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Jens Martensson

Tanévnyitó
2021-2022 tanév megnyitója

Nagy érdeklődés kisérte 
a 2021-22-es tanév 
megnyitó ünnepségét.

A zeneiskolások 
minikoncertje, a 3. 
osztályosok műsora és az 
első osztályosok versei, 
mondokái inditották a 
tanévet.

Rég láttunk ennyi diákot, 
szülőt az iskola falai 
között! Nagyszerű érzés 
volt.
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Jens Martensson

Tetz tanévnyitó kiállítás
A Tetz Művészeti iskola kiállítása iskolánka aulájában

Szeptemberben 
megtekinthető iskolánk 
aulájában a Tetz 
Nyáregyháza 
Képzőművészeti Iskola 
diákjainak alkotásaiból 
készült kis kiállítás.

Várjuk az idei tanévben 
is a művészetekre 
nyitott fiatalok 
jelentkezését.
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Jens Martensson

Csévharaszt – Pótharaszti pihenőpark
Osztálykirándulás a Pótharaszti pihenőparkba

Ismerkedős kerékpáros 
kirándulás az 5. b 
osztállyal. Kedvencünk 
a Moha völgy, ahol két 
kört is megtettünk.
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Jens Martensson

Mi történt az iskolaújsággal? Másfél év 
kimaradt….

Covid, koronavírus, pandémia és egyebek 

2020-ban az életünk teljesen felfordult. Egy vírus volt az okozója, 
amivel a mai napig együtt kell élnünk. Olyan kifejezések lettek 
mindennnaposak, amikről addig nem is tudtunk: karantén, 
maszkviselés, on-line oktatás, digitális oktatás, stb…

Ennek az időszaknak a lenyomatát egy érdekes helyről 
követhetjük nyomon az iskolaújságban: a Google-play áruházban. 
Sokáig életünk része volt az e-Kréta. A Kréta tanulóknak 
alkalmazás letölthető az áruházból és véleményezhető. 

Következik egy pár vélemény, egy lenyomata az elmúlt éveknek. 
Helyesírást ne innen tanulj! Kimásolt vélemények következnek, 
„eredeti” helyesírással. 

Némely vélemény szókimondó lehet, csak erős idegzetűeknek!
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Jens Martensson

Mi történt az iskolaújsággal? Másfél év 
kimaradt….

Covid, koronavírus, pandémia és egyebek 

László Molnár 2021. június 5.

Rendkívül unalmas játék! Az a baj hogyha valamelyk szimtet elrontod és 1est kapsz akkor 
nagyon lerontja az eredményed és egy gerenda fog a fejedbe álni ha anyukádék megnézik a 
játékot. Ugyhogy nekem nem jött be. Nem ajánlom senkinek!!!!

Tamás Klincsok 2021. szeptember 15.

Ne töltsétek le nagyon nehéz játék, lehetetlen benne nyerni, egy "tanár" nevü boss mindig 
nagyon nehéz dolgokat ad amit csináljatok meg nagyon sokat kell gondolkodni rajta és ha nem 
csináljátok meg mindig rossz vége lesz. A "témazáró" nevü pályát még az igazi profik se tudják 
megcsinálni, én is mindig 1 vagy 2 pontot kapok😡 Senkinek sem ajánlom!

Martin 2021. augusztus 13.

Néha úgy összeomlik, mint én matekórán, de attól függetlenül jó
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Jens Martensson

Mi történt az iskolaújsággal? Másfél év 
kimaradt….

Covid, koronavírus, pandémia és egyebek 

E TM 2021. március 9.

Egy nagy 0 az egész, fél délelőtt azzal megy el, hogy próbál csatlakozni, de természetesen nem sikerül, ha 
véletlen mégis, akkor nem menti el a képeket, nem lehet feltölteni. Hiába küldik az üzenetet, hogy sikerült 
megoldani a túlterhelés miatti problémát, sajnks egyáltalán nem sikerült semmit megoldani. Ha tudnék          
-100as értékelést adnék..

Veronika Huszár 2021. március 9.

Réges-régen a négy osztály békében élt együtt, de minden megváltozott, amikor a Covid támadást indított. 
Csak a Kréta, a négy elem mestere képes megállítani őket. Ám amikor a legnagyobb szükség volt rá, ő 
eltűnt

Bálint Attila Bezzegi 2021. január 12.

Az a baj, hogy 8-as leveltől már a fizika és a földrajz tanár ötös szintű lesz, és megkapja azt a képességet, 
hogy be tud neked írni egy beírást. Kellenének boosterek, esetleg duelt is berakhatnának. A grafika nagyon 
rossz, az irányítás is nehéz. Szerintem a legerősebb boss, az a matek tanár.
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Jens Martensson

Mi történt az iskolaújsággal? Másfél év 
kimaradt….

Covid, koronavírus, pandémia és egyebek 

Rudi ops 2021. május 4.

Vírusos! Megfertőzi a telefonodat és üzenetekkel áraszt el és néha olyan üzenet érkezik, hogy 1-es lett a ..... 
, és akkor megvernek a szüleid. Senkinek nem ajánlom

Dóra Nagy 2020. október 24.

Jobb mint az előző, eddig működött rendesen, de mostmár nem enged bejelentkezni, mert ,,váratlan hiba történt". Hiába 
frissítettem még mindig ugyanezt írja.

eKRETA Informatikai Zrt2020. október 26.

Tisztelt Felhasználó! Jelenleg, bizonyos felhasználókat érintő infrastruktúrális problémát tapasztalunk. Kérjük 
a jelzett probléma megoldása érdekében vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben az ugyfelszolgalat@ekreta.hu címen, 
ahol megírja nekünk melyik intézménynél tapasztalja a problémát és hogy wifi és mobilnet esetén is ugyanazt tapasztalja-
e

Balázs Endre Gódor 2020. október 9.

Tök jó ez az új battle royale. Jó ötlet volt a back to scool event kár hogy jött az új season.
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Jens Martensson

Mi történt az iskolaújsággal? Másfél év 
kimaradt….

Covid, koronavírus, pandémia és egyebek 

Ha valaki ezekből a véleményekből semmit nem ért,

következzen egy kis magyarázat.

Valószínűleg egy tanári vélemény (vagy szülői):

Réka Kerezsi 2021. szeptember 16.

Horváth Csaba! Ez nem egy játék. Ez a tanároknak és a diákoknak van, hogy lássák, hogy 
mikor írnak és a számodra a "pontok" azok a jegyek. És a témazáró az nem egy színt 
hanem az iskolában írni fogsz tz-t.

Végezetül:

Veronika Tóthmajor 2021. május 20.

rettentően szórakoztató a visszajelzeseknel szülőket nézni ahogy kiakadnak hogy nem egy 
játék.. fogtuk sanyi bácsi, csak viccelődnek nyugi van, jézus.. egyébként meg nem rosz
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Indítás



Már weben is elérhetők vagyunk.

Az iskola:

https://www.nyarypaliskola.hu/

https://www.facebook.com/iskola.nyaregyhaza.hu

Az újság:

https://www.facebook.com/groups/120870083584

2371

vagy keresd a Facebookon a

Nyáry Pál Iskolaújság csoportot.

E-mail:

nyarypaliskolaujsag@gmail.com

Segíts te is!

Várjuk ötleteidet, véleményedet, cikkeidet.

Indítás

https://www.nyarypaliskola.hu/
https://www.facebook.com/iskola.nyaregyhaza.hu
https://www.facebook.com/groups/1208700835842371
https://www.facebook.com/groups/1208700835842371/
mailto:nyarypaliskolaujsag@gmail.com

