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„Olyan sétára viszlek magammal, amelyen lépteink
rendben követik egymást, odaültetlek a hegy tetejére,
ahonnan minden vitás kérdésed megoldódik, és hagyom,
hogy magad szűrd ki ebből az igazságodat.”
(Saint Exupéry)

2012 / 2013 – 1.

Nyári táborok
Az elmúlt nyáron is sok élménnyel gazdagodhattak a gyerekek a különféle
táborokban. Az előző évekhez hasonlóan kicsit kimozdulhattak otthonról,
mozoghattak, szórakozhattak, és a szünet heteiben is ápolhatták baráti
kapcsolataikat.
Cserkésztábor
„Az idei cserkésztábor július 1-jén szentmisével
kezdődött, ahonnan autóbusszal utaztunk a
Pilisszentlászló mellett lévő Kárpát-forráshoz.
Sátrainkat mi magunk állítottuk fel. A tábor ideje alatt
„hunok voltunk”, vagyis megismerkedtünk a hunok
életével. A kisebbek Dobogókőre, a nagyobbak a
Rám-szakadékhoz „portyáztak el”. Napközben színes
programok voltak, például métázás, számháborúzás és
íjászat. A tábor ideje alatt sokan letették az újonc, az első és
a második próbát. Tábortűzzel zártuk a napot, és utána éjjeli
őrséget álltunk. A cserkésztábor a feketi kápolna búcsúján
ért véget. Nagyon jól éreztük magunkat, és már alig várjuk a
következő tábort.”
Hodován Jázmin 7.a
Német tábor
„Az idei német tábor Szeliden került megrendezésre.
A
színvonalas
foglalkozások
mellett
kísérőink
megpróbáltak
minél
több
strandolást
beiktatni
programjaink közé. Részt vettünk egy kézműves
foglalkozáson, ahol kalocsai mintát festettünk kézzel
készített cseréptányérokra, amit a szüleinknek vihettünk
haza. Túráztunk a tó körül, ahol az idegenvezető
előadásaiból sokat tanultunk. Ezt a túrát motorcsónakázás
zárta. Nyolcfős faházakban laktunk, ahol 3 szoba, egy
fürdőszoba és egy öltözőhelyiség volt. A konyhában a szakács nénik
finomabbnál finomabb ételeket főztek. Az
üdülőben továbbá volt egy kisebb játszótér és
szalonnasütő házikó is. Nekem legjobban a
bakodpusztai lovas bemutató tetszett, ahová
lovas kocsikkal érkeztünk. A táborok közül ez
volt a legélménydúsabb, kár, hogy vége lett.”

Simonics Emília 6.a

Horvát tábor
„2012. június 24. és július 1. között hat dusnoki
diák meghívást kapott egy horvátországi
tengerparti nyelvtanulásra és nyaralásra, Pag
szigetére. A hat diák Simonics Emília, Gácser
Jázmin, Sipos Tamás, Hodován Adél, Pécsi Gitta
és Nagy Laura volt. Remek volt a hangulat, nagyon
sokat tanultunk. A „tanár nénink” a dusnoki
származású, most Zágrábban tanuló Tamaskó Eszter volt. A körülbelül 100
fős csapatunkkal megtekinthettük a Krka Nemzeti Parkot, Zadar és Pag
városát, valamint megismerkedhettünk a horvát tengerparttal. Szálláshelyünk
a Vlašići nevű kis falucskában volt. A Zavićaj nevű magyar turistákat
befogadó pihenőhely igen kellemes volt. Nagy
szerencsénk volt, hiszen 300 méterre volt a
tengerpart. Délutánonként és reggelenként jókat
fürödtünk a sós tengerben. Nagyon jó kis
kirándulás volt, köszönjünk a szervezőinknek!”
Nyári horvát nyelvű tábor

Nagy Laura 8.a

„Ismét elkezdődött a nyári szünet. Kezdetét vette a
táborok időszaka. A horvát tábor idén nyáron
izgalmasabb volt, több élmény volt, mint az ezelőtti.
Amikor odaértünk, a többi táborozó izgatottan várt
minket. Voltak ismerős arcok és újak is. Kipakolás után
a fiúk fociztak, hintáztak, mi lányok pedig a
visszavágáson
dolgoztunk,
mert
mindenféle
csintalanságokat űztek velünk. Lassan elérkezett az este,
készülődtünk a bulira, ahol két DJ volt, Kíra és én. Fél
11-kor volt takarodó, de mi kettőig beszélgettünk.
Reggeli után kincskereső versenyt hirdettek. Sok helyre
el kellett mennünk, és ott jutalmul kaptunk cukorkát,
sütit, matricát. Ezt követően ebédeltünk, bepakoltunk, és
kaptunk oklevelet. A tábort délutáni fürdőzéssel zártuk.
Jó sokat fürödtünk, csúszdáztunk, és volt, aki napozott.
Hazafelé arról beszélgettünk, hogy ki milyen kerámiát
készített. Remek volt a tábor, tetszett mindenkinek, de
azért jó érzés volt hazaérni az otthonunkba, és mesélni
az élményeket.
Miskei Hajnalka 5.a

Focitábori élmények
„Július 29-én kezdődött meg a 4 napon át
tartó focitábor. A helyszín ismét a jól bevált
Jánoshalma volt. Minden nap volt lehetőségünk
focizni, ping-pongozni, teniszezni, csocsózni
vagy éppen lovagolni. Ezen kívül egy kis
medencében lehűthettük magunkat a nyári
hőségben. Meccseket délelőtt és délután is egyaránt rendeztünk. Jó volt látni,
hogy mindenki egyaránt odateszi magát a sportban. Az eközben zajló
olimpiai játékok eseményeiről sem maradtunk le, mivel TV és
internetkapcsolat is volt. Délutánonként elmentünk az erdőbe lovas kocsikkal,
amit mindenki nagyon élvezett. Utolsó éjszaka egy közös szalonnasütésre
hívtak össze bennünket. A sütögetés után még fent maradhattunk, de
mindenki jól elfáradt aznap, és senki sem élt ezzel a lehetőséggel. Reggel
mindenki hazautazott a szüleivel, kicsit szomorú hangulatban, mivel ott
kellett hagynunk a tábort, melyet annyira
élveztünk. Remélem, jövő nyáron is lesz ilyen
kikapcsolódási lehetőség a focistáknak, mert
egy ilyen élményt senki se hagyna ki.”
Szerbiai táncos kirándulás

Tarnai Bence 8.a

„A nyári szünet utolsó forró napjaiban Szerbiában voltunk a
tánccsoporttal. A hőség és a hosszú út miatt (10 órás utazás)
éjfélkor indultunk. Délelőtt 10 óra körül gyönyörű hegyek közé
érkeztünk, ahol a szállásunk is volt. És itt is hőség. Mikor
elfoglaltuk a szobáinkat, lepihentünk. Én Miskei Hajnival, Csorba
Etivel és Futó Violettel voltam egy szobában. Pihenő után ebédet kaptunk.
Sétáltunk, játszottunk, favárosban voltunk, és kis vasúttal vonatoztunk. És
készültünk az esti fellépésre, ami este 7-kor kezdődött. Mire a szállásra
értünk és lefeküdtünk, éjjel 1 óra is elmúlt. Reggel 8-9 óra közt ébredtünk.
Napközben sétáltunk, játszottunk, táncházba jártunk. Megismerkedtünk a
szerb és a görög tánccsoporttal. Még jó, hogy volt tolmácsunk Pécsi Endre,
Varga Nóra, Rácz Cintia személyében, akik beszéltek angolul és németül.
Ilyenkor jön rá az ember, hogy milyen jó, ha beszélünk más nyelveket is.
Mindent összevetve nagyon tetszett az egész kirándulás, még ha kicsit
fárasztó is volt. És akkor elindultunk haza. A hazafelé tartó út sokkal
rövidebbnek tűnt. Pedig vissza is 10 órás volt az út.”
Holdas Enikő 4.b

Szeptember
Szeptember
1-jén
ismét
becsengettek. Sok szeretettel fogadtuk
iskolánkban az első osztályosokat,
akiknek eredményes tanulást kívánunk!
Osztályfőnök: Hodovánné Tarnai Márta
Az idei tanévben két osztály lépett a felső
tagozatba, ahol új osztályterem, új tantárgyak
várnak rájuk. Bízunk benne, hogy - továbbra is könnyedén veszik majd az akadályokat!
Osztályfőnökök: Deutschné Tóth Mária és
Gorbay – Nagy Éva
A tanév végén ismét elbúcsúzik egy osztály,
és a középiskolában folytatják tanulmányaikat. A
sikeres
felvételi
vizsgához
differenciált
előkészítővel igyekszünk hozzájárulni.
Szakkörök

Osztályfőnök: Hubert Zsuzsanna

Az első héten a tanulás mellett a szakkörök is beindultak. A korábban
már jól működő labdarúgás, kosárlabda, énekkar, nyelvész, szabadidős sport,
német, angol és horvát nyelvű szakkörök mellett az idei tanévtől atlétikára is
jelentkezhettek a diákok.
Iskolagyümölcs program
A 2012/2013-as tanévben iskolánkban is beindul az iskolagyümölcs
program, amelyhez a 27 EU-tagállam közül 24 csatlakozott.
A program célja, hogy az általános iskolák 1- 4. évfolyamos tanulóival
megkedveltesse a gyümölcsök fogyasztását, ezáltal hosszú távon emelje a
korosztály gyümölcsfogyasztását, így hozzájáruljon az egészséges
táplálkozási szokások kialakulásához, valamint a túlsúlyosság és az elhízás
elleni küzdelemhez.
A program keretében a gyerekek heti több alkalommal almát és körtét,
illetve ivólevet kapnak a tízórai szünetben.
Az egészséges életmódot emellett az 1. és 5. évfolyamon a heti öt
testnevelésóra is szolgálja.
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