
2011. május Iskola CiNKe

 Úszás az alsó tagozaton

2010.  szeptember  közepén,  egy 
péntek délutánon nagy izgalommal vette be 
iskolánk  1-2.  évfo-
lyama a Hullám für-
dő  tanmedencéjét. 
A jelentkezők  nagy 
létszámának  kö-
szönhetően évfolya-
monként  három-há-
rom  csoportot  hoz-
tak létre az oktatók, 
a  gyerekek  aktuális 
tudását  figyelembe 
véve – így biztosít-
va a gyerekek megfelelő tanulási, haladási 
lehetőségét. Ma már a gyerekek többsége a 

tanmedence  helyett  a  nagy  medencében 
próbálhatja  ki tudását  a különböző úszás-
nemekben. E sportág sikerességét az is bi-

zonyítja,  hogy  félévkor 
csupán néhányan hagyták 
abba  a  tanfolyamot.  Bíz-
zunk benne, hogy a továb-
biakban  is  minden  ilyen 
jól  fog  menni,  hiszen  az 
egészséges  életmódhoz 
elengedhetetlen a mozgás. 
Még ha csak heti  egy al-
kalomról is van szó, ez is 
nagymértékben  segíti  a 
gyerekek fejlődését.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Pécsi Úszóiskolának a lehetőséget, a szülőknek a bizal-
mat, intézményünknek pedig a hozzájárulást az úszásoktatáshoz!

Horváth Vivien

Jön a Tánc Világnapja!

 Június 8-án tartjuk meg az iskolában a TÁNC VILÁGNAP-
JÁT. Kérünk minden osztályt, hogy erre az alkalomra készítsen egy rö-
vid (3-5 perces) koreográfiát, amit előad majd a többieknek. A na-
gyon jól sikerült produkciókat díjazzuk!

Ötlet az elkészítéshez:

      Végy egy TELJES létszámú, szuper osztályt! Keress egy hozzátok illő, jó zenét! Mozog-
jatok kedvetekre,  lépkedjetek lendületesen,  bátran,  csak la-
zán…!  Aztán,  ami  tetszik,  ismételjétek  és  tanuljátok  meg 
együtt!  Öltözzetek  be,  KIVÉTELESEN  sminkelhettek  is 
és…..HAJRÁ!!! ENNYI az egész! Nagyon jó hangulatú fel-
készülést és sikeres előadást kívánok mindenkinek!

            Kóborné Andocsi Jeanette
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Állótábor

Iskolánk hagyománya, hogy min-
den  nyáron  vándortáborban  vehetnek 
részt a diákok. Idén úgy döntöttünk, hogy 
egy kicsit változtatunk ezen a szokáson, 
és állótábort tartunk Magyarhertelenden. 
A tábor időpontja: június 27.-július 1.
Móni  nénivel,  Zoli  bácsival  sok-sok ér-
dekes programot tervezünk a strandolás-
tól a kézműveskedésen át az éjszakai tú-

ráig. Természetesen az akadályverseny sem maradhat el. Sport, éneklés és tábortűz is 
lesz!

Szeretnénk, ha a csomagok mellett a jelentkezők jókedvet, kíváncsiságot, lendületet, 
egy kis türelmet is hoznának magukkal. (A telefonokat és egyéb elektronikus kütyüket 
viszont  mindenki  nyugodtan  otthon  hagyhatja.  Ugyanis  egyáltalán  nem lesz  rájuk 
szükség.☺)

Reméljük, hogy az időjárás is kegyes lesz, ámbár a hűvös idő és az eső sem 
tudja majd befolyásolni vidámságunkat.

                Gyöngyiné Fülöp Judit

A Tavasz

Tél volt, de már tavasz,
Nyílik a bokor, a rózsa, a kankalin, a nárcisz,
Jó idő van.
Hozza a gólya az édes gyermeket.
A madarak csicsergése, a virágok illata szédítő.
Szép a természet,
De mondd, mondd, a természet szerinted is szép?
Gyertek, gyertek, itt a tavasz!
Jó, ha tavasz van.
Gyertek, itt a tavasz, és ez csakis a drága ISTEN műve!!!

Bizau Tímea 1.b
Emlék
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Emlék, emlék, én oly messze elmennék,
Magammal vinném a darabokban lévő képet,
S meglátnám, meglátnám benne a szépet.
Hisz egy mosoly annyi szépet összeforraszt,
Egy percet is az emlékezet sötétkék tengerébe ol-
vaszt.

Emlék, emlék, én oly nagyot álmodnék,
Megépíteném a homokbuckából a hegyet,
Szitakötőnek látnék egy egyszerű legyet.
Alkonyatnak aranyszín szemében,
Meglátnám a reményt a napnak nevében.

Emlék, emlék, én oly boldogan ébrednék,
Minden áldott reggel, mikor a nap felkel,
Gyémántot látnék egy fénylő kavicsban,
Életteret egy aprócska kabinban.

Emlék, emlék, végül csak hazatérnék,
Saját hazámban, egy felhőtlenül nevető világban
Boldoggá lennék, és soha el nem tévednék.

Varga Viktória 8.a

A "költő"

Egy tehetősebb némber betér eme boltba,
s a listát, mit írt, nekem mondja tollba.
Kell csoki, nem barna, fehér,
s egy szobor, ami a plafonig elér.
 
Kell egy bunda, hermelin,
de hol vannak a gyöngyeim?
Kell még karkötő, egy, kettő, három, négy, öt
én aztán sálat nem kötök!
 

Apropó sál, kell fehér, rózsaszín, lila,
hisz a bankszámlámon van egy milla.
A Himnuszt és a Szózatot nem fújom fejből,
de hol van a fürdőm tejből?
 
Hol a cirkuszi majom,
én őt a palotámban tartom!!
Kérek egy Skodát,
mert még lekésem az operát!
 
A tulipán, mi csillog-villog,
benne mi olyan nagy titok?
A szép kabátom lecserélném,
mert turkálóból kaptam én.
 
Kérem az iPhonom,
mert nem használom az aranymikrofonom!
A strucctojás jót tesz a bőrnek, amiért a svédek 
ölnek!
 
Kép, pék, ég
ez a nő nem kétség.
-Hölgyem, eltévesztette a házszámot,
hiszen az a pláza ott!
 
A nő átrohan a plázába,
s úgy fut, mint kutya a házába.
A pláza előtt szusszan egyet, kettőt,
s a listája egy kicsit megnőtt!
 
Meglát egy eladót, odamegy, rohan
nagyon, nagyon, nagyon gyorsan!
S elmondja a listáját gyorsan,
utána kirúgják nyomban!!!

Benkő Fanni 5.a

A világlátó kis virág
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Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy kis virág. Ez a kis virág 
egy álmodozó kis virág volt, és az volt az egyetlen vágya, hogy lát-
hasson mindent és körüljárja az egész világot, mert a pillangóktól hal-
lotta, hogy sok szép látnivaló van ott.
Az öreg gomba, aki mellette élt, egyszer így szólt hozzá:
- Tudod, mi növények a gyökereinkből nyerjük az életet, és ha elsza-

kítanak, egy-két órán belül meghalunk. Jól gondold meg, mit akarsz! – mondta a bölcs gomba.
- Tudom, mit akarok! És én el akarok innen menni! – mondta a kis virág.
- Megérkeztek a pillék és új híreket hoztak! – kiabált a bazsalikom.
A kis virág csak ezt várta. Alighogy rászállott a pille, máris beszélgetni kezdett vele:
- Mondd mi újság?
- Képzeld, elindították a szökőkutat, és mi ittunk a vizéből, ami kristálytiszta! – hadarta a lepke, 
majd továbbröppent.
„Hát ez nem igazság – gondolta a kis virág – ők látták, én meg nem!”
Nem sokkal ezután egy kislány járt a réten. Éppen virágot szedni jött. Pont a 
vágyakozó kis virágot szedte le, aki boldogan nevetett a kislány kezében. A 
kislány elindult vissza a városba, ahonnan jött a kis virággal. Először a fagyis 
standhoz igyekezett,  ahol vásárolt  egy fagyit.  A fagylaltról  csöpögtek le a 
csokidarabok, pont a kis virág kelyhébe, amit ő boldogan szívott be.
 - Ó, ez csodálatos! Hogy ez nem jutott előbb eszembe! – beszélt élvezettel a 
kis virág. Amikor elfogyott a fagyi, a kislány a szökőkúthoz vette az irányt. 
Úsztatta a kis virágot a szökőkút vizében, aki ekképp vélekedett erről:
 - Minő mámor! Ez tökéletesen tiszta, ahogy a pille mondta! És milyen üdítő! – mondta a kis virág.
A kislány körbejárta az egész várost, ahol a kis virág megcsodálhatta a város gyönyörűségeit: bu-
szozhatott és meglátogathatta a múzeumot, az iskolát, az óvodát meg a templomot. Mire hazaértek, 
a kis virág érezte, hogy valami nincs rendben.
- Jaj, úgy érzem száraz a testem, pihennem kell. – mondta bágyadtan.
Az utolsó pillanatban ért oda a kislány anyukája.
 - Ó, egy virág, igazán kedves, kislányom! - mondta az anyuka.
Majd fogta, bevitte a kis virágot és elültette a földbe, amit utána megöntözött. A beteg virág az 
utolsó pillanatban eresztett gyökeret. Következő nyárig a kislány házában gyógyulgatott. A kislány 
azon a nyáron kiment a rétre és magával vitte a kis virágot is.
 - Tessék, a természetes élőhelyed! – mondta a kislány, majd a földbe ültette a kis virágot, aztán el-
ment.
A kis virág akkor vette észre, hogy öreg gombabarátja mellé ültették.
 - Azt hittük, meghaltál. – mondta az öreg gomba.
 - De élek! - beszélt a kis virág.
- Akkor most már tudod, hogy nekünk nem való az emberek világa.
- Soha többet nem vágyódok a városba! – ígérte a kis virág.
És még sokáig boldogan élt, amíg meg nem halt. Legyen számotokra tanulság e történet, gyerekek!

Lovász Boglárka 5.a
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