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eluralkodott a kirándulás hangulata, és indultunk Jászberénybe. pályán. Az eredmény? Arról inkább hallgatunk, elég az, hogy 
Az állatkertben sokféle állatot láttunk: például pingvineket, nálunk a képzeletbeli kupa.

vaddisznókat, majmokat, szurikátákat, leopárdot, pelikánt, 
papagájokat. A medvéket, az oroszlánokat és a hiénákat etetés 
közben is megfigyelhettük. A gondozó néni és bácsi nagyon 
érdekes dolgokat mondott ezeknek az állatoknak az életérõl, 
szokásairól. Az állatkerti kirándulásunk végén a park területén 
található játszótéren még eltöltöttünk egy kis idõt. Ezután, 
kihasználva a nyárias idõjárást, fagylaltoztunk a belvárosban.

Nagyon jól éreztük magunkat, gyorsan telt az idõ a 6. b-s 
családdal! Szülõk, gyerekek és osztályfõnökünk, Emese néni is 
megígérte, tavasszal újra találkozik nagy családunk.

A 6. b osztály

Találkoztunk Arany Jánossal…

Úton hazafelé mindenki lelkesen mesélte a nap eseményeit. 
Rendhagyó irodalomórán vehettünk részt október 15-én a 

Kellemes õszi napot töltöttünk együtt. 
mûvelõdési házban, ahol egy színészi elõadás keretében 

A 2. osztályos gyerekek és tanító nénik
személyesen találkozhattunk Arany Jánossal és kortársaival. 

A kint tomboló idõ sem csökkentette azt az élményt, amit a 
Családi nap a 6. B osztályban mûsor nyújtott. A színészek megelevenítették a költõ egész éle-

Szeptember elsõ osztályfõnöki óráján elhatároztuk, hogy tét, felfejtették érzéseit, 
családi napot tartunk. A szüleink is igent mondtak, így szep- véleményét korának kul-
tember 20-án felkerekedett osztályunk apraja-nagyja. túrájáról és politikájáról. 

A Szúnyog-pályán vertünk sátrat. Az anyukák –Fábián apu A meglepõ kezdés után – 
erõsítésével – paprikás krumplit fõztek. Amíg fõtt az étel, addig hiszen Arany János saját 
sem maradtunk éhen, a szülõk finom muffinnal, pogácsával, visszaemlékezéseként 
keksszel láttak el minket. játszották el az egész 

életrajzot – nem gyõztük 
kapkodni a fejünket a 
sorra következõ részle-
teken. Átérezhettük,  
milyen volt gyerekkorá-
ban nehéz élete ellenére is 
keményen tanulni, fel-
nõve megtalálni azt a 
hivatást, amelyben kitel-
jesedhetett. Mi is mély 
barátságot kötöttünk Petõfivel, s együtt szavaltuk a Toldit, A 
walesi bárdokat vagy éppen a Családi kört. Szinte a székeinkrõl 
felpattanva vártuk, hogyan alakul Arany János sorsa a tanári 
évek után az Akadémián. Együttérzéssel figyeltük, hogyan 
mond le posztjáról, mert nem akart hazug szavakat írni 
költeményeibe. S az öregedõ Arany utolsó éveiben is nyomon 
követhettük életének alakulását.

A magával ragadó elõadás alatt többször is a felismerés öröme 
Gyorsan telt az idõ íjászkodással, labdázással, kincs- járt át bennünket, hiszen olyan verseket, életrajzi eseményeket 

kereséssel és focival.(Amíg a szülõk fõztek, mi gyakoroltunk a láttunk, amelyeket évrõl évre az iskolában a tanórákon is 
nagy szülõ-gyerek meccsre.) Sokunknak a kistestvére is ott volt tanulunk. Talán épp ezért volt annyira élményszerû az elõadás, 
a családi napon, jó volt babázni is. Néhányan szaladtunk is a mert az ismert „ismeretlen” költõrõl még többet, sokkal 
szüleinkhez „nekem is kell kistestvér!” személyesebb közegben tudhattunk meg. 

Közben a paprikás krumpli is elkészült, finom volt, így Valahányszor Arany Jánosról, a költõrõl vagy magán-
gyorsan fogyott. emberrõl fogunk hallani, mindig eszünkbe jut majd ez az 

Végül a nagy döntõre is sor került! Mi fogadkoztunk, most értékes elõadás.
aztán…! Reszkessetek szülõk!  „Vérre menõ” küzdelem folyt a A 6. b osztályosok
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