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Alsós kirándulás
Az alsó tagozatos tanulmányi kirándulás célállomása Erdõ-

telek volt. Négy osztálynyi gyerek indult el vonattal kora reggel 
nagy izgalommal. Az arborétum már csodás õszi színekben 
pompázott. Tartottunk környezetismeret órákat és gyûjtöttünk 

magukat a pancsolásnak, csúszdázásnak a gyerekek. Hamar leveleket, terméseket, jutott idõ játékra is. Az itt szerzett tapasz-
elröppent az idõ és el kellett kezdeni a zuhanyzást, hajszárítást, talatokat, élményeket tanórákon jól tudjuk hasznosítani. Jövõre 
hiszen odakint bár sütött a nap, hûvös volt.újra elmegyünk!

Búcsúzóul még készült egy csoportkép a strand elõtt, majd Gorzásné Nagy Judit
igyekeztünk a vonatunkhoz. Megérkezvén Kunhegyesre 
minden szülõ épségben vehette át gyermekét, mi pedig azzal a Vizes órák a Kumániában
boldog tudattal tértünk haza, hogy megint tudtunk élményt adni 

Ígéretünkhöz híven a nyári napközis táborban megmaradt 
sok iskolásunknak.

pénzünket egy õszi kirándulásra szerettük volna felhasználni. 
Kunné Pádár Gyöngyi

Ez a nap el is érkezett október 18-án, szombaton. Úgy gondol-
tam, hogy nem bízzuk az idõjárás szeszélyére magunkat és 

Országos tanulmányi versenyen jártunk„tutira” megyünk! Voltunk már Kisújszálláson ebben az él-
Az õszi szünet elõtt még várt egy megmérettetés iskolánk ményfürdõben és akkor is nagyon jól érezték magukat a gyere-

nyolc tanulójára.kek. Most is nagy volt az örömük, fõleg miután megtudták, 
hogy a belépõjegy a kor-
látlan idejû csúszdahasz-
nálatot is tartalmazza.

Igazgatónk rugalmassá-
gának köszönhetõen enge-
délyt kaptunk az utazásra 
négyen, hatvan gyerekkel, 
ezen az egyébként tanítási 
napon. Ezúton is köszön-
jük!

Szombaton reggel izga-
tott gyerekek gyülekeztek 
a vasútállomáson. Hama-
rosan megérkezett a vona-
tunk, sokak nagy örömére, 

Debrecenben rendezték meg az idén 18. alkalommal a refor-hiszen még soha nem 
mátus iskolák országos tanulmányi versenyét. Matematikából, utaztak így. A vonat elin-
anyanyelvbõl, informatikából és rajz tantárgyakból neveztünk dulásával egyidejûleg 

kezdtek csörögni a csipszes zacskók, kerültek elõ az innivalós 
butykosok, fogyni kezdett a felpakolt elemózsia, vidám 

be. Voltak egyéni és csapatversenyek is. Nagy izgalommal 
készültünk. A Nagytemplomban volt a nyitó áhitat és az ige-
hirdetés. Nehéz feladatok vártak a gyerekekre. Negyven refor-
mátus iskola küldte ide a legfelkészültebb tanulóit.

A legeredményesebb Ardai Zoltán 8. osztályos tanulónk lett, 
aki informatikából országos 7. helyezést ért el. A többiek is 
szépen helytálltak: Barabás Adrienn, Duba Anita 8. osztályos, beszélgetés zaja töltötte be a vagonokat. Az út rövid volt és 
Gráczer Enikõ 6. osztályos, Rézsó Nóra, Szamák András 4. hamar megérkeztünk az éppen felújítás alatt álló kisújszállási 
osztályos, Barta Hella, Somogyi Noémi 3. osztályos tanulóink.állomásra. Innen egy rövid séta a fürdõig, ahol már vártak ben-

Gratulálunk nekik!nünket. Pillanatok alatt átöltöztünk és irány a medencék! 
Gorzásné Nagy JuditNagyon jó volt látni azt az önfeledt örömöt, ahogy átadták 
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