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folytattuk utunkat a Víztározóhoz, végül a Vízügyi Igazgatóság 
épületében meghallgattunk egy nagyon érdekes előadást a 
Tisza-tóról. Sok új dolgot ismertünk meg.”

„Az út fárasztó volt, párszor meg kellett állnunk, de mind 
nagyon élveztük.”

„A Hallépcsőnél leültünk a fűbe, és a természetben mindenki 
jóétvággyal megebédelt.”

„Imádtam nézni a halakat a Hallépcsőnél.”
„Nagyon csodálatos nap volt. Máskor is szívesen mennék. A 

barátokkal és az osztálytársakkal remekül éreztem magam.”
„Számomra a legjobb élmény volt a vízparton üldögélni, és 

jókat nevetni.”
„Szerintem ez fantasztikus nap volt mindenki számára. Bár 

azt nem tagadom, hogy eléggé elfáradtam.”
Köszönjük a Városi Könyvtárnak a lehetőséget. Alig várjuk a 

következő kalandot!
Szívós Netti, Tóth Petra, Varga Dominika, Kovács Dávid, 

Kiss Zoltán, Nagy Péter, Zabolai Adrienn, Rácz Hilda,
8. osztályos tanulók

Látogatás a Tiszaigari Arborétumban
Ebben a tanévben is szép számmal 

jelentkeztek iskolánk tanulói a Zöld Szív 
Természetvédő Mozgalomba. Úgy 
gondolom, hogy sokan tartják fontosnak 
a természet szeretetét és védelmét. Az 
érdeklődő diákok számára tartalmas és 
érdekes programokat szervezünk, hogy 
még környezettudatosabbak legyenek 
majd, ha felnőnek.

Az idei tanév Zöld Szíves programsorozatának első állomása 
a Tiszaigari Arborétum volt. Igaz, az esős idő miatt második 
nekifutásra, de október 7-én szép, napsütéses délután néhány 
órára birtokba vettük az arborétum területét az alsós diákokkal.

A felújított sétautakon körbejártuk és szemügyre vettük a 
természetvédelmi övezet különböző fafajait, cserjéit és 
r ó z s a f é l é i t .  A h a t a l m a s  t i s z t á s o n  c s a p a t o k ba n 
sorversenyeztünk, feladatokat oldottunk meg és jógáztunk. A 
friss levegőn töltött órák alatt kellemesen elfáradtunk. 

Hazaindulás előtt még megnéztük az Igar határában kiállított 
szalmabála figurákat.

Reméljük, mindenki élvezte a rövid, de tartalmas kirándulást.
Doma Istvánné

Zöld Szív Mozgalom vezetője

Gyalogtúrával emlékeztünk
A Dózsa iskolában régi hagyomány, hogy minden évben 

gyalogtúrával is tisztelgünk az aradi vértanúk emléke előtt. Az 
idén ennek a szomorú eseménynek még nagyobb figyelmet 
szenteltünk, hiszen a honvédtábornokok kivégzésének 170. 
évfordulójára emlékeztünk.

Az iskolai faliújságra kifüggesztett plakát alapján 4 fős 
csapatot alakítottunk, majd a szükséges kellékekkel és tudással 
felvértezve gyülekeztünk a kiinduló állomáson, vagyis a 

8. b osztályban. Nagy volt az érdeklődés, hiszen 22 csapat 
nevezett be a vetélkedőre, így péntek délután zsúfolásig megtelt 
a helyiség izgatottan várakozó gyerekekkel. 

Miután megkaptuk a menetlevelet, elindultunk a városban, 
hogy felkeressük a kijelölt helyszíneket: a kunkapitányházat, a 
katolikus temetőben a honvédek sírját, a Cserepes csárdát, a 
városi könyvtárat, végül ismét a 8. b osztályt. Egy pedagógus és 
két 8. osztályos diák várt bennünket minden állomáson, ahol 
különböző, a vértanúkhoz kapcsolódó feladatokat kellett 
megoldanunk: először papír alapon, majd interaktív táblán 
párosítani a neveket az arcképekkel, térképeken tájékozódni, 
keresztrejtvényt megfejteni, totót kitölteni, puzzle-t kirakni, 
énekelni, szavalni, virágot elhelyezni a honvédsíron.


