadták az
új csengetési rendet.
Szeptemberben volt az autómentes és a
takarítási világnap, amelyre a hangos be-

mondón keresztül hívtuk fel a figyelmet.
Ebben a hónapban volt a Nyuszi-futás is.
Papírgyűjtést is rendeztünk, mely rendkívül
sikeres volt. A hónap utolsó napját a DÖKnap színesítette, ahol a gyerekek tanáraikkal együtt fakultatív túrákon, városnézésen
vettek részt. Októberben az állatok világnapja alkalmából kisállat-kiállítás volt,
ahová sokan hozták el szeretett kedvencüket. Emellett egy rendkívül érdekes kutyás
bemutató szemtanúi lehettek a jelenlévők.
Novemberben csatlakoztunk a Halloween
megünnepléséhez, ahol vidám játékokban
próbálhatták ki magukat a diákok, valamint
szintén ehhez az eseményhez kapcsolódóan
néhány tanuló felettébb szép tököket faragott, melyek a Tökfesztiválon ki is lettek
állítva. Szintén ebben a hónapban egészségnapot is tartottunk.
Decemberben ellátogatott iskolánkba a
Mikulás, aki műsort adott a gyerekeknek.
Ezután jött a karácsony, így a karácsonyi
sütivásár sem maradhatott ki a programok
közül. Remek süteményeket sütöttek a
diákok, szülők, nagyszülők egyaránt.
Januárban volt a csere-bere-börze, majd azt
követően a Casino.
Ha valakinek bármilyen testi-lelki problémája volt, ebben a hónapban a kamaszpanasz esemény keretein belül megértő
fülekre talált.
Szintén ekkor került megrendezésre a DÖK
féléves értékelő gyűlése.
Februárban farsangoltunk, ahol minden
osztály bemutathatta a produkcióját, ezek
után a bálkirály-és bálkirálynő választás, na
meg a disco következett.
A tavaszi programok közé tartozott a 3
napon át tartó „Ki nyer ma?” vetélkedő.
Májusban volt a tavaszi papírgyűjtés, a
hónap utolsó napján pedig összeült a Diákparlament, és a diáktanács tagjai összegezték a tanévet, előterjesztették az osztályok
által összegyűjtött javaslatokat, észrevételeket.
Június 13-án volt a gyermeknap, ahol sok
érdekes, szórakoztató programmal vártuk a
gyerekeket, valamint a sportért és közösségi munkáért járó okleveleket is megkapták
az arra érdemesek.
17-én tartjuk az évzárót és a ballagást.
Ekkor adjuk át a „Kicsinyek közt a legkiválóbb” és az „Év diákja” címet.
Reméljük mindenki élvezte ezt a programokban dús tanévet.
Káplár Marcell 6.a

Könyvajánló
Kedves Gyerekek! A könyvtárak nyáron is
nyitva lesznek a városban, és szeretettel
várnak benneteket! Olvassatok, hogy soksok szép élménnyel gazdagodjatok!
A figyelmetekbe ajánlom Rick Riordan: A
csontlabirintus című regényét.
Képzeld el, mi történne, ha rájönnél, hogy
a családod az egyik leghatalmasabb család
a történelemben?
Mi lenne, ha azt mondanák, hogy a család
erejének forrását elrejtették a világ különböző részein, 39 kulcs formájában?
Mi lenne, ha választás elé állítanának:
fogod az egymillió dollárt és elsétálsz,
vagy megkapod az első kulcsot?
Mi lenne, ha a kulcsot választanád, és
megkezdődne a veszélyes hajsza?
Ez a regény főként a 9-13 éves korosztálynak íródott. Sok-sok kötete jelent már
meg, érdemes egyiket a másik után elolvasni! Minden kötete más-más országba
kalauzolja el az olvasót, ahol ádáz küzdelem zajlik a kincsekért. Miközben a testvérpár izgalmas kalandjaiban osztozhatunk,
megismerhetjük az adott ország történelmét, kultúráját is.
Ha elkezded az első kötetet - (Csontlabirintus) - garantáltan keresni fogod a következőt!
Legyél sokat a levegőn! A legjobb barátodat (a könyvet) is vidd ki a szabadba!
Hagyd egy kicsit pihenni a kütyüket is,
nekik is jár a szünidő!
Kellemes nyarat és jó olvasást kívánok!
Rézműves Gyöngyi tanárnő

Kellemes nyári szünetet, jó pihenést és
nyaralást kívánnak a szerkesztők:
Dr. Káplárné Nagy Ágnes, Nemes
Gabriella és a szakkör tagjai.
Az újság a TVT-Tanszertár Alapítvány
támogatásával jelenik meg.

