Diákvilág

Kedves Olvasók!
Ismét eltelt egy hónap. Beszámolok Önöknek a novemberi eredményekről.
Márton napján az alsó tagozatos tanulók a Művelődési Ház által szervezett
kézműves foglalkozáson tevékenykedhettek. Azon túl, hogy nagyon szép
munkadarabokat készítettek, megkóstolhatták a finom libazsíros kenyeret is
lilahagymával. Köszönjük a Művelődési Ház dolgozóinak a munkáját.
November 17-én iskolánk valamennyi tanulója egy emlékezetes kiránduláson
vehetett részt, amelyet alapos előkészítés és tervezés előzött meg. Már az őszi
hullladékgyűjtés közben is az lebegett szemünk előtt, hogy minél több papírt
összegyűjtsünk, ami részben vagy teljesen fedezni tudná ezt a programot. Jól
sikerült mindez, de a megvalósuláshoz a DSE is hozzájárult.
Elérkezett a várva várt nap, amikor az 1-2 osztályosok Kecskemétre, a 3-8
osztályosok pedig Budapestre indultak el. A kicsik a Planetáriumban és a Népi
Iparművészeti

Múzeumban

részesültek

feledhetetlen

élményekben,

Kecskeméten.
A nagyobbakat az izgalmas vonatút Budapest felé, a Parlament, hajózás a Dunán
várta. A csoportok ezután más-más helyeket látogattak meg Budapesten,
kipróbálva a buszon, villamoson, metrón történő utazás rejtelmeit. Gyönyörű
helyszínek vártak bennünket a Halászbástyán, a Budai várban, a Citadellán, a
Halászbástyán, a Várkert Bazárban és Minipoliszban.
A nap végén elkölthettük a maradék zsebpénzünket a WestEnd City Centerben.
Köszönettel tartozunk az iskolánk vezetőségének, osztályfőnökeinknek,
szaktanárainknak,

a

Furioso

megvalósíthattuk tervünket.

Alapítványnak

és

a

DSE-nek,

hogy

Reméljük, a következő tanévben is elmehetünk kirándulni.
A diákönkormányzat és a diákok nevében írta ezt a fogalmazást Kokes
Krisztofer, Lukács Lili és Szabó Boglárka.

Fúvó Olivér 6. osztályos tanuló a következőt írta:
Reggel 6 órakor gyülekező volt a vasútállomáson. Már nagyon izgatottan vártuk,
hogy

felszálljunk

a

vonatra.

Egy

óra

elteltével

át

kellett

szállni

Kiskunfélegyházán egy másik vonatra. Innen már egyenes út vezetett
Budapestig. Két óra múlva végre odaértünk a Nyugati pályaudvarra. Onnan
gyalogosan mentünk tovább, megnéztünk pár szobrot, és elmentünk a Gellérthegy mellett is. Majd ezután átsétáltunk a Lánchídon, de kicsit féltünk. Csak egy
vasrács választott el bennünket a hullámzó Dunától. Félelmünket leküzdve
átmentünk rajta, és megnéztük a Duna parton lévő cipőket. Nagyon szépek
voltak, de egyben szomorú látvány is. Megtekintettük a Parlamentet is.
Gyönyörű, arany díszítésén elcsodálkoztunk. Mindenkinek nagyon tetszett.
Utazásunk utolsó állomása egy hajókirándulás volt a Dunán, ahol megmutatták a
part

mentén

elhelyezkedő

nevezetességeket.

Kellőképpen

elfáradva

visszaballagtunk a vonathoz, és rövid várakozás után elindultunk haza.
Valamennyien jól éreztük magunkat.
Egy hosszú, tartalmas nap volt ez. Este 21 óra után értünk haza.

Turiczki Gréta 7. osztályos tanuló így számolt be a kirándulásról:
Reggel 6:20-kor vonattal indultunk Kiskunfélegyházáig, majd onnan utaztunk
két és fél órát, hogy elérjük a célállomást, Budapestet.
Első helyünk az Országház volt. 22-23 karátos aranyból összesen 40 kg-ot
használtak fel a díszítéséhez. Az épület területe 17 745 négyzetméter. Amint,

beléptünk, egy ellenőrzésen estünk át, majd adtak egy fülhallgatót, amit fel
kellett venni. Elmesélték, hogyan épült meg, megmutatták a koronát, a jogart,
ami fantasztikus és gyönyörű látvány volt.
Következő állomásunk a hosszú gyaloglás után a hajókázás lett. Nekem ez
tetszett a legjobban. Olyan jó érzés volt kimenni a tetőre, és érezni a szelet,
olyan szabadnak éreztem magam! Ez az út kb. egy órás volt, bár én még
maradtam volna.
Harmadik állomásként szintén a sok lépcsőzés után a Budai vár következett. Egy
nagyon szép helyre érkeztünk. Ezután jött mindenki várva várt pillanata, a
WestEND. Két órát tudtunk ott eltölteni. / Szerintem a szegedi Árkád sokkal
jobb./

Aztán

felszálltunk

a

Budapest-

Nyugati

pályaudvaron,

és

Kiskunfélegyházáig meg sem álltunk. Nekem a legjobban a hajókázás és a
vonatozás tetszett. Nagyon sokat nevettünk, és ez az utazás jobban
összekovácsolta az osztályt.
Remélem, majd újra el tudok ilyen helyekre menni. Még egy utolsó mondat:
Éljen Budapest!

1.

A Koszta József Általános Iskolában megrendezett területi animációs

csapatversenyen tanulóink az alábbi helyezéseket érték el:
7-8. osztály:

1. Süli Viktória - Szatmári Kamilla – Szűcs Amina

5-6. osztály 1. Baráth Dorina – Bihari Regina – Pap Marcell
6. helyezés Antal Tímea – Bereczki Barbara – Csorba Réka
Felkészítő tanárok: Jeneiné Lucz Mária, Tóthné Nóbik Mariann

2.

Tanulóinkkal részt vettünk a Pollák Antal járási informatika versenyen,

ahol az alábbi eredmények születtek:
7. osztály: 1. Süli Viktória
2. Gila Ferenc
6. osztály 2. Jószai Péter
3. Fuvó Olivér
5. osztály 1. Süli Milán
Felkészítő tanár: Tóthné Nóbik Mariann
Gratulálunk!

Szentesen a Klauzál Gábor Általános Iskolában, Hegedűs Dániel 7.a osztályos
tanuló második helyezést ért el a területi angol nyelvi műfordító versenyen.
Felkészítő nevelő: Oroszné Kosztolányi Éva.
Gratulálunk!

Mesemondó versenyt szervezett iskolánkban az alsós munkaközösség. A
következő eredmények születtek:
1-2. osztály:
1. Hajdú Kitti 2. oszt. Felkészítője: Lukács Istvánné
2. Bánfi Zoltán 1. oszt. Felkészítője: Papné Benkő Mónika
3. Bozó Kata 2. oszt. Felkészítője: Lukács Istvánné
3-4. osztály:

1. Szabó Levente 4. oszt. Felkészítője: Vassné Lucz Klára
Gratulálunk!
Szentesen, a területi versenyen Hajdú Kitti és Szabó Levente a középmezőnyben
végeztek.
Gratulálunk!
Az alsó és a felső tagozatban nyílt tanítási órák voltak. Több szülő eljött, hogy
gyermekét láthassa az órákon tevékenykedni.

Készülünk a Karácsonyváró rendezvényünkre, melyet a Művelődési Házban
december 21-én tartunk 16.30 órakor. Az ünnepség után a 4. adventi gyertyát
Bernáth Ildikó intézményvezető asszony fogja meggyújtani a szökőkúton
felállított koszorún, 18.00 órakor.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a rendezvényünkre.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben, sikerekben gazdag
újévet kívánunk Önöknek.

A vezetőség megbízásából

Lukács Istvánné

