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tapasztalat kárpótolt minket mindenért. Köszönjük Anna 
néninek, hogy elvitt minket Nagykátára!

Rózsa Viktória, Rózsa Dániel
3. osztály

A Reformáció ünnepén
Hogy mit is jelent a reformáció?
Világszerte október 31-én ünneplik a reformáció napját, 

ugyanis ezen a napon függesztette ki Luther Márton a 
wittenbergi vártemplom ajtajára a híres „95 tételnek” nevezett 
dokumentumát. Luther tettét a protestáns reformáció kezdete-
ként tartják számon, hiszen olyan fontos témákat érint a „95 
tétel”, mint a bűnbánat, vagy a bűnbocsánat.

2015. október 30-án az 5. osztály a reformáció megünneplése 
alkalmából műsort adott elő a templomban! Erre a napra hetekig 
készült az osztályunk. Mindenki kapott szerepet: rövid versikét 
vagy 1-2 mondatnyi szöveget. A műsorunkat egy egyházi ének-
kel zártuk.

Köszönjük osztályfőnökünknek, Kocsis Gáborné Jutka 
néninek, hogy felkészített bennünket! 

Nagy Lilla Hédi 5.o.

„Tökjó” Party a Városi Könyvtárban
Mindig örömmel megyünk a Városi Könyvtár rendez-

vényeire, mert tudjuk, hogy jól fogjuk eltölteni az ottani időt.
Így volt ez október 26-án szerdán is, amikor Halloween-

Partyra hívott bennünket Edit néni. Ez az angolszász ünnep 
begyűrűzött hozzánk is, megmozgatva a gyerekek bizarr fantá-
ziáját. Nagy készülődés előzte meg!

Készültek a boszorkányos, pókos, denevéres, zombis, szelle-

mes és „rémked-
ves” jelmezek! 
Volt kislány, aki 
komplett smink-
táskával érkezett, 
a többiek nagy 
örömére! Boldo-
gan kenték-fenték 

egymást a rúzsok-
k a l ,  s z e m f e s -
tékkel.

A  k ö n y v t á r 
gyermekrészlege 
gyönyörűen feldí-

szítve várta a „ré-
mes-népes” társa-
ságot! Edit néni és 
Andi néni keze 
munkáját dicsérte 

ez és az elkészí-
tendő töklámpás 
alapanyagai.

Most sem csa-
lódtunk, hiszen 
pompás feladatok 
és fe ladványok 
vártak a kezekre és 
a  fe jekre .  Vol t 

„rémes-rímfaragás” és „rémjáték-bemutató”, majd a 
„Vámpírok tánca” következett. Önfeledt mókázás és 
„rémüldözős” csapatverseny zárta a foglalkozást.

Köszönjük Edit néni!
A 3. osztály és Gyöngyi néni

Az első becsengetéstől… bevezetés az első 
osztályba

Épp csak felhangzott az 
első szeptemberi, iskolába 
hívó csengőszó, épp csak 
berendezkedtünk a tante-
remben, megismertük 
egymást, máris embert 
próbáló – azaz gyereket, 
no, meg szülőt! – időszak 
végére értünk októberben. 
A szülők néhány hete még izgatottan kísérték 
csemetéiket az első osztályba. Náluk jobban már 
csak a tanító nénik és a tanító bácsi (mert végre 
van!) szurkolt. A gyerekek lelkesen vetették bele 
magukat a munkába, a játékos feladatok sorába.

Volt, aki eleinte pityergett, az anyukáját hiá-

nyolta. Volt, aki lelkendezett és imígyen összegezte véleményét 
a tíz perc fontosságáról egy egész napi tanulás után: „Ó, isko-

lába sokkal jobb járni, mint óvodába, mert itt játszani is 
lehet a szünetekben.”

Más szerint nem eszik ilyen forrón a kását! Neki egy 
hét után az volt a tapasztalata, hogy hibás az iskola 
napirendje, mert ugyan „Nagyon jó ez az iskola, csak 
érdekes, hogy a szünetek olyan rövidek, az órák meg 
hosszabbak.”

Olyan kislány is akadt, aki az első 
nap után megköszönve a szíves 
fogadtatást, így búcsúzott tőlünk: 
„Jó volt minden, de majd holnap én 
már nem jövök!” Szerencsénkre 
azóta is rendszeresen jár iskolába.

A kezdeti játékos időszakot fel-
váltotta az olvasás, a számolás, az 
írástanulás nehezebb folyamata. A 


