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Vándortábor: Kalandok kezdőknek és haladóknak

    Az első nap délelőtt hátizsákkal felszerel-
ve elindultunk a CNK ötödik, de az én éle-
tem első vándortáborába. Igencsak vártam, 
mert akik voltak már, nagyon sok jót mesél-
tek róla. Rengeteg élményben volt részünk. 
Vonatozás, 
buszozás  után 
egy  esős  na-
pon megérkez-
tünk Parádfür-
dőre. Megláto-
gattunk  egy 
farmot,  ami 
tele  volt  gyö-
nyörű  lovak-
kal,  tehenek-
kel  és  egyéb 
állatokkal. 
Már  az  első 
este  műsorral 
és  játékkal 
szórakoztattuk 
egymást,  ami 
minden  este  megismétlődött  és  egy  fáradt 
nap után igazi felüdülés volt. Második nap 
elmentünk  és  megmásztuk  a  Kékest.  Ott 
felmentünk a TV toronyba és akkor igazán 
elmondhattuk, hogy az ország legmagasabb 
pontján vagyunk. Mátraházára visszaérve a 
kezdő  túrázók  busszal  mehettek  vissza,  a 
haladók,  pedig gyalog  tették  meg  a  távot. 
Másnap reggel pakoltunk és az irány Eger 
városa  volt.  Kicsi  városnézés  után  óriási 
strandolás  várt  ránk.  Mindenki  nagyon 
várta  a  finom  vacsorát  és  rövid  játék 
után bezuhantunk az ágyba.  Ránk is 
fért a pihenés, mert Ági néni, Jeanet-
te néni és Ildikó néni szuper jó progra-
mot szervezett nekünk. A szilvásváradi kis-
vonatozás a 

Szalajka völgybe számomra a vándortábor 
fénypontja volt. Odaérve, egy meredek he-
gyen felmászva az istállós-kői ősemberbar-
langot néztük meg, majd a kezdők vissza-
fordulva a völgyben beszélgetéssel, nézelő-

déssel  töltötték 
az időt.  A bát-
rabbak  tovább-
mehettek  egy 
extra  túrára.  A 
völgy szépsége 
mindenkit  ma-
gával  ragadott. 
Szalajka  víz-
esés,  pisztrán-
gos  patak,  Fá-
tyol-vízesés… 
nagyon  szép 
táj.  Az  idilli 
hangulat  után 
már  azt  hittük, 
pihenni  me-
gyünk  a  szál-

lásra, de a tanár nénik meglepetésként elvit-
tek moziba minket és megnéztük a Jégkor-
szak hármat.  A hatodik  nap városnézéssel 
telt. Megnéztük az egri várat, kiállításokat, 
Gárdonyi Géza sírját és a földalatti városba 
is elvittek mindet. Persze erre a napra is ju-
tott a jóból: a csúszdás medence majd elko-
pott  alattunk,  olyan  sokat  csúsztunk.  Este 
újoncpróba  és  avatás  volt.  A  legjobb  az 
volt, amikor Ildikó néni is első vándortábo-

rozóként velünk együtt  teljesítette a mó-
kás feladatokat. Az utolsó este nagyon vi-
dáman telt el. Hazafele a vonaton még ren-
geteget játszottunk, de alig vártam, hogy 
otthon mindent elmeséljek.  Jó kis  csapat 

jött össze, érdekes volt a többieket az isko-
lán  kívül  megismerni  és  hát  a  nagyon  jó 
szervezés segített, hogy a kezdő és a haladó 
vándortáborozók  is  azt  mondhassák,  amit 
Én:

Nekem nagyon tetszett és jövőre is megyek!

Tari Edina 6.b
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Egy kis „vándortáboros” totó

1.Milyen magas a Kékes, hazánk leg-
magasabb csúcsa?

1. 1104m
2. 1041m

               x.    1014m

     2. Melyik hegység lábánál található 
Eger?

1.   Bükk
2.   Pilis
x.   Börzsöny

  
      3.Miről híres az Istállós-kői-barlang?

1. ősemberleleteiről
2. cseppkövekről
x.   lótenyésztésről

      4.Ki volt az egri vár híres kapitánya?
1. Zrínyi Miklós
2. Dobó István
x.   Kinizsi Pál         

     
       5. Az egri várban nyugszik az „Egri 
csillagok” írója. Ki ő?
              1.  Móra Ferenc
              2.  Gárdonyi Géza
              x.  Mikszáth Kálmán

A megoldást január végéig adhatjátok le a 
könyvtárban Anikó néninek.
_________________________________________________________________________

TÁBORAJÁNLÓ

 Mindenkinek előszeretettel ajánlom a vándortábort, ahol sok kalandban és túrában volt ré-
szünk. Nagyokat pókereztünk, sokat nevettünk és játszottunk. Rengeteg olyan embert ismer-
tem meg, akik mellett simán szó nélkül elhaladtam az iskola folyosóján. Most viszont korra 
való tekintet nélkül beszélgetünk egymással. A vándortábor során megtanultunk összetartani 
és megbecsülni egymást. Ha szeretsz túrázni és játszani, akkor köztünk a helyed!
                                                                                               
                                                                                                

Dravecz Luca 5.o.

Köszönjük a SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG és a „MINDENKINEK HASZNÁLNI” Iskola Alapítvány anyagi  
támogatását és az EGRI CISZTERCI KOLLÉGIUM szállásfelajánlását!
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A ZENE VILÁGNAPJA
 
    A Zene Világnapja nagyon jó élmény volt. Erre a rendez-
vényre már előre készültünk, megtanultunk egy nagyon szép 
olasz dalt, ami magyarul így hangzik: „Éljen a zene!” Amikor 
beértünk az iskolába, jött egy rézfúvós zenekar és játszott sok-
sok szép nótát, majd a végén előadták a Rózsaszín Párduc ze-
néjét. Így az esemény igazán klasszul kezdődött. A zene világ-
napján nem tanultunk, hanem érdekes feladatokat csináltunk. 
Nagyon vártuk az éneklési versenyt és izgultunk is, hogy jól 

szerepeljünk. Szerencsére jó helyezést értünk el, bár a zsűrinek biztosan nehéz lehetett dönte-
ni, mert minden osztály szépen énekelt. Később meghallgattuk az Állatok farsangját, amihez 
Sziszi néni érdekes képeket és filmbejátszásokat válogatott. Majd a tantermünkben híres zene-
szerzők képeit kellett kiraknunk. Hangjegyeket is készítettünk,  amikkel kisétáltunk Kodály 
Zoltán szobrához. Körbeállta az egész iskola és együtt elénekeltük az említett olasz dalt, majd 
virágokkal tettük tiszteletünket. Délután érdekes hangszereket készíthettünk nádból. Majdnem 
olyan volt a hangja, mint a kacsahápogás. Ez nagyon érdekes és mulatságos volt. A napot a 
zenetanárok hangversenye zárta. Szeretnénk, ha jövőre is lenne ilyen nap!

Balog Dóra és Balogh Zita 4.o.

●

Az Állatok Világnapján történt

    Az Állatok Világnapja alkalmából az Akvárium Terrárium-
ban jártunk. Sok érdekes állatot láttunk. Nekem az óriáskígyó 
tetszett a legjobban. Ha választanom kellett volna, hogy me-
lyiket vigyem haza, akkor egyiket sem, mert én egy kiskutyá-
ra vágyom. 

  
Varga Boróka Borbála  2.a 

Családi nap az iskolánkban

    Szeptember 12-én került megrendezésre a Családi nap. Volt arcfestés, lovaglás és még sok 
más program. Aki a legtöbb programon vett részt az egy cukrot vagy egy csokit kapott a vé-
gén. Elismerő lapot is kaptunk. Volt nagy zenebona. Volt kézműves foglalkozás. Aki éhes, 
szomjas volt, vehetett magának pogácsát és üdítőt. Egy sátorban egészségvédelmi szolgálat 
működött. Szerencsére sütött a nap, ezért mindenki boldog lehetett.

Laufer Laura   2.a
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  Beszámoló a tökfesztiválról

     Iskolánkban tökfesztivált tartot-
tak.  Nagyon  érdekes  játékok  vol-
tak, például sárjárás, bowling, szín-
sarok.  A  színsaroknál  egy  csomó 
rágó  volt  a  nyeremény,  emellett 
cukrot is lehetett nyerni. A mulat-

ság  végén  sült  tököt  kaptunk,  ami 
nagyon finom volt.  Remekül  érez-
tük magunkat!
Reméljük,  jövőre  is  lesz  tökfeszti-
vál!

Szabó Balázs, Kürti Barnabás 3.o.

Szabó Lili 1. b osztályos tanuló rajza

EGÉSZSÉG HÉT: 2009. november 9-13.

     Az elmúlt évben megrendezett „Egész-
ség  hét”  programot  követve,  idén 
újra   egy  egész  hetet  szántunk egy 
kiemelt téma népszerűsítésére. A fel-
adatokat  a  MOZGÁS  témakörének 
megfelelően  állítottuk  össze,  mely-
nek célja, hogy a rendszeres 

testmozgás,  a  helyes  testtartás  és  a  lelki 
életben  való folyamatos  fejlődés fon-
tosságát minél több oldalról ismertes-
sük meg a gyerekekkel. A hét egy-egy 
programján az iskola valamennyi tanu-
lója,  tanárok,  érdeklődő  szülők  egy-

aránt részt vettek.

    Az időjárás  miatt 
sajnos  el  kellett  ha-
lasztanunk a hét végé-
re  tervezett  MECSE-
KI TÚRÁT, de a kö-
vetkező  alkalom  kár-
pótolta  számunkra  a 
várakozást,  amelynek 

útvonala a Dömör kaputól a Gesztenyésig 

tartott.  A  reggelek  zenés  REGGELI 
TORNÁKKAL kezdődtek,  melyek  egy-
egy osztály vezetésével zajlottak a szabad 
levegőn. Az órák közötti szüneteket is fel-
használva nyújtó-lazító hatású gyakorlatok 
oldották az izmok merevségét és a pszichés 
feszültségi állapot kialakulását a tanítók se-
gítségével.
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    Egész héten folyamatosan zajlottak a KIDOBÓ BAJNOKSÁG versenyei, mely a kedvelt 
játékból nőtte ki magát vetélkedés szintjére. Mindenki megmutathatta, hogy közösen és egyé-
nileg is mennyire tudja megállni helyét egy játékos verseny alatt.

  A könyvtár adott helyett  olyan szellemi töltekezésnek,  ahol a „MESÉS MOZGÁSOK” 
kaptak szerepet. Alsós tanulók gyűjthettek meséket, amelyekbe valamilyen mozgásforma lett 
beleszőve. 

    A kreativitásukat  és  kézügyességüket 
mutathatták meg a gyerekek „A MI JÁT-
SZÓTERÜNK” kiállítás  szervezői  segít-
ségével.  Osztályonként  a  legkülönfélébb 
anyagokat  felhasználva  alkották  meg  egy 
sportpálya vagy játszótér makettjét.  A na-
gyobbak a számítástechnika virtuális vilá-
gát  is  felhasználhatták  segítségül.   A 
RAJZVERSENY keretében  a  rendszeres 
testmozgásra buzdító plakátokat készíthet-
ték el a tanulók, melyek a faliújságon let-
tek kiállítva.
  
   Távoli tájak gyermekeivel és sportolási lehetőségükkel ismerkedhettünk meg az  ÁZSIAI 
SPORTVILÁG színes előadásán. Egy testnevelő tanár bácsi varázsolta el élménybeszámoló-
jával és diaképeivel a hallgatóságot.

     A  SZELLEMI VETÉL-
KEDŐ tornáztatta meg igazán 
az agysejteket a 3.-4. és 5.-8. 
osztályosoknak,  akik  a  tan-
anyagon kívül a kiegészítő is-
meretanyaggal készültek fel és 
mérték  össze  tudásukat.  Tes-
tünk  egészsége  szorosan  ösz-
szefügg  lelki  egészségünkkel, 
ez a vetélkedő mindkét  témát 

feldolgozta. Osztályonként négy-négy fős csapatok indultak, akik egy 
önálló verskölteményben és énekben adták elő, amit a  mozgás fontos-
ságáról éreztek.

   A jó hangulatú hetet a „MOZDULJ” játékos sportdélután zárta, amit a Nagy Lajos Gimná-
zium sportcsarnokában rendeztünk meg. A meghívott katolikus iskolák nemcsak a vándorku-
pa elnyeréséért versengtek ezen a délutánon, hanem egy kellemes közös programon is részt 
vehettek.
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                 Tóthné Láng 
Éva

Őszi tanulmányi kirándulás Budapesten

    A korai indulás ellené-
re egy vidám kis  csapat 
várakozott  a  vasútállo-
máson.  A  tanulmányi- 
vagy osztálykirándu-
lások  mindig  nagy 
izgalommal  töltik  el 
a gyerekeket,  mert  a 
megszokott  családi 
programok után egé-
szen  más  környezet-
ben tölthetnek el kel-
lemes  perceket,  fő-
leg,  ha  a  barátaik  is 
velünk  lehetnek.  A 
hosszú  utazás  után 
végre  megérkeztünk 
Budapestre.  Voltak 
kíváncsi  szemek,  akik 
még  valójában  nem  lát-
ták fővárosunkat. Metró-
val  folytatva  és  egy  kis 
sétával  jutottunk  el  a 
Csodák Palotája épületé-
ig.  Gyors  bejelentkezés 
után hamar birtokba vet-
tük a kiállított tárgyakat. 
A csodálkozás helyett

ugyanis  ott  lehetőség 
nyílik  minden  tárgyat 
megfogni  és  kipróbálni, 
csak idővel és éberséggel 
kell  bírni!  Szerencsére 

mindenre bőven volt  al-
kalmunk. A természettu-
domány  minden  ágából 
merítettek  a  kiállítás  el-
készítői  azzal  a  céllal, 
hogy a fiatalabb korosz-
tály ne csak tankönyvek 
képeit  szemlélve  „cso-
dálja” meg a világot, ha-
nem 

szinte  az  összes  érzék-
szervet megmozgatva vi-
gyen haza az emlékekből 
.  Kellemes  élmények 

után  indultunk  a 
következő  hely-
színre,  a  Termé-
szettudományi 
Múzeumba. Az ál-
landó  gyűjtemény 
megtekintése  után 
az időszakos kiál-
lítás tárgyai is sok 
információval 
gazdagítottak ben-
nünket.  Idén  ősz-
szel a predátorok /

ragadozók/  életéről  tud-
tunk meg sok érdekessé-
get.  E  mozgalmas  nap 
után  a  vonatban  még 
egyszer  lehetőségünk 
volt megbeszélni a látot-
takat  és  a  még bennünk 
maradt  kérdések  sem 
maradtak megválaszolat-
lanul.

Tóthné Láng Éva

Szent Margit Vesszőtörői

Őszi íjászverseny: Gyűrűfű

    Aki járt már velünk, tudja,  milyen csodálatos egy egész őszi 
nap az erdőben, íjjal, nyílvesszővel felszerelkezve. Ebben az év-
ben versenyünk egyben minősítési lehetőséget is nyújtott a szak-
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körtagok számára. Jó kaland volt! Örülünk, hogy több család is kilátogatott a versenyre, sőt, 
volt, aki gyalogszerrel érkezett!

"Vidám hangulata volt az íjászversenynek. Nekem 
kihívást jelentett  a verseny, mert távolabbról kel-
lett  célba lőnöm. Ennek ellenére jól szerepeltem.  
Úgy érzem, célbalövésben kell fejlődnöm. A követ-
kező megmérettetést  nagyon várom."  -  írja  egyik 
résztvevőnk.

    Az idei tanévtől az íjász szakkör tagjai vizsgáz-
hatnak,  elméleti,  gyakorlati  és  erőnléti  vizsgán 
vesznek részt, és teljesítményüktől függően külön-
böző  foko-
zatokat  ér-
hetnek  el.
Januártól is-
mét  elindul 

szombati túránk, mely továbbra is nyitott minden tanu-
ló számára, pontosabb információt az íjász-plakáton ta-
láltok.
Télen folyamatosan erőnléti edzéseket tartunk, tavasz-
szal pedig, amint lehet, ismét kinn lövünk a szabadban.
Találkozhattok velünk az iskolai programokon, és akit 
érdekel, bekukkanthat az edzésekre is, mindenkit szere-
tettel várunk!

Keresnyei Klára

Csizmadia Márton 4. o tanuló rajza
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    Szárnypróba
Piros konyha
 
Az én konyhámban minden piros,
A piros kukában van egy papiros.
A papirosra rá van írva:
Nesze neked piros konyha!!

Vágyi Adelheid 4.

Két kis kutya
 

Két kis kutya
ugra-bugra,

fölugrott a magasba.
Fölültek egy felhőre,
s elrepültek Egerbe.

Fekete felhőn ittak, ültek,
a részegségtől leszédültek.

Ráestek a Minaretre,
s pénzt kértek a zsebükbe.

Nem adtak pénzt az emberek,
ezért megsértődtek

és hazajöttek Pécsre.

Vágyi Adelheid 4.o. 
Padlás
 
A padláson jártam,
Sok mindent találtam:
Járókerettől kezdve
Volt ott csengő meg plüss medve.
Nem szólalt meg a medve,
Mert nem volt hozzá kedve.
A csöngő se szólalt meg 
Mert az szét volt szedve.

Vágyi Adelheid 4.o.
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