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Iskolánk tanítói közösségének szervezésében immár 
tizedik alkalommal került sor június 7-én a Gyermekek 
a DKMT Eurorégióban nevet viselő rendezvényre. A 
Nemzeti Összetartozás jegyében ezen a napon meghívtuk 
hazai és határon túli testvériskoláinkat. Idén a szegedi Gedói 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola, illetve 
a Végvári Általános Iskola diákjai és pedagógusai vettek 

részt a rendezvényünkön, kiváló alkalmat nyújtva a testvériskoláinkkal való szorosabb 
együttműködésre, barátkozásra, magyar népi kultúránk, néphagyományaink megismerésére. A 
résztvevő kisdiákok az iskola megtekintése és a megnyitó után népdalvetélkedő és festőverseny 
keretén belül mutathatták be tehetségüket és tudásukat, lehetőségük  volt ismerkedni, 
barátkozni a különböző iskolákból érkező társaikkal, beletekinteni a helyi iskola mozgalmas 
életébe. A vetélkedők után megtekintették az Árgyélus királyfi, azaz Ki lopta el az almákat? 
című bábelőadást Meggyes Lábadi Éva temesvári magyar bábszínművész előadásában, aki 
nemegyszer talpra állította, megtáncoltatta és megénekeltette a közönséget, viharos sikert 
aratva. Az eredményhirdetés és a közös ebéd után városnézésre és egy jól megérdemelt 
fagyizásra került sor.

A népdalvetélkedőn Szilágyi Borbála, Szabó Csilla és Tamási Emese pedagógusok 
rangsorolták a bátor énekeseket, akik a következő helyezést érték el: Győri Attila Vésztőről és 
Varga András Temesvárról I. díjat, Csüllög Orsolya Vésztőről, Sebők Virág Szegedről és Nagy 
Edina Temesvárról II. díjat, III. helyezést a temesvári Farkas-Erdély Kinga, Mag Tímea és Fóris 
Zoltán kapott. Dicséretben részesült Tataru Erwin-Vladimir, Somogyi Stefan, Kajnák Péter és 
Mladenov Rubi. A vetélkedő után Balázs Melinda tanító néni babzsákos ritmusgyakorlatokat 
tanított a versenyzőknek.

A festőversenyen egy felolvasott magyar népmese alapján dolgozták ki munkájukat a 
tanulók szabadon választott technikát alkalmazva. A következő helyezést állapította meg 
Salamon Katalin és Milos Edit tanítónő: I. díjat 
kapott Lakatos Renáta Szegedről és Benedek 
Anthónyia Temesvárról, II. díjban részesült Tölcsér 
Anna Vésztőről, Palicsák Bernadett Végvárról, 
Festő András, Papp Izabella, Nagy Emma, Juhász 
Antónia Temesvárról. III. helyezést ért el Varga 
Csongor, Deutsch Izabell Sabine és Kerekes Edwin 
Végvárról, Csák Kitti Szegedről, illetve Fernengel Júlia és Cseresznyés Melinda Temesvárról. 
Dicséretet kapott Salamon Ágota Natália, Szarvas Edina, Farkas Andrea, Pintea Robert és 
Mátyás Andrea Végvárról, illetve Péter Hanna, Kulcsár Medárd, Botnar Funeriu Rares, Török 
Kinga, Miklós Erzsébet, Tóth Gimi Róbert és Chilom Sonya Temesvárról. 

Reményeink szerint újra alkalmat tudtunk biztosítani a különböző országokba, iskolákba járó 
magyar kisdiákoknak az ismerkedésre, a baráti kapcsolatok kialakítására, a pedagógusoknak 
pedig a szakmai tapasztalatcserére. Úgy éreztük, megszűnnek az országhatárok, nem számít, 
ki honnan érkezett, az anyaországból, Temesvárról vagy Temes megye más településéről, 
tudjuk, hogy összetartozunk, nemzeti értékeink közösek és bízunk abban, hogy a kialakult 
kapcsolatokat az összefogás jegyében tovább építjük, ápoljuk hasonló találkozóinkon.

Milos Edit, Pál Krisztina és Tamási Emese programfelelősök

Összetartozás Napja a Bartók Béla Elméleti Líceumban
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Élménybeszámolók

 A második félévben nagy meglepetésben volt részünk. Az iskola egy úszótanfolyamot 
szervezett számunkra. Hetente kétszer mentünk az iskolabusszal az Aqua Arena uszodába, ahol 
megtanultuk az úszás alapjait: levegővételt, lábtempót, kartempót, háton való úszást. Borbély 
Anita tanár néni nagyon kedves volt velünk, a kötelező gyakorlatok elvégzése után játszhattunk 
is. Rengeteg élményt és tapasztalatot szereztünk e néhány hét alatt.
 Köszönjük szépen a lehetőséget!

A IV. osztályosok nevében: Csata Dorottya, Boros Róbert és Ciser Eduárd

Idén május 30-án a Medve-barlangot látogattuk meg  a 
hagyományos év végi iskolai kirándulás alkalmával. Reggel 
háromnegyed 8-kor találkoztunk az iskola előtt a Lépésről 
lépésre IV. osztályos társainkkal és az ötvösdi testvériskola 
diákjaival. 8 órakor már indultunk is. 

 Az első megálló Aradon volt, ahol uzsonnáztunk. Nagyszalontán találkoztunk a lugosi 
gyerekekkel is, akik mikrobusszal jöttek. Együtt meglátogattuk az Arany János Múzeumot vagyis 
a Csonka-tornyot. Itt megnéztük Arany János és Petőfi Sándor szobrát, Arany János bútorait és 
könyveit. A toronyból nagyon messzire elláttunk. Ezután elindultunk a Medve-barlang felé.
 Egy óra múlva megérkeztünk Kiskőre. A barlang bejárata egy dombon van, ahova elég 
nehéz volt felmászni. A barlangban nagyon hideg volt. Egy bácsi vezetett minket és sok érdekes 
dolgot mesélt. A barlangot 1975-ben fedezték fel egy robbantás következtében.  A barlangon 
egy lyuk keletkezett, amelyen keresztül lezuhant egy bányász. Ő fedezte fel ezt a csodaszép 
barlangot, ahol nagyon sok medvecsontot is találtak, innen kapta a barlang a nevét.
 Nagyon szép cseppköveket láttunk bent.  A bácsi egy legendát is elmesélt egy medvéről, 
amely kővé dermedt a barlang oldalában. Kifelé jövet sok kicsi boltot láttunk, ahol emléktárgyakat 
lehetett vásárolni, no meg játékokat és palacsintát is.
 A buszon sokat beszélgettünk és nevetgéltünk. Este 10 órakor értünk haza, és nagyon 
fáradtak voltunk. Nagyon jól telt ez a kirándulás, sok új dolgot ismertünk meg.

A Hagyományos IV. osztály tanulói

 Eltelt még egy iskolai év. Befejeztük a harmadik osztályt is. A tanulás mellett biztosan 
nektek is nagyon sok élményben volt részetek ebben az iskolai évben is. Jó ezekre visszaemlékezni. 
Íme egy pár élmény, mely számunkra felejthetetlen marad: 
 Szülinapok megtartása, Mikulás az iskolában, érdekes felmérő matekből, Planetáriumba 
látogatás, Boldogság órák, A Víz Világnapjának megünneplése, kísérletezések Zita tanár nénivel,  
faültetés a Föld Napja alkalmából, bábszínház látogatás, óriási projektek készítése az 500-ik 
iskolai napon, projektbemutató a Madarak és Fák Napján, fociedzés minden pénteken, zoldi 
kirándulás, látogatás Iza osztálytársunkhoz, könyvbemutató a Könyvadományozás Napján, 
koncert a temesvári Filharmóniában
 Nektek melyik volt a legszebb emléketek ebben a tanévben?

A  Lépésről lépésre III. osztály

Irány a medence!

Kirándulás

Élményeink a 2016-2017-es tanévben
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Erdő

Az erdő hónapjának tiszteletére zöld 
alkotóversenyt hirdetett meg az idén is az 
Ökosuli. Május 10-én, a Madarak és Fák 
Napján került sor a munkák kiértékelésére és 
jutalmazására az elemisek körében.

Erdő, erdő,
Susmukol az erdő.
Fénylő nap sugára
Fölvidítja az erdőt.
A vihar is mondja,
Hogy shshsh,
Az erdő is mondja,
Hogy fénylő vagyok.

Előkészítő osztály:
I. díj - Farkas-Erdély Hajnalka,
II. díj - Couci Raisa, III. díj - Balázs István-Tamás
Első osztály: I. díj - Muresan Maja,
II. díj - Zwean Yasmina, III, díj - Szendrey Beatrix
Harmadik osztály: I. díj - Moldoveanu Eduard,
II. díj - Turbók Karina, III. díj - Bakos Dávid
Negyedik osztály: I. díj - Csata Dorottya,
II. díj - Benedek Antónia, III. díj - Nagy Edina

A díjazottak:

A zsűri az ovis csoport közös munkáját 
különdíjjal jutalmazta.
A sok szép rajz mellett a XII.TT osztály 
közössége fényképekkel jelentkezett a 
versenyre. Őket is különdíjban részesítették 
az értékelők.
Külön köszönet Nüszl Erzsébetnek, Szűcs 
Enikőnek, Balázs Melindának és minden 

Farkas-Erdély Hajnalka - Erdő, H. előkészítő o.

Balázs István-Tamás - Erdő, LL. előkészítő o.Couci Raisa - Erdő, H. előkészítő o.

kollégának, nagy diáknak, kis diáknak, különös 
tekintettel az ökosulisoknak, akik munkájukkal, 
lelkesedésükkel támogatták a rendezvény 
sikerességét.

Győrfi Klaudia, Lépésről lépésre III. osztály

Nagy Edina - Naplemente az erdőben, LL. IV. o.
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Mureșan Maja Sara - Erdő, H. I. o. Zwean Yasmina - Erdő, LL. I. o.

Szendrey Beatrix - Erdő, LL. I. o. Moldoveanu Eduárd - Erdő, LL. III. o.

Vinczeffy Kinga - az Ökosuli zöldköznapi kalauza

Turbók Karina - Erdő, LL. III. o. Bakos Dávid-István - Napfelkelte az erdőn, LL. III. o.

Csata Dorottya - Kerekerdő, LL. IV. o. Benedek Antónia - Manók az erdőben, LL. IV. o.
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Válogatott írások
A fecskék repülése
 

Volt egyszer egy fecskemama, aki meg akarta tanítani a fecskéit 
repülni. Egy pénteki napra tervezte, hogy fi acskáinak repülőórát tart.

- Virág, Fecsi, gyertek ide, van egy meglepetésem! - mondta 
fecskemama.

- Jaj, de jó! Jaj, de jó! Finom bogarakat hoztál nekünk ebédre? - 
kérdezte a két kis falánk.

- Nem. Repülni tanítalak benneteket! Gyertek ki az udvarra! - 
mondta mama a kisfecskéinek.

Fecsi elsőnek repült, de vicces kedvében volt, megpróbált hátrafelé 
nézve repülni és nem vette észre a felé közeledő fát. Így hát nekiment 
egy odvas fának.

- Fecsi, jól vagy? -kérdezte fecskemama és Virág.
- Igen, jól vagyok, csak kicsit fáj a szárnyam! - mondta Fecsi.
- Fecsi, meg kell tanulnod azt, hogy nem nézünk hátrafelé repülés közben, hanem előre! - 

mondta fecskemama és Virággal bevitték a házba, hogy meggyógyítsák Fecsi szárnyát.
Fecsi megtanulta, hogy repülés közben mindig előre kell nézni! 

Maskulik Réka, Hagyományos II. osztály

A négy gyerek
 

Egyszer volt egy férj és a felesége. Négy gyermekük volt: Zoli, Kati, Nati és Dávid. Zoli nagyon 
kíváncsiskodó volt, Kati szófogadó és Nati jó matekes. Dávid nagyon ügyes volt, jól tudta a 
szorzó- és osztótáblát, tehetséges író volt és biológiát tanult. A testvérek minden évben kaptak 

egy-egy ajándékot, csak a 8 éves Dávid nem kapott. 
Amikor 24 éves lett, valaki kopogott a ajtón:

- Ki az?
- Mi vagyunk! – szóltak kintről.
- Anya, apa, mit kerestek itt?
- Jöttünk megmutatni az ajándékodat!
Kimentek a kertbe és a garázsban egy gyönyörű 

autót látott.
- Anya, apa, hiszen ez csodálatos!
- Gondoltuk, hogy tetszeni fog!
- De miért csak most?

- Mert amíg te szorgalmasan tanultál, mi érted dolgoztunk.
- Hálásan köszönöm az ajándékot!
Dávid nem szólt már, hanem beült a kocsiba és körbejárta szüleivel a várost. Este pedig nagyon 

boldog volt. 
Amikor lefeküdt, arra gondolt, hogy milyen szerető szülei vannak és nagyon jól aludt.

Nagy Imre, Hagyományos II. osztály
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Sári-mese
 

Sári nagyon hiszékeny gyerek volt. 
Épp az iskolába ment és arra gondolt, hogy Lilinek milyen 

dús és szép a haja. Megérkezett az iskolába és megkérdezte 
Lilit, hogy mitől olyan szép a haja. Lili azt mondta, hogy:

- Bekentem kocsikenőccsel.
Sári elhitte és meggyőzte az apját, hogy nyikorog a 

szobája ajtaja, kenje be kocsikenőccsel. Sári kileste, hogy az 
édesapja hol tartja a kencét és ellopta a megmaradt kenőcsöt. 
Miután az egész család lefeküdt, jól bekente vele a haját. 

Reggelre csupa fekete lett a haja, az arca és a párnája. A szülei 
megrémültek reggel, amikor ezt meglátták. Másnap nagyon 
szégyenkezett. Azután Lili megmondta neki, hogy mivel 
tisztítsa le a kocsikenőcsöt.

Sári megtanulta, hogy ne legyen olyan hiszékeny.

Barabás Evelin, Hagyományos II. osztály

A macska meg az egér barátsága
Egyszer, amikor még az egér és a macska barátok voltak, a macska el kellett menjen vadászni, 

mert kiscicái voltak, akik éheztek valami húsra. 
Arra gondolt, hogy kell valaki, aki vigyázzon a kicsikre amíg távol van. 

Miközben így gondolkodott, eszébe jutott jó barátja, az egér. El is ment 
abban az órában, hogy megkérje, vigyázzon a kicsikre. 

Az egér beleegyezett és ezt mondta:
- Elfogadom a kérésedet, cimbora, csak hozzál majd nekem 

egy kis sajtot!
A macska pedig örömében így felelt:
- Rendben, rendben,  beleegyezek!
És kezet fogtak.
Amikor a macska elment hazulról, a kiscicák éhesek lettek. Az egér megnézte mi van a 

hűtőben. Hát, a hűtő tele volt sajttal.
- Hm ... ebből jó ebéd lesz! - gondolta az egér mielőtt nekilátott volna.
Amikor hazajött a macska, átadta az egérnek a fi zetségét. Azután lefeküdt az ágyba pihenni. 

Elszundított. Amikor felébredt, evett volna egy kis sajtot. Hát, amikor kinyitotta a hűtőajtót, 
nagy meglepetésére nem volt a hűtőben egy morzsa sajt sem.

Rohant az egérhez és így szólt: 
- Gyere ki, egér!
- Soha! 
- Akkor én megyek be hozzád!
A kisegér elszaladt, a macska meg uccu, utána!
Így ért véget a macska meg az egér barátsága és ... azóta kergeti a macska az egeret.

Dotterer-Kiszely Patrik, Hagyományos II. osztály 
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Az állatvilág
 

- Anya, kimehetünk játszani? -kérdezte Andrea.
- Igen, de vigyázzatok magatokra!

A három testvér: Andrea, Lili és Kinga kiment játszani a rétre. Egyszer csak 
találtak egy varázsdobozt. De nem volt meg a kulcsa. Keresték a kulcsot és 
meg is találták. Hazamentek és kíváncsian kinyitották a dobozt. Egy tündért 
találtak benne. 

Andrea megkérdezte a kis tündért, mi a neve, mikor született, hány éves 
és mit keres a dobozban. A tündér ezt válaszolta:

- Engem Lórinak hívnak, 9 éves vagyok és 2008-ban e dobozban születtem.
- Jaj, de érdekes! Hogy került a doboz a rétre?

- A régi gazdám elhagyott, de most már ti vagytok az én gazdáim, és ennek nagyon 
örülök! Megmutatok nektek egy titkos helyet, ami ezentúl a miénk lehet.

- Hogy-hogy a miénk? - kérdezték a lányok.
- Mert ti vagytok a gazdáim.
- Jó, és hol van a titkos helyünk? - kérdezte Lili kíváncsian.
- Majd este megmutatom. De előbb szóljunk a szüleiteknek, hogy tudják merre jártok!
A lányok vacsoráztak, majd megbeszélték a szüleikkel, hogy hova mennek. Lóri odavezette a 

lányokat egy titkos ajtó elé. Elmondtak egy jelszót, ami úgy hangzott, hogy: gálivtallá.
- Mit jelent ez? - kérdezte kíváncsian Kinga.
- Olvassátok visszafelé! – javasolta Lóri.
- Á L L A T V I L Á G.  Állatvilág! - kiáltották egyszerre 

a lányok.
- Tehát ez a kapu mögött egy állatvilág van? - kérdezte 

Andrea örömmel.
- Igen, kitaláltátok, lányok!.
Elmondták a jelszót, kinyílt az ajtó és bementek az 

állatok szép világába.
Ez úgy hangzott nektek, mintha a mese vége lenne?
Ez csak a mesém eleje!

König Glória, Hagyományos II. osztály

Tasha és Zoey
 

Zoey, Tasha és én vagyunk a legjobb barátok. 
Zoey nagyon izgága, sokat rosszalkodik, nagyon játékos és gyorsabban szalad, mind én. Néha 

harapdál, mert most cseréli a tejfogait. Nagyon puha a bundája, amely három színű: leginkább 
fekete, de fehér a melle, a lába vége, a farka vége és a szája. Barna foltok vannak a lábain és a fején. 
Zoey mindig rám ugrik.

Tasha idősebb kutya, mint Zoey,  és sokkal nyugodtabb.
Tasha és Zoey külön tálból esznek. Az én feladatom, hogy beadjam a vitaminokat a kutyáknak.

Reggel Zoey elkísér az iskolabuszig. Tasha is akar jönni a 
buszhoz, de nem lehet, mert túl nagy. 

Az elején Tasha mindig morgott Zoeyra. Most már nagyon jól 
megvannak, szeretik egymást és sokat játszanak egymással… amíg 
én az iskolában vagyok.

Daróczi Iana, Hagyományos II. osztály
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Versek
Nyár

Itt a nyár,
A tenger már vár.
Lehet fürdeni, úszni,
Fagyit enni, táborozni.

Mehetünk a parkokba,
Cserkészkedni táborba,
Mehetünk a hegyekbe,
Játszhatunk a kedvünkre.

S mire megérik a dió,
Elrepül a vakáció.
Kezdődik a tanulás,
Munkára fel, kis pajtás!

Tönkő-Fenyvesi Réka,
 Lépésről lépésre II. osztály

Kiszámoló

1   -  iskolába megy,
2   -  ceruza, hegyező,
3   -  a nagyszünetet várom,
4   -  ma ügyes légy,
5   -  forog a földgömb,
6   -  ott egy pad,
7   -  most tornázni mégy,
8   -  tele a könyvespolc,
9   -  a matek a kedvenc,
10 -  a barátodban bízz!

Kovács Eszter, Lépésről lépésre II.osztály 

A tavasz ébredése

Süt, süt, süt a nap,
Csepp, csepp, csepereg,
Fúj, fúj, fúj a szél,
Elrepült a tél.

Madárka csiripel, 
Ágak között fészkel,
Rügyből virág pattan,
Újra tavasz van!

Festő Ádám, Hagyományos II. osztály

Volt egyszer egy kalapom                                                                        

Volt egyszer egy kalapom,
Fekete volt, mint a korom.
Lúdtoll volt az oldalán,
Vele jártam az utcán.

Nem vagyok én Ludas Matyi,
Csak egy kalapos kis úrfi .
Táncos lábam, nótás szám,
Így járok a főutcán.

Irigykednek rám a lányok,
De én rájuk fi ttyet hányok.
Megemelem kalapom,
S a világot bejárom.

Moldoveanu Dávid, Lépésről lépésre II. osztály 
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Végre itt  a nyár!
 

Itt a nyár s vele együtt a vakáció! Mindenki vagy a hegyekben, vagy a tengerparton, 
esetleg táborokban fogja kipihenni magát. Ha megkérdeznétek, mi a legjobb 
dolog a szünidőben, azt mondanám, hogy a fagyizás. Ilyenkor nincs korlát, 
ehetek bármelyikből bármennyit. Az is örömmel tölt el, hogy nem kell korán 

lefeküdnöm, játszhatok, tévézhetek kedvemre.
    Így hát mindenkinek napsütötte, élményteli vakációt kívánok!

Talpai Tímea, Lépésről lépésre  II. osztály

                                   Nyaralj velem!
Hűha! Ez a tanév biza nehezebben telt az előbbinél, de íme most 

vége. Itt van már a nyár, jöhet a vakáció!
Sokat gyarapodtunk ez évben testben és lélekben, 

olvastunk, írtunk, osztottunk, szoroztunk. Azóta tudjuk már, 
9x7=63 almát eszek télen, nyáron.

Bízom abban, hogy a vakáció tele lesz kellemes meglepetésekkel, 
lesz kirándulás, táborokban túrázgatás, ismerkedés a természettel és barátkozás a gyermekekkel. 
Nem maradhat el a fagyizás, strandolás, a Geronimo és Csipike könyvek olvasása és természetesen 
a kendama-játék sem.

Csak egy a baj! Észre sem vesszük, s elröppen  ez a csodás három hónap.

Nyári bakancslista
 

Tudod mi az a nyári bakancslista? Egy vakációra kidolgozott terv, amelyben leírjuk, hogy 
mi mindent fogunk csinálni. A nyári élményeket előre vetítjük, s ha sikerül belőle valamelyiket 
véghezvinni, kipipáljuk. Így könnyebben fogunk emlékezni arra, hogy mi minden történt a 
nyáron. Mi is írtunk egyet az osztályban. Te melyiket szeretnéd megvalósítani?

1.   Meglátogatom a legjobb barátomat.
2.   Strandra megyek.
3.   Kirándulok.
4.   Meglátogatom nagyszüleimet.
5.   Tengerre utazom.
6.   Fagyit eszek a barátaimmal.
7.   Sokat pihenek.
8.   Sétálok a parkban.
9.   Templomba megyek.
10. Szerbiába utazom.
11. Megtanulok táncolni.
12. Focizok a barátaimmal.
13. Segítek anyának mosogatni.
14. Elmegyek egy táborba.
15. A barátaimmal igazság- vagy próbatételt játszom.
16. Barcelónába utazom s autogramot kérek Messitől.

17. Hajózok egyet.
18. Sokat játszom.
19. Kedvem szerint olvasok, amennyit
      csak akarok.
20. Átrendezem a könyvespolcomat.
21. Naplót írok a nyári élményekről.
22. Anyával házifagyit készítek.
23. Meglátogatom a múzeumokat.
24. Előveszem a társasjátékaimat.
25. Ellátogatok kedvenc játékboltomba.
26. Este megfi gyelem a csillagokat.
27. A tengerparton megfi gyelem a
      napfelkeltét.
28. Elmegyek a városi moziba.
29. Megtanulok limonádét készíteni.
30. Újraolvasom kedvenc könyvemet.

A Lépésről lépésre III. osztály tanulói

... És a lista nyitott. Bármivel kiegészítheted!

Vakációra hangolódás ...

Vass Réka-Zita, Lépésről lépésre II.osztály
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VICCEK
    Három gyermek fogadást kötött, ki ér le a hegyről leghamarabb úgy, hogy a 

fentről ledobott óráját is elkapja.
    Az első gyereknek nem sikerült pedig igen igyekezett, a második 
sem járt sikerrel. A harmadik sétálva indult le a hegy tetejéről, még egy 
limonádét is megivott útközben, a hegy lábánal pedig az óráját is elkapta.

 - Hogy csináltad? - csodálkoztak a többiek.
 - Egyszerűen. Az én órám öt percet késik.

Király Erik, Lépésről lépésre II. osztály 

Hogy hívják Mici cica anyukáját?
- ???
- Mamici.

Konti Barni, Lépésről lépésre II. osztály

•  Nincs kezem, de van testem, nincs fejem, de van kalapom. Mi az?
(gomba)

Moldoveanu Dávid, Lépésről lépésre II. osztály

•  Hosszú vagyok. Este világítok, reggel meg nem. A házad előtt állok. Mi az? 
(villanyoszlop)

•  Reggel visszahúzlak, este meg rám akarsz ülni. Puha vagyok s fából, várlak mindennap a 
szobádban. Mi az?                                                                                                                         (ágy)
•  Kora reggel szemed előtt vagyok, este meg eltűnök. Kicsinek látsz, de igazából óriási vagyok. 
Mi az?                                                                                                                                              (nap)
•  Gömb alakú tes tem  kicsi és  fek et e.  Szorgalmasan dolgozok, a földben  is járkálok. Mi az?                                                                                                                                         
                                                                                                                                                   (hangya)

Moldoveanu Eduárd, Lépésről lépésre III. osztály

Találos kérdések

Olvasni jó dolog!
Szerettek olvasni? Mi igen. Ebben az évben is szeretettel gazdagítottuk az Olvasás fánkat. 
Lejegyeztük ide azokat a könyveknek a címét, amelyeket már többen kiolvastunk. Fogadjátok 
szeretettel! Olvasni nagyon jó dolog!

200 ezópusi mese; Benedek Elek: Szélike királykisasszony; Berg Judit: Rumini; Carlos 
Echeverry: Az erdő legendái; Daniel Defoe: Robinson Crusoe; Micimackó tanácsai: Ne állj szóba 
idegenekkel!; Finy Petra: Iskolások kézikönyve; Francesca Simon: Rosszcsont Peti - sorozat; 
Geronimo Stilton - sorozat; Hans Christian Andersen: A császár új ruhája; Jeff  Kinney: Egy ropi 
naplója; Jeff  Kinney:  Kutya egy idő; Julia Boehme: Bori a titokzatos várkastélyban; Julia Boehme: 
A nagy Bori-könyv; Julia Boehme: Bori Jucinál alszik; Julia Boehme: Bori osztálykirándulása; 
Kate Bloom: Csillagrét tündérei; Lázár Ervin: A kalapba zárt lány; Luzsi Margó: Mesélj nekem 
fákról és virágokról; Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai; Mary Pope: Delfi nek hátán;  Máté Angi: 
Volt egyszer egy ...; Mészöly Ágnes: Hanna és a lényegrablók; Nicola Jane Swinney: Imádom a 
lovakat; Olvass velünk! Napraforgó sorozat: Robin Hood; Otfi ed Pheubler: A kis szellem; Pjotr 
Pavlovics Jersov: A púpos lovacska; Rainer Bernfeld: Az új barát-Rex felügyelő; Réber László: 
Egyszer egy királyfi ; Rudyard Kipling: Riki-tiki-tévi; Sarah Bozze: Fel a fejjel,  Anna!; Sebők Éva: 
Hangmadár; Simon Foine: Tatu és Patu fura masinája; Szabó Magda: Tündér Lala; Szepes Mária: 
Bolondos szerszámok; Szepes Mária: Pöttyös Panni; Varga Katalin: Gőgös Gúnár Gedeon; Varga 
Katalin: Mosó Masa Mosodája; Vlagyimir Szutyejev: A szeszélyes cica stb.

A Lépésről lépésre III. osztály tanulói



Nyári bejárótáborok
Június 19. és 23. között: 
   1. Kézműves tábor (agyagozás, festés, stb.) 
         Programvezetők: Adorjányi Borbála, Nüszl Erzsébet
   2. Ökosuli két keréken (napi kerékpározással) 
         Programvezetők: Kiss-Pataki Adél, Floca Sarolta

Június 26. és 30. között: 
   1. Mozgásos, babzsákos csapatépítő tábor
          Programvezetők: Balázs Melinda, Boros Emília
   2. Tűzkerék néptánctábor 
          Programvezetők: Tamási Emese, Pál Krisztina

Július 3. és 7. között: 
     Kis cserkészek tábora 
       Programvezetők: Milos Edit, Varga Ildikó

Július 10. és 14. között: 
     Tekergő mesetábor 
       Programvezetők: Balázs Melinda, Mureșan Noémi
  
Július 17. és 21. között: 
     Román nyelvi bejárótábor
       Programvezetők: Moldoveanu Melinda,
                                   Mureșan Noémi

Július 24. és 28. között: 
     Mesék, mondák, szép emlékek
       Programvezetők: Fodor Enikő, 
                                   Varga Ildikó

Szeptember 4. és 8. között: 
     IX. Anyanyelvi bejárótábor
       Programvezetők: Stan Orsolya,
                                   Apró Julianna

Köszönjük szépen a 
Bartók Béla Alapítványnak és a 

Temes Megyei Tanácsnak a
támogatást.

Szerkesztő: Stan Orsolya

Tördelés: Orosz Sándor

Címünk:
Bv. General Dragalina 11A

Irányítószám: 300181

Tel. 0256-493031

Honlapunk:
www.bartok.ro

Kellemes vakációt!

Makkai Eszter Zsuzsanna rajza, 
Lépésről lépésre III. osztály


