
országban a legmagasabban… Gyöngyösön megnéztük a Mátra 
Múzeumot, játszottunk a kastély parkjában. Legvégül mozizni 
is volt időnk, a  néztük meg.Dzsungel könyvét

Élményekkel gazdagodva, fáradtan tértünk haza.
4. b osztály tanulói

A régóta várt eredmény
Csapatunk harmadik éve indul a TITOK Országos Történe-

lem Tanulmányi Versenyen. 
Egy-egy verseny során 5 forduló 12 feladatát kellett megol-

danunk, melyek elsősorban nagyon pontos olvasást és szöveg-
értést, valamint kutatómunkát igényeltek. A szövegértési fel-
adatok mellett táblázatokat, diagramokat, karikatúrákat kellett 
értelmeznünk, rejtvényeket fejtettünk meg, és hiányos rajzokat 
egészítettünk ki a megfelelő részletekkel. Évről évre jobb 
helyezést sikerült elérnünk, míg végre az idén 99,6 %-os telje-
sítménnyel, mindössze egy pont veszteséggel a II. helyen 
végeztünk! Nagyon örülünk az eredményünknek, és köszönjük 
történelemtanárunknak, Timárné Babi néninek a felkészítést.

Doma Dávid, Fekete Zsolt, Reményi Viktor, Szász Fruzsina 
7. a osztályos tanulók

Fekete Zsolt, Doma Dávid, Szász Fruzsina, Reményi Viktor

GYESZÜnap a Dózsában
„Használj ki minden percet, amit gyermekeddel tölthetsz, és 

ha bosszús, vagy fáradt vagy, arra gondolj, a vele töltött idő a 
legértékesebb. Ezekből a pillanatokból táplálkozik a kapcso-
latotok és később az emlékeitek is.”

Dr. Ranschburg Jenő

Ebben a tanévben is megszerveztük a gyerek − szülő napot. 
Május utolsó szombatján a gyermeknappal kötöttük össze. 
Meghívtuk a szülőket és a gyerekeket egy nagy játékra.

Az idő is kedvezett nekünk, így az akadályversenyt a 
szabadban rendeztük meg. Itt volt KRESZ-totó, mocsárjárás, 
célba dobás és még sok érdekes feladat, a parkolóban pedig 

ügyességi pályán mérhették össze tudásukat a gyerekek és a 
szülők. A csarnokban csapatjátékokban versenyezhettek az 
osztályok.

Vidám, jó hangulatú délelőttöt tölthettünk együtt. Úgy 
gondolom, nagyon fontosak ezek a  programok, hiszen ilyen 
kötetlen formában ritkán találkozunk a diákokkal és a szülőkkel 
mi, pedagógusok. Jó alkalom egy kis beszélgetésre és egymás 
jobb megismerésére.

A 2.a osztály az ebédet is a szabadban fogyasztotta el.
Mindenkinek köszönjük az aktív részvételt.
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