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Sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk mindenkinek! 

XI. Nemzetközi Mártonffi János Judo Verseny  
  

Dániel Albert cselgáncs edző, illetve iskolánk vezetőségé-

nek jóvoltából 2017. október 21-én immár tizenegyedik alka-

lommal került megszervezésre a Mártonffi János Nemzetkö-

zi Gyermek Judo Bajnokság. 

Versenyünkre 21 különböző helységből: Focşani, 

Oneşti, Bákó, Gyimesközéplok, Bánffyhunyad, Marosvásár-

hely, Fogaras, Nagyszeben, Piteşti, Ploieşti, Bukarest, Kéz-

divásárhely, Csíkszereda, Csíkszentdomokos, 

Csíkszenttamás, Gyergyóditró, Gyergyóremete, 

Csíkmenaság, Miskolc, Domaszék és Szentegyházáról mint-

egy 300 versenyző érkezett összemérni erejét, tudását.  

A 23 különböző 

klubhoz tartozó csapat 

közül a két legnépesebb: a 

Csíkszeredai Sport Klub, 

illetve a Piteşti-i csapat 

bizonyult a legsikeresebb-

nek, ők vehették át ugyan-

is az első, illetve a máso-

dik helyezettnek járó ku-

pát, a harmadik helyen a 

bákói gyerekek végeztek, 

míg a megtisztelő hatodik 

helyezést a mi gyerekeink, 

azaz a szentegyházi gyere-

kek érdemelték ki.  

Judósaink közül - aranyéremmel tért haza: Szőcs 

József (2009-es korosztály, 33 kg), Márton Péter (2008, 28 

kg), Mihály Hunor (2006, 50 kg), Tamás Réka- Mária (2004, 

32 kg), Simó Alexandra (2004, 48 kg), Márton Kinga (2004, 

57 kg) 

  - ezüstérmet kapott: Lőrincz Máté (2010, 19 kg), Mi-

hály Ádám (2010, 30 kg), Székely Botond (2006, 38 kg), Láz-

ár Máté (2005, 42 kg) 

- Bronzérmes lett: Dobos Előd (2009, 26 kg), Kozán 

Ákos (2009, 38 kg), Tamás László (2007, 34 kg), Gergely 

József (2007, 38 kg) 

- V. helyezést ért el: Lőrincz Márk (2008, 34 kg), 

Márton László (2007, 46 kg) 

Gyermekeinket a verseny fő szervezője Dániel 

Albert edző készítette fel, kinek a XI. Nemzetközi Mártonffi 

János Judo Verseny szervezésében a Mártonffi János Álta-

lános Iskola vezetősége, illetve a szentegyházi judós gyerme-

kek szülőbizottsága nyújtott segítséget. 

 

Tamás Éva- Rita tanárnő  

Megyei Olimpiász Dontő Szárhegy 2017 

 December 12-én 

reggel 8-kor gyülekeztünk 

az iskola udvarán. Körül-

belül  8:30 -kor indultunk 

az iskolabusszal. 10-óra 

körül odaértünk Szárhegy-

re és a sportcsarnokban 

elfoglaltuk az öltözőnket. 

Az első meccsünket sajnos 

elvesztettük, ami a Nagy 

Imre Ált.Isk Csíki zóna 

bajnoka ellen volt. A máso-

dik meccsünk a Hollói Általános Iskola - Hévízi zóna baj-

noka volt. Az eredmény nagyon szoros volt,de ezt a mecs-

cset mi nyertük. Így a megyében harmadikok lettünk. Az 

eredményhirdetés után elindultunk haza. Hazafele be-

mentünk egy pizzázóba. Körülbelül 6-órára értünk haza. 

A megyei harmadik díj kiváló eredmény!!! 
 

Mártonffi kézilabda kupa  

 December 7-én volt a Mártonffi kupa. Reggel 8-

órakor gyülekeztek a csapatok a tornateremben. Össze-

sen 16 csapat volt . 8 nagy csapat és 8 kicsi csapat. A 

mérkőzést mi kezdtük keresztúriak ellen. Ezt a meccset 

mi nyertük és az eredmény 3-15 lett. A következő mecs-

csünk Oklánd ellen volt, amit szintén megnyertük és az 

eredmény 10-2 lett. A harmadik meccs Szentmárton el-

len volt, amit ugyanúgy megnyertünk  és az eredmény 11

-1 lett. Mivel mind a 3 meccset megnyertük bejutottunk 

a döntőbe, ahol az első -második helyért játszottuk 

Szováta ellen, amit sajnos nem nyertük meg így 

másodikok lettünk. Ennek is nagyon örültünk. A 7-8 osz-

tályosok közül a mi csapatunkból lett a legjobb játékos, 

Gergely Nóra. A gólkirálynő Márton L. Kinga lett. Büsz-

kék voltunk rájuk.   

Mihoc Éva és Simó Alexandra, VII.B - A 

XIII. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM * 2018. FEBRUÁR 

Beszámoló 
 

A 2017-es évet kihívásokban, érdekességekben és eseményekben gazdag 

évnek nevezhetjük. Amint az eseménynaptár is tükrözi változatos kulturális, sport, 

hagyományőrző, környezetvédelmi események tarkítják mindennapjaink, iskolása-

ink, óvodásaink életét. Oktató-nevelő tevékenységeinket úgy tervezzük, szervezzük 

és kivitelezzük,  hogy a szorgalmas és kíváncsi tanulóink a továbbiakban sikerre 

váltsák fáradozásaikat, és mi pedagógusok valljuk, hogy a Mártonffi János Általá-

nos Iskola egy életre meghatározza  diákjainak életvitelét. 

Az intézmény Vezetőtanácsa nagyon fontosnak tartja és az anyagi források 

lehetőségeihez mérten maximálisan kivitelezte a  harmonikus oktatási környezet 

kialakítását, a megfelelő  didaktikai eszközök (projektorok, nyomtatók, laptopok) és 

bútorzat beszerzését, a kezdő csoportok és osztálytermek felújítását. 

A Polgármesteri Hivatal támogatásával sikerült  a templom melletti épület 

villanyhálózatának teljes cseréjét kivitelezni. 

A szülők támogatásával két székely kaput állítottunk: a felszegi iskolához 

és az V-VIII osztályos épülethez. 

2017-ben Szentegyháza Önkormányzata és Hargita Megye Tanácsa pozití-

van bírálta el az iskola,   a napközi és a Mártonffi Sportegyesület által benyújtott 

pályázatokat. Ezen támogatások segítségével változatos programokat szerveztek 

pedagógusaink  a Mártonffis óvodásoknak, iskolásoknak: 

 „Gyermekszemmel a környezetvédelemről” –   

környezetvédelmi projekt 

 „Ősszel érik babám” – kulturális projekt 

 Felnőtt megyei kézilabda bajnokság szervezése 

 Szentegyháza kézilabda Kupa - női 

 Edzőtábor a Fekete-tenger partján - judo 

 Csemetéink fenyőcsemetéi - környezetvédelmi projekt 

 Gyermekmosoly program 

 Barangoljunk Székelyföldön program 

  „Járd ki lábam, járd ki most” –  kulturális projekt 

 

    Köszönjük a helyi önkormányzat 

képviselőinek, a szülői közösségnek vala-

mint Hargita Megye Tanácsának az 

anyagi támogatásokat, a pedagógusok-

nak a sok önkéntes feladatvállalást. 

 

Fekete-Bartos Kinga, igazgatónő 

 

Devecsery László : 
 

Bohóc-biztató 

 

Gyertek, gyertek, gyere-

kek! 

Én veletek nevetek! 

Mosolyogjunk, kacag-

junk, 

kacagtatók maradjunk! 

 

Néha úgyis rossz a világ: 

víg kedvünkből nyíljon 

virág! 

Szedjük gyorsan nagy 

csokorba! 

Nézzük meg, hogy ki mo-

gorva!  

Mártonffi Suliújság 

A Szentegyházi Mártonffi János Általános Iskola és Nárcisz Óvoda lapja 

272 éves a Mártonffi János Általános  Iskola    272 éves a Mártonffi János Általános Iskola           272 éves a Mártonffi János Általános Iskola        272 éves a Mártonffi János Általános Iskola         

A tartalomból: 

 Beszámoló 2017 

 Eseménynaptár 

 Szentegyházi torony 

 Karneváli szerelem 

 Moldovenii la noi! 

 Napközi eseménynaptár 

 Karácsonyi készülődés 

 Történelemóra 

 Iskola másként 2017 

*  Ilyen leszek 20 év múlva 

*  Hargita fürdői kirándulás 

*  Ismerkedés a szakmákkal 

*  Élménybeszámoló 

*  XI. Mártonffi János judo-

verseny 

*  Adventi várakozás 

*  Sport eredmények 

http://www.operencia.com/versek/versek-farsangra/976-devecsery-laszlo-bohoc-biztato
http://www.operencia.com/versek/versek-farsangra/976-devecsery-laszlo-bohoc-biztato
http://www.operencia.com/versek/versek-farsangra/976-devecsery-laszlo-bohoc-biztato


“Mártonffi János” Általános Iskola Szentegyháza  

Eseménynaptár 2017 – 2018-as  I.félév 

 Dátum Esemény Szervező/irányító Résztvevő tanulók 

2017.szept.12. Tanévnyitó ünnepély az iskola 

udvarán 

Igazgató 

Ig.helyettes 

E-VIII osztályok 

Intézmény tanerői 

2017.szept.18-29. Néptánc és népdal tábor- Nár-

cisz Napközi otthon 

Óvónők Napközisek 

Óvodások 

2017.szept.29. Szüreti felvonulás - Nárcisz 

Napközi otthon 

Óvónők Napközisek 

Óvodások 

2017.okt. 2-6. Az iskolai erőszak megelőzése- 

rendőrségi projekt-hét 

Fekete-Bartos Kinga 

Farkas Ildikó 

V-VIII 

2017.okt. 2-6. Mesterségek hete 2017- Nárcisz 

Napközi otthon 

Óvónők Napközisek 

Óvodások 

2017.okt.05. A nevelés világnapja Tanítók 

Tanárok 

E-VIII osztályok 

2017.okt.06. Október 6-i megemlékezés Szabó Lóránd E-VIII osztályok 

2017.okt.09. A holokauszt romániai emlék-

napja 

Fekete-Bartos Kinga VIII.A,B 

2017.okt.9-12 Népviseletek és népi hangsze-

rek projekt a Nárcisz Napközi 

otthonban 

Óvónők Napközisek 

Óvodások 

2017.okt.10. Székelyföldi termelők bemuta-

tása 

Farkas Szilárd VIII. osztályok 

2017.okt.16-21. Környezetünk értékei projekt Óvónők Napközisek 

Óvodások 

2017.okt.21. Mártonffi János Judo Kupa Tamás Éva Rita 

Dániel Albert 

E-VIII 

2017.okt.23. Fizi Miska kalandjai-

bábelőadás 

Tanítók E-IV 

2017.okt.23. Kirándulás a Marosvásárhelyi 

Állatkertbe 

Óvónők Napközisek 

Óvodások 

2017.okt.23-28 Ültess fát!- projekt Óvónők Napközisek 

Óvodások 

2017.okt.26. Lúdas Matyi- Hargita Nemzeti 

Székely Népi Együttes előadása 

Tanítók 

Tanárok 

E-VIII osztályok 

2017.okt.28 Kézilabda kupa- megyei baj-

nokság 

Farkas Szilárd 6 csapat 

V-VIII.osztály 

2017.okt.30-nov.4 Kirándulás: A természet harmó-

niája 

Szemétgyűjtés: Földünkért 

Óvónők Napközisek 

Óvodások 

2017. nov.1-8. Kézműves napok a VIII. osztá-

lyokban 

Kosza Anna 

Albert István 

VIII.A,B 

2017. nov.6-8. Barangoljunk Székelyföldön Osztályfőnökök 

Püsök László 

V-VIII. osztályok 

2017. nov. 3. Ciripelő – vers, ének, mese ve-

télkedő 

Haáz Sándor II-VIII osztály 

2017.nov. 9. Gólyabál Kosza Anna 

Albert István 

Sándor Noémi 

Lőrincz Erika  

V-VIII. osztályok 
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Kirándulás Hargitafürdőre 
 

 A téli vakáció utolsó két napját a VII.A osztály 

8 tanulója Hargitafürdőn, osztálykiránduláson töltöt-

te. 

A kirándulásra a gyerekek nagy kíváncsisággal men-

tek, itthon ugyanis híre- hamva sem volt a hónak, te-

hát kérdéses volt, hogy lehet-e majd egyáltalán kor-

csolyázni, hópánkózni, ugyanakkor meg a szállás is 

egy kissé rejtelmesnek tűnt, hisz a gyerekek szerint a 

„templomnál” szálltunk meg, és senki sem tudhatta 

előre, hogy milyen szigort fog majd ez eredményezni. 

 Útközben, a Hargita eltérő után úgy kb. 2 km-

el már látszott, hogy kár volt az aggodalom, mert hó 

az lesz bőven, de egy kissé letörte a társaságot az a 

hír, hogy a havazás miatt a korcsolyapálya nem mű-

ködik.  Maradt a hópánkózás és a szánkózás. A 

hópánkózás, mint az várható is volt, kiválóra sikere-

dett, „csak az a kár, hogy kevesen voltunk, és így nem 

kaptunk kedvezményt”. Aztán jött a szánkózás, ahol a 

három szánkó és a két popsi tepsi két és fél órán ke-

resztül egy pillanatig sem pihent. Szöktetés a szánkó-

val, csutak „kiütés”, landolás a bokrok és fák alatt, 

kerítés célozgatása, repülés és völgybe érkezés még a 

szánkó előtt és még sok más móka szórakoztatta az 

éppen „nem repülő” tanulókat. Ezek után jól jött a 

szállásra menés, a nasizás, társasjátékozás és 

„kockulás” a jó melegben.  

Másnap a korcsolyázás volt a fő elfoglaltság, 

ahol Lóri kivételével, akit semmiképpen sem lehetett 

meggyőzni, hogy korcsolyát húzzon a lábára, minden-

ki kiválóan érezte magát. Fújt a szél, pirosak voltak 

az arcok, fagyosak az ujjak, de senki sem akart le-

szállni a korcsolyapályáról.  

Nagyon hamar eljött az a pillanat, amikor ha-

za kellett indulni. Már ott volt az iskolabusz, a gyere-

kek viszont még mindig hócsatáztak és egymást te-

mették be a fél méteres hóban. 

„A hargitai osztálykirándulás alatt én nagyon 

jól éreztem magam. Nem mentünk sokan, csak 9-en: 

Annamari, Klemi, Nóra, Kinga, Lóri, Noémi, Réka, az 

oszi és én.  

Péntek reggel indultunk el a Hargitára az is-

kolabusszal, ahol nagy hó várt minket. Elfoglaltuk a 

szállásunkat, ami nagyon szép és jó volt. Egy ideig ott 

voltunk a szálláson, majd elindultunk hópánkózni. 

Ezek után szánkóztunk, mivel a nagy havazás miatt 

nem volt nyitva a korcsolyapálya. Egy ideig szánkóz-

tunk, majd Rékával visszamentünk a szállásra. Mind-

ezek után jöttek a többiek is. Nemsokára pedig elké-

szítettük a vacsorát, ami habár egy kicsit megégett, 

finom volt. Vacsora után elkezdtünk közösen játszani. 

Nagyon jó volt. Még elég sokáig beszélgettünk, majd 

fürdés után lefeküdtünk aludni.  

Másnap miután felkeltünk, egy ideig feküd-

tünk az ágyainkban, majd mentünk reggelizni. Regge-

li után felöltöztünk és Réka elment megnézni, hogy 

nyitva van-e a korcsolyapálya, aztán a tanárnő is el-

ment, és megnézte, hogy nyitott-e már ki. Mire vissza-

ért az oszi, mi már készen álltunk az indulásra. Na-

gyon sokat korcsolyáztunk és játszottunk a jégen. Jól 

szórakoztunk. A hosszú korcsolyázás után elmentünk 

megenni egy-egy hot-dogot, majd visszamentünk a 

szállásra, összepakoltunk és elindultunk haza.  

Nagyon jó kirándulás volt, mind jól éreztük 

magunkat, szerintem. Nekem nagyon tetszett, és re-

mélem, hogy jövőre is elmegyünk”  

Simó Alexandra VII.A   

„A hargitai kirándulásunk nagyon jól telt. Szo-

morú voltam, hogy az első nap nem volt nyitva a kor-

csolyapálya, de azért eltelt az a nap is, és másnap kor-

csolyázhattunk jó sokat. A kaját egy kicsit odaéget-

tük, de finom volt.  

Nagyon jó volt az osztállyal együtt lenni”  

Tamás Noémi VII.A 

„A Hargitán nagyon jó volt. A szállás is jó és 

jól berendezett volt. 

Első nap a szánkózás is menő volt. Nagyon 

tetszett. 

Másnap a korcsolyázáson volt a sor. Az is na-

gyon jó volt. Sok kávét és teát ittunk. És a korcsolyá-

zás után jöttünk is haza.” 

Gál Annamária VII.A  

„A vakáció utolsó hetén pénteken mentünk a 

Hargitára. A szállásunk a templomnál volt. Nagyon 

tetszett a szállás. A szobánk nagy volt, emeletes, für-

dővel és tizenegy ággyal.  

Első nap, mivel a korcsolyapálya zárva volt, 

hópánkózni, majd szánkózni mentünk. Szánkózás 

után elmentünk Szandival hot-dogot venni. Később a 

szálláson együtt társasjátékoztunk, beszélgettünk, 

közösen vacsorát készítettünk és lefeküdtünk. 

Másnap, reggeli után, reggeli torna gyanánt 

elfutottam a korcsolyapályáig, hogy megnézzem nyit-

va van-e, mehetünk-e korcsolyázni. Mivel nyitva volt 

együtt korcsolyázni mentünk. Sokat korcsolyáztunk. 

Korcsolyázás után klementinát ettünk, hot-dogot és 

lángost vettünk. Falatozás után hógolyóztunk és a 

templomnál Nórát betemettük hóval……. 

Nagyon tetszett minden. Remélem, hogy jövő-

ben is elmegyünk oda.”  

Tamás Réka- Mária VII.A   
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Moldovenii la noi! 

 Vakációs román nyelv-

kurzuson vehettek részt a filis diákok 

közül jó néhányan. Lészpedi és 

magyarfalusi csángó gyermekek ér-

keztek tanítóikkal négy napos szé-

kelyföldi kirándulásra, családi elhe-

lyezéssel. A csángókkal való ismeret-

ségünk, kapcsolatunk fél éve kezdő-

dött a moldvai filiturné alkalmával. 

100 fős együttesünket kipótolva 36 

csángó gyermekkel (akik megtanul-

ták dalainkat) közösen utaztunk le a 

román tengerpartra, közösen tartot-

tunk előadásokat, filikoncerteket. 

 A nyári élmény mindannyi-

unk számára meghatározó volt, foly-

tatását a téli vakáció első napjaira 

szerveztük. Ezúttal is az volt a cé-

lunk, hogy a magyarul nehezen be-

szélő csángók tőlünk magyar szava-

kat, a románul még nehezebben érte-

kezők, - mi-, pedig román kifejezése-

ket csípjünk fel együttlétünk alkal-

mával. 

           Kiemelkedő közös élményünk 

a vasárnapi misén való jelenlét, ahol 

a vendégek iránti tiszteletből plébá-

nosunk a Miatyánkot románul is el-

imádkozta. Másnap a Csűrkalandot 

mászták végig közösen a filisekkel, 

majd Róza néninél szabadtéri kürtős-

kalács-sütésre látogattunk. A délutá-

ni énekpróbán elemlegettük a nyári 

dalokat, majd egy moldvai csángó 

népdalt mondtunk el közösen.  

(S'az én uram olyan jó) 

 Kedden a Madarasi Hargita 

megmászása volt a cél, sí, szánkó, 

gyalogtúra. Hargitai kalandunk sike-

rében Molnár Imre és Molnár Fülöp 

voltak nagy segítségünkre. 

Az egyéni, fogadócsaládokkal közös 

kalandokról majdnem semmit sem 

tudunk, de erről a csángó tanítók 

már készítik a felméréseket. Mi is 

felmérünk titeket: "Câte cuvinte ați 

învățat în timpul vacanței, 

copilașilor??"           HȘ 

FILIHÍREKFILHÍREKFILIHÍREK 

Március 3-án kerül sor a 

Homoródmenti népdalvetélkedőre. 

Huszadik alkalommal szervezzük, 

közönség-részvétel minden filis 

számára kötelező! 

   Nagyszabású felújításokat 

végzünk a Fili zenetermében és a 

Tanulók Házában. Villanyvezeték-, 

padlófelújítás mellett még a 

meszelés is helyet kap. 

Előreláthatólag két nyári 

turnénk lesz.Az első július 3-13 

időszakban a kecskeméti Csiperó 

fesztivál mellett  erdélyi 

helyszíneket is tartalmaz. .A 

második augusztus 18-31 között 

svédországi meghívásunknak 

próbálunk eleget tenni. 

A Filinapokra május  4-5-6 

időszakban kerül sor. Vendégeink 

Sófalváról, Udvarhelyről, 

Magyarországról érkeznek. Ünnepi 

estünkön svéd dalainkat is 

bemutatjuk. 

A Filharmónia szolgálati 

gépkocsija (Opel Astra)  gazdát 

cserélt. A Szentegyházi 

Közbirtokossági Egyesület részére 

ajándékoztuk munkájuk 

megkönnyírése céljából. 

A januári zenekari potfelvételi 

vizsgán egy zenész jutott be az első 

hegedűsök sorába. 

Március 6-án, kedden délután 

rendhagyó hangversenyre kerül sor 

17 órától. Szentegyházasfaluba 

látogatnak a bukaresti Vízügyi 

Minisztérium munkatársai,  akiket 

a tengerparton begyakorolt román 

nyelvű műsorunkkal szeretnénk 

meglepni. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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2017. nov.13. Termésbáb kiállítás a Nárcisz 

Napközi otthonban 

Óvónők Napközisek 

Óvodások 

2017. nov.14. Kelekótya kalandjai- Bábteátrum Óvónők 

Tanítók 

Napközisek 

Óvodások E-IV 

2017. nov.13-17 Globális nevelés hete Tanítók 

Osztályfőnökök 

E-VIII osztályok 

2017. nov.13-18 Gyermekszemmel a környezetvé-

delemről 

Óvónők Napközisek 

Óvodások 

2017. nov. 20-24. Adományozott gyümölcsök és zöld-

ségek hete 

György Ida 

Farkas Ildikó 

VI. osztály 

2017. nov. 24. Bábos találkozó Lövétén Csender Erika IV.Á osztály 

2017. nov. 24 Könyvbemutató Tanítók 

Fekete-Bartos Kinga 

E-IV osztályok 

2017. nov.28. Adventi munkadélután szülőknek 

a Nárcisz Napközi otthonban 

Óvónők Szülők, óvónők,  

Meghívott: Bencze Edit 

2017. nov.30. Adventi koszorú készítés György Ida Napközisek - Óvodások 

E-VIII osztályok 

2017.dec. 5. Mikulás-várás az oviban, E-IV 

osztályokban 

Óvónők, tanítók Óvodások,  

E-IV osztályosok 

2017.dec. 5-7. „Betlehemi csillag”- karácsonyi 

kiállítás megtekintése 

Szabó Enikő 

Csender Erika 

III.Á, IV.Á 

2017.dec. 7. Interaktív tevékenységek az I.Á 

osztályban 

Opra Mária- Erika I.Á osztály 

2017.dec. 9. Mártonffi János Kézilabda kupa Farkas Szilárd V-VIII 

2017.dec.10. Rajzpályázat – rajzkiállítás kivite-

lezése 

György Ida 

Farkas Ildikó 

E-VIII 

2017.dec.11-15. Projekt-hét a IV.Á osztályban Csender Erika IV.Á osztály 

2017.dec.12. Kézilabda- megyei olimpiász dön-

tő- Szárhegyen 

Farkas Szilárd V-VIII 

2017.dec.15. „ Karácsonyi történet”- bábelőadás Tanítók E-IV osztályok 

2017.dec.15/22 Karácsonyi műsor az előkészítő 

osztályokban 

Korodi Szende 

Gergely Gabriella 

E.Á,B 

2017.dec.16. Mese- Kenguru verseny Tanítók II-IV osztályok 

2017. nov.-dec. „ Legyél jó, tegyél jót”- tartós  

élelmiszergyűjtési akció 

Tanítók 

Kosza Anna 

E-IV 

VIII.B 

2017.dec. „ Cipősdoboz” önkéntes akció Tanítók 

Osztályfőnökök 

E-VIII osztályok 

2017.dec.16-23. Gyermekfilharmónia téli turné Haáz Sándor, 

Opra Mária Erika,Szabó 

Filis tanulók 

2017.dec.18-22. Nyílt napok/karácsonyi projektek/-

munkadélutánok a Nárcisz Nap-

Óvónők Óvodások, szülők 

2017.dec. 30. Gyermekfilharmónia óévzáró kon-

certje 

Haáz Sándor Filis tanulók 

2018. jan.12. Osztálykirándulás Hargitafürdőre Tamás Éva-Rita VII.Á 

2018.febr.1 Farsangi bál- felső tagozat Osztályfőnökök V-VIII 

2018.febr.2 Farsangi bál- alsó tagozat Tanítók E-IV osztályok 

2018.febr.6 Munka-délelőtt a Csíkszeredai 

Megyei Könyvtárban 

Szabó Lóránd VII-VIII 

2018.febr.9 Látogatás a Márton Áron Főgim-

náziumba 

Szabó Lóránd VII-VIII 

Igazgató helyettes: Farkas Ildikó 
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 Tanévnyitó – 2017.09.11 

 Az új környezethez való alkalmazkodás -2017. 

szeptember, október 

  Termésbáb kiállítás – 2017. 11.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szüreti felvonulás- 2017.09.29. 

 Változatos bábelőadások - havonta 

 Projektek: – hagyományőrző  tevékenységek 

* Népviseletek és népi hangszerek- 2017.10.09-12. 

* Mesterségek hete—2017.10.02-06. 

* Kirándulás a Marosvásárhelyi Állatkertbe – 

2017.10.23. 

* Néptánc és népdal tábor- 2017.09.18.-29.  

* Környezetünk értékei 2017.10.16.-21. 

* Ültess fát!- 201710.23.-28. 

Eseménynaptár 2017 – 2018-as   

I. félév 
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 Iskolai álarcosbál, vakációs 

hangulat. Február 1-én az V-VIII. 

osztályok, másnap, pénteken az 

elemi. Minden megy a maga meg-

szokott ritmusában, forgatókönyv 

szerint. Harsány tombolajegy-

árusítás az előző tanítási napokon, 

titokzatoskodó osztályközösségek, 

utolsó simítások, színpadi próbák. 

Az új módi szerint már nincs egyé-

ni maszkok felvonultatása. Színda-

rabokat, fantáziajeleneteket, egy-

egy kis modern tánccal megfűsze-

rezve kínálnak a nagyobbak. A ki-

csik a tanítóik ötleteit viszik szín-

padra, szülői segédlettel. Ennek 

megfelelően a kicsik előadásain 

nagyobb a nézősereg is. Az internet 

végtelen ötlet és látvány-zuhataga 

találkozik az amatőr, de lelkes tel-

jesítmények lehetőségeivel. A han-

gosítás, erősítés minősége továbbra 

se akar profi lenni. Ez is a hagyo-

mányok része. 

 De mindez kit érdekel, ami-

kor a lelkesedés és az öröm lerí 

gyermekeink arcáról. Lejárt az elő-

adás, jöhet a bulíííí! Pikk-pakk, 

lámpák le, zenének nevezett dönge-

tés fel és az éktelen lármában to-

long a sereg a karzat alatti 

"kiszolgáló egységeknél". Ezután 

következhetne a tánc, de lám, a 

táncparkett üres. Zsiványék az 

épület körül kergetőznek, a leány-

kák a WC ajtókat csattogtatják, 

egy jelentős réteg pedig mobil tele-

fonjait babusgatja. Kerekre meredt 

szemüket világítja a kis képernyő, 

annyira elmerülnek az igézetben, 

hogy alig veszik észre, amikor ke-

zükből kikapva valaki összeszedi 

Samsung-Galaxy-Nokia-Huawei 

műcsodáikat.  

- Amíg nem táncoltok egyet, nincs 

telefon! 

- Amíg lány-fiú párban nem táncol-

tok, addig nincs telefon! 

  ...és akkor megszü-

letik az est legérdekesebb és legiz-

galmasabb társasjátéka: 

- A halom telefonkészülékből bekö-

tött szemmel ki tudod-e választani a 

magadét? 

Meglepő eredmények születtek.  

12 különböző méretű, márkájú, sú-

lyú, mázú, gombú, nagyságú 

ketyere közül 10-20 másodperc 

alatt került elő a SAJÁT. A Szent. 

A Pótolhatatlan. Némelyik mohó 

gyermek megtréfálására is sor ke-

rült. A halmazból az Övét idejében 

eldugtuk, figyelve a szenvedélyesen 

keresgélő diák arcának színeválto-

zásait. A feszültség tapintható volt. 

A szerelmének megtalálása fölötti 

örömmámor leírhatatlan.  

 ... És vele együtt a kérdés: 

Van-e a világon e gyermek számára 

tárgy, élőlény, akár egy arc vagy 

kéz, amelyet pusztán tapintásból 

ilyen gyorsan felismerhet? Milyen 

titkokat rejt az a műanyag készü-

lék, amelyet szinte a világon min-

dennél jobban megszeretett? Meny-

nyit simogatja, fogdossa, markolja - 

akár álmában is -, hogy ilyen alapo-

san megismerte? Mit tehetünk az 

ilyen nagy méretű függőségre való 

hajlam ellen? 

 Meddig fokozható még "a mobilsze-

relem"? 

HS 

 Egyre gyakrabban hallom közös nótázásaink 

alkalmával, hogy a nagyfalusi énekeket ily módon 

"modernizálják": Szentegyházi barna kislány mit vi-

szel a kosárban?, Szentegyházi torony, jaj de messzire 

látszik..., Szentegyházi lányok tyúkot ültettek... 

Vajon melyik toronyról szól a nóta? A bányairól vagy 

a nagyfalusiról?  

 A Szentegyháza helységnév 1990 előtt még 

nem létezett. A Vlăhița településnevünket kellett ma-

gyarítani valahogy a szabadság mámorában, a forra-

dalom után. Akkor született meg a Szentegyháza név, 

de a népdalok, melyeknek születési, kialakulási ide-

je köztudottan legkevesebb száz év, semmiképpen sem 

kaphatnak ilyen újkeletű megnevezéseket. Ezelőtt 80-

100 évvel Szentegyházas-nagyoláhfalunak mondták a 

falut, Szentkeresztbányának a Bányát. Az énekeink-

ben a falunév lerövidítésével születtek és éltek a dal 

szövegek: Nagyfalusi torony, Nagyfalusi lányok, Nagy-

faluban nincsen legény, vagy éppen a Réten, réten... 

Ezek a népdalok általánosan elterjedtek, szívesen 

énekli a kápolnási, lövétei falu is átkeresztelve magá-

énak, de mi "tudjuk", hogy ezek saját, helyi jellegű 

nótáink.  

 (Érdekes, hogy anekdotáinkban, tréfáinkban a 

népnyelv Oláhfalunak emlegeti Szentegyházasfalut.) 

 A népdalok szövege, dallama fokozatosan csi-

szolódik, alakul.  

 Arra, hogy a szövegben levő településnév át-

alakulhasson és a köztudatban szentegyháziként sze-

repeljen, még várni kell legalább 70 évet. Jelenleg a 

nagyfalusi helynév átírása szentegyházira a népha-

gyomány durva megsértése. BŰN, IDÉTLENSÉG, 

GICCS!   Haáz Sándor zenetanár 

SZENTEGYHÁZI TORONY 

Karneváli szerelem 
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Farsangi ünnepkör a felszegi óvodában 

„Van egy vágyam: 

Gomba lenni, nagyra nőni 

fél nap alatt, 

lenne rajtam csipkegallér, 

és egy jó nagy pöttyös kalap. 

Meggondoltam, mégse gomba, 

inkább messze szálló lepke, 

fejem búbján két kis csápom, 

hátamon meg szárnyam lenne.” 

Nyulász Péter: Farsang (részlet) 

 A gyerekek számára talán egyik legkedvesebb 

ünnep a farsang. Miért is szeretik ennyire a farsan-

got? Talán, mert álmaiknak, vágyaiknak megfelelő 

maskarába, álarcba bújhatnak. 

 A farsang évszázadok óta tartó, évenként 

megismétlődő ünnep, amely a vízkereszt napjától, a 

húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt kezdetéig 

tart. A farsang a tél és a tavasz küzdelmének szimbo-

likus megjelenítése és egyben, a tél búcsúztatása és a 

tavasz várásának ünnepe. A nagy evések és ivások 

időszaka ez, amellyel a régi korok embere a természe-

tet kívánta nagy bőségre késztetni. A gyerekekkel be-

széltünk a farsangi népszokásokról: busójárásról, tél-

temetésről, amelyek mind-mind a téli évszak, mint 

„gonosz” elűzését jelképezték; a felöltöztetett 

szalmabábu elégetéséről, amely tréfa és móka 

közepette történt. Képeket néztünk, történeteket, 

élményeket meséltek régi farsangi bálokról, ünnepé-

lyekről. 

 A mindennapi foglalkozások során nagy lelke-

sedéssel készültek a farsangi mulatságra, amelyet 

bemutattunk a szülőknek is. A farsangi időszakban 

mondókákat, névcsúfolókat („Fruskák, Zsuzskák, Do-

rottyák…”), vicces énekeket („Egy boszorka van…”, 

 „Száraz tónak nedves partján…”, „Hegedül a 

kisegér…”, „Csindaratta, csindaratta bumm-bumm-

bumm…”, „Cini-cini, muzsika…”), verseket 

(„Hónapsoroló”, „Hóember”) tanultak meg. A 

műsorösszeállítás végén a számukra igen kedves 

énekre: „Itt a farsang, áll a bál…” táncolhattak, párt 

választva maguknak, majd ezt követte a kiscsoporto-

sok és a nagycsoportosok cowboy tánca. Ezután sor-

ban bemutatkoztak a gyerekek, hiszen mindenki szá-

mára fontos volt a jelmeze bemutatása. Volt bohóc, 

angyal, tündér, tököcske, rénszarvas, királykisasz-

szony, hercegnő, Piroska, kis lovag, pillangó és meg-

annyi cowboy, cowboy-lány. A szülők farsangi fánkkal, 

és finom teával örvendeztették meg cserébe a gyereke-

ket. 

 Nem maradhatott el a hét folyamán a kedvenc 

mesehősök, állatok 

színezése, álarcok, 

szemüvegek külön-

böző technikával 

való elkészítése. 

Több vicces mesét 

hallgathattak („A 

vajas pánkó”, 

„Otthon felejtettem 

a mosolyomat”), 

mókás verseket 

tanultunk, kedvelt 

szituációs játéko-

kat, körjátékokat játszottunk. Ismereteiket bővítették 

a farsangi fánk elkészítésének lépéseivel is („Miből 

készül a farsangi fánk?”, „Milyen alapanyagok beszer-

zése szükséges a pánkó elkészítéséhez?”). 

 A  két csoport közös ünnepélyét a várva várt 

„játékhalászás” zárta, ahol a gyerekek plüss figurákat 

halászhattak ki az óvónénik segítségével. 

 Reméljük, hogy a közeljövőben még sok-sok 

ilyen vidám, nevetéssel teli ünnepet és mindennapot 

tudunk átélni a gyerekekkel. 

Boldizsár Katalin, Gál Izabella-Anna 

Óvodapedagógusok  
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 * Kirándulás: A természet harmóniája- 

2017.10.30.-11.04 

* Szemétgyújtés: Földünkért- 2017.10.30.-11.04 

* Gyermekszemmel a környezetvédelemről- 2017.11. 

13.18 

* Mikulás várás 2017.12.05  

* Adventi készülődés, közös munkadélután a szülők-

kel - 2017.11.28 

* Beszélgetés a szülőkkel –  SZÜLŐ GYERMEK 

KAPCSOLAT ÓVODÁSKORBAN címmel előadást 

tart az egység szociálpedagógusa  Bencze Edit- 

2017.11.28 

* Betlehemezés,  Karácsony  megünneplése _ 

2017.12. 18.-22. 

* Ciripelő: Vers: Benedek Gréta – 2017.11. 04 

Mese: Gál Hanna 

Ének: Péter Sarolta  

Farsang: 

Téli örömök:  
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Hagyományőrzés az óvodában 
 

„Amit örököltünk, nem adjuk el. Tovább kell 

nekünk is adni az örökösöknek, s éppen ezért őrizni és 

ápolni kell őket.” (Kodály Zoltán) 

 

Minden népnek megvan a maga értéke, gaz-

dagsága – az évszázadok óta felgyülemlett és megőr-

zött népi kultúra. Sajnos, manapság kevés idő jut ezen 

értékek ápolására. Éppen ezért óvodánkban kiemelke-

dő szerepet kap a hagyományaink ápolása, eszmei kin-

cseink megőrzése, a jövő generációnak való átadása.  

Játékkal kezdjük az életünket, a világgal való 

ismerkedésünket, s aztán így vagy úgy gyakoroljuk 

egészen életünk végéig, mert senki le nem tagadhatja, 

hogy szeret játszani. Ezen gondolat jegyében szervez-

tük meg a népi gyermekjátékok hetét rögtön a tanév 

elején, ezzel csalogattuk vissza a vakációról gyermeke-

inket az óvodába. Óvodásaink szívesen vettek részt a 

mondókázásban, eszközös ügyességi játékokban, pár-

választó körjátékokban, tréfás játékokban, versenyjá-

tékokban, amelyek segítségével felfrissíthették régi 

barátságaikat, és lehetőségük nyílt új kapcsolatok ki-

építésére is.  Mindezt az „Ősszel érik babám” címmel 

szerveztük, ami több heti hagyományőrző tevékenysé-

get foglalt magába. 

Következő hetünk témáját a népdalok képez-

ték. Vidékünkre jellemző népdalokat hallgathattak 

óvodásaink, az évszaknak és életkoruknak megfelelő 

énekeket sajátították el. Fontosnak tartottuk kihang-

súlyozni azt, hogy ezek a kincseink csak úgy marad-

hatnak fenn, ha továbbadjuk őket, és ebben nekik, a 

jövő generációjának is fontos szerep jut. A népdalok és 

népzene révén a gyermekek megismerkedtek az alap-

vető tánclépésekkel is. Ráéreztek arra, hogy a tánc 

szépségét, vonzerejét a ritmus, a dallam, a harmoni-

kus mozgás, a mulatságos párbeszédek és az ezekhez 

társuló térformák adják.  

Az előző hetek megkoronázásaképpen állítot-

tuk össze a szüreti táncunkat, amit az immár hagyo-

mánnyá vált szüreti felvonulásunk alkalmával tekint-

hettek meg az érdeklődők. A felvonulás reggelén fel-

emelő érzés volt látni, ahogy óvodásaink székelyruhá-

ba öltözve kalaposan-pártásan gyülekeztek a napközi 

udvarán, ahonnan szekerekre ülve vonultak végig a 

településen. A szekereken lelkesen énekelték a szüreti 

népdalainkat, és négy helyszínen vidám táncukkal 

örvendeztették meg a közönséget. Felvonulásunk sike-

réhez hozzájárult a Kis Nárcisz Egyesület és a szülők 

közössége, akik nemcsak a felvonuláshoz szükséges 

lovas szekereket, hanem a gyerekek kosaraiba kerülő 

szőlőt és kürtőskalácsot is biztosították. A filisek  

hangszeres kísérettel, a helyi Önkormányzat hangosí-

tó berendezéssel, valamint Hargita Megye Tanácsa 

népviselettel támogatta rendezvényünket. Ezúton is 

köszönjük a segítségüket! 

Szentegyháza rangos eseménye az Őszi hadjá-

rat, melynek nyitó napján óvodásaink büszkén viselték 

az új székelyruhákat, és a huszárokkal együtt énekel-

ték az ismert huszárnótákat. 

Városunkban fellelhetők a népi mesterségek is, 

mint például a szövés, fonás, fafaragás, bútorfestés, 

kosárfonás. Projektünk keretén belül ellátogattunk 

Krisztina néni székelyruha készítő műhelyébe, bete-

kintést nyertünk a kosárfonás rejtelmeibe, és megfi-

gyelhettük a patkoló kovácsot is munka közben.  

Meggyőződésünk, hogy projektünk eredménye 

egyike azon munkálkodásunknak, amelyekkel gyöke-

reinket nem feledve úgy élünk a mában, hogy értékes 

gyöngyszemei lehessünk a holnapnak.         

Márton Szidónia és Fülei Éva óvónők 
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Élménybeszámoló 
 

         Az igazi tél örömei közé sorolhatjuk a szánkó-

zást. Felhőtlen szórakozást, kikapcsolódást, társak-

kal, barátokkal való időtöltés egyik legizgalmasabb 

formáját biztosítja a tanulók számára. 

       Osztályunk 2018. január 22-én látogatott el a ta-

nulók által Kicsi Mogyorósnak emlegetett domboldal-

ba. Az időjárás teljes mértékben nekünk kedvezett. 

Egész hétvégen esett a hó. Két óra kalandban volt 

részünk, amelyet még színesebbé tettek, azon szülők, 

akiknek sikerült eljönniük, gyerekeikkel együtt szán-

kózniuk, és meleg teával megajándékozniuk a tetőtől 

talpig havas, pirospozsgás arcú tanulókat.  

          Hatos Emese, II. B osztályos tanuló élménybe-

számolójából olvashattok pár sort:  

 „Elmentünk szánkózni az osztállyal és 

jöttek a szülők is. Nagyon jókat csúsztunk. Az 

tetszett a legjobban, hogy a tanító nénivel és 

anyukákkal estünk, keltünk, bucskáztunk, és 

még teáztunk is. Igaz, az anyukák kicsit nehe-

zen mentek ki a dombon, és egy kicsit féltek, 

amikor csúsztak.” 

         Köszönjük szépen az iskola vezetőségének, 

hogy jóváhagyta, engedélyezte e kis kikapcsolódást 

osztályunk számára. 

Csíki Tímea, tanítónő 

Karácsonyra hangolódva 

     Ebben a tanévben a szeretet ünnepe előtti napok-

ban nagy volt a sürgés – forgás a II. B osztályban. 

Osztályunk nem karácsonyi műsorral örvendeztette 

meg a szülőket, hanem egy közös kézműves tevékeny-

ségre hívtuk el az anyukákat, apukákat. 

     A mai rohanó világban, sajnos, egyre kevesebb idő 

jut arra, hogy a szülők közös tevékenységeken, prog-

ramokon vegyenek részt gyerekeikkel, a mindennapi 

munka, az optimális körülmények megteremtéséért 

folyó fáradozás következtében.  

 Minden szülő lelkesen fogadta a meghívást, 

aki tehette részt is vett ezen a programon. A tanulók 

az édesanyák segítségével mécses tartókat készítettek 

különféle alapanyagokból. Nagy izgalommal, lelkese-

déssel készültek az alkotások.  

 Befőttes üvegeket díszítettek ki, az elkészült 

eredmények magukért beszéltek. A foglalkozás végén 

zsíros kenyér és tea volt a jutalma minden szülőnek, 

illetve tanulónak.  

Csíki Tímea, tanítónő 
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Karácsonyi készülődés 

Decemberben a vakáció előtti utolsó napon a 

IV. B. osztályos tanulók nagy készülődés között van-

nak. Az osztály egy kis szerepléssel és egy közös kézi-

munkázással készült a szülőknek. Gyertyatartót fes-

tettünk, karácsonyi díszt, valamit tortapapírból an-

gyalkát készítettünk. A munka után volt egy kis ka-

lács, üdítő, meg kávé a szülőknek. Mindenki jól érezte 

magát, karácsonyi zene hallatszott ki az osztály falai 

közül. Ebbe a vidám hangulatba lépett be az aligazga-

tó néni, aki bejelentette, hogy minden gyerek kap egy 

ajándékot, de csak otthon bonthatja ki. Ennek a beje-

lentésnek mindenki nagyon örült, alig vártuk, hogy 

megnézhessük, mi van a dobozban.  

A nap jól sikerült, a szülőkkel való közös kézimunká-

zás nagyon jó és vidám perc volt.  

Lőrincz Krisztián, IV. B. osztály 

 

Készülődés karácsonyra 

A tanító néni elhatározta, hogy karácsony 

előtt a szülőkkel együtt tartunk egy kézimunka órát. 

Miután mindenki elfoglalta a helyét, tartottunk egy 

rövid karácsonyi előadást. Az előadás jól sikerült. Mi-

után lejárt elkezdtünk kézimunkázni. Készítettünk 

gyertyatartót gipszből, angyalt, karácsonyi díszeket. 

A szülők örültek a közös munkának. Nagyon jó volt 

az eltöltött délelőtt és szerintem a szülőknek is tet-

szett. 

 Balázs András, IV. B osztály 

Történelemóra 

 Az iskolában történelemórán a tanító néni a 

honfoglalásról mesélt. Nagyon érdekes volt, mindenki 

tátott szájjal hallgatta. Nagyon fontosnak tartja, hogy 

megértsük a témát, élvezzük, kutakodjunk az előde-

ink életéről. A tanító néni  Power Pointos bemutató-

kat készít, képeket nyomtat, laminál. Az egész osz-

tály nagyon imádja a történelemórát, mert játékosan 

tanulunk, és sok érdekes információt kapunk a törté-

nelmi időszakokról, személyekről.  

 Simó Sára, IV. B. osztály 

ISKOLA MÁSKÉNT - USZODA 
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Adventi várakozás 

 Ünnepi hangulatban teltek az adventi készü-

lődés hetei az előkészítő osztályokban. A foglalkozáso-

kat átszőtte az ünnepi várakozás izgalma, készítet-

tünk adventi koszorút, naptárt meglepetésekkel. A 

kíváncsi kis szemek türelmetlenül várták a Mikulást, 

érkeztekor énekekkel, versekkel köszöntötték őt a 

gyerekek.  

       A karácsonyi műsorok összeállítása remek hangu-

latban telt, a karácsony szelleme mindenkit áthatott. 

A közös tevékenységek alkalmával a gyerekek azt is 

megértették, hogy nem csak az ajándékok sokasága 

fontos, hanem az általuk elkészített apró kezek mun-

kái az igazán értékesek, mivel szívből jövőek. 

 Kis műsorokkal köszöntük meg a szülőknek a 

hozzáállásukat, az intézményünk felé nyújtott támo-

gatásukat. „A négy gyertya története” és a 

„Betlehemes játék” ünnepi hangulata segített ráhan-

golni gyereket és szülőt egyaránt a karácsony otthoni, 

családokon belüli igaz megélésére. 

Korodi Szende és Gergely Gabriella                     

előkészítő osztályos tanítónők 

 

Utolsó I-IV-es karneválom 

Eltelt egy újabb év, és elérkezett a várva várt 

farsang. Nagy szeretettel és izgalommal év elejétől 

készültünk erre az ünnepre.  

 A történelem órák segítettek eldönteni, hogy 

az idei farsangon mi ősmagyarok legyünk. Nagy meg-

tiszteltetés és kihívás volt számomra a sámán szerep. 

A tanító néni segített a ruhák elkészítésében. Rovás-

írással került fel a hét vezér neve a köntösökre. Érde-

kes módon a lányok öltözete egy nagy ing volt, amit 

övvel kötöttek meg. A sámán viseletem különbözött 

egy kicsit a többiekétől. A süvegemen a szivacscsontok 

zavartak egy kicsit, de nem akadályozhattak a szerep-

lésben. Három tanult magyar mondát jelenítettünk 

meg: A csodaszarvas, Emese álma és a Vérszerződés. 

A zenei aláfestés is nagyon találó volt, jól hangzott. 

Mi voltunk az utolsó fellépők. Nagyon izgultam a sze-

replésen, szinte magamon felejtettem a cipőmet.  

Fellépésünk után tánc következett, majd tombo-

lahúzás. A szendvicsek és a sütik finomak voltak. A 

karnevál hangulata nagyon jó volt.   

Elekes Domokos IV. A  
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ILYEN LESZEK HÚSZ ÉV MÚLVA  
 

– képzeletben az alszegi harmadikosok 

időutaztak  

„Családot alapítottam, van két gyermekem és 

egy szerető feleségem. 

Egy fát szállító cég kamionvezetője vagyok, 

Romániába fuvarozzuk a sok fát. Imádom ezt a mun-

kát.  

Néha a hobbimat is űzöm hétvégenként. Szere-

tek kroszmotorzni, gyakorlok a pályán. A barátokkal 

hétvégenként gyakran felmegyünk a Madarasi Hargi-

tára. Ez egy nagyon jó kikapcsolódás számunkra. 

Remélem, ez az álmom valóra válik.” (T.A.) 

 

„Egy lovas iskola tulajdonosa vagyok. A város 

szélén lakom egy szép kertes házban. A ház előtt van 

egy virágos kertem tele nárciszokkal és rózsákkal. 

A ház mögé építettünk egy istállót, amiben tíz 

lovam és három csikóm van. Minden délelőtt a csikók 

betanításával foglalkozom. Délutánonként a városi 

gyermekeket tanítom lovagolni. Egyesek már olyan 

ügyesek, hogy lovaglóversenyekre is elviszem őket.  

Van egy kislányom, akit Gyöngyvérnek hív-

nak. Szívesen részt vesz velem együtt a lovak gondozá-

sában és tanításában. 

Az én kedvenc lovam neve Bella, egy lipicai 

kanca. Nagyon szeretem a munkámat, mert én terve-

zem meg magamnak, és sokat mozoghatok a friss leve-

gőn.”  (F.B.) 

 

„Kamionos cégem van, a foglalkozásomat na-

gyon szeretem. Közben én is vezetek, amikor az alkal-

mazottjaim betegek.  

Spanyolországban lakom. Egy szép nagy csalá-

dom van, velük jól megegyezünk. 

Nagyon sokat kirándulunk. A barátokat se fe-

ledjük, mikor hazajövök a családommal kirándulni, 

akkor a barátokkal sokat beszélgetünk.” 

 (F.M.) 

„Családot alapítottam és pizzázót nyitottam. 

Nagyon sok vendég jön a pizzázómba. A pizzázó neve: 

András pizzái. Ez Szentkeresztbányán található. 

A családdal nagyon közel lakunk a szüleimhez.  

Engem nem érdekel a pénz, csak az, hogy bol-

dog legyen a családom.”  (S.A.) 

 

„Nekem húsz év múlva lesz egy családom. Két 

lányikrem lesz, meg egy fiam. Az egyik lányt Barbará-

nak, a másikat Adriennek hívják, a fiam neve Ádám. 

Ezen kívül lesz egy férjem. 

Harminc éves koromra orvos lenne a szakmám, 

mert szeretem, ha az emberek egészségesek. 5.000 lejt 

keresnék. Szentegyházán vagy Csíkszeredában él-

nénk, ott lesz egy házunk, lenne benne egy emelet. 

Lenne az erdőben egy hétvégi házunk, ezen kívül még 

egy Magyarországon.” (S.N.) 

 

„Én húsz év múlva egy ruhaszalont nyitok 

vagy egy ruhatervező leszek. A hobbim a fényképészet 

lesz. Sokat keresek. 

Egy szép nagy házam és egy jóképű férjem 

lesz. Ráadásul lesz egy víkendházunk is még  Buda-

pesten is. Lesz egy autóm és jogosítványom. Sok orszá-

got be fogunk járni. 

Három vagy négy gyermeket szeretnék. Egy 

szorgalmas háziasszony leszek, nagyon jól fogok tudni 

főzni és sok barátnőm lesz.”  (T.V.) 

 

„Én fodrász leszek, mert szeretek hajat fonni. 

Négy gyermeket szeretnék: két fiút és két lányt. A két 

fiú neve Barni és Bence, a lányoké pedig Leila és An-

na. A fiú akivel szeretnék lenni, legyen erős, bátor és 

segítőkész, amikor kell. 

Itt maradok a szülőföldemen, mert itt a leg-

jobb. Remélem, így lesz.” (F.V.) 

 

„Én 20 év múlva harminc éves leszek. Dolgozni 

szeretnék, mert kell a segítség a szüleimnek. Már idő-

sek. 

Családot kell alapítsak. Szeretnék majd három 

gyermeket, de ezért dolgoznom kell. Sokat szeretnék 

utazni, hogy lássak más helyeket. 

Én olyan munkát szeretnék, hogy tudjak segí-

teni a szegény, idős, beteg embereken. 

Csíkszeredában szeretnék lakni a gyermekek-

kel és a feleségemmel.” (T.F.) 

 

„Húsz év múlva boltos szeretnék lenni. Azért 

szeretnék ez lenni, mert lehet sok pénzt kapni és sok 

rendelést leadni. Ha lesz sok vásárlóm, nem bukik be a 

bolt. Ha a bolt tulajdonosa leszek, akkor nem lesznek 

magasak az árak.”  (F.D.) 

 

„Én húsz év múlva sminkes leszek. Lesz egy 

férjem. Lesz egy sminkszalonom a házamban. Lesz 

gyermekem, meg autóm. Szombaton és vasárnap nem 

lesz munkám, a festékekkel, sminkkel szabad napom 

lesz. Ilyen leszek 20 év múlva. ” (S.A.) 

 

„Húsz év múlva fodrász akarok lenni, mert na-

gyon szeretem a hajat fonni és göndöríteni. Saját sza-

lonom lesz. Három gyermeket szeretnék és egy férjet. 

A közeli faluban szeretnék lakni.  

Háziasszony is leszek, mert szeretek sütni, főz-

ni, nagy házat szeretnék emelettel. Miután megnőnek 

a gyermekek, folytatom a fodrászatot. 

Én még 20 év múlva önkéntes is szeretnék len-

ni egy alapítványnál, hogy segítsek a beteg embereken 

és gyermekeken. Szeretnék segíteni a szegény családo-

kon, adományt osztani nekik, hogy ők is normális éle-

tet tudjanak élni. 

Lesz jogosítványom és autóm, hogy sokat tud-

junk kirándulni a családdal, Mivel nagyon szeretem a 

gyermekeket, óvó néni is szeretnék lenni.  

Ha minden vágyam teljesük, akkor sok dolgom 

lesz, nem fogok unatkozni.”  (T.G.) 

 

„Húsz év múlva én szeretnék egy családot egy 

jó férjjel és lányikrekkel. Homoródremetén laknánk, 

Magyarországon is lenne házunk. Énekesnő szeretnék 

lenni, szeretném, ha turnéznék. Még a gyermekeimet 

is elvinném.”  (A.B.) 

 

(Folytatás 21. oldalon) 
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Gáll Barna IV. A 

Lövétei bábos találkozó 

Én már nagyon vártam a lövétei bábelőadást, 

amire sokat gyakoroltunk. Felültünk az iskolabuszra 

és elindultunk Lövétére, ahová csak a mi osztályunk 

ment az iskolából. Ott kaptunk zsíros kenyeret és te-

át. Miután lejárt az első színdarab szünetet tartottak. 

A szünet után mi következtünk. Miután lejártunk 

nagy megkönnyebbülés volt, az osztályunk kapott egy 

diplomát és egy ajándék angyalt. A székeket rendbe 

tettük és kimentünk a buszhoz. A halastóhoz men-

tünk ebédelni. Ebéd után, amíg vártuk a buszt megta-

nultunk egy éneket, ami így szól: 

„ Lövétei halastó, halastó, 

Beleestem szekerestől lovastól. 

Jaj, Istenem ki vesz ki, 

sej, de ki vesz ki? 

Sajnáljon meg engemet 

valaki!” 

 

Márton László IV. A 

A lövétei bábelőadás 

Pár hónappal ezelőtt meghívót kaptunk a 

Lövétén megrendezett bábelőadásra, amire mi is be-

neveztünk. Szüleinkkel és a tanító néni segítségével 

elkészítettük a bábjainkat. Érdekesre és viccesre sike-

rült mindannyiunké! Majd elkezdődtek a próbák. A 

nagy napon, péntek reggel nov. 24-én türelmetlenül 

hallgattuk végig az angol órát, majd nagy izgalommal 

bepakoltuk a kellékeket a buszba és elindultunk 

Lövétére. 

Ott zsíros kenyérrel és teával vártak, amin nagyon jól 

esett. Az első bábelőadás “A három nyúl” volt. A mi 

előadásunk címe “Minden felnőtt volt egyszer gyerek”. 

Vidám hangulatban énekeltünk. Mikor lejártunk min-

denki fellélegezhetett. Megnéztük az összes előadást, 

a közönségből felismertem néhány lövétei gyereket, 

akikkel együtt úsztunk. A sulibusz levitt minket a 

halastóhoz, ahol megebédeltünk. Nagyon finom és 

bőséges volt az étel: pityóka, nagy adag csirkemell és 

két darab uborka. Páratlan élmény volt, ami hamar 

eltelt. Egy éneket is tanultunk Orsitól.  

 

 Miklós Glória IV. A 

A lövétei bábos találkozó 

 Reggel bementünk az osztályba és vártuk a 

buszt. Mikor megjött, akkor levitt Lövétére. Nagyon 

jól éreztem magamat. Izgultam, amikor mi következ-

tünk. Aztán jöttek a tanító nénik, egy nagyon szép 

mesét adtak elő. Szerintem ez volt a legjobb nap. Mi-

kor vége lett az egésznek, elmentünk egy étterembe, 

ahol finomat ettünk és mentünk haza. 

 

Ambrus Timea IV. A 

Lövéte 

Elmentünk az osztállyal a lövétei bábelőadás-

ra. Mi magunk is felléptünk! Öt előadást láttunk. 

Ehettünk zsíros kenyeret és ihattunk forró teát. Na-

gyon furcsán nézett ki a Kultúrotthonuk!  Tele volt 

krumpli láncokkal meg kuko-

ricával. Miután minden mese 

lejárt, mentünk a halastóhoz. 

Ott nagyon finom volt az étel. 

Az egyik osztálytársam éne-

kelt egy halastóról szóló dalt, 

amit én is tudtam! 

Tankó Adrienn IV. A 

Iskola Másként 

 Az iskola másként hét szerintem mindenkinek 

a kedvenc hete az iskolából. Nekem legalábbis az. Eb-

ből a hétből a szerda tetszett a legjobban. Egy kicsit 

hideg volt, de attól eltekintve jó volt. Ellátogattunk 

Szentkeresztbányán a rendőrségre, a Líceum tájházá-

hoz és műhelyeibe és még voltunk az edzőteremben is. 

Nekem ez tetszett a legjobban, mert zenére bemelegí-

tettünk és négy különböző játék volt. Szerintem min-

denkinek jól telt az Iskola Másként hét! 
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Lőrincz Tímea-Mária IV. A 

Az Iskola Másként hétből nekem a torna nap 

tetszett. Nagyon jók voltak az akadálypályák. Tet-

szett, hogy a labdát csak a lábunkkal szabadott to-

vábbadni. Igaz sokszor elrontottuk, de nagyon tet-

szett. Volt még egy játék, ami nekem nagyon tetszett. 

A kicsi labdákat kellet a lyukakba dobni. Köszönöm a 

tanító néniknek és Éva néninek! 

Márton Kristóf  IV. A 

Iskola Másként, torna nap 

Amikor beléptünk az edzőterembe nagyot cso-

dálkoztam. A zenére bemelegítést nagyon élveztem, 

de a legjobban az ügyességi játékok tetszettek. Elő-

ször célba dobtunk pontokért, utána hulla-hopp kari-

kákból kellett ki-be pakolni a kuglikat. Aztán két sep-

rűnyéllel kellet egyik kosárból a másikba vinni a lab-

dát. És most jön az én kedvencem: amiben lefeküd-

tünk a földre és a 

lábunkkal adogat-

tuk a labdát. Eddig 

ez volt a legjobb 

Iskola Másként 

hét!  

 

Fekete-Bartos Imre IV. A 

Iskola Másként 

Szerda. Az egész azzal kezdődött, hogy bemen-

tünk az osztályba. Mindenki nagyon izgatott volt és 

várta, hogy jöjjön a busz. Amikor megérkezett beül-

tek. Én meg három osztálytársam kocsival mentünk, 

vagyis a tanító néni levitt, mert megtelt a busz. A Lí-

ceumban tátva maradt a szám. Érdekesek voltak a 

szakok: az autószerelő, a varró, az ács, az esztergá-

lyos. Volt egy bácsi, aki elmondta a dolgokat és vála-

szolt a kérdéseinkre. Ezután jött a tájház: vadászpus-

ka, evőeszközök..., szerintem mindenki belegondolt 

abba, hogy milyen körülmények között éltek régen és 

ma. Azután jött a tornaterem. Ezt nagyon jól össze-

hozták! Sok mindent csináltunk: célba dobás, zenére 

bemelegítés, kugli-játék. Mikor kimentünk mindenki 

evett-ivott. Volt rá 5-10 percünk. Végül elmentünk a 

rendőrségre. Ott egy rendőr bácsi fogadott minket, és 

kérdeztünk tőle ilyent-olyant. Összegezve, egy nagyon 

jó nap volt! Köszönöm a tanító néniknek! 

Fekete-Bartos Imre IV. A 

Ősmagyar farsang 

Az egész azzal kezdődött, hogy a tanító néni 

azt javasolta, hogy legyünk Ősmagyarok, mi persze 

nem mondtuk azt, hogy nem mert mind jónak találtuk 

az ötletet. Így el is kezdtünk gondolkodni, hogy legyen 

megvalósítva, a tanító néni összevágott több zenét és 

hangot. Nekünk nagyon tetszett és rá néhány héttel 

el is kezdtük gyakorolni. A gyakorlás nagyon jó volt 

én személy szerint nagyon élveztem. A tanító néni 

sokat dolgozhatott vele!  És elérkezett a nagy nap. 

Mindenki izgatott volt, de nem volt ok az idegeskedés-

re, mert tudtuk a szerepünk. A más osztályok előadá-

sa is jó volt, de a miénk volt a legjobb.  Lehetett vásá-

rolni: tombolát, sütit, szendvicset és teát. Sokat tán-

coltunk és a szünetekben tombolahúzás volt. Az utolsó 

tombolázásnál  nyertem. Az utolsó tánc után a tanító 

néni el kellett menjen. Nagyon jó farsangi bál volt. 

Nagyon sok érdekes előadást láthattunk. Köszönöm 

mindenki nevében azt, hogy részt vehettünk! Köszön-

jük!!! 

Elekes Domokos IV. A 

Iskola Másként 

IV. osztályos koromban újra megszervezték az 

Iskola Másként hetet. Ezen a héten változatos és iz-

galmas programokat ajánlottak nekünk. Ebből a szer-

da tetszett a legjobban. Ezen a napon városnézőben 

voltunk. Először a bányai iskola udvarán lévő tájhá-

zat néztük meg. Sok érdekes dolgot láttunk. Ezután 

egy edzőterembe mentünk, ahol különböző feladatok 

vártak ránk, mint például a célba dobás. Az edző néni 

nagyon kedves volt. Ezt követően a rendőrséget láto-

gattuk meg, ahol egy rendőr bácsi megmutatta a 

rendőr felszerelést. Ez tetszett nekem a legjobban.  

Majd felültünk a buszra és hazamentünk. 

Folytatás 13. oldalon 
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ILYEN LESZEK HÚSZ ÉV MÚLVA  

(folytatás a 8. oldalról) 

„Tanítónő szeretnék lenni, mert szeretem a 

gyermekeket. Havonta 1.000 lejt keresnék. Kertes 

házban laknék Almáson. Két gyermeket szeretnék és 

egy férjet. A gyermekek lányok lennének: Csilla és 

Juliánna. A szabadidei hobbim: rajzolás, festés.”

 (F.N.) 

„Színházban dolgozom, színésznő leszek, 5.000

-et keresek. A hobbim a friss levegőn sétálás. Emele-

tes házban lakom, közel a szüleimhez, onnan indulok 

a munkahelyemre. Lesz egy kicsi gyermekem és egy jó 

férjem. A gyermekünket úgy fogják hívni, hogy Borcsi. 

Magyarországon is lesz egy piknikházam. Szeretném, 

hogy minden évben menjünk kirándulni. 

Boldog család leszünk!” (S.E.) 
 

„Nekem lesz egy családom: 1 kedves, megértő, 

dolgos férjem, 3 gyermekem, 2 lány és 1 fiú. Magyar-

országon fogunk lakni, de a szüleimhez gyakran fo-

gunk járni. 

Szeretnék egy kocsit is. Fodrász szeretnék len-

ni, mert szeretek hajakkal foglalkozni és ezzel a mun-

kával sok pénzt fogok keresni. 

Szerintem én egy dolgos háziasszony fogok 

lenni, és az én pénzemmel, meg a férjemével el tudjuk 

tartani a családunkat.”  (M.Sz.) 

„Énekesnő lettem. Ez a munka mellett még 

egy reggeli műszakot is vállaltam. Havi fizetésem a 

vendégektől függ. Ebből el tudom tartani a kétgyer-

mekes családom. A férjem is sok pénzt kap. A hétvégi 

hobbim a lovaglás lett. Gyerekeket is tanítok lovagol-

ni. Gyermekeimnek szeretnék venni egy pónit. 

Egyelőre a szüleimnél lakunk a Március 8 ut-

ca 4 szám alatt. Van, amikor a víkendházunkba költö-

zünk. 

Szeretném, ha minden évben elmennénk ki-

rándulni is, mert így teljesen boldogok lennénk!”

 (H.M.) 
 

ISMERKEDÉS A SZAKMÁKKAL 

Látogatás a Karsaiba 

 Az ,,Iskola másként’’ program keretében meg-

látogattuk mi, a VII.B és a Vll.A osztály,  városunk-

ban a Karsai Hargita Plast műanyag-feldolgozót.  

A látogatást Imecs-Gáll Izabella tanárnő szervezte. A 

gyárat csoportonként Szőcs Emese, Benedek Jóska és 

György Imre mutatták be. Elmagyarázták a gépek 

működési elveit. A fröccsentő gép a vízhűtéses szer-

számba (matricába) magas hőmérsékletű, kb. 240oC –

on injektálja a folyékony polipropént, polietént vagy 

polisztirolt. Az extrudernél képlékeny állapotban cső 

alakjában csigaorsó nyomja át az anyagot. 200oC –

körüli hőmérsékleten két fél szerszám vízhűtéses ösz-

szezáródása utána, a kés elvágja a polietént, majd 8 

bar levegő nyomáson a szerszám alakjára fújja. Hátul 

a palack fújó gépen 100oC körüli a hőmérséklet 

preform a kemencéből kivéve két fél szerszám össze-

záródása után középre helyezve kb. 15 bar nyomáson 

felveszi a matrica formáját amely előre volt fröccsent-

ve polieténből. A nők csomagolták a gyógyszeres dobo-

zokat.                                          Lőrincz Anikó VII.B. 

 Köszönetet mondok a Karsai Hargita Plast 

cég vezetőségének, hogy betekintést nyerhettünk egy 

gyár működési technológiáiban. 

Külön köszönet a csoportvezetőknek az érdekes, látvá-

nyos, színes bemutatásért. 

Imecs-Gáll Izabella tanárnő 

ISKOLA MÁSKÉNT - VIII.B osztály 2O17 

 Az iskola másként héten a VIII. B, a VII .B és 

VI. A  kirándulni volt a Csíki Csobbanóban. Jól érez-

tük magunkat az  uszodában,  figyeltünk a szabályok-

ra, amelyeket  be kellett tartani, s közben gyakoroltuk 

az úszást. Mi jól éreztük magunkat, kellemesen telt a 

nap.                                     (Konrád Beáta, VIII.B) 
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Iskola másként hét  

„Ma reggel úgy gondoltuk, hogy nem lesz any-

nyira érdekes a nap, de végül amikor megláttam, 

hogy milyen szuper feladat van, amit megcsinálha-

tunk, akkor nagyon örültem. Volt összesen 29 feladat. 

Örültem volna, ha mindegyiket többször megcsinál-

hattam volna, de nem volt elég idő és nem is lehetett. 

Az iskola másképp hét hétfője nem is telhetett volna 

el jobban. Az iskola nagyon szerencsés, hogy ilyen jó 

tanárok vannak, akik kitalálták ezeket a játékokat.”   

Fehér Zsófia VI.A 

 „Az iskola másképp hétfőjén az volt a  jó, hogy 

játszottunk. Volt olyan játék, hogy magyar szavakat 

kellett írni angolul és románul. És megnéztük a játék-

kiállítást.”  

Márton Natália VI.A 

 „A 19 játék közül nekem a bombás feladat tet-

szett. Csak az volt rossz, hogy az osztályból 14-en hiá-

nyoztak, mert elmentek múzeumot látogatni. Kár, 

hogy kimaradtak a játékból, mert nagyon szuper volt. 

Nagyon üres volt az osztály a többiek nélkül, de még 

így is megvolt a hangoskodás és a zaj. Nem  bántam 

meg , hogy nem mentem múzeumba, mert kimarad-

tam volna a jó játékból.”   

Márton Natália VI.A 

 „Az iskola másképp héten az volt a jó, hogy 

kirándultunk. Sok érdekes helyre voltunk, sok min-

dent láttunk és hallottunk. Megnéztük Mártonffi Já-

nos, iskolánk névadójának sírját . A Nyergestetőn 

fotózkodtunk a kopjafáknál. Tízóraizás után tovább-

utaztunk Kézdivásárhelyre, ahol múzeumot látogat-

tunk. Nagyon sajnálom, hogy csak 14-en mehettünk, 

remélem, hogy majd együtt is fogunk kirándulni és jól 

fogjuk érezni magunkat.”  

 Simó Edina VI.A 

 „Nekem az tetszett a legjobban, amikor a bü-

dös barlangba mentünk. Nagyon szép volt a táj, min-

denhol csupa falevél.”  

Vitus Noémi VI.A 

 „Nekem leginkább a 

Büdös barlanghoz felé vezető 

túra tetszett, mert olyan 

nyugodt és csendes volt. So-

kat tanultam a kirándulás 

alatt, olyan volt, mintha az 

iskolában tanultunk volna 

csak másképp.”  

Simó Borbála VI.A 

Egyed Tivadar IV. A - Honfoglaló magyarok 

A mondák előkészítése kicsit hosszú volt. Mi a 

Vérszerződés mondát választottuk, ami hat szereplős 

volt. Én Árpád voltam a vezérek közül. Az első bábom 

nem sikerült annyira jól, de végül ez lett Tas. Zsolti-

val újrarajzoltuk Árpádot. A második nagyon jól sike-

rült. Ezután már csak a szöveg volt hátra. Megtanul-

tuk a szerepeket és a nyílt napon elő is adtuk, ami jól 

sikerült. 

Gál Zsombor IV. A - Bábozás 

Nekem az tetszett az osztályos bábozásban, 

amikor készítettünk bábokat. Papírból vágtuk, ceru-

zával színeztük és faragasztóval ragasztottuk. Hátte-

ret is készítettünk, amit vízfestékkel festettünk ki. 

Darabjainkat előadtuk az iskolában is. Nagyon izgul-

tunk, a Vérszerződést és a Fehér ló mondáját adtuk 

elő. Én voltam Előd és Tas. Szerintem nagyon jól sike-

rült az előadásunk. Nekem a „Botond” népmonda tet-

szett a legjobban, amit Kristófék adtak elő. Nyílt na-

pon is előadtuk a szülőknek, ami szerintem nekik is 

tetszett.  

Bence Szilárd IV. A - Bábos mondák 

Nekem tetszett az, amikor az egyik történelem órán a 

tanító néni azt mondta, hogy ma az ősmagyarokkal 

fogunk foglalkozni. Nagyon érdekesnek tartottam, 

amiket a tanító néni nyomtatott lapokat, amiken 

mondák voltak. Mikor mindent felvettünk, a tanító 

néni írt lapokra címeket. Csapatokat alkottunk. Mi 6-

an voltunk és a „Fehér ló mondáját” kaptuk. Lapokra 

rajzoltunk szereplőket, majd kivágtuk és hurkapálcá-

ra ragasztottuk. Tanultunk szöveget is hozzá, majd 

nagy kartonra kellett rajzolni hátteret is hozzá. Mikor 

készen voltunk paraván mögött gyakoroltunk. Az osz-

tályban szerre bemutattuk és volt egy nyílt nap, ami-

nek a végén előadtuk újra az előadásainkat  

 11.oldal 

Mihály László-Zsolt IV. A 

Iskola Másként, vízmű 

Nekem tetszett, mikor bementünk az épüle-

tekbe, érdekes volt a látvány. Amikor a szűrőket és a 

tisztítókat láttam elámultam az érdeklődéstől. Érde-

kes volt, hogy 1- 3 m mélyek voltak. Azért kellenek a 

tartályok Szentegyháza városának, hogy tiszta vize 

legyen. Amióta megcsinálták a derítő állomást, azóta 

nagyobb a nyomása a víznek. Van egy medence, ami a 

Harvíz derítő állomáshoz tartozik és még van egy la-

boratóriuma, ahol a vizet tanulmányozzák. 

 

Kozán Sára IV. A 

Iskola Másként heti élmények 

 

Az idei Iskola Másként hét na-

gyon tartalmas volt, nekem még-

is a csütörtök tetszett a legjob-

ban. Hogy mi tetszett belőle? Minden! Az, amikor gyö-

nyörű szép ludas mécseseket készítettünk befőttes 

üvegből. Nagyon könnyű volt elkészíteni, mégis szép 

lett mindenik. Amikor meggyújtottuk a mécseseket 

szép látvány volt. Aztán a Lúdas Matyi előadás is na-

gyon szórakoztató volt. A szereplők szépen táncoltak, 

ezzel érdekessé téve a rég ismert mesét. Az is tetszett, 

hogy a táncosok lejöttek a színpadról, s hogy a nézők 

között is táncoltak. Köszönöm ezt a szép emléket az 

alkotóknak! 

 

Kozán Sára IV. A 

Farsang 

Idén kar-

neválkor ősma-

gyarok voltunk. 

Sokat készültünk 

a szereplésre, a jelmezeket mi csináltuk. A szereplés 

előtt én izgultam. Szerintem jó lett az előadásunk. 

Aztán, mikor véget értek az előadások akkor kezdő-

dött a tánc. Nagyon jó buli volt, én sokat táncoltam és 

még a tanító nénik is táncoltak. Később tomboláztunk 

és megint táncoltunk. Volt sok finom süti, szendvics 

és tea. Összességében ez egy nagyon jó buli volt. Kö-

szönöm szépen! 

 

Molnár Orsolya IV. A - Honfoglaló magyarok 

Idén, negyedikben tanultunk a honfoglaló ma-

gyarokról. Nagyon szerettem ezeket az órákat. Tartot-

tunk egy nyílt órát is, ahová jöttek a szüleink is. Elő-

ször voltak kérdések, következett olyan feladat, amit 

a padtárssal kellet megoldani. Majd csapatok és cso-

portmunka következett. Mi összekötős feladatot kap-

tunk. Készültünk csapatonként bábelőadással is. Mi a 

Csodaszarvas mondáját adtuk elő. Nagyon jó volt ez a 

nyílt óra. 

Molnár Orsolya IV. A - Honfoglaló magyarok 

Idén, negyedikben tanultunk a honfoglaló ma-

gyarokról. Nagyon szerettem ezeket az órákat. Tartot-

tunk egy nyílt órát is, ahová jöttek a szüleink is. Elő-

ször voltak kérdések, következett olyan feladat, amit 

a padtárssal kellet megoldani. Majd csapatok és cso-

portmunka következett. Mi összekötős feladatot kap-

tunk. Készültünk csapatonként bábelőadással is. Mi a 

Csodaszarvas mondáját adtuk elő. Nagyon jó volt ez a 

nyílt óra. 

Both-Simó Dóra IV. A - Honfoglaló magyarok 

A tanító nénivel felvettük a magyarokat. Sok 

mondával foglalkoztunk, s hogy könnyebben megta-

nuljuk a tanci minden legenda mellé hozott kvíz lapo-

kat is. Így könnyen megtanultuk, s ez mellet törciből 

is dolgoztunk nemcsak anyanyelvből. Egyszer a tanci 

megkérdezte, hogy csapatokban bábokkal előadunk 

egy-egy mondát vagy írunk felmérőt? Az egész osztály 

az elsőre szavazott és elkezdtünk csapatokban készül-

ni. Hátteret és bábokat készítettünk. Mikor kész vol-

tunk a szereplőkkel kiválasztottuk a szöveget is. Elő-

adtuk az osztály előtt és a szülők előtt is. Végeztünk 

gyakorlatokat egyé-

niben és csoportban 

is. Nekem a jurta 

berendezése tet-

szett a legjobban! 
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Folytatás 13. oldalon 


