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Volt ott a legöregebb, 70 éves macitól kezdve a mókás maciig is vetettük osztályfõnökünknek, Tatai Tibi bácsinak. Belekezd-
mindenféle látványosság csemetéinknek. A rácsodálkozást te- tünk a szervezésbe, amelyben sokat segített nekünk tanárunk. Ja-
tõzte a pár perces játék a macikkal, ahol jutott maci mindenki- vaslatainkat elfogadta,  aminek nagyon örül tünk. Arra  
nek. gondoltunk, hogy zártkörû rendezvényt szervezünk, az isko-

lánk földszintjén. Mindenki izgatottan várta ezt a partit, amely 
október 22-én délután került megrendezésre. 

Fõ célunk az arborétum volt, de kipróbáltuk a játszóteret is, 
ahol önfeledten vették birtokba gyermekink a játékokat.

A buli témája, - október vége lévén - Halloween volt. Minden-
ki különbözõ ijesztõ jelmezben jelent meg, szüleink és tanára-
ink pedig rémülten árulták az üdítõt és a süteményeket. Ennek a 
kis összejövetelnek köszönhetõen még jobban ös-
szekovácsolódtak a felsõs osztályok. Úgy gondolom, mindan-
nyiunk nevében mondhatom, hogy nagyon jól éreztük 
magunkat, és remekül kikapcsolódtunk. Már el is kezdtük fej-
ben tervezni a Mikulás bulit.

Érdekességképpen Pusztakettõsön is megálltunk, ahol a legré-
gebbi mozdonyokat, vasúton használt jármûveket, és különbö-
zõ állatokat, nézhettük meg.

A discot Farkas Béla vállalkozó biztosította, felajánlásával tá-„Mindent a szemnek és mindent kéznek!”, ami nagyon tetszett 
mogatta rendezvényünket, melyet ezúton is köszönünk.tanítványainknak. 

Tar Ivett 7. o.Végül igazi célunkhoz is elértünk, ahol megcsodálhattuk az 
DÖK elnökõsz csodálatos színeit, és az arborétum friss levegõjével megtel-

ve sétáltunk, játszottunk nagyokat a természetben. Lesz mit fel-
dolgozni tanórákon picurkáinknak, hiszen tapasztalatszerzés-
ben, új ismeretek szerzésében nem volt hiány. (Érdeklõdõ olva-
sóink további képeket láthatnak a facebook-on feltöltve, a Csu-
pa Csoda Csapat címszó alatt is.)

Békés Imréné és Vas Elekné tanító nénik

Halloween buli a Dózsában

A barátnõimmel támadt egy kitûnõ ötletünk. Szervezzünk egy 
discot! Rögtön jöttek az elképzelések: Mikor legyen? Hol 
legyen? Mindenképp az õszi szünet elé terveztük. Ötletünket fel 


