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A tavalyi tanévben a Covid
helyzet miatt a nyolcadikosok
nem jutottak el a Határtalanul
pályázattal Erdélybe. Nagy
örömünkre, az idén ezt bepótolhattuk. Utánunk három
héttel a hetedikesek is útnak
indulhattak Erdélybe szintén e
pályázatnak
köszönhetően.
Izgalmas, élményteli utazás
várt ránk. Bartl Zoltán és Kolonics Péter tanár urak készítették el az utazás programját.

A gyerekek megismerhettek
néhány ősi magyar területet,
települést, történelmi helyszínt, magyar költőink, íróink,
történelmi személyeink emlékhelyeit, nevezetes épületeket. Megtapasztalhattuk az ott
élő magyar emberek vendégszeretetét. Nagyon jól éreztük
magunkat, élményekben gazdagon tértünk vissza.
Szencziné Szilárd Gabriella
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Síoktatáson jártunk
A Hejhó, síelni jó! program
keretein belül osztályunk ellátogatott a dorogi sípályára,
ahol nagyon kedves síoktatók
köszöntöttek minket. Mielőtt
elkezdődött az oktatás, ránk
adták a sícipőket és a sílécet.
Mindenkinek volt a saját méretének megfelelő, így a cipők
kényelmesek voltak. A sípálya
három részből állt: egy kicsiből, ahol csúsztunk, egy közepesből, ahol elkezdődött az
igazi kiképzés. Itt megtanultunk elindulni, megállni, és
megtanultuk a hóekét. Ez egy

nagyon izgalmas technika
volt. A lényege annyi, hogy a
léc eleje V alakot formáljon,
ezzel a technikával nagyon
könnyen le lehet lassulni. Ezután sífelvonóval felmentünk
a sípályára, először a feléig,
onnan csúsztunk le a bólyák
között. Izgalmas volt. Volt,
akinek nagyon jól ment, volt,
akinek kevésbé. Sok esést,
szép trükköket láthattunk a
pályán. Az osztályunk nagyon
élvezte, köszönjük a lehetőséget!
Faragó Kristóf 6.a

Visegrádi kirándulás

A tavaszi szünet kezdete előtti
héten kaptuk a hírt, hogy következő héten szerdán megyünk Visegrádra. Mind a
három hetedik és mind a három nyolcadik osztály együtt
utazhatott.
Reggel 8-kor indultunk, körülbelül 40 perces út után megérkeztünk Visegrádra, ahol
egy pár perc várakozás után el
indultunk a régi palota udvarába. Még nem is sejtettük,
hogy milyen programok várnak ránk. Az első program
során körbevezettek minket a
palotában és meséltek nekünk róla. Ezután egy rövid
filmet néztünk meg a palotá-

ról és a Fellegvárról, majd egy
színdarab következett. A szünet után felsétáltunk a Fellegvárba, ahol láthattunk egy
lovagi tornát. A tömegből egy
királyt és egy királynét is ki
választottak. A király nem
más, mint a mi Balázs bácsink
lett. A tornán láthattunk íjat,
nyílpuskát, különböző vívásokat és egy sólymot is. A lovagi
torna végeztével indultunk
vissza a buszhoz és egy újabb
40 perces út után vissza is
értünk az iskolához. Egy nagyon jó kirándulás volt, szívesen elmennénk újra.
Jászovics Hunor
Jurás Bence 7.b

Víz világnapja – Föld napja a 3.c oszályban
Ökoiskolaként és környezetünk védelme érdekében kiemelt fontosságúnak tartom,
hogy gyermekeinket tudatosan neveljük és tanítsuk a
bolygónk védelmére, a szebb,
tisztább, egészségesebb és
jobb jövőnk megteremtésére.
Március 22-én a víz világnapja alkalmából kék színű ruhát
vettünk fel és egész nap a víz
fontosságáé volt a főszerep.
Matematika órán vizes logikai
feladatokkal
foglalkoztunk,
hátha egyszer az űrtartalom
mérése, mértékegységek átváltása már senkinek sem fog
gondot okozni. Szörnyülködve
néztünk bejátszásokat is arról,
hogy az emberiség hogyan
pusztítja a tengereket, az óceánokat, mennyi olaj folyik el,
mennyi szemét zúdul a vízi
élővilágra. Nem szabadna
ennek így folytatódnia! Irodalom órán szebbnél szebb idé-

zeteket gyűjtöttünk. Megismerkedtünk Petőfi Sándor,
Popper Péter, Andy Mulligan
és Antoine de Saint-Exupery
üzeneteivel, amelyek egytőlegyig a víz erejéről, fontossá-

kicsit előre utalva a fenntarthatósági témakörünkre, beszélgessünk, ötleteljünk, hogy
mit tehetnénk együtt egy
szebb, tisztább és egészségesebb élet folytatásáért.

gáról szólnak. Angol környezet
órán a Save the Water volt a
téma, azaz a vízvédelem volt a
tananyag. Posztereket, figyelemfelhívó plakátokat terveztünk, közben a szókincsünket
is gazdagítottuk! Etika órán is
fontosnak tartottuk, hogy egy

A nap zárásaként az előzetesen kiadott rajzfeladatokkal
együtt egy figyelemfelhívó
táblát helyeztünk el az aulában, hogy mások is felfigyeljenek arra, ami igazán fontos
nekünk és a jövőnknek.
Már alig vártuk a következő

témánk folytatását is, mégpedig a Föld napját, április 22.-t
Itt most a környezetünk szépítése volt a cél. Természetesen
zöld pólóban jöttünk, hogy
látványosan kiálljunk a környezetvédelem mellett is.
Osztályszinten egy gyors szemétszedés után szülői felajánlások által – amit ezúton is
hálásan köszönünk - gyönyörű
szép virágos palántákkal körbeültettük a pandémia alatt
örökbefogadott fánkat az iskola parkolójánál, valamint merészek voltunk, és az iskolaudvar egyik részét is felvirágoztattuk. Reméljük, sokan fognak vigyázni ezekere a kis
szépségekre, de ami a legfontosabb, közösen együtt a Földünkre! Tegyük szebbé környezetünket, legyen zöldebb a
világ!
Szabó Magdolna
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Víz világnapi beszélgetéssorozat
Iskolánk Kommunikáció és nyelvhasználat elnevezésű tehetséggondozó szakköre elsősorban a 6.
évfolyam tehetséggondozós növendékei közt került meghirdetésre. A gyakorlat azonban azt mutatta, ez a terület feladatcentrikus
megközelítésben még több tanulót vonzhat, így vannak más évfolyamból is tagok.
A víz világnapja alkalmából, melyet
március 17-én tartunk, a szakkör
tagjai egy beszélgetéssorozatot
álmodtak meg, melyben különböző nézőpontból tekinthettek a
program résztvevői ugyanarra,
ami alapvetően itt a Földön minden élet forrása.
Elsőként a dorogi rendőrkapitányság munkatársával, iskolánk egyik
körzeti megbízottjával, Tilli Balázs
törzszászlós úrral találkozhattunk.
Arra gondoltunk, a „Szolgálunk és
védünk” szlogenbe belegondolva
könnyen asszociálhatunk olyan
izgalmas kérdésekre:, mint a vizek
védelme, a vízzel kapcsolatos
védekezés, a vízbiztonság, vízhasználat, környezetvédelem. A közel
egy órás beszélgetésen több, mit
húszan vettünk részt, és természetesen, más témában is „vallatóra
fogtuk” nyitott és rokonszenves
vendégünket.
Következő programként március
23-án a szakkör vezetőjével, Millei
Rita tanárnővel a Palatinus-tóra
mentünk. A Palatinus tófürdő új

vezetője, Szarvas Dávid úr személyesen vezetett körbe a strand
egész területén minket. Szóba
került, hogy a fürdő milyen fejlesztésekkel várja nyáron a vízi sportok
és a nap szerelmeseit. Később egy
kisebb csapat bejárta az új épületrészeket. A kényelmes öltözők,
értékmegőrzők
megtekintése
közben a vezető beszélt a működtetésről, az új tervekről a szakkör
végzős tagjainak. A büfék mellett
kialakított szabadidős park játékait,
sporteszközit közben többen is
nagy megelégedéssel próbálták ki.
A helyszínen három csoportba
rendeződött a közel 40 fős társaság. Néhány lány a vízpart közelében terítette le plédjét, majd előkerült az akvarellfesték is. Csodálatos alkotások születtek. A többiek
párhuzamosan két szakemberrel
találkozhattak. Az egyik helyszínen
mikroszkóppal vízi bolhákat meg
egyéb, a tóból vagy a tó partján
begyűjtött apró lényeket vizsgálhattunk Kovács Pál úrral, a dorogi
Richter biológusával. A jelentkezők
tenyésztésre készíthettek mintákat, melyek eredményeiről
e-mailben kaptunk izgalmas tájékoztatót mellékelt fotók formájában. Hihetetlen, mennyi baktérium van egy nem frissen mosott
kézfelületen! Akik látták a tenyésztéseket, azok valamennyien arra
bíztatnak minket, étkezések előtt
mindig mossunk kezet. Közben

pedig ügyeljünk rá, hogy a szükségesnél több vizet soha ne használjunk!
A másik helyszínen Jakus Ferenc
úrral, a Hawaii Búvárbázis vezetőjével találkoztunk közvetlenül a tó
partján. Elsőként arról mesélt,
milyen élőlények találhatóak a
Palában. Többféle halfajta pl. süllő,
harcsa, ponty, csuka, amur. Nyáron akár még édesvízi medúzákkal
is találkozhatunk. Ezek picik és
nem csípnek. Feri bácsi azt is elmondta, hogy a bóják azt a határt
jelzik, amitől beljebb már hirtelen
mélyülő, veszélyesebb rész következik. A tavat határoló nádasban
vannak teknősök, vízisiklók, békák.
Tehát semmilyen olyan állat nem
él ezen a területen, ami veszélyes
lenne az emberre.
Azt tudtátok, hogy Európa legtisztább vizű tava a Palatinus-tó? Na,
de nem mindig volt ez így. Eredetileg ezen a területen homokot
bányásztak, és addig ástak lefelé,
ameddig elérték a talajvíz szintjét,
és a víz lassan feltöltötte az egész
kiásott részt, amiből kialakult a tó.
Szóval igazából nem is természetes, hanem mesterséges tóról
beszélünk.
Ahogy kimegyünk a stégre, ahonnan a búvárok indulnak, onnan
200 m hosszú búvárútvonalak
vezetnek különféle érdekességekhez. A víz alatt van egy múzeum,
egy siló, egy helikopter és még egy

számítógép is, de haltartásokat is
meg lehet nézni a búvárkodás
során egy térkép és kötélvezetés
segítségével sorban haladva. A
búvárok a víz alatt nem tudnak
beszélni, hanem mutogatással
vagy sheakerrel kommunikálnak.
Erről a témáról Faragó Kristóf 6.a
osztályos társunk készített is a
hallottakon felbuzdulva egy képes
összefoglalót a szakkörön.
Az egyik legfontosabb témának a
tó és vizeink védelme bizonyult a
tó partján. Elgondolkodva hallgattuk, hogy az évente önkéntesen
végzett tótisztításuk során mi mindent emelnek ki a búvárbázis
búvárai ebből a csodálatos tóból.
Szomorú volt a soha le nem bomló üvegeket látni a sekély területeken. Édesvizeink védelme kötelességünk, ezt valamennyien megértettük. Azt tudtátok, hogy évente
2,5 balatonnyi víz tűnik el országszerte? Ezzel nemcsak élőhelyet,
pihenőhelyet, de fogyasztható
ivóvizet is veszítünk. A felelősség
mindannyiunké.
Nagyon tetszettek a programok!
Köszönjük vendégeinknek és vendéglátóink intézményeinek, a
kapcsolatfelvételben közreműködő szülőknek és a tanárnőnek,
hogy megvalósulhatott ez a programsorozat!
Wáry Zsombor 8.b
Kreitner Zsombor 7.c
Erős Emili 6.a

Író-olvasó találkozó Bosnyák Viktóriával
Osztálytársaimmal a dorogi
Gáthy Zoltán Városi Könyvtárban a Tündérboszorkány írónőjével, Bosnyák Viktóriával találkoztunk. Az előadáson megismertük a könyveiben található
rajzok alkotóját, Dudás Győzőt
is.
Bosnyák Viktória elmesélte a
könyv keletkezésének történetét. Megtudtuk, hogy az ikerlányai születésnapjára írta ezt a
könyvet. Ők is szereplői a történetnek. Azt kérték édesanyjuktól, hogy csak okos gyerekek

szerepeljenek a könyvben, és
legyen benne tündér is. Az írónő
felolvasott nekünk néhány oldalt az egyik most készülő művéből is, az illusztrátor pedig
vicces rajzokat készített nekünk.
Mindketten nagyon közvetlenek és kedvesek voltak. Szívesen válaszoltak a kérdéseinkre.
A munkafüzetünkbe aláírást
kértünk tőlük.
Életre szóló élmény volt személyesen találkozni egy általunk
elolvasott könyv írójával.
Tóth Ákos 4.b
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Német nyelvű szavalóverseny
A Dorogi Német Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében április 26-án került megrendezésre a német nyelvű
szavalóverseny. Iskolánkból
kilenc tanuló vett részt a
rendezvényen, amelyen igen
sikeresen szerepeltek, amit
az alábbi eredmények is alátámasztanak.
Ergebnisse/eredmények:
I. Kategorie (3-4. Klasse)
II. Platz: Jászberényi Zsuzsanna 3.a

Fenntarthatósági témahét

III. Platz: Bátori Lia 3.a
II. Kategorie(5-6. Klasse)
II. Platz: Kérészi Blanka 5.a
III. Platz: Kálmán Ottó 5.a
IV. Platz: Fehér Csaba 5.b
III. Kategorie(7-8. Klasse)
I. Platz: Szabatin Sára 7.b
II. Platz: Boruzs Danuta 7.b

A 3.a osztály Életvitel és
gyakorlat, valamint Vizuális
Minden résztvevőknek sze- kultúra tanórákon az általuk
otthon előzetesen összeretettel gratulálunk!
Wir gratulieren allen Teil- gyűjtött lakossági hulladékokból készítettek eszközönehmern!
ket, használati tárgyakat és
Szendrei-Fodor Nicolett
épületeket. A gyerekek több
lehetőség közül választották
ki ezt a feladatot és az általuk kialakított csoportokban
dolgoztak. Készítettek homokórát, írószertartót, szobát, kutya kávézót, emeletes városnéző buszt, gyerekszobát homokozóval, szállodát uszodával és víztoronynyal. A 3.b osztály tanulói
Életvitel és gyakorlat órán
plakátokat készítettek, amelyeken felhívták a figyelmet
a Föld megóvására, valamint vidám szelektív hulla-

dékgyűjtő edényeket terveztek. A gyerekek nagyon
ügyesek és kreatívak voltak.

A témahét által még jobban
tudatosult a tanulókban a
szelektív hulladékgyűjtés, az
újrahasznosítás és a fenntarthatóság fontossága.
Szabóné Juhász Ágota

Rajzpályázat

MatekÁsz országos döntő
A három fordulós online
megrendezett matematika
verseny országos döntőjét
május 8. és 10. között oldhatták meg országszerte az
általános iskolai tanulók.
Iskolánkat Bartl Áron 5. c
osztályos, Németh Gréta és
Kain Adrián 6. c osztályos

tanulók képviselték. 60 perc
állt rendelkezésükre 12 magasröptű feladat megoldásához. Mindhárom versenyzőnk jól teljesített. Áron a
35., Gréta a 21., Adrián pedig a 11. helyen zárta a versenyt. Gratulálunk mindhármuknak!
Muskát Gábor

Osztályunk minden tagja
részt vett egy rajzpályázaton, amelynek témája II.
Erzsébet angol királynő koronázásának 70. évfordulója
volt. Rajz órán mindenki
rajzolt egy saját maga által
tervezett brosst. Én egy
pillangót készítettem, amelyen sok kis apró, színes
csiszolt követ ábrázoltam.
Sokat dolgoztam rajta, nagy
hangsúlyt fektetve a kövek
kidolgozására. Képzeljétek
mi történt! A leadási határidő napján otthon felejtettem a rajzot. A tanító
néni szólt anyukámnak,
hogy ha van rá mód, juttassa be az iskolába, mert kár
lenne nem elküldeni.
Kis idő múlva érkezett a hír,
hogy a nevem szerepel a

nyertesek névsorában. Nagyon boldog voltam, izgatottan vártam az ajándékot,

ami egyenesen Angliából
érkezett. Egy jubileumi
nyaklánc, egy sütemény és
Harry Potteres matrica volt
a jutalmam.
Varga Boróka Anna 2.c
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Segítséget kértek a rendőrök!

A Komárom-Esztergom Megyei
Rendőrfőkapitányság
szervezi meg idén a XI. Országos Szakmai Közlekedésrendészeti Versenyt. A versenyen az ország minden
megyéjéből összesen húsz
csapat méri össze tudását
járőrgépkocsivezető, motor-

kerékpáros és karos forgalomirányító kategóriában. A
három napos rendezvényen
a versenyző rendőrök elméleti és gyakorlati tudásukról
adnak számot. A rendezvény
logójának megtervezését a
szervezők a gyermekek fantáziájára bízták. A feladat
nem volt egyszerű, ugyanis a
logo-nak utalnia kellett a
verseny
megnevezésére,
helyszínére, és végül a három versenykategóriára. A
beérkező pályaművek közül
Fekete Dóra (8.a) pályaműve
nyerte el a szervezők tetszését. A felkészítő tanár Kolonics Péter volt. Az alkotók
munkáját egy múzeumi belépővel köszönik meg. Fekete
Dóra külön tárgyjutalomban
részesül. Gratulálunk!

„A széppróza napjától
a költészet napjáig”
A Gáthy Zoltán Városi
Könyvtár a költészet napja
alkalmából próza- és versíró
pályázatot hirdetetett az
általános- és középiskolás
diákok számára. A tanulók
szabadon választott témában készíthették el pályamunkáikat, melyeket a zsűri
korosztály szerinti kategóriákra bontva értékelt. Az
eredményhirdetésre április
12-én, a költészet napja
után került sor. A rendezvényen Gubík Ágnes színművésznő és Nagy Péter zenész
előadását élvezhettük, emellett az első helyezést elért
pályamunkák készítői bemutatták alkotásaikat a közönségnek.

(kOpE)

Eötvös-nap
Két év kihagyás után az idei
tanévben végre megrendezhette iskolánk az Eötvösnapot. Számtalan program
várta tanulóinkat: az elmaradhatatlan tanár-diák mérkőzések, ugrálóvár, buborékfoci, főzőcske. A szabadidős programok mellett a

gyerekek különféle sportversenyeken, tantárgyi vetélkedőkön mérhették össze
ügyességüket, tudásukat. A
nap zárásaként az iskola
aulájában felléptek azok a
tanulók, akik a tehetségnapon eredményesen szerepeltek.
Schieszler Anna

Az Eötvös iskola helyezést
elért diákjai kategóriánként:
Próza 1.
1.hely: Károly Aliz 8.b
1.hely: Tatár Enna 8.b
3.hely: Szórádi Csenge 8.b
Különdíj: Konrád Hajnalka 8.a
Próza 2.
1.hely: Szórád Szonja 5.c
2.hely: Kele-Fodor Keve 5.c
Vers 1.
1.hely: Tóth Miriam 8.c
2.hely: Molnár Katrin 8.b
3.hely: Kara Marcell 7.a
Vers 2.
1.hely: Árkosi Viktória 6.c
2.hely: Artner Sebestyén 5.c
3.hely: Kain Adrián 6.c
Gratulálunk!
Kornokovics Attila
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8.a Osztályfőnökök: Ármainé Rossz Ilona, Balogh Balázs

Ambrus Tamás
Belányi Attila
Burány Máté
Deák Gábor
Fekete Dóra
Káldi Petra Mária
Kaluser Botond
Kátai Blanka

Kerényi Titusz
Kesselyák Zília
Kiss Rebeka
Konrád Hajnalka
Kovács Boglárka
Kovács Edvin
Kovács Szilárd Zoltán
Mátyás Erik

Mihalovics Viktória
Molnár Ákos
Sátek Hilária Knndra
Sulyok Hanna
Szabó Dominik
Szántai Lilla
Székely Loretta
Teigler Krisztián Attila

Búcsúzik a 8.a osztály
Eljött a mi időnk is. Búcsúzunk. Gyorsan elrepültek
felettünk az évek. Közösség
lettünk. Bátran jelentem ki,
hogy a veszekedések ellenére jó osztályt alkotunk. Felsős éveinket beárnyékolta a
járvány, de így is rengeteg
közös emlékünk van. A kirándulások, az órák, a barátságok, az iskolai programok,

a bulik. Vegyes érzelmekkel
gondolunk a közelgő ballagásra. Mindenki vágyik az
újra, de nehéz elengedni a
régit. Sok bosszúságot okoztunk a tanárainknak, viszont
gyakran meg is nevettettük
őket. Tudást adtak át. Terelgettek minket, hogy megtaláljuk magunkat és a tehetségünket. Segítettek, amikor

kellett. Reméljük a legjobbakat mindenkinek, aki kibírt
minket a rossz napjainkon is.
Mindannyian köszönhetünk
valamit az Eötvös-iskolának.
A tapasztalatok, amiket itt
gyűjtöttünk elkísérnek majd
minket életünk során. Hoszszú időt töltöttünk itt, de
mégis minden nap mást és
mást tartogatott számunkra.

Változatosan teltek napjaink, sosem unatkoztunk.
Különbözünk egymástól, ez
jól látható, ennek ellenére
közösen alkottunk valami
páratlant. Köszönjük, hogy
az iskola büszke tanulói lehettünk! Leendő nyolcadikosok, sok szerencsét kívánunk!

Csengőszó

Oldal 7

Ilyenek voltunk
A tanár úr megkérdezte
fizikán, hogy milyen sav van
az akkumulátorban. Hanna
rávágta, hogy gyomorsav.
Matekóra előtt a matek2
teremben Tomi kiürítette a
hegyezőjét. Az osztálynak
háttal állt. Gábor bácsi pedig
azt hitte, hogy a kisdolgát
végzi.
Hilária az ebédlőben hozott
magának kenyeret. Leült az
asztalhoz és nyugodtan enni
kezdett. Odament hozzá egy

kislány, és azt mondta: - Az
én helyemen ülsz, és az én
ebédemet eszed.
Díjátadó volt az aulában. Zizi
díjazott volt, de aznap papucsban jött, át kellett vennie a tornacipőjét, hogy
kimehessen a jutalmáért.
Lotti online németórára úgy
ült be, hogy nem reggelizett,
de nagyon éhes volt. Technikai hibára fogta, hogy nincs
jelen (nincs hang), és elment
reggelizni.

Online oktatásban osztályfőnökin Erik folyamatosan
zörgött bekapcsolt mikrofon
mellett. Balázs bácsi kikapcsolta Erik mikrofonját, hogy
az óra mehessen tovább, de
Erik mindig visszakapcsolta.
Végül Balázs bácsi megunta
és rászólt Erikre, halkítsd le
magad!
6.-ban Balázs bácsival a halakról tanultunk, és a kopoltyút írtuk le. Hanna bekiabálta, hogy az rosszul van

írva a táblán, mert az koportyú.
Szintén 6.-ban, Máté úgy
akart puskázni töri TZ-nél,
hogy az atlaszt, amit szabad
használni, teleragasztotta a
sárga papírra írt puskákkal.
Az első sorban ült, így mind
jól láttuk, ahogy felállítja a
kidekorált atlaszt és olvasni
kezd. Matolcsi Zoli bácsi
azonban észrevette és elvette Máté atlaszát.

Csengőszó
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8.b Osztályfőnökök: Schandlné Köves Tünde, Szencziné Szilárd Gabriella

Bartl-Németh Hanna Dorka
Bredóka Tamás
Czvik Dániel Attila
Földes Réka
Gergely Leonárd
Horváth Tamás
Huszka Dávid
Ivácson Csaba

Ivanics Boglárka
Károly Aliz Júlia
Kis Barbara
Kontra Zoé Hanna
Kruska Márk
Lilli Patrícia
Madarász Panna
Molnár Katrin
Németh Dóra

Németh Szabolcs
Pintér Gyula
Svajczer Mirella
Szabó Ármin
Szivek Nóra
Szórádi Csenge Vivien
Tatár Enna
Wáry Zsombor

Búcsúzunk tanárainktól, diáktársainktól
Alsóban történt, hogy egyik
osztálytársunk bedugta a
fejét a szék háttámlája és az
ülőlap közé. Nagyon könynyen befért a feje, de kifelé
már nem jött. Hosszadalmas
forgatás, szerelés után Zoli
bácsi és Józsi bácsi segítségével sikerült kiszabadítani a
beszorult fejet.
Harmadikosok voltunk, amikor egy befagyott kis tócsán
csúszkáltunk az udvaron.
Böbe néni is kipróbálta, de
megcsúszott és hanyatt
esett. Mindenki jót nevetett!
Egy főzés alkalmával az udvaron fura ötlettel álltunk
elő, krumplistésztát készí-

tünk bográcsban. A vicces az
volt, hogy borácsban készítettük, sajnos nem értünk el
semmilyen helyezést, de jó
volt, hogy a barátaimmal
főzhettem.
Egyik tesi órán Patrícia felmentés nélkül ült a padon.
Szveti néni felállította és
megkérdezte, hogy mi a baj?
Pár perc csend után Pati
megszólalt „Elnézést kívánok”!
Biológia órán Balázs bácsi
megkérdezte, hogy mi van a
tengerben? Leó válasza: víz.
Hetedik osztályban fizikán
dolgozatot írtunk, hátul puskázni akartak, megkértek,

hogy hívjam előre Aranka
nénit, foglaljam le. Megtettem, így a többiek ezt
kihasználva puskáztak.
Gábor bácsival minden matek óra egy élmény!
Biosz óránk volt, Dani megkérdezte: a leopárd az hüllő?
Nyolcadikban Dani behozott
egy vízi pisztolyt, mindenkit
lelocsolt, és ezt nagyon viccesnek tartotta.
Biosz órán kétszer 23 sejtről
volt szó, összeadtuk és B.
Tomi, azt mondta, hogy az
46 gyerek.
Matek órán Réka nem tudta
leolvasni a számokat a számológépről, Zoé segítségét

kérte, de ő sem birkózott
meg a feladattal.
Az egyik kedvencem, amikor
a bálon a tánc előtt a lépcsőn állva várakoztunk a
fellépésre, imádtam azt az
izgalmat, ami végigfutott az
osztályon, közben suttogva
megbeszéltük, hogy vajon ki
hogy fogja elrontani.
Egy kulturált vacsorával indult az este Erdélyben. Alíz
fagyizni kezdett, majd egyszer megszólalt, Huszka Bakker lefagyiztalak! Mindenki
felvisított, Enna eközben
ivott és persze leköpte az
asztalt!
8.c osztályosok
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8.c Osztályfőnökök: Szabó Márta, Pásztor Tímea, Hévizi Gabriella

Bartl Amina
Bíró Dávid
Bódi Abigél Emma
Bokros Gergely
Deák Ferenc
FarkasRéka
Fritz Fanni
Grósz Arnold

Győry Máté
Horváth Márton
Kató Zoé
Képes Nikolett
Könözsy Kristóf
Mali Gyula
Németh Hanna

Egy élmény volt...

annyira valószínű (reméljük.)

Pajor Jázmin Csenge
Pálfi-Lánchidi Hanna
Pápai Dániel
Szederkényi Szonja
Szórád Patrik
Tillich Tamara
Tillich Tamás
Tóth Miriam
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Kézilabda
A III. korcsoportos Kézilabda
Diákolimpia Megyei Döntőjének megrendezésére 2022.
április 7-én Dorogon került
sor,
csapata felállhatott a dobogó harmadik fokára.
Gratulálunk!

A csapat tagjai:
Ardelean Henrietta 5.b, Bakonyi Bíborka 4.c, Csabai
Dorka 5.b, Csibra R. Lara
6.a, Janetka Borka 6.a, Nagy
Eszter 7.c, Németh Gréta
Dorina 6.c, Pálfi-Lánchidi
Jázmin 6.a, Rajos Zsófia 5.a.

Jelentős eredmények a Katasztrófavédelem országos pályázatán
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az
Országos
Tűzmegelőzési
Bizottság az idei évben is
alkotói pályázatot hirdetett
óvodások és iskolások részére, amelyre a 6-10 éves, a
éves korcsoportban tanulók
küldhettek be alkotásokat. A
pályázat célja, hogy az óvodások és az iskolások kreatív
alkotásokon keresztül mutassák be a tűzvédelem fontosságát, a tűzoltók izgalmas
és egyben kihívásokkal teli
világát. A pályázat felmenő
rendszerű, első körben területi szinten bírálják el a beérkezett műveket. A területi
szinten első helyezést elért
alkotások az országos ver-

A IV. korcsoportos Kézilabda
Diákolimpia Országos Elődöntőjét 2022. május 4-én
Győrben rendezték meg,
ahol játékosaink 4. helyezést
értek el az ország 28 legjobb
csapata között. Gratulálunk!
A csapat tagjai: Bódi Abigél
8.c, Csibra R. Lara 6.a, Far-

senyben vesznek részt. Az
országos pályázat megyei
fordulójában négy díjat is
elértek az alkotókörünk tagjai szabadkézi rajz felső tagozatos korcsoport kategóriában.
Díjazottaink:
1.hely: Árkosi Viktória (6.o.)
1.hely, 3.hely: Szederkényi
Szonja (8.o.) ; (két munkával
is megmérette magát)
2.hely: Németh Hanna (8.o.)
A két első helyezett munkát
továbbküldték az országos
döntőbe. Az országos díjátadó: 2022. június 15.-ig kerül megtartásra Budapesten.
Reménykedünk további díjak elnyerésében.
(kOpE)

kas Réka 8.c, Földes Réka
8.b, Janetka Borka 6.a, Nagy
Eszter 7.c, Németh Gréta
Dorina 6.c, Sátek Hilária
Kendra 8.a, Szórádi Csenge
8.b, Tillich Tamara 8.c, Tóth
Lara 7.c, Tóth Miriam 8.c,
6.b.
Pinczés Tímea

Alapítva 1996-ban
Megjelenik negyedévente 640 példányban
Felelős kiadó: Vig Attila
Felelős szerkesztő: Schieszler Anna
Lapterv: Kolonics Péter
Levélcím: 2510 Dorog, Szt. Borbála-ltp. 8.
Telefon: 33/509-540

Táncos ezüst az MLTSZ országos
bajnokságán
A Magyar Látványtánc Sportszövetség május közepén
rendezte meg országos bajnokságát, melyre a Pilisi Kolibri STE 15 fős Átváltozás
formációja is lelkesen készült. A csapattagok között
három eötvösös diák is versenyzik, Bárány Kira (3.c),
Horváth Réka (2.c) és Salik
Zora (2.b). A lányok precízen
felkészültek, s a rengeteg
gyakorlásnak meg is lett az
eredménye: mindössze 1,5
ponttal lemaradva az aranyérmes csapattól ezüstérmet
akasztottak a nyakukba.
Nincs megállás, edzenek

tovább, ugyanis június végén
irány az Európa Bajnokság!
Kira, Réka és Zora az Eötvös

Tehetségnapon hárman táncolták el versenyprodukciójukat az iskola közönsége
előtt. Köszönjük a felkészítést edzőjüknek, Salik Katalinnak.
Bárány-Szilfai Alida

