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Megkezdődött az iskola!
Ha szeptember, akkor az egyet jelent az iskolakezdéssel. Ez 

bizony együtt jár azzal, hogy minden nap komoly tanulás vár 
ránk. De mi, harmadikosok nem bánjuk ezt, hiszen alig vártuk, 
hogy a nyári táborok után újra együtt lehessünk. 

A hónap első felében kitárgyaltuk a nyári élményeinket, 
átismételtük a tavaly tanultakat. A hónap második fele 
tartogatott új izgalmakat is számunkra. A Városi Könyvtár 
szervezésében részt vettünk a Népmese napján, ahol 
meghallgattuk Zalka Csenge Virág előadásában Az ördög és a 
három királylány  című népmesét. Elmondta nekünk, hogy 
voltak olyan mesék, amelyek a hosszú téli estéken több napon át 
íródtak, majd adták elő - akár több estén keresztül - hozzánk 
hasonló gyerekeknek. 

A mesék világában tett utazásunk után egy kicsit a történelmi 
szövegek felé vettük az irányt. Ezeket az olvasmáyokat 
megkoronázta egy Eger történelmi városában és várába tett 
utazás. Reggel 8 órakor indult a buszunk, amivel közösen a 3.b, 
illetve a 4.b osztályosokkal utaztunk. Megnéztük az egri várat, 
részt vettünk korabeli fegyverbemutatón, megnéztük a 
Kazamatát, a Romkertet, a börtönkiállítást, a Hősök termét. A 
történelmi vásártéren való nézelődés után tettünk egy kört a 
sétálóutcákon. 

A Dobó térről az utunk egy Mc Donald's-ba vezetett. Ott 
megebédeltünk, majd megcsodáltuk az egri Gárdonyi Géza 
Színházat, végül elindultunk haza. Tartalmas hónapot 
tudhatunk magunk mögött. Alig várjuk, hogy megtudjuk, mit 
tartogat számunkra még az új tanév!

3.a osztály

Első év a Dózsában!
Eljött az idő, hogy iskolásként lépjék át a küszöböt, ugorják át 

az akadályokat, azok a gyerekek, akik eddig az óvoda játékai 
között cseperedtek.

A szülők óvó, féltő szárnyai alól minden reggel megérkező 
elsősök immár egy hónapja a dózsás padokat koptatják. 
Otthonosan mozognak már a nagyok között az udvaron, a 
csengőszó hallatán gyönyörűen sorakoznak, mint a felsőbb éves 
társaik. Lassacskán kiismerik magukat a felnőttek között is, és a 

Szia! Csókolom Jó napot kívánok vagy ! helyett a ! harsan fel 
szájukból. Az iskola szabályait ízlelgetik, amelyek mindenhol 
körülveszik őket és minden cselekedetükre hatással vannak. 

A számok, betűk rejtelmes világa újdonság a számukra tele 
színes feladatokkal, játékokkal. Természetesen nem merülnek 
ki a tanulásban, hiszen a délutáni szakköröket is igénybe veszik! 
Járnak angol, német nyelvoktatásra, zongorázni, focizni, 
kézilabdázni, tanulnak hittant! A házi tanulmányi verseny és a 
levelezős versenyek sem maradnak ki az életükből. Hihetetlen 
energiájuk van, amelyre a nyolc tanév alatt bizony szükség is 
lesz!

Ezúton kívánunk minden jót a kis elsős tanulóknak, és 
köszönjük a segítséget és bizalmat a szülőknek!

Békés Imréné és Holocsi Hajnalka tanító nénik

Kétkeréken Kiskörére
Szikrázó napsütés, csodálatos őszi színekben pompázó táj, 

Tisza, friss levegő és persze 44 lelkes, jókedvű tanuló. Minden 
feltétel adott volt, hogy a kunhegyesi Zsigmond Ferenc Városi 
Könyvtár szervezésében kétkeréken elinduljunk Kiskörére. A 
kirándulás során nemcsak élményekkel lettünk gazdagabbak, 
de a Tiszával kapcsolatos ismereteinket is bővítettük. 
Nyolcadik osztályos diákjaink a következő gondolatokat 
fogalmazták meg a túrával kapcsolatban:

„A könyvtártól indultunk, öt felnőtt kísért el minket. 
Tiszagyenda felé mentünk, majd izgalmakban bővelkedő 
biciklitúra után szerencsésen megérkeztünk Kiskörére a 
Hallépcsőhöz. Most láttam először, és nagyon tetszett. Ezután 


