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NaptárképekNaptárképek

CMYK

Naptár – Oromhegyes
Készítették: Beszédes Evelin 1. osztály (szeptember), Balázs Kolos 1. osztály (október), Vajda 
Blanka 1. osztály (november), Remete Tamara 4. osztály (december), Nagy Teodóra 4. osztály 
(január), Bálint Krisztina 4. osztály (február), Erdélyi Szonya 3. osztály (március), Bata 
Blanka 3. osztály (április), Mazák Tifani 3. osztály (május), Bicskei Erik 2. osztály (június), 
Rózsa Kornélia 2. osztály (július), Bene Dávid 2. osztály (augusztus).
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Támogatások, támogatóink
Az oktatási folyamat színvonalának fejlesztése és korsze-

rűsítése érdekében iskolánk minden kínálkozó lehetőséget és 
alkalmat megragad, hogy támogatáshoz jusson az épületek 
karbantartása, javítása, korszerűsítése és felszerelése, valamint 
a különböző oktató-nevelő és művelődési rendezvényeken, is-
meretterjesztő előadásokon, érdekes és fejlesztő programokon, 
projektekben való részvétel, vagy azok megszervezése céljából.

A hazai és külföldi támogatásoknak köszönhetően az alábbi 
beruházások és rendezvények valósultak meg, illetve vannak 
folyamatban:

A magyarkanizsai önkormányzat támogatásából az oromi 
épületben a tanulók által használt földszinti, emeleti, valamint a 
tornateremhez tartozó mosdóhelyiségeket újítottuk fel. 

Vólenter Takarics Anasztázia, a magyarkanizsai önkormány-
zat sport és ifjúságügyi tanácsosának közbenjárására, a Tarto-
mányi Ifjúsági és Sporttitkárság, valamint az oromi helyi közös-
ség támogatásából az oromi iskolaépület tornatermének sérült 
ablakfelületeit sikerült kicserélni.

A Tartományi Oktatási Közigazgatási és Nemzeti Közösségi 
Titkárság Az együtt az iskola – A környezetvédelem és a sport 
tudatformáló szerepe elnevezésű pályázaton elnyert támogatás-
ból együtt lehettek az iskola mindhárom épületének tanulói a 
gyermekheti rendezvénysorozat folyamán, fásítási akciót szer-
veztünk, kerti szerszámokat, növényeket vettünk, a közös prog-
ramok szállítási költségeit és a díjakat biztosítottuk. 

Az oromhegyesi Atlantis szórakozóhely iskolánk felsős 
tanulói számára térítésmentesen bocsátotta rendelkezésre a 
diszkóhelyiséget a gyermekhéten.

Az oromi helyi közösség támogatásából az alsós tanulók A 
borsószem hercegkisasszony mesejátékot nézhettek meg a Már-
ton-napi ünnepségen a Ripcó színészházaspár előadásában.

Az oromhegyesi szülők a Green Force Civilszervezet szerve-
zésében lebonyolított elektronikus hulladékgyűjtő akcióból be-
folyt pénzből háziolvasmányokat vettek az oromhegyesi tagozat 
iskolakönyvtárának. 

A Magyar Nemzeti Tanács és az anyaországi Nemzeti Erőfor-
rás Minisztérium támogatásából a magyarkanizsai Községi Pe-
dagógus Egyesület idén is megszervezte, iskolánk oromhegyesi 
tagozata pedig házigazdája volt az Ezer esztendő mesemondó 
versenynek, melyen most először kísérleti jelleggel Zenta köz-
ség tanulói vettek részt.

A magyarországi Bethlen Gábor Alap támogatásából alsó 
osztályos multifunkcionális szaktanterem kialakítása van folya-
matban, korszerű szemléltetőeszközök beszerzése által.

Folyamatban van a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támoga-
tásából, a Balassi Intézet közvetítésével kiírt pályázati felhívás-
ra készülő Magyarkanizsa és a vidék története elnevezésű hely-
történeti, néprajzi és hagyományápoló kísérleti program felsős 
diákok számára, melynek célja, hogy tematikus előadások és a 
hozzájuk kapcsolódó tanulmányi kirándulások révén ismerjék 
meg, i lletve bővítsék tudásukat szűkebb pátriájukról. 

Kedves újságolvasók, 
kedves gyerekek!

Egy újabb tanév közepén járunk már, sok 
eseményről tudunk beszámolni. A tudósí-
tásokból értesülhettek, mi minden történt 
iskolátokban, mely programok, rendezvé-
nyek, versenyek valósultak meg, amelyeken 
a tanulók eredményesen szerepeltek. Mire 
a Diáklapot a kezetekbe veszitek, már túl 
vagytok a tudásfelmérők, dolgozatok, fele-
lések tömkelegén. Pihenjetek és gyűjtsetek 
erőt a téli szünet alatt, és főleg ünnepeljétek 
a karácsony és az új esztendő eljövetelét!

A Diáklap Suli szerkesztősége 

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
ALSÓSOK

Képzőművészeti pályázat:
1. HOGYAN KÉPZELEM EL A FALUMBAN A 

KÖZLEKEDÉST GÉPKOCSI NÉLKÜL? - Belgrád 
Vajda Blanka 1. osztály, Oromhegyes
Erdélyi Violetta 4. osztály, Oromhegyes
Mészáros Lehel 4. osztály, Oromhegyes
2. MANCS ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET – 

ÁLLAT A BARÁTOM – MAGYARKANIZSA
Vajda Blanka, Bajúsz Péter, Túri Krisztián, Bics-

kei Áron (1. osztály – Oromhegyes) 
Remete Karolina, Szögi Lilla, Bicskei Boglárka (4. 

osztály – Orom)
Bálint Krisztina, Nagy Teodóra, Erdélyi NIkoletta, 

Sőreg Dorottya, Erdélyi Violetta, Sarnyai Tamás (4. 
osztály – Oromhegyes)

3. PETŐFI SÁNDOR RAJZPÁLYÁZAT – ÚJVI-
DÉK

Bálint Anna, 2. osztály, Oromhegyes 

Kispiacon az V. Benedek Elek mesemondó verse-
nyen első alkalommal vett részt Oromról Sándor Sza-
bolcs 2. osztályos tanuló. Könyvjutalomban részesült. 
Tanítónő: Kádár Judit

FELSŐSÖK
MANCS ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET – ÁLLAT 

A BARÁTOM – MAGYARKANIZSA
Bognár Georgina, Konc Kriszta, Kádár Áron, 

Buza Tamás, Szögi Roland (7. osztály – Orom)
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• 2013. szeptember 6-án, pénteken délelőtt 10 órakor zsúfolá-
sig megtelt az oromi Kis Ferenc Általános Iskola előcsarnoka, 
ugyanis a 61. Kanizsai Írótábor keretén belül idén is rendhagyó 
irodalomórára került sor. Ebben az évben Szabó Palócz Attila, 
vajdasági származású, jelenleg Budapesten élő író, újságíró volt 
a vendég. Az iskola felsős tanulóival folytatott beszélgetés során 
szó esett irodalomról, olvasásról, könyvekről, szülőföldről, hábo-
rúról és családról, és gyermekkori emlékekről is.  A beszélgetés 
végén a gyerekek feltehették kérdéseiket, majd Szabó Palócz At-
tila átadta a magával hozott hat könyvet, saját műveiből néhány 
példányt, melyeket a könyvtár kis olvasóinak ajándékozott.

• A Napsugaras ősz elnevezésű rendezvényt 2013. október 27-én, 
vasárnap tartottuk az oromi művelődési egyesület nagytermében 
15 órai kezdettel, a műsorban felléptek a helyi óvoda nagycsopor-
tosai, valamint az általános iskola alsós és felsős diákjai.
• A Napsugaras őszt Völgyesen 2013.10.27-én tartottuk meg. 
Szép számban jelentek meg a falu lakosai, nagymamák, nagy-
taták. Iskolánk tanulói szerény műsorral kedveskedtek az idő-
sebb generációnak. 

• Oromhegyesen az idén október 20.-án tartották meg a Nap-
sugaras ősz elnevezésű ünnepséget. Iskolánk tanulói versekkel, 
dalokkal kedveskedtek az idős embereknek. Jutalmul mi, fellé-
pők cukorkát kaptunk. Az időseknek teával és kis pogácsával 
kedveskedtek a szervezők.

Erdélyi Violettea, Sarnyai Tamás, Nagy Teodóra, 
Mészáros Lehel, Zsámboki Rihárd

• A Napsugaras ősz című rendezvényt idén november 17-én tar-
tottuk meg Tóthfauban. Felléptek az óvodások, az alsó és felső 
tagozatos diákok, valamint a falu zenekara. Mi jól szerepeltünk. 
Az asszonykórus fellépése után volt tea és kalács. Nagyon jól 
éreztem magam.

Magosi Emese, 5. osztály, Tóthfalu 

• 2013. szeptember 24-én, kedden Benedek László szlovákiai 
magyar fotóművész, barlangkutató tartott előadást az oromi fel-
sős tanulóknak. Képzeletbeli felvidéki túrára kalauzolta az őt 
hallgató gyerekeket, a táj szépségeit, történelmi emlékeit bemu-
tató képekről ízes palóc tájszólással mesélt. Gyönyörű képeket 
mutatott a Murányi várról, az Ipoly völgyéről, Párkányról, a 
Cseres geoparkról, a Felvidék 6000 barlangot számláló barlang-
rendszeréről. Ez alatt az idő alatt iskolánk alsósait Zsapka Attila, 
ugyancsak felvidéki származású zenész szórakoztatta. 

• 2013. szeptember 7-én, szombaton munkaszombatra került 
sor a Kis Ferenc Általános Iskola oromi épületében. Minden 
osztály megterített és feldíszített egy-egy asztalt, került rá több-
féle sütemény őszi gyümölcsökből, termésekből, majd miután 
végigszemlélték egymás munkáit, kezdődhetett a kóstolás! A 
piaci árusok sem maradtak ki a jóból, a diákok süteménnyel, 
kaláccsal megrakott tányérokkal, tálcákkal siettek hozzájuk, s a 

visszatérő és üres tálak felett boldogan mosolygó gyerekarcok 
megszépítették ezt a rendezvényt. 10 órától az iskolában külön-
féle sportjátékokra került sor: volt röplabda, kézilabda, futball 
és két tűz között a felsős tanulóknak, addig az alsósok ügyességi 
játékokban vettek részt. 

Kézilabda-mérkőzésen
Egy nap  a magyarkanizsai gyógyfürdő sportcsarnokában ké-
zilabdaversenyt szerveztek a község általános iskolásainak. 
Szurkolóként vettem részt az eseményen. Izgalmas pillanat volt, 
amikor a Kis Ferenc iskolából érkezett tanulók kezdtek el ját-
szani. A fi úk és a lányok a meccs közben nagyon kifáradtak, 
ennek ellenére ügyesen dobálták a gólokat. A lányok a második, 
a fi úk pedig a harmadik helyen végeztek.

Pekla Klaudia, 6. osztály, Oromhegyes

• Az október 23-án megrendezésre kerülő kézilabdaversenyen 
részt vettek az oromi, oromhegyesi és  tóthfalusi tanulók. A ver-
senyt a kanizsai sportcsarnokban szervezték meg. A játékosok 
nagy izgalommal léptek pályára, és szép eredménnyel tértek 
haza. A Kis Ferenc Általános Iskola lánycsapatának játékosai a 
dobogó második helyére állhattak, míg a fi úk harmadik hellyel 
büszkélkedhettek.

Magosi Krisztina, 7. osztály, Orom

• A röplabdaverseny október 30-án volt. A Kis Ferenc Általá-
nos Iskola tanulói, a horgosi és a magyarkanizsai tanulók vettek 
részt. A lányok csapata és a fi úk is másodikak lettek.

Zsoldos Orsolya, 7. osztály, Orom

• 2013 októberében először rendezték meg hagyományteremtő 
szándékkal a Science Cup (Tudománykupa) elnevezésű versenyt 
a községnapi rendezvény keretén belül. Magyarkanizsa község 
minden iskolája háromfős csapattal képviseltethette magát, a já-
ték során pedig történelemből, biológiából, fi zikából, kémiából, 
földrajzból és sporttörténetből kellett kérdésekre válaszolniuk. A 
műveltségi vetélkedőt Magyarkanizsán, az Ifjúsági Otthonban 
tartották. A résztvevőknek mintegy 60 kérdésre kellett válaszol-
niuk. Kivetítőn láthatták a feladványokat, amelyeket papíron dol-
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gozhattak ki, és voltak villámkérdések is. Bár iskolánk két csa-
pata közül egyik sem került be a döntőbe, az I. Tudománykupán 
nemcsak tapasztalatot nyertek a Kis Ferences diákok. Megállták 
helyüket az erős mezőnyben, s jutalomtasakkal távoztak.

SIKEREK A FUTBALLBAN
• Novemberben elmentünk Magyarkanizsára focizni. Jöttek 
velünk oromiak is. Szerencsére győztünk, mert nem volt el-
lenfél. Nagyon örültem, hogy mehettem, mert nagyon szere-
tek focizni. A községi verseny után a körzeti, ahol már kicsit 
nehezebb dolgunk lesz.

Magosi Emese, 5. osztály, Tóthfalu 

• 2013. november 13-án Magyarkanizsára mentünk a közsé-
gi futball versenyre. Három csapat vett részt rajta: Horgos, 
Magyarkanizsa és mi. Először Horgos ellen játszottunk. Az 
első felállításban Kuntity Robertó, Jankovity Alen és Peckó 
Edmond hátul, Lajkó Csanád és én elől. Kezdetben Horgos 
vezetett 1-0-ra, de később gyorsan fordítottunk. A vége 6-1 
lett javunkra. Góllövők: Peckó Edmond (2), Gecső Ármin 
(2), Jankovity Alen (1), Lajkó Csanád (1). A másik meccsen 
Magyarkanizsával játszottunk. Elég szoros meccs volt, de a 
második félidőben Csanád rúgott egy nagyon szép gólt, így 
1-0-ra győztünk. Most edzünk a körzeti meccsekre, remél-
jük, hogy nyerni tudunk ott is.

Gecső Ármin, 8. osztály, Tóthfalu

• 2013. november 22-én, pénteken Nagy Lilla és Szekeres 
Attila tartott vetítéssel egybekötött előadást az oromi álta-
lános iskola felsős tanulóinak, téma a környezetvédelem 
és hulladékgazdálkodás volt. Az előadás során szó esett a 
tervbe vett szemétégető szerepéről Békova-Orom határán, 
a természetes anyagok 100%-os lebomlásáról, és hogy mi a 
teendő az ember által mesterségesen létrehozott anyagokkal 
(pl. műanyag). Éljünk tudatosabban, fi gyeljünk oda jobban 
a környezetünkre (ne szennyezzük a levegőt a műanyagok 
elégetésével)! 

EZER ESZTENDŐ
2013. november 23-án Ezer Esztendő elnevezéssel került 
megrendezésre az az irodalmi verseny és rajzpályázat, me-
lyen községünk végzős óvodásai és az általános iskolái-
nak 1-5. osztályos tanulói vehettek részt. Tanulóink szépen 
teljseítettek. 
Az első osztályosok közül Körmöci Regina (Orom, Mol-
nár Piroska tanítónő), Balázs Kolos (Pető Helga tanítónő) 
állhatott fel a képzeletbei dobogóra. A második osztályosok 
kategóriájában kiemelkedően teljesített Sándor Szabolcs 
(Orom, Kádár Judit tanítónő). A 3. osztályosok megméret-
tetésében a következő tanulót díjazta a zsűri: Csikós Noé 
(Tóthfalu, Rózsa Csekity Antoanetta tanítónő). A negyedik 
osztályosok kategóriájában Erdélyi Violetta (Oromhegyes, 
Balázs Katalin tanítónő) és Kovács Rita (Völgyes, Bicskei 

Angéla tanítónő) nyújtottak kimagasló teljesítményt. Végül 
az 5. osztályosok közül Horváth Petronella (Oromhegyes, 
Csikós Anita tanárnő) részesült külön könyvjutalomban.

Vasárnap, november 17-én, a horgosi Genius táborban a 
csapatok kvízben és keresztrejtvényfejtésben versenyeztek. 
A délelőttöt keresztrejtvényfejtéssel kezdtük, amiben főleg 
fi zikával és kémiával kapcsolatos kérdések voltak. Ezután 
érdekes kvíz következett, ami az elhangzott előadásokból 
tartalmazott kérdéseket.  A legjobban szereplő csapat tagjai 
jutalmat kaptak.

Szögi Roland Orom 7. osztály 

Szombaton először sok kísérletet láttunk. A kísérletek után 
előadásokat hallgattunk a következő témában: a háztartásban 
megtalálható kémia. Megtudtam, hogy kémiából magyar tu-
dósok is kaptak Nobel-díjat, mégpedig: Oláh György, He-
vesy György és Zsigmondy Richárd. Ezután következett A 
palacsinta szinte mindenre jó című előadás. A három nap na-
gyon tanulságos volt, és jó hangulatban telt el.

Borsos Bálint, 8. osztály, Tóthfalu

Autómentes világnap
Az autómentes világnap szeptember 22 –én van, amely idén 
éppen vasárnapra esett. Ezen a napon a végzős óvodásokkal 
és szüleikkel együtt elkerékpároztunk a Bergel dombra. Ott 
szétnéztünk, játszottunk egy kicsit, majd visszakerekeztünk 
a Faluházhoz. Ági néni már fi nom citromos teával és kifl i-

vel várt bennünket, amit a közös 
fényképezkedés után jóízűen fo-
gyasztottunk el.
Ezután a kisebbek rajzoltak, a na-
gyobbak pedig a kerékpárral kap-
csolatos tesztet töltöttek ki. A leg-
több pontot szerzők mind lányok 
lettek: Pekla Izabella, Paksánszki 
Tamara és Bálint Krisztina. Ők kis 
ajándékot is kaptak. 

Oromhegyesi 4. osztály

2013. november 23-án szervezték 
meg a Tini és Ifjúsági Táncdaléne-
kes vetélkedőt Temerinben. Ebben 
az évben 11 tini és 9 ifjúsági kategó-
riás vajdasági fi atal versengett, kö-
zöttük iskolánk egyik legnagyobb 
tehetségű énekese, HARMATH 
TAMARA. A tóthfalusi tagozat 7. 
osztályos tanulója  kiválóan telje-
sített, ugyanis a zsűri különdíjjal 
tüntette ki. 
Szívből gratulálunk, további sok 
sikert!
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„A gyermek szeme a jövő tükre”
(Gyermekheti élménybeszámolók)

A gyermekhéten nekem a legjobban az 
tetszett, amikor fociztunk Oromon. Emellett a 
kincskeresés is tetszett.

Püspök Zsombor, 5. osztály, Tóthfalu

Gyermekhét első napján ellátogattunk a 
magyarkanizsai Gyógyfürdőbe, ahol majd-
nem az egész osztály fürdhetett. Különösen jó 
érzés volt a meleg vizű medencében ellazulni. 
Másnap Oromon sportolhattunk. A mi osztá-
lyunknak a foci tetszett a legjobban. Tartot-
tunk egy torkos napot is, amelynek a lényege 
az volt, hogy mindenki hozott süteményt, és 
egymásét kóstolgattuk. A hét csúcspontja a 
pénteki diszkó volt, ahol kedvünkre táncolhat-
tunk és ehettünk. Köszönjük szépen ezt a hetet 
a szervezőknek.               6. osztály, Tóthfalu 

Nekem a kézilabda, kosárlabda, foci tet-
szett a legjobban. A péntek is jó volt, mert 
előbb mehettünk haza.

Sövényházi Balázs, 7. osztály, Tóthfalu

A kosárlabdázás volt a legjobb, mert eddig 
még nem volt alkalmam ilyet játszani...

Hangya Alex, 7. osztály, Tóthfalu

Az oromi focizás tetszett legjobban, mert 
érdekes volt, hogy a három épület együtt van. 

Lajkó Csanád, 7. osztály, Tóthfalu

A KINCSKERESÉS tetszett legjobban, mert: 
– olyan helyekre is elrejtették az útmutató-

kat, amire nem is gondoltunk. 
Nagy Kitty, 7. osztály, Tóthfalu

– izgalmas volt, és azért is, mert a mi csa-
patunk nyerte meg a versenyt. Remélem, jö-
vőre is lesz ilyen játék!

Vajda Margaréta, 7. osztály, Tóthfalu

– itt a csapatmunka volt a lényeg, nem a győ-
zelem. Igaz, nem nyertünk, de jót szórakoztunk.

Pósa Bettina, 7. osztály, Tóthfalu

– az én csapatom nyert, és azért is, mert 
együtt tudtunk dolgozni.

Harmath Tamara, 7. osztály, Tóthfalu

– a felsős osztályok abban versenyezhettek, 
ki találja meg előbb az elrejtett kincset. A végén 
még ajándékot is kapott az első 3 helyezett.

Bartus Rebeka, 7. osztály, Tóthfalu

Idén a Gyermekhéten színnapok is voltak. 
Hétfőn piros színbe, kedden citromsárgába, szer-
dán fehérbe, csütörtökön zöldbe, pénteken pedig 
kékbe kellett öltözni. Ez iskolánk tanulóinak 
összetartását jelképezte. Ez a program minden-
kinek tetszett, mindenki szívesen öltözött ezekbe 
a színekbe. Nekem legjobban a hétfői nap nyerte 
el a tetszésemet, mert a piros a kedvenc színem. 
Remélem, jövőre ismét megszervezik! 

Purger Doroti, 5. osztály, Orom 

A gyermekhéten egy új program, a regge-
li torna is helyet kapott. 8. osztályos tanulók 
tartották. Két nap Kovács Dorottya tornáztat-
ta meg a felsősöket és a tanárokat, a másik 
két nap a Horvát Roland-Cifra Branko duó. 
A reggeli torna célja az volt, hogy egy kicsit 
megmozgassuk a gyerekeket tetőtől-talpig, 
ritmusos zene kíséretében. Szerintem máskor 
is lehetne hasonló reggeli torna.

Horvát Roland és Cifra Branko, 8. osztály, 
Orom

A gyermekhéten előadást tartottak nekünk 
a magyarkanizsai Vöröskereszt aktivistái arról, 
hogy mit tegyünk akkor, ha esetleg játék köz-
ben valakit baleset ér. Láthattunk orrvérzést, 
térdsérülést és kéztörést, amit elláttak. Tudatták 
velünk a mentősök számát is. Szerintem sokat 
tanultunk, amit használni is tudunk majd.

Kovács Fanni, 7. osztály, Orom

A gyermekhét első napján, hétfőn a 
magyarkanizsai Gyógyfürdőbe látogattunk 
el. Délután mentünk, 1,5-2 órát fürödtünk. A 
testneveléstanárok segítségével különböző 
gyakorlatokat végezhettünk, és a mélyebb 
medencében is úszhattunk. Miután a fürdést 
befejeztük, néhány tanár segített nekünk a 
hajszárításban, hogy minél gyorsabban vé-
gezzünk, hiszen a következő csoport már az 
ajtóban várta, hogy mehessen fürdeni.

Losonc Edina, 7. osztály, Orom

Pénteken, október 11-én dr.Vörösbaranyi 
Fodor Zsuzsanna, falunk általános orvosa tar-
tott előadást az egészséges életmódról. Arról 
beszélt, hogy mindent lehet és kell is fogyasz-
tani, csak mértékkel. Szerintem ez az előadás 
nagyon hasznos és érdekes volt. 

Purger Doroti, 5. osztály, Orom

A  gyermekhét szerdai napján játéknap 
volt. Volt számháború, pikádó, asztalitenisz, 
szkander. Az asztaliteniszt sokan kipróbál-

ták, és a szkanderban is sok fi ú vett részt. A 
pikádót és a számháborút kint tartották, míg a 
szkandert és az asztaliteniszt az iskola ebédlő-
jében. A diákok jól szórakoztak, szeretném, ha 
jövőre is lenne játéknap.

Szakács Árpád, 6. osztály, Orom

A gyermekhéten volt főzés is. Az 5. osz-
tályból Dominik, Rafaella,Viola és Márk vett 
részt. A fi úk krumplipaprikást csináltak, a lá-
nyok pedig palacsintát sütöttek. 

Hubai Viola, 5. osztály, Orom

Főzés előtt kicsit csepergett az eső, de a főzés 
idejére elvonultak a felhők. Osztálytársammal, 
Ramonnal krumplipaprikást és salátát készítet-
tünk. Társaink is kijöttek néhányszor megnézni, 
hogyan haladunk. Párszor könnyeztünk a füst 
miatt. Bent ebédeltünk. Néhány tanító nénit és 
tanárnőt is meghívtunk. Az osztálytársak meg-
dicsérték a paprikást és a salátát. Desszertnek 
csokoládét kaptunk az osztályfőnöktől.

Cifra Diana, 6. osztály, Orom

A főzés csütörtökön volt. Szerintem egyik 
fénypontja volt a gyermekhétnek! Tőlünk 
Edvárd és Lackó Roli volt a két főszakács, és 
Kitti meg én a segédei. Mi krumplipaprikást 
készítettünk! Szerintem nagyon jól sikerült, 
habár az elkészítése némi nehézséggel járt, a 
lecsókolbászt illetően. Nagyon nehezen lehe-
tett leszedni a héját, de a szerbtanárnő segítsé-
gével megoldottuk. Nagyon élveztem, fi nom-
ra sikerült a főztünk, és úgy hallottam, hogy az 
osztálynak is tetszett! 

Konc Kriszta, 7. osztály, Orom

Osztályunkból Tóth Stella, Kovács Doroty-
tya, Hubai Flórián és Úri Csongor tárcsalapon 
sütött csirkeszárnyat és darált húst. Nagyon 
fi nomak lettek a húsok, amit szerb salátával 
ettünk. Minden évben a sütés-főzés volt a 
kedvenc foglalatosságunk. Sajnáljuk, hogy ez 
számunkra az utolsó ilyen közös élmény.

Kovács Dorottya, Berec Klaudia és Tóth 
Stella, 8. osztály, Orom

Idén először került megrendezésre isko-
lánkban a gyermek-mama börze. Én szemé-
lyesen is részt vettem rajta. Ruhákat, játéko-
kat, díszeket és még sok más érdekes dolgot 
lehetett eladni vagy cserélni. Nagyon jól érez-
tem magam, szeretném, ha jövőre is megren-
dezésre kerülne ez a program.

Káposzta Ramon, 6. osztály, Orom
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Csütörtökön délután kettőtől négyig tartott 

a börze. Lehetett árulni, és venni különféle ru-
hákat, játékokat és egyéb dolgokat. Nem túl 
sokan jöttek össze, de voltak gyerekek, anyu-
kák,  illetve tanárok is. Akik játékokat árultak, 
könnyebben szereztek pénzt, mert a kisebbek-
nek nagyon tetszett.

Cseszkó Márk, 7. osztály, Orom 

Pénteken salátakészítés volt az egyik 
program. Sós salátát kellett készíteni, Sóti 
Zsófi a, Tratyik Rafaella és én amerikai ká-
posztasalátát csináltunk. Beleadtunk mindent, 
ennek meg is lett a gyümölcse, mert a miénk 
nyerte el a legfi nomabb saláta címet. Kihirdet-
ték még a legegészségesebb salátát is, amit a 
hatodikos Káposzta Ramon nyert el „Fradi-
sali”-jával. Egy vonalzókészletet kaptunk és 
sok dicséretet.

Hubai Viola, 5. osztály, Orom

A gyermekhéten utolsó nap, pénteken ke-
rült megszervezésre a várva várt kincskeresés. 
Nyolc csapat indult el egyszerre. Minden állo-
máson más és más szórakoztató, vicces és ötle-
tes programot kellett elvégeznünk. A feladatok 
a következők voltak: a titkári irodán dalok el-
éneklése (Megy a gőzös); a magyar teremben 
nyelvtörőket kellett elmondani (pl.: Két kupac 
kopasz kukac…), a könyvtárban ki kellett keresni 
egy könyvet; a biológia teremben a palacsinta, a 
lángos és a piskóta receptjét kellett sorba rakni; 
a német teremben le kellett fordítani egy monda-
tot, amelyben a legnagyobb segítség volt megad-
va; a tornateremben pedig kosárba kellett dob-
ni. Mindegyik jól elvégzett feladat után a csapat 
egy-egy puzzle darabot kapott, amit össze kellett 
állítani. Végül a nyertes csapatnak a titkárságon 
elénekelt dalát újra elő kellett adnia, így kaphat-
ták el megérdemelt jutalmukat. A kincskeresés 
alatt nagyokat nevettünk egymáson, a feladato-
kon, de legfőképp jól éreztük magunkat.

Nyilas Sára, 6. osztály, Orom

A disco Oromhegyesen az Atlantis 
Gardenben volt, ez volt a hét egyik leg-
jobb programja. Péntek délután került rá 
sor, az 5., 6., 7. és 8.-osok mentek el, oromi, 
oromhegyesi és tóthfalusi diákok találkoztak 
egymással. A lányok táncoltak, a fi úk pedig 
inkább kint töltötték el a délutánt. 4 órától fél 
8-ig tartott. Ezzel a programmal zárult a gyer-
mekhét.

Sóti Szilárd és Kádár Áron, 7. osztály, 
Orom

Hétfőn az oromhegyesi diákok a 
magyarkanizsai fürdőben fürdőzhettek, 

ugyanis ez volt az aznapi program. Mi, fel-
sősök este 7 –től 8 óráig lubickolhattunk ked-
vünkre. Először a tornatanáraink végeztettek 
velünk bemelegítőt, aztán a miénk volt mind-
két medence. Diáktársaim elmondása szerint 
nagyon jól érezte magát mindenki a fürdőben.

Horváth Petronella, 5. osztály, Oromhe-
gyes

Október  9-én salátakészítő versenyen 
vettünk részt, melyre minden osztályból 
benevezhetett egy-két csapat. Igyekeztünk 
egészséges, de ugyanakkor fi nom és mutatós 
gyümölcssalátát készíteni. Magunknak a Gyü-
mölcskirályok nevet adtuk. A zsűri eredményt 
hirdetett a legfi nomabb sós és édes, valamint a 
legkreatívabb és legegészségesebb  saláta kate-
góriákban. Örültünk annak, hogy a  mi csapa-
tunk  is díjazott lett, de  salátakészítés közben 
is nagyon jól szórakoztunk.

András Krisztina, Kókai Valentina, 6. osz-
tály, Oromhegyes

A gyermekhét keddi napján ellátogattunk 
Oromra. Az iskola előcsarnokában a kom-
posztálásról hallgathattunk meg egy előadást, 
majd érdekes kvízjátékban vettünk részt. 
Uzsonna után következtek a sportmérkőzések: 
foci, kézilabda, kiütőcske. Jól éreztük magun-
kat, mert a mozgás és a tanulás mellett barát-
kozhattunk is.  

Tóth Teréz, 5. osztály, Oromhegyes

Mivel mi, ötödikesek eddig nem vettünk 
részt a gyermekheti főzésben, most nagyon 
vártuk ezt a programot. A bográcsért és a 
krumpliért én feleltem, Tamás pedig a fűsze-
reket és a hagymát hozta. Mindegyik felsős 
osztály csirkepaprikást főzött. Feldaraboltuk a 
húst, de aztán egy kis gondunk támadt, mert 
kialudt a tűz. A végeredmény jó lett: jóízűen 
megebédeltünk.

Bicskei Kristóf, 5. osztály, Oromhegyes

Október 11-én, pénteken az oromi, 
oromhegyesi és tóthfalusi gyerekek nagy öröm-
ben részesültek, mert délután a Gardenben 
tinidiszkót szerveztek. A szórakozóhely tulaj-
donosai mindenkit szeretettel vártak. Az idő-
járás is kedvező volt, így a kerthelyiséget is 
elfoglalhattuk. Akinek táncolni volt kedve, bent 
megtehette. Kaptunk üdítőt és ropogtatnivalót. 
Mindenki nagyon jól érezte magát.

Magyari Loretta, 5. osztály, Oromhegyes

Aki szeret ügyeskedni, görkorcsolyáz-
hatott és biciklizhetett a gyermekhéten. Elég 
nehéz akadálypályán kellett átvergődnünk, de 

a legtöbben magabiztosan vették az akadá-
lyokat. Ha eldőlt egy bábu vagy kihagytunk 
egy elemet, hibapontot kaptunk érte. Nagyon 
izgalmas volt.

Aki nem nevezett be a versenyre, érdekes 
kísérleteket nézhetett meg a laborteremben. 
Furcsa neveik voltak ezeknek: elefántfog-
krém, vulkán, fekete sárkány.

Bajusz Réka és Bata Szófi a, 6. osztály, 
Oromhegyes

A gyermekhét első napján a magyarkanizsai 
Gyógyfürdőbe mentük úszni. A kismedencé-
ben karikák alatt bújtunk át, majd a bátrab-
bak- legnagyobb örömünkre- átmehettek a 
nagymedencébe, ahol ugrálhattunk a vízbe. 
Mindenki nagyokat csobbant.

Kedden Oromra mentünk, ahol a sporté 
volt a főszerep. Az elsősök és másodikosok 
ügyességi játékokat játszottak, míg a harma-
dik és negyedik osztályosok kiütőcskéztek és 
fociztak. Amikor mindkét csapat befejezte, 
cseréltünk. Uzsonna után Solymosi Katalin 
tanító néni tartott nekünk előadást a komposz-
tálásról, majd ezzel kapcsolatban feladatlapot 
töltöttünk ki, valamint a komposztmanókról 
hallgattunk egy mesét, amit illusztrálnunk 
kellett. 

Szerdán mi, negyedikesek, már korán reg-
gel mentünk az iskolába, mert salátaverseny 
volt. Az egész osztály benevezett. Gyümölcs-
salátát és sós salátákat állítottunk össze. A mi 
csapatunk szerbsalátát készített. Nagyon jól 
sikerült. A legjobb sós saláta kategóriájában 
nyertünk. A nagyszünetben el is fogyasztot-
tuk, ez volt a salátakészítés legjobb része.

Az utolsó órákon görkori- és kerékpárpá-
lyát állítottak fel a tanító nénik. Aki görit ho-
zott, az először azt a pályát próbálhatta ki, aki 
pedig kerékpárral érkezett, abba a sorba állt. 
Aki nem hozott semmit, az a többiektől kapott 
kölcsön. Mindenki jól érezte magát. 

Csütörtökön bábszínészek látogattak el 
hozzánk. A csillagszemű juhász című darabot 
adták elő. Nagyon vicces előadás volt, sokat 
nevettünk. Vidáman indultunk hazafalé.

A hét utolsó napját már mindenki nagyon 
várta, mert délután tinidiszkót tartottak az 
oromhegyesi Garden klubban. A zenét Dj vá-
logatta. Sokat táncoltunk, szaladgáltunk. Este-
felé ropival és fi nom szörppel leptek meg ben-
nünket, amit pillanatok alatt el is tüntettünk. 
Jó volt a hangulat, mindenki jól érezte magát. 
Szeretném, ha a következő évben is ilyen szí-
nes programokkal kedveskednének a tanárok.

Erdélyi Violettea, Sarnyai Tamás, Nagy 
Teodóra, Mészáros Lehel, Zsámboki Rihárd, 

4.osztály, Oromhegyes
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Bajusz Péter, 1. osztály, Oromhegyes

Bata Edina, 1. osztály, Oromhegyes

Rózsa HELÉNA, 1. osztály, Tóthfalu
Szabó Evelin, Sarnyai Kitti, Erdélyi Kamilla, Bata Lara, 

2. osztály, Oromhegyes

Rúzsa Kristóf, 1. osztály, Orom
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Bata Nikoletta, 4. osztály, Tóthfalu

Muhi Márk, 1. osztály, Völgyes Bontovity Kitti, 2. osztály, Orom

Balázs Ákos, 3. osztály, Orom Szabó Virág, 2. osztály, Orom

Kovács Rita, 4. osztály, Völgyes
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A kisbékák

A nádasban élt egy békacsalád. A kisbékák naphosszat a parton 
hancúroztak. Kíváncsian odaugráltak minden állathoz. Egy napon úgy 
gondolták, ideje megismerni a világot. Az anyukájuk csomagolt nekik 
ropogós legyecskéket. Elmentek az erdőbe. Ott találkoztak a rókával. A 
róka megkérdezte, hova mennek. A békák elmesélték, hogy szeretnék 
megnézni a világot. A róka csatlakozott hozzájuk, és így mentek tovább. 
Útközben találkoztak az őzzel. Ő is hozzájuk csatlakozott, és mentek, 
mendegéltek. Találtak egy kunyhót. Beköltöztek a házba, és még most is 
ott laknak, ha tovább nem ballagtak.

Dukai Botond

A békacsalád
A nádasban élt egy békacsalád. A kisbékák naphosszat a parton han-

cúroztak. Kíváncsian odaugráltak minden állathoz. Egy napon úgy gon-
dolták, ideje megismerni a világot. El is indultak. Amint mendegéltek, 
találtak egy kis bocsot, aki éppen mézet habzsolt. Ahogy megbökték a 
hátát, megijedt, és eldobta a mézes csuprot. Ami méz volt benne, mind 
ráfolyt a kisbékákra. Megbocsátott nekik, és együtt mentek tovább. Talál-
tak egy kis kulipintyót. Bementek, de már mások is voltak ott. Farkasok 
voltak. A kis bocs és a békák nyúlcipőt húztak, és futás az erdőbe. Bocsot 
és a békákat üldözték a farkasok. Békák a vízbe, bocs a barlangba, és a 
farkasok elkerülték egymást. Egyikük sem mert kimenni a nagy futás 
után, karjuk-lábuk majd leszakadt. Ha még futottak volna, az én mesém 
is tovább tartott volna.         Remete Gabriella

A békacsalád kirándulása
 A nádasban élt egy békacsalád. A kisbékák naphosszat a parton han-

cúroztak. Kíváncsian odaugráltak minden állathoz. Egy napon úgy gon-
dolták, ideje megismerni a világot, ezért a békacsalád elment kirándul-
ni. Ahogy mentek, mendegéltek, előtaláltak egy erdőt. Majd egy tavat. 
Mindnyájan beleugrottak, és megfürödtek. Egy idő múlva továbbmen-
tek. Találtak egy kunyhót, ahol terített asztal várta őket. Megvacsoráztak 
és elaludtak. Másnap továbbmentek. Meglátták, hogy egy varázsló vitat-
kozik egy emberrel. Az ember segítségére siettek, aki megköszönte. Este 
találtak egy család legyet, megették őket jóízűen. Még most is élnek, ha 
meg nem haltak.                     Kávai Jácint

A békák és a gyík
A nádasban élt egy békacsalád. A kisbékák naphosszat a parton 

hancúroztak. Kíváncsian odaugráltak minden állathoz. Egy napon úgy 
gondolták, ideje megismerni a világot. Ugráltak-ugráltak, egyszer talál-
koztak a gyíkkal. Megkérdezték tőle, szeretne-e velük menni? Azt vá-
laszolta, hogy igen. Mentek, mendegéltek, szembetalálták magukat egy 
kanálissal. Kérdezte a gyík: – Én hogy menjek át rajta?

– Áttolunk egy fadarabon – A békák odakúsztak a  fadarabért, és ki-
vitték a gyíknak. Az rámászott és áttolták. Mikor kiértek a túlsó partra, 
találtak egy falut. Mentek, mendegéltek, és kiértek a faluból. Rájuk es-
teledett. A békák belementek egy tócsába, a gyík pedig belemászott egy 
repedésbe. Így telt el az éjszakájuk.

Bagi Benjámin

A kíváncsi kisbékák
A nádasban élt egy békacsalád. A kisbékák naphosszat a parton han-

cúroztak. Kíváncsian odaugráltak minden állathoz. Egy napon úgy gon-
dolták, ideje megismerni a világot.

A békacsalád elindult felfedezni a világot. Először találkoztak egy 
léggyel. Észrevették, hogy szegény csupa vizes. A békaanyuka megsaj-
nálta és ezt mondta:

– Mégsem hagyhatjuk itt szegényt! - Odamentek és megszárították. - 
Ha valami bajotok van, csak gondoljatok rám. Azzal elrepült. Amint elin-
dultak, a legkisebbik béka egy gödörbe esett. A kisbéka a légyre gondolt, 
aki abban a pillanatban ott termett, és megmentette. A béka megköszönte. 
Ahogy tovább mendegéltek, találkoztak egy tündérrel. Keservesen sírt 
egy nagy kövön. Nagyon megsajnálták, és megkérdezték: 

– Mi történt veled, édes lányom? 
– Elvesztettem a varázspálcámat.
– Ne félj, majd mi segítünk megkeresni!
Kis idő múlva meg is találták. A kis tündér annyira örült, hogy azt 

mondta: 
– Teljesítem öt kívánságotokat!
Apuka egy szép házat kívánt. Anyuka szép bútorokat. Kislányuk egy 

szép nagy ágyat kívánt, húga szép rózsaszín szobát. A legkisebb béka 
pedig azt kívánta, hogy mindig békességben éljenek. Mindenkinek telje-
sült a kívánsága. Boldogan és békességben éltek, amíg meg nem haltak.

Borsos Hajnalka

Az én nagyszüleim
Nekem csak a két mamám él, Gizella és Katalin. Nagyon szeretem 

őket. Nyugdíjasok már, de mégis sokat dolgoznak. Mindketten virágok-
kal foglalkoznak. Egyikük neveli, gondozza egy kertészetben, másikuk 
pedig csokorba kötve árulja őket a piacon. Szeretek segíteni nekik. Gizi 
mamától néha kapok pár szál virágot, és azokat rendezgetem. Mindig 
megdicsér, hogy ügyes v agyok. Kati mamával hétvégén találkozunk. 
Olyankor társasjátékozunk, mesét olvas nekünk. Vasárnaponként fi nom 
ebéddel vár. Nagyon sajnálom, hogy nem ismerhettem meg a tatáimat.

Csikós Noé 

Nagyszüleim
Az én nagyszüleim Tóthfaluban élnek. Károlynak és Magdolnának 

hívják őket. Elsős koromig együtt laktunk velük. A tatámmal sokat vol-
tam kint, sokat sétáltunk. Egyszer vett nekünk egy sárkányt, amit órákig 
próbáltunk felrepíteni a levegőbe, de sosem akart szelet fogni. A mamám 
is sokat vigyáz ránk. Ő tud a legjobban főzni. Szeretem a nagyszüleimet, 
mert nekem ők a legjobb nagyszülők a világon.

Böröc Anna

Lakóhelyem
Lakóhelyem egy kis falu, aminek a neve Tóthfalu. A falu felé nézek, 

és meglátom az ismerős házakat, meg a fákat, amelyek az út mellett áll-
nak. Az út végén a bolt és a piac található. A bolt mögött az iskola, ahova 
tanulni járok. Vele szemben a templom, melynek messziről látni a tor-
nyát. A parókia is ott van, meg a kollégium. Ott laknak a focisták. Kissé 
arrébb a park húzódik - sokat szoktam járni oda. A park közepén áll a 
posta és a helyi közösség épülete. A Tűzoltó utca felé fordulva meglá-
tom az Ifjúsági otthont, ahol ünnepségeket szoktak tartani. Mellette van 
a tűzoltóság és a játszótér. Amit már nem látok, az az óvoda, és az óvoda 
játszótere. Oda mindig szívesen megyek játszani. Visszaérve a házunk-
hoz meglátom a tejházat. Szeretem ezt a kis bácskai falut, mert nekem ez 
a hely jelenti a világot!

Tóth Tamara, 4. osztály, Tóthfalu

Az én tatám
A tatámat Kállai Istvánnak hívták. Én tatukámnak szólítottam. Úgy 

emlékszem, hogy magas volt. A haja és a szeme színe is barna volt. 
Ő engem kislányomnak hívott. Nagyon szerette a gyerekeket, sokat 
játszottunk és rajzoltunk együtt. Amikor elmentünk hozzájuk, nagyon 
örült, odahívott a szekrényhez, kinyitott egy kis ajtót. Ott sok fi nom 
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keksz és csoki volt, amiből mindig kaptam. Olyan nagyon szeretett 
engem, hogy majdnem minden nap találkoztunk. Ha mi nem bírtunk 
elmenni, akkor ő jött el hozzánk. Mindig biciklivel jött, mert nem bírt 
sokat gyalogolni. Sajnos már nem él, három éves voltam, amikor meg-
halt… Nagyon szerettem a tatámat. Sokat gondolok rá, és nézegetem a 
közös fényképeinket.             Bata Nikoletta, 4. osztály, Tóthfalu

Madarak a hóban
Beköszöntött a tél. Éhező madarak röpködtek a hóban. Panni és Kar-

csi elhatározták, hogy egy jó nagy madárházat készítenek. Gyorsan el-
készültek vele, majd kivitték az udvarra. Tettek bele elemózsiát, hogy 
odacsalják a madarakat. Az ablakból lesték, mennyi éhező érkezik. Hiába 
vártak, a házikóba egy macska húzódott a hideg elől. 

Lackó Rebeka, 3. osztály, Orom

Egy izgalmas esemény
Képzeljétek, lesz fogszabályzóm! Szerdán elmentünk Kanizsára, 

meglátogattuk a fogorvost. Először egy kiskanálra tettek pudingot, és 
fognyomatot készítettek. Utána rágógumira kellett ráharapnom. A leg-
jobb az volt, amikor túlestem az egészen, és kiválaszthattam a színét. Már 
izgatottan várom a telefonhívást, ami közli, hogy készen van a várva várt 
lila fogszabályzóm.                       Tukacs Anna, 3. osztály, Orom

Füstbe ment terv
Egy szép téli reggelen elhatároztam, hogy építek egy madárházat. 

Neki is fogtam. Kerestem egy kalapácsot, szögeket, lécet. Meghívtam 
Ákost, hogy segítsen a munkában. Összeraktuk, kitettük az udvarra. Na-
gyon esett a hó. Cirmi, a cicám belemászott a házba. Néztük, és láttuk a 
cicáat szundítani. Egy kicsit el voltunk keseredve, mert nem a madarak, 
hanem Cirmi használta a madárházat. 

Papp Róbert, 3. osztály, Orom

Volt egyszer egy kutya és egy macska, akik békességben éltek, míg 
a macskának eszébe nem jutott egy csel. Mikor a kutya az ablakpárkány 
alatt szundikált, a cica felugrott a párkányra a virágcserép mellé. Óva-
tosan le akarta csúsztatni a kutya farkára, csak a terv rosszul sült el. A 
cserép a gereblyére esett, a nyele pedig fejbevágta a cicát, aki csillago-
kat látott a fájdalomtól. A kutya felébredt a nagy zajra, és jót nevetett a 
póruljárt macskán.

Nagy Dorka, 3. osztály, Orom

Cirmi a kertben szunyókált. A játékos kiscicák körülötte szaladgáltak. 
Egyszer csak találtak egy kormos kályhacsövet. Belebújtak, és feketék 
lettek. Anyjuk felébredt, és földbe gyökerezett a lába. Nem hitt a szemé-
nek, mert kormosak lettek a kicsinyei. Panni egy vödör vízzel nyakon 
öntötte őket, és tisztán szaladtak tovább.

Dobó Máté, 3. osztály, Orom

Egy különös látogató
Egyszer egy hétfő délután a kutya nagyon ugatott az udvaron. Ki-

néztem az ablakon, hát egy madárkát láttam fenn a fán. Furcsán nézett 
ki. Szárnya fekete, barna, fehér volt, csőre pirosas-narancssárgás, lába 
vékony, mint a gyufaszál. Fészket épített. Gallyakból és száraz fűből al-
kotta. Miközben fészkét készítette, énekelt, hangja éles csipogás volt. A 
fészke kerek volt, és még tetőt is csinált. Mikor készen lett, körültáncolta. 
Bele is ment, és jónak találta. Nekem is tetszett, bár csak kívülről láttam. 
Ez a furcsa madárka reggelente mindig felébresztett, amikor iskolába 
kellett mennem.

Kovács Rita, 4. osztály, Völgyes

Segítettem
Anyának segítettem tortát sütni. Megkért, hogy hozzam be a hozzá-

valókat, verjem fel a habot, tegyek bele cukrot, ecetet és kakaót. Betettük 
a sütőbe sülni 30 percre. Felvertem a tejszínt. Mikor megsült, rátettük, és 
tettünk még rá meggyet is. Nagyon fi nom sütemény lett.

Káposzta Annabella, 3. osztály, Völgyes

A móresre tanított szamár
(állatmese)

Elmeséljek egy történetet? Volt a világon egy szamár, aki elunta ma-
gát, és gondolta, hogy valami jót fog tenni. Először vizet akart meríteni a 
kútból, de rájött, hogy nem tudja megcsinálni. Azután talált egy követ, és 
elkezdte guringatni, de nagyon elfáradt, és elaludt. Ha ez a szamár nem 
okoskodott volna, az én mesém is tovább tartott volna!

Versegi Krisztina, 3. osztály, Völgyes

Brumi világgá megy
Egy sűrű erdő mellett a domb tetején állt egy takaros kis kunyhó. Itt élt 

Brumi, a pajkos medvebocs. Vidáman teltek napjai, de egy napon furcsa 
dolgok történtek. 

Reggel mikor felkelt úgy gondolta, hogy elindul, körbeutazza a földet. 
Először a kínai nagy falat vette célba és a bambuszrügy is fi nom volt. 
Hollywoodban nagyon jól érezte magát. Egy fi lmben is szerepelt Indiana 
Jones-al. New York-ban a legmagasabb épületeket látta meg. Párizs kü-
lönösen tetszett neki, mert megpillanthatta az Eiffel-tornyot. Felmehetett 
a tetejére, ahonnan láthatta az ő kis erdőjét: Ó az erdőm! – s ugrándozott 
közben. A nagy utazás közepette elfáradt és hazament. Előtte Párizson, 
New York-on, Hollywood-on és Kínán is átrepült. Az erdőjében megmu-
tatta barátainak a képeit és szétosztotta nekik ajándékait. 

Így mesélte el nekem Brumi a világ vándora. Lehet, hogy majd ti is 
találkoztok vele egyszer. 

Bicskei Viola 3. osztály Oromhegyes

Egy sűrű erdő mellett a domb tetején állt egy takaros kis kunyhó. Itt élt 
Brumi a pajkos medvebocs. Vidáman teltek napjai, de egy napon furcsa 
dolgok történtek. 

Egy szép délután Brumi békésen szunyókált. Egyszer csak felébresz-
tette a korgó gyomra. Felmászott a padlásra, hogy egyen egy kis mézet, 
de ahogy kinyitotta a csuprot látta, hogy üres. Elhatározta, hogy világgá 
megy, és kideríti, ki ette meg a mézet. El is indult hegyen völgyön át, 
mígnem beesteledett. Bebujt egy barlangba, hogy majd reggel fojtatja 
útját. Amikor elaludt, azt álmodta, hogy aki megette a mézet az nem más, 
mint ő maga. Reggel úgy döntött, hazamegy. Útközben bement egye kis 
boltba, és vett egy üveg mézet. 

Boldogan ment hazafelé és közben jót lakmározott.
Harmath Zsanett 3. osztály Oromhegyes

Egy sűrű erdő mellett a domb tetején állt egy takaros kis kunyhó. Itt élt 
Brumi a pajkos medvebocs. Vidáman teltek napjai, de egy napon furcsa 
dolgok történtek.

Arra kellett rájönnie, hogy bizony kicsi a kunyhója. Egyet gondolt, és 
már kezdett is pakolni. El is indult szomorúan, míg meg nem látott egy 
patak menti kunyhót. 

Vígan be is költözött és nagyon örült, hogy talált egy neki való otthont. 
Kovács Alekszandra 3. osztály Oromhegyes
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Az új iskolában

 Moholról érkeztem. Azért iratkoztam 
a tóthfalusi tagozatra, mert itt található a 
Nyers István Akadémia. Nagyon jól beil-
leszkedtem az új osztályba.

Denkovity Dorián, 6. osztály, Tóthfalu 
 Év elején érkeztem. Először furcsa 

volt, mert más szabályok vannak, de az 
első hét után már megismerkedtem min-
denkivel. Nehéz egy kicsit a tanulás a 
foci mellett, és hetedikben többet is kell 
tanulni. Mások a tanárok is, sokkal szi-
gorúbbak, de olykor kedvesek is. Nagyon 
örülök, hogy itt lehetek!

Perpauer Viktor, 7. osztály, Tóthfalu 
 Szeptember 2-án érkeztem Adáról, 

a Cseh Károly Általános Iskolából. Az 
osztályom szép és jó. Nem volt nehéz be-
illeszkedni, mert az osztálytársaim több-
sége barátságos.

Peckó Edmond, 8. osztály, Tóthfalu
 Szabadkáról érkeztem. Nagyon tet-

szik az új iskola. Jók az osztálytársaim, 
kedvesek velem. Az osztályfőnököm is 
kedves. A tanárok itt jobbak, jobban el-
magyarázzák a tananyagot!

Petrovic Sanja, 8. osztály, Tóthfalu 
 Tornyosról érkeztem. Az iskola kez-

detekor még új volt minden. Aztán kezd-
tem megszokni. Már elég jól beilleszked-
tem, és megismertem az osztálytársaimat 
és a tanárokat is.

Nagy Erik, 8. osztály, Tóthfalu 
 Zentagunarasról érkeztem. A tanárok 

mások, mint a régi iskolámban. Itt többet 
tanulhatok, és jobban elmagyarázzák az 
anyagot. Könnyen beilleszkedtem, sze-
reztem sok új barátot.

Kovacevic Tijana, 8. osztály, Tóthfalu

ÖTÖDIKES LETTEM
Azért tetszik az ötödik osztály, mert...
 ...kedvesek a tanárok. Nekem a ma-

gyar, a biológia és az angol a kedvenc 
órám. Azért is jó itt, mert már nem va-
gyunk kicsik. Nagyon örülök, hogy nem 
összevont tagozatra járok, és annak is, 
hogy a tanárok nem olyan szigorúak, mint 
gondoltam!

Magosi Emese, Tóthfalu
 ... sokkal több a tanár. Nagyon kedve-

sek is emellett. Azért is jobb, mert többen 
vagyunk az osztályban. Az osztályfőnö-
köm is nagyon kedves.

Püspök Zsombor, Tóthfalu 
 ...kedvesek a tanárok. Kedvenc órám 

a biológia, a földrajz, szerb, magyar, tor-
na, matek, német és angol. Tetszik ez az 

osztály, mert sok új tanár van. Emellett 
még új barátaim is lettek. 

Muhi Hermina, Tóthfalu
 ... jók a tanárok. Kedvenc tantárgyaim 

a biológia, földrajz, magyar, informatika 
és műszaki.     Nagy Ádám, Tóthfalu
 ...mindig más tanárok jönnek be a 

terembe. Nekem a kedvenc tantárgyam a 
magyar és a biológia. 

Törtélyi Réka, Tóthfalu
 ...jók a tanárok. Kedvenc tantárgyam 

a magyar, földrajz és a biológia. 
Almási Rudolf, Tóthfalu

 ... kedvesek a tanárok. Kedvenc tan-
tárgyaim a bigi, föci, magyar és a torna. 
Nagyon jó ez az osztály.

Kovács Dániel, Tóthfalu

SZONETT
A SÁRKÁNYRÓL

Volt egy sárkány,
mely fényes volt, mint a márvány. 

Megláttam, hogy mászkál,
később ránéztem, még mindig járkált.

 

Ránéztem furán,
úgy csinált, mint aki ugrál,

csodálkozott hugán,
nagyon furán.

Aki csüngött egy fán,
és piros csík lett a hátán,

mert csüngeni akart mindenáron.

A sárkány ugrált tovább bután,
és átesett egy sáskán,

Ekkor felkiáltott, segítségre várván.
Bartus Rebeka, 7. osztály, Tóthfalu

TERMÉSZETBEN
Lágy szellő,

oly könnyen libben, mint egy kendő,
gyönyörű, zöld mező,

mellette sok fenyő.

Öreg fák,
néhány lehajlott ág,

ha elmész, szíved visszavágy.
Néhány madár száll,

tőlük zengő
e kerek erdő,

mi a daluktól rengő.

Hangja lágy,
de nem sokat vár,
hamar tovább áll.

Vajda Margaréta, 7. osztály, Tóthfalu

ŐSZ
Lehullnak a levelek,
átszállnak a telekbe,

landolnak egy emberen,
aki szétszaggatja, szemtelen!

Fúj a szél,
ez egy szeles év,

a hőmérő kevesebbet mér,
nem világít már a fény...

Összekaparja hevesen,
széthúzza szelesen,

megszidja kegyetlen.

A nap felkél,
de fázik a kéz,
talán itt a vég?

Pósa Bettina, 7. osztály, Tóthfalu  

Az én mesém
Anyjuk egyszer tanította nekik, hogyan 
kell egeret fogni. Cilike azt mondta, ő bi-
zony nem fog egeret! Az anyuka-cica ezt 
nem hagyta annyiban, rászólt:
- Ha nem tanulsz meg egeret fogni, nem 
lesz mit enned! 
Ezt a cica nagyon rossz néven vette, elha-
tározta, hogy elszökik.

Nemes Elina, 5. osztály, Orom

A lány kiment az egyik közeli rétre, és így 
szólt:
- Rét, adjál nekem a legszebb virágaidból, 
mert meg akarom ajándékozni az anyuká-
mat!
A rét barátságtalanul így válaszolt:
- Méghogy a legszebb virágaimból! De-
hogyis adok!
A rét nem adott virágot Pankának, Panka 
nem tudta megajándékozni édesanyját. 

Sóti Zsófi a, 5. osztály, Orom

Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy 
vén banya, akinek megtetszett a szom-
szédja fekete macskája. Átment hozzá, 
hogy megkérdezze, mennyibe kerül az 
állat. A gazda azt felelte, hogy nem eladó, 
csak egy aranyserlegért cseréli el. De a 
vén banyának nem volt aranyserlege, csak 
az utca végén lakó Sanyi bácsinak, ám ő 
csak egy táltos paripáért adta volna oda.

Körmöci Márk, 5. osztály, Orom

Elindult Mihály és János, hamarosan egy 
útelágazáshoz értek. Egymástól elköszön-
tek, Mihály jobbra ment, János pedig bal-
ra. Mihály Szépség városba ért. Szállást 
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kért egy családnál, akik elmesélték, hogy 
a király kihirdette: ha valaki meg tudja 
mondani, milyen anyajegye van a lányá-
nak, azé lesz a keze. 

Miklós Jessica, 5. osztály, Orom

- Állj meg, te medve!
- Nem állok biz én, mert megeszel! – 
mondta a medve, s szaladni kezdett, an-
nak ellenére, hogy sánta volt. A farkas fu-
tott utána, de kis idő múlva megállt, nem 
bírta a tempót. A medve eközben hazaért, 
bezárta az összes ajtót, ablakot, lement a 
pincébe, bebújt az egyik sarokba. 

Dobó Kata, 5. osztály, Orom

A kígyó továbbment. Egy nagy lombos er-
dőbe ért. Ott találkozott Nyuszipuszival, a 
kis nyúllal. 
Együtt mentek tovább, egyszer éhes lett 
a kígyó. 
- Hé, te nyuszi! – kiáltott a kígyó. - Éhes 
vagyok! Én megeszlek!
Így is tett, megette a kisnyúl fülét.

Lőrinc Tímea, 5. osztály, Orom

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy tarka ló, úgy hívták, hogy Szellő. 
Minden nap az erdőben sétálgatott. Egy 
nap, amikor kiment a rétre, egy másik ló 
is ott volt. Csillag volt a neve. Összeba-
rátkoztak, együtt legeltek. Egy nap talál-
koztak egy másik ménessel. A vezetőjü-
ket Szilajnak hívták, nagy volt és fekete, 
a többi ló is nagy volt. Ők már nem voltak 
barátságosak.

Kádár Kata, 5. osztály, Orom

Padtársam – versek 
hatodikosoktól

A padtársam neve Erik, 
a kedve sosem törik. 
Nem a legügyesebb tanuló, 
de a barátjának lenni jó.

Hatodik osztályba jár, 
vele ülni nagyon király!
Szeret minden nyelvet, 
engem sosem kerget.
Imád minden meglepit, 
és a trükkös csokit.

Ilyen a barátom, 
ha tetszett versem, mondjátok!

Káposzta Ramon, 6. osztály, Orom

A padtársam neve Dia, 
kicsit sem buta. 
Ha nem értenék valamit, 
mindig megmagyarázza és segít.
Én is segítek, ha tudok, 
de nem mindig bírok. 
Sohasem beszél sokat, 
bár néha mond csacskaságokat.

Szereti a fi zikát, annál jobban a matematikát. 
Ha tornáról van szó, sohasem utolsó. 
Nem szereti, ha piszkálják, 
de imádja, ha megajándékozzák.

Püspök Ármin, 6. osztály, Orom
 
A padtársam Kristóf, szereti a tudományt. 
Tanulni is nagyon szeret, általában na-
gyon vidám, 
de néha rájön az ötperc. 
Én nagyon kedvelem Kristófot, a barátomat!

Dubicsanac Simon, 6. osztály, Orom

Ramon a padtársam, csintalan egy padtárs, 
egy kicsit beszédes, tréfával vértes.
Érdekes szavait nem adja el senkinek, 
barátkozó típus, rá így fi gyeljetek.

Kalmár Erik, 6. osztály, Orom

Padtársam neve Erik, 
vele az idő eltelik. 
De ha írásról van szó, 
az valahogy nem neki való.
A focizást kedveli, 
és a tanulást is szereti.

Berec Edina, 6. osztály, Orom

Ötödikes lettem
Végre eljött a nap! Szeptember 2-án be-
vonultunk az iskolaudvarba, és megnéz-
tük a tanévnyitó ünnepséget. Izgatottan 
vártuk, milyen újdonságok várnak ránk, 
hiszen már mi is felsősök vagyunk.

Konc Szabolcs, Oromhegyes

Új osztályfőnökünk, Németh Konc Éva 
szeretettel fogadott bennünket. Petra a 
padtársam, aki sokat segít nekem.  Alsós-
nak lenni kicsit könnyebb volt, de ha tanu-
lok, itt sem lehet gond. Tartok egy kicsit a 
portáskodástól, nehogy rosszul csöngessek.   

Bata Tamás, Oromhegyes

Tetszik a sok új tantárgy, a biológia a 
kedvencem. Sportolni is nagyon szeretek, 
és már alig várom a tornaórákat. Sok új 
dolog vár bennünket, de a régi az, hogy 
tanulni kell, és nem lesz gond.

Bata Réka, Oromhegyes

Kezdetben minden órán máshogy ültünk, 
később kaptunk ülésrendet. Réka a pad-
társam, akivel jól kijövök. Örülök, hogy 
nincs gondom a tanulással. Tetszik a föld-
rajz, a magyar nyelv és az informatika.

Magyari Csaba, Oromhegyes
Bemutatkoztak a tanáraink, és ismertették 
a tananyagot. A harmadik héten már so-
kat kellett készülnünk, de megpróbáltuk 
felvenni a ritmust. Különösen örültünk a 
gyermekhétnek.

Pósa Henrietta , Oromhegyes

Nagyszüleim
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, 
hogy négy nagyszülőm szeretetét élvezhe-
tem. Ilyenkor, ősszel ünnepeljük azt, hogy 
nagymamáink és nagytatáink velünk van-
nak, segítenek bennünket, gondoskodnak 
rólunk. Kiskorom óta nagyon kötődöm 
hozzájuk. A felnőttek rohanó világában a 
nagyszüleink azok, akiknél egy kis nyu-
galmat találunk. Nincs is jobb a nagyma-
ma főztjénél, és senki sem tud olyan jól 
zoknit stoppolni, mint ő. Mindig szívesen 
látogatom meg a nagyszüleimet, mert tu-
dom, hogy örömmel várnak. Ha szomo-
rú vagyok, mert megbántott valaki, vagy 
mert rossz jegyet kell bevallanom otthon, 
mindig lelket öntenek belém. Csodálatra 
méltó a nagytatáim ügyessége, lendülete, 
tenniakarása. Hogy hogyan hálálom meg 
jóságukat? Igyekszem minél többet segíte-
ni nekik. Szeretném, ha tudnák, mennyire 
jó, hogy számíthatok rájuk, és élvezhetem 
azt a szeretetet, amit minden találkozá-
sunkkor látok a szemünkben.
Bicskei Debóra, 7. osztály,  Oromhegyes

Őszi táj
A természet sárga, vörös színekbe öltözött,
a kis lila fecske is elköltözött.
Hullanak az öreg falevelek,
a fák éktelenek, s én a deres füvön

ülve azon gondolkodom, vajon
mikor süt a nap újra arcomon.
Még körülöttem csicseregnek a verebek,
visszavonulót fújnak az egerek.

Már nem bosszantanak minket,
az árvácskára földet hintek,
ők is lassan elhervadnak.

Kinn fúj a szél, a meleg szobában 
könyvet olvasgatok. 
Komor felhők játszanak az égen.
Molnár Ramóna, 7. osztály, Oromhegyes
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KobaktörőKobaktörő

Írd be a megfelelő szerb szavakat!

Színezd ki!

Nyelvi játékok
Alkoss legalább három olyan három szótagos szót, 
amelyek középső eleme: ka! (Pl. ta-ka-ró):

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Írd be az üres helyre azt a szót, amely elő- és utótag-
ként is értelmes kifejezést alkot!

a) madár ______________________ seprű

b) nyúl ______________________ bolt

c) lúd ______________________ lánc
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Rice Ágota

Adatbevitel:
Szkitsák Szilárd

Műszaki szerkesztés:
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Suli
Suli

Tudománykupa Magyarkanizsán – képünkön iskolánk 
versenyzői a kezdésre várva

Jó étvágyat!

Színes nap

Járt nálunk a Mikulás!

Napsugaras ősz Oromon

A Vöröskereszt bemutatója Tóthfaluban

Sportnap Oromon


