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és jelképeivel ismerkedtünk. A lányok boszorkányt, a fiúk 
denevért készítettek hasonló technikával. Lehetett kirakózni, 
memóriázni, szigorúan a halloween szellemében. Közben pedig 
jó étvággyal fogyasztottuk a kukacokat, a bosziujjakat, lámpás, 
fogsor és egyéb érdekes sütiket és herkentyűket. Jó zenét 
hallgattunk, és filmet is nézhettünk volna, de nem maradt rá idő.

11 órára a Művelődési Házba várták az osztályunkat egy 
teljesen más jellegű programra. Téma a szelektív hulladék-
gyűjtés és az újrahasznosítás. Két társasjáték során felele-
venítettük a hulladékok kezeléséről tanultakat. Majd kézmű-
veskedhettünk. Tojástartóból, mezőgazdasági hulladékokból 
lehetett virágokat, angyalkát, állatfigurákat készíteni. Azon túl, 
hogy nagyon jól éreztük magunkat, jó ötleteket kaptunk a 
karácsonyi készülődéshez. Köszönjük a lehetőséget és a nénik 
türelmét!

Tartalmas, mozgalmas nap után végre egy kis szünet!
4. a tanulói

Hova, merre tovább?
„  Melyik iskolába jelentkezel? Mit szeretnél tanulni?”−

Mostanában ezeket a
kérdéseket sokszor felteszik nekünk, nyolcadikosoknak a 

szüleink, a pedagógusok, ismerősök, de még kevés olyan diák 
van az osztályunkban, aki pontosan tudná a választ. Pedig 
vészesen közeledik a jelentkezési lapok leadásának határideje 
először a központi felvételire, utána pedig a megjelölt 
középiskolákba.

Most válik egyre világosabbá számunkra: ahhoz, hogy jól 
döntsünk, jobban meg kell ismernünk önmagunkat, mire 
vagyunk képesek, milyen szakma érdekelne hosszú távon, és 
mennyit kellene javítanunk a bizonyítványunkon ahhoz, hogy 
az első helyen megjelölt iskolába vegyenek fel bennünket… 

A szüleinktől és az osztályfőnökünktől sok segítséget kapunk 
az iskola-, illetve a pályaválasztás megkönnyítéséhez. Megkez-
dődtek a felvételi előkészítő foglalkozások magyarból, mate-
matikából, igény szerint angol nyelvből vagy más felvételi 
tárgyból. Nagyon hasznos volt a pályaorientációs tanácsadás is, 
amelyet a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai tartottak, 
egyre gyakrabban jönnek középiskolai tanárok tájékoztatni 

bennünket, de volt 
dózsás diákok is 
visszajárnak beszá-
molni középiskolás 
élményeikről, az új 
k i h í v á s o k r ó l , 
ne héz sége ikrő l , 
sikereikről.

Többször voltunk 
üzemlátogatáson is; 
megismerkedhettü
nk az asztalos szak-
mával Nász Pista 
bácsinál, a laka-
tosok, esztergá-
lyosok, hegesztők 
m u n k á j á v a l  a 
H y d r o g é p n é l , 
jártunk a Nagykun-
Hús Kft.-ben. És 
hogy mekkora a 

választási lehetőség középiskolákban, szakmákban, azt 
legjobban a „ ” kiállításon láttuk Szolnokon. A Szakmák világa
Széchenyi Gimnázium tornacsarnokában megrendezett 
nagyszabású bemutatón 12 „szakmaszigeten” kb. negyven 
középiskola toborozta a tanulókat. Itt nemcsak láttuk, de ki is 
próbálhattuk a különböző szakmák munkafogásait, 

megkóstolhattuk a diákok (vagy magunk) által készített 
ételeket, finomságokat. A gimnáziumok képzési kínálatát 
kiadványokból, valamint a sulit képviselő tanárokkal, 
diákokkal való beszélgetésekből ismerhettük meg.

Leendő iskolánkról személyesen a nyílt napokon tudunk 
majd információkat szerezni, melyek közül érdeklődése szerint 
néhányra mindenki elmegy. 

Egy biztos, sokféle tanácsot kapunk, de mégis nekünk kell 
döntenünk, ami szerintünk elég nagy felelősség. A döntés után 
pedig a kitűzött célunk elérése érdekében még sokat kell 
tanulnunk. 

8. a osztályos tanulók tanító nénik,	

PÉNTEK 13.
Csodás, napsütéses reggelre ébredtünk 2017. október 13-án. 

Dacolva a babonával két osztály (1. a, 4. a) összefogva útra kelt, 
hogy megyeszékhelyünkre utazva kellemesen töltse ezt a napot. 

Úti célunk a Szolnoki Repülőmúzeum volt. Az elsősök és a 
negyedikesek külön csoportban, tárlatvezető irányítása mellett 
ismerkedhettek meg a kiállított repülőkkel. 

Míg a kisebbek játékos feladatok során, a nagyobbak érdekes tör-
ténetekkel fűszerezve, sok adattal kiegészítve járták be a kiállítást. 

Nem volt sietős, nem kellett rohanni. Volt válasz minden 
kérdésre. Különösen a fiúk érdeklődtek, de a lányok is aktívak 
voltak. Főleg, ha a piros gombokról volt szó. Hanna minden 
repülőt szeretett volna kinyitni. Lali mindet megcirókálta. 
Máténak mindig volt kérdése. A kiállítás megtekintése után a 

nagyobbak szimu-
láción vettek részt, 
néhányan a 4D mo-
zit is kipróbálták, 
az elsősök az udva-
ron kiállított, érde-
kesebbnél érdeke-
s e bb  r e p ü l ő ke t 
vizsgálták nagy 
kíváncsisággal. A 

csoport a játszótéren ta-
lálkozott. Miután minden 
játékot kipróbáltunk, éhe-
sen indultunk a McDo-
nald's felé. Alaposan 
belakva és felpakolva 
indultunk haza. 

Ajánljuk mindenkinek! 
Érdekes, nem megszokott, interaktív. Egy ilyen napon nem is 
kívánhatnánk jobbat!

Szabóné Nagy Mária tanító néni


