A sport összeköt Testvériskolánk Pétervásárán
Örömmel vettük a pétervásárai
iskola
megkeresését
testvériskolai
kapcsolat
kiépítésére szeptemberben. Ők
voltak a pályázó intézmény, mi
pedig a bevont iskola lettünk.
A pályázat egy naptári éven át
tart, mely során havonta egy-egy
kulturális programot valósítunk
meg a bevont gyerekekkel és
három alkalommal pedig az
összes diák részvételével közös
projekteket
valósítunk
meg.
Ennek egyik eleme az egyhetes
nyári
sporttábor
a
Dunakanyarban és két 3 napos
kirándulás amely alkalmakkor az
összes kisdiák és tanár találkozik
egymással. Májusban mi látjuk
majd vendégül testvériskolánkat
itt
a
Balaton
parton
és
szeptemberben pedig mi utazunk
a
Mátrába
kirándulni.
Mindezeken felül a gyerekek
plusz fejlesztő órákon vehetnek részt több tantárgyból és 3
prezentációs előadás során kapnak felvilágosítást a drog-és alkohol
veszélyeiről,
az
egészséges
táplálkozásról
valamint
a
testvériskoláról és annak földrajzi környezetéről.
Iskolánk eddig 2 kulturális programot teljesített. Jártunk páran
Pétervásárán januárban a projektnyitón és márciusban a Nemzeti
Színházban is a János Vitéz című előadáson.
A gyerekek élvezik a lehetőséget és kihasználják a lehetőségeket. A mi legnagyobb örömünkre.
Köszönjük a megkeresést Pétervásárának és a lehetőséget a Támop-3.3.14.A-12/1-2013-0033-as
pályázatnak.

Bauer Barbara (pályázatért felelős pedagógus)

Színházban voltunk
A Támop-3.3.14.A-12/1-2013-0033-as pályázatnak köszönhetően osztályunk március 18-án Budapestre
utazott. Egy városnézéssel kezdtük, láttuk a Parlamentet, az Ezsébet hidat, a Lánchidat, a
Fogaskerekűt, a Budai Várat, a 0 km követ, a Szépművészeti Múzeumot, a Hősök terét, a Művészetek
Palotáját, stb. Első megállónk a Közlekedési Múzeum volt. Már kívülről is csodálatosnak tűnt, az
épületbe épített gőzmozdonnyal és a tetején a repülővel! Amikor beléptünk, kedvesen fogadtak
bennünket, és KRESZ tesztet kellett kitölteni. Ám ez könnyen ment, hiszen szeptemberben technika
órákon Csilla nénivel alaposan megismerkedtünk a közlekedési szabályokkal. Utána egy érdekes filmet
néztünk meg a közlekedés veszélyeiről, a biztonságos közlekedésről. Ezután következett egy játék!
Szimulátorok segítségével motorozhattunk, a szabályokat betartva. Egyiknek egy teljes falat betöltő
képernyője volt! Játék után bejártuk a múzeumot, láttunk régi mozdonyokat, vonatokat, motorokat,
autókat, még régi hajó kabint is! Az épület előtt az elmaradhatatlan csoportképhez álltunk össze.
Következő megállónk a Liszt Ferenc repülőtér volt, ahol az induló, érkező járatokat néztük meg. Csilla
néni megkérdezte, ki hova szeretne utazni! Innen az Aréna Plazaba mentünk az iskolabusszal. Itt
kaptunk egy kis szabadidőt, amit igyekeztünk nézelődéssel, apró vásárlásokkal, fagyizással töltöttünk
el.

Ezután jött a nap fénypontja, a Nemzeti Színház! Még itthon osztályfőnöki órákon megnéztük
interneten a Közlekedési Múzeumot és a Nemzeti Színházat is, de a valóságban még szebb! A
színházparkban sétáltunk, ahol sok szobor, egy hajó formájú terasz és egy csillogó tó mentén
lépkedtünk. Ezután Csilla néni kiosztotta a jegyeket, elfoglaltuk a helyünket. A színház gyönyörű volt!
Sok csillárral kivilágítva és a kupolájában egy hatalmas csillár lógott!

A János vitéz c. darabot néztük meg. Az előadás nagyon magával ragadott minket, egyszerűen remek,
és teljesen úgy volt, ahogyan az irodalom könyvünkben. Ám az az érdekessége, hogy iskolánk régi diákja
játszotta az egyik szerepet, a Kránicz Ricsi!
A színdarab végén mi ott maradtunk a büfé előtt, jöttek a szereplők, beszélgetni velünk, autogramot
adni. Ezt a Ricsi intézte el nekünk. Köszönjük!
Ám sajnos ennek a csodálatos napnak is vége lett, elindultunk haza. Másnap a reggeli úszás órán
ébredtünk fel, de ezt a napot biztosan soha nem fogjuk elfelejteni!
Száraz Cintia, 5.b

Bemutatkozik az 5.b
Nekünk az idei év nagy változásokat hozott, új tantárgyakat és új tanárokat. Az évnyitón máris egy újdonság,
három új fiú: Farkas Martin, Lukácsa László és Ritecz Dániel. Könnyen befogadtuk őket. Alíz nénitől elválni nem
volt könnyű, hiszen két évet töltöttünk vele és nagyon megszerettük. Csilla néni, az új osztályfőnökünk is nagyon
kedves. Egy csomó programot szervez nekünk és mindig jó tanácsokkal lát el minket. Könnyű volt megszokni az új
környezetet, de a tantárgyak nehezebben lettek.
Összetartó kis csapat vagyunk mi, a 18 főnkkel, de azért szoktunk csíntalakodni is. Volt már több
osztályprogramunk: fürdőzés a Buborékparkban, vitorlázás Révfülöpre, a Fülöp hegy megmászása, Mikulás buli,
Nemzeti Színház, Közlekedési Múzeum, Liszt Ferenc reptér, Kalandpark, Bobpálya. 3 havonta megköszüntjük a
szülinaposokat, magunk készített rajzokkal, versekkel. Megnyertük a farsangi felvonulást, a Flowers csoportos
jelmezzel. Ezeken kívül pályázatokban is részt veszünk, a „Sport összeköt” testvériskolai projekt
(weblapszerkesztés Csilla nénivel, foci órák Gábor bácsival, sok érdekes előadás Barbi nénivel, sporttörténet
Mariann nénivel, sport-egészség Kati nénivel, sport az irodalomban Kriszta nénivel, ránk vár még nyáron az 1 hetes
Dunakanyar táborozás, télen síelés Eplénybe, 3 nap a testvériskolánál), a Klímaőrjárat pályázat, Nebuló színnellélekkel (egy csomó rajzeszközt nyertünk). És persze a freskónk sem maradhat el! Október óta készül egy egész
falat betöltő festmény, városunk büszkeségeit festjük fel rá! Április 29-én lesz az avatása! Elkészült a ceruza
fogasunk is, amit több héten át régi színes ceruzáinkból ragasztgattunk. Sok kicsi sokra megy!

