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AZ ÁLLATKERT

◦2021.10.04-én állatkertben voltunk. Ez volt az első  közös 

kirándulásunk. Nagyon vártuk, mert tudtuk sok állat vár 

minket ott. Megérkeztünk 4 autóval Jászberénybe. 

Találkoztunk egy kakaduval aki mindig azt mondogatta: Hello. 

Megnéztük a pingvinek és a Mókusmajmok etetését is, ami 

nagy elmény volt számunkra. A hiénák nagyon büdösek 

voltak, de szépek és óriásiak is. Volt 2 nőstény oroszlán akik 

elég ducik voltak. ;) Paci, szamár, kecskék. A kecskékhez be 

lehetett menni. Pár osztálytárs még menekült is előlük. 

Akkora hassal élt néhány hogy, úgy nézett ki, mintha 2 darab 

dinnye lett volna. A lámáktól mindenki félt nehogy leköpjenek 

minket. Bementünk a lepke házba ahol, rengeteg gyönyörű 

lepke repkedett körülöttünk. Mindenki kedvence az Azúrlepke 

volt. Miután végeztünk mindenki mehetett a büfébe és a 

játszótérre. Aztán indultunk haza. Boldogan de mégis 

szomorúan jöttünk el, mert maradtunk volna még, de jó sok 

élménnyel gazdagodtunk. V.R.



DECEMBERI PROGRAMOK

November 29- Zrínyi matematikaverseny - 1. forduló - elmarad

December 6: Mikulástúra

December 10: Karácsonyi rajzpályázat

December 10: Adventi kézműves délután

December 15: Karácsonyi koncert

December 21: Karácsonyi ünnepség



MÁRTON NAP - VAGY MÁRTON HÉT?

Márton napra emlékeztünk iskolánkban. A 
november 8-12 hét a Márton napról szólt.

Hétfő és Kedden csudaszép papírmasékat 
készítettek az alsó tagozatos diákok Fruzsina néni 
segítségével. A tanítási órákon is megjelent a 
Márton nap. Magyar órákon: Márton naphoz 
kapcsolódó mondák és mesék megismerése –
rajzok, díszek készítése. Technika órákon: 
lámpások készültek. Rajz, informatika órákon: 
rajzok, díszek, bemutatók készültek. Ezen 
termékeket az aulában egy kis mini kiállítás 
mutatta be.

Szerdán Anna néni táncos csapatát láthattuk, 
14 órától, zenés, táncos és énekes Márton napi 
műsorral.



MÁRTON NAP - VAGY MÁRTON HÉT?

Csütörtök:

Csütörtök délelőtt mindenkit átmozgatott a 
Márton napi libakergető sorverseny. Kicsik és 
nagyok egymással versenyezve, csapatban 
mérték össze libakergető tehetségüket.

Csütörtökön délután 16:45-kor gyülekeztünk az 
iskola előtt. 17 óra körül csatlakoztunk az 
óvodások lámpás felvonulásához. Nagyon 
hangulatos felvonulás volt, a saját készítésű 
lámpásainkkal. Együtt mentünk el a katolikus 
templomba, ahol megtekintettük az óvodások 
Márton napi kis műsorát, majd a templomban 
egy kis meglepetés várt ránk.



MÁRTON NAP - VAGY MÁRTON 
HÉT?

Pénteki programok:

10:45-től zsíros kenyérevés az emeleti aulában egy kis 
citromos teával. Mellé nagyon finom mézeskalácsokat 
sütöttek a 7. osztályosok Józsi bácsi segítségével. 
Természetesen liba lakú sütik készültek.

A hét fő attrakciója viszont délután 13 órától a Márton napi 
buli volt. Késő este 8 óráig tartott a fergeteges mulatság. 
Szuper hét volt, köszönjük a szervezőknek! (7 osztály és Józsi 
bácsi)

Az iskolaújság szemfüles fotósai természetesen mindenütt ott 
voltak. Fotókat készítették: M.K, K.R, K.K.



MÁRTON NAPI LIBAKERGETŐ SORVERSENY



Márton napi ludak. Informatika órán elleptek 

minket a ludak.



ISKOLÁSOK KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSE

Pénteken iskolarendőrünk -

Mészáros Pál r.tzls. - és közterület 

felügyelőnk - Egresi Péter - az 

iskolások kerékpáros 

közlekedésével kapcsolatban 

tartottak baleset megelőzési 

előadást, melyen a kérdésekre 

helyesen válaszolók apró 

ajándékot kaptak. Ezt követően 

Pap Tatjána r.szds. tartott a felső 

tagozatnak bűnmegelőzési 

előadást. 


