
elindított komplex te-
hetséggondozó prog-
ram. Az alsó tagozatos 
tanító nénikkel kidolgoz-
tuk a beazonosítás és 
fejlesztés menetét, terü-
leteit. Ma már a felső 
tagozaton is működtet-
jük a modulokból álló 
tehetséggondozó prog-

ramot, melynek 
eredményessége is 
fokozatosan mérhe-
tővé válik. Fontos 
állomás volt ebben a 
folyamatban, hogy 
2020-ban a Bázisin-
tézményi pályáza-
tunkba is beemeltük 
ezt a tevékenységet. 
Elismerésként éltük 
meg az Oktatási 
Hivataltól kapott 
pozitív elbírálást, 
amellyel megerősít-
ve éreztük az itt 
folyó munkánkat. 

Nagy öröm számomra, 
hogy lelkes kollégákkal 
dolgozhatok együtt, de 
még nagyobb öröm, 
hogy sok ügyes, kiemel-
kedő képességű tanuló 
vesz körül minket. To-
vábbiakban is várjuk a 
kis tehetségpalántákat, 
bízva a szebbnél szebb 
eredményekben, a sike-
res életpályák megala-
pozásában. 

 

Iskolánk elnyerte az Akk-
reditált kiváló Tehetség-
pont címet. Ha valaki fi-
gyelemmel kísérte honla-
punkat, láthatta, hogy 
korábban is tehetségpont-
ként működtünk, miután 
sikeresen regisztráltattuk 
magunkat a Magyar Te-
hetségsegítő Szervezetek 
Szövetségénél 
(MATEHETSZ). Aki 
kicsit is jártas a ma-
gyar tehetséggondo-
zás területén, tudja, 
hogy ez a szervezet 
fogja össze, koordi-
nálja az országban – 
sőt a határon túli 
magyarlakta területe-
ken – folyó tehetség-
gondozó munkát. 
Pályázati lehetősé-
gekkel, szakmai kép-
zésekkel segíti mind-
azon szervezeteket, 
melyek elkötelezettek 
ebben a munkában. Te-
hetségpont lehet egy civil 
szervezet, egy településen 
működő szakkör, klub, de 
nagyon gyakori, hogy isko-
lák, alapítványok végzik 
ezt a nemes feladatot. 
Akik szervezetten, megfe-
lelő dokumentációkkal 
alátámasztva végzik tevé-
kenységüket, kérhetik a 
szervezethez tartozásu-
kat, melyet különböző 
fokozatú címek odaítélé-
sével ismer el a szövetség. 

Regisztrált, akkreditált és 
kiválóan akkreditált tehet-
ségpont besorolásokat lehet 
szerezni, attól függően, 
hogy az értékelő bizottság 
(szakértői vélemények alap-
ján) milyen fokozat meg-
adásáról dönt. Esetünkben 
az idei eljárásban sikerült a 
legmagasabb címet meg-

kapnunk, melyhez ezúton is 
szeretnék gratulálni elköte-
lezett nevelőinknek, a ve-
lünk dolgozó diákoknak, és 
természetesen a szülőknek 
is, akik gyermekük esetében 
fontosnak gondolják a ta-
lentumok számára felépített 
programunkban való rész-
vételt. Személyes vágyként 
is megfogalmazódott ben-
nem ennek a címnek az 
elérése, melynek megalapo-
zásához elengedhetetlen 
volt a nyolc évvel ezelőtt 

Akkreditált kiváló Tehetségpont  

2021. március  XXV. évfolyam 2. szám  
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2020. november 11-én osz-

tályunkkal reggel nyolc órára 

elmentünk az Artemisz vi-

rágüzletbe, ahol asztaldíszt 

készítettünk, amihez min-

denki a saját ízlése szerint 

válogathatott a különböző 

virágok közül. Beleshettünk 

a virágkötészet művészeté-

be. Jó hangulatban telt az 

ott töltött idő, sokat ne-

vettünk. Amikor végeztünk, 

becsomagolták a munkáin-

kat, és elmentünk a Grantek 

Kft-hez. A vírus miatt a gyár-

látogatás lázméréssel és 

kézfertőtlenítéssel indult. 

Először az étkezőbe men-

tünk, aztán folytattuk utun-

kat a külső rakodó részbe. 

Ott láttunk különböző jelölé-

sű dobozokat, amik alkatré-

szeket rejtettek. Megnéztük 

a cégnél gyártott kisebb au-

tóalkatrészek átellenőrzési 

protokollját és az összeraká-

sukat. Amikor újra bemen-

tünk az étkezőbe, feltettek 

nekünk néhány kérdést a 

látottakkal kapcsolatban. 

Nagyon jól éreztük magun-

kat a délelőtt során. Remé-

lem, lesz még lehetőségünk 

elmenni ilyen helyekre!  

Kovács Liliána 
Orsós Dzsenifer 6.a 

 

November 11-én a pályaori-
entációs nap az osztályte-
remben kezdődött. Miután 
Timi néni megérkezett, be-
szélgettünk a szüleink vég-
zettségéről és a mostani 
munkájukról, foglalkozásuk-
ról. Ezután csapatokat alakí-
tottunk, majd közösen ki-
mentünk a lakótelepre. Az 

volt a csapatok feladata, 
hogy összegyűjtsék, milyen 
munkahelyek vannak az is-
kola körül, és az ott dolgozó 
embereknek mi a foglalkozá-
sa. Visszatérve a suliba, min-
denki felolvasta, milyen 
munkahelyeket gyűjtött ösz-
sze. Minden csapat kapott 
egy A3-as lapot, amin gon-

dolatábrát kellett készíte-
nünk. Majd a harmadik órá-
ban különleges foglalkozá-
sokról készült videókat néz-
tünk meg. Minden csapat 
választhatott egy foglalko-
zást a listából. 
A nap végén összegeztük a 
pályaorientációs nap lénye-
gét, majd boldogan mentünk 

haza. Úgy gondoljuk, hogy 
mindenki nagyon élvezte ezt 
a napot, de azért reméljük, 
hogy jövőre már nem kell 
alkalmazkodjunk a vírushoz! 
Hetedikben szeretnénk gyár-
látogatásra menni. 
 

Pályaorientációs nap a 6.a osztályban 

Pályaválasztási nap a 7.a osztályosokkal 

Konrád Hajnalka 7.a 
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Idén, 2020-ban más formá-
ban került megrendezésre a 
Bolyai Anyanyelvi Csapatver-
seny, ugyanis a járványhely-
zet miatt online tartották 
meg. A verseny előtti napok-
ban próbaversenyen vettünk 
részt. Utóbbira azért volt 
szükség, hogy megismerjük 
a rendhagyó digitális ver-
seny menetét. A megyei 
fordulón, amelyet november 
6-án rendeztek meg, több 
csapatunk is részt vett. Isko-
lánkból a „4 winners” (8.b), 
a „Királyok háza” (7.b), a 
„Bölcsek Rendje” (6.c) és a 
„Smart is art” (5.b és c) nevű 
csapatok jutottak be a díja-
zott első hat helyezett közé, 
a 8.b csapata pedig első he-
lyezést ért el. A megyei 

eredmények láttán nagyon 
megörültünk, hiszen beju-
tottunk az országos döntő-
be, amire december 5-én 
került sor. Közben online 
oktatásra váltottunk, ami 
nehezebbé tette a felkészü-
lést, de minden tőlünk telhe-
tőt megtettünk. Az országos 
versenyen helyezést nem 
értünk el, de ettől függetle-
nül büszkék vagyunk, hogy 
részesei lehettünk az ese-
ménynek.  
Köszönjük a felkészítést Rita 
néninek és Attila bácsinak! 

Nemzetközi könyvjelzőcsere program 

 

Az Iskolai Könyvtárak Nem-
zetközi Szervezete (IASL) 
évek óta szervez könyvjelző-

csere programot. A projekt 
lényege, hogy a különböző 
országokból jelentkező isko-
lai könyvtárakat a szervezők 
összesorsolják. A gyerekek 
által készített egyedi könyv-
jelzőket el kell küldeni a 
kisorsolt iskolának.  
Az Eötvös-iskola immár ötö-
dik alkalommal vesz részt a  
könyvjelzőcsere program-
ban. Harmadiktól ötödikig 
minden évfolyamon két-két 
osztály tanulói (3.b, 3.c, 4.a, 
4.c, 5.a, 5.c) készítettek 
könyvjelzőket, amelyeket 

Szlovéniába, Oroszország-
ba, Litvániába és Horvátor-
szágba küldtünk. A gyere-
kek nagy örömére január 
elején Horvátországból már 
meg is érkeztek az első 
könyvjelzők, amelyeket az 
5.c osztályosok 
között osztottunk 
ki. A többire még 
várnunk kell, mert 
további partnere-
inknél a koronaví-
rus járvány miatt 
online oktatás 
folyik, ezért szá-

mukra kicsit nehézkes a 
könyvjelzők elkészítése.  
Köszönöm a programban 
résztvevő pedagógusok és 
tanulók lelkes munkáját! 

A Bolyai Csapatverseny álta-
lános és középiskolás diákok 
2-4 fős csapatainak szóló 
országos vetélkedő. A hang-
súly a problémamegoldáson, 
az együttműködésen és a 
csapatmunkán van. 
Iskolánkban a matematikára 
jelentkezőknek Muskát Gá-
bor tanár úr volt a segítségé-
re. Osztályonként alapí-
tottunk csapatokat. Hetente 
közösen gyakoroltunk a ko-
rábbi évek feladatsoraival. 
Az idei verseny a vírushely-
zet miatt online zajlott, így a 
megyei fordulót iskolánkban 
írhattuk, az eredményeket 
pedig a Bolyai-verseny felü-
letére küldtük el. 
A feladatokat még nehezeb-

bé tette, hogy nem tud-
hattuk, mennyi jó megoldás 
van. Általában nem szimplán 
műveletekkel, hanem szöve-
ges feladatokkal találkoz-
tunk, amelyeket először le 
kellett fordítanunk a mate-
matika nyelvére. 
A hét nevezett felsős csapat-
ból az 5. évfolyamos Bartl 
Ádám és Kain Adrián párosa 
érte el a legjobb eredményt 
a szoros versenyben meg-
szerzett megyei 10. helye-
zéssel. 
Köszönjük iskolánknak a 
szervezést, Gábor bácsinak a 
sok segítséget és gratulálunk 
minden résztvevőnek! Jövő-
re ugyanitt!  

 

Bolyai Matematika Csapatverseny 

Schieszler Anna 

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 

Brosch Bettina 
Erős Rebeka 
Hanzlik Fanni 

Jurácsik Lili 8.b 

Kain Adrián 5.c 

"Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb  
érték az életben." (Bolyai János) 

Az 5.c osztályos gyerekek 
 által készített könyvjelzők 

Könyvjelzők  
Horvátországból 
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A Rákóczi-szabadságharc nyomában 

Ősszel iskolánk részt vett 
egy környezettudatos gyűj-
tőversenyen. A verseny célja 
az volt, hogy minél több 
használt elemet és már nem 
működő e-kütyüt gyűjtsenek 
az iskola tanulói. Több mint 
egy héten át lelkesen hozták 
a gyerekek és szüleik a hulla-
dékot. Tudomásunkra jutott, 
hogy voltak szülők, akik a 
környék üzleteiből is elhoz-
ták az elemet, hogy hozzájá-
ruljanak a győzelemhez. 

Használt elemből 706 kilót,  
e-kütyüből pedig 126 dara-
bot sikerült felhalmozni. 
Ezzel a mennyiséggel megyei 
szinten mindkét kategóriá-
ban a dobogó legfelső foká-
ra állhattunk. Így az iskola 
70.000 forint alapítványi 
támogatásban részesült, 
amit környezettudatosságra 
nevelésre használhat fel. 
Köszönjük a szülők támoga-
tását! 

Kondor Anett 

2019 őszén a Leányvári Er-
dély Jenő Általános Iskola 
szervezésében és József 
Attila Megyei Könyvtár tá-
mogatásával indult a már 
hagyományosnak mondható 
megyei történelmi és mű-
veltségi verseny, melynek a 
korábbi években is döntős 
résztvevői voltunk. A sokré-
tű és sokszínű feladatsorok 

megoldása után a Károly 
Máté, Berecz Balázs és Ju-
hász Gergő alkotta trió a 
döntőt harmadik helyről 
várta. A 2020 tavaszán elő-
állt járványhelyzet miatt a 
megmérettetés múlt év 
őszére halasztódott. A fent 
nevezett tanulók ekkor már 
középiskolában folytatták 
tanulmányaikat. A döntő is 
írásbeli és művészeti feladat 
volt, melyet a Jurácsik Lili 
(8.b) és Jurácsik Lotti (6.c) 
tanulóink által alkotott csa-
pat kimagaslóan oldott meg, 
és győztesként végzett a 
másik kilenc csapat előtt.  
Furcsa volt a helyzet, hogy 
egy másik csapattól kellett 
átvennünk a versenyt. Örül-
tünk, hogy ketten dolgoz-
hattunk a testvéremmel, 
mert jóval egyszerűbb volt 
megbeszélni a témát. Érde-

kes volt a feladattípus, hogy 
egy riportot kell készíteni, 
mivel még nem kaptunk 
ilyen feladatot. Amikor kivá-
lasztottuk a témát, – interjú 
egy kuruc tábornokkal – 
Lottival megismertettem a 
kort, hogy a cikket megfele-
lően tudja illusztrálni. Tehát 
ő rajzolt, én pedig írtam a 
riportot. Zoli bácsi ajánlott 
egy forrást, aminek köszön-
hetően tovább gazdagodtak 
ismereteink. Sokat tanultam 
a versenyből, mert még so-
sem készítettem interjút, 
főleg nem egy történelmi 
személyről. Nagyon örültünk 
a kiváló helyezésnek is, nem 
gondoltuk volna, hogy ilyen 
jól fogunk teljesíteni. Szuper 
jutalmat kaptunk. 

 

Szelektív hulladékgyűjtő verseny 

Jurácsik Lili 8.b 
Jurácsik Lotti 6.c 

Olvass velünk! 

Irodalomórán azt a feladatot 
kaptuk, hogy olvassunk el 
egy regényt, majd mutassuk 
be az osztálytársainknak. 
Rita néni javaslatára a 
könyvtárból kölcsönöztük ki 
a könyveket, amelyekhez 
egy olvasópályázatos fel-
adatlap is tartozott. A köny-
vek szerzője Thomas 
Brezina, címük: Mennyit ér 
egy kutyaélet? és Szélvész 
nem halhat meg. Miután 
elolvastuk, visszavittük a 
könyveket a könyvtárba. 
Anna néni megkérdezte, 
hogy volna-e kedvünk foly-
tatni az olvasópályázatot? 
Mi gondolkodás nélkül igent 
mondtunk, és újabb két re-
mek könyvvel tértünk haza. 
Egyikünknek annyira meg-
tetszettek ezek az ifjúsági 
regények, hogy a szüleitől 
karácsonyi ajándékba is eb-
ből a sorozatból kért újabb 
részeket. Kíváncsian várjuk a 

harmadik könyvet, amely a 
könyvtári pályázat befejezé-
sét fogja jelenteni.  
Csak biztatni tudunk min-
denkit, hogy kezdjetek el 
olvasni! Még most sem ké-
ső!  

Ambrus Tamara 
Szabatin Sára 6.b 

MatekÁsz 

Örömmel értesültünk arról, 
hogy három 5.c osztályos 
tanuló, Bartl Ádám, Kain 
Adrián és Németh Gréta 
Dorina továbbjutott a Ben-

degúz Akadémia MatekÁsz 
tanulmányi verseny megyei 
fordulójába. Eredetileg az 
iskolában oldották volna 
meg a feladatokat a gyere-
kek, de a járványhelyzet 
miatt online versenyben 
kell, hogy számot adjanak 
tudásukról.  

Muskát Gábor 
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Rendhagyó karácsonyi műsor 

A 2020-as karácsony igazán 
különleges volt. A fennálló 
helyzet miatt a másodikos 
gyerekek és a tanító nénik 
az eddigi évekhez képest 
másképpen készültek a mű-
sorra, hiszen személyes ün-
nepséget nem tarthattunk. 

Ez elég nagy fejtörést oko-
zott a tanító néniknek, de 
Gabi néni meghitt adventi 
videói ihletet adtak, így 
megszületett a gondolat, 
hogy a karácsonyi műsort is 
videó formájában „tartsuk 
meg”. 

A műsor készítése mellett, 
az iskola épületében is igye-
keztünk megteremteni a 
békés, ünnepi hangulatot. 
Felállítottuk a már évek óta 
az aulát díszítő adventi nap-
tárt, amelynek ablakait na-
ponta nyitottuk ki. Ebben az 

évben is csoda-
szép fenyőfát kap-
tunk, amelyet a 
gyerekek díszít-
hettek fel. Ezúton 
is köszönjük a fel-
ajánlónak! A gye-
rekek részt vettek 
az előkészületek-
ben, amelyet vide-
óra vettünk, ebből 
állt össze a hagyo-
mányt megtörő 
karácsonyi műsor. 
A tanító nénik 
megkérdezték a 
gyerekeket, hogy 

mit jelent számukra a kará-
csony. Nagyon megható 
válaszokat hallhattunk. Fő-
ként a szeretet, a család, a 
meghittség és az öröm ju-
tott eszükbe. 
A gyerekek és tanítóik piros 
ruhában, szívformát alkotva 

szerették volna kifejezni a 
szeretetüket az iskola tanu-
lóinak, dolgozóinak, szülők-
nek. 
Sok év alatt hagyománnyá 
vált, hogy a másodikosok 
műsora után az iskola tanári 
kara meglepetés dalokat ad 
elő a gyerekeknek. Nem 
szerettük volna megszakíta-
ni ezt a szokást, ezértegy 
korábbi dalt hallhatunk, 

amely közben a pedagógu-
sok arcképei láthatók, így 
kívánva boldog karácsonyt 
tanulóiknak. Ezzel zártuk ezt 
a különleges műsort, mely-
nek a Különleges ajándék 
címet adtuk. 
Szeretnénk, ha a 2021-es 
évben a hagyományainknak 
megfelelően tarthatnánk az 
ünnepeket! 

 Galsi Adrienn 
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Az idei tanévben az 
osztályunkban meg-
újult a „Mesesarok”. 
Első osztálytól kezdve 
mindig is nagy hang-
súlyt fektetek arra, 
hogy a tantermünkben 
legyen olyan sarok, 
ahol a mese világába 
tudunk elutazni. Ami-
kor még nem tudtak a 
gyerekek olvasni, heti 
rendszerességgel foglaltuk el 
a tantermünknek ezt a ré-
szét, ahol a mesehallgatásé 
volt a főszerep. Amikor már 
olvasóvá vált az osztály, 
rendszeres volt a mesesarok 
(későbbiekben „Olvasósarok) 
használata hol az egész osz-
tály, hol kisebb csoportok 
részére egyaránt. 
Két tanítási nyelvű osztály-
ként az idei tanévtől kezd-
tünk már angolul is olvasni. 
Örömünk egyre jobban foko-
zódik, hisz a mesékkel már 
angol nyelven is találkozunk. 
Szülői felajánlással, amelyet 
itt is szeretnék megköszönni,  
valamint több éves gyűjtöge-

téssel már sok angol nyelvű 
mesekönyvvel rendelkezik az 
osztályunk. 
A sok szép, színes angol 
könyvből tetszés szerint gya-
korolhatjuk az olvasást, gya-
rapodhat a szókincsünk és 
ezzel együtt még nagyszerű-
en tölthetjük el az időt osztá-
lyunk kedvenc Reading Cor-
ner (Olvasósarok) részében. 
Aki kedvet kapott angol me-
séket, regényeket olvasni, 
szeretettel ajánljuk az iskola 
könyvtárát, hisz ott is renge-
teg angol nyelvű könyv kö-
zött válogathattok. 

Ebben a tanévben rendha-
gyó módon rendezték meg 
az országos angol nyelvű 
vers- és prózamondó ver-
senyt.  A budapesti KAPOCS 
Magyar-Angol Két Tannyelvű 

Általános Iskola már hagyo-
mányos, minden év decem-
berében megrendezésre 
kerülő szavalóversenye most 
egészen másképpen zajlott, 
hiszen a járványhelyzet mi-
att személyesen nem ve-
hettünk részt a megmérette-
tésen, hanem egy-egy video-
felvételt kellett beküldenünk 
a szavalatunkról. 
Szerencsére ez az új helyzet 
nem szegte a kedvünket, és 
elkezdtük a lelkes és alapos 
felkészülést Ari nénivel. Egy 
vicces verset tanultam meg 
Jack Prelutsky-tól, amelynek 
a címe: I should have stayed 
in bed today (Ma ágyban 
kellett volna maradnom). 
 A videofelvételt az iskolá-

ban készítettük el. Igyekez-
tem a versemet szép angol 
kiejtéssel, színesen és hang-
súlyozva elmondani. Érde-
kes, hogy nem volt igazi ver-
senyhelyzet, mégis izgultam 
a felvétel előtti percekben! 
A szavalóversenyre szép 
számmal neveztek be gyere-
kek az ország távolabbi tájai-
ról és budapesti iskolákból 
egyaránt. Most nem tudtuk 
egymás szereplését megnéz-
ni, - hiszen mindenki videót 
küldött versmondásáról, - de 
biztos vagyok benne, hogy a 
többi versenyző is nagyon 
színvonalas szavalatokkal 
készült. A videó beküldése 
után izgatottan vártuk az 
eredményhirdetést. Nagyon 

örültem, amikor megtud-
tam, hogy idén is országos 
harmadik helyezést értem el 
ezen a rangos versenyen! 
Az iskolában nagyon sok 
tanár néni és tanár bácsi 
gratulált nekem, igazgató 
bácsitól pedig dicséretet 
kaptam a szép eredménye-
mért. 
Nagyon büszke vagyok, hogy 
ezen a versenyen részt ve-
hettem, és erősítettem isko-
lánk és Dorog jó hírnevét. 
Remélem, hogy jövő a tan-
évben már személyesen, 
élőben mondhatok verset, 
mindenki örömére! 

Ismét harmadik helyezés az országos angol nyelvű szavalóversenyen 

Árkosi Viktória 5.c 

Iskolánk angolosai minden 
évben részt vesznek az MM 
Kiadó online tanulmányi 
versenyén. Az idei tanévben 
55 tanulónk indult a kétfor-
dulós megmérettetésen, 
amelynek a témája Új-
Zéland volt.  
Tanulóink nagyon szép ered-
ményeket értek el. A máso-
dik helyen holtverseny ala-
kult ki. 
I. helyezett:  
Vadadi Márton 3.c 

II. helyezettek:  
Balogh Luca Sára 3.c,  
Monostori Ádám  3.c,  
Szijjártó Noel Dávid 4.c 
III. helyezett: 
Megyei Sára 3.c 
A kiadó nagy értékű ajándé-
kokkal jutalmazta a jól telje-
sítő diákokat. 
Gratulálunk a díjazottaknak, 
és minden résztvevőnek! 
Köszönjük a felkészítő taná-
rok munkáját! 

 

ON-LION angol nyelvi verseny 2020 

Galsi Adrienn 

Reading Corner 

Szabó Magdolna 
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Az idei tanévben sajnos hoz-
zá kellett szoknunk, hogy 
minden egy kicsit másképp 
alakul, mint eddig. Megvál-
toztak a hétköznapjaink, új 
szabályok kerültek beveze-
tésre mind a tanóra, mind a 
szabadidő vonatkozásában. 
Az ünnepségek sem kivéte-
lek ez alól. Az eddigi iskolai 
megemlékezések az aulából 
beszorultak az osztályter-
mekbe, ahol a gyerekek on-
line nézhették végig a szín-
vonalas előadásokat. 
Közeledett a farsang idősza-
ka, amit minden évben a 
gyerekek izgatottan vártak. 
Az Eötvös-iskola pedagógu-
sai semmiképpen sem akar-
ták megfosztani tanulóikat 
ettől az élménytől. Kijelöltek 
egy napot arra, hogy az osz-
tályok kicsit átélhessék a 
farsang hangulatát. 

Az alsós osztályokban a ki-
sebbek álarcokat készí-
tettek, a nagyobbak jelmez-
be öltöztek. Ezen a napon 
jókedvtől és nevetéstől vol-
tak hangosak az osztályter-
mek, hiszen a gyerekek vi-
dám játékokat játszottak, 
táncoltak, „buliztak”. 
A felsős osztályok tanulói  
jelmezbe öltözve töltötték a 
napot, sok vidámságot csal-
va ezzel a pedagógusok és 
társaik életébe. A tanárok se 
maradtak alul, közülük is 
sokan jelmezbe bújtak. Vol-
tak, akiket alig ismertek meg 
tanítványaik.  
Ízelítőnek itt van néhány 
fénykép, a többit az iskola 
honlapján találhatjátok: 
www.eotvosdorog.hu  

Schieszler Anna 

Rendhagyó farsang 
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Február 14. a Nemzetközi 
Könyvajándék Napja. Az 
iskola honlapján és face-
book oldalán arra buzdí-
tottuk a szülőket, hogy ezen 
a napon ajándékozzák meg 
gyermekeiket egy könyvvel. 
Molnár Krisztián 6.c osztá-
lyos tanuló Kluka Henriett 
Szemedbe rejtve című köny-
vét kapta ajándékba. Nagy 
örömünkre írt egy kis ismer-
tetőt a könyvről, amivel 
szeretne kedvet csinálni 
ahhoz, hogy Ti is elolvassá-
tok ezt a nagyszerű ifjúsági 
regényt. 

Könyvajándék 

Vannak a világon emberek, 
akiknek mindig pontos el-
képzelésük van arról, hogy 
másoknak mit kellene csi-
nálniuk. Réka papája ezeket 
megmondó embereknek 
hívta. Kertész Nándi apukája 
is ilyen ember volt. Az életét 
napi huszonnégy órában a 
közvetlen és a tágabb kör-
nyezetének rendszabályozá-
sa tette ki, de ez a foglala-
tossága az eredményeket 
tekintve nem sok megelége-
déssel töltötte el. Úgy tűnt 
számára, hogy a jó tanácsai 
sokaknak csak az egyik fülén 
be, a másikon kijönnek. 
Emiatt Nándoron egyre in-
kább eluralkodott a harctéri 
idegesség. Így történt a má-
sodik tanítási napon is, ami-
kor folytatódott Nándor és 
Pisti szappanoperába illő 
története…. Aki kíváncsi rá, 
hogyan folytatódik a törté-
net, olvassa el a könyvet! 
 

Néhány vélemény a könyv-
ről ismert emberektől... 

„Remek ifjúsági regény, 
amely finoman beleszőtt 
pszichológiai ismeretekkel 
szinte észrevétlenül nevel 
önismeretre, kreativitásra, 
bátorságra, kapcsolatokra, 
együttműködésre. Egy sor 
olyan képességre, amely az 
embert boldoggá teheti.” 

Prof. Dr. Bagdy Emőke  

“Olyan kérdéseket fogalmaz 
meg, amelyekre csak felnőtt 
korunkra találjuk meg—ha 
egyáltalán megtaláljuk—a 
választ. 
Ezek tulajdonképpen az élet 
sorskérdései: a szeretetről, 
a barátságról, a családról, az 
őszinteségről, a bizalomról 
és az újrakezdésről.” 

Püski László (Püski Kiadó) 
 

Majd én megmondom 

Molnár Krisztián 6.c 

A néphagyomány szerint 
február 2-án kibújik a medve 
a barlangjából. Ha meglátja 
az árnyékát, akkor még foly-
tatódik a tél, ha nem, közele-
dik a tavasz. Ennek megfigye-
lése céljából február 4-én a 
3.b osztályban Medve-napot 
tartottunk. Nagyon sok med-
vével kapcsolatos dolgot 
hoztunk be erre a napra, és 
ezekből kiállítást rendeztünk. 
Volt kicsi és óriási plüssmed-
ve, medvéről szóló mese-

könyv, játék. Az egész nap a 
medvékről szólt. Nyelvtan-
órán medvés mellékneveket 
gyűjtöttünk, olvasásórán a 
medvéről olvastunk, medvés 
zenéket hallgattunk. Szüne-
tekben a medvékkel ját-
szottunk, Dörmit és gumi-
macit ettünk. Még Böbe néni 
és Viki néni is medvének 
öltözött. Sokat tanultunk a 
mackókról. Jövőre is tartsunk 
ilyen napot!  

Medve-nap 

3.b osztályosok 

Egy hatalmas lehetőséget 
ajánlottak fel számunkra: 
labdaszedők lehettünk a 
Liverpool-Leipzig Bajnokok 
Ligája meccsen, amit orszá-
gunk fővárosában, Budapes-
ten, a Puskás Arénában ren-
deztek meg. A meccset a 

Liverpoolnak sikerült behúz-
nia 2-0-ra. A labdaszedők fő 
feladata a labda fertőtleníté-
se volt. Amint kirúgták a 
labdát, nekünk fertőtleníteni 
kellett azt. Mindketten a 
kapu mögött helyezkedtünk 
el, onnan néztük a meccset, 

amikor nem volt 
feladatunk. Mivel 
nemcsak lelkes fut-
ballrajongók va-
gyunk, hanem a 
Dorogi FC U14 iga-
zolt játékosai is, 
nagyon nagy él-
mény volt számunk-
ra ez a nap, soha 
nem fogjuk elfelej-
teni! 

Labdaszedés 

Mali Gyula 
Tillich Tamás 7.c 


