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Március 15-ei műsorunk
Sok-sok éve az a szokás iskolánkban, hogy a március
15-ei ünnepi műsort az ötödik évfolyam készíti. Idén
ránk, az 5.c osztályra került
sor. A feladatot nagy örömmel vállaltuk.
Ám a járványhelyzetre való
tekintettel nem gyűlhettünk
össze az aulában, nem mutathattuk be műsorunkat
diáktársainknak, tanárainknak. Így nem élőben szerepeltünk, hanem egy videót
készítettünk a nemzeti ünnephez kapcsolódó versekkel, dalokkal, prózákkal, soksok korabeli képpel.
A műsort osztályfőnökünk,
Ari néni állította össze, és
vele is gyakoroltunk. A ver-

sek, prózák elmondásában
az osztályból sokan kivették
a részüket: mindenki ügyesen, felkészülten állt a mikrofon, illetve kamera elé.
Amikor a műsor elkészült,
felkerült az iskola honlapjára. Szerintem ez a műsor
méltó emléket állított a
március 15-ei hősöknek. Bár
élőben
nem
szerepelhettünk, mégis ugyanolyan
izgalommal, szívvel-lélekkel
készítettük a megemlékezést.
Remélem, hogy emlékműsorunk sokakhoz eljutott, és az
online oktatás ellenére közösen tudtunk emlékezni a
hősökre.

A költészet napja
Iskolánkat a Virányosi Kö- saját választása volt. Az
zösségi Ház által a magyar erről készült videóval kíköltészet napja alkalmából vánt iskolánk megemlékezmeghirdetett online szavalóversenyen a 8-12 évesek
között Árkosi Viktória 5.c

Árkosi Viktória 5.c
osztályos tanulónk képviselte. Előadásában József
Attila Szeretném, ha vadalmafa lennék című verse
hangzott el felvételről az
online eseményen. A 1318 évesek kategóriájában
Szabó Anna 8.b osztályos
tanulónk indult. József
Attila Íme hát megleltem
hazámat kezdetű műve a

Az új osztálytárs „Mambou”
Glóbi meghirdetett egy
pályázatot a Föld napja
alkalmából, hogy aki a legjobb képet beküldi, az
nyer.
A mi osztályunk kupakokból készítette el a kis földbolygó mását. A képet beküldtük, majd két nap múlva kiderült, hogy megnyertük a csoportversenyt. Az
első nyereményünk egy
Glóbi plüssfigura volt. Sajnos 29 részre nem tudtuk
vágni őt, így a szervezők a
Jane Goodall Intézettel
megegyeztek, és helyette

„Mambou”-t, a csimpánzt
fogadhattuk örökbe.
Mambou árva csimpánzként került az intézetbe,
kicsinek nagyon beteges
volt, de azóta az egyik legelevenebb lakó lett. Szépen fejlődik, most már két
év körüli.
Ha többet akartok tudni az
új osztálytársunkról, keressétek
meg
Mambout
a Jane Goodall Intézet
honlapján:
www.janegoodall.hu
Palaczky-Burányi Attila 1.c

ni a magyar költészet napjáról.
A video megtekinthető az
iskola honlapján: https://
www.eotvosdorog.hu
/2021/04/11/kolteszetnapja/.
Helyezést ezúttal nem hirdettek. Anna a legszemélyesebb, Viktória a legőszintébb
előadásmód
díjában részesült. Gratulálunk nekik!
Millei Rita
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Simonyi-verseny megyei fordulója
A Simonyi Zsigmond Kárpátmedencei helyesírási verseny
második fordulóján Németh
Gréta Dorina és Kain Adrián
5.c osztályos tanulók képviselték iskolánkat.
A verseny – az első fordulóhoz hasonlóan – online formában zajlott április 27-én.
Nemcsak a verseny rendhagyó módja jelentett új kihívást, a készülés időszaka is a
távoktatás idejére esett. A
versenyzők egyéni munkával, otthon oldották meg a
gyakorlófeladatokat, a korábbi évek feladatsorait.
Online órákon beszéltük
meg ezek megoldását. A

versenyen a betűrend és az
elválasztás, a helyesírási
alapelvek, a tulajdonnevek,
a számnevek és az igék helyesírása mellett gazdag szókincsre épülő feladatok is
előfordultak. A tanulóknak
nemcsak az 5. osztályos ismereteket, hanem az alsó
tagozaton tanultakat is alkalmazniuk kellett. Mindketten
elismerésre méltó, 87 és
85%-os eredménnyel zárták
a megmérettetést, ami a
megyei összesítésben is szép
eredményt jelent! Gratulálunk nekik!
Kornokovics Attila

Nemzetközi könyvjelzőcsere program
Szlovéniai partnereinknél is
felváltotta a vírushelyzet
miatt elrendelt online oktatást az iskolai helyszíni
tanítás/tanulás. Így végre
el tudták készíteni a szlovén diákok azokat a könyvjelzőket, amelyekkel még
az ősz folyamán adósak
maradtak nekünk. A 3.b és
a 3.c osztályosok legna-

gyobb örömére május elején érkeztek meg ezek a
szebbnél szebb könyvjelzők. De nemcsak a könyvjelzők, hanem prospektusok is lapultak a borítékban. Ezáltal tanulóink megismerhették a várost, az
iskolát, ahol ezek a gyerekek élnek, tanulnak.
Schieszler Anna

MatekÁsz tanulmányi verseny
Sikeresen szerepeltek a
Bendegúz Akadémia MatekÁsz tanulmányi verseny
megyei fordulóján 5.c osztályos tanulóink. Németh Gréta Dorina a 3., Bartl Ádám
pedig a 2. helyen végzett. A
legnagyobb siker pedig Kain
Adrián 1. helyezése, aki
ezzel továbbjutott az országos döntőbe.
Május 13-án került sor az
országos versenyre, amely a
megyei fordulóhoz hasonlóan online formában valósult
meg. A szombaton délután
lezajlott verseny minden
eddigi fordulónál nehezebb
feladatok elé állította Adri-

ánt, akinek 60 perc alatt
kellett megoldania egy tucat
felvetett problémát. A matematika minden ágának
alapos ismeretére szükség
volt a megoldásokhoz. Azt
már tudjuk, hogy több kérdésre is jól válaszolt, de a
végső sorrend még nem
került kihirdetésre. Lapzártakor érkezett a hír: iskolánk
tanulója a 21. helyezett lett.
Gratulálunk Adriánnak, aki
az iskola történetében második tanulóként került be
az ország 30 legjobb ifjú
matematikusa közé!
Muskát Gábor

Idős alkotók kiállítása
A két dorogi nyugdíjas
egyesület összefogásával
jött létre az a rendezvénysorozat,
amelynek
során a nyugdíjas alkotók
foglalkozásokat tartottak
a dorogi általános iskolásoknak, így az Eötvösiskola diákjainak is.
Az alkotók bemutatták
saját munkáikat, amelyek
„másolatát” a gyerekek
helyben el is készíthettek, majd haza is vihettek. Témájukban két ün-

nephez: karácsonyhoz és
húsvéthoz kapcsolódtak
az elkészített munkadarabok. Az alkotásokból májusban kiállítás nyílt az
Eötvös Galériában.
A rendezvénysorozat jó
lehetőség volt a idősek
és a fiatalok közötti kapcsolat erősítésére, a hagyományos
kézműves
technikák elsajátíttatására.
Szencziné Szilárd Gabriella
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Tanulónk kiállítása az Eötvös Galériában

Sajnos ebben a tanévben a
járványügyi szabályok miatt
nem tudtuk működtetni az
Eötvös Galériát. A tervezett
kiállítások sorra elmaradtak.
Most a tanév végéhez közeledve mégis megtöltöttük a
kiállítóterünket
képekkel,
kedves tanítványunk, Szederkényi Szonja alkotásaiból
rendeztünk kiállítást. Szonja
évek óta tevékeny tagja alkotókörünknek, de nem csak

a szakkörön, hanem
szabadidejében is
rendszeresen fest,
sajátos, egyedi karakterrel rendelkező,
többségében
nonfiguratív képeket készít, amelyben
érzéseit, gondolatait fogalmazza meg a
színek, színhatások
segítségével. Erről a
következőképpen ír:
Ebben az évben
nagy megtiszteltetés ért, kiállításra
kerülhettek képeim
az iskolánk galériájában. Nagyon szerettem volna, hogy
ez
megtörténjen,
most megvalósult.
Kiskoromban nem
szerettem rajzolni,
de ez később megváltozott. Ha nincs sok barátod, találni kell valamit, amivel elfoglalod magadat. Nekem ez lett a rajzolás. Először a plüssállataimat rajzoltam, ami sokak tetszését
elnyerte, ezután mindenkinek szívesen készítettem
olyan képet, amit szeretett
volna. Idővel egyre jobban
fejlődtem, felfedeztem a
színeket, és elkezdtem festeni is. Eleinte nem voltam

semmiben igazán jó, de a
tanulás, a gyakorlás segített.
Amikor iskolás lettem, leginkább a festészet kezdett
érdekelni. Amikor csak időm
engedte, képeket készítettem. Amikor festek, az ecset
viszi a kezemet, nem gondolok más dologra, csak arra,
hogyan fogom befejezni ezt
a festményt. Nem mindig
van előre konkrét terv a
fejemben. Néha csak elég
pár tubus festék, szín és egy
ecset ahhoz, hogy a munka
elkezdődjön. Mostanra elértem, hogy nagyon sok ember megbecsüli a munkáimat. A festményeim valószínűleg nem fogják mindenki
tetszését elnyerni, de ezt
nem is várom el senkitől. Ha
egy ember szereti, amit csinál, ne a negatív véleményekkel foglalkozzon, még
ha tanulni ebből is lehet,
hanem legyen célja, amit el
szeretne érni. Nem mindig
lesz könnyű a célt elérni, de
ha nagyon akarod, akkor
dolgozz érte, és meglesz a
gyümölcse.
Fogadja mindenki szeretettel képeimet, aki meg tudja
nézni.

Szederkényi Szonja

Gyűjtsétek a kupakokat!
Folytatva és kiszélesítve a
környezettudatos tevékenységek sorát, hamarosan módunk lesz nagy mennyiségű
műanyag kupak gyűjtésére,
egyben az ebből befolyt bevétel nemes célra történő
felhasználására.
Kondor
Anett, ökoiskolai pályázatért
felelős nevelő ötletét, kezdeményezését nagy örömünkre felkarolta városunk
polgármestere, Dr. Tittmann

János is. Az önkormányzat
segítségünkre lesz a kivitelezésben, így az iskola előtti
parkos területen felállítandó
„kupakgyűjtő szív” lehetőséget nyújt a segítőkész és
környezetbarát diákok, felnőttek számára, hogy a háztartásokban
felgyülemlett
műanyag hulladéktól ily módon megszabadulhassanak.
Vig Attila

Ajándékkönyvek
a könyvtárban
Az elemgyűjtő verseny megyei fordulóján elért első
helyezésért járó pénzjutalomból könyvtárunk két
környezetvédelmi témájú
könyvvel gazdagodott, amelyeket a „Zöld sarokban”
találhatnak meg olvasóink.

Köszönjük Kondor
tanító néninek!

Anett

Schieszler Anna
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Alkotókörünk sikerei
Ebben a tanévben, ezt minden diák, szülő, és mi tanárok is érezzük, munkánk elvégzéséhez nagyon sok akadállyal kellett megküzdenünk. Nem volt ez másként
alkotókörünkben sem. Az
alkotóház mérete és a szakkörre jelentkezők hagyományosan magas száma már a
kezdetektől nagy kihívások
elé állított bennünket. A
járvány által megkövetelt
szabályok, a távolságtartás
megoldása rákényszerített
bennünket, hogy bontásban
találkozzunk, így a találkozások ritkábbá váltak, a pályázatokra történő felkészülésre
kevesebb idő jutott, akárcsak a jó hangulatú megbeszélésekre, amelyek nélkül
nem is igazán lehet egy-egy
problémára alaposan ráfókuszálni. Aztán jöttek az online
oktatási időszakok, amelyek
még jobban megnehezítették a munkát (sok pályázatot
ki is kellett hagynunk), de
leginkább a közös munka
hiányzott mindannyiunknak.
Már a kezdetektől úgy gondoltam, valószínűleg nem ez
lesz a szakkör legsikeresebb

éve. Ennek ellenére úgy érzem, sikerült a nehézségek
legalább egy részén úrrá
lennünk, és idén sem maradtunk eredmények nélkül,
köszönhetően a „csapat”
áldozatos munkájának, a
szakkörösök kreatív hozzáállásának. Nyolc pályázaton
indultunk ebben a tanévben,
ebből eddig öt pályázaton
értünk el eredményeket,
kaptunk díjakat, két pályázat
elbírálása még folyamatban
van.
Az első pályázat, amire készültünk a Gyermekjóléti
Alapítvány, a Gyermek Az
Első! Alapítvány és az Országos Mécs László Irodalmi
Társaság „Árpádházi királyaink” című országos tehetségkereső és tehetséggondozó művészeti pályázata
volt, ahol Kaluser Alexia országos negyedik helyezést
ért el. (Ennek a pályázatnak
az eredménye érkezett meg
ebben a tanévben eddig
utolsóként, május 18-án
adta át igazgatónk a postán
érkezett díjat a nyertesnek.)
A Dorogi József Attila Művelődési Ház „Dorog, fények,

ünnep” címmel megrendezett pályázatán Fekete Dóra
2. helyezett lett, Kovács Liliána, Brosch Bettina különdíjat kapott.
Egyik legjelentősebb pályázati eredményt Fekete Dóra
érte el, aki a debreceni NDK–
Neue Debreczenische Kunst –
művészcsoport, és a Deák17
Galéria által meghirdetett
LAST WORDS, HALLD MEG A
VESZÉLYBE KERÜLT ÁLLATOK
UTOLSÓ SZAVAIT! országos
nyílt pályázatán alkotásával
bekerült a szűkített kiállítási
anyagba, és képe kiállításra
került a Deák17 Galériában
Budapesten. Ugyancsak jelentős eredményként könyvelhetjük el, hogy az MTA
Könyvtár és Információs Központ és az SZTE Klebelsberg
Könyvtára támogatásával a
Comp-Rend Kft. és a Periva
Kulturális Egyesület szervezésében, gróf Széchenyi István születésének 230. évfordulója alkalmából meghirdetett „Az én Széchenyim”
című országos rajzpályázaton az első zsűrizésen született döntés értelmében három szakkörösünk, Brosch

Bettina, Fekete Dóra, Kesselyák Zília alkotása az országos döntőbe került, ahol
Fekete Dóra kategóriájában
országos második helyezést
ért el.
Legfrissebb
díjaink
az
Északdunántúli Vízmű Zrt.
„Víz érték” című megyei
rajzpályázatához kapcsolódnak, ahol alkotóköröseink
kiválóan szerepelve kilenc
díjat is megszereztek. Korosztályában első díjat érdemelt ki Erős Emili és Szabó
Anna. Különdíjas lett: Ambrus Tamara, Kaluser Alexia,
Kovács Liliána, Limpár Sebestyén, Németh Hanna,
Plangár Dorina és Tóth Lara.
Hagyományos díjátadóra a
járványügyi szabályok miatt
nem kerülhetett sor, postán
érkeztek meg az oklevelek és
ajándékok. Vig Attila, iskolánk igazgatója adta át a
díjakat a nyerteseknek az
Eötvös Galériában. Gratulálok minden szakkörösnek, a
nehézségek ellenére mindannyian kiváló munkát végeztek. Köszönöm az egész
éves munkájukat!
(kOpE)
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8.a Osztályfőnökök: Nagy Mónika, Jánosi Csaba

Deák Sándor Kevin
Déri Lara
Fábián Áron Bende
Felföldi Gergely Attila
Harmat Sára
Horváth Rebeka
Kersánszki Réka
Kiss Bence
Kosztolányi Máté

Kovács Dávid Márk
Kovács Márk
Kovács Tamás Márk
Kranyik Szilárd
Krieger Ramóna
Kuhn Boldizsár Balázs
Ladányi Csongor
Mihály Árpád András
Mikler Barbara
Mohamed Alex Csaba

Nagy Ákos
Nagy Ákos Bence
Nyilas Bálint
Orosz Balázs Tibor
Pózmán Dániel
Süveges Bence
Süveges Gergő
Szabó Ákos
Szép Ákos

Búcsú az általános iskolai évektől
Búcsúzunk iskolánktól, tanárainktól, diáktársainktól. Ez
az év eltérő a régebbi évekhez képest, mivel a koronavírus korlátozta a lehetőségeket. A vírus idején, mint
végzős diákok online oktatásban kényszerültünk tanulni, ezért sok diák hiá-

nyolta az iskolai mindennapokat, a barátokkal való
találkozást, a tanárokkal
való felkészülést.
A ballagás olyan ünnep,
amelyben egyszerre van
jelen az emlékezés és a búcsú, az útra hívás és az új
iránti kíváncsiság: magában

a vonulásban a végtelenség
és a majdani megérkezés
reménye.
Most mindenkiben vegyes
érzések kavarognak: nosztalgia, félelem, izgalom,
öröm és egy leheletnyi bizonytalanság. Az utolsó pár
héten egy kicsit búcsúzva

jöttünk be a kapun, elmerengtünk egy-egy tárgyon,
képen, nézegettük az iskolát, mintha fényképeznénk a
szemeinkkel. Eszünkbe jutott az első tanítási nap,
amikor remegve fogtuk szüleink kezét és csillogó szemekkel hallgattuk a tanító

Csengőszó
nénik bátorító, féltő, szerető
gondolatait. Ekkor még nagy
volt bennünk a tudásvágy,
meg akartunk felelni az elvárásoknak és jól akartunk
teljesíteni. Aztán jött a felső
tagozat és a kamaszkor, amikor már nem volt mindig
olyan fontos, hogy megfeleljünk az elvárásoknak. Dac,
lázadás, néha öntörvényű
gondolatok, tettek kerültek

Oldal 7
felszínre. De tanáraink és
szüleink ezzel mit sem törődve terelgettek bennünket
a helyes irányba. Személyes
példamutatásukkal, intelmeikkel, végtelen türelmükkel
mindig mellettünk álltak.
Rengeteg élményben volt
részünk, ilyenek voltak a
libabálok, a farsangi bálok,
az Eötvös-napok és a tömérdek osztályparti és osztályki-

rándulás. Sok nevetséges
szituációba
keveredtünk
tanárainkkal. Erre példa lehet, amikor egyszer-kétszer
elaludtunk az órán vagy véletlen letegeztük tanárainkat. Alsóban történt még,
amikor egyik osztálytársunknak a feje beszorult a szék
támlája és az ülő rész közé.
Ez a nyolc év felejthetetlen
lesz mindenki számára, de

már izgatottan várjuk az új
osztályunkat és persze a
középiskolai éveket. De azt
sose feledjük el, hogy az
Eötvös József Általános Iskola tanulói voltunk. Leendő
hetedik osztály! Mielőtt végleg elbúcsúzunk, átadjuk a
helyünket nektek, hiszen
nyolcadik osztályba léptek.
Ladányi Csongor 8.a
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8.b Osztályfőnökök: Dr. Vereckeiné Farkas Mónika, Bartl Zoltán

Balogh Bettina
Berkesi Áron
Brosch Bettina
Czuth Zalán
Erős Rebeka
Forgó Dominik
Füssy Izabell

Guth Bálint
Hanzlik Fanni
Hartmann Petra
Illés Vanda
Jurácsik Lili Kata
Klotz Patrik

Kollár Alexandra
Kolozsi Áron
Kontár Boglárka
Lampert Dominik
Papp Máté Lajos
Süveges Márk
Szabó Anna

Búcsúzunk tanárainktól, diáktársainktól
Nyolc éve félve léptük át az
iskola kapuit, de tanáraink
szeretettel fogadtak minket.
Olyan hamar elrepült ez a
nyolc év, és itt az ideje, hogy
búcsúzzunk. Szomorúan lépjük át az iskola kapuját az
utolsó pár alkalommal. Nagyon sajnáltuk a tavalyi nyolcadikosokat, hogy nem a
megszokott módon ballaghattak, és nem gondoltuk

volna, hogy nekünk is ez lesz
a sorsunk. Az elmúlt évek
alatt rengeteg tanulmányi
versenyen vettünk részt szép
eredménnyel, sok meghatározó és vicces élménnyel
gazdagodtunk. Ezek közül
felsorolnánk párat. Amikor
felső tagozatba kerültünk,
környezetismeret órán a paprikákról tanultunk. Anita néni
megkérdezte, hogy melyik a

leghíresebb magyar paprikafajta. Lampi válasza az Erős
Pista volt. Attila bácsi úgy
kezelte a kivetítő táblát,
mintha érintőképernyős lenne. Ugyancsak magyarórán
történt, amikor Bogi bebújt a
függöny mögé, és Attila bácsi
nem hitte el, hogy ott van.
Következő alkalommal Bogi
direkt nem bújt el, ott ült
Attila bácsi előtt, de ő elkezd-

te keresni a függöny mögött.
Mikulás buli előtt a tudorkás
ajándékot, egy slime-t Vanda
véletlenül felrepítette a plafonra. Zoli bácsi nádpálcájával próbáltuk orvosolni a
helyzetet, de tervünk nem
sikerült, így azóta is megtekinthető a töri terem menynyezetén. Sok tanárnál kihúztuk a gyufát pár alkalommal,
de reméljük azért sokszor
mosolyt csaltunk az arcukra,
és kedves emlékeket kötnek
hozzánk. Kedves diáktársaink! További kellemes iskolai
éveket kívánunk nektek!
Jurácsik Lili
8.c osztályosok
Erős
Rebeka
Brosch Bettina 8.b

Csengőszó
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Csengőszó
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8.c Osztályfőnökök: Varga Erzsébet Zsuzsanna,
Kecskeméti Anett, Keil Andrea, Kornokovics Attila

Bende Zsombor
Dankó Árven
Farkas Zoltán
Fülep Bence Tamás
Galcsik Lilla
Hegedűs Alexandra
Horgosi Bendegúz

Kaluser Alexia
Kurcz Kevin
Lattes-Bakos Benjamin
Mészáros Rebeka
Nagy Bianka
Oláh Vanessza Vivien
Pödör Debóra

Schuck Emese
Tóth Boglárka
Tóth Szabolcs
Turbucz Benjámin
Varga Bianka Zsuzsanna
Vass Gergő
Veszprémi Balázs

Búcsúzunk az iskolától

Oláh Vanessza
Varga Bianka 8.c

Csengőszó
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Kalandunk Eplényben
Idén rendhagyó volt a járványhelyzet miatt az Eötvös
nap. Úgy döntöttünk, hogy
osztályunk kirándulást szervez. Eplénybe látogattunk el,
és részt vettünk az EPLÉNYI
LIBEGŐ ÉS KALANDHEGY
ingyenes programján.
Reggel hatkor indultunk és
első dolgunk volt „felavatni”
a buszt, ami azt jelentette,
hogy eszünk és zenét hallgatunk. Fél kilenckor Eplényben voltunk, és kilenckor
már el is kezdtük a programot. Először egy osztályindulót kellett megírnunk, ami
öt perc alatt elkészült. Az
indulóval megszereztük a
jegyeket a libegőhöz. Felfelé
a libegőn mindenki élvezte a
szép kilátást, és amikor
megérkeztünk a hegy tetejére, egy pohár limonádé várt
mindenkit. A frissítő ital
után első feladatként egy
bűntényt kellett megfejtenünk, az osztállyal összefogtunk és sikeresen megol-

dottuk azt. Áttértünk egy kis
erdei útra, ami medvehagymával teli erdőbe vezetett.
Ez az út egy mezítlábas ösvényhez vitt. Ezen átkeltünk

tíz darabot, amit sikeresen
megválaszoltunk.
Mikor
végül leértünk a tisztásra,
ami körül volt véve egy patakkal, újabb feladat várt

és valaki volt olyan bátor,
hogy zokniban ment végig.
Az út végén egy kilátó volt,
ahol mindenki gyönyörködött és képeket készített. Itt
újabb feladványt kaptunk,
amit szintúgy megoldottunk.
Ezt követően egy tanösvényen mentünk végig. Útközben a kihelyezett táblák segítségével kitalálandó kérdéseket kaptunk, szám szerint

ránk. A cél az volt, hogy átkeljünk a hídon, de nem
akárhogy. Feladatunk, hogy
az egyik kezünket a lábunk
alatt átrakva megfogjuk a
másik kezét és így áthaladni
a hídon.
Minden sikeres feladatmegoldás után kaptunk egy számot, ezeket meg kellett jegyezni sorrendben. Ahogy
átkeltünk a hídon, le kellett

diktálni a számsort és megkerestük a kenyereket és a
szalonnát tartalmazó ládát.
A kód segítségével kinyitottuk, ugyanis sütögetés
következett. Volt, aki hozott
még bacont, hagymát, paradicsomot és desszertként
pillecukrot. Miután ettünk,
osztályunk két tagjának zenés előadása következett.
Tudni kell a lányokról, hogy
nagyon ügyesek. A nagy
show után osztályunk kedvenc játékát játszottuk, a
bújócskafogócskát. A büfénél vettünk még innivalót és
elbúcsúztunk a vezetőnktől,
aki nagyon kedves volt velünk. Hazafelé ugyanúgy
zenét hallgattunk, ettünk és
beszélgettünk
Ez a kirándulás mindenkinek
nagy élmény volt, tele izgalmas programokkal. Érdemes
ellátogatni Eplénybe, ha
szeretnél csodálatos élményekkel gazdagodni.
Nagy Eszter 6.c

Látogatás a Dunamente Ökocentrumban
A 8.c osztály Lábatlanra, a
Dunamente Ökocentrumba
látogatott el május 13-án. Az
interaktív Öko kiállítás újszerű formában, a modern
technika segítségével mutatja be a helyi természeti értékeket. A múzeum termeit
tematikusan alakították ki. A
kiállításvezetők segítségével

sok érdekességet megtudhattunk Lábatlan és környéke természeti kincseiről,
állat- és növényvilágáról, a
helyi bányászatról és a Duna
folyóról. A hagyományos
múzeumoktól eltérően a
kiállítási tárgyakat kézbe
vehettük. Hétköznapi példák
segítségével világították meg

számunkra a fenntarthatóság kérdését, az ökológiai
lábnyom és a klímaváltozás
problémáját. Nagyon érdekes volt a Duna útját bemutató hatalmas interaktív
térkép, vagy a barlangmakett, amelyen végig is mehettünk. Két rögzített kerékpár segítségével megtapasztaltuk, mennyi energiát kell
kifejtenünk, hogy egy ventilátor működéséhez vagy egy
vasaláshoz elegendő áramot

termeljünk. A tárlatvezetés
után
Öko
élményórán
vettünk részt „A víz drága
kincs, avagy a víz körforgása” témában, ahol számos
érdekes kísérletbe vontak be
minket. A tárlatvezetés a
kiállítás mozitermében zárult. Az Ökocentrum mellett
található Gerenday kertben
fejeztük be a kirándulást.
Kornokovics Attila
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