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Novemberi 
programok

Novemberi programok:

Észbontó (felsős komplex 
verseny)

Márton napi felvonulás és 
buli

Népdaléneklési verseny

Pályaorientációs nap

Papírgyűjtés



Csopa kirándulás
2021. szeptember 16-án reggel kirándulni indult 
iskolánkból egy 23 fős csoport Budapestre. Fő 
úticélunk a Csodák Palotája volt, emellett délután 
a János-hegyre is felvitt az utunk.
Lelkes diákjainknak két órájuk volt a Csodák 
Palotájának minden zegzugát bejárni, minden 
kiállított játékot és szerkezetet kipróbálni, 
valamint éles logikával és ügyességgel 
megmenteni a Földet a galaxisban ránk 
leselkedő ismeretlen veszélyekől. Ez idő alatt az 
illúziók világában a plafonról is lógtunk a 
tükörteremben, kísérletezhettünk a gravitációval, 
az elektromossággal és a mágnesességgel, 
illetve más érdekes fizikai törvényeket próbáltunk 
kijátszani ésszel, érzékekkel és néha erővel is. A 
látogatás második fele egy rendhagyó és 
magával ragadó tudományos óra volt, ahol 
roppant felkészült előadónk gyújtogatott, 
robbantott és még ózont is generált a levegőből 
a jelenlévők ámulatára és bámulatára.



Csopa kirándulás

A Csodák Palotája után a János-hegyet 
hódítottuk meg. A Hűvösvölgyből a 
Gyermekvasúttal mentünk fel a hegyre, majd ott 
egy rövidke túra után megmásztuk az 
Erzsébet-kilátó lépcsőit. Bár az elején néhányan 
nehezen hitték el, hogy nincs az olyan messze 
és megéri a látvány, végül mindannyian 
elégedetten, élményekkel telve kémlelgettük 
végig az alattunk elterülő Budapestet és a 
környező hegyeket, völgyeket. Végül a tartalmas 
nap után estére kelve érkeztünk vissza az 
iskolához.
Hálásan köszönjük a Tankerület segítségét a 
buszos utazási lehetőséget illetően, a 
tömegközlekedés biztosan sok értékes időt 
elvett volna programjaink teljességéből.

Péntekné Kövesdi Kata, Dancsó József



Futóverseny
Az idei tanévben újra megrendezésre került Pilisen a 
Gubányi futóverseny.

2021. szeptember 24-én délután álltak rajthoz a gyerekek. 
A mi iskolánkat 4 tanuló képviselte.

Nagyon szép eredményt értek el gyerekeink.

Péntek Borbála 4.b osztályos tanuló a saját 
korosztályában 2. helyezést,

Serfőző Flórián 6. osztályos tanuló szintén 2. helyezést,

Bodor Viktória 5. b osztályos tanuló 5. helyezést,

Marsovszki Máté 6. osztályos tanuló nagyon jó helyezést 
ért el.

Nagyon büszkék vagyunk rájuk.



Viccek

Tanárnő kérdezi a diákokat

- Csabi. Te mért szereted Szandit?

- Mert olyan szép!

- Pistike. Te mért szereted Szandit?

- Mert annyira jól énekel!

- És te Móricka miért szereted Szandit?

- Mert nyáron nem izzad benne a 
lábam!

A tanárnő az R betűt próbálja beleverni 
az elsősök fejébe.

 - Na, Jolika - szólít fel egy diákot - 
Mondj egy olyan szót amelyben R betű 
van!

 - Tojás! - felelte habozás nélkül.

 - Tojás? Hol van abban az R?

 - A sárgájában!



Eger, Kutatók éjszakája
Öt egyetemi kar 100 programja 
várta az érdeklődőket a Kutatók 
éjszakáján az Eszterházy Károly 
Katolikus Egyetemen. A kicsik és 
nagyok különböző előadásokon 
vehettek részt, ahol a 
tudományok rejtelmeivel 
ismerkedhettek meg. Az 
oktatási intézmény mellett a 
Heves Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara is csatlakozott a 
programsorozathoz.



Eger, Kutatók éjszakája
A kutatók éjszakája nekem nagyon tetszett. Sokat 
sétáltunk és a vége felé beugrottunk a Mekibe.

Az előadások nagyon izgalmasok voltak, a busz út 
nagyon jó volt. Sokat veszekedtünk. Volt egy 
csillagvizsgálóval teli terem az egyik nagyon régi volt, 
de még működött és bele lehetett nézni. Egy nagy 
gumi pókot lehetett látni a falon. Elmesélték, hogy mi 
hány éves. Az után felmentünk az egyetem tetejére, 
utána felmentünk egy sötét szobába, ott volt egy 
camera ubscura. Nagyon sokat kellett lépcsőzni. A 
tudósok sokat robbangattak még lufival is dolgoztak.

Sokat vártunk a buszra. Hazafelé énekeltünk, este 
kilencre értünk haza. Sz.D.



Viccek

Pistike, mondd meg, mi a hajlékony 
ellentéte!

- Hajléktalan.

Irodalom órán:

- Pistike, neked ki a kedvenc íród?

- A papám. Ő szokta írni az igazolásokat, 
amikor nem jövök iskolába.

Pistike kérdezi a tanárnőtől:
- Tanárnő, hogyan esik a hó 
visszafelé?
- Sehogy, miért kérdezel ilyen 
hülyeségeket?
- Mert anya azt mondta, hogy 
vigyek magammal kabátot, mert 
lehet, hogy visszafelé esni fog a 
hó!



Szüreti 
mulatság





Viccek

kisfiam rendkívüli gyerek, tele van eredeti ötletekkel, 
igaz tanárúr?

- Ó igen, különösen ami a helyIrodalom órán:

- Pistike, neked ki a kedvenc íród?

- A papám. Ő szokta írni az igazolásokat, amikor nem 
jövök iskolába.esírást illeti.

Pistike, melyik óceán ez? - kérdezi a tanár a térképre mutatva.
A fiú mélyen hallgat.
- Így van! Ez a Csendes-óceán



Október 22
1956-os megemlékezés



Október 22
Iskolánk diákjainak 
előadásában megtudhattuk, 
hogy miről is szól Október 23. 
Köszönjük a színvonalas és 
élménydús előadást az 
előadóknak és Babett néninek! 



Kerékpáros 
kirándulás 
Pilisre
Csoportkép a hegymenőkkel



Október 6



Állatok 
világnapja 
rajzverseny
A díjazott alkotások













Diacím hozzáadása – 1











Diacím 
hozzáadása – 4














