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Már ötödikesek vagyunk
Nyár vége felé járt már és hirtelen rájöttem, hogy két hét 

múlva suli. Nagyon nem akartam menni, de izgatott is lettem a 
gondolattól. Nehéz volt bemenni a kapun, de odabent jöttek a 
jobbnál jobb dolgok. Sok új tantárgy és mindegyiket más 
tanítja! Rögtön az első héten lettek kedvenceim. Sok a házi 
feladat is és figyelni is jobban kell. Már túl vagyunk az A 
osztállyal egy biciklitúrán, megtartottuk a szeretetvendég-
ségünket, jövő héttől pedig már a reformáció ünnepére 
készülünk. Egy hónap már el is telt, és mennyi minden történt! 
És még mennyi minden vár ránk! Szerintem egy izgalmas év 
előtt állunk. Azért remélem olyan gyorsan telik majd el, mint a 
szeptember.

Tárnok Zalán

Az 5. osztályosok szeretetvendégsége
Ebben az évben a két ötödik osztály együtt adta elő azt a 

műsort, amelyet Hédi néni és Zsuzsa néni állított össze.

A műsorra sokat gyakoroltunk, hogy minden mozzanat 
tökéletes legyen. Az előadás a nyárról, az őszről és az iskoláról 
szólt. A műsorban volt: néptánc, röpi, torna, horgászat, tábori 
esemény, sakk és még versek, bibliai idézetek is. Három hét 
próba után elérkezett a szeretetvendégség napja. Mindenki 
nagyon várta ezt a délutánt. Ott voltak a szüleink, tanáraink, 
Kálmán bácsi és a rokonok. Laci bácsi egy rövid istentisztelettel 
nyitotta meg az ünnepséget. Aztán előadtuk a műsorunkat, 
melyre mindenki annyira várt. Mindenkinek nagyon tetszett az 
előadás és örömmel tapsoltak meg bennünket a vendégek. A 
szülők sok sütit sütöttek, amit mi gyerekek szívesen 
fogyasztottunk el.

Zsuzsa néni és Hédi néni nagyon büszke volt ránk, mert a két 
osztályközösségnek sikerült jól megélni a felkészülés és az 
előadás pillanatait. 

Böjtös Larina, Gráczer Hanna,
Horváth Hanna, Horváth Kata, Mihály Emma

az 5.a és az 5. b osztály 

Játékos délután a Siloámban
Egy szép szerdai délután a két ötödik osztály biciklitúrát 

szervezett a Siloám Központba. Az odáig vezető utat nagyon 
élveztük, de az ott töltött idő még jobban tetszett nekünk. Nagy 
örömmel tettük le a biciklit és rohamoztuk meg a Siloám nagy 
kertjét. Megbeszéltük a két kedves, új osztályfőnökünkkel a 


