
kis elsősök beszoktak, napról napra gyarapodik tudásuk, nő a 
munkabírásuk. Nagy öröm ilyenkor figyelni őket, mennyi min-
dent tudnak már, milyen önállóak, hogyan dolgoznak társukkal 
együtt, mennyire nyitottak, fogékonyak az új ismeretek iránt.

További jó tanulást kívánunk minden elsős (és felsőbb) 
osztályos tanulónak!

Végsőné Lukács Edit tanító néni 
Biró Lajos tanító bácsi

Őszi kirándulás
Minden évben szeretünk ősszel kirándulni a hegyekben. 

Ebben a tanévben tervezett úti célunk Szilvásvárad volt. Nagy 
érdeklődéssel vártuk ezt a programot, mivel tavaly a rossz idő 
miatt Egerbe kirándultunk. Október 13-a szerencsés napnak 
bizonyult, hiszen napsütésben sétálhattunk a Bükk hegység 
legnépszerűbb kirándulóhelyén, a Szalajka-völgyben.

Megnéztük az Orbán-házat, kisvasúttal utaztunk a vízeséshez 
a gyönyörű őszi színben pompázó fák között. Külön élmény 
volt, hogy fával fűtött kályha melegítette a fázósabb utasokat.

A szabadtéri Erdei Múzeum régi és új eszközei nagyon 
érdekesek voltak az alföldi gyerekek számára. Fa xilofonon 
zenélhettünk és tölgyfa telefonon üzenhettünk egymásnak. A 
helyi sütödében pisztrángot kóstolhattunk, hozzá forró teát 
ittunk!

A kirándulás végén mindenkinek sikerült elköltenie 
zsebpénzét. A jó levegőn kellemesen elfáradtunk. Itthon a 
fényképeket mutogatva lelkesen számoltunk be a nap 
eseményeiről.

a 4. osztályos tanulók és tanító nénik

Tiszai kirándulás
Hatalmas várakozás előzte meg a jól megérdemelt, őszi 

kirándulásunkat. A tanulás mellett sok-sok gyűjtőmunkát 
végeztünk, szinte egész napunk percről percre be van osztva, 
így itt az ideje egy kis felüdülésnek. 

Már szinte minden témát kimerítettünk szép folyónkról, a 
Tiszáról. Nem volt ismeretlen nebulóink számára, hiszen tavaly 

is kellemes hajókázással, a tanösvény gyönyörködtető látvá-
nyával szívtuk magunkba a csodálatosabbnál csodálatosabb 
természet adta szépséget. Egyetlen panasz volt, hogy kevésnek 
bizonyult egy nap. Ezért nagy örömmel fogadtuk kis tanít-
ványunk, Csúr Patrik apukája meghívását egy kis tiszai 
csónakázásra.

Szívet melengető érzés volt, ahogyan pici gyerkőceink fülig 
érő szájjal, nagy-nagy izgalommal öltöztek be a biztonságot adó 
mellényekbe, majd minden percét élvezve a látványnak, 
felszabadult hangot adtak örömüknek.

Sokan voltak, akik most ültek először motorcsónakban, s 
várakozó izgalmuk óriás örömmé teljesedett. Mindamellett 
szemet gyönyörködtető látvány volt maga a tiszai rész, a 
kiépített szépsége szinte egyedülálló látványt nyújtott.

Nagyon közel van hozzánk Abádszalók, s mégsem ismerjük 
és használjuk ki eléggé sem természet adta szépségét, sem pedig 
modern, kiépített, turistákat invitáló részeit.

Remélem, kis csemetéink újabb élményt szerezve kellően 
feltöltődtek.

Köszönjük szépen ezt a szép, kellemes kirándulást Patrik 
apukájának.

Tanító nénik
2. b. osztály

Zöld szíves hírek
A 2016/2017-es tanévben is sokan csatlakoztak a Zöld Szív 

Természetvédő Mozgalom iskolai csoportjához. Az alsósok és a 
felsősök közül 70 tanuló jelentkezett, hogy szeretne részt venni 
ezeken a programokon.

Szeptembert a szervezési feladatokkal kezdtük. Októberben 
bekapcsolódtunk a Jeles Napok keretében a Magyar Mese Nap-
jához. 2005 tavaszán a   felhívással Magyar Olvasástársaság
fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása 
és a mesékben élő bölcsességek továbbhagyományozása, hogy 
csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint 


