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EZ TÖRTÉNT ŐSSZEL
ilyenek. Érdekesek és unalmasak
egyszerre. :D
A sok tanulás után jól jött november

Kedves Naplóm!

elején a szünet. Hű, de jó lenne, ha

Ez az ősz jó is volt és borzalmas is.

még mindig tartana!
Remélem, a téli programok is olyan
jók lesznek, hogy eldobom az agyam!
:D :D :D

Szeptemberben elérkezett az évnyitó.
Kívülről nem látszott, de belül sírtam.
Miért? Miért van vége a nyári
szünetnek? Az egyetlen jó az egészben,
hogy legalább láthattam a
barátaimat és persze az ellenségeimet
is :)
Később egy fantasztikus diáknapban
lehetett részünk. Csak ne kellett volna
futnunk! Nem vagyok egy nagy
sportoló, de azért túléltem. A jurtát,
az íjászatot és barkácsolást viszont
nagyon élveztem. Szép sálakat és
ékszereket készítettünk.
Az októberi hangversenyen viszont
szinte belehaltam az unalomba. De
tényleg, a végén már majdnem
elaludtam! A koncertek már csak

Katica

!
Évnyitó

szeptember 3.

Gólyatábor

szeptember 4-5.

Határtalanul

szeptember 11-13.

DÖK-tábor

szeptember 14-15.

Diáknap

szeptember 28.

Hangverseny

október 16.

Pályaorientációs
nap
Futura

október 18.

Halloween-party

november

GÓLYATÁBOR !
ISMERKEDÉS
Mint minden évben, iskolánk
idén is megszervezte az 5.
évfolyam számára a gólyatábort.
A tábor célja az új
osztályfőnökök és egymás
megismerése.
A rengeteg programmal és
játékkal sikerült megteremteni a jó osztályközösség
alapjait. Mónika néni irányításával elkészítettük az
osztálytablókat.
Képek: pinterest.com

ÉLMÉNY - JÁTÉK
Megbeszéltük az éves programot,

terveztünk,
szerveztünk, ettünk, ittunk. Sajnos az időjárással
nem volt szerencsénk. Egész nap esett az eső, de ez
m i n ke t n e m z a v a r t . Na g y o n é l v e z t ü k a
kincskeresést, a sárban focizást, a dagonyázást.
Fantasztikus élmény volt.
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Horvátország-Szlovénia
HATÁRTALANUL!

KIRÁNDULÁS

Csáktornya-Varasd
Határtalanul Tanulmányi Kirándulás
hetedikeseknek címmel nagyszerű
kiránduláson vettünk részt 42 tanulóval
Szlovénia és Horvátország magyarlakta
területein 2018. szeptember 11 és 13
között.
A kirándulás során látogatás tettünk a
Lendvai Magyar Általános Iskolába.
A híres magyar történelmi Zrínyi család
nyomdokain járva eljutottunk
Csáktornyára, ahol Zrínyi Miklós szobra
előtt egyik diákunk elszavalta a
Szózatot. Itt megtekintettük a csodálatos
várat is.
Nem sokkal ezután eljutottunk a
közeli Varasdra, ahol meglátogattuk
az Erdődy várat és megismerkedtünk
a középkori magyar nemesi családok
életével.

Ptujska Gora
Másnap elutaztunk Ptujska Gora Ferences
rendi kegytemplomához, ahol a gótikus
építészet mellett, kipróbáltuk a gyakorlatban
hogyan építkeztek a korabeli mesteremberek.
Nagyon vártuk a délutánt, amikor
látogatást tettünk a Cillei család ősi
fészkéhez Celje várához.
Végül Maribort és Zágrábot vettük célba.

Celje

Sok élménnyel gazdagodva meséltünk
otthon családunknak a kirándulásról.

MARIBOR

ZÁGRÁB
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Diáknap
Sportnap, Családi és Honismereti nap
Szeptember 28-án fantasztikus élményben lehetett része a Feketés diákoknak és
szüleiknek. A program gimnasztikával és 2018m futással kezdődött. Később a
Gyepű Farkasai Egyesület jóvoltából megismerkedhettünk a jurtaépítés
rejtelmeivel és őseink életével. Kipróbálhattuk az íjászatot és a csillagdobást is. A
Mokka alkotóműhely kézműves foglalkozásain gyönyörű alkotások születtek.
Múzeumpedagógiai foglalkozás keretében feltárást végezhettünk. De volt
mesesarok, akadálypálya és kincskeresés is. Ezen a napon nem csak a gyerekek
szórakoztak jól, de a szülők is nagyon jól érezték magukat.
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INTERJÚ
nyolcadikosainkkal

Októberben a pályaorientációs nap keretében végzős
diákjaink betekintést nyerhettek néhány győri
középiskola életébe. Megismerkedhettek az iskolákban
folyó képzési lehetőségekkel és programokkal. Sokan
már pontosan tudják, hogy hol szeretnének
továbbtanulni, néhányan viszont még bizonytalanok.
Reméljük, ez a program segített nekik az életüket
befolyásoló fontos döntés meghozatalában.

Császár Virginia 8.a osztályos tanulót kérdeztük a jövőbeni terveiről.

Császár Virginia
8. a

Hogy tetszett a pályaorientációs nap programja?
Nagyon tetszett, több iskoláról is kaptam érdekes információkat.

Melyik iskola keltette fel az érdeklődésedet?
A Krúdy Gyula Gimnázium.

Tudod már, hogy hová fogsz jelentkezni?
Igen, a Krúdy Gyula Gimnázium humán tagozatára.

Mi szeretnél lenni felnőtt korodban?
Még nem tudom pontosan, de leginkább a tánccal szeretnék foglalkozni.

Segített a döntésedben a pályaorientációs nap keretében szervezett program?
Igen, rengeteget segített. Most már magabiztosabban fogok iskolát választani.
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FUTURA
Mosonmagyaróvár

Október 17-én és 18-án 50-50 alsós és felsős diák szórakozhatott a mosonmagyaróvári Futurában.

M a g y a ro r s z á g

l e g n a g yo b b
tudományos játszóházába látogattak
diákjaink. A négyszintes épületben a
kicsik és a nagyok is számos nekik
szóló tudományos játékot találhattak.
Megtapasztalhatták a villámcsapás, a
nagyfeszültség és a földrengés erejét.
Kipróbálhatták a modern technikai
eszközöket, lenyűgöző virtuális
ű r u t a z á s o n ve h e t t e k r é s z t a
planetáriumban. A laboratóriumban
látványos tudományos kísérletet
láthattak.

Játszva tanulhattunk

Fantasztikusan jól
szórakoztunk
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Halloween 7.c és 8.b

7.c

!
8.b

Iskolánkban idén is több osztály szervezett Halloween bulit, ahol nagyon jól szórakoztak. A
képek magukért beszélnek.
TUDTAD, HOGY….?
Az első faragott töklámpás nem tökből, hanem fehérrépából készült.
Amerikában karácsony után ez a második legnagyobb bevételt hozó ünnep.
Ha Halloween éjszakáján pókot látsz, az egy már elhunyt szeretted szelleme, aki
vigyáz rád.
Alabama államban tilos ilyenkor papnak öltözni.
A tököket angolszász területeken Jack’O Lanternek hívják. A legenda szerint élt
Írországban egy Jack nevű ember, aki többször is megviccelte az ördögöt. Ezért
pedig a mennybe és a pokolba sem nyerhetett bebocsátást, így lámpásával a földön
kellett bolyongania.
Az ünnep két színe a narancs és a fekete. A narancs az erőt szimbolizálja, a fekete
pedig a halált.
Hiedelmek szerint, ha kifordítva veszed fel a ruhád és elkezdesz hátrafelé gyalogolni
október 31-én éjjel, boszorkányt látsz majd.
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